
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 
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ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ 

ΟΝ ΤΗΞ 

ΗΟΙῪ ΒΟΚΙΡΤΌΚΕΘ: 

ΟἈΙΤΊΟΛΙ, ΒΟΟΤΒΙΝΑΙ,, ΑΝ ΒΟΜΠΙΈΕΤΊΟΑΙ, 

ὙΠ ΒΡΕΟΙΑΙ, ΒΕΕΈΒΕΝΟΕΒ ΤῸ ΜΙΝΙΞΤΕΒΒ ΑΝῸ ΒΤΌΒΕΝΤΒ, 

ΒΥ 

ΦΟΗΝ ῬΕΤῈΣΠ ΤΑΝΟΕ, ῃ.}., 
ῬΒΟΥΕΒΒΟΒΕ ΟΥ ΤΗΞΟΙΟΟΥ [ἱΝ ΤΗΒ ὈΝΙΨΕΒΒΙΤῪ ΟΣ ΒΟΝΝ, 

ΙΝ ΟΟΝΝΕΟΤΊΟΝ ΥὙἹΤῊ ἃ ΝΌΜΒΕΒ ΟΕ ἘΜΙΝΕΝΊΤ ΕΥΒΟΡΕΑΝ ὈΙΤΊΙΝΕΞΒ. 

ΤΕΑΝΘΙΑΤΕΡ ἘΚΟΜ ΤΗΣ ΟΕΕΜΑΝ, ΑΝ ΕΡΙΤΕΡ, ἩῬΊΙΤΗ ΑΠΔΙΤΙΟΝΘ, 

ΒΥ 

ῬΗΠΙΡ ΒΟΗΑΒΈ, Ὁ.Ὁ)., 
ῬΒΟΡΕΑ͂ΒΟΒ ΙΝ ΤῊ ὕΝΙΟΝ ΤΗΞΟΙΟΟΘΙΟΑΙ, ΒΕΜΙΝΑΒΥ, ΝΕῊΝ ὙΟΒΚ, 

ΙΝ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΜΊΤΗ ΑΜΕΒΙΟΑΝ ΒΟΗΟΙΑῚΒ ΟΕ ΥΑΒΙΟΒ ΕΥΑΝΘΟΈΠΙΟΑΙ, 
ΒΕΝΟΜΙΝΑΤΊΟΝΆ. 

ΟΣ, ΙΧ. ΟΕ ΤῊΕΒ ΟἿ. ὙΒΕ ΟΟΝΤΑΙΝΙΝΟ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 

ΝΕ ὙΟΒΚ: 
ΒΟΒΙΒΝΈΗΝ, ΑΕΜΘΤΒΟΝΟ ἃ ΟΟ., θδά ΒΒΟΛΔΌΜΥΑΥ. 

1872. 



ΤΗΝ 

ΡΘΑΙ, Μ-ὅ5. 
ΒΥ 

ΟΑΞΤΙ, ΒΕΒΝΉΑΈΤ ΜΟΙ, Ὁ.Ὁ)., 
ΟΕΝΈΒΑΙ, ΒΟΡΕΒΙΝΤΕΜΡΕΝΤ ΙΝ ΚΟΝΙΟΞΒΒΕΒΟ, ῬΒΌΒΒΙΑ. 

ΤῊΕΑΝΘΙΑΤΕΡ ἘΚΟΜ ΤῊΕ ΘΟΕΕΜΑΝ, ἩἹΊΤΗ ΑΡΡΙΤΙΟΝΘ, 

ΒΥ 

Βενυ. (ΑΒ ΕΞ Α. ΒΒΕΙΟΟΒ, μεν. 5ΟΗΝ ἘΟΒΞΎΤΗ, Ὁ. Ὁ., Βεν. 5. ΜῈΒ 8. 
ἨΗΑΜΜΟΝΌΏΘ, Βεν. 7. ΒΕ. ΜΟΟΌΒΡΥ; 

ΤΟΟΘΟΕΤΗΕΙΕ ὙΙΤΗ 

Α ΝΕῪ ΕΒΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ῬΒΑΙΜΗ͂ 

ΡΗΠΙΟΙΟΘΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ 

ΒΕ. ΤΗΟΜΑΒ 5“. ΟΟΝΑΝΊΤ, 1.2}. 

ΝΕῊ ὙΟΒΚ: 

ΒΟΒΙΒΝΈΒ, ΑΒΜΒΤΕΟΝΟ ἃ ΟΟ,, 6δ4 ΒΒΙΟΛΌΜΥΑΥ. 
1872. 



ἘΝΤΈΒΕΡ, δοοοσάϊΐηρ ἰοὸ δοὶ οὗ Οοηζγοδδ, ἴῃ ὑμὸ γον 1872, ὮΥ͂ 

ΒΟΒΙΒΝΕΕ, ΑΒΜΒΥΎΒΟΝΑΟ ἃ ΟΟ., 

ΤᾺ ἴδ ΟΠἶῖοο οὔ (8ο 1 ἱγασίδη οὗ σου ζτοδβ αἱ ΤΥ αϑἰηρίοπ. 

-“΄Ὁ 

ΖΑΒ. Β. ΒΟΡΟΕΒΒ ΟΟ., 
ΣΙΒΟΤΒΟΤΥΡΕΞΒΒ ΔΝ ΡΕΣΙΝΤΕΒΗ͂, 

δ2 ἃ δ Ν. Βιχέν 8:., ΡΒΠα ΟΊ ΡΒία, 
«Οοὐφφοοφοοοφαφοθώσθας. 



ῬΒΒΕΒΆΑΟΙΝ ΒῪ ΤῊΝ ΘΟΕΝΈΒΙΑΤ, ΒΟΙΤΓΟΒ. 

τ. ΜΟΣ,,8 Οὐ οηΑΥΥ Οοἡ ὑμ6 ῬΒΑΙΤΈΞ ΔΡΡΟΔΙΡΩ͂, ἰπ ὕπο βοραγαΐθ ραγίβ, ἴπ 1869 

ἈΠᾺ 1870. Τὸ 88 οοποϊυδοα ἀυτγίηρ (μ6 δβυϊγτίηρ ονθηΐβ οὗ 86 ΕἼΔΗ Ο-δστηδῃ 87. [1ὺ 18 

Τοραγάρα 245 ὁπ6 οὗ ἴπ6 Ὠσϑὺ ραγίβ ἱπ ΓΑ ΝΘ ΕΒ βἰδίφιυογῖ, ΘΒΡ οὶ} ἰπ [.6 Ἰοοίγ 8] δπὰ 

ΕΝδΙολὶ βοσίοηβΌ Ὦγ. ΜΟΙ, γγαβ ΤΌΣΙΟΣΪΥ Ῥτγοΐοαθου οὗ ΤὨΘΟΙΟΡΥ ἰῃ ΗΔ1]6, δπα 18 ΠΟῪ θη θγᾺ] 

ΒΌΡΕΣΙ πίδπαθηὶ οὗ [86 Ενδηρο οὶ μάγοι ἴῃ [80 Ῥτουίποο οὗ Ῥχυββῖβ. 6 ἱμβοτί ἰδ 

ΔαϊΒοΥΒ Ῥγοίδοο ἴὸ Ῥατί 11., ἀδίθα Νουθιηῦοσ, 1870: 

“ΤῊΒ τιἱρῦν σοη νυ ]β᾽0η5 οὗὨ 6 Ῥχθβθηῦ ψγ8γ, ΜὙὉ116 6 αν οαϑὺ ἄονσῃ 8. ο᾿ ὐοσης; 
1δτοπο ἔγοσα 18 ῥγοιὰ οἱθναίίοη, μαν Ὀυγὶοά, ἴοο, απο ἀπορίγαβινο δπὰ αυϊοῦ ὨΔΡΡΙ 658, δά 
δυο οροῃρά πόοῦηα8 ἰΠδαὺ τηυϑῦ Ἰοπρ' ΚΟΘΡ ὈΪΘοὐΐηρ,. Ὑοῦ, ἔγοπι ουαὖ οὗὨ ἀοβοϊδίϊοη πα ἰθάγα, 
ἀοοβ [86 ροοάποβϑϑθ οὗ {86 Εουμδὶ ουοκο τοηοινγϑα βδίουΥ δηὰ 84 ἸΟΥᾺ] δαϊογο [ῸΣ 8. Ῥ6ΟΡ]6 
ἐσθ δηά ρυγβοά ἴῃ (86 το οὗ δῇήιοίϊοη. ΝΟΥ οδῃ 6 81] ἴο ἀΐβοθγῃ 'ἴπ ὑμ6 δυθῃΐβ οὗἨ [ῃοϑθ 
ἀδΥ5 8 υἱδιίδύϊοη οὗ ἀοα, ΜΆΠΥ 8ΔΠ ΘΆΓ, ΠΟ 85 ἰοηρ 66 δοουδβίοτηρα ἴο ΟἾΒΟΣ βουπάᾶβ, 
Ἠδ58 Ὠοαγὰ (6 ἴοοίβίερβ οὗ [πὸ ΑἸτιῖρςΥ 848 Ηρ τ ΔΥΌ μ65 ἐβγουρῇ [μ6 που]α ἴῃ Ἰυἀρτηθηῦ, 
ΔΠα 88 Ὀθθῃ πο] πρὰ [0 Ἰἰδύθη ἴο ἴμ6 "ογὰ οὗ ἴδ ΟὨἱἹΥ {6 δΔηᾶ Ἰ᾿ἰνίηρ αἀοα, Απά ΙΏΔΗΥ͂ 
8 Π4η6, ἴοο, ψΨ111} Ὀ6 βίγοίομβοα ουὖ, ὙΠῈῺ ΒΡΘΟΪΔ] ΘδρΘΓΠ 688, ΤῸ [86 Βοοῖκ οὗ Ῥβαίμηβ, }} 88 1 
ἴκ οὗἩ ἴμο86 ροϑιῃβ, οὗ ψΠ]ΟῊ Βποἢ ἃ ροοὺ 835 ΒΎΤΟΙ 5814, ἰμαῦ ὑΠ6Υ͂ 8Γ6 88 ἸΟἿἿΥ 85 βοάνϑθῃ δῃὰ 
ἄδορογ ἴμδη [6 οοθᾶῃ. ΕὟἼΟΙΙ δ 6 ἢ 1] 658 85 Τιἷ8 Ὧ88 [6 ΟἸΌΓΟΙ ΟΥ̓ῸΓ ἀγάνη, Δηα ἴζ Αἤογαβ 
ἸΠΒΙΓᾺΟΟΠ 848 ΜῸ]1 48 ἀο]]ρμῦ, ὕο ὕγαοθ ὑΒτοῦρ ὑπὸ οουχβο οὗ 186 δρδ8 ἰΐβ ἱποχ δι! }}9 
δαἀλρύβθ οι ἴο [86 πορᾶβ οὗ 86 ρϑορὶβ οὗ αοά, ἴο ἐμ νϑυγίηρ ἰββίθβ οὗ αἰ βδγοαὺ ρου οάβ, δηὰ 
ἴο [16 ργόρτοββ οὗ ἴΠ6 βοίοποα οὗ ἱπίογργοίαιοη, ΜΑΥ 109 οὐ ὑθδοβῖηρβ ἀπά ἴΠ6 ΒοσοΟΙρδηγν- 
ἴηρ ΤΟΙΊΔΓΚΒ Ἀηἀ Βα ρροβί 008 Γ6811Ζ6 [86 δἰτὰ οὗ [86 «Βιδοίιοεγξ, δηὰ αῇἴογα βρί γιζαδὶ δἰ ἴο {86 
Ὀτγοίθγθη ἴπ {86 τ Ϊ ηἰβίγγ. 

Ιὴ [6 ἀορατίτηρηΐ οὗἨ Ῥγβοῦϊ 81 Εἰχροβι οι ὸ ἤδνθ ΠΟῪ ΦσΓ ΒΟΥ ἰο ποῖ: 7267 Ῥβαίζίογ, 
εγλατί υοη 1,.. ἩΑΆΜΒ, τοοῖϊ, αβίογΥ ἴω Ἡογηναπιηϑδωγο, 1869 (ΤῊ Ῥβαὶίοσ ὄὌχρίαϊποὰ ὉΥ͂ 
Ι, ΒΆτη5, ἰαΐο Ῥαβϑίοσ ἱπ ΗθυτηϑηΒΡαγρ, 1869). ΟΑΒΡΑΒΙ, 1268 Οοἰἰεβ[ἀγολέίσοι ἔγευὰ υμιὰ 
1εἰά, Ἡοοελεηρτεοάι ριον ἴδον ἄθη βαΐίογῦ (ΤῊΘ ΦΨ0Υ δηὰ ϑββοισοῦνγ οὐ [8080 0 ἔδασ αοᾶ; 
ΘΟ Υ ΚΘΓΙΩΟΏΒ ὁἢ δ6 Ῥ54] 067), πὶ ἢ 8. ργοίδοθ Ὁ ὨΕΙΓΎΖΒΟΗ, 1870. ὙΥ. Κ5ΤΕΚΝ, Ζίξολη, 
εδδιαγιϊβοδε Ῥβαΐπιοτι, ΓΩ͂Ρ Ῥογϑίάπαηῖδ8, Βοίελγισισ πὰ Εγδαιςσ ἀδν Ῥγειας αἀο8 σδι(ζιοΐ θη 
Ἡροτίεβ ἐγκίαγι, 1870 (ΕἸ Θοη Μοβϑίβηϊς ῬΒ8]τηβ, δχσρ]αἰποᾶ [0 [6 δ] Ὠὐδηπηθηΐ, ἱπαίσασίίοι, 
δὰ οἀὐϊβοκίίοη οὗὨ (86 ἔγθηᾶβ οὗὨ 86 Ὠϊνίπο Ὑ͵οτγὰ). 

Ιη ἐδς ἀορατίμιοηὐ οὗ Τοχίμιδ) Οὐ οἶβηλ γγὸ ἢαγο ἴο πη οπίοη ὑμαὺ [6 Μοπμριοπία ϑάογα 
72 πεαάϊία, ΡΠ 18 η 6 ὉΥ ΟΟΝΒΤ. ΤΙΒΟΗΕΝΡΟΒΕ, οοπίδϊη ἱπ οὶ. ΓΥ͂. οὗἨ ἴδ ουα Οὐϊζεοίϊο, 1869, 

[πὸ ῥβαζετγῖμηι Τωγίσογιδο, Ἰἰταρογιδηῦ ἴον [μ6 οὐ οἰβηι οὗἨ π6 Τοχὺ οὗ ἴμ0 Ββερθιαρὶ πὶ. Τὺ τγὰ8 
φτ 6 Π ΠΡΟῚ ΡυΓΡΙ6 ραγομχιοπῦ, ᾿π ΒΟΥ δπα ρΟ]α, δροαῦ ὑπ 7ἢ σθηΐασγ. 1ὺ σομβίβίβ οὗ 228 
Ιδᾶνεβ, 8η ΘΟ ΡΥΙΒο85 118 Ῥβδί πη, (ορϑ μον πὶ 9 ΒΙΌ]1ς41] ἩνγτληΒ δπά 1 ΟΒυγο Ἡγιηη. 
Τι τ δα ΠΡῈ ΒΠΟΥ͂ ΤΊΟΓΘ δρτϑοιηθηῦ τ ἢ (86 (δα. «Αἰοα. ἴδ πὶ ὑ86 (νά. γαέ,., ἀπά οὔθ οοῃ- 
ἥττη ἰδοβο οὗ μς ΑἸάϊηθ δπά Οοιρ! υἱοηβίϑη ἰοχίβι ΤῈ τοϊαύϊοη ΒΟ ἰὕ ἜΧΒΣ 18 ὕο οὴ6 
οὗ ἰδς οογγοδοίοσβ οὗ ἴμ6 Οὐ. διίπαϊί. ἰβ νοσμν οὗἨ Βρθοΐβὶ αὐξθηὐῖοη. ΤὨΘ ἱπβοσγίίοη, ἰπ οἰ ερϑηὶ 
τρὰ Ἰεΐζοτα, οὗὨἨ ὑμ8 γε πτοχά οὐ ϑδοῖ γϑῖβο ἰῃ 1υδὔϊῃ ἔγοπι 86 υϊχαῖθ οὗ ΦΈΒΟΜΕ, ὈΥ [86 βἰἀ9 
οὗ [86 ατθοκ Τοχί, ζο065 ὕο Β8ΟΥ ὑμαῦ ἰύ γγᾶβ δχϑουϊθα ἰῃ δ Υ οβί.» 

΄ις ὶ ὃς (κα Κ᾿ 
ΓΝ 

ἐπ ο᾽ φϑὸ 



" ΡΒΕΡΑΟΕ ΒΥ ΤῊΒ ΘΟΕΝΕΒΑΙ, ΕΡΙΤΟΒ. 

1 δὰ ἃ βίγοῃρ ἀθβϑίγθ ὅο ὑσϑρασο (89 ΟὈμα ΘΗ ΔΙΥ͂ ὁπ (6 ΒΔ] ΘΓ τγβ οὶ Ῥαΐ οου]ὰ ποΐ 

οομμτηϑπα μηθ. ΤῸ δυοϊὰ ἀθαυ, 1 αἰνι ἀϑα [86 τΟΥΪΚ δλοπρ᾽ ΒΕΥΘΓΑΙ ΒΟΟΪΔΥΒ, 88 ΤὉ]]ΟΥΤΕ : 

ΤΏ Ιηἰτοἀποίϊοη 88 ργορασγοα ὈΥ (6 ου. ΦΑμΜῈβ Β. ΠΙΑΜΜΟΝ,, τὶ δά! ομ8] Νούθα 
ὈΥ 180 ον. ΟΗΑΒΙῈΒ Δ. ΒΕΙΘΟΒ, 

Ῥβδ τὴ 1-Χ]]., δηὰ 1.1.-Τ ΣΧ ΧΤΙ,, Ὁγ [89 Βου. ΟἨΑΒΙῈΒ Α. ΒΕΙΘΘΒ, Ῥαβίου δα ΒΒ βϑὶ]ο, 
Νον ΦΟΒΟΥ͂. 

Ῥβδίτηβ ΧῚ.Π.-Ἰ,, Ὁγ [86 Βον. ΦΟΗΝ ἘΌΒΞΎΤΗ, Ὦ. Ὦ., ΟΒδρ δἱπ δηᾶ Ῥγοΐδδθβθον οὗ ΕἸ ΐοΒ 
ἴῃ ἴμ6 Ναίίομαὶ ΜΙ ΠΑΥΥ Αοδάθιν αὖ οδὺ Ῥοϊπί, Ννν Ὑοσκ. Ὦγ. Εἰ, δὰ δϑουτηθα [86 
ΘΗΟΓΘ βαεοοηᾶ ΒΟΟΚ, Ὀαὺ οουἹὰ ποὺ βηΐϊβῃ Ὠἷβ ἰββὶς ἱπ πιθ, ου δοοουηΐ οὗ κὶβ σϑίηοναὶ ἴο 
Ὑγεβὲ Ῥοϊηϊ. 

Ῥβδ! δ 1 Χ Χ]Π-ΟἹ᾽.,, Ὁγ ἐμ Βιον. . ΕἘΕΡ. ΜΟΟΌΒΡΥ, οὗ Ῥυϊποοίου, Νϑνν 76 1βθῦ. Τῃ 
ἐδ ῖ5 Ἰαϑὺ ρατγί, τ. ΟΒΕΕΝ, Ῥυοΐδεββοῦ οὔ ρον δηά Ο. Τ. Εχϑρϑβϑὶβ πὶ [86 Ῥυϊποοίοῃ ΤΏ θοΪο- 
δἰς8] ΘΘΙΛΙ ΠΑΓΥ͂, Π85 ἔβίκθῃ βρθοΐδὶ ἰηὐογοϑύ, δα αἰἀϑα ἷ5 ἔγιοηα, Μτ. ΜΟΟΌΒΡΥ, πὶ 11π- 
ϑυ βῦ 81 πα οχορϑίϊ 41 μ6 108 ἔγομῃ ᾿ἷ8 οὐγῃ 1 ὈΓΑΓΥ͂ δηα ΟἾἾΘΥ ΒΟΌΓΟΘΒ, 

ΤῊ οοπ ἱ υΟΥΒ ΘΓ ᾿ποσοἰθα ΘΓ] }]γ ἕο σοηϑα]ῦ [86 νυ 6}}- πόσα Οὐδυτηδλῃ ΟὈἸ 6 ἢ- 
ἰατίοβ οὐ Ἡυρΐίοϊα, Ἐλνα]α, Το] ἔζβο, Ἡθηρσβύθη ῬοΓρ, 85 γ6}} δ 86 ἘΠρ 85} δηα Αὐηογίσδη 
ψΟΓτΒ οὗἨ Ῥογοσσηθ,  οσβσοσῖα, ΑἸΟσδπάοσ, ΒΆΓη 68, Δηα οἴμοῖβ. ΤῊ6 Ηομὶ]οοαὶ ἀδρατί- 
Ἰηϑθηῦ 88 Ῥθ6π οοπάρηβρα ο τ Κ6 τόὸπὶ [ῸΓ οχίγδοίβ ἔτοπι ἘΠΡ] 8} ΒΟΌΓΟΘΒ, ἱποϊυάϊηρ 
ΒΡΌΓρΟΟη ΒΒ 7γεαδγῳ 9. Ταυϊά, ΔΒ ΤᾺΓ 85 ΡῈ]15Π64. 
5 ἴο {89 ἰοχύ, 1 Βαᾶνθ ρίνεη [86 τοδᾶθὺ ἐμ βϑπαῆϊ οὗ ὑπο ὑγδηβ᾽αἰΐομβ. ΤΉΘ Αὐἱμοτγίζοά 

Μοιβίομ. 88 Ὀθθη σοί θα 88 [ῃ9 Ὀαβὶβ οὗ {86 Οοταπιοπίδγυ, Ὀαὺῦ ἀσγδηροά δοοοσάϊηρ ἴο (86 
Ἰλνβ οὗ ΗΘΌΓΘΥ ῬΆΓΑ]]6] 18 δη ἃ ὑμ6 βίδῃζα αἰ Υ]Ἱβίοηβ οὗ ΜΟΙ, 

ΤῊΟ Νοὺ Ν᾽ οὐβίοῃ οὗ [89 Ῥβδίτηβ, πιῖὰ Ὀγοῦ ῬὨΣ]ΟΙορίο81 ποίοθβ,  ΒΙοἢ ΦὉ]]οτγβ ὑμ6 Οὐτ- 
τηθηΐδυΥ οὗ ΜΟΙ, 18 (86 ψοΥϊ οὗ {16 γούθγσδη ΗΘΌΓΘΥ ΒΟ Ο]σ, τ. ΟΟΝΑΝΎ, οὗ Βγοοκίγη, Τὸ 
8 Βι ραίαηὐ8}}γ ὑμ6 βδτὴθ ψΊ ἰμδὺ ΟΥ̓ Ί 411} Ργοραγθα ὈΥ ὑπ δαΐμοῦ ἴον [86 “Απλογίοδῃ Β10]Θ 
πίοι," Ὀαυὺ αἰ 5 ἔγοση 1ζ ΟΥ̓ ΠυΙ ΘΤΟῸΒ ΟΟΙΤΘΟΙΟΠΒ ἱπ [6 ΤΟ ἀΟΥ ΡΒ, κυρροβίοα ὈΥ ΤΌΣΕΣ 
ΘΟΙΏΡΆΓίβοη οὗ ὑμ6 ΗΘΡΓΟΥ ἰοχύ, ἀπα οογίϑ πα σμΔηρ68 ἱπ ΌΤΙ, δπα Δα] 014] πηδίζον, ἴο δαἀδρί 
ἰῦ ἴο {Πη6 ρῥγοβοπῦ ΜΟΥ; ΠΑΙΊΟΪΥ, ἴΠ6 86 οὗ [Π6 ὑογιηϊπδύϊοη ἐΐ ἔῸΓ [μ6 8α }έγ8. δίησ. οὗ ἴῃ 6 
σοῦ, δηᾶ οὗ 8 5:8]} 1π|14] Ἰούζου ἱπὶ Π1 65 Θομὐπυϊηρ ἃ Βοηΐθῃη06 ; δπα {86 Δαατοη οὗἉ ογ 164] 
δηἃ ΡΠΙΟΙορίο81 πούοθϑ, αὖ 6 οπὰ οὗἨ ϑδοὰῦ Ῥβαῖὶπι, ὁ} ροϊπίβ οὗ ;χοσα Βρϑοὶδὶ ἱπίογοδὺ δὰ 
αἰ Ἰουγ. 

Α τουἱβίοη οὗ 86 Ἐπρ 18} Θουραγοα ἱπίθπἀοα [Ὁ ρυ]Ϊς δπὰ ἀδθνοίϊομαὶ 86 Βῃου]ά, ἴῃ 
ΤΩΥ͂ Ορ᾿πίοῃ, γοίαϊη {86 1άἀΐομι οὗ οὐσ Αὐἰμογίζοα Ὗ' οσβίοῃ, ἀπ ἀθραγὺ ἔγοσωη 18 ρφτυϑαιημηδῦ δηᾶ 
ΜΟΘΒΌΠΙΔΓΙΥ 88 ΓΆΓΟΪΥ δηα 845 [1{{16 48 18 οομδίβίθης ἢ 016 ἔσθ τηϑδηΐηρ οὗ ὑμ6 οτ πα] δπὰ 
{86 ρῬγοβθοηὺ βίδίθ οὗ {16 Τρ] 18} Ἰδησιαρο. Βαυῦ [16 τρηργβ οὗ ἃ γϑβίοη ΤΥ ΔΙΟΝ ἔΌΤΤΩΒ ματὺ οὗ ἃ 
οὐ 641] σουλι πίδ συ, τηυϑὺ Ὀ6 τηραδυγοα ὈΥ̓͂ (86 ἄθρτοο οὗ 18 4611 ὕο ὑμ6 οΥἱχῖπαὶ Ἡθρτοῖν, 
δηα ποὺ ἰο Κίπρ; 7810 65᾽ ΟΥ ΔΗΥ͂ ΟΥοΓ ἰγβηβαίίοη. Ζυάροα ὈΥ [818 βίδηεαγα, τ. ΟΟΝΑΝΤΒ 
ὙΟΙΒΙΟΠ 8Ππ4 πούθβ Μ111 6 ἔουῃά 8. υϑγῪ νϑ] υ 8016 Δἀἀϊοη ἰο {15 σΟΠμΘηΐΑΥΥ. 

ΒΥ [8686 πυμηθγοὺβ Δα αἰ 0η5 π6 σοϊαπιθ οα 88 ῬΒΑ]ΤηΒ ἜΧοοΘβ ὈούᾺ Ῥασίβ οὔ {86 ἀθυϊηδῃ 
οΥἱρη8] ὈΥ 264 ραρεβ, δῃὰ 18 τησοι Ἰάύροῦ ὑμᾶπ ΔΗΥ͂ Οἴμο. τόϊυμηθ οὗ ὑπ6 ἘΏρΡ 8 δαἀϊοη οὗ 
Τληρο. Νονοσίμ6 1689, (8.6 ῥὈσῖοθ 1Β [ἢ ΒΆΓΏ6. 

ΤῊ ῬβαΙύου ἷβ ὑπμ6 Βταὺ ΗἩγιηη- ΒΟΟΚ οὗ [μ6 Ομύτο, απὰ Μ11] οαὐνθ 411 οὗμοὺ Βγτηη- 
ῬΟΟΚΒ, ΤΙἰβ ὑγοΘΒΌΤΥ ΟΥ̓ ΡΙουΒ Ἔχρουΐθηοο δπὰ βρί γιτπ8] οοταΐοτύ γι }}} Πθυοῦ Ὀ6 ἀχβαυβίθα, Απά 

88 ἴἰὑ νι} οομεϊπαθ ἴο Ὀ6 υδβοά ἴῃ Ρῃθ]16 πουβηΐρ, δπὰ ἴου ργίναί ἀδθνούϊοῃ οὐ θυυ ΒΘ ΤῈ, 80 
ΘΟΙΩΠΊΘΗΑΙΥ͂ ὙΜ{11] ΤΟ]]ΟΥ ΘΟΙΙ ΘΑ ΥΥ ἰὼ ὑμ6 οπά οὗ ἴπηθ. Μαγν ἐμὶβ γοϊσσηθ οοηἰσίθαΐθ 118 

Βπᾶτο ὑοταγάϑ ἃ 1116 ὑπ ογβιδπαϊηρ δηὰ Δρρ] οδίζοη οὗ [9 ῬΒΔΙΙΩΒ. 

ῬΗΣΙΠῚΡ ΚΟΒΑΣΕ. 

40 ΒΙΒΙΒ Ηουβε, ΝΕῊ ὙΟΕΚ, ϑερί. 28, 1872. 



ΤΗΗΝ ΡΒΑ ΤΕ. 

ΙΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

81. ΟΑΝΟΝΊΟΑΙ, ΡΟΒΙΤΙΟΝ ΑΝΤῸ ΤΙΤΙ,Ε. 

ΤῊ ῬΒΑΙΟΥ δίδηβ δὖὺ ἴῃ 9 Ὀορίππΐτρ οὗ (μ6 ὑϊτὰ αἰν βίου οὗὨ [86 Ἡδῦτον βου ρέστοβ ((86 
Κειλωδίηι" οὐ Ἠδρέορταρ Δ) ἰπ τιοσϑῦ οὗ [6 ἩθΌγον ΜΗ͂Β, οὗἨ [6 Οθυταδη οἶδ88, ζ0] ον ὉΥ͂ 
ΟὟ ῥτϊηΐθα οαἀϊξίοπα. ῬῬΒΙο 11. 4765 δὰ 1ᾳκ χχίν. 44 βεοῖὰ ἰο ἴφνου {818 ροβί(ἰοῃ. 
ΤῊῈ βραπίβηῃ ο1458 οὐ ΜΗΒ., Ββοπνόνοσ, 6 [86 Μδβοσα, ρ]δοθ {89 ΟἸσοπΐο]οβ αὖ ὑμ6 ποδα 
οὐ ἐλ 15 αἰ ν᾽ βίου (πν ΐ ἢ ἰῃ {86 ρῥσγοϊοραθ οὗ ϑί γος ἰβ οο-οσαϊηδίο τὶ {89 Τὰν δηά ἰμ6 Ῥχο- 
ΡῬἐιοῖβ μά ον [86 πϑῆηθ τῶν ἄλλων πατρίων βιβλίων) 1 πἈ1|δύ ὑῃ6 ΤΑϊτηυα Ἰπέοστηβ 8 ὑπδὺ θυθη 
ὅλο 1016 θοοῖ οὗ Βυΐ μδὰ πὸ ἔσβί ρ]δοθῦ Β61] δποῦμοῦ “6 υγῖβ οΆ ΠΟ. τπρηϊοπρᾶ ὉΥ 96- 
ΤΌΤΙΘ ἴῃ ΒΒ γοίοσιια Οαἰοαΐωδ ὈΘρὶμΒ ΠῊ [86 θοοΪΚ οὗ 200, δπὰ Ρ͵δοθβ 89 Ῥβδι θυ βοοομα ἴῃ 
ἰ8 βοσίθα οὗ βαοσοὰ τυ ηρθ. ΤῊΪΒ Δτδηροιηθηῦ Μγᾳῶἃ8 τηϑθ ὙΠ ΤΘίρυθμοΘ Σ ΑΙ] ἰὸ ἰδ 
ΒΌ δ] οοὺ ταδίξοσ, δπᾶ 8 [86 ὁπ ψὮΪΟῊ 885 δαορίοα ὈΥ͂ [86 ΑἸοχδηαγίδη γοσβίοῃ, δηά [0] οτυθᾶ 
ὃγ [86 Μαυϊραίο, 86 αοσταδῃ δηᾶὰ Ἐπ ρ] 5} ΒῚ0]65. Οὐ. Ηογζίθ]α, Οἰθβοιιοῃίο ἀθβ ΟΙΚΟΒ 
εγ86] 111. 102 5α. 

ΤῊς Ῥοβϊθοη οὗ {86 ῬΒΑΙΓΟΥ διλοηρ [89 ΗΔρΊΟρΤΑΡ ΒΑ ἷβ ἱπ δοοοτάδησο Δ 15 παίατο, ποῦ 80 
ἸὩΠΟῊ οἱ δοοουθηῦ οὗ {Π0 Ἰαύθη 6885 οὗἉ 108 σοταρ]οἰΐοη, 88 γα 6 Ὁ 1.8 ΓΠοσουρ!-ροΐηρ ἰΟΥ δηα ρϑου αν 
ἰγτὶς8] ομδγβοῖοσ ψ ΒΟ. βρυϊ πρίηρ, ἔγουα [δ 801] οὗ τουϑ]δίίου, ἴῃ {1.6 Βαογθὰ ἢἰβίουυ οὗἁὨ 15.896]; 
ΠΟΌΤΙ ΒΘ α ὈΥ {Π6 τονθ8]64 ποτὰ οὗ ὕϑβουδα ἴῃ οἹοβοϑῦ οομηθοίΐοῃ τὰ (86 ῬαὈ] 6 ττοσβμΐρ οὗ 
ἰδ6 οογαπδηῦ ΡΘΟρΡΙ6, ἀἰβοϊοβθοβ (89 ἱβγοἷπρ μοατὺ οὗὁἩ [6 1βγδ6}168᾽ 116 ΟΥ̓ ΚΑ, δη ἃ πρθαῖκα 
[86 ἰδπιστιαρο οὗ τουϑἰδίϊοη αϑ διδ)εοίυεἶν ἀρργοργἱαίεα ὃν ἰλὲ ἱπηιοϑὲ γεεϊδπσα, ΤῊΘ ροβὶ ΐοῃ 
οὔτδο ῬΈβΙου διιοηρ (89 ΗΔρΊοστΑΡΒΑ ἀο68 ποὺ δῇ 411 ἱπαϊοαῦθ ἐπμαὺ 1Ὁ γγὰβ δβίθεπιθα ἱπίδσϊου 
ἴο 9 “ Ῥτορδοία,"---ἰὰο βοοοπα ρτοδαὺ αἰνβίοη οὗ [86 ἩΘΌΓΘΥΥ οδποη (οι Ὀγδοΐηρ [89 ῥτορμῃοίϊς 
ΒΟΟΚΒ διὰ (Πο86 ἰδίου δὶ θοο Κα ΤΟ ]ονίηρ (89 ΤΒΟΤΔΒ). ΤῊΘ Υἱοῦ οὗ βοιὴθ ἐμθοϊορίδηβ, [μα 
ἴμογο οσο αἰ γοηῦ ἄθρτθοβ οὗἉ ἱπβρ᾽ τα ἢ. διηοηρ {86 Βδοτθα Ἡυϊηρδ, αὖ Ἰοαδὲ ἴῃ ἰῃ9 ΦΌΓΙΩ 
π οι φϑοσγί δϑα ἴμ6 οτἱχίπ οὗ [9 Ηδρίορταρμδ 5: ΡΥ ἰο ἔμ6 ον ϑρ σῖῦ, τ Ἀ1|δὺ [86 τοσ δι ηΐην 
ΟΒΟηἶ 41] ὈΟΟΚΒ ᾿ΟΓῸ δδουϊ θὰ ἰοὸ 6 γορλείϊε βρὶγῖῦ (ΟἝγρζου, ζιγοάμοί, ἱ, 35), γᾶ8 δὴ 
Ἐπ ϊδιοτίο81 ἐμ ΟΥ οὗἨ 8 ἴον Βδθῦϊ (Ηἄνοσγηϊοκ, ποίησ ἱ. 66 85). ἘῸΥ [86 Ηοῖὶγ ϑ'ρὶ τῆ 
πᾶ8 γα ΘΠ ΠΥ Πα ΘΧΡΥΘΒΕΙῪ ΤΟρΓοβοηἰθα 88 ἱπβρὶ στ πρ' ἴπ6 Ῥτορμοίβ; {86 ὕδσστα “ ΗΟΙγ" Κρίτὶϊ 
ν͵λ5 οχρ  δἱπρα ὈΥ {86 ἕοστα “Ῥτορβοῖϊς" β'ρὶσῖῦ; δηὰ {86 δρρο]]δίΐοῃ “Ῥυορμοίβ᾽) νὰβ ἔτγθ- 
ΌΘΒΕΥ σίνοα ἰο ὑπο Ηδρίορταρμδ δπα ὈΥ͂ Φοβορῆσυβ ((δηΐν. 4. ἰ. 8) ὁσθὴ ο [88 ἰβύουϊ δὶ 
δοοΐῖβ. Μογϑουϑσ, ποῦ ΟὨΪΥ͂ ΓΘ ὑπ 6 1698] ργϑβου ρύϊοηβ ογάδί πηϑα [ὉΓ [6 Ῥτορμοίβ οχίοπάἀθα 
ἴο [6 Ηδρίορταρδα, Ὀυῦ 411 [λ6 τὶ [615 οὗ 80 ῬΒΔ]πῚΒ ὝΟΥΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ͂ ΠΌΙΡΟΓοα δηηοπρ [6 
Ῥχορδοί (Ηογσζίο]ὰ 111. 17) ἴὸγ [16 τϑδβϑοῃ ὑμαὺ [86 Β[0]6 ἀοβίρυιδῦθθ ὑθθπι 88 Ῥυορμοίβ δηὰ 

4 [3323 πιϑασδ ὈΣΌΡΟΣΙΥ ποι βίηξ πλοτῸ ἴλη δουλοίιίης εἰ ςίθη, Ἡσϊτίηρσα. [ὲ ἨΔΒ ῬΓΟΌΘΌΙΥ Ὡοΐ υϑϑὰ [ὉΓ ΔΙΗΥ͂ 6886 

οἵ Ὑτὶ ἴηρο αἱ δο ἥτσὲ ἰοτταδέϊοη οὐ [9 οαποη, ὕτιξ οδτηθ ΚΤΟΔΌΔΠΥ ἰτΐο Ὧ80 88 ἃ οοηγδηϊθηϊ ἀοοϊχηδίίου οὗ ἴδ 089 ΟἿὮΟΣ ττὶ- 

ἴοι ρα, τλίο}ν Βοίη οὗ ἔοο τα αοἷ γασί ἐν οὗ ἔοσττα διὰ ομδγδοῖο ἴο πᾶῦο ΔΩΥ ομδιδούουϊδείο εἰ 10, οτο ἀἰθου τα πδίϑα ἴσγοσα [10 
ἵπο ὕχοά εἶοασδοα, [80 ἴδυν αηὰ {μ6 ὑσορμοῖς, ΌΥ ἐμ ἰδ ΚΘΠΘΓΑΙ ἔθγτα (ἐ. . ΟἴμοΣ ττὶ ἐη65).--Ο. Α. Β.] 

1 [ΤῊϊδ τὸ ὑσοῦθο!ν ἰμδὶ ἐῇοΥ πυρῆς ΤΌ]]1οῪν ἐμο Βοοῖκα οὔ Κίηρπ, Ὀοίπα Ρδγδ11οἱ τὶ τὰ ἔΒθτα τὶ Βα ]6οὲ.--, Α. Β.] 
Ζ [ΤᾺ 9 δῦ Ὀοοδῦθο 1: τ;ἱῦ τορα το δ ἃ ὑσοϊοριθ ἴο (89 Τα! πηθ, ϑαν]ὰ Ὀοίπε 8 ἀοδοουάδαει οἵ Βυΐϊ.--Ο. Α. Β.] 

ἃ [10 Ὠδίηταὶ οτῶσν ἰδ ἐμαὶ τυ] οἢ ἢ λοΘθ [9 ῬΒ81Π|5 ἢγδί δα γοργοθοη τς [86 διὸ οὗἩ αν ὰ, δὰ ἐμθὴ ἔμο Ῥσόυοσθ δηὰ 
οῦ 86 τερτοδοῃ ες {πο ΟΒΟἸΧτ δ. Ποταϊοσο οὗὨἨ ἐμὸ δρὸ οὔ βοϊοσοοῃ, ΟὐἹ Ρογοῦγωο, ᾿πγοὰ. Ρ. θ0, διὰ 9. ἰπδο Οὗπε., Ἐπ» 
Ῥεῖ, 1511, ἡέγοά. Ρ. 4.--Ψὕὔὃϑ. Β. Η.] ᾿ 



2 ἹΝΤΒΟΡΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗῊῈΕ ῥΒΑΣΤΕΙΒ. 

ΒΘΟΙΒ, 1 ΟΒ το. ΧΧΥ. 1 8α.: 2 ΟἼτοη. χχῖχ, 80; χχχνυ. 1δ; 1 βδιη. ν.ὄ 10. Το Ταγρύτ οὗ δοπδ- 
188 οἱ [86 Ἰαΐίου ραβϑᾶρθ ΓΘΥΘσΒΟΒ (Π6 ΘΧΡΙΟΘΒΙΟη δ ηἀ βγ]65 [86 υἱΐοεγᾶποο οὗἩ ἐμαὺ το ἐμ9 
Ρτορβοϑίο ϑρίγιῦ ᾿πβρίγοθ ἐπ6 “τρδκίηρ οὗὨ ρβ81π|8.} Αἀοοοσγαϊηρ ὅο 86 ἔουτο]α Ἐϊμϊορίς ἀϊ- 
γἱβίοη οὗὁἩ ὑμ9 Ο]ὰ Τοδίδτηθηῦ ᾿πίο Οοἰδίρυοι, Κίηρβ, βοϊολοη δπὰ Ῥσορῃθίβ, [89 Ῥββ]τηβ ἼΟΓΘ 
οἰδββοα σι (μ6 βοοοπά ἀϊν!βίοη. 

τοι ἰδ ΑἹἸοχαπαγίδῃ γουβίοη οὐἱρι ηδύθα 4180 [86 110 Ῥβαΐτον (ψαλτήριον, ΟἹ] αἴοττηδη 
Δαζίον), ἃ, οΟ]θοάνο ὕδστα ἔοτ (89 “Ἅ"Βοὺκ οὗ Ῥβδὶ μια" ([λικὸ χχ, 42; Αοίβ 1. 20), οὐ “"ΤῈΘ 
Ῥβ4]ηλ5᾽" ({λιῖκο χχὶν. 44). ΤῊ ]Ἰδιίογ γογὰ οὐ ρίπ δ! ΠΥ ταοδηῦ (86 χταυϑὶς απα ρῥ]αυίηρ οὗ 8 
ΒΓ πρ ̓ Ἰπδίσγαμηχθηῦ; δμ6 ἔογτηοσ, [86 ἱπβισατηθηῦ 1861; 6 η ὈΥ͂ ἰγαμβίοσ 86 βοὴρ βυπρ ἰο 1, 
Βη4}}γΥ ὑμὸ οοἸ]οοίΐοι οὗἉ {88:680 ΒΟΏΡΒ, 88 ΕΓ γταΐϊυϑ Ζίραθοπυβ (γα. ἐπ Ῥραΐηι. Ἐα. 1.5 ογπηπο, 
ῬΡ. 172) στρ αν σοιλαγικοά, Τῦ ΘΟΥΤΟΒΡΟΙαΒ ΠΥ ἴο ἐμ0 ἩΘΌΓΟΥΝΥ πιΐσηιδῦ, ὙΙΟΙ ΟΟΟΏΓΒ, 
ΒΟΥΘΥΘΙ, ΟὨΪΥ ἴῃ (86 {1010 οὗὨ ραγυϊσα]αν ῬΒ4] 8, απ ποῦ 48 8 1016 οὗὨ {86 οοἸ]θοίϊοη. 10 ἀοοβ 
ποῦ ΔΡΡΘΑΓ δὖ 81] ἴῃ 086 ρΙυγα] ἔοστα ἴῃ ἰμλ9 ΒΙ016, Ὀθὶτν Βἰ ΠΙΡΙΥ αϑοά ἰο ἱπαϊοαύθ {86 τϑοὶΐαὶ οὗ 
ὁογίδίη Ῥβδὶ τὴ (υἱά. ὃ 8, 23). ΤῈ οοπύδηΐβ, δηα οϑρθοΐδ ΠΥ {86 το] ρου σμδυδοΐοσ οὗἁὨ ἐ8μμ6868 
ΒΟΏΡΒ, 18 Ὀτουρὺ Οαἷὖ ΠΔΟΓΘ ὈΓΟΙΑΪ ΠΘΠΟΥ ΟΥ̓ [16 ποτὰ ἐεϑοίλ. Τῃ ῬΒ. Ἰχχὶϊ, 20 411} {86 ῥγϑοο- 
αἴης ῬΒΑ]π18 ἃγὸ οο]]ούίγο Υ ἀοϑὶρηαίοα ὈΥ͂ 018 ψογὰ 88 “'ῬΧΥΆΥ ΙΒ οὗ θ.δυἹα," δβουρσῇ ῬΒ. 
χυΪὶ. 16 (86 ΟὨΪΥ οὴ6 ψϊΓ πη {1.18 ἀΙν 80. ἰῃ Υ Ἀ]ΟᾺ 10 18 ουπα ἴπ (89 ΒΡοΥβογ ηδίοη (ϑερέωασ. προ- 
σευχῆ). Ἰωαῦοε 511], [Ὁ σμαγδοίοσΖϑθ Ῥββ8. ᾿ἰχχχνυὶ., χα. οἱϊ., οχ [., 88 8150 Ηδηηδὴ Β Ῥβδ]τὴ οὗ Ὀσδίβθ, 
1 τω. χχὶ. 1. ΤῊ {{{10 ἐσλήίιηηι ἴ8. (6 υδ8] βαρουβοσιρύϊοη οὗἩ 86 θη ἶγο ΘΟ] ] θούζοῃ, ἰῃ Βμοσχύ- 
δηθὰ ἕοστη ἐλέη, ἐπ, εἰ ἰὶ, Βοτα οὐ 65 τι ἢ, Βοπηοίλπιθ8 τὶ ουὺ δε εν, ἑ. 6. (Βοοῖς οὔ) Πγηιηϑ, 
ΒΊΟΣ ἀοοϊρηδίύίζοη ῬΏ1]Ο δπᾶ Ψϑγοσηθ 8180 θιρ]οΥ. Τὴ Μάαβοσα διαυρίουθα {86 Ρ]γ8] 867 Ὲ 
ἐελ ἰοίἦ, ἀπιὰ 4180 σοηῃβίγαοιοα ἔγοτα ἴῃ δϑλθ γοοῦ {86 ἔογηι λαζίδία, Ὀὰὺ ΟὨ]Υ ἰο ἀοβίρσηαία Ῥββ. 
ΧΙ]. -οχῖχ., δηὰ ποὺ [86 οηἰΐτο Ῥβα]ίοσ, 88 βίποο Βυχίοσε 85 θθθῇ οἵη ΘΥΤΟΠΘΟΊΒΙΥ βία θα (οἱ 
Πο ὕζθομ Οὐπιπιεηίαν. 11. δ80). [ΤῊ0 Ῥβαὶίοσ 185 βι}}} 186 δοτασιοῃ ῬΥΆΥΟΣ δηὰ Ἡγτὴη ΒΟΟΚ 
οὔ ἐμ6 ΟὨτιβϑυδη Ομυγο, 88 10 τγαϑ ἐμαὖῦ οὗ {86 «68.--Θὶ 5..] 

Τμδὺ {1650 ΒΟΠΡΒ Ἴ6͵Ο ἀοδίρποα ο »]ΟΥ Ὗ Οοά, ͵ἷΒ Βύυ  Κῖ πρῚγ ᾿παϊοαίθα ὈΥ {815 ΒΌροσβοσῖρ- 
οπ. ΤῊΘ ψγογά οοσΌΓ8 ΒούγοΥ ὙΠῸ (ἢ18 ΒΡΘ618] ΓΘΙΌΓΘΠΘΘ ΟὨΪΥ ἴῃ ἘΒ. οσὶν. (Θδρίαδρ. αἱνεσις), 
Ὀαύ 18 ΔρΡΡτγοργίύϊοῃ 88 [89 {1016 οὗἩ [6 ψΠ01]6 ὈΟΟΚ, Ροὶπίβ ἰο 186 ἔδοῦ, {μαΐ γνϑ δῇ πού ἀθδ)ῖηρ; 
ὙΠ0Ὸ} 8. Ἰγυῖοαὶ Απὐβοϊορυ οὗ {896 ἩἨδθῦγοτε (09 ὙΥ̓ οἰΐθ), θυῦ ψι ὑμλ6 οτἱρίμδὶ ἀγηιη-δοοξ, 
ἐβροοϊαϊἧ αἀοδίσποά 7οὸΥ ἐλ6 ωογϑδλΐρ 9,Γ7, Οοά ἐπ ἐδδ σοπφτγεσαξίοη 9.7 Ἰογαοί.Ϊ ΨῬὶα. ἔτ Ποῦ 
δ8 δηὰ ὅ. 

δ 3. ΑΥ̓ΤΗΟΒΒΕΙΡ ΟΕ ΤῊΒ ΡΒΑῚΙ,ΜΗ. 

Τὸ ἰβ πάουθέρα!]Υ ἔττιθ, ἐμαὺ [Π6 ῬΕδΙΊτηβ, οο]]οοὐοα ἰῃ ὑμ86 ΠΡ γατΥ οὗἨ ἔμ ΤορΙο, 2 Μδος. 
Ἶ. 18, Υ ΝοΒϑιαΐδῃ, οτθ ἀοβίρτιιαίοα τὰ τοῦ Δαυίδ, αηὰ ὑμπαὺ [86 ῬΒΔ]π|8 δγὸ οἰϊδὰ ἴῃ 86 ΝῸΥ 
Τοσίδιηοηῦ 88 [Π 6 ποταβ οὐ αν, Βυῦ γὙὸ δ ποὺ οὐ] ροα οα ὑμαὺ δοοουηῦ ὑο δββιτηθ, ἰμδὶ 
θαυ τγὰ8 {86 δαΐμοτ οὗ 811 86 Ῥβαΐίτηϑ9 ΤᾺΪ8 ορί πίοῃ 88 Ὅθθῃ ἀοίεπαρα οὗἉὨ αἴθ ὈῪ ΟἸαυβθ 
(]εϊιτᾶσε 1881, 8. 4 Βαᾳ.), ἀμ διβοὴς [86 96 .)2ὲ Ὁγ Μ. Βδπάοσρονς (Ἰδέ. ἔγὶξ, Ῥεγδωολε 1841), 
αἴτεον (86 Ταϊπιπά (7γαοί, εδαολίπι, ο. 10) δῃά ἃ ἴδ οὗ ἰδ. ΟἸ ΣΟΙ Τίποτα, (Αὐρυρθίίμο, ΟὨτγ- 
βοβίοιη, ΕΓ π.) ᾿ 

ΝΟΣ ΟΓ ἅγὸ τγὸ ΟὈ]ρζοα ἴο ἀχρ] απ ἔΠ086 σο84868, ὙΠΘΓΘ Οὗ ΠΡ ῬΘΙΒΟΏΒ, [ἤδη ἢ 6, 816 Γοίοσγοα ἴο 
τ 1 απιεά ἴῃ [86 ΒΌΡΟΥβου ρύϊοπβ, ὈΥ̓͂ ἀβϑυσαϊηρ; ὑμαῦ [Πο866 ῬΘΙΒΟῚΒ ΜΟΓΘ [86 ΒᾺ 076 οἰϑ οὗ, οὐ [8168 
ΟΟΟΔΒΙΟΏΒ οὗ Π1Β τσὶ ηρ [6.686 ῬΒΔΙΤῚΒ ; ΠΟΙ ἰμδὺὶ αν τγὰϑ Ῥσορ ΒΘΌΟΆ}1Ὺ βροδκίπρ ἴῃ {6 }Γ 
βίδα. ΤῊΪΒ 16 αυϊΐα 88 ἈΠρτασηπγαῦ6 8] 88 ἰῦ 18 ἀπ ἰδύοσι αὶ]. ΕῸΓΥ (6 Ζαπιεά Ὀοΐογα 86 Ῥστοροῦ 
ὨΔΠ16 4068 ποῦ ΔΙΤΑΥΒ 1πα 1 οαίδ βέσ] Οὐ] 86 Δ ΟΥΒΒΡ, Ὀσὺ ΡΓΤΟΡΘΟΓΙΥ γεϊαξοηδλὶ ΟΥ ἀερεπάφησε. 
Ὗγ 6 5.41} βαῦο οσοβϑίοῃ ἰοὸ τα 186 οὗἉ {18 τουλαῦὶς ἱῃ ὕμποβο ΟαΒ65 ὙΒΟΓΟ {86 οοποηίβ οὗὨ ὑμ6 
ῬΡΒΆ]Πλ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠα ποὶΐμοσ πὶ [86 ΡΘΙΒΟΠΔΙ ΣΕΥ͂ ΠΟΙ [86 ρογὶοά οὗἉὨ [16 ΟΠ6, ΏΟΒΟ ΠΆΠῚ6 1 ὈΘΆΓΒ. 

4 [)οἸ σδοῖ : “ ΤΠ6 Ὡδέστο οὔ ῬΓΑΥΟΣ [5 ἴὴ9 ἀϊτοοῖ δηὰ ἤχοα Ἰοοκίης ἕο αἀοἷ, ἔδο δὺδοτρίίΐοη οἵ ἔπο βρὶγιξ ἴπ ΓΒ Ππῖτς οὗἁ 

ἩἨΐ. ΑἹ] πὸ ΡΕΔΙ ππ8 δθδγο ἰὴ (ἷ8 παίυσο οὗ ὑγδυοσ, οὐϑὰ ἴμο ἀἰἀδοιϊίο δθα Ἀχτρηΐο το ανθ ὯῸ Ὀσδγοσγίη) αὐ γοβθ."-- " 

Ο. Α.ὄ Β.] 
1 [ὈῬοτόοῦσσῃθ: “Α τῦοτο δα! 6 Ὁ] {116 οου] ἃ. ῬΟΓΔΡ ΕΒ, ΠΑΡ Ὀο !ΤΟππὰ: ἴον ἰΒδη κερί νίηρ [58 [0 ὙΘΥῪ 1{{ οΥ̓͂ ἐ:ο ῬκΔΊ π18, 

δυοὸῖ οὗ (Ποδ9 ἴῃ πη ΐο {Π 6 Γ9 Ὀτϑαίδιοδ πιοσέ (8 ἰδη στιαχο οὗ σοτρϊαἰηξ. " Τὸ ἐπ ΘἼΟΓΥ οὗ Θοἄ᾽ πιΐη ϑιαηὰ α5 89 ἰΏ ΒΟΥ ρ- 

«ἴοι οὗ 68... Το παστβαέϊνο Ῥβδ] 6 ὑγαΐβο, ἢ δὲ ἸΟῪ τοοογὰ Π|8 πὰ ΕΥ̓ ἀσοάὰπ : [0 ἀἰδοίίς ἈΕ8]πὶ8 ἄθοϊαγο ΗΠ 5 σοοποβι 

ΔΑ ποτ ὮΥ οὗ ρτλίο[ δοκη ον οαρσταθῃξ ; [86 Ῥεδ] 8 οὗἨ ΒΟΣΤΟῪ ΔΙῸ ἑυγηοὰ ἰἴΟ δος οἵ 70ΟΥ, ἰὰ [8.0 τοςο] ἰϑσεοι οΥ δοιὶςὶρα- 

εἴο οὗ Ηἰ6 εανί πα 610.""--Ο. Α. Β.] ᾿ 



82. ΑΥΤΗΟΒΒΗΙῚΙΡ ΟΕ 'ΤΗΕΞ ῬΒΑΙΜΗ. 8 

ΤΌΘ ῬΒΔΪΠῈ ΤΏΔΥ Ὀ6 Τοίοιτοα 0 ἷπη ῬΘΓΏΔΡΒ ἴῃ ἃ ΣΟΙ ΒΟΠ86 848 Ὀαΐπρ' δοτηροβρὰ δέζο ἰδ 
τη046] οΥ ἰπ ἴδ δίγ16; οὗ 089 ΓΘΙΌΓΘΩΟΘ 18 ὕο 86 Π10516Ά8] αἰ γϑοΐογ οὐ ἴδ ομοὶτ (6. σ., ΡΒ. χχχῖχ.), 
ἴο νΐςι (86 Ῥββ8]π) δὰ Ὀδθὴ χίνϑῃ ἔοσ ργδοίΐοθ δα σγϑοϊΐ]. [Ι͂ἢ τηοβὺ οαβο8, Βουθύοσ, ὑμ6 ἢ) 
»γεΐσιπι ᾿πάἀϊοαῦοθβ (6 ΔΌΓΠΟΙ, ἀπ ἴΠ 6 ΓΘ δΔΓΘ ιἰδύογὶ αὶ] ρτοῦ πα ἴοσ 89 νυἱϑν (δαὺῦ ΟΠ Γ Ὠϊβίο- 
Τσ8] ῬΟΙΒΟΙΒ (μ8η ΤΠ αν]ά, αἰβύϊ συ βῃ 64 ΠἸΚΟΎ 1856 ἰπ ὑμ6 ἀοχηδίη Οὗ Βδοσθὰ βοηρ, 6ῚῸ ΟΥ̓ 0}}}5 
ἀεαϊστιαίίοη ὕο θ6 Ραυῦ 'π [6 Βα1η6 τοϊδίζοι ὑο οογίδιη ῬΒΔ]Ππ15, ἀπ ὑμαὺ 1 τγαβ ὈΥ ΠΟ τθ8 8 (ἢ0 
ἰπίθπἑΐου οὗ [86 δυΐμοτβ οὗ (86 Βυ ροσβου ρύϊοηβ ἴο πλϑῖο Ὠανα [89 δυΐμοῦ οὗ 411} (86 Ῥβα]γη5. 
Απὰ τ Βοη [86 ΘΟἸ]Θοίΐοη 18 ζΘΏΘΓΑΙΥ ἀεαὶ χτιαύθα 88 ἃ Θανίαϊο οοτηροβι[οη, ΟΓὁἨ ΔΘΏ, 88 ἴῃ 
ἰαίδθὺ ἀδυβ, 1ὑ νγ88 ΒΌ ρουβοσὶ δ6α οσ ϑο ]ϑού νου ομδγβοίοσ θα ἴῃ μ6 Ἰδηρτδρο οὗ [86 ΟἸυσοἢ 88 
[9 ῬΒΔΙΟΥ οὗ Παν]α, οσ αδδγευϊαΐδα 88 αὖ ἰδ6 πὰ οὗ ὑμ6 ΕἰΒΙορὶς ὑγαμβὶ δἰΐομ, 6. ., 1 ἰπϊξωϑ ε8έ 
Ῥαυϊὰ (οτπη .0)6 ρῬεβαζίονγῖο Εἰλίορ. 1828, Ρ. 9)--τοῦ θη ἴῃ οσόδβίοηδὶ οἰἑαίϊοηβ 10 15 ὈΓΙΘΗ͂Υ 
οδ]]οὰ Ἰθαυϊά ; (8686 δ΄Θ ποὺ ἰβύοσι 681 ΟΥ̓ οὔ 1081 βίδιίθιμθηΐβ, αὖ ΒΑΡῪ ΒΠΟΥ 8 Ῥγϑύδλ 
ὈΒΑΡῸ ΟὗἨ οογίδὶ ῃ ΡΟΓΙΟΟβΒ, ἰγϑοοβ οὗ Ὑ Β1ΟῚ 8.6 ἕο πη 358 ΘΑΥΥ 88 2 ΟἼσοη. υἱἱ. 6. Οὐμαρ. χΧχὶ!. 
18; ἙΖτα 11}. 10. Τί }υδι βοείου 15 Του πἃ ἴῃ {86 τμαχῖτα “4, ροίζϊοτὶ πὲ ἀδηιοπιϊπαξὶο." Τ ῥτο- 
ὈΑΔΌΙΥ οτἱσὶ παίθα ἔγοτα ὑμ6 βἰδίοιηθηῦ δὖὺ (6 ο1ο86 οὗ ΚΒ. ᾿χχὶϊ., ψΒ1Οἢ 88 αἰδοὸ ὑμο 818] βίδϊθ- 
τοοΐ οὗ [86 ο]ἀοδὺ οοἸ]δοίίοη οὗὨ Ῥβδίτηβϑ. ΟΡ. ὶ 4. Αἔ βρυγίουθ τεϊυηρ, 6811.ἃ “Θανά," 
͵β τιβ ΠΟ Θα ἰῃ Οθηδίέϊξ. 4 ροδέ., νἱ. 16; Ὀπύ ἰβ οἴου βο ἘΠ Πο ἢ. 

ΕὙοτα 8 Πιἰβύοσι αὶ ροϊηὺ οὗἉ γίϑῦν, ΒΟΥ Οσ, [6 αγθ θαΐ βουθηΐγ-ῦνο ῬΒδΙγηΒ δβουὶ θοα ἴο 
Ῥανϊα ὈΥ͂ ΒΌΡΘ βου ρζοηΒ οὗ [86 Κἰηά τοΐοσσοὰ ἴθ. ΤῊ 6586 δΓΘ ῬΑΥΟΥ δεβοοίαίθα τ ἢ βιδίθπιθηΐα 
ΘΟΠΘΟΓΠΙΠρ ὑπο ῖν Εἰβύοσι 4] οοοδβίομ, οοπίθπίβ, απα ρύγροβο, δα ὑμοὶν ᾿ἰζαγρίοδὶ δηα ταυβὶ δὶ 
Ὧ36 (ΘΟΙΏΡ. ᾧ 8 838πα 12). ΤὮο γα]ὰθ οὗ {86 ΒΌ ροσβογὶ ρίϊοηβ 18 αἰβρυϊοά, ἐμοῖσ οτἱρίη Ὀδίηρ ὰη- 
οοτίβϊη, ὑπο ῖγ οοπύδηϊβ ἔγΘαΘΩΟΥ ΟὈΒοῦτγο, 1 ποῦ Ομ ΓΟ πη θ}} 116, τ 1]1δῦ ὑμοῖν ἰηδυθηοο 
ἰπ ΘΠΆΡΙΙΠρ 08 ἴο ἀπάογβίαπα 86 Ῥβαὶπὶβ ἰῃ αυοϑίϊοη 18 ππὶπηρογίδηί, [10 ἰβ ποὺ δυΓΡτΙ βίην, 
ἱβογοίοσο, ὑμβαὺ ἀοαίβ Βῃου]α ματὸ Ὀθθὴ δανδποϑα γοβρϑοίπρ' ὑμθῖ 88 ΘΕΓΙΥ 88 [86 ἔτπη6 οὗ 
ΤΗοοάοταβ Μορ8. Βυύὑδο ἐλογουσλ σοί ἀουδέδ οὗ ὑμ οὶ δα ΘΠ ΟἿ ΕΥ̓ τ Οἢ ἢδνθ ὈΘοη δἀναηοοα 
δίποθ οροϊ, (7 ηϑορῖρ. ρεαϊηιοτιρη δεγίδ ἀδηνπι αὐάίέαδ υἱάεγῖ, 1767)  ὨΙΘᾺ πὰ 106 ΥΥ οἰΐθ δπὰ 
δ.}}} τιογὸ ἀθοϊ ον Ηυρο]α, Βανὸ δἀναποοά ο 8:6 ἸΠΥΘΆΒΟΠΔΡ]6 οχίσγοσηθ οὗ εηζίγεῖν γε)δοίζις 
δ πι96 οὗἁἨ [8686 {1{165 45 ὍΠΓ6]1401]6 δὰ ΤΠ ΟΓΟΌσΘ γοσ 688, 848 Ὀοὶπρ ἔθ 0Π6 τηοϑὺ ρατὺ δαα]- 
οπΒ τοι μανὸ οτἱρ᾽ παίθα ἔγομι {8.6 τλθσο σοπ) οί ΓΟΘ οὗὨ ἰδίου σϑθσβ δ ἃ σοσαρ 1615 (80 ᾿γθ- 
ΨΟΌΒΙΥ Εὐυαϊηροε), 8ΓΘ ΘΗ ΤΟΙΥ ὈΠΓΘΆΒΟΠΔΌ]6. 

ΤΌΘ δϑϑυταρύϊομ οἢ. [86 Οἴδασ μπᾶ, ἰμαῦ 4}1 {8.686 βιρουβοσ ρύΐοηβ οτἱριπαίοα τὶ ἐμ9 
Δυίμοῖβ οὗὨ [89 ῬΒ4]π|8, δΔηἃ δἃτὸ ὑμογοίοσο ᾿πβΒΘΡρΑγ  Ὁ]6 ἔγοια {μ6 ἰαχί, σδηποῦ Ὀ6 ΘΟΙΒΙΒύθΟ]Υ 
τηϑὶ πα πο, [10 ὁ8ῃ, δὖ τηοβί, θ6 Βαϊ οὔἹἹ]Ὺ οἷα ἔδυν, δῃᾷ ἰὖ 18. 411 6 τβοσο ἱπηροχίβδην, ἰΠδὖ ἰπ- 
ἀἰνιάυ4] ο4565 Βμου]ὰ 6 βύυ] ΟΟ]Ὺ βου πὶχοά, ΤῊ Ϊ5 μ88 θῇ ἀ0η6 ἴῃ ΘΑΓΙ ΟῚ Ὁ Π|68 ὈΥ͂ Υ ΘΠΘΠΊΒ, 
ἈΠᾺ ΙΏΟΤΘ ΓΟΟΘΠΟΥ ὈΥ 411 (86 τηοβύ ϑαχϊποηὺ οοχησηθηΐαύοτβ. [861] ΤΟ ΑΓ ΚΒ Οἡ [8680 οΥ 64] 
ἱπνοβε αι οηϑ Δ Υ 6 ἰουπά ἴῃ 1μἰΖ, Βιίδίϊδοδα Ηονηιεηειξ, Β.. 461, το, ΒΟΎΤΘΥΟΥ, ΓΟΡΆΓΟΒ (ἢ 6 
ταοϑῦ οὗ [686 Βα ΡοΥΒου ρΌοη 85 ἰδίου δολοῖῖα. Οἱ ἰμ6 ψἘΠ0]6 8Π ορί πίοῃ ἔΆΥΌσΘ Ὁ]6 ὕο [86 δῃ- 
χα  Υ δη γα]ὰθ οὗὨ ἔμ 686 ΒΈ ΡΟ σβου ρύϊοηϑ μ885 δραΐπ Ὀθθη ὙτουρΗῦ ουΐ, ἩΜΙΟΒ ΘΒΟΥ 65 ὑθτα 
ἴον [86 ταοβῦ μαζὺ ἰο ἐγαάίξιοπ, ἀπ ἱπάθοά 8. ὙΕΥΥ δηοϊθηῦ οπ6, Ὀθοϑθδβθ {ΕΥ̓͂ ΘΓΘ ΡΘΠΘΓΑΙ]Υ 
Ὁπἱη 6 Πρ 10 }]6 ἴο [86 βαρίαπδρ., τ τ γαγίουβὶν οοπδίσιιοίοα, απα αἰγἀοα ὈΥ {1686 ὑγαπβϑιδύογα, 
84 κοι ϑε πι68 ἴῃ ὑμοἷρ χοΐδγοηοο ἴοὸ ἐμ οοοαβίοη δηᾶ οοηίθηίβ οὗ (9 ΒΔ] τη5, ὑπ|6Ὸ6 Ὁ σαί Ὁ ῥγὸ- 

ἄποο ἀΙβΙ συ] 165. ὑμαπ τοίλονο ἔμθ. Οὐμαρ. ΕἾ. ΒΙ 6 ῖ, Εὐρϊείδμης ἔπ ἀα8 Α. Τ,, 1800, Κι. 618 ἢ 
ΤΏΘΓΟ [8 ΠΟῪ 8. ἀἱκροβί(οη ἰο δάἀτηϊν, ἐμδὺ βοπηθ οὗὨ ΤῺ ἸΩΔΥ ΠΑΥ͂Θ οἱ ρ᾽ παὐθα πεῖνα (ἢ. 6 ΔΌ ΠΟΥ 
ἐδοπιβαῖνοθ, 10 18 ἔσαθ, ὑπαῦ δπιοηρ {Π6 ΙΒγΔ 6 1ὕο5, ροοίβ το Γὸ Β6}}} 1688 δοσυπίοχηοα [Π8Δη 8 οηΡ; 
[89 Αταρίδῃηβ δπα Ῥδσβίδπβ ἰο ῥγεῆχ ὑμὶν πᾶμη68 [0 ὑμὶν βοῦρβ. Βυῦ θη Δ ΟΟΙΏΡΑΓΙΘ [6 
βυροτβοχιρύίου οὗ Ῥβ. ᾿χ. τῖτ 2 βαπι. ἱ. 18, γα σδῃποὺ ἀθην (86 ῬΟββΙ ΡΠ} ὴγ οὗ θαυ! 5 Βανίηρ 
ἄοπο δο; δπὰ σι βθη (δ 5 ἷἱβ βθθὴ ἰοὸ ἤαύθ Ὀθθὴ (86 οα86 τ [86 Ῥσορμοῦ Ηρα κίυκ (1. 1), 
888}} νγὸ ποῦ οοποῖπάθ ἐμαῦ ἴπ6 Ῥβδϊτη δῦ 8180 τη ῇ ἤαῦο ἄοηθ [86 βαιηθῖ ΤῈ συ ηρθ οὗ 
Βοππίαρ ὁα ἴδμ6 Τιδμϊ, Τραϊηιογηι 1687, Οοἰβίυθ 1718, απὰ [γμοῦ 1728, βανθ Ὀθοοπιθ δηΐὶ- 
υδίοα, {. Α. Βίαγοκ, δ αυϊαάϊδ αἰϊογηιψυς ρΡοείαγεηι Πεδν. οαγηνΐπιηι ἰόν. Ὑ. (Ἰποοιαρ]οῦθ), 
1716,1, 32, Ρ. 411 Β΄, Βονγαυου, 18. 8[1}1 υτοσίῃγ οὗἁὨ αἰξεποη. ΤῊ Ὀοδὺ οσκ ἰβ Π 6] ἴσβοι δ»- 
δοία αὐ ΤῬεαΐπιοϑ ἐἰϊωδίγαπαοε ἰδαφοσίοα, 1846:52. Ἠδ ρμοϊηίβ ἰπ ἷβ Οὐμητι. 11., 398, ὑο [89 “4π- 
καῖε οΓ Ῥαυΐα ᾽ 88 ἃ ποῖ ἀἰ σοὺ ἔγομμ [86 ὈοΟΚΒΕ οὗ βδπιαοὶ, δῃα γοὺ ταδαθ 189 οὗ 838 0860 οἵ 
οἷν βοῦσοοθ. 



4 ἹΝΤΕΒΟΟΌΟσΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΣ ῬΡΒΑΣΤΕᾺΒ. 

Μοσθϑονοῦ ὑμ6 Ῥβδίστηβ ὙΒΊΟΩ ὈθΑγ 16 ΠΑπιθ οὗ ΠΑΥἹα, οοπίδίη 830 Δ πάδηοο οὗ ΥΘίογθ ΠΟ 8, 
ΘΧΡτ ββίοηϑ, δη ῬΘΟΌ ἰΑΥ ὕΌΓΠΒ, ΒΪΘΩ ἀο ποῖ δὖ 811] το 18:6 ᾿πργοβϑίοη οὗὨ πιθοῦ ρορίϊοδὶ 
ἤρατγοβ, θαῦ ῬοΔγ ἐμ βίδῃιρ οὗ {86 ᾿ν6] 1688 δηὰ ἱσαΐ οὗἩ ἱπαϊυϊαμαϊιέν, ἸΒΘΥ τοῖο ὕο Ῥϑύβοῃδὶ 
ΘΧΡΟυθηΟο8 8π4 ἔγδι 65 οὗ σαἱπά, δηὰ (86 βίδίθιηθηίβ οὗ [86 βδογοὰ βου ρίασγοβ δρουῦ Τν] 1 Β 
ἰοτΐαμο, ολαγϑοῦδσ, δηα υὐΐουϑῃοοβ, οἵα Ῥγοβοηῦ [86 ΟΠἹΪΥ͂ ΚΟΥ͂ ἴο ἐμοῖν λιδίογίοαί ἱπίοσργοῖβδ- 
ἰΐοα. 2.2. Βιᾷμοιῖη (1). 1,οδεπ δαυΐάδ, 1866) Βοκηον]θαροθ ἐμ ῖ8, Ὁπάο τυϑὴν 1Ἰτο  αίοηΒ, 10 
5. ἔσθ, ναὶ δοοογάϊηρ ἰο ΖαηΖ ()ὲς δυπαρσοσαῖος οσδία ἀ66 ΔΑ ἐεἰαζίοτε, 1855, ὅ3. 4) (Β6Υ ἃτὸ 
ΟὨΪΥ 86 ἐεσεπάς οἵ ἴἰο οἰϊοία οὗ ἐμ0 1μονἹῦοθ, δηα {Ππο80 ἘΟ δἃΓΘ β8]ἃ ἴο αν Ὀθ6ῃ {86 οτὶρ!- 
πδίογβ οὗ [80 ὕθιῃρ]θ ταυβῖ6, γ8Ο τχδάθ αν [μ6 δυςθμοΥ οὗἉ ἰμ6 Ῥβδίτηβ, δῃὰ ϑύθῆ γαϊβϑθα Ὠΐτὰ 
ἴο (86 αἰ ΠΣ οὗ 8.8660. Τβοϑο ῬΒ8]ΠῈ8 ΓΘ 88 τηΔη]0]4 ἰπ οοηΐοηΐβ, ἕοῃθ, ἀμ ΟΟΪοΥ, 88 [80 
αοἰϊαὐοὰ 116 οὗ Θενὰ Ηἰπιβοὶδ, ἀπα σοῆθοὺ τηοϑῦ ἱπβυσι οι υ 6] γ, 88 1 8. ταῖττοσ, {89 ομδησίηρ 
οιιοίϊομβ οὗ 8 δασύ 88 ὕθῃ θυ 88 1Ὁ τῦϑ8 Ὀγᾶγθ. 6 ΠΘΆΓ ΠΪΒ ΟΥΥἿ Οὗ δηρτίβη δηα Ηἷβ βμουὺ οὗ 
7οΥ ; [89 ἰθαγία] νδῖ] οὗ ΒΟΙΤΟῪ δπὰ ἴπθ δουγαρθοῦθ ΟΧΡΥθββίοη οὗ Ηἷβ ὑγαϑῦ ἰῃ αοἀ ; [86 ρεοηὶ- 
ἰθη 181] ῥγάγοῦ οὗὐμο Ὀσοκθη-βοαγύθα βί πηοῦ, ἴμ6 ἸοΥ]} ἐμδηϊκασί νην οὗ (860 δνογοα ομθ, [86 
τῦϊβάοπι οὗ 8Δη Θχρουίθησοα βυ ΒΌΓῸ ΤΟ ΚΠΟῪΒ ὑμαύ 18 116 18 Ἀϊὰ ἴῃ αοἄ, {89 ΒΡ ΘΓ γοΐοθ 
οὗ [86 ρῥτίηςο, [86 τογαὶ ψογὰ οὗ (86 θτο, ὑμ6 ργορμβίϊο αὐΐϑγϑηοθ οὗ [89 βθοῦ. ἀπά ἤϑσὸ 1οΐὐ 
ὉΒ τοιοῦ, ἐμαῦ [Π6 τἶδό οὗ 8 βδογϑα 1ϑγαίασγο διλοπρ αΟἋ Β ΡΘΟΡ]6 οὗὨ ΙΒ6Γ86] ἰβ ποὺ Β' ΤΡΙΥ 8 
ταϑίϊοῦ Οὗ 1 ΘΓΑΥΥ͂ δηά ἰδίοτγίο ἰμὐογοϑί, θὰ δη ἱπηροτίδηί  αοίον ἐπ ἐδε ἀϊδίοτῳ 97 ἐδε ίυϊης 
ευοεϊαξίοη απὰ ἐδε ξίπσάοηε οΥ αΟοα, ΤῊΘ ρεγδοη οὗ Ἰδανϊα, ΤΟΥ ΘΟΥΘΣ, ΟΟσΌρ 68 ΒΌ ἢ ἃ ῥγοχιϊποηξ 
ΡΪδοβ ἰπ {μι15 ἰβίοσυ, ὑμδὺ, ἴῃ σοπηθοίλοῃ τ] ἷβ ροθίϊο8] ἑα] δηῦ, οἰ ΘΑΥΙ͂Υ αὐνεδίρα ὉΥ͂ ἷβ βοὴν 
οὗ πιουζηΐηρ δὖῦ Φοπδίμδπ᾽ ἀθδίῃ, 2 βὅ'δπι. ἱ. 19-27; ἷβ8 γου  }] ταυβῖο8] θη δοπτιηθηίβ δοοοτά- 
ἱηρ 01 ὅϑδιῃ, χυὶϊ. 17 ἤ; 86 ἀδ}}} οσυἹαναϊίοη οὗ ΒἷΒ τὺ) δοοογάϊηρ ἴο 1 δι. χυῇ]. 10, (86 85- 
βογίίουῃ οὗ ̓ ρθηρογῦκο (Οὕηιηι. Ρ. ΧχΥυϊ. βα.) ὑμδῦ θαυ τγὰ8 ποὺ ἃ τοὶ ρίουβ ρμοσϑῦ, 'β 88 στουπά- 
1689 88 [86 Βίδἰοιηοηῦ οὗ γαίκο (8ιδ. Τῆδοὶ,, 1. 292) ἐμαῦ πού ἃ βΒ'ῃρ]9 ῬΒ4]γ) σϑῃ ὙΠ ΔΗΥ͂ οοτ- 
ἰδ πὶ ῦ Ὀ6 ρΡαΐ ἴῃ ἴΠ6 δρὸ οὗ ανὶα δὰ βοϊομοα. Ομ (86 οὗμοῦ δαπά, 6] 1280 ἢ Β σοιηδγκ ἰ5 
ΟΥΓΠΥ οὗ οομβίογαύίοῃ ( ΟΌηηηι. ἰ. δ9) : “Α.5 180 Νοιν Τδδίδιχθπῦ σβποι Θοηΐαϊηβ ΠῸ τσὶ] ηρ8 
οὗ ἴδ6 ΑΡροβί]οβ θαΐογο (86 ἀΔΥ οὗὁἉ Ῥοπύθοοδβῦ, Βο ἐμ6 ΟἹα Τοβίδιηθηῦ ΘΑ ΠπῸπ ΘΟη ΔΙ ἢΒ ΠΟΠΘ ΟΥ̓ 116 
ΒΟΊρΡΒ ΟὗἩἨ Πενία ὈΥΐοῦ ἴο δἷ8Β δποϊηθϊησ. ΟἾΪΥ ΜΈ Θη ἢΘ 48 Ὀθοοιηθ “ ἐμο δηοϊηὐρα οὗ 86 αοὰ 
οὗ ΦΔο0 ᾽ 18 ἢθ 186 βυγϑοῦ βίῃρϑ οὗ [βγϑ6], ἢ Ὑ1Ο056 ἴόπρτιο ἰβ [86 ποσὰ οὗἨ Φοβονυδὰ (2 βίδα. 
ΧΧΙΙΙ, 1 5α.). ΑΡργοργίδίθ γϑιηδυκβ δῖὸ ἰὸ Ὀ0 ἴοαπα ἴῃ ΕἾ. ΥΥ. Ἐσπτ Δ ΠΥ 8 “ αυϊα, ἀον 
Κὐπὶσ νου Ἰογασῖ; εἴη, διδίϊδοδεν 1,οδοπδδία πεΐέ ζογίἰαυηάδη Βεσίοδιησεη αἰ αἷς Παυϊαϊδοδδη, 
Ῥεαΐπιοπ,᾽" 1866. 

ὟΥ 6 Βᾶνο ὑαΐ 8 β'πρ]ο ρβ81]π (χο.) οὗ δ ἀδῦο δηΐοσῖοῦ ἴο [89 {ἴτηθ οὗ Πανὶ : ὁπθ στ ῖο ἴῃ 
οοπὐθηΐβ 8ηα ᾿δηρτιαρθ ὈΘΆΓΒ 6 ΤΆΤ οὗ στεδὺ δηθαα Υ̓͂, αβϑρηιθα ἱπ {86 πυροτγβοσίρίίοῃ ἴο 
Νοβοβ. ὙΤνο ῬΒΔΙ]Π18 8γΘ δβουϊ θα ἴο Ξϑοϊοσθοι, ᾿χχὶϊ, δῃα οὀχχυΐὶ., ἀραϊηδὺ οὶ ποίίηρ; ἀοοὶ- 
δίνα οδῃ Ὀ6 υτροά, Βονγουοσ ἀ1 σα] (86 τοίλοναὶ οὗ βοιὴθ οδ)θούζο"β ΤΑΥ͂ Ὀ6, δηα ποίνὶ- 
δίδπάϊηρ {86 ἔβοί, [πδὺ ῬΒ. Ἔχ χυΐ, ἢΔ8 πο βΒΌΡοσβοσ ρου ἰπ [89 βερίπδρ, 

Α Ρῥγοιηϊηθηῦ Ρ]806 ἴῃ {18 ἀδρασίτηθηὺ ἰβ ἰδ κϑη ΟΥ̓ ΑΒΔΡᾺ ἰπ {86 τϑοο]]θούϊοῃ οἵ Ηἰβίοσγ (2 
Οἴτοη. χχίχ. 80; Νϑῖῇ. χὶϊ, 46). Ὑοῖνο ῬΒδΊ᾿ΩΒ ἰῃ ΟἿΥ ΟΟ]]δοίζοι ὈΘΆΣ 8 ἤδηθ. ῬΒβ. 1. δηά 
ἰχχἱ!}].----ἰχχχι, Τθδ80 οδηποῦ 811, ΒΟ υ συ, 6 δβϑιρηθα ὕο Αβδρᾷ, ἰμο 1,ουϊύθ, βοη οὗ Βδτγο- 
ομία, [89 σζοπονγηθα ομοσίβίοσ οἵ θαυ, Ἐὸγ Ῥβ, ἰχχχίϊὶ, ὈΘΙ Ομ ΡΒ ὕο ὅμι6 (ΐτηο οὗ 76 οβμαρῃϑ ; 
Ῥεβ. Ιχχυ. δᾶ ᾿χχνυΐ. ἴο {86 {ΐπηο οὗ ἨοΖοκίδῃ ; Ῥββ. ἰχχίγ. δηὰ ᾿ἰχχίχ. ἴο {86 Ὀαρὶ πηΐηρ οὗ 816 
Ομαϊάφδῃ 6χὶ]θ (οοσαρ. Κ αἱ] ἴῃ Ἡβνογηΐο κ᾽ Ἡαπαδιιοῖ, ἀν ΕἸπὶῖ., 111. 218 5ᾳ.). Τὸ μδ8 ἔβοσεο- 
ἔογϑ θ6θῃ ΦΘΏΘΙΓΆΙΠΥ͂ δϑθαμηθα, ὑμαὺ ΑΒΑΡΒ ἰβ Β6ΓΘ 8 ἔἈΠ}}}}7 πϑῖηθ. ΤῊΪΒ υἱϑὺν 18 ἑαυογθὰ Ὀγ (δ 6 
οἰγουπηβίδῃοσ, ὑμαὺ {818 ΓΆΤΑ ΠΥ γ88 ἴῃ οχίβύθβποθ δὖ [86 ὑΐτηθ οὗ Φϑ οβμαρμαὺ, 2 ΟἼτοη. σχ. 14, 
δά ἰμαὺ οὗ [86 245 Β ΠροΓΒ, [28]6 δπά ἔδιμδ]θ, Ὑπὸ τγοϊαγιθα ἔγοσα ἴδ οχὶ]ο (Ν μομι. υἱῖ. 47), 
[16 τα) ΟΥΪΕΥ͂ ΘΓΘ Αϑδρἰΐοβ; 128 δοοοσαϊηρ ἴο Εζτα ἰϊ. 41, δῃὰ ἱπάθοα 148 βδοοοσάϊηρ ἴο Νο- 
Βα. νἱἱ. 44, ΤὨθ οοπ͵οίαγο (μαὺ 8ῃ ἱπιϊίδίζοη οὐὗὁἨ ΑΒαρΒΒ βγ]6 βἰ ΠΙΡΙΥ͂ ἰβ ἱπἀϊοαίθα ὈΥ (18 
ΒΌΡΟΓΒΟΙ ΡΓΙΟῊ 18 1688 Ῥστοῦα 016. ΤῊΘ ΘΠΓ͵Θ ΣΤΟῸΡ 88, ἴῃ ἔλοί, ἃ οοσίβί ἢ ῬΆΤΣΪγ 1 ΚΘΉ 688, ποῖ 
ΟὨΪΥ ἰπ 18 ἔλθ 685 δῃὰ 1ϊν 6] 1 π688 οὗ Οχργϑββίοῃ, δηα ἴῃ ἱπαϊνίἀυδὶ ρϑου] δι θ8 οἵἉ 18 ἸοΗ͂ΥῪ 
Βύγ]6, θαὺ Θβρϑοίδ!]ν ἰπ ἃ βοσχὺ οὗἩ ρσορμοίϊο Ψ8Υ οὗἉ ἰγαδίδηρ ἰβύοσ 98] ουϑηίβ δπαὰ ἐμ σϑοορηϊεοι 
οὗ Π᾿νὶπθ ργου  ἄθηοθ ἴῃ ἐμ θη. 

. ΤῸ ταυβῦ ΒονΘΥΟΣ Ὅδ6 δαἀτϊ ρα, ὑμαῦ [86 ἱταϊίαίϊοη οὗὨ ἃ βίγ]9 βίδιιρϑα τὶ [86 ῥϑου] τὶ λο8 
οὗ Αβδρὰ υἱίλίη λὶδ ζαπεῖζυ, ΔΒ ἃ ῬΆΓΆ]16] ἴῃ [9 Θομλμλοη ζδαίιΓο8 οὗ (06 ῬΒ8] 18 ΟΥἁἨ [89 Βοῃβ 
οὗ ΚοΙϑᾺ. 



ἃ ἃ. ΑΥὙΤΗΟΒΒΗΙΡ ΟΡ ΤῊΒ ῬΒΑΙΜΒ. δ 

Ἐ]οσθα ῬΒΆΪΤῚΒ 8.6 δϑογὶ 64 ἴῃ [6 Βρουβουιρύϊομϑ ὅο [6 δοηδ οὗ Κογαΐ, υἷΖ. : ΧΊΙὶ.----α]ῖχ, 
Ιχχχίν., Ιχχχυ., ᾿χχχνυὶ!., ἰχχχυὶ, (υἱάς Οάγρζον, 7εἐγοάμοίίο ΠΠ., 97). Ῥα, ᾿χχχυἝ. οὐρὶΐ 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴο 6 ὁσχοϊυἀοα ἔγοπι [18 στοῦρ. ΤῊΘ οὔδβοιβ, 'π (ἢ Ἰοπρίπρβ ΜΒΙΟΒ ΠΟΥ ΘΧΡΓΘΒΒ ῸΓ 
186 τοογδλὴρ 97) αοἄ ἴπ δ λοῖν οἱΐῳ, ἈΑΥΘ Βοιὴθ 5111] Υ]Υ, 1 18 ἔσταθ, τ ἢ δὴν οὗὨ [86 Ε 34] 18 
οὗ Ὁαυϊά, γοῖ γγὸ Δ΄Ὸ ποῦ, Οη (αὺ στουπά ἴο αϑογῖθα ἐμ ὶν δα πουβὶρ ο ΠδυἹᾶ, ποῦ ἴο βαρ οβὸ 
[δὺ Τ 6ἿΓ ταυβὶοδὶ ὀχϑουϊίοη Βἰ ΡΙ Υ τγ88 δϑϑὶσυιϑα (0 [86 8055 οὗ ΚοΟΙΒἢᾺ (ΕἸΟΒΒΟτη). ΕῸΓ ὑ8 6 Ὁ 
816 ποῖ 8 ΤΏ61Ὸ ΘΟΒΟ ΟΥ̓ 6 ΒΟῃ»Β οὗ αν ά, Οη [89 ΘΟὨΙΓΑΓΥ͂, ὑΠ6 Ὺ τονο αὐ9 ΟὨΑΓΒοίοΥ 511- 
ΟΔΙΪγ, ὙἹ} ἃ ἸΟῪ δβύγ]ο, 1] οὗὨ δαγιθβίηθ88 οὗ 8010], ἱῃ δϑοησϑ οΥ ῥγαΐδο ἐο Εἰολῖπι, [6 Κὶπο επ- 
ἑλτοπεα ἴη, ὕεγυδαΐοηι. Απὰ ΜὨ116 ἴῃ 086 βυρογβοσίρύϊουϑ οὗὨ 86 Ῥβδα]τὴβ οὗ Αδαρ [86 8011} 
βαρ ρϑϑγβ ἴῃ [8.6 Π81Π16 ΟΥ̓ΣΐΒ το ουγη θα δησοϑίοῦ πα ραΐίογη, [6 Ῥϑυβοπδ ν οὗ Κουδὴ ἄοοβ 
ποῦ ΔΡΡΘΒΓ δὖ 411 ἴπ ὑμοβο οὗ [8 στοὰρ ΜΏΪΟΝ ὈΘΑΥΒ [86 Ὡδιὴ6. ΕῸΣ Τὔπιαη ἰδὲ Εἰτναλὶΐο, 

ΔΙ] υἀοά ἴο ἰῃ ῬΒβ. ἰχχχυ ])[., 15. ποὺ [86 Ἰοδάογ οὗ ὑμ6 Κολγίϊθ ἍἽσβοῖγ, 1 ΟἼτοι. νἱ. 18 5ᾳ., θὰ ομ 6 
οὔ {86 ἴ0γ νγῖβθ ἤθη οὗ [βγϑδοὶ, 1 Κίηρβ ν. 11, οὔ [86 {γῦ8 οὗἩἨ ΦυάΔλῃ. γο τηυϑῦ 4190 Ὀθᾶγ ἴῃ 

τοϊηὰ μδὺ ΚΟΙΔΆ, [86 στοαύ-ρτϑηάβοι οὗ [μουἱ, γγὰ8 ἔβκθη ΔΎΑΥ ὉΥ ἃ Ὠἰνίπο ἰπαρστηοπί, Ναιη. 
χυΐϊ. ; (Πδὖ τορσγοβϑηὐδυο8 ΟὗὨ Ὦ15 ΓΆΤΑ Υ, ΠΟΎΤΘΥΘΓ, ΟΓΘ ποῦ ΟΠ]Υ ρῥγοβοσυθὰ (ΝΌτω. χχυ]. 11), 
δαὶ τ γ οἷο86 δά μβογθηΐβ οὗ θυ] (1 ΟἼγοη. χὶϊΐ, 6) Θβρϑοΐδι ]Υ (μ6 νγαύοῃσαθῃ αὖ ἐμ6 ρϑίβϑ οὗ 

186 ἴδια ρ]6 (1 ΟἼτοι. ἰσ, 17; χχῖν. 1-19; Νβὰ, χὶ, 19), ἔυση 5 την 480 ἃ ρογίίοη οὗἩ [86 βἰπρ- 
615 8η4ἀ πγπβ᾽οἴ8η5 οὗ [86 βαποίαδιγ (1 ΟἼτοη. χχυ.) Τὰ Ἰαύογ αγὸ δ] υἀοᾶ ἴο ἰπ (86 (πη οὗ 
Το βοβμαρμδὶ, 2 ΟἼτοη. χχ. 19; {86 ἔΌΥΤΩΘΓ θυ δῆθυ [86 6Χ1]6. 

Ῥᾳ. Ἰχχχῖχ, 888 8 βίγοῃρ, γθβθι} Ὁ] η66 [0 ὑμ6 Ῥ588]πὶ οὗ Ηδιωδῃ [6 ΕἸἰζγδ ἱΐο, Ῥβ. ᾿Ἰχχσνυ . 
ΤῊΘ 5ΒΌΡΟΓΒΟΥΙ ΡΌΟΣ ΑβϑίρηΒ 1 (ο ΕἸδΔη ὑμ6 ἘΖγΘ 6, ὙῈῸ 8180 ΔΌῬΘΘΓΒ ὕο Ὀοϊοσς ἴο {86 ὑγῖ Ὁ6 

οὔ συάδῃ, (1 Κίηρβ ν. 11; 1 ΟἼτοη. 11. 6), δὰ 1 ΟὨ]Ὺ πῖῦ σἱοϊθηςα ἰἀοη  βοα ὮΥ 8 ἔδνν οου)- 
τηδηἰαίοτβ τ ἢ ΕἸλδπ [6 Μογασιθ, οὗ ὑπ ὑσῖδθ οὗ 1,μονἱ, 1 ΟἌτσοη. χν. 17: υἱ. 29 54.) ὈΘΟΔ5Θ 

Ὧ6 ἴα χτηϑηϊοποά δου ρδῖάθ οὗ Αββρὴ δηᾶ Ἡδγλδη 85 (86 ἰοδάογ οὗ [86 Κοιχίία ομοῖὶγσ. ΤΉΘΓΘ.ΔΓΘ 
Δἣγ αποπυπῖοιδ ῬΒΔΊΤΩΒ ἴῃ Οὐ ΟΟἸ]οοίΐοη. ΤὨ σύν - Ὁ. Γ ΟΥ̓ 686 ἈΔΥΘ ΠΟ Βαροτγβογίρίίϊοη τ]ιαίθυου, 
τ ΏΘΠΟ6 ΓΠΟΥ͂ ΠΔΥ6 ἴπ ἔμ ΤΔΙχαθπα ὈΘ6η. οΔ]]6α (6 ογρλαπθα Ῥβαὶτηβ. αὐ 411 ουθηίβ, ἱῃοΥ̓ Δγθ 
ποῖ ἰο ὉΘ Αϑϑὶηοά ἰο {86 δυΐμοτβ οὗ [π6 Ῥ58]115 ᾿τητηθά δύο] ργοσοραϊπρ, Δοσογἑὴρ ὅο {ῃ6 ορὶ- 

πῖοπ οὔ Ταϊπιυά, Οτίροη, ΗΠ Αγίυβ, ἀπὰ ΨΘγομλθ, τυ] Οἢ Ἠ45 θθθα οοπίγονοσίθαά ἴῃ ἀρίδἑ] ὉΥ͂ 

σαδη Εἰπϊεωπσ Π|., 706. ὙῈΘ ϑαρῦαδρ, βου 68 [89 δα Πουβῃΐρ οὗ βου γαὶ οὗ (βϑῃι ἴο {6 ῥσο- 

Ῥβοί 7Ζογθγλίδῃ, ΕΖ κίοὶ, Ηαρραὶ, πα ΖΘΟΒαυίδΕ, ἀρ ΑΥΘΗΟΥ 88 τθθσο σοπ͵εοϊαγοθ (υἱά, Εἰολ- 
ἀογπ Εἰπἰεῖξ,, ἢ 622). 

Φ (7. ΚΤ. ΤΉΓΟΡΡ, ἴπ δηλ} 8 Ὀίσί. 4 ἐλε Βίδῖα, αὐορί ἔμο (Ο]Ἱονίης ἘΠΘΟΥΥῪ γοδρϑοΐίης ἐπ Ῥβαὶπιδ δδοτί θὰ τὸ Ὀατία : 
“ὙΓ ὯΟΥ, ἐπ Ἐμο Εἶτα Ροδίοσίον ἴο ἴποθ0 οὗ θαυ ἴμ6 ζοντο ομοίγβ ργοῖχοα ἴο ἔδο ῬΑ] 58 ὙΒΙοΝ ΤΉΘΥ δοιαροθοι ἐμο Ὡδ ποῦ 
οἵ ̓ Αβαρῖι, Ποπιδη, δοὰ ΕΊμδα, ουαΐ οὗ ἃ ἐϑο πῃ ρ' οἵ γϑηογδίίου ΤῸΥ [ϑἱτ ταϑηλογίοδ, ΒΟ, ΠλΌ ἢ τηογο σαϊσμε [26 πδπιθ οὔ Ἀαν ἃ 

δο ὑγεδχεὰ ἴο ἐδο αἰίοτδηςοα οὗ [066 ἯΪΔΟ ΓΘ ποῖ ΤἸΏΘΓΟΙῪ ΐδ ἀσδβοθῃ δ ΐβ, Ὁ 160 ἐδ Γοργοσοηίδιγοθ ἴογ ἴἢο τἰτο Ῥοίης, 
δηὰ 50 ἴῃ δοῖὴθ βοζί {89 ῃ]οάρϑϑ οἵ [86 Ρεγραί 8] του τ οἵἉ Ὠἷ5 Ἰἰμθαρο! ΤῊΘ πδηὶθ αν ἃ [5 πο ἰο ἀδηοῖο, ἰῃ Οἵ 6Γ 1 ασίϑ 
οἵ βοτὶρίατο, αἴος 6 οὐ χίμδὶ αν 8 ἀ"δἰἢ, {πο [θη Ποαὰ οὗἉ ἐμὸ Ὀανίἀϊο ἔασι γ; δὰ 80, ἰπ ΡΓΟΡΒΟΟΥ, ἔδο Μ ϑαδί ἢ οἵὗὨ (18 
ἐεοὰ οἵ Ὀετίά, 0 τῶ ἰο αἷξ οὐ αν 8 ἐβγοπο (1 ΚΙ. χίϊ. δ; ΗοΚ. 11. δ; 15. 1γ. 8; ὅοσ, χχσχ. 9: Εσ. χσχίν. 25, 34). Απὰ 
(ὅς, ἴση, τ,ῦ, ΤΙ ΔῪ ΟΧΡΪΔΙ 89 ταφδηίΐης οὗ 1δὁο Ἰαῖον ϑανίαϊο βυρογβοσίριίοηδ ἰῃ 19 Ῥπκ ον. ΤΟ Ῥϑα]τηδ ἴο τ ἢίοὶ ἢ, Υ ὃ9- 
Ἰοὴς πογὸ πτίτρῃ ὉΥ ασϑκίδα, ὈΥ “οδίβη, ὉΥ Ζογυαθοὶ, ΟΥ οἱβογα οὐἵὨ θαυ Δ 8 ρμοδίοτ ἐγ." ΤΉ. νον δδϑ [89 δὴ ὑἰοαγ οὗὨ 
ἔο Ῥϑλῖπι οὗ ΑΒΔΡὮ δοά [Π0 δοὴ8 οἵ Κοιδὴ [ἢ ἐξ ἕδυοσ, Ὀα 1 ἰ6 ΠΗ ΘΟΘΕΘΑΣΥ ἩΠΕΠ δοῖὴθ οὗἩ ἐδο αν] ῬΒΆΙ πα ἤδτο Ὀσσῃ 
φτονωῖ ἴο ὃ6 οἵα ἰδίϑσ {1Ππ|0, ὙΓΙΟΣ ἰ8 τοὶ [Π9 σλ80 δὲ ᾿σγϑδοηῖ, δὶ 1θδϑὲ Ὑγὶ [ἢ ΔΩΥ οδγί δ  ΠΕΥ, τ ΠῚ ΔῺΥ οὔἴμοτα. ΟΥ ἔβοβο ῬΒμ]Π}8 
πίϊδοαι εεἴοα φοτογαὶ οἵ ἔμ οπι δγϑ ἐπεί πιδίο!Υ οοπποοίϑα πίτὰ ἐμ6 ῥγϑοθάϊῃς Ῥβαὶπιβ (Ρβ8. χαχίῃ,, ᾿ἰχχ!., εἴ0.), Βοῖωθ Ὑγθτο οτί. 
ΕΑ οἷο πεῖ ἔμοτα (Ῥπ8. ἰχ. δηᾶ χ. ; ΧἹῊ. δὰ χ μ!., φέο.}), δηἃ ἐπα ἐδ βατλο δαῖμον ἱπ ουἱάςπηξ, ΟΥδοσβ κὸν ᾽ν (Ποῖτ 
ρΡεςα!ατί εἶδα οἴ δίγἱο, ἰάθαβ, δῃ ἃ ὀχ ρυθδϑίοιδ, ἐμ δὲ (ὮΘΥ Ὀθϊοηρ ἴο [9 5510 ΔΌΪΒΟΥ, τ᾿ ΠοῖΠΟΣ Κπονστῃ ΟΥ ΚΟ. ΤΉΠΒ {0 
τοοδὶ οὐ ἴ8μο οσρβδι Ῥβδὶ π)8 81Ὸ ἰῃ ἴΠο ἰδϑΐ ἐντὸ ὈΟΟΪ5, δὰ ὑοϊοης ἴο ατοῦμα. ΤῸ στοῦρ ῬΒδ. χεοί!.---ο., Ῥοΐοης ἴο ἐδ κῷπ)0 
δαῖμον, 88 Επα]ὰ (ϑέολέεν 1]., 849) δῃονγε. Τῆὸ βτοῦρ οχί.---οχνἝ!. Β6 δϑείχηβ ἴο ἔνο δαίϊδπογα, Ὀπξ τοῦθ δγὸ δΒοῖὴο ΤΟΒΑΟΏΚ 
ΨὮΥ ΠΟΥ δῃουα ὈΟ]οηκ ἴ0 [80 βδῖωθ δι ΒΟ Σ, δ οθοί Δ! ἴπο Ἐχγριΐδη Η8110] (Ῥε8. οχίῖ .---οχν  .). Ἐν] 1Π[Ἰκονν ἱπο δΕ5Ι ΓὯ8 
Φοατίδος οἵ ἴ8ο ΡΙκγί αι δοηρ (ῬῈ. ΟΧΧ.--οχχχίγ.) ἴο ἴδ δαπη8 τυ οΓ 85 Ῥο, ΙχΧχχγυϊ,. (αδϑὶ χηϑὰ ἰῃ (119 {{Π10 ἴο 8 οῃ5 οἵ 
Ἰοτ  Β) απὰ ἐδ τοσιδ εἰς ΡΠ .Τῖπι δοης, Ρα. Οχ σχίϊ,, ἴο [Π9 δδ!9 ΔΏΓΒΟΥ 88 8. ἰἸχχχίχ. (βδαϊρτιο ἴῃ ἐδ {{{16 ἴοὸ ΕἸΏαι, τὴ 
Ἐσγαὶ τε). ΤῊΐΦ τα! κα Ὀ6 δοοεριθα, ΒΑ ΥΘ 80 ΓᾺΓ 88 [86 ῬΠρτὶτι βοηρθ δεδίχηιϑα ἴο Ὀανίὰ (88. ΟχχΧ . σχχίν, οχχχί, ἐχχχἕ!!.) 
δοή 8509] ὑοῦ (Ρα. Ἴχσχυίΐ.) δῦὸ οοηοογηορᾷ, ἔδο οἷον οπδ8 οἵ Πατί ἃ αηὰ βοϊοτῃηοῃ Βοίης [86 πιοᾶοῖν αἴζος το ἐθ Τωνἐοδὶ 
βίηξαγβ οοπιροσοά ἢ 6]Ὁ Ἰδίετ ὑσοἀποξίουα. 8611] Γαγ μον ἢ8 τοραγὰς Ῥε8. σγ., οχχχγυ. δὰ σχχχνί.; οχ]ν.---οἰ. πᾶ χχχίϊϊ., αἹ 
ἴτοισ [}9 δα: δῖος. ον Ῥ8. σχ]ν. 15 δδεϊσηϑά ἴο θαυ, διὰ Ῥα. χχχὶΐ. 15 οἴοθοὶγ οοῃηοοσίοα τ ἢ ῬΒ. χχχί!. Ηο ἀοπίοωη 
ἴδ ΔΌΓΠΟΓΙΥ οὐ ἔδο {{||8 οὗἉ [86 ἥοστηθν δῃὰ ἐδ οοππϑοίίοη οἵ ἐδ Ἰδίΐοτ, Ὀπὶ ἈΓ8 ὀστοῦ ἴῃ {π|8 τοδροοὲ ἄοθϑ ποὲὶ ουδγίῃηγου 
δἷᾳ ἀὐσοτηθηΐδ (ΟΓ [86 δα πι9 δι ῃον. Ἠσπροίοηδογα ἢ πᾶ δἰχ πη Ἰκπονση δα ΒΟΥ: ΟὯΘ οὗ ΡΒ. Χοὶ.--ος, ΘποίἢοΣ οὗ ες. οἷγ.-- 
ΟΥἹ!., ὁ τὰ οΥ̓Ρ 5. οχὶ.---οχίχ., ἃ ἤσυσί οὐ (πο 10 Ρ Ἰστίαι δοχα ποῖ ατοὸ ἰοὺ εἰ 164, 4 ΛῺ οὗἠἨὨ Ῥε5. οχχχν.--οχχχνῇ, 
δηὰ Ῥε. Ἔχ ῖτ., 6 εἰσ οὗ Ῥεβ. Ἔχ! ΥἹ].---οἱ, Ἐτότὰ ἔμο89 αἰΐοτηρὶ οἵὗἩ Βταϊὰ δπὰ Ἠδημβδίθηθοτας ἰο σΤΟῸΡ ἴ᾽ 6 Ῥβμ]π)8 πηᾶος 
ΤΑΣΟΌΣ ἸΏ ΚΊΉΟΥΤΩ ΔΌΪΒΟΥΒ Ὑ0 ΤΊΔΥ, τ ἢ1σὶ ἀοαεἴης δοπιο οὗἨ ἐποῖν ΘΟΠΟἸ 50 η8, 96 ρυϊάοὰ ἐο τποτὸ και ϑμβοίοτυ σοβαθ. ἃ 
τλοτο οογοίαϊ οοτα ρα σδενο να γ οἵὨ (219 ῬΒΔΙ π)5 88 ἴο ἐμβαὶν ἐπιϑοϊοχίοαὶ δηὰ δὲμίοαὶ ἰάθαϑ, ἐμοῖς ἄρττγαι το οΧΡΣι εαίο:β, δηὰ 



6 ἹΝΤΕΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΣ ΡΒΑΣΤΕΒ. 

ἢ 8. ἩΙΒΤΟΒΥ ΟΕ ΤῊΕ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ ΟΕ ῬΒΑΙΜΒ. 

ΤῊΘ ρῥγαβθηΐ οοίροίίοη, οὗ ῬΒΆ]Π18 τγὰϑ ἰηὐοπ θα [ῸΓ ᾽86 ἴῃ [86 ὈΪΥῚΠΘ ΒΟΥΥ]ΟΘ οὗἉἨ [116 ΘΟ ρΤτΘ- 
σαίζοῃ οὗὨἉ [βγβὶ (ξ 1 διά δὴ); γοῦ {818 ἀο68 ποῦ ἱτχρΡ)]Υ [δδὺ αἰ [8 Ραγυσυ]λγ ῬΒΔΙΤῚΒ ΤΟΥ 605:- 
»οξεοά αὶϊᾺ (18 αἰτεοίίῳ ἕη, υἱεισ. ΤῊΪΒ 18 Ὁπαου ΘΠ] [μ0 σα86 ἢ βοῖλθ οὗ ἴμοῖι; Ὀαὺ νιν 
Οὐ ΥΒ Ἧὼὅθ σϑῇ ΒΟΔΙΌΟΘΙΥ παρ ηθ ΔΩΥ͂ ΟὗΒΟΣ οσὶσίη ἰμδῃ ὑμαὺ (Π6Υ ΟΥ̓ ΣΊΠΔΙΥ βοαηαρα ἔοτί ἔγομπ 
186 Βοαγύ ἰῃ [86 ΥΕΥΥ͂ ὑπλ65 δηᾶ οἰσχουτηβίδηοοβ γοἔοτθα ἴο ἴῃ [86 ΒΕ ΡΟΙβοσ ρου, δπα ὑμδὺ {8 67 
γ6Γ6 8 ΠΟ ΑΓΒ ρυῦ ἰπύο ὑμῖν ῥγοβοηῦ ροοίϊοδὶ ἔοσμι, δα ἱπάθρα ὈΥ “ὑμὶν δυύμοσβ δούαδ!]ῦ 
Βϑοοσηΐηρ᾽ ΔΌΘΟΓΌΘα 1π 0.686 ΟἰΓΟΌΠΙΒίΔΠΟΘΒ, δηα τ] μ6 ἀοἤπΙῦθ ΡΌΓΡΟΒΘ οὗ δβοσαϊηρ ἴο (89 
οηὔτα ομυσοΣ οὗ δο Ἰωοτὰ, δπα οβρθοίβ!]ν ἴο ἐμοβὸ 0 πο γο δ]! οὐρθα δηᾶ πὶ ποοα οὗ σοῃβοΪδ- 
(0, ἃ Β.δΓθ ἴῃ ὑμ6 ρυύϑδοθ ὙἘΊΟᾺ ὑμ6 γ μδὰ ἔδθῃ σϑορῖνϑα," (Οἰΐο ὕοῃ Οἴοσίδοι: δα Α. Τ' 
νεῖ Εἰηἰοιέωπσοη επα ον ἰᾶγεάση, πηι ξωπσοη, πεγαυδοεσεδεη, Βα. 111., Ῥ. χὶῖ, 8 Α4ι͵20-., 1854). 
Ὑγοῦ 1ὖ Βοθιηβ ἴο Ὀ6 ᾿πϑαγλὶββὶ 8160 τι Ἡδηρβίθηοτρ ἴο Θχίθπα {118 τοίθγοποθ ἴο ἴ8 9 δοηρταρα- 
(ἰοη,  Β1ΘᾺ 18 ὑχτπ6 οὗἉ 811} (ῃ6 ῬΒΑ] 8 τι τοϑρϑοῦ ἴο ἐμὶν ᾿ἰζαγρο41 ὠϑό δηα ὑμοὶνς ἀσδυοίομδι 
ΔΡΡΙΙοϑύζοι, ΠΚου18ο ἴο ἐμ ὶν ογίσίη. Αὖὐ ἔμο οὔμοσ οχίγθιαθ οὗ οπϑιϑ ἀθάηθβα 86 Ὗ οἴϊο, 20]- 
Ἰοτίηρ ΕἸΘΆΒοση, αὐὐθιιρίβ ἴο Ἔχ ρ] δίῃ δ᾽ πχοϑὺ θυθσυίμτηρ ἔγοιμ ἐσ έογηναί ουθηΐβ, πἰβίοσι ς ὁσοὺχ- 
ΓΟΠΟ6Β8 Πα ΡΘΙΒΟΠΔ] βἱ δ οη8Β, δηα ὈΥ {818 πη ΘΔ 8 ἰΓΘαΌ ΘΟ [4118 ᾿πΐο ὙὙΔΟΙῪ ὑπύσμδοϊθ γθ- 
ἔδυθῃθϑ ἴο ἰδίοσ τη 685 δηά ἴο [86 οοπῆϊοίβ οὗ 1βγ86] τὶ Βοαύμθη πϑίϊοηβ.Ό [ἢ [86 ΒΘΆΓΟΒ ῸΓ 
οσσαδῖίοηδ, ὨΟΜΘΥΘΓ, (8 6 ΡΑΥΙ ΘΟ] ΑΓ Οἰγουβίβ Πο68 οὗ [86 ρῬοσὺ δῇ ψοσίῃν οὗ 811 οουμπβι ἀθσδίίοῃ, 
530 ΠΠΚΟΥΨ]Β6 ΤῸΓ (86 ΡΌΓΡΟΒΟΒ οὗ Θχροειοη, [86 ἰδίου! δὶ ΒΌΣΓΟῸ ΠΟΙ ΠΡ δηα δϑβοοϊδίϊοηβ οὗ ἰπ- 
αἰνίάυδὶ ῬΒ4] 18 ἄσθβογνο 811] αὐὐθηθΐοη. Εὔνθη ὑμουρ Βμδγρ-ϑιρηοα ἱπροηα Υ ἴῃ αἰβοονοσίης 
8Δη6 ροϊηΐϊίηρ ουὗἷὖ τ 680 ΟἰΓΟΙΩΒΙΒΠΟΘΘ ΤΔΥ ὯθΘ ΟΔΥτΙΘα ὕο ΘΧοθββ, 88 ψῖΐὰ ΗΠ σὶρ, ὑΠ6Υ δγο γοὺ 
οὗ γστοϑῦ ᾿τηρογίδῃοθ ἴ0γ [86 υπάογβίδηαϊηρ ΟΥ̓ ὅπ6 ῬΒα]π}8 85 ουοὴ Ηυρίο!α δαπϊ8, Ῥοείϊοδὶ 
δμἀοντηθηῦ 8Δηα ΤΟ] Ιου Β νὶ Δ} }7 ἀγὸ ἤο Ὀ6 Ὀτουρῦ 1ηΐο σοηϑ᾽ ἀδγαύοη 88 σοπαϊέοηδ οἵ [86 οτἷ- 
εἰμ οὗ {π686 Βρ  γι[ι181 ΒΟΠΡΈ, 8 48 οἴμοὺ Κἰηᾶβ οὗ Ῥοθί 081 πα τη 5108] ῥΓοΟα οἴ 008 8.6 2»76- 
διρροδοιϊ 88 ἴμ6 ζΘΠΘΓΑΙ λἰδίογίο Ὀδ518 οὐ ὑπο ῖν ρορίλοδὶ ἴοση.0 ΤὴΘ ῬΓΟΡΟΣ βοῦγοθ οὗ ἐμοῖς οχὶ- 
ὶμ, ΒΟΎΘΥΟΘΙ, 8 ἴῃ {86 7γωοξὶ βοαξίοη οὗ α ροεξοαἰῳ οί ίοα ]ογαείϊέο ὃν ἐδ6 ϑρίγὶἐ 9 “ελοναῆ. 
ΤῈ φοῃοσῖο ΘομοθρἝοι οὗ [86 Ῥβδ]τὰ ἰπογοίοσθ 1π0}165 [ὮγΘ6 (ΙηρΒ: 1. Τδὺ 1ὖ Ὀ6ΙΟΩρΡΒ ἰο (89 
ἐγτὶο ροείγῳ οὔἩ ἰζ4 Ηεδτγειοα,; 2. Τδὺ 1 οτἱριπαίθα ζγοπι α πιδηιδεν οΥ ἐπε Οἠωτγοΐ, ῳ Οοὐ ἐπ Ζ]εγαεῖ. 
8. ΤἈδὺ 10 Ὀ6 ΘοἸτηροβοα ὉΠ66Γ [86 ροδέζξίυο ἐπ ἤωεηοο οὗ ἐδς ϑρίγὶ οὗἩ ϑελουαῦ. ΤὨυβ αν ἀ6- 
βίσηαῦοδβ 18 ῬΒ8]Π}Β ΔΒ ΒΟΏΡΒ οὗ [βγβϑοὶ, 2 βὅίδιω. χχὶἹ. 1. ΤὨῈΒ [86 ῬΒβαδ] γὶδὺ ἀθβοῦ 6α ἷΒβ ροθτα 
ΔΒ ἃ ΒΟηΩ οὗ Φο βου, ΚΒ, χἹ. 9, δηα Ὠἰμηβο] , χ]ῖχ. ὃ, 88 8. ΤΏ8 ὙΠΟ τημδὲ ἤγθύ αἰἰθπα ἰο ὑπαὶ 
ὙΥΒΙΟὮ 18 ἀπο] ἀοα ἴο Ὠΐπη, θα ἢ6 σδῃ υϑηΐυγο ἴο ἱπδίσυοῦ; ἔοτ {86 Ἰαγίπρ ΟΡΘΏ, ὑμαύ ͵Β, Γτανο- 

Ἰαύΐοῃ οὗ {86 ποσὰ οὗὨ θυ, [1845 ἃ ΡΟΎΘΙ οὗ 1ΠΠ᾿Πυτηϊπαύϊου, ΡΒ. οχῖὶχ. 1806,χ, ΤῊΘ ῬΒδ]πὴ8 8ΓῸ 
ὑμογοίοσο ὕο 6 Γοραγαθα 848 ββογϑα ροοϑίσυ ποῦ ΒΙΤΩΡΙΥ͂ ΟἹ δοσοιιηὖ οὗ ὑμῖν σοὶ ρίουβ ομδγδοΐοσ, 
Ῥαΐ ΘΒΡΘΟΙΔΠ1Υ οα δοοουῃῦ οὗ [οῖν ἐλεορηευδέϊα οτὶσίη. ΤῊΙΒ ΡΘΟ 1ΔΥΙΓΥ ΔΙΟπ6 Θη {168 ὑοι ἴο 
ἃ »ίαοε ἰῃ 186 σαποῆ οὗ βδογοά βου ρὕιγοβ; 0 116 [8.96 Ββοοοπᾶ παιλθα ρου] ΔΥΌ ΓΟ ἀογΒ ΡΟ8- 
Β:016 ὑπο 86 ἐπ ἐδ )᾽υϊηδ δεγυῖοο οὗ ἰμο Ομ τΟΙ, {86 Ηγδὺ ΒΟΟΌΓΕΒ [ῸΓ ἐμὰ ὑμὶν Ῥθοα 18 Ὁ ρΡο- 
δἰ ὑϊοι 1η {16 σΆποη, δπα ἰμδὺ ΡΥ σ]ΔΓ ΘὨΔΥδοίου οὐ σοῦ Μ)ὸ Β}8]1 ΒΡΟΔΙς ἸΔΟσῸ {ΠΥ ΒΘΓΘ- 
αἴοσ. Ὑπνο ὑβίηρβ, Βούγουογ, Ὠ66α ἴο Ὀ6 ΘαμρὨαβίζοα μογο: γί, ὑμδὺ ὑμο ἄοσγε οὗ ἰδὲ ϑ'ρὶγ ἐδ 8 
ἐπ ἤωδησε ΡΟΣ ἴδμ6 808] οὗ [86 ῬΒ4Ι πιῖϑὺ ΤΩΔΥ Ὀ6 ΥΟΙΥ͂ γατίουϑ τὶ μοῦῦ ἀοδίσογίηρ 18. ᾿πβρῖγαν 
[10Π8] ΟΠΔΓδούοΓ ; πα ΒΘΟΟΠΑΙΪΥ, ὑμαὺ ἱπδρίγαίϊοῃ, 88 Πἰ κου ἶβα ἰη {86 0456 οὗἩ  .6 Ῥχορμοίβ, ἀοϑθϑ 
ποῦ αὖ 411 ὁχοϊααθ {πο ὑρε ξαξίοη οὗ ταοᾶθ]8, οὐ ὑμ6 δὲ οὗἉ Ϊ16 ΟΥΚΒ ΟΥὨ [ΠΟ ῬΥΘάΘΟΘΆΒΟΙΒ. 

ΤΉ 686 ΓΟΙΊΔΓΚΒ ΑΓῸ ἀοΥνοα ἔγοσῃ {86 ἔδοίβ ψ ΠΟ; γοβοοὺ {πὸ λίδέοτὶο σοιγδε οὗὨ {μι 6 1 Θοτηρο- 
βἰοη. Ὑμοὶσ Ὠἰβίοσί αὶ οὐ ρίπ βυπομτοιὗζοϑ ποῖ μ6. τὶ ἐμ θορίπηΐηρ οὗὨ τουθϊδίλομ ποῖ οὗ 
ΤΟ] σου ᾿γγῖοϑ. Βοίἢῃ!: δ7α οἱ ἄδὺ ἔβδὴ {ῃ6 οβ δ] ἰβηπηθηὺ οὗ {Π6 Ιβγβο 88 ΟΒυγοῦ. ΕἾγϑὶ 
Διο ὕπ6 πὶ ΓΟΒΟΌΠ 8 (μδ΄ πιοδί δποϊϑηὺ οὗἨ Ῥβδίτηβ, “186 ργαψδν αὗΓ 2} ίοδβοβ, ἐδε πιαη οὗἨ Οσοα;"» 
88 γοὺ τὶ Πουΐῦ βίγορ δῖα ΤΠ] ΘΙ ὈΟΙΒ, γοῦ βιυϊἀἰπρ τὶ ἢ Γμπγοδαύθηϊηρ ἰτοδα δῦουο 411 {89 Βοὶρ 8, 
δηα ΔΌονα 8]} 86 ἀορίμβ οὗ 116. ΤΏῆΘ ΟΒαγοῖ δλοῖσε ἐξϑο ἐο δὲ ἰδέ ὀδὲγέδ-»ίαοε οΥ ἐλ Τααϊζίον ; 
118 ἰΠΔΟΓ 8 86 ἢτβὲ γ8ο πη ογρσοίθα ΠῸΓ ϑιηοίϊοηβ" Βυὺ ἷβ ΡΟΥΤΟΓΙᾺ] δηα ἀγοβά- πϑρὶ- 

1Βοῖγν Ἰγτίοδ] δηὰ βίτορα!ο [ὈΓΙΏΒ, 85 ὙὙ0}} 85 [611 σταχζητιδιϊσαὶ δηὰᾶ οἰγτοϊοκίοδὶ ρϑου γί ε168 νν}}} ΘΒ. 0]6 τὸ ἴο ἀΐβοογῃ ἐδ6 
ΔΌΪΠΟΙΒ οὗ ΤΩΔῊΥ͂ οἵ ἔπο Ῥβαΐην πὶ πουΐ {{{|66, πα ἐΠ 5 (Π6 Ὠθτα ΘΓ οὗ ἐὯ6 Ῥβε]τὴδ οὗ θαυ, δῃηὰ βοϊοτηοη, δηἃ Αβαρῆ, διιά 

[δ δου οἵ Κοτδῃ, δῃὰ ΕἸΏ ΔῊ ἸΏΔΥ ὍΘ ἰπογοδβοᾶ γαῖδοῦ (ἤδη ἀἰτα 6 04.--Ο. Α. Β.] 
[ΤΏ ἐἶτη9 οὗ Μοϑθα τῶϑ ἐμ {{π|6 οὗ 18γ861᾽6 ὈϊγΓἢ 89 ἃ παι! οη, δὴ ἃ δἷδὸ οὗ 115 παιίοῃδὶ ἱγτίο. Ὑδθ 1δτλ 165 Ὀτοισλιὶ 

Ἰποιτυτιοηΐδ τ ἢ ἰῃοπι ουἱ οὗ Ἐαγρί, πιὰ 660 τσογο (}9 Δοοοιρδηϊτηθηδ οὗ ἐμοῖς ἤτπέ δοηρ (ΕΧ. ΧΥ.}.--ἰ6 οἱάοδὲ Ὠγτοι, 



88. ΗΙΒΤΟΒΥ ΟΕ ΤῊΒ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ ΟΕ ΡΒΑΙΜΗ. Ἵ 

Ττἱὴρ ὙΟ109 5[1}} τοι ποα [ῸΣ οϑηζυγίο8 ΒΟ] Δ ΥὙ τ] Ἶπ 1(5 ἀοιηδίη. Νοῦ ἀπε] αἴίος ἐ86 οοπίυ- 
Τίοϑ οὔ βθύβδγ οοῃῆϊοίβ δῃα οομλρ! Ἰοϑοπβ ΜΘ βυσοθοαθα (86 Θηΐγαπορ οὗ [88 οονεηδηῦ ρθο- 
Ρὶβ ἰηῦο [86 Ἰαπά οὗ ῥγοπιηΐβθ; ποῖ ὑπ} [86 ΓΟΙΟΣΙΙΔΙΟΥΥ Δ ΌοΥΒ ΟΥ̓ βδιλιοὶ, δηᾶ ἱπάθϑα ποὲ 
πὶϊουὺ {86 ἰπῆποποθ οὗ [86 9 Βοο]8 οὗἩ ἴμο Ῥγτορμοῖϑ Ἰουπάθα ὈΥ ἷπι, τὶ (6 οχογοίβο ἴῃ 
ΤΠΒ1Ο δηα ἴῃ βοηρ; ποῦ ὑπ] [86 Θβϑίδθ] θῃτηθπὺ οὗ {89 Κίπράοτῃ, τ ΒΘη [βγϑ6] δά ραϊποά 
ἐΒτοῦρὮ στο ἜΧΡ ΓΙ ΘΠ Ο68 ἃ ΠΟῊ ροβί(ἴοῃ ἰπ ἴμ6 που]ά ; απ {Π6η ἴπ ΘΑΌΔΙΥ στοδαΐ βέσθηρίῃ, 
δὺυυπάδηοθ δηὰ Ὀθδαΐν, [86 ββογϑα βοῃρ' ζοβϑου 64 ἔγοια δαυΐα᾽ 8 λα Γ}, δπά ἴῃ [5 Κίηρ οὗ ρτο- 
ΤῊ 86 [86 Β' πρίηρ' ἀῃηα σοΟμρΟΒΙ οη οὗἨ ῬΒΔ]Π8 ἰου πα ἃ ταδϑίου δηα ἃ ρϑΐσοῃ. ΕὈῸΪΣ ὑμπουβαπᾷ 
1οΥϊῦεβ, [86 δηεγα ἔουσίι αν βίοι οὗἩὨἁ {μθῃι, Θχθγοϊβοα {μοὶν οδῆςοΪ4] ᾿ξ πο 8 88 βίπροῖβ διὰ 
ΤΩ] Ο13η8 ὉΠ6ΘΓ ΗΪΒ αἰγθοίοῃ ἴῃ [ἢ 6 βοσυΐοθ οὗ αοα;; ΠΟῪ ἴῃ (86 ἔδθθγηδο]8 ρου Ζίομ, ΠΟῪ 
ἴῃ ΟἿ δου, [86 ρῖδοθ οὗ 8 Μοβαὶς ἐδθογηδοϊα οὗἉ {πὸ οονοπαπηί, 1 ΟἜ του. χυ. 16. 5 11Κο- 
Ἡγῖ86 Δ ΟΥΡΔΗ1ΖΟΩ͂ ΟὈ] ΓΘ Ὑγ88 τλδὶ ἰδ πθα ὉΠά6Γ [16 ΘΒοσίβίοσβ βαρ, Ηθπδῃ δηὰ Ἐϊηδη, 
(1ἀδη ῖο81 ργορ Ό]Υ πὶ Φοαυτμπ), 1 ΟἸτοη. χχῖν. Νὸ ποπάου, ἔμϑη, ὑμαὺ [μ6 Ὁανίαϊο ἴγρθ 
οὗ Ῥβαὶπηβ ἰηυὶ θα οἰμο.Β ἴο ἐπιϊ δύο, ἀοττῃ ἴο [Π6 Ἰαὐοϑὺ {1πλ68, ΠΟΙ ὑμαὺ ἱποϊύθα ΡΑΙΓΠΥ ὈΥ [ἢ 
ΒΕ Δ] Οὗ ΠΟῪ [ΌΤΤΩΒ οὗ ου]ΐαΓο, ἴΥ̓ΡΟΒ 80 βἰγζοῃρὶν ομδγδοίογιβιϊο, 86 ὕβοβο οὗἨ Αβδρὰ δηά 
ΚΚοσδὴ βΒῃοῦ]ά δῦ δυίβοῃ, [1,οὐ ὺ8 δαἃ ο δδὺ ΒΊΟΝ 848 ΔΙ γοδαῦ ΘΟ ΤΟΙ κΚοα ἴῃ ὁ 2 οοη- 
Τοοχηΐηρ [86 σμδγβοίον οὗ {8680 ὕ.τοῦρβ οὗ Ῥββί πηβ, ἰμδὺ Ὀοΐῃ ταδηϊ οϑὺ (οἷν δαδρίδίϊοῃ ἰο [86 
ΟΒυτο πὰ ἴο 88 ποθ δὖὺ «6γυβδ] θὰ, δβϑοοϊδίθα τὶ ἀοβηϊῦθ ἰβίοσς ουθηΐϑ. [Ιἢ {μ6 
ῬΈδΙπι8 οὗ Αβδαρῃ, μοσχογνοσ, αοα δρρϑδΐτβ ργϑαοιηϊηδηῦ 88 ἱμ6 Ἰυᾶρο οὗ Ηἰβ δποιὶθθ, δηά 
ΓΟΡΟΒίραΪΥ 88 βροδκίηρ, ψὨ1]|δὺ Ηθ ἰβ ργοβθηΐθα ἴῃ [Π6 ΒΟΩΡΈΒ οὗ Κογδὰ σαίμογ 48 {86 αϊπ σ8ὸ 
ψ|αῖσμοθ ΟΥ̓ΟΓ “6. ]ο. ΟὈμΩΡ. 7. 2. Βιᾶβο!]η, Ζων Εἰπίεϊωης ἐπ αἷς δαϊηιφη, 1859, 3. 14 ἢ. 
ϑρεσὶίεε Εἰπἰεωησ ἐπ αἷς Καποη. Βύολον ἀθ8 4. Τ., 1862, 3. 881, 891. 

Βαυϊ γὸ 866 ἔγοτῃ (δο Ὠἰβίουυ οὗ βοϊουλοη ΒΟΥ ᾿πβυ ] οἱ οὐ Τθγο Ῥοοίΐοδ] ϑηἀονηθηΐβ ἡγ ΓΘ 
[ο πιᾶῖο 8ἃ Ῥβαϊ π)ϊδῖ, ἘῸΓ {8185 Κίηρ' νγγ88 οοϊθργαίθα [0Γ ἷβ τ βάοση, απ ΒἰρΆΙΪΥ Ὀγαβοα 88 8 
πτὶζοῦ δπὰ 4 ροεῖ, αγθῃ 1 [86 δββογίίΐοη οὗ 1 ΚΙηρ ν. 12, (ἴν. 82) Ὀ6 ποῖ, ὑμαὺ Β6 οοτηροδοά 
8000 Ῥγουοσὺβ δηᾶ 1006 βοηρϑ, θαῦ (μαὺ 6 β' ρῚ]ν Βρᾶῖο ἔθη. [πῃ ΒΥ 6886 [86 ΒΌΡΘΙΒΟΙΡ- 
ἐἴοι ἴο {86 βοηρ; οὗ βοϊοιηοῃ γϑίδβ, δοοογαΐηρ ὕο Ξθυλἱο ἀβαρὸ (Εγ814) ἴο βι}}} οὔ μ᾽ Βοηρβ οὗ 
Βοϊοιθοῦ. Απποηρς ἰδο ῬΒΔΙΠΊΒ, ὨΟΎΘΥΟΙ, {μ6 0 Αγ Ῥαΐ ὕνγο ψΠΙΟΒ ῬΘΆΓ ἰβ ΠδΙη6. 

ΤῊ8 βυυϊ Κίπρ οἰΣσυχηδίδηςθ 18 ΘΧΡΙ αἰποα ὈΥ̓͂ (Π6 ΟμΑγδοίοσ οὗ 86 Οὗοὺ οΪοσμοηΐο τὶ ηρβ 
δηά Ὀγ ἰμ6 πΒἰδιοιμθηῦ οὗὨ 1 Κίηρβ νυ. 18 (ἰν. 88) (ῃαῦ Β6 βρϑκο οὗ ἔγθϑβ, οδίι]6, Ὀἶγαβ, ογοορίηρ 
ἐΐπρα δπὰ 85η65.. ὙΒΘΙΒΟΓ (88 ἷβ δὴ δ] υβίοη ὑὸ δὶβ δοαυδίπίληςσθ ἱ ἢ πϑίαγαὶ ΒἰΒύοσΥ 
[οὶ] ἰπ Ηδνογηο κΒ Εἰπὶ.) οὐ ἴο βοοῦϊδῦ ροοίτυ (Ηοηρβί.) ΟΥ ἴο Ῥγουθ 8 δηα 19Ὼ40]68, οἰαβϑὶ- 
βοά δοοοτγάϊηρ ἰο 86 δῃΐηδὶ Κίπράοια (ΗΡΕῚ, ἴῃ ΟἰΓΠ 6, οΆ86 πϑίαγα δηα ᾿πηδη 1116 ΘΟ [6 
Βι ]οοίΒ οὗ πιιΐολ 6 Ομ ΟΗΥ ἰγοαίοα, δηα »γουεγδίαϊ «οἰδάοπε (οἦοἐ ηια) ΘΒρθο8}}γ ἴῃ [86 ἴόσιῃ 
οὗ βοηΐδηοοβ (πιαδοδαϊ) 18 δαβοοία ρα τ ἢ ἷδβ. Πδῖη6, 88 [8 6 ῬΒΔΙΤῺΒ ΓΘ τ] ὑμδὺ οὗ μὶβ ἔδίμοσ 
Ὀανὶᾶ, δὰ θοΐ πιὰ ροοα ἰβίοσί σᾶβοῦβ. ἀοοδγάϊηρ ἴο ἃ βἰδίθιηθηῦ ἴῃ δ βερίπδρ. 
ΔΡΡεπαεά ἴἰο 1 Κίπρβ Υἱἱὶ. δ8, (86 ταδίο ἔβοσο πατταϊοα, δὰ Ὀδθθὴ τῃδαθ [86 βυθ]θοὺ οὗἉ 
ἃ δοηρ. 
ΕΝ ̓ηθυθηςοθ 9" Παυϊὰ τᾺΒ 80 ΒίγοηΥ [6] 5.11} Ἰαΐογ δοογαΐηρ ὕο Ατηοβ νἱ. δ, ἐμαΐ (86 

ΒΟΟΌΪΔΙ ῬΟΘΙΓΥ Δπᾶ τηυϑὶο ὈΟΥΘ ἰγβοςβ οὗ 1ζ, ΤΏΘΓΘ ῃθ Γαίδγθμοθ ͵β ο 086 ἯὯῺΟ ῥγδοίἰςθὰ 
ἐγῖοκβ τ (86 δοσοιηρδηϊτηθηὺ ΟἿ [86 ΒατΡ, δηὰ Ὀο]ϊονοα ὑμοιηβοῖγοβ ὕο 640}] ὨανἹα ἴῃ ἐμοῦ 
ΤΩΌΒΙΟΔΙ] ΡΟΓΪΟΓΙΏΒΠΟΘΒ, ΟΥ, ΒΟοοΟΓαΐηρ ὕο Δηοίμ 8. Υἱϑῦν ἀου βοα [ῸΓ ὑΠΘΙΏΒΘΙΥ 68 51 Πλ 1] ΔΓ ὑπ ρΒ ἴο 
ἴβοβο οὗ αν. Βαυῦ δἰπουρὴ ρῥγορμοῦϊο ἀἰβΒοοῦΓΒο γ88 ΠΟῪ Ὀαΐηρ ΡΟΥΘΡΓΆΠΥ ἀσονοὶοροα, δπὰ 
δἰ ουρ ἴῃ (86 ρογοά οὗ μ6 Κίῃρβ γ μᾶγνθ δυϊάθηοθ οὗ [ῃ6 δχϑγοῖβα οὗ (δ ροθϑίϊο δὶ, γγ8 
Ῥοββϑῆθ Ὀαὺ ὕπο Ῥβ8] 8 οὗὨ [88 ἀδγβ οὗ βοϊοιηοῃ, ἰμοβθ οὗ [86 ἘΖγδμῖῖοβ, Ἠβθιηδῃ δηὰ Ἐϊηδη. 
Τυτίπηρ {86 δηΐγο ροσίοα οὗὁὨ ὑμ6 ἀϊνβίοπ οὗ {μ6 Κίπραοτι γγὸ αν θαΐ ὕπνο ΓΟΥγ 818 οὗ (ἢ 6 
οοπιροβίοῃ οὗὨἨ Ῥβδὶπιβ οὗ ὑπῃ6 Αβδρῃϊο δηά Κοβγίΐθ ὑγρεβ. ΕὉΓ βίο ῬΒ4]πι- 116 ἔγαρτηθηΐβ 
88 ΦΟΠΔᾺ ἱϊ., 18. χὶ!., Ηδρακκυκ 11}., ἅτ Ὀυΐ ὑγαηπβίουτη αὐϊ 008 ΟΥ̓́ΪΓΘΘ ΤΟ ΠΟΥ ΡΒ οὗἁ ΟἹΔΘΥ ΒΟΠΡΒ. 
ΑΒ βυο γα} ΓΠΘΥ͂ τὸ ἱπηροτγίδηὺ τ] 68868 ὈΟΐᾺ ΟΥ̓ [86 ῥΓΘβΘΠΟ6Θ6 δῃᾶ οὗὨ [86 Υἱΐδ} γ οὗὨ [86 
ῬΒΆ]πὶα ἴῃ {μ6 ιοαγίβ οὗὁἩ ρίουβ [βγδο]οϑ, Βοίῃι οὗ ἔμοβθ γουΐναὶβ, ΒΟΎΤΌΟσ, 1811] Ῥγθο ΒΥ 

ΨἘΠΟὮ τοδομοοῦῦ ἐπ τοΟῸ Δ Ὦ 6} ἐμ6 ἩΥΤΙῺΒ οὗἁ ἐδ 10] Ὀὁτἱηρ αοδ, ἀπ ἃ δ᾽δὸ ἐπγουρὰ ἴδ9 Ῥεβαϊῖοσ....... 1 τὸ δὰά ἴο {5 Ῥε. χο. 

εδᾶ χχχίΐ,, πὸ (ἤθῃ μανὸ ἴδ ῬτοίοίΥροθ οἵ 81} Ῥβαΐτηβ, [89 γτοηΐο, δ᾽ οσῖδο δηὰ Ῥγορβοιίίοο. ἀδοῖίο. ΑἸ] ἴὮγθθ οἷδδδοθ οὗἉ 

ΒΟΏΚΕ ὅσο σἱ1} πιδη πα ἰη [89 δΊΓΟΡΕΪΟ δΥΤΩΙ ΘΙΓΥ ἩΞΙοὮ Οπδυβοίοσ 566 πο δῖος σὲ. Βαϊ ουθη Θοθοσα ἢ 5 δοὺρ οὗ τνἱοίου.--- 

ἃ δοτις οἵ ἰσίαταρὲ οοταροοδοά οἰρῶξ οϑηίηγίοθ Ὀοίοτο Ῥίπάδγ, δηὰ ἴδ ουϊδέτ ρα ΠΙπι- Χμ  ὈΪ5. [0 τ [89 ἜΠΡΜΒΟΙΣ δ:ιΐ ἀΡ- 

Ῥτοσίιαδείης ἰο 115 ροτίοοϊ ἀσυοϊοραιοῃς." Ὀπι 808 8 Οὐπι. Ἰεἰνο. Ὁ. 8.-.ὖ. Β. Η.] 



8 ἹΝΤΕΟΡΟΟΤΊΙΟΝ ΤῸ ΤῊ ΡΒΑΣΤΕΒ. 

τη ὑμ6 ροτοα οὗὨ (86 τερέοταίίοη, ἀπά ρων βοαξίοη οὗ ἐδ «σογϑὴρ οὗ «“εἠοναΐ, ἄγβῦ ὉΠΑΘΓ 

Τομοβμαρμαῖ, μθα ἀπάογ Ηοζοκίδ, Ὀοῦ υἱπλ68 ᾿πηπιοαϊαίο! ν᾽ “Ὁ]] ον ὶπρ στοαὺ ἀθθαβ οὗ ἡυἀρηηοηῦ 

δα ἀο]γογηοοβ οὗ ὑμ6 ογὰ, Φοδοβμαρμαῦ μδὰ {86 οαἀποαδίίοῃ οὗ [6 ῬΘΟΡ]6 Θϑρθοῖβ}}γ 1 

γίον, 2 ΟἼτοη. χυῇὶ. 7 8α., Η Θζθκίδα [“ὑμ6 Ῥἰββίγαϊαβ οἵἉ Ιβγϑϑὶ {16}. ᾿Σὐογαία γα." 1)6110ΖΒ0Ὰ.---ὐ. 

Β. Η.], [6 ῥγδβοαγυδίίοῃ οἵ [8:6 γϑπχϑίῃβ οὗ ἱμεῖγ ᾿ἰϊογαύαγθ ἀπαὰ (86 τοϑιοσαύίοῃ οὗ ἔμϑῖν δποϊθηΐ 

βϑοχρὰ πιυβίς δηᾶ ἰδ6 ᾿ἰαγρίοαὶ 86 οὗ [86 ἔββὶμλθ, 2 ΟἌτοη. χχίχ, 25 ᾳ. Ηδθ 88 ᾿ἰμηβοὶ 

αἰδοὸ ἃ ροϑί, ἱπύϊ δύο! ἔτ Παρ τὶ [86 ΒΟΟΚ οὗἁ “000, 88 18 οἰθαγ ἔγοϊῃ 18. Χχχυ ]. 

ἘΠ ΙΧΘΙΥ ἴῃ ΒΑΓΙΙΟΠΥ͂ Ἡ 1 {1118 18 [89 ἔλοῦ ὑμαὺ ἀωγίπρ ἐδὰ οσὶΐα ἰλᾺ6 Θοτηροβί το οὗ Ῥβδὶτὴβ 

γγ853 πού ΘηζΓοῚγ ϑυβρθμαοά. ῬΒ. αἷϊ. οοσύδί ]γ Ὀ6Ι ΟΠ ΡΒ ἰο {1118 ροσὶοά, πα Οὔ 6 ΓΒ ΤΘΒ 1]γ σοι πὰ 8 

οὗ 188 ῥσορμοὺ Ψεγοιίδα, διυπουση ποῦ ἤο βίο δὴ οχίθηὺ 88 Ηϊίζίὶρ δββαχῃββ, ( βοστ ον 

Κριίεέ, 8. 68 Β) Βαῦ [Βοῖγ Βαῦρδ 8|}}} βὰπρ' ἀροπ [86 ψΊ]Π]ονΒ, ῬΒ. οχχχυὶ. 2, ἀπα 8 [}} δπὰ 

ΓΟΘῊ βίσϑϑιῃ οὗὁἨ ΠΟῪ Ῥβδτὴ8 Ὀαγϑὺ Του ἔτοτα (6 μού οὗ (86 ΟἸυγοΙ, ΟὨΪΥ πθη ᾿οα Ὀ8ΔῸΚ ἴο 

ἐμοῖς παίδνο ἰαπὰ Ὀγ (μὸ μβδπὰ οὗ ἀοά, δπᾶ ρογιηϊ ρα ἴο »γαν ἴπ ἰδὲ τεδίογεα ἐεηερία. 'ΤΘ τηοβὺ 

οὗἩ ἴλ6 Ῥβδ]μλϑ ἴῃ [86 ἰαϑῦ ὕνο ῬοοῖτΒ Ὀθ]οηρ ὕο (818 ροσὶοα οὗ [16 Ββοοοπά ἴθιαρ]θ. Τδ6 αυοδϑίϊοῃ 

ΠΟΥ͂ αὐίβοϑ ἩΒοίμοῦ (16 το] σίουβ χα δίάοη οἵ [λ6 “ον βἢ ΡΘΟΡ]6 ἰπ [λ9 ἔταλθ οὗ [16 Μδοολθοοβ 

οδυβοᾷ 84 π6ῊῪ Βαγνοϑὺ οὗ βαογρὰ βοὴ ἴο βργουῦ [οσῃ!ς ἩΗἰύχὶν, σοη 1 ηροΥΚο δηα ΟἸββδύβοῃ, 

θα ον (κΐ8 ἴο Βανθ ὈθθῺ δχύθηβ Θ᾽ [8:6 6886, 85. Βυαϊησον, θηθιηδ, Βθηροὶ, ἐἔ αἷ. ἈΔα Ργο- 

νἱουθν πιδϊπίδἰηθα, ΤῺΘ ΓΟΆΒΟΙΒ [ὉΓ 8} ΟΡροβὶῦθ Ορί ῃοη 8ΓΘ ΥΘΙΥ [Ὁ]]Υ ἀονοϊοροα ὈΥ Εν] 

(ψαλνὃ. ἀδν δὲδὲ, ἩΡιδδεπβολα τ, 11. 20 ἢ.) δρᾷ ὉΥ Ε. Μογοσ, Οεθολίολέε ἀν ροεί. Ναϊοπαιϊιον- 

αἰὼν ἀν Ηεδ. 1860, 8. 496 Βα.,.571 58ᾳᾷ. Τὺ 18 σοΐῃρ ἴοο [ἈΓ, ΠΟΎΤΘΥΟΣ, ὕο αἰἕστι [86 ἐπιροεδιδιἰῳ 

οὗ βῦσῃ Ὀδίπρ [86 ὁ4886.0. ΤῈ6 δ] Πλ-Πκ6 ράββαρο8 1 Μδς. υἱῖ, 87 βᾳ., ἰχ. 21 ; 2 Μῆδο. ἱ. 24 ᾳ., 
χίν. 85 84., ΧΥ. 22 8α., 806, 1ὗ 1Β {10 8 ΥΘΙΥῪ ΡὈγοβαὶο ομδγϑοίοσ, Δα ὙΔΥΪΟῸΒ ΟΡ᾿ ΠΣ ΟΠΒ ΠΔΥ ὈΘ 
Βο]ἃ οοποθγηΐης Θ΄ γϑ ἢ 1]. 22-24, ἔτοτα το Μετάμ ΒἰηἸκασί ἀΥΘῊ ΟἿΣ ᾿γτηη, “ απ ἀαηϊοΐ 
αἰίᾳ Θοίί, Τμοαΐυβ (ὐμμαίοη πὰ Κτὶξ, 1884, 6. 8), τοραταβ ὑμι680 οσὰβ 88 [Π6 ΟΠ]Υ ῥσοοῦ 

οὗ ἃ ἰβίωρὶθ Ῥβαίτῃ οὗ μ18 ροτίοα. 6 βου (ΖΡ Οαἰεδοἠίολέε ἀον παολῥῖίδί. ζμαϊδολδη, οσδὶδ, 

1880, 3. 182) τοζϑγὰβ 1Ὁ 88 ἃ ΡΙΓΆΥ ἔγαρταθηῦ οὗ ἃ 1ἰγρΊ 081 ὑμαπκαρίνίηρ γταη οὗ (μ6 ΟἸΌΤΟΙ, 
Ὁ. Ε,, Ευϊύζθοῦο (ἄτοσ. Ἠαπαδωοῖ, σὰ ἀδη Αροῤνψρὴ., ν. 808) ΠΟΤΤΘΥΘΓ, τοραγὰβ 1 δβ ὑπὸ ορὶ- 
Ἰοραθ ὕο {μ6 ῥγαΐβθ οὗ (9 Εδίβμϑζ, ἃ ΒΌ πα ΠΔΟ.Β ο {δι6 τϑϑογ ἰο χίνϑ {μβη]ζα. Α ρχορμοίίου-]γτὶ- 
68] οχαϊ δύΐοη οδηπού ρυὺ Ὀ6 τϑοορῃ!Ζοά, μού Υοσ, ̓ π (Π6 ρβϑυ ἀο-Θρί σγαρἱο Ῥβα]ΐοσ φῦ ϑοίοηιοη, 
οοπϑίβίίπρ οὗὨἨ οἰξιύθοη Ῥβδ] πηβ, ἰχϑηβ]αύθα ἔγοτα ὑμ6 ἀσϑιηδῖο ἱπίο ατθεὶς, ἰπ δαδτνηϊοίωδ Οὐὰ, 
»βεμαοερίφν. Υ. Τ. 1, 917, τ ΕῖοΒ Ἐπ] ὰ «“αλγνδωιοὴ χὶ, 216; Οεβολίολίο, 8 Αι. ἵν. 892, διά 
ῬΠΠ]μλδπη, ἱπ Ηογζορ, οαϊ- ονοῖ, χὶϊ, 805, ΡΙδοο 'π (86 Ῥογοα οὗ 9 Μδοοδῦθοβ;; Μονυϑῖβ, ἴῃ 
Καίλοί. Κἰγολοπἐεσίζον το ὟΝ οἷζο δῃὰ ὙΥ δἰ τοὺ 1. 840, δὰ Π 6} 1ὕζθοι, Οὐηιπιεηί. ἰὶ. 881, 5.11] Ἰαΐοσ 
ἴπ [80 Ηογοάϊδη ροτὶοά, τι 116 ατᾶϊζ, ΟΘεδολϊιολέε ἀεν “μάτη Κλ, 8, 491, Ἔνθὴ τοραγάβ ἰὑ 88 ΟἈ τἰβ- 
[1Δ0. 6 ΙΔΥ 8180 Δ|]1ὰ46 ἴο ὑμο ἐυγίοαί αὐαϊέλοηδ Ὠ]ΟῺῚ μαγθ οαπα ὑμῖν ΥΔΥ ἔτοια [86 
βορύπδρ. ἰπῦο ὑμ6 ἀδγάδη ΒΙῚ0]6, 8388 ἀρόουυρβδὶ ἔγαρτηθηΐβ Ὀοϊοηρίηρ ἴο Πδηΐθὶ δά ΟἜτοη. 
Βαυῦ 411 [15 ΓΠΙΒΏΘΘ πῸ ἀθοϊβῖγθ ΔΏΒΎΘΣ ὑο [86 απμοϑιϊοῃ 88 ἴο {86 οχ:ἱβίθηοθ οὗ ΜΙδοσοδθοδῃ 

ῬβΆ]τηΒ ἴπ (86 σαποπίοαὶ ῬΒΑΙΙΟΙ. Αραϊηβὺ βἢ ἃ ΒΡ ροβιοη πῃ ΦΘΏΘΓΑΙ βίδηαβ (Π6 οἰΓοὰπι- 
βίδῃοθ, Ἡ ΔΙΟᾺ αυθὴ Ηρ] σοραγαβ 85 ἀθοϊβῖγο, ὑμδὺ ὑμ6 Ῥβδ]ύοΓ γ88 ΚΠΟΥΤῚ 88 ΒΌΟὮ 88 ΘΔΥΪΥ 
88 [86 ἅπιθ οὗ (16 ΟἸτομίοΙοΒ ( Κα. ᾧὶ 4,) ἀπά {.18 ἀββυχαρίζοη οὗὨ Ἰαύδυ ἱῃύθγρο] ίϊοη8 18 ἃ Ρυ ΓΘ 
Ἀγρούμϑαῖβ, Νονοσίμϑιθβϑβ, ΟἿσ ἀθοίβίοῃ ἐπ σοπογοίο ταυβὺ ἀθροπα ὑροη {86 ταβυ]ῦ οὗ ΟὟΓ ᾿πυοθ- 
ἀφαϊϊοηϑ ἴπ Ἰπαϊνι 14] ῬΒΑ] τη. 

ὃ 4. ΤῊΒ ΟΟΙΤΈΟΤΙΟΝ ΑΝῸ ΑΒΒΑΝΟΈΜΕΝΤ ΟΕ ΤῊΞ ῬΒΑΙ ΜΒ. 

ΤῊ ῬΒδ ΟΣ ὈΘΡΊῺΒ ἴῃ 18 ρῥγοβϑηὺ ἔοστι Ὑὶ ἃ αὶ οΟὗἨ ΔΠΟΙΥΙΩΟῸΒ Ῥβαίχῃηβ οὔϑδ ἀϊάδοιϊο 
δΔηα ῥγορ]ιοῦζο ομαγδοίοσ, τ }.16]} 61Θ ΤΟρ ΓΘ Θά, 88 ΘΑΥΪΥ 85 (16 Ζο ΓΒΑ] θὰ Ταϊταυᾷ, 7γαοί, ἐαα- 
φὐίἦ, ἢ, 2, 88 ὁη6 Ῥβαϊτη ΘΟ ΠΟΙ δπα οπάϊηρ πἰᾺ δεατίέμαεδ. ΤῊΘ ῬΒΑΙ ΤΟΙ οἰοβοβ 8180 
ΜΙ ἴΟῸΓ 8πομγιοῖβ Τ᾿ Βα πη8. (ΟΧ] ν].---ΟΧ] χ.) πο ἢ Βἰ τα] ΑΥγ Ὀορῖπ δπὰ οηα πιὺἢ ΠΔ]- 
16] ) 8488. ΕῸΣ ΡΒ. 6]. 15 ΒΡ δὴ Δωρ] 1ἜἔἜρα ἀοχοΐορν, βίη 118γ ἴο ἐμ 6 βΒῃουίοσ οὔββ ἴοα πα δἱ 
(86 ὁπα οὗἩ 686 οὗἉ [86 θυ ῥγοοβαϊηρ στοῦρβ οὗ Ῥβαὶβ. ΤΏ θα ἀοχοϊορίοβθ, ΒΟΎΘΥΟσ, 80 ΚΘ 
{86 ᾿ἰατρίοϑὶ δεγαοδα οὗ [86 Βοοοπά ἰδιῃρ]6, ΓΘ ποῦ οὗἉ [86 Βδιηθ ἀδίθ 88 6 ῬβΒδΙτηΒ Ἡ ΪΟἢ ᾿τητθ- 
ἀἰαύθὶυ ργθοθάθ ὕμβομι, ΤΠΘΥ Τ6ΓΘ ΒΆΡΒΘΑ ΠΟΥ δα ρα ἴον ᾿ἰΓατρ!ο8] 86, Θβρβεῖδ!]ν ἴον ρα] ο 
χοδαϊηρ (Π ε]1ἔζβοι, ϑγπιδοία, Ρ. 13). 1π {8185 ψὯΥ 3ῆυε δοοῖδ ἅτοβθ, οοηβε ρα 88 [Ὁ]]οῦνβ : ἢ 

4 [ΗΠἸτῪ (κὸν ἰδο Οὐδοίοάογυκ, δογοῖαθ, αὐὰ Αυρυδεϊπ6) Ὠιομείοηθ ἐμ ἀἰν δίου, Ὀπὲ [6616 Ὀοπηᾶ, οἱ ἔδο δας ΒοΥ ἐγ οἵ ΒΚ, 



ξ4. ΤῊΗΒ ΟΟΙΕΟΤΙΟΝ ΑΝῸ ΑΒΒΑΝΟΕΈΜΕΝΤ ΟΥ ΤῊΝ ῬΒΑΙΜΕΑ͂, 9 

ΤΟ ΡῈΪΚ οὗ 86 δτϑῦ ὈΟΟΚ, τ ίοἢ ΟἸοβοθ τ ἢ ῬΒ. Χ]]., οοπϑὶδίβ οὐ {μ᾽ σίγιβουθη δυνά ϊο 
ῬΒα τη8, διλοηρ; ἩΊΟΙ, Θχοϊαβὶνθ οὐ 86 ὕνγο ᾿ἰπίγοαμούουυ ΒΔ] Π)8, ΟἸΪῪ ὕὺὑῦὺ 816 ΔΠΟΠΥΙΊΟΌΒ, 
(Χ., χαχι. Ἐς ΦοΒονβᾺ ἷἰβ (86 Ργον δ ἱπρ πϑῖηθ οὗ ἀοα. ΤῊ βοοοῃά Ῥοοϊ΄ (Ῥβ. χ]]11.----1χ 1.) 
θαρῖηϑ τ βού Κολσὶύθ Ῥβδ]τηβ, ὑμὶν βυσοοδβίοη απϊηἰογτυρίοα οχοορὺ ὈΥ ομο (χ] 1.) 8πο- 
Ὡγτηουβ Ῥβαὶπι. [ΤὨΪΒ 8 ψιουῦ ἀουδὲ 4 ρατὺ οὗ Ῥβ. χἹἝ]ἱ.---Ο, Α, Β.] ὙΤΆρη [ῺΟ]]ονγβ 8 ἢ 
Αβϑρῃϊο Ῥβδὶπι (11χ.) 0] ονθα ὉΥ͂ ἃ Βιοορθβίοῃ οὗ οἱρῃΐύθομ Θαυϊάϊο Ῥβ8] πη), ἱπίοσσαρίοα ὈΥ 
ὕπο (χν]., 1χυ]].), ΘΠΟΙΥΙΩΟΙΒ [[Ὧ686 8το ΠΚουγίβο Πδυ]αϊο, οἱά, ἐπ, ἰοοο.---Ο, Α. Β.], σοποϊυάϊηρ 
αἴεσ Ῥβ. ᾿ἰχχὶ. (ἃποῃυμιουβ) [Ῥ8. ᾿ἰχχὶ. Ὀθιομρβ ἴο ΡΒ. Ιχχ', υἱά, ἐπ ἰοο0.---Ο. Α. Β.], νὰ ἃ 
Ῥβδὶτὰ οὗ βοϊοιηου (1χχὶϊ.) Τὴ ῥσϑυδιηρ πϑτὴθ οὗ αοἀ ἴπ (8 Ϊ8 σγοὺρ 18 ΕΟ. ΤἼΘ (μἰγτά 
Ὀοοῖς (ΒΒ. ᾿χχ ϊὶ,--ἰχχῖχ) Ὀθρῖμβ πὰ οἰθνθῃ Ῥβδ]τὴβ οὗ Αβδρῇ, [Ὁ] οποὰ ἘὉΥ ἔουσ Κοιτγὶΐθ 
ῬΒΑΙσαΒ, πὶ ομθ αν άἷο Ῥβδὶμὰ ᾿ἱπίογροβοα (᾿χχχνυἱ.), οἰοθίηρ νι (6 Μοββίδηϊς Ῥββδ]γὰ οὗ 
Εἰβδη. Ἔρτϑ [}6 πηι οὗ ἀοὰ [ἰΒ βοτηρίλπιοθ Φϑῃονϑἢ δηα ἐομπηοίζτηοβ ΕἸΟμΐΏ. ΤῊΘ βαροτ- 
ΒΟΓΙΪΡΌΏΟΠΒ ἔγοα ΘΕΟΥ͂ οοῃ δίῃ, ποῦ 80 Οὗὔθη ΠΟΎΘΥΘΙ 88 ἴῃ 89 Ββοοοῃά ὈΟΟΚ, Ὀγίϑῖ πἰθίοσί ο γϑΐδ- 
ΤΟΠΘ6Β ἴο ὅδ 6 ΟσΟΑΒΊ0Ὲ οὗὨ ὑμοὶν ΘΟ ροβι 0ῃ, Οἴθη,, ΤΟΥΘΟΥΘΥ, ΤῸ Β164] τοίδγποοθ. ΤῈθ ουσία 

ΒοΟΚ (58. χο.---οὐἱ.) θορίηβ τ ῸᾺ {86 ΡΓΑΥΟΣ οὗ Μοβϑβ, δπὰ ὑμθη, πὶτ ἐμ 6 ὀχοθρίϊοῃ οὗ ὕνο 
ῬΕΔ]γὴΒ οὗ Ὠανα (οεἰ., 6111.) ἰπ γοάποοθ ΟὨΪΥ ΔΠΟΠΥ͵ΟὰΒ ῬΒΑΙ 5, ἩΪΠῸ ΠΟῪ δηά 6} Α Ὀσγίοῦ 
ποίζοορ οὗ [89 Ρυγροεβθ οὗ ὑΠ61γ οοτηροθιύλοη. ΤᾺΘ ΟΠ]Υ͂ ἤδτηθ οὗ αοά ἴῃ (διϊ8 οοἸ]]θοίίοη 18 96- 
Βονϑῃ. ΤᾺ ΗΔ Ἀοοϊκ, θη 4}}γ, (8. ουἱἹῇ.---ο].) θαρίπβ τι ἃ Ῥβα]πὶ τὶτοῦῦ παρογβοσὶ ρίΐοα 
ἰπίσοάποΐηρ ΤΒ6η, ἴμτοθ δυο Ῥ ΒΑ] τη5, ἰμγθο Β8116] 78} ῬΒΆΙΤΩΒ, βὶχ ει μουῦ ΒΡ ΒΟΥ 1 0Ώ8, 
ΤΟ] ]ονοα ὈΥ βἰζθθη Ῥββϑὶτηβ οὗ ἀθρτθθθ, διμοπρ ΣΟ. Οη6 (ΟΧΧΥΪΐ.) ὈΘΆΓΒ [8.6 ὩΔΠ16 οὗ Βο]οΙηοη, 
δη4 ἵνο (οσχχὶ., Ἅοχχχ δὶ.) (86 πδῃγθ οὗ Ὠανυϊὰ ;--- 6 αραΐη ὁπ6 Ἀ4116] 88} Ῥβαΐπι, ὑννο πὶϊμπουξ 
δΌΡΟΙΒΟΓΙ Ροηβ, βού Θαναϊο, πὰ Βη81}Υ ὑΠ6 ἔουγ Β4]}]6] 78} ῬΒΑΙτηΒβ, ἰπίγοάἀποίηρ [86 οἰοβίην 
ἀοχοϊορύ. ΕογΘ 8180 Φϑῃονδ 15 ὑῃ9 ῥγου δὶς πδιὰθ οὗ οἱ γ. 

Τὺ ΔΡΡΘΑΙΒ, αὐ Ὲ ἴῃ 0.18 ΦΘΠΘΓΆΙ βἰοίοι, ὑμαὺ ἐμ6 ἀγτδηροιηθηῦ ἰβ ποὺ 8. δοῃιηβοα τιϊχίυγο 
οὗ 8η δεοι ἀθηΐδὶ οὕ ὁρροσΐαμπο δρρτορδίίου, ἃηα μαὖ πο οἰ δββὶ βοδίζοη, οἰῦμοσ ὈΥ (μ6 ογάοσ οὗ 
{δοῖγ οοτηροβι οι, ὑμὶν Βα 0] θοῦ ταδίίοσ, ογ ὑλ οἷν δου ΐρ, 18 ΘΟ μβἰβύθηγ σαντο ουἱ. ΤῊΪΐΒ 
ἔλοὶ 18 οομττηϑα ἰῃ οομβί ἀθσίηρ 086 οοῃίθηΐθ, οτρῖπ, πὰ ἀδίθ οὗ ρμαγύουασ Ῥεαὶτηθ. ΝΟΥ, 
ΔΙ μου ἃ νΘΙΥ͂ ΘΑΓΙΥ [{Ππγρ] 08] 86 οὗἉ {110 ῬΒ8]Π18 ΤΩΔΥ ὈΘ ῥσόυϑῃ (υἱά. ξᾧ δ), γοῦ ἀρατὺ ἔτοτω {ῃ9 
ΔΌΟΥ6-πηϑηὐοηορα αἰνἼβίοη ἰηῦο ἔνθ θοΟΪΚΒ, ὈΥ Θοποϊυάίηρ ἀοχοϊορίοθ, πο ᾿ἰ πατρὶ ο8] οὐ ἀορτηαίίο 
»τὶποὶρίς οὗ αγταπσεηιεπέ ἴβ ταδὶ ἴθϑὺύ, ΗΡΡοϊ γι βίδίαββ (δῦ {18 πνοίο] αἰ νγίβίοηυ (2. ἀε 1,.α- 
φαγάς, Ῥ. 198) νγὰ8 ᾿η846 τὶ γε Έγ η06 ἐο τδ6 Ῥεπίαξεμοῦ. ΤῊ Θηγο τοἠθοίοη οὗὁὨ βιοὶ ἃ τηο- 
ἔνο ὈΥ̓͂ ὕύδμπ δπὰ ὃ ΥἾ οἴΐο, ἰβ σι μουῦ στουμάβ. Υ)Ὸ ΤΑΥ͂ ΒΔ τι 6} 1 ΖΒ οι, “ ΤῊ6 Ῥβδ]ΐον 
ἦβ 4150 8 Ῥεηίδίθυ οι, ---[6 Θ0 80 οὗὨ (86 ὈΟΟΚΒ οὗ ΜΟοβαβ, ἔγοταη [8μ6 Ὠδαγί οὐ [βγϑοὶ] -----ἰς ἴβ (ἢ ὅγϑ 
Ὀοοῖβ οὗ [86 Ομυγοῖ ἴο ΦοΒουδῃ, 88 (16 Τ ΠΟΥΔᾺ ἰβ ἐμ6 ἔνθ ὈΟΟΚΒ οἵ Φοβονυδὰ ἴο ἐδ ΟΒΌσοΝ.» 

Βυΐ ψΏ116 (18 τοί 9 τγὋ8 ἴῃ [Π6 ταϊπὰ οὗ δε υεισίδλ ΘμΌτο, ἀπ δοίϊπβίοα (86 Τεααο- 
ἐεωγ, ὙΠῸ δα ἀβα (86 ἀοΧο]ορίθθ, ΡΓΟΡΔΌΙΥ Ἡ τϑίθγθμοθ 180 ἴο ἔπ βυυαθο}1 68] βρη  βοθποθ 
οὗ 86 παρὸν ἔνα (βιᾷ 6]Ἰη, ϑρες. Εἰσί, 5, 879 ἔ.) 10 6]1οτγβ ὩῸ Ῥδγβ 6] σαίίοη οὗἁἩ ὑμ6 βορ8- 
ταῦθ ὈΟΟΚΒ, πὰ δχρ]δίηβ, ποῖ μοῦ ὑμοὶγ σΘοηποοίίΐοῃ. ποῦ ἐμοὶγς βραθθηοθ. ὙΠ 56}}} 1688 ῥρτο- 
ῬΓΙΟΙΥ οΔπ γ͵ὸῃ βδἀορύ {Πμ6 ἰδπρταρα οὗἨ (86 ΜΙάγαβῃ οἡ ῬΒ. ἱ.: “ Μοβϑβ ρᾶγβ ἴο (86 [5γ86}1065 [86 
ἅνθ ῬΟΟΚΒ οὗ (86 ΤΒοσδὮ, ΘοΥτοβροπαϊηρ ἴο ψΒΙΟΩ Πανϊὰ ρανα ἰμθαι [86 ἔνα ὈοΟκ5 οὗἁ 
ῬΕΔ 8. Τύ Δ ΒΑΓΟΪΥ ὈΘ ΒαρΡΡοβϑα {δμαὺ [89 ῥσγοβϑηῦ βραῦθηοο δηᾶ ἀἰνἰβίοη οὗ [πη 6 ἡ 0]6 ο0]- 
Ἰοσομ γγῈβ ἱπάθροπάρηῦϊ οὗ ργοοθαΐϊηρ δισδηροηθηΐίβ. [1ὑ σδπ ποῦ οογίδὶ γ 6 Βῃονη ἰπδΐ (ῃ6 
ἔγϑῦ ῬΟΟΙς νγσα8 ὑμ6 οἰ ἀαϑῦ οο]]δοίΐου (ΒΘηρ6]),} δηὰ ὑμαὺ {86 ΤΟῸΓΣ Οὗ ΒΟΥ ὈΟΟΚΒ, οὐἱρί παίίηρ; ἔγομι 
τοροϑίρα ρ᾽ θδῃ ΡΒ, ΓΘ Βυοοβδίνου δα ἀρθα, (9}48η, 6 Ν᾽ εἰία, Ἠυρίο]4). ΟΥΒΟΣ οομἰπδ- 
ΟΠ ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 Βυρρεδίοα, δῃηὰ αἰἰοπιρίβ ΠΠΔΥ 6 τηϑάθ δὖ [86 αἰβοουθυῦ οὗὨἨ Βρϑοΐβὶ Το] ]δοίοηβ, 
τ] ΡΟΒϑ1 016 δαάϊοηβ πα βυρρ]θιηθηίβ (υἱά. Βοτ]ιο]ά, ᾿ πδ, Ὑ. 2020 ἢ, Ενα]ά, μοί, 

Ῥδα] (Ασα 1, 20) ἕο τοὐοοῖ "ἢ, Νὸὼ δι] πίοι ἴο [{ ἰ5 σα πὰ [πῃ ΤΩΔῊΥ οὗἉΤΙ 6 ἘΠ ρ 88} Οοτωτηθπίασίοδ, δηὰ 11 15 πηθι ἰοηϑὰ Ὁγ Α]- 
ὉΧΆΠΘΟΣΙ ΟὨΪΥ ἴο ὃὉ6 τοἠοοϊοά, ΑἸ Ποῦ ΧὮ ΓὉ}1Υ τοοοχηϊζοα Ὁ Βοηρβίοηδοτς (Οὐπι,, Το]. ΙΥ͂., Ρ. δ06 ᾧ,, 1852) Ὡροὴ ἩΠοΘ0 ΙΔ ΟΣα 
Εἰο Ὑογῖς ἐπ ΘΠ] ΘΗ ναδοὰ. 1ὲ ἰδ ΠΟῪ, ΒΠΟΉΘΥΘΓ, ΩΟΠΘΤΑΪΙΥ τοσοζη Ζοα, 6. σ., ῬΟΓΟΤΤΏΘ, ΒΑΤθΒ, Ῥογϑσογί, οἱ αζῷ ΤῊΘ 
Ἰαξῖεσ ουδὴ ἀἰβοοΎοτΒ 8 ΒΑΤΤΩΟΏΥ οὗ διτϑηῃβοιηθηΐ, δτπιἃ ἃ ργορτοαδίγο ἀονοϊοριαθπξ οἵ ΟἿ: ἰδιο] οαίςαὶ ἔδαΐιγοα, ἢ [Π 6 πυσοοδαῖγθ 
Ὀοοῖκα, τ ΒΙΟΒ, αἱ Ἰϑαϑῖ, ἴπ ἐπ ἴοστα ἱπ ΠΟ ΒΘ Ργθδθηῖθ (Π6Π|, ΡΡθαΥ πλοῦ ἐπαϑῃ 8 ἘΠ 8η Μψγ.]] στοππάοά.--ὦ, Β. Η.] 

ἘΓΑδπὰ τπο8ὸ τορι [ἵν ὈοΪοηρ ἰο Βανί, Ρ5. χ. Ὀοίηρ ἴ86 δοοοῃὰ ρατγί οἵ 8. ἰχ., δῃὰ Ρβ. χχχίϊ!, ἴῃ οἷοθο σοηῃϑοϊίοι τὴ "9. 
ΧΧΧΙ! τί. ἐπ ἴοοο.---Ο. Α. Β.] 

ἐ[᾿Αοοοξάϊηρ ἴο Βα! ἃ ἔβογὸ 5 ὯῸ γϑήθοῦ ἩὮΥ Ββ, ουί. βῃου ἃ βδνθ ὕθθῃ δοραγαύθα ἴγοσα Ῥᾳ. οὐ. [10 ΔΡρΟΔΓΒ ἴο ἢᾶγθ 
δδϑεὴ βὸ δσυπδοτοα ΌΥ ἴΠ0 1.8ὲ ΘΟ ΡΙΪοΡ οὐ ἘθάδοῖθοΓ ἴο τυαῖκ 9 Ρ ἔμθ ἢνο-[ο]ἃ ἀἰ νἰδίοι.---ὦ, Β. Η.] 

Φ [Ῥοζοόνεθο ᾿ἱπίτοάτοθ8 δίΣΟΣ β; ΤΘΘΘΟῺΘ ἰ δυρροτί οἵ ([δ{8 Υἱοῦ ἴπ δ16 δεέγοᾶ., ». 1δί,, 2 Κὰ., 1810.--ὦ. Β. Η.] 



10 ἹΝΤΒΟΡΌΛσΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊ ῥΒΑΣΤΕΒ. 

Βῆολον 1., 187, δίεις Ανδαγδείξωησ 1.; 242 .; οαλγὸ ΤΥ, 262 ἢ, ΥἹ. 20 ἢ, δηὰ Το  ζϑο ἢ 
ἐπ, Ἠογζοσς Ἰεαὶ- πουλὶ, ΧΤΙἧ,, 267, ΒΟ 8180 δ]]1υἀθ8 ἴἰο Ἡοΐτηδ πη Β Ὠγροίμιοβὶβ οὗ πἷπθ βορδ- 
Γαίθ οο]]θοίΐουβ), Μογϑονοῦ 1Ὁ οδμποὺ 6 ἀοηϊοα δἵνοσ 86 ῥτχοίουπα ἱπνοδιϊζαϊοηθ οὗἩ [)6- 
᾿ἰΐσβομ (ϑυηιδοία, εἰ6.} ὑμαὺ 1Ὁ 1βΒ τλοσθ πδίασαὶ ἴο δβοσῖρο ἴὸ 186 απᾶὰ οὗ [89 ἐαδέ Πεααοίεων 
186 στουρίηρ ἴῃ ἴδ βοοοῃά δηᾷ ἰῖγα ῬοΟΚΆ οὗ ξίπαγεα ῬβδΙτὴβ οὗἨ δὴ εαγίϊοῦ απα ἰαίεν ἀαίο, 
[ἢδΔη ἴο τοίδγ (ῃ6 σίβο οὗ βοραγβῦθ οὐ  Ἰϑοῦο 8 Θ ΧΟ ΒΊΟΥ ὕο ἰδύθσ Εὐπη68 ΟΥ̓ ὕο δϑβίτηθ 8 ἔτθ- 
αυθηῦν τοροαίθα ᾿ηἰογροϊδίοη. 

ΑἸΈΒΟΌΡΆ ἃ οἰδββι δοδίίοη οὗ Ῥβδ] ΠῈΒ οοπίαἰηΐτς ΠΟΙΟΘΘΌΪΥ ΒΙ᾽ΠῚ1]ΔΓ ᾿βουρμία, ΟΣ Β τ ΚΙ ΠΡῚΥ͂ 
ΒῚ ΠΥ ῬάΒΒαΘΘ5, ΘΒΡΘΟΙΔ}1Υ δὖὺ (86 ὈΘρΊ Πηϊηρ πα ο]086, Β48 θΘΘΠ ῬΤΟΥΘῺ 1π ΤΩΒΗΥ͂ ΒΟΥΪο8 οὗ 
Ῥ5841}8, δηἃ τϑῃάοσθα Ὀσορδ 19 ̓ ῃ Οἴμοσβ, γοὺ τὸ χηυδϑῦ δαπιὶῦ ἐμαὺ ἰμ6 ᾿αβῦ δοϊρῖϊοῦ (τ οτα 
Ἐ670 18 ΠΟ ΣΘΆ800 ἴοσ αἰβιληρτ βηΐηρ ἔγοια α εααοίσων ἨνΖίο!α, 1Π1., δ, 6), ἀτταηρσϑὰ {πο 
ΘμὐγΘ πηδύοσί 8) αὖ ῃἿ8 δοϊατηδη δοοοσαϊηρ ἴο σογίαίη ροϊπίδ 977 υἱεισ, ἀνὰ Τγθαι ΠΥ υἱοϊαἰοα 
[16 ογάδσ οὗ {1π|0 ἰῃ ἔΆΥΟΥ οὗἨ 8 δυγαηρθπχθηὺ ὙγΙ ἢ Τοίσγθηοθ ἴο {86 βΒι ̓ ] οῦ τλαίίοσ. Βαὺ {})15, 
Βονγούοῦ, οου]α ποῦ ἤν ΟσοΌΣτΤΟα οχοθρὺ ΡΟῺ δ δαδὶδ οὗ 0166 ΟΟἸ]ΘοἴΟΠ8Β, ἀπά ἰῃ σοηηδοΐϊοη 
ΓΙ ΟἸ ΑΒ9᾽ ΒΟ 08 ΔΙΤΟΔΟῪ οχ βίϊηρ,. 

ΟΣ ἃ υἱοῦν 18 ΘΘΡΘΟΙΔΠ1Υ δυοσοά ἔσομαι ἴ}6 οἰγουτηδίαῃοο, (μδὺ [86 ββοοπά ῬΟΟΪΚ οοποϊαεβ, 
εὔνουν ἰὴθ ἀοχο]ορυ, τὶ ὑπθ8ο ποσάβ, “ ΤῊΘ σάνε οὗ Ὀαυΐα, ὑΔ0 βοῃ οὗ «6886, ἀἴὸ θη ἀ6ά."» 
ΤῊΪΒ βοηΐθηοθ οδϑῃηοῦ Βαῦο οτγὶρι παίθα τὶ ὑμ6 Ἰαδβῦ ΟΊ ]ΟΣ, ἴῸΓ Δ ΩΥ ανίαὶς ῬΒ8] 15 8160 
βοδίψογοα {πσοιυρἢ 81} ὅπ6 10] ον πρὶ ὈΟΟΚΒ, Βἰ ΠΡῚΥ, δα ἴῃ 110116 στοῦρθ. ΤὨΪβ βοηΐθποθ, [μ θη, 
Ῥοϊηΐβ ἴο Δποῖβοῦ οο]θοϊΐοη. ΤθΘΓΘ 68} 4180 Ὀ6 πὸ ἀουδὺ (μδὺ ἃ οο]]οοὔΐοη οὗἉ ἐμ ῬΒ8]τὴΒ οὗἍ 
Ῥαυϊά, νὰ8 Ὀορη 500 ΔΙ (06 ἀοδίῃ οὗ [86 ρτοδαὺ σογαὶ βίηροσ (υἱά. Εν 814 5 Οεδολίοδέε 
8, ΑυὐῇἹ. 111. 860.) ΤῊ ΐΒ ΟΧΡΥΘΒΒΙ ΟΠ, ΠῸ ἸΟΠΡῸΓ ΔΡΡΙ1ΟΔΌ]6, γγ88 5801}] τοίαϊποά, δπὰ ῸΓ ρῥγοοῦ [μδὲ 
{85 1ἴΒ ποὺ ψἱπουὺῦ 8. Ρ8ΓγΆ116] υἱά. Βιάμ6] 1, Ζων Εἰὐπὶ. 85, 12, ἵπ ορροβίϊοῃ. ἴο Ἡηρβίθηροτσρ, 
ἷν. 2, 5. 267, αϑὰ Καὶ! ἰπ Ἡδνογηΐοῖ, 111. 295. ΤῺΘ ἀΟΧΟΙΟΡῪ γγΑΒ Ὡδίιτσα ἱν Ρ]αοοα Ὀαΐοσθ 
1818 οἸοβίπρ βοηύΐθποορ, δπᾶ σῖνοβ ἴο αἀοα {86 πᾶτὴθ οὗ Φϑβουδῃ Ε]Ο τη, ᾿ῃ σΟΠΟΥΙΑἑΥ τ] ὑπ6 
σΒδγβοίου οὗ ὑμ6 βοοοπὰ ὈΟΟΙ,, δπὰ 1 οοπίγαβὺ τῖῦ ἰμαὺ οὗ [86 ἢτϑί. Ξΐποθ [686 ἀοχοϊορὶθϑ 
ΔΙ οὗ Ἰδαίου οὐἱσὶπ 8π ἃ μ8ΥΘ ΒΙΤΊΡΙΥ 8 1 αγρ 68] βρη! ἔἤσδηοθ, (ΠΟῪ ἔασμ Βα πούμῖτρ σΟποΙ υβῖνθ 
πῃ τοραγὰ ἴο 6 δρὸ δῃά οτγίρίη οὗ 6 ἱπαϊνϊ ἀυλὶ οο]]θοίζουβ. Βαΐ 10 μα ποῖ οβοαρβά ἐπ 
ποίϊοο οὗἁ (μ6 δποϊθηὺ 6 ΒᾺ. ὑθβοῆοχβ, (μδὺ {18 ΘΟ] Θοἴίομ,, ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ Ομαγαοίοσζοά 88 Ὀδνίαϊς, 
ποῦ ΟὨΪΥ σοηΐαίηβ ῬΒδ] 8 οὗ ΠΚΉΟΥ δ ΠΟΥΒΆΪΡ, ΒΟΥ ΘΓΆΪ ΑΒΑρΡΗὶο δηὰ ΚΟογίΐο Ῥβδίτηβ (απᾶ 
διποπς [86 Ἰαἰίοσ, βοπιθ ἡ ἰοΒ ΠαᾺ ΘΒ. ΟΠΔΌΙΪΥ ῬΘ]οπρ' ὕο ἃ ψϑΥ Ἰαΐδ ρεγὶοα) ; θαΐ ὑμαῦ ἔμ οου- 
οἸυάϊηρ βοῃΐθηοθ ἩΥΙΟὮ Ἧ͵16.8 ΓΘ ΘΟΠΒΙ ἀουῖπρ, 18 ἰοαπά αὖ Π6 Θηᾷ οὗ 8 Ῥδβδὶπι οὗ βοϊοΐχοῃ. ΤῊ. 
δπΐσιηδ ὑμ5 ῥγοβοηϊθα ἴο [86 “6078 8 Ἐχθιιρ  1[ια6α ΒΥ [86 παΊταίγο ἴῃ ἴπ6 ΜΊαγαϑοΙ, οἡ Ῥβ. 
111.: “ὙὙΒΘη 9οβαα Βοὴ 1μονἱ υπάοχίοοϊς ἴο γονΐβο [6 αστδηροιηθηῦ οὗ ἐμ6 ῬββΊτηβ, δῃ δοῇο 
᾿οῖα μοαύθη οὐἱοα ἴο ἷπ), “8 Κ6 ποὺ [86 Β] απ θεγον 1" ΜδῊΥ οὗὨ ἴπο Ῥβδ]τηβ, ἀου θέ] 685, 
τοοοϊγϑα ὑμῖν ῥγοβοηὺ ροδιϊοπ ἔγοιῃ ὑμ9 Η.π8] γεααοίίοη, ΑἸ Βουρ ἢ ̓ῦ ἰβ οοη͵θοίαταὶ ἐμαὺ ἱπαὶ- 
νά] ὑγαηβροβι 0 η8 δηα ᾿πβογίϊοηβ ΟΓΘ Τω846 δὖ 680} Βα σοοοαϊηρ Δααϊίοη οὗὨ ποτ 9ΤΟΌΡΒ, 
ἴο ὑμο οτἱρίμδὶ βίθια, οι γ6 μαυο βαβηοἰθαῦ ΓΘΆβῸὴ [0 Τοραγα ἱπ ζΘΠΘΟΓΑΙ δ5 {16 Βτβί, (Εν ] 4) 
ΟΥ̓ ἴδ ἔτβὺ ἀπὰ βοοοπᾷ Ὀοοκβ (Π 6] 1Ζϑο })}. ἩΗ Ζὶρ (11. Ρ. χὶἱ.) πα. δὰ ᾿ηΐθηΐοηα] τοθσθη 
ἴο 186 Βδῃμοαγβίβ απ {πὸ ραγρογίοα πυχ θοῦ οὗ ἱπίθγρσοίοσθ, αηά ὑμ6 ἀδγβ οοουρίοα ἴπ ὑμο οἷν 
ἰδθου, ἴα 89 πυῦον οὗὨ {89 ῬΒβ. (72) νὰ τ βίοὰ [86 βοοομᾶ ῬΟΟΚ οπάβ. (9 βορμιβ, Αγολᾶοϊ. 
χὶϊ, 2, 6, 10.) 

Αἴἴοσ {86 ἐΐπηο οὗ ϑβοϊοσθοῃ, ὑμεὺ οὗ “ελοελαρλαΐ οτ, νὶϊὶ 501}} τπχοσὸ ΚΟ μοοά ἐμαὶ οὗἁ 
Ἡεσεζίαδ, ἸᾺὺ ὍΘ τεραγάθα 88 (86 Ῥγοῦβῦ]θ ρουϊοά οὗ βυοῃ 8. δοιηρι]δίίΐοη 8η4 σουϊ βίου. 
ἘΡῚ ΓΜ τοϑδὰ ποὺ ΟἿΪΥ ὑμπδῦ [86 τϑῃ οὗ Ἠ Ζοκῖ}} τη849 8. ΘΟΡΥ͂ οὗ [86 ῬγουΓΌ5 οὗἉ βοϊοϊηοῃ 
(Ρτγονυ. χχυ. 1,) Ὀαὺ ἰμαὺ ἢ τοϑίογρα {86 τι86 οὗ μ6 Ῥβαίμηβ οὗ Ἰαυϊὰ δηᾶ οὗἨ Αβδρῇ, 2 ΟἼσοῃ. 

χχῖχ, 80 54ᾳ. ὕδγρζου, Ζηγοά. ἰὶ. 106 8ᾷβ. Τὰ ΤΔ]ΟΥΥ οὗἁ {πο Ἰαὐϊον, Βουγθνοσ, ασο οοπίαϊποά 
ἴπ 086 ἰμϊτὰ ὈοΟΚ οὗ ὑμ6 ῬΒβ]τηΒ. 

Α βυρβοαιθηΐ οοἸ]ϑοϊϊοι οὗ βδογϑὰ ᾿ἰὐθγαύασο ἴοοκ Ρ]δοθ υπᾶδγ [86 ἀϊτθοίίοη οὗ ΝοΒΘΠ ΔΕ, 
2. Μδς. 1. 18, ἰῃ τ ῖοὰ 86 ττϊηρα οὗ να Ἀγ οβρϑοΐδ!ν Δ] υἀ δα ἰο, ψὮ1]16 ἰῃ ΖοοΠ. νυἱ]. 
12, (ΠΟΥ ΔΓΘ ΟἸΟΒΘΙΥ͂ δϑβοοϊδίοα τὶ 186 1,ΔὉ δἀηὰ (86 Ῥχοριιοίβ; δηὰ Ἐοϊοβαβίοβ χὶΐ. 
΄“---τ----οττ;,ρ  ττροσρρπΦενππΨἕΨ’οοἙοιητ οοοοέοΨσἔοΕΨέσἔέἔΕἔσιΣ;ἔ ο δοὁδΠοΠοπτπᾳ Το»οἷ«ποςτ:ὺῪ πε ’ο,οο έἕρ“πρ-πρτιΦΨἌΨπᾳ«“ρ“ “ἑἘρΟο“ΣἙλλακοοοτΔ)!ΕΡΓκΎΠππφπτ  ’ποσοπέἘἕξτο τ τσῦὺ6ῸΟῸΕΝΝκἨἸκσ,ρ»ερροοροϑοροροορ ρ ο οοοκᾺϑκκκκ.τρϑτττττ, χϑᾷῦῷᾺ.ΡΝ,.,χχχλᾳ.Ὕᾳϑὁ, ὄὕ........0ΧΨΧὕὕ00...................ὕ...-»,ϑ.»..»Ἅὕ.....ὕ.ΧϑΧὕ0Χ0.ἜΣὕὧὅσ“χὔτϑπστρ 

5. [Τηΐϊν ΙΔ οΓ 16 Ὀο] ονγοὰ ὉΥ ῬΟΓΟΤΤΏΘ ἐο βανθ Ὀθοὴ Θχοουοα ὈΥ Βοϊοπιοῃ, Ὑ8ο τοῦ] ὩΒΕΌΓΘΙΥ ὑσονΐὰο ΤΟΣ ἘΠ 9 Ῥγϑδοῦγω- 

(ἴοὩ δια ὰ ὑγαηϑηἰδδίοη οὗ 18 ἴδίμοσ ΒΒ ΡΟΘΙσΥ, Δ8 ἢ9 ἰθ δἷδὸ ΚΏΟΏ ἴο δυο ὑγουϊϑὰ 0. (86 χοπάοσγίηρ οὔ [π9 τπλδὶ. ἃ] δ66}- 
γίοοα οὗὨ ἰδὸ Τοιρὶθ ἴῃ [86 υἱτηοθέ ταδιατϊβοθιοθ.--ὖ. Β. Η.] 
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12, ἴπι οοῃίζαδι ἴο ρχοίβηϑ 11} γα ΓΟ, ΤΟ Β ἤο 8 ΟΟ]]θοίϊοη οὗ ρσϑηυΐηθ νυβάομι. ἔβἰτα}ΑῚ 60]- 
Ἰοσώομβ οοουττοα 8π4}}γ ππάορ ὕμάαν ασοαδειδ, 2 Μδα. 1ϊ. 14, ΤῊ18 πγυδὺ 4150 αν Ὀθ6η {6 
Ρεγὶοα οὗ {δ ὅ.π4] οο]]δοίϊδοη, ΕὟΌΓ, ΘΟΠΊΓΑΓΥ [0 {89 δϑδυταρύζοη οἵ ΟἸββδυβθη, ἐ αἰ., (μαὺ τ 
τηυδὺὶ οοσαθ ἀον ἴο {86 ἐἰπη68 οὗ βέταοι, [86 Ἡδδιηοπθβδῃ ρυτῖποορ (148 ἴο 186 Β. 6.) οΥ ἴο {6 {πὴ 
οὗ Φοδῃ Ηγτοδημβ (186-107 Β. 0.) [818 ΟἰΓουπηβίδμοθ ΒΟ τῚΒ. ΘΟΠΟΙ5ῖγ6 ; ὑμαὺ ὑπ6 ῬΒΑΙ ΘΓ ὙΥ88 
Κποῖγῃ 88 δῦσα, ἴο ἔλθ δυῖδμον οὗ Οὐγοηίοίεβ, Ὑ1Ὸ νυτοῦθ ἰὰ ἐμ 6 ἔουσι ἢ οοηΌΥΥ Β. Ο., ὑονγαγάβ 
1.6 οπα οὗἉἩ (86 Ῥογβίδῃ ζΌ]Ὸ, 8πηαἃ τγδίθ δοοορίθα ᾿πύο [6 σβποη, δὖὺ ἰδο Ἰαὐοβί, ἰπ 0886 ὑΐπηθ8 οὗἁ 
υ.κ5 Μδοσδθουβ (Εὐγδ]α, Οεεολίολέε Υἱὶ. 428 Βα.) [10 [Ὁ]]ΟἾΒ, ΤἸΔουθ υοσ, ἔγομπι 1 ΟἌτοη. χνὶ. 
85, (δύ 16 1ἰτασρίοαὶ ἀΟΧΟΙΟΡῪ Ὑ1Ο} ΡὈγθοθᾶθθ Ῥβ. οὐὶ. γγ88 4150 δβεοοϊδίβα τ} ἰῦ αὖ {πα 
Ῥογὶοά, Ηζὶρ παίαγα! ]Υ ΘΠΟΌΡἢ, ΓΟΥΘΓΒΘΒ ὑπιὶ8 το δύο, Δη ἃ ΒΌΡΡΟΒΘβ ἐμ ὕπο Ῥβδὶ ἰδὲ ἀστὸν 
ἴτοτα 186 ΟἜΓΟΙΪο1686. ΗΘ πϑρϑγαβ ἴμ6 Ηρ Ῥυίδδί, ΑἸοχ. ὕδῃποοβ, 88 (λ9 δυύμοσ οὗ {86 ῥγϑ- 
δαπὺ διτδηροιηθηῦ 8η6 [6 ΘΟΙΏΡΟΒΟΙ Οὗ ῬΒΔΙΙΩΒ 1. Δη ἃ 1]., 88. Μ6}} 848 Ῥβ. οἷ. δηά βϑύθγαὶ οἴ οῖθ 
Ὀα514ε8, δὰ 88 βανΐηρ ἀοιοσταϊ θα 4150 [86 δοοορίδῃοο, (86 βοαῦθμοθ δηὰ ἰδο ἀϊνἼβίοῃ οὗ ἐδ 
Ῥβαῖτὰβ ᾿πίο ὅγο ὈοοΚβ. ἢ 

γεγο δ6 {πη οὗ (9 ΑἸοχδηαγίδη ὑγδηβιδίϊοῃ οὗ (16 ῬΒΑ] 5 ἀθβηἰ οὶ γ Κπόνσα, [μῖ8 του]Ἱά 
ἔΌΓΩἑΒΒ 8 ἄχϑα βίασίηρ-ροϊηῦ. Βαυΐ ουϑὴ 17 τγὸ τοὐϑοὺ ΗογΖί] ἀΒ δββυσηρίζομ {( Οσδολίολέο 1.11. 470, 
Ψἢο Ὀα]ΐονοθ γὸ δᾶνὸ ΜΔΟΟΔΌΘΔη Ἐ58]Π18 ἴῃ {86 ῬΒΑ] 6.) οὗ 8 ρἰθοθιηθ8] ὑγϑηῃβ᾽ ἰΐοι ποῦ οοπι- 
Ρ]οθα υ)πη1}] 8. ὙΘΙῪ ᾿αὺθ ρεσοα, ἰμ6 {ΐπ|0 οὗ [86 ὑγϑηῃβ᾽ὐΐοη οὗἩ μο ῬΒδ] 18 511}} γϑιωδὶ 8 γΘΥῪ ἰπ- 
ἀεδηϊίο, 17 τὸ ΒΌΡΡΟΒΟ {8 ὑγδηβδίζοῃ οὗ [89 Ῥεηίαίουο!---ἴΠ0 ὁ]46ϑϊ οὗ 41]---ὔο ανϑ Βοριπ ΠΟΥ 
Ριοϊοπιδῦβ ΡΒ] ΔαΘΙρηυβ (284-247.) ΤΏ βἰδιοπχοιῦ οὗ [86 Ταὶυά ρσίνθη ΟΥ̓ ΕἼΔΏΚΟΙ ( Ῥογδέι- 
ἀϊεπ ξιρς ἀἐν ϑερίμασίηπξα, 1841, 3. 25 Π΄) 18 ποὺ ἀθοϊβῖγο. Ἧ7 6 σϑῃ ΟἿΪΥ ΒΑ Ὺ ὑμαῦ (Π6 1 γϑοο]α αἰν!- 
βίοῃ οὗ ἴδ 6 σδῃοηΐοβὶ βου ρ ΓΟΒ γ848 ἴῃ οσ᾿βίθηοθ ΒΘ ἴῃ6 σταπάβοῃ οὗἉ δίσδοι ' ΑἸοχδηάσγίϑ 
πτοίο (6 ῬτοΟΪοσαθ ἴο εἰ ατσθοῖ ἐγδηβ] δίδου οὗὨ ὑῃμ6 ῬοοΚ οὗ Ρσονοσρβ. Βαῦ (8 σου]ὰ Ἰοδά ἴο 
ὯΟ ΠΟΥ͂ ΓΟΒΌ], ον θα 1 [Π6 ἱπγοβυϊ σαί οι οὗ ατἄϊΖ (1ἴπ ΕὙΔΏΪΚ61] 8 Μοπαξδολτυἐ 1875, 8. 46 ἢ, ν᾿ 
πθοτὰ ΕἸοΙγϑὺ αστθοθ, Οδολίολίο ἀε8 Κανἄενέλιωσι, 1862, Κ,. 182.) 54 οβ δ} 8068 {86 Δοὺ ὑμαΐ (168 
Βοοῖ οὗ Ῥιουθσὴβ γγχὰ8 οοἰϊεοίοα ἴπι ἴμ6 Ὀορὶπηΐπρ' οὗ {86 ὑμ1τὰ ΟΘὨΓΌΓΣΥ Β. Ο., ΟΥ δοοοσγάϊηρ ἴο 
ἩοτγονΣ, ( α4 Βιοῦῆ ὕδεδυδ δίγαοΐ, 1865), δρουΐύ 260 Β.ο. ΕῸΥ (86 τογὰ ργαμάβοῃ τηυϑὺ ποῦ 
6 ἰακθῃ ὕοο Ῥγθοίβεὶ υ. ΤῊΘ δυΐβοσ οὗ 86 Ῥγοϊορτιο βίαίθα ὑμαὺ μ6 δυγγϑα πη Εγρὺ ἴῃ ἰμ6 
{1γίγ- οἰ γοδσ οὗ Ἐπογαοίθθ. ΝΟΥ͂ βίποο ῬιΟΙΘΤΑΥ 111. Ἐπουροῖθβ συϊθα ΟὨΪΥῪ ὑπνθηΐγ-νθ 
γολτα, (246-221), γ6 τὸ οὐ] ροὰ ἴο {πίη οὗἁὨ Ῥίοϊθιην υἱῖ., ΕἘπιδουροῦοβ 1ἢ., ΏΟ νὰ8 δββοοϊδὺθ 
τεροηῦ 170 Β. Ο., 8ο ἰδαὺ “688 ἰῃ6 Θ᾽ταοῖάθ οου]Ἱὰ ποὺ μᾶνθ διτίνϑα ἴῃ Ερυρῦ ὑπῈ}} {86 Υγδδγ 
182, Τῇ γγὸ ββῦμηο, Οοἡ {116 Οἶ Βα Β8π4, ὑἱμαὺ μ18 οἱσῃ στδῃπα δίμου οοταρ θὰ [86 ΒοΟΟΚ οὗ ΡῬτο- 
τοῦρα, 18 ΘΟ ΡΙΙδύϊοπ οουἹὰ ποὺ ἤν οοουγτοα Θαγ] Γ ἰθδη ὈῬοΐνοοη 180 δηᾶ 170 8. Ὁ. 

4 ΓΥ͂Βο αἰ νἰδίοι ἰηἰο ἦνϑ ὈΟΟΝΚ8 πδϑ ὀογίδί 1} ἐμὸ ποτῖ οἵ ἔδο δδὲ οἀΐϊίΐοτ. Τ1|ι6 Ὦτοὶ ἔγϑο ὈΟΟΪΚα 6ΓῸ ΤΟΥ ἴο ἰδ ἢδυᾶ 
ἴῃ ΘΟΕ ΔΙ ἰμοὶς ὑτοδοὺΐξ σα. Τμι6 ἰἸδδὲ ἔπ ὈΟΟΪΧΒ ὙΘΓῸ [ογσηϑὰ Ὁ. Ἑςο]]ϑοιϊίη τὰ σου αγουρα οἵ ῬΗδΔΊη5 [Πθ οχίδιίης 

ἴω ϑεμασδίο οοἰϊδοϊΐοῃϑ. ἸΤηο ἀϊγίδίου οὗ ἔμο ἀπ διὰ δὲὴι ὕοΟΪκΒ ἰδ Ὠοΐ οΟἾθδν Θχοθρῖ ἴγοτι ἴδ αὐ  ἸΓΑΥΥ αἰ ϑίος οὗ ἴ80 δοχο- 

ἸΟΩ͂Σ, ἴοσ Ῥεδ. εΥνἱΐ. δηὰ οὐἱ!. γϑδ! Ὺ ὈΘΙοης ἰοχ ΟΣ 885 Γθοΐργοσδὶ ἴο ΟὯ6 δηΟΙΒΟΣ 88 Εντδ] ἃ σον (6 ίολίεν ἴ1, 495.) ἘΠι686 

ἔνο ᾿ἰδείου ὈΟΟΚ δ οοπίδίη ἔμβϑῃ [9 οἱ] ον ς στοῦρο τ Ὡ δοηιο ἑπἰοσγιη θα ΐαίο 68] τὴ οὗ Ἡοδο Ροδίεἰοι ἰΐ ἰ8 ἀ συ] ἴο 609 189 

σεδδοῖ,, (1.) Βοκίποΐϊης τὶ ἃ Ῥβδαῖῃ) οἵ Μοδοα (8. χο.), ὁὯ9 δίπι δι ἰο ἰΐ [ἢ ἸΏΔΩΥ τΤοϑροοῖδ 6 δὐἀοὰ. ΤΠΘὴ [Ο]]ΟὟΒ ἃ 

εἴουρ οὗ Ἴ ῬεδΙπιο (Ῥε. χοί!..0.) οὗἨ [89 δ δυΐποῦ δ Εν ὰ δθονα. 61 ΠἰΣδοὶ γοχαγὰδ ἐπ ἰ8 ΖΥΟῸΡ 88 Ὀοχίπηΐϊηκς υἱ τ Ρ. 
Χεὶ. διὰ ο8116 11 189 “ ᾿Ξ είλε ἀειεγηλεεαϊαπίεολει Τχαϊπεεη." “Τὴ τπθτὰ 41} [6 ἕπδὲ πι|]ἃ 6] θυδιίοη, ΒΌΠΩΥ ΤἸΘΟΥΓΌΪΠΘΒΑ, 

θοσϑῦθ δρί εἰ π4} ΠΥ πὰ Νὸν Τοδίδιηθης Ὀγοδαάϊῃ οἵ υἱοῦν, ΒΊΟΝ τὸ δὐτηΐγο ἴῃ ἴθ δϑοοοηᾶ ρμαγέ οἵ 1:6 Ὀοοῖκ οὗ Ἰδαΐβλ, δηὰ 

ἴΠΟΥ δὸ Εἰ κονεῖδο οοηποοϊθα ἰοκοῖοσ ὈΥ͂ [26 ᾽89 οὔ ἐ!ο αἀπασίρ᾽οδί κοὰ ἸΩΔῸΥ δἰ] αγί ἴο5. ἴῃ [0611π|ὼ δη ἃ δουπᾶ," (Ουπεπι. 

δ38.) Τα δδλθ 5ΤΟῸΡ ἰδ “δ ]οϑὰ Ὁ Βίπηϊε (7.6 εαΐπεε; ἰῃμοἷς πἰδίοτσυ, ἰϑδοίη με απ ὰ τιδο, 1870, Ρ. 96) ἐμ6 δοηρε 97 ἐλα ἈΠ᾿- 

ἱππέμδι. (32.) ΑἸοΐΘΣ σ.ΛΟΌΡ ἰδ Τογχθᾶ Ὁ ῬΒδ. ο1}].---οΥὐἱἱ. 2.6} 280} τοχαγὰδ Ῥϑδ. οἷν.-- -ἍὙ}}. 85. 6 ᾿οί γα οαυ. “ΡΒ. οἷν. ἀθ- 

τἶνοο ἰἰς τηδιοσίαὶ ἔγοτι [26 ἈΪΝΙΟΣΥ οὗὨ ογοδιίοῃ, 8. ου. ἤοτῃ [86 ρογὶοὰ Ὀϑίοτο δῃηὰ δὲ ἐῆθ Ὀϑχίηηίπς οὗ 89 ἰδίου οὔἨ Ἰστδοὶ, 

Ῥε. ονΐ. ἔγοτεῃι (86 ΒΙδίΟΣΥ οὗ ἴδτδ0] ἰὴ Βαγρῖ, ἴῃ ἴδιο Ἡ]]Θγηθαδ, ἰη ἴἢ9 Ἰαηἃ οὗ ῥγοπλὶβο ὑε}} 106 οχί]ο, Ῥδ. οΥἱὶ. ἤγουν (9 

τίπ)ο οὗ πο Βοαίογαϊίου." ἸΤηθ89 ῬΒα πὶ ζ0]Π]1ονν Ῥα. οἱ. δδοτὶ ὑϑὰ ἴο Ὀανία, οἵ πο Ἐππαϊὰ (ίολίεν ἰἱ. 487,}) βαγ9 ἐδὲ ἰξ ᾿6 

ἴπ 8 σϑοΐργοολῖ σοῃ δο. οι ὙΠ Ῥο. οἷν. ὙΏΪ8 αΥΟῸΡ ἰδ [0] Ονϑὰ ὉΥ ἴὮγοθ Ῥδδί τη δδογί ροὰ ἴο θεν ά, οὐ πο δ. οὐ ἢ]. ΤΩ 

δοϊους ἴο [06 Ῥτγουουθ β.͵ΟΤΡ 86 8 βοᾷ οὔ ὑγαίδο (δ που ρἧ ἰμο ἸαἰίοΣ Βα] οὗ [πΠ6 ῬΒα]ι ἰδ ἰοαηὰ ἰῃ Ρϑ9. 1χ. οὔ ἐμ 24 Βοοκ). 

(3) Α εδἰτά στοῦρ ἰδ ἰοστηϑὰ Ὦγ Ῥβδ. Ἵοχὶ,--σχυῇῇ. οὐὁἩ πο Ῥδ6. οχἑῖ!!.---οχ τῇ! ἰ [86 Παϊϊεῖ. ὩΔΊ ΠΣδΟΝ διιρροδοῦ ἔπδὲ [ἰἰ {0]- 

ἴονγβ Ῥεβ. οσχ., “"" ὈδοδΏθο ἰΐ Ρυΐδ ἢ 9 ον οὔ Ρβ. οχ. 4, ἰἢ ἃ τῦοσθ οὀχίθηδοὰ Ὠἰδίοτίοδὶ Ἰἰκδῖ, ἰὼ [μδὲ ἰξ δα ΟὯ6 δογίϑβ οἵ 

Ῥταΐθοα ἴὸ δῃοῖποσ ἰπ ῥταϊ δίς ἴμ89 οτκ8 πὰ ἰμοι το οὗ Φοδουδῃ."" ΤΏΘη ΤὉ]1ΟὟ8 (Ὧθ9 Ἰος δ᾽ ρΒδυϑτ θοαὶ Ῥϑαΐτῃ οχὶχ. 

Α ἰοατὶ στοῦρ ἰθ πλδὰθ πρ οὗ [Π 9 ἈΠ τὶ δοῦρο Ῥεδ. οχχ. --οχχχίν,, ἩΜΙΟΝ δγὸ 901] ονγοὰ ὉῪ Ῥβ. Ἅσσχ σύ. (πὩϊο ἢ [6 ϑοζωθίϊπηοθ 

τερατόεά 48 ἃ μασγί οἵ [8ὸ Ῥγουίομϑθ Ῥβδὶ πὶ, υἱὰ. Π91ΠΣΘΟ Ὁ ἐπ ἴοο0), δὰ ΡΒ. οχχχυίΐί. [89 χτοδὲ 4116]. 9]! σϑοῖ; (Οὕπεπε. Ὁ. 131) 

ἰδπΐοσττοσ τῷ ἔδδιί [ὴ9 ΘηΓΓΟ ΖΤΟΌΡ Ῥρθδ. οχίχ.--οχχχυύί. γδ5 ᾿οδ᾽]Ἱοὰ (δο ατοδῖ Ηδ1}16] ἰῺ ἐξ τϊδοδὲ αἰκηϊδοδηοο; Ὀπὲὶ ἐπὶ Ῥα. 

ἐσσχυί. οσάϊ πα γὶ} Ῥοτὸ (π18 Ὠδῖηθ, ὨΠπῚ ἔθ ογάϊπατη ΗΔΙ16] τὸῖϑ Ῥεβ. οχἑἱἹ.- - οχΥ!!}. Ὑ7ὸο πον Βδτο δ δου οἵ ἴδ ἕσλρ- 
νγ δου ἃ στοῦρ οἵ θανίἀΐο Ῥβαὶπιθ (ΡΒ. σσ χχυἝ!.--οΧ]ν.), 189 16δὲ οὗ ὙΠΠΟὮ, Ρδ. αχ]ν., θοχίηδ ἔμ 8:8] στοῦρ οἵ ἀοχοϊοκίοθ 
(Ῥε, εχ]ν.---οἹ.) τδίοῖι Εν δ]ὰ δδουί θα [0 [9 ρδιῶθ δυίῖδοι.--Ὁ. Α. Β.] 



12 ἹΝΤΒΟΡΟΌΟσΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΗΕ ΡΒΑΙΤΕΒ. 

(Ετιύζθομο, εἰ αἰ.)ὺ Νονς ἄοοθ ἐμ9 ὅδοῦ ὑμδὺ [89 θοΟΚ οὗ ῬΧοΟνΘΓΌΒ οοπίδϊπβ ἀἰβίύϊποί Γϑίβγθ που 

ἴο ἱπάϊνίἀμαὶ ῬβδΙ πα ὈΥΐπρ ὯΒ ΘΩΥ͂ ΠΘΑΓΟΓ 8 τοϑιὺ (υὐά, Βεϊγᾶσε σὰν Εὐἰπϊείδισις ἐπ ἄαδ Α. 1. 

σοη Ἡ. αοἸΡ6, 1866, 5. 4). ΤᾺΐΒ. αἰγσυχμηβίδηοθ, ΔΟΎΤΘΥΟΣ, 18. βίρι βορηῖ, ὑμαὺ [86 ϑορίυλριης 

οοποϊαο5 παῖδ [λ6 Δροοσυρμδὶ Ῥβδὶπὰ (ο11.) οὰ ἐμ υἱούουυ οὗ δυνά ονοσ αο] δίῃ, τ ΐο ἷβ 

ἀρεϊρπαίοα ἰῃ [6 βιρδυβουί ρυϊοι 88, "ἃ Ῥβδαίμι οἵ αν τι τύθῃ πὶ ᾿ἷβ ον μδπά, ποέ οὗ 

ἐδς Ὠμηιδον οὗ ἴῃ Ῥβδίχωβ δϑδουι θὰ ἴο ἷπι." ΤῈΘ ΠΌσΩΡοΓ οὗ (86 σ ΠΟΙ 641 Ῥβδίτηβ (160) 88 

ἐβογοίοσο χοᾶ Ὀοίογσο [86 δάἀαϊοηα οὗ {μιῖ8 δροοσγρμδὶ Ῥβαϊω. “Ὶἀπά γοὺ [86 ἰγδῃβιδίου 

Βηάϊην ἴὉ ἰπ οχἰβίθῃοο, οἰ ΘΑ ΓΙ Υ Ῥγονϑδ ὑαὺ Ὀθύνγθθῃ ἷβ {π|0 δπα (86 Θοποϊυβίοπ οὗ [μ6 Ῥβδὶ οσ, 

88 Ἰοαῃά ἴῃ (86 ὀλμοι, 8 ΘΟΠΒΙἀΘΓΔΡΪΘ ροχὶοά τηυβῦ μᾶγθ οἰ αρβοά" (Εὐγγδ]ά, 1. 266, λίεω. Αὠδατ- 

δεὶ(.). Νον {86 ἐϊέωγσίσαϊ μδὲ οὗ [λ6 ῬΒΑ1]πὴ8 ΘμοοΌΓαροΒ [1.6 δββυμαρίίοη οὗἉ 8 ΥΘΙΥ͂ ΘΑΓΪΥ͂ ὑσϑ8- 

Ιαἰΐομ, τα ΐ]19 ἩΣ Ζὶ ΡΒ οοη͵θοίαγο ὑμδῦ Ὁ γγαὰβ ταδᾶθ δέος {89 ἰγδπβιδίζοη οὗ {86 ργορμϑίϑ, μδ8 

ὯΟ Οὗδοῦ ταοϊδνο ἐμδη [86 ᾿ἱπίογοβί οὗ ἷβ Βυρούμοϑίβ. ΤᾺ ϑορίαυδρ. ἰἰ861} δββύτηθθ ἰμδαὺ ὑμ6 

ἅπηθ οὗὁἩἨ Νοβοιιΐδῃ γγ͵ϑ {86 ροχὶοά οὗ ὑμ6 οοβαδίζοῃ οὗ 86 οοπιροβίϊάοι οὗ Ῥβδίτωβ, υἱά. Ὠ)}}]- 

ΤΏ8 5 (υαλτὸ.  ῶν ἀειιοοῦα Τῆοοί. 1858, 5. 457). 

ΤὮ6 παμ οτίπρ ΟΥὨἁ [6 ῬΒΔΙΠῚ8 18 ὙϑΥΙΟΌ ΒΥ ρίνθη  ΜΔΗΥ ΗΘΌΓΘΥ ΤΔΠΠΒΟΥ ΡΒ ἀπ ΓΕΒ. 

ϊ. δηά [1ἱ., δἀῃὰ ᾿ἰκον8ο Ῥββ. σχἹἱ, δηα χἹ}, δῃα οχυΐ. δὰ οχυϊ. δ, οχυϊιι. 18. οἱ 16 οὔ 6 
Βδηά, ἀϊν!ἀοἀ ΒβΒοτηοίλπιο8 ἢ το πὰ βοπηθ 68 1η ἴμγοθ. [ΠῚ ΤΑΒΗΥ͂ Ο1868 [6 ΘΕ ΓΘ ΠΌΠΟΙ 18 
βοί ἀόνῃ δὺ 149. Το ἴΖβοι, ἴῃ ἰδοῦ, γοίδυβ ὕο 8. μυταθοσίηρ; Του πα 'π 4 Ηδρδαάδρθοοῖς 'η τ 108 
[86γὸ δῖὸ υΐ 147 Ῥβδ] "8, δογσοβροπαϊμρ ἴο 86 γϑϑῖβ οὗ 98000᾽8 1186. Τὸ βορίαδγ. |1κὸ- 
86. οὐἱρίμδ!}ν απἱϊϊοά (89 ἤσεῦ ὕνο Ῥβδίτηβ, δπά δβ[1}} 1 [86 Ψυϊγχαῦθ ππλΐεβ Ῥββ. ἰχ. δῃὰ σ.. 
80 ὑμαὺ ἔτοια Ρβ. χ' ἴο οσ]υὶ. [86 πυτρογίπρς οὗ (86 βιαρίμπεαρ!πῦ τοι ηθ οὴ6 ῬΒδΙτὰ 1688 (81 
[80 ΗΘΌΓΘῪ ἰοχὺ, ὑπΠῸ}} 1Ὁ ΤΟΔΟΒ6Β [86 Ἰαὐζογῦ ῬΒ. τοὶ 1Ὁ ἀἰνθ8. ΒΥ δηούμοσ νϑγίδίΐοι ῬΕβ. 
οχσΐν. δπᾶ οχυ. 876 πηϊΐοά, 8110 ῬΒ. οχυϊ. ἰ8 ἀἰνίαθὰ, Αὐὐομύΐζοῃ ταυδῦ Ὀ6 ραἱά ἴο (18 'π [86 
οἰ αιοηβ οὗ ἰδ Ομυσοὶ δύο γβ. ἢ 

δ. ΤΗΒ ΠΙὙἸΌΈΒΘΙΟΑΙ, 088 ΟΕ ΤῊΕ ῬΒΑΙΜΒ ΙΝ ΙΒΈΛΕΙ, 

ΑΙ] [86 Ῥβαΐνηβ 6 γῸ ἡοῦ ΟΥ̓ΚῚ ΠΔ11Υ Θοπιροβοα ἴῸγ ᾿ἰϊαγρὶοα] υ86, ΒΟῸΣ πὶ ἀἰγϑοὺ σοίοσο 9 
ἰο 86 Ομυγοι οἵ αοά, 88 88 Ὀθθῃ δββυϊμθα ἔγοτη γαγίουβ ργουπάβ, ὈΥ͂ Πύγβοι, Ηδηρβίθηθ. δπὰ 
ΟἸββδυβθη. ΤΏΘΥ 8τὸ δἀδρίρα, μούγανοσ, ὈΥ Ὁμοῦ οοηθηΐβ δπὰ [Όσμι, ἴο ΒΟὮ 8 ΔρΡΡΙ Ἰοδίίοῃ, 
δηα ὑΠ6 0 βοσνθὰ ὑμδὺ Πἰξαγρῖοαὶ ῬΌΓΡΟΘΘ 'π μαζύ 'ῃ ἴῃ γβί ἰδιαρὶθ, Ὀαῦ Θβρθοίδ}]}γ ἰῃ [ὰ9 
ΒΘοομα ἰθιηρ]θ. βοιὴθ ῬΒΔΙ,ΏΒ, ΤΟΓΘΟΥ͂ΘΥ, 6γΘ ἀρδίϊηθα ἔγοσα ὑμ6 Ηγϑὺ ἴ0Υ 786 αἰνίηθ βούνὶοθ 
οὗ 6 ἰθίηρὶθ. Τ18 Μ}}} 06 ΤΔΟΣΘ ΒΡΘΟΙβΟΔΙῪ βοὺ ἕοσίμ, Πογθδῖνοσ, ἰπ 118 οομηθοζομ Αὖ ρῥγο- 
ΒθΘηῦ 76 ΘΟ ἢ Π6 ΟἼΓΒΘΙΥΘΒ ἰο ἃ Κ,ΈΠΘΓΆΙ ΒΌΓΥΘΥ. 

ὙΥ βαύδνϑυ ΟἿΣ Θοῃο 810} τοβρϑοίϊηρ [6 υ86 οὗ ΡΒ. ΟΥ̓. ἴῃ 1 ΟἼγοη. χυὶ., ἰΐ, αὖ 1ϑαϑί, οϑίδὺ- 
Ἰΐβῃιθβ [89 σωδέοηῃς, οὗ ἐδαέ ρεγίοά ἴο βἷηῃγν ῬΒΔΙΠῚΒ ἔπ (86 ἴδια ρ]θ Ομ ἴδϑίδὶ οοσδβίουβ (Η θηρ- 
βίθῃ. ἦν. 1,168). Βυὺ ἐμ ΟἸτοηΐο] 6 Ὁ ταυδὺ αν θ 60 8 ΘΟΠ ΘΙΩΡΟΓΑΤΥ οὗ ΕΖγα, οσ ΝΟ τ ΐδῃ, 
ἴπ ψΒΙΟΩ οᾶ86 Πΐἷβ Ἰδοῦ 1411 Ὀούτοοη ὅδ6 ἀπὰ 400 Β. Οο. (Η ἄνογηϊοκ, Κι 61], Μουθ, δέ αἰ.) ΟΥ 
86 πηυϑὺ μδγθ ᾿ἰνθὰ (ἔγοια [6 ζϑηθδίορυ 1 ΟἼτοη. 111, 18 ἢ), ἱὰ 86 Ἰαίίεσ ἀδγβ οὗ ἰδ Ῥαγ- 

4 [“ 79 ΤΩΔῺΥ αἰ γογβϑηοΐθδ ἰπ ἴδ|ὸ Ὡυτ Ὀϑεγίηρ οἵ [86 ῬΒΔΙΤΏΒ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ΘΑδ 7 δοοουη θα ἴον, 1Γ τὸ Σουρ οπιῦογ (πΑΣ ἐδο οτὶ κί- 

ΒΔ] ΜΒΑ͂. οἴ] ογθὰ Ὧ0 ΟἾΝΟΣ τη68η8 οὗ τιλρκίηρ (᾽Ὧ6 Ὀοκίμοίηρ οὗ 8 ον Ῥβδῖπι, [δὴ 8 δῃοσί δσῷβοθ, Οὗ δὲ πιοδί, [80 Ὀοκίῃ- 

πίηρ οὗ ἃ πον πο, ὁχοορὲ ἰῃ 8.6 0486 οὗ ἔδοδο δαὶ δ πὶ 0} ΘΓ δοραγαιθα Υ δυρογβοσιρίίουβ δηᾶ ἰἶο8ὸ Ἰδεῖου ἩΤΟσΘ 

ἀουδίϊο85 ΤΆΘῺΥ οὗὨ ἰμ6πὶ οὗ ἰαίο ἀδίθβ. ἘΠῸ ποι ΔΌΪ δἰτα αν σοι 62 οὗ πλὴν οὗ [86 Ῥδαὶπι8 διὰ ἐπὸ διιδάθη ἰσϑηδίεἰοὴδ 

οὗ ᾿Βουρὰϊ ΟΥ δο Ὡς 60 παΐαταὶ ἴἰο εἰ6 κί οἵ ΡοοίΓΥ, που! τοηοσ ὅδι0 ΘΟρΡγ δὲ 811 [6 τοσὸ ἩΚΟΙ͂Υ ἰο υμηΐίο ἔνγο Ῥβαϊτδ 

ἴῃ οὔθ, οὗ ἰο ἀϊγίἀθ ομὸ δα! τι ἰὼ ἵἧνψο ααἰΐθ ὑποοπδοίου δ! γ." ῬΟΓΟΎΤΟ.--ὦ. Β. Η.] 

1 ΓΠ ὁ κἀἂά ἴἰοὸ (μὴν δοοιίου ϑο 9 ΔΡΡσΟΡτίδῖθ σοσηδ το οὗ Ῥοσοόῦσιιθ. “16 υ]δίη, ἔμθη, παῖ [ἢ 660 δηοίοηξ ἩΘΌΓΣΘΥ δοῖμΒ δσιὰ 
ἘΨΙῺΠ85 ταῦδὲ Ὦδγνθ δυδοτοά ἃ τῇ οἱ οδηροσ πῃ ἐδ ΘΟΌΣΒΟ οὗ {ἶπη6, αἴτια ν ἴο ἐμοδο ἩΔΙΘΝ ΙΏΔΥ Ὧθ ἰσϑοοὰ ἰὉ [Π0 ΟἿΟΣ 

το κίουθ ῬΟΘΙΓΥ οὗ ἴππο ΟΠ τδδη ΟἸππτον, τεθότο [6 68 Ὀθοὴ δἀδρίοα ΌΥ ΔΩΥ Ι6Δ:8 ἔο ἐπο οἰχοοῖ οὗἩ βοὴθ ἰδίϑσ οι θοῦ. 

Του, Ἀγτὴμδ ΟὯο9 ἰπίοη ἀοὰ ἴον ρῥεϊγδῖθ 086 Ὀθοδίηθ δἀδρίθα ἴο ρα} ϊο. οτὰβ δηᾶ οχργοδδίου:β δρῃ]!] 8010 ἴο 86 οτἰ χίῃαὶ 

οἰγουτηϑίδσιοοα οὗ πο σίου, Ὀπὸ πος ΔΡΡῚ ΘΔ Ό]0 ἴο πὸ ὩΘῊΡ ῬΈΌΓΡΟΒΟ ἴο ὙΠοὮ [Π9 ἈΥΤ ὙΔ8 ἴ0 ὃ Ρῃΐ, ογο οΟὔἰ θα ΟΣ 

δἰτογοὰ, [Ἐ [8 ΟὨΪΥ ἴῃ ἃ ογί 08] δρὸ [δδὲ ΔΏΥ δηχί οὶ 8 πιδηϊοδθα ἴο δδοοσίδίη [δ οτὶ ξίηβ] ἔογταὰ ἰῃ Ὑπΐο 8 όσα ἀρρϑιγϑά, 

Τὴ6 ὑγδοῦοδὶ 0δ6 οὗ ὨΥΤΩΠΒ ἴῃ (δ 9 ΟἸ γι σιδη ΟἸΠΤοΟ;, πὰ οὗ [80 ῬΒαϊηηα ἴα τ86 99». δὲν, ἴδ ουἱϊποίκμοὰ 4}1 οοηδίοταςίουδ οὗ 

ἃ ογἰ ἴοαὶ Ἰεϊ πὰ ; ΟΥ γδαίθοσ, [π686 1δϑὲ Ὥστ οσουττοά. Ἡδθησο ἱξ δ Ὀθοοτθ 8 τοῦθ ἀἰ δῆς] ἐδοὶς δ 1Σ οἴδοσσίδο που]ὰ 

Βανο ὈΘΘῺ ἴο δϑοοσίδί ἢ ἔμο ἰσίογίοαϊ οἱγουτηδίαπμοοσ ἀηἂθσ ἩὩοδ οοτίδίη Ῥβαὶπιθ πϑσὸ τσὶ ἐΐθῃ. βοτὴθ ἔσδοθθ τὸ δηὰ ἰοδὰ- 

ἴτκ τ8 ἰο ὁη9 ροτγίοἁ οὗ σον θι Ὠἰδίουυ ; οἴβοσβ ἩἘ]ΟῺ Ἰοϑᾶ ἐο Ἀποῖμοσ. ΟἸΘἢ ἴδ γο 18 ἃ τδηὶ οὗ οοποοίοῃ θούτοοι ἔθ 9 μαγὶδ 

οἴ ἃ Ῥεαῖτα ; οἴὔϑῃ δὴ δὐχτιρίηοδα οὗ ἰσϑηβιου τος ἩΗΘ ὁΔἢ Βαγάϊγ δοοοπῃξ ἴοσ, ὀὁχοθρὲ οἱ ἴ᾽0 Ὠγροίμιοδὶδ ἰμαΐ τ,Ὺκθανε Ωπο ΟΣ 

Τοδά ἴπο ΡΒ81 πὶ ἰὴ ἰ2 οτ κί 84] ἰοσῃλ."--Ὁ, Α. Β.] 



ἐδ. ΤΗΒ ΠΠΌΒΟΙΟΑΙ, 088 ΟΕ ΤΗ͂Β ῬΒΑΙΜΗ͂ ΙΝ ΙΒΒΑΕΙ, 18 

εἶδηι ΤΌ]Θ, ΟΥ δὲ ἰμθ Ἰαὐδαεῦ ΘϑΡΥ ἱπ {μ0 Οτγϑοίδῃ ροιϊοὰ (Ζυμσ, Ἐπναὶᾶ, Βαεγίμοδυ, 
ΜΠ πβπη, ΒΙθοὶ, βιᾶμ6}1 πη). Νόον, ἴῃ βρὶῦο οὗὁἨ [9 Δρρθᾶσδῃοο οὗ 4 ἀϊἀδοϊίς δῃὰ Ῥαγόποϑξῖοα!] 

 εβπηθηῦ ἴῃ ἢ]8 βίγ]6, ἀπά [86 ΘΟΠΙΤΟΥΘΙΒῪ ΘΟΠΟΘΓΏΪΏρ ΒΟΙΩΘ ΟὗὨ [ιἷβ βἰδίθιηθηίβ, θβ ρϑοίδ}}γ ἱπ 
ΟἿΓ Ὀγοβοηΐ ἰοχῦ; ᾿ἷβ ἀσοουπὲδ ΔτΘ 511}} στοραγα θά, ΕΥ̓͂ ΟἿΣ ταοάδγῃ οὐ υἷ68 88 ϑββθῃ 8 }}γ ἰδίου! δὶ 
ποι δίδηαίηρ, (Π6 Ορ᾿ΠΙ0Π8 οὗ 1)0 ΝΥ εἰῦθ δὰ ἀσδιάθογρ ἰο 116 οοπίγαγυ, (ἰδ μοὶ η, ϑρεσίεἰίδ 
δαὶ. ἴῃ, ἀἰα ξαποπ. βὥολεν (δ 4. 1Τ., 1862, 5. 165). ΤῊΐ8 18 Θβρϑοί!!ν ὑσαο οὐ Ὀαν 4 8 τορα- 
ἸΔΏΟΙΒ Ὁ, ᾿ττουβΐρ, 8ὸ ὑπαὺῦ 76 ΤΑΥ͂ ΒΔ[Θ]Υ ᾿ΠῸΓ ἴγοσα (86 ἱπίοσιηδίίοη σίγϑη ΟΥ̓ [6 ΟἸΧΟΠΙοΙοσ, 
δαὶ (0 ῬΒΑΪΤ5 ΟΙΘ ἰπ {Π{τρῚ 08] 086 ἀυγίπρ ἰμ6 ρογοα οὗὨ ἔμ ἔχει ἴθωρ]θ. Τΐβ ᾽β ἱανογοὰ 
Αἷδὸ ΕΥ͂ [ῃ6 νον οὗ Κίηρ ΗδΖοκίδῃ ἴο βίῃρ [18 ΒΟΠ ΡΒ ἴη [89 Ὠοῦδο οὗ ἐδ 1,οτά, 18. χχχυῖ. 20, 
διὰ δρατὺ ἔτοπι 86 ρσορμοὺ Φοῃδῇ, ΕΥ̓͂ ὑμ6 ΓΟτλΔτς ἴῃ 061. ΧΧΧΙΪ, 11, ὑμαὺ [πο νοῖοθ βΒῃου]ὰ Ὀ6 
Βοαγὰ δρϑίη οὗ [βο80 ἯΒΟ ΒΥ, “ ῬΊσαδίβθ μ6 [οτὰ οὗ Ηοβίβ, [ὁ ῦ ἐμο 1ωοτὰ ἰβ ροοά, ἴοσ ΗΪδβΒ Ἰῃ γοῦ 
ὁπ ἀυγοί ἔογονοσ," δηὰ οὗ ὕμοδθο γ8ο βῃου]ὰ τίη [Π6 ββοσίῆοο οὗ ργαΐβθ ἰο (89 μουβθ οὗ [}6 
Ι1οτὰ, Ἐν ΒΕ. Η. ατδαῦ (2 ὲὲ6 σεεολιολ(ῥίι, Βῶὥολον ἀε8 Α. Τ', 1866, 5. 245), τ Οθ6 ροπογαὶ 
ΟΡ οι οὗὨ [86 Βοοῖκ οὗ ΟἸσοῃΐο] 68, 88 ἃ βουγοθ οὗ Ἀἰβύοσί 08] ̓ πίοσιμδίοῃ, 18 80 ΠΠΙ͂ΆΥΟΓΔΌΪΘ, 
δάσο ἰδ ὑπαὶ ΤΟΥ͂ ΔΡΡΙΟΔΟῚ ὨΘΆΓΟΓ ὕὅο ΕἰΒΌΟΥΥ ἴῃ ΓΟΙΘΥΤΙ ΠΡ ΤΩΔΗΥ͂ οὗ (86 ταρυϊδίϊοπδ οὗ [86 ὕδῃι- 
ΡΪΘ βοσυΐοο ὕο Ἠϑζεικίδῃ δπὰ “Ζοκίδῃ ἔμδη ἴῃ δβουὶ ἷηρ ἔμοια ὕο ΠΑΥ]ά. 

Αβίάθ ἔτοπι [86 δοποϊυβίοι ὑο Ὀ6 ἄγαν ἴγομι 1 ΟἼτοη. χυὶϊ. {μ6 ἔστη ]α Ομ ρ]ογοᾶ ἴῃ 1 
ΟἌτοη. χνὶ. 41, δπα σοδρροδσγίπρ 2 ΟἼσοι. Υ. 18; νυἱἱ. 18; χχ. 21; ἘσΖγβα 111. 11, [8 Κ6ὴ ΡτΟΌΔΌΙΥ 
ἔἴτοτα Ῥβ. Ἴχχχυὶ., ἴδυοσβ [1:6 Υἱον μαὺ [6 Ῥβδὶπβ Το σθ ΠΥΡΊ 081} ΘρΡ] ογοα ἀπγίπρ (ἢ 0 
Ρατοα οὗὨ ἐμ ϑεοοπα ἰθιΏΡ]6, 88 ΒΟ; ρ8 [ῸΣ ἴδαδίβὶ οοοδβίοηβθβ. ΤῈῊΘ βδῖηθ 8. {Σ6 οὗἩ {86 Τοστηα]8, 
“Τὸ κβἷηρ νι ΡΓαΐδο δηα ὑμδη καρ νὶηρ," ὙΠΟ. ΟΟΟΌΪΒ ἔγοαυ θη γ ἰῃ οοπηθοϊίοῃ πὶ ἘΖΙΆ 
διὰ Νοποιλῖδη, δηα ψ ὨΪΟΙ ἰβ οοσίδὶ ΠΥ ἠοὺ πὶ πουὺ τοΐθγοηοθ ἴο {86 Η.8116] 0} 8} ῬΕΔ] 5, δηά 
6 “ ΡὈγϑὶ9θ᾽ ἴῃ ῬΒΔΑΙΠῚΒ ΟΥ̓.---ΟΥ!, οχγ., οχχχνὶ. (οοπιρ. ϑιδμοϊη, 2 ν᾽ Εἰπίοιξ, ἴα αἱ ραίηιοη, 
δ 8). ΕἸΣ τΆΟΓΟ, [116 ἀρτοοιηθηὺ ΟΥὨ ΤΙΏΔΠΥ ῬΒΆΪΙΏΒ, ΘΒΡ ΟΠ} ἴῃ 186 Ἰουγίι δηὰ 8641} ΒΟΟΚΒ, 
αι [09 Ὀγάγοιβ οὗ Ετϑ ἰχ. δηα Νομθμ ΔῈ ἰχ. ; δηα ΠΠΑΆ}1Υ [89 Ιλ158104] 8πὰ ᾿Ἰ{γρ]ς 8] Γ6- 
ΤΑΔΓΚΒ ἴῃ [16 ῬΒΔΙπὶΒ ὑμοιηβοῖγοθ, τ 1 ἢ 8.6 ουπα, δἰ μουρἢ ἱπ ἃ βοιπιθν μαῦ Θη]διροα δηὰ 
ἐσίοηἀοά ἴοστω, ᾿π {6 βορύπας., τ ΒΊΟΝ νγγαβ σοτηροβοα ἀυγίὶπρ [86 Ροσὶοα οὗὨ (16 βοοοπὰ ἰθιαρ]α, 
Ρζουο (μαὺ [86 ῬΒ8] 18 γογθ δὖ ὑμδὺ {1π|6 1ἰττρ 04}}γ Θ Ρ]ογοά, 

Ετοπὶ ἴδ Ταϊπιυα (ΜΙ δοήπα, ΤΡαοί. ἐδαπιά ; Οεηιατα 77. Κἰααωδολέηι ἴῃ Πλια. ἐδ σευ, Απΐ- 

παάν. Ὁ. 889,) γγὙὸ ἸΟΑΓΏ ΠΙΟΓΘ ῬΑΓΓΟΌΪ]ΑΥΪΥ, ὑμαὺ οα ὅλ6 ἢχβὺ ἀδὺ οὗὨ [9 ᾿ϑοῖ, δὖ [86 τιοσγηΐης 
δδοίίβοο, 1,ονἹῦθ8 ΤΟΣΘ δρΡοϊηΐθα ἴο βίῃρ Ῥβ. χχῖν.; οα ἔμ βϑθοοῃὰ ἀδύ Ῥβ. χ]υ δ. ; οα 189 
τϊτὰ ἀΑΥ ΡΒ. Ιχχχῖϊ.  οἡ [6 Τουσί ἀδΥ δ. χοὶϊ. ; οῃ ἴμ6 ΒΔ ἀΑΥ Ῥε. ἰχχχί. : οὐ ἴμε βἰχίῃ 
ἀλγ 8. χοῖϊ!.  οἡ ἴδ9 βουθῃῖΐῃ ἀδν ΡΒ. χοὶἹ. Βδβρθοίϊηρ (86 σἱΐι8] οὗ 4 11. Ἐὸγ (μ6 ομϊοῦ 
δηᾷ [86 ἰπἰοϊταοαϊαία ἔδαδὺ ἀδὺβ ἴθοσα ἡ γΘ οὐμοῦ ῬβΑα] 8 ργοβογὶ θα δοποοσηαίΐηρ το ἐσϑάϊ- 
θη 15 ΡΑΙΟΥ 8ὺ γαυίδηοο δηα ῬΑσΟΪν βἰ]θηΐ. ὙΏΣ]6, ῸΓ Θχϑιῃρ]ο, δὖ ἴ. 9 ῥὈγαβθηὺ ἀδυ, Ββ. ἰχυ. 
δ δας, αὖ [19 οΪο66 οὗ [86 ἴδαβὺ οὗ ΤΆΡΘση86168 (ϑολεηιὶπΐ ἀξογείλ) διὰ [6 χχῖχ. οἡ ]6 δαβί οὗ 
Ῥρηϊεοοδῦ, [86 Θερίπαρ, ἀραὶ ρτιδίθβ ΡΒ. χχῖχ, [01 08:6 61086 οὗ [8 ΤΌΤΤΩΘΓ ζοϑέλνδὶ, δῃὰ [16 Τα] υά 
δἴνεϑ 0 δοοοιῃῦ δὖ 8} οὗὨ [89 ΠΣ ΌΓΡΥ ἴον [89 Ἰαύίοσ ΔΎ, 116 [89 δοχηππηθηΐδίοσβ ἃσὸ αἰνι ἀ θὰ 
δοΐπθθῃ Ῥββ. Υἱ. δπὰ χὶϊ. Ῥββ. χχῖχ.;], 16; χαῖν. 16; χοῖν. 8; ἰχχχὶ. 7; ᾿Ιχχχὶϊ. ὅ Ὀ., δγὸ δβεϊρηῃρὰ 
ἴον ἴδ ᾿πὐογυθηΐῃρ ἀΔΥ8 οὗ ὑπ ἔραδὺ οὗ ΤΆΡΟΤΠΔο]98. ῬΒ. χχχ. γγὰβ δρροϊηθα ἴο Ὀ6 βιῃρ' ὁῃ 
ἴδ9 ρτοβοηίδύίοη οὗ [16 βυβι ]! ηρβ. ΕἸ ΐθϑη ὑλπηθα πῃ [86 γοδγ, υἱξ., οὰ ὑπ Ηγϑύ ὕνο ἀδγβ οὗ (89 
ῬΆββουοσ, οα (86 οἱριῦ ἄδγβ οὗ ϑυοσοοίμ, ἑ. 6., 80 ἔδαδὺ οὗὁἨ ΤΆθθγη 0168, αμὰ οὐ ἴδ6 εοἱρῃὶ 
ἄαγβ οὗ ἰμ6 ολαπεξα ΟΥ ἔοβεναὶ οὗ ὑμ6 ἀραϊοδίίοῃ οὗ [86 Τθμιρ]θ, ἱπγοάποοθα Ὀγ Φυά, 
ΜΆΓΟΔΡ., [86 λαζίεῖ ῬῈΒ. ΟΧΊΪ].-- --χνἹ. 88 8 ρατὺ οὗ [Π6 ἔδβίδὶ βογυϊοθβ. Ευϑῃ 88 ΘΑΓΙΥ 88 {9 
ἀγειηᾶτ: γογβίομ, ἐμεῦ Ὀοτθ ἐμ βιιροσβογὶ ρίίομ, ᾿Αλληλουα. ΤῊΪΐ8 λαϊίοῖ, Ἰἰκαννῖβο οα]Ἱοὰ 
ἴδο Ἐωγράδη (λαοί λαπιπιζγ), 88 δογσαγαβ ο8]16 ἃ {16 σγεαξ λαϊίεϊ ἴο ἀἰεϊησαίεῃ 1 ἔγουλ 
ἴα 1016 δκαϊζοῖ, ἰὰ ΜψὨἱοῖ ῬΒ. οχν. 1-12: Ῥβ. οχνὶ. 1-11 ψοῦθ οὐ οα, [πη {86 δποϊθηΐ χὶϊδ] 
οὐἶν ΡΒ. ὀχχχυύί., τὶ ἰΐπ τοΐτγαϊπ τοροδίθα ὑπθηΐυ-ϑὶχ ὑἰπλθθ, “ ΕῸΤ ΗΪΒ ΤΏΘΓΟΥ Θηἀγοίῃ ἴοτ- 
ΟΥΟΓ,᾽᾿ νδϑ οδ]οὰ λαξίοῖ λασσααδί. Τη ἴ86 Ταϊιυα δηὰ Μιάγαβῃ [818 {1016 ττδϑ 8180 δρρ θὰ ἰο 
Ῥβ. Οχχχυύ. 4---ὌΧΧΧΥ͂Σ., δηὰ ἰο ΚΒ. Ἴχχ.---οχχχνὶ. ΟἹ {86 δαδὺ οὗ ὑπὸ Ῥδββονογ [86 λαϊίοὶ γγὰ8Β 
80 ἀϊν!ἀοἀ, (αὐ Ῥβ8. οχἱἱ], δα οχῖν. ΤΟ ΓΘ βυπρ; Ὀθοΐογο {86 τηϑϑὶ, Ὀοϑίοσο ἰδκίπρ [86 βοοοῃά ζ88- 
[4] σὰρ ; ῬΕβ. Ἔχυ--ΟΧυ δ. δον [89 τη68], δον Α]]ἔἑὴρ; 86 ἴουσ σαρΡ. Αὐ ὑμ6 πχο οὗ ἴδ 8.1} 
ἸΏ00η, {π6 λαξῥοῖ γγ88 συβίογη ΔΙῚ βαηρ, ΔΙ ΠΟΌΡὮ ποῦ ἸΘρΆ}}γ Ῥσοβογ δορὰ ({7Ὁ. ϑοϊογίη..) 

ΑΒ ΘΧβ:ΏΡ]68 οὗ [86 δἰδηαίηρ 86 οὗ δβ'ηρ}6 γσβοδ οὗ [16 Ῥβδ] μη δὺ ὑμδὺ ρμογὶοα 6] ὑσβο 



14 ἹΝΤΕΟΘΟΟσΤΊΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕ ῬΗΑΙΤΕΒ. 

(Ζων (εεολίολέε, ᾧ 179), αἀάπορδβ, 1.) ΤῊΘ Βοβαππα Εΐοἢ γ88 βυηρ ἈΥ̓͂ {16 ῥγίθβίβ, ἱπ τ το ἢ- 
ἱῃρ δἀγοιπά {Π6 Αἰ οὗ θυγπὺ οδείηρ, βΒῃδαθαὰ πὶ πον ὑπίρβ, οα (86 βόυθὰ ἄδγβ οὗ (86 
ῬΔΆβουοσ, (86 Ἰαϑὺ ἀδΥ μοῦ Υ σϑοοὶ παρ (86 πϑηιθ οὗ [86 στοδὺ μοβδπηβ; 2.) ΡΒ. σ]ΐν. 24, 
85 8. ἀΔ1}} ΟἿΥ οὗ (86 1,ονἱῦοβ ἱπ ἰὐπλθ8 οὗ πϑϑᾶ δηά δροβίδϑυ ; 8.) Ῥβ. οχχυϊ 1, τ Ὠ]Οἢ γοσβοὸ 
[86 ποῦ 68 οὗ 76γυβϑί θα ὑβθα οὦ ἐμ εἰρη ῥὈγοοθαϊηρ (Π|6 ΟΑΥ͂ οὗ δἰομποιμηθηῦ, ἰῃ οΔ]]1ηρ ουὐ ἴο 
6 Ηἰρῃ Ῥυιοαῦ γοροδίθαιϊυ, ἰοϑὺ 8166 0 Βῃου ἃ ΟΥΘΓΡΟΥ͂ΤΕΓ αΪπ). 

Αἴἴον 86 ἀοβίγαοίίοι οὗ (86 ὕθιῃρὶθ, Ργδύθσ σ8Π|6 ἴο ΟΟΟΌΡΥ ΤΟΥ δηᾶ τόσο ἴΠ6 ὈΪ806 οὗ 
ΒΔΟΙ 66, δηά ἴΠ6 δυπασοσμε δεγυΐοα ὈΘοΔΙη6 ἴδ6 γἱί4] οθηίΐίσο οὗ “ΖΘ 15} 116, 086 ΟὨΪΥ ὈΘΆΓΟΣ 
δηὰ ῬδΏΠΟΥ οὗ ὕΠ6Ι͂Σ παύϊοηδ  Υ, ἰπ ὑμ6 σταΐη οὗ 411 ἐμ ῖγ οἴμοσ βου αὐοηβ ᾽ (ΖιηΖ, 2)ὲ6 σοίέε8- 
αἰϊεηείϊ, Ῥογίνᾶσε, ξ. 1). Τίβ ὕνψο ραγίβ οοσιβίβιθα ἴῃ ὕμ6 τϑδαϊηρ οὗ [6 οσὶ ρίΓΟΘ ἀπά δβἰηρίηρ οὗ 
ῬΒΔΙΤῺΒ δ πα οὔ Γ ῥβδ] - 11 κὸ ραββαροθ. ΤῈ Γοϑαϊηρ' γδβ σοπατποίοδα ὈΥ ἴ.6 ἐεασΐεγδ, απα ἴῃ ο86 
γοχβοα ἴῃ [86 βογϊρίαγοβ, [16 “ Ὑ|86 πλ6η,᾽᾽ Δηα 1 ψγδϑ οοπποοίοα τι οσχροβί ἄοηβ, (ΜΕατγαδἢ). 
ΤῈ εἰηρίηρ γγὰβ οοῃαποίοα ὈΥ̓͂ (6 ἐδαόγδ ἐπὶ Ῥγαγοῦ, “16 τοργοβθηδινοθ οὗ [16 δϑβου Ὁ] γ,᾽ 
ψ0 ἀ 6] γογοα ἴηι ἃ βἰηρίηρ βίγ]10, ῬΒ4] 8 ΟΥ ΒΟΠΡΒ οὗ 8 Ῥ88112-}1Κ6 ομδυδοῦοσ ΒΟ. πσοτο ἴη- 
ἰτοἀυποοα στδα Δ}, πα ΟΥΘῪ ρΡ ουὐ οὗ ἔγθϑ γϑράθσίπρβ οὗὁἨ ραββᾶροθ ἔγοτη {Π6 ΒΔ] 8 δηά 
οἶμιοῦ Ὀ1Ρ]164] βομύθηοοϑ, ΤΆ ΐβ μοοίτυ (}ὲπε) γὰ8 {|ὸ ὑμαὺ βοσίθβ οὐ ϑχοϊδιηδέϊοηβ πᾶ Ῥγαΐϑοϑ 
ΤΟΒΟΙΔ Πρ ᾿ἐἰαπῖ68 ὑδοὰ οἡ ὑμ9 (ΔΥ͂ οἵ αὐοποιπθηΐ, ΟΣ ἴμοθθ ἀθοϊαγαύίοηβ οὗἩ Ὀἱνίηθ ρϑγάοῃ 
ΘΟ ΡΟΒοα οὗ ρβββαροβ οὗ ϑβοσί ρύαγο ἡ] ἢ πο γο οομποοῖρα τὰ Ροη θη 18] ΡΥΆΥΘΙΒ, 83πα ψ ]ΟῊ 
Ἔ6ΓΟ 68116α δεζίολα, ἀπ Ὑγογο δοοοιμρδηϊοθα τἱ γταηβ ἴῃ σῆγτηθ (ρίδηιοπ) ἴῃ [86 τοοϊ δύο 
οὗ ψ ἈΙΟΒ [86 οοπρτορδίίοη ππηϊίοθα, δηβπόγηρ τὶ ρϑββαροθ ἴτομι [86 ΒΙΌ]6 ΟΥ ΟἴΠΘΥ ΤΟΒΡΟΠΒΘΒ, 
(Ζυῃζ, δὲς δγηασ. Ῥοεδὶς, δ. 89). ΤὨΪΐΒ ΡῬΟΘΙΙΥ͂ τγ88 οτὶ κ᾽ Π8]} ΘΟ ΡΟΒΘα οὗ ἔγαρτηθηίβ υϊϊπουΐ 
ΤΏγΙΩΘ δηα τηοίσο, υ8508}}γ τι δῃ ΔΙ ΡΒ οί οΑ] διταηροιημοηῦ οὗὨ [ἢ 1} Π68 ΟΥ̓ Βαμΐβ μοθθ. Αβ ἴΐ 
διδ Δ }}} ὈΘΟΒΠῚΘ ΓΙΟΠΟΣ ᾿π οοη Θηΐβ, 80 Ὁ θΘΟΆΤῚΘ ΤΠΟΓΘ Αγ βίο ᾿ῃ [ὍΓΠὶ Δ ηα τλοτο αἰ ου]ὺ οὗ 
ΘΧΡΥ ββϑίοη, 8πηΠ4ἃ Β8}}γ 848 ἃ 8016 γγαὰβ τοἀπορα ἴο ἀοβηϊΐο ὑθομπῖσδὶ τΏ]68, (ἰ. ὁ. 8. 60,) ἴῃ 
ΜΠ 1Ο., μουγονοῦ, (86 στη συ] τηϊηδίίοη οὗἩ [}6 Βίζορ ἢΘ γδ8 πη ὑμ6 Ὁ18]164] ῥαββασα σψὶ τ ΘΒ 
ἐδ σοποϊυοά, ({. 6. 83. 96), τ ἰς ἢ γγα8 βοϊθοίθα ψυἱῃ δρϑοῖδὶ γοΐθσθηοο ἴο [86 εἰρη ΐβοβηοθ οὗ (89 
ΑΔΥ, ΟΥ 1(8 εἰσι Κῖηρ οὔδοί ΡΟ {810 ΘΆΓ ΟΥ̓ ταϊπά, ΤΈΘΙΟ 88, ΒΟΎΤΘΥΟΣ, [ῸΓ οΟη ΓΙ 65, πὸ χοᾶ 
ΔΙΓΔσοιηθηῦ Οὗ ὈΥΆΥΘΙΒ, Πα ΠῸ ΡῬΓΒΥΘΓ-ὈΟΟΚ ἴο ὙῚΟἢ (ἢ. 6 ἸΘΔΑΘΙΒ 'ῃ ΡΓΆΥΘΙ ἭΟΓΘ τοϑ γι οοά, 
ΤΉΘΥ Θχογοὶδοα, ἴῃ ἔδοῦ, [16 ρτοδίοδυ ἔγθοάοσῃ ἴῃ {π6 ομοῖοθ οὗ Ῥβδὶ ΒΒ δῃηα ἩΥΤΩΠΒ [ῸΓ αἸν 1 η9 
Βούυΐϊςθ, 8ηἀ ἴῃ ἐδ 6 ΤΏ ηΠ 6 οὗ ἰμ6 1 ἀΘΙ ΊΥΘΥΥ, πὰ ποὺ ὈΠΙΓοαΘΠΠΥ ΔΡΡΟδγοα ὑμοσηβοῖγοθ ἴῃ 
1.6 σμαγϑοίοσ οὗ ροοίβ ΟἹ βίῃρϑυβ, τὰ οΥἱσὶπδ] ρῥσοαυοσομθβ. ΤΉΘΥ ΟΓΘ σΟΏΘΓΑΙΠΥ ΘΟΠΗΠΘΩ, 
Βονουοσ, ἴο ἰοο8] ὑβαρὸ (2Πηλασ.), (Ζαηζ, δὲς Κἰδωδ ἀδδ δυάς. Οοἰξεδαϊδηδίεβ σεεοῤὶολέ[. 
οπίισὶοξείέ, 1859, 8. 2), υπ}} 6 τα α]6 οὗ {86 πη Το αΥ (ἢ. 6. 8. 7), Μ Β6ἢ 8. Ῥγονδ !ηρ; 
γΡΘ οἵ ἔδβίβὶ ροϑίσυ δα θθϑη ἐοσταθα [ῸΣ (86 Θητἶτο γοασ. ΤΏ ὑβαρὸ Οὗ ἴΠ6  οδὐ (Ῥα] οβπ) 
δσίθη θα 186] οὐ ν ὑμ6 Ὠγτηηβ οὗ ΟΠ ΓΙ β 88, ρδΓ ΪΟΌ]ΑΥΙΥ͂ Οοσταδὴ Ὡδίΐομβ, 1 ]δὺ 6 ὑδᾶρθ 
οὗ 186 Εδϑὺ (ΒΑΡΎ ]ΟΠ) οβίβ ] 18 η6α 1861 ἴῃ [86 οουηίχίοβ οὗ [β]8τὰ δπᾶ ἴῃ ϑραϊη. ἘῸΓ [ἢ 6 
ῬΒΔ]1)8 αὖ ργοβοηὺ υδοα ὈΥ {86 96γ8, ἴῃ ἴδιαν ἀσνούϊοηβ δηᾶ ἴῃ 6 ψουβῃὶρ οὗ {86 ΒΥ̓ΠΑΡΟρΡΈΘ, 
υἱά. ἴὰ 4. Ἐ. Βοβτοωάοσ, ϑαέσωπσοη πὰ Οεὐτᾶδιοδε (68 ἑαϊηπιωαϊδοὴ. ταδίηΐδολεη, “ἁμασηξδιιηιδ 
1851, Κ.. 25, ΗΕ, Ατοηρ ἴπ6 Καγεθαηδ {Π6 οχῖχ, ῬΒ, ἱβ ΓΤϑϑδά ἱπ βϑύϑῃ αἰ ν᾽ βίοηΒ Οἢ 6 ϑ'α θδίῃΒ 
Ῥτοοραϊΐηρ (86 ἔδραδι οὗ γθοβ, δῃα 18 υϑοὰ 848 ἃ ῬγϑΥοῦ ἴῃ {86 τη Τοδοί, ὁπ ΜΟΒΟΔΥ δηα 
ΤΒΌΣΒΟΑΔΥ πϊρμίδ (ΖΌηΣ, δὲς ἰξωδ, 3. 169). 

; δ 6. ΠἸΤΌΒΟΙΟΑΙ, ΒΟΡΕΒΒΟΒΙΡΤΊΟΝΒ ΟὉ ῬΑΒΊΤΤΟΌΠΑΒ ῬΒΑΙΜΑΗ͂, 

ΤῊΟ [Ο]Πονίπρ; ᾿πἀϊοαίίομβ οὗ (86 βρϑοΐδὶ 11}πτρῖσα] 86 οὗἁ ἱπαϊ ν᾽ ἀπ] ῬΒ8] 118 τηΔῪ Ὀ6 ἄγανστι 
ἔγοτα ὑμ 6 ῦ ΒΌΡο βου ΡΥ 10}8. 

1. Ῥβδῖπὶ χοὶϊ, τγαϑ ἀδβίζιιοά [0ΥΓ [86 βαθθαίῃ. Τδο ϑορί. γοργοβοηΐ οἴμοσ ῬΒδΙΤΩῚΒ 88 ἀ6- 
εἰσησα ἴῸΓ ΟἾΠΟΥ ἀδγβ οὗὨ [Π6 τγϑοῖκ. - 

2. ΤΏ βία θιηθηῦ, ΡΒ. χχχ., "᾿ Ῥβδ]πὶ βυηρ δ ὑμο ἀϑαϊσαίΐοη οὗἩ {86 ἢοῦδβο οὗ ανυϊαᾶ,᾽ ἰ9 
Γοΐοστοα Ὀγ Ν ϑηθηβ, ΗἩδηρδίοπο., 61] δηὰ Ὑπο]θοϊ, ἴο ἐπ οοηβοογδίίοη οὗ {Π6 βἰΐα βοϊϑοίοα 
ἴον [86 διΐαγα ἔθ ρ]6, Ροη ϊοἢ δὴ αἰίαν δά Ὀθθη ογοοίθα ργου βίοπα γ, ΤΏθησα Ὁ τγ88 
681164 ἐμ6 Βοῦβδ οὗ Φοβουδα, 1 ΟἼστοη. χχὶϊ. 1. Βαὺ αν Ηἰτηβοὶ γᾶ ποὺ ἔδκοη βῖοκ σὶνῃ 
[π6 ῥἴαστιθ, ΒΟ Β γ͵88 υἱβί θὰ ροη ἴΠ6 ῬΘΟΡ]Θ 88 ἃ Ρυμ βηχηθηῦ Ὁ [16 Ὡπτοτίηρ, Π16Π- 
οηθα 2 β'δπ. χχῖν. 17, δ ψᾺΣΟᾺ πγαϑ ὑἢ 9 ΟΟΟΑΒΙΟη οὗἁὨ ἴμ6 ογθοϊΐοη οὗ [πθ δ᾽ΐασ, ν. 18 84. 
ΤΊΘ Ῥβαϊ χη ἶδῦ, ΒΟΎΤΘΥΘΥ, ΒΡΟΔΕΒ Οὗ δἷ8 Ῥούβοῃδὶ ἀ6] ἔσούβη 9 ἔγοσῃ ἃ ΒΚ 688 1 οἢ τοδί θπϑα 



86. ΣΤΌΒΟΙΟΑΙ͂, ΒΟΡΕΒΒΟΒΙΡΤΙΟΝΒΕ ΟΡ̓ ΡῬΑΒΤΙΟ ΑΒ, ΒΑ ΜΗ. 18 

Ηἷ5 116. β'ᾳ0ἢ 8 γοΌσθ πο ἰβ ἐμ ΓΘΙΌΓΟ ᾿ἱπδρρτοργίδίθ. Οἷα νη, ΟἸδυεθ, εἰ αἰ. ἴα Κα 10 88 τοίοστίην 
[ο 8 Θομβθογβϑίίοῃ οὗὨ 86 ρβϑῖδοθ, σὰ μδα Ὀδθῃ ἀοβθογαίθα ὈΥ Αβδιοσι, ου αν] 5 σοΐασῃ. 
ΤΙο ποσὰ μοῦδβο, υϑοὰ Δὺβο οὶ, οΟσίδι ΠΥ ΤΑΥ͂ ΙΕ “ Ρ8]806,᾽ 88 18. ΟἸΘΑΥΪΥ ῥσουθα Ὀγ ἐμθ 
οὔοἶ4) [1116 οὗἉ [π6 5πα7)ὸγ ἄοπιο, αϑοΐέν αἷ-ἰαδαγίέδ,; Ὀσύὺὺ ὑμὸ Ῥβδῖπι ἀο65 ποῦ βρϑδκ οἵ ἀθ] ἵνθγϑῆοθ 
ἤτοπι {86 Βδηὰ οὗ δὴ δῃϑιηῦ, Ὀαῦὺ οὗὁὨ ΤΘΟΟΥΘΙΥ͂ ἔτΟμῚ 51 Ο ποθ. Μοβὺ σοχατηθηΐδίοσβ, ὑβ ΓΘ ΌΓΟ, 
ἴλΚο 1Ὁ 85 ἃ Τοίὅσθησθ [0 μ6 το δυ]ὺ οαἰΐβ6 1 οὐ Μουπύ Ζίοῃ, ἀπά 68}] δἰὐθηίομι ἰο {π6 ἴδοί 
αὶ αν σοσαγαθα (ἢ 18 βίσγυοίαγο 88 8 ρ] θᾶρο οὗ 86 ΕΓΠῚ 688 ἀπ α στοδίμοδβ οὗ ἢἷβ Κἰηράομι, 
(2 βδι. ν. 12), 1.6 ἱπηιηραϊαίθ οσουραίϊοη οὗ ΜΘ γ͵ἃααη,ο ῥσουθηϊοα ὈΥ ἃ Βϑύθυθ β᾽ σκῃ688. 
6 ὙΥ οἴἰθ᾽ Β δεσυτηρὅάοη ἱμαὺ [Π6ΓΘ γγὰ8 ἴῃ ΖΘΠΘΓΑΙ 080 8. ΒΟΠΡ Δρργοργίδίρα ἴο 6 Θοῃβθοῦδ- 
οῃ οὗ Βουδο8 (Ὠευΐ, χχ. δ), πὰ ἰμαὺ ὑμῖ58 Ῥβδίτῃ νγὰβ ἴο 0 δβαπρ' ἴο {Π6 Ιη6 ] αν οὗ ὑμαῦ βοῃρ, 
θ τυιποαῦὺ ἐουπάλίίοη. ΕΑ] ΤΟρΑΓγαβ 1Ὁ 848 8ὴ δηοϊϑηῦ βοηρ οὗἁ ὑμδηϊεβρίνίηρ, ὙΠΟ τγ88 
δου ΑΓΒ βυηρ; δὖ (6 οομβθογδαίίοῃ οὗ [Π6 βϑοοῃμα ἔβθιρ]6. ΤῺΘ Ἰαῦθυ βιροσβοσ ρίλομ ἐμ 6 βᾶγβ 
δι 1.18 ῬΒΑΙ τὰ δου ὰ Ὀ6 βυηρ; αρδὶπ δὖ 680} ἈΠΕ ΨΟΓΒΑΙῪ οὗ {πδ΄ ἀΔΥ. 

8. ΤΏ δἰαἰοιχοηΐ, ΡΕΒ8. χχχυ!ῖ. δηὰ χχ,, ἰολαφζίγεεῖο Ὀσῖπρ; ἴο τοιμθργϑποο, βδρύπδρ. εἰς 
ἀνάμνησιν περὶ (τοῦ) σαββάτου. ΤΏΪΑ, Δοοοταϊηρ' ὕο ΒΟΙΏΘ, Γοΐδσβ ἴο ὑμ6 βυ Β σ  ἢρΒ 1ἢ ΓΘ ΘΙ ΓΔ ῸΘ 
οὗ ψΒ]ο Πανὶ ἰβ βαϊὰ ἴο ανὸ οοτηροβοᾶ ὑμι18 Ῥβδίτω. ΟΥΠΘΙΒ ΔΡΡΙΥ {μ6 ὀχργοββίοῃ ἴο {μ9 
Ρεῖβοι οὗ ᾿)λανια Εἰπηβοὶ ἢ, τμῸ ὈΥΐηρΒ αἰμηβθ] ἴῃ ΥΘΙ ΘΠ ΤΆ ΠΟΘ ἴο Φοθονδῃ. Τῆυβ Οοβθηΐιϑ 
ἰπ [16 7Ζσδαιγιδ. ΟἸΒΒδΌΒ6Π Τοραγαβ Σὺ ἰπ σΘΠΏΘΓΙΑΙ 88 8 1ἰταγρ 681 ἀοδισηδίίζοη ϑαυίναιθηΐ ἴο 
“ΡΓΑΥΟΓ.᾽" Μ|ΟΒΔοΙβ (Ατίδ Οοἰϊεσ., ὃ. 419), οα. 01.6 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, μἶνϑδ ἰδ 8 Ἰροτ6 βρθοϊῆς 8ρρ]]- 
ἐβἐοητϑαῦ [6 βδοῦῖβοθ; Ενδ]α, τ] γϑίογθηοα ἴο 188. ᾿χυὶ. 8, δἰ1}} τλοσο ρασίϊου]αυ] γεεεαὺ [89 
οἴκτιηρ, οὗὅὨ ᾿ποθηβθ; οἵ, 58. οΧ]Ἱ, 2; Βου. υἱἱῖ, 4, δΑ8 ἃ διιρρίϊσαξοτψ ῬΥΤΆΥΟΙ ἴῃ οοηίγαϑὺ τ 
ἐείλοάαΐ, ῬΒ. 6.Ξῖοσ ἴῃ ὑμδῃκ- οἴδσίηρ. 16] 1Ζβοῦ οοπ)θούαγοβ ὑλαῦ {6 ΘΧΡυθββίοη 18 ποῦ θι- 
ΡΙογοᾶ ἴῃ 8 βυταθο]ϊο Ὀαύ ἴῃ ἃ ῥσόροσγ [{{πΡρῖσ8] βαπβθξεαῦ [86 ργοϑθηΐαϊίοη οὗ 89 αεξάταλ, ἀπά 
ΤΟΙΆΆΓΒ (Οὐπιπιεηΐ. 1. 297), “Αὐ (16 ρτγοβοῃίαίίοῃ οὗ ἴμ6 πιϑαὺ οἴδοτγίηρ (πΐπολοί) ἃ ρογίίοῃ, 
οἱε,, ἃ ΠΔΠΟΙ.] οὗ Τη68] ταἱπρ]οα ἢ οἷ] δῃά 41] οὗ ἰδ ἰῇσθη86, γγ88 Θοῃϑαχηθα Ὁροι (δ Αἰίασ ; 
1818 Ῥουύ 0 τγ8 08116 ΓΛΞΤΣ ἀνάμνησις, Ὀδοδῦδο6 {86 δβοθῃαϊηρ ἔγασγαηοθ βογνθα ὕο Ὀγίηρ {110 

οβδσοσ ἱῃ τοι σϑποῦ τὶ αοα,᾽ 6] 12 4180 σοραγὰβ ἐμ6 Η]ΡὮ1) 48 ἀδποιαιϊπδίνο, πὰ 
Ὁ τον β ὑπαὺ [6 ΟἸΓΟΏΪΟΙΕΥ ΓΟ δ ΙΒ ἴο ἐμ6 λασξὺν πὶ ὑπ6 λοάω δηὰ λαϊίεἰ)αΐ, Ῥβαϊτηβ, 1 ΟἼτοα. 
χυΐ. 4. Οὐποογηΐηρ [Π0 Ἰαίον σαὶ, υἱά. ἃ 11. 

4. ΤΏ βυρογβοσϊρύίοη οὗὨ Ῥαβ. ς,, “ἃ Ῥβδῖπι οὗἨ Ὀγβ186,᾽ ψ1Β γτοραγτδα ὉγῪ Μοηάϑίββομη, Ἐννδὶά 
διὰ 6] 1ἴσβοῖ 48 Δρρσοργίδῦθ ββρϑοίδ! γ ἰο (6 [ΠΔηκ5-οἸθσίηρ. 

δ. Το βυρουβοσί ρίίοη οὗ Ῥεβ. οχχ.- --οχχχίν., δλὴήγ δαηιηνααζοίλ ; βαρίαυδς. ὠδὴ τῶν ἀναβαθμῶν; 
Ψυϊραίο : σαπέΐοα σγαάιεπι, ἔγοτα ἩΒ1ολ ΠΟΥ͂ μαγο τϑοοϊνϑα [86 Πἰτατρ θοαὶ 0116, “ ῬΒΑΙτΩΒ οὗ ἀ6- 
δτοοβ,᾽" εἰχζηΐβοβ δοοοσαΐϊηρ ο Πα ΠΟ Γ, “ ΒΟΩΡΒ ἴῃ [16 ΕἰσΊΟΥ Ομ οἷν," 1ΟῈ τοίδσβ, δοσοσαϊπρ ἰο 
ΒεΚο, ἴο [δ 6 βἴῃροῦβ 0 βίοοα ὉΡΟῚ 88 οἱ οναίθα ροβιυΐοη, αἀοοοσαϊηρ ἴο δὰ υποοχίδ᾽π ἰγδα]- 
εἶομ ἐμ 6 ορὶπίοπ δὰ ὑγονυϑ]οα ὑμαὺ ἴμοβὸ βἰΐθο ῬβϑΊσὴβ 6 γΘ βύμῃρ ὍΡΟΣ ὑμ6 ἤίζθοη βύθρβ, 
πὰ ἢ Ἰοα ἴτοτα (86 οουχύ οὗ [0 ψοχηθῃ ἰο ἰμδὺ οὗὨ [86 τηϑη οὗἉ 1βγδοὶ, ἴᾳυβ, δοοογαϊΐηρ ἴο {γτα 
016 [ὉΓ ΘΥ̓ΘΙΥ δβίαρ. Τΐβ, Βουουοσ, 18 ποῦ [86 δβἰδίθιηοηὐ οὗὁὨ 1Π6 ΤαΑαϊτηπμα. [10 ΒΙΠΙΡΙΥ͂ ΘΟΙΏΡΑΓΘΒ 
6 δδβοῃ βοηρβ τὶ ἐμοθο ἢΐθοῃ βύθρβ οἱ τ Βῖ ἢ ἔμ τηυδὶο οὗ (δ ῥγίθαίβ βουπάοα ου ἫΒ6 
Ἀγεὺ ἀδγ οὗ {86 ἔδαδὺ οὗ ὑπὸ ΤΑθογηδο0]65, υἱά. 11, ΤΠΘ ΘΟΙρΡΑΣΒοη 068 ποὺ 051 Υ {86 ἰη- 
ἔογοποθ ὑμαὺ [86 ῬΒΑΙτΒ 60 ΒΌΠΡ ΟἹ ὑΠι686 Βίορ8 ΟΣ ὑμαῦ π6 116, “ ῬΒ4] 18 οὗ ἀθργθοβ᾽" νὰ 
(Δ κοι ἔγοσῃ {118 ἸΟΟΔ 7. ΝῸ ΤΟΥΘ 8 ψγὸ 4860 Οη ἴμ6 ὄγτίδος [86 Βαρροδβί(οη ὑμαὺ ὑΠ6Γ6 18 
Βοσα 4 πιείγίοαί ἀοδὶσηδίίοη ({. Ὁ. ΜΊοΙ46115, Ζε Ζουΐλ, 7)6 βφξαογα »οεδὶ, εἰο., ργαἰδοί, 25 παοὶ, 
Αεεεπιαπι), ἀπά ἰμδὺ ἰὺ ἱπάϊσαῦοβ 4 τγίμπι δἀναποίηρ ὈΥ ἀορστθοβ ((ἰ θη 8, ζ «98. χυ]ὶ. 18 ; 
Χχυῖϊ. 1). Το τίο ἢ (ἰμ Το. 1 ὑΖθο ἢ! ΒΒ ΟὈηιπιοηξ. 11. 461, 4) Ὧδ8 βίονσῃῃ ὑ8.6 ΟἸΤΟΙ οὐἨ {818 Βὰρ- 
Ροαϊ ἴοι 8δη4 ΓΟΙΑΓΚΒ ὑμδὺ ὕμ6 ὥὐγτίδο δεδίοέδο (οτ, δοοογαΐϊπρ ἴο δ ϑϑβί θοῦ ὑρσοπυποίδίίοη δεδοζίο, 
Ρίυγ8] δοδίοίο) Β'ταΡΙῪ ἱπαϊοαίθβ (86 αἰνίβίου οὗ 8 ργυϑδαίθσ 8016, δηα οοουγβ, ὑπογοίοσθ, Υἱὰ 
τοίθγθῃσο ἰο μ6 αἰνίβιοη οὗ ὑπ Ῥβδίγηβ (Ὁ {μ9 ὑβ86 οὗ {86 οδυζγοῖὶ (οἴ, δ 18). Εν, Μοῖοτ, 
(ξύγηι ἀν ἠδῦν. Ῥοεεὶο, 1858, 8. 81), υηἀογβίδηβ Ὁ πιααϊαΐ, ἴλ6 Βἰταρ] δῦ δ πα 8π18}} 68 βίσορῃε, 
οοηββείπρ; οὗ 0, ΠΟΘΙ ΘΓΒ, δΠ ἃ ΒΌΡΡΟΒΟΒ {Π686 ῬΒΔ]τΩΒ ἴο μϑύθ 66 ἀδβιριηδίθα ἤγομῃ (18, [89 
Ῥτουδ πρ ἔοστα ἴῃ 0Π18 ρστοῦρ. Αοοοταΐηρ ἰο Ἡρτγάρσ, Εἰομῆογη, Ηθηρβίθην., Βιϑυβ8 εἰ αἱ., 
[Π686 ῬΒ41Π18 Ὕ6ΓΘ ΟΟΙΠΡΟΒΟά αὖ αἰ βογοηῦ (1π1608 ἀπ ἴοτ αἰ δγθηῦ ΡΌΓΡΟΒΟΒ, θα Τ6ΓΘ δίνουν 8 
δρροϊηἰοά ἴο Ὀ6 δυπρ ἴῃ [ἢ 6 ΡΣ ρστίπιαρθθ ὑοταγαβ «ΘγΌβα] οσα, ΤῸΣ Ὑ ΟΝ ΠΟΥ ΤΟΓΘ ΘΘΡΘΟΙ Δ Υ͂ 
δαὐλρίοα Ὦγ ἐμοῖσ σϑρί ἃ σγύμηι δηὰ ἐμϑὶγ σοπύθη! σοίδστί ρ; τλδἰ ΠΥ ὑο ΦΘγαβαί θα δηὰ [ἢ 58} 0 



16 ἹΝΤΒΟΘΌΟΛΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΝ ῥΒΑΙΤΈΒ. 

ἴπδιγ. Τὴ6 Βγτίδπ ΠΌΤΟΙΣ δηα ΤΔΠΥ οὗ ἴ}6 ΓἈΓΠΘΓΒ ἰμῖ τὶς Θαρϑοὶδ }Π} } οΥ̓ ἐλο τοϊαση ἔγοσα 
Βδργ οι (ΕΖγα νἱἱ. 9); Επγδα (ὑκαλγό. νἱ., 106 ἢ), τ ῖθ ὀαβοη 1 8}}}7 [89 βαῖὰθ υἱϑῖν, ὑγ8}5- 
Ἰαἴοβ, “Ξομρβ οὗ [80 Βοπιθασα τηδτοῃ 66." Ηδ γοΐϑσβ {86 ρίυταὶ, Βούγονοσ, ἴο ὑπο ἀἰϊβογοης 
οῦγποΥ5 οὗἉ ἴλοθθ 80 χοϑίασιιθα ἔγοσα {86 6ὁΧῖ]6, πα ἀδεὶριιδαῦοβ ἐμ θ πὶ 85 μοῦ ἀποϊθηῦ δη πο 
ΡΙΙστὶπὶ βοηρβ. ῬΗβ. ΟΧχ., οχχὶϊ, δπὰ οχχυΐ. 40 ποὺ ἱῃ {μ6 1θϑδὺ Βδχτηοηΐζο πὶ ὑπ νἱον. 
Τοθ οσχρδηδίίοη οὗ Τβοπίυ (ϑζωα, ὦ. Κὶί,, 1864, ΗΦ. 8, ἀιὰ Τεμέδολον Ῥραζίον, 1859, 5. 177 
Ε) 1Β δὖ ρῥγοϑοηῦ {.6 χιοϑὺ βθῆθγα! ν δοοορίρα ; (ῃδὖ πιααϊοίδ, ΜΕΪΟΝ 15 ποὺ πϑοὰ ἴῃ [86 πιδϑῃϊηρ; 
οὗ ΡΠ ρτίμλαρθ, τοίοσβ ὑο [86 αἰ δγθηὺ δέαξέοηδ, ΟΣ ΒΑ] Οἰπρ-ῬΊδοοβ, ΒΘΓΘ ὑμοβο γγ80 ᾿ουγηογοϑα ἴο 
16 ἰδαβὺ υϑοα ἴο γοϑύ, 'π ὑπο ὶγ ρνγαγα τϑτοῖ ἑονγαγάβ 76. 8816πι, Ὧ  Κηον, ἰπαοοά, ἐμαὺ [16 
Ρ᾿Ιστίτηβ πλονθά ὮΡ τλῸμ τλυϑῖ6 δηα βοπρ ὑουΓὰβ Θγιβδ θα, Ρε. χχχ. 29. Ὑοὺ οί 7υδὺ 
[89 οΧχ. Ῥβ. γγ88 βΌπρ ΟἹ βοϊὩπρ ουὖ ἔγοτῃ ἰογαὶση 8 Π618 ; {86 οχχί. δὖ [86 ἢγϑβί βἰζῃϊ οὗἁἩ {Π ὶσ 
πδίδνο Ἀ1115 ; (89 ΟΧΧΙΪ. οα ὑμοῖγ σϑὺ ϑηΐσβῃοθ ἴο [89 ΠοΙΥ Ἰδηά ; Ποῖ σ Ῥβ5. οσ χα ϊὶ,---οχ χχὶ, 
ΟΧΡΓΘΑΒ [ἢ ΓΘΟΟ] ΘΟ 08 δπα ἔδο! πρθ ΒΟ τ γΘ 68116 ἔστ ὈΥ {86 18]] δηά {Π6 γοϑίογδίοη 
οὗ 186 οἰγ οὗ οα; διά Ῥβ. ὀχχχίϊ. τοδουπ θά δὖ {μ9 ἢγϑὺ νἱονν οὐ [86 οἰ(Υ; Ῥβ. οσχχ δὶ. οἢ 
ἐμεὶν ὀπίσαποθ δηά Ῥβ. οσχχῖν. 88 ὑΠ6 0 γϑαῦ ἀρ ἰπύο [86 δηλρ]9 ; 811 ὑμιὶβ 18 ὙθσῪ ὑποοτίαϊη. 

7. ὙΠῈ ἘΒΒΈΝΤΙΑΙ, ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΟΈ ΤῊΒ ῬΒΑΙ ΜΒ. 

βοτὴθ αὐνοιιρίβ δῦ ὈΘ6η τπδ46 ἴο ΟμασδοίοσὶΖο δη στοὰρ ὑμ6 Ῥβδίτηβ ϊ ΤΘίργο μα ἴο 
ὑμοὶν δυδ7οοέ πιαξίεν. ΤὮΘΒ6 οἴογίβ. ἤανθ, βού ΟΣ, ΟΠὨ]Υ͂ Βεασυθὰ ἴο βῃῃον [8 ἱποοιῃρ]θύθῃ βϑϑ 88 
Ὑ0611 85 [86 ἱπδρρσγορσίδίθηθβα οὗ βιοὶ 6] 8ββ᾽ ποδίΐοηβ. ΤΉΘΥ 1086 βἰσῃὺ οὗ (89 δββοηα] ἰμίηρ, 
υἷΖ., [80 ἐνγίοαϊ τεϊρίοιι, Ἡεδταῖο οδαγαρσίεν οὗὨἨ 8 Ῥογίίοη οὗὨ {μ9 βαοσοὰ ββοσιρίασοβ. ὙΠοὶσ 
ἔγνῖσαϊ οὨατδαοῖοσ ᾿τὰρ}1686 ὑμαῦ [89 80 0] 6οἱβ ἰγοαίθα δσὸ ποὺ τβϑσο τηδύΐοσβ οὐ οὐ͵θοξίνα οοηΐϑια- 
Ρἰαύίΐου, Ὀυὺ γοϊοοίζοηϑ ταῖμοῦ οὗ {ΠῚ ἐπήῆμεποε ρου (86 ῬΒδὶ λἰβὺ ΒΒ 80], [πΒΘρΘΥ80]Θ 
ἔγοια μοὶ γεϊσίοια ΟὈδγδοίοσ, 8 (86 ἑῤλογοισ᾽- σοὶ γεΐογοποθ οὗ 411 ὀχρογίθηοο, Κπον]θᾶρθ 
δη4 ζδο] ηρ ἴο (86 ῥνουΐάοποῦ οὐ αοα ἴῃ ἴῃ τοι], διὰ {86 λαγηιοην 9" ἐδ Ῥραϊηιϊοδέ ἱοτο ἢ 
πῃ ͵5 δέαοη δὰ ἴῃ ἰδ ἔγδπγθθ οὗ δῖα βοὰ]. ΤῈ6 Ηθσαὶο ομδυβοίογ οὗ [89 Ῥβδ ΤΟΥ ΒΘΟΊΓΟΒ 
[86 Δάδπογθησο οὗ ἴδ Ῥβαὶταϊδί, δι ουρσ δαάνδποίηρ τὶθι [116 ἰδίου Ῥσόζτοβθβ οὗ τον δοῃ, 
ἴο ἰλ6 ουπάκοη οὗ μο6 οξαῖο ἴαιο, οχ. 189 ὁ1Π6 βὲάἀθ.: οἡ [89 οὐμοσ, ὑμ6 1 δοη 18] τοίογθηοα 
ἰο {86 λοϊέπεϑα οὗ αοά, δπά ἴο {16 ἀοϑύϊηγ τ 1ο ἢ. νγαϑ (ΠΘΓΘΡΟΥ͂ ργοθοηϊθα ἰο ἐμ δαῦγο οουθηδηΐ 
ῬΘΟΡΙΘ6, [μον. χὶχ. 2. Ἡδποθ {86 ΤΠΘοογδβ 6 ΘΠΘΓΡΥ͂ ; (86 δρργοβοηβίοη οὗ [βγβ6} Ἐ τοογἰἀ-τοὶδ 
ηιϊβδίοη, δια [89 ργορλοίίο σἴδηοθ οὗ ἴμ6 Ῥβδι αὶ, ἘΐθποΘ ἰδ οσοΌ͵8Β ἰμαῦ {86 πα] οίβ ἰγοαίθα 
οὗἉ ἴῃ ραγίϊσαϊαν ῬΒΔ1ΠῈ5 Δ.ὸ ἄγαν ἔτοτι 811 186 ἀοιμδὶηβ οὗἁ πδίυσο δηὰ οὗ Ὠἰβίουυ, οὗ ρῃ}}16 
Δηα οὗ ργὶνδίθ 116; αἴδούζπρ [π 9 010 ὈΘΟΡΪΘ, ΟΡ ὁη6 οὗ 18 ἱπαάϊ ν 08] ΤλΘΙΆΡΟΓΒ ΟΠ]Υ͂ ; ρ6Γ- 
ἰαἰϊηΐηρ ὕο ΜΤΟΣΒΕΪΡ ΟΥ ἀοοίτίηθ ἀπά ἰο 16. Βαΐ 8 ἤοττηδὶ αἰνίβίομ ἰηΐο ἀοοίγί 8] ρόθιηβ, ἰθηι- 
Ρἷθ ἈΥΤΏΠΒ, παίϊοηϑ] ΒΟΏΡΒ, ΓΟΥ̓ΔῚ] ῬΒΆΙΙΏΒ, βῦῃρΒ οὗ ΟΥ̓ ΟΣ οὗ ΤῃοΟΌ ΓΤ Πρ, 68} ΟὨΪῪ Ἰοδα ἰο ἀ18- 
ὑογίοα τοργθϑθη δ 0}8, 88 ΒΟΥΘΙΆΙ σοματηθηἑθύογβ, οϑρϑοΐδ! γ  Ὑ οἰΐθ, ἤδνθ ββοτπ. 

ὟγΥ 9 ΠΔῪ ὙΠΟ} ΤΊΟΤΘ ὈΓΟΡΓΙ ΘΙΥ͂ ἀϊβύϊ στ ]ΒῈ [γθ6 ὑσὶ ηοῖραὶ Κ»ΤΟΌΡΒ, δοοογαάϊῃρ 88 (86 ῥσϑυβὶ]- 
ἵπρ' (οη6 ἷβ 016 οὗ ̓ ΟΥ̓́, ρΓαῖθθ δὰ ὑπδηϊκαρίνίηρ ὑο Οοά, οΥ οὗ Ἰατηθηΐδύοη δηὰ ρου θη, ΟΥ 
ἰπάθθα οοπίθιαρ] Αἴνθ, πασταύϊνο πα ἀϊάδλοίίο. β΄οἢ αἰν βίο, τε τϑΐογθηοθ ἴο [86 ρσγϑυδι] ηρ 
ἴδποῦ οὗ ἴμ9 Ῥβδί 8, ἢᾶνα Ῥθθη τηδάθ ΡΥ ΗοηρβίθηὈ. δα Ηἱἰζὶρ, δῃά, ἰῃ ραγί, 4180 Ὁγ α.. Βαὺσ 
δὰ Ἠυρίθ]α, ΤῊ 8 ἴβ βοπιου ἶπρ ααϊΐο ἀἰ δγοηῦ ἔγοσα (Π6 Ο]85β᾽ βοδίοη δἰλοπιρίθα Ὀγ Αὐριβιὶ 
(Ρναξέ, Εὐἰοῖξ. ἐπ αἷς ., β. 11), δοοογάϊηρ ὕο εϑϑυμιοιῦοαὶ οδίοοσίθβ, ᾿ἰπύο οἄθβ, οἱ ορίθ, ἄζα. 
β'ᾳοἢ ο1455] Ποβίϊο 8 ὁ8ῃ ὍΘ ΟὨ]Υ ἴοσιμδὶ, δηᾶἃ {π6 ἐγοασοηῦ μχϊχίατθ οὗ οιιούϊοηϑ, δπα βυ 6 
ὑΥΘΗΒΙ (1 ΟΏ8, ἴῃ. ΤΩΔΗΥ͂ ῬΒΔΙΤΗΒ, ἔγοτῃ Οὴ6 ὅο Δποίμο, ργθδϑϑιιῦ δὴν αἰ ΠΠ ΟΌ] (168 ὑο Βθ οι αὐἰνοτηρίβ. 
ΤΟΥ που] Ὁ6, ΡΟΓΠΑΡΒ, 856 ΗἨαρίο ἃ γοιλαγίβ, ΤΟΥΘ ΒΌΪ 8010 88 διιδαϊυϊδίοηδ οὗὁἨ [6 ΔΡονθ 
ταθηὐϊοηθα ΟἰΑΒ865, 8 858 ἑἱηἀοροπάθηὐ ο184885808. Ηο ἀϊνί 68 ἔθη, ΠΟΎΘΥΟΥ, ἱπΐο ἔσαν 1684- 
ἵπρ' ο45868, δοοογαϊηρ ἴο (0 Βυθ)οοῦ ταλίογ : 1. ΤΉοΒο ῬβδΙτηβ 10 ΓΟΐῸΣ ἱπαπηθα δύο Υ ὕο 
Οοἄ δαπὰ Ὀϊνὶπθ ὑμῖηρ (μοα ] ποβ8, πόοσθῖρ, Ὀὲὶνηθ οσοῦ δπα ρουθυῃσηθηΐ) ; 2. ΤΉοΒΟ τ ΒΪΟΒ 
τϑίοσ ἰο {6 Αἴησ δπὰ ἰδο ἰκϊπράοια; 8. ΤΏΟΒΟ τοΐοστίηρ ὕο [86 »εορίδ διὰ ἱμποὶν ᾿οΐ ; 4 ΤΏΟβϑ 
Τοίουτίηρ ἴο [86 »οσέ αῃὰ Ηΐβ οἰγουχηβίδηοαβ. | 

ὙΙῸ τοβροοῦ ἴο [6 Ἰαὐΐοῦ μοϊπῦ, γγὸ οδῃηποὺ ουϑυϊοοκ ὑμ6 ἔδοί, ὑπαὺ [16 σίγοωριϑέαηοεδ οὗ [6 
ῬβδΙ πλΐϑῦ ΔΓΘ ΟΟΟΒΒΙΟΠΔΙ]Υ͂ Δ] ἀρὰ ἴο ἴῃ {π9 Βαρογβουί ρύίοηθ. ΤῊδὺ βθοι βίδίθιη μίβ ΔΓΘ β' τ Ρ]ν 
δολοῖϊα, ἀἀοα ὈΥ͂ ἃ Ἰαῦου Βδηᾷ, 'β ποίῦμος ῥσόνϑῃ ὈΥ̓͂ (Π6 δηδίορίοθ οὗ Ασδῦὶς υυϊπηρ (Βιᾶ- 
Β611}), ΠΟΙ ἔγοπι {μι Ὁ δρραγϑοηὺ νϑδηὺ οὗἨ δρτθοιηθηῦ 'ἱπ ΤΩΘΗΥ͂ ΟΔ868, τ 8 (116 οὐπίθηϊδ οὗ [δ 

« 
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ῬΒδΙτα5 ἢ πΒΙΟΝ ΠΟΥ͂ Δ΄τῸ δϑϑοοϊδίοα (Ηρ, εἰ αἰ.). ΤᾺΘ Ἰδαίου οἰγουτηδίαποο 8. σαῦῃ 6 
δσαϊπηϑὺ [6 Βγροίμοβὶβ ἰμδὺ (16 ΒΌΡοΥΒοσ: ρυϊ 0 ἢΒ 66 ἱπέδγο ποθ ἀγάνγῃ ἴγοπὶ ὑπ6 ἰαχὺ. ΤῺΘ 
Βι δ] οὐ οὗἉ 5πιοῖ Ῥβδίτωβ ἰβ ποῦ [Π0 ῬΘΊβοηαὶ )ογίωπεδ οὗ [Π6 ροοῦ, Ὀπὺ ΓΑΙΒΘΥ ᾿18 γε σίοιιδ ἐπρονῖ- 
ἐπε ἴῃ 186 τηϊήσὲ οὗἨ ἔΠποΒο οἰγουτηβίδῃοοα, δηα 6 γε σίουιδ λορέδ, ἤξατδ αι (ῃ6 αεεῖγεα οἾλθγ- 
ἐδῃϑα Ὀγ ἶτη. ΕΓ (18 γθᾶβοῃ Η ΠΑΡ 8668 ΘΥ̓ΘΥΥ ΘΓ ἰῸ [86 ῬΒΆΪΤΩΒ [86 ὑθηάθηογ ἴο οἀποαῦθ 
[8 808] ἐπ {πὸ Κπον]οᾶρο οἵ αΘοα ; ἴο δά οη ἴδ Αγ δα ἴουθ ὑονγαγβ Η τη, ἴο 63}1 ἔοσί 0}λ6 Ὠγαὶβο 
οὗ Ηΐβ ρἴοτγ. Ηδ ὑβογοίοσθ σοῃβίογῈ ἃ θο] ονίηρ ποαγὶ (υοΐεσσ. 21) οϑβϑηί8] ἴο πρδοταίαπὰ 
ἴδοι, τ} 115ὲ ἰο ὑπ 6 του] ΒοηΒ6 ΠΟΥ͂ ΒΧ6 868] ἃ τ Βούθ ἢ 8685 (γοίεσσ. δ, ἃ. 3). Το οἷτ- 
οσυχηπίδηςαβ οὗὨ [Π6 ῬΕΔ] πλ5ἷ, τ ΓΘ Β᾽ΠΡΙΥ ἰδιο οσοαϑίοη, οὗὨ ἐλεὶγ μέέεγαποε, δια ἔατἰΒ ἢ πὸ Ὀοίϊοσ 
Ετουπά ἴον ἃ ἀἰνίβίο ὑμ8η {86 ΟἾΠΘΓ σδίορΌΓΙ 68. τηθηϊοηθα ΔῦοΥθ. ΕῸὉΓ ὑβΟΥ͂ ΠΟΥΟῚ ἰγοδὺ οὗὨ 
αοά, ΗΙ5 ποτὰ, Ὀεΐηρ, ργουϊάθηοθ δηὰ ρονθγῃησαθηΐ, ΤΈΘΓΟΙΥ ἐπ αδείγασίο; ἈΘΥΘΥ ἴον [Ποἷγ οὐ 
ΒΑ Κ6 48 Οδ)θοίβ οὐὗἩ ἐμπϑοσούϊοδὶ σοηύθι Δ Οη, ΟΥ ΖΘΠΘΓΑΙ ῥγαΐϑο. ΤΈΘΥ ΔἸ Β ΒΡΥΪηρ ἴγοσα 
δοίη δρέοϊαὶ οσοδβίοη, ουθὴ ὑποιρὴ ποῦ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ της οηθα, δηα πᾶγο ραγέϊοιραν τεΐογδηοα ἴο 
6 Ἔχρογίϑθηοο οὗ {π6 ρβθορὶο οὗ αοά, ἐμοῖς Κίηρ, οὐ οἴου τρθηθοσα, Πΐθηοα {ποὶγ σομ θη, 
ἶπ ΟἴΒ6ῦ ΓΕΞΡΟΟία 80 δὲγιεύζαν, ῬΟβ86 858. 8 στ Ομ 688 οὗ ἐπα υἱάμαΐ αρρίϊοαΐξίοη π ΟΝ τοι άοτθ ἰλοτα 
ΒΟ ἱποχδυδε]ο ἴῃ ὑπ ον 186 ἴογ δα δοβίϊοῃ. 

ΤΏ οοπίοηΐα Μ Ὠ]ΟΝ ροσυϑάδ ἴῃ 6 ῬΒΑ] ΤΟΣ, ποὺ!  μδίβη ἀπρ (ἢ 6 αἰ νουβὶ τυ οὗἁἨ ραγιϊ συ δσ ρογίοη5 
ἴπ τιοϊϊνο δπα ἰγοδίμπηθηξ, Δ ἔδυ ἀοβου θα ὈΥ ΖυηΖ (26 συπασ. Τοεεῖς, 18δ5, 8. 8), πο 
τοραγάβ [Π6 ῬΒΘΙΓΟΥ 88 ΘΒ5 6} Έ18}}} 8 τηδηϊοϑὺ οὗ [Π6 Ορργοβϑθὰ ρθορὶθ οὗἁ ἴβγϑοὶ : ΤῊΘ ροοῖ 
Ὀσσὶπ5 πὶ 8. ΟΥῪ οὗ ραΐῃ, α 641}1] ἤο ῬΓΆΥΟΥ 8Δη4 βοηρ ; Ὧ6 ῬΟΥΓΑΥΒ ἴΠ6 Βα σοπάϊτοη οὗὨ 5 
ῬθορΙο, ἔμ οὲγ πθοοβϑὶ 168, ρουβοσαυίοηβ, ὈΪοοαβηθά δηᾶ ρτίοῦ; [86 σοπίγαβι οὗ [Π6 Ρἱουβ βι Β ΓοσΒ 
αἰ ὑμοῖν ΔΌΡΥ ΟΡΡΓΟΒΒΟΥΒ Δ Πα δύο 8] Θπϑμΐθβ ὙΠῸ ὑπ 6 ΙΓ ῬΟΎΤΟΓ, ΡΓΟΒΡΟΣΙΥ, ΘΟ ΚΟ 685, 
δηὰ αἰεοϊ τ] ἰΐοη ; τὶ {μοι ἀγο [6 ΤΟΘΙ ΠΙΟῸΒ ; Ι5Γ86] 18 838η οδ͵δοῦ οὗ βοοσῃ, ἄς. Νον {Π 60 
ἷβ ἃ τοἰϊγοβρϑοῦ οὗὅὨ ἔουτωοῦ {ἰπη68 οοπποοίοα τ] ΘΟΠβΙ ἀογαϊζοηβ οὗἨ πδύϊοῃὶ ἰβίοσυ, δηὰ {ΠΟΥ͂ 
6811] ἴο ταϊπά ἴπ6 οογοηδηῦ οὗ αοα, ΤΏΘη ἴμογο ἰβ ἃ ὑγδηβι το ἴο {Π6 Β6η86 οὗ μα] ; σοη ζαϑαίοι, 
ΓΟΙΏΟΙΒΘ 8π4 [6 ῬΟΥΤΟΥ ΟΥ̓Ὠ ὈΓΆΥΘΓ ; ΘΑΒΟΙΡΔΓΟΥΥ αἸΒΟΟΌΓΙΒΟ ; [86 οοηὐγαϑὺ οὗἉ βΒη], Ἰλτν-ΟἸδα]πς 
τὴλη ΜΠ ὑμ6 ΑἸ ρῃῖν, Α.}1-Κποτίηρ, θαὺῦ 4180 υ8ὺ δπηα τηογοϊ ἃ] Οὐ, ὮΟ ΓΘΟΟΙΆΡΘΗΒΘΒ 8]]. 
ΤῊ ῥγαΐβοβ οὐ σά, [Π6 Οτοδίου ; ΗΙΒ αν ; Ηΐβ ρθορ]ο οὗ [β8Γ86] 845 ἴπ6 αἰϑοί, μοὶ ἃ ἴῃ σθλθι- 
Ῥγβδηοο; Ζίοη δηά {0 Ββποίπιαιυ. Τῷ οηρίηρθ [ῸΓ ἴῃ 6 ΒΑΠΟΙΠΔΓΥ͂, ἰονο οὗὨ 1ΐ8. ἐθδοῃῖηρβ, οοηῆ- 
ἄσποο ἴπ [86 Ῥτοιῖβοϑ οὗ αοά, μυτὉ]6 ἀδρεπάθηοο δηα ὑσγαβῦ ἀγὸ ἀθβοσ θοα. ΤΊ νδ]ὺ6 οὗ ἃ σοοά 
ΤΏΟΤΆ] 1176 πη τα ]κ, δπα ὑπ6 δἰ γοηρ ἢ Οὗ ῬΥΆΥΟΥ ΜΙΟΝ 18 ΟΥὗὨ πηοΥΘ να] ὑΠ8} βδουϊῆσθ. οβὶτθ 
ἴον [6 Βαχμ!] Ἰδαίου οὗὨ θη πλΐ68 ; ἱπη ρσϑοδίϊομβ; {86 ῬουΟ οβθη 685 οὗἨ 14.0186. αοά 15 πιὰ [80 
ΟΡργοββθὰ; ΒΟρϑϑ, ἀθ] ἵνδγϑποο, νἱούοσυ, ΒΔ} Κ8, Ῥγαἶβθ, ΒΌΤΩΤΠΟΠΒ ἴο δάογθ αοά. Τὴ οοη- 
οἰυπίοι 18 ἰοστηθᾶ πο οὗ Ἰδιηθηΐδίϊοη δπαἃ ΠΟῪ τ το]οϊοἴπρ ; ποὺ τ ὑπουρμὺϑ οὗἁὨ Ιβγϑοὶ, 
ΔΠἃ ΠΟῪ οὗὨ (Π6 πδίϊοηβ Ὑπὸ 811}, ὁῃ6 ἀΔΥ, 888}} Κποῖνν αοά. 

γε πιΐβ8 ἴἤγοο ἐΠῚ ΡΒ ΘΒρΘΟΆ]ν ἰῃ ὑμὶ5 ἀοβου ρίοη, ἴπ6 δα αἰ οη οὗὁἨ πο ἰβ οὗὅὨἨ Βὶρμοσί 
ἱτηρογίβδῃοθ ἴο {π6 πῃ ἀουβίδπαϊηρ πὰ [Π6 086 οὗ {πὸ Ῥβαϊπιβ, ἥ 6 ἀδιηδηά ἴῃ {86 ἢγβί ρ]66θ, 
4 ἀἰδιίηοὶ τοσορηϊίοη οὗὨ [Π6 ἐῤεοογαξὶς 6] ὁτηθηὺ ἴπ ὑμ6 παίϊοηδὶ οἀποδλίϊοη οὗὨ [86 [βγϑθ]} 1068. 
Οπὶγ ἴππ5 οδη τὸ Ὁπαἀογθίαπα {86 τυ οἢ}-ἀἸβουββοα δηὐαρΌ 8: Ὀούτνθθη {86 Ρ6ορ]6 οὗἁ ἴβσϑοὶ 
Δ πα ΟἴΠΟΓ παίϊοηβ, ΟΓΥὁ δρργϑοϊαίθ {86 ἰδηρίδρσθ ὑμπτοαίθπίπρ ἔμοπὶ πὶῖι} αἰνῖπο ᾿άρτηοπία πὰ 
ΘσΌγβὶ Ωρ ἴῃ {16 580-016 ὦ ἱπηΡΓΘΟΔΌΟΥΥ ΒΔ] 118, (υἱά,, Βιτ Κρ Το Αγ κα οὗ ΗἩδηρβίθηροτς δηᾶ 
ΤΒοϊποῖς }" ΟἿ]Ἱν ὑμῈ8 οδη τὸ υπαἀογθίδηα [Π6 δοῖπι8]} ῬΓΌρΤΟΒΒ ἰῃ ὑπ 6 οαγηοϑῦ ᾿πἰγοἀποίζοη ἰηΐο 
11ἴ6 οὗἩἨἯ ΤΠοοοσγϑίϊος γτοαυ ἸΓοσηθηΐβ δηα ᾿πβυ ας] 0Π8.; δηα ποῦ ὈΥ βϑοϊκίηρ ἴο σϑβοῖνο ἔμϑῃ ἰμΐο 
ϑοῃοΥΆ] το] ρίουβ ἰάοα9. Ἐς ςοιϊο(ζοδεν αἷς εἐγδαιζοἦς Ἐγλίᾶγωησ ἀρ ραΐπιοη, 1886), ἰβ 
Ρϑυ σα ]ΔΥΪΥ ἰπϑίσισίινθ οὐ ὑμἷβ ροϊπί. Οοπηροίοδα πΠῸῺ [818 8 ΟἿΓ βθοοῃα ἀοβί ἀθγαΐαπι, 
ὨΆΔΙηοἾγ, {80 αἰπέήποι τοίργθηοο οὗ {μ6 γίσλέεοιδηξθα οἴὔθη 8Ὸὸ βγοη ΡΥ ΘΙ ρΡδδῖσοα ὈΥ̓͂ {89 
ῬαΔΙ πηϊϑῦ, ἴο 8 6α88] ἐπεγσὺ 97 ἰλεοογαίϊο αοἰΐοη, τοοϊοᾷ ἱπάοοα ᾿ἰπ {86 γοναὶ θα ἴδτ, ποὺ βὰρ- 
Ῥοβίηγ, Βούθυοῦ, ἐμδὺ Τρ μὐδοῦθη 88 οοηβίβίβ ἴῃ Ἰορ 8] δοίβ, τ 68 δπὰ ϑογθιλοηΐεβ, Ὠπὺ ἰὰ ΔΒ] 

Φ[Β. Β. Ἐότηγάε οὐ ἐλε ζηργεοαξίοηξ ἴἢ ἕὴς ϑδενίρειγεε ἴῃ Ὦ16 16 πᾷ ὙΥΣΙΠ κα, ὉΥ ΚΒ. Δ. Ῥατκ, ".. 366 ΝΠ ; Ῥτοῖ. 5. Οπϑυ, 

δαιρνεοαίον Τεαΐπεε ἴὰ πο Βίδὶ. ϑαστα. χ]. δδ1.506. ον. ΑἸΌ. ΒαΑγηοο᾽ Ονπεπιεπέαγν ὁπ ἐλε διαδηε, διίγοά. ὃ 6, (1869). ῬΤα, 

ἀερεςί4Π}} ἐδο αεγίΐςοϊον οἵ Ῥτοί. Β, Α. Ῥατὶ, πὶ Βιελὶπ᾽Β Βίδίε Ὀίοὶι. (Ἠδεκοῖῖς δὰ ΑὉΡοιλ, 1870, 2625.,, δηὰ Σιργνκοαίησν 

Ῥιαῖωις ἴῃ, ἴπὸ Βέδὴῇ. ἥσονα. χῖχ. 166.210, Ὀν ἔν 6 βΒατῦιϑ δ ΠΟΥ. Α ὙΘΕΥ͂ παι δίδοίογυ γαίῃ οὗ ἐποηρδὶ [8 συχκποδβίοι, “ποῖ ΤᾺΣ 

ἀετνοϊοραὰ, ἴ0᾽ [Π6 φοϊπεέίοη οὗ 80 ἀἰ  ο]1|66 οὐ ἔπο Ἱτα ρτοσδείουβ [ἢ ἴπο Ῥαδῖγαθ, ἰη Ῥοσγουστιϑ 8 διέγοσμοξίοη, ἰο (δλ6 Ῥεαϊαξ, Ὦ. 
61 “4. 2 ΣΧ. 1810. Ῥτά. αἷοο ἱο ἤω116ν ἀϊδουδείοη ἴῺ ἷα ποίο οἱ ἴδ) 9 ΣΧχΥ. Ρα. Ομδχῖθα Ἐλγίος, Τὴ. 6 Οὐεροῖ ἕη ἰδὲ Κα, 

δ. Β 41 



18 ΙἹΝΤΒΟΡΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ΡΒΑΙΤΈΒ. 

[86 ψὶ1}} οὗ αοά, δηὰ ἱπ βιγί νῷ αραϊπισὺ 411 ΙΏΘΓΟΙΥ Οχύθγῃαὶ βοσυΐοθ, ὉΠ Ὁ] ἀἴηρ᾽ ἰπ 1.5 Θχρτθα- 
ΒΙΟΠΒ ΘΟΠΟΟΓΏΪηρ ΒΔοῦ 1 ἤσο, ΡΥΑυοσ, τοι θυ οη μα δἴθγμδὶ 11 [86 σεγηιδ 97 ευαπσεϊοαΐ υἱειδ. 
Απά ρῥγϑοΐβειυ ἴοσ (ιἷ8 γθᾶβοη, ὁ οδῃηποῦ ἀΐβρϑῃβθ, ὑ γά]γ, τ 0 [86 ΟΧΡΓΘΒΒ γοοορπϊοπ οὗ {80 
φγορλείϊοαϊ, δεδείαπΐο δαῖατο ἰπ [6 ῬΒδίτωβ. Υἶ)θ ΒΑῪ ἀδβί θα] ἔδαίαγο, ποῦ ἔδαίασοθ ΕῸΓΣ 

76 816 ποῦ ΠΟΥ͂ ΘΟΠΟΟΓΠΘα Μ1 (86 Θχρορίϊίοι οὗ ἱπάϊν! ἀι}] ραββαροβ οὗ 89 ῬΒΔΙΠπ8 δπὰ ἐμοὶ 

--κἀἴο ἃ οογίαΐη οχἰθηὺ---οοη του 1 0]6 Δρρ]οδοι ὕο [86 ἰβίοσιο θυθηῖ οὗὈ [86 116 οὗ Οἰιγϊδβὺ ; 
θα ΟὨἹΥῪ αι [86 τοσορηϊίίοη οὗἉ {δο ἔδοῦ; (μαὺ ἴ86 Ῥβδϊηιβ, 11|κ6 [86 οιὔϊτο ο]α Τοβίδμιοηΐ, 8.9 
Ρογυϑαρά ψῖτ ἐμ6 οχρβοίαθοη οὗ ἃ οοταΐηρς Κίηράδοια απ τηδη οὗ ἀοα᾽ Β ροοᾶ ρῥ]δαβαγο, δηθὰ 
ὑμαὺ (818 ὀχρϑοίδίζοῃ νγδᾶβ ποῦ 8 ἱπάδβηϊο δηᾶ ρϑῆθγαὶ μορ6 οὗ Ὀοίίογ ὑΐπιοθ, θαῦ ἃ μορα οὗ 
ΑΛ  ἰουπάσθα ρου ἀοβπίΐο ργοιίβοβ οὐ αοα, οοπῆγτηθα Ὀν Ηἰΐβ γοροαίθα ἀββυγβηοοθ, ΓΔ ΌΔΙΥ ᾿ 
τ Ο] ρα ἴῃ ἐΐβ ραγίου]αν ἔδαύαγοβ Ὁ. ρσορμοίίς τϊζμοββοβ, ργοβρουτοα δηἀ πλ869 τηδηϊοβί ῃἰβίοσὶ- 
σ8}1}γ Ὀγ ἀοβηὶΐθ ρϑγβοηβ δηά γοϊδίϊοηβ, δμὰ 1ϑὰ υἱοϊουϊ ουβὶν ἰο 109 {π] ]τηθηΐ ὈΥ̓͂ Βροοἶδὶ αἰ γ]πηθ 

δοίϑ οὗ τονοϊαϊΐοη, ΤΈΟ Ῥβδ]πηβ, οῃ ἴμ6 Ο.6 βἰά6, δι γη 8} ουϊάθηοο οὗ [Π6 ἀορίμ ὑο ψ μΔο 1896 

Μοσβίδηϊο ΒΟρ6 δα ροποίσαίθα {μὸ 116 οὗ [860 Ιβγϑϑ 1ἴοβ, δὰ {μ6 ρόνοῦ ΤΙ τ ΒΙΘΒ Ὁ δά 

τηονοα {ποῖγ θασίβ.Ό Οἡ (Π6 Οἴδοῦ μβαπᾶ μι 6 ὺ ὕδνθ ϑββϑθῃῦ δ} σοηίγι αΐϊοα Ραγυὶν ὑοναγαβ 18 
Ῥτγοϑογυδίΐοῃ δηά οχίθηβίοη, δὰ πῃ ραγύ 4180 ἴο (8 ἀθυϑιορῃπχθηῦ, ἰπ 1ϊ8 ἀου]6 ἔοσμι 88 ἐψ»ῖσο- 
Μεοβοιαπὶς διὰ 88 ρτορλείϊοο- οδοίαπῖο (β6οῖκ, Ολγίδε, 4ροϊοσοίξ,  Αμδσ. ὅ. 278, ὦ; ἸΚ6}} ἰπ 

Ἡβνοτγηΐοκ᾽ Εἰπΐ, 11. 101 ὦ, Ἡδηρβί. ἰν. 647 ἢ). 
ΤῈ ἱπηρογίϑηϊ ἀἰδιϊποίάομ Ὀούνγθϑη 86 ἐψρίοο- Μοββίδηϊο πα φγορλοίϊοο- Μοββίδηῖο ρΑΒΒαρῸ8 

ὙΈΪΟΝ ΟΡΘΏ5 86 ὙΔΥ ἴο 8. οογσϑοὺ ὑπαογϑίδῃαϊηρ οὗ ἔμθηι, 8.1}} ἡθθὰβ ὕο ὯΘ ἸὩογο δοσυγαιο  Υ 
ἀοῆπηοα, Τμυβ ἱξ νὰ τοραγὰ δ8 ἐγρίοο- ΝΜ ϑββίδηϊο ὑβοβθ ρβββαρϑδθ ἱπ ΜΈ ΟΣ λιϑίοτῖο ευεηΐδ ΔΥΘ 
{τοαϊθα ἰπ βι οι ἃ ΜΑΥ ὑμαῦ (ΠΟῪ ΔΡΡΘΑΓ 88 ἃ ἀἰν πο ]γ- υτουρηῦ (Υρ6 οὗ Μοββϑίδηΐο Γο] 18; 88 
Ρτορμοίϊςο- λοϑαίδηῖσ, οα [86 οἴμοῦ μβαηά, βι} 85 υιβίηρ ἔγοτῃ Εἰδῦοσι δ] οἰγουχηβίδῃοοβθ δπά ἴῃ 
ὥβπογαὶ ἔγοπι ἀϊΐδέογιοαξ σγομηδ (ΤΟ ἸΆΟΙΟΙ γα8 [ῸΓ ὑμ6 τηοβῦ ραζύ ονουϊοοϊζοα ὈΥ {86 οἰ ἀ6σ 
Οὐὐβοάοχ ἱμίογργοίοβ), γοῦ ἀτὸ Μεδδβίαπῖο αϑ διιοἦ, (Ἡ ΪΟᾺ ΘΙ Θπχθηῦ τγ88 πλἰβίδ θη ΟΥ̓ ὑμ6 γϑίοῃ- 
ΑἸ ἰδὺ Ἰηουργθίοσθ, ΒΟ τΏ846 8 [8]86 υ86 οὗὨ ὨἰδίοΥΥ) : [6 ἔμ γθ 8.865 {116 ἔγοα θη ΠΥ ποῤ]οοιοα 
ααρϑίϊοι Μ ΒΪΟὮ Το δίηΒ, τ οί σ [Π6 Μοββίδηο τθδηΐηρ 88 ΟΥΡΊ ΠΔΙΠΪγ ἰῃ [Π6 σοπδοϊοιϑηεδδ οὗ 
ἐλ ϑαϊηιῖδέ, ΟΥἹ ΝᾺΒ ΟὨΪΥ͂ δέοσ σαγὰ ἀϊἰβοογογοᾶ ἴῃ ἷβ πογάβ 1η ὑπὸ ἢγθὺ οδβθ, {6 ἔψρε ἐδ ἐξδεῖῇ 

»τγορἠεἰέα ἴῃ [μ6 παγγοισ Β6η86, δΔῃά ἴμ6 φγορ:είϊο ιοογτὰ οὗ [π6 ᾿βαϊηιδέ 6 α αἰγεοί Αἤεδείαηὶσ 
»τορήξεου, δὰ ἴμ0 ἔστ υ χαθβίϊοη ΔΓΪΒ6Β :---ΑΥΘ Η18 ΤΟΓΑΒ ΒΙΆΡΙΥ [86 οοτρίογίπρ δηα ἈΓη- 
ἵηρ τϑρου οηβ οὗὨ ρῬγορθοὶθβ ργευϊουδῖψ τδοεϊυεα ἀπ τηδάθ ρα ]16, ΟΥ 88 {86 ροεῦ βοίυ δ) }Ἐῦ 
ὈΘΟΟΙῺΘ 8 ΒΘΟΣ, {86 εαίηιϊδέ ἃ »γορἠεί, ἰγπβ μοὶ υεῖψ σαγγψίπο [6 Μοββίδηῖο ργορθοθθ ἴὸ 8 
ἰσθμοῦ ἀσυρὶορτηθηῦ. [Ι͂ἢ ἴ86 ἰαὐοσ οϑϑθ, ὑ86 σϑηθγαὶ αιθϑίοι δτῖβθβ 88 ὕο ὑ86 σοπϑοίοιδ ΟΥ̓ 
ὠποοπδοῖοιι8 ΜοΘδληὶο τοίδγοησα οὗἩ [86 Ῥβδὶ ταδί δβ πογάβ 'ῃ ἃ οοπογοίβ δηὰ ἱπάϊν] 8] ΌΓΠὶ. 

ΤΙ, ἴου ἰπβίδῃοο, 1ῦ ἰΒ τοοορῃϊζοά ὑμαῦ ἴῃ οογίαϊπ ραββαροβθ ὑμ6 ΜΙ θββίδηϊα τηθϑηΐηρ 85 ποῦ 

ἀἰβοογοσθά ὑπη{}} αἱϊογγαγὰβ μὰ νγὰβ ποέ ἱπίσπαάφά ὉΥ [0 Ῥβαὶπιἱϑύ, 10ῦ ἀο68 ποὺ ΦΌ]]ον τηδὺ ἐὺ 

γ8ἃ8 ἢγϑὶ αἰδοουεγεα ὈΥ Φο 8} οὐ ΟΠ γἰβδη ΤΉ θοϊορίδηβ, ΟΥ γ88 αἰίδομϑα ἰοὸ 1ὺ ὈῪ ὑμ6 δυΐμουβ 

οὔ [86 Νεν Τοβίδιπθηϊΐ, τὶς συ ]οοίδνο ΒΟπμΘβΟΥ θαῦ ἱπ δοίιδ] θστοσ, δα ἴπ Θοῃβθαῦθποθ οὗ 

ταοίβοῦβ οὔ ἑπέεγργείαζίοπ [ἌΘπ ρσονδι!ηρ ἰῃ [86 δελοοῖδ. ΝΟΥ 18 {1:6 ΒΡ ροβιἴοη οὔ Ηρφσια. σμα 2, 

(Τῆεοϊ. διμά, πὰ Κτίξ,, 1866, ΗΠ. 1.), (λα [86 Μοββίδηϊο τπηθαπΐηρ 85 ἃ δεοοπα 86η86 ὁδβεηζίαϊῳ 

αἀϊδενοπὲ ἥγοπι ἴᾺ6 σταπιηιαξὶοο-λίϑίοτίοαϊ Βορβ6 ἢδα ὈΓΘΥΙΟΌΒΙΥ ἀγίβοη ἴῃ {86 μοϑγίβ οὗ {86 Ὀ6- 
Ἰἱονίπρ οσοηρτορϑίίΐοη ἡ ἢ ἀπάἀεογβίοοα [86 τονοἰαύϊοι οὗ ὑμοὶγ αοα Ββα(ϑίδοίου νυν, Τῆδὺ νουἹὰ 
ΒΟΥ͂Σ 8η ἐαγίΐον Μοββίδηὶο ἱπδοαγργοίαίίοι οὗ (μοβα ρββϑαρθβ, δῃὰ σου] ὑγϑηβίογ ὑπο ᾿πίγοάπο- 
ἐΐοῃ οὗὨ ἐπι|8 οδηρδ ἴῃ ἀπἀογβίδπαϊηρ' απ ἱπίογργοίζηρ ὕμοτὰ ἔγοπι {86 βΒο!ο0}8 οὗ 86 ἘΔΌΡΙΩΒ 
ᾧρ ἴδ 94αἰδῇ, 977 ἐδ οοποτεσαίίοη. Α ἰταμβίοσταδίίοι οὗ ἐμοῖγ οτὶρί πα] βθη86, βοσουοσ, πουἹὰ 

5.1} 6 δἀπιϊεἰοά, ΒΘ. οουἹά ΠΑγάΪϊγ ὍΘ 88 ἃ ἔδοίουῦ οἵ Βονοϊδίίοῃ, Ὀαὺ, αὖ πηοβῦ, ΟὨ]Υ 88 

οἸοσχθηὺ ἱπ {6 λίϑέογἰοαὶ »γοοῦδδ 9. ἀευεϊορπιεπέ 4 ]16γαοῖ 8 δείϊουΐη οοπδοίοιιδηξθδ. Ὑ76 που]ὰ 
ἴμπθη μᾶνο 8η συρίαπαΐξίοη, ἩΕΪΟᾺ τηϊρ ἢ, ἰῦ 6 ἵτπιθ, θ6 οοπηθοίρα τ] 06 ῥῬαββαρθθ ἱπ' αυρϑίοη, 

γοῖ Βαά ομδηροά ἐμοὶν οτίπαὶ πισαπίπς. 76 τηυβῦ, Βονονοῦ, 468] 88. ΘΑΓΏΘΒΟΪΥ πὰ [86 ἰάο8 
οὗ ᾿ευοίαξίοη. 86 ΤῊ [6 βαρροδβιίίοη τ ΐσἢ 5 ᾿Ἰποοη οβίδ ὈΥ σογτθοί, οὗ 8 λίδίογισαΐ ῬγοσΥεδ8 
τβογοΐπ, ΕῸΓ {μοῦ ἰβ πὸ οσσδϑίοῃ ο γθοορηϊΖθ ἰπ [6 ῬΒΑ]πὴΒ {Π6 πιθοῦ ΘομῸ οὗ 86 ργορβοιϊο 
ψοΙὰ δηᾷ ἐποὶν ΝΜ οϑϑίβηῖο Ὀγοπλῖβοα [1|π6 μο86 οὗ [86 ἰᾶνν, δπὰ ὑο δχοϊυαθ ἴπ ργορμοίϊο υὐΐογ- 
8ΠΟΘ ΡΓΌΡΕΓ ἔγομχ {μ6πὶ, δηθὰ ἰο ραὺ 86 Μοβδίδηΐο ἱπίδγργοίαίίομ οὗ ραγίζσυ]α ραββαρθβθ ᾿πΐο δῇ 
ΘηΐγοΥ αἰ ογοηξ ρεγίοά οὗ Ἐθυοϊδίζοι. ἔγοσα ἰδδὺ οὗ. ἴδιο οτἱρίη οἵὗἨ μ686 βαββᾶρβ {βμθιυβοὶνθθ, 



87. ΤῊΕ ἘΒΒΕΝΤΊΙΑΙ, ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΟΕ ΤΗΒ ΜΑΙ ΜΗ. 19 

(Βο μα σ, ἐ. 6. 3.41). Ὑ7]ο ἸΩΔῪὺ ΘΟΩΒΘΠΛΟΥ δϑϑῦτηθ ὑμαὺ {86 8ρίτὶξ 077 τευοϊαΐλοη στουρμὺ »γο- 
Ῥὰ,αεξίοα έψ π ἐδε Ῥοαϊηιὶδίϑ πὰ κᾶν [6 ΙΓ ΟΓᾺΒ ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΙΠῪ ΒΌΘΙ 8 ὕόγηι 97) ἐσργεϑδίοπ 88 τασδὶ 
μαγὸ ἀγίνθη μον γεβοοίϊοα, ἴθ Βα ἢ [ῸΓ [86 86 π86 ἱπίεπαρα Ὀγ ὑπὸ βϑιρίτιῦ οὗ αἀοά. ΤῊ Ϊβ ἰ5 
φυϊΐε ἀϊ ετγοπῦ ἔγομι (μ6 Βυ ογαϊημδῦθ ΟΥ̓ Ῥ8γ8}16] βθῆβθ, γῇ] ἢ Ευὰ, ΘΓΟΥ ἀΘΒΌση 8 δ᾽ οπρ- 546 οὗἉ 
186 οτἱρί 8] δπα ῬγοΌρΡδῖ βθῆβθ. Βαύ {86γθ 18 Ὡ0 ἀοι]6 Β6η86 δὖ 8]1] ἰῃ ἰμπι. Οἱ {86 οοπέγατγυ, 
6 πογβ ἴθ αιιοϑύϊοη σῖνθ ΟὨΪ]Υ 016 στδχηπλδῦϊοαὶ δπα ἰδίου δὶ βθη86 ὙΪΟΩ οδη Ὀ6 ἀογὶνοᾶ 
ἔτοπι ἴμποιη. Ὑοῦ {8.18 18 80 οοπϑυϊιαὐοα ὑμδύ, ΡΓΟΡΘΓΙΥ͂ δπά βύγί ον ἴδιο, 10 Ὀγθα κα σου ρἢ (86 
᾿ϊπι15 οὗὨ 118 δεβοοϊδίου σι {Π|6 ΤΊΘΓΘΙΥ Ὀγοβοηῦ οὐθηίβ, Δη4 δάμη οὗ π0 ἱπίθ]]ρ] Ὁ] 6 ΔρΡ 16 8- 
ἄοῃ ἴο ἐμ6 οἰγουχηβίβηο68, ΟΡΙΠΊΟΩΒ πα ῥγοβρϑοία οὗ [86 βρϑδίκου, δῃᾷ 1 βιο ἃ τοβίσϊ οἴου 
ΜΈΓ αὐϊαπιρίοα, 1Ὁ που]ά Ἰοδἃ ἴο βιαοῖ αϑϑιυτη ρύϊομβ οὗὨἨ οὐδοῦ ἐγ, Ἄχαρρογαίζοη ἀπά ὮγΡΟγΡΟΪ] 6, 
88 ΔΓΟ ἰὈπα ἰπ ΠΟ Βρθοὶ68 οὗ ΡΟΘΙΓΥ͂, ἀπ 1 ΠΟ ἰδηρῦαρο Ἀπ βοᾶυθη, [1 ἰβ ὉΠΔ6Γ ὑΠ6 ἰηθὰ- 
6566 οὗ δβυσἢ Υἱονβ ὑμαὺ βομ]02 88 γ8: “ Ὗ 6 ἴὩΔΥ 08]] (18 ὑπο λέαεη δεηδὲ οΥ ἐδλε Ηοὶν Οδλοϑβί, 
Ὀοοδβ6 Ὁ ΘΟΙΏ6Β ποῦ 80 πηποῖ ὑβγουρἢ ἢ Μ1}} οὗ 18 δ ΠΟΥ, 88 10 18 ἱηνοϊνθᾶ ἔγοτῃ {6 ῬΟΟΣ 
οὗ [86 οοπίοηίβ ΜΪΟΒ ἀν γ6]] ἱπ ἷβ νογάβ, σοδοβὶπρ [Δ. Ὀογοηα ἴ86 ργεβαπέ, δῃὰ μ8 ἔγοσα [89 
Βριίσιῦ, ἔσο σοπὶ [86 ῬΒ4]1 Ἧ88 ὈΟΓΙΠ, δη ἃ ὙΏΏΟΒΘ ἱἰτάργοθθ ἰὺ Ὀ6ΔΓΒ.᾽" ΕΟ τῦοἢ [86 Ι]ΟΓΘ 
ΤΟτΤΟΙΟΙΥ ἀο68 [86 ᾳισδβίίοῃ 8.}}} ῬΓΟΘ8 ὉΡΟΩ 08, ΨΥ ὕμ6 Μοβϑίδηϊσ βθη8θ, ΜΙ Οἢ 18 85 ἀἰ βοσοπὶ 
ἔτομα ἰἰ8 ραγοηθίϊο δπὰ ρῥγδοίϊοδὶ δρρ]ϊοδίίοη, 85 ἔγοπι ἰἰβ ἐγρίσαζ ωδε, ΒΟ] ἃ ΟὨΪΥ Βᾶνα 8 56} 
δῆογ (86 Ῥββῖταη μϑδα Ὀθοοτλα ἃ δοης οἵὨ ἐδε οδωτγοὶ, ἀπ μα Ὀδθηῃ ερὶογοᾶ ἔῃ 18 ΡΌΙ]16 ψτΟΓ- 
ΒΒΪΡ; δον [86 Ἰεϊηρ μδὰ αἰοα ὈΥ τ ΒΟπὶ, ΟΥ Θοποογηΐηρ Βότὰ ὑμ6 Ῥβαίτῃ μι8α Ὀθθη οοϊηροδβαά, 
δηὰ ὑπ6 οσοβϑίοι οὗἉ 118 ΘΟ ροβ᾽ 0 δα Ὀδοη ἔογροίίζοη (ζ, α. 8. 89). [πὶ (818 Θοπμηθϑοίίοῃ, γγ 
Ιηυδὺ 58 οὗ (86 ῬΒΔΙ]Π)Β οὗ βυ γῖηρ, τ δῦ τγὰβ τοοορῃϊζοα ὈΥ͂ βου] : ὑμαὺ ὑμ6 Ὁ πιυϑὺ οοπίδίη 
(δαὶ πο ποῦ Βἰ ΡΥ τοηάθτβ ὑμοὶγ Ἰαύοτ ΝΜ οβϑίδηϊο δρρ᾽ Ἰοαίΐοη ροββί ]6, δαὺ ΓᾺΠΥῪ υβι1868 ἰῦ. 
Ης β8Υ85, 5. 48, “Οὐἱν ἰμβοβθ Ῥβδὶτὴβ οὗ βυ οσϊηρ ὁ8η Ὀ6 Ῥγορμοῖϊο, ἰῃ ΒΙΟ. 86 ΒυβουϊηρΒ 
οὗ 186 τἱραύοουβ δῦ [86 θ8818 οὗ [6 δὶρηιοϑῦ ὑπ υτρΡἢ, οὗὨ [86 οοπγνογβίοηῃ οὗ 86 Βϑδίῃθη, οὗ 
(86 ἱπϑοίγυοσίίοι οὗ 8}1 παίϊοη8,---ἰη βού, ϑίδηα 8458 ἃ ἀοοσ οὗ διίσαποο ἴο Μαοββϑίδηϊος ΒΟρΡθδ 
δηὰ τπουρσ ίβ.᾽" [Ιπ βασι ο8568, ΠούγΘυ οΓ, [6 ΜΘΒϑΙ δ ηΪο Γοΐογοηοθ σδῃ ποῦ Ὀ6 08]164 ἃ Οσδηρα ἱπ 
(8 ᾿πἰογργοίβδίίοη, Ὀαὺ 18 δὴ δχρ᾽ βηδίϊοη οὗἁ 18 οὐὔἱρίηδὶ βοῆϑθ. ὙΏΘη {Π18, ΠΟΥΤΟΥΘΥ, ΟΟΟΌΪΒ 
ἴῃ ΟὈΘΟΌΓΟ ΡΑΒΘΑΡΌΒ, ΟΓ ΒΌΘὮ 85 ΓΟΑΌΪΓΟ Βοδγοίηρ, ἱπγοϑυ γαίῃ, (818 ταϊρσῦ Ὀ6 ΓΟΙΌΓΆὈ]6 βοιηο- 
τί πι68 ουὐθη (0 86 δαίπιϊδέ Ἀϊτη861. ΕῸΓ ἃ δεαγοδῖίησ οἵἁ τουθ] δι! τοοοϊγοα ὈΥ {86 ῥγορμοίβ, 
ἰδ Δ]υἀοά ἴο 858 ποίϊρ' Οχ γδογ ΠΔΥΥ, 1 Ῥοίου 'ν. 88. ΕΌΘΒ βοδυοβὶηρ μά, αὖ 811 δυβηίβ, πο 
ΔΙ ΑΥ5 ̓ π]6 ΙΔ ΓΟ αἰαὶ πο 118 απ. Οἡ (Π6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ἰῦ 18 γ76}} οβίδ Ὁ] 1584, ἐπ8ὺ [6 ἀπάογ- 
διαπάϊπρ οὗ ψμδῦ 86 β'ρί γῦ βἰσηὶβοα, ἩΘΌγοννβ ἰχ. 8, γαβ ἀϊβοϊοβοά, ἔγεασθη]γ, ΟὨ]Υ͂ 8 ἰοηρ 
λα δου γα β δηα βοιῃθῦ ηθ8 ΟὨΪΥ δοῦ 118 δ] Β] πχοπί, Βαΐ 1 πχυδβὺ ποὺ 6 ονϑυοοκοά ἐμδὲ 
ἴδ6 υπαεγείαπαϊης οὗἨ ῬτορΡ ΒΟΥ, ΠΠκὸ ργορλεον ἰἰβο ἢ, 85 118 ἀεσγόεδ ΔΒ 16 }} 85 τηοάθ8, δῃὰ ἰῃδί 
186 ΓΌΓΙΙΘΓ 8Γ6 ποῦ οὗἁ ὨΘΟΘΒΒΙΥ τοϊάείψ ἀρατῦ 848 ἴθ Ἰαϊίου ἈΓδ ποῖ ΠΟΟΘΒΒΆΓΙΪΥ βαρασαΐθ. ΤῊ 
1 αὶσῦ ΒΆρΡΡΘη, Ὁπά6Γ οογίδ! ἢ οἰσουμηβίδησοθ, ὑμαῦ ΤλδηΥ οὗ 86 βᾶπη6 Κἰηα ταϊρῃῦ 6 ἴουπᾶ 
ἱοσείδογ, ποὺ ΟΠΪΥῪ ἱπ [86 88π216 896, δυξ ἵπ ἐδξ ἐξΐε 9, οπε απα ἐδὲ δαηιὲ ρεέγδοη. ΤΥ ΠΟΥ, 8 
Ῥβδ τ ἶδὺ σοῦ ἀὺ ὕπ 5816 ὑΐτπη6 8 Ργορμοῦ, ἀπά γγὸ ἃγὰ θβρϑοίδ!)ν ἰπέοστηθα ὑμαὺ (18 γγὰβ [6 
6856 ψ ἢ αν (2 ὅαπι. χχτϊ!. 2; Ασίβ 11. 80); δπὰ :Υ [6 βαπιθ ροῖβοι δά, τλοσθόυου, γοοοϊγοα 
Μοβείδηϊο ρῬγορῃθοΐοθ ἔγοτα οἴου Ῥσγοροίβ, τ Β]ΟὮ 4180 οοουττοᾶ ἰοὸ Παν!ὰ (2 ὅδιη. υ]1.), τγθ 
᾿ανο ὕμθη ποῦ ΟὨΪΥ ἃ ιἰϑίοσίο ἠομπααίίοπ ἴῃ ΒΘ γο] αὐϊοη ἔοσ 0.6 ἀρρϑᾶγαηοα οὗ Μοββίδηϊο ρῥτο- 
Ῥβροίοθθ ἰῃ 186 Ῥβδίπιβ, Ὀαὺ ἃ ἀευείορηιοπέ ἀροη {818 θ8δῖβ 18 ργουϊ θα ἔοσ, ποῖ ΟὨ]Υ ἱμσουρἢ 
δυπιδη χοβοοίϊοη δπα {86 σοΙαρδγίβοη δηαἃ οοηηροίίοη οὗ ναγίουβ ῥγορἤθοίθθ, Ὀὰὺ οβρϑοίβ!!γ, 
ΤὨγοῦΡἢ δὼ αοἱ οὗ ἰδυοϊαζίοη ᾿ἰ861], ΤῊΘ ρῥγοάαοίβ οὗὅὨ μἷβ οὐσῃ ρῥγορμϑῦϊο Θοποθρί 0. ΤΗΒΥ͂ 
ἰδογοίογε Ὀθοοπὶθ [ὉΓ [86 ῥσορῃοῦ ἘΪπι8617 8ῃ ἱτρυἶβο ἴο τγοοοσίίοη, ὈΥ {μὲ ἔδοὺ ὑμαὺ 1ὑ ἔγϑῃ- 
δοο 8 [86 σοηὐοηίβ οὗ ΕΪΒ ῬΓΘΥΪΟῸΒ ΘΟΠβοϊουβηθαβ, ΤῊΣ ποτὰ π ἢ] ἢ ραν (818 ᾿πηρ}86 ΡΡΘϑΙΒ 
ΠΟ ΠΟΤῈ ἴο ἈΪΠΊΒ617 88 ἃ ροϑίϊοδὶ ρχγοάἀποίίοη, Ὀαΐ 88 ἐδε τσογὰ 4 Οοά, ἀπά ὑμουθ ΌΥ γϑοοῖνγοθ 
ἴον Βἷ8 οὔστι ΘΟ" ΒΟ ΟΌΒΏ 688, ἃ ἄθοροῦ βίφῃηϊ ἤοδηςο, ποὺ γθοορῃηζοά αὐ {86 [ἴτη6 οὗὨ 18 ργοἀποίίοπ. 

ὕὍπαεον [Π686 οἰγουπιδβίδηορϑ, ἢ τὸ που ]α {ἈΠ }} τοοορηΐζα [86 δοίμδὶ ζογηιϊηδίϊοη δπὰᾶ 
ξτονί οὗ Μοββίδπὶο ΡΓΟΡΏΘΟΥ δηα ἰπ6 Μοβδίβδηΐϊας Πορο ἐοαπαεδα {μογθοπ, δηά 11  νγβα Ὁπάογ- 
εἰδηὰ [6 οοπογοθ ἔΌγηι, ΘΟ] ΟΥ ἀπά τγο]δίϊοῃ οὗἉἩ ἱπάϊ νἱ 8] ράββαροβ οὗ {μ6 ῬΒ8] τη, οχρ αἰ ηϑὰ 
85 Μοβδιδηΐς, ᾿ῦ 18 ΔΌΒΟΙὐΘΙΥ͂ ΠΘΟΘΑΒΑΤΥ ἴο ΒΌΓΥΘΥ ὑμθια ΟἸΟΒΟΙΥ πη ὑποῖν λίϑέογίοαΐ δἰξμαξίοη, ἀπὰ 
γλείοτὶοαΐ οοππδούΐοη. 530 Ἰοηρ' 85 [815 τσχαᾶϑ πορίβοίεα ΕΥ̓͂ [π6 οΥ̓ποάοχγ οὗἩ {π6 συΓΟΙ 88 Μὸ}]} 
85 [6 βιγηδρόραα, [ΠΟΥ ταϊρῦ ἱπάοοα Βο]4 ἔδϑῦ ἴο ἐμ σοσίβ᾽ τΥ οὗἨ [6 Μοββίϑηϊσς Ργορμθοθθ 
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ἰῃ (6 ῬΒΑΙ τη, δὰ αθῆγτη ὑμοὶν γἱρεὺ ἴο 40 8ο; Ὀαὺ {Π6Υ ΘΓ ὉΠ40]6 ἴο Θαί Ὀ]18} ὑμαὺ σου ΠΥ 
οἢ Ββιιβοϊοηῦ στοῦπαβ, ἀπά ἴο β!|ον ὑμαὺ ὑμοὶν τὶρῦ 88 τνοσίγ οὗ Ὀ6] οὗ, ὙΈΏΘΥ ΓΘ 4180 
ζογοθα οἰ μον ο ἰγοδῦὺ 18:6 ῬΓΟΡ ΘοῖοΒ 88 ἱπητηραϊδίθ, βοραγαῦθ ργϑαϊοίϊοηβ πιθμουΐ βίο δὶ 
8518, οὁοουγτίηρ; πιοϑὺ ΟΠἀΘΓΙΠΥ ἱῃ 86 τιϊάδβὺ οὗὨ Ἔχ ργοββίοῃθ οὗ 8ῃὴ δηϊγοὶν αἰ οσγοηῦ ομαγδο- 
ΘΓ; ΟΥἩἨ 686 (0 τοίδυ. 8.010 ῬΒΔΙΠΏΒ, δπα βοσῖ6β οὗἠἨ Ῥβδίπιθ, αμὰ ϑυθη θηϊγο βίδίθαθηίβ δρουΐ 
ῬΙΟΙΑΪ ποῦ ΡΟΙΒΟῺΒ ΔΠΠ χο]δίϊοηβ οὗ ἰλ6 ΟΪά Ταβίαμπιοηΐ, ἀἰγοοῦ Υ ἴο [86 Ρδσβοι οἵ Ομ γἰδί, Η 8 
ποῦς, ησάοιῃ δπα ΔἸβίοσυ, ἰῃ Τρροβί(ἰοῃ ἴο (89 ογἰχίῃμδὶ βἰ χη βοδίζοι οὗὁἩ ὑμ6 νογάβ δῃηά 
ΒΙΤΩΡΙΥ͂ ἴον ὕπο βαῖζθ οὗ βοὰθ ἱπαάϊυ] 81 ΘΧΡΓΘββίοΩΒ 8πα βοηΐθῃοοβ" Τὺ ΤὨΟΙ88 Ασα 8 
Τοζαγαβ ἴλο γϑὺ Ῥβδ]πὶ 88 ἀΐγθοιυ Μοββίδηὶσ. Ηθγσθ ἵἴβμϑγθ ἰβ 0 οὔβμοῦ γθβοῦχοθ [8 ΘΑΓΠ ΘΒ 

᾿ [ο ΟΧρίοσο 6 οομπηθοίίοῃ οὗ βαοσθὰ ϑοσιρίαγο, ἀπὰ {86 ογρϑδῃΐβιη οὗ Βουθίδίοη δπὰ 1 μ18- 
ἴΟΥΥ, ἰμαῦ 7ΧὯἶὸ ΙΏΔΥ αἰϑοουοσ, ἴπὰ (μ6 αἀἰβδγθηοθ Ὀούτγθθη ὑμ Θοοποιῦ οὗὨ ἰΠ6 οἷά δπὰ ἰὴθ Π6Ὺ 
οογεπαπηΐ, [86 ραίμβ δηὰ ὑμγθϑαβ π Ἀ1ο οομάποὺ ἔγοπι Ο.6 ἔο {μ6 ΟΥΒΟΓ δπὰ γϑοορηῖζθ ἔμ ᾿Γ6- 
Βρσυγαοι οὗ [δ Ἰαϊου 'ἴὰ [86 ἴοσηθσ. ἘΒΡΘΟΙΔΙ]Υ ΤΑΥ͂ “ΤΟ οπίγο Ῥβαϊῦοσ Ὀ6 σοτηραγοά ἰο 

ἃ «τοδί ἀηὰ θοδυϊ αι] οἰζγ, τ] ΙΔΔΗΥ͂ ἀπ γαγίουβ εἰσγαοίισοθ, ἡ οθΘ ἀοοτδ 8ΓῸ 6δοὶ Ἰοοκοὰ 
ἢ ἃ ΚΟΥ οὗἉ 118 ον ᾿" (ΗΠ]αγίαβ, Ῥγοέεσσ. 24). Απά 88 Οτΐζου (22ὲ ἴα ἤθωε ἰϊ. 625) 58αγ8 δαὶ 
186 ΒΟΙΥ βοχρύαγοβ αγα Ἰἰοοκοὰ πὶ [μθ Κον οὗ Παυϊά, ἀπά βϑδ]ϑά π|σὰ 186 ροῦγοσ οὔ Οοά, δοὸ 
ἩΠ] τί 4180 σϑλδγκβ (γοίεσρ. δ-7): “186 ΚΟΥ οὗὨ Ῥαν]ὰ ἰβ ἐμ ὑμποδηίῃσορὶς ροίβοη οὗ 6808 
ΟὨγίβί, ΒΟθ6 ἴγρ6 8 (16 Ῥβα]τηἶβῦ Ὀοΐἢ ἴῃ Ὠ18 ᾿ππνψαγὰ δα οχίθγπδ] ὄχροσίθηοο, (υἱα, οη Ὰ. 
ΟΧΧΧΙΥ.) ΟΥ̓́Θ Βρϑακίηρ ΕΥ̓ {86 Ηοἷὶγ Οδοβὲ (υἱά. οπ 5. 1.) ο ψ ῖο ἢ [86 Ρρορβοῖζο ἴομε οὗ ἷ8 
ἀἰβοοῦγβθ δπὰ ᾿εἷἶβ βσυγαίννο ᾿δηρύδρο, γθαῦθη]γ ροϊην᾽ (υἱά, οπ δ. οχῖχ, 1). Β'ῃοἢ ἃ ἰγρ8 
ψ48 Πᾶνα ἰτηβϑὶ ἢ, ΘΒρθοΆ}]}ν, τ οβΘ ἔογία 65. ἴῃ 116 ποτ οοπἀ οίοα δπὰ ογάογοα ὈΥ Οοα᾽ Β 
δρΡοϊηϊμῃιοπῦ τ ραχϊου δῦ σθίθγθποθ ὑο ΟἸσίβὶ, θαυ βία μαβ 88 ἃ ἔγα.}, ον ῦ στθθὴ οἱΐνο- 
ἴγοο, ἴῃ ἴμ6 Βουβε οὗ αοά, Ὀοΐὰ ἱπ 86 1.841 δπὰ ἰῃ μθ αὐο8ροὶ, δῃά 18 11 δὴ Αροβί]θ οὗ {86 
Ενδηροὶο ἔδιἢ (υἱά, οπα 25. Ἰΐ. 22), ἀῃὰ μαά Ὠἰτηβο] ἢ ἃ Ῥγορμϑίϊοδὶ οομβοϊουβηθβθθ οὗ (86 
ΓΥΡ168] ομδγδοίοσ οὗ ιἷβ βΒυ δὶ ηρβ (υἱα, ἡ 5. 1ν1}}. 1]. Τὸ 18 ἴῃ ἔδοῦ [86 ἔοσῃ οὗἩ (μα ἐμδοογα- 
(ἰο ἰηρ, ἐγρὶῆρα ἴῃ Πάν], Μοββίδ πὶ 8117 δηπουπορα ἱπ Παν᾽ Β βοὴ (Ἐβ. 11.) το 18 Ῥσορμοῦ!- 
681}1γΥ οοπίοιρΙαὐθα 88 ὑπ ΧΌ]ΟΙ οὗ ἃ ὈΓΙΘΒΌΥ Κιηράομλ, 88 ἃ. τογαὶ ρῥγίοβϑί, (Ῥβ. 6οχ.), νοὶ 
ἴοσταβ [6 οΘπίγαὶ ροϊηΐ οὗ (89 Ῥτορμοίδο ἀθβογὶ ρίζοηβ ἴῃ Ῥαϑ. χὶν. δῃὰ 1χχὶϊ., βυρροτγίβα ὈΥ͂ 68 Γ- 
116 Γ ῬγορἈθοῖο8 οὗ {16 Ὀ] 586 δῃηα ρμϑδοοϑία! ἀοιηϊπίου οὗ 4 τι ΐθουβ Κίηρ, οσχίθηαΐηρ κῖ8 ΒΨΑΥ 
ΟΥ̓́ΘΓ [86 ψ016 ϑασίμ, θχοθ]]ΐηρ; 411 {π6 τιϊρῦ δη ἃ ρ»ΊἸΟΥΥ οὗἁἨ [μ6 που], ΤΟ ΔΡΡΘϑΥβ αἶβὸ ἴῃ 1πα]- 
γ᾽ άυ8] Ῥβδὶ πιβ, Ῥβ8. χχὶϊ,, οἷἰχ., 88 8 Βυ ΤΟΥ πὶ] μου Δ Θασδ], 086 σοηῇῆϊοὺ Ἰοααβ ἴο 8η 4]}- 
ΘΙ γδοίηρ υἱούογγ, Βργοδαϊηρ δυγοδα βδ᾽ γδίοη ονοσυνβογο ἡ (οοιρ. Ηδνογηῖὶςκ, Ῥογίοδιιη σέη, 
δεν αἷς Τἰεοίοσὶς ἀε86 Α.. Τ', 2 Αυβρ. ἀυσσοῦ όχι. βοδυΖ, 1868, Βίομτ, Ζων Ολαταζίενιεἰἰξ 
αν πιό88. Ἡγοίδδεασιπ πὰ ἰδγεδ εν απ ἶδ8ε8 σὰ ἀεν Βυχαἰιϊωπρ, Τῆοοί. δίωά, πὰ Καὶί., 186ῦ, 
ἩΦ 1-8). 

4[ΑΩ δὺϊο ἀἰδουδαίου οἵ 86 ἈΓοδδίδπὶο οἱθιμθὶ ἰη [9 Ῥδα] πιδ, δ8 ΜΉ 1} δὸ οἴδιοσ τωδίζοσγθ οοῃδίἀογϑὰ ἰπ {818 δϑοί[οῃ ἸΏΔΥ ὍΘ 

ἵουσηὰ ἰπ ῬοΣΟΤΤ6ὁ᾽5 Ζἐγοά., Οπαρ. 111, 2 Χά., 1810.--ῳ. Β. Η.] 

{{“ Τὸ [πἰογργοῖογ οἵ ἰὴ6 ῬΒ8]1}8,᾽" δα γ8 Πο᾽ ΠΕ ΣΘΟΝ, “' ΤΏΔΥ οσ Δ Ὀ]Π5ἢ Ὠἰ πιϑο ῖ οἰ Π Υ οὐ ἐδ αἰδηά-ροίηξ οὗ [πο Ροοί ογ [9 

βἰλπά-ροίηϊ οὗ τ σορτορδίίου οὗὨ {6 ΟΙΪά Τοεϊδιηθηΐ ΟΥ οὐ [π9 δίἰδηὰ-Ροίπι οὗ {πὸ οπηγοῖι--α Τυπάδιηϑα( δὶ οοηά! θοῦ οὗ 

Ῥγοχγοδα πὶ ἰπἰογρτζοίδείοη ἰ6 [89 Ἰεοορίπα οὗἩὨ 1686 ἔἶἰιτοο σίλῃἀ-ροϊηὲθ φοραγαῖο, δῃ ἃ δοοογάϊη αν ἐμο ἀϊδεϊποϊίοη οὗ δε ἵντσο 

τοοϊδιηθηῖδ δηὰ {10 ἀἰ ἥογοηὶ βία χοα οἵ γουοϊαϊίοη διὰ ἴ89 ἱκηον)οάκο οἵ σοδδιιρίίοη ἴῃ βοηοταὶ. ἘῤΓ0Ὶ δὲ δα νου ἰἰβοϊΐ, δὸ 

[48 [{6 τουοϊαἴοη δὰ ἴπ9 πον ϊοᾶρο οΥ͂ ᾿ξ, ἢ δὐνδηοίης ΒἰδίοτΥ τ μο ἢ οχίθηδε ἴγοτα ραγαίϑο [του ἢ 411} {1π|0 ϑυθῃ ἴο 

οἰογε γ." Το οοηρτορδίίου οὗἩὨ ἴογϑοὶ δηὰ οπροοίδ ν 106 ΟἸπγίδείδη σμυτοῦ δοστσαγὰβ υπάον ἴπ0 ζυϊάκηοο οὔ [ἢ ϑρίγίξ, 

Ῥτουκοϊ ΠΙΔΏΥ οἵ {πὸ ἀἰδεγοης 66 οὗ ἀογοϊοριηοηῖ ἰοκοίποτ, το ἰπ [86 ΟἹὰ Τοεϊδιιθηὶ δὰ [0 ἴδ ἰηϑρίτεα Ἡγ 0 γ8 6 ΓΘ 

ΦΌΓΓΟΙΥ δορασαῖθ δηᾶ ΔΡΡΔΡΘΣΥ ρα 6], δὸ ἰζ κοὺν {πθπὶ ΘοΏγοΓΘ ἴῃ ἔπ Ῥογβοῦ δηὰ {{{ὸ οἵ δοδυὺθ ΟἸ τ δὲ. Νὺν ἴγοτῃ [89 

βἰδη-Ροίηϊ οὗ ἴπ6 Ροοίδ γὸ δύο (ο ἀϊδι! σι θἢ; ἐπ Μοβοίδη!ο ὈΓΟΡΏΘΟΥ {πὸ ραγα]]1οἷ 1{η68 οὗὁἨ ἀονοϊοριηθηΐ, Δα 6 ποῖ 

βῃονπ: “ΤΏ ΟὯΘ ὴ᾽88 δα 118 οὰ ἰδ δΔηποἰηἰθὰ οὗἩὨ οι οΥΔὮ, ἩἶἣΟ ττιϊοθ ἤγοιῃ Ζίοη οὐοσ 61} πδείουβ, ἴδ 6 οἵἶοῦ ἴπο ἴοτά ΗΠ πιδοὶ 

δος γοῦσᾶ δῦονο [πο σοῦ Ὀΐτη ἴο ψΏοπι ἔπ 6 τ ποῖ ποῦὶ ἃ ὧοοθα ποπιοβο. Απά οἵ (ἢ δδ80 ἔτο ᾿ΐηοα ἔμπο Ὀϊνίηο ἰδ ὑγοδοπιίηδης 

ἐπ ἐδ Ῥεδίδ: δορο ἰδ ἀϊτοοὶοά οδροοίδ!!γ αἴτοσ ἴδο οοδβαϊῖίος οὗ 186 ἰἰηράοτι οἵ ἴδτγδοὶ, δ Ὀοσοηὰ πυπηβὴ τηοάϊκίίοι, δὲ 

ὁῃοο ἴο ζοβουδα, ἔδο δαῖμον οὔ ϑαϊγαιίου. ΤΌΘ ζαηδαπιοπίαὶ ατιϊοῖο οἵ ἐμ9 ἔδει οἵ [89 ΟΙὰ Τοδίατοθος τεβὲ Τ᾽ ΓΠΡΙιϑ". 
Ὧι Μοδοδα 5 οἵ γοὶ τοοοχεηίξοα 69 ἴδ Θο-πΔῃ. Ἐπογοίοτο ἴδ ῬΑ] ηιΐδὲ ηον οὗ ὯὨ0 ὈΓΉΥΟΣ ἴο Ηἰπὶ οὐ ': ΗΠ 8 πδιηθ. 

Βυῖ ΡΓΑΥΟΣ ἴο δοθόνδα δηὰ ἴοσ ϑϑμονδἢ Β δαῖκο ἰδ οδϑοηἐΐδ}}γ {6 δαωθ. ῬῸΣ ϑοβονδὴ ᾽ 69 6819 ἰῃ ἩΪτηδοϊί, Φομονδὰ [8 ἐδ 6 

Ἐοάοοιοτ. πο Βοάοοιηοῖ, ὙΝθη 6 ρροαχα, [6 ἢῸ ΟΥΒΟΥ ἐδ [80 ΡΥ" οὗ ἐπ|6 αοἀὰ ἢ Ὀοάϊϊγ τπιδηί οἰκείου, 16. χἰἰχ. 6 " 

ΤΉο Βυϊηδὴ ᾿ἴπο οὗ Μεδαοίδηϊς ῬΤΟΡὮΘΕΥ ἴῃ ἐδ ῬΒαϊ τη ἰ6 ὕαδοὰ προ Ναὶ δη 8 ῬΓΟΡΉΘΟΥ, 2 βϑατω. τἱἱ, Τὸ Μοδδίδῃ ἰδ ὩϑΌδ! νυ 

τοχατάοὰ δα ἃ ἰκίηρ, Ὀπὶ πὶ Ῥϑ. οχ. ἴπο πϑΠγ οἵ ἔπ 9 Ῥγορποίίο, ᾿υ ΒΟΥ δὰ τουδὶ οὔϊοοσ ἰῃ ὁη0 Ῥοζϑοῦ δον 89 ογᾶοσ οἵ 

Μοϊοϊηποάοῖϊκς 6 ἀϊοίίησεῖγ Ὁτουκῆες ἰαἴο νίονσ. 1ῃ οἷοθο οοῃ ποοῖίου 'ῃνἱεῖι (19 Μοδβοίδη!ο κίης ἰο ἰδ ονογϊδοιίπα τι διὰ Ἠϊ 

κίηράοπι οχιομάϊηᾳ 1801 τὸ [50 ομμὰδ οὔ 80 δασί. Βυὲ αἰἱουξ-σ ὁ οἵ {18 οοπαποτίης δυὰ αἱοτίους κίῃᾳ ἔδμοῖο ἰν δὲ}}} 

δεοίμπον ἀϊδεϊηοι ἤκουεν ἰπ ἔδο Ῥραΐταβ, ἐμο συδετίης δογζυδεῖ οὗ ἀοὰ (}ε8. χχίϊ., ἰχίχ., ᾶ..) Τμοδο ἔτνο ἤἥρυτοδ δὸ Π|κονσίθο 
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ν᾽ ὁ εδπηοῦ ὑμογοίοσο 6 βισρσίβοα, ὑμαὺ 5 ΓΟ ΘΥ πῃ Εἷβ ῥτοίδοοα ἕο {π6 ῬΒ8]Πὶ8 ΒΑΥΒ, ΤΩ ΔΗΥ͂ 
Βοὶγ ἔβίμοσβ μανο ῥγαϊβοα δηα Ἰονθα {8 ῬΒΔΙΠῚΒ τηογα ἴμδη 86 οἴου ὈοΟΪκΒ οὗ [86 ββογϑᾶ ϑουρ- 
ἴχτοβ. [10 ταϊρῃῦ τπ0}} 6 οΔ|]16α 4 11{|1|60 Β10]6, δια Ὀγδοίηρ Πὸ 8 τηδηυ8] πῃ {π6 ββοσίοδ δπᾶ 
βηποσὺ ΜΆΥ, 811 (86 ταοϑῦ οὔ (86 ΒΙΌ16; 8ὸ ἰμδὺ ἐὺ βθϑιλβ 88 1 ὑπμ6 Ηοὶγ Ομμοβὺ μδὰ ἔβδικθῃ ραϊῃβ ἴο 
βοὺ ἱορεῖμοσ 8. 11{{16 ΒΙΌ]6, ἃ βαπιρ]6 ὈΟΟΙ οὗ [86 τψ8ο]96 οὗἩ ΟἸὨ γι δ δ πα Υ, ΟΥ οὗ 411} [86 Βαϊ ηΐβ, 1π 
ογάογ ἰμαῦ ἢ6 ἯἜὮΟ σβηποῦ τοδα [86 ψ0]6 ΒΙΌ]6, ταὶ σαῦ ἢᾶνθ ΠΟΓΘ δἰ τηοϑῦ {πῃ 6 ὙΟΪ6 Βα θβίδηοθ 
οὗϊῦ, ἰῃ οπα {016 θοΟΚ. Βαυΐ τογο ἴἤδη 81], (86 ΠΟΌ]6 σισίαθ δηα αζὺ οὗ [6 ῬΒ4]Ππὶ8 ΘΟ β 58 [ἢ 
115, ὑμαῦ τ 116 οἶμον ὈΟΟΚΒ ἤδΥθ σποὴ ἴο [611 Δρουῦ ἴπ6 ψοσῖζα οὗ {Π9 Βαϊ πίθ, ἔμ Ὺ χῖνθ υ8 ἔθ 
οἵ μοῦ πόοσαᾶβ. [Ιη {Π]8 τεβρϑοὺ {86 βαζέεν ἴβ. 8 ρμαΐϊζοτῃ. ἀπά ἔμοῦα 18 ΠῸ ΠΟΌΪΘΥ ΟΥ ΤΏΟΤΘ 
ῬΟΤΟΣΙ͂ΙΙ υτουὶς ἴῃ τηδη ὑἢδη αἰβοοῦγθθ. ΒΒ βΙ 08 [ῃ6 ῬΒΑΙ ΓΟΓ ἀ068 5.11} τηογο, ἴπ ὑμαὺ 1 ἀο68 ποῦ 
καὺ ὈοΌΓΘ τ8 [80 ῬΟΟΓ, ΘΟΙΙΏΟΠ-Ϊδοθ αϊδβοοῦγαα οὗὨ {πὸ βαϊηΐβ; θὰ {86 νοῦν Ὀοδϑῦ, οσθη ὑῃ 080 
ὙΠΙΟᾺ 6 Υ Βο]α τι αΟοα ΗϊτλΒο] ἢ, ἐπ [86 ρτεαϊοβῦ ϑαγποβίπεββ, βηα οἡ {86 τηοβὺ ἱπηρογίδηῦ 
τηλίϊοτβ. ΒΥ (5 ΤἸη 68}, 1ὺ 14γ8 ὈΘΙΌΓΘ υ8, ποῦ ΒΤ Ρ]Υ {6} τοΓὰ 8 8ηα ΟΣΚΒ, Ὀυΐ ὉΠ ἱγ ὨΘΑγίβ 
δηἀ {πὸ ἄθορ ἐγραβογοβ οὗ ὑμὶν ΒΟ0]8, 8ὸ ὑμπαὺῦ ἯἴὦΟ ΤΑΥ͂ Ἰοοῖς ἀροὰ 86 ἴουπάδίΐοῃ δπα ἰοππηίαίη 
οὔ {πεῖν πογαβ δἀπὰ στ γΚβ, ἐμαὺ γ͵ὲ σδῃ 566 ἴῃ ὑμοῖν Ἠδασγίβ, μαῦ πΟῦ]6 ἐπουρπ β ΠΟΥ δα, δηὰ 
ον ὑμοῖν Ὠοασγίβ Το γ6 δἰεβοίθα ἴῃ 811] Κη 485 οὗἁ δῆδίγβ, ἀβηρουβ ΔΠ4 πΘοοβϑι 168, ἘῸΣ 8 ΒΌΤΉΔῺ 
μιοαγύ 15 {1 ἃ Βῃ1Ρ ΡΟ; 8 ψ11ἃ βεβ, ἀσίγοη ὈΥ ὑπ6 βίοστη ἱηΔ5. ἴσου {86 ΤΟῸΓ αυδγίογβ οὗ [6 
οϑτίῃ.---Βαῦ νη δὺ 6186 1β (ῃ6 ῬΒα]ίοσ, οι ον, [Π8Δη δαγηθδὺ ἀἰβοοῦγβο ἴῃ 411 βυς βίοστη- ΙΔ αΒ 
ὝΠογο ἀο νὸ πα πο πόσα οὗ ου ἴμδη (86 ῬΒ8]πη8 οὗὨ ργαΐῖβθ δπὰ ὑμπδηκεσίνίης οοπίδὶῃ 
ΤΏΘΓΟ γοῦ 566 1π {π6 Ποαγίβ οὗ 41} [ῃ6 βαϊ ηΐβ, 88. ἴῃ θαυ Ἢ] αηα ρΡ] αβαηῦ ρΆΓάΘΉΒ, γ68, ἃ5 ἴῃ 
Βραύθη---τὐθμαῦ ἀο]Ἰ]οαὐθ, Ἰονῖηρ,, ΘΠ ΘΟΓΙᾺΙ βου ΥΒ οὗἉ 411 Κη β οὐ Ὀοδαῦ ἃ} ἰογοῦβ ὑπουρμίβ οὗ 
αοἀ απὰ Ηΐβ Κἰπά 685 ἡὁΤοῪ ἴμογθ. Αρδΐῃ, βοτα ἀο γοὰ βπά τροχὸ ρῥ]δίηνο, ρἱυ }}, ογὰβ 
οὗ βδάμποβα ἔμδη {86 Ῥβ8]π}8 οὗ Ἰδιποηίδίϊοη σομίδίη ἢ ΤΏΘΓΟ γοῦ ἸΟΟΚ ἰηΐο {86 Βοϑγίβ οὗ 8}] [}9 
δὶ ἴθ, αὖ {1Π|68, 88 ἱπίο ἀοδίῃ, γοδ, ἱπίο 611 156}. Ηον ἀλτξκ 18 ἰδ (ποτ, πὶ 411 Κη β οὗ 
Ἰρου ]οα τνἱοννϑ Οὗ [Π6 τταίῃ οὗ αοά. Ηδοηςοο, θη ΒΟΥ ἀἰβοοῦγθο οΟὗἁὨ ἔδανγ ὅπ Βορϑ, ΠΥ δ1ὴ- 
ῬΙΟΥ δσ ποσὰβ ὑμδῦ πὸ ραϊπΐοσ οουἹά ραϊηῦ (6 ἔδασ δῃα ἤορθ ἔοσ γοῦ, πὸ ΟἼσεσΟ, ΟΥ ΒΗΥ͂ 
οἴδοσ ογϑίου, οου]ά γοργοϑοηῦ ὕμ6 πη. Απὰ (88 νγ88 βαϊἀ) [6 Ὀαβῦ οὗ 41} 5 (δῦ ΠΥ Βροδῖκ βιοἢ 
πογὰβ ἰο αοα δπηὰ ψὶ αοἀ 85 σίγα ἔμθῖ 8. ὑνγο- [01 οασποβίηθθβ δηᾶ 116. ΕὟΓΣ ὙὮΏΘΩ 8 88 
ἀἰβοοῦτγβοϑ ΙΓ πο 'π ΒΌΘΙΒ τηδύΐοσβ, 1 ἀ068. ποῦ ΠΟΘ 80 ΒίΓΟΠΡῚΥ ἔσοπι {π6 ποατί, ἀο68 ποῖ 
Ὀύχη, 8 ποῦ 80 ΠΙΥΘΙΥ ΟΥ 80 πτροηΐ, Ηρδηοσο Ὁ 18, (μαῦ {Π6 ῬΒδ]ίου ἴα [ἢ 6 ὈΟΟΪΚ οὗ 41} [16 Βαϊ πΐβ, 
δια οδοῦ, ἱὰ Πδίρθυου βίδ οι Β6 18, δ η45 ἴῃ ἰῦ, ῬΒΔΙΙῺ5 Δα ΘΧΡΓΟβΒίΟη8, Μ ΪΟΝ δτὸ βυϊ δα ἴο 
Ἀ15 σοπάϊΐοη ἀπ ΟΝ Βοοῖὴ 88 1 ΤΟΥ͂ Το ΓΘ Ρυὐ ὑῃοΓΟ ΣΡ ὮΪΒ ΟὟ ρΑΙ ΣΟΌΪΔΓ 56, ΔΙ0Π6, ἴῃ 80 
ταῦοἢ (Πδὺ 6 οοὐ]Ἱὰ ποῖμον Ρυὺ ἰμοῖὰ θοϊΐοῦ ἰτηβο ἢ, ποὺ δηα (Β6πὰ Ὀοϊΐοσ ρυΐ Θἰβο ΒΘ ΓΘ, ΟΥ 

κορί ἀϊδέϊηςξ, [ΠΟΥ ἀο ποΐ ὈϊΘηὰᾶ, αἰ που ΠΟΥ ΔΡργοχί το ἴῃ {1|ὸ ψοτ] 1- 146 ργοδοῆίηα οὗ ἴπο ἀο᾽ νογοὰ ὁη6 δηὰ ἐδο πηϊ- 

ΤοΙΒΑΪ εἰ χτιὶ βοπηοθ οὗ ΗἰΦ γοδοιαριίοη. ἸΤμοτο [8 {πον 86 ἃ γοίογθηοθ ἴο ἴμ0 Μοραείδιἷο οὔσης ἴῃ Ῥπβ. χὶ. πίοι ἰδ, ΣΟ ῬΟΥΟΥ, 

ποὲ αγίμος ἀονοϊοροὰ. ΝΟῊ υἱδδ τοίοσοηοο ἴο ἴποδο Ἀφθοδίδηϊς Ῥβα! δ ψ ὶο Ἀδγτο Φοδύγνδι δὰ ΗΝ δαϊγδϊίοη ἴα υἱϑῦγ, τὸ 

8δτο ἃ ἴογεῃ οὗ Ῥσορῦθου ἩδίοΣ ἀ Πἔ 8 ὙΟΣῪ Ε{{Ὶ1Ὸ ἔγοτι οΓΔΙΏΑΓΥ ἀἰγθοῖ ῬΓΟΡΏΘΟΥ, δα Υὸ ἐμ ἐδ ᾿γγίονὶ ἄγθοδ' Βυΐξ ἰὼ πόνο 

Ῥελ λα πο δνο ἴΠ6 τογαὶ δὐὰ δυδοιίης δίοεδίδη ἴῃ νοῦν, ἯΘ ἤλΥο τὸ αἀΐγοοῖς ργορμϑοίου ὁχοορί δὸ Δ δὲ ἐδ) Ῥβδὶ] αἱἱσὲ 

εἰῖοθ α Ὀϊνίπθ ἄθογοο δ ἴῃ ΡΒ. 11., δῃὰ δὴ οδί οἵ Ῥγοσῃ[Ἕ89, 85 πῃ Ῥϑ. οχ., ῃοΐ οἰδουϑγο Ὡιοη(ἰοηθαᾶ, ἩΒΠΟὮ, ΒΟΉΎΎΤΘΥΟΓΣ, ΔΥῸ (6 Χ9 

πο δ ἴδιο Ὁδδ]6 οἵ πο Ῥεβαῖαι τ ἰς ἢ ἘὮ 6 Ῥ885606 ΟΥ̓́ΘΡ ἴο [6 ΟΥΑΙ ΠΔΡῪ ἴογιη, ΑἹ {990 Ῥ6Δ1 πα τὸ ἐγρίοδὶ ἰῃ ἐποὶν ομαγας- 

ἴος, γοί πὸ ταὐδὶὲ ἀϊσιϊηρτιίδιι Ὀοίνγοου [μο80 ἐμδὲ ΔΓΘ ΒίΡ}Ὺ ἰγρίςδὶ, [δὲ 8, τσθότο (Π0 ΘΧΡργοθαίοβ μδνθ δ ἀΐγϑοῖ Ὠἰθιογίοαὶ 

κεΐοτοισο δενὰ δ1Ὸ οογοτϑά ὈῪ ἔθ οχροζίθῃοο οἵ ἐδο Ροοῖ ; δῃμὰ ἴβοθο ἰπδὲ ἃσὸ πιοτὸ ἴπδη ἰγρίοδὶ, ἐθο ἔγρὸ θσρβηάίης, διὰ ᾿ 

ὑτεακίης, δὰ δοοοατις ἐγαπίοσιη οα πὰ ἱγβηδῆκιγοὰ ἰῃ αἰἰοτιρίϊης ἰο ὀχρσοῦῦ παῖ ἩΠΙΟΝ [6 τοογο (πὴ Βιδίογίοαὶ δηὰ 

ΨΈΓΟΝ ἴα Ὀογοιᾶ 1Π0 ῬοοίΒ οχρογίθῃοο. Ηθροθ ἔδο ἀϊδέϊποϊίοη Ὀεΐνοϑῃ ἐΏ6 ἐγρίοδὶ δὰ [9 ρῬγορὨΘοο. ἐγρίοδὶ. Ταἷν ἰδ 

μεραςξα Πγ οχρεοδθοὰ ὈῪ ῬΟΓΟΎΏΘ ὙΠ τοίογουοο ἴἰο ἐδο κίης : “ [Ὁ 4}, δοῖλο ον θ τη οδτοῖι, οἱ οΓ οἢ ἰδ5 δοοδδοίοῃ οσγ δὲ 

8.810 οεἶε.41 ροτίοά οὗ εἶδ τοΐχῃ, ἰδ ἰδο ἐπσηοάϊδὶο οἰϊοοΐ Ὀθίογο ἐπο ογδα οὗ 80 ἱπορίγοά ροοῖ. Βαυϊΐ ἔῃ 611, (π6 ᾿ἸῃοὨδΙΓΟἢ 

ξτοπε ἰασχοῖ δηὰ ἔαίτον [μδη τ 9 δοῦϑ οὗ ἸὮ. Ηο ἴδ δοοῦ νοῦ ἢ ἴδ [ἰωχῆϊ οἵ [9 Ῥγοι θο τρδθ ἰο Ῥανί ἃ, δὰ τὲ ἰδδὲ 

Ἰκδε Βδο ἰδ ἐγαυηδᾶχυτοα. Ἡσυτδη δ6 ἰδ, ἢο ἀοπδ: ΠΙΔῺΥ ποτὰθ δβροΐκθῃ οἵ πίττῃ ρογίαί ΟὨΪΥ ἴο ἃ Βατδη ἰκίηρα; Ὀαϊ τΩΔῸΥ 
0 διὸ δίδου; ΠΏΔΏΥ ΟΔΒποῖ, ὁσοορί ὉΥ͂ ἕοτοϑ οὗ οχαρρογδίοη, Ὀ6 πιδὰθ (ὁ ΔΡΡΙΥ ἴο ΟὯΘ ἯΠΟ ἬΘΔΙΒ 6 γα! !γ, ἐΟ ΘΕ ΟΡ 

πιὰ ἐδο ἕσττο οὗ τρ8η." ο πιῶὺ δὲ υἱελι τοίδγθηςοθ ἴο ἐδ διιοῦτίης ἈΓοθαϊ ἢ ἰδαὶ {Ππ696 ῬΒΔ]Π18 ΔΙΘ ἐγρίοαὶ ἴῃ ἐπὶ ΤΟΥ 

ὅτ0 δαδοὰ ρου ἐδο 16 δηὰ οχροτγίϑηοο οὗ αν, δηὰ γοῖ [ὮΘΥ ΘΙΘ τχοτο τ 8 [Π|8, Δρργοδοβίηρ δ {ἰπ|ϑ6 ἰο [Ὧ0 ἀϊγοοῖ ὑγο- 

ῬῶδΟΥ ἴα ἐδαί ΒΥ ἀοδοτῖῦο δυδετίησε το ἐτβηθοϑηᾶ δου ΐης ἴῃ αν 5 ὀχρογίθῃοο, πὰ τ} ἃ πιϊπυίοηοδα οὗ ὀχλοὶ 
ἐδιδλ πμϊςεῆ οτυδάν δ γιδίης 6 ἃ ραηγδιῖ νο ζϑηογα ἰσαίίοι Οὗ ρμοοϑίϊοδὶ ὨγΡογΌΟ 041 οχργοδδίου οὗ ἔλοῖβ δη ἃ ὀχ ρεγίθϑῃσο ἰῃ 

Βανί ὁ 176 οἵ ἐμδαῖ οὗ ΔΌΥ οὐἶδιος δΒἰσίοτίὶς Ῥογβοῦ ἐδη εδυδ οἵ Ναξαγοῖμ. ΥγὯ[Ὺδο. 660 [)0 ἔγρρ9 88 ἰὲ ἰδ τοοϊϑά [Ὁ ἐμ ὀχρογίθῃοθ 

δοὰ δὐετὸῖν οἵ εν, ὀσραπάϊΐης διὰ Ὀυταὶίπε δευδάοτ, δ ἃ ζγονίη ὉΡ 88 ἃ ταϊκ ν ἴγοθ ἰογΓ δ ΔΌΟΥΘ ἐδ δαγὮ, Ἡταρὶ 

ἴα ἔνο Βοῖτοὸς οἵ ἃ ἐτεδὲ ἀδείκποδθο, δὰ αὶ ἐγθθ 9 ἴῃ ἴγ90 οὗ [86 οτοα8. 9 σϑὴ ΟὨΪΥ πηἀοτείδηἀ [80 ῬΘΆΪ πὴ ἔγοτῃ ἴἢ9 
εχροείοιου οἵ θενίὰ, δπὰ γοῖ τὸ σδηποὶ Ὀυΐ ἴδοϊ] ἐπαὶ ταϊηρ]οὰ ψῖ ἢ ἴ89 ὀχροχίθηοο οὔ ἴ8ὸ Ῥϑδϊπιῖδὲ, θη τὶ δὲ εἶτηθα 

[π δὲ ἰμοχισίοδοϊο ἰα σίοδου ἔδθγο ἰ8 ΕΠἸκουσίϑο ἐἰο ΘΧρογίθποθ οὔ ουν Ὀϊοδοοά βαγίους. Απά οἵ ἤθτ 4}1, νγϑ σϑῃ δ  ἴπδὶ ὁα 

[.ο ον Τοοίδηιοηξ δία -Ῥοΐπί, τὸ 566 ἴποπι πηϊίοά ἰῃ ἐπο Μοδαίδη οὗἨ ἔδπο οσοϑδϑ δηὰ {μ6 ἐβγομθ, ἴμ0 Ὀίν!πθ δῃὰ [9 Βυμιδῶ, 

ὅλο γεΐποο οὗ συδοχίης δπὰ ἔἶνο ὑσίμοθ οὗ βίοτγ.--Ο. Α. Β.] 



22 ἹΝΤΒΟΡΟΌΟΛΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞΝ ΡΒΑΙΤΕΒ. 

γοί ἀοβῖτα ἰο ἀο δο. ἀπά νη]ιδὺῦ 158 8͵80 Ἔσο ϑηΐ, ΤΠ Θἢ ΒΌοἢ ΟΧΡΥΘΒΒίΟΩ5. ]6886 Ὠΐτη, δηα δυὶὲ 
μἷβ οϑίδία, δ 18 βυγο ὑἐμαῦ 6 Ὀθομ β ὕο ὕ8ι6 ΘΟΙΆΡΔΩΗΥ οὗ [86 Βαϊηΐβ, δῃὰ (μδ΄ μδῦ 88 βδρροποάὰ 
ἴο Βἴμη, 88 Ὠαρραπρὰᾶ ἰο 8}} [86 βαϊηΐβ, θθοϑιβθ ὑοῦ 411 βίπρ' 0116 βαπλθ βοηρ υἱτἢ αἷμ ; δηά, 
ΜΟΠΟΓΆΠΥ Ἠ6 ο8ῃ 8150 ἀϊβοοιγβο ὶ αοα, 88 ἴμοΥ ἀἱά, ψ ϊΟΙ τηυδῦ θ6 ἀοηθ ὈΥ͂ ἔαϊ τι, ῸΓ 8ῃ 
ὩΠΡΌΔΙΥ τη ᾿88 ΠΟ ἰδϑίθ ἔθου μβθὰ. ἀπά Ἰ4501Υ, {8676 8 ἰὴ 186 Ῥβδιύογ ἃ ΒΘΟΌΓΣΙΥ δηά ἃ νγ6}} 
αϑϑυγοα βαίοριλγα ἰμαῦὺ ἯὯΘ ΙΩΔῪ [Ο]]ΟΥ͂ 411 (Π6 Βαϊηΐβ τὶ} βαίθι. ΕῸΓΪ ΟἴΠΟΥΓ δχϑιηρ]οβ, δπά 
Ἰεσομάβ οὗ ἀσταῦ βαϊηίϑ χῖνθ ὉΒΩΔΗΥ ἃ ΟΣΙΚ ἩΒΙΘΒ τὸ οδπποῦ, Δ ΤΠΔΠΥ͂ 8 ΟΩ6 ὙΙΟΝ ἀΐ ἸΓ6ΓΘ 
ποῦ Βαΐδ ἴο [Ὁ]]ΟΥ, δ ἀϑθλ}}γ ῥσοάϊιοθ βθοὶβ δῃα ἀν βίοῃβ, δπὰ 1θδα ΔΓ ΟΥ̓ ὕθδι ΔΎΤΘΥ ἔγοιῃ 
{86 ΒοοϊοίΥ οὗ ἐδ8 βαϊηίβ. Βαὺῦ {1|ὸ Ῥβδ]ῦου Κϑορθ γοῦ ἔγομπι αἰνἼβί ἢ 5 λυ ῖη [η6 Βοοίοίγ οὗὁὨ [86 
ΒΑΪπίβ.; ἴον 0 ἤοδομθβ γοὰ ἴο {μἰη δῃα ἀἸβοοῦγβθ, 'π ἸΟΥ͂, ἔδδσ, ἢορῸ δηὰ βδάμῃεββ, 88 4}1 (86 
βαϊηΐβ βαγα ἐπουρηῦ δηὰ ἀϊδοουχβοά, Ι͂ῃ βῃμοτ, σου]ὰ γοι 866 [86 ΒΟΙΥ ΟἸ γἰβύϊαπ ΟΒΌγοΙι 
Ραϊπίοα ἴῃ Ἰἰνίηρ ἔοστα δά οοοσ, ἰῃ 8 1116 ρῥἱούαγο, [μθη ἰὰγ [86 ῬΒΑΙίου Ὀθίογα γοῦ, δηὰ τοι 
ΒΑΥδ ἃ ;Ζαΐστοσ, [η6, ρυγο δηὰ Ὀγίριῦ,  ἈΙΟᾺ Ψ111 ΒΒΟῪ γοὰ Μμδὺ ΟἸ ΓΙ βυ ΔΗ ἰδ. Ὑ68, γοὰ 
Μ11 Απα γουγϑο!ε, (μογοΐη, ἀπά [μ9 ἔσθ Κπον]θάρθ οὗ γουσβοὶ 88. Μ6]1 88 οἵ ἀοά δῃηά 4]] Ἵγοὰᾶ- 
ἰγ68. ΙΓΔΓΠΟΓ 8 ΡΓΘΟΥΪΟΌΒΙΥ τοιλδιϊκοα ἴῃ {116 Β81ὴ6 Ργοΐδοθ: “ἼὙΒΟΓΘ Βάγα ἴῃ {ἰτὴ65 ῥϑβί, 
ὈΘΘῺ ΤΩΔΗΥ͂ ἰαρομἄϑ οὗ [86 βαϊηἰβ σοι ροΒβοά, δπ4 Ρ6Ορ]9 ἈδΥθ οδυτὶϑα ποιὰ δρουΐ δηὰ Β]]οὰ [Π6 
ποῦ τ} Ραββίοηϑὶ ὈΟΟΚΒ οὗ Θχθιιρ] ΔΓ, πα ἰϑίογϊθθ, δπὰ 86 Ῥβα]ΐδγ (9 τ 116, 88 Ἰδΐ ἢ 
απάον 86 Ὀθποὶ, πη ἴῃ Βυο ἢ} ἀδυκη 688, [μαὺ οὁη6 σου] ποὺ υῃάογβίδπα ἃ βἰπρὶο Ῥβδ]τη διίρῃηῖ, 
ἀπά γοί ἰδ γαγο ἔοτῦ βο ἢ 8η Θχοθ]θηῦ βανοσ, {μδῦ 411} ρίουβ μϑαγίβ. μδνθ ἰουπα ἀονοίίοη δηὰ 
ΒΓ ἢ ἔγοτῃ ὑμ6 ψογὰβ (ΠΟΥ͂ ἀἰἸὰ ποῖ σοι ρσθῃθηά, δμα πᾶν ὑμογοΐοσο Ἰονϑα {86 11{{160 ὈοΟΚ.. 
Βυῦ 1 μοϊὰ [μαῦ πο πον Ὀοοῖ οὗ ΕΧΟΙΠΙρΡ]ΆΓΒ, ΟΥ Ἰαροη 8 οὗ [86 βαϊπίβ, μ88 Δρροδγοά οἵ ψ1}} 
ἌΡΡΘΑΓ ὁπ δαί ἔμδη (μ6' Ῥβα]ίοσ. Απά 1 ομϑ ψ]βῃϑα {μὲ {86 Ὀαβὺ ουῦ οὗ 8}1 Ἰεροπάβ, Ἄἐχϑιι- 
Ρ]ΔΓΒ δπα [ιἰβύογι οβ Βῃ οι] Ὀ6 ο4]16 ουΐ, βεῦ 'π ΟΥΘΓ Δῃηα ῥγαβθηϊβα πὶ (ῃ6 Ὀοβϑὺ νύ ; ἰΐ οου!ὰ 
ὍΘ ΠΟΠ6 οἴου ἔμδπη οὐγ ργοβοηύῦ Ῥβαὶΐοσ. ΕῸΓ ψὸ πη Βοῖθ, ποὺ ψμδῦὺ ὁῃ6 ΟΥ ὅνγο βαϊηΐβ Βαῦθ 
ἄοῃο, Ὀυὺ πιμδῦ ἰδ οἱ οὗ οὗ 411 βαϊηϑ. ἩΪπη801} 88 ἄοῃθ, δηὰ υυῇηδὲ 81} (16 βαϊηίβ βι}}} ἀο ;---ονν 
{πον δἰδπα ἰονγαγάβ αοά, ὑοτγαγαβ ἔτι πα 8, πα ΘΠ 6 Πλ168; ΠΟΥ͂ ὑΠ6Υ͂ δοῦ ἴῃ 411 ἀδῆροιβ δῃά βυΐς- 

Του, δὰ ᾿οβίά 68. (μῖ8, γὸ μὰ ὑμογοῖμ 811} Κίηαβ οὐὗἩ Ἡβο]θβοῖὴθ ἀοοίγι πο πα ΤΟΙ 8η 68. 
Απᾷ (86 Ῥβαδ]ῦοῦ βῃου]ὰ Ὀ6 ἀθδγ δῃηὰ σμογιβηθα οἡ ὑῃι 18 δοοοχηῦ, (μαὺ ἰζ 8ὸ οἰϑαυὶν ἔογοῖθ! ]8 
ΟἸΥἰβυ 8 ἀδαῦ δῃά γεβυγγθοίίοη, δηα ὑἰγρὶβοβ Ηἰβ Κἰηράοσῃμ, δΔηά [6 ὙΟ]6 οβίδίθ δηά παίυσγο οὗ 
ΟἸ  βυ Δ} Υ͂, Βὸ (μα γγ8 τιδ  Ὑγ76]}] 68] 10 ἃ 1116 ΒΙΌ]ς,᾿ εἴ. 

[6 ψ ἢ} δα μοτο ὑμὸ νογὰβ οὐ [86 οὔμαὺ στϑαὺ ΒβδίοσιμηἷΊ, Οδινίη, ἔγοπι (Δ ῥγϑίδοο ἰο αἷϑ 
Οὐτμοηΐδιυ. “ΤὨΪ8 ὈΟΟΚ, ποῦ ἈΠΓΘΑΒΟΠΘΌΪΝ, δὰ 1 νγοηὖ ἴο βΒίΥ]6 8ῃ} ϑηδίοσην οὗ 8} ραγίβ οἵ 
{86 8βοὰ], ἴὉΓ πο οὴθ Μ}}} ἀϊβοονϑῦ ἐμ ὨΪπη861} 8 βίῃ ρ]ο βοὶηρ Ὑῃογοοῦ [86 ἰτηαρθ 18 ποΐ γοβοοίθα 
ἴῃ 118 ταΐσττοσῦ. ΝΑΥ, ἃ}1 ρτ οἵβ, ΒΟΥΓΟΎΒ, ἔδαγβ, ἀου ίθ, ΠΟΡΘΒ, οΆγθϑ, δῃα δηχίὶ οί ϊθθ---ἰ Βῃοσί, 
411 ἰῃοβα πα υ!πιουβ ἀρὶαὐϊοηβ τ γ ἢ (Π6 τη αβ ΟὗὨ τη 6 ῃ ΔΥῸ ψοηΐ ἴο Ὀ6 ὑοββοά---ἰΒὸ ΗΟ 
ΟἸοϑῦ μβδαί μοῦ γοργεϑοηϊρα ἴο ἔπε 116. ΤῊ γοϑὺ οὗ βογιρίαγο οοῃίδίῃηβ [ἢ 6 Θομλϑηβ ἩΒΪΟΝ 
Οοὰ ραγνο ἴο Ηἰβ βογναηίβ ἴο "6 ἀθ)νογοα απο υὑ8. Βαΐ ἤδγθ 86 Ῥγορῃβίβ ὑβμϑιηβϑὶνοβ, μΒο]ἀ- 
ἴπῷ ΘοΉγοΒ6 ΥΪ αΟα, ᾿ΠΑΒΙΩ ἢ. 88 ὉΠΟΥ͂ ΔΥ ὈΔΓΘ 411] ὕΠ6]. ᾿ῃ πχοδῦ ἔθ] ΡΒ, ἰηγῦθ ΟΥ ἱπλρ6] 
ΘΥ̓ΘΥΥ͂ 016 Οὗ 8 ἴο Β6|{-ἀχαπιϊηδίίοη, ἐμαΐ οὗ 4}1 {86 ᾿πῆγπι 168 ὕο τ ἈΪΟ. Μ6 ἀγα 1140]6, ἀπά 4}} 
[ὴ9 8118 ΟΥ̓ ΜΒΙΟΝ 6 ΔΓΘ 50 Ζ}}, ὩΟῚΘ ΤΩΔΥῪ τοιηδίη πἰάάθη. [10 'βΒ ἃ ΓΤΆΓΘ 8η4 ΒΙ Πρί]ΑΓ δάνδῃη- 
ἴαχθ ΘΠ ΟΥΘΙῪ ΒΙαἸηρ- ΙΔ60 Βανίηρ Ὀδθα ἰδ] ἃ Ὀάγο, ἴμ6 ᾿οατύ 1β οἰ δα ηβοὰ ἔτοπὶ Πγροοσίδυ, 
{μαἱ ἔουϊοϑὲ οὗ ρίαψθο5, δὰ 15 Ὀσουρηῦ ἔοτι ἴο ἐμ Ἰίρμύ. 1,Δϑύγ, 17 δ8]}1ηρ ρου αοὰ θα 186 
στοαίεβί βαίορτιδτγα οὗ ΟΌΓ βαϊ γϑίϊομ, βοοίηρ ὑΠδὺ πὸ Ὀθυθ δῃα ΒΌΓΟΓ γ]9 (Π γθοῦ οδῃ Ὀ6 ἰοαπὰ 
ΔΆΥΜΘΓΘ ἴΒ8η ἴῃ [8 Βοοῖ,, π6 αγ μ᾽ δὴν τπῆδῃ 88}4}} αν δαἀνδῃηοθᾶ ἴῃ {16 ππάοσβίδηάίπρ 
οὗ ἐδ, [86 σταδίους Μὶ}} Ὀ6 ΕΪΒ αἰαὶ πτηϑπῦ ἰῃ {86 Β6800] οὗ ἀοά. Ἐδγποδὺ ῬΥΑΥΘΓ Βργὶπρθ βγδί 
ἔτοτῃ ἃ ἴδθοϊἱπρ οὗἩ ΟὟΥ Ὠθοθβδι ἐγ, ἀηα μη ἔγοτα ἔδὶυ ἰπ 8.6 Ῥγομΐβθ. Ηθσθ [26 ΓοΒά ΓΒ νὺ}}} 
Ῥοΐὰ Ὀοϑῦ 6 ἀννδκοπηρᾶ ἴο ἃ ἀπ Β6η86 οὗ [μ6ὶγ ΟὟ 6Υ1]8, πα γγηθα ἴο βθοὶς (16 Ῥσοροσ σϑωθ- 
ἀϊ68 ἴον ὑμ6πὶι.᾽--Ο. Α. Β.] 

ΤῊΘ σοποηίβ οὗ ἱπάϊνί ἀπ] ῬΡΒΑΙ Τὴ ἀγὸ ὈΓΙΘΗ͂Υ Θοπαδηβοά, δηα οὔἴδθη ἢ στοαῦ δοηΐθη- 
ἐϊοῦβηοϑθ, 1 ἃ ΒΡ ΥΒοσ ρυϊοη οὗ ὕνγο ψογὰβ ὈΥ͂ 2. Η. ΑἸϑβίρα, Τλοοίοσία οαδώμηι 1680, ἰῃ μαχῦ 4180 

Φ [Ιδρδς ΤΆΥ]Οσ, ἰῃ Ὀΐ8 “ϑρίγί 47 ὅδε Ἡεῦνειο Τοεῖτν,," ΒΗΟῊΒ ὙΟΤῪ οἰοαΥγ δηὰᾶ ΤΌτο ὉΪΥ “ [89 τοϊδέίοῃ οὔὗἩ εἶ Ἠοῦτοιν 
ῬΟΘΊΓΥ ὕο ἴδ το] κίουβ ΡΌτΤΡΟΘοα [ἴἰ δῃ ὕδοΓ τοδ,᾽" “(ἢ οοπιτηϊχίυΓο οὗ (πὸ Ὠῤνὶ πο δηὰ [π9 Ὠυπηδ οἰθαλθηΐ,᾽" ἰῃ ἰξ, πὰ 868 Ρο- 

οὐ]ίαν δάαριδιίοη οἵ ἴπ6 ΗΟ] 1] Δηὰ ἰο ὕὈ6 ἴδ Ὀϊτιἢ-Ρ͵Δοο οὗ ἃ Ροϑίυγ Ὑ ]οἢ τοῦς οα {Ππ6 Ὠοδτῖβ οὗὉὨ δ]} γβοθα, ἔγοτ αἱ ἰδ αὐᾷ 

οἰπιοα, ὉΥ ἃ Ὠδϊγδὶ ἰπια ΚοΥΥ οἰοίκίηᾷ οοἰθϑι 8] ἐγαΐ ἴῃ δαοὶ δ ἴοστο ἐμὲ ἔμ ΟΥ δἃγὸ ἰΏ16}} ως 016 δηλὰ ἐδ: }}αν ἴΟ 811.--Ὁ. Α. 
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ὮὈΥ αεοσν. ΟἸσδίορα. Πσπβοθο), Οἐδαγαάι τιψδέϊοιιδ, 106δ, ἀπὰ 66, 2 Ῥοϊδ. ἴπ, 4. ΤΟ Διδίιοαῖ 
ϑωπιπι., Ῥαυυοῦ 47}} ἰμδὺ οὗ Υ σοι ὈΘΥΩ, ΓΘ ΘΒΡΘΟΙΔ|1} ΟΣ ὮΥ οὗὨ οοπβὶ ἀογα 0Ὲ, 

88. ΤΗΒΕ ΒυΡΕΒΒΟΒΙΡΤΙΟΝΒ ΨΗΙΟῊ ΙΓΙΝΡΙΟΑΤΕῈ ΤῊΞΒ ῬΡΟΕΤΊΟΑΙ, ΕῸΒΕΜ ΟΕ ΤῊΒ ΡῥΒΑΙ,ΜΗ, 

1, λῆν, βίδῃϊηρ 8]Ί90 6 ΟΥ πῃ σοῃποσῦίοη ἢ Οὔ 6Γ βίαύθιηθηΐθ 88 ἴο ὑπ ῖγ ῬΌΓΡΟΒΟ, 60Π- 
ἰαπίβ, οτίσίη, οὐ ἐμοὶν ΠΣ Ί64] δπα τη 5108] ἐγοαίτηθπί. ΤῊΪβ ποτὰ σνθ8 ῬΓΟΙΐ πΘη66, ἴῃ ρ6η6- 
ταὶ, ἰο ὑμοῖν ᾿γτίοαϊ οΠαγδοίοσ, ΒΟ} [86 Ξορίαπδρ,. ΓΘῊ ΘΓ ὈΥ φόή; ΟΌπιρ. 18. ν. 1, βοπσ οὗ 5:.ο]. ἱ. 
1. Τὸ ἰβ τόσο Βρϑοΐβοβ! , ποῦ 80 τη ἢ 8 ᾿οΥ α] βοὴρ οὗ ργαΐβο (Ηθηρβίθη 6 Ὑρ) 85 8 "βοῃρ,7 α 
»ίδοα ζον εἰπσίπσ (Τ)6] 1 ΖΒ0 }}) ἴῃ ἀἰβυϊποίϊομ ἔτοτα πεσηιδν' πα ὶλ τ ΒΙΟΩ δ ἷβ οοπηθοοίοα αὐ {ἰπηο8, 
(Ρεβ. Ἰχνὶ. ᾿χνυἱϊ!. ᾿χυἹ!. Ἰχχχὶ, ᾿χχχυ δ, χοὶϊ, ου11}.} 

2, Διχηιόν (βερίαδρ. ψαλμός) 8 (10 ὑθοβ 1081 ἀοδὶρηδίϊοι, οὐἱρ᾽ παύϊηρ ῬΓΟΌΔΌΪΝ πιὰ 
Ἀανίά, ἴου ἃ βοηρ ἰπιθηἀθα ἴον ηεμδίοαϊ ἀαοοοπιραπίπιεηέ (μέλος). Τὺ ἰβΒ ἰουπᾶ ἰπ [Ὠἷβ ἔοστα, ἰπ 
ΟἿΪΥ δ γ-ϑούθῃ ῬΒΆ]ΤΏΒ, δβου θοα ἴο Παυϊά, ΟΥ ὈΘΙοηρίηρ ἴο {π6 αν αϊο στοαρ. ΤῊΘ ἀοτγίνα- 
ἔοπ οὗ {μ6 πογὰ ἰβ οοπίτονεσίοα, ὙΊ τοΐοσοποθ ἴο {86 Ρίοὶ οὗἨ Ὅ2], Ὁ 18. οβ Ὀ] ΙΒ 6 ἐμδῦ ἰΐ 
ΘΙΏΌΓΒΟΘΒ (Π6 ὕπνο 5'ρη οί 8 “ ἴο βίηρ ᾽ δηα ““ἴο ρ]αν πὸ 186 1,δἰη οαπαγέ. Τὶβ τδαϊοαὶ 
ΣΩΘΆΠΙ τ᾽ Ἧ788 [ΌΣΙ8]17 δϑβυτηθα ο Ὀ6 “ἴο οὐ, ἔβοποῦ “ἴο αἰν!α6,᾽ δηὰ ἔμθποθ σοξοστοά ἴο 
ΤΠ Υ ΟΠ τα 168] ΑἸΥῚΒΊΟΏΒ, ΟΥ̓ ΟΞ ΘΒΊ γα, ΜΒ ΘΠΟΘ 1 γ88 ὑγϑηβέογσοα ἴο {86 ἀ 6] ἐν ΥΎ 186] δ οὐ [86 εἰηρίηρ, 
Ἐν α], μοῦγουοσ, δίαγίβ τὶ} 86 τηρδηΐηρ, “ἴο Ῥσθη6 {86 γἱηθ,} ἴον. χχυ. 8, δΔπα ἀοσγίνοϑ 
ἐδεγαίοσγα, |Κὸ ἰδ 1, ρωίατε, οογιρμίαγε, [86 8686 οΟὗὨἨ Ῥῦγο, δΙΓδΠροῦ,---ἰ, Φ., ἴο 
ΡΙΔΥ͂ δπὰ εἷπρ ἴῃ ἀοβηϊθθ πΌΩΡΟΙΒ, ἱπ τγίμπι δπὰ ἄπο. Ἡδηρβίθηρογρ δάἀορίβ {89 
Ἰρδϑηΐηρ ἴὸ ἀγοθθ ἱπ (89 βοῆ80 οὐ ἰο ϑάοσῃ, ἴο ογηδιηθηΐ, δηἃ βίποϑθ (86 ψοῦὺ 
δἰδηβ βοπιοίϊτηθβ πὶ {86 ααἴδνο δηὰ βογηοίϊτλθθ ὙΠ {μ6 δοουβαίϊνα, απὰ ἷἱβπ ἔγο- 
αοπεγ οοπποοίρα πὶ {86 βεμΐθποο, ΤῸ {86 1ογὰ, ἀμὰ ΗΐΒ ΒΟΠΟΣ, βίγθηρίῃ δη ἃ παηη68, 
[6 δβετισηθθ {Π6 βρη βοδίϊοη ὑο βίην Ῥγδῖβοθ ἰἢ ογμδὺθ αἰβοοῦσβθ; ἰὸ βίῃρ δυἰϑί64}}γ ἴῃ ἀΪ5- 
Ἐποιΐοπ ἔτοπι 8π ΔΥΌ] 688, Βα 0 ]6 ΙΔ ΠΏΘΓ. ΚΑῚ] ἰγαηϑὶαύθθ 1ΐ, “ϑοηρ; οὗἩ Ῥγαΐβο. Ἡυρίο]ά 
ΤΟΥΤΩΟΥΪΥ͂ Βυρροβοα ἐμ ογίρὶ πα] βἰριϊδοιίίοη ἰο Ὀ6 “ἴο ρῥυςῖκ.᾽ ἸΤδυμ 4180 Βδίίομον δπὰ 
ἀεβθηΐτβ 'ἰπ (μ6 ΤὝεέδαιγ. Ηρ 6]α αὖ ργεβειὶ (Ζεἰδολτγυἐ ἀν ἀευέδολδη πιογρεηῖ, Ο δοϊϊδολα 
1, 894 ἢ ; ἵν. 189 ἢ) πἰασίβ τὶ {Π6 ῥυἱταΣυνο τηϑδηΐηρ, “ ἰο Βυπλ.7) ΤὨΘ δρρ]!οαίΐοη οὗὨ {Π6 
γευῦ ἴο τηθβίο δα βοηρ ἴῃ ρῥγαΐβο οὗ ἀοά, ἰβ ἰοαπα 85 ΘΑΥῪ 88 ΕἸχοὰὰΒ χν. 1; “πᾶρο8 ν. 8 5βα.; 
Τοίουτίπρ ἴο τη 510 ἴῃ σΘΠΘΓΑΙ, ΑἸΉΟΒ Υ. 28; ἷπ Ατδϊηδὶς ἔοττω, Ώδη. 111, ὅ. ἴῃ Ῥβ. ο. [86 ποιη 
5 οοπηδοίρα τ ἢ ἐπ6 ποτὰ ἐείλ δααἦ, (εἰς ὁμολόγησιν, δορί.) Ξεῦο (Π6 Ῥγαΐβθ; ἰπ οἴδσ οϑβοθ ἰῃ6 
ἴαμιεά οὗ ἴδ δϊμοσ [Ὁ]]ΟΥΒ, ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΠΥ [16 δοίλ οὗ [16 ᾿ηβίγαπχοηῦ, σΘΏΘΓΑΪ {πὸ οἰ 6. 
(Ρεβ. ἵν., νἱ., ᾿χνἱϊϊ. δῃὰ ᾿χχυἱἹ.). ΤῊο σοῦ ἴῃ [5 ἀου}}]6 πηθδηΐηρ, ΡΒ. χουν [, δ 'α, βουπᾶ τ]ῃ 
ἐπ6 ΟἸἴΠ6 Σ᾽ δὰ νυ [86 γοΐοϑ οὗὨ βοῆσ. Μυβῖοϑὶ ρ] αυίηρ, ἴῃ ἀἰδύλημοίομ ἤτοι δἰ πρίηρ, ἰβ τλλθ 
Ἔβροοΐδ}}7 ῥῬσοταϊποηΐ ἱπ ῬΕ5, χχυἹῇ. 6, οἱ. 1, εἶν. 88, ον. 2, αν}. 2, 

8. ἩαΔΕΪ (Βορίαδρ, συνέσεως οὗ εἰς σύνεσιν), Τλαῖμ ΘΓ, “ δὰ ἱπδιτυοίοη,᾽ Τῷ 18 {π6 Βαροσβογίρ- 
ἕο οὗὨ ἰγίθου ῬβδΙηβ, ΜΊΟΠΔΘΙΪβ ΟΧρ]αἱτβ 10, [Ὁ] τίη ἐπ Αταθὶο 858 “4 ἀϊϑοουτβα ἴῃ 
γΘΓΕΘ ;᾽ Πὸ ὙΥ οὐΐο ῥγοΐδιβ “ δὴ ἰηἰγίοδίο βριγαῖῦδνο ἀἰθοοῦγθα,᾽"" δπ 4 Γοίουβ τ ἴο Οἶμοσ οτἱϑηΐαὶ 
Ἰαπρτιαροβ ἴῃ ἩΙΘμ {86 ἰά6α οὗ ρόδα ἰβ ἀθυθορθᾶ ἔγομι [8:9 ταθδηΐηρ, “ νἰβάοι," “ ἱπεῖρῃῦ,» 
“ Δοοσίτί πε. Οἰεβεπίυβ ἴῃ [86 7ἠεθαιγιϑ, τοῖθσβ [86 Θχργεθβίοῃ ἴο {89 ρΆγροβο οὗ ἐδ βοηρ, ἰὸ 
Ῥτοάποο ἱπεῖρῃί, τυϊϑάομῃ (δηᾶὰ Ρἱοίγ), τ ΘποΘ ΘΥΟΤΥ͂ σαγηιθη, δαογπι αὐ γὸὲ αἰσΐπαθ δρεοίαηϑ 
ταῖρσηῦ μᾶνθ ὈΘΘῚ [818 παπηθὰ, Ο]νΐη, Κ ὶ!, εἰ αἰ. ἱπύογργοῦ {88 ποσὰ 88 ἃ “ ἀϊἰ ἀδοίϊο ροϑιι,"» 
Τοίοττί ηρ' Ὧ8 ἴο ῬΕΒ. χχχίϊ. 8; χ]νϊ,. 8. ΗΘΗρΒύΘ ῬΟΥ͂Σ ἀπάοτγβίβπαβ 1 ΒΡΘΟΙ ΗΕ 4}}γ ΟΥ̓ “ ἱπβίχιοῦ- 
ἱπρ ἴ6 σὨυτοῦ, Ὀὰὺ 8. 'β δρργοργίδί οὔ]ν ἴο 89 οοπίοθηϊβ οὗ ἔγο Ῥβ8] πη, (χχχίΐ. δὰ 
ἰχχυἑ]].). Ῥα, χ]ν. οοῃπθοίβ 1ὑ πὴ [86 Ἰοϑαϊηρ {1116 ΟΥ̓ ῬΒαίτηβ δλέν 7εαὐ!αοιδ, “ Βοπρ; οὗ Ἰονβ,» 
διὰ Ῥβ. οχ]]. 85 ἐπ αΐ, “Ῥταγον." Τὺ ἷβ, Βονθυοσ, ἀθοίβῖγο ὑπαὺ »παδζῖζ ἴῃ Ῥα. χ]νΐ!, 8, 5 ἴῃ 
[τ δοσυβαίίγο, {Π6 οὐ͵οσὺ οὗἨ {π9 βἱπρίηρ, (Ηρ 6] ἃ τῆ ͵ἰβ ἱποὶ πρᾶὰ σαίμοῦ ἴὸ ἐπ νἱϑν οὗ 
Οεδβοηΐῃ5 δὰ 6 ΝΥ εἰζ6)]. ΕΑ] ἃ χορϑιαβ 1ὑ 88 8. οἴοβος ἀϑβηϊζίοη οὐὗἁὨ ώϊβ πιυβίοβ] γϑοϊδίΐϊοιν 
δηὰ (πηι οὗ ἃ β κι ΠΥ τοπάθγθά βοηρ, θθοδῦβθ ἃ οἷθυοῦ, τη ϑ] οἱ ο08 βοηρ ἰβ Θααΐϊ να] οηῦ ἴο 8 
δποῖὶγ ασίϊβῆο οθθ. Ηδ ἀβῆῃαβ Σύ πιοσο ΘΧΘΟῦΥ ἴῃ {86 οαλγό. νἱϊ!. θὅ, 835. ἃ βοηρ τ ΟΠ ΘοΓδῚ] 
τοῦπὶς, ἰο Ὧ6 Βοοοιαρϑηῖθα ὈΥ͂ ΟἾΘΑΓ Βουπαΐπρ' στα θ415, Κοορίπρ ἐΐπιθ. ΤΉΪΒ ἰβ οογία ΠΥ ργο- 
1ΕγΔὉ]6 ἰο 86 ἴοστηοῦ ἰηἰογργοίβΐοη, ἀραϊπαῦ τί οἢ Ῥεβ. ᾿ἶν. δηα οχ] δ. ἀγθ οβρϑοΐϑ!} Ορροβϑά. 
Ῥᾳ, χὶν!. 8, Βούγουου, 18. ὉΠ νου Ὁ16 ουθα (0 (δ Ἰαςα ορ᾽ ποθ. 6} 1 Ζϑοῖ,, τοίοσγίηρ ἴο ἐπα 
Ἡ]ἸΡΆΙ] εἰρηϊβοιίοι, ἱπύογρσοίϑ ἰῦ 88. “ σοβθοῦνγθ οοῃἰθτωρ] ἰΐου,᾽ φία πιεαϊίαϊῖο, Ῥα, ονὶ. 7, φ΄, 
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ΧΙ. 2; βοηρ οὗὨ ΗΟ]. χυΐ. 20, θθβοδῦβο ἔῃ 6 ψΟσὰ ΟΟΘΌΪΒ δἰπιοδῦ Αἰτναγβ ὙΪΓΠ ΣΘίογο ποθ ἴῸ ρα ζ- 
ΒΟΠΒ, πα ἰπ 2 ΟἜγοη, χσχχ. 22, ὑγαΐβοβ {π0 1,ου]θ χητιβἰ οἰδηβ. Ασοογαϊηρ ἰο ΗἱΣίς, [6 ποτὰ 
σϑπηοῦ ῬΟΒΒΙΟΪΥ ὯΘ ἃ ραγίο! ]6, Δα ΒΟΔΓΟΘΙΥ δὴ ΟὈ͵]θοῦ ἴο ψὮΙΟΔ [86 πηραπὶηρ “ ἐπείσλί᾽ οουἹὰ 
Ἀὸ κίνοη; Ὀυΐ βίρηῆθβ, Δοοογαϊηρ ὑο ἀπ Αταρὶς ἀογίναίϊίοη, “ ἔοστη,᾽" βοιμοίἱηρ “ ζοσταϑά, ἰπ 
ΒΘ ΠΟΙΆΙ, “4 ΡΟΘμλ." ᾿ 

4, Μπ|ιξλέίαπι ΟΟΟΌΒ ἴπ [86 διροσβοσ ρἐΐομβ οὗ δἷὶχ Ῥβδὶπηβ (χυὶ., 1ν].--χ.), βοπιϑίπηθβ ὑτθ- 
οραϊηρ δηὰ βοπχοίξζτηϑβ [0] ονσίηρ [6 ποτά, “ οὗ Ἀνὰ. Φογοπλθ δπά {86 οἸἀοδὺ ἘΔ μα, ἕο 
{μ6 {πὶ οὗ ΙΒαΚὶ Τοβοῖνο 1 ἰμῦο ἔτσο ΘΧΡΙΟΒΒΊΟΏΒ, δοοοσάϊηρ ἴο Α41}], τοῦ ταπεινόφρονος καὶ ἁπλοῦ 
τοῦ Δανίδι Αοοογάϊηρ ἴο Θ'γτιατήδοὶ, ἱ, δηὰ ἱϊ. ταπ. καὶ ἀμώμους ΤΏ ΗΟΙΙΔπάοΣ Ὑοχβίμηδη 81056, 

ΟΥ̓ τοοθηΐ οοτϊητηθηΐδίοσθ, (πῃ ἷβ Οὔπιπι. ἐπ ῬΒ. χυΐ., 1829), δάορίβ ἃ βἰυδϊαῦ ἰηἰογργοίδίίου, 
ἴδ6 υηΐογίαμηδίο, ἀρ] Ἰνογοά," δίποο [βακὶ, τηοϑὶ οὗ (86 ΒΑθθίηΒβ, ἀμὰ [16 οΟ]άον Ογβδη ὁχ- 
Ῥοβίϊουβ, ΒΌΡ ροβο 86 νογά ἴο Ὀ6 4116 ἰο ζΖοίδημσεερο]ά. πὰ ἴο βίῃ  ν οἰ 6 Γ ἃ σοϊάθη ρόσια, 
ἡ, 6., ἃ ἰγθαβγθεσεα ὈΥΐ061688 μόρα, (Ἰλιῖ μοῦ μὰ Οαἰθγ), Εκο [86 βαγίηρβ οὗὁ ΡΥ Βαρόγαβ, ΑἹ,, 
εἰ αἷἱ., ΟΥὨ “υυὺτὶτοῃ ἷπ ροϊάοη ἰδ ΐοσβ," κὸ {πὸ ἡπιοαϊαξάξ οὗ ἴἰὰ6 Ατὰῦρθ. ΟἸμλουβ ἀοσῖνο [89 
ἰάθα οὗ 84 ἰγθάβυσο ἔγοπι 6 Αταρὶο “ ἴο ἷἰὰθ  'ξξεῦο Ῥγοβεσνθ σδγο Ὁ }}Υ (ατοί. Εϊπλοη ἐἕ αἰ.). 
Ηἰυσῖς, []Π]ονίηρ; (86 Αταρὶο, Ροϊηΐβ ἴο 86 τηϑδῃῖηρ “ ἴο ΚΚ66Ρ Ὁ ομϑ᾿Β βο᾽ ἔ Ξξε΄ς ποῦ ἴο πιδᾶῖζθ 
Κπονση,᾽ 8} ἀνέκδοτον, ΟΥ̓́. ἈΪΓΒοΤίΟ ὈΠΙΚΠΌνΤα Ροθτα, ἩΒΙΟἢ [86 ΘοΙρ ον δα ἴον [μ6 γε ἔπηθ 
δαάἀοα ἰο {86 οδποη οὗ ἸΤλαυνὶς Ῥβδίπβ ἴθ οχίβύληρ. ΕΔ] ἴῃ (86 οαλγό. γἱϊ!. 6, 7; 6Χ- 
ῬΙδἰπβ ἐδ 88 “3 βοῃρ δοδοιημρϑιηϊΐοα τ {π86 411 τησδίο, τ ἢ τοδγίηρ, ἀ}1-δουπαϊπρ' τιυδὶς οἔὨ 
186 σονται 413.) Μοαῦ οὗ [Πο χοοοηΐ οοπιμηοηΐδίοσβ βίποο Βοβοητηα! ]οΥ δηα Οθβθηϊυβ [0]]ὁὸνν (86 
ἰγδηβδίϊοπ οὗ ἴθ βδρίαδρ.: στηλογραφία ΟΥ̓ εἰς στηλογραφίαν; ἍᾺ]ρ..: Τιξωϊὲ ἱπδογίρέϊο; ΟἾΔ]: 
Δοιωζρίωγα τεοία, διὰ τορατὰ πὶ ζλέαπιξεην ζλέαδ ἴῃ [λ6 Βαροτβογὶ ρύϊοη οὗ [8.6 βοηρ; οὗ Φεγοιΐδι 
ΧΧΧΥΪΙΙ. 9. 1ὺ ᾿ηθδη8 ἴμθὴ οἰΐμονῦ “ Ιηβογρίίοι," (Ε. Η. ΜΊο46]), ον “ Του ἱπβοσγρίίοη," 
δραΐη, “το σαὶ οὗ υἱοίοτυ,᾽) οΥ, τὶ ἱηρξεϑοηρ, (6 ὙΥ οἴ[6), Οὐ ““οηρ οὗὨ 1πϑογὶ ρύζομ,᾽" ΟΣ 
Ῥού(ον δβι}}}, οαίο-ττοσὰ ροοια, (Π)611286}}}, Ὀαοδῦβθ ἐπ ὑμθθθ Ῥβδῖτηβ ὕνχο ἔδαΐϊασγθθ ἃγὸ Ὀσοῃιὶ- 
ποηΐ, τ Ὴ]ΟὮ 816 ἔουπα πἀπἰϊοα ἱπ 16 Ῥβαϊπιβ οἵ Ἠοζοκίδῃ. ΤῊ Ϊβ 18 ῬΑΓΟΎ (Π6 ῬΓΟΙΑΪΏΘΠ6Θ 
εἰνϑῃ ἴο πιθυλοσὶαὶ πογάβ ΡΕ8. χυΐ. 2, [νἱϊ], 12, 1χ, 8 (φ΄. 15. χχχυ!. 10,11), δῃὰ γμαγίὶγ [86 χοροί - 
ἰίοη οὗὨ βιο πογάβ, ἰπ 8 βοτΐ οὗ σοΐγαϊη, Ῥβδϑ. ᾿νἱ., 1ν]1]. δηὰ Ιχχ, 1Τῦ τηυϑῦ Ὀ6 δσοπβίἀοχοα, μον- 
δυο ῦ, ὑμδῦ [86 σἤδηρο οὗ σι ἰπΐο ὃ που ΟΟΟΌΓΣΒ ΘΙΒΘΎΒΟΓΕ ἴῃ 186 τοοΐα οὗ {8656 πογάβ. Ἠθηρ- 
εἰθη θοΥρ; ΔΘΒΌ 168 8ὴ ἰπύθη 041 οἰδηρο οὗ ἴμ6θ ἰοϊζοσβ Ὀγ Πᾶνα, ἴῃ ογάου ἴο σῖνο, ἐμγουμῃ 
{μι Βαρογβογ ρεϊομ, 8 ἄθερϑῦ βεῆβθ ἴο 18} βοῃρ,,---ἴο ΔΠπΠΌΘΏΟΘ ἃ βοοζοῦ. [Ἃπ Ῥβ. ἴχ,, [89 βαροῖ- 
βου ρύϊοη 48 [86 Δἀα!ἴοπαὶ οχργαββίοη ἐείἀπιηιθά (βαρίααρ. ἐἰς διδαχήν) ἴο ὕδλομ. Τὸ ἰβ ροῆθ- 
ΤΑΙ τοϊογγοὰ ἰο 86 ἱπβίγυοίίοι ἐπιραγίοα ὉΥ͂ [86 1,ουὴῦοα] Ῥγοοθηίοσ, Ὁ 6 ᾿ εἰΐθ δῃὰ 
Ἀο ἰσβοῖ, οα [86 ΘΟΠίΓΑΓΥ, ἰὗ 18 τοΐοστοα οβρϑοΐ}]}γ ο 2 β΄δῃι. ἱ. 18, δοοογάϊηρ ο τοὶ Ὁ 88 
ἴο Ὀ6 βαῃρ, ἀαγίηρ ἱπδισοίΐοη ἰπ [86 υ86 οὗ μο ὈΟΥ,. 

δ. δολίσραγδη (βορίαδρ. ψαλμός), ΟὨΙΥ 88 βαραοχβοτίρίζοπ οὗἨὨ Ῥα, υἱὲ. διὰ ἴπ [89 ῥ]υγαὶ, 
ΗΌΑΚ. 1.1. Βἴποοθ ἰδ ἰβ ῥγοοοάθα ἴῃ (86 Ἰαινοσ ρδββαρθ ὈΥ͂ (80 Ῥγαροβί θη ὉΡ 186 οἷον 
ΒΟ ὶ5, δηὰ ὄνθὴ ΚΊτ)οἱ Δρρ]!οά Ὁ ἕο δὴ ἱπβίγυπιλοπῦ, βοπλθ βοτί οὗἉ κἰσίπρ' ἱπβίσυτηοηΐ, δὰ 
οἴμοσθ ἴο (86 Κἰμπά οὗ ἴομοϑ, οσ [Π6 βίγ]6 οὗὨ ρίδυίηρ ὑροη 1. Βαυΐ {6 Ἔχργοββίοῃ “ ψμῖο ἢ} ΠΘ 
ΒΒΠρ᾽᾽ Τοΐθσβ ἰὁο ἃ βοὴ. 6 οίϊο, [0] οτσίηρ 16 Ατδρὶο, δἀορίϑ [86 τηϑδηΐηρ, “ ἃ βοῃρ οὗ 
Ἰαπιοηΐαίίοη," Ῥϑαϊυβ, “84. τοβροῃβίγο βοιρ,᾽ Οεβθηΐυβ, ἃ “βοῃρ οὗ Ῥγδίββ." ἩΗπρβίθηο τς 
βπά5 8ῃ ἱπάϊοαίϊοι οὗὨ ἰΐβ οοπίθηίθβ, γοξοσσίηρ ἴο [6 οοῃξοβδίοι οὗ 54] ἰο αν, 1 βδιη. χχνΐ, 
21, δπἃ 88 ᾿Ἰκονσίδο Ααῃ]]., Εἰγσαίηδοι., ΟΠ 4]4., απ [0] ονσίηρ ὑμ6 πὶ, Φ Θτοσαθ δη ἃ τδηΥ ἘΔΌΌΪ8, 
εἰαία ὑμπαὺ “ Εττοσ, ΘΟ β᾽ 0η8, Του ρίν 088, 18 [8 τη οδηΐηρ Δηα (ΠΟΥ δϑβοοὶδία Ὁ τ ἢ Ηἰδύογϊ αὶ 
Δ]υβίομα. 76 τη Δ᾽ ΟΣ Υ ἰγαπβ]αΐο δ, “ αἰ τδθυβ ᾽ ((Π6 ψδπάογίηρ ροθπι, οὐδ ἐγγαΐζίοα οὗὨ 
δηοίοηῦ ΡΟΘΙΓΥ), πα οχρίδῖῃ {86 ρίαγαὶ ἱπ ΗΔΌ. ἔγοτῃ [86 τη 014 δπα ΘΟῊ ΓΘΘΒΘΟΪΥ ταϊηρ]οά 
ΤὭγιαοβ. ΗἩπυρίρ]α οβδσα (89 οοπ]οοίαγο ἐμπαῦ ἔπ ποσὰ ἰβ ἃ οορτιαΐθ ἔοστα,---ἃ Ὁ]ΔῪ προ [δ9 
δἰ τα] Υγ ἑοιταϑὰ λίσσαγδη, ἶχ, 17-  Ῥοοηι," “βοηρ." ἨἩΗἰϊσὶς Ροϊηίβ ἴο (89 Ατδρὶο “ δχδοῖ 
τὨγΓΠπλΐ081 ἀἰβοοῦγθθο ἱπ οοπίζαβὺ υγ ἢ ργοβθ.ἢ 

8 9. ΤῊΒΕ ΑΒΤΙΒΤΙΟ ΒΤΕΌΟΤΟΒΕ ΟΕ ΤῊΞ ῬΒΑΙΜΗ, 

ΤῊ ροοίϊοδϊ ἴοστα οὗ [89 Ῥβαῖπιβ βίη β ἰῃ ορροβίὑΐοι ποῖ 6 γ τ Ὁ ΟἿ το σίου Ποὺ ἐπ οἷν 
Ῥποορπουίὶς οπαγαοίογ, ὙΒΘη στ ΒΟΥ υπάοτείοοά. ΤῊΘ ἰπβαθηοθ οὗ [86 Κρ τὺ οὗὁἨ αοά ὕρου 
ἐδ)9 Βοα] οὗἨ [89 ΙΒτδϑ 188} ροοῦ, ὈτίηρΒ μἷβ ροοίϊοαὶ ἐπάονταθηίβ γαίμοσ, ἰπΐο ὑπαὶ γ ῬΓΟΡ ὺ ουγτοηΐ, 



ὃ 9. ἸῊΞ ΑΒΤΙΒΤΙΟ ΒΤΕΌΟσΤΟΒΕ ΟΕ ΤῊΕ ΡῥΒΑΙΜΒΗ. 2ὅ 

Δα ΘοΟμἾΓΟΪ5 [π6 ΡυΪἸβαιώοηβ οὗἉ ἔθ] πρ' ἰῃ ἷ8 δγουβοά βο]. ΤΆ686 ρα βαίίομβ, μούγανοσ, ἐπ 
8 ΠΔ[ΓΆ] Οχργθβδβίοη ἴῃ (89 υἱγαιοη8 οὗ ἷβ ἀϊβοοῦγεθ, (ῃ6 γο Έ]ΥὙ οὗ πὶ οὶ 15 βυ οἰ ΠΟΥ 
Ἔχργοεβοα ἰπ [86 »αγαϊἰείξδηι 9. πιεηιδεγδ, 88 ἴμὸ βιννο ]ΐηρ οὗἉ ἷβ (Βουρὺ 15 'π σαθογαὶ Ἔχ ργοββοά 
ἴῃ {86 οδαγδοίογιβιϊο ολοΐσο 977 ἔαπσυαρε, φ΄ί, Τιονίὰ, δὲ βϑάογα οεθῖς Ηεούγαογωηι ρῥτοίοσί, 
εὡπὶ ποίΐβ, 7. Ὁ. ΜΊΟμΔ6]15, ΕΔ, Βοβοηχ ]]οῦ 1815, τ οθ6 Οὔβουνδίϊομβ ἰπ ἰαγίηρ; [86 ἰουπα8- 
ἤοῃ οὗ [86 οοτγγϑοῦ Υἱοῦ αγα Ὀ6ΘῺ ποσὰ ΕΠ ἀονοϊοροᾶ Ὁ Ηδγάογ, ἀἰθβοαίυβ, θ6 ὟΝ εἰΐο, 
Κδιίεν, Ενδ]α δὰ Ἠυρίδ] 4. ΕῸΓ ἃ οοἸ]θοίζου οὐ ΟἹ 6 σ Ορί μ0ῃ8 φῇ ΟἌγρζου (πέγοα,, Ρ. 8 1) δὰ 
ΑΔ βομαίΣ, Ῥοπ ἀθν ότι ἀον λεῦν. Ῥοεδὶε ποὐϑέ εἶπον Αδλαπαϊμης ὥδεν αἴ μια ἄν. Ποῦν., 1825. 
ΤὨΘ τρδῦϊοσ ἰ8 ΧΟ ΘΕΟΥ͂ ῥγοβοηΐοα ὈΥ Πὸ ὙΥοἰία, Οὔηιηι. κὶ 7, πὶ [86 Τομλλγα οὗ α. Βαυγ, 
ὃ 78, ἔ Ἰπάοροπάρηϊ ἱπνοδυϊ ραίϊοηβ, τσ Υ οὗὨ ταθηϊίοη, ατ Β6]οσσδη, Ῥεγδμοΐ οἰπεν ἠοῦν. 
Δέείισιξ,, 1818. αλβομᾶϊζ, δῦγπι ὡπαὰ Οεἰδέ ἀδν ἠδ». Τοοδῖο, 1858. Ἐς Μογοι, αἷς δότηι ἀδν 
λεῦν. οεεὶε, 1858." 

Τ0 ἰβ βο ουϊάθηΐ, ἰμαῦ ἔμ6 βουπαᾶβ οὐὗἁὨ [86 ᾿οσβ, 88 86 τὸ Ὀγὶρηΐοσ ΟΥ ρ] οομαῖοῦ, δηὰ 
[86 διιβαϊηρ οὗ [δ6 ἤοπϑ ἴῃ βϑηογαὶ, βίαπαά οοηηθοῖθα ψῖ} [86 66] ὴρ ἀχργοαβοά ἴῃ ἸΒομλ. 
ΤὮ ΒΆΠ16 18 ἔπι0 οὗ (86 ταγίμπι, [6 τηογοτμοπῦ οὗ ἔπμ6 ὑβουρΐ, οὐ ὑμ6 ρυ ]δαίίοῃβ οὗ ἔδβοϊίηρ, 
ΕΧΡΓΟΒΒΟα ἴῃ [86 ΤΟΙ ἰΑΓΑΥ͂ ΟΥ̓ ΤΊΟΓΟ χαρίὰ ΒΟαΌΘΠΟΘ οὗ ΒΥ}]Δ 0165 δὰ πνογάβ. ἀπὰ (86 Ηο- 
Ὀγοῦν ἰδηρτιαρθ ἰβ ραΓ ΪΟΌ]ΑΙΥ δαδρίοα, ὈΥ͂ 18 ργορηῃηδηῦ ὈΓΟΥΣΥ͂ δηα αἀϊσηϊοα βὲτα ρ] οἱ, ἴο 
ἱπάϊοαΐο ὑμπ6 τὶ οσβ ἔθ! πρβ, ὈΥ̓͂ βου πα 8δπὰ δι ρ] 8518. ΤῊ δι Ίονγα [86 οοπ)θοίαγο, ὑΠ8ὺ (89 
δ Ρ]ογτηθηὺ οὗ δἰπιξαγίψ δου ΘΧΡΙΘΒΒΊΟΠΒ, ΒιιΟἢ 83 ΔΙῸ ΓΥΘαΙΘΠΟΥ ἰουπά ἴῃ (Π6 ῥτορβμοίβ, 
δεβοοίδίθα τι 86 ἸΔηρΌΔΡΕ ΟΥ̓ ΟΥΑΙ ΠΔΙῪ αἰΒοοΊΓΒΟ, ἱπ 560 Υ108] Δἀἀγαβθοβ, Δα ἴῃ ΡΥΓΌΥ οοἢ- 
ΠΟΟΣΙΟΩ8 οὗἩ ἱδβουσμύ (ΚποΡοὶ, νορλείέδηιι ἀον δε. ἱ. 406 ἢ), νὰβ ποῦ οοπῆηρα ἴο ἐμ ϊβ 
δροοΐοβ οὗ νυπρα. ΤῊΪΒ ἰβ ὑ1π|60 4180 οὗἁὨ {Π|086 8 τα ΣΡ 168 οὗἩἨ βδουπὰ ΜΏΙΟΣ ἔγοαυθ ] Υ ΟΟΟῸΓ 
ἴῃ ἴδ ῥχορβοίϊο νυϊηρθ, ου {86 ἐαϑέ δυϊϊαδίς οὗ (86 γεῖβο. οι (.διόί, Αδλαπαϊί. ἰ. 88 1.) 
8.45 δοίιδ !γ ῥσγοόύθῃ, δὲ πίθος μα] τῆγταθ (1π 8 ὙΪΔΘΥ 5686) 1 ΙΏΔΠΥ ρῥδββαροβθ οὗ ἴδε ΟἹά 
Τοοϊδιοηῦ, ΜΕ16 ὕαη Τῇ] ( ολῥοϑίπστυπα ϑριεἰξωηδέ ἀδν Ἡεδν. 1ϊ. ὁ, ὃ 4), Οδγρζον (15- 
ἐσοά, 18), ϑιδδϊβομανζί Ῥόη ἀδν Ἐῦγηλι. 8. ιο., ᾧ 61) δὰ Επνα]ά ( οεί. Βῶσλον ἱ. 104, μπαὶ 269 ἀδν 
Νεικη Αι ϑαγδ.) ἈΒουϊθ6 βυοἢ ΔΡΡΟΆΓΔΠΟΟΘ ΤΠΘΓΘΙΥ͂ 0 δοοϊἀθαΐ, Βαυὺ οϊασμμοσ ἢ85 χαβυγιοιθά 
δ} ι16 ᾿π θη 008} ΓΏγτηΘ, ἩΒ1ΟΪλ ΠΠΟΓΘΟΥ ΘΓ ΒΘ] ἀοτ ΟΟΟΌΓΒ, ἴο [116 ΒΟηρΒ οὗ {μ6 ΘοἸΙμῃλοπ ΡΘΟΡΪΘ, 0 
ἔπ6 ργορμοῦϊο ἜΧργ βίο ἢΒ Οὗ ΘΔΓ]ΠΟΓ {{π|68, δηα ὑο Θρ᾿ σταμητηδίϊς στὰ 168 οὔ] ἴθ, ἈΙΟὴ Δα ΟΓΔ]]Υ͂ 
φοπιο ἄονσιι ἴο 86 {ἴπ|6 οὗὨ {μ6 δυύμουβ δῃη ἃ σΟΙΏΡ ]6 ΓΒ, ργοϑοσνϑα ΟὨΪΥ ἴῃ Β'ηρ]6 ραββαροβ, ρ6- 
δδρϑ, ποῦ ἴῃ ὑμοὶν οτἱρίπδ] ἕοστη. Τΐβ 1Ἰπηϊ δίίοι 85 αἰγοοίθα αραϊπεὺ (86 ορϊπίοῃ οἱὗὨ ΟἹ ΓΣ 
πιϊΐοτβ, 80 ΓΟ] ον πρ [86 ΟΧϑ1 016 οὗ ΟἸοσσυΒ τοραγαθα ΤΉ 6 88 (8.6 δββϑηῦ δὶ ἴοσιῃ οὗ 81] 
ΡΟΘΕΥ, δπά βουρῃὺῦ ἴο ἀἰβοουογ ᾿ὖ 'π μ6 ΟἹ Τοβίδιμηοηΐ, 28 βοίπα ον (226 ἀσοεπίω Ἡεὸν, ». 81 () 
διά Τρουϊπαὶη, εγδμοὶ εἶπορ φιολέϊσεη Τήεοτίς ἀν διδί, Ῥενεξωηπδί, 1775, ἢ δὶ ἔ, ΤΒΘ βἰμιΐ- 

. ἸΑΤΙΥ οὗ δουπὰ ΜΒΙΟΘΝ ΓγΓοα ΘΠΕΥ ΟσσυΓΒ ἰπ 16 ῬΒΑΙ πη, 8 ποὺ τοραγάθα ὉΥ ΞΟ πα πιοῦ 85 ἰηύθη- 
Ἐομδὶ σγτηοθ, ἔσο ὑπο ἔδοῦ ὑμδύ ὑ8}6 Β' ΠΥ ΟΥ̓ ΒΒ Χο8 πα οὗὨ ποιλΐη8] δηα γοῦθ8] ΘπαἸ ηρΆ, 
τοῖσηῦ ὙΘΥΥ Θ451}1Υ ῥτοάπορ, ἀπά οβίσηθαϊγ, βουϑί ἰηρ Βὲμ} 147 ὕο ΓΗ ΎτΩΘ, ᾿π 0Π 6 ΡΔΓ8116] βοηύθῃοθ 
οὗ Ηοῦτον ρου. {“Ζ{]. 1,εΥ (2) 16 πιείτίδολε δόγηι εν λοῦν. Τοεδὶδ δυδίεηναξίδος αατροβίεἰ ἐξ 
1866) 885 δἰζοιηρ ρα ἴο ΡῥΓονυΘ, ἈΩΒΙΙΟΟΘΒΒΆΠΠΥ, .μαὺ αὐέξεγαξίοη,, γγὰβ ἴλ 6 ἔΌΓΙΩΔ] τθδηβ οὗ Ὀϊπά- 
ἴῃ ἡοροίμον 1Π6 ἱπαϊν άπ4] βουΐθβ. 

Α προίσἱολ] βἰζηϊβοδποο ἴῃ [Π6 ον ἰζαδῖο8 οατὶ Ὀ6 85 11{|16 ἰῃυτοα ἔγομι {ἘΠ 18, 88 ἔγοπι {Π6 (μοὶ, 
ταῦ (6 Ῥβδίτηβ το γα βυηρ τὶ. ἃ πλυδῖ68} δοοοιηρδβηϊτηοηὺ (ἴδῃ ΤῊ], Ρ. 24). ΕΓ [Π6 βοηζ 
γγ885 τοοϊἰδίνο δἰπρίηρ, υἱά. 810. ΤῊΪ8 πηυβῖ0 8] ἀο] νογυ, ὑμπογοΐοσο, ἀοθβ ποῦ ροϊπὶ ἴο 8 συ Βη,, 

ἀσρεπάοπί ρου φμαηέξέν πὰ πωπιδον οὗἉ ΒΥ 114 0168, Ὀαΐ ΟὨἸῪ ἴο ἃ σεπεγαῖ ΓἈΥΗΤΩΪΟΆ] τηονοπιθηὺ 
ἰπ ψΔΙΟΙΒ (86 τἰβίτρ, οὐ 1Ὰ11}π|ρ’, (ἢ ΤΙΏΟΓΘ ΓΆΡ ἃ ΟΥ ΤΊΟΓΘ ἰΓῪ τηονομθηὺ οὗ (Π6 νοΐοθ, γγχ88 ἀ6- 
Ροπάοπην ΡῥδυῦΥ Ὁροὰ δ6 ἀΌ ΔΙ} δα ΡΑΓΟΥ ἀροὰ {π6 ροβίϊοη οὗ [86 πογὰβ. Τὴ Ἰδοῖς οὗ 
τηοῖγα, ῬΓΟΡΟΥΙΥ͂ 80 68]1164, ἴβΒ ποῦ ΒΟΥΘΟΥΘΓ ἰο Ὀ6 Δβου θα 85 θὲ Υ οἰΐδ βᾶυβ, ἴο (μι ὶγ τυ ΘΠ 688, 
88 30η 238 Οὗ [86 σΟΙΉΠΊΟΙ ῬΘΟΡ]6. [1 8 ἃ ῬΘΟΙ ΔΥΙΥ οὗὨ ῃ6 ΗΘΌΓΘΥΥ ΒΟΠΡΒ, δὺ 85 ἴῃ ρθη η9 
Οὐδιτηδπ σοσβο (Μοῖοσ, ξόγηι . 4. ιυ. 8. 234 6) ἃ ἔγϑο σίβίηρ οὐ [86 γοΐοϑ δσομοϊυἄθϑ τυ ἢ ΟΠ6 ΟΥ 
ἸΔΟΓΟ (Δ]]Π1Πρ᾽ ραϑδαροθ. [Ὁ 15 [π6 Ὀτοδίἴηρ οὗ [86 ρυ ]δαίϊπρ Ὀγθαβί, αὶ ἢ Βπα8 18 βἰ πιρ! οδὺ 
ΤὨγΈΒ α}16 8] ἜΧΡΥΙΟΒΒΙ ΟΝ ἴῃ 8 δίποίθ ἰδ, ἩΓᾺΟΒΘ 6186 ἷβ οι ρ] θΐθ ἴῃ 186]; δῃ!α ἔΓΘα ΘΟ Υ οοπδβίϊ- 
ὑαΐοα {86 Ὀορίππΐπρ οὗ [86 Ῥβαῖτα, Ὀπὺ ὈΘοοτη68 ἀἰθηιθιι ογθα ἰπ σοπηθοίϊοῃ τ ϊἢ ὑμ6 ΡΆΓΑΙ]οΙ- 

ἴοαδὲ ΤαΥον. Τὴ» ϑρίγί 4 Ηρότειο Ρορῖγψ. Αταϑτ. οᾶἃ., 1862. Ἧ, Α. ὙΓτΙκμΐ, Ατί. Ἡεῦτειο Ῥοείγν ἴῃ Βτ. ᾽6 Θίοί. φ' 
ἂς Β ,, Ἦ, Βιοηίο, ΤΆς Ῥεαΐπιε, τλεῖγ ἡύδίοτῳ, ἱεαολιέηρε απὰ «96.--. ἃ. Β.} 



26 ΓἹΝΤΒΟΡΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕΞ ΡῥΒΑΙΤΈΒ. 

ἴϑτι οὗ ἐλουσὴξ δια ΡΆ5868 ΟΥ̓ῸῚΣ ἴο 8 ρϑγβὶ]δ]ΐβσῃ οὗ δεηέφποσβ, πὰ {ΠΒΟΥΘΟΥ͂ Ὀθοοπιθ8 ϑαϊαγρϑα ἱπίο 
[0 γ 56 οὗ νγο 11π 68. 

Βαυὺῦ Δἰἱμουρ [818 ΤὨγ 1684] ὈΓΟΡΤΟΒΘΙΟΣ,, ΡΥΟΘΌΡΡΟΒΟΒ 8, ΘΟΣΤΟΒρομ ἀθη06 Οὗ ΤΟΙ ΘΓ, ἰΐ 
ἀο68 ποὺ ΦΌ]1ον (μαὺ (18 ἀὐνίβιοι οὗ [Π6 τπχθιηθογ οὗ ὑπ6 γϑῦβα ἰηΐο ὕνψο ἩΒΙΟΒ τοβίβ ἀροη ἰμ6 
»αγαζίοἴίδηνωδ δεπιἑεπέϊαγιηι, 16 ἰ8 6 οτἱχίηδὶ δῃα δββθη 181 σγίμπι οὗ ὑῃ6 ῬΟΘΙΓΥ, 'π σοηογαὶ 
(ΗΠ γάοσ, εἔ αἰ.) ποι, 5 δῦ {86 θαβὶβ οὗ ὑμο βἰχιοίαγα οὗἩ ὑμ6 Ῥβ811ὴ8 (Ηρα, Ζεϊδολνι ἐν 
α. πιο. Οεδοϊδολα , 1852, ὃ. δ8 ἢ). Εργ [86 τἱβίηρ' δπὰ [Ἀ]Π1ππρ| ἴῃ [86 11η6 οὗ ἱπουρηὺ οομδί- 
[αΐοϑ [8.6 ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ τηονοιηθηῦ [ῸΓ ὑπ 6 ΤΟΙ ΌΘΙΒ οὗ ὅδ δεπέεποῦ, υδὺ 88 ΒΥ}14 016 ἔδοί τρϑῦκ [89 
ΡῬΙΟΡΤΘΒΒΙΟῚ ΤΟΥ τσογάβ. ΒΥ ΠΔΌῚΟ ταοῦγο τηυβὲ ποῦ Ὀ6 βιηυρρ θά ἱπ οἢ {86 ΟΥΠΟΓ 546 ἔγουη (18 
ΤΟΙ ΓΚ. ἘΕῸΓ 8}] αὐλδιιρίβ ψ ΐοὰ ἤδν ὈΘΘη τηδάθ, ἀπα τοροδΐρα ἔγοπι ὑπ (τα οὗ ῬΆ1]0 δηά 
ΦοΒΟΡΒΏΒ, ἴο αἰΒΟΟΥ Σ ἃ τηοῖγο, δ᾽ σοῦ ἴο ὑμδύ οὗ 89 ατσθοῖζα δηα ΒΌΤΏΔΏΒ, οἰἴμοσ ἱπὰ {86 
ΠΌΠΟΙ οὗ ΒΥ}1]40 165 (Βιιχίοτί) οὐ ἐμοὶγ χυδηύϊίν (ΕἾΔΏς. (ΔΟΣΙΏΔΙΒ, Ζαυϊαΐ ἶγτα, 1687), ἢδνο 
Ὀ6ΘῺ 88 ἔπι} {1659 88. ὕμ6 δἰϊϑιηρῦ οὗἨἁ ΦΟ0168, (οέδόοι Αδἰαζίσα σοπιπιεπί, ῬὉ. 72 ἴ.), ἴο ΔΡΡΙΥ τἴ86 
ΤΌ]65 οὗ Αὐδθίὶο πρϑίγο ἴο ὑμα ροθίσζυ οὗ 9 ΗἩθῦγονγβ. [π δ 6 τηοβύ ἰη 6} ]Πσοπὺ αὐὐθταρίβ οὗ {818 
Βογΐ, γὸ Βηἀ ΟΠΪΥ ἃ οοτίδί πωπιδογίης δια αἰ ΒΌγθηοΘ οὗἁὨ βυ]1]4 068, Ὀσουσῃῦ ουὐδ Ὦγ ἐπιρλαεῖξ, 
Δα δοοοτάϊπρ; ἴο ΒΘ ]οΥπιδηη, ἃ ῬΓοΥδἐΠἰπρ ἰδ ἷο ΘΙ ρμδβἷβ, ρ᾽δοῖηρ [86 δοοθηΐ ἀροῦ [86 ἐαδέ 
ΒΥ 8016; ΜὨ116 δοοογάϊηρ ὅο β'8 δ βοβαϊζ, ἔμ στο ἷἱβ ἃ Ῥγδυδὶ ηρ ἰτοσμδαῖο, ἢ 8 ΟΟΟΔΒΙΟὨ 8] 
ΒΡΟπά δὶ οο- ἀδοίυ ο -Ὑγίμι, ἰῃ τ ΐοὰ [86 ρεπμξέηιαξε ἸΒ ΘΙ ΡΒ 8581ΖΘα, [π οἰ μι Ὁ οδϑο, {86 ἀϊγὶ- 
ΒΙο0η8 οὗ [86 ΨΟΓΑΒ 8.6 Ὀσοιυρμῦ ὈΥ͂ ἀσσεηζωαζίοη ἵηΐο τὐνίδηνοαἶ ταονοτιθηΐ, πὶ βουΐ ροββοββίηρ ἃ 
ΒΓ ΟΥ̓ τοῦτ! 681 ομδγαοίοσ, ΤᾺΪβ 18 ὕσπιθ 4180 οὗ 6 ἀϊνίβίοῃβ οὐ {6 δοηέφηοθδ, ΒΘ ὑμ 6 86- 
οοηὺ β Δοϊοστηϊ πο ὈΥ ἐμ δεηδὲ οὗ [86 γογάβ, ὑμ6 ροδίξίοπι οὗ π ΒΟ ἴπ {86 Βοῃΐθῃοϑ 18 οὗ ἱπ- 
Ῥογίβῃοθ ἴο {88 σαγίτα. ΤΒ ἰγοαπϑηῦ δββοσθίοη οὗ ὑμβ6 ΒΑΡΌΪΒ ὑμαὺ ἰπ ἩΘΌΓΘΥ ΡοΘίΤΥ, ὑΒ6γθ 
8 ΟὨΪΥ ἃ γἀυέδπι 9 δεμιίθησεδβ, αὰ ποὺ οὗ Βγ}1]4 068, 158 ὈῪ [8ΐ8 [Ἀο΄ τλοσθ ἀθβη οὶ Υ Θβ Ὁ] οὰ ; 
8διη4 δἷβο ὑπ 6} οὔοὺ δἰδίομπιθηίΐ, ὑμαὺ ὑῃ6 σταυ τ108] φυδη  ν 18 ΟΥ ΣΙ ΠΔ}17 δηα οββοη 8 }}ν ἀ6- 
τοσταϊπ θα ὈΥ͂ ὑμ6 οοπέοηέβ, ἱ, δ., ΡΑΥΌΥ ὈΥ ἴδ. τοροϊ οι οὗ {86 βδιηθ ὑβουρῦ, ἱπ β' πλ 1187 ΟΣ 4]]ἰοἃ 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙ, δηά, ἴῃ Ῥαχὺ ὈΥ̓͂ [86 ΡΓΟΙΆΪΏΘΠΟΘ ΜὙΒΙΟῚ 8 ᾿ππρατίοα ὅο ἔμθῖὰ ὈΥ͂ δηξ μος δηὰ 
Βυηίμοίὶο ὑθυύτὴβ οὗ οσργοββίοῃ. γε Ἃο ποῦ ἱπέον ἔσοιῃ ὑμῖ8 τ Ησυρίο]ά, ὑμαῦ ὑμ6 τυ μὰ τγὰβ 
ΡΌΓΟΙΥ 8δῃ ὑημέογιναΐ ΟἹ, ἵ. 6. ἃ ῬΔΓΔΙ16] ἴδηι. οὗ ὑπουρμῦ ογ οὗ Ἰορ]ο8] βθηΐθμποθθ. [ἢ [86 βίγιαοίαγο 
ΟΥ̓ ΗΘΡτον ῬΒδ τη, ὑπ 67 8 θοῦ ΟὨΪΥῪ 8 τηθϑβῦγα οὗ ὑπουρμί, Ὀαΐ 4180 8, γεϊαξίοη, 97 ἤόγηι, δπὰ 
ῬΔΓΆ]16]15πι, Υ Ἀ οἷλ δ .ΐβοβ ἔσομαι 8} ΘΥΘΠΏ6Β8 οὗἩ Ἰδηρταρθ, ΘῈ [6 ὟΥ οἰΐο ( Οὔηιηι. Ρ. 62) 581}8 
γἀυίδληνοαῖ, ἀπὰ ὙΝ οἰμσῖοι (226 ρ»οέδεοβ λεοῦν. οεἐ αταῦδ. ογίσίηε, ἱπάοίς πωξωοψις σοηϑεηδὰ, ἀφ 
αἰδογιηιΐηε, 1843), ἐγηζαοίοαϊ, ἴοὸ ΜΟῚ Οὐ, ΒΑΌΓ 8180 88 0811. δἰ οη. ῬοΏΔοΓ ἴῃ ἢΪ8 
ῥτοοῦ οὔ [μ6 ἀονοϊοριημοηῦ (ἰδὲ. 4δλ. 1ἱ. 98 {) οὗ ἃ ἴογτηδὶ ῥυϊποῖρ]θ ἴῃ αἰ ογοηῦ Κη οὗὁ γΥβ68 
δια βίσορϑβ, Ῥγοοθθαβ ἔγοτῃ [86 δ᾽ ρββδθθί 8] ΒΟΏΡΒ. 

βοιλοῦ ἰβ τῖρῦ ἴῃ βοοίηρ πὰ {86 αἰρλαδείϊοαἑ ΒΟΤΡΒ, ποῦ Ι6ΥΘ ὈΪΔΥ͂ ΤΟΓΩΒ, ΠΟΥ 86 βἰρηθ, 
οὗ ἃ ἀεχϑηογαίθ ἰδβίο, (6 Ὑ οἰὑ6), μοῦ ουϊάθῃοο οὗὖδ ἰδίθ ἀδίθ (Εν!) ; Ὀαὺ, ἴῃ μαγΐ, μ6]08 
ἴῸΓ ἴ.6 ΤΩΘΙΊΟΤΥ, 8η4 1ἴπ ραγύ, ΒΥσΆὈΟ]16 τοΐογθηοο [ο ὑπο ὶγ οι] οὔθ οθβ, 83η6 ἩΒΟΙ ΘΏΘΒ8, β' πο 
ΟἾΪΥ ἱπείσιιοιγο Ροθη5 δηα ῬΒ8]π5 οὗἩἨἁ ὠ2ἰδπιδηΐδίοη Ῥσγοβοηΐ {18 ΔΙ ρμα θοῦ δυτδηρϑη)θηΐ. 
ΤΟΙΓ ποσὰ ἀσβηϊθ οοηβι ἀθγαϊίοῃ ὈδΘΙΟηρΡΒ ἕο ἐμ6 δχροβί οη οὗ ὑπ6 ραγίϊο]δῦ Ῥβδ]ηΒ. Ηθγθ 
1μι6 σθηθγαὶ γϑιηϑκ βυδίοοθ, (μαῦὺ 4π δ᾽ ρῃϑθοὺ 18 οσπλθα ὈΥ {86 ἰη 114] Ἰο ζοτβ οὗ [Π6 11π68 Ῥββ. 
οχὶ. οχῖϊ. Ὀγ ἀου]ο 1ϊποὰ ΒΕΓΟΡΙΘΒ ἱη Ῥββ. χχν. χχχίν. οσὶν., ὈΥ [ὉὉΓ 1ἰπρᾶ βίσορθ8 ἴῃ ῬΒΒβ. 
χ, χ. χχχυΐϊ., ὈῪ ὑμθ ἸΟΠΡΟΓ βίγορ 8 οἵ Ρβ. οχΐχ., ἴῃ ΜΏ]ΟῊ, ΘΥΘΙῪ ὕνο 11ποα γο 80 Ῥορὶηβ τ ἢ 
180 Βδηθ ᾿Ἰοὐοσ, ἡ ΒΙΟᾺ 18 οἱραῦ {πι68 τοροαίθα. ἢ 

ΗΟ ρδυίοΌ]Δ 7 ὙΟΙΒΟΒ γα (0 Ὀ6 αἀὐυξαάθα, ἀπ Ἰοϊποα ὑοροίμοῦ ἴῃ δέγορλεβ, ἰΒ ἴῃ ἱπαϊν 8] 
68868, 4ιοβύϊο 816. ΕῸΓ (6 ραγίϊ σα] ΤΟΙ ΘΙΒ 8.6 ποῦ ΔΙ ΘΥΒ ΘΑΒΙ]Υ αἰβυηρι θη θά, 88, 6. 
5.» ἰῃ [86 στααοα τγίδπι οὗ Ρββ. οχχὶ. ἀπὰ οσ χ δὶ. ἀπ ΡΑΥΠΥ ἰπ ῬΒ. Οχχχυϊ., ΒΘΓΘ ἃ ῥσοιηϊπθηῦ 
ΘΧΡσοβδίοη ἰβ γαρϑαίθα ἱπ (86 [0] οίηρ σοσβο 116 (86 ὑμουρσύ ἰβ δι}}} ξασίμοῦ ἀονυοϊοροά. 
ΤᾺ ἐοσὶοαἦ ῬΑΓΑ}] 6] 16τὰ οὗ [86 Βίσορ 68 οὗ ψ Βῖ ἢ ῬΒ,. 1. ΤΏΒῪ ὍΘ ἰδ Κθὴ 88 8} ΘΧΆΠΊΡ]6, ͵Β ποὺ 8]- 
ὙΓΥ5. ΟἸΘΑΙΙΥ ἀἰβο τ 016, ΠΟΙ Δ᾽ ΥΔΥΒ ΟΑ τὶ οα (ΠΤΟΌΡἢ ΟΟΠΒΙΒίΠΕΥ, Β0Ὸ 88 ὕο Γοπο Ὁ [16 βὲγο- 
Ρμδῖο ρϑγ 6] δι ἃ βαΐθ ρυΐϊάβ, 88 Κ δείδσ δββυιηθβ. Ὑοῦ {6 ἔβοῦ ἰβ ἱποοῃύθβίβ!ο, ἐμαὺ (9 
ῬΒΔΪ]ΠΒ 8.6 ποῦ ροδίϊδ ῥγοθθ, θὰὺ [ΠΟΥ ῬΟΒΒΘΑΒ, ἃ ροοσίϊοαϊ δἰγωοσίωγε, 9} τλνέληινϊοα πιεπιδεγε, 
ἐμπουρ ποῦ Αἰ δΥΒ ὑπο ΡΥ οδυτὶοθα οαὐ. [π ἰμ6 ἀϊδογοηύ οαϊ οηβ οὗ [λυ μο 8 ὑσϑηβδοη 

4 [Ππδυοοθαδδηϊ δείοταρίδ πδΥο 66: τηϑᾶοθ [0 ρσόδθσυο [ἢ δογοδίίο ἔόγσῃ ἰἢ Θϑυτθθ ὉὈΥ οἰ δοῖ, 1 Πα δ ὮΥ ΠΑΙπμ δ 

Ἡαρδίουο (Τῆς ποίοις Ῥξαΐτας, ἐπὶ ἀρρτοργίαίε Ἀεῖγεξ : α εἰγίοεϊν ἐεγαξ ἐγ απεϊαδίοι ἤγουν ἐλὲ Ηεύτειο, Ἐάὶτι., 1867).--Ο.4.8.] 



9. ΤῊΕ ΑΚΤΙΒΤΙΟ ΒΤΒΌΟΛΤΟΒΕ ΟΕ ΤῊΕ ῬΒΑΙΜ8. 27 

ΒΟΟΟΓΟΙΏΡΊΥ, (818 δαίασο 'β ΠΟ ἸΟΠΡῸΓ ἴο θ6 ροσοοϊνοά (τ ῖτἢ [86 Ἔχοορέϊου οὗ Ἠοπιτ6}᾽ 8 δα! ἴοπ 
ΔΙΥΔΗΡΘα ἰπ 1859, [0 βοηρ Δ ΓΘοΟΙ ΘΠ θα [ῸΓ ουδηρο] 1641 ΓΆΤΆΥ ἀονοίίοῃβ, ἴῃ π 1 οἢ τη 6 
ῬΔΓΆ]16] βτη, οὖ 1οβδϑί, 18 τηδἀθ Δρρϑζβῃΐ); ΠΟΙ Ἀ85 1ῦ ὈΘ6Π τοβίογοα ἴῃ ἔπ 6 ΠΠΊΘΓΟῸΒ ΘαΥ ἶοΓ πᾶ 
Ἰδίδσ σϑγβὶ πο ραυδρῇγαβοα. 1π ὑ8ο 1,αἰΐπ ῬΒδ ΓΘ, αυταηροᾶ ΤῸΓ ΡΌΡ]16 Ὑγοσβῃίρ, 016 ἱπαϊ νά 8] 
γΟΙΒΟΒ ἢαν ὈΘΘΠ, 88 8. ΚὍΠΟΙΑΙ ΓᾺ]6, τσὶ θη Θοηβοουξν οὶ γ. 

Τῃ ΟΥΘΥ ἰο τεδίοσα 88 Δ. 88 ροββί]6 ὑποὶγ ροβίϊο βἰσαοίασο, πο ἰβ ἱπηροτίδηΐξ ἕο [86 υπ- 
ἀοτγεϊδηαΐπρ' οὗ ἴῃ 6 ῬΒΔΙτη5, δπὰ ὑπ οὶσ ἱταργοβϑίοι ροη υ8, ἀπά τ αἰ οἢ 18 Θββϑη 4] ἰοὸ ὑμοὶσ τηιϑὶ- 
08] το που ρ,,--τσο τηυβύ ποῦ Ὀ6 οοπῆποα ἴο [Π6 γιαδογείϊο ἀϊνίαϊοη οΥὨἁ 6 γουβ65 85 8Π ἱτπη οὐ Δ Ὁ ]6 
Ἰουπἀδίοη 88 Ῥοίθβ ἀθυλδηᾶβ (  δαίπιδη ἐπ ον Ογσοδίαϊί, ἴα [μ6 Ζεϊἐβοῦτ. ἀδν ἀ. πιο. Οἰεϑεἰβολ. 
χὶ, 688). ὙῊΘ 80-08116ἃ τηββογοίίς αἱ νἱβίομ οὗἉ [6 ὙθυβῈβ, 18 οοσίϑ Π]Υ οἱ ἀογ ὑμδπ (86 ροϊῃεπρβ 
οὗ [86 Μίαβοτβ (Ηυρίε]4), θαὺ ποὺ δἴνγαγβ οοττθοῦ, 88 Ἐπναϊ ἃ 888 ρτγουθὰ (πῃ «αλτγό. 1]. 198 - 
Υ111, 68) ἔτοτα [16 βίσασίαγο οὗ [Π6 ΤγΏΒ οὗ οχργοβδϑίοι ἱπ {Π6 Ῥβαβ.Ό Ν μοῦ ἄο {πὸ Ζ7οδγεισ 
πιαημδογρίδ Ταττιϊβ δηγίῖηρ ἀθοθῖνο. ΤΟΥ͂ ΚΡ ΘΠΘΓΑΙΠΥ͂ Ὀγοδκ {116 σοσβεθ δ ᾿ γαγ]ν, τους 
ἀοίοττηϊηθα ΤΌ]68, ΟΥ Ταΐδγοποθ ἰὸ ὑπ Β6Ώ86, 518}}Υ ἱπίο ὕνχ2οόο ῥϑγίβ 80 ὑπδὺ [9 1ἴπ6 ἰῃ Βρ86θ 
(στίχος) ἴβ οὐ τον ἱπά  ἔδγοηΐ ὑο [86 Ἰΐπ6 ἐπ Β6 186 (κῶλον) ; ἀπ ὉΥ ὑπ8 τηυ ]]αίϊηνσ {π6 ἰαχὶ, 
186 πιοϑδηΐπρ; ἰβ οἴὔζβϑη σωυοἢ οὐβουγοά, ς». Βᾶτ 11. ἔὶ ̓ φυούοα Ὀγ Το] ὕΖβοι ἴῃ 118 ΟὍηιηι. 11. 452 ἢ, 
ἯΠῸ ἱηἰτοάιοοθ ραββαροθ ἔγοιὰ μΠ6 ΤΑϊυσα δηᾶ ἴο ἘΔΌΡῚΒ τ βίο οἢ τοαυΐγο ἐμαὺ {86 ἔὮγΘο β8Ὸ 
“8116ἀ ροοῖϊς θΟΟΚΒ βῃουϊὰ Ὀ6 τυυϊτθη ἴῃ ἃ. βοηρ βίγ]6, πὶ βού 11π685, δὰ θυύθη ἰπ Ποιηΐ- 
δὲ ῖοβ. Ηὸδ χοιηαγκβ {Πδὺ βυοι 4 ἀϊνίβίοη οὗἩ [6 ῬΒα ΟΣ 18 πὸ Ἰοηροῦ ἴο Ὀ6 ἴοὰπά ἰπ (ἢ6 
Μάβοσα, 8η4 ΒῃοΟΥΒ ὈΥ̓͂ ΘΧΔΙΏΡΪΟΒ, [1.6 ᾿ΓΤΟΡΌΪΑΣ Ῥτοσοάσγο οὗ {Π6 τηβημϑοῦρίβ. Ηδ ἴον ἰῃΐβ 
ΤΟΆΞΒΟΙ, ἴῃ 8 τηϑϑοσγοῖίο, οὐ σα], δα ἰοη οὗ [89 Ῥβδίτηβ δοδηαοηθα {6 ἀϊν βίου ὈΥ γ Γβοϑ, 
Δηα τορτοἀποοᾶ [Π6 τι] τηλβογοίϊς ἔΌση), ΟΠ]Υ͂ ἰπ ῬΒ. χυἹἱ]ἱ. ΤῊ ΠΌΠΟΙ ΟΥ̓ γϑσβοβ ἴῃ ἰῃ6 
ῬΕΒΔΙΤΟΥ ἴβ 4180 γΑγ  ΟΌΒ}Υ βίδίθα, ΤΉΘΥ ΔΓΘ ΡἜΠΟΓΑΙΥ ῥΡὰΐ αἱ 1612. Βυΐ ἴτοῃῃ ἃ βίαίοιηοηΐ οὗ 
Βᾶν ψϑΐῖοι 1 ΖΘ. ἢ} φαούοβθ ἰπ 18 Οὔηιηι. ἰἱ. 474, ἴῃ {86 19, δεααγῖηι, ἱ. 6., ΟΙΑ5868 δῃἃ βουΐθϑ, 
ἰπΐο τ ΙΘἢ [16 ῬΒΔ]π5 ογὸ αἰν ἀοα, ὑΠ6 ΠυτΌΟΓ οὗ »οδιιζίηι ΟΥ̓ ὙΘΙΒΕΒ 15 ρίγθη αὖ 2627, (ἢ9 
τη 16 σοσβο θοΐηρ ΡΒ. ἰχχυδ, 86. ΤΟ γοβίογδύϊοῃ οὗ [8.6 ΤΙ ΘΓ οὗ [8:6 50 6116 γ6γ565, 18 
τηλοῦ ΘΑΒΙΠΥ ΔΟσοιηρ] δηθα Ὅη [16 Ὀδβὶ8 οὗὁἨ ὑπ ὶῦ ρδγϑ ]ο] βιὰ. Τὸ αἴβοονοσ ὑμοὶγ βίσορῃδὶο 
εἰππιοΐαγο, {86 ΟὨΪΥ τϑοοῦγϑο ἰοἶ, 15 ο ῥγοοοϑα ἔγοπι πο ὠπὶέν 7 ἐδδ ἱλοισλέ, Ἰῃ ἃ στοδῦθυ πὰ πὶ- 
ὍΟΓ οὗἁἨ ἐΐπεδ 97 δεηδ6, ἰδ κὶηρ οατα ποὺ ἴο Ὀ6 6α φϑίγαυ, ὈΥ̓͂ ΟἿΓ [ἈΪΠΌΣΘ ΔΙΎΤΑΥ͂Β ἴ0 ἢπα 8. ΣΟρΡΊΪΔΓ 
ΔΠᾺ ΒοπΊΟρΘΠΘΟΙΒ δἰγισίαγο. Τῦ ἰβ αυϊῦθ ΓΘΑΘΟΠΒΌ]6 ἴο ΒΌΡΡΟΒα, ὑμαὺ οἤδηρ68 ἔγοτα βῃοχί 1ϊποά 
ἴο Ἰοηρ' ᾿ἱμοα ὙΘΥΒΟΘ, ΤΥ ΟΟΟΘΒΙΟΠΔΙΠΥ͂ ἈΡΡΘΆΓ, 48 Ομαγϑοίογιβιϊο οὐ ῃ6 Ἡ τον ᾿γτ]ο8, ΒΌΟὮ 85 
Ὅ6 ΤΠΔΥ ΓΟΟΟΡΈΪΖΘ ἴῃ ἔμ αἰ ἔδγθηῦ στοῦ ΡΙ Πρ οὗὨ βίτορμϑ ἰπ Π6 βϑῖηθ Ῥββδ]τη." ΤῊ τηρίπμοά 
οὗ ῥγοοθάιγο, μθγθ ρσοροβϑά, Ββαυτῃοηΐζοθ Ι {86 110016 τ ΒΪΟΝ τγὸ ΚΠΟῪ οὗ [88 ΠΗ ΠΟΙ οὗ 
Το πάοσῖηρ [6 ῬΒΔΙΠΏΑ, 

4 [Ξίποθ ἴδο εἶπηο οὗΥ̓ ΤΟ 89 Ραγα1161151 οὗἨ ΗΘΌΓΟΝΥ ῬΟΘΙΤΥ Βα Ὀ6ΘῺ ΚΘΏΘΓΑΙΥ τοραγάθα ἃ8 οὗ ἴὮσϑϑο Κίηὰβ: [0 

ΒΥΠΒΟΏΥΤΩΟΤΝ, ἴΠ6 δη ΘΕ 10] δηὰ (9 δυπιθϑεοαῖ οὐ οοπϑίγυοῖίιτο. Βαπΐ δίησοο ἐμο ἢτθϊ ἔνγο Κἰ πᾶ ἂὸ σατθ ἰῃ ἔπαίσ 

ΟΟΟΌΣΤΘΩΟΟ δὰ ΙΠΔΩΥ οὗ ἴδοιῃ ἄο ποὶ ἀΐος (Ὁ ΘΩΥ δρργθοία δ᾽] 9 ἀθρτοθ ἴῃ δοῖιο οὗ [ποῦ ὑῃαθο8 ἴγοιῃη πόθο οὔ {16 

τηϊτὰ οἷἴδδα, δῃὰ βίποϑ ἱΐ 8 ὙΘΥΥ͂ ΚΟΏΘΡΘΙΥ δατοϊ (ἰοὰ ἐμπδὲ δἰμηοθὲ 81} ΕΙΘΌΓΟΥ Ροϑίτυ θοϊοησα ἰο (89 {τὰ ο͵485 δῃὰ 

δοῖιο οἵ ἴδ ῬΟΘΊΓΥ ὁδημποῖ πίῖῃοὺϊ αἱ δα θῸ Ὀτοιρῃξ υπᾶογ οἰἴμου οὔ [89 [ΠΓ06 οΟἸαδδθα, Σ ὧο ποῖ 860 τπ δῖ δὐυβηίαρο 

δόσο ἰ6 ἴῺ ἴδπο οἰαδαεϊ δοδιίου ΤῈ ἔγυο ἰάθα οἵ ἨἩΘΌΓΘΥΗ ΡΟΘΙΓΥ ἰδ ἐπαῖ ἰῃ9 τυ 81 ἤονν οὔ ἰπουχης ΒηἋδ [15 πηΐυ- 

Ταῦ ὀχργεδείοῃ, δηὰ ἰδ Ὡοξς οἰοοϊκοὰ ὈΥ 1.6 Θχίθγηδὶ ἵΌΤΠι, Θχοορί ἰῃ [Ὧ8 δογοδβίίο. πὸ ἰδουρῦ ΘΌδσ δηἃ ὕοντ, δῃὰ [86 

ἀχρτοδείου δῦ πὰ ον ψἰἢ} 1{, ΒΟ 8δό σορδθὰβ [ἢ 165 δηὰ (Ὧ6 δέγορῃθβ. ΤἸὨ6 1[π086 ΘΓὀ ΟἾἾΘΩ οὗ οὐϑῃ ᾿ἰοηχίδ, Ὀπὶ μοὶ 

ἨΒΙΓΟΙΏΘΏΓΥ ΤΟ ΣῪ πηουθῃ, δι ἔπ 6 ΒΙΓΟΡΏ 65 τὸ Ὀΐ βοϊάοτπι πη]! Ὄττη ἴῃ οἷ Ὡπτιῦοσ οἵ ᾿ἰμθθ. ΤΉΘΤΟ 18 πὸ ρτιάβηοθ 7ο᾽ ἀϊνῖ- 

βίου ἰηΐο 66 δηὰ δέτορδοα, ὁσοορὲ ἰὼ {Πὸ ζυϑαῦον ΟΥΓ ἰϑϑδοῦ ΘὈ Ὁ δηὰ ἤον οἵ (πο ἰπουρῃί. ΑΒ Ὧν. Βίῃηϊθ βαγὰὸ (7Τὴε Ῥιαίηκε, 

ἐλεί; ἀἰρίονγ, ἱεαολέπρε, απ με6, ν. 137, 1810). “ἢ 6 μοῖιδο ἴῃ [88 Ῥσοόοζγοδβδ οὔ ἐβουσῃὶ ἀοίδγια [θὲ (ἢ Ροΐῃξ αἵ πο ἢ ἴπ 0 

γοῖβα ΟΣ ἢἴΐπο τοῦδέ οηἁ. Το Ῥοοίίοδὶ δβίγιοίυτο δίθ 8ὸ οἰοβοὶν ἰο [9 ἰπουρδὶ, [πὲ ἃ ΗΘΌτονν ροϑῖῃ ἐδ ὃθ γορτοἀπορα πῃ δὴν 

οἴμον ἰδηρταζο, υόγδ0 [ῸΓ ΤΟΥ δῃὰ Ἰἴηο ἴον 1[π0. Ὧν. εκ (Ατί. Ἡεῦνειο ΤΡοείγν, Βταϊτ᾽ 5 Τοῖ. 97 ἰδὲ Βτδ14) οἰλοα ὕγοιῃ 

ΒίοδοΡ Ζ260Ὁ (δαον. Ζέΐ. Ἀ. 20) τίει δρρτουδῖ ἔδο 10] ὁσίης : " ΗΘΌΓΘΥ ΡΟΘΙΤΥ 18 Ὁ ΥΘΥΒΑΙ ῬΟΘΙΓΥ ; δ. 6 ῬΟΘΙΓΥ οὗ 411 Ἰδ- 

ξύυλξεο δπὰ οἵ Α1ΐ μοορίοϑϑ : οοϊἹοςαίίοῃ οὔ πογὰβ... ἐπ ὑγί θαι ἀϊγοοίθα βὸ δα ἴο ϑοοῦγο {π:9 Ὀθδῖ ροβϑί Ὁ1]0 δπποιηοθιιθηξ 

αι ἀϊνοτί πιϊ παι ση οὗἉ 1.9 δ0η56: 16ὲ ἤδη, 8 ἐγβηδίαϊοσ ΟἹἿῪ ὕὉῸ ᾿ἰέογαὶ, δη ἃ 80 (ὯΓ 88 ἔμ κϑηΐῃ οὗ (9 Ἰδηστιαρθ ΜΠῚΡᾧὃ μεγιηϊέξ, 

εῖ Βίτα Ῥγθϑογνο ἐδ οτἱ χκίπαϊ ογάον οἵ {π ποτάδ, διὰ δ νἱ}} 1 ΓΑ]1Π01} ναὶ ἐδ 9 ΓοροΓ ἴῃ Ῥοβδβοθδίοῃ οὗἁ 41] ΟΥ̓ ΠΘΑΣΙ͂Υ 411 ἰδδὲ 

ἴ5ο Πρῦτον ἴοχὲ σλῃ κἶτο ἴο {πο Ὀοοὲ ἩἨΘΌΓΤΟΥ ΒΟΒΟΙ͂ΔΙ οὗ (ὴ9 Ῥτοδοπὶ ὅδ." βαγε Ὧν. Βίπηίο, ἢ. 162, “119 ἩΘΌΣΘΥ, ῬΟΘΠῚΒ 

βἰαἃ αἱοτθ ἴῃ 6] "οταΐητο πὶ {π|5 τοσροοῖ ἐπαξ, τ ἱ ἢ [89 γαγίίαὶ οὁχοορίίοη οὗ 10 δογοσιΐοβ (ὮΘΥ δ 6 ἐγ ηδίθετοί, [ἢ [ΠΟΙ 

͵7)οσια δα νοὶ ας ἐλεεῖν εεἰδείαποε, ἴπ 6, ΠΟ ΓΑΙ ὑσαηδιϑτοη, ᾿πίο ΔῺῪ οἴ οΥ Ἰδηβταρθ. ΟῊΘ ἸΏΔΥῪ Ὑ76}} ἔγϑοθ ἰῃ [86 (ἢ 9 ΟΥ̓ΘΓΤ ἢ ας 

Βεπὰ δηὰ π]βϑάου οὗ Ηϊΐπι το ἀοαϊηοα {πὸ βοτγίρίατοα ἴο ὈΘ 6 Τοπηϊδίη οὗ δρίγ ἔυ8] ᾿ἰχῖ, πὰ [6 τὰ ϊθ οἵὨ ἔ 1 δπὰ τηδ- 
ΒΟΥ͂Ε 0 41} πδίίοηδ. βάρροδο ἔπ ροοίτγ οἵ ἴῃ 9 Β[}16 πα Ὀθοη τηοίγί σαὶ, τ πδὶ ψοῦ] ἃ ἢανθ Ὀθθὴ ἔπ 9 οἴθοι} ὙΓΥ, ὁπ6 8} οὔ 

ἔο ΟΙά Τοοίαιηοηΐ τοῦ πανο Ὀθοη ἴο ἔηο ἀοηξίἶοα ἃ ουπίδίη δοα]ϊοᾶ, ΤῊθ Ῥαγδάϊδο Ἰοδὲ ἐπγιθᾶ ἱπίο ὈΤΟΘΘ [6 ἐἰἢθ Ῥασδά[θθ 

Ἰοδσῖ ἢὸ ῶοτο, Ὑποτο αἵὸ ἢ ογαὶ ἐγβηβὶ αἰίομδ οὗἩ Ἡοτοοῦ δηὰ οὐ ογϑοο ἰηἴο δ τ Ἐπ κ᾿ ἰδ} ῬΤΟδΘ; Ὀπί, ὀὁχοορὲ ἴον οοτίδί ἢ βοθοοῖ- 

ΒΟΥ ΡΌΣΡονοα, ΠΟΥ δῖὸ ὈξΓΘΥΪΥ τιδοῖοδ8. ΤΉΏΘΥ ΟΟΏΥΘΥ Πὺ 1ἀ68 οὗἩ [9 τοῖς δά ζαζίη οτἰ κί. Ἡδὰ [Ὠ0 Ῥτγορμϑοίϑθα οὗ 



28 ἹΝΤΕΟΡΌΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ῬΒΑΣΤΕΆΒ. 

810. ΤῊΒ ΜΑΝΝΕΒ ΙΝ ΨΗΙΟΗ ΤῊΗΕ ῬΒΑΙΜΙ͂ ΜΕΒΕ ΒΕΝΘΕΒΕΏ. 

ΤῊΘ Ῥβδὶπὴ8 "γεγο ποῦ ΒΙΤΩΡΙΥ͂ ΡΟΘΙΏΒ, ΟΥ̓ Ὶ Π4}}γ ἑλοισλέ ομέ, ἀπ ἰηὐοηἀοα ἴο θ6 τοϑά, 80- 
οογάϊηρ; ἰο Ηρ] 5 Δρργορτγίαίθ γϑιαγῖκβ, ΟΌπηιηι. ἱν. 489, ΤΏΘΥ ΓΘ ΓαῖΠοΣ δυησ, ΟΥ ἰπἰθηἀοᾶ 
ἴο Ὀ6 βαρ, δπὰ ὑπαὺ ψὶϊ ηιωδίοαξ ΔΟΟΟΙΡΔΠηϊτημοπὺ. ΤῊΪΒ 18 ταβδηϊἔοδῦ ἢοῦ Τ᾿ ΟΣΟΙῪ ἔγοτῃ “ (86 
ΔΏΔΙΟΡΥ οὗὨ 811 {Π6 πηοϑὺ δηοίοπί ρορίσυ,᾽ Ὀαΐ ἔγοτα ὑμὶν ζξεγσίοαῖ Ῥάγροβο δῃὰ τ86 (υἱά. ἡ δ). 
ΤῊΘ ἀα] νου οὗ (Π6 ῬΒΑΙΤΒ ΒΟΥΘΥΘΙ Ἧῶ848 ποῦ 80 0 ἢ 8 βίηρίηρ 88 “δὴ οτἱθηΐβὶ βίγὶβ οὗἉ ἀδ- 
οἰαπιαΐίοη, ΤΏ ἃ Ἰἰνοὶν πιοαμαίζίοπ, ΟΥ̓́Θ γοΐοο (Κδα]βοϊάιζ, 4 γολδοϊοσὶε 1. 287) ἀπ ἀορεπάοὰ 
0 {86 αςοεπίδ. ϑὅ΄'᾽ταοη Θαγαὰ ουθη 8110 468 (Π)6} 0290} 8 Οὔηεπι. 11. 479) ὕο ὑΒΓθ6 βίυ]68 οὗ ἀβ! ἵν σν 
ἴον ὑπο ΒΙ10]6, οπο ἴον 86 Ῥοηῃίδίθας, οὁη6 ἴὉΓ {μ6 Ῥτορμοίβ, δα ομθ ἴοσ [06 πχοίτῖοαὶ ὈΟΟΚΒ 
(Ρμβαὶπιβ, Ῥσγονοῦῦβ δῃὰ 9900). Ηδθ γϑιλδγβ, μούγονοσ, ὑμαὺ (16 τη 6]0 1658 Δ] ἀὐδα ἴο μαᾶνὸ ποῦ 
Ὀδοὴ ῥγοβεσνοᾶ, [1ἢ δῃοϊθπὺ σι] ὈΟΟΚΒ, {70 βίγυ]68 οὗ βίπρίηρ, ὅτ ἱπαϊοαίθα ὈΥ {86 δοοεηΐβ 
(ΖυηΖ, ὲε ἐγπασοσαῖε Ῥοεεῖς αὅε6 δπέἑεϊαϊίενε ἰ, 185δδ, 8 116), Ὀυὺ γα αν ἢὸ ἀοβηϊία πον- 
Ἰοᾶρα ἱπ τοσαγὰ ἴο ἴμοπι, δῃὰ ἴδ δητἶγο {ΒΘΟΥΥ οὗὨ δοοοηϊαδίϊοη, 18 οὔϑουγα δηα ρθη ἰὸ οοπίσο- 
ΨΟΙΕΥ. Ἦν ΔΓ6 ΟΠΪΥ ΒΌΓΟ, ὑμαὺ 86 δοοοπΐ αἀἰά ηοῦ ΒΙΩΡῚΥ ἱπαϊοδίθ [86 οι 8815 δηὰ ἀϊνϊβίστι 
οὗ βοηΐθῃοβϑ ; θαῦ ΓοΐοΓΓΘα 480 ἴο ἴΠ6 ἴσο πμ68 ἱῃ ΏΙΟΘΩ ΠΟΥ ΤΟΓΟ ἕο Ὀ6 ἀο] νογϑά, δπα {σίμοΥ- 
Ἰηογα ὑμδὺ {116 τη τ] 8} δοσθηΐβ γ6 γα ἔγοτῃ {86 τηοβύ δποϊθηῦ ἄτηο, αἰ ἔεγθηὺ ἴῃ ἤρτιγο δη 4 ροβὶ- 
«ἴομ ἔγοτα ἔμποβα οὗ 88 οἴβεὺ ὑπνθη ὉΠ 6 βαοσοὰ ὈΟΟΚΒ. Α σοργοβοιηίαϊίοπ οὗ [86 Ἰδίδυ ϑυβίθμι 
ἷ σίνοιῃ ὈΥ̓͂ Ηογάοπβρίπι, ἱπ {86 ΗΘΡΓΘῪ ὈΟΟΚ, 4Πεολρείδ λα-- Τεάπιϊηι, 1808, 1] οἱ ἱπιροτ- 
ἰδηΐ ἰηΐογιιδίίοη ἀσγανγῃ ἔγοια 96 15} ρταιητηδγίδηβ, 5, Βάτ, τομἀοσοα 8. βἰ ταῦ βουυΐοο τὶ 
ΤΟΐοσοησα ἴο ηιείγιοαἦ ἀασοεηίμαζίοη ἴῃ (6 ἩΘΌτον πότ, Τλογαίῇ Ἐπιείλ, 1852. Ἠδ μ85 διγη βηοά 
4150 δὴ ἱπαθροπαρηΐ ἰγοαίΐβθ, ἱτπηρογίδηῦ οη 81}1} φαρβίϊοηβ οὗ δοοθπίαδίίϊοη, ἰῃ 8ῃ δρρεπάϊχ ἴο 
ΠΟΙ ὑσβοΒ Οὔπιηι. 1ὶ, 477 ἔ, Βυὺ ᾿ 116 ΓΘ ΤΑΥ͂ 1Π’ῸΓ ἔγοσα {ἢ} Π4Π|68 οὗὨ ἴῃ 6 Βου6ῦ8] δοσθηΐβ, 
ΜΠ 1ΟᾺ τοίου ἴὸγ [16 τηοϑὺ ραγύ ὑο ὑπεὶγ ἱπίοπδίζοη, γοῦ βουηθίϊπγθ8 ἰοὸ Ὀοΐῃ {πΐ8, δηὰ (6 ἤριγο, 
Ἐπμοῖσν πηυβὶοαὶ βἰρηϊβοδηοο, γοῦ {Π6 ἀποϊομῦ το Σ 108] το] Δ ὕ]οη 18 5[1}} ἀη Κπόνη, δὰ {ῃ6 ἰη- 
νοβιϊραϊίοη οὗὨἨ οΥχί 4] βοῦγορβ, ρῖνθϑ ὰ8 Ὀαΐ 8 ἔγαρτηθηίαγυ Κηον]οᾶρα οὗἩ [86 ἰηἰοηφίίοη οὗ 8 
ἴδν τοί σῖ δ] δοοθηΐβ. ΤῸ {ἢ 18 οοηηδοίίοῃ ὈΘ]οηρΡΒ, ἐδ 6 αἰβεϊ ποῦ γοΐοστοα ἴὸ ἴΠ6 ΕΑΡΡἷ8 Αοἢα 
δηα ΜοοΒα, Ὀούνθοη {6 ΒΟΥ ]οπδη δηᾶ ΤΊ γίδπ βυϑύθπηβ οὐ δοσοηϊιλίίομ, τυ Ἀἱοἢ ΔἸ ουρΒ 
τοίους ἴο Ὀαῦ 8 ἔδτν Ροϊηΐβ, ἤᾶνθ γοῦ θθθῃ οοπηροίρα ΜΠ οὐμον αἰ ἤσσγοποοβ θοῦτγθοη Οτθηΐαὶ 
πα Οςοἰἀοηί8] 568. Τύρου [8686 τηδίΐογβ ὑπ6 πθποποσ οὗ 6 ϑ'οοὺ οὗἩ ἴη6 Ααγααηπδ ὈΘΟΟΠπ68 
ΤΊΟΓΙΟ 8Π ΙΠΟΥ6 Δρραγοῃῦ. ΟἿὮὨ θθβὶ 468 [86 ΓΟίΓΘΏΟΘΒ ἴο ᾿αῦον ἀἰβοονθυῖθβ ἴπ Π.6} {250} 8 Οὔπιηι. ἰὶ, 
8 δ19 ἤ, οβρϑοῖδ!ν 4. Εαγβι β Οεδολίολέε ἀε6 Καγᾶγίλιηιδ δὶ 900 αἀδν σειοδληπίσλεη Ζεϊγοοἢ» 
πῆς, 1862. 42οβὲ ((εδολίολέε ἀε8 Χμαεηέλωηιδ πα δεῖπον δεξίεη, 1858, 11. 886) δὰ ῥΓΘΥΟυΒΥ 
Ροϊηίβά ουὖῦ [Δι ροου ΑΓ ταοίμοά8 οὗἁ θα ρ] ουἱηρ' {1|6856 δοσθηΐβ, ἰπ βίηρίηρ [ἢ 6 ῬΒΔΙ]π|5, Ῥτονογθβ, 
Ἐϊοοϊοβίαβίθβ, δηά ϑοηρ οὗ 501. 10 18 85}}} ἀποογίδϊπ, μούσουοσ, τ λϑῦμογ 16 Οοο  ἀθηΐ8] σμδηξίηρ 
οὔ ἴμ6 αογθδῃ δηὰ Ῥο] 8} 968, οὐ ἴθ ΟΥθηΐδὶ βίυ]θ οὗἩ {μ6 ὅεῖνϑ οὗ 1{Ὰ]Υ δηὰ β'ραΐπ, μανθ 
ΡΓΟΒοσυ θα τηοβῦ δοουΓΑΙΟΙΥ ὑΠ|6 }Σ ΟΥ̓ Σ᾿ 8] Ομαγβοῖοσ. 86 δεβυτηρίίου οὗ Ηδυρὺ (ὁ εολδ Αἰ ε8- 
έαπι. δαϊηιδη, πιξ ἰδγεη, αὐ ἀδη, Αοοεηΐεη, ἐησὶ  εγίοη, δὲπσισείδεπ, 1854) ἰΠαῦ (86 δοοϑηΐβ ἃγα πὰ- 
ΤΑΘΙΊΟΔ] Βῖρ:Β ὕο Ὀ6 ΘΟΙΔΡΙ ρα τὰ 86 ἩΘΌΓΟΝ Ἰοίζοτβ, ΓγηἸβῃΐηρ πῃ {16 ΒΟΥ 68 οὗ ἴἤἴοποϑ [08 
σίνοι, [π6 οτἰ ί Π4] τ] αν, 18 Εἰ Ὦ]Υ ργο 8016. 10 18, ΧΩ ΟΥΘΟΥ͂ΟΥ 4αδβυ  δΌ]6, 1  [Π6 ρῥγοβοηῦ 
δοσρηύαβιίοη χοργοβοϑηίβ ΔΗΥ͂ ΠΟΤ ἤδη [6 βί}]9 οὗ ἀδ  ἸΥΟΥΥ αὖ (86 ρογοᾶ οὗ 86 ἩΗοτγοάϊΐδη 
(6016; ποῦ ἴο Βρϑδκ οὗ [86 ΘΑΥΙ6Γ τοί μβοά. Τύ ΤΑΥ͂ Ὀ6 οοη͵οοίαγοά, {Π8ὺ 86 βΒῖν]6 οὗ δἰ πρίηρ 
Ὑ{85. ΤΟΓΙΔΘΙΪΥ τόσο αἰγογβὶβοα, ὑμ8η ὑμαῦ ΣΟ 18 ἱπαϊοδίδα ὈΥ {μ6 ῥγοβθηΐ δοσοηϊυβδίίοη. ΤῊΘ 
ον 88 ἰγαν ! ]ογ Ῥοΐδομία, οὗ ΒοροηΒΌυΣν, ἰπ ἐμ6 120} σοηἴΌΓΥ δἰδίο (}ξεγαξωγδίαίέ ἀε5 Οτὶ- 
οηΐδ ἵν. 641) ὑμαῦ ἱπ Βαράδα (ψῃογο Βοη)διΐη οὗ Τυάο6]4 ἰη {16 Β8ηθ6 ΘΠ ΓΌΣΥ, 8180 Ἰοαπά 8, 
ῬΘΟΌΪΑΓ βίυ]ο οὗ βἰπρίηρ, ῬΒδΙτηΒ τ ταδὶ Ὁ] δοοοτηραπὶπηθη) {ΠΟ ΓΘ ΘΓ ΒΟΥΟΓΑΙ ὑγδα! 0 η8] 
τα] οὐϊο8, γ68 ΒΘΥΘΓΆΙ [ῸΓ ῥαγίϊο Δι Ῥβδίτηβ. Τθ ἘΔΌΌΪΒ, 4180, γα Ὁ] Ὁ στοῖοσ ἴῃ6 πυτηοτὶ- 
68] Γοΐογθηοοθ οοπ δὶ πο ἰῃ ΒΕΥΘΓΙΆΪ ΒΌΡΟΓΒΟΣ Ρ ΟΠ, 6. 5., ΒΒ. Υἱ. χὶϊ. χα]. ἴο [89 πασηροι οὗἉ 15 
τιοϊοάγ, ΤῊ οοπ͵οοΐαγα οὗ ἀογθοῦιὶ (1.2.6 δαπέω εἰ ηνιδίοα δαογα, 2 υοἷδ., 1174), εἰ αἷ., ἰΒ ΘΒΡΘΟ ΠΥ 
ὙΟΣΓΏΥ οὗ αἰϊοηϊίοη, σοι. 'ῬΔδΙβο ε (εδολίολίε πὰ ἩΡγαϊσωησ ἀν Μαωδὶξ, 1829, Κ.. 121) 

Τοδί ἢ οὐ 1..6ὸ ῬΒδ]πι οἵ αν ἃ ὕθϑη γί θη ἰἢ ἴδ 6 οἰαποίοαϊ τη αδΌΓο ΟΣ ΟΌν τοοάετγι ΓὨΥΠγ6Ε, [ΠΟΥ πουϊὰ πᾶτο ΤΓοὰ ἠδ {Π] αἱ (ἢ 9 

διδηάδ οἵ ἰ8δο ἐσζαποϊδίοσβ. ΤΉΟΥ τηῦδὲ Ὦδγο γοϊηδί θὰ πη ταηδαἰδὰ Εἰ}} σοπὴθ πλλπ οὗἉἩ ΚΘ} 8 ΔΙῸΘΟ ἴο ΘΧϑοῦ 6 ἃ πηοίτίος! γοῦ- 

δἷοη, ὙδΒίςἢ που] πανὸ Ὀθοη Ὀυξ ἃ ρΡΑΓΑΡΏΓΩΒΟ δίϊου αἱἹ. Αι. [πὸ οδϑὸ βίη άδ, θανί ἃ δη ἃ [βαΐδὴ ΠΠΔῪ ᾽)9 ἐγδηδίογγοα, ποῦς 

ΤΑΛΙΟΥΙΔΙ ἴοδα, πο ΔῺΥ Ἰδηριηρο ὈΥ ΘΩΥ ΒΟ οΪαΓ ροη, Νοῖ ΟὨΪΥ [Πο6ῖν δ6Ώ86, Ὀυ. {Π|ο1Ὁ Ἰρδπῆοῦ δηὰ (ἢ 9 ομδγδοίογί δι! {οὶ 101" 

εἴ66 οὗ ἐποῖγ σίγῖο, δσὸ σοργοἀυοοά, ποΐ ποία εῖγ, ἰὼ οὖν Αὐπογσοὰ Ἐκ δ γοσγϑίου."--Ο. Α. Β.]} 



811. ΤῊΝ ΠΙΥΤΌΒΟΊΟΑΙ, ΒΕΝΡΕΒΙΝΟ ΟΝ ΤΠΒΞ ΡῬΒΛΙΜΒ ΜΠΤῊ ΜΌΞΙΟ. 29 

δηὰ Εεχά. Ὑ7ΟΙΓ ( ὕεδεν ἀϊο [ιαὶδ, δεφμεπξεη ὠπὰ 7, εἰοῖε, 1841, 5. 286), [πα τ6 εἰχεῦ βο- οδ]Ἱοά 
Ομυγοι ὕοηοβ οὗ [86 Οαγεσοτίαπ ομδπίβ, Βα ῥγεβογνθὰ [86 σϑυηϑηΐβ οὗ (Π6 δηοίθηΐ ὑθηιρ]θ 
δοηζ. Το 96 18} ὑἰγδα οι, 88 ΒΙΡΙΥ ἃ ἔασίμου ἀθνοὶοριηθηΐ, ἀπάθσ {μα ἰηδιιθποο οὗ ατο- 
οἶδ πιιϑῖς 8] Ἰηϑίγαοίίοι, φῇ ὃ 18. Νοῦ ΟὨΪΥῪ ΔΓῸ οἱρῃῦ τηυβῖο8] δοοθηΐβ γα ΠΥ 4] υἀοά ἴο, 
Ὁγ 6 ἘΔΌΡΙ8 (πεσίποίλῚὴ, Ὀυὺ (816 οἱχῦ Ομ σοὶ ἴοΠ68, ΒΓ ἴο Ὀ6 ἔοαπὰ ἰπ 86 Ατὐτηθηΐδη ΟΠ τος 
(Ρεϊδσταδμπ πῃ Ζείδολγι ζν ἀἷο ἀ. τιον. Οεδεἰϊϑοῆ. Μ΄. 868 Ε), ἀπά 4 Κ πάγοα βίγ]6 οὗ βἰπρίὶπρ 
8ῖ93ο ἴῃ μι Οτοοὶς ΟΠ σοῦ. Εν] δπὰ Ηυρί]ά, ἴῃ ὑπ6 ῖγ Ῥγαιβουοσίην οἴοχίβ ὕο σοργοβθηΐ 
βοϊϑη 1 651]γ, (μὸ αἰ δῆςυ]ῦ δηα οὔδβοῦτζο ἀοοίτὶ πο οὗ δοοοηϊυδίίου, δὰ ἴο ἀοσάποο ἰδ ἴγοπὶ Ομ 6 
Ἰεβάϊπρ ῥσὶποῖρ᾽θ, ΑΘ ἀστοθα ἴῃ ὑιὶβ ;---ἰδδὺ [86 δοοθηϊαβίϊοη γγχἃ8 ΠΟΙ ΠΟΥ ΡΟΓΘΙΥ͂ Ἰορίοα] ΠΟΥ 
ῬΌΓΟΙΥ τυ βῖοαὶ, θαΐ οὗ ἃ γγίμταῖ 8] ομαγδοίθγ, ΘΥ̓ΘΓΥ͂ τηϑβοσθῖϊο συ ῦβα ἔοστηΐηρ ἃ ΓὨγί τοδὶ 
Ρεσὶοά, τ ΟΒ6 Τ ΘΙ θ6ΓΒ ΜΈΓ τηδκοα ὈΥ ἃ τἰβίηρ δπὰ {81Π[}Ππρ’ ἱπβοοῦίοη. ΤΆΘΥ ἀΐβαρτοθ μον- 
ΕΥΕΣ ἴῃ (Π18, (δῦ Ηρ] τεραγάβ ὑπ Ἀγ ποδὶ] ρογὶοα 88 ἀουθ]ο, ἱ. 6., Θοπαίβέΐηρ; οὗ ἃ τί βίην 
δηᾷ [Ἀ]Π[Ππρ’ ἰπδοοϊίοη, Δηα ργοοθεαΐηρ ἔγοπι [818 Ὀ8518 ἴο 8 8.11} ἔαυίμο ῦ ἀϊο μβούοσῃγ, ᾿Ὰ116 Ἐπ] ά 
Τεαγὰβ {Π6πὶ 88 ὑσορτθββίηρ πῃ ἔμ γθ6 τῃουθμλθηΐβ, 80} σΥΟΎΪΩρ στρογ αἰ Βηου] ἔμπα πὶ {86 Ρχο- 
οοαΐηρ, 180}] (86 σουγδο ἰβ θη θα, Ἐν 8]α βυρροβίθ ἃ βρϑοΐδὶ βοϊϑθιηθ οὗ ροθίϊοδὶ δοοθηϊιδίϊοῃ 
ἰη πὶ ἢ [89 14111π0 ἰηΒοοίζομ οοου5 πὶ {89 τχΪ4α]6 οὗ [86 ὙΕΙΒΘ. 

δ 11. ΤῊΗΕ ἹΤΌΒΟΙΟΑΙ, ΒΕΝΘΕΒΙΧΟ ΟΕ ΤῊΕΒ ῬΒΑΙΜΒ ΨΙΤΗ ΜΥΘΒΙΟ. 

ΤΟ Ἰγοεχασηῦ 086 πῃ ῃ6 ῬΒΔΙΠῚ8 ΟΥἨ ἩΟΓΩΒ βρη γπρ ἴο Ρ]ΑΥ (οἴδη τὶ [6 πδιηδ οὗὨ {86 
ἱπδισατηθηῦ) ροϊηΐθ, δραῦὺ ἴσοι {116 ὑθβυϊ Δ ΟΩΥ οὗὨ {110 Βα ροσβοσὶ ρίϊοῃβ, (ο΄ ὃ 12), ἰο ἐδ ἔχοὶ 
ἰμαῦ τ᾽Γ86 τοπάοσίηρ οὗ [89 ῬΒΔΙπιὶ8 γ88 τ τηυβῖοα] δοοοιηρδηὶ πιο. ΤῊ ἔγοααθηῦ οὀσσυΣ- 
ΤΟΠΟΟ Οὗ Βίσορῃδὶο ΣΩΘΙΆΌΘΙΒ, ἩΣΓἢ τ γα ΠΒ, ροϊῃὺβ ἰῃ 1110 ΤΏ ΠΟΓ ἴο ὑπο ὶν σϑη ἀδυίηρ ὈΥ ΟΒΟΤΊΒ68 
ΟΓ αὐϑὴ πιὰ 86 ἄδηοο (Ηυρξ, ἱν. 440). ΤὨδ οἱαοαῦ χοίοσθηοο οὗἉ (818 Κὶηὰ ἰβ Ἰουπὰ ἴῃ 
Ἑχοάυβ χυ. 20, Φυάροβ χὶ. 84, Τὸ ἀϊνίβίοη οὗἨ οπύλγο Ῥβδ]πιβ, μόυουοσ, ἐῃῦο ΤΟΒΡΟΠΒΙΥΘ 
σδογιθο9 ΕΥ̓ ΝΟ ίρ4}1 ((ΟΟἸδάηρσε αυϊάε ὠπὰ δεῖπεν Ζεϊσεποεδοη, 1797), πὰ οἰμοσβ, 18 υπ- 
ἰδίοσοδὶ. ΤᾺΘ ΟΒΟΤΒ τορραῖρα ΟΠΪγ ἴδ τοΐγαϊη, υἱά. ῬΆ8. ΧΙ, χἹ]. Τὸ ΔΡΡΘΑσβ, πούοσίμο- 
1658, ἔγοτα. 86 ἀεϑοσίριίοη οὗὨ ὕμ6 Βοοῖζ οὗ Ὁ γοῃἱο] 68, αβϑοοϊαιθα τ10}Δ ἱβοϊαἰθα βίβίθπιθηΐβ ἰῃ 
186 ῬΒδῖπιβ ἐμβοιηβοῖνοβ ὑμδὺ (86 1 αγρ ο8] βἰ πρίηρ τγᾶ8 απέϊρλοπαΐ, ουθη ἀυτίπρ ὑμ6 ροτὶοά οὗὨ 
[00 ἢχβι ἐδιρῖθ, συξυαίεα ὌΥ͂ ῬΟΙΒΟΏΒ ΒρΘΟΪΔΠΪΥ αρροϊπέεξα ἰο ἐδαΐ οὔῆοε, ἀιὰ 164, 1 ποὺ Ἔχοὶὰ- 
δἰ νϑὶγ οοπάποϊοα ὈΥ ὑπο Ζευϊέέοαί δίησετα, ΔΟΟΟΙΑΡΔηΪΘα ΟΥ̓ ὑμ9 τημδὶσ οὗ ἐλ ργἱοδίβ. ΤΉ686 
ΔΙΤΑ οι ηΐβ ΟΓΘ θαϑοα Θβϑθη 18 }}}7 ροΩ ὑδᾶροδβ ᾿πἰσχοαυορα ὈΥ Πανϊά, 1 ΟἈ. χχν. 3; οἢ 
ὝΟΓΘ ργοοοάθα ΟὨ]Υ ὈΥ [86 τορι ϊδύϊοηβ ἰῃ ΝΌμΠι. χ,, [ὉΓ ὑμ6 086 οὗ ὑγχὸοΛοὰΑΑ Β'1γ81 ἰσυτηροία ἴο Ὀ6 
βουπάοα Ὀγ ὑμο ῥτγϊεβίβ. ΤῊ Ἰοδαϊηρ ἰηβίσιπχοηῦ τ αἰ οἢ τηαεὶζοά {86 {ἶπι6 γγ88 ἐμ ογηιδαὶ, ζαϊχαὶ 
ἷπ ἰδ Ταϊμλυα σοίαξαΐ, τοΐοιτοα ἴο ἰὴ 2 βὅ'δῃχ. Υἱ. ὅ, 88 οὔθ οὗ {μ6 βαογεά ἱηβιγαπηθηΐα, 
ΤΉΘΒΘ 681 ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ ἤαΥθ Ὀ66Π {86 Οἰδρρίπηρ οαβίδποία (Ῥ οι ον, ὕϑεδον αἷς Ἀἤωδῖς, Ρ. δ4), Ὀυΐ {86 
γίπσίὶπσ ἐγηιδαῖς (βορίαπαρ. κύμβαλον) οὗ π Ὠ]οΟὮ ὑπ Γ0 Το ΓΘ ὑπο ΚίηαΒ, ΡΒ. οἱ. δ, (86 οἰοαγ-βουπά- 
ἱης δηὰ (86 ἀυ}}]-δουπάλης (Επγ814, ἁαλτγό. γι1].., 67 1). ΤΠ αν»-ρίαψίπσ ντᾶθ οἴὔθηῃ θιρ]ογϑα 
τἰππέσι, ΡΒ. οἱ. 4; Ῥαῦμβδρθ 4180 σχὶν. 9. ΤῈῸ ἰρμοϑῦ ραγῦ νγὰβ 16 ὈΥ͂ (86 πεδεῖ (νάβλα, ναῦλα, 
ψαλτήριον) ἱπα οαἰπρ,, 1ὖ ΤΥ 6, 86 ψγε, χοὶϊ. 4, πὶ Φοβορμυ5 [6118 8, 'π ἷΒβ 6 1588} Απι]- 
χαϊοβ, δα ὕπνον βίσίηρβ, δμὰ γἃ8 ῥ᾽ αγϑὰ πὶ 80 ἵν σύ Ρ]οοίγαμι, 'μ αἀἰδιϊποίζομ ἔγομι ποδεῖ, 
ΒΟΥ, ΟΥἩὨ ΒΙΤΩΡΙΥ αἀϑογ, ἴῃ6 λα» οὗἁ ἴδῃ βίσίπρβ, ψ Βοἢ 88 ραγοα τὶ [86 Βαηάᾶ, 1 δι. χυὶΐ. 28, 
ΧΥΪΙ. 10, χίχ. 9. ΤΏΘ ἸΟνοΓ ραγύ γγα8 ρ᾽δγϑά ὑροῖ (86 οἱέλεν, ξίππόν (κενύρα,κιϑάρα), ἀῃ οοἴαγθ 
Ἰογοῦ (1 ΟἌτοη. χυ. 21). ΤΏ δ γαὶρῦ τηοίϑ!]ἐ[ς ἐγωηερείδ ΤΟΥΘ ΘΒΘΡΘΟΪΔΙΠΥ͂ ΡΓοσιϊηθηΐ 88 ψὶπά 
ἰηδέσιιπηδηίδ, ολαζοζγαΐ (σάλπιγξ), Τ ΒΟΒΘ ΠΌΠΡΟσ, δοοοσάϊηρ ἰο 1 ΟἼτοη. ν. 12, διχουηίοα ἰο 120; 
(θα οαταθ [ἢ6 οΓοοϊκοα γαριδ᾽ λογηδ, ελόαν (σάλπιγξ κερατίνη)͵ Ῥεδ, ᾿Ιχχχὶ. 4, χουν]. 6, οἱ. 8; ῥχο- 
ὈΔΌΪΥ ἰάἀοπ 8] πιι} φωσγοηπξβοσει, 908. νἱ. ὅ ; ἤΠ4}}γ 0 ΒΒΘΡ ΘΓα ΒΒ δαί οὐ γεεά-»ΐρο,'ωφαῦ, οἸ. 4, 
ἘΔΙΊΟΝ 'γ88 8150 οδ᾽]οὰ ολαξίζ, ργο Δ ΌΪ 4 ΒΟΙΙΟΥ τοοϑα, υἱά. Ἠαρίο] ἃ οη ῬΒ. ν. 1; 6} }Ζβο οα 
δα, ἷἱν. 21. ΤΆοῖΡ υ86 ἀυχίηρ 86 ρμεογοά οὗὨ ὑμ6 ἢγβὺ ἴδῃ} ρ]θ 1Β θϑί ]ἸΒῃ 6 ὈΥ 18. χχχ, 29 ; 
οοπιρ. 1 βδτα. υἱ. δ;1 Κίηρβιὶ. 406.5. ΤὨ6 οἰίοῦ ἱμϑύγαπηοπῦ Μ᾽ 1 ΟὮ. Δοσοιηρδη θα ἐεβία] ἀδποΐηρ, 
ἯἮΔ5 80 07 (τύμπανον) Ατεαδὶο ἀμ, ἩἌΘηοο [86 ρδηΐβῃ αὐπμε [Ὠτουρ [86 Μοογίβι, {16 δαπά- 
ἄγωπι οὐ ἰδιαθοσίηο, οἷ. 4, ς΄ ΕΣ. χυ. 206. ΤΟ πεπααππῖηι (υ]ς.: δἰϑέγα, Τριΐμοῖ : ϑολοζίεη), 
δἰ᾿πἀοά ἰο ἱπ 1 δι. νἱ. ὅ, ἰῃ [16 Ὀγἱησίπρ Ὀ8οκς ΟΥ̓ [π6 ατγὶς οὗ [0 οονγϑπδηΐ, τσογο θοπαάραᾷ τοὰβ 
οἵ σου, Βπηρ τι Ἰ0086 τίπρβ, Ὑ ΒΊΟᾺ σαυ]οα οἢ Ὀδίηρ Βα κῃ. 11 |κϑυγ180 τη ΘΠ] οη6α θὰ ΟΠΟ9, 
1 βδπι, χυἱἱδ, 6, δύο μο9 δολαϊοολίηι, ἐ, 6.. ἰχἰαηρ]οβ (λυ ΒΡ ΘΙΓΤΟΠΘΟΌΒΙΥ, “ Υἱο]ἱπβ). [0 ἰὰ 



80 ἹΝΤΒΟΘΟΟΤΊΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕ ῬΒΑΓΤΈΒ. 

ἀου 1} ἩΒΟΙΠΟΙ γ6 ΠΔῪ ἰΠΊῸῚ ἔγομ (86 ΘΧργθββίοῃ ὁ ἷπ ἐμ 8.1} σμοῖγ, χχυΐ. 12; ᾿Ιχυἱἱἱ, 72. 
ἐμαῦ ᾽ἴ.6 βοᾷ γὙὰ8 ὈΔΙΟΥ βαρ ΟΥ̓ [6 οοπσγεσαΐίζοη. βΘ'΄ΟὨ ἃ. ΓΟΐδγθηςθ 18 Ἀγοσγθα σαῖμοῦ ὈΥ 2 
ΟἼτοη. Υἱὶ. 8, 8116 ΨΦ6γ. Χχχὶ, 11, ΕΖ. 111. 10, σοί ΠΥ ΤΟΐΟΓ ἴο οογίδίη γοβροηθοα, ὙΠ Ὰ 
Τοβρθοῦ ἴο [6 δπλθι, υἱά, 1 ΟὨγοη. χνὶ. 86, (ς΄ Ῥβ. ονὶ., [6 οοποϊυάίηρ ἀοχο]οργ), ΝΟ,θτλ ἢ 
γἢ1. 6, (φῇ Φυάιῖ χα. 26). Βυΐ {μ18 88 δγθδάν Ὀγουρηῦ υβ ἄοτῃ ἰο 4 Ἰδΐθ ρογιοά. 

Αὐ [86 πιδ οὗἩ [16 βοοομα ἴδθιιρὶο [86 οοπρτοραίίοη τ ϑροπαρθα ἀπιθῆ ἴο Π0 1,ονἱΐοβ, γ8Ο 
Βυηρ (6 Ῥβδὶπὶ ῸΓ ἐὀυεγῳ ἀἰαν οΥ ἐδδ τοεοξ, πὶ ἐλ 9 δοοοιαρϑηϊπιοπῦ οὗἉ ταυϑὶο (οὐ ᾧ δ). Αο- 
οοτγάϊηρ ἴο 6 ὑγδαϊοη οὗ [6 Ταϊτηυά, 8 βἷψῃ γ͵ϑ σίνθη ὌΡΟῺᾺ [6 ΟΥτ 0818, ΥΠΘΓΘΌΡΟΙ δῇ 
Ἰοαδὺ ὑγοῖνα [μον 68, βίδπαϊηρ Ὄροπ {86 Ὀτοβδα βίερ (ἀδέλαπ) οὗἁ [80 βμοσγὺ βίδί γγαν Ἰοδάϊηρ 
ἔγοτὰ ἐμ6 ρἷδοθ οὗ ἴμ6 οοηρτοραίίζοι ἴο ὑπ6 ουΐογ οουχύ οὗ {Π6 Ῥγίεβίβ, δ {6 Θοποϊ βίοι οὗ [}6 
ΤΟΥ Ἶ ἢρ᾽ ἈΓΑΥΟΥ͂, ΜὮ116 86 οἰδοίαιίηρ ῥυἱοβδίϑ ρουγοα ουἵ [μ6 πίηθ οἴετγίηρ, δῃα ρῥ] αγὶπρ ὑοροίθο Ὁ 
ὍΡΟΠ πἷηδ ΟἰζΠ6ΓΒ, {πῦῸ ΠΑΥΡΒ, δηα ὁπ6 συπιθα], θορδη [89 Ῥβδὶτῃ ἴο 6 βυηρ, 116 [86 γουηροΓ 
Του ϊοβ πού Ἰοἱΐηρ ἴῃ {ῃ9 βΒἰηρίην, βίοοα δὖ {πὸ θοῦ οὗἩ [86 ΟἹάογ 1, ον ῦοβ, βίγοηρί μοηΐηρ [ἢ 6 
ταυϑὶο τἰ ἢ ὑπο ῖ ἱπϑίσαμηοηΐβ. ΒΥ [6 5146 οὗὨ {π6 Ἰδαίου βδίοοα δἷβο {π6 1,ου οὶ ὈΟΥΒ, ῃΟ 
τοργοβοηΐοα ὑμ6 ὕγθ]68. Ὑνο ρῥγίοϑίβ ΨΈῈΟ βίοοα δὖ {86 τὶρμῦ δηά Ἰοῆδ οὗ [9 σονται 81 - Αγ οΓΒ, 
ἈΠ ἈΡΡΘΑΓ ἴο μᾶνθ δοοοια ρδηϊθα [86 ΒΙΠρῸΓΒ ὙΣ ἰσυμηροίβ ἀαγίηρ (6 ρογοά οὗ [16 Ετεὺ ὕϑι- 
Ρ]6, (2 ΟἌγοι. τ. 18, υἱ!, 6; χχῖχ. 26 δ), ἱπαϊοαῖθαά {86 Ῥϑῦβεβ οὗὨἩ [86 βοπρ τὶ πὶηθ Ὀ]δβίβ οὗ 
186 ἰγυτηροῖ, δὖ ἴΠ6 {πιθ οὗ {Π6 βοοοῃᾷ ἰθιιρῖθ. 1 ἱρὐίοοῦ ἀἰβέσ αύοα {μ 6 Ἰαίοσ (1π ἷ8 2Π5- 
ἑδίογίωηι ἱεπιρῖὶ Ηϊ:εγοδοΐ. ο. Υἱὶ. ᾧ 11.), ΤΟ] τίη Μαϊναοη,, θοῦ ἴμγοο αἰ ν βίη οὗὁὨ [Π6 βοηρ. 
ατᾶϊΖ οἱ [86 ςοπίταγυ, ( Οεϑολϊολέε ἀδν ὕμάδη, 1ιϊ. 116), ἱπύθγροβοβ {16 πὶ θοῦνθοη πἷπο αἰ βίο πβ 
οὗ ἴῃ βοης, δηα ὑμαΐ ΟἿΪΥ ἴγοια ἴδ Ηδβιγοηξοδη ροσὶοα. ΤῊΘ ΡΘΟρ]6 [61] ἀοττῃ 1π δἀογαίοη 
Ῥούνοθῃ 8.686 ρϑ0.568 ΟὗἩὨ 80 Βοηξ;, [μΕγ.Ψ ἰχ. 24,1 Εῖηρβ χυἹἱῇἱ. 89; οὐ ΗΘ» Ζίρ]α ( Οὐ δολίολίε ἰἰλ. 
161 , το 410 468 ἴο {110 στα] οτα ἰββίοη οὐὗὨ [6 ὈΓΙ ΘΒ Υ ἐσατηροίβ ἔσομαι {Ππ6 1,οΥἹ 108] τηυδὶς, 
Δηα οοπ]δούιΓγοϑ ὑμδῦ [Π6 ῬΘΟΡΪθ ἔγθαπθῃῦΥ Γαϊβθα 8 βιοαΐ οὗ ΟΥ̓ (ἐγ α) ἩΓΒ1ΟΒ ἰβ ἱπάϊσαἰοα ὈΥ͂ 
ἐμ6 ψογὰ δίπιολα (1 Οἤσγοη. χυ. 16; 2 Οβγου. χχῖχ. 80, δηὰ οἰβονβοσο ἰγοαπθπί ]γ), ἀπὰ ἰμυ5 
ΟὨΪΥ ἄοοβ Νυμι. χ. 10 Ὀδοοτηθ 1η06]]1] 010]. 

Τὴ [86 λαϊίοῖ ἀπ Βοτηθ οἰμβοὺ Ῥβδ] πιβ, [π  οοπστοραίϊίου ἰοϊποα πῃ {86 βίῃ σίηρ δον [86 ἢγεὺ 
βοηΐθηςθ, ΜΒ ΙΟᾺ Ὁ τερεαΐοά, Δα αἴοῦ 0Πμὸ Βοοοπά βαπΐθποο, τὶν (86 λαϊίοί)αλ. ΤῊΘ τοπάο- 
ἴπῃρ οὗἩ [86 Β4116] νγ88 Ῥγθαοπα ΠΑ ΠΥ τϑοϊ δίϊνθ. 

Τῆς ἀαϊψ 1 ευϊέοαϊ οαἰΐ οὗ Ῥγανον, [ΆΚοι ἔγοπι Ῥβ. χ]ἕν. 24, γγ88 ποῦ δοσοιῃρδηϊθα τὶ ἢ τηυβὶσ 

δ (16 {π|6 οὗ [88 ΜδοολΌΘΕΒ, ΠΟΥ ἐδ ῬυἹοβου Ὀ]οβδίηρ, ΝΌπι. νυἱ. 24-26, νὴ} ἩΒΙοΒ Ῥβαὶπι 
Ιχυὶϊ. θοσίηβ, 1 ἢ γ88 Βαηρ 'π ἐδ ὕδθιαρ]6 δὖ ὑμ6 οοβθ οὗ δδοὺ τπογηΐηρ' Βουυΐοα, 'π ΒΌςοἢ 8 
ΤΑΘΙ ΟὐΟΙΒ ΔΉΠΟΥ ὑμδῦ [86 παηλθ οὗ αοα (οὗ ὑτνγοῖνθ Ἰοί6 8) γγα8 Ἰοὺ 'π ὑμ9 βουπά οὗὁὨ [μαὺ ἰπ 
ἔουγ Ἰούίογβ, τ ΠΟ ἢ 88 δυπρ' ὈΥ 186 ΟΥΒΟΓ ῥγεβ (σἱά. 6] 1 ἰΖβοῖ, ἱ. 487). 

ΤῊ "γεδὲ 7γυϊέα, ομ [86 οὔ Γ Βαηᾷ, σοῦ Ὀσουφαῦ ἴο {86 ὑθιαρ]6 τωοπηύ τὶ [6 τεμδίσ οὗ 
ἐδε ἤιίο, Μ ΕϊοΩ Ὀοσδη θη ἰΠ6Υ̓ ΘΓ σατο τπρ ἰῃ Ὀαβοίβ, ΡΒ. χχχ, ΤῈ λαζίεἶ γγ88 δοσομ- 
Ῥδῃϊοὰ Ὀγῃ ἃ Βαΐεβ, τ ἃ τοϑά ῸΓ 8 τηουϊῃ-Ρΐθοο, δπᾶ ἱπάοοα Ὀδίοτθ {86 δἰ ἴδυ, οὰ ὕνγοῖνα ἀδυβ 
ἴῃ ἰ.6 γοϑυύ, ΠδΙΊΘΙΥ, οἡ [86 141} οὗ Νίβαη, δὖ [86 ΚΙ] πρ οὗ (86 ῬΆΒΔΟΙ] Ἰδιὴ Ὁ ; οἡ {86 141} οὗ 
1174, οὐ {86 ΚΠ πρ οὗὨ [86 βυρβοαιθηῦ ῬΆΒΟ4] Ἰδηῦ; οἡ {86 ἢγβί δῃα βουθπίῃ ἀδΥβ οὗ [89 
Ῥαββουϑγ, δηαἀ οἡ ἴδ οἰρεῃὺ ἀδγβ οἵ [86 ἔδαβί οὗ ΤΆΌΘγμ86165β. Οα {86 ἔγϑύ ἀδὺ οὗὨ {818 ἔδθαβί, 
αἱ ἴΠ6 τε)οϊοῖπς ἴῃ [86 ἀγαισΐηρ Γ᾽ ἐδε ισαίεν, 86 ἴγρο οὗ Ῥομίδοοβί, [86 1μουἱῦοβ ροσίοσιησα, 
βἰδπάϊηρ ρου {6 Βοιι -ΟἸ ΤΟΌΪΑΓ βἰβὶσ-οα89 οὗ ἤἰθθοη βία ρϑ, ̓ ἰϑδάϊηρ ἔγοτη [86 οουτὺ οὗ [16 τηθπ 
ἰο (δαὶ οὗ [86 τοπιθη, θαῦ ΡὈΓΟΡΔΌΪΥ ποῦ ργουϊουβ ἰὸ ἐμ {πιὸ οὗ ἩδΙο ΒΒ ἴθ ρ]6, Μ᾿ 116 ὕπνο 
Ρῥτίοϑίβ βἰοοά δρονὸ ἱπ ὑμ6 ΝΊἍοδπον ραὺθ τὶ ἱγατηροίβ.Ό Οὐποοσηΐπρ [Π6 ἀδποίηρ τ ΠΙΘἢ τγδ8 
ἐπα οοπαποίοα τὶ [86 βπησίης οὗἁὨ ἰογοβο8 δηὰ πὶ τοβροηβῖνο βοηρβ, φί. Π 6] 1280}, Ζν 
Οεεολιολέε ἀεν 7 ϊδοΐφη, Ῥοεεὶς, 1886, 8. 198 ἔ, 

Ιη 86 ΓοΙΆρ]96 οὗ Ἡοτχοά ἔμοῦο τγὰ8 8ῃ ογσαπ---ῦ, Τ6 8] πὶπα οτρδη τὶ ἃ μυπατοᾶ αἰ δγοηῖ 
ἴοηθ5,  Ο86 ὑμπαπάργίηρ βουπά, δοοογάϊηρ ἴο Ζ6γομιθ, οουἹά Ὀ6 μοασά θογοπᾶ π0 Μουπὺ οὗ 
ΟἸΐνοβ, ο΄, βδδιβομιιζ, Αγολᾶδοϊοσίε, ἰ. 281. 

8 12. ΤΗῈ ΟΟΝΤΒΟΥΕΕΒΕΤΕΡ ΜΌΒΙΟΑΙ, ἘΧΡΒΕΒΒΙΟΧΒ ΙΝ ΤῊΕΒ ΒΑ ΜΒ, 

ΤΉΘΥΘ 8ΓΘ 8 6 ΘΧΡΙΓΟΒΒΙΟΙΒ ἴῃ 180 Ὀοὰγ οὗἉὨ (μ6 ῬΒβδὶπβ, το σ8Ὲ ΒΟΔΓΟΘΙΥ Ὀ6 ΔΡΡΙἰο ἴο 
δηγίίηρ οὔμοῦ (88η ὑμ6ῖγ πλ5168] οχοσυϊίοη. ΤῊ ΪΒ 18 ἱῃ ἸΔΩΥ 4868 Θϑ Δ} 1866, Θγ6 ἢ ὙΠ6Π 
τοῖν ἀοδηϊθ βρη  ἤοβηοθ 18 ἃ τηϑίοσ οὗ ᾳποβίΐοη. Οἷὶν ἃ 6 Κ δζὸ ἔγϑο ἔγομι οὐυβουγι 8. Οὗ 
ἴὰοθθ 086 πιοϑηϊηρ 18 αι Θϑ.] 0.8 Ὁ]6 ἯΓΘ ΙΔΔῪ τ 08 : 
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1. βεἰϊαλ. Ὑπὸ ποτὰ οσςυγΒ βουθηίγτομθ ὑϊπ|68 ἴῃ ἴ[Π6 ῬΒΑ]πι8: δηᾶ [Π͵γ66 ὑϊπ|65 ὈοαΙ 68 
ἴῃ ΗΔΌΒΚΙΚΟΚ,  Τῦ βίβπάβ ζΟΠΟΓΆΙΥ δὖ {Π6 οπά οὗ ἃ βίσορῃδ, γεῦ βοιῃθίϊηθθ ἰπ 016 χα α]6, 1ἰ 
ἄοο5 ποὺ [90]1ὁτν ἔγοτα {πΐβ, βόγοῦοσ, μαῦ 10 ὈοϊοπχΒ ἴο (86 ἰοχί, απὰ ββου]ὰ 6 ἰταπβὶαἰθα 
“ ΟΥ̓́ΟΓἦ ΟΣ “ἴογονοσ," (Ομ ]ά., Ααῃ]}., ϑγιηπι. Φογομθ). Τδ6 νογα βίδῃαβ ὮΥ ᾿ἰΐβοὶ δ ΠΟΎΘΥΘΣ 
ὉΠΟΟσίΔΙη ἰΐβ γοςδ] ζαίζοη, ἀπ ΒΟΥΘΥΟΡ οοηζίοδίδ Ὁ 16 118 ΟΥ̓ ἢ δημα δἰ ἤσβησθ 8ΔῪ Ὀ6. [πῃ 
ἴ!ς (θά. δῖ». ἴἢ εἰαμαβ ΑἸ ΑΒ ἴῃ 8 βοραζδαῖο 11π6, δηα ἰβ τυ ἴδῃ ᾿η τρὰ ομαγβοίοσβ, ΤΏ 6χ- 
ῬΓΟΒΘΙΟΙ οὗ δυππ Μαγτ (αχαϊπδὺ 7γυρῆο, α. 87) ἰδῇ ἴΠ6 ποτὰ ἴῃ χποβέοη ἴῃ {86 ᾿Ιχνὶ. ῬΒ. 
δἰδπβ ἐν διαψάλματι Ῥοϊηδβ ἴο Β0ἢ 8. Ῥοβὶ 10 Π, 88 ἰἢ ἃ ἀϊν:βίοη 6 γο ἱπάϊσαϊθα ὑἐμοσοῦγ. [}ἢ [86 
Αροοισυρλαΐ Τραϊίοεν 4 Δοίοηιοη, 4180 χυὶϊϊ. 81; χυἹο[, 10, Ἰυάχίηρ ἔγτοπι (Π6 ὑγβηβ]δίϊοι 
διάψαλμα, ἰῇ Δα [80 ΒΔ16 ΡΟΒΙ ΟΠ 89 ἱπ {86 Θοερίυαρίηῖ. ΤῊΘ πογὰ ἰβ, ποῦ, μούγαυεσ, 8 ΒΥῃ- 
(λοι 841 ἀεβὶστιδίοη, Ξξ βοεϊοῃ, 88 ΡΟ οσ ΤὉ] ον 86 Ατδδὶς βαρροβοβ, (ήωσίζ ἀδν αἰΐεπ 
Ἠεὖν. 8. 117); Ὀαῦ 10 18 ἃ πιμδίσαί ἴοττα. Τὺ 18 τηοδῦ Ῥγοῦδ]Υ ἴο Ὀ6 ἀογί νοά 845 Κὶ ππιοιὶ βαρ ροβίο, 
ἴτοτα δααίξεε ἢ ἀΡ, ποῦ 8 ἱπηρογαίῖνο, Βοσσανοῦ, “ἋΡ 1 “ὁπ ἰρῃ," πιῖοὰ Επδ] ἀ ἈρΡ]ΐεΒ ἴο 
[86 δἰγοηριμοηΐηρ οὗ [86 ἰοηθεξὶουά : 8η4ἃ ΒΌΡΡΟΒΟΒ, δὖ ἰῃ6 βαῖὴθ (ϊπι)6, {Π|ὸ οοββϑδίοη οὗ {89 
ΒΟΠΚ᾽ ΟΓΑΣΠΑΙΠΥ δοσοιιρδηϊοα τ ΒΟΙΟσ, σο Έ16 Υ τηυβὶο. ΚίμηοΙΙ, ΕὈΥΚΟΙ (εδολίολέο ἀον Μωερὶξ 
ϊ. 114), Ηεγάοσ, ἀπὰ Οοβοηΐυβ 'π ᾿18 Τ,οχίσου, χοίρου ἴο 8 γοροϑῦϊοη οὗὨ ὑμ6 Τη ] Οα ἴῃ 8 Εἰρσῆοῦ 
ον. Βοίομον (1}ἄεεέη σὰν λεῦν, Ἡγον ζογϑοΐ.) ἰγαπιϑ]αἴοβ 1ῦ, “΄ σοα86} βίορ 1 τοραγάϊηρ ἰδ 88 
Ἱπαϊσαύϊηρ 8 ραῦβθ. [Ιπ υἱοῦ οὗ Ρκβ. ἰχ' 17, ἰὖ 15 σδαύμου ἴο Ὀ6 υπάογβίοοα 88 ἃ ποιῃ, οἰευαΐζίο, 
Δηά ἰο 6 Γοΐοιτοα ἴο (86 ἐπδίγωπιεηίθ. ΤῊΘ πογαὰ 08]]8 ΤΣ αὶ δίγοη σεν αρρἰοαξίοη, οὗ ταυβὶοδὶ 
ΤΆ6Δη3 (ΤΠ) 611 0ΖΒΟΒ, 7ογ6) Ἔβρϑοΐδ!}ν ἔχου ὑμ6 ἙἽμοὶγ οὗ ργιθβίβ, τῦῖτἢ ΓΠοἷσ Ἰορ ἰστυχηροίβ, (τ ρτθ- 
βεηίοα οἡ ἴδΠ6 {ΠῚ Ρ4] δοῖ οὗ Τὶϊυβ αὖ ΠΟΙ) 6) βίαπαϊηρ ὀρροβίΐο [6 βί προυβ᾽ βίδρο, ἱπ σοη- 
ποσίοι ὙΠ} {86 Ἰουα δουηάϊηρ, οὗ Βδγρα δῃά οὔθ ἔγοτα ἴμ6 ομοὶγ οὗ ὑπ 1,ου 168] οτομοϑίγα, 
(Βοιηπιογ, διδέ, Αδὴ. 1. 1-82). Βδιίομον Β.88 8180 δίῃοθ ὑγαηβ αἰθα ἰΐ “ ρἰδυίηρ τὴ 811 ρονογ᾽ 
(}ὲ ἱπίετ, 1. 1938). ΤῈ ἀογιναίίοι νϊοἢ Οἰοβθηϊυϑ ΡῬΓΟΡΟΘΟ8 ἰῃ {Π6 7λεδαιγιδ ([Ὁ]] ον πρ 
ἘΒοΒο; 6167) ἴτοτα 4 ψοσγὰ ὙΒΪΟᾺ βίη ῆοβ ὕο ΚΘΟΡ β:]θηςθ, μαῦ ΟΝ Γοίοτβ ΟὨ]ΥῪ ἴο ἴΠ6 οοββα- 
ἐοη οὗὨ [86 βοην,, δῃὰ {δ σοτητηθησοιηοηῦ οὗ [Π6 ΠΑΥΡ-ΡΙαΥἱηρ, 88 1688 ἴο Γοσοιμπηθηά ἰζ. Ὑ76 
Ιηϑῦ ΘΠ ΥΟΙΥ το͵οοῦ {86 δεβυσηρίϊοι ὑμαῦ 118 ογὰ σομΐδὶ 8 8ῃ ΔΟὈγονυ]αἴζοη οὗ [Π6 ἱπἰ 14] 
Ἰεϊύοσβ οὗἩ ἔγθθ τοσβ τηθδηΐηρ βίσῃ ἴο οὔδηρο (86 ἴοῃθ6, δηἀ ΚΟΥ 86 [86 ΥἹΕῪ τ ΒΙΘῺ ἀἰβοούοῦβ 
ΒΟΙΘ 8 ΒΌΠΙΠΙΟΠΒ ἰο ἰμ6 βίπροιβ ἰὸ “τοίισῃ ἀρονο, ᾿ξξίοναγάβ (μ6 Ὀορὶ πηΐηρ, ἰ, ε., ἀἄα δαρο. 
Ηϊισὶς, δου [86 Ατδθῖς, γοΐογβ 86 ποσὰ ἴο 8:9 θοπαάϊηρ οὗἩἨ (86 ὈΟΑΥ ἴῃ Ὀγαγοτ 

2. Ηἰσφαγδη. ΤῊ ποτὰ 18 δββοοϊαϊθα τι ϑείαλ 1η Ῥ5. ἰχ. 17, σῇ οτο (η68 Ββορίααρ,, Ααα1]]., 
Βγτητ 80 ἢ. ἐσαηβ]αίο ὡδὴ διαψάλματος ἃ5 1 ΠΟΥ δὰ γτοδά ἰδ λεσ)ὅη. [Ιῃ Ῥβ, χοὶϊ. 4, οῃ ὑμ6 οοῃ- 
ἸγαγΥ, ἰῦ 156. οοηπροῖοα τ πγυβὶοα] ἱπβίσυσηθηίθ, ἀθβου δἷπρ ὑποῖγ ἕοπο, ἨΟΎΘΥ ΘΓ, γαῖ μοῦ ἴ8ῃ 
ἴδ6. ᾿πβίσατηθηῦ; γοῦ ποῦ 845 στοδγίπρ' τηυβίο ((οβοηΐαβ, θ)6 Υ οἰΐ6), Ὀαὺ 85 8 διρππιοηδ ἰο ἦαγ»- 
»ἰανίπσ (ΠΟΙ 1 ὑΖ50}}}, ἴοσ {86 ΟἸΥΤΔΟΙΪΟΡΥ͂ ΟἹ]Υ Ροϊηΐβ ἴο ὑμ6 τποδπίηρ “00 δυη," (Ηυρΐο]ὰ), 
ΤῊς βΆπη6 ῬΟΓΑ ΙΩΔΥ͂ 8180 τηθδη “10 {1 η}ς,᾽ ἐ. 9.. ῬΒ. χὶχ. δ, ἱῃ σοπηθοίίοῃ τ ἐδόύ, Ἡρηρ- 
ΒιρΏΌΟΥΖ ΤῸΣ (818 ΓΟΆΒΟΙ ἈΒΒΌΠῚ6Β ὑμδὺ ὑΠ6Γ6 18. ἰη ῬΒ. ἰχ. 19 ἃ Βαϊ) 008 ἰ0 τηεαϊέαϊοη, ἀατὶηρ 
ἴδιο οοββαϊΐοη οὗ [86 τηυβὶο ; δπὰ Ηἱἰζὶρ ἤπάβ {π6 Ὀοτὶπρ οὗἩ [6 Ὠδδα ῥγοβογὶ 64, δϑβοοίαίοα 
σή} τηοαϊίδίίοη, ἀηὰ ἤθηο6 Βοιμον μαὺ ρῥγοϊτγδοίθα 88 'π ἴ[Π6 βὲθῃηΐ 86 οὗ ὑμ0 1,ΟΥ Β ὈΓΆΥΘΥ. 
οὶ] ἱπίογργείβ ᾿ὑβξξρίαηο. 

8. 1]απιεπαξεεασῖ, ἰβΒ ἰουαπὰ ἰπ ΒΗ -νο Ῥβδῖτηβ δηα ἴθ ΗδΔ0. 111. 19 δ 89 θερίπηίῃρ οὗ 
ἐμ6 δυρετβογί ρου. Ῥβ. ᾿χχχυθὶἝθἨθ, ΤΈΘΓΟ ἔπῦὸ ΒΌΡΘΙΒΟΥ ρὕ:0η8 86 οἰ ποα ἰορούμογ, οομδιϊαΐεβ 
ΟἿΪΥ 8π Δρρδζγεηῦ Ἔδχοορίίζοῃ. ΤᾺΘ ποτζὰ 18 οοϊηροββά οὗ [86 βίζιι οὗ {π0 ἀδύϊννο δηὰ 0116 Ῥαγο. 
ῬΙεὶ οὗ ἃ σοῦ, τ βοβα οὐἱρῖπαὶ ἰάθα ἷἰβ “ ἴο Ὀ6 βίγοην ;᾽ ἰπ ΡΊοΙ, “ ἴο ΟΥ̓ΟΥΡΟΎΟΓ ; ̓"ἢ ΟΥ δοοογσαΐϊηρ 

ἴο ΕΝ 414 “ἴο Ὀ6 ρΡῦζο, ρογίοοῦ ;᾽" ἰπῃ Ῥί6] ““ἴἢο ρυϊ δηγίμέπρ ἱπ ἃ ρογίθοῦ σοῃαϊ οι, ὕο ΔΥΥΔΏζΟ, 

ἴο Βᾶγθ 8:6 ΞΌΡΟΥΥ βίο ΟΥ̓ΘΥ βοιλοί ἰηρ ;᾽᾽ Βοποο ὑμ6 οοῃϑίγαοίίζοι πὶ ἢ ων, ΟΥ̓, 345 ὙΠ0Π} 8]} 
γοῦῦδ οὗ τυ] πρ ἀπά Ἰοδάϊηρ πὶ 3, Βοίλὶ ἀογιναύζοηβ ροϊηΐ ἴο ἃ ἰδαάδὺ ΟΥ πιαδίεν, διὰ τλΟ ΓΘ 
Ἐξρϑοΐδ! }γ δοοογάϊηρ ἴο 1 ΟἼτοη. χν. 21, ἴο ὕλο ἐεπιρῖδ πιιδῖο, απὰ ὕ6 ποτα ἴθ ΘΠ ΘΓΒΙΥ οοηποοίοα 

4.(Οὕδο ἐδ τ γοίπθ Ῥθα]πιδ ἰπ ἩΠ]ΟὮ (818 ψνοτὰ οοσῦτα, ἐνγθηγ- οἰ ξ Πανο τὴ πα σαὶ ΒΟΥ ΡΠ Οηδ, δὰ Δ διὸ δδοτί θὰ 

ἴο Ῥεῖϑοῦϑ ΚΏΟΊΙ ΤῸΣ ταυδίοδὶ αἰἴλο, δϑ Ὑγ0}} μα ἴοσ ροοέϊοαὶ δηἀδονγηθῃί, ἑ. ε.,) θαυ, Αδδρῖν, Εῖμδη, δχρδοσι δῃὰ ἴῃ9 δοῃδ οἵ 

Ἰοτοῖ.-.-“0. Β. Η.] 

{Π70τ δὰ δάἀιοϊγαδϊο ἀϊδουδείοῃ οὔ {118 δα )οςΐξ, υἱώ. ἴ8ο ἀτί. δεϊαλ ἴῃ Βπι᾽8 Φίος. 4 ἐλε Βίδῖε, Ὁγ Ἧ. Α. τι κπς, ΤΌΣΟ 

829 85 γεὶ ὕοθ 50 Βαϊ δίβοίοτυ βοϊαιίου οἵ (8 δα υ7]6οζ. [16 ΟΘΓΙΔΙΏΪΥ ἃ πιυδίοιὶ ἰφῦτα ποῖ Ὀοϊοῃαίης ἴο ἴδ ἰοχὶ ὈΓΌΡΘΥ, 

αδὰ (δὲ ἰο 411 πὸ ΚΩωον δῦους ἰΐ....6. Δ. Β.} 
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μὰ Βα ἢ “ Ιοδάϊ προ ̓  ΟΥ̓ “ σοπά ποίην ᾽ἢ 88 88 δῃἰσγυβίϑα ἴο (86 1,οΥυἱΐοβ. Τὴ ἀδίνο ἀρβὶρ- 
Ὠαΐοθ ἷτι οἰὑ ΠΥ 88 (6 Αὐΐμου οὗ [89 πλυβὶοα] δοοοιηρϑηϊτηθηῦ οὗ ἔμοβο βοηρβ, (Ο]8}.) ; ΟἹ, 
Ῥοίξοσ, 89 [δ 9 [Ιϑδᾶάδσ οὗ (μ9 ολοίν, ἴἰο σβοῦιλ [86 βοης ὑμπ8 ἀοδί χηδίθα γγὰ8 κίνγθη ἴογ {ἰϊαγρίοδὶ 
86, ὙἼΟ ΜΔΒ οἰΐδποσ ἴο ἐχεομΐίε ἰῦ ἰγηΒ6] ἢ, ΟΣ ἴο Θχθσοῖβο ἴθ ομοῖγ ἱπ βπρίηρ ἰὺ (Ξδδ] βοΐ, 
1. 611{Ζ386}}, οὗ 1 ΟἌτοη. χν. 21, ψι ν. 19. ΤΟ ἱπίογργοίδίοη οὗ [16 ψοσζὰ 88 8 ἱπῆπ|νο6-- 
ἰο Ι6δΔἀ Γ7Ἢ19 οδοὶν (Ο4]4., [ὉΠ 6Γὴ, 15 ποῦ ρφγαιητηδί 8} } }Ὺ δάτῃ ββι Ὁ]6. οσηθ θχροβίίογθ, [0]- 
ἰοπίηρ ἐμ ϑ'γτγίδς, γοραγὰ ὑμ6 σϑᾶϊο8] πιθϑδπὶπρ ἴο ὈῸ μδῇ οὗ “ ὈΓΙΡΌΟΥ βαἰηΐηρ,᾽ δπὰ ἔμθηοο, 
ΦΒτουσῃ {86 ἰπἰογιιοαϊδίθ οομοθρίϊοη “ Βῃϊπ Ὀρου,᾽᾽ ἀογίγο ὑπαὶ οὗ “' ἀἰείϊηρυ Βἴηρ Ομ 6561 
δ 6η06 [86 δἰ σηϊβολίίοη ταθηςοπϑα δῦονο. ἩουΖζίοὶα (Οὐδδολίολίε ', 415) ἰηογργοῖβ 10: “ΚΑ 
Ὀγῖρῦ βουπάϊηρ Βοηρ;,᾽ 8) βιρροθοθ ᾿ῦ ἰο σϑίδσ ὕο 6 Ῥϑίβοῃ ἯἘῈῸ 88 ἴο βίπρ 1Ὁ δοίο.Κ.: Τμ6 
ἐταπϑ]δίϊοα οὗ {μ6 ϑορίπεαρί πη, ἐὶς τὸ τέλος, ἱπα!οαύοθ δοοοσάϊηρ ὑο Ἰμροάοσοῖ; ὑμδὺ (89 

Ῥβδ]πὴ5 80 ἀδϑὶηαίβα ἃγὰ ἴο θ6 βιαηρ, δ {86 3ηπαΐ ἐΐπιο πΒδὰ ὑλλαὺ ΒΟ Ὰ 15 Τογοίο]α πὶ ὑμοπὶ 
8βου]ὰ Ἀὸ 18]1.64, Τηδ Ταϊηυὰ Τρασί. Ῥεδαολΐηι 117 α. ἰαῖκοβ [86 βαπιθ υἱϑν, δὰ Η:]Αγ δ᾽ 

ἱπίογρτοίδιζοη 15 βι πιλ]αγ, αὖ Ἰοαϑί, δῖποθ 6 ἰμάϊοαίοθ ὈΥ (86 (1016 ἐπ βπεηι, (δῦ ἢ6 ὑπᾶογ- 

βίδη 8 [6 ῬΒΒΙτΒ 80 σμγδοίου θὰ 88 ρσορμοίϊο, βίποϑ ὑμοῦ πιυβῦ ΠΘΟΘΕΒΑΥΠΥ͂ οομδῖμ (μ6 Δ}Ὀ- 

ΒΟ  αὐοὶ Υ ρογίδοῦ ἀοοίγ 68, δμα (86 ἴγρα68 οὗ οἴδσμαδὶ φοοά ὑμῖηρβ. 
4, Βιησίηδιδ, [0] ον γβ ἐμ6 ποτὰ δὲ οοπβίἀογοά ἰῃ Ῥββ. ἱν., ᾿ἰἶν., ἴν., ᾿χυἱὶ., Ιχχυἱ. Τὸ 88 

ΡΓΟΡΔΡΟΙΥ͂ ἱπβογίθα δοοοσάϊηρ ὑο Πε] 1ἴζβοι, Ὀοΐοσα {86 Ἰϑδάϊηρ {1116, 10 ἀοδὶσιδίεα {16 61438 

ἰο ψ ΐοὰ (816 Ῥβδὶῃλ Ὀοϑ]οηροα, ἀπά {86 δυΐμοσ, ὈΥ̓͂ [6 μβαπά οἵ μλ6 σωυβίοαὶ ἀϊγοοίογ οὗ (86 

Τορ6. ΕῸΓ ἐμΐ8 ὀχργοββίοῃ ἱπαϊοαύθθ “8 (86 αοοομιραπὶπιεηξ, ΧἸῖχ. δ, οὗ λαγ»-ρίαψὶη σ᾽" 

ΤΑΙ Ο ἴμδη “ τ} βίχίηρ ἰηβίσυμηρηίθ." Εν] ἃ Βαρροβοβ ἰὺ ἰο ἀορομὰ ὑροὴ {86 [ο]]ονίηρ, 

ΤΙΣ) δηά αὖ ργοϑϑηὺ δἀορίβ ὑμ6 ἱπίογργοίδϊίου (ἱείολέον, '. 251) : ἴἤο 86 Ἰοβάδσ οὗἉ {1:8 
ΤΩ ΒΙ6Ά] ἱποίσατη θη ίβ, απ ἃ τοσο Βρθο  ἤ68}}Υ οὗἁ “016 πᾶΓρβ,᾽ ὑμαὺ 18 οὗἉ [86 ὕθι }]6 τηυβῖο. Ηυρ- 
[614 τοραγὰβ ἐμι18 Ομ ηΘοὕ 0. 88 ΡΟββί 16, τ 116 6} ΖΒ ἢ οοη οβίβ 1 Ομ δοοουηΐ οὗ ΗΔ}. 111. 19. 
Ηἰϊχίς; αἰβο ὑσβηβ]αῦθϑ ἰῦ, ““ἴο ὑπο Ἰοδάοῦ οὗ [86 μδγρ,᾿" συ 1ο [89 ΡΔΓΆ116] ὀχργθββίοῃ ἀὲ πεσῖ- 
παίλ ῬΒ. ᾿χὶ. ταὶ βϑϑῖὴ ὕο ἔβδυοσ. 1 15 Ογα ΠΑ ΥΪΥ ἔλθη 88 δέαξιϑ οοπδίγωοί. τ ΪΟΝ 15 τοραγα θὰ 
85 βίβπαϊηρ [0Γ [86 αὐδοίμέε, ΟΥ 15 Βαρροδβοὰ ἴο τοααΐγο [ῃ9 ροϊπίϊηρ οὗὨἨ [16 Ρ΄γ4] (οὐλ), ΒΙΟΒ 
18 ῬΌΓΘΙΥ Δ ΓΑ. Ηδηρβίθηροσς δοσογάϊρ]Υ Ἰοηβ 18 ποσὰ ἴο ὑμ6 0] οί δηα ὑσϑῃβ- 
Ἰαίεβ “" Τὸ [μ9 Ἰοδάοσ οὗ [89 8708 οὗ Πανὶ ,᾿ Βαυὺ (μ6 ἱογυιπαύζοη αὐλ ἰβ ταγο ἴῃ Ἡθῦτον, δὰ 
186 ῥγδυδι!πρ; Τοταηΐπ ἔοστα ἴῃ [86 Ῥμωπιοίβδη ((ἰβοπίυβ, ᾧ 80 4ηηι. 2 α). ὙΤὨ8Β ἜΧργθββίοῃ 
ὑδογοίογο ἀθοάθβ ποίησ, 10 ΤΑΥ͂ τηθϑῃ “ ὌΡΟΩ βἰσϊηροᾶ ἱπδίσυμηοηίβ." ὙΠ6 ορίἰηΐοῃ, (μὲ 
186 ἰδ μπ168] ΟΧΡγοββϑίοη ΔΌΟΥΘ σοπ 8} δπα ἰηδοουγεῦο Υ ὑγαπβ]αὐθα, ἐν ὕμνοις, ὈΥ ἴδ ὅ6ρ- 
ἴυδρ. οοῃίδίη5 (6 ὈορΙπηΐϊηρ οὗ 8 πη 046] βοῃᾷ;, ἴ8 ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΡτΟΡΔ0]9. 

δ. Εἰ-λαπηεοϊ δίδ, [ΟἸἸονσβ [86 ὀχργοββίοῃ ἑαημιεπαζζεαοῖ ἴῃ ῬΒ. νυν. Ὑμ6 βερίμπδρ,, ΓΟΙΌΓΒ 
ἰϊ ἴο [86 οομίοηία οὗ 86 ῥβδ]πι, ὑγδηβϑ] δύϊηρ ἰΐ, ὑπὲρ τῆς κληρονομούσης,  ΪΟᾺ 15. ΤΟ] ονοα ὈΥ (119 
ψυϊραΐο δηά 1086 ἴῃ (86 ὑγαπβὶϑίζου, “ ΕῸΣ {86 ἱμογίίδηςθ Αἰηοηρ ὑ86 Γοσομΐ ΘΧροδ ἴουΒ 
ἹΚοἱὶ ὑγαῃβ]δίθβ 10, “' [ἢ σοίδσθηοθ ἴο [86 ᾿πμογίΐδησα;" Ηδηρϑύθηθ τς, ΜΏΟ δαορίβ ἴδ αα7. »αδε. 
ἰγδηϑ] αἴοϑ “ Τῆδὺ τυ 16 }} ἰΒ Ἰμμ τί (θα,:--ροββοββϑα ;᾽ 'π [16 Ρ] σαὶ “ [116 ροββθββίοηβ, [89 ]Ἰοΐβ,᾽ 
δηά ἴῃ ἔδοῦ ὑ8οβο οἵ [86 τἱρύθουβ δπὰ βίπποβι Α σηυβίοϑὶ βίη βοβποθ, ΒΟΟΣ, 18 βυρροβίοα 
Ὀγ [86 ροβί ίοη οὗἩ [86 νογάβ.0 Νον {6 ἤπϊο, 85 ἃ Βο]]ον γοοὰ (Η ρ[6]4) 8 ς4116ἀ οσλαίί, ἀπά 
119 υϑο ἴῃ [86 βονΐοθ οὗ [89 βοοοηά ἴθῃιρ]δ οδῃποὺ Ὀ6 ἀουθίοα, υἱά. ἢ 11. 1018 ποῦ ἴο θ6 ἰγϑῃ9- 

Ἰαίθα, 88 ἸΏ ΔΗΥ τηοάσγῃ οομηπηθοηίαίογβ, ΤΟ] οσίηρ ὑμ6 ΟΠ 414, Ἀδνο ἄοηθ, “ ἴον βυΐο85,᾽ Ὀυὺ [ῸΣ 
“βαῖο ρῥαγίηρ᾽" (Π 6} 10Ζ868}; Βδποα εἰ β δἀἀοὰ (6 45]00) 8δηἀ ποὶ ἀΐ. πῃ ΔΏΒΙΝΟΙ ἴὸ (86 ὁὉ- 
ἡοοίίομβ οὗ Εν] δηὰ ΗἩδηρβίοηροις, Ηρίο] ἃ τοιμλαγκβ ἐμαὶ (6 ἢπὺδ ΟΟΟΌΓΒ δηλοπρ ἰδ 6 ἰη- 
Βύγ πιο ηἰβ οὗ ββογϑα βοῃρ; οὗ [86 ΒΟη5 οὗ ἴ86 Ργορβοίβ 1 ὅδ. χ. ὃ; δῃὰ δρβϑῖη δὺ ἴδ δηοϊηϊηρς 

οἵ βοϊοιβοι 1 Κίηρϑ ἷ. 40, δαηὰ ου {216 ἔδβίδὶ Ὀἱ στ μδρο8, [8. Χχχ. 29; δηά {Π6 Ροββί Ὀ1ΠΥ οὗ 
[μι ἷγ Θϑυ ἰοῦ 186 ἴῃ (Π6 ἴθιαρ]θ τηυβὶο 15 ποῦ ἴο Ὀ6 οοπίοθίοα. Ξϑβαδιβομᾶίζ (4γολᾶοὶ. 1. 280), 
ΘΥΓΟΠΘΟΙΒΙΥ τοΐριβ ὑὸ Ῥβ. ἰχχχυΐὶ!. 7, 88. Δ} Ἐχϑιρ]θ. Βαΐ ἃ τηογ6 τϑοθηὐ “0188. Θομληηθηζαῦοσ 
τοϊοσσοα ἰο Ὀγ 6] 1ὐΖβοῖ, ΤΟρσαγὰβ 10 88 (Π:6 Αγεὺ ποζὰ οὗ 8 βοὴρ οὗ ὑμ6 668, δοοοσάϊπρ ἴο ψ 10 ἢ 
ΤΩΘΙΟΑΥ͂ {818 γβ ἴο Ὀ6 Βα ηρ,. ᾿ 

6. ΑΙἴδοΣ ἰαπιεπαζΖεασὴ, ἴῃ ῬΒ. χχχῖχ., Ὁ ]ον ἰ86 ποτάβ ἐξα έλώπξξῖο Ζοἀαίμπυη, βερίαδρ. 
᾿δυθοῦν. ΤὨΘ ἔοσια τῖΐὰ ὑζὰ ἴοσ [8.18 ῬΓΟΡΟΓ πδιὴγ6 15 ἰουπά ἴῃ 1 ΟἸτοη. χν]. 88; Ν,σηι. χὶ. 17; 
γοῦ, ἰπ ΘΥΘΓΣΥ͂ 6886, ὙΠῚῈ [86 φ᾽ τὶ οὔΒ6 ΠῈΣ ἔοστα ὥέλ. ὙῊΘ πογὰβ ἀΐ-)εαὐδέλῶη, ῬΒ. [χ}}., ἀϊ-7εα- 
ἐλῷη, Ῥβ. ᾿χυἱϊ., αἄσὸ ἴο θ6 οχσρ δἰ ῃοὰ 1 τοΐογθμοο ἴο (18. ΜΔΌΓΟΓ᾽ Β ΓΟΙΏΔΥΚ ΟἹ ὑπ 6 ΒΌΡοΙβογὶρ- 



812. ΤῊΞ ΟΟΝΤΕΟΨΕΒΤΕ. ΜΌΒΊΙΟΑΙ, ΕἘΧΡΒΕΒΒΙΟΝΒ ΙΝ ΤῊ ῥῬΒΑΙΜΒ. 88 

ἔοπ ἴο Ρα. νἱ., (πδὖ 411 πο {1165 ἱπἰτοἀπορὰ τὶ ἀΐ φοπίδὶπ 6 πδῖὴθ οὗ δὴ ἰηβίσγυμιθηΐ, ἰ8 
πιμουΐ ουπάδιοη. ὙΠ ῥγαροβίμοη ἀξ βίδμβ θοΐοσα [86 τηοᾶβὶ δήθ πβὶοῖ βοιηθι προ ἰβ 
Ρϑίζοσηθα οὐ βθηρ, ἱπ 80 ϑ'γγίδο 8180, οἱά, ἘΔΟΒΒΟσ ἴῃ ὡοπεδ, οο8. Αο᾽αί. Οὐγιπιοηξ, Ἀγ. 
Χχχὶϊ, ΤῊΘ πδῖη9 οἴ 8ῃ ἱπβίσυτησηί, ἰΠΘΓΘΙΌΓΟ, 5 ποὺ χίγθη ΠΘΓΘ, 88 Οοδβοιΐυβ δηὰ οἴμοι, 20]- 
Ἰονίπρ [86 ΒΑΡ ΙΒ, μδνθ τρδἱηΐαϊ ποὰ ; Ὀυὐ {89 ΟΠοΥϊβίεσ οὗ Πανὶ, 1 ΟἼτοη. χνὶ. 41 ἴ.; χχυ. 1 
ἔ; 2 ΟΒτοη. ν. 12, γῇο ΒΡΡΘΆΪΣΒ, ΠΟΎΘΥΟΥ, 0 μᾶνθ σγϑοοϊγθα [86 πᾶπιο Φοἀυςη, ΟὨ]Ὺ ΑἰΟΣ 
μἷβ Δρροϊππυθηῦ ἱπ Οἰἴθθου, 1 Οἤγοη. συ]. ; 1116 [815 18 ἀπαου θα] [Π 6 Βαιθ Ῥθῖβοῦ 20 
ἰη 1 ΟἼτοη. χν. 8 .8]16α Εξμδη. [ὑ ἰβ ἐποσζϑίογα ὑμ6 πδιηὴθ οὗ [Π6 οὔθ ἴο σβοῖὰ {86 ργδοίϊοθ οὗ 
ἰδ βοὴν γγαϑ δηἰσιδίοα (1)6 11 286 }}}, οὐ [89 παῖὴθ (2 ΟἼγου. χχχυ. 16; Νϑβθμι. χὶ. 17) οὗὨἨ (89 
ἴλυαῖγ οἵ Φοάδαΐδυη (Π)6 ὟΥ οἰΐα, Κ ΑἹ], ἨΠΖ15) 85 ὑμπιαὺ οὗ 8 οσβοὶγ οὗ βίῃροιβ, ο οβθ θβάοσ 
[80 ῬΒδ]τ ἴπ ααοβίϊοη γγα8ϑ δϑϑίρηθα [0 ΠἰΓαΓρΊοΑ] 86. 

7. "Α41-δασσί ἐλ. ΤῊΪ5, [16 Βα ρογβοσι ρίΐοη ἴο Ῥββ. υἹ]}., [χχχὶ, δῃα ᾿χχχὶν., δοοοσάϊπρ' ἴο Βοπὴθ 
(νἱάς ΜΊΟΜΒΔΕΙ. ϑμρρί. αὐ ἰεα. Ἠεῦν.), εἰ στ 68 ἃ βοηρ συηρ᾽ δὶ μ9 ἰγεδάϊηρ οὔἴδο σταρεβ. ΤῊ δορ- 
ἴπλρ. ὑπὲρ τῶν ληνῶν, ἴΆγΟΥΒ [9 ἱπίοτργοίδίίοη. Τὴ6 οοηὐθηΐβ, ΒΟΎΘΥΟΣ, δἰ μουρἢ οὗ 8 Ἰογοῦβ 
πϑίατο, ἀο ποῦ ΒΑΥτηο ἶΖΘ ΣΕ Βα οἢ δὴ ἱπίοσγρσοίδίίοθ. θάβ] Ὁ ὑγδηβιδίθβ 1: “ΤῸ ῥ᾽ αγίηρ; 
ὁ βίγ προα ἱπδίσυχηοπίβ. ΤΪΐ8 ἀογ ναϊζοι 18, ἈΟΎΘΥΘΓ, ογοθα. ΤῊῺΘ τη] Υ ΕΥ̓͂ ἰαῖκο ἰὑ 848. [86 
αὐ). ὕεται. οὗ ἴλ 6 πδιὴθ οὗ [9 ἴονγῃ οὗ δία ; ποὺ ἀδίῃ- Β' τηπλοη, ἱπ 86 σὶρ οὗ δη (Ὁ α]ά., 
δε εἴ), θυ Οαίὰ οὗ [6 ῬὨΣΠ 1δη65. ὙΠ ΘΓ ἰ8 8 αἰ σοηοο οὗ ορὶπίοη, Βόνονοσ, ΒΘ ΟΓ 
ἴο τοΐοσ 10 ἴο 8ῃ ἱπβίσυτηθηὺ ἔγσοσα ὑμαὺ ρ΄δοο ((414.} οὐ ἴο ἃ Κἰπά οὗἉ ἴοῃθ δῃἃ τη] αν (ΕὈΣΚοὶ 
1,1 8]. ; 

8. “Αἰ-λαδοελεπιδπἧδ, Βορίαδρ., ὑπὲρ τῆς ὀγδόης, [16 Βα ρογβουι ρίΐοη οὗὨ Ῥββ. υἱ. δηά χὶΐ. οδπποὶ 
ΤΆΘΔΏ, 88 8 ΘΏΘΓΑΙ]Υ Δβθυτηοα, [αὖ [86 Βοπρ 88 ἀθϑδιριηϑᾶ ὑο Ὀ6 Ρ]αγοὰ Ὡροὴ 8η ἱπβίσατηθηῦ 
οἵ εἰσμὲ βἰσίηρβ. 10 σϑῃ ΟἿ]Υ τοίου, ΡἩ]]Ο]ορ  ΆΠ1γ, ὕο δβοιμοίῖηρ Δυτδηροὰ δοοοσάϊηρ ἴοὸ {86 
ΒΌΤΩΒΟΙ αἷσι. Τὸ {818, 8 ἴ0Π6 15 ΙΏΟΓΘ ΔρΡρσοργίδίθ ὑπδὴ δὴ ἰηβίχυιηθηῦ, [1 ΟΟΠΒΙ ἀοτίηρ 1 
ΟὨτοη. συ. 21, [86 οῃοίςθ οὗ [π6 6886 ἴοπο, ὑπ6 οοἴδγο, ὑμαὺ 18, {Π 6 θ8486 γοΐοθ, Βθ6 8 ἴῸ Ὀ6 Γο- 
οοπ]οΠπ64 ((ἰοβοηΐυβ, Π 6] 1}2ΖΒ0}, ἐεἔ αἰ.). Τῶ6 ἴοπο οὗ θοΐῃ Ῥβδὶπὶβ δῃὰ ὑμ6 οοηπίτγαϑίθα ὃχ- 
Ρτοδβίοι πὶ ῬΒ. χὶνὶ. βϑοῖῃ ἴο ἔδνον (})18 ἱπίοσρσγοίδξοῃ. 

9. Ῥα. χὶνὶ., παπ] οἷ, ͵ἰβ ἴο Ὀ6 τομἀογοα ἀξ ἁἑαηιδίῇ. Αὐοοοτγάϊηρ ἴο 1 ΟἌἜτοη. χν. 30, (͵8 ἀ6- 
ε'σηδίοα [πο ἰρθοῦ μαζὶ; “πιαίαεη-ἶἶο δέν 16.) Τὺ ἰβ σα δ ΠΥ ποῦ ἴο Ὀ6 ἰγαπβ]αἰθα πὶ Βδιὲϊ- 
σδογ (2: ἐπ ογίβ, ὑ. 192), αα υοοο8 Ῥωδονέδ, Ἰπβίθδα οὗ αὦ ριείϊαδ ριιδενγεδ ἴοσ ἴ6 βακο οὗ οὐίβίη- 
ἱπρ [8:6 ΟΧΡΙΟΒΒΙΟΙ, ἴθ ποῦ γοΐοθ. Βυῦ ἯΘ ΤΏΔΥ ὉΘ δ ϊβοα 1π Βιρροκίπρ 1 ἴο τοΐοσ ἴο {86 χϑαὶ 
ΒΌΡΓΆΠΟ γοΐςθ, βίποο Ῥβ, ᾿ἰχυἹ]][.; δ Ἰοδβί, 811.468 ὑο ἀΔπ186]8 0 Ρ]αυϑα ἀροη ὑὐπι Ὅγο}8 δὲ ἴῃ 9 
ἰδιη}]6 ἔοβεῖναιβι Βυΐ τὸ οδπποῦ ἰηίογρσγοὺ ἰὺ “γους 8," 1Κκὸ 1ὸ Αὐϑοὶς ὑγβηβ]αἰΐοη οὗὨ 
Βαδλάϊΐϊα (οοιαρ. ΗΠ ΟΣ οὁη {815 ὑσαπβὶ., 5. 47). 7ο 8} ἰδίῃ κ, τι 6 11}0ΖΒΟἢ, (δὲ [86 δοι- 
Ρ885 οὔ [86 ἴδῃοῦ γοΐοθ οχίθηβ ἰηὔο [Π6 Βορζδῃο, δηά (δῦ (Π6 ΒΙ ΠΡΌΣΒ ᾿Τογα οὗ αἰ ἔδγθηϊ δρ69--- 
ΒΟΙΩΘ 88 ΥΟΌΩ 88 ὕΘΏΪΥ ΥΟΔΒ, δηα ἰμαῦ (86 ΟΥοπίβ]β, πο μα ηρ [Π6 Φ6νγ8, τ σο ἴαμα οὗ (ἢ6 
(αἸβοῖϊο γοὶςθ. 16} 1280 ἢ ἱπίσοάποοθ ἔγομι ῃ6 ΜΊβῃηβ, ΤΥ. γαολίη 18 ὁ, [ῃη6 Βὲαϊομιθηὺ, ἐμαὶ 
π116 [(Π6 1,οΥἱῦοϑ βδηρ ἰο [16 βὐχίηρ ἱπβίσυμηθηίβ, [Ποἱσ ὈΟΥΒ, βίδπαϊηρ αὖ ἐμ οῖν ἔδοῦ θθηθαί ἐῃ9 
Ρυ]ρία, }οἰποά ἰπ ὑποὶγ βοηρ, μυ δἀάϊηρ ἴο ᾿ὑ (86 ὨΔΥΙΔΟΙΥ οὗ ΒΊΡΉΘΥ 8π4 Ἰονψοῦ γοΐοεβ. Οογ- 
Δ᾽ 186 Ῥᾶβθδρθ ἴῃ [86 ΟἸ το 6165 Χο ἀθ8 86 ΒὈΡρΡοβί(οη οὗἨὨ ““8 τῃηυβῖοϑὶ ἱπβίσγυτηθηῖ,᾽ 
πες ΘΙσηοηΐβ, ἴῃ Ηἷβ Ἰοχίοοη, οοπ͵θοίαγοϑ ἴο δὺο Ὀθοη ἴΠ6 ῬΗχυρίδη βυΐε οὗ θοσπσοοά. Βαϊ 
πὸ 8416 ποῦ φοπβηρᾶ ὮΥ 16 Βορίπερ., περὶ κρυφίων, ἴο ἴ86 ἀογίναίίοι ἔγοτα ἀζατῃτεεῖο ῃἰά6, τ οὶ 
Ἰοά μα οἷον ὀχροβίϊογβ ἐο (9 ἐμβουρ!ῇύ οὗ 8 “8.111, ριϑῃῖ16 βίν]6." ἘοΥΘΙ, 1. 142 δοϊαρασοβ 1 

ἴο ἔδο τπρδι ἀθῃ-Εἰ6 βίγ]ο οὔ [86 οὨϊοῖ βἰηροτ. 
10. Ιῃ {89 βυροιβουϊρείοη οὗὨ ΡΒ. ἰχ., ἀϊ-πιθ ἢ, ζαδδδξη, ΤΩΔΗΥ͂ τοοθηὺ Θοπατηθη δίουβ, [0] ον 

αεβοπῖαβ, μανὸ ἰουπὰ Β᾽ ΡΥ 8 οοτγαρίίου οὗ [6 ποτὰ }ι8ὺ Ἔχρ] αἰπθά. ὙΠῸ ἔδοὺ {Πδὺ ἴῃ ΠΊΔΗΥ͂ 
ΤΩ ΠὈδΟΙ ρΐβ, 88. 8180 ἰπ χὶνί. 16, (80 βγβὺ ὕνο ραγίβ οὗ [86 χρυθββίοη δῖοὸ ττ ἰδ 88 
006 ΜΟΙ, 8δη4 ἐμαὶ 80 Μίαβογα ἀοόβ ποῖ ἀθεΐϊάθ ὑμ6 τηδίξου, 116 τηοϑῦ οὗ [86 οἱ ἃ ἐγδῃβ) αἴουβ 
δᾶγθ 8ὸ υπάἀοχβίοοά ἰδ, Δ Βουρ ἢ πὶ αἰ αγθηῦ ΓθηἀοσῖΠρΒ, Δγο Π6 στοῦ Οἢ τ ΒΪΟΝ (8 νον 
τεκία. ΤΠο Βορίαδρ. ὑπὲρ τῶν κριφίων τοῦ ὑιοῦ, Μ αἱραῦῖο, »γῸ οσοιυιίϊ8 Πἰῖῖ, ΤΑ ΠΘΗ͂Υ 0π6 ΑΥ̓ΔΌ. 
δηὰ ἘχΗΐορ., 226 τιψείεγτὶδ. Μ. Ἡοϊἀοηποίῃ (εμίδολα Ῥὶεγίεζ)αλγοβδολνὶ ΓᾺΡ “ποῖ. ἱλεοῖ. 

Ἐθνεολυπο ὑπὰ Κτίε, Νῖρο. υἱλῖ., 1865, 8, 470) ἔσϑδοθβ ὑπιὶβ ὑγβηβ δίλομ ἴο 8ὴ οἱα Μ|ΙάΓγαΒΗ, [ῸΓ 

σαῖκαὶ ἰἰ. 618, αἴνοσ δ]υάίηρ ὕο ὑΠπ ἔτγο σοδάϊπρβ, μῸγΘ Θοηβί ἀδγϑᾶ, ὑγαηβί αίθϑ 10, “ὙΤῺ6 βθογοῦ 

(6:5) μὠδος ἰὴ Βοπι δοιμσηἶ δπᾶ ἴδ 6 ἀΔΥ οὗὨ δἰοποιηθηΐ Ἵσρίαίθβ." Ὡλὸ ἀεογίναίίομι ἔτομλ 
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ἀϊαηιεῖο οοπορδὶ, ἰβ ᾿ἰκοσίβα δὺ [86 θαδβὶβ οἵ {{18 νον. Αα}}., οα ἐμ6 δοη ΓΑΣΥ, νεαμιότητος, 

ΤὨροά. δπὰ [μ6 ἄνο ατοοὶς ἰσδηβ δίζοπα ὑπὲρ ἀκμῆς Ἰἰηκ οὗ ““γουΐ" δπὰ “γουΐϊῃι] νἱροσ.᾽ 
ΘΙ ΤΑ ΙΑΥῪ 8 »εδὶξία ἴῃ Ιβαϊκὶ, δοοογάϊης ἰο Ηυρίοϊά, ΤαιμοΣ 6180 “οὗ Ὀοδαῦ ἢ] γουίὰ ;» 
Ἐπ 414 : “ΤῺΘ Βοῃ 888 γουςῃ Ὁ} νἱχοσ. Μιονθα ᾿η 0λ18 βθῆβθ, ὑι6 ποχὰ 00] ἷἰδ τηοϑὲ 
ὨδΟΌΓΔΙΥ ἴδ κοι 88 ἃ ὩΤΌΡΕΓ παηϊδ, ΘΒΡΘΟΙΔΙῪ 85 διηοηρ ἴμ0 1μονϊΐοα, 1 ΟἾτοα. χυ. 18, σι ϊοὰ 
δϑῃρ Υ. 20 (0 Δέδία ἀὶ ἀἰαπιδίλ 8 Βεη ἰδ ἰηϊγοάποοά. Αοοογάϊπρ ο ἐΐ6 ρῥγοβαηῦ Μαϑβοζοϑίϊο 
τοδάϊηρ ΟὨἹΥ {86 ωογάδ 97 ἀπ ἀποῖοπξ δοης, ἴῃ ἰῃ6 δί}]9 οὗ πιο ὑμ6 Ῥβδὶτη γγαϑ ἰὸ Ὀὸ βυῃρ, 
οου]ὰ Ὀ6 ϑυγροβίοα. Οτδιηπηδίϊ δ! [6 ὑγαπδ᾽ δὕζοη “ ἴο [86 (ΒΟῃ 4), ἀϊθ ἴον [86 δοῃ ᾽ ἷβ πιοβὲ 
ΔΡΡσοργίαίθ, 16} ΤΩΘΠΥ͂ ΘΣΡοβίἤοσΒ υηἀογβίαπα 88 σοίοστίηρ ἴο [8 ΤΙΔΥΐΥΤΒ, ΟΥ ““ἴο [86 (βοηρ) 
ἀγίῃρ; ἴο ἐμ6 βοὴ ᾽᾽ΞΞ- “ ἀϑδΐῃ οὗ (86 βοῃ ᾽" (Θυτηδο., ΨΘΓΟ 6), ΟΥ̓ “ἴο [89 (ϑοηρ), ἀϊθ, ἐχρίὶγε ἢ 
(Εἰ χα). Μοοὺ οἵ [80 ΒΑΡ ΪΒ ἰγϑηβὶ αὖθ 1ὑ “'οἡ [86 ἀδαίῃ οἵ {μ6 Βθη," πϑῖοὶ ἴο ΚΊπιομὶ βυρ- 
ϑεδβίβ ὑπὸ 16 1168] δἰ προ, ΔΙ ΓΟΘαΥ τοίογγθα ἴο ; ὑμ9 οἴβος Βδοθἷβ ἢπα μογὸ [86 πδιὴθ οὗ ἃ μοϑ- 
{116 ῥυΐίποθ. ϑομλθ, [Ὁ]οσίηρ ὑμλ6 ΟΠ Δ]4., ἔδκο δεμσεεδέπ, απ ὑπαογβιδηὰ ἰδ 88 τοίοστίηρ ἰὸ 
Θοϊΐαία, νῖο ἰβ ο8]}]ο, 1 β')πι. χυϊὶ. 4, 28, 1εοἦ, λαδδοηνηιξαομδιηρίοα. βοτλθ, ΠΟΊΤΘΥΟσ, ὑγδηθ- 
Ἰαίθ ἱΐ, οα [86 ἀθαὶὰ οὗ {μ6 βοῃ, γοΐοστίης 1 οἰ μοσ ἰο ὑπο ἀθαίῃ οὗ Αρβαίοπι, οσ ἰο ἐμαὶ οὗ [λ9 
Μεβδῖδῃ. Α 16 ΟὨ]Υ τππάοιθίαπα ὈΥ ἰδ “δὴ ἱπείγυιηοης,; οὐ ἴκὸ 00 ͵ςοίθ δηὰ 
Ὑ μοῦ, ὑμ9 πη οὗ 8 τροϊοᾶγ. Οἡ [80 δϑεϑυμηρίίΐοηῃ οὗ δὴ ἰηΐθηθϊοηδὶ ἀἰβρ βοὴ 
οὗ 186 Ἰοἰύοτθ, ατοίυβ, Ὁ] ονὶπρ 8 ἴον ΒΟ ἷβ, πιθηϊοηθᾶ ὈΥ̓͂ βαἸτὶ δὰ Κιμοδϊ (086 
νίθνγβ, ΠΟΎΘΥΘΊΙ, ἃ.Ὸ οοηίοδίοα ὈΥ̓͂ {8611}, τοΐοσβ ἰὺ ὅο {89 ἀροδαίῃ οὗ Νδθδὶ, 1 ὅπηι. χχυ. 88. 
Ἡδηρ βίη ΟΣ ΓΟΥΤΔΟΣΙΥ͂ δββυσηθα ΝΑ] ἰο Ὀ6 Θδαυϊνα!οηὺ ὑο “ [00], δηὰ ἴο οοπίβδίῃ 8180, 
88 8 ἰὐρὶ68] ΡῥγορΏθΟΥ, ϑδοοογαϊῃρ ἴὁ 1 ὅδιη. χχυ. 26, δὴ αδἱϊυβίοα, ἰο ἐμαῦ Νδραὶ. 
ΠΟΙ ὕΖβο τϑιμδσκθ, “1 τὸ κἶνθ ὉΡ {πὸ ἰγδαϊομδὶ ργοηυποίβδίίοη, 8 9 ΒΟΠΩ ΙΔΔΥ͂ ᾿δγνθΘ 
ἰγοδίοα οὔ [86 ἀδδί οὗἁ [8.6 τα βοῦν ΓΔ ΌΔΗ ; ΟΥ 1ὺ ΤΩΔΥ ᾶγο θορῦη 640} ΤΆ 68 6] 68η.᾽) Βαῦ 
ΨΆΥ τηθβὺ {Π6 ὑγΔα! 008] ργοπυποίδίϊοη Ὀ6 τορασγάθα 88 [1867 Ηοἀοηοἰπι Ἔχ] δηβ ἱἐ, ἔγουα 

1 ΕΉΝΣ Χνυ. 20, δῃα Αββύμμθθ ἴὑ ἤο ἤδυθ Ὀθ6η ἃ οογγιρὺ τοδαϊηρ οὗ 86 ρσεμαϊπο ΟΝ χὰ 
(Ὁ") 22 

11. “Α1-αἹλοϊοίῆ, λαδολαολαν. ΤῊ ΪΒ ἐμ βαρογβουίρίίοη οὗ Ῥβ. χχὶΐ. οδῃποὺ ροβϑίθ!ν ἀδαϊφτιαίθ 
8 ἱπδίσυτηθηΐ (Δἤδυτου). 105 Β6Π86 8 (ὩΡοη οἵ) “ ἴἰο {πὸ ἴπη6 οὗ [δ ϊπά οὗ [16 ἀανγη." ΤῈθ 
ὑσϑηβδίίοη οὗ ἴμ6 Θιορίυδρίηῦ ὑπὲρ τῆς ἀντιλήψεως τῆς ἑωθινῆς, ΜΨαϊρχαῖο, ᾿γῸ δυδοερέϊλοηε πιαίωζίπα, 

Τοϑίβ ΡΟῚ ἰΐ πανίηρ Ὀοοη οοπίουπάοα ΜᾺ χ χα ν ν. 20θ. Τὴο ΜΙαΓΑΒΆ αἰβοούο 8 ἴῃ ἰΐ 8 
ΒΥΤΩΔΌΟ]ΪΟ τοίογοηοο, δῃα ροϊπίβ [0 6 βοηρ οὗ βοϊοιμοι 1Ϊ. 8, Δηἃ 4150 [ῃ6 ΟΠ]. Ταγρύμι, 
ΜΟΙ γοΐουβ 1 ἴο [86 “Ἰδιιὺ οὗ {8π6 τηογηΐηρ βδοσίῆσο,᾽ σβοη (86 ᾿Ὑδίσμοσ, τηουπίοα ἴοὸ (9 
Ρἶπηβο}6 οὗ [86 ἴθ ρ]6 8πὰ οτγἱϑα “186 ἢσβὺ θθϑπβ οὗ [6 τηοτηΐηρ Βϊπ6.᾽ 1ΔΓΠΟΥ 4180 ρῖνοϑ ἰΐ 8 
ΒΥ τι 0116 ἰηϊογρτοίδίοη (οὗ [6 ἰπαὰ ΜὮΙΟΝ ἷβ ΘΑΥΪΥ απ 64) απ τοίουβ ἰῦ ἴο 7688, ὙΠῸ Μ885 
ἴδ θη ἰπ [86 πἰχμῦ δηὰ ρα Ὀεΐοτο (μ6 ἷἱρῃ οουποὶ!. Ηδηρβίο ΘΓ 8180 ἀἰβοούθτβ ἴῃ 6 Εἰηά, 
(6 ρἱοίατθο οὗἉ ρογβοουϊθα ἱππόσθηῃςο, δηα ἰπ {6 ἀν πᾶ 8η 81] υβῖο χοίοστὶηρ 05 ἴο ν. 20, 
δηᾷ ν. 2, 85 ἤρυγαίίνο οὗ [89 ῥγοβροῦ υ ΜΘ [Ὁ]]ονγΒ ἱπατηθα αίο! Υ ΟΣ δάνογθιῦ ;---ἰὰ (8 
6886 ἴο ἐμι6 τοβυγγοοίοῃ οὗ ΟἸσὶβὺ αὖ ϑαυὶν ἄλση. Μοῦ οὗἉ [Π6 ὀἀχροϑίϊοτθ, πουθσίμο 685, [0110 γγ- 
ἴῃρ Αὔθη Εζτγα δηὰ Οδνίη, δββϑιπιθ ὑπδὺ ἰὑ τοί τϑα οἰ Β 6 Ὁ ὕο ἔμ 6 παῖδα οὔβϑ δοσίδίπ ἰεϊη ἃ οὗ ἴοῃϑ 
ΟΥ ἴο {π6 Εγβὺ πογά, οἵ, δὖ 1ϑδϑί, [ῃ9 οδίοῃ - ογὰ οὗ ἃ βοῃρ, ἴο ἔμ τρο] οαῦὺ δηὰ σῃγίμηι οὗ ψ ῖ οἢ 
[6 Ῥβαὶτι ψγὲ8 ἴο Ὀ6 βιῃρ δῃα Μ.ΙΟΠ ΤΩΔΥ ᾿ᾶνὸ Ὀ66η βοϊοίθα οη δοοουηῦ ΟΥ̓ ἃ ΘΟΙΤΟΒΡΟΠάσ6Π6Θ 
ψὶτ 18 οΘοπίθηΐθ ΟΥ Θσργοββίοθῃ. Νανοσίῃοὶοβθ, ὑμ6 “ εἰπὰ οὗ {δο ἀν," ἱβ ποῦ {π6 “ εἱπὰ 
ἢαυπ᾽" πἘΪΟΒ ἰ8 σμδβοα, {|ὸ 84 ἐγ ιὐθηθὰ ἄθοσ ὈΥ 86 δῦ, (86 μυπίδηδη (ΟἸβδυβθη)ΚΨ; 
ΠΟΥ “(86 πηογηΐῃρ βίδν,᾽᾽ (ΚΊ πο) θα [86 ἄτῃ πο ργθοθᾶθθ {86 ον ᾿ἰρμῦ, τιβοδβα ἤγεὶ 
ὈΘΆΠ15 ΔΓΘ οοῃραγρά ἴο [86 ΒΟΓΩΒ οὗ ἃ ἰπα, Οὐμρ. αν ιν ρογίογδιοῦ, ἀδε ἑαϊηνιά. 
Ἡεὐν., 1845, 8. 88. 

12. ΤΟ ψοτσαβ οὗ [Π9 βαρογβοσί ρίίοι ἴο ΒΗ. 11}, ἀΐ πιαολαϊαίδ, (ἴο ΜὨΪΘὮ δ’ὸ δἀάοά ἴῃ Ῥα. 
Ιχχχυ δ. [6 τογάβ ἰϑαπηδίλεεεῖο βίπρ, Εχ. χχίϊ. 18; 18 χχυἱ. 21), 876 ποί ἰδ Ὀ6 οχρ  αἰηρὰ ὉΥ͂ 
εαἰϊοτάης (86 Ροϊηδίηρ, “ρου δαΐοθ᾽" (16 τηβίοσὶγ) ; ποῦ, [0] ονίηρ (89 Ατδθΐο, “8 βοὴ ῸΓ 
βέσί χε Ἰηβιχαπιθπίβ ᾿᾽ (686 η.) ; Γαῦμ6Γ ΠΠἸκονσβο δέος [86 Ατδδὶς, “1π ἃ ὑδγαῦ ΤΒΉΠΟΣ ᾿ΞΞ 
»ίαπο (ΗἸ 212). 1) 6] 10Ζϑοἢ, Δρρϑδιΐηρ ἴο Εχ. χν. 26, τοραγάβ πιαοσλαίαξἧ, ἃ8 οἰἴπον [Π6 πδπιο οὗ 
8} εἰοσίαδ ἴοῃο, ΟΥ ὅδ ἤγβί ποσὰ οὗ 8 Ῥορυ]δὺ βοηρ οὗ ἰδιηϑηϊαίί οι (δοοογάϊηρ ἰο Εννδ]α, 8 
ΥΟΙΥ͂ δησίοηῦ ΒοΟΗρ' Οὗ Θοη τ] 10π)]. ΚΚ οἷ] 4180 διρροβοβδ ἰΐ ἕο δ [6 ἀοβίσηδίίοη οὗ 8 βοῃρ,, οὗ 
πλολ Ῥα, ἈΝ, ἰδ 2.6 ἰτϑηβ] δἰΐοῃ, “' Θοποοχηίΐηρ βίοἰηθαβ," πὶ (86 δἀὐάϊου, ἱπ ῬΕ. Ἰχχσυ δ. 



812. ΤῊΒ ΟΟΝΤΒΟΥΕΒΚΤΕΡ ΜΌΞΙΟΑΙ, ἘΧΡΒΕΒΒΙΟΝΒ ΙΝ ΤῈ ῬῥῬΒΑΙΜ8. 8ὅ 

τείοστίηρ ἴ0 (86 ὑτ4]1. ΗδΩρδύθη ΘΓ ρσίνεβ [Π 6 βϑιηθ ὑγϑπϑ)ἰΐοη, (πὰ [6 οἰ Ο] ΟΡῪ 8]1οΟ 8 
οὗ 10), Ὲϊ τοῖδσβ ἐμ 6 βυροσβογι ρίξοηβ ποῦ ἴο 186 οδίοη-τνογὰ οὗὨἨ οὐῇϑὺ ΒΟΏΡΈ, θαῦ ἴο ἴδ6 οοηύρηϊβ 
οὔ 6 ῬΒΆ]πὶ8 ὑαπιθοῖνοβ Ηθ σοραγὰβ {Π 6 Ἔχργθββίοι “ βίο κῃ 688 ἴῃ ῬΒβ, 1111. 88 δυ πὰ Ὀ01168] οὗ 
βρ᾽ εἰ 8] δἰ οκηθβα, ΡΒ. ἰχχχυνἹ]. ( ἴἢο Ὀ6 ΘΟ] ΟΒΘΙΥ ἀϑβϑθοοϊαθα, ἴῃ ΗΪ8 νίϑιν, υὶθ ῬΒδ]τα ᾿χχχὶχ.) 88 
ἃ ἀοπϊστιδίίοη οὗἁ ΒΕΓ Βυ δίῃ ρ, ἴῃ τ 810} σοπιΐογῦ τγ88 βοουγϑα, ἱμσουσὰ ἐμ ργαΐβα οἵ αοά. 
Νο 89 “Δ Ὁ6 τη866 οὗ ἐδο βορίιδρ. ὑγϑηβιδίοη ὑπὲρ Μαελὲθ τοῦ ἀποκριθῆναι. 

18, ΤΠ6 βυροιβοσίρώοῃ ἀξ δλοδλαπηίῃ οὗ Ῥββ. χὶν.,Θ δῃὰ ᾿χῖχ', 11κὸ ἀξ δὴζδδλαη'ἀμίλ οὗ Ῥβ. 
Ἶχ, δηὰ εἰ δοδοολαπηῖη ἀμ, οὗ ῬΒ. Ιχχχ. ἰβ τϑίδγγϑα ΕΥ̓ ΠΙΔΠΥ͂ (0 ἃ 111γ-Βῃδρϑα ἱπβίγιπχοηῦ (Π)6 
γ᾽ οἴζ6) ; ΕΥ̓͂ οὐ γβ8 ἰο ἃ βοχϑοβοχα, οὗ [89 βδρθ οὗ ἃ ἰυγῖ]6 (ΕἸΘΒΒΟΙΗ, ἰῃ Βίμχοη 162. λεῦν.). ΤῊΘ 
τοοοπΐ Θχροβιζοιβ ΒΟΉΘΥΘΊ, γϑίο 1 ἴο τν}} Κηοννη βοηρδ ἀθβίζηδίθα ὈΥ οδίο!- τοσάϑ---ἰἢ 8 ἴο 
“1ὴ0 Βοηρ οὗ 186 111168,᾽ “9 ΠΥ οὗὁὨ ὑμ6 ἰδβυϊ τη οην ;᾽ δηὰ “11}1168 ἃγθ τ Ϊζη 8868." Ἐπ δ]ὰ 
ἰγϑη 3] αἴοβϑ 10 “1ἴκο 111168,"--ῆ 6., ΡᾷζοΟ, δῃὰ ἱηποοθηῦ 8 ὑπὸ 1. Ηδηρβίοηθετρ βπᾶβ Πετ ἃ 
δγτηθ0}16 ἀοβιρη δύο οὗ [89 ἸΟΥΘΙΥ Ὀτῖάο, 811υἀθα ἰο πῃ ῬΒ. χὶν. ΤῊΪΒ, ΒΟ ΟΣ, ἀ068 ποῖ δ6- 

ουτὰ νι τι {86 οοηὐθηΐ οὗ οἶδμα Ῥββὶ δ ὑπ ἀθαϊσιιαίοα, δηᾶα ἷβ 4180, ὉΠ ΘΟΘΒΒΆΓΥ͂, ἔσοιλ [86 
διοί, ἰμαὶ Ῥβ. χὶν., ἱβ δἰρο ἀθδϊσηδίβα δῇ 7)οαϊαοίλ, ἑ, 6., “ ὕλ6 βοὴρ οὗ Ἰονβ] ἴπ688᾽ (Αᾳαΐ]. ἄσμα 
προσφελίας), οΥἩὁ “΄8οης οὗ [86 Ὀο]ονοά,᾽" 80 ὑμπαὺ Ὀϑϊονθα ρϑύβοῃβ (ΟἸβῆδυβϑη, κ ὑμ6 βερίυδρ. 
δὴ τοῦ ἀγαπητοῦ), οΥ ὈΘΙογοα οΟὈ͵θοίβ (Π 6} 1280}, ἃγθ ὅπ ὀοηὐθηΐβ: ΟΥ, 88 8 βοηρ οὗἉ ἰούθ 
(Εν 8], Ηϊχὶ ) ΟΓΥ 8 ὑσί] βοῆς ([ψυΠ 6Γ); γοῦ, οοσίδ: ]Υ ποὺ ἱπ ἃ ΟΥΑΙΪΥ οσούϊο Β6η86, ΒῖΠο6 
[16 8Β8106 ΒΌΡΟΙΒΟΙ Ρ Ϊ0Π. ΤΠ] ΔΥΚΒ αἶδὸ ἃ Κοσγίίθ Ῥβδίτωη, ψΒΊΟᾺ 18. 4180, ἀθδιριηδίθα ἃ8 παδολαὶ, Τὶ 
δ Ῥαυ Ό]ΥΙΥ {18 βίαἰθιμθηῦ, οοηποοίθα ΟὨἹΥ πιὰ ὑμ18 ῬΒ4]πὶ (ἰῃ 186 Ξορίαδαρ, εἰς τὸ τέλος 
ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωθησομένων, ἀθραγίϊηρ, ΘΕ ΓΟΙΥ ἔγοπλ' [86 ἰαχὺ), τ] {Π 6 ΒΌΡρουβοσ ρύϊοη ὑπο ὺ 
οοηβίἀογαίΐζομ, ἀοθα ποὺ ἴοι ολ δἱ 411. Γαΐμο. Ραΐθ Αἰ ΤΑΥΒ ΘΥΓΤΟΠΘΟΌΒΙΥ ““ΓΟΒΕΒ᾽᾽ ἴῃ Η͵δοθ οὗ 
1165, Ηΐβ ὑγβηβ δίοη οὗ ΡΒ. 'χ. ΠΟΎΤΘΥΟΣ, “ οὗ ἃ ρο ἄθη Ῥϑηά οὗ σοβοβ ἰο ἰηβίγιιοῦ ᾽᾽ τοίϑυβ ἴο 8 
τῸ56-Ββρϑα ογῃϑιηγθηῦ 07 (Π6 Πολά, ψ ΟΝ ῥα τ οἴῃ σοπθῃ 84 τηΔ᾽ ἀ6η8 (Π000]6 ὙγΟΠ]6}) ΟΥΘ 
(νὰ. ΒΑΙκ6), δῃὰ τ ιῖοῦ αν 18 δα ρροβοα ἴο μανθ διῃρὶ ουρα 88 ἃ ΞΥ1ΤΉὉ0] οὗ ῃἷβ νν6}} οὐχϑῃϊζΖοα 

ξονοσῃσηθπί. [}ἢ ῬΒ. Ιχχχ, [86 Ῥγοσὰβ ΔΓῸ βοραγαίοα Ὁγ αἰληαοῖ; δῃὰ ἱπβίοδα οὗ ὮΡ νῷ μᾶυθ 

ὑκ, Ηυρζ]ὰ δπὰ Ηἱἰϊίρ ὑμεγείοσο Ἰοΐῃ ᾿δἀωέλεςεϊοβυϊπιοην, πῖτα 186 ΤΟ]ονίπρ ποτά “ οὗὅ 
ΑΒΔΡΒ.᾽" Ηδηρδίοηοτρ [1 |κ8 Οὗ [86 1,.Ὧν, 88 (8:9 ὙΓΧΑΥ οὗ αἰξαϊηΐῃρ βαϊ γναίίοσ, ἐμ 6 Ἰον δ] 1 Π 685 οὗὨ 
πἘΙΘᾺ ἰ8 τοΐοστοά ἴο ἴῃ [16 ρσθοθάϊπρ ΤΌΣΑ. 

14. “Αἱ 7δηπαίζὴ εἴεηι γεολοξῖηι, ΤῊΪ5 Β ροσβουί ρίοη οὗ Ῥβ. 1νἱ. 88 Ὀθθ ἢ ζΘΠΘΓΑΙΥ τοραγάοά, 
βῖησα [86 {ἰπι6 οὗ Αὔδη ἘΖίβ, 85 ὑπ Ὀδρί πηΐηρ οὗ 8 βοηρ, ἴο {86 τη] αν οὗ πο} ὑπ 6 ῬΒΔ]1ὶ 
Ἧ35 ΒΌΠ; 3Π6 [45 Ὀ66Π ἰχβηβ᾽αἰθα ἴο {86 (Βοηρ) “86 ἄονο οὗ βῖ]6 πο ᾽ (ἀυμη ἄογνθ) διγοηρ [Π6 
ἀἰπιαπῦ ΟΠ65 ; ΠΆΠΊΘΙΥ : ΟἰΓΠ ΘΓ ΙΏΘῺ ΟΥ ρΡ͵δοοβ; Ὀὰὲ τὶ 8 ομδηρο οὗ ροϊπίϊηρ 85 Ῥσοροβοᾶ ὮΥν 
Βοοβασγί, ἴο [89 βοὴρ οὗ “186 ἄογο οὗ [Π6 αἰδίαιὐ Του ὶη}." Μδην, μδόύγονογ, ἔσοσῃ [6 
ΘΑ Ἰοβὲ ὑὔπιθ8, ἢᾶνο τοΐογτϑα {8680 τογὰβ βυτα 01108}1Ὁ ὕο [06 οσοπύεπίβ οὗἩ ὑπ 6 ῬΒβ] πὶ, δῃὰ ὑπ- 
ἀεοταίοοα ἴμοπὶ οἰἴπον οὗ αν (Ααυ}]]., ΦΘτομλθ, Κ  οὮἱ, Οα]ν1Π) Ἡ 1 τοίργθηοο ἴο ἢ18 Ηρ ΐ 
δοίογο (89 ΡΒ] 1501 Π68 ; οΥ οὗ .͵8 ἀοβρίβοά γϑοθ (Ξυταπλδο}.) ; οὐ οὗ [86 Ἔχ]]οα ΙΒγ8 6] 108} ΡΘΟΡ]6 
(ΑΙοχ., Ο414.). ΚδρρΡ σοΐϑυβ [86 νογάβ ἴο ὅδ οοπίοπίβ, Ὀὰΐ ἀδραγίβ ἔσομῃ (86 ΟΥ̓Δ] ἴῃ 5 
ἐσαπϑἰδίϊοι : Κα [6 ΟρΡγοβϑίοῃ οὗ ἔογοῖψη ῥγῖποο8.᾽ Ηδ τοδάβ οἶΐηι Εχ. χυ. 11. Ηρ 

δἀὐορίβ [86 ρΡοϊηϊίηρ; δὴ ἰακίπρ ἰὖ 88 8 ἰγαπϑροβίϊοη οὗ οὐτο, διὰ ἰχϑῃβὶαίθθ: ἤὍονο οὗ 

ΡΘΟΡΪΘ ἴπ {86 ἀϊδίβηςο.᾽ ϑββερίυδρ. ὑπὲρ τῦυ λαοῦ τοῦ (ἀπὸ τῶν ἁγίων) μεμακρυμμένον. 

, 1δ. ΕἾΠΔΙΠΥ ἴῃ νογάβ αὐ ἐαδολολοίλεεε 8ρο 1] ποῖ᾽ τὸ Τουπὰ ἴῃ ἴμγοο αν ἀϊο Ῥββ. 1ν]11.,ὄ 1ν11]., 
Εἶχ,, δηά ἰπ [86 Αβαρμῃῖο Ῥβαὶτὶ Ιχχυ.0. ΤΉΘΥ δῇὸ ἱδκϑῃ ὉΥ πιοϑὺ φοτητηθηΐδίοσβ, β'ποθ {Π6 {πὶ 
οὗ Αὔδη ΕΖγΆ, 88 ἴῃ θοχίπηΐϊηρ οὗ 8 βοῃρ, ἴῃ ὑδ6 ΚΟΥ͂ οὗ ψ]ιῖσἢ,, ΟΥ δου ὑπ6 τη] οαν οὗἁ ψ οὶ, 
ἱξ τγ88 ἴο ὃ δῦῃρ. 8111] ἴῃ Πδὺ οα56, γ Βῃου]ὰ μαγθ ὕο δββυτηθ ὑμδὲ αὖ ΟΥἩ ἀξ γγἃ8 οὐηϊ θα, ῸΓ 
ἴμ;α δα κο οὗ ΘΌΡΒΟΩΥ, οΓ δγηίδοίίο βιηοοΐμηθθθ. ΟΥΒΟΙΒ, [0] οσίπρ' ὑμ6 Ομ 814. υπαογβίδμα [89 
πΟΓ(8, οἰϊποῦ 88 ἐμ τηοζο οὐ 86 δρίΐοιηθ οὗ [86 Ῥβαὶπ) δηὰ σορασα 1 88 8 τωαχίτωῃ, ψὩ]Ο ἢ 
Ἀανιὰ μδὰ δὲ (μῖθ πηθ ὀβρϑοΐδ!ν δα ὑο θασί. Οὐοοοΐυβ 8645 δ]8ο, ὑπαὶ δυνά, τ ῆθη Π6 δἷς- 
ἰοεγισαγὰβ πτοῖθ ουὧἵὖ {πὶ8 Ῥβα] τὰ Ἰο 10 0 ἐμ 6 ΟἸ ΣΟΙ δηα Ὁ] ΘΥΘΙΒ οὗ 8]1} {ἠπ|68, ὑμαῦὺ ὑΠ6 Ὺ 8180 
τοῖσὴς ΘΙΊΡΙΟΥ͂ 10 ἔπ [86 πιϊαβὺ οὗ ορροδίοη δπὰ ρμογβεσυϊίοη. Ηθηρβίθηθοῦρ πᾶβ [86 Ὀαδδβὶν 
οἵ [μῖ5 τπιαχίτι ἰπ Πουῦ. ἰχ, 20, ἀπὰ 118 Θοο ἰῃ 1 βΐδιι. χχυὶ. 9. Ηἰἰζὶρ ΒΌΡΡΟΒΟβ [86 δι ΠΟΥ 
οἵ [86 Βα ρογβοσιρ 018 ἴο μδΥΘ τοίοσγοᾷ ἀϊγθοῦυ ἰο (89 αὐ ραβϑβαρθ. 2. Η. Μ|οβ 8618. δ8βο- 
οὐαῦοα 88 850 ρβεσβὶ]οὶ ἴο (μΐθ, Εχ. χυἱδ. 28; 16. Ιχυ. 8. Βαυῦ [86 ΟΟΟΌΣΤΘΙΟΘ οὗ [89 βϑτη6 ΟΤΩΒ 



86 ΙΝΤΒΟΡΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ῥΒΑΙΤΈΕΒ. 

ἀφοϊᾷθβ ποιμίηρ. 1 πηαϑὺ Ὀ6 δαπιῖ θά, οἢ [86 οἴμοῦ μαπά, ὑμπδὺ [86 ορ᾿᾽ πίοη πο μ858 θθοοταθ 
οαστοηῦ Ὁπά 6 Γ [86 βαπούΐζοη οὗ ΑΡθα ΕδΖτβ, 18 Ὑλ0} (18, 88 ἐπ [8.6 οᾶ80 οὗ οὐμὸὺ βιιροσβοσ ρζομβ, 
ποίμίπρ Ὀαὺ ΒΥΡοΙ 6518. ᾿ 

2138. ΤΗῊΒ ΠΙΤΌΒΘΟΙΟΑΙ, Ὁ8Ε ΟἹ ΤῊΞ ῬΒΑΙΜΒ ΙΝ ΤῊΞ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΟἩΌΈΟΗ. 

ΑΒ ἴῃ βοῆσαι {86 Ὀὶνῖηθ Βοσυίοθ οὗ ἴῃ 6 ἐοιιρ]ο δηα [86 ΒΥΠΑΡΌΡΤΙΘ γογο [86 τπιοάοἷα οὗὨ ἐδ 6 
Θδυ]οϑὺ ΟΥἀ πβη 65 πὰ υϑᾶροβ οὗ ἴῃ 9 ΟἸγίβίϊδη ΟἸΌΤΟΙ (σομηρ. Ὑ τί πρα 126 δυπάσοσα υεΐονε) 
ΒΟ ὙΠΠῈ σοβρϑοῦ ἴο 86 βἰηρίηρ οὗ Ῥβδίτηβ [18 18. Θβρϑοίδ ΠΥ οἴθασ. ΤῈ ὑγβηβι [100 τῦᾶϑ 411 (Π6 
ΤΔΟΥΘ ὨδίαΓΑ]. βῖποθ 86 οχϑιρὶο οὗ ΟἸ τὺ απὰ Ηΐβ δροβίϊοϑ, Μαί, χχνὶ. 80; Αοὐϑ χγυὶ. 25; 

Βοια. χυ. 16; 1 Οὐοσ, χῖν. 1δ βα. 26; ἘρἈ. υ. 19; ΟὐἱἹ. 111. 16; Φ4π|68 ν. 18 ; ἴο ννὶο Αὐρτι9- 
[ἴπ6 ΡΡΘ6418 Οσργθβϑὶν (ρίδέ, 119) ὕο ῥρσονθ {πὸ ΠΘΟΘβϑ Υ οὗὨ Ῥβδίπι βιπρίηρ, πιαδβὺ ἤΔΥΘ δ γ Δα Υ͂ 
ΡΓΘΡαγοα [86 ὙΔΥ ἴον ἰῦ. 

1η {86 τοϑροπεῖνο ομδπίβ οὗ {16 ΟἸ στ βύϊδηβ ἴο ποῦ Ρ]ΪΗΥ Δ]1πάρρ (Ε. χ. 98), δηὰ {9 
ΒΟΠΘΒ Οὗ ῬΓΔΪΒΘ πᾶ βρί τι] Ἀγτηπβ ὑο ψ ὨΪσὰ [16 ΟΙἀοΣ οτος ττὶΐθτθ ᾿ΥοαΠ ΟΥ̓ τοΐοσ, ἴῃ 
οοηποδοξίοη τὶῦδι ῬΒδ] 8 (45 80] μδὰ ἄἀοπο, ΕΡΆἢ. ν. 19; Οὐ]. 111. 16), ψγ6 δ.θ, δὖὺ 411 ουδηΐϑ, ἴο 
ΤΘΟΟΡΏΪΖΟ 8} 81 βίοι ὕο ΠΟΎΠΥ ΘΟΙΩΡΟΒΟα ΒΟΠΡΈ, ΒΙ ΤΙ ΡΙῪ τοβοι  Ὀ]1ηρ 86 ῬΒΑ] τη5---ἰῃ6 τηο46]5 
δηά ορΊ πηΐηρβ οὗ [86 Ἰαύοσ οματοι βΒοηρθ. Ον. Ἐπβοθίυβ, Η. Ε᾿, ν. 28. Αρατγί ἔγοται {μ6 41 69- 
ἰἴοη ΠΟΙ ΘΥ ΒΌ ΘΝ ἩΥΤΔΏΒ 8.6 δ] πὰρ ἰο 'π ΕΡΆΒ. ν. 14; 1 ΤΊ π,. 111. 16; 2 Τίτῃ. ἱϊ. 11; Βον. 
ἷν. 11; ν, 9, 10; νἱῖ. 12; χὶ, 1δ6-19, [βαεσθ δῖὸ ἔγοαπθηΐ 81]. 51008 ὅο οὔὶρίπδὶ Ἀγτηηβ, ο8116ἃ 
ἰδιωτικοὶ ψαλμοί, ΆΙΟΝ ἀΥΘ ὉΥ Βοηθ (Βμοίηδ]ά, Κ γοὴ Αντολᾶοϊοσιο, 1880, ἢ 270, Απηη. 8) ἀ6- 
οἰαγοά δαυϊνδ] οηὐ ὑο Δροοσυρθδὶ Ῥβαΐτηβ. ΤΉΏΘΥ ἀοβίρηβίο, δὖῦ ΠΥ ταῦθ, ΒΟΠΡΒ ὙΒΊΟἢ Β8α σοπιθ 
ἴο Ὀ6 υϑρᾶ ἴῃ ρυ}16 ψγοσβῃΐρ, θα ΓΘ ποῦ ΘηΠ ΓΟΙΥ͂ ἔγθο ἔγοια βυβρίοου, δίποθ {86 οουης]] οὗ 
Τ,Δοάϊςοα, Οΐη. δὅ9, ἰῃ (86 γροαγ 805, ῥγοβὶ ἱρὰ μοῖν ἤασίμοῦ ἀ86 πῃ [86 ομυχοῦ, δπᾶ ᾿δύογ 
ΘΟΌΠΟΙΪΒ 8180 δ Ἰϑαβῦ ᾿ἱτηϊ θα δηά τορυ]αίοα ὑπο 86. ΤῊΪΒ γ͵γ88 ρασυϊ ο ]ΑΥΥ [06 οα86 δ {86 
Του οουποῖ] οὗ Τοϊοθάο, Α. Ὁ. 688, Οὐ. 18, ἰπ ορροβίζίοη ἕο 86 σχἱροσίβιω οὗ [πΠ6 Οὔπο. 
“Βταοαγθη8.1ϊ., Α. Ὁ. δθ8, (απ. 12, ὈΙΟᾺ δα οτἀδϊηρά “ ἐέ ἐτέγα ρδαΐπιοϑ υοἷ σαποηίοατιηι δογὶρ- 
ἑωγαγηι, Ν. απὰ Ψ'. Τ᾿ πηἰλὴ ροοίϊοο οογιροδίίωηι ἵη. δοοϊοδία ρμεαϊίαΐων." Οὗ. ΕἸ. ΑὐαΚπρολῦ, 
Μὲς λει σε ΤῬεαϊηιοάϊο, 18δδ, 5. 60 ὦ ΖΔομαγίαβ᾽ βοὴρ οὗ ρῥγαΐβα, 101 ἱ. 68 ἢ, οα ἐ}:6 δοπίγαγυ, 
οοηὔ παρα ἴο Ὁ6 υβοα ἴῃ ΡῈ]. ΟΤΒΕΪΡ, 88 11 Κουνίβο ἐμαὺ οὗ ΜΆ, [λικο ἱ. 46 5ᾳ., (μα οὗ ἐμ 
ΘΑΥΘΗΪΥ Ποὺ, 11 ἱϊ. 14; {86 Δηροὶῖς στϑοίζηρ [λΚῸ ἱ. 28; δηὰα β':πθοη 8 οσάβ οὗ ἰθᾶνθ- 
ἐδ κιῖηρ, ΓΚ 11. 29 -: ἩΠτονΙδὸ {π6 ΤΥΒηδρίοη, 18. Υἱ. ὃ ; [86 βοὴρ οὗ Μοβϑβ, Ὠδαυῦ, χχχίϊ.; Ηἷβ8 
ΒΟΩΡ' Οὗ ΡΓΔ186, Εχ. χυ. ; ΗδμΠΔ 8 Β βοηρ οὗ Ὀγαΐβθ, 1 δι. ἰϊ.; ἐμ 6 βοῃρ οὗ ὑβαηκβρίνιηρ, [85.Ψ 
»ἰϊ. ; ΗδΖΟΙ ΔΒ Βοηρ; ΟΥ̓ ργϑὶβο, [8. χα χυθῇ ; ΗΑ Κυ Κ᾿Β ῥσάγον, ΗΔΌ. 11]., δὰ (6 βοηρ οὗ [ῃ9 
ἵδτθθ πχθη, Τδῃ. 111, Ὁ. Βοπα, εαϊυϊπα ρϑαϊπιοαϊα ο᾽μδγιιο οαιιδὶδ, πιψδίογὶϊδοί αἰδοὶρἐ ἐπε, 1648, 
οχνὶ., 818. Τὸ 18, βονουοσ, αυϊῦθ 88 οογίβιη, ἰμδὺ ἱπαϊνἱ 41] ῬΒΔΙ 5 ὙγογΘ ποῦ ΟὨ]Υ 80 δχίβθῃ- 
ΒΙΥΘΙΥ ἴῃ »γἱυυαΐδ 86, ἰμαὖ ΡΒ88]1η-Βἰ πρίηρ οου]α δ6 μοασγὰ δυθσυβοσο ἔγοι (6 ἸΆΡΟΓΟΙΒ ἴῃ [ἢ 6 
Βε]α δπὰ ρασάδῃ (Ψϑγοσηθ, Ε. αα Μαγοεϊϊ.), ἴῃ [86 πουδβο (Τοῦία]. 4 «ἃ ωπον. 11. 9) ; αὖ τη 68]-ΕἸΠ168 
(Ογργίδη, Ε. αὦ Ζοπαΐ.; ΟἸοηθηβ ΑἸοχ., δε. ᾿ἱ. 4; Ομ χγβοβί. ἐπ 1.8. χΧἹ].); δ τροσηϊηρ δηά 
ΟΥ̓Θηΐηρ ῬΓΆΥ͂ΘΥ (Αταρτοϑ., ἥἤωσωηι., νυν. 12; 1.6 76) μη., 1δ; ΟἸοιηθηβ ΑἸοχ., βιράαρ. ἰὶ. 41; 
ΟἸιγγβοβί., Ποηι. 1 ἀθ ργεοαπί.), διὰ ἔτγοτῃ {86 1108 οὗὁὨ τηλγίγυβ (Αὐρυδίϊη, 726 οἷν. ἀεὶ 18, δ2 ; 
Βαβη., Ηἰϊδέ, Φοοίὶ, 1, 8δ; Ἰποοάοτοῖ, δέ, δοοΐ, 4, 10); Ὀυὺ ΤΠ6ΙΓ 86 ἴῃ ρεδίϊς τσογϑὴλϊρ ΔΒ 
τορτ]αίοα ἔχοι 81} ΘΔΥΥ Ῥογὶοα, δηὰ ὑπ6 ν Ο͵Θ ΘΙ Ρ]οΥα ἴο ἃ ψὶάθ οσχίθηί. Ο. ΤῊ. Ηδγηδοκ, 
εν Ομ οἶς Οεηιεϊπἀδοοίεϑαϊοηδί, 1884, 83, 22] 8α., δὰ [πιᾶνγΡ. ΘΒ υ]οῖη, ζιεδεν ἀεη 
ἐΐωνσ. Ατρϑαι ἀκ8 Οεριεὶπἀεσοίεϑαϊδηϑέοδ, 1859, 83, 22--29, 

Ἐνϑ ἴῃ ἴμ6 “εδολέξο ἰμ6γθ δτὸ Τουπᾶ Π{Ππατ 08} τη αΥ ΚΟ Ῥαδβαροθ, εἰσ οὐἠἨ ὙΔ1ΟὮ ΘΟΥΤΕ8- 
Ῥοπὰ ἰο {86 τιϑογοίϊς ϑεδαγίηι, (μαὺ 18, ΓΤ ΚΘ πη 8, Βου]68, οὗ π αὶσ ὑμογθ ἈΓΘ πἰπούθθῃ ἰπ 

411. Αοροοτγάϊπρ; ἐο {8μ686, μι τολοῖδ Τραζίον, “186 μοατὺ οἵ αοα ᾽ τὴῶβ βαπρ' ἰῃγουρι ἀυτχίπρ (89 

γἱ ὶϊβ ῥγοοοάϊηρ ἐμ6 ξδαενα!β ὈῪ (86 βγτίδῃ Ομυγοι, το Ὀορδπ δἰπιοβὺ 411} 15. ΡῬυὉ]1Ὸ 8οῖ- 

γἱοοβ πὶ 5. 41 (Εν. ἱοιτι οι, 226 ρϑαϊξονὶξ ἰδ ρεδίϊοο εἰ αἱσϊδίοηδ ἐῃ ἐοοίεδῖα δυγίαοα, 1862, Ρ. 

8). Τὸ Ὀγχϑδῖκ [86 πιοποίοην οὗ [86 βἰηρίηρ, 8 ἄθογθο οὔ ἰμο πο. Ζαοάϊο. Α. Ὁ. 866, χη. 117, 

ογάαϊηοα ἐμαὺ ργαυϑιβ δπὰ ὑπ γοδάϊηρ οὐὁἩἨὨ ἴμ6 Βογιρίαγοβ βου] ὰ Ὀ6 ἱπίτοάποορα Ὀούνθθῃ [89 

ῬΒδΙτη5. [,αἴοῦ, διηοηρ [ἢ 6 Νοβίοτ 88, ΒΟ ΡῈ 8180 στ γ ἰηἰγοάποοῦ, ἘΒΘίδγθη 68 ἰο [Π6 ὈΓΑΥΘΙΒ 

ΔΡρτορτγίαἰθᾶ ἴο ὑμι6 βεύθγαὶ ῬΒ8]πὶβ δγὸ Τουυπᾶ ἱπ 186 πιαπυβοτίρίθ. ΤῊΘ ἢγθῦ Ῥγαυογ Ὑῖσἢ 

Ῥγθοθάοϑά [86 Ῥβδὶπλβ πὴ ἩΒἰοἢ {86 βογυίοθ θαζϑῃ, γγ88 68 |1οὰ ἐ]ι9 “ Τουπἀδίοῃ, ρταυοτ. ΤὨθ 



18. ΤῊΗΒ ΠΙΤΌΒΟΊΟΑΙ, ὕ85Ε ΟΕ ΤΗΣ ῬΒΑΙΜΒ ΙΝ ΤῊΝ ΟΗΒΙΒΤΙΑΝ ΟΗΌΆΈΟΘΗ. 87 

858Π16 Ὠ3Π16 Ὑ25 6 Π0Θ ὑγδηβέογτοα ὕο ΘΥΘΥῪ ΡΓΑΥ͂ΘΥ ὈΓΘΟΘαϊηρ ἃ ΠΟῪ ΒΕΓΪΘΒ ΟΥἨὨ Ῥβδ]τη5. [ἢ [}6 
τεοϊ δέοι οὗ [86 Θη το Βα] δου, βοι ἃ. ῬΤΆΥΘΥ Ῥγθοθα θα 60 οὗἉ [86 ΠΕ ζδοη συβίομι συ ἀἰν Β: 008. 
Ετοῖὰ (δ15 ἴδοῦ [86 αἰνίβίοη ᾿ΐβοὶ  σϑοοϊνθὰ 86 δρρϑ]δίΐζοῃ τιαγηιίέλοτε:“ ἰρυ πα] ηρ." ΕδΟΒ 
πιαγιπίίλο ἯΔ8 ἀρ ῖῃ Βεραγαῖθα ἑηΐο [ΟᾺὙ 80 - ΑἸ] ΒΊ0Π}5 ΟΥ διδῪέ (δἰ πρ, δωδῪο), ὑμ8 τηαἰκίπρ,, ἰῃ 
41}, αἰχὶγ δ -αἰνιβίουβ. . Ὀ1οίσο, ἰῃ 6} Ζεοῖ, Οὔπιηι. 1ϊ. 415 ς Αὐηλοπρς βοῖλθ οὗ {89 
δυτίαν ΕἸ ΟΥΡΎ, [86 ουδίομι 84 ὈΣΤΟΥ͂ ργονα1]6α οὗ ργαγῖηρ; ἰΒγουρᾷ {π6 οαὐγο Ῥβαϊίον ἀαϊζ; 
88 ἅ150 διυλοηρ σοί υρέδαῃ, τοῦ κα. ΤᾺΘ ἔ1ὴ6 Δύο ΓΝΆΓΙΟΒ οβίδ Ὁ} 1864 ἴὸΣ (18 ἀονοίϊοηδὶ 
Θχογοῖβθ ἯὯ8 [86 τσεεᾷ. ; 

Ιπη (μὲ Οτεεξ Ομύτοι ᾿Σ Κουσίβο, [6 οπέγο ῬΒΔΙ ΟΣ τγ88 ργαγοαᾶ {ΠτΟῸρὮ ΘΥΟΙΥ͂ υθοἷς, 8 γγ88 
ἀἰνϊἀοα ἕοσ (818 ργροβο ἰηΐο ὑπθ γ καθίσματα, ἐμαύ ͵8, ΒοοίίομΒ, αὐθοσ τ ῖολ [6 σοηρτορδίϊοη 
γὰ5 Ξοδίοα, ΕλΟΒ οὔ [686 δρϑῖη 161] ἰηΐο ἴῃ ΓοΘ στάσεις, ταῦ 15, δα αἰ γ]βίομβ, ἀπγίηρ (μῃ6 τοοὶ- 

ἰδτίοι οὗ τ ῖςὰ (86 ΟΠ ΤΟΡΔΌΟΙ γγ1δΑ8 δίδπαϊηρσ, [π (18 6886, ΚΘ 186, ΒΙΧΟΥ͂ αἰ νΊΒΊΟΠΒ ΔΓΟΒΘ, 
οβϑεῖ ομϑ οὗ ψ ἈΪΟ ἢ δηαοδά 10} [.6 ἀοχοίοσν δἷοσ Βου. 1. 6. ΤῊ] 'β τη δη ΒΥ τ᾿ οα 6]16ἀ ΔΙ͂ΟΣ 
186 ϑγγίδη οσὐβίοτα 8Δ]]υἀρα ἴθ. Αὖὐ 186 Ὀορὶπηΐηρ οὗ (86 {γα ΘΘΗΓΥ, ἔσγοῖνθ ῬΒΔ] 5 ὙὙ671Θ 
ὈΞΌΔΙΙΥ παρ δὺ Θϑο ἢ} ΡΌΡ]1Ἰς βογυὶοθ Ασοογαϊηρ ἴο Αὐμαπαβίαβ (26 υἱγσίπϊ(.), (5. θορδῃ 
χὰ} (86 εἰηρῖπρ οὗ [μ6 684 ῬβδΙπι, Δ ΟΓ ΘΟ Οη6 ῥσχγεβοπῦ ἢδά οἥεδσοα 8 β:]θηῦ Ῥγδαύοῦ οὗ 
ΘΟ ἴοβαίου, ὙἩΒΟΓΘΌΡΟΙ 86 τοὶ] οὗἨ Ῥβδίτηβ ρσχοοθϑαθα, θορὶ πηΐηρ δὖ ὕμ6 ροϊπὺ ψ οσα 1 Βδά 
παρα δὲ 86 ὑγουϊουβ βούυῖοθ Το [Ὁ]]ονγοα Ὀ10]1041 τοδαϊηρθ, οὐ! 4}}}7 πψιῦμοαῦ ἀοβηϊο 
ογάου, δ] οσηδίίηρ ἤγομι ἴμ6 Ο]ά δηᾶ [86 Νὸεν Τοβίδιηθηί, [Γὐ γγ7ἃ8 ΟΠΪΥ͂ Δ σ Γα 5 ὑΠαὖῦ τα  ηρΒ 
ὍΌΓΟ ἢγεΐ ἔσοπλ [86 ΕἸΡΙ8[168, 8πηἃ [6 ἢ δ" ΓΤ ΑΓΟΒ ἴγοια {ῃ6 Εν η ΡΟ 58, Βοίνγθοη [8.656 τοδαϊηρθ, 
8 ῬΒδΪπι γγ88 βιηρ ( Ορηδέϊέ. αροϑέ. ἴϊ. 67), πιβ ΠΥ 8. 4116] 74} ρβα]πι, δ χηοβῦ ἔγθα ΘΕΥ (ἢ 6 
ΤΟ (οορΡ. ΑἸ0, εν οὐγιδίἐοδε ἸΚωέαδ ὶ. 1841, 210 ἔ; Ὁδπηϊοῖ, Οϑάεα ἐϊέμγσ. 1. 4). 

Ιη {μ6 “λίοριο ΟΒΌΤΟΙ [86 Θμρ] ογτηοηῦ οὗ [86 ῬΒΔ]1τὴ5 ργοναὶ]θα 8ὸ οσίθηβίγο νυ, ἰδὲ ϑιῖ- 
ποηΐ πολθῃ ποῦ ΟὨΪΥ ἸΘΑΓΠΘα ἰο ταροαῦ 86 ΜΏ0]6 ΟΥ̓ Ὠθαγύ, Ὀαὺ [6 ᾿πδίσαοίίοη οὗἩ γου νγδ8 
Ῥορῦῃ ἴῃ 1ὑ, δπὰ πη ΑἸ βασῖο [116 ὈΓΪΠΊΔΓΙΥ͂ ΒΟΒΟΪΑΙΒ 8γῸ 0Δ11606 ρεογὶ ρβαϊπιογωηι (οοΙΏρΡ. [60], 
(πιπιεπέ. αὐ ἠϊδί. ΖΕ λίορ., 1691, Ρ. 862: Ποτη, 226 ρ»ϑαίέ. ΖΕ ΙλῖοΡ., Ρ». 10). 

1 ἐπο Ζαξίη, ΟΒυτοῖ, Φογοπιο, ἱπὶ ΒΪ5 σμαγρο ἴο {6 ργίοδβὺ διηαβδυβ, ἀὐνι ἀοα [Π6 ῬΒΑΙ]τὰΒ 
᾿πίο ΒΈύθῃ Ῥδγίβ, ὁΠ6 ῸΓ δοθῇ ἀδὺ 1 [86 Ὑ66]Κ, ἴο 6 υβρᾶ ἴῃ {80 λογίϑ σαποπῖσὶθ,  ΙΟΝ ΤΟΓΘ 
850 Βυσα 0] 108}}ν αἰ] θα ὈΥ [86 ΠΌΤ ΡΟΓ ΒΟυ ἢ, ΟΥ ῬΟΓΒΔΡΒ οἱρμῦ, ψῚ τοΐργοηοθ ἴο [86 ἀϊνὶ- 
ἰοῦ οὗ [Π8 ἀδΥ85 ἱπίο ἴμγθθ {ϊπι68 οἱ μοῦγβ. [ἢ {86 ὈΓΟΥΊΆΓΥ Δυγδηρθα 0 ἴΠ6 ἀΑἰ]Υ 86 οὗ 
[6 ΟΙοΓΡῪ οὗ ο Βοπιδη Οδίμοο ΟὨυτοΙ, τ86 Ἰοδαϊηρ δαΐαστο ψὰ9 μ6 ἀἰβισι θα οη οὗἁὨ [86 
Ῥ 8] 15 ̓ ῃσουριουῦ (Π6 6 6]ς, οομπηθοϊθα ΒΟΤΘΥΘΙ ὙΠΓΏ ΕΥΤΉΏΒ, δπα [Π6 τοδάϊηρ οὗ βου ρύιτσο, 
Δ ργάγοσβ. Τδ6 γοϑσἹούϊοη ἴο [86 ῥυγιοβίβ δπα ἔγίατθ 1Β οοηποοίθα, οἡ [Π6 Οη6 5146, νὰ (86 
δεῖ, (αὖ 1π {86 ΘΑΓΙ]ΟΥ τἱρ]θβ, Ἡ ΒΙΟὴ πόσο ραγυϊοϊραίοα ᾿ῃ ὙΠ δῃϊτηδίοη ὈΥ ῬοΊβοπβ οὗ 8]] 
δίδι ΟΠ, {Π6 ΟΦ 6 ΓῸ Θχοϊ ρα ὈΥ͂ [86 Οὐυπο]] οὗ ΕἸνίχα, Α. Ὁ. 80δ, ἰο ἁγνοὶ οἴδηοθ δπὰ 
ἅθιο (υἱά. ΟΔΊνοοι, ἰϊέωαζε δοοῖ, ᾿ι. 640). Βαυΐ ὈΥ ὑ8ο Οουμς]] οὗἩ 1,δοάϊορα, μη. 16, ἴμ6 ο0]}- 
ΒΆΪΟΙΥ δηὰ βδοεῖζνα ρδγι οἱ ραύζοη τγαβ ᾿ἰταϊ θα βἰυ γ [ο ἐδ 9 Βἰηροσβ θΘ]οπρίηρ ἴο ἐμ ΟἸΟΓΡΥ. 
ᾧ. Ατὑρ. ΝΑΙ ΕΣ Β Οὐωγοῖ, Ηἰϊδίονν, ἰὶ. 679. 

ΤΒο βοσυΐοο ὙΠ οἷ 9] ΘΓΌπιΘ ΤΠ ἐγθα ἴῃ Ῥυθβοῦί Ὀἱπρ [89 ΒΟῸΥΒ ἴῃ τ ΒΙΟΝ [Π6 ῬΒΑΪΠῚΒ ὙΓΘΓΘ 
ἴο Ὀ6 πυῃρ γ48 βυρρ᾽οιηοηΐρα ὈΥ ΕὙΘΡΌΓΤΥ [Π6 ατοδῦ (Τ 604) τὶ τοΐθσομοθ ἰο μα ομϊοῖ βογ- 
γψίοο οὔ ρωδέϊο τοονϑλΐρ, ἩΙΟΙ μ8α ΔΙγοδαν Ὀθθη οροπθα τ {86 βἰπρίπρ οὗὨἨ Ογ6 ΟΥ̓ ΤΔΟΥΘ 
ῬΒΑΙτΑ, ἔγουι [86 [τη6 οὗ ῬΟρΘ (δ᾽ οβϑίίπ, ΕῸσ {86 αἰ ἔδγθηοο ᾿π ργβϑοίϊοθ οὗἩ ὑπ6 οὐθηΐα)ὶ δηὰ 

οὐείἀοηί8] στο 65, σομρΡ. 7. Βίηρ δι, Ογέσίη, ἐοοίοε,, 1722 κα., Υἱ. 12, 84, ὙΠ τοΐθγθηοθ ἴο 
ἴδ δι ρ]οΥ θη οὗ ΡαΒΒΑΡῸ5 ἔγομι ὑπ 6 ῬΒ8]Π18 ἴῃ ἐΠ6 Ιη485 οὗἉ [86 Βοιηδῃ Οδἰμο]ο ΟΠ υσοΙ, Ὀ6- 
εἰπηΐηρσ τι ῬΒ. χἹ!., υἱά, ἴθ Πδηῖ6], Οὐάδας ἐϊέπεν σίσιιδ '. 48 Βα. ΟὙΕΡΌΓΙΥ Βοϊοοἰοα ἔτοσῃ Θδ οὶ οὗ 
[86 ῬΒαϊπι5 πο μ8Δα θα ῬΓΘΥΪΟΠΒΙΥ Θαρ]ογοα ὕπο σουβ68 τ ΙΟ. 6 δββοοίϊαιοα τὶν ὑπ 6 
Ἐρίϑι165 απα (050 6185 Αἰ γ ΔΑΥ Ὀγαβου θα ἴο Ὀ6 τοδᾶ. ΤΈθβα π᾿ Ὁ] ΟΥΥ γ σθοβ, οοηποοίθα τὶ 
186 ῬΒαὶπιβ ἤγσομλ ὙΏῚΟᾺ {ΠΟΥ͂ ΤΟ ΓΘ ἴδ Κοπ, δπα τ (86 ατορογίδη τα 6] 168 [Ὁ ὑμ6 86 οὗὨ {110 
Ομ πτοῖ, ἀσὸ ρίνοη ἴῃ Βοιπαγάΐα, δαΐπιον, ΓΩγ ἄδη ευαηρ. Ἡαιρί οί οϑαϊσηδί, ΒοΥ]η, 18δ6, 
δηὰ δυο 5011] τοΐδί πποά {ποὶσ οὐἱρὶπα] 1.5.0 ΠΔΠΊ68, ῸΣ Π6 ΘΔ ΌΡαμΒ Ῥγϑοθαΐηρ ἀπα 90] ον ἱηρ 
Ἐλείον, Ἐδίο ταϊλὶ, ἔσοτα Ῥβ. χχχὶ, 8; 7ηυοοαυῦϊέ ἔτοτα ῬΒ. χοὶ, 16; ᾿ἰεπιϊμίβοονε ἴτοτη ῬΒ. χχυ. 6; 
Οκοευϊ ἴτοτα ῬΒ. χχνυ. 1δ, 16: Ζαίατε ἴγοτη 18. ἰχυἱ. 10; ἁμαΐοα ἔγοτα β. χ }}]. 1 :  οηιΐηϊΐ πὸ ἰοησέ 

(βυλ}}γ Ῥαϊπιατα) ἔγοτῃ Ῥβ. χχἱ. 19; 2 δε υἱτἀΐωπι ΜααπάδΥ ΤὨυΣΒαΑΥ) ἔγοτῃ Ῥβ. χχὶ δ], 2 (οα 

αουά Ετίάαγ (86 ἰπίχοΐϊαβ, ἱμϊοπαύίοηβ δα ἀοχο]ορθβ ογΘ οπϊ (64; αὖ Εδίοσ, 88 ΠΘΝ]Υ 



88 ἹΝΤΕΟΡΟΌΟσΛΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ῬῥΒΑΙΤΕΒ. 

ὈΔρίΖοα οαἰθοβαμτλθηβ, ο]οί μοά ἱπ τ ϊῦ6 χαττηθηΐδβ, ΤΌ ΓῸ ἐγο ΘΠ ΟΥ̓ τοοοϊγοα ὈΥ͂ (μ6 δβϑϑιι) οᾶ 
σΒΌγΟΙ ψ]Ὸ Ῥ8. οχν].); Ουαδίηπιοαοσεηπῖζ, τοίοστίπρ ἴο 1 Ῥεΐογ 11, 2, [Ὁ] ονγοα Ὀγ Ἀβ. ᾿ἰχχχί. ; 
Α[Γιδεγεοονα, Ἰοπιϊπῖ, ἔγοτα Ῥδ. χχχὶϊὶ, δ; ὕωδιἑαέε, ἔτοτα Ῥ5. Ιχνἱ. 1; Οαπέαΐε, ἔτοτῃ ῬΒ. χουν!) 1, 
2; ᾿οσαΐε, ἔτοτα 18. χΙν. 20; δ χαμαὲ, ἔτοτα ῬΒ. χχυι. 7. ΟὉ. Ἐτ. Βίχδιεε (72).8 ευαησ. Κιν- 

ολεπ)αδν πὶ δοῖποπι Ζωβαπιπιεπλαηφο, 1850). ΟὙΟΡΌΓΥ, ἱπ 8 δἰ πα }]Ὲ 7 ΤΔΏΠΟΥ, δρὈτον αἰθα δᾶ 
- δτγαπροα 80 Οναάμαίε, ὑμαὺ 18, (18 σϑσβθθ οὗ [6 Ῥβ4] 18 τ αΐσ ἢ ΤοΓΘ βαηρ ἀΡΟμ [Π6 δἴδρβ οὗ 
186 ταδαϊηρ ἀ68Κ, δένοσ [86 τϑδαϊπρ οὗ [δ ορίβί]α, [0] ουσθὰ ὑβὰ8}}} τι 086 ΒΑ] οἰυὐδα ; Π1Κὸ- 
Ὑ7188 ὑπ οὔογίογίμπι δῃὰ {86 οοημπμπῖο, ὑλαῦ 185, {110 Ῥ54]18 ΜΠ 1ΟὮ Γ6γΘ στιηρ ἀὐτίηρ (Π6 Ἀγὸ- 
βοηΐδίΐοη οὗ [86 οἴσίῃηρβ ὈΥ͂ [88 στο Ὀούνθθηῃ [116 σγεάο πὰ [ἢ 6 Ῥγδαυοῦ οὗ [πδηϊκοσίνίηρ, 85 
8950 ἀαγίηρ ὑμ6 οοιημλιπΐοπ. Ηθ χοϊαἰποά, μονθυοσ, Ὸγ (Π6 δεσοπάατῳ δεγυΐοσδ {6 86 οἵ {16 
ἈΠΑ γον  αὐθα Ῥβα ύογ, του ]δίϊηρ ΒΟΥ ΘΥ͂ΘΥ ΙΏΟΓΘ ΡγοοΐβοὶΥ 118 τ86. ΤῊΘ συβίοπιατΥ ππογηΐη 
ΒΟῚΡ᾽ ΜΆΒ ΠΘ͵Θ 850 ῬΒ. [χ]ϊ]., [86 ϑυθηΐϊηρ' ϑοηρ, Ῥ58. ΟΧ]]., οΥὁἁ 76 πωησ αἰσιδἑδ, ΓΚ 11, 29, 
ΤὨΘ αἰνίβίοι οὗ ὑμὸ Ῥβδ] ΠῚ [ῸΓΣ [86 ψθ 6 Κ ἀδγ8, δοοογάϊης ἴο {6 γτορυ]ϊαίίομβ οὗ ἴμ6 Βοηϑαϊο- 
ἐΐη.68, δϑβοοϊδίϑα ψι ἢ ΟΡ δηδίϊομβ οὗ οογίδϊπ ρϑϑβαροβ, ἴα σίνεη ΕΥ̓ Οαγίλογ ἴῃ [6 Τναϊνηοαξεν 
ἐοοἰεδίαδίϊοο ἀεἰμοϊάαΐο, 1784. Οἡ {οἷν δα Δ Ὀ1 1 ἴο [86 ῥγοβοηῦ {πιο υἱά. Αὐτακποομὺ, 216 
ἩαιρίΞξευπα ᾿Νεδεη-:: Οοἰεδαϊσηδίς ἀδὺ ἐυαπρ. ἰμίλεν. ΚΊγοδε νοῦ {έωγσίδολεη διαπάριπ κίε 
18δ4; 1,. Βομδθουοίη, 22εγ ευαησ. Ἠαιρίσοίἐεδαϊδηοἐ ἐπ Εδγηιωϊαγεη ζῶν ἀαδ σαπεε Κινολεη- 
2αἦν, 18δδ; δηα {86 1η!οτιηδίϊοη ἱπηραγίοα Ὀγ ἰμ6 ναησ. ξιίγολ σῆξη, Αηζεῖσον 9.7 Βεγἑη. 3Α 
αἰν βίο οὗ [0 ῬΒΑΙΪτὴΒ ζὉΓ 36 48 ἃ ῬΓΑΥΘΓ-ὈοΟΪς 15 χίνοη αἷἰδὸ ὈΥ ΟἹ ΤἈ θη β, 1)» ϑαίΐξεν, 1859, 
Ἡ. Χὶ.---Σ]ξ., δὰ ἃ. Οἷγ. Ὠι δρδοῖ, Εν. ἩἨαυδασεηάς, 2 Αυῇ., 1859, ν. 840. 

ΟΥ̓ΟΡΌΙΥ Ἰαθογθὰ πὸ 1688 βϑα] οῦθὶ Υ ὙΠ} τοΐίδγοηοο, ἴὸ 86 παπποῦ οὗΓἹὁ τεηάοτίπσ ἰδ 6 
Ῥβδίὴ8. Τὰ δίπσίπς οοπβίβην νυ δἰϊυ θα ἴο, 88 δὖ γβί, βία ρὶυ [(ἢ6 ἰτϑηβίοσ ἴο [86 ΟΒυγοἢ οὗ 
186 ομδηίίηρ οὗ [86 Βυπαρόρῃο, τὶ 18 γεδροηδοδ (Ἰβϊάον. ΗΪβραὶ., 226 ἐσοϊεδιαδί. οὔᾶσ. '. δ), ΠΟ Ὰ 
Ὑ45 ΠΟΙ ΠΟΥ 8 ἱπνθηίοη οὗ [86 ὙΒογαρουΐεο (ῬὮ1]0), ΠΟΥ 8 ἰπβυϊαἰίοη οὗ [λ0 ΕἸαροσοσ Οοη- 

βίδηςίπο, δη4 [86 Δ οΟηΚΒ Ὠ᾽οάοσ. δηα ΕἸδνίαπ οὗ Απιϊοοῖ (Ἰ μοοάοτοί, 1... 11.24.; ϑιυΐάαδ, 8. ν. 
χορός) Τ686 ὁΔΠ ΟὨΪΥ͂ πᾶνθ ὈδΘθη {86 οὐ] λγαίοτβ οὗ [818 βίυ]θ. Ιρηῃδίλυβ ουθη, δὰ ἰπἰγοαποοα 
1: ΓΕΒΡΟΙΒΙγΘ βίγ]9 οὗ βίη ρίηρ ἰπῖο Απίΐοοι, (ϑοοζαΐοβ ἢ... νἱ. 8, ρτοτωρίϑα ὈΥ͂ ἃ υἱβὶοῃ) δῃὰ 
Β 451} {η0 ατοδί (1 879) τοίοσβ (Ε. 96 αα Οὐ ντἰδέϊαΉ.) ἴο [Β6 ἀρτοοπιοηῦ οὗ 811 (86 ΟἸαγο68 ἴῃ ἐμ 18 
συϑίοιῃ. Βυῦ ΡΑΙΌΥ ἴῃ οοπηροίίοη τὶ [16 οἤοχύ ὑο οουηϊοταοῦ ὑ}μ|6 ΟΥσΟσΒ ἰῃ ἀοοίχίηθ, τ ΙΟῊ 
δὰ Ὀφθῃ ἰηπἰστοαπορα δμοηρ [ἢ 6 ῬΘΟΡΙΘ ὈΥ͂ Ἰη68}8 οὗ δἰἰγδοίγθ στρ ϑ]οαΐοβ δηαὰ ῥ᾽ οδβδηῦ βΒοηρΒ, 
ΘΒΡΘοΐδ ΠΥ ὈΥ {π0 Ατΐδηβ (βοζοιλθῃ. ἢ. Ε. ὙἹἹ. 8); ὑλοσθ ταβ (86 ΒΟΩρ' ῬΓΟΡΟΓ, ΔΙΓΟΔΥ ργθνδ- 
Ἰοπΐ ἴῃ [16 Οτἰοηΐ, δπα δἰὑπουρὰ [Π6 ψαλτάει, (ῃ6 δρροϊηοά Οματος οδογίβύοσβ, μα ἔσο (δ 6 
τα 4416 οὗ [86 ἔουτία οομίυτΥ Οὔηο. 1αοα, πη. 1δ, ον ἴο ἀο πῖῖ ἴἢ860 ᾿οδάϊηρ οὗ [δ9 σιϑ- 
ἑἐοπιαγν Ῥβαϊτα- δ ρίηρ; ἔμ γθ γγα8 πϑυθσίμ 1688 σαρί αἰγ ἀονοϊορϑα 8 τηογθ αγίϊβιὶς βοῃρ,, 'π ραγὶ 
αθεοίοα δηὰ ὑμοαίσιοδὶ, ἰὴ ραγῦ ῥαββίηρ οὐδοῦ ᾿πῦο 8 βυγθοὺ αῃᾶὰ θη βίγ]6, Ομ 68116α ἤοτίἢ 
0:9 ΘΘΩΒΌΓΟΒ οὗ “Φοὁζοῶὼθ (Αἀὰ ρλ. νυ. 19) δπὰ Οβμυγϑοβί. (Ορρ. νἱ. 97). Βδίδσθῃοοβ δπὰ 
ἩΔΙΓΏΪ ΡΒ, Οσσαβί Ομ α ΟΥ̓ ΒΌ Ὦ ΡΒ ΘΠΟΙΊΘΠΔ ΔΓΘ ἔουπά ἰπ Αὐυρυβίϊπο ((ὐὈη 7688. Χ. 88) δϑβοοϊδύθα 
Ὁ} 08 Ἰἴνο  Ιγ τοοοχηϊίοη οὗὨἉ [86 στοδῦ ἱπῆπομοο δηὰ σίοῖ Ὀ]οβδίησβ, τ᾿ ὉΪΟᾺ 6 84 ΡΘΙΒΟΠΑΙΠΥ 
ὀχροσί οηοοά (ὦ. 6. ἰχ, 688) πῃ ΜΊΪΔη, ἔγοτη. (6 τηοϊοάΐουβ ΟἸΌΤΟΙΝ ΒΟΠΡΒ, ἱπίσοάπορα ἰμ6ΓγῸ ὈΥ͂ 
ΑὙα ΓΟΒΘ, δη ἔγοτῃ ἔμθηοο βοδίζοσοα ἰμῃσουσμουῦ (86 οημγο Οοοϊάεηι. Ηθ ἀϊὰ ποί ἰθαγῃ ἰο 
Εἰηρ ῬΒΑΙΤΩΒ, ὈΓΟΡΟΥΪΥ͂ 80 6811, υη0}] Ἰαίοσ (γοθηι. ἢ. 8, χχὶ.), ῬΓΟΌΔΌΪ ἴῃ Αἴτῖοβ [1π οου- 
ὑγαδὺ ψ ἢ 0.18 τί Βο]4] Δ] Θγμδίηρ, δεν] οὗἩ ΟΒυτοῖ τηυδῖο, δρουπάϊηρ ἴῃ σαγίμπι δπα τροίτο ; 
Ῥαυὺ, δεομηάωηι πιόγεηι ογσηζαζίωης ραγίζωηι (ἰ, ο. ἴχ. 7) π Ιοἢ δ υσαγὰβ [611 ἰπΐο ἀἴβιιβο, διὰ 
Ὀεσδπιθ ΚΤ δ Υ ἀοίογοταιοα (ΕΌΣΚο] 1. 164), ΟὙΟΙΌΣΥ τοϊαγηοα ἴο 8 πὶ ΐοσιη δηᾶ βοονμδὲ 
ΤΔΟΠΟΐΟΠΟΏΒ, ὑπουρ ἢ Βούοσο δη ἃ οαγποϑὺ Ρβαὶτηοᾶγ. Η βοϊθοϊαᾷ, ἔγοτα {πὸ ϑαγιοϑὺ δηὰ ἀΐρηῖ- 
Βοά ἰοπ68 οὗ μ9 δποϊθηῦ ΟὝΘΘ ΚΒ, ΤΌῸΣ, ἔγοσα τὶ οἢ Ἦθ ἀογῖγοα ὈῪ ομδηρσίηρ ἴδ Ροδίτοι οὗὨ [9 
Ταπαδιηθηΐαὶ ἕοῃθ, ἔοαγ οὐδοῦ ἤοποθ. ΤΆ686 876 [8:6 580-0816ἃ οὐχ Ομυχοι ἤομοβ. Ἐτοῖα ΘΒ 0} 
οὔ [8686 ΟΥ̓ΘΡΟΥΥ διτδηροᾶ ὁπο οὗ {86 πηο] οὐ ἶο8 οὗἨὨἁ 16 Ῥβδίτηβ οὗ ἴπ6 ΟἹ Τοδίδιαθαί, βι}}} ἱπ 
οσἰβίθποθ, 8π4 ἴῃ 180, ἰο ΒΊΟΝ 6 δα ἀοα ἴον [86 τοιπηδἰηΐπρ ϑοηρβ, οὗ ἔπο ΟἹὰ Τοβίδιμοεῦ δπὰ 
186 ῬΒαΙπβ οὗ (0 Νὸνεν Τϑαϊδιηθηῦ 8 πἰπίῃ, (86 βο- δ ]οὰ “)Ἴογείσῃ ἰομο᾽" (Ο΄. Βομδ, 226 αἷν. 
εαΐηι, χυὶ!. 8 4; Οεγροτί,.})6 δαπέ. 110. 11. Ῥ. 1. ». 250; Απίοην, ζελγδωοΐ ὧὅ66 Οτεσον. Κἰγολοηρε- 
δϑαῆσε, 8. 4). ““ΤῊΘ Τ]ΘΙΟΑΥ͂ τοϑίβ θβϑβϑη 8 }} 7 ΠΡΟΣ ΟΠ6 ἴομο, 6 ἔγεί ἃ5 [6 Βοοοῃμᾷ Βι41{ οὗ [86 
γ 856 οοποϊυαθθ τὶ ἃ οδάθηοο οὗ ἔγοι ὕνο ἴο γο ἴοῃμϑ, ὑπάοσ οὶ δὴ θη 8] ΠΌΡΟΣ οὗ 
οἰοβίης ΒΥ114 0165 τόσο Ραΐ, τ} }]16 411 [80 Ῥγϑοθαϊηρ ΒΥ118 168 σοσθ Ὁροὰ ἰδ οἰιϊοῖ ἴοετιο οὗ [δ 
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Τρ 6] αν, ΟὨΪῪΥ ἰδο ἢγδὺ υϑσβθ, δορί η8 πὶ ὕγ06 ΟΥ ΤΟῸΓ ΔΒοθηαἾηρ οπο8. ΤῈ Ἰοησ οἵ ρϑζ- 
σΌΪΑΣ ποίεβ, τνυὯβ ἀοίοχτηϊπθα ὉΥ {μ6 νϑϊὰς οὗ ἱπαϊνιαυ8] 80]14 0165, (Ο. βίχϑιιββ, ὕεδον ἀδπ 
Ῥναζίοεν αἷς αεραπφε-ιρα Οοδείδιυολ, 1859, 5. 19). ΤΏΘ686 π΄ηο ῬΒΆΪΠῚ ὕοπ 68 ΔΧῸ 4180 ρίνϑη ὈῪ ΕἾ, 
Αἀ. βέγδυβθ (}ίξωγσ. Απαάαολέοη ἀεν Κη. Ἡοΐξειπα Πονεξίγολο, Βου]η, 8 Αὐῇ., 1866) πὰ 
Ὀγν Ατκηοοῆὶ (2 ἐ6 λεὶϊ, Ῥβαϊριοαΐο, 1855) ἱπ {86 Ῥγοβθηῦ βίγὶθ οὐ ταῦυβὶοδ] ποίδίίοη, 8ο- 
εὐγάϊξπρ, ἴο 116 ῬΒΑΙΟΟΥ οὗἉ 188 1,οβδίυβ, [6 αἰ υδβίαβίο δἀνοσδαίθ οὗ [86 Οατοροσίδῃ βοιρ 
ἴῃ ἐδο [κεΐμβογαι Ομυσοι. ΤῈ πω ρεγεσυ θη ἯΔΒ ΟΥ̓ΡΊΏΔΙΥ ᾿ηὐοπαθα ΟὨΪΥ ἴον ῬΒ. οχ ]]- 
(Ηεῦτονν πυιιρογίηρ οχῖν. δα οχν.) ἀπ ὰ τγ88 ὑγβῃβίοσσθα οἢ {86 ρϑγί οὗἩ ἱῃρ Ῥτγοίοβίδῃ( ἴο {116 
Βεκεαϊοίι, ἀμπὰ [86 δίασκίβοαί. ΒΥ πυτιροζοῦβ ἀσδνϊδίϊομβ ἰῃ ἴλ9 οδάθηοοβ πο ρΥδάυΔ}}Υ 
Βασδσης [Ἀπι}}ἴαγ, (λ6 εἷπο οἰἱοῦ ἰοηοβ ΜΈΓ οχ θη θα, (0 πηογθ ὑἐμδῃ ΠΥ πηθ]οαΐθβ; θυ 086 
ΡΟΣ οὗ (86 ΡΔΙΔ116]8πὶ οὗ πυσα θα γ8 ραββϑα ουὖ οὗ υἱϑὺν βίῃοθ 86 πἰπίῃ οοη ΓΥ, ὈΘοδΌΒ6 ἴγοια 
ἐμδὲ ροχίοά, 88 αὖ ρσγϑβϑηΐ ἴῃ [89 ΑὨρΊ σδη 88 Ἧ6]] 88 ἰῃ {86 Βοιηδη ΟΠ σοι, [86 Ομ Πρ 68 ΥΟΓΘ 
τηδᾶὰο ἰπ δοοοσάδμοο 1 ΘμσΘ γοσβοθ. Αραϊηβ [Π6 ἀββοσίίοη οἵ ΕΏ Νϑαϊηλμὴ ({ ζζεδεν Εἰπγλτωης 
ες Ῥιιπιεησέδαησέθ ἱπ ἀδν ἐυαπρ. Κίγολο, 1856, 8. 171.) (μδῦ 8.18 νδβ {116 οτἱ σίμαὶ ἀστδαηρειιθηΐ 
οἱά. Ο. ϑέσδυβε, ὕξδεν ἀδη δαξίον, 83, 80 ἴ, ΑτδάυΔ}}} 8 δοίην βῖγ]6 οὗ ομδηίπηρ ἴοσ (Π6 ἔοδδὺ 
ἀλγβ βορδγαίϑα 1861 ἔσγομῃ πο ζεγίαξε οὗ [80 το Κ ἀαγβ. ΤῈ νοΐοϑ οὗ [86 οοῃρτοραίίοη, τ ΏΟΒΘ 
δοῶγο ρμαχί εἰραίίοη ἰδ 8104 64 ἴο 85 ἰΔθ 48 [Π6 {ἐπι6 οὗἩ Β4511108 δηα ΟἸγγβοβύομι, νγἃ8 συλ Ὁ Δ}}} 
Δ᾽] επορα ἢγπὶ ἐπ ὑπο νἱρ]8, ἔλθοι ταϑ σι οὐθα ἰῃ ΡαὉ]1Ο βοσγνίοθ, ἴο {89 ΟΥΥ̓ οὗ Κγψγίο εἰείδοη Β'ηο9 
ἴδιο εἰ ἢ ΘΟΠΤΥ, ἔτοη Μοὶ (86 Β011168 80-08]164, 'π [86 ΘΟΌΓΒΕΒ Οὗ ΡΓΔΥΟΙ, ἀπ ἴμ6 11Κθ 
ἝΘΓΘ ΖΥΒΟΌΔΙΠΥ Ὀτουρπῦ ἰο βί]θμοθ. ΤᾺΘ ΟἸΟΓΡΥ, ἰῦ 18 ὑχπ16, Τ6ΓΘ ἐπϑύγιοίθα, ἰῃ {Π6}Ὑ ον βίηρίηρ- 
Βα 0015, ΤΠ ο66 σα ]68 ἀοβοοπ θα ὅο [86 τηοδῦ τηϊπυῦθ ὈΓΟβοσ ρύϊοη8, 88 ὕο [86 ᾿ηνγαγα ἔγαπηθ, δπὰ 
ουϊπαγὰ ἀοἸ γοῦν οὗ [86 βδοηρβ (ογροτγί, ϑογιρίονγεδ θοοίέϑ. ὧδ ἡλμδ. ϑαοτα, 1784, 1. δ; ΑπίοῃΥ, 
1κἀτδωμολ, 8. 160), Ὀυΐ {Ππ6Υ βοοὴ Βονουοσ, ἀἰβραίομϑα ἐμοῖς Ὀυβίηθββ, τὶ ἃ ταρί αἰ γ, οοι- 
ἸΣΑΙΥ ἴο 81} ρυγροβεβ οὗ οαϊβοβίίοη, τ οι Γαΐ βίγ 168 “4 Βον]ηρ δὰ ἃ βδουπαϊηρ᾽" (“1ὔτοη 
διὰ Τόποη ᾽). Οπ ἴδ6 τοϊδίοι οὗ μ9 ατοχογίδη ἴο [8:6 Απλυχοβίδη βἰηρσίηρ υἱά, Ὗ ΔΟϊκοΓπΑρεὶ, 

λαε ἀειεοδε Κὶτολεηέϊεοα, 8. χχὶν. 

Τὴ ἰδ9 Αησίϊοαη Ομασγοι, ὑμ6 Ῥβδὶῖοσ ἱβ ἀἰβέστι θαυύοα ἐπγουρῃ [89 γιοηέ, [07 ἀαὐψ ταογυΐηρ 
δὰ ουθηΐὩρ᾽ Βοσυΐοο τὶς βου ἐδιθ ἀἰδιέπουίου οὗ βουγβ, Τὺ 8 ἀ6] γογοά ρδγιΥ δοοογαΐηρ ἴο [86 ατο- 
ΕΟΥΪΆΠ ᾿ΟΏ6Β, ΡΑΙΕΥ δοοοσζάϊηρ ὅο ΠΌΙΊΘΓΟῸΒ γοῦ Αἰ τ 118 ̓ τηϑ]οάΐ68, οἰἴμοσ ΕΥ̓ ἃ ἀοιῦ]θ ΟΒΟΣΤΓ, ΟΥ 
ΔΙ ΟΣ δίοὶ Υ ΌΥ͂ (86 ΟἸΟΥΡΥ δηὰ 86 οοπρτορδίίοῃ, ΟΥ ΒἰΠΙΡῚΥ ὈΥ͂ 11:6 οοπρτοραίίοῃ, βοιηϑύϊπηοβ 
ἢ δπα βοταοίξιηοθ πὶ πουΐ [6 δυρροτί οὗ (80 ογρδὴ (ς΄. Ο. ϑίγαυβϑβ, ἐ. ο. 5, 25). Τὴ 1180 οὗ 
Ῥεδίτὴβ δρρυορσίδίο ἱπ ρασύ ἴοσ ἀαϊΐῳ ταοτηΐπρ Δα ΘΥ̓ΘΏΩρ, ὈΓΆΥΘΙΒ, ἴῃ ρϑαγὺ [ὉΓ [86 λίσλεν 728- 
ἐἰσαίδ, ἰΒ ὑτὶηὐθα ἔτομπι (86 ΟὈὐτησοη ῬΥΆΥΟΓ ΒοΟΙς ὈΥ Επὰ. ΟἿΪΥν (ναπσ. αιω---πα Παηπαδιοὶ 
7» σιΐε ἐπα δὅθε Τασε, 1866). Οπ [16 ῬΘΟου ἑΑΥυΥ οὗ (86 ῬΒδ πὶ ἴχη65 δια ρ] ογθα ἰπ ἴμ6 ΟΠ σοὰ 
οὗ ΕἘπρ]δηά, υἱά. Ηογ. Οοδίοσιου (22ενΡ Οοἰξεδαϊοηδὲ ἀον ἐησίϊδολει ὡπὰ ἀἐν ἀδιίδολεη Χιγοῖς, 
1868, 8. 78). [ΟοτΏρΡ. δἷβο ἐδ9 μραξέεγ απαὰ Οαηζοίδδ εοἱέλ, ἐλα Αηοίσηέ ΟἸἰ το, Τόπεε αδ ροϊηπίεά 
ἐπ ἐλε Βοοξ οΥὙἩ Οὐπιπιοη, Ῥγαψεν εσἱέλ, Εἰξωαί ϑόησ. «Κα. ἈἸομαγὰ Βοάμοβδα.---Ο, Α. Β.] 

ἴῃ [16 ναπροοίϊοαϊ ΟἸὨΌΣΟΙοα οὗ (89 Οοπίποιῦ {πθ Ἰἰϊζυγχίοαὶ 86 οὐ μ6 Ῥβαιοῦ τγ88 
51}}} πόσο 1 πιϊ θα δηὰ στ ΒΟΥ οοπβποά ἴο [86 Βῃθοτγαϊηδύθ βογνυΐοθ, ἰῃ τ ῖο ἢ, ΟΣ [η6 ΖοηοΓαὶ 
ΒὨϊρησοςκ οὗὨ (86 οἰχαίθοηί σδαίΌτγΥ, ἐὺ ὈΘχ ΙΒ αραὶη ἴο θὲ του ϊνοὰ, ἘῸΣ (86 οὨϊοῦ Ὠἰνίπο.. 
ΒΟΙΥΟ65, ΓΙ οΣ ΗΪπ)5617 δα οβρϑοΐδ!ν δρογονυ ῦθα ὑμὸ σγαάμαΐες ἴῃ {86 δόγηνϊα τιΐϑϑοω, πὰ 
δϑϑὶ στοά (86 ἸΟΏΡΟΥ ΤΌΣΩ [0 ρτὶναΐθ πθὸ. ΤῊ 8 (βογοῦρ- οὶ πρ ΟΔηρΘ γ88 του, ΒΟΎΤΘΥΟΥ, 
ὈῪ [186 ἰπἰσοἀποίίοη οὗἩ οοπρστοραίοηδὶ βἰηρίηρ ἰο ψ ΠΙΟΝ ἴ86 ἀογβη ψπιη Βοοξ αἱ ργοβϑϑηΐ 8ὸ 
Ὰ}}γ δρρχγοεϊαϊοα, νγὰδ δἀδρίοδ. ΤῊΪ5 νγᾶβ ποῦ 5 ΤΠΡῚΥ 8. τοσίοσδί οι οὗἩ {16 οἱά ἀψηιποίοσν, Ὀὰὲ 
Δ ΘὨΪαγροιιθηΐ δηἃ ἀθοροηΐηρ οὗ ἐΐϊβ ουϑηρο] 1681 ὕΟΏ6, ΓΟ ογίηρ ἐῦ 81 80]6 ῸΣ πυβίθιηδίϊο 
οι] ογταθηῦ πῃ ΡΌ]ς βοσνίςθ [ἢ 186 Ζέλεγαη, ΟΠ γΟΝ βούοσαὶ Ῥβδὶτηβ οσο δα οα,---ἰῃ9 
0] νείης ΌΥ Γι μον Ἀπ)561}, Ῥεβ. χὶϊ., χῖν., χῖὶυΐϊ., ᾿χν]ϊ., οσχὶν., Ἵυχυ,, ΟΧχχ. ΤΏΘΥ οτῸ 
ἐπέϊγεῖψ ἰσαπ δ ογηιεα, ἈΟΎΘΥΟΣ, ᾿ἰπίο ΠΟΘ Βοηρδ, δἀδρίθα ὑο ηιεδίο, ῬΑΙΟΥ ὕο ΒΟΠΡΒ ΔΙγεδαυ οἽχἰβὺ- 
ἧπγ, δη ῬΦΙΟΥ ἴο τη ϑ]οοβ ΠΟΉΪΥ οοιηροβοᾶ. 1η ἴπ6  εὐογηιεα ΟΒΌΓΟΝ, οἡ [86 οΟὐΒοῦ Ἠδηά, 
ἴῃς ῬΕΔΙΐο 5617 'τ88 διυρὶ ογοὰ δ [86 Ολωγοὺ Ἡγηιη Βοοξ, ἐγαπϑίαίεα Ἰπῖο γἀψηιεα υενδεβ ἴῃ 

186 Ἰαηρτιαροβ οὗ αἰ βσγοπί οουπίγίοβ (σία, ὃ 14), ἀπὰ Ῥγονϊ δα τὴ τρϑ]οάΐεα, [0 ἰβ Βούσουοῦ 
ἴο 6 ποίοά, ἐπαὺ {86 δέον βυεΐθα 8886 ποῦ Ὀθθ ἢ ΘΠΟΓΟΙΥ ἑογεΐμη ὅο ἴἢ6 1ὐογαη ΟΒυτγοῖ. 

ΒαΐΓ ὶξ κοχαΐγοα ΟὨΪΥ 4 Ἰοοδὶ ρσγϑυδίθηςθ, απὰ ρυβθ8}}} ἀἰβαρροδγεα 88 οαϊ οὗ ΒΑΥΙΉΟΩΥ πὶ 
Ὅ1ο Πιηἀατηθηΐδὶ ν᾽ θ χηϑηίοποα ἀρουθ.Ό ΤῈ6 οὨΌγΟΒοΒ οὗ [μ6 τοζοσιμθα οοῃζοββίοη, οὰ (88 
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ΟἴΒΟΓ πᾶ, Τγθα ΠΟΥ τοουγτοα ἕο [86 0860 οὗὁἨ ἈΥΠΙΠΒ, ῬΓΟΡΘΟΓΙΪΥ 50, 6811.6ἅ, Αοοοταϊηρ ἴο [86 
τοοοσάβ οὗ ἴμ6 ομϊοέ λμβοσαη ΟἸυγοῖ οὗ δι. Ματγία δ ΕἸὈΐηρ, [86 1 ΟὈΥΤΆΒΘΟΣ γουβίοη δὰ 
οοδϑρα ἰο Ὀ6 βυῃρ ἴῃ (}6 γοᾶρ 16δδ, φ΄. α. Ὀδεϊηρ, Οδλογαίξωπαε, 18θδ, 8. δὅ2, πηι." 

ἃ 14, ΤἙΒΑΝΒΙΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΒ ῬΒΑΙΜΒ. 

Αἰποηρ [86 ΠΌΠΊΘΓΟΌΒ ὑγηβ] δ 08 οὗἉ [86 ῬΒΆ]Π18, γγὸ ὅδ Ἀ6ΓΘ δ]10ἀδ ἴο {8086 ΟὨΪΥ τ ΒΙΘΒ 
Βαᾶγα δοαυϊγοα δὴ ᾿ππρογίδποα, οἰ 6 Γ ἔτομι ὑπο ὶγ οχύθηβίγο θη ρὶουτηθηΐ ἰῃ Ὀἰνὶπθ ΟσΒ ΒΡ, ΟΣ 
ἔγοτῃ {μι 6 βαϊθη ῆο νγϑὶὰθ ἱὰ υπαογβίδηαϊηρ {π6 ῬΒαίπηΒ, ϑοιαμοί γο8 [ΠΟΥ͂ 8Γ6 οὗ γδίυο 'π ὈοΓᾺ 
γΓοβρθοίβ, ΤῊϊ8 18 σομβρι σα ου}Υ ἰταο, οὗὨ [16 οἰἀαβ, [86 Αἰσχαπάγίαη, νοιϑίοη οὗ ἴμ6 Ῥβδὶ πηβ. 
ἘὸΣ (δῖ ὑχαηϑιαἰίοη, παι, δὖ 086 δαγιἰοϑὺ δγοβθ, ποῦ Ὀϑΐογο {86 τωϊ 416 οὗ ὑμ8 [ἰγὰ θα ισῦ 
Β. 6. (υἱα. κὶ 4), ἀθιοηρ 86 Ηδε]]οηὶο 76 νγ8 οὗ Εργρί, 888 δπ)ογθὰ {μ6 μἷρμοδῦ οβπλδίζοη, ποῦ 
ΟὨΪΥ͂ διιοης ἴΠ6 ΑἸοχδηάγδη Ψονγθ, Ὀυὺ 4150 διμοηρ; ἔμοΒ6 οὗἩ Ῥϑ]οβίϊηθ, δπὰ ἰΐ 15 οὔ βρϑοίβὶ βὶ5- 
πἰἤοδποο ἰο ὑλ6 ΟἸεϑυύδη ΟΠ ΌΤΟΙ 4180, ἔγοια ὑμ6 ἔβοὺ ὑμαὺ ὈΥ 18 [86 ργοαίου ρᾶτί οὗ ὑμ6 οἰΐδ- 
(ἱοη8 ἔγοτα [86 Ῥβδ]τηβ ἰπ ὑμ6 Νὸν Τοβίδιχοηὐ ΓΘ ἴγομι (μ6 ἰαχύ οὗ ἴῃ ερίαδριηϊ; ΡῬΑΥΡΥ͂ ΟἹ 
{118 δοοοιιηῦ 4180, ὑμδὺ 10 ἢ88 ὈΘ66ὴ ὑμ6 Ὀ485818 οὗὨἨ ὕδμ6 τηοβὺ οοϊ ουσαίρα οὗ [86 δῃηοϊθηῦ ἰγϑηβι δἰ οηδ 
ἴῃ 86 ΟΒυτοῦ, [ὑ νγ88 τηδά6 ἴγομι 8 ΗἩΘΌΓΟΥ ἱοχῦ ἩΒΙΟὮ σδηποὺ μανὸ ἀουϊαίθα ἱπ ΙἸΏΔΗΥ Ρ88- 
885,68, ἔγοίη ὑμ86 γοϑαϊηρβ οὗἨ ὑμ6 ῥγοβθηῦ νγν6}}-ἰτπόῦσῃ ὑαχίβ, ΜΙ ΘᾺ ἰῦ ΓΟΠΟΓΒ ἩΠ0} ΘΒθθη 18] 
{γα λ! 688, πα οὔθῃ ποῦ ὨΔΡΡΙΠΥ ; βοπιχούϊπχθϑ, μοῦνονοσ, ἰδοκίηρ ἴῃ ΟἸΘΔΥΠ6ΘΒ, ουθη ἴο {89 
Ροϊῃΐ οὗ Ὀοΐπρ υπὶπίο! Πρ] 0]6 ἔγοια Ὀοὶῃρ ἴοο ᾿ΐογαὶ. β'ΐποθ [86 ἰαὐΐοσ 84, μότνγανοσ, ποὺ γοῦ 
θ6θη ροϊηϊρα, νγὸ πα Βϑγο δηὰ ὑμθγ γοη θυ ηρβ τ ΙΟἢ ἀ0 ποῦ Βαγιηοηΐζο τ 0} [86 ὑαχὺ οδἰδὺ- 
᾿ἰβῃοα ὈΥ͂ 16 ίαβϑογαβ. Οοοδϑίοη δ} Υ ΠΟΥ Δ1Ὸ Β] ρσῦ ᾿ὐΘΓΡΟΙ Δ ΊΟΏΒ, 8Ππα βοπιοίϊ π168 δρϑί ἢ, ΓΘ 
βπὰ 5110 110 ΟἸἸΒΒ:0η8. 108 ΡΟΘΟΪ68] ΟΠΔγδοίου 88 ΘΓ ΓΟΙΥ ἀἰβαρρεασοᾶ. 6 τπυυδὺ Δα ἴο ὑμῖ8 
186 ἔδοί, (μαὖ ἃ ὙΘΙῪ ΘΑΓΙΥ (ΕἼΟΠΙΚΟΙ, Ῥογδίμαϊεη, ὃ. 62 ἢ) μὰ σοι Δ }}Ὁ ἐπουοδβί πρὶ ΘΟΥΤΌΡ 0 ἢ 
Οὗ ἴδ6 ἰοχῦ δα δτίβϑῃ, ψῃ]οὰ οου] θ6 ργονθηΐθα ποῖ υμοσ ὈΥ͂ (89 ρίχαπίλο Ἰαροῦβ οὗ Οτίρβπ ἰπ 
16 Ηδσχϑρὶβ (ργοβοσνϑά ἴο 8 ΟὨ]Υ ἰπ ἔγαρτηθηΐβ), ΠΟΙ ὈΥ {86 ἸΔΌοτβ οὗ (86 ῬγοΒΌυ οῦ Το  ΠῸ8 
οὗ Απιϊοσὶ, τ Ἰο ἢ ἀγα ΘΕ ΓΟΙΥ Ἰοβῦ ὕο 8, ΠΟΙ ΟΥ̓ ἴδοβο οὗ (ῃ6 Εργρίϊδῃ Βίβῃορ ΗἩδβυο υ8. 

Απά {Πϊ8 45 Ὀθοοῖβ 811 ὑμ6 ποσὰ ἱπροτγίδηϊ, δῖ ποθ ἔγοτ (18 ΑἸοχαπάσίδη νϑυβίοῃ,--ηά 
ἴῃ ἴδλοί, δέον (86 κοινή, ὑμ6 οἸα δίῃ ἰταπβίδίίοη, [86 80-οΔ]] ἃ 7͵αἰα ᾿λδ8 βργαῃρ, ἴο ἐμὸ ἰοχί οὗ 
Ὑ1Ο}, [86 Ἔχροβὶἱοηβ οἵ {μ6 1,αὐπ ἔἈΓΠ6ΓΒ γοΐοσ, υἷζ., Αὐρυδβίῖηο, ἘΠ]ΑΓ., Ατάρτοβ., Ργόϑροσ, δηᾶ 
Οδβϑίοαοσ. 4.5 τον βοα ὈΥῪ Ψθσζοιηθ, Ὁ ἰογιηοα ἐμ6 ραζέογέωηι Κοπιαπιηι ἩΙΟᾺ ἀραΐη τον ϊβοά ἰπ 
Βοίμοίθιω, δἴνοσ 86 Ηοχδρὶβδ ἰοχὺ οὗἩ [89 ϑερίπαρ. Ὀδοααθ {86 ϑαζίεγίωπι Οαἰίοαπωπι, δὰ 
888 γοιηϑί θα 88 ἴδ ἰοχύ οὗ [6 ψυϊγαῖθ. Ἐσοσ, ψ 116 (86 ἱπάοροηάθπῦ ἐγδηβδἴΐοη οὗὨ ΨθγοηΘ 
οὔ (86 οἴδοσ θοοκδ οὗ [6 ΟἹά Τοβίδιηοηΐ, ἔγοτα ἴπ6 ΗΘΌΥΟΝ ἱαχί, Ὀθοϑὴα δρουῦ ὕπο μυπαγοα 
Υ̓ΟΔΥΒ ΔΙΌΣ 18. ἀοαίῃ, (μ6 γσαία οὗ ἴ[Π6 στο Ι ; Ηἷβ ὑγδηβ᾽δίΐοη οὗ ὑμ9 Ῥβδ θυ, οὗ 80 πο ἢ 
ΒΟΙΪΘΠΠἢσ ᾿πηρογίδηορ, γωσία ἠεδναΐσαηι υογίξαίεηι (ρτὶπιθὰ Ορρ». οα, Ῥαϊίαγεὶ ἱχ. 8), 8 ὁχ- 
οἰυάθα, ὈδοδιΒα [86 ζβπογαὶ ἢ αγρ 68] υ86 οὗ [86 ἱαχὺ αἰτοδὰγν ἴῃ Ἵχἰβίθηςθ, οοηβε θα δὴ ἴη- 
ΒΘΡΑΓΔ]6 ΟὈϑίβο]6. 

ΤῊ6 ΑΙἸοχαπάγίδη Ὑ᾽ ουβίο, γγ88 [0] ον ἩΪΓῈ ΤΟΥΘ ΟΥ 1696 ΖἈ1 7] 688 (Π 6 ΗΟΧΑΡ 88 
Ἐδοθηβίοσ, ἰῃ ραγῦ) ἰπ (86 Του οοηζατΥ, ὈΥ͂ [80 Τοῦτο Εργρδη, οὐ (Οὐρέϊο) ΜοιαρἈϊίϊο ; 
186 ὕρρον Εργρίϊϑῃ οὐ δϑαλίαϊο δὰ 86 ΕΠ ορίδπ ὑγα βίο η5; ἴῃ [86 ΗΔ οοηίυσΥ ὈΥ (86 
Ανηιοπίαῃ ; ἴῃ [186 βἰχίῃ Ὀγ ὑμ6 Ογεσογίαη, οὐ Ογυιδίηίαη, ἀπά ΠΠΚουγῖβο Ὀγ (6 ϑυγίαη 97 οῖψ- 
δα, ἴῃ [8 Βου θη ὈΥ͂ ἃ Θ'τίδη ὑγδηβ] αὐΐοη τη ὈῪ ἃ Μομποργϑὶθα ἩΒΙΟὮ ἰβ ἰάθη 164] Δοοογαϊηρ; 
ὕω Ῥοοοοκο᾿β ἰγδῃβιδύϊοη ἔγοιῃ Ἅδιζίανγασίξς ἀϊδί, ἀγπαδί., 1668, Ρ. 100, τινι [86 ΘΟΙΩΙΠΙΟΠΙΥ͂ 
(81164 υογδίο ἤρωγαία (νὰ. 611, Πολγδιιοῖ, ἀν λἱδίον. ἔνι δοῆ. Εἰπὶ., ΒΚ. 651), Β}}1 Ἰαῦον Υ δου- 
ΘΓ] Αὐδθὶο ὑγϑηβ] δύ: οηΒ δηα ὑμ6 Οοἰδῖο ὑγδηβ] ὐϊομβ οὗ {Π181845. Ὑ οὔ να τησδῦ γοιηδτὶ ἐμαὺ θὰ 
ἴμ6 Οὐρέϊς (Μ. α. δομναγίζο, δ βαζέογτίωηι ἐπ, ἀταζοοί, οορέ. ἔἴΐπισ. πιοηερλίξέοαηι ἐγαπείαξωηι, 1848, Ρ. 
Χ]Σ].) 88 611] 88 86 ΖΦ ῇλίοριο γογβίοη (Ποση, 16 Ῥραϊί. ΖΕ λ., 1825, ». 17 6.), ἀο ποὺ [Ὁ]]ονν, 88 8 
ΒΟΠΟΓΔΙΠΥ͂ δἰ γπμθα {86 (θά, Αἴοχ., Ὀαὺ γεαθομεγ ὑμ6 Οναά, Ῥαΐξίο., απ βοπμοἑπηοθ8 ἃ ἰασχί ἀθυϊδιπρ 
οηθτοὶν ἔγουμι ἰδ οὗ {86 βΘαρίπαρ᾽ πη, οΘοπίδὶ πἰ ἢρ᾽ Βοτη θυ 68 αἶβο, πηϑύου φυϊῦβ ρθοα ἷδὺ ἰο 156} 

“ [Βίπηϊο: “ Τηὸ Ῥβα]τηβ τοίδ! ἢ ἴο {Π|18 ἀδὺ δοσροίΐπρ οὗ [ἢ οἷγ δποϊθηΐ ῥγοταίπϑῃσο ἢ 86 ΟθηθΥθἢ δᾶ ΒΊΘΠΟΝ ΟΠ το 68. 
--,᾿Ιἐ Ἠο]αιν, ἃ πα πΙΘΓΟῸΒ ΡΑΓῚΥ ἴα ἴπ0 Ἐοΐοττηϑὰ ΟΠ ΤΟΣ βοτγυρῖὶο, ΠἸκὸ τῃ6 τί ἶγο Αὐτγίοδη ΟΠ ΣΟ ἢ, ἔθ ΘΙΆΡΙΟΥ ἰὼ ῬΌΝΙ ἑα 
ΜΟΓΒΒΐΡ ΔΩΥ Ὠγτὴδ8 Ὀπὶ [ἢ060 οὗὨ ἐπ6 ῬΕΔΙΓΘΥ ; βῃ ἡ 1 [5 ἯΘ11 που [Ππδὲ Ἐ..6 δα ΒΟΓΏΡ]6 [8 ϑοιπονερδὲ ΣΧ ἐθ μα νοὶ Ῥγοναϊ θη 
ἴῃ Σοοι]δηὰ δηὰ [86 ὕἰτοα δίπξἭου οὗ Απιοτῖσα. 1 (86 ΘΟΌΣΒο οὗἉ Ἰωδὲ ΘΘΩΓΌΤΥ, (ἢ 180 οὗἩ Ἡα δ᾽ Δάδρίλι μα οὔ ἰδ Ῥβδι δ 

Ιοὰ {π9 ῬᾺΥ ἴ0 ἃ κρῆθσαὶ ἱπεγοάδαποίίοπ οὗ πιοάθγ Ὦγπνπα δλουρ ἔπ ἘΠΑΙ δ Νοποοηήοττωη διβ, ἴο ἔμ ϑχοϊπδίο οὗ ἔθ Β[ Ὁ] 

Ῥβδὶ τοοάγ, δῃὰ ἃ εἰτλ δὺ Ἵμδ ζ9 ἴοΟΚ Ρδοθ, ΘΟὨ ΘΟΙρΟΓΘΗΘΟΌΒΙΥ, ἴῃ ἴπ9 χτοδίοῦ μαζί οἵ ἴμ9 Απλοσίοδῃ ὁ υγοδοδ."--Ὁ. Α. Β.] 
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ΟΥἱ ει πδίϊηρ ἰῃ [ἢ δοοοπα οοηΐυγυ, γὸ ᾶγο ὑπο οϑολίέο, Ἰπάἀθροπ ἀμ} ἐγϑηβὶαίθα ἤοτ- 
ΟΥΟΙ ἤτοι 85 ἀπροϊηἰοα ἰοχύ, ΔΙ ΒΟΌΣ, ἔγθαθπν ἀγαπνίηρ ἔγοια [6 Βορύαπδρ. ἀπ βοιωθίϊπηθβ 
ἔτοια ἃ Ὁ") δ) ἃ. ραγβαρῆγαθθ, ΤῊ 8 88 ὑπ6 Ὀτγϑυδι!ηρ ὑγαῃβ]δίϊοη οὗ 16 βγγίδη ΟΠυσοῖ, δηὰ 
Β6ΥΕΓΆΙ Αταρὶο ἰγϑηβ᾽ δίϊομβ μα ν6 αἰ ΓΘΟΙΪΥ οὶ αἰ παύθα ἔσομαι ἰδ. ΤΤΟΡΙ 8] Ἔχ ργθβθίομβ 10 ἔγθαπ Ε]Υ 
σμδῆροϑθ, δΔΠα δἰ τὴΒ ζΌΠΟΓΔΙΥ δὖ ἜἘχροβι ἤοηβ, δπα 086 τοιονδὶ οὗ ΠΟ 168. Τὺ οτηϊίβ (ἢ6 18- 
ἰοσῖ 8] δῃα τηβὶ68] Γοίδγθ ποθ ἴῃ ἴδ Βα ροιβου ρύίοηβ, βυ ρϑυ αὐ ηρ ΟἴΒΘΣΒ ΟΟΟΑΒΙΟΉΔΙ]Υ, τ ΙΘὮ 

οτ αἰ παρα ναῦὰ (86 ΟΒυγοὰ ἔδύμοσβ, ἀπὰ οομίδιβ ἸΏΔΩΥ ἀθραχίυγοϑ ἔσοσα ὅϊ ἩΌγον ἑοχὺ, 
θοΒ 465 115 ΡΘΟΌΪ ΑΓ αἰν βίου οὗ [8.6 γϑβϑβ. 

Α ἰπαπεϊδὅοη, Πἰκοτσῖβο ἱπάθροπάοη, δα [Ὁ] ηρ ἃ ἰαχύ βοιηθίϊτηοθβ αἰ ΠΈΣ ΠΟΥ γοοδ]σοὰ 
ἔγτοτη ΟἿἿΓ Ῥγεβθηΐ ἰθχύ, γ88 τηδᾶ6 ἴῃ {16 Ετδύ Π4} οὗ [86 βθοοπὰ οϑθηΐυσυ, ὈΥ [6 “6 Ἴ8ἢ ῥτοβο- 
Ἰγίο, ἀφυΐία οὗ Ῥοηΐαβ, ΘχοΘΘα  ΠΡῚΥ Μν6}1} γοσβοα ἴπ ὑμ9 ατοοὶς δηᾶὰ Ηρθῦσγον. ΤῈ6 ΤΟΥ τ 88 
ἀοπο ἴοσ ἰδ Ὀοποῦῆϊΐ οὗ [(ῃ6 ΨΦ ον 8} Ὀτο ΓΘ δα ϑηϊογοα διηοηρ ὑμοὰ 8ῃ οβἰϊτηδίϊοη ἀρονθ 
πδῇ οὗὁἨ 86 δαρίπδρ. ΨΦ6ΓΟΙῚΘ 8180, ΟΟΟΔΒΙΟΠΆ]}]Υ, ΟΟΠΙΌΥΤΩΒ ἴο ἰΐ, δἰ μδυρὴ ἢ6 ΘΘηΒΌΓΟΒ ἰύ 
ΒΟΥΘΓΟΙΨ, [0 18 ορροδίθοη ἴο [86 ἰηϊογρτζοίδυϊοη οὐ {86 Ομ σοι, ΗΘ δῃάθδγοῦβ ἴο τομάοῦ [μ6 
Ηοῦτονν τ (ἢ 6 ρστοδίοα ροββὶ Ὁ1]0 ΚΑΙ Πα] 6885, ἀπ 88 τ οἢ 88 Ροββί Ὁ]6 ἕο Δάμογο ἴο ἐδθ 
ΕἰγτΟΪορΎΥ, ἰῃ εἶθ ὑγδηβ]δίοη. 

Απμοίδοσ Φο 18} ῥγοβοϊγίο, Τἠοοάοίίοπ οὗ ἘΤΡΏοΘυΒ, αὐδοιηρίοα βοοὴ αἴγοσνγασαβ τὶς ἢ [ἢ 6 
δοϑὶβίδηιοο οἵ Ασα}, 8η ᾿πρστονοιηθηῦ οὗ ὑμ6 ἰοχὺ οὗ ὑμ6 βερίααρ. Ἐτοι (18, [86 Ὀοοϊς οὗ 
Ῥϑηΐοὶ τγ88 δοίΌ }}γ ἰδκθη ἱπίο {π6 σοῖς ΒΙΌΪ6, ᾿ῃ ρ͵δοο οὗὨ ἐμ ργουϊοῦβ ἰγαηβϑὶαιΐοη. ΤῊΘ 
Ἠεχαρία ῳφί' Ονγΐσοπ 88 Ῥγθβοσνθα ἰὸ ὕ8 οὗὨἨ ἁ {818 ὑγαπβίδύΐοη, [16 ὈΟΟΚ οὐ Ῥβδίπηβ, Κ (ἢ 
οἴου ὈΟΟΚΒ, ΟΠ]Υ ἴῃ ἔγασρτηθηίβ Τὶβ ἷβ 8180 ὑτιθ οὗ {16 ἔγθοσ ὑγαπβίδίίοη οὔ διυριηιαοΐιθ [ἢ 6 
ἘδΙοηΐΐα οὗ βοπιθτν δῦ Ἰαύου ἀδύθ, ἘῈΟ δὐὐοσωρίβ ἴο σίνϑ {168 βΒ6ῃ86 Β'τῃρ Ὺ οὗ {86 οτὶρί Π8]; δηὰ οὗ 
186 δηοηστηοῦβ Οτθοὶς ὑγδηβ]ύϊοηβ, τ μῖολ ΟτΥροη ΘΟ] ΟὨΪΥ ἀοβίρπαίθ 88 φιείπέα, δοτία, 
εερέϊπια. 

Ηον ὑδ6 ῬβΑΪπιβ γογΘ ἀπάογβίοοα ὈΥ {86 ΑἸπαρόρτιο, ἱπ (6 ἤγσέ οοπίαγίοβ οὗ ἐμ ργοβαπὲ 
ΕΥΆ, Ἧ 68 ἸΘΑΤΏ ἔτγοση {86 (αχύ οὗ {μ6 7άγσιηι, ἑ. 6. [λ6 ΟΠ! ἄδὶς ὑγδηῃβ]δίίοη οὐὁἩ μ6 Ῥβδὶπιβ, 
πὨΪΟἢ 18 πόση ὑπίοτυ πη δίθ! Υ ΟΠ]Υ ἰῃ 8 ΨΘΓΥΥ͂ Τα ΠΟ πορ]οοίοα ἔοχτῃ οὗἉ ὑπο ἱοχί. ΤᾺ 8 τγδβ 1688 
ῬΑΓΑΡγαβοα, μ8ῃ ὑῃθ ΟὔΠΟΓ ὈΟΟΚΒ οὗ {86 ΟἹα Τρβίαπηθηύ. Τὶβ ὑγβηβ]δίϊου, {6 Αταμηδὶς 
ἰάϊοπι οὗἨ ν᾿] ἢ τϑβοηλ 168 ὑμδὺ οὗἨ [86 β'υτίδο, θθίομρβ ὅο 0Π6 στοὺρ οὗὨ υεγωδαίεηι ΤΑΓΡΌΙΩΒ 
(ἀεἶρον, ὕγδολγύέ πὰ ἴδεδενδ. ἀορ Βίδεί ἐπ ἑλγον Αδλᾶησί σξοίξ υοη, ἀδν ἵππογη Εηδυϊοξοίωησ 
ες “μάεηπέδωηι, 1857, 8. 166 ἢ.)), θαὺ ἰδ ἀπάογ {16 ᾿ῃΠΌΘΠοΘ οὗὨ Θδυ! ον ὑγϑα Ὁ] Οη5, β' ΠΟΘ τ) 9 ΤΩΔΥ͂ 
ΒΔΓΟΙΥ ΒΑΥ͂ “[Π6Γ6 ὙΓ6Γ6 ττὶ το ἢ ΑΛ πλα]Ο ὑγαμβ] αὐ 0.8 οὗ [86 ρτοδίδγ ραγύ οὔ ἢ θοοῖκβ οὔ [μ6 ΒΙ0]6, 
88 ΘΔΙῪ 88 [Π6 {{π|0 οὗἉ [86 ἩΔΒΙΙΟΠΘΘΔῺΒ" (ΖιῃΖ, 7)ὲ6 σοίέοοἀϊονδίϊοἦση Ῥοτίγᾶσε ἀδν ζωάοη, 
1882, 5. 61.) 

Σαίλενς Οεγπιαπ ἐταπβ᾽ αὐΐοη, ἀ068 πού, ἰὺ 8 ἔττιθ, σῖνο 8 ἴ9 Ἡθργοῖ ἰοχί, ἰπ ἰΐ τγίὶ- 
ΤαΪς81 ΠΌΙΉΌΟΘΓΙΒ, δηα 1ζὗ 18 ἀοἔδθοίί γο ἔστοπι ΒΟΙΩΘ τα Ἰβ᾽ ηὐογργοίδυϊουβ πηδνοϊ 8016 ἴῃ {86 βίδαίο οὗ 
ἩΘΡΓΘῊ ΡῬὮἈΠ]ΟΙΟΡΥ͂ οὗ κι18 ἄδγβ, Ὀαΐ ἰὑ ἴ5 τυ ὑΐϑπ παῖ Βα ἢ ἃ βρὶ γι [8] Ἔχρογίθηςθ, 8πα ἐμϑοϊορί- 
ς8] Ἰῃδῖρμῦ ἄγαν ἴγομῃ ὕπο ὑπ ἀογβίδηαίηρ, οὗἉ [86 δασύ ὑμαὺ δ Ὀγθδίμοβ (μθ ογὶ ρίπαὶ βρίγῖῦ δπὰ 
᾿τἴ6 οὔ [86 ἰαχί, ΒΥ 18 βἰ46 6180, ἰῃ {μ6 Ταῦμογδη ΟΒΆγον, [86 ῬβαΙῦοσ 18 Θϑρϑοδ!]}γ οβιθοπχρᾶ 
88 ΡΌὈ] δῃ6α ὈΥ͂ 508. Μαραορυγρίυβ, ΕὙΔΗ Κίον, 16θὅ, τι ἃ ῥσγείδοο ὈΥῪ ΤΊ]θμδη Ηοβμυβία5 
“Τὴ [86 ΕΌτῖ οὗὨ δοηρδ 'π ἀθγδη ΒΒ ΥΠιθ,᾽᾽ 8πα 4180 ἰῃ (6 1,δἰΐη ρδγαρῆγαθο δηά γοσβ πο 
ἔόττα, ΘΟ ΡΟΒΘα ΡΑΓΟΥ͂ ππᾶογ μ6 ἰηῆἤποηοθ οὗ Μοὶ πομίμομ, 6. σ., ΟΥ Εοθοη Ηδρββο, Ζ0Ὰ. 
Μαοσ, 94. ΜΊΟν]]υΒ, Ψο;. ϑ'εῖροὶ οὐ αἱὦ. Ὑπὸ Ῥβαὶτὴβ Ὁγ Ηρθβδθο, σοὶ Ν᾽ εἰὺ Ὠ᾽οίτ ἢ δππο- 
ἰαἰοά, αὐξαϊπηοα βαρ Δ δρυγοοίϊδίίοη, ὑμαὺ ἐΠΟΥ͂ γοπῦ ἐμγουρἢ ΤΟΥ 6 0 η8 ἰῃ Βα ΠΟΥ͂ γΘΆΓΒ, 
βοῦν ὶπηϑ, ΒοΤΘΥΟΥ, {πὸ 411 [86 ῬΑΥΆΡΏΓΑΒΟΒ ΒἰΙὩΡ]Υ (6 υ868 οὗ ρῥγίγαίβθ ϑἀϊβοβδίζου, οὐ δοϑι είς 
δπά ᾿ΣΟτΑσΥ ΘΒ. 

[π ἴμ6 Βοίοσιποα ΟΠαγοῖ οἡ [86 οὐμεν Βαμα “16 δηΐγο Ῥβδ ον οὗ Ἡαν ἃ νψγὰβ διταηροὰ 
ἦπ {π6 ἔοσιῃ οὗὨ Ἀγτηηδβ, πα διγηϊβθα τ 68, ἀπ τγὰβ ἱπίοπά θα, ἱῃ 8 ὨΔΙΓΟΥ͂ Β6Ώ86, ἔτοπι 
[6 Βορππίηρ, ἴοτ 086 ἰῃ [Π6 ΟΠΌτγΟΝ, δηα οδίδὶποα ονϑη ἰη {π6 Πα ἤθγαη ΟἸΌΓΟΒ ἴο {6 {ἰπη6 
οὗ οστγρίο- δ  νἱπἰβύϊο ΘΟ ΓΟυΟσθὶ 68 οχίθπδῖνο 086 ΔΠ6] ἀρρτοναὶ. ΤΏΡ {ἢ 6 ῬβδΊίου οὗ διιγοαγά 
Ἡραίάδε, πο αἴογ δἰ παῖδ οἴοτίβ Ὀγ Ψοἢ. ΖνοΚ, 1686, Ψ4Κ. Τδοββοσ, 1588, Ἡ δὴ αδιηογβἔοὶ- 
ἄεγ, 1642, Ὀγουρμῦ οαὖ {Π6 ῬΒ4]π18 ἱπ 158, “δ, Δε Τωηεδ απὰ Ατίϊϑέϊς Πὐψηιεβ ἦγ, ὁγδν 
ἐο δαπὶδἧ, ορργέδοῖσε ἑλοισλίδ απαὰ ἀευϊ δὴ, ἐγίαί8," πὶνῃ ἕον 0Π6 τηοϑῦ ρατί θχοθ! ]θηξ ἴμηεθ, ἱπ 
δρὶϊα οἵ 118 ΒΟΏΡΒ οὗ ἔγοτα πἷπθ ὕο ὕγοΪγο 11π68, (το ΤΌΠΟΣ, ϑολαίς ἀέ8 ευαησ. Κίγοδοη σέθατν- 
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8658 ΤᾺ. 2, 5, 818). ΤΆΘα 80}}} τποτθ [89 ΕὙΘμΟΝ ῬΕΔΙΐΟΣ ἴῃ γϑῦθοβ Ὀορὰμ ὈΥ͂ ΟἸσπιόηδ Δατοί, 
Ππίβῃϑα ΟΥ̓ Τεοάονε Βεξα (1602) τῖτἢ τηοἱοάϊοβ ὈῪ Οἵαωάς Οοιαϊπιοὶ (1565), (λ 6 ἔθβόμοῦ οὗ 
Ῥαϊοδίσιμδ, ργθραγοά 'π ἃ ἀἰὐθσιηδη ὑγϑηβ]δίίοι ΟΥ̓ Απιδγοδίιδ Ποδισαδεον, 1δθδ, Ὀυὲ Βτεῦ ἰδβαρά 
ἴῃ 1678 (οομρ. Α. ΕΡγαγά, Αιμσευᾶλέιε Ρε. Παυϊάβ παολ Οοιμαϊπιεῦ 6 Ἡγεῖθο, 1852). 

Α8 Ἡγπωι Βοοῖξ οὗ [860 Ενδηρο]ῖοα] ΟΒΌγο66, ομέδιάδ οὗ ἀογιηδην, (86. δρροδγοὰ ἀυσίηρ 
[86 ρΡογίοα οὗ (9 Βοίογιηδύίοη, γαγίουβ ὈοΟ κα οὗἨἩ Ῥββ]πιβ, ἰπ ἐμ9 Ἰδηρίαροβ οὗ ἀἰδιθηΐ οοὰη- 
ἐτῖοβ. (Οοπιρ. α. Ἡότγίηρ, ΟἸμογαϊξωπάε, 1866, 3. δ7 () ὙΒὺΒ ἴῃ ([μ6 ΕἸδμ δ ἰοησαο, ἴῃ 1δ40, 
ΜΙ 169 ἴπποδ; 1662 ἰπῃ Ἐπ ρΊ Ϊμἢ ;" 1667 ἴῃ Τλαῦοι (18 ἃ ἰγαπβδίίοη ἔτοτῃ [89 ΕἸθποῦ). ΤῺΘ 
γϑᾶγ 1679 Ὀγουσῃῦ ουῦ (86 ἢγεί θυύοι ἰγαπβιδίίοῃ οὗὐὠἨ (89 Γςμβοσαμ Ῥβδὶίοσ; 1578 δὴ 
Τα δα; 1580, 4 ῬΟΙΒᾺ ὑγαπβι δι η, 801}} ἴῃ 86, Ὁ “0. ΚΚοοβδ πουγβῖεῖ, αὔθ (9 ἀρρθᾶσδῃηοθ 
ἴῃ {Π6 881π16 δηρτασθ ἴῃ 1δδ4-ὅ οὗ 8 τηο 7168] ὑγϑῃϑ] δύο ὈῪ ΝΊΟΟ]. ΒΟΥ (Πυτίηρ, 5. 484); 1582 
8 Ταπίβ ἐγαμβίϑίίου ἴῃ Ἡ ΙΟΝ ἢ. 9 Ῥγου!ουβὶυ ρα βηοα “Βοαιί μὲ στεαΐ Τραΐπι Βοοῖξ ὉΥ͂ 
Πδὴβ ΤὨομΐβοη,᾽, νγ88 δ] υἀοα ἰο; 1δ8δὅ ἃ Θ'΄νη᾽΄οα 8}. 

Μοτῖθ ΡῬ:]οϊορίοδὶ δηὰ 1 0 ΓΑΣΥ ἰπίογοϑῦ δὴ ἐμδο]ορῖο 8] ἱπιροχίϑποο, ἰδ αἰἰδομοά ἐο ἐμ 9 
ἤϑαΐηιϑ, υεγϑὲ ὃψ σὑεγδο, εὐἱίδ, ὄγὶε  εὐροδίἐϊοτδ ὕγοηι Αωὠσωδίίηο απα ΟἸδείοαογ., ὉῪ ΝοΙκοῦ Δ Όθο 
(11022) ἐπ ϑ:, 64}} (νἱὰ. Η. Ηδύοπηασ, 2 εηξπιαΐε ὧδε Μοοίαζέεγδ, 1844 ἴ, Βὰ, 3). ΤῊΘ βδπιθ ἷβ 
ἰσυοσ, οὗ [86 ἀἰδογηδῃ ᾿η θυ ΠΘΑΥ ὙΘΥΒΙΟΙΒ ἔτΌτ δ ηυβοσρίβ οὗ {0 ὑπ  δηά τἰσύθοπ. ἢ οθα- 
ὑαΓῖ 68, ΡΌ] 564 Ὀγ Ο. α΄. ατδῆΐ, 1889, 

Αραδγὺ ἔγοπι {86 ὑγδηβίδίϊομβ δα ἀθα, ὈΥ δἰ ποὺ 411 ἐῃ 9 οοτηπηθηίαζοσβ, ἰο {π6 Ῥβαὶ πη οχσ ἰῃ- 
ἰθγΟΥ ἢ ἴπ ὑμῖν ΟΣΪΚΒ, ἃ ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΘ Ὁ]6 πυτ 6 Γ ΟὗὨ ὑγϑῃβι Δί: 8, πη ϑυ} Υ ΟὗὨἨ 8. ροοίϊολὶ οσ πχοῖ- 
Τὶσ81 σμδγϑοῦου μα Υθ θη ΡΌὈ] ΒΗ 64, βίποθ ἐμ πα 416 οὗ [86 οἰρ ὐθθηία οομίασΥ 1 βμοτὶ 
ἱπιγτοάυσίίομθ δηαὰ Ὄχροβι ὑοῦ ΥΘΙΔΔΓΚΒ, ὈΔΓΟΥ͂ [ῸΣ 86 ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ χϑῃάογίηρ ἐμθπλ τποτθ 
1μοσουφὮ]ν υπαογχβίοοί, ΡΑΙΟΥ ἴο οχίθπα ἰοὸ 8 6. οἶΓο]6, 8 ΙΏΟΤΘ οογζθοῦ ἀρρχϑοϊδίΐοη οὐ {89 
Ῥβδίτηβ. Αἰποπρ ὕμθη), ἮΘ Το ἴο [6 20] οί ηρ: 2216 (ροεί) ζύεδεγδ, σοὴ Φ, Α. ΟΥ̓ΔλοΣ τὶ 
(ἐπεἰχασνο) ἰποββοβ, 1768 ἔ, 4 ΤΒΕΙ16; Φ. 05. ΜΊοΟΒΔοΙἑθ τ ΤΟΙΊΔΥΚΒ ΓῸΓ ὑπ ἘΠΙδαγποϑα (6 
ΤᾺ. ἀο8. Α. Τ.), 2 Αὐβρ. 1771; ΟοἴΒ. Εὐδηρ. Ζδοματγᾶ (ἔγθθ δπὰ ὀχρίδηβίουγ), 1778; 7. ἃ. 
Ἠ4889 (ἴῃ ἷθ Ζδίοσποριΐξ Ζαυϊ), 1784; Α. Ο Κπδρρ (τ [ἢ Ἰθαγπθα σϑιλδυίζβ, 1778, 8 Αὐθρ. 
1789; Μοβ. Μομάβίββδομῃ (πηθίσ αὶ ἱπ οοβθ ἀθρθηάθποθ Ὁρὸη 1 ΠΟΥ 8 νϑγβίση), 2 Αὐδρ. 
1788; ΟἿν. αοὔία. Κ μηδ] (πιοίχ]ς41), 1799; 4. ΟἸγτ. Οδβρ. Νδομρ}}, 1797; Φ. Βυά. Κομᾶτοσ, 
1812; βία! ηδπη, 1812: ΕἼΔῺΖ ΜΟΙ ΚμΥ Βοίπῃαγὰ, 1818; Κὶ, , 7Ζυδιὶ (ιαξἑοπαϊσορᾶπσο 
εν Ἡδεῦ., 1808-18, 8 ΒαΘ; βίωπιεη αἰξιεῦν. ιολέξωπεί, 1809; «Διοπίξϑολς Ἡαγζεηζίδησο, 
1829); 2. α. ΕΪΘΆΒοσα (δἴτοῦ ἷβ ἀθαί Ὀγ Ἐκ α. σοι Η]θγοηγτη.),1884; ΜΊΟΝ, ὅβομβ, 1888 - 
“. Β. Κὄοεϊον (ἴῃ δοοογάβῃοθ Μία ὑπο ὶγ βίσορ α͵68] αυγαηροιαθηῦ σι} ᾿π χοάποίίοῃ δη ἃ Τοιπ δ Α), 
1837; Ὕ. ΚυδθμλοΣ (ποι σῖ 81 τὶ οχροβὶ ὑϊομβ), 2 Βάθ. 1887; Φ. α΄. αὶ ἰηρον (ΤΥ ποδὶ] 
ψ1} ἜΧΡροδ 1018), 1845; 2 (ΤΊ116) Αὐδρ., 1856; α. Μοΐοσγ, 1860; Οδιηρηδυβοῃ (85 ραγ οὗ Βυη- 
Β6η δ Μὲδεϊισενξ, τοϊαϊπίπρ [9 ΓΤ ΠΟ Γαπ ὙΘΥΒΊΟἢ 88 [ΔΓ ΔΒ. ΡΟΒΒ1016 δηὰ τὶ ργοδὺ 8].1}}}, 1863, 
“. Μδυτοῦ 1888 ἰβϑυθα ἃ 1μδἰπ ὑγϑηβϊδίϊοη τ σγδιηχηδίϊοδὶ Γοιλλ ΚΒ. ἢ 

ἃ 1δ. ἘΧΡΟΒΙΤΙΟΝΒ ΟΒ' ΤΉΕ ῬΒΑΙΜΒ, 

ΤῊ οχροεϊομβ οὗὨ {86 Ολωγοΐ, ζαέλενδ, ἱποϊυδῖηρ (ο86 οὗ Οτίροῃ ἰπηβο δ, ΤῸ τγ88 ποΐ 
πηδοσυδίηὐοα πὶ ΗΌτγονν, ΔΓὸ Ὀαθοα δ ΓΟ Ὺ ὍΡΟΙ {π6 ἰοχύ οὔτδο δορθμερίηί, ἀπά ἤτοι (86 
ἐγϑηβ]αίΐομβ οὐκ μαύϊηρ ἔγοτα 1, ὙΤΏΘΥ ἀο ποὺ κχίγθ θχροβι ἴοηβ οὗ [18 ῥϑββασοβ ἴῃ 8 βίγιοῦ 
Β6Πη56, Ὀυὺ ΒΙΤΩΡῚΥ ἀονοϊζομδὶ, δηἃ ἔΓοα ΘΕΟΥ͂ ὙΘΙΥ Ὀγδοίοδαὶ δηα γα] 08] οὐδογυαξίοηδ, Ὀαβοὰ 
ὍΡΟΣ ἴοι. ΤΏΘΥ 6ΓῸ ἔγθα ΘΒ ΕΥ͂ 4180 δεγη:0η.8, ΜῚΓΠ ῬΑΥΠΥῪ 4 ἀοσηιαίϊο, θαὺ λόγο ,γεφμεηίίν 
δι. εἰλίοαΐ ἀογοϊορτηοηῦ οὗ πο Τπουρἢῖβ ποῖ τ γΘ 04110α Τοτί ὈΥ ἴμοῖα ; Ὀυὺ ψτι θη ἔσο ἃ 

π᾿ [ογάσδποσί: “ΤῈο ΒΒ: σἰ ἰδ Ὑοτείου ἢ οὐζ Βοοῖς οὗ Οοτμτλοη ῬΥΑΥΘΥ ΛΕ τρδάο ἰπ Α. Ὦ. 1δὲδ δηἃ χογ]δοά Α. Ὦ. 1630 
1ι παδ ποῖ Ἰογτθἃ ἤτοι ἴδ οτἰαίηΔ] Ἠοῦτγον, Ὀης, ἴος τὴ ποῦ μαζί ἴσοι μδὲ 1αὐΐῃ νοταίοα Ἡτπἰ ἢ ἰ5 ὁλ11οὰ ἐμ ΟΝ] 8 
Ῥεδϊῖοσ, δηὰ τ !οἷι ἨΔ6 ἀοτίνοα πιδίπ!γ ὥοτ ἴΠ9 βορεπεκίηϊ δηὰ τ,Ἂῶ)δ ἀπὸ ἴο 84, Φοσοῖοο (οἵγοα Α. Ὦ. 300), δειὰ ἐδ ἰῃ ευὈςαίδποθ 
459  υ  αῦθ, ΟΥ ΟΟΙΒΙΔΟΏΥ τϑοοϊγοα Ῥοσαίου οἵ [86 Ῥβδίτοβ ἰπ 89 1Δεΐη ΟΠΒΌΣΟΙ. βιὲ, Φοσοῦλθ δξοσνψωγὰβ ὀχοου θα 8, ἐγ} 5]10- 

ἕο οἵ [860 ῬΒδι ον ἴσοι ἴδ Ἠοῦτον ἰοχὲ; Ὀαΐ, οἡ δοοοιπὲ οὗ 19 ὑτγουϊοῦδ ΧΘΏΘΓΔΙ τοοϑρίίοη οὗ ἔμ 41} } Θδπ Ῥβδιοσ ἴῃ (ὃ 

τουθῖς8] σογγίοοα οὗ [9 Ουχοῖ, ΓὨ 18 ΠΟΤ σογχοσὶ γα πδϑδιίο 858 ΠΘΥΘΣ οὐϊδί ποὰ ἐδαΐῖ ΡΟρΡΌΪΑΣΙΕΥ ἴο ἩΔ ΟΝ, οα δοοοθῃὲ οἵ [18 

διτοδῖου ΘΟΟΌΣΒΟΥ, ἰξ ΜἨΔ6 ΔῈ} δε} 1ο ἃ. ΤΠ 8616 ΠΙΔῪ ὈδῸ Βδίά οἵ Οῦγ οὐσεὰι Εηρ  ο γογαίου οὗ [)6 Ῥπαϊῖοε, [8 ΟΣ δυϊποτίΣοα 

Ττοποϊδίίοι οὔ (δ6 ΒἰὉ]6, πὶεϊο τὴῶδ τοϑᾶὰο ὮΥ οοπιπρδηὰ οἵ Κίης ὅδλιμο66 1. ἰη Α. Ὦ. 1610, ἔγοια 9 ογἱκίβαὶ Ἡϑῦτον. ᾿θΐοείοσ 
ἴο ἴδ ῬΤΑγΟΣ Βοοῖκς γοσϑίοῃ ἰπ συγ πιίοαὶ ὈΘΔΌΪΥ δῃἃ τουοίσαὶ δρΡἢ ΔΌΠΠΥ, Ὀπὲ τοῦσοῖ δαροσίον ἴο ἰξ 'ὰ οΥἹ [08] ΔΟΟΌΣΘΟΥ, 

4: ψ}} πονοῦ συροτοοάο ἐπδὲὶ γοζείου ἴῃ ἴδ οἰοξαὶ βογυΐοο οὔ ἔδο Ομ υτοι."--Ὁ. Α. Β.] 

{ [{8ο ΚῈ ς Ἰ5ἢ ἰσδηδιδείοηθ ὍΠῚ Ὀ6 τωϑποῃοὰ ἰῃ οοπμοσίου πιὰ ἐμ9 Οοατῃ, δὲ (δ) οηᾶ οἵ ἐδιο ποχί δοοϊίοιυ...Ὁ. Α. Β), 
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Νον Τοδίδιηθηΐ εἰδηα-ροἰπὺ, δὰ πὶ μουῦ Ὠἰδίογ! 8] αἀἰβογίταϊπδίϊοι, .]] οὗ 4]}οροσὶο8] δῃ ἃ τω γϑ- 
ἔξ 4] γϑίδγθῃοθ, ΘΟ ΟΠ ΔΙ1Υ τ Ἰϑυηἀογθίδπαΐηρ' [Π6 ΘΟΟΒΟΙῺΥ οὗ {86 οἷα οονγομδηΐ. Ἶ 6 Ῥοβϑϑβᾷ, 
ἸΩΟΓΘΟΨΟΙ, ΟὨ]Υ ἔγαρπιοπίβ οὗ Οὐ βοπ᾿Β δχροβί οηβ οὗ [86 Ῥβδὶ πηβ, ἰγαῃβὶαὐθὰ ὈΥ͂ Βυβπυθ, πὰ 
ποίδτην Ὀυΐ ὑγαηβιδοηβ οὗ Ψϑγοιλθ (υἱά. ὶ 14), ἴον ἴμ6 Βνευϊαγίωηι ἱπ οαϊίοτίωπι ἴῃ ᾿18. Ορρ.» 
ώ. ΨῬαματεὶ Υἱϊλ. 2 'ἴ6 ποὺ ζοπαΐϊπθ. ΤῺΘ σομμτηθηΐα οὗ δμϑοδίως Ῥαπιρλέϊιὲ (οη. ΡΒ. 1.-οχὶν. 
ΒΘΡ τ.) δπἀοὰ ἰο ὉΥ Μοηϊξδαοοι ( Οὐὐέδοξίο πουα Ῥαΐν. οἱ δογὶρί. Ογαο. Τ. 1.), 'β οὗ βρϑοΐδὶ ἱπυρον- 
ἔδποο, Οἢ δοοοαηὺῦ οὗ 19 οἰϊαίοη8 ἴσοτη (86 Ηοχϑρὶδβ. Το βμοσύ δχ ροβιύουβ οὗ Αἰ μδμαϑὶ 8 8 ΓΘ 
ΘΕ γον ἀσροπαάσηῦ ὑροη ῬὨἾ]ο, ἱπ ὑμλοῖν σοΐογθηοοθ ο ΗἩΘΟΌΓΘΥΥ Πδ 168 Δπα ΜΟΓΩΒ : [818 Ἰοὐῦοσ ἴο 
Ματγοο ]ηυ5, Βονονοῦ, ἐἐς τὴν ἑρμνείαν τῶν ψαλμῶν ἰχαπβαὐδά ἰηΐο 1,Δἴϊη ὈΥ “408. ΒΘυΘ πη, δὰ 
ἑηΐο αδγαδη ΌΥ 2. ϑ'ραϊδίζη, σίνοβ ΒΟ} δίδίθιιθηΐβ οα ἐμι6 186 οὗἉ [86 ῬΒΔΙΙΩΒ, οἰ δαβὶ θὰ δοοοσά- 
ἱπρ ἴο οογίβί ροϊπίβ οὗ νἱϑνν, δπὰ ψ ἢ τοίογοποθ ὑὸ [86 τίοβοβ οὗὨ (μοὶγ οοηίοπηίθ, δὰ τον 
ταδηϊ 1] ἃ δἀδρίαίοηθ ἰο ἴμ γασίουβ οοῃπάϊτομδ οὗ 1116 δηα ἔγαπμθβ οὗ τυϊπὰ. Μορὶ ΒΙΡΩΪΥ 
Ρτίζοά ὈΥ ἰδ6 ατθοῖς ΟΒυγοι, οὗὨἨ 8411 186 τόσκβ οὗ ΟὨσγβοβίομι, τγαϑ ᾿νἷβ ὙΘΓΥ͂ ΘΟΙΩ ΡΥ ΒΟ πβῖΥΘ 
ΦΟΠΙΠΊΘΗΓΔΙΥ Οἡ [86 ΒΔ] 8, οὗ Ὑ ΒΊΟΝ γὁ ῬΟΒΒθ88 11{{016 τότ (μδη (86 (τὰ ματί. 10 ἰβ 411 
Βοπι ] οἰ681, ΟΘΟΑΒΙΟΏΔΙΥ ᾿πἰγοἀποΐηρ [86 ΗΘΡτονν ἰοχὺ ἔσο ΟτροπΒ Ηοχαρῖίβ, ἀμ οοπιρασίηρς; 
ἐν τ ἢ 186 ναγουβ αὐσοοκ ὑγβηβιδίϊουβ. ΟΟΙρ βου τὶΐὰ {Π6 ἰαύϊοσ ᾿γογο οοπίδὶ πο 4150 ἴῃ 
186 Οὔπιπι. οὗ Τροάἀοτεῦ, ἔοσταΐϊηρ [86 τποῖ ποοαοα Ὀορὶ πη ηρΒ οὗ ζταμπισηδίϊοαὶ δηὰ ἰδίοτί δὶ 
δχροεϊίίοη. 1.1416 ὑχγοῆϊ οδῃ Ὀ6 ἀογίνοα ἔγοπι Ἐλι  γταὶυβ Ζίαθθπυβ ἰπ [86 ὑπ οδαΐυτγ. 
Οομρ δ ομβ ἔγομι 411 {19 ατθοὶς ἔδίμοσβ, πα ἔσγομη βοῖὴθ ὙΒΟΙὶ ἯἯΘ ΚΠΟΥ͂ ΟἾ]Υ ὈΥ̓͂ ΠΒΠ16, ΔΙῸ 
οοπίδίηρά ἰπ ἴμ6 Ομέοπα οὗ π 10} 86 τηοδὺ σομπιρίοῦθ οΟἸ]]θούϊοη τγῶ8 ΡῈ] ]Δηοα ἴῃ 1048 αἱ 
Απίποιρ ἰπ 8 οἶδ. ὈΥ͂ (86 “6810 Οὐτάογῖυβ. Ετοὰ {86 1,αἰὲπ ΟΠυχοῖ, πὸ τηπδὺ δ] αἀθ ἴο {6 
ΒίΓΟΠΡῚΥ 8]1ορογῖοδὶ 7γασίαξιιδ δωρον εαίπιοθ οὗ ἨλΙατῖυβ Ῥικίαν., ἄγανται ἔσο Οτίζϑη δηὰ 
ἘπΒο ῖιβ, 4180 ἴο 890 ᾿παγγαΐξίοησε ἴη δ. οὗ Αταρσοβίυβ ἀγαῦσῃ ῬΑΓΟΥ ἔγομι ἀἰοσίαιίοη, ρΔΓΌΥ 
ἔτομι πούθθ οὗ βουϊηοηθ, {1}}] οὗ παστηῖα, δ μυδίδδιη δηα υἱυδοῖίυ, απ βηΔ}}Υ ἰο {86 παγγα- 
ἐΐοπεε οὗ Αὐρυδῦηο, ΠΠἸΚονν 186 ἔδιῖκθη ἔγοτη ΒΟΣΙΊΟῺΒ (,ϑ ον !0..68) ἴγοτη ΜΔ. Οδβδοάοσαβ ἀγον 
ομϊοῦγ ἷ8 Εἰχροοίδιοπδο ἱπ οπιπές 8. οδιανοσ ἴῃ 1805 ἀγονν ἔσομαι ἴπθπὶ “ δρούμοτηβ ᾽᾿ δηυά 
ἐγδηβ δαί δα ἔμοῖὰ ἱπίο Οἰθστδη. ΤῊΘ γΟΌΠΡΟΓ Ασῃορίυβ, ὑμ6 βοπιὶ- οὶ αρίδη, θαβοα ᾿ἷβ ρᾶγα- 
ῬΒιγαϑῦις Οὐσατηθηίδτυ, ποὺ οα [89 7Ζέαἶα Ὀαὺ ἀροη ὑμ6 ἰγϑηβδίΐοη οὗ Ψγοτηθ. 

Τὴ {86 »εϊααἷε ασεδ, ᾿Ὰ6 ΙΔΌΟΥ οἢ (86 ῬΒΔ]πὴ8 αἰἃ ποὺ οθδβθὲ. Βαυὺ Ὀοΐπρ οπίγοϊν ἱρτιοσαηὺ 
οὔ [86 Ηδῦτον, Ἡ ΔΟΙῪ ἀοροπάθηῦ ὑροη (06 Ἰοίον οὗ {πὸ Ψυϊχαίο, Ἰοδὲ ἴῃ τηγϑίϊσαὶ δπ ἃ 4119- 
ξοτῖς8] τοίη 68, χίνθη ἊΡ ὅο ἀορταλίοδὶ νίονθ, (1 τ] Οἢ ΒοΙ6 πα θρομ ἄθῃ 06 γγ88 Ἔχ ἰδ ἱ θά, 
88 ἴῃ ἴΠ:6 Δ ΌΟΓΒ οὗ ΤὨΟΙ45 Α4υη48, ΑἸοχδηᾶον οὗ Η 8165, Βοπαυθηΐαυγα δηᾶ ΑἸ θοσίυβ Μαρπ 8), 
ΤΠ 6Υ οοὐ]Ἱά ποὺ ΓΟΑΙΠΥ͂ δάνϑηοθ (19 ῬΓΟΡΟΥ ὑπάογβίδπαϊηρ οὗ [89 Ῥβαίηβ. ΤΟΥ πονοσγί61698 
ἴῃ βυοἢ ἸΔΌΟΙΒ 88 (8686 οὗ ΑἸουΐϊη, Ηδγηο οὗ Ηδ]ρογείδαϊ, δηὰ Βιοιιίρσίυβ οὗ ΑὌχοτο οὗ [9 
πἰπῦμ ςΟΠΓΥ͂, δπα οὗ Βίδμορ Βγῦμο οὗ Υ ὑγζρυγς 'ἱπ ἐπ οἱ ονθηίν, δπὰ οὗἨ Ῥοίοσ 1οτηρασὰ ἴῃ 
ἐδ6 ὑψοῖ ἢ ΘΟΙ ΤΥ, 88 ΘΟ Δ. 08 8πη4 Οπμίθηβ, ργοϑοσυϑα ἴ[π6 ἰγοαβῦγοβ οὗ {9 οἱοσ ἰπ- 
ἑεγρτοϊδιίομβ οὗἩ [86 ΟΒΌγΟΙ, ἀγανγῃ 88 ΠΟΥ πγοτὸ ΘΒ ΘΗ ΠῸμ Αὐρυβίΐπο, δὰ ἃ ἴδνν οὐμϑῖβ 
ΔΙΠΟΏΡ, 158 ΡΥ θοθθθοσβ. Τῃ6 Β8110168 οὗ Ξγτίδο Εχροβί (θη οὗ (6 ῬΒδΙτηβ, ΟΥ̓ Οτσοροσ ΒΑΡ 6- 
Ὀγξῖβ οὗ 86 {ἰσύθοη!ι ΘΘὨ ΌΓΥ, 8τὸ ααΐίθ βἰ πλῖ]8γ πὶ ὑμοῖν σμαγβοίοσ, ΤΏ στοδῦ σου θη 60 
οὗ δὴ 8]]φροσίς8] ὑθῃ 6 ΠΟΥ, ἰβ ῥαγ ο]ΑΥΙΎ τηδηϊ ἔοοὺ ἱπ δα ομβ οὗ Ῥδ0]. Βυγρϑηβὶϑ ἴο δ οσέϊἶδ8 
οὔ ἰδ Ετδαηοίβοβη, ΝΊΟΟ], οὗ Τὡγτα, Ἡ Ο66 ΘΧΡροβὶ ΠΟΠ5 ὝΤΧΘΓΘ ΟὗὨ 8 ΤοΓῸ ἰδίογ οὶ] ομδγδοίοσ [ἢ 
Μ85 ΄αΐϊῦο Ργομπιϊηθηΐῦ 4150 ἰη (86 ὑπο ἢ Θομ ΌΣΥ ἰπ [86 πογάβ οὗ Βυροτί οὗ Τ.εἰϊΖ; 1688 βὸ ἴῃ 
Ἠυρο οἔϑϑέ, Ν οῦοΣ τῆΟ ὑ8ο8 (86 ἀαδοεζίο οἰοτηθηῦ δπὰ [86 ρορωέαν απὰ ρ»γαοίίοαΐ ΔρρΙ᾿ϊοδίίοι 
ἐβρϑοΐδ!ν ἴῃ ἷβ οσροδι θη οὗ {μ6 Ῥβδ] πλ8. 

ἯΥο Βαγὸ βία 8} ΘΧΡΟΒΙΠΟΠΒ 4180 ἤτοια [6 ΘυΥπαρόρῃο τ ΒΙΟΝ ἸΔΌΟΓΘΩ ΤογΘ ρου [Π6 
ΜΙ ταδὶ οὨ [8.6 ῬΒδ] πὶ ἰμδη τὴ (6 ἑοχύ [861 σαττγίηρ ὕο 5011} στοδίοσ οχύγζθιηϑ [ἢ [Δ Ποῖ68 
δηὰ ὑυἱνδ 1166 οὗ ὑπο Ταϊπιυὰ δὰ ἐμ ΒΑΡΐβ (νἱά, ΖυηΖ, ΟοἰξεδαϊοηδίΙ. Ῥοτγέν., 8, 266, οπ 
ἐλε Ἡπαγαδοῖ, ϑοῤλδοῆαν ἐλόδ, π ἈΪΟΝ δοοογάϊηρ ὕο 6] ἴσοι 1ἱ. 442 [Π6 ροοὺ 7664]6 Ῥοηὶπὶ 6ὁΧ- 
Ρἰαἰποά ἴῃ {86 ὑκ᾿γύθοη ἢ ΘΘΗΓΌΥΥ ; δηὰ ἴῃΠ6 ΜΙἋΓΑΒΟΙ--οαΐθηδ ὑπάδν [89 {16 οὗ )α ξῶἐλ). Βαΐ 
ἄοῖα 86 Ὀορὶπηίΐηρ οὗ [86 ἴθ ἢ ΘΟ ΓΙΣΥ, ΒΡ 66 18}}}7 ππᾶάθυ Αὐδθϊο ἱπὔυρηοο, [Π6 στα δϊοδὶ 
δηὰ Ἰοχὶ σορτΑρΡ ἷ 68] βπαΐθθ οὗ (μ6 “6 Βδύθ σγδ 8} οοπίσὶ υΐρα ἴο [6 Ἔχρ  δπδθοῃ οὗ [86 
ῬβΑ]πι5. Ἧ᾽ ὁ Κποὸν Ὀπὶ 1116, Βογγανοσ, οὔτ 6 Αὐϑθὶο ὑγϑηβ δύο δηὰ οχροδὶ [ἱ0η8 οὗ [9 δφαάία 
Οαοη ὀχοορὺ ἔσο {πο 560] ο 0.8 ὈΥ̓͂ Ηποῦοῦς (1840) Δηὰ Ἐπνδ]ὰ (1844) ; [8:6 βᾶτηθ 18 ἐπιθ οὗ 
ἐδιο ΘΟ λοηΐΘΙΥ οὗ [80 Καυδοῦ Ψεΐοι οὗ Βοβζγα Κπόσῃ (τοῦς ὑ86 ΑὉροὶ Βαγχϑὰ (1846) 



4ὰ ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΣΞ ῬΒΑΙΤΈΒ. 
φὐξειείξο σι, ὁ. «τρις. 00.ὁ0 Ὅπου τ ς ὃῸὋ ἃ - τ τ τ τ 

(οοΙαΡ, [6] Πζβοι, Αποζάρέα φὼρ ποἰἐἐοἑαἰ ον ϊολον δολοίαδέϊ ἐριέονρ ωάοη, ὡπᾶὰ Μοοίεπιεη, 5. 
814). Βαυὺῦ ὑμθ Βγϑὺ δχροβί[οηβ οὗ ὑμ9 ΟΒύγοι, οι γοσγο ἐοσαπἀθα ἀροη ἐμ ἀποισίδασε 9} ἐδ 
ἩἩἨεότοιυ, ἀμ ἈΔΥΘ βῖποθ ὈΘΘἢ Θχ δ βίυΟὶν ὑδο06, ΟΓ6 ὈΔΒ6α Ὡροη [86 σοτϊμτηθηΐασίοα Οὗ [86 [0]1ον- 
ἴπρ ἀἰβιηρυ βιοα Β40018.---1. ΒΕ. Θδιοσηοα, θ6ῃ 18886 (βὲπο6 ὑμο [ἡπ0 οὗ ΖαηΣ, οἰἐδα 88 Ζαζὶ, θὰὺ 
ΘΑΥ]ΟΥ ΘΙΤΟΠΘΟΙΒΙΥ οἰ θα 85 Φασοβί; δῃὰ δυθῃ Ζαδολί), { 1106; το ἴῃ οοτγθοῦ ὀχρ  δηδίΐοῃ οὗ 
ΨΟΓΩΒ, Ὀαὺ ΣΙΟΠΘΓ 8.11} ἰῃ {πα αίπβιϊο ἔγίν ο 168, σι σα 108 ἔτοτα ἴθ Μιάγαβῃ δηὰ {με Τὰ}- 
τυ Ββοδίογοα ὑμγοῦρα 1Ὁ ἰπ στοδαῦ ργοΐιβίοα. 2. Β. Αὔγδαμδπι ὑθὴ Μοίοσ, θθὰ Εσζγϑ, Ὁβ08}}γΥ 
“Ἄδεπ ἔξγα, 1 1167, ΘΒρΡΘΟΙ ΠΥ ἱπηρογίϑηϊ [ῸΓ ἰδ αἰϊδί!Ο.:β ἔγοχῃ οἱ ἀδσ δοιμπιοηξαίοσβ᾽ ρῃ]]ο] ορὶ- 
68] ᾿πγεϑο  ΔΙΟΏΒ, Ἡ Δ056 ἩΟΥΚΒ Δ.6 Ἰοβύ, Ὀυὺ ΤΩΟΥΘ ἱπρϑηϊουβ [μ8Π ΒΔΡΡΥ ἴῃ ἷβ οὐ ᾿πίθγθμ οβ. 
8. ΒΗ. θανὰ ΑἸηιολὲ, ἱ 1260, Ομ οΗν σταιηπιαίϊοαὶ δπαὰ ιἰβύου! 681 ἱπ ἷβ Ἔχροβίζλομβ Ὀὰΐ οου- 
ΒΟΙΟΟΒΙΥ ορροβθὰ ἰοὸ ὑμὸ Ομυσοι, δπὰ οβρϑοῖϑ!ὶν ἰο Μοβδβίδηϊς ἰπύογργοίδίζομβ. Αταοηρ {10 
ἰδίου Ἔχροβίίουβ, 1)6 1028. Ῥγαῖβοβ (8.6 ΘΟΠ ΒΘ 688 8Πα ΟἸΘΆΓΏΘΒΒ Οὗ [8.6 σοΙατηΘηΐα ΤΥ οὗ ΟΡδαϊβ 
Βίοσγμο, ἱ 160, (6 ἕδδομος οὗ Βϑυ ] Ἰη, 

ΤὨΘ να]υθ οὗ [86 ΠΟΝῚΥ δοααϊγοα ΡὨ]]ο]ορῖο8] Βοὶρ8 ἰο δχροαϊξίοπ, τσοσο ἰῃ ἐμ Βοιηδα 
Οδίμο]1ο Ομυτοῖ οβρθοΐδ!}]}ν σϑοορη Ζθα ἴῃ [λ9 δἰσχύθοην ἢ σοι ὈΥ Αὐὑν. 7υπύϊηϊδηὶ, ἰμ 86166- 
ομΒ ἔγοπι (9 ΜΙάγαβῃῃ δῃὰ ϑΐομαδγ, ὈΥ Ῥδρηηὶ δὰ Εο]ὶχ Ῥχγδαίθηβδία ἴῃ σϑίρθγοποο (0 {δ ἱεχὶ 
δηα ἰγδπβίδίίοη, δπα ὈΥ ΟὐθΘΌΓΑΓΌ8, τ ΪῸ τοίδγθμοο ὑθ [μοῦ Ὄσροβί θη ; ἰῃ {86 βουθηὐθθηίὰ 
ΘΘὨΓΥ ΘΒΘΡΘΟΙΔΠΥ ὈΥ Απίοῃ Αρθὶ]ΐυθ, 6 Μυνβ, Μ. Ἐδίο, διὰ Βοι]δγηλΐη 116 ὈΥ ΟὈΓΠΘΙ. 8 
ΓΤ Δρὶά6, δμὰ Φο.. Μα]ἀομδῦ, [86 υδῦδὶ νίϑυγβ οὐ ἐμοῦ πχοβὺ ϑιιίϊποηῦ ρῬγθάθοθββοσβ γ6Γα ἰγθᾶ- 
Βαγοα ὑρ : ἰῃ ἴμθ “παΐψει οὗ [86 6810 1.6 ΒΙΔης δπὰ ἱπ {86 Οὐπιριεπίαγίμδ ἴῃ 08. ἴῃ 6 [0]108, 
Ὀγ Φολπ Ἰμογΐηυβ, Θχροβιϊοη νγ88 Βυ. 8] ονγθα ἀρ ἴῃ ββοοϊαβίϊοίβια, [1ἢ [86 οἱριύθθα ΘΘηΓΆΓΥ͂ 
1Ἀ86 συγτοηῦ ἱπγηθαὰ ἴῃ ἔδγοσ οὗ [86 ῥγϑοῖοαὶ δηα σοὶ ρσίουβ ὑθμ ἀθΠ οὐ ὑμγουρἢ [86 ἜΘχροβι[οὴβ οὗ 

ὨθΊ,ΔοΥ, Βοσίδιοσ, πὰ 18 Ηλγρο, θαΐ Θβρθοΐδ}}Υγ πὰ ἰδ6 Οὐπρεηί. }ἰξογαί8 οἵ ΟπἸπχοί, {μ6 
Βοπραϊοίληθ, ἃ ἰραγηθα δηὰ τοβθοίϊνο πιο μοα γγὰβ δρδίῃ σϑβ} 120, μοῦ ἰπ [86 πἰπούθθη!! 
ΟΟὨΓΌΣΥ δοααϊγοα ἃ ὑγοίου ποῦ ἀπα ἔγοβιθυ ἴοῃθ, ὉΠῸΘΣ ἴδ6 βύλμ 108 οὗ Ῥτοίοβδίδῃῦ. Ὄχθβεβίβ. 
ΤῊΙΒ 18 δρραγοηῦ ἴῃ [86 ἐγδῃβ] δἰ ομα οὗ [86 ΟἹ] Τοβίδτηθηϊ, Ὀορδῃ ὈΥ̓ Βγοηΐδηο δηά οομυϊπυρα 
ὈΥ Π ΓΈβοὺ δηα ΚΟΠΟΙἐΖ ; δπα ρῥδγ οΌ ΑΥΙΥ ἴῃ [λ6 Θχροπίἰΐοη οὗ μ6 Μοββίδηϊς Ῥβδ] τὴ ὈΥ “0]). 
Βαάδβ (1801), δὰ 1υγ. Βοίηκο (1857); ἴῃ Ῥοίοσ βοβορρ (1857 ἢ), Ὑ.δηβ δυο δηα Ἐχ- 
Ροβίθ οι οὗὁὨ [6 Ῥ541πὶ8 ἴ0Υ {86 “Ζηγογηιαΐίοη απα ΟὈηπδι ἀεγαΐίοη "ἢ οἵὨ ἃ Ἰατρα οἶτο]6 οὗ τοβδάθγ ; 
Δα πη ἴ86 “7λεοίοσίὶς ἀδνΡ ραΐπιθη,᾽" Ὃν Ζ. Κδηὶρ (1887). Α4 “Δεϊίγαφ τι εγδαμίοδει 

Δελγυοίωαϊωηι," δηά 88 “7τοβέ ὠπὰ γδαυμησεὺιολ, " 6 ΓΘ ΔΡΡϑασγϑα {δ6 τῃϑίγ 81 ἐγδηβ᾽ αἰ οῃ 

οὗ (6 ϑοηρβ οὗ θαν!ά, Φοἢ. Βαερῦ., Κδηΐρ, ὅ Βαα., 1880, ἀπὰ ὙΥ. νου Οα]1οῖ, 18δ8, ἀοϑογθοα 
“ἀα8 ραζίοεγίωηπι παοὴ, δεΐπεηι ἩἨαιωρέϊηλιαϊέδ ἐπ. δοΐηδν' τοϊδδεηδοῖ. ὠπὰ ργαξί. Βεοαειίης 

ΤΏΘΓΘ ΔΡρδδγοα ἴῃ [86 ρογὶοα οἵ ἐλό ᾿πεὐογηιαξίοη, Ἰταροτίδηῦ ἴογ 41} βυ υβοαιθπὺ (λπη685, 'π (μι18 
ἀοπιαΐη, [116 Ἔχ ροβιϊ:οηβ οὗ [υἴΠογ (βἰηοο 1619), ΘΒΡΘοΙ8}}γ οἱ ἔλθ ρϑῃϊύθηίλαὶ Ῥβδ]τηβ, ἀμα [μο86 
οὗ Ομ] νία (1664), οαἰϊορα ὉΥ ὙΤδοϊυοὶς (1886). ΤῊΘ ἴογΘΓ ΏΟΒΘ ὙΠ1010 Ὠδαγὺ νγὰβ ἴῃ [89 
Ῥβαδιίοσ γγ88 ἀἰϑύϊη συ θη θα ΘΘρΘο Δ} [ῸΣ ἷ8 σταβρ οὗ [86 υηϊΐν οὗἨ Ὀοΐα ἰοϑίδπηθηΐθ, Αἰ μουν ἢ - 
Μορβίδηϊς δηὰ δὐὖ ὑἰτθ8 8] ρου Ζιηρ ἱῃ ΟΡΡοΟΒι ὕοῃ ἴο ὑπὸ Ἀγ ποῖρ] 68. νοὶ 6 Ηἰμηβο} 80 
ΘΠΟΥρ δ σ8}}} Δηπουπορᾶ; ἴδ Ἰαίνεγ Ὠἰβίοστιοδὶ δῃὰ ῥβυσβοϊορῖοα] ἴῃ Ργονδιϊηρ ἰγρὶ- 
64] ὀχροβιίίοι ; δηὰ Ὀοῦδι ΟγΘ οχθουΐθα 710} στα Δρργθοϊδίοι οὗ ὑμῖν σοὶ σίουβ ἀπά οἰλιλοαὶ 
οομίθηῶ. 

Α βρὶγὶῦ Κιπάγοά ἴο (μαί οὗ ΓΒ γ᾽ 5 σροβί οι οὗ ὑμ6 ῬΒ8]π|8, βΒροδκβ ἔοσί ἔγοπι [86 
1πξενρτείαξίο ἐπ 7άδτίωπι 5. (1624), ὈΥ Φο!. Βυροημαροη, τὶΐὰ ἃ ῥγθίδοθ ἃπὰ δοχηχηθη ἀδίο νυν 
ποϊΐοο Ὀγ Πἴμοσ. [1 888 οσ ὕπο σοπίαγίοβ ἐπιου οά {18 6] ἃ οὗἨ ἰδᾶῦοσ. Ὁγροῃ ἰὺ νγὰβ θαβοά 
6116 ΘΟΙ Δ ΘὨΙΒΙΥ οὗ 520. Βγοηζ (Ο»ρ. 1678 4ᾳ.), [89 ἰνροπιπεηιαία οὗ Ν᾽᾽οϊοτη. ϑββίσιροιὶ, 1668 ; 
(6 δγευὶδ αα ρεγδρίοια ἐτρίϊοαίίο ἰὰ ἴμ86 Βιδέϊα οὗ 1.0. Οάπάογ 1688 δΒᾳ. (Δ ῊΥ ἐϊπλθ5. 4150 
ἴῃ ΘοτμλΔΠ): (86 Οὐνιπιδηΐ, ἐπ 6. ραϑείοπαῖεδ; αἀδοόηι ρυίοτοϑ, σγαάμωπι, ρα πιξεπέϊαϊοεε οὗ οὶ. 
ΤΆΓΠΟΥΝ βίῃοθ 1621 ; δῃὰ ἴμ6 “αποέαζίοτδδ 4180 οὗ Φομη Ουἱδβίοτῃ 1048, οοπ σαύρα ὈΥ Ἰοαγηοᾶ 
ΘΧορο518 ἑἰονγαγάβ υπάἀογθίαπάϊπρ (86 ῬΒΑ]Π18, τ δῦ οἱ ὑμὶν ἰου μά δίίοη, βυοἢ ΘΟΠΙρΡΓ  θπβὶνθ 
ἸΔΌΟΙΒ 88 “1 ο᾽ σαηξε ραϊίεν," ὌΥ βοἸθο κοῦ ἴῃ 7οἱ. (1666) 1681; [86 Ειπαγγαξίο 088. ὈἾ ΜΟΙ]]ῸΡ 
ἴῃ 8 υοἷβ. 1618 οτἱρὶ παίϊϊηρς ἔτομη Ἰθοΐασεβ ; ““Διυδίεσιπσ αἴἶεν Ῥιαϊηιθη," ὉΥ Ηΐογοη. Μοηζεὶϊ, 
1894: (80 Οὐ πιπιεπίαγῳ οἵ αοβηογ ἴῃ 702. 1609 ; δΙοης ψ τ 15 ίεαϊξαξο σεπεναζὶο εαϊέονὶϊ, 1597 ; 
[6 Οὐπυπεηΐ. αὐγειν, ὈΥ ΕΤΡ. βομηορῖ, 1619; ἐδα εαίέεν, οἵ ἘΞΚΒδτὰ ἰὴ 7οἱ. 1624; {86 Οὐ - 
αγωάωδ πιυδέϊοια ὉΥ Ο.. ΟἾὮτ. ΒδηβοΒοὶ, 2 Βάς. 4, 160 ; (86 1.αδοτέδ »βαζίεγίαἶεοδ ἰλοογοίέοο- »ΥΓαο- 
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ἐϊοεὶ, ὉΥ ΟἸ γβι. Ὁαυάἀοσϑίδας, ἰπ 70. 1679; δηα οβρϑοΐδ!ν [86 Οὐηιπιθηξ. ὀχεσεί. ργαοίἑ. ὉΥ͂ 
Βοεϊημαγὰ Βαδῖο, 111 οὗ τί οἢ δηά ἱπίογοβίϊηρ ἰη οττηδίϊοη (1664) 1688, Ἔχρ]αίηθα ὑμὶν σοὶ σίου 
γψαϊπο, Αἰ μου αὖ ὑὐπι608 ΘΟ ἀορτηαῦοα }}ν Δηα ΒΟ ΘΙ ΡΥ, δ ποῦ 86 Ἰηθ8η8 οὗ ὑμοὶγ 
Ῥγϑοῖϊοδὶ νδυδίάου π}}}}} ΠΠ4}}Υ Αὔτδμ. Οαϊον ἴῃ ὑμ6 διδίϊα ἐϊωδίναία 1672 8. ἀπ Ματί. 
Οεἷον ἰπ 086 Οὗπιρπι. ἐπ 58. (1688), 1709 70,.., ἀιοΡ]ογοα [86 οομ γ υϊ οη5 οὗ δλοῖτ ῬγΘἀΘΟΘΒΒΟΙΒ ἱῃ 
Ἰοαγηθα ἱπάοροηάοηΐ ΙΔ ΌΟΥΒ τυτὶ θη ἔγοτα [Π9 βἰδῃἀ-ρΡοϊηῦ οὗὨ [116 ἀορτηδίϊο5. οὗ [86 ολυτοι, δπὰ 
ΦοΒ. Ατὐπάϊξ ὀχρουπάθα δηὰ οχρ αἰποὰ “2 εη σαπζοῆ Ρδαζίον 2λαυϊάδ, ἀὁ8 Κὔηϊσε ὠπὰ γο- 
»δείεη,᾽" ἴῃ 451 βουιθοῃβ, 1686 70. ἯΥ ὁ τηυδῦ 4130 μ6ΓῸ 81.696 ἴο 8167. Ἡοσθογροῖβ “Δ αγαάίο- 
δέξηιδιίεὶη. ἴγοτα [16 ρίοαϑυτο ραγάθῃ οὗ 6 160 Ῥβαϊτὴβ (2ηα Αι}. πυϊέ Ῥογισοτέ νοπ Ο. Μ. Οἰἴο 
1882) Ὀτουρμῦ Ὀν [86 δυο Υ ΟὨΪΥ ἀοντῃ ὑο ῬΒ. χχιϊὶ. 8, ἀπὰ Δἴδον ἷβ ἀϑδαίῃ 'η 1867, οοπυϊπυοα 
Ὦγ ἷβ θοη ΖΔΟΒΑσΙΆΒ. 

πη [86 Βοίοτιηοα ΟἸΌΓΣΟΣ Ὀοίοτο ἢ 6 ἐἶπι6 οὐὗἁἨ Οαδ]νίη, 86 59. Ζδνὲ Υὶ αὐ Εδν. υογϊέαίοηι 
φεγδὶ εἰ εἰιοίααίξ ὉΥ Ματίϊη ΒΟΥ, οὐ ρΊ ΠΔ}Πγ ρυ] 516 ἴῃ 1626 ἴη 701. υπᾶογ [86 πϑιμο οὗ 
Ατούϊυβ ΕΘ] 108, ἀοΒΟγ ο8 ἃ ΒρθοἶΔ] θη οι ; δηα 4150 {86 Οὐηιρόηί. οὗ ΟΟὩγ. Ῥ6] 1 οβηυβ, 1682 ; 
αἴον δίνη, θοϑὶ 68 [9 ὀοιϊηρὶ]ἰΐοη οὗ ἀυρ. Μαι)ογαίαβ 1662, δπὰ ὑμαὺ οὗ ὑ͵γο]ν. Μίδου) 
1650, ἀπα ΦοἈ. Ῥιβοδίου, ἵ 1626, ἱπ [86 Οὐπιριθηέ. πὶ οτιπο ἤδγοςν. Τ. 1646, [μαὐ οὗ Μοβ. Ατηγ- 
τα] άυβ, ᾿αταρλναδ. ἕη 188. σι απηοίί, οέ ἀγσῶηι, 1602, 15. ῬΑ] ΑΓ γα] 8016, οα δοοουηΐ οὗὨ 
118 σΑΓΟΙᾺ] ργοθοηϊδίίοη οὗ [ὰρ οοπίθηβ δηὰ {μοὶ οοηποούοη. ῬυΪΠΟΙΡΑΙΥ ἀογῖνοα ἤγουι (4]- 
ΥΩ, 8η 4 ΔρΡΡοδυ Πρ, ΘΟὨΓΘΙΔΡΟΓΥΆΠΘΟΏΒΙΥ, (1666), ἰ6 ἐμαὺ οὗ ΕΟ. ΞΘΡΒΔΠΒ, ζΘΏΘΓΑΙΥ οἰνοά 
ὉΠ6ὺΘΥ (μ6 ἐ{016 οὗ γαέαδυζμδ, ἀπ τὶ 8η δηποίδίθα ἰγαηβ]δίΐοη οὗ {6 711δὲν 1688. Παυϊαϊδ,; 
δ γ τὰ τορα 56 ψ] ἢ ποία5 ἔσοιη τοῦ ὈΥ α΄. 7. 1., ορεὶ 1767. ΒΥ ἴἈ]956 υϑ0 οὗ ιἷ8- 
ΤΟΥΥ͂ ΔἀΠα ΡΑΓΆ116] ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΙΒ Οὗ Βοδίμθη Ἡτί ΓΒ, ἐμ 6 ὑπ οο]ορίοδὶ πη δογβίδηίηρ οὗὨἉ [86 ῬΑ] πὶβ 
ἀο65 ποὺ τϑοοῖνϑ ἰϊβ ᾿υϑῦ γβϑ]θ ἔγοτη ατοίϊυβ (4πηοήαΐ, 1644); τ 116 ἰπ βρὶῦθ οὐ μΪ8 ᾿ἰηρυι βεϊο 
αἰϊαϊπτηθηΐβ, [Π6 ἰδίοτὶ 641] οσχροβιϊοη οὗὨ “20. Οὐσοο)υ5 (Οὔπιηι. ἐπ 68,  αυϊαὶβ, 1060) 18 
ΒΡ ]οα ὈΥ͂ Ηἷβ [4180 ὑγροόϊοργ. Ηδποο (86 ἱπαρτηθηΐ οὗ ἔΌΥΤΊΘΓ (ΐπγοβ, ἐπαὺ ατοίϊυβ πη 45 Ο γὶϑὺ 
ΒΟΥ ΟΤΟ, ΟὈΟΟΘ} 8, ΘΥΟΥΥΠΟΙΘ πὶ [6 βδογϑά οσιρίισοθ ἘΠ ΘΔ]Υ βυρροβίϊνο, Ὑ ΣῪ ῬΘΟυ]αγ θαῦ 
ἴοο τα οἢ ρίνοη ἴο ἰδβίοσίΖίηρ ἰβ (μ0 Ζαέξΐπ ραταρἦγαθε εοἷέδ, απ Τηἰγοαμοΐοπ απ ποίεβ Ὁγ 
Εστοη Βὐδϊηρον (1680 απὰ 81 ἴῃ 4), Βγεῦ ἃ ρΡρ 1] πὶ ΜΟΙ πολίμοη αὖ ΥΥ Σὐθ Όογρ, θα αἴνογ- 
ψαγὰθ Ργοῖ, διποηρ (86 ΒοΟΒοπιΐδη Ὀγοί στο, ΟΥ̓ ροστηδηθηΐ ἱπηρογίδηοθ ἃγα {86 ἴμγρο υοἶδ. οὗ 
10 Οἰξοϊ δαοτὶ, τὰ ὑνχο νο]β. οὐ ϑγπορϑὶβ ογίίἕοον., οὗ Μα ον ῬοΪυΒ, Θσ ροβὶ οηβ οι ρ θά 
ἴτοτῃ ἰοδγηοα ἱπγοϑιϊργαύοτβ οὗ [86 δ᾽ χύϑοηϊῃι δηα βουθηύθθηϊῃ οϑη  Υ168. 

ΤῊΘ ᾿ἰοατηοά βἰάο οὗ [6 ῬΒ. νγὰβ τοργοβοηϊοά ἰῃ [π6 οἱ θη οΘη ΤΥ, ὈΥ ΦοἈ. ΟἸοΥ σα, 
ἷπ {πο βίυ 16 οὐ ατοία5, θυὺ πλ 5[1}1 στοδίον ὑθο]ορίο}] ΒΒ Δ)]οσσηο85 (1 1δγ. λασίοσταρλ. οἀϊνοὰ 
δἴογ ἷβ ἀοϑαί ὈΥ 7. Βαύραγτβδο 1781) ; γ Πόσα. ψ ηθδ ( Οὐπιηιοηΐ. ἐπ 088. 6. γοἱβ. 4ϊο, 1762 
8ᾳ.), οὐ ἐς], Ὀαὺ τὶ ουῦ ἰαδύθ; ὉΥ 4“. Η. ΜΊΟΒΔΘΙβ (4πηοΐξ. ὠδονγίον.,1720), τ ἢ σοι ραγίβοι οὗ 
(41 6οἰβ ἀπ α ΤΩΔΗΥ͂ 56] οἴ 008 ἔγοσῃ Ὦ18 ῬγΘαάοΟθθοχ ; ὈΥ Φ. Α. Τ᾽οίοΙ πηδὶν (1765) ἰη νοὶ]. 6 οὗ [86 
80-(111οἡ ποίη Βιδίεισοτ ἔ, Ῥτοαοτηϊ Δ ΠΟΥ Ργδοῦ δ] δα ΡΟΡΌΪΑΥ ἴῃ 18 ρΌγροβοβ ; 10 δοχαϊτοά 
ἃ ἀδοροσ {μΘο]οροΆ1 ομδυδοῦον ἰη {86 δΒίγ]6 οὗ ΒΘηρ6)] ἐβγοῦν ΡῺΣ], θαν. Βυνς ( Οποπιοη 2 νοὶ. 
4, 1760) απὰ ΟἾγ. Αὐὺρ. Οτυβίυβ (γρονιπεπιαία, 1764), τ ΒΙΟΝ γ88 Ἰοὺ δρδίη 1 τ 6 γ γουθα] 
Ἔσχροϑίτίομ, τ] πυϊη ΓΟῸΒ ἀπίθηδ 6 οἰξαύοη8 ἴτοπι ὑλ6 α14] 6 οίβ, οὶ ΟΟΌ}. ΒΪηροϊίδυθο, ἴῃ 
.εἷβ (Σδῃβ] αἰίοη, ὙΠῸ ποίοβ, 1790, οὗἩ [86 βτβὺ ΗΠ Ὺ ῬΒΔΙΤΉΒ, ταϑαθ π86 οὗ 'π 8 τόσο πα ]οΐοτιβ 
ΠΆΠΠΟΥ. Αροηρ [89 ἰπἰογρζοίδ θη ἱπ Οοττηδην ἰπ θη θα Θβροοίδ!}ῈΥ ἔογ δα δοδίίοι, (ἢ 6 τηοϑὲ 
Ῥτοταϊποηὺ ἅγὸ ἴ80860 οὗ Ατρ. Ηττη. ΕὙΆΠΟΚΟ, ΡῸ] 56 ὉΥ ΗΪΒ βοῃ, α΄, Α. ΕὙΔΏΟΚΟ, ᾿ἢ ὕπνο γ0]8, 
4ιο. Ἐρζίάγωησοι ἀδν Ῥραΐπιοη Παυΐϊάς (1780) δηὰ Ζηιγοαιμοίο ἵπ, δαϊίεγίιν, σοπεγαἰϊδ οἴ δρό- 
οἰαϊϊ (1184 ἴῃ 1 γο]. 4); ΦΔοδομίπη 1,8Δηρο, Παυϊαϊδο- ϑαϊοηιοηδοῆεδ 1λοδέ πὰ Πεολέ 4 
(1185) ; Βίρτα. Βαυπιρατγίοη, Εγδαιυζίοδε Ἐγἐἰᾶγπισ ἃ Βα. 4 (1169); Φοῖι. αν. Εὐΐβοι, δ ευ- 
εἰϊπισεπάς Ηαηΐε δαυϊάε (8 Αμῇ. 1781); Ο. δεῖται. ΒΙορον, Κωγζα Βείγαολέμησεη (2 Αιμῇ. 1889) ; 

Εν. Οὗ. Οοὔπρον, 2 ὲς ιαίπιοη Τραυϊάε παολ ἄξη 1 Βέδίση ἀεα Οεδείς 05 Ηδγττ,, τιδιιό 
σεγῦεθθ. ΑμῇΠ. 1716 (4180 ἰπ (6 δᾶνιριέβολεη ἐδεοδορλι δεῖ, δολτιγέεη, Οεἰΐησενα Βά. 111., ἈΘΝΪΥ 

οὐϊοά ΒΥ ΕΒ πη). ΜΑΙ 8016 ἰπίθ ΤΩΔΥ ὈΘ6 4180 ἰουπά ἱπ ὑπὸ Βεϊέγᾶσε σι; . 4. Βεηφοῖε 
δολγί εν ξιᾶγωπρ, ἰββαθα ὈΥ Οβο. ΟΥ̓ δομίοσ, 180δ6,ι ΤῊ Βεγίεμδωγρεν Βίδίε (1772 6{}, 2 Αὐϑς. 
1756 ἴ. ἰΒ ἰο Ὀ6 υεοαὰ ψι ον  στοδίογ οδυίοη ΤῸ Γ [86 ΟἹα Τεβίαμπηθηῦ [88 ἔοσ {μΠ6 Νοε ; {1|ὸ- 
πίθο Ετηπηποὶ τ ἀοηοΥρ 5 Οὐπαεηδεά Ἐχροδίδοπ ο ἐλ ἵμνπο7 8εη8ε οὗ ἐδ Ῥγορλείἑοαΐ Βοοζε 

ῳ (δε Οἰά Τερέαπιεηέ, απὰ ἐδδ Ῥεαΐπιδ οὐ Μαυϊά, 18δ2. 
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ΤῊΟ ϑολοίϊα 9 Ε΄. Σ᾿ Οἱ ἸοεδεπηνϊἝον, ΘΟ ρ οἾΔ}}γ ἴπ μ6 24 οα, 1821 5ᾳ., 8 γο]β. (οοπάθηβοαᾶ 
ἰηΐο 1 νοΐ. 1881) δγὸ δοαυϊγοα 8 ἰδβύηρσαϊυθ ἰπ (86 πἰπούθοηται σοη ΌΓΥ, οἢ δοοουηῦ οὗ ὑμοῖτ 
βοϊϑοίΐοῃβ ἔγοσα ἐμ δῃοϊθηῦ ὑγδπβ᾽ὐΐοηβ δὰ ΒΑΡΌΪΒ δῃηα ΤΑΓο ὑγϑαίϊβοβ. ΠῸ Ὑοἰίο 1811 (ὅ Αυῇ, 
ὉΥ α΄. Βααγ 1866) σᾶγθ ἃ ΠΟῪ ἱπαρα}80 ἴο (86 Θχροβίιΐοῃ οὗὨ [86 ῬΕΔ] π)8, ἴῃ στοργοβοηϊζηρ ἔμ θῖα 
Δίϊου Ηογάοσ 89 (8 6 ΠἈΓ10Π8] ΡΟΘΙΥ οὗ [86 Ηοῦτον ; ΠἸκονβο 1. Β.  δείοσ 1837, ὈῪ οιηρμδ- 
Βἰζίηρ ὑμοῖγ βίσορίο διτδηροπιθηῦ; Η. Εἰνπδ]ὰ 8]80 1886, (8 4. 1866 88 (86 24 ρατί οὗ “ῖ6 
Τιολίον ἀδε Α. ΒΒ, ἴ06 18ὺ ρα οὗ πίοι, 1839, 2 4. 1866, οοηΐαΐῃβ [6 ἱπηροχίδηϊ 
Οθηοσαὶ Ιηἰτοδυοίοη ἰο ΗἩΘΌΓΟΝ Ῥορίσυ), ὈΥ̓͂ ΒΒ ΤΕΙΊΔΓΚΒ τοβροοίϊηρ [86 οὐἱρὶη δηὰ 
οομίθηίβ οὗ ὑμ6 ῬΟΘΏΥ οὗ ἴμ6 ῬΒβδίπηβ, ὑπ6 1 ὕΌΣΤΩΒ Οὗ ΘΧΡΓοδβίοη δηθὰ ἐμ 11Κ6; Ε', Ηἰ- 
“σὶρ ἴῃ [86 Ἡδίοτίοαί Οὐπειδηίαγῳ, 1886, αἰίδομοὰ ἕο Ηἷβ ζϊδενγδείσωη ἀδν Ῥβαΐπιεη, 1830 
(θοῦ ἔα ]}Ὺ τονὶβοά 1868, ᾽6δ)ὴ, ὈΥ δἰθδ ἱπροηΐουϑ, δἰ μβοῦρἢ δβοιηδίηοβ ἔἈγ- οὐ οά ΡἈ1]10- 
Ἰορῖοϑὶ, οὐ οδὶ, απὰ ἰϑύοσι 8] σοιδγκβ, 1 ἢ αἰπιθά ὕο οβίϑὈ]} 15} 8, Ῥοβιἐϊγο οὐ οίβτα, ἴῃ 
[88 ρὈ͵δοθ οὗ [86 τ οϑῦ Υ ποραίνθ οὐ ἱοΐβι οὗ θ)6 ΤΥ εἴΐο ; 4“. ΟἸβιιδυβθη, 1868, Ὀγ ῥῃ]]ο]ορίςδὶ 
ταὐηὔθ 685 δηα βου Ύ  Υ, ὩΊΟΣ γοῦ 18 ΔΟΟΟΙΉΡΔΠΪ6α ὙΠ} ΤΠΔΗΥ ΘΟΙΩΡ] Αἰ 8 88 ἴο (86 σοΥτιρύϊοι 
οὗ 189 ἰοχί, δπά 8 οοῃ͵]θοΐαγαὶ οὐἰἰοἶβπι, ᾿ιϑὺ 848 οσχίθη θα 85 ἴῃ [ἢ βρίπηϊηρ οἂὖ οὗὨ ἀββυμηρίϊοη 8 
ΟΥ̓ ΗΣΖὶρ οὐ Μδοοδῦθδῃ ῬΒ8] 5, [Δ111πρ'᾿ Ἰηΐο ἃ στοῦ Πα 1688 ἰβίοτγ! 4] οὐ ὑἱοίβια ; Η. Ἠπρΐο] 4, 185ὅ 
ἰο 1862 (4 Βα6.) 1]. 4]. λεγαμδσεσοδεπ υοη Ἐα. ᾿ὐϊεἧπι, 1869 βΒα4. Ὑ1ῸΣ ΤΑΔΠΥ͂ να] 806 πούδϑ ὉΥ͂ 
{86 οἀϊίοτν.---Ο...8Β.], ὈΥ ἷ8 [Βοσορ 688 ἃ8 ἴο ἴῃ. Ἰδηρτδρο πα Ὠἰβίουυ τλῦὶ αὐϊοιαρίβ αὖ Ὁ10]1- 
68] δὰ ἐμϑοϊορίοδὶ Ἔχροδί οη, τ ϊἱοἢ,, ΒΟΎΤΘΥΘΥ, ἈΓῸ ἔγΘαΌΘΏΠΥ αἰδίαγθοα, δπά ἀϊγεοτίρα ἔτοτῃ (86 
τὶρμὺ ἰσϑοῖς ὈΥ͂ Εἷβ ορροβιΐοῃ ὑο Ἡδηρδύθηογς, ΒΟ. ἷβ οαττοα ουὐ ονθα ὑο Οἰξύοσηοθβα. ΤῊΘ 
ΘΟΙΩΙΩΘΏΔΙΥ οὗἁὨ ἰδ Ἰαϊίον 15 ΤᾺ ΤΙ ΘΓ ἴῃ 18 οοη ὐἱ υ 008 ΟΥὨ ΘΥΘΙΥ βοτύ (4 Βάε., 1842. 47, 11. 
Αυιῇ., 1849-62) [Επρ΄. ὑγαῃϑ]δίίοη, 8 νοΐβ., ἘαΙΩΡΌΣρΙ, 1857, 9. Β. Η.], πὰ 1β τῖοσθ ἠπαϊοίουβ 
ἰΏδη [,. ΟἸδιε ( Βεϊέγᾶσε 1881) ἀαπὰ Ε. ΒΠον (70 αὐδσειοᾶλίίε ναΐπιοη, 1884-86, 2 Βα6.), Δ ΠΔ8 
δσεὶη ἀοοϊοα]γ τοϑυσηθά {89 μα οὗ [86 νίοιννε οὗ 86 Ομῦσοιμ. ΤὨΐβ, ἴῃ Θοπηθοίίοι τ 0.0 
Οὐπιπιοπίατῳ οὗ Ἐτ. Πο ἰἴζϑοι (2 Βάε., 1859, ᾽60) [ἴδια Αμδαγδοίξωης πεϊξ Βεϊένἄσεη, υοη, Ῥτοῖ. 
ἘΠοίβοθοσ υπὰ ὙΥ οἰζείοίη, 1867, πῃ οοπποοῦοιη τὶ [Π6 Βογίθβ οὗ Οουμη. οα {86 ΟἹα Τοβίδιηοπῦ 
ὈΥ ΚΟ] διὰ θο ὕζβοι, Εμπρ} 18} ΤΥϑπβ δοη, 8 νοὶβ. ἘΠ π, 1871.---Ο, Α. Β.] το ἴπ βρί για] 
Ῥογοθρίίϊοη δηᾶ γα μΐοαὶ ᾿θαγηΐηρ, 1Β ΘΒ οί ΠΥ ὕο θ6 δοιπππμοηοα ἴο βίπάθηίβ. ΤῊ Αωδίο- 
σης οὗ Οὐ τοῦ Τϑηροσκο (2 8άε. 1847), ἰΒ ἃ του ]θθ8. σουλρὶ ἴοι ἔγοπι Ηϊζίρ πὰ Ηδηρ- 
βίθηροσσ. ὅ. ΡἈ. Καίβεσ, Ζωβαπιπισηλάπφεκαδ ᾿ἀἰδίογίδοὴς Ἐν ξίάνωης, 1827, 18 ἀπϊτηροτίδηϊ, 
ὙΥοΥίΌΥ οὗὨ σοπβί ἀογαίομ, ΒΟΎΘΥΘΓ, ἰ8 Π 6 ΘΟτα πη ίδτΥ οὗ Ο.. ΒδἈ] (12 Ἡδεβδίαη. Τβαζπιεη, 1862), 
αηθᾶ Κυτίζ, Ζωμγ Τἠεοίοσίὶδ ἀονἦ Ῥραίπιοπ, 1805; ἸΠκουσίθο ΕἾ. Βοιομον, ἴσια ἐσοσοίίδολ- ἔργ ζἰδοὴδ 
Αελτεηίεδε, Αδέλοϊϊ, 2, 1864, ΡῬῃ} 8.164 αἴθον [16 δυῦ μου ἀθαΐῃ ὈὉΥ Εογά, Μύμ]δα. 

Ιη δαάϊθοη ἴο ΒΘΥ̓ΘΓΆΙ ὑγβ 8] Δ] 008 ΜΠ} πούοβ δ] ἀθά ὑο δὖ [8:60 επὰ οὗ Κ 14, 6 0] τί ηρ 
ΟΟΟΘΌΡΥ [86 ταΐάα]6 ρτουπα Ὀούνοοῃ (86 ᾿θασγηθὰ πα ργδοίΐοβὶ θχροβίτοη οὐ [86 Ῥβδ] πη: 
ΤΒοΪυοΚ, “ εδενεείσωπσ ὑπὰ Αὐὠοίεσιησ ἄορ δαίπιοη, Γὰν Οεἰδεϊοὐς ὠπὰ Παΐοη." 1848 [Επρ. 
Τιαπϑ δίίοπ, ΡΒ114,, 1868] ; Εν. Ο, ταρτοὶυ, “ΟἈγιϑίζολο Εγδαιης αὐ8 ἄδηι Ῥραζέον," 2 Αωδ. 
1848: τ σοι τὸ μᾶνθ ὕο σΟρΑΓΘ ὅη 6 βϑῦλθ δυο Β “ Ογυπαίδης ἀδε Α. Τ',».1848, 
“ει Ῥοεσβὶδ αι ἄδηι Α. Τ' 1848. ΑΡΡτορτίδίο σϑιαυκϑ δηα ῥγδοίϊοαὶ Ηἰηἷβ δγὸ Του πα ποὲ 
ΟὨΪΥ ἴῃ {86 τόοσκβ οὗ [η9 ΟἹ Τοβίαπιοπὺ ὈΥ [ἐ8ο0 πὰ Ο. γου Οουίδοι θαὺ 4180 ἰπ Η. δηὰ ἸΧ. 
ΒΙομίον, Εν ζἰᾶγίο Ἡαιεδίδεῖ͵ 1884-40, 

Ἑτοπὶ [86 παχηδοῦ οὗ του οἡ [6 ῬΒΘΙΤηΝ ΤῸ Ῥγδοῦο8] π86, [86 [Ὁ] ον πρ' ΔγΘ Βρϑοὶδ 
ΜΟΓ(ᾺΥ͂ οὗἁ τρϑπίοι : ΟἸγϑί, οὐ, Κι δεύον, “2 16 Ῥεαΐπιδη, πιὶϊῤ Εἰπῖ. πὰ Αηπιον. αἷς Ἠαπά- 
διιοῖ, (ον Ἐγχδαμώπς Κῶν ὕγοηιηιε Οεηνῶξδεν,," 1882, Ἑγοῦ ΒΈ]Π1ΟΣ, “ 2 ὲς Τβαΐπιοη αἷ6 Ἐν- 
δαιμιισεδιοΐ," (1862), 8 4. 1862 ΄, ΕΥ, 4. Οἀπίμον, “Οἠνιδεοῖες Απααολίεη, ὥδον αἱο ραϊ- 
πιο 1866: 6. 9“. 1... ουβθ, 2) ὲ6α Ῥπραίηιεη, ζωπι Οοὐγαιμοῖ, ἵπ ἀδη ϑοσεπαπηΐοη, Βείείδη "; 
1860; Ἐ᾿. Βομβαυῦδος, “ Αυεσειοάλίίε Ῥπαΐπιθη πὶ Αποοῤίωδε αἡ αἷς Ἐναηροῖ, 66 Κιγολεοη)αλ- 
»..) 1868; Ρ. Ὀϊοατίος, »ὲε αΐπιοη ἔων ον ἰᾶγέ Κῶν ἠμεϊϊεδοσίογίσε, συ πιεγἔϑαηις Βιδεϊϊεδε, 
1862-64; Ἐ, Ταυῦο, Κεγζο Αμδίεσμησ, 1858 Εἴ. ([Ὸγ [16 ρτοβοηῦ 4 Ηοῖδ δι δσϑοίηρ 26 ῬΒΑ]1ὴ8 
680}). ε μδᾶγθ ΠΠ81Υ ἴο τηϑηύοη ἴῃ {18 οοπηθϑοίίοη [στ]ον, 2ὲ6 βαίπιδη, αἷδ Οὐογαίσεράησο 
1856; Μ. Μ. Ζ1116, ζὲε Ῥραΐπιεη, πιεῖϑέ παοὶ κἰγολὶ, ϑαπσισείδεη, ὥδονϑείσί, 1844; Ἐ, ΜΔΊ]οΥ, 
Ῥαυϊάδμαγγε, Ἐὰν Κιροῖε, δολιε πα Ἡχι, 1844; ἩἨοβοτομίο, δεοιίδοδο Αξξογάδ απ} ἀδν 
ἀαυϊαϊδολεη, Ἡσηΐε, 1845; ΕἾ. Αὐρ, Κὄίμο, ίς Ῥπαΐνιοη, ἴθ Κιτολεηπηιεϊοαΐοη, ὥδενσείγασεη, 
1846; 8. Ε΄ Α΄. Βομηρίάον, 2 ὲ6 Ῥραίπιεη, Ῥαυϊας πη Κιγολεη ράσγη γῶν αἷς ἡδιιδίίοδε Απάαολέ 
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1864; ΟἜγ. ΒΙυπιπαγαι, δβαίπεϊοαον, οὐδν αἷό Ῥδαζΐηιεπ ἐπ δίησδαγε 7 δον τἰπισεθείχέ (1848), 
2 Αυὴ, 1864; Ἡ. νοῦ β'γάον, ϑδαδδαίδισεϊδο, Βεαγδεϊζωπρ ἀον Ῥραΐπιοπ, Παυϊάδ πυοη ἡγοπιπιοη 
ὠιεεΐεη )ολίεγη, 1859; Ἡ. Ἐγίοὶ, 12ὲν δαϊέδν' πηι γιοάογποη αειαηάε, 1862 ; 708. Ἡδιηπιοσ, 
»ὶε Ῥαΐπιεη ἐεν Ἡεὶ. ϑολγὶ ἧα Διολέωπσεη, ποδεί ΕἸπίεϊέμησ πὰ Ἐγίδιεγωηρεη, 1861. 

[Ἐπ ρ 1 Ἰ5 Ὁ Ἰογαίαχθ ἰβ τοῖν ἱῃ ΘΧΡΟΒΙ ο0Π8 οὗἁὨ ἱπαϊ νἀ 4] ῬΒΔΙπ8. ΤῈ Ῥαγίίδη ἀἰνὶποβ 66- 
Ῥθοῖδ!}ν ἐχρουπαρα [Βθτα αὖ θη ρίῃ ἴῃ Βουτηο 8, οὗὔθη τι υἀϊοίουβ ἜΧΡΙ Δηδέϊοηβ ἀπά δρρ]ῖοδ- 
ἐἴοῃβ, Ὀπὺ ποῦ Ὁ} ΓΘαΌΘΕΕΙΥ ὑγαηβοθηάίηρ' [116 ῬΓΟΡΟΙΣ ΒΡΏΘΓΘ οὗ ἐμ ἰαχί. ΤΏ 686 8.6 τηδηἰϊϊοποά 
δηᾷ εἰϊοά ἴῃ βΘιρυγροοιβ 7Γεαδογν οὗ Φιαυϊά (1870--72). ΤὨΘ ῥτίποα οὐ ἀδνυοίΐοῃδὶ οοϊηπλοπίβδ- 
ἴοτϑ ἰ8Β Μαίῃ. ἩθΉΤΥ, 080 ΟΥΚ οα ἰδ ΒΔ]1η5 5 ἃ τηοάϑδ] οὗἉ 118 Κἰπά. ϑββοοῖέ 18 11 |κοννῖ86 
υϑοῖι!, Βίβῃορ ΗοσηθΒ 7)ευοίϊοπαΐ ΟὍπιπι. ατϑὺ οὰ., 1771, 2 γοἱβ. (οὔθ χορ] 18ῃ6α), τι ἀπ 
ἰηἰτοάδαοίίζοι ὈΥ Εὐπατὰ γυἱηρ (ΟἸΑΒρῸν 6α,., πη 8 γο]5.}, 89 Ἰουππὰ ἃ πὶὰθ οἰγου]αίΐου δηάᾶ 
ΔΡρτοοϊδοπ, Αἰποηρ [86 ἰγϑηβ᾽ίϊοηβ δηὰ οὐἰ (ἰ08} σομπλ πη ΑΥ68 76 ΤΩΔῪ τηϑηϊίου Ηδη- 
ΟΠ Ραγαρἦγαδε υἱέ, ποίεε (βταὺ οα,, 1658, πον οἄ,, 1846); ΒΙΒΒορ Ηουβὶ ον Β 7γαπείαίίοη 
απὰ Νοίος (1815, ρΡοπίμυτηοι) ; τ, Μαβοι αοοαδβ ᾿Π)εἰογίοαϊ Οιμίης ἀὐὰ 818ο ἷθ 7γαηδίαΐίοη 
εὐἱξλ, ποίεε; 7. 6008 Ζζεγαΐ ἐναπδίαξίοη απὰ αἱδδογίαξίοηϑ (1846) ; ῬΆ111108᾽ Τραΐπιδ ἐπ Ηεδτεισ 
ἐεχέ ιοἱξῆ, ἐτεσ. απὰ ρλίϊ. οοπεπιεπέατυ 70γ. Ηὗτειυ δἰμάεξηξϑ; 5.Αἃ ἀἀΐβοι ΑἸοχαπάᾶοσ, Τῆς Ῥραΐηιδ ἰγαη- 
δἰαίεα απα ε“ρίαϊποά (Ν.Υ.,1850, 8 γοἾ8., ΣΙ ΠΥ Ὀδδοά ἀρὸπ θη ρδίθηθοσΩ, γοῦ 1} οὐἱρσίπδ) δπὰ 
γΔ]ΌΔΌ]6 βυρροβύϊοηβ δηα 8 ὑποσοῦρῃ αἰροϑίζοη οὗ ἩΘηρβύθη θα Β υἱοῦ δα ἃ χοϊϑοίζοη οὐ τα ἢ 
[δῦ 8 ἱπδρργοργίαίθ); Νογοϑ᾽ δε 7Τγαπδίαξίοη, «εοἷδά απ Ζηιίγοάμοίίοη (1851, 84 εἀ,, 1867); 
Β. ὙΥ εἶββ, λει Τραπδίαίτοη, απὰ οἠγοποζοσίοαϊ αγταπρεπιδηΐ ιοΐἦ, ογτδἰοαΐ ποΐδϑ οη ἐδε Ἡεδτοιν ἐεχέ 
(1868). Απιοηρ [86 ΙΔΟΓΘ τοοθηῦ ΜΌΓΚΒ 76 ΤΩΔῪ τησπίΐοη : ΤΕΣ Ρ᾽Β Επιθηάαίίοηϑ (ὐομγηαὶ ο 
Οἴαδ8. απα ϑαοτεά Ῥλὶἑ. 1860); 4. Μ, Νραϊο, Οὕπιηι, οπ ἐδ6 Ῥεαΐηιδ ὕγοηι Ῥγιηκὶ ἶνες απὰ Δίοαϊεω- 
ναὶ Ἡγγίίεγα απ ὕτοηι ἰδ6 Ῥατγίοιιδ Ογὔέοο-δοοξθ απ Ἡνηιηδ οΥΓ ἐδ Ποπιαη, Ἀοζανγαδῖο, Αν»ιῦτγο- 
εἰαπ, Οαἰϊίοαπ, Οτεοξ, ΟὈρδο, Ανγτποπίαη, απὰ ϑιγγίαη, γυἱέθβ, 8 υοἷδ. (Ἰοπᾶάοπ, 1800, 2 εα,, 
του βοα Ὀγ Β.. Ἐ᾿ 1.1001664]6, 1869--71, ἃ ταγπίϊοαὶ δηᾶ 11 γζ1 681 ΟὈΠΙτΘΠΙΆΓΥ, 8 του ΐϊναὶ οὗ {89 
Μέρα ναὶ τηϑῦμοαϑ οὗ ἰηἰογργοίδιιοπ); Ροονηθ, 7Τ΄6 Βοοῖ 97 ραΐπιδ, α πεὶιο Τγαηπδίαζίοη, ιυυἱἱῇ, 
Ϊαϊγοαμοίίοη απαὰ ΜΝοίοδ ἐτρίαπ. απα ογἵξ. (Ἰοπάοῃ, 18604-8, 2 εα. τευΐϊδεα, 1870, ἃ. ὙΘΥΥ 7.α]- 
οἴουδ, 8016, δῃὰ γϑ].8016 που); Ῥ οσάβινοσία, Τῆς Βοοξ ο" Ῥεαΐπιδ (Ἰοπάοη, 1867, 45 ρατί οὗ Ηἷβ 
ὦρπιπι. οπ δὲ Ηοΐψ ιἰδίο, ἃ. Ἰοδατη θα στοῦ [1}] οὗ οἰϊαθομθ ἔγομα [86 ἔύμοτβ, γοὺ [Ἀπ ο] 1] δηά 
Βηπάϊπρ ἴῃ [86 ῬΒΔ]Π18 “8 ῥσορμοίϊς Οτϑϑα," “186 ρστοδὺ ἀοοίτίηθ οὗ ΟἸχἰβύϊδη ΕΔ ρταάθ8}}γ 
του θα] α τῖῦι ρτοδύθυ οἰ θΆγπ 688 δηα Ὁ] 685 ἢ); ΠΙΔΒδηι, 4 πσὺ Τγαη8. 9 ἐδε Τραΐπιθ, Ῥανί 1, 
Ῥαα, ἰτχχν. (1869) ; Ὑ΄. 5. ῬΙαπιοσ, δέμαϊοδ ἐπ ἐδ Βοοῖξ οἵ Ῥπαΐηιδ, δεΐπς α ογίϊοαϊ ἀπά ἐτροείί. 
Οὐπιπι. ιοἱίὰ ἀοοί. απα Ῥ»γαοί. γεηιαν δ ὁπ, ἰλ6 ἐπζγε ραζίεν (ῬὮ1]14., 1870); πι. αν, Τὴς Ῥεαϊγηι 
ἐγαπδίαζεα ὕγοηι ἧς Ηεὄτειυ, υοἱέλ ποίεε ολίοεῃῳ ἐτεσείίοαϊ (Ἰ,οπὰ., 1871); ΑἸ τὶ Βαγποθ, Διοέοϑ ογὶΐ., 
ἐτρίαη. ἀπά »ταοί. οἡ, ἐδ 6 Βοοξ οΓ Τβοΐπι (Νὸτ Ὑ οὐκ, 1871, ὃ γοΪβ., δὰ Ἔχ ϑ]οηῦ πουῖ [Ὁ [6 ΠΟΙ. 
δηά (π6 βοβοο]) ; Ηδθητγυ Οον]68, Τῆς ραίηιδ υἱέὴ, ποίεδ ογἱέ, ἐφρίαῃ. απὰ Ῥγαοί. ἀδδίσηιοα 707 δοιὴ, 

»αδίογϑ απὰ ρεορίε (Νὸπ ὙοΥκ, 1872). ΤᾺ τηοϑῦ ἱπιροσχίαῃῦ Βοτμὶ]οοΆ] πα ῥγδοίϊο8] σοσῖ οὗ 
{Π5 ἀρ οὐ ἴδιο Τραϊίεγ ἰβ {Π6 7 δαδιτῳ οΥ Ῥαυϊά, ὈῪ ΟἸγ]68 Ἡ. βραγρθοῃ, 8 γο]8. οὗ ψ1Οἢ μανθ 
θ6οη ἰββῃρα (1 οπάου, 1870--72), }] οὗὨ Π6 ἔοσοθ δῃὰ ρϑθηΐυβ οὗ 818 οϑ] γα θα Ῥσγθβοθοσ, πὰ 

τὶ ἢ ἴῃ βο  ϑοῦοηβ ἔγοτα ἴΠ6 Θῃ ΓΘ ΤΆΠΡΘ οὗἉ {1 ογαΐαγο, οαρϑο δ ν ἔγοια ἐμ Ῥαγίΐδη ἀἰνηθβ. ΤῊ ΐΒ 

ποῦ Ὑ7111 ΡΓΟΌΔΌΙΥ Ὀ6 οοπιρ οὐρά ἴῃ δἰχ γοΪβ. ΤῊ 6 Δ 6165 οἡ {86 Τϑαΐηιϑ ἴῃ Θ΄ Πα] ἢ 5 2 οί, ο 
ἐδε Βιδίο, αὐτιὰ Ἰ᾿ὐϊο᾿Β Ογοϊορεαϊα ταλὺ Ὀ6 Θοπῃδυ]έοα τ} ῥσοῦῆί: δῃὰ 88 ἃ “' Ρδί ψΑΥ ἱπίο ἐμ 

Ῥβαϊίρι," 7. Βίπηΐα, Το Ῥραΐπιδ, ἰλεὶν Ηἱϊδέοτν, Τεασλίποε απὰ ἴδε (Ἰμοπάοῃ, 1870); δηὰ ἴον 

[6 ΡΘΟΌ]ΔΥΠΥ δπα ροπΐαθ οὗ [86 ΡΟΘΙΓΥ οὗ μ6 Ῥβα]ύοσ, 6 ποσὶ οὗ [δαδὸ ΤΆΥ]ΟΥ οἡ ὑμ6 ϑδρίγ 
οΓ Ἡεδτειν Ῥοείγν. γα ταυβὶ ΒΠΔΠ}Υ[Γ τησπίίοη ὕμο δχοθ]θηὺ ἰουϊδοα Ῥεγδίοη, οὗ τ. Οοπϑηΐ, 

τ ἢ δὴ ἱπίσοἀαοίίοη, ρα. Ὀγ ἐμ Απιούίοδη ΒΙΌ]6 Τ]πίοη, 1871, Απ ἱπργουθά νογβίοῃ ΜᾺ 
Ὀγίεῦ ῥἈ]ο]ορσίςδὶ ποίϑβ τῦλϑ ρσορασθά ὈΥ͂ Ὁγ. Οοηδῃῦ ἴοσ (818 γοϊαπλθ.---Ο, Α. Β.]. 



ΠΕ γίσοοσίς 



ΓΉΤΗ ῬΒΒΑΤ, Τ ΉΣΕΗ. 

ΕἸἼΒΞΕΤ ΒΟΟΚ. 

ῬΒΔΙ ΜΕ 1.--Σ ΗΝ 1. 

ῬΒΑΙΜΕῚ. 

1 ΒΙοβθοά ἐθ ἔπ6 ταδπ {μδὺ τ] κοί ποῖ ἱπ [6 Θοι 561 οὗἉ (86 ὉΠρΡΌΑΪΥ, 
ΝοὸΥν βιδιάθί ἴῃ [16 ὙΔΥ Οὗ ΒΙΠΠΘΙΒ, 
ΝοΥ βἰὑγθι ἴῃ {μ0 βοαὺ οὗ [86 βοογηΐξῃ!. 

2 Βυὺ 58 6] ρμὺ ὁ ἰὴ (86 Δ οὗ [86 ΟΒΡ; 
Απά ἴῃ ἷβ ἰαν ἀοίῃ Β6 τηραϊίαίθ ἀΑΥ δηά πἰρΐ. 

ὃ Απὰ Β6 5}8]] 6 || ἃ ὑγϑο ρ᾽δηθά ΟΥ [9 ΓΙν ΘΒ οὗἨ ΜΔίοσ, 
Τρδὶ Ὀγίη 
Η!β φαΐ Β8}8}} ποῦ ὙΠΠΘΓ; ᾿ 
Απὰ ψΒδίβοαυθ ᾿ ἀοοί 8.181} ῬτΌΒρσ. 

4 ΤὯ6 προ Ϊ]γΥ αγὸ ποΐ Βο0: 

ἢ ότι 8 ἔγα!ϊῦ 1 18 ΒΟΆΒΟΗ ; 

Βαυΐ αγὸ 116 {86 Ομ" Βῖοῖ (86 πη ἀτγινοίι ΑἸ ΤΑΥ͂. 
δ Τπογοίογα [86 ὉΠΡΌΑΙΥ 8}}8]} ποὺ βίδῃά ἰπ [86 Ἰυαάρτηρηῦ, 
ΝΟΥ ΒΙπΏΘΓΒ ἰπ [Π6 σοηρτορδίϊοι οὗὨἩ [86 τ] ΐθοιιϑ. 

6 ΕῸΓ 186 0Εῃ}Ρ Κηονοίῃ ὑΠ6 ὙΑΥ͂ Οὗ π6 σιριύθουδ; 
Βαί [16 ὙΑΥ οὗὨ [16 ΠΡΌΑΙΪΥ 8881} ρθυβἈ. 

ἘΧΕΟΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙΣ 

ὈΙΨΙΒΙΟΝ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. Εουν Οοὐί, 6η- 
πἷασ., διὰ 8 6 Βοββὶ, 88 Δ Υ οὗ [890 569 071]8 δηὰ 
(6 δι ογΒ ἰδ κο (Π6 ἢγδὺ δπὰ βοδοοῃὰ Ῥββ]πι8 ἰο- 
ξει] Ὁ. 85 ὁηὴ9 8016; οορ. οίδίοῖῃ οὐ Δοίβ 
χὶϊ!, 88, ψ ἄθγο [86 Αροβιϊο δ] οἰΐθβ ἃ Ῥαβϑϑαρθ 
ἔτοασι ον βοσοπὰ Ῥβδὶπὶ 88 ἔγοιη ἰμ9 δγϑὺ 88] ") 
(κεσοτάϊης ἴο {μ0 σογγεοίοα γϑϑδάϊηρ). Τινβ ον- 
Ὅταν ἀοο8 ποὶ ἀφδοϊάο, ἤον ὑπὸ σοἀὰ. 0 Βοββὶ ἀο 
ποῖ ὨΌΌΟΡ ΟὉΡ Ῥβδὶτὰη δ 8]}, δηὰ μὲ Αροϑι]θ 
Ῥμὰὶ πὰδὺ Βαανα δβιιασοά ἐμαὶ δοποοῤίϊομ, ἰΏ 80- 
οογίδησο τὶ οι ΒΔ81] 041}8 ὁ ἃ ““ Βῃηογ Ὀγθ- 
ἴδε" τ θ] 68 (Π6 σοιαρίϊοῦ μἱδοοὰ ὈοΐΌΣΘ 85 88 
ἰειγοδυοιίου (Ὁ αἸνίη, ΑἸγταὶ ἃ [Ηρ Γ6]ἅ, ΒΊ ΘΒ πὶ, 
Ηϊισίρ, εἰ αἰϊ]). Βαβι 68 Βοιὴθ δἰ τὶ τὶ ἐγ ἰῃ ὑπ6 
δίγυοίυτο οὗὨ ἴῃ 6 δίγορ 68, {0 Γ6 δΓΘ, ἰΐ 18 ἰσιιο, 
ἴατῃβ ἴῃ 86 οἸοδίηρς γϑγβο οὗ ἰμ0 24 Ῥβαΐμπ τ 10 ἢ 
δῖα δἰ γι ΚΊΙΏΡΙΥ δἰ πὰ αῦ ἱπ ρϑῦῦ ἰο {μ9 Ὀοδιϊἀ 9 
ὙΠ. τ οἷ τη6 181 ῬΒΑ]πὶ Ὀοχίηδ, δηὰ ἴῃ ρατὶ ἰο 
86 ἱδγοδίϑηΐορς τὶ! τ αἰο {86 18ὺ ῬΒΔ]πιὶ 610868 ; 
δὰ τὸ {ἰμΠ6 λασαλ, Ῥδ. ἰὶ. 1, 6 τὸ ἰθ 8ιὴ δηιἐ61]- 
68] τεΐθγοποο ἴο Ρβ. ἱ. 2. Τη680 ἔδοίβ οδηηοῦ Ὦθ 
οτου]οοκοὰ, Βιιΐὶ τὶν {86 αἰ ΒΥ οὗὁὨ βυδ᾽ οὶ 
δηὰ ἰγεαϊπηοηΐ τὸ σὰ ΟΥ̓ ΒοΥ νΪ80 ργουδὶ δ, ὑπ 6 ἀ0 
δοῖ οὐθη ᾿υδί γ (6 Θοπο]υϑίοη οὗ οὁη6 δπᾶ [}9 
Βδιηὴ6 Δυίποῦ, τ βοῖὰ ΗΘ ΒΘ ΘΙ ΒΌΡΡΟΒΟΒ (0 

4 

69 Ῥανίά, Ηἰϊεὶς ἐμθ σοι ὶϊοΡ οὗἨ (86 Ῥδ8]π|8. 
ΤΏ689 ἀγὸ ποὺ ψχίιμβουΐ Ῥγθάθοσθββουβ. Νουοσίθ- 
1688, ἀοδβίρῃ πὰ ὃθ δοκηον)οάροα δ δὴΥ σὰϊθ 
ΟὨΪΥ τὶ γοίοσθηῃσθ ἰο (116 ΔΥγΓΑ ρος πὶ, δηα ποῖ 
ψ1ἢ τοίογθμοο ἴο {86 ῬΡοθίσΥ. Τ᾽ ἷ8 8 ΟἸΘΔΓ ἴγοπι 
{89 ζο]]οννίης ἴδοίθ: (1) πᾶὶ ὑννο Ῥβδ]μλβ, ν᾽ 1{}}- 
ουαῦ 1168. Βιιου]ὰ βίδπαὰ δ ἰμθ Ὀδχίηπίηρ οὗ 8 
στοὰν οὗὨ Ῥβδὶπὴδ πο ἤαγο θαυ Β πϑῖὴ6 ἴμ 
{μον 1.165, [πὸ δβοοοηὰ οὗἉὨ ννῖ6}.) Θαυσὶθϑ οἱ ἰπῖο 
ἃ Θοπογοὶθ Ὠἰἰδίογὶ οὶ] ϑἰϊαδιίοη ἴμ6 γι) 6χ- 
Ῥγοθϑοὰ ἱῃ Ῥβ. ἱ. θὰ βϑῆθγα)] ἰθυ πὴ ; (2) μα] {10 
οῃίΐτο ἄτϑι Ὀοοῖκς 18 ορϑπϑα (1. 1 ; 11. 12) 85 ν16}] 88 
οἱοβοὰ (χ]. 4; χὶΐ. 1) ὉῚ ὑνο Ῥβδ]πιβ, τὶ! ᾿ς 
σφἦγᾶ. αὶ Ῥβ. χχχὶϊ. οὗἩ [6 δῖπιθ ὈΟΟΚ Ἰὲ κα νν 1860 
Ὀοχμθ πὶ αδὴγᾶ, 80 8180 Ῥβ8. οχὶϊ. ; οχὶσ. ; 
ΟΧΧΥΪ. ἴῃ ἃ Ἰαΐον ὈΟΟΙ.. 

Ακαΐῃ, ἴ.9 τπηδηζίου οὗ θεανϊα 88 {Π6 δυΐποτ ὮΥ͂ 
Βοῖλ6 οὗ μ9 Εδίμοσβ δπὰ οὗ ἰι:Ὸὸ Μ55Ξ. οὗ (9 86 Ὁ- 
ἰυδικῖπῦ Β689 πὸ Βἰδβίοσὶ 68] ἰουπμαδίϊοη. 789 [ι18- 
ἰοτ! 08) δρρὶ]!οδιΐοη οὗἩ {π6 βυι ͵δοὶ ἰο (ῃ 6 ρῬογβϑου- 
[ἴοι οὗἨ αν ἃ ΌὉΥ 840] (7 Θθπ1|8}) οὗ ἴο ὑμ!8 γϑ δ ε]- 
Ἰοῃ οὗ ΑὈΒΔ]ομΣ, 18 8 ἴαῖδο 086 οὗ ἰιἰδίουυ. 80 
ΠΚον 86 [ἢ 6 ΘχρΙδηδίϊΐοη ἔγοπι {Π6 οἰγου πη δί Ὡ608 
οὗ (896 Μαοοδθθδῃ ἂχ (Ἀ}Π || χον, ΟἹ δυβοη,"Ἐ 

ΦΙΤὨΪ6 ΟἹδΠπδΌδοη 16 Δ ΘὨ ΓΟΙν ἀἰ οτθηϊ ῬΟγβοῦ ἔγομῃ ἰδ 9 
ΔΌΣΌΟΥ οὗ [16 ΜΝ} 61} “ΟΠ ΘΟΣΩΣΘΩΙΔΣῪ ΟἹ [9 ΝΟῊ 198δι8» 
ταθμξ.] 49 



δ0 ΤῊΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΔΙΜΒ. 

ΗϊἰΣὶ). ο πουϊὰ ὑγο αῴζαίηϑί 850 1δίθ ἃ σοιι- 
Ῥοβίτοη οὶ 80 πιο 86 δἰ ΠΡ] ΟἿ Υ̓ δηὰ ἔγοβῃ- 
11.689 οὗ (πὸ Ῥβαὶπὶ (Κ 8167) 48 180 οἰ οτίς Θοη- 
δἰἀαταιοῦϑ: 1) Το ἀοϑι χηαιϊοι οὗ (80 ΒΟΟΥ͂ΠΟΓ 
Ἰοαὰβ ἴο {πὸ βοηϊθηϊΐου8 βίγία οὗ (6 ἃρο οὗ 80]1ο- 
ποη, ἰο ψιϊο αἷδο ἐδ6 Ιοοϑο βίγυσίατο οὗ {89 
βίγορίι68 ροϊῃί8β [6] 5568}. 2) γον. 2 ἀθοϊ6]γ 
Ἰοῦκ5 Ὀκοῖ ἴο 2405. ἱ. 8, ψ ΒΘΓΘΔΒ γον. 8 18 οδν- 
χιοὰ ἔανγί!οῦ οαἱ ἰπ Φοτ. χυὶϊ!. δ.-8, Εζθϑοῖ. χίχ. 
10, 11 Ἔχρυθϑϑοβ ΟὨΪΥ 8 σογγαϑροηαΐης ἰδουχηὶ 
ἴῃ 8. βἰταῖϊαν ἤογπαι [68 πΔ]. Τη6 βδιπὸ ἰάθβα 8 
Ῥαγιἰσα]ατὶζοα, ΡΒ. χοὶ!. 12. ΤΈΘΓΘ ἰ8 ἃ ΡοΟβ810}6 
δ᾽ δου, 2 Οἴγοη. χχὶϊ. ὅ. 

[Ενα!α Βα ρροβ68 (ἷ8 Ῥβαὶταὰ ἰο 6 8ὴ ἰηἰσοάπο- 
ἰϊοῃ ἰο ἃ ποῦ δῃοίϊθηΐ δηι δηλ} ν ΘΟ] οἰ ΐοη οὗ 
Ῥβ88]η}5, κί νης (86 ῥ᾽ οὗ ἸΔὩΥ οὔ ἔμ 6πι, (πο ἀ15- 
Ῥοϑβίιίοα τὶ τσ δὴ δηοίοεϊ ροοί Βο]οοἰ θά δηἀ 
τοιροὰ ἐμοθιη, δηὰ (μὸ βρίτῖ ψῖῖὰ ποσὰ 6 
του ἤλτο ἰμθὰ τοδὰ. οἱ ἰσϑο! βαυβ ἐμαὶ 
πὸ σο]Ἰοοί'οηΒ οὗὨἨ ἰδ Ῥγοριιοοίοβ οὗ [8818 ἢ 
δηὰ πὸ ϑ0]π|8 8.09 δἰΐκο ἰὼ ἰπαὶ {πο Ύ Ὀοΐῃ 
Ὀοσία τὰ ἃ Ῥγοϊοβραθ. Βδῦῃθβ οοῃϑίἀδθγβ 
ἦν 49 ἃ χοῆδγὰὶ ἱἰηϊτοδυοίίΐοη ἰο ἰδ δοοΪϊς 
οΥ̓͂ ῬΒΑΪπη8, βίαι 89 ρσοθογαὶ ῥτίμοῖρὶο οὗἩ {86 
Δ νν 18}. ἘΠ ΘοΟΥΔΟΥ͂, “ὁ (Πδ ἃ τἰχαίθουϑ [{{6 ννὺ}}} Ὀ6 
αἰϊοηἀθοὰ νυῖϊ ῬΓΟΒΡΟΥΪΥ͂ δπὰ ὨδρριΌθ85, δηὰ 
{πὲ (πὸ 116 οὗἨ [86 νίοκοά νν}}} ὍΘ ΓΟ] ον θα ὈῪ 
ΒΟΓΓΟῪ δηά γυϊη." Ὲ Τῇο ίτιιο Υἱο 18 (8: ΤῊ 6 
Ῥβδαῖὶπι Ὑ85 ὈΓΟΌΘΔΌΪ σοπιροβοὰ δ8 δὴ ἱἰηίγοάυο- 
(ἰοῦ ἰο (89 ΘΓ ΪῈΡ οΟ]]θο ἴοη οὗ ἰΐ9 θαυ αϊο 
Ῥπα]πι8, τηλὰθ ἴῃ (μ6 ἅμ6 οὗ οϊοπηοι, Ρ61}}805 ὑἢ- 
ἀδν δἷ8 αἀἱτοοίΐοη, τοϊδι ἰὴ 18 Ρ᾽δο6 αὐ 6 ολὰ 
οὔθ Θητῖγο 60]]6οιϊοι δῇ 1 δὰ Ὀδοῃ ἔογπχοά. 
--ἰΟἈἪΑ.ὄ Β1 

ΟΥ 86 (γοθ ψϑῦβοϑ οὔ (89 18ὲ βίγοριιϑ, ΕὉ{ἶ γ Ὸ ἃτθ 
οὗἨὨ ὨΙΔΠΥ͂ ΠΟΘΙ Ὀ6ΥΒ; [086 οὗἁἨὨ [86 24 Βίχορο 8060 
ΑἸΪ οἵ ἴνγο τποηχῦοτϑ, Ὀὰὺ (ΠΟΥ Τὰ δἱοηρς 6ῃ- 
Αἰγ ον ῬΆγΆ] 161 ἱπ ἐμ οῖν βυ]οοὶ, (ἰδ ἰθ: μ6 ἀ6- 
δοσι ρίΐοη οἵ {10 τἱιιίθουϑ δηὰ (9 πὶοϊκοά 86- 
οογάϊηρ ἰο ἐμοῖς γοϑρϑοίϊ γο θθιανυΐοαν κῃ ἀ 681} γ. 

ϑισ. 1. γόον. 1. "ὐὔν- Αελ»ά, οἰ γπιοϊορί αὶ, 
ἔγοαι {16 δἰ σηἸ βοαίΐοη οὗἉ (6 Βιγαῖϊ σεῦ δηαὰ ἀϊτγοοὶ 
ΘΟΌΓΒΘ, σίνοβ (6 ἰάθ8 οὗ νοὶ ἴα γο, σταπληιδί σα}, 
ἴ 8 δ) ὁσχοϊαιηαί!οῦ οὗ οοηρτγδια]αϊί ἢ, ΟΥἩ Τα μ6 Ὁ 8, 
ἀοοϊαγαίί οη οὗ τοσοορσηϊ οι δηὰ οὗ ργΓαΐβθ: ὀεαίϊ- 
ἐμάϊπε8 ἐἰμω8 οἰτ.} ΤΠ δυθδίϑηιῖγο ΓΘΏΔΘΤΒ {}16 
Ἰδαηρύηρα πο γ6 ΘΙ ΡΒδιὶο 8 (π6 σοῦ δη., 8. 
ΧΙ. 2, οΥ 1889 ρμᾶτγιϊς, Ῥγσου. ἰδ. 18, [(πὸγ 
δριὶγ: “ΤΊ Ῥγορμαὺ, σβθηῆ ἢΘ 8665 (Πα (ΠΟ ΓΘ 
δΓ6 ΤῸ 86 ἢ} ῬΘοΟρὶΘ οἡ Θατγίἢ, δι θη} Ὀυγδὶβ 
ἴοτγιὶ δηὰ 8408, " ΒΙοβϑβϑοὰ 18 (6 τιΔΏ.᾽ ᾽ἢ 

ΤΌΘ 086 οὗὨ ἰ(ἴἸῶ ρῥίαγα] ἰο πιδτὶς {116 δὐοδίγαοὶ 
τ ΘΠ 8818 18. δηοίθηί, ΘΒΡΘΟΙ ΔΙ ἴῃ ἰμδ6 Η6- 
Ὀγον (ἔπαιν, Αια ρλγίϊολει ζελγδιοὴ ὙΠ. Αἰωσ. 
ὁ 119). 

“ [ογάδηογ ἢ τοραγὰθ {πὸ ἔττο ἤγδὲ Ῥ881Π|5 “ ΔᾺ5 ἀϊοί(ί ποῖ, 
δὰ δα οὐποί[ἰὐἰς ἃ ΚΟΠΘΓᾺΙ ἰοἰγουδαοσίίοπ ἴο 1Π6 Ὑ8οΪθ 
Ὀοοῖκ, βὰ 85 βά ἀγοοδοά ἴο [16 ο]ὸ ποτ ἃ ; δηὰ 88 ἴηο οἷο 
Ὀοοὶς ἰδ ἃ οοτηροοίϊθ οὔθ, Ὠοΐῖ ἀῦο ἴο ακανίά αἴοηο, ἰπθ80 ἔνγο 
Ῥεδ!η)δ. πο ΒΓΘ 8 Ῥτοϊοχιιθ ἴο ἰΐ, δγθ ποὲ ἰἀδοηπεί οὶ πίτῇ 
Ηἶπι. ὙΠ686 ὑπὸ Ῥϑα]π})5 [Ὁτπὶ ἃ ρμαΐσ. ΤΉ ἤχαιϊ οἵ 1Πθπ} Ἰοοῖϊκα 
ὕυδοῖκ παγὰ τὸ {π6 ἴανν οὔ Μοδόδ (νοῦ. 2): [6 δοοοῃὰ ἰοοῖκα ἴου- 
φαγὰ ἴυ ἴπο αοπροὶ οὗ ΟΠ τίθι. ΤΥ ͵οἷη ἴπ6 ἔνο Τοϑεϊδι)θηΐα 
τοχοΐμογ, Βοί! οἵ ποτ δροηὶς οὐ [Ὧθ Ὀ]Θδηϊ ρα οὗἨ οὐοαΐοπορ, 
δηὰ οὗὨ [π᾿ πιλϊοα!στίοη Ὑ ἰςἢ 5 τοδογυρα (ὉΓ γῦρο ἀρχαί δὲ 
αἀοὰ, ΤΟΥ δἰδηὰ μὲ ἴπο Ὀορίπεὶης οὗἩ ἴῃ Ῥϑα ον, {|| 4 69ὁ- 
Σιξὶ πὶ ἀπὰ απ ΕΑ] :---δΔηὰ Π6Υ ΥοΥτ8] ἴδ αν} ΓΑηναςΓ ἢ 5 
οὔ ἴ)ο αἀτολὶ ἀμγ οὗ όοπι, Ὑμβδη (μδ0 Φαδχο ν1}} καῖ αἱ] 
Ὠρ(οὴδ ὑὈδίοτο Εἰπι, πὰ ρίδοθ ϑοῖθ Ο ἴδ0 τίχιιΐ ἃ δυηὰ 
οἴδοῦῳ οἢ ἴδπο Ἰοἵϊ."--ΟὕὌ0 4. Β.] 

πρίοϊά : [ἠ“ϊὸ 86 ἰογηλοϊδ οὗ ἰδ0 Ὀοα' ἐμ ἀο6, δείΉ. ν. 
ὃ- ἡ] Α. Β.) . 

ὍΝ αἰτοῦ ---αἴδη ὅθ 1}--αἰ 0 1}, εἰς.---Τ 9 
[τ60 Ρογίθοιϑ ἰῃ τοῦ. 1. (86 σἴδηρα οὗἩὨ [86 νογδαὶ] 
ἰπίο 8 ποπιΐπαὶ δοῃίθῃσθ ἰῃ ΥΟΓ. 2 α, (86 ζαΐιγο 
(σονγθ ιν οαἰϊοὰ ἱπρογῖ. ὉῪῚ Εννα]4) ἰπ τοὺ. 2 
ὁ ξίνθ 8 βιδαϊηρς ἰο {86 ἱβουσιῦ. Τμ18 βιδαϊης 
σϑοποὶ ὈΘ θη Ι ΓΟΙΥ͂ ΟΧΡΡΟδδϑὰ ἰπ ἐγαπδίαιῖοη ονν- 
ἰῃς ἰο δῇ θῃϊίγο αἰογθησο Ὀοίνγοοῃ ἰδ Ηρθῦγονν 
δηά (80 Επις ἰδ σου υραιίοηθ. [ 18 οἴποοά ὈΥ 
(89 γοδτι οὗ Αῦδθη ἔστγα ἰδὲ (0 ΗΘΌΓΟΥ 8ι:- 
(ΒΟΥΒ υϑοὰ ἴοΥ {0 Ῥγθβθηΐ ῬΑΥΎ (6 ῥταοιογὶῖθ 
δηὰ ΡΑΓΟΠΥ (Β9 Γαυγο. [Τ|6 ρογίθοι 18 υδοὰ ἰ9 
ῖνθ (6 δοδβίγαοί ργϑβθῃῖ οὔ οὔὐῦ ἰδπρύαχο, ἰπάϊ- 
οαἰΐης δὴ δΙΓοδαΥ Ἰ᾿ἰοηρ- οοηἰἰηυθὰ δηα 5811}} 6ἢ- 
ἀυτγίῃς δοπάϊμ οι ὁγ οἰιηγδοίοτ βίο, υἱά. ΘΒ. 
Πεὸ. Οταπι.. οἂϊι. Βὅριακα ΧΧ. Αὠὴλ καὶ 126. 
Επαιῦ, ἢ 18δ6. Βαῦπθβ: “1 ἰ8 ὑμ6 ομδγαοίογ- 
ἰϑιϊο οὗ (9 τηδΏ, αἰ τσῶγϑ δηὰ Βδοὶί }}Ὺ (ἰαὶ ἢ 6 
ἀοο68 ποὶ ἰλ18 νγ]ῖς."--ο. Α. Β.] 

[ε 18 φιθδβιϊ Ομ Δ Ὁ]9 ἩΒΘΙΒΟΓ (ἢ 6 ἰὮΤΟΘ ΤΟΙ ΌΟΓΒ 
οἵ γϑσ. 1 ἔογττωη ΟὈΪΥ [Π ΓΘ 6 ῬΆΓΔ]]οἱ οἴαυβο8 οὗ ᾿1|κ0 
βἰρηϊβοδιίοη 88 ροορίϊο 8] νυ δίϊοηϑ οὗ (6 ὑβουρσῃὶ 
(δῦ τὸ τηυϑὺ ΔΘ ΠΟ ἰπίδγσουγβα δὲ 8}} στ οΥ}] 
ἷἴῃ ΔΏΥ ΜᾺΥ (Μυδβουϊυβ, Βοβοῆμι., 86 ειίο, 
Ηθηχϑι., ποτ, ΟΥ ἩδΟΙΒΟΡ ἔβογο 18 ηοὶ 1118- 
ἰγαϊθὰ ἰπ {μ6 οἰλοῖδα οὗ δχρτοβϑϑίοη 8 ἱπιθηβϑ᾽ῆσα- 
᾿ἰο οὗὨ (86 Ῥοββι ὉὈΪ6 ραγιϊοϊ ρδίϊου ἰὼ (6 σδὶοῦ 
ἔοτιῃβ οὗ ἰπίᾳφυϊ γ (ΑΌδη Εστγα, διῖον, 6] ἰΣ 86}, 
Ηἰἰσὶς [ΒαΓΏ68)] Βοιηθν Βαὺ δὐϊον ἐδ 6 {γρ9 ἱἐπιρὶὲ 
οογάε, Ρεοσοαίογεδ Ορέεγε, ἐἰωδογεδ οτέ. ΒΥ τ [ὉΓ- 
ἸΔΟΥ ΥἹΟῪ ψ6 8ΓΘ ὑϑ08}}} γοΐοσγαα ἰ0 ἰ}|ὸῈ 858οῦ- 
ιἴοη οὗ θενὰ Κι ποδὶ, ἐμ δὲ ροΐηρ, βίδπαΐηρ, δὰ 
δἰ εἰς το [89 ἴΠγ60 σὨἰοῦ οομ αἰ τ οἢ8 οὗ 6 δὰ- 
8 ὈΟΩΥ ὙΠ θη ἀναῖκο. Τίιο ἰαιίον Υἱὸν ἰ8 ποὶ 
ΒΘ ὉΥ ἴμ6 ἔλοί ἐπδὲ γὰ σδηποὶ δϑοῦῖθο ἰο 
»ΌΏΝΛ νδδλα᾽, οἰ γιλοϊορίσα! ἢν {86 πιϑδηΐηρ οὗ νἱϊὰ 
ΤΟ Β.]6Β8Πη688, δηὰ μϑββίοπαίθ δρί(αἰΐοα, μβθησθ 
ἰοἸ]ονν ἀἰβίαυθδμ668 οὐ 86 ροδοθ (Ὁ εἷδν δέ αἰδῇ). 
ΗἸσὶ ΒΌΡΡοΞβϑβ ἔγοιῃ ἐμ6 “Ἐιἱορὶο (μὲ (86 ἔιχη- 
ἀδιηοοίαὶ τηοδηΐηρ 8 Τογροι(αἰποβ8 (οὗ 6Θο4). 
Βοιίοθον (Δίεως ὀχερεί. οὶ. Αελγεηΐεαε, 11, 220), 
ἸκΚονδο ἔγοπιθη ἐδ ΦΕΙορὶς ἱρίοργοῖβ ἢ 88 
τΘΔΒΥ͂, δβίιδϊηο, βοϊϊοά, δὰ ἤδῆσο ἀδσῖγοβ ἴΪ16 
ἴάθ8 οὗ χυΐιγ. Ηυρζοϊά ὅπὰ48 ἴῃ ἐμ ἰάϊοπηδιῖο 
186 οὗ ἐι6 ψοτγὰ 8 δβἰπηρὶθ σοπίγαβί ἰῸ γ΄. ΤᾺ] 

ἄοῃοΓα] πλοδηΐης, οχίοηδίης ἕν Ὀογοηᾶ ἰδ ᾿ά 68 
οὗ συγ (8868), δι 118 ὙΘΥΥ͂ Ὑ6]] (Π| 80 οὗὨ {9 
Μοτὰ ἰῃὰ (89 2ἀἃ δβίγοριιδ οὗ [6 Ῥβαῖπι. [Ι͂ῃ Δ 
6486 [88 ΘΠδτγδοίογ βι165 οὗ γαδλα᾽ ἐπι, σἰνϑη ἴῃ 18. 
Ἰνὶϊ, 20, τοδὶ ΘΒβ Δ }}} ἱπάϊβρυϊὉ]6, δηὰ 
(06 διἰαἰοιηοηΐ ἱβ οὗ ἃ ΓΧ» -- οουποὶ! οὗἩ (ἢ 680 
ΒΔ ὈΡΥΒΟῺ9 ΨῈῸ πιὶρις ΒΟΤΎΘ 88 ἃ τιοάοὶ δυὰ 
ΤΩΘΔΒΕΌΓΟ [ῸΓ (δ 6 ν4}Κ οὗ οἴοῦβ. Τμὶ8 18 βΒοσσῃ 
ὈΥ (Π6 σοηῃδίγιοιΐίοη οὗ λαίαεἡ ψῖῖἢ} 2. 18 ὁχ- 
ῬΓΘΒΒΙΟΏ ΑἸ ΥΆΥΒ ΤΟΙΘΥΒ ἴ0 {9 Βρθ6σο οὗἉ βίηζωϊ 
Θπιοίϊοη8 οὗ μοᾶτὶ ΒΘ ΒΟΥ τὸ Δγ6 ἰο ἐμῖι κ 
οὔ (6 τοβοϊα(ἴοπβ οὗἩ {86 ψ}}} Τογτιιοὰ ψ ὶςΐη {1} 
Βοδτὶ οὐ 18:9 σοι ηϑοῖ ἱτπηραγίοὰ το οἴογβ, [ἢυΡ- 
[ο]ὰ βίαιθϑ (μαι ΠΧ», Κὸ (86 [δι οοπφίδμτη, 
48 8 ἱπνοΐοϊ α ταϑδηΐης: 1) αὐεοϊωί(οῖψ, ἃ τΤοβο]- 
ἰἴοη ἔογπιδαὰ πὶ Βΐη {16 παδτὶ ; 2) γε αίἱυοἶν, ποτὶ - 
πᾷς ὕροη δηοίμον οἰ ΟΡ ΔΒ Οχ δίῃ} }6 οὕ δἀνίοθ. Ηθ 
{1.8 (880 τ ἰ8 ΘΓ υϑοὰ ἰὰ τ γοδιῖγο ΒΘ 856 
ΘΒρΘΟΐΔΙν 88 ΘΧΔΙΠΡ]6.---Ο. Α. Β.] Ὑπογο 8 πὸ 
οσσδβίου [0ῸΓ ἐπ 6 οογγθοίίοη ΤΙ» διαὶ τα σοῃργο- 
ξαϊΐοη, ΘΟ ΡΔΩΥ͂ (Ο:,8Η}., Εἰ πιεπἀαίοπεη σαπὶ Α. Τ., 
826). Εον ἴθγβα 18 0 γϑοίδγῃοθ ἰ0 ρἷδοθ οχοθρὶ 
ἴῃ πιοδλαῦ, π ΒΘΙΒοΣ (818 ποτὰ ἀθηοῖθβ ἀπο! ην 
(Κῦβι θυ), οὐ βϑεὶΐ (8ορῖ., σ υ]κ.. ἤδηρει., βο!ιο 8) 
88} ϑδῃ). χχ. 18, 2δ, οὕ βοβδϑίοῃ (ϑιγγίδο, Ατδῦ.. 
εἰ αἰ.) 48 ῬΒ. οΥἱ. 82 [Δ. Υ΄., αδεεπιὺίψ.---Ο. Α. Β.] 



ῬΒΔΙΜΊ. δ1 

Εν ἀεγεςὴ 8 ἃ Βαυτγαιΐνο ἀοδρηδιίοη οὗὨ ἸΩΔΏΠΟΥ 
οἵ δοιΐς, δοπάυοι. 
6 σδημποὶ 866 ὙΠΥ͂ ᾿απιαά, τὶ 3, βου] ποὶ 

τοϊδίη ἴ86 πιοδυϊος οὗ βίδπα ἔββϑί, βδϑῦβθυθγθ ἴῃ, 

{16 πλῦΓ0 βίηςο, δοοοτάϊηρς ἴο Ηαυρίοϊά, νὰ πορὰ 

ποὶ ἰηΐον τί Πὸ είι9 ἔγοι ἐπ διμαδπιθηῖαὶ 
τορδπΐης οὗ ἐξ ΤΊ, ὁ“ 8110, 1[4}},᾿} ταὶ οὔ ““ οΥἹὶ ἵγοαι 

ὙΟΔ 689 ΟΥὉΪσΠΟΓΆΠΟΘ τ᾿ Ὀαΐ ΓΑΙΒΘΓ ΓΘ Ὀσουσῶϊὶ 
(ο τῆι οὐ “ δἰπηΐϊηρ 8 0}108}}γ.᾿ 

ΔΙογοοτνοῦ ἰμ6 ἀοϑορὶ ριΐοη οὗ [80 ΒΟΟΥΠΟΥ ἴῃ (86 
Ρτουογὺβ οἵ ϑοϊοιμου (Δρργορυίδίο Υ οχρ δἰ ποά 
ὉΥ Ηυρίο]4) τοδοθθϑ ἰμ6 οἰϊπιαχ οὗ ν᾽ οἰθα- 
π888. ἰῃ (86 ρμίοίοτγία] ἀοβοτὶριΐο, ἈὨΟΎΘΥΟΥ, γγ6 
ἃτὸ ποὲ ἰο ἰδκθ ΟΥ̓ΟΣΥΥ ΘΧΡΥβϑίουῃ 88 ἀοριηδί!ο. 

ΤῸ ἐγδηϑιδίΐϊοη οὗ ὰ ὈΥ͂ Ῥοβίίίομοο, τ αῖο ἢ 6χ- 

Ῥγεββίου Βοβοσ δρρ]168 ἴἰο 186 ἱηθυθποθ οὗ (86 
ἀον, 68 0 ϑυρροτγῖ ἰα ἰὸ Ἰδησυᾶσο. ΝοΙΓ6Γ 
5 (6 [πα απηθπῖδὶ ταϑδηΐϊηρ {μα οἵ ἐἱαγηΐης (ῬΔ8- 
5), Ὀὰϊ ῬΑΓΟΥ οἵ ᾿ἰβρίηρ διὰ βιδιμμλθυηβ, ΡΆΓΟΥ͂ 
οὗ Ἰαυχπῖης δηὰ τηοοκίηςφ. [Ηυρίο]ὰ : “Τοὶϑ 
ἦα ποῖ ἃ Βσοῦῃογ οὗ γο] σίοη ἱπ Οοὐὖ 56η86, ΠΟΥ 0η6 
ὙΠῸ 8λγΥ3 ἴΠ6γ0 8 5ὸ (ὐοά, Ὀθσδαβα (9 τοὶ σίοη 
οὔ τ:9 υἱὰ Ταπίαπηοαῖ νγὰ8 ποῦ ἸΠΘΟΓΥ͂, Ὀυΐ 6880η- 
εἰ8}}γ ἀϊϑροϑὲι οι, ργδοίΐοο:. Ηθ 18 οὔθ 0 18 ἔγὶ - 
τοΐοιι5, ἀἰϑγαζαγ ΐης [116 ΑἸπιὶ σα γ, πα κίπρ βροτὶ 
οΥ̓͂ ΑἸϊ ιμῖπᾳ5, οὗ (6 ψογϑὺ 61.188 οὗ ἴμθ νἱσκοη. 
Βατηδθ: ““ἯἾἿ ἤλῦθ 6 γθ ἃ Ὀδϑυῦ ἃ] ἀουῦ]6 σγὰ- 
ἀδιϊοη οὐ οἰϊπιασ, ἴῃ 86 ποι 8 δὰ νογὺϑ οὗ {19 
γοΓ96, ἰπΠἸσαιης δυσσοϑϑῖνο βία χϑϑ οὗ Ομ αγ ΟΙΘΥ ; 
παϊκίηρς, βίδηϊηρ, δι υἰπα: ἰγγοὶ σίου ππθη ἴῃ 
ξευοταὶ, ἴμο80 ψῖιο ἀϊϑγοφατὰ Κποση αὐ δηιὶ 
γἱ οἷα 6 πυδῃ ΟὈἸ καί ἴοπ, απὰ {050 γὙὴ}0 ΟΡΘΏΪΥ 
τοοοῖς δὲ υἱγίιθ δηὰ βοοῦδ δὶ {6 οἱαὶπὶδ οἵ το]!- 
κἰου.᾽"" ΗδηρβιθηΟΥς 58 08 {Ππαὶ ὁ’ ΒΟΌΓΠΘΓΙΒ Οὗ Γ6- 
Ἰισίοηῃη δῖο 48 οἱ 85 {1|1ὸὺ ἴ}}. 18. νυ. 19; Ζ26γ. 
ΧΥΙἱ. 15. Εναϊὰ: “6 Μιο τηοα αίθ8. 60}} 18 
Δἰγοαγ α »Φ, οὐδ ἀγίνθη ὉΥ ραββϑίοῃυ, Βὸ Ψῇο 
ἀοοβ ἰῃ6 δι νυ βϑοὰ ου]] ἴα ἐξ, ἃ δίπθηον, 6 νν8ο 15 

δἰγοδὰγν 50 δοσιιβιοιη. ἃ ἴο ΒΌρΡΡΓΘΒβ ἃ ροοὰ 60Ὲ- 
δοΐδθοο ἰδὲ 6 Βοοῦῃ9 δηὰ ρογνυογῖϑ σοοὰ ἰῃ 80- 

οἰοίγ, 5 ὩΣ 8. Βοοτηον."--Ο. Α. Β.] 

γεν. 2. Οἱ ἐδ σοδίσασγ ---ὐΣ 332, ΠΙΘΡΑΠΥ, 
“Ὀαὶ 17,᾽᾿ ΓΟ παζαίγθ βοηίθῃη668 Ἰῃἰγούα68 (ἢ 9 
οοαἰταδὲ τψὶϊ οι ρ 8818 (ΕἸνα]ὰ, ὁ 854 α)] ΥἩΣ 
ΖοϑβΆ. ἱ. 8 ἴῃ νον, σε ἰοὶι 15 απ οἱ ρει, θ6αὶ, νἱ. ὁ 
5Β6.: χὶ. 18: χυΐϊ. 19, γσὸ σδαποῖ ἀουδι πδ8 [86 λόγι ἡ 
(6 να} ἱπδιγαοιϊοη) ἀ0608 Ποὺ ΠΠΘ8Π ὮΘΓΘ 186 ΓΕΥ͂Θ- 
Ἰπΐοη ἰὰ σαποτγαὶ (ΜΠ 16}186}18, ϑι16 7) Ὀσὺ {Π6 τὶ ς- 
ἰδη ἰὼν οὔ Μοβοβ [ἢ οίίο, Ηιιρίο]ὰ, Ηοημϑδί., 
εἰ αἰ (5. χὶ. 7, τ νοϊιπλθ οὗ ὑπὸ ὈοοΚ). 1116 
Τοροιἴοη οὗἉ (118 ποτὰ ἴῃ (9 Βοοοπὰ τ. Ὑ οὗ 
6 γτογβο 15 ποὶ ἰδυϊοϊοσίσα!, 8ὸ ἐμαὶ ψὸ δοιὰ ὃ6 
ἱπάυσοα ἰο ταρατγὰ ἐῤδιαλεξεργαῖβο (Ῥαυ]ὰ8), δὰ 
δοῖ ἰΠο ἰλόγαλ, 85 τἰ00 δβιιθ]οοὺ οἴ (86 πηραϊ(δίΐοη. 
ΤΏ τουιατῖκϑ οὗ ἀοἷον: “ΜΠ ορείμγ ἀόπιο ποπιθη 

ἰεγὶς ἐξ τοὶ αὐτο σαγξδ αοὁ ρὈτγείϊοδες ομ7μδ υεἰ δοίο πο- 
διὶπο ἐπίέπιε ἀεἰεοίαπίητ ρ»ἱὶ,᾽} ΘΟΥΓΔΊΏΪΥ τη θ868 1.6 
8δ6ῆ86. Πασαὴλτῖχαϊ, ἴῃ 1186], Ὀ6 ἃ ροοιίοδ] ἀοδὶς- 
πιδιίοη οὕ ἀϊβοοατῖβο, 8. χχχυ. 28, ϑβ ρεοίδ᾽] Υ 88 (80 
Εἰ] ΟΧΥῪ 6868 "δος (ο [8.6 ἰάδ68 οὗ τυυγ υτίηρ, 
δηἀ Πὲ5 Γογπιϑά (9 τηρϑηΐης οὗ (δ᾽ ηΚίηρ, τη66]- 
ἰδείης, οὐἷγ ἔγοαι [Π 6 ροϊηὶ οὗ νἱοὺν οὗ ἀιβϑοοῦγβο 
πὶ τἢ6 δοὰ]ϊ. Βιι ι{Π|ὸ ᾿ἰαίί Γ᾽ δἱηὶ βολίίοπ 18 
βεὶ δοϊάβ, ῃοὶ 80 πιιοὶ ὉΥ ᾿ἰ8 οοπποοίϊου ψνῖ ἢ 5 
88 Ὁ (60 ΡὮΤΆ56 ἀδγ δη πίρμί; ἴοῦ μογθ '8 0 
Τοδϑοὴ (0 ππάογβίδη (6 ρ΄ ΓΑ80 859 σωυγαίϊ νο οὗἁ 
ΒΔΡΡΥ πὰ ἸΠΒΑΡΡΥ {ἴπ|65. Βεαὶ ἐϊ ἀ068 ποὶ η 68} 
ὁ ὑγοοάϊΐηγς ΟΥ̓ΟΣ (ἰ.6 Ἰοί(οΓΣ ἰὰ ἰ)}0 86η86 οὗὁὨ ι48- 

181, ΠΟΥ ΔΗΥ͂ Οὗ Σ᾽ Κ᾽ ηἀ οὗἉὨ ὑἐποοτοι 8] οοηἰοιαρ]8- 
ιἴο, 88 18 ΒΟΥ ΡΑΥΓΥ Ὁ ὑπ6 τηθπίΐϊοη οἵ ἀ6- 
᾿σαι (ἰλ ΠΥ ἰμοὶ ᾿.8.110}}, ΡΥ ἤγουν {π6 6οῃ- 
τοχὶ νι οἷοι 18 τγουρμουῖ ργδοὶὶοα) ((Ἰδ.88 αραϊηδβὶ 
δε Ἥοι.6). [6] 1286 Ὀδϑυυ ΠΥ: “ ΤΙΘ ααϊοὶ 
80} ΠΟ, ῸΥ οὗ ἱμνοδιϊχαιίοα δα πιοαϊ(αἰίοη.᾽"---Ὁ. 
Α. Β.] 

[2 γΥ δπᾶ πἰρδῖ.---ΗυρΓ[6]4 τοραγαβ ἴὐ 88 89 
α80.] Γογαια]ὰ ἴὉΣ σοπίϊμ 4), ΡοΓροί 4), 48 ἴῃ 4}} 
ἰδιρυδροᾶ, Ῥὲϑ. χχχὶϊ. 4; χ]ϊὶ. 8.--Αδ, Α, Β.] 
11:10 ὀχργοβϑίοῃ “Ὡἱρ δ᾽ Πὰ8 ἃ δρϑοΐδ] βδρ- 
ΡτΓορΥϊαίθ 658 Β6Γ6, ἴῃ (ἰαὺ διηοης 1116 726 8 (0 
αἰχῦ ν᾽ 88 ἔγοηι θ οοἸοοῖς ἰῃ {80 ονθηΐηρς 11}} 6 
οἷοιοοῖ ἰπ 189 τηογμίῃρ, 

γον. 8. Δῃηᾶ 80 86 ἰδ ||ς9 ἃ ἴσθϑ ρ᾽δηϊϑᾶ 
ΟΥ͂ Ὁτοοῖτα οὐ νναῖθι.--- 9 ρμογίεοι ψἰτἢ 
γῶν σοηδβοοιἰγο ΒΟΥΒ ὑπαὶ ὸ ἄνα Π6ΓΟ ποῖ 
(ἢ 9 ΤΟΉ80η Οὗ 6 Ὀοαιϊίυάο, Ὀυΐ ἃ ΠΙΣΙΠΟΣ ὁΧχ- 
Ρϑηβίοη οἵ ἰὺ ὈΥ͂ ἃ δἰαἰοιηδηΐ οὗ (6 δοπϑθαυθῃσοθ 
οὗ 186 δοῃάμποϊ οὗ τ6 ρμίουϑ, ἦυ8ι ἀφοβοχὶ θά. 

ΤῊΘ οἰγτηοϊοῦν οἵ ΣΡ (ΑἸοχ. διέξοδοι) ἄοθϑ 
ποῖ σΟΠ1Ρ6] υὰ (ΗΠ αρίε]4) ἰο ἐῖμκ οὗ οδμα]8 (06 

οιο)ὴ. [Ηυρ[ε]ά: 28 τ οἴδανο, ἀϊνίἀο. ΤῊ 
1581.18] Π8Π16 οὗ Ὀτοοκβ ἴῃ Ηρῦτον, 88 ἴῃ ἀγδὺϊο 
δηὰ ΣΙ ἰορίο, ον βίτοαπιβ. Βἰθῆμ : “ ΒΟσΔΌΒΘ 
ὈτγΟΟΚΕ δηα βίγθδῖπβ οἴθανο δηὰ αἰνἀθ (Π6 80- 
ἴδοϑ οὔ (88 οαγίἢ." --α Α. Β.] Τ|ι6 ἀου]ο ρῥ]υ- 
ΤᾺ] ΥϑΐοτΒ ῬΑΓΕΥ ἰο ἴ[Π6 δϑυυπάδησο οὗ ὑγδίθγ, 
ψἱοἷ 18 ΥΟΡΥ ἰρογίδηϊ πῃ (Π6 Οτγίοαΐ ; ῬΒΥΓΥ ἴὸ 
(86 τίοι ἀϊδιγί δα ιτοι οὗὨ Ὀτοοῖ8 ἴον (868 ἔγαοι ῆσα- 
(ἴοη οὗ ΘΟΥ̓ΟΡΥ ἰτεθ οὗ ἰπαὶ Κιπὰ. [ΓυΠῸὉ γὸ- 
ταὶ ἀβ υ8 ΟΥ̓́ΣΠΘ ΘΥΟΡ ργοοη ἀαἰθ Ρδ᾽πὶ8 ἴῃ [89 
Φογάδῃ συ] ]ὸὺ δἱ Φογίομο, βὶν. χχίν. 18; θοαὶ. 
χχχίν, 8.7} [δε] ἰσ8οὰ: “1 (0 Γαϊδίϊνο οἰδιι8θ 
(6 Θἴωρμιδ5ὶβ ἰ8 ποί οπυγοῖν ἀροὰ Ἷ}2 (Οαϊνὶπ) 
θαϊ ἸΝ9 18. (86 δγβὶ δμὰ ἸΔΨΔ {10 βθοοπὰ οπὶ- 
Ὀἰιδίϊο ποτὰ, Το γαῖ! ὀχροοίοα, ἰὶ αθοτά8, δὰ 
ἰμαά φορά δὲ {9 Ῥτοόοροῦ {ἴπ16, νι ουΐ ἜΥον ἴῃ (ἢ 6 
ΘΟΌΓΒΘ Οὗ [116 ΒΟΔΒΟῺΒ ἰβαρροϊπιϊηρ (8.6 ΒΟΡ6Β.᾽" 
ὁ 6 ἔγϑϑδῃ ζοϊαρο 8 ἃ ἤρυτο οὗ ἔφι., τ πὶ οἢ 
σι δηζοβ (9 ναῖον οὗἉ 11 οὗ ἰὴ αἰνίπο νογὰ ἰπίο 
ΒΆΡ δῃηὰ βιγθρι, δά 86 ἔγαϊ 8 (η6 ἄχυτο οὗ 
ΨΟΥΚΒ ΨΠΪΟΒ ρΥΔα ΔΙ σἱροὰ δηὰ βργοδὰ (μοὶγ 
Ὀ]οββίη χβ δγουηᾶ."--Ὁ, Α. Β.] 

2 οαῃποὶ ὃ ποιηϊπδίἷγο, ἴῸ ἰδ 6 ἰπίγδηϑ ἷγο 
τηρδηΐηρ οὗ (Π6 ἔοϊ] ον ἵηρς νοῦ (ϑορὶ., υ]ᾳ., γα- 
[420]., Βοβοηῃ).) σϑϑίβ ΟὨΪΥ Ὁροῦ ἰπθ ἀουδίζωὶ 

Φ [ΒΑΓΠ6Β ΒΌΡΡΟΒΟΘ ἔδαΐ [ὮΘΥΘ [5 ΔῊ δ᾽ πδίοη ἴο {π6 Οτϑη αὶ 
τη οἴ ἃ οὗὨ πιαϊκὶπρ γι δοία! γἰσα]οῖ5 ἴο ἰγγίχαϊα τποὶτ δι ἃ, 
ΗἨὸ τ ΐοτϑ ἴο [6 ργλοῖίοο ἰη Βαυρί δπά ἔπ (ἰἸ6 χαγάθηρ οἴ [Ὰ- 
Ἰιϑϑοῃβ, ΤῊ ἰα. ον υοῦ, 8 ζιθαῖ πιίδία κὸ 116 Ρϑδ]η δὲ 
ΔΙ]υἀ68 ἴο ἔπ ο0.6 ὑὕγουΐκθ οὐ δίγοδπιβ ῃΐοὶν, πανὶ πα ἐπ οἷγ Βοῦγοθ 
ἴῃ σοῦλθ ροσϑῃηΐαὶ ἰουμταίη, ον ΓΠγουρἢ [6 τ Δαϊοα δηὰ νὰ!- 
Ιαγβ, [γι ἰ πα ἔθ δά. ὙΓΏΟΓΟΥΘΓ {Ππ|686 Ὀτούΐεν ἀγὸ ἑουμα, 
86 δ Επκοάΐ δὰ ἰῃ {10 σὰν ὕτίδϑ, ἐποίσ ὑδη κα ἀγὸ στον ἀνὰ 
ΨΊ ἢ ἃ τἰσ ἢ ἢπχ γίβοϑ οὗ ρΡΊ ἢ 8 δηὰ ἰσϑοϑ. ΤΉ .650 τόσο ἴδ 6 ἤι- 
γογί ἴα Βίγοασῃηδ ἢ {ἢ Εἶπι6 οἵ δυϊοτηοῦ. δυὰ {πὸ ὕἘΆ] πιϊδί ργοὶ 
υ]ν Βαὰ {πὸπὶ ἰῃ τιΐπά, υἱὰ. οδίπεοι Βὲδ. έρεεαγολες, 1., 477, 
δ05. Ῥα χὶνί. 4; ἰχν. 9; βοῃρ οΥ 80]. ἰ.14; ἰν. 12-10, εἰς. 18 
'» γπὸ Π686 Ὀγοοῖα ογὸ αἶγοι θὰ ̓ πῆιν ΠΠΛΗΥ Πα ΠΠ618 ἰῃ οΥὔ- 
ἀογ {με ἐποὲγ Ὀ]οδϑὶ Σ τα κϊ Ὁ τἸΏΟΓΟ τί 6} αἱ Πιιδοά, 88 Ὁ 
[ἴΠ9 σ856 πὶ ἢ [16 ΑὈΔΠδ δὲ [πὸ ργοϑοηΐ ἄγ. [{9 ᾿μῖοΓΒ ἈΤῸ 
αἰνί δα ὉΥ τί ἱπίο ἃ δυνά νου σοῦγβεβ, δίῃ ΘΥΘΓΥ ἀγὸρ 
οὗ Ὑ ΔΊΟΥ ἴο [671}}}20 8 πα τοά γί Προ Βὲ [ἢ ἰδ ἃ ἀογί- 
γαίϊίτο ἰάοα, δηὰ νὰ ποῖ ἰπΠ9 Ῥκδὶτηἰπί᾽ 5 ἰ466], τ ηϊοἢ τῶ (ἢ 6 
ἰξοίηρ δγοοῖβ ἴγοτω {πὸ φεγεπηϊαί (ουπίαί η---Δῃ Δ} Πϑἷοῦ ἴο ἴῃ 9 
κιτάθη οἵ Εάοι πὶ ἢ (ἢ ' τίτον οἵ Π{ {8 ἃ. ἃ τ ἴτρο οὗ 18, [γϑ- 
ὈΘΌΓΥ δ ἀν ἀ ἴο 1 {6 Ταΐπιξ υἱά.͵ ΡΒ. χχχνὶ. 8 δᾳ.; χινὶ. 
εἰς.--Ο. Α. Β. 
{716 Το ΓΕ} οὗ [86 Ρ]αἴη οἵ ογίςδο [5 οδυδϑᾶ ὮὉγ [89 Ἰατχθ 

(ουπίαϊπ οἵ Ἐπ Βιι! δὴ δηὰ Πᾶκ, νεῖ [ [6 εἴγοασην ἴπ6 Ῥυπγ 
Τυγ ἢ οτος [9 ᾿δῃ ἃ, υἱά. Ποῦ. δΒιδ. " με 1.8.) 



ῦ2 ΤΗΕ ΕἸΒΒ51 ΒΟΟΚ ΟΥ ΒΑ ΜΆ. 

Ροϊπιίης οὗ Φυάρεθ χυὶ. ὅ. Τίιθ βυδ]οοὶ οἵ 
(0 δθῃηΐθῃσθ ἰβ8 οἰἴμαν ἴῃ {86 σδυδδιίνο βίσυϊβοῦδ- 
ἐϊοι Φοιονδῆ, ΟΥ βίησο [118 18 ἰοο ἀἰδίδηΐ, διὰ (6 
ἰγδμδιτῖνο εἰ χηϊβοδιίίοα 8 (86 αϑι.8] Ο)6, [116 Ρἷ- 
οὔϑ. ϑοπια ΒΌρΡροβ9 ἰδαὺ ἐγέ6 ἰ8 ἰμ9 δι οοὶ Ὀθ- 

σδ8ο ΖΡ δπὰ ΓῸΧ ατὸ υϑοὰ πίϊὰ ἰι, 18. νυ. 4: 
χχχυῖὶϊ. 81; Ἐζϑοι. χυὶὶ. 9, 10; Ὀκὺΐ δα οἷ ἃ Γ6Ρ6- 
εἰτοα ψου]ὰ Ὀθ 66 Ὁ]6 δὰ οοἹὰ [Πρ [8]α]. 

δίγ. 1. εν. 4. Νοϊ δο.---Τ 686 οΓὰβ. ΓΘ 
Τοροδίοα δ (8 δπὰ οὗ ἴμ9 γϑί το ΟΡ οὗ ΥΘΓ. 4 
ΌΥ ϑορῖ., γυὶς., διὰ ὅγυ. Το (ο]ονίης ἤσυγο 
ἀοδβογὶο8 οὶ οὨΪγ (Π6 ἀοϑίίηγ, Ὀαΐ, αὐ [86 5841Πὶ0 
ἀἰπηθ, 86 δοπάϊιίου οὗ ἰΐ6 πῖΊὶοϊζοὰ δοηίγαϑίϑα 
ἢ (μ6 ἤρατο οὗ ἰδ γἰχμίθουβ, νυ αἰσὰ Εἰ κονν 189 
οιτδ668 Ὀοΐὰ Ροϊηῖ8. [1{{Ππὶ8 Ὀ0 οΥοσϊοοϊεθα, τγθ 
ταϊϑίαϊζο {86 οἷο86 σομῃρδοίίου ἩΪΓἢ ΥΟΣ. δ. 

[Ηυρίοϊὰ, ἢ )ΞΞάτίνο, οὐ οδβθ δυϑύ. [Ιπ ἐμ 
Ελϑὶ (86 ἐμτοβῃϊη ζ- ἤοοῦγβ δύο ἰῇ ὑπ ΟΡΘΏ δὶγ, 
ἀροη δοἰ κι (18. χυὶ!. 18), οα νιοὶ {86 σα 8 
ποῦ γον ὈΪον [116 ΘΔ ἀναγ. (6 Ἦ οἰίθ δηὰ 
ΒΆΡΏΘ6Β, ἐπ ἰοοο; 8380 ΒΟΒΙΝΒΟΝ Μιδ. Κεεεατγοΐεα, 
Ι. δ80, 11. 88: ϑὅμιτη διὲδ. σι. Ἤ ΠΘΕ με ἢ 
ΦΗρῃσο ἰΐ ἰ8 {π6 υϑ8] ὅσυτγο οὗ (Π9 Υαρία δὴ 
ἰτδοοὶ 85 ἀοϑιγιοἰΐοη οὔ 6 θη Θηϊ168 οὗ ἀοἀ δηὰ ἰδ) 6 
αὐ χοάϊγ. ΡΒ. χχχυύ. ὃ; Φοῦ χχὶ. 18; Ηοϑβ. χὶϊὶ. 
8: Μαιι. ἰἰϊ. 12, ΤΟΥ͂Θ ἰθ 6 ΓΘ 8180 δὴ 11}ὺ9- 
ἐγαιίοι οὗ ἐμοὶ ἰπηον οοπάϊ(ίοη, ὑποὶν οαιρεΐ 658 
δηλ πυ}}γ, ἴῃ σδοπίγαδὺ τὶτ ἐμὰ σοοὰ στδίῃ, 
ΜΠ 16 ἢ τϑπια η8 ὈΘΒἰηἃ δηὰ δ01468."--ΟΑΟ, Α. Β.] 

γεγ. ὃ. [Ὡπποσϑέίοσθ. Ηυρἕοϊα : “ποῖ ἃ Θ0η86- 
αὐ οδσο οὔτ 078] οσοηραϊιΐου οὗ (Π 9 Ἀγ σῃίθουδ, 
88 ἱηἀϊοαίθα ἰπ ἐπε ἄσαγα οὗ (6 σῇ, θὰ ΤΑΙΒΟΓΣ 
ἃ Ἰορίοαὶ σοῃβθαυθησθ ἴγομι 6. 4. Ετοπι 6 
ὄθηοταὶ βἰδίθαιθηὶ οὗ ἰδ ἀθδίϊην οὗ ἰδ υη- 
τὶ συίοουβ ΤὉ]] ονγθ (8 9 ΒΡρ60618]: δαὶ ὑΠ6Υ δῦὸ ὈΥ͂ 
Ὀινίηαο )υδρπιοηὶ βουογοὰ ἔγουι ἐλ 9 Θομρ ΓΟ (108 
οὗ αἀοἀ."--Ο. Α. Β.] 
ΜδΥ οὗ ([|0 οἹάον ἱπίογργοίουβ ΒΌρΡΡοβο {δαὶ 

{πο γὸ 18 1 ὉΡ δῃ οχοϊυϑίου οὗἁὨ (ἢθ νἱ]ἱοῖκοα ἔγοτα 

(190 τοβαγγθοίΐοα (ϑορί. οὐκ ἀναστήσονται) Βαὶ 
{189 8 ἀζαϊηδβὶ (9 τηοπίης οὗ 19 ποτὰ δυὰ {Π0 
οοηίοχί. ΤΟ υάσιθοῃι 18 ποὲ αἰ ΘΟ Υ ΠοΥ ὄυθη 
οσχοϊαβίνοὶυ ἴμ9 λΔέοββίδηϊο (Ὁ 6]. ἀπὰ (Π6 6158 
οσχοροίοβ), 8(1}} 1698 Βυπηδη ᾿υὰρηγχθηΐ οὗ ᾿υἀρσιμοηὶ 
ἴα οἷν} οᾶ86858 (Βοβθῃμι.), αὶ ἰὲ 18 6 Ὀϊνίηθ 
λυάχπιοηί, γον. 6. Εον ἰὐ ἰ8 τηθ ῥγοπιϊπμϑῃί ἴῃ 
ψαῦον, 8ἃ8 Μγ6}} Ὁγ (116 Ῥαγίοἰ ρ᾽9 88 (86 ομαῦδο- 
ἰογὶβίϊα αἰϊσίθαίο, ἰμαὶ Ηο ἀηποιοείὴ, (ῃ 6 τὰν οΥ͂ {116 
τἰςιιίοουθΒ. Ταῦ (δἷ8 Κπονίης 8 ποὶ ΟἿΪ ἃ 
(Πδογοίθ8] πον θᾶμα, Ὀαὶ ἃ ποδϑ6 οὑπ αῇεοίμ εἰ 
εὔεείω, ἰα ᾿ἰηγοῖγοὰ ἴῃ [80 ἴδοι μαι ἰΐ 18 Φ ϑῃον δὰ 
οἱὐἠἨ ψ Βοπιὶ {818 18 ἀοοἰατοά. Τογοίοσο ἰΐ σχαῖπβ (9 
οἴοβοῦ τηϑϑηΐης οὗ “δοϊκηοη]οαρο ἰὴ Ἰουΐῃ Σ σα Γο.᾽" 
γοὺ {μ18 πλοδηϊῃς 18 ἢοὺ ἰο Ὀ6 Ὀγουσδὶ ἱπῖο ἐμ6 
γΟσΔΌΌΪΑΥΥ οὗἩ ἰμ6 ποτὰ (Κὶ πιο, εἰ αἰ.). ϑ΄η66 
ΠΟῪ (6 Ῥαγίϊοὶ 1] 9 Ρργθοθάθβ, ΥῸΥ. ὁ ἃ τροΓοΪΥ͵ 
σοηᾶγιῃ5 [86 σδοῃΒθα 6668 ἰμ Γοδίοηοα Ὀθίοτγο, {ἢ 6 
ΒΌΓΘ ΟΘΟΌΓΣΥΘΠΘΟ οὗ ἩΒ1Θ ἢ Γαδίβ ὑΡοπ (μ6 ἔδοι [ἢ δὶ 
ΟΡΓῸΡ δπὰ ἀοσορίϊοη ἃγ6 Θχοϊἀθα Ὀγ (πο 1468 οὗἍ 
θῖνα ᾿υάσπιοηῖ. ΤὨθ πιοβί οὗ ἰδ ἱπίογργοιουβ 
Ῥυδὶι ἰαἴο ἴμο ἰοχί ἰἰβοὶε ἐμδὲ ψ}ιῖοῖι βου ἀ ΟὨΪῪ 
Ὅσο ἐΐ8 ΘουϑοαῦθΠο0685 88 ἃ σοιῃηξογιϊης ΔΡΡΙΙσδίϊοη 
ἰο ἦηθ ρμίουβιυ ΜουθοΟΥοσ, (ΠπΠῸ οὗἶθη σίγα ἰο 
ΤΕΥ, τοῦ. θ, ἃ ἀἰδογοηὶ πιοδηΐϊηρ ἔγομῃ ἐμαὶ οὗἁ 
νοῦ. 1, υἱΖ. (αυϊίο ΤΓΘαυθΏ 17), ἰμδὶ οὗἨ ἧἀεείίπῳ, 
(9 ἩΔΥ͂ ἴῃ ὙΠΟ (ΒΟΥ δῦ ἰθϑὰ. Βυΐ (δποῪ 
1 ΠΘΓΘΌΥ ΒΘΏΒΙΌΙΥ Θά θη [89 1481 ΤΙ ΘΓ οὗ (89 
γοῦϑο, νἱὰἢ ἰΐϊ8 ἀγοδα Ὁ] οἹοδίῃρς ποτὰ, ψὶοὶ 
Ἰόδυθθ ποιπίης [ῸΣ 86 ὙΔΥ οὗ [0 ν]ίεοκοὰ Ὀυὶ 

{6 Ῥγοβροοὲ οὔὗὁἨ Αϑδάάοῃ (σου. χυ. 11; Δοὺ 
χχανὶ, ὁ; χχυἹ δ. 22). 
Το Οοάα. δπὰ (ἰ6 δηοΐϑηϊ ἰπίογργοίθτδ οὗ (6 

ψυϊχαῖθ ἀο ποὶ γοδὰ ἴῃ υὙδϑγ. ὃ ἐπ σοποῖῥο, 88 (89 
Ἰδαῖον οαἰίΐοπϑ οοτγοοίϑα δοοογάϊης ἰο [0 ΗφΌτον ; 
Ὀαΐ ἐπ σοπδίο, δοσοτάϊης ἴο 6 τοϑδαϊΐηρς οὗ ἰδ9 
ϑορίυδρίηϊ, ἐν βουλῆς 89 Ψυϊχαίο 90] 98 ἐ9 
δορί. τογβίοῃ ᾿ἰκονδο πῃ το. 4 ὁ, ΟὨΪΥ ἰδπδί, 
τοὶ κοηΐϊηρ 0Π6 ΡΓΟΡΘΓ ἔργο 81}}} τηοτο, ἢ ἀπά ον- 
δίδη 8 ὁ χνοῦς ἰδ ἀμυδὶ ; ὃν ἐκρίπτει ὁ ἄνεμος ἀπὸ 
προαώπου τῆς γὴς. Αοοοτγάϊης ἴο οὔν Θχεορζοϑὶβ [ἢ 6 
ψοΓ80 ἀοο08 ποὶ ἰγοδαὶ οὗ ἃ βδυάάρῃ, δβὲ}}} 1688 οὔ ἃ 
Ῥτοιηδίυτγο, Ὀυΐ ΣΑΙ Β6Γ οὗ δπ ἱπουϊβΌϊο ταΐὴ οὗ 
1890 υηφοάϊγ, Ὀδανίης (6 Θμασδοῖον οἵ δὶ ραη- 
Ἰδῃιηθηὶ Ὀτουχῃ οὐ ὉΥ Ὠἰνίηθ Ἰυάριιοηῖ; δηὰ 
(0 οοβίῃς γϑγβ8ὸ σορίδὶ 5 Ποὺ ΟΥ̓ 8 ΘΧΡΓΘΒΒΙ ΟΣ 
δια Ὀγδοίηρ, ὈΟ(Ὦ 514685 οὔ 1Π9 πα πιοηϊαὶ του, 
τουπαϊΐϊπρ ο᾽ (6 Ῥδαϊτι, Ὀυΐ ἰὺ ἀϊγοσοῖβ 118 σίδμοθ 
ἴο [9 ᾿παν 4010 δηὰ οπά 1999 ἀοϑιταοίΐοη οὗ (6 
ψίοκοα. [6] Σβοῖι: “4 118 βητηθ ἔθαγίαὶ ἼΣΝΩ 
οἴοθοβ Ῥβ. οχσίϊ., τοι Ὀδσίμ8 πὶ 1." -- 
σ. Α. Β.] ᾿ 

ΘΟΟΓΒΙΧΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑῚΙ, 

1. ΕῸΡ οἰβὶσαϊ δηᾶ σοὶ χίουβ οοπϑὶ δογαϊΐος 
{θογὸ 8 ΟἸΪΥ͂ ΟοὯ6, γεὺ ἃ αεοίάεά οοπίγαδέ δηοης 
τοπ, ὈθΘίογο ἩΒσΒ 8}1 οἶμον αἰ θγοησοβ τοιΐγο, 
{πᾶ ἰδ: [89 Θοπίγαβιὶ Ὀοίψοοη ὑμ6 προ οῦΪΥ δηὰ 
180 γἱφιίθουβ. Ἐποὶν Ἰοὺ ἴῃ ἐΐπηθ δηὰ οἰδσγηὶ 
σΟΥΓ ΒΡοἀβ τὶ {ποῖν ἀἰβροβιἑϊ ου ον 8 (οἱ 

2. Το ἀῃροάϊγ, ουθῦ, ματι 4}}γ δμὰ ζὸσ ἃ ν"}}}}9 
ὉΠ|16 υὲΐ Οη6 δῃηοίμου, σοῖο ἰοροίμοῦ ἴῃ Βοοὶθ- 
(165, ἰπ τ ῖσἢ (ΠΟΥ͂ σοΏγοΥΒο ἀοουΐ οὁΥ]1} ἐμ ἴο 
(μοῖρ Βανι 8 ἀοϑῖγο, ρυπρθ ονοῦ ἀἄθοροῦ ἰῃῖο βἷῃ, 
δηα τη 8}}} βγη κί θη Ο56 ΒΠΟΙΒΟΡ ἴθ ἰμοὶν 
Ὑ1ΟΚΘΑΏ 688 ὈΥ͂ ΟΥΪ οΘοι 8615, θὰ ΘΧ Δ} }68, πὰ 
δυπηΐης τ ῖ]68. Ὑο ΟΠΪΥ͂ ὑμ6 τὶ χιιϊθουβ ὕο πὶ 8 
σοπφτεσαίίοπ, ὑπαὶ ἰδ: 8 Ρ6ΟΡ]6 οὔ αοἀά, ογχαδηϊσεὰ 
δοοογάϊηρ ἰο Ὠνίπο οτάον, Ὀαβοὰ οὐ Ὀίνὶηθ ἰπ- 
Εἰ ἐπ αΙσΒΕι Κονογῃθά δοσοοσάϊης ἰὸ {80 ποσὰ οὗ 
αοα, 

8. ΑΒ Ἰοῃρ 88 (89 σοῃρτοκδίϊΐου οὗ αοὐ γοϑιυδίπ8 
ἴῃ {18 ψου]ὰ ἰδ 18 Ορροβθάὰ ποὶ οὔμ]ΥῪ ὈΥ͂ ὀσίθυ δ] 
Ὀ81η48 οὗ [86 ψ͵οϊκοά, Ὀσὺ 0 Βδ5 δέππόγδ ἐπ ἐἰδ οἵοπ 
πιϊάδί, ῬΑΥΓ Ὀθοδι186 1.8 ἰσὰθ δηὰ Ἰἰνίης πηι Ό6Υ9 
ΔΘ ποὶ γοῦ ρογίθοιὶ δηὰ δἰ ἢ]688 βαϊπίϑ, ρα γ!ν Ὀ6- 
80.890 με ῦθ 8Γ6 ἔφ᾽ἰ86 Ὀγοίγϑη, Ὠγροογὶ(68, δρο8- 
ἰαἰ6 δηὰ νυ ἱοκθὰ τθ ταϊησί οὐ πῖτ 186 σοηργο- 
ἐδιΐου ἱῃ 118 ὀχίουηδὶ ΒΡρΘΆγΒΠ66, 88 ἰΐ ΡΤΟΒΘΠ 5 
156} 1 ΠΙΟΤῸ] δηὰ πυϊηδῃ ΖΌΓΠιΙΒ ὑπ ὰ6Υ τΔ9 ἰη- 
Βυιοποα οὗ ἰϊ8 ΓΟ] ο5 ἰο {μ18 ποῦ]. 

4, Ου (ΐβ δοσουμὶ {86 δχίεγπαὶ ςοοσϊείψ, θ0Ώ- 
πδοίΐ0}5, δηὰ ρμοΐηί5 οὔ οΘοηίδοῦ ἃ ΓΘ ΙΟΤΘ ΘΧΙΘΏΒΙΥΘ 
ὑπ 8ὴ ἐμθ ἱπίσεγπαξ πιεοιηδεγδὴΐρ τοϊωιἰοηβ δηὰ ἴῃ- 
βυαρθησοβ, Ὑοὺ {818 ἀο65 ποὶ σδι.86 ἃ ΡΕΓΡΙ ΧΙ 
οὗ δΟῃΒΟΊΘΏΟΘ, ΟΥ̓ ἃ ϑιρρταϑβίοιυ οὗ {|ιῸ τ χίθου 8, 
ΟΥ̓ Δῃ Θα. ΔΙ ἰπ {86 ᾿οἱΒ οὗ (π6 οΥἱ] δῃα ἰῃς σοοά. 
Βυὶ {ποῦ ἃτὸ ολαγαοίετγ δίς ὙΠΟ ἸΔΔΤΚ {116 
ἈΠΡΖΟΟΪΥ δηὰ ἴΠ6 τἱρμίοουϑ, 88 γ76}} 88 ἃ Ὀϊ γἱη 9 
δαυνϊης δῃὰ δἰ πη )μασπιεπί, ἀπ ἃ γεισατα 6ΟΥ- 
τοϑροπάϊηρ πὶ} [86 ποτὰ] δηὰ το] ίουβ οοπά οὶ 
οὗ πιθῃ. 

δ. Το πιϑυῖ8 οὗ (δ τἱχβίθουβ ἃτὸ ποζδι νεῖν, 
ῬΥΪΠΟΙΡΑΙν, (ποὶν ἑμγηΐησ ατοαν ἴτοτα (86 σου 86]8, 
[π6 τ ]ῖς, ἀπ {π 6 σοι ρδἸΘὨΒὨΡ οὗ (9 ννὶοϊοα; 
Ῥοϑίεἰνοῖγ, (μον γον ἰπ 9 γουθα]οὰ ποτὰ δπὰ ν}}} 
οὔ ἀοἀ, διὰ ὑμποῖν οοσμραίϊοπ ἴῃ τηϑάϊ αἰΐης ὑροὴ 
[Π6 ἰθϑ.Ἰπ]οΗΥ̓ οὗ [6 μοτὰ σίνϑη 88 16 στυΐϊο δηὰ 
ξυϊάδποθ ἴῸΣ ΟΌΡ ἔδὶι ἀπὰ [|1ἴς, δηὰ ὑμ18 νϊῖιβουΐ 



ῬΒΑΙΜΡΊΊ;. 

τορατά ἰο ἰδ σμδπσοδ οὗ [Π 6 πουιτθ. Οοηϊτγηϑίοα 
τ ἐμ8. τὸ (9 οσοιηδοίβ οὗὐἨ 18Π6 νυϊοκοαᾶ, νυ ογοίη 
1Π6} αἴθο]οβο {ἰἰιὸ ἐλομσλία 97 ἐλεὶγ ἀεατί, 88 {8 οἷν 
τραίξ ἴἰΘ ορροβθὰ ἴο 86 τλθθοῦ οὗ Ἰἰΐο ογἀκϊπηοὰ 
ὈΥ 116 αν οὗὨ {6 ΒΟΙΥ αοά, δηὰ ἐμὶν αδεεηιδὶν 
19 ἐ! 8 ορροϑὶῖθ οὗ (Π6 δδβου νῦν ἴὸ ν᾽ (6 ΨΟΓΒΒΡ 
οὗ αὐδά. ΤΉΘΟΥ ἅτ ἴο Ὀ0 ΘΑΥΠΘΒΟΪΥ Δυνοϊά δὰ ; ἴον 
ἴς ἰ8 τυ δὴ οδϑίουῦ δηὰ τοῦθ ἔγοαυθηῦ [ῸΓ ΠιΘΏ, 
πο ἴῃ ἰΠ6 οἴτοϊα οὗ {Π}6 Βοούῃουῦ, ἴο Ὀ6 γυϊοαὰ ὉΥ 
116 ῬτγΘΥΑΙΪ σ ἰοη9 οὗ ἴΠ0 ΘΟΡΘΩΥ, Δηαὰ οϑθῆ (0 
ὃὈὸ οαγτίοα ΑΥὙΤΑΥ πῖΐὰ ἴἰτ, (δὰ ἴὸ τὶ ϑίδηρ ἰἰ, 
δηὰ πὶϊπ0598 διζαϊηϑι ᾿ἰ, ἀπὰ οοηΐοβϑθ ἰμ9 [μογὰ ἃ 8 
8056 ψὸ ἰοτοὸ ἢ τγοτὰ ἡππὰ Π 8 να Υ. 

6. ΤῊ υῃ ροῦν ἅτ ποὺ αἰ ναγ8, δη ἃ Θϑρϑοί ΑΙ 
ποί ἱταπιθ Ἰδι οἸ } αὐ (6 Ὀορί πηΐηρ, ἴῃ ἰΠ6 Ἰοτ οϑὲ 
ἔτιάο οἵ π|ὶοϊζο 688, 'π τν ἰοῖ ὑπ 6 βοογηθῦ 18, ὙΠῸ 
οδηδοὶῖ Ὀ6 ἰδυσηὶ οὐ ἰπιρτογοα, Ὀαΐ ἴῃ 16 ΟΥΟΡ- 
ἤονν οὗ Βαυκθ φῬτγοϑυριίοη (ΡτοΥ. χχὶ. 24: 
σοί Ρ. ἷ. 22: ἰχ. 7, ὃ; χὶἱ, 1: χυ. 12, εἰς.) Ἀδὺθβ 
οοττϑοιίοι, δη ἃ βοούηβ ἀ186 1} }1η6, ἀη ἃ το ρ 65 τὶ (ἢ 
δοοἵἵ δπὰ ροτβεουί(ίοη, δπὰ ἴῃ (80 ἱπίοχίοαιϊοη οὗ 
δοΔϑιΐης, ἰγοδίβ ουογγίἷης οχοορὺ Ὠἰταβοὶ ἢ 
Ῥοϊ 806, δηἃ ΘΒρΟοΟΙΔΙΥ τ Κ68 βροτὶ πὰ βοοῦη 
οὗ ΒΟΙΥ ἱδίησθ. Βαὶ {π6 σγαααίίοης οὗ οΥ᾽] ρΡ858 
ἐτοσ ἰηίο οπ6 Βποίμο , δηὰ οἴϊδη ἱγεαα οἱοσεῖν 
ἰρὸτπε οπδ αποίλεγ. Ἐνορα ἰδ ἤγβι 8608 δῖοὸ γἱὶ- 
ΤΟΔαΥ ἴῃ ορροβί(Ιοη ἰο {86 }}} οἵ 604, Δηὰ ον] 
(Βου σι 8 ἃγΘ ΠΟ 1.59 ΜΟΣΙΠΥ͂ οὗ σοῃμαοπηπδίίοη 
δὰ ἀδηροτοῦϑ ἤδη 6Υ]] ἀθθ 95. ΤΠ086 ΟὨΪΥ σδῃ 
δ6 σΔ|1ςὦ ΒΔΡΡΌΥ ψο ἀο ποί 888οοἰδίθ ἢ ΠΩΥ͂ ὙΆΥ 
πὶ τ[ἢ9 Ὁ ροῦΥ, ΟΥ {ΠΟΥ ῥγασίϊσο8, ἀσνῖσθδ, ΟΣ 
εἴοτία. 

Ἴ. Ῥιείν σἰνοβ ἰμ6 γἱ κι ίοουϑ (ἢ 6 »οῖσεν ἴο τὶς ῃ- 
ἄγαν ἴσοι (6 ΒοσΙ οὐ Υ οὔ ν ] οἰκο, δηὰ ἴο ννὶ{]1- 
βἰδῃα (μεὶν ἰοιηρίδιί 08. [10 ὩοιΓΙΒ. 65 ἶτα ἴῃ 
{86 ΤὨΒΥΓΟῪ οἵ Ηἰβ 1106, δηἃ βἰγοηρίμοηβ Ὠΐπλ ὈΥ͂ 
86 ΒΙΡΡΙΥ οὗ ΒοΔΥΘΏΪΥ πουγϑηπιθηῖ; ΜΕ 1180 ὈΥ 
ἴα δΌβογρίϊου ἴῃ (6 ΒοΙγ ἴδ οὗ Οοά, ἰΐ δἰ κΚ8 
186 τοοίϑβ οὗ Ηἷβ 18 ᾿πίο (}}Ὸ Τουθαὶ θα σγουπᾶ οὗ 
βαϊταίϊοι, δηὶ Ὁ. ἢἷ8 ἀοϊ σιν πὰ (86 ἱπηδβίγυςσίϊ ὁ 
οὗ ἐο ἱοτὰ, αὔογάβ. ἴῃ 6 οοῃδίδης ΒΕΡΡΙΥ οὗὨ (ἢ9 
δίγθδπιϑ οὗ στασο, τ ἰοΐν Δ 6 ἰμ6 δὴ ὙΠῸ Ὀ6- 
Ἰοχβ ἰο Οοα ἰο ΓΟ 8δπά τρδίυτο ἰπ ἔγυϊίβ οὗ 
εἰ εου5ῃ 658. 

8. Οοπαδοαυθδ ) Υ τηδῃ 18 τίσλίεοια, πο Ὁγ Ὀἰτί, 
ΟΥ Ὡδίατο, οὗ του ἢ ἷβ οὗν ῬΟΨΘΙ, 8.01}, ΟΥ 
δοιιτίγ, θὰὺ Ὁ 116 2 ιοἷπα ἀσέπον, ἰπτουχὰ {89 
ππέεαπὲ οὗ σταοα Ὑδὶοὰ Ὀἰνὶηθ ΤΔΟΤΟΥ͂ ᾽8Δ8 οϑἰδὃ- 
ἸΒΒοα [ῖ0Γ 0.8: 88 ἃ ἴγΓ00 ῥ]απίοἀ Ὀγ δὴ βουηάδηὶ 
δὰ βονΐης Ὁτοοῖ, ἰἶ 6, κα (86 ἔγθο, ἑαζά ἂρ 
ἐπίο ἀὶδ οἷο {6 ἔγοπι ἐλὲ πιεαπδ αῇοταεα ἐπι 
ὧν Οοά, ιἰμαὶ ψ]ϊσο 18 ὨΘΟΘΒΒΑΕΥ͂ ἰ0 δ18 16 δὰ 
ἔτοπιι. Το δα ἢΔ8 (ἢ ΟΧρογίθημοο ἀθβουι 6α ἱῃ 
1 Τίπι. ἱν. 8, οὗ (86 ὈΪ]οδϑῖῃ 8 οὗἉ γἰ ὃ θο. 81.688. 

9. ΑἸΙβουρσὰ 116 ὑπο ϊγ ἃγὸ π᾿ ϑιμδϊαῦ οἷγ- 
ουπιϑίλποοβ υυἱτὰ ἢ 6 στὶριιίοουϑ, γοῦ (ΠΟΥ͂ ἀσοΥῖτο 
Ὧ0 ῥγοδιί ἔγοιῃ (ἰδ ἵϑυογδῸ]ο οἰγοατηδίδηοο. ΤΟΥ 
δ΄τὸ εριχιὠαϊν ἀκα δηὰ πὶϊπογοὰ. Τμαὶ πδίο ἢ 
[85 τηδία το ἰῃ (ποτὶ 88 δα θα ργοιηδίυγοϊΥ ; ΤῸΓ 
(867 Βενθ ποῖ δρργοργίδίο ἃ ἰο τῃροιηβοῖγοθ (88 
ΒΟΌΣ Βῃπιοηΐ οὗ "16. απ (ΠΟΥ πᾶγὸ ποὶ ζογιηθὰ ἴῃ 
(μβειηβοῖνοθ (.|6 ΤᾺΟΟΪΥ͂ ἔον (ἢ18 Δρρνγοργίδιίοη. 
ἩΠΒοαὶ τοοὺ δῃα πὶϊιοαὶ 86} {Π6Υ παῦο ποὶ αἱ- 
ἰδίῃ ΔΗΥ͂ τίροτ, ΠΟΥ Ὀτουρὶε Τοτ ἢ ΔαΥ γα, 
(Μαι. χχὶ. 19). Τμα8 ΠῸΥ ἰᾶνο σίροπεα οπὶν 
7 ἃ εἰγωείίοπ ; υπϑυϑίδπίϊα! απ πον} 1658 8.8 
οἰιαδ; (6 δροτὶ οὗἁὨ μὲ νιἱπᾶ, π||} βελιιοτθὰ Ὁγ 
(88. βίογτιαα ἐπα 5Ὸ ἰο ἀεϑίγαοιίου, δηὰ ᾿θανθ ΠῸ 
(το6 δεδίπα ὃυΐ {6 τοᾶὰν οὐ ιτολίολ ἰλὲν ατέ 
τάϊγίεα αἰσαὰν ἰὁο ἃ ταῖΐπ ἩὮΟΒΘ ΓΙΩΪΒΟΣῪ ἰ8 ἰη- 
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ΟΠ σοἰγΔΌΪΘ ἢ [ὉΣ [06 ὍΔΥ ῬΤΟΥ͂ΟΒ ἰ(861 ἃ ““ 1οϑδὲ 
ΜΆΥ.᾽ 

10. ΤΙιῖβ βδὰ οοπμαϊΐοη οὗ (6 ὑηχοάϊγ, 88 τυρὶ] 
8ἃ8 ΓΠἸ0 Ὁ [ΟΥΤῚΌ]Θ ἔδι6, ΠΥ ὉὈΘ ἴῸΓ Βοιη6 {ΐπι0 60η- 
σθα]6 ἔγοιῃ {ποι ϑοῖνοβ δ οἴ 6 τ, Ὀπῖ ὈοΓῺ γ0}}] 
Ὀ60 ἀϊϑοϊοβϑοὰ ὈΥ ἐπ αἰνίπε 7μάσνιεηί, νυ αἰοἢ ὨΔΒ 
ἰῖ Γουηςιϊοῦβ ἴῃ ἰὴ 6 ἐὐεγ γμέίηρ τισλιεουδηοεϑ 
οὗ ἐϊθ ΑἸπιῖ ΣἈΓ, 118. οχοοιίϊοα ἰὼ {πὸ ͵μαάσπηιοηϊ 
ΟΥ ἐὴε ιοογἰα; γον ἰῖ8 Ορογ το ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ΔΡΡΘΆΓΣΒ 
ἷῃ ἰβίουυ, ῥυάσίηρ Δηὰ δι ἐς ἴῃ ἐλεοογαίὶς ἀοίδ, 
γθ8, δοοοτἀΐῃρς ἴο (λ1ὸὺ πγοδιθηΐηρς ([μ6γΥ, χχ. 2) 
Μ11} Γαθροοῦ ἰο οοὕίαϊῃ Κὶ πὰ 5 οἵ νυοκοάπ 688, 8]- 
ΤΟΛΑΥ͂ υἱπἀϊοαῦθϑ 1186] ἴῃ ὈΪΓΓΟΣ ΘΓ 68. ἴῃ {Π6 ΓΟ- 
κιυΐϊαν δαιμιϊηἰδιγαιίοη οὗ }.8.166. 417 ἰμ6 ϑοτὶρ- 
[γ68 Βροαὶς οὗ 6 ἀροῦν, θη 866 ἰοὸ ἰΐ [δαὶ 
γοι ἀο ποῖ τοῖον ἰΐ (ὁ {116 Φονν8, οὐ (6 Ἠδαί]θη, 
ΟΥ ΒΗΥ͂ Οἰ Ποῦ Ῥοορίθ, Ὀιὲ το 6 γΟΌΓΒΟΙΥΘ8. δ 
119 ψοτά, ἴον 'ἴἰ σοησογη8 γοὺ δὰ τηθϑϑ γου.᾽; 
(μα 1165). 

11. ΤΏοΥΟ 8 6 Γ6 8 βίγοῃς ὁποοιγασοπιθηΐ ΟἿ 
[η9 οἢ6 β'θ (ο (ΤΠ ΔΙΝΑΥ͂ ἔγοιῃ 8}} Κὶ πὰ8. οὗὨ 1ηἰ- 
αυ!γ, δὰ οπ ἐπ οἵθοῦ ἴο σοπίϊ ἴῃ τἱ χα ίθου8- 
Π6458 ὈΥ 86 σοηϑοϊοη(ίουβ 86 οἵ (Π πιέαην 0} 97ὰ σδ 
ἴῃ ἴΠ6 ροϑβοϑϑίοη οὗ {86 σοηρτγορδίϊοη. Εον ἀοὰ 
ἀοβίγοβ ἃ Ῥυγτο δπὰ ΒΟΥ οοπσγορδίίοη {[μαν. χὶ. 
44. Ερῃ. νἱ. 27), δὰ Με κποιῦβ [ἴ6 ΤᾺ οὗ (6 
τ ρηίοοιι8. ΤΏΘΓΘ 18 ΩΟ Σούδγοποθ ἤ6Υ6 ἴο [86 ν7ὺ8]}- 
Κηονη Βοαίμοη τηαχίαὶ: ἰπαὺ ἰτ πιυδβί ἴα γὸ γρ]]} 
ψ ἢ (6 σοοά, ἀπά 111 τὶ! (6 τυϊοϊζοα ; Ὀαΐ ἐμ0 
ΟΠ η818. 18 Ὁροὰ ἰμἷ8 ἔδοὶ (μπὲ Φο ον, ἐλὲ αοά 
οὗ ἀὐίοτίοαί τεουοίαίίοπ, στο 848 ογαἀβδὶ ηρὰ δπὰᾶ 
ο416ὰ Ηἰδ8 ρϑορὶο ἴο Ὀ6 ἃ τὶ σῃίθοι 8 δοισγορηίίοη, 
8 Α͵'50 {1|ὸ ἐχρεγίεποεά Οα'ματάϊαπ οὔ (6 »εγὲνψ 
οὗἩ {μΐβΒ σοηργοραίίοη, πὰ (6 ἐπα δίς “μαάσε 
Δα ἐειοαγόγν. ΤΠ 18 ἃ βίσ κί παρ ρΡΆ γα ]16] ἰὼ {}10 
Νενν Τοβίαμηοηὶ, 2 Τίπι. 1ϊ. 19θ. ΝΟΥ͂, Βῖησθ δ0 
οὔθ δχοϑρί Ψ6δι8 Ομ γῖϑὶ 18 δυο Υ τὶ σι θοῦ, 
ιἶ6 τηοϑὶ οὗ {μ6 δηοϊοηϊ ἱπιθγργοίουθ ἤᾶύθ Υ αΪ- 
τοοὺὶ λίοββιδηϊο ἱπίοτρυθίδιϊομ, γοΐογσοά τῃ8 τοὶ 
ϑίγοριθ ἴο Ηΐπι, 88 [86 δυοΡ σύϑθῃ ἰγοθ οὗ Ἰἰΐθ: 
Βηα 800 80 Οὁ0η68 18 7518 ὈΥ ΓὉ] δ] Ππρ [Π|Ὸ Δ 
ἴῃ ἷϑ οσῇ βίγοπ Ὀὰὺ Ὁγ ἕδὶἢ ἴῃ Φ68ὺ5 Ομ τ δὶ, 
ἸΏΔΠΥ, ΘΒΡΘΟΙΑΠΥ οὗἨὨ (86 ΕΥ̓ΔΠ ΡΟ 164] 1 ΓΘΥΡΡΟίοΥΘ 
(σλκνον. .βιδ. 1{{ωδ8ι.} λᾶαν τοίογγοὰ (9 (8 61080 
σοῃησοίΐοη Ὀοίνγοοη ἴπ6 ταὶ Ῥβαΐπ), [ἢ 6 διέπιπια 
ἰοσί, πὶῖα 116 βοοσομὰ Ῥβδὶπι, {μοὸ δίμηπια ευαησεϊξι, 

ἩΟΜΙΠΤΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΕΑΟΛΤΊΟΑΤΠ, 

ΕἸ πον διοδδεα ΟΥ̓ ἰοδί---80ὸ Ο0α᾽ 8 τοογὰ ἀΘΟΙΆΓΟΕ, 
80 οὐδ ͵7μαάγπιεπὲ ΔΥΏ8.---Τὸ Ρῖουϑ δηὰ 188 
νἱοϊκοά ἀγὸ ἰοροίμοῦ ἰῃ (110 τνοτὶὰ : αὶ μον τρανὰ 
ΓΘ οηἰίγοῖν αἰδογοηῦ ἴγοιη ὀεσίηπὶπσ ἰο επά.--- 
Μαη 8 Ἰοὺ 18 ποὶ ἀοίεγπιίηθὰ ὈΥ οἰδησο, θα ὈΥ 
χίσλίεοια δηὰ ἐπζαϊίϊδία γμαγπιεηί.---ἰς ἴθ ποῖ 
δηουδὰ ἰο δυοὶὰ ἐμ 8 οὐ ὑμπαὺ βὶπρ]θ β'π, τὸ τηθδὶ 
΄ωαίὶξκ ὧι ἰλ6 τσαν ὁ} {ἴ{ε.--Ἴο Θ᾿ νίηθ ΔῊ δ,ιον 8 
1ῃ6 ΨΥ ἴῃ Ἡλι οἢ (6 ρῥίουβ νγα}κ, δηὰ 6608 αοἱ 
ΗΠ βοὶ ἢ ἴῃ νἱοῦν 88 ἀποιοίπσ ἰδὲ τᾶγ.---1ὁ6 80 
του ]ὰ τοτηδὶῃ ἰῃ (89 σοηστοχαίίου οὗτῃο τἱριίοου8 
πυϑὲ αυοϊὰ ἰδέ δοοὶοίψ οὗ 6 πὶοκοα, τ 1ϑὺ Β9 
πιϑῖ ὧδ6 αἰ έφεπίϊν ἰλς πιεαπα 9 στασε Θυϊγαϑίοὰ 
ἰο (86 οοηρτγοραίίοη οὗ αοὰ. ΑΙ ἐπίηξθ ΒΑ 
τοἀουπὰ ἰο {μ6 δαϊναίίοη οὗἩἨ μ6 τ ύθου 8 ἀπά {119 
αδαίτμοίίϊοη οὔ ἰ6 πίοκοα. Ηδθ νιὸ 18 ρμἰδπιοὰ 
Ψ ΠΕΥΘ (πο ψαΐοσβ οὐἁ 16 δον, βου ϊὰ ἀρργορτί- 
αἰς ἰὮ 6 πὶ ἴῃ οτίίον (μας 6 ΤΥ Κ,͵Ο Η8 8 ἴΧ66 οὗ 
ἸΪἴ6, δῃηὰ Ὀτίπρ ἕονι ἢ ὕγαϊο ἴῃ |}18 Βοα80}.---Ἴ 0 Ἰοὺ 
οὗ (ἢ ρῥίοιβ ἰ8 88 ἀεί ἐσλίζεϊ αβ ταὶ οὔ 186 ν]οκθά 
8. ἐεγγίδίο.---Ἴ9}} τᾶϑ 6 ταν ἴῃ σὰ γοὰ ΔΙᾺ 
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δηὰ (0 οοπιραην γοὰ ΚΘΘΡ, 8η4 1 νι}} ἀθοΐατο ἐοὸ 
ου ἐμ ἐπα σι ἱσἢ γοὺ ν᾿}}} αἰἰδίη.- --Ἴ ἐΒὶπρϑ 

ἰῃ τ πΐϊο γχοὰ ἀρ ρλ μι 1}} οἰ Ὁ τᾶ Κθ γοὺ 
Ὀϊεδϑοὰ οὐ ἀδδβίγου γου.---ινίη9 λυ χαιοηῖ δοηγο8 
σεγίαϊπῖίψ, δι τι ῖκ 8 διωγεῖψ, Ἰυάα6 8 γισλιεοιὶν, δπὰ 
ἀδοϊάθβ ΟἿΣ ἐσυεγίαδίίη ν᾽ 68] ΟΥἹΎ ΤΟο6.--Πὸ ὙΠῸ 
αἰ κομ δεεῖε σουμπιαηΐου τι Οοά, ν}}} οατ- 
ὩΘΒΕῪ αὐυοϊά ἸπϊοτοοῦΓγ80 τὶς ἢ (ἢ 6 ὑπ ροῦγ.- -Ηον 
Β8Ὰ}} τὸ αἰβιίιρσυ θὰ δούτοθῃ ὑπ τἱρῃίθουβ δηὰ 
ἐμὸ νὶοκοα Τὴ οπο ἄεερς αἀοἄ᾽Β αν πὶ ἀ6- 
ἐσλπί, ἰῃ6 οὗμον ἐγαπόστοδδεδ ἰὰὶ ΠῚ οοπίεηιρί: 
{60 οὔθ δβϑβοοϊδίοβ Ῥ δ007Ἴ6Γ8, {89 ΟΥΒΟΣ Γο- 
ΤῊ8 1 Π8. ἴῃ (6 οοπστεσαίϊοπ; (6 ΟὁΠη6 γοδρεῦδ Ϊ1} 
αοὐ᾽β αϑϑἰδϑίδποθ, ἴδ οὔ οΡ »ογίδὴεδ ὉΥ Οοα 8 
)υαάχσαιοηι.-- -Ττὰθ ἴον οὐ αοα γτοσοῖνοβ ἐδὸ πο- 
ὈΪ]6δὲ ργϑΐβθ, ὑμ6 Ὀθβὺ Ὀϊδββίης. 

ΒΤΑΒΕΚΕ: Α ΟΠ τὶ βιϊδη 8 ἢοὺ ΟὨΪΥ ἰο δυοϊὰ (86 
δοπιϊαδβίοη οὗὨ βίη, Ὀὰὶ 88 Ὁ 88 Ῥοβδί ὉΪ9 ᾽β ἴο 
ανοϊὰ τοπιρίδίϊοῦ.---Θ 1 ΟΥΟΤΒ Θοπβίδηι Υ: Αἱ 
ἄτϑι ψγὰ Ρ458 1ΐ Ὀγ, ἰδ ΜὙ βίϑπα 8ι1}}, {09} τῦ9 
δἷϊ τὶ τἶ ΟΟΥΠοΓΒ. Βοβϑοὰ δύο ἐμο86 τῖο βη 
10 Ὀορίπαΐης (Βῖν. χχὶ 2; ΦΖοῦ ἷν. θ).---πὶ 15 
ἴσας, ὈΟΙΙΟΥΘΥΒ ΠαΥθ ὑπο σγοδῖθδί ρ]θαϑαγο ἴῃ 
π6 αοΒβροϊ, τοὶ {86 1 18 1Π|κονγ 89 δρτθοδΌϊο ἰοὸ 
βοτὰ ἴῃ ΟιΥἶϑί, Ὁ (ΠΟΥ 8Γ6 ἴγϑοα ἔγοπι 108 σΌΓΒΟ, 
δΔῃὰ ᾿ὲ 15 {π6 Ὁ 700 ὉΥ 1| ἰοὸ Κπον αοα δ νν}]}, δὰ 
ἴο ἔ14] ἴἃὰ νι (6 Ῥόονοῦ αἰσθῃ τππΐο (161. --- 
Απιοης Οὐδ᾽ οἰιαγδοίου βιῖ68 οὗ ἃ βίαι οὗ ζύϑδοθ 18 
(͵ἷ8: ἐμαὶ τὸ αγο ἃ δοαγι οὶ ἀοβῖτο ἴῸὸσ [0 
ποτὰ οἵ ἀοἀ, κπὰ ἱπάοοαἂ ἰπαὶ τὸ δ΄Θ ὯῸ πιοΥΘ 
ἐἰγοα οὗ ἰὑ ἰῃδη ἃ δοιῃὰ Ὀοὰν ἰ8 οὗ 118 ἀδιν Ὀγοαά, 
Α5 τὶ ἃ ῬΆ] ἰτϑο, 8]}} {Πα 18 ἴῃ 10 18 Ῥγοδίδ Ὁ]6, 
ϑανοθ, τγοοί, δηὰ ἔγαϊ, 8ο 4180 ψίὶὰὰ ἰ.6 ΟΠ τ 8- 
εἶδ, αἸΪ (δι 1.0 ἀοθ5 15. ἰο τοαοιπᾷά ἰο {8 ΒΟΠΟΡ 
οὔ (89 Ὀὶνίηθ πδπιθ, δά {8 Ὀδποῖᾶϊ οὗἉ Ϊ8 ποὶρὶι- 
078.---ἰἰ 18 88 7001183}} ἰο ΣΟΥ ὕὑροὰ ἰμὸ ἀροῦν 
88 ἰο ἔδθασ ὑμϑιὴ--ἰ Π 6 Δ Γ6 11 οἰδδ,---ΟἸοο86 ἰὴ 
{ἰπ|0, δπὰ ῥγυιἀοηίγ, (86 δβοοΐϊοίγ ἴὰ πδῖοῖ γοὰ 
ΓΒ ἰο τϑηιλΐη ΤΌΓΘΥΘΡ.-ῦκ, ΟΒΙΑΧΡΕΒ: Τὸ 
ΘΥΣ δηά [Ἀ]} 15 Βυηδῆ, Ὀυσξ ἰο δοπίϊηα ἰὼ ΟΥΤΟῸΥ 
δηὰ βίη 18 ἐμο9 ποῦὶς οὗ ἰὴ ἀογν])].---ΟἿο (μη 19 
ΠΘΟΘΒΒΑΓΡΥ͂ ; ἴ0 ὨΘΔΓΡ δηὰ Ἰρατη ἰδ πογὰ οὗ αοἀ 
(υΚο χ. 42; οι. ἱ. 16; 2 Τίτα, 1ἰϊ. 16).---ϑ8ὶ,- 
ΝΕΚΚΕΆΒ : ΡΙΟΙΥ δηὰ (Π6 θδ:}Ρ οὗἨ 6οἀ τλθδη: (1) ἰο 
δυοϊὰ ἔμ]8ο ἀοοίγΐπο δπὰ ἃ βοδῃηάαϊουβ 19; (2) 
ἰο ἀθβῖγο ἔμ Ἰὰν οὔ 86 ᾿ογὰ; (8) ἰο ἔγϑοὶ Υ δπὰ 
ΟΡΘΏΪΥ σου 0558 Δη Βρθαὶς οὗ ἰἰ.---ν ο οὁη6 οδὴ Κηο 
[ἰὸ παίατο δηὰ ἐπὸ νν}}}] οὗ αοα πὶιι οὶ {πὸ Ὠ]- 
Υἱθα ποτγά.--- Πότ (Π6Γ0 18 πὸ ἴδαν οὗ Θοὦ ΠΟΥ 
γα, ἰδ] ομΐ δηὰ ᾿αἰθ ] ] οὐ ΔΘ 26 ΓΘ ΡοΐΒ0Ώ. --- 6 
Ἰηϑί, ἃ58 τὰ ξ δῃἃ ρα]πὶ ἰγοθϑ, ΒΒΟΥ ἐμ6 ἤγαϊ! 
Ὀοΐοτο (ἢ 9 ἸοαΥ68.---ΕΟῸΤ ΡΥΟΙ 8685 ἅγὸ ρίνοη 0 
ἐἸο86 τ|10 ἀοβὶγο δῃὰ ἴοσο 9 φορὰ οὗ Οοά: 1) 
Το σταοθ οὗ αοἀ ; 2) τυ 71}.688 8.1 ᾿ι86 1 688 
ἴῃ ὑμοὶν σα] ]ης ; 8) ἃ βιιγο δηὰ σοηβίδῃϊ ΘΙ Ρ]ΟΥ-“ 
τηθηΐ ; 4) ὈΪ 655 πη δῃὰ 8ι1166655.---ΟἜῈΕΠ: Ἦ͵9 4] 
ΠΑΙΌΤΑΙΥ Βοος ΒΑρΡΡΙ 685: Ὀὰΐ ΟὨΪΥ (ἰο86 αἰίαϊη 
ἱι, το βοαῖς 1 ἴῃ ἰὯ6 γανοαϊοὰ νογὰ οὗ αοά. ΑἹΙ 
ἀερουάϑ ρου {π9 ὙὙ4 Υ νὴϑ οβοοβο (λέαινα, υἱὶ. 18). 
--ἘΈΝΒΟΗΕΙ,: Ανοϊὰ 6Ὑ]}] δπὰ Κορ οὐ ποτὰ, 
(θη γοῖ τνῖϊϊ Ὅ6 ἈΔΡΡΥ͂ ἴῃ (8 πον] ἃ δηὰ {Π6 
ΒΟχΧὶ.--ΕκΙ80Η : Τῆι δίδηἀοϑὶ Ὀρίγθοη {π|20 ὙΔΥΒ 
νι οἢ Ἰοα ὦ ἴἰο Θνουϊ αϑίϊπρ 68] ΟΥ γὙὸ0. Ορθη 
γΟΟΥ 6υγ08 δηὰ σἴ0080 (19 ὑο8ί.--«1ι9 ῬΒαΐπι Ὀ6- 

ΤῊΞΒ ΡΙΒΒΤ ΒΟΟΙΚ ΟΥ̓ ΡΒΔΙ,.5. 

εἴπ πὶ ὈΪεββίη δὰ μἴοσγ, Ὀυΐ ἰξ οηἀβ πιὰ 
Ὅ06, ἴῃ ΟΥοΥ ἰπδὺ τ Ώ6ΓῸ 86 ἢορο οὗ Ὀ]6586 ἢ 688 
18 ποὶ βίγοῃρ οπουρκίι ἰο Θῃησουταρο ι.8 ἰο {16 Β6Γ- 
γίσο οἵ ἀοἂ ἀπά ρῥίοϑιν, ἰΐὸ ἔθαν οὗ (πὸ ὑπ παρρὶ- 
Π6ΒΒ δηὰ ΓΒΘΡΥ (0 Ὀὸ Θηἀ ΓΘ ΤΑΥ͂ ἀοἰδγ 118 ἔσο ΩΣ 
Ὑγ] ΟἸΚΘἀ ἢ 988.---ΠΊΕΟΘΕΒ: Τδ6 ἔδας οὗ ἀοὰα ἰθδομοβ 
{μ6 τἰχίθουβ ἰο δυοϊὰ ουἹ], σοί ΒΥ αὐἱοὶ 88 ἃ 
σου 86], ΟΥ δΟΙΏΠΟΙ ἃ8 ἃ ὙΑΥ, ΟΥἩ χοά 88 ἃ δεβί. 
--.᾿ψΜι{δουὺ αἰἱδομιιοηῖς ἴο {μ6 ρσοοὰ {μ6 παίθ οὗ 
Ὑγἱοἰςο ἀπ 655 8 ποῦ σοηδβίδηϊ. --Ἶ αἱ 18 8 6 γ6 ἢ δὴ 
ὉΠΡΟΩΪΥ πιδη 7 Α σοι ηϑ8ο] δηὰ ἰγυδὲ ἱπ 5 ἀ6- 
οοἰῦ; 8 ὙΔΥ͂ 8πηἃ ἃ ἀεῆδησο οὗ {6 οτοσὰ πδῖο ἢ 
(γαύϑὶ ἰπ ἰν; 8 δβοαὶ ἔγσομπι ΜΝϊοδ δ6 Μ|1}} οὶ Ὁθ 
ἀτίνοῃ. Βυὶ πδδὶ ν}} θοσοοπιθ οὗ ἰ 7 Β6- 
σθ86 ΒΘ ΒΔ8 δὸ ναοϊχιί οὗ γαῖ ἤγοιῃ 6 νι 6 
ψνοτγὰ ἴῃ ἰ πλ86] ἢ, π6 ν0}}} Ὀ6 ἀτίνθ 8'ὟΔΥ 88 σδ ΔΗ, 
δίποο 86 ΒΔ8 τηϑ 9 80 Ἰϊρλιὺ οΥ̓͂ ἐϊ ἴῃ ἷ8 πιοοίζοῦγ, 
ἢ9 μψ|}}} ἢ6 ΟὈ] χοα ἰο ὀχρογίθῃσθ ΒΟῪ ἱπσδραῦϊθ 
ἰα 18 οὔ βίβη ἀϊηρ ἴῃ ἰδὸ Ἰυἀ ρος, ὅ8.1η669 Β6 88 
ΟΥΟΡ δουρὶ ΟὨΪΥ {11|ὸ δοοίοί ν᾽ οὗ βίππογϑθ ἢ6 Μ1}} 
ποὺ ἔπ θη σοιμαΐη ἴῃ (89 δοηρτγοραίίου οὗὨ (6 τ κι - 
οου5 τ Θη Π6 τχοϑὲ ἀ 651 Γ68 ἴο Γρίδ ἢ 8 866 τιῖ( ἢ 
ἰῃοπι. ϑὸο Ἰοηρ 88 ἴΠ6Υ 8τὸ ἴῃ {1.16 ΤΑΥ͂ ΓΩΒΔΗΥ͂ ΓΩΒΥ͂ 
(1 η}κς ἐμαῦὺ ἔππον ἃγθ ἃ8 μοοὰ 88 ἱβοβθὸ ὙΠῸ 8ΥΘ 
68116ἃ χἱχῃίθουϑ, ψ8ο Ἰἰκονν 89 μανο (οἷν ἴΔα}(8 ; 
Ὀὰι (6 5986 Μ|]1] Ὀ0 αἰξεγοπί ἴσο τ παὶ (ἢ ΩΥ͂ 
οχροοῖ.--ΟΥΤό ΤΟΝ ΟἜΒΙΑΘΗ: Τῆι ὑπ ροαὶν τηδῖῃ- 
ἰαἴη {ποῖν ροϑι(ο ὈΥ̓͂ ΘΔ ΠποΘ Ὀδοαυϑ9 ἰὐ 8 Οαΐῃ), 
δηὰ ουϊναγὰ οἰτγοιυμπιϑίαημσοοδ ΔΓΘ ἰδυογαϊα ἴῸὸ 
ἴθπὶ; Ὀυΐ δἴποο {Π6Υ ἂν πὸ Υἱέαὶ ῬΡΟΘΓ, ΩῸ 
Βιαρρογί ἰὼ αοάἂ, [1.0 ἄτϑὺ το ἰβίογιηοὸ ἀγὶνθ8 {ἢ 6 πὶ 
ΒΎΔΑΥ.-- ΤΉΟΙσΟΚ : Ηδ 10 ἰὴ8 μοί ἰη Βυγο ἴῃ 
θανθη σα αν ποι μὶηρ ἤΓπὶ οἢ οατί ἢ. --ΤΆΓΒΕ: 
Ἦθο ψᾷο δα8 ρ᾽θαϑυγθ ἴῃ οὐδ ψογὰ, οχϑγοΐβοϑ 
ΒΙ πη} ἱβογοίη σις ποὰἱ σϑαβίηξ. 

[Μᾶᾶττὶ ΠΈΝΕΥ: ΤῊ ἀΠρΟαΪΥ δγο ου γαγὰ ἰο ρχὶτθ 
{ποεῖν δι νῖοο δζαϊηϑί σοὶ σίου; δηὰ ἰἰ 19 δῆ ρ θα 80 
ΘΥ( ΓᾺΠΙΥ (αὶ τὸ ΠΑΥ͂Θ ΓΟΒΒΟῺΒ ἴο0 ὮὉ]658 ΟὈΥΒΟΙ͂Υ 68 
ἔτοιι ἱΐ, απ ὰ ἰο ἐπὶ πκ Οὐ ΓΒ ἶγ 68 ΠΔΡΡΥ ἱἰ ὙΘ Θβοδρ9 
Ὀοΐηρς; ἰδἰηἰοα δηὰ δηϑπαγοα ὮΥ ἰἰ.--- 6 τασδὶ ποὶ 
ΟἸΪΥ͂ 86ὲ ΟΥΒΟΙΥΟΒ ἰο ᾿ηοαϊαἰα6 ὑροῦ αοα᾽ 8 ποχά, 
τ οΤηἶς δη ἃ ΘΥ̓θηΐ πῃ, δὺ {116 ΘηίΓδΒο69 οὗἉ 6 ἀΔΥ 
δηὰ ἐμ πἰχαί,. αὶ (μ689 ἐποῦρμί5 βιοα]ὰ 6 ἰη- 
ἰοσόνοῃ τ ἰἰἢ {116 Ὀτι5Ί ἢ 6855 δ ἃ ΘΟΏΥΘΓΒΘ οὗ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ 
ἄδγΥ, δπὰ νυ ῖἢ ἐπ 9 ΓΟΡΟΒ6 δῃ ἃ δ] πι|θθγ8 οὗἨ οΥ̓σΥ 
πἰρίι. -π ΒΑΈΝΕΒ: [ἢ ἃ τρδὴ ἀδβῖγοβ ρογιηδηθηΐ 
ῬΥΟΒΡΟΡΙΥ͂ δηὰ δμδρρίημθθθ, ἢ ἰθ ἰο Ὀ6 ἔουπά 
ΟΙΪΥ ἴἰὰ (6 ψαγ8 οὐ γτἱτίὰαθ δὰ γχοϊϊ ρίοη. 
--ΞΡΌΒΟΚΟΝ: ΟΥγ πογϑῦ ἐβίηχϑ δγθ οἵϊοηῃ ΟἿΡ 
Ὀοδὺ ἐδίηχ8. ΑΒ ἰἰοτο 18 ἃ συ Γ80 ΎΔΡΡΟ ὕρ ἱπ 
{86 τοῖο τη Β πηογοΐθϑ, Β0Ὸ {Π6Γ6 18 8 ὈΪοβϑίης 
σοῃσοδ] δὰ ἰπ ἰδ τἰρίιϊοουβ πη π᾿ Β ΟΥ̓ΟΒΒ868, 105868, 
ἀηα Βοῦγονβ. Τ}10 ὉὉ18]5 οὗ 9 Βαϊπῦ ἅτ ἃ αἱ- 
τ η9 Βυβοδπάγγυ, ὈΥ τὶ οι ἢ6 στον 5. πὰ Ὀγίπρϑ 
ἔοτι ἢ} δρυπάδηι ἔγαϊ!.---ΤΊια τ ρ ἢ θοῦ Δ Ρ]ου ἢ 
6 ἤαγγον8 οὗἨ ήοαγί, δπὰ 80}0}7}8 ἃ αῦυοδὶ 6 ΓΘ, 
τ ]Ο ἢ 884}} ΔοΥοσ Ὀ6 ΖῸΠΥ σοαρϑὰ 1}1} 6 Θηΐοσβ 
{89 ση ΟΥ̓ πιο 5 οὗ οἰοτηϊν ; Ὀὰὶ ἃ5 ἴον ἴπ 6 τψὶοκοὰ 
ἢ6 Ῥ]ουῃβ ἰΒ9 868, δηὰ (πουκίι {πΠ0Γ0 ΠΙΔΥ͂ ΒΘ ΟΣᾺ 
ἰο Ὁθ 8 βϑϊπΐης γαῖ Ὀοΐϊμαὰ Ϊ8 Κθαὶ, γϑοὶ {86 
ΑΥ͂ΘΒ Ὁ8.55 ΟΥ̓ΘΥ ἰΐ, δηὰ (10 ρῥΐδοο ἰδὲ ΚΘ ἢ 1 
Β.Δ}} Κη ἰαἷπὶ ὯῸ ΤΠΟΓΘ ἔυτονοῦ. Τὴ0 ΥΟΤῪ 
“ὙΦΑΥ͂ " Οὗ (89 ροῦν 888}} ρϑυἾδβι..--ο, Α. Β.] 



ῬΗΔΙΜ Π. δὅ 

ῬΒΑΙΜΊΉΠ. 

1 ὙΨῈΥ ἀο {μ6 Βοδίβϑῃ σᾶρϑ, ! 
ἈΑπά [86 Ρθορὶδ ἱπιδρίπο 8. νϑίῃ ὑμηρ 

2 Τῇ Κιηρϑ οἵ [86 ϑδγίῃ βοὺ {βθῖΆβο] 68, 
ἈΑπά 86 ΓΌΪΘΥΒ (Δ|κ6 ΠΟ 86] ἱοροί ΘΓ, 
Αραϊηϑῦ {μ6 ΟΕ, δηα δρδϊηβὺ 18 Αηοϊπίορα, δαγίπρ, 

8 [κἱ υβ Ὀτοδὶς ὑμῖν θαπ 9 ΘϑΌηαοΣ, 
Αμὰ οβϑῦ ΘΙΎΑΥ ὑμ 6 γ οΟΓά8 ἔγοσῃ 0.8. 

4 Ἠο {πδξ εἰ ἱπ [86 Ποαυ 8 58] Ἰδυρ: 
ΤῊ 1,οτὰ 5841} δνο {ποῖα 1 ἀΘΓΊΒΙΟΏ. 

ὃ Τηδη 5δ8ε]ῖ ἢ6 Βρϑδὶς πηΐο {πθπὶ πῃ ἢ15 σαί, 
Απὰ νοχ 1Ὠϑιὴ 1η ἢΪ8 ΒΟΤῈ αἰβρ]αβυχθ. 

θ Ὑοὐ Βανθ 1 βοΐ τ. Κίη 
ὕροι ᾿ΔῪ ΒΟΙΥ 8}}] οὗ Ζίομ. 

711 πὶ} ἄφδοϊαγο (ἢ ἄβθογρ: 
Τῆ6 ΓΟΘῈΡ δ} βαϊα ὑπο πιο, Του ατό τὰν βοῃ ; 
ΤῊΙΒ ΔΕΥ ἢᾶνο 1 Ὀοροίίοῃ {}166. 

8 ΑΞΚ ΟἿ 116, δηα 1 5})4}} σῖνο ἐΐλδ6 [ῃ6 Ὠοδίμϑη (ον {8 1Π6 ᾿Ἰπ ΒΟΥ 8160, 
Απὰ [86 υἱἱογιηοδί ραγίϑ οὗ [86 ϑαυτ [07 ὉΠΥ͂ ῬΟΒΒΟΒΒΊΟΙ. 

9 ΤΏου 58)4]0 ὑσὶ ἰῃ6πὶ ψὶ ἢ ἃ το οἵ ἴσοῃ : 
Τηου 5 8}0 ἀδ5}} [μ6 πὶ 1 Ρΐθοοβ Π|κ6 8. μούνου Β ψβββεὶ. 

10 Βα τυῖϑα ποὺ ἐβογοΐοσο, Ο γα Κίῃηρβ: 
Βο τηβίγυοίοα, γα ᾿υαμ68 οὗ [μ6 ΘΑΥίΒ, 

11 βὅοσνο [6 ΓΟῸΕΡ ψΊ} ἴδασ, 
Απὰ τϑϑοϊοθ ψ 1 ὑγοι Ὁ] ηρ, 

12 Κιβα 1Π6 ὅοῃ, Ἰοβ ἢ6 6 ΔΏΡΤΥ, δη4α γ6 Ῥοσιβἢ ἤγοπι [Π6 ὙΔΥ͂, 
ὝΝΒοη ἢΪ8 Ὑτδϑί ἴθ Κι ]6α δι 4, ᾿ἰ{{16. 
ΒΙι5βρα αγὸ 8}} μου ὑμαῦ ῥυῦ ὑμποὶγ ἐγυϑὺ ἴῃ πα, 

ἘΧΕΒΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΠΙΤΊΟΑΤ, 

ΟΠΑΒΑΟΤΕΒ ΑΝ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. Τλ6 18ὲ Ῥβαΐπὶ 
ἔἢγϑιὶ ἀδοῖαγοθ (ἢ 6 ὑσιΥ ΡΐοιΒ βουυϑῃηί οὗὨ 6] ον ἢ 
διεδβοα, ψηΒουϊ ἀοοϊἀΐης νοι γ ἐμ ἀοβοτὶ ρίϊοη 
ἴδ ΟὨΪΥ δὴ ἴθ] οὔθ, ΟΓὐ ἔθετο ἰ8 (ΓΌΪΥ διιοὶι δῃ 
ΟΥοΡ ργοθ ἰγοο οὗ 16; βδηὰ (θὲ ἀγαννβ (9 
οουπίογραγὶ υἱτπουΐ ᾿πιϊπιαῖίης {8.6 Ῥοβϑὶ ὈΪΠΠΥ ΟΣ 
ἮδΥ οὗ βαεϊνδαιίίου οὗ ἱμβοϑθ ν|10Ὸ ψ}κ ἰπ ὙσΟΩρ 
ἯΒΥΒ (0 ἀοβίγυοσίίΐἼοη. Τὸ 9ἃὰ Ῥραΐῃ, ψ ῖσ ἢ ἰὴ 
ἰξοϊδιοὰ Ἔχ ρ τ 55: 8 τοῦπιΐη 5 ἃ8 οὗ 86 18. ῬΒαΐπι, 
δεχὶπϑ ἢ ὁ ἀσδοτίριϊου οὗ ἐμ 6 τνου]ὰ γοὈθ]]ου8 
δεαϊηϑὶ ἀαοἀ ἀπὰ Ηϊδ σονογηποπί, τ σἢ ΡΏ5568 
ΟΥ̓ ἰηἴο ἃ ἀτδιηδιῖο ἰο06 (Υ6 18. 1-δ); ἀρ βου 685 
ΟΥΕΡ δραϊηϑὶ μἷ8 (1:9 δοιΐοη οὗἩ ΨΦοποναῖ ᾿ἰΚο ιν ἶδ6 
Τυπηΐηρ ουἱ ἱπίο ἃ ἀγδπ)δίϊο πιοθ οὗ Ὄχργοβϑϑίοη 
(τετβ. 4-6); {μ6ῃ, πὶ που πατιΐης Ηΐπι, παῖς 98 
ἴδ δηοϊπιο οὗ οΒόονδ ΗἸ ππϑο᾽ Γ βρϑδκ 80 ἰμδὶ Ηθ 
Ἐχρίδίηβ ἴπ6 ἄθογϑο οὗ Φϑ ον ἢ ὉΥ͂ 8 ΓΟΙοΤΘΠ6Θ (0 
δ σον ογάἀϊπδησο οὗ Φοδονδῖ (Υ6γ5. 1-9); δηὰ 
εἶοδοδ πὶ δὴ οσδοσγίδιΐοη ἰο ἰδ τοῦθ] ἴουϑ ἐοὸ 
Γερεωὶ, πιιΐοθ Ρ88868 ΟΥ̓́ΘΡ ἰπἰο ἃ ἀθοϊδτϑίΐου οὗὨ ' Σοΐδθ. 

{86 ὈΪ]οα6 6 ἢ 685 ΟΥ̓͂ [8056 10 τηαῖζο πονγπ (ποὶν 
ΑἸ] οσίδηοθ ἴο 189 Κἰπρσάοπι οὗ {89 Μοεδίδ {(γν6γ8. 
10-12). 
Τῆς »τορλείϊς οὐ αἰγεοί Μεδοίαηῖς ΘχρΊ απαιΐοη οδπ 

δΔΙοηΘ θχρ δίῃ (18 Ῥβ8]1ὰ (4}} δῃοϊοηΐ 9 6 ν18}} δὰ 
δηοϊοηὶ ΟΣ δι 8 π ἱπίουρυ οί ογβ, Ρ ἢ Βοτὴ6 ἴσου 4]] 
Ῥογ 048) ; ποῖον {μ6 ἱψρίεαί (ΗΠ οἴϊπιππη), ον (89 
ἀϊδίογίοαί (ἰλ9 Ἰαίον» 26 ]ϑὰ δὴ ΙΏΔΩΥ ΤΣοσοδΐ 
ἰμ ΟΥΡτ 68), ΔῸΣ ἰμ9 »οοίίσαί (Ἠρῦ,, 88 ἃ 
ΚΘΏΘΓΑΙ ρ] ον Βοαιΐοπ οὗὨ {116 (Βϑοογαιο κίη Κἀο1), 
ΠΟΡ ἰηάοοιὶ ἐμθ ἐχραπαιΐοη ἰὼ ὯὈ6 ζουπά ἰπ ἐἢθ 
ἰΥβη δι ζἴοη ὕγοτα ἴθ 6 ἰγρίοαϊ ἴῖἴο {1δ6 Ῥγορμιοίϊο 
(Καυτί2) σδϑῃ βυβϑῖοθ. Τ|}18 (η6 Ἔχρ᾽ απαίιΐοι τ οὶ 
[ο]] ον 8 07}}} βδῆον, [ΓΡοτοῦῃθ: ““Πο. Ὀσρὶηθ ἰὸ 
ΒΡΘΛΚ οὗ δὴ ΘΑΓΓΠΙΥ Κίης πὰ εἶθ τνᾶτϑ ν᾿ [ἢ 9 
δι 0Ὲ8 οὗ (86 φαγί, υΐ ἷ5 τοτὰβ τὸ ἴοο ρτοαὶ 
ἴ(ο Ἀᾶγθ 81} (μοῖρ τπηϑϑηΐϊῃρ οχῃλυβίεαὰ ἴῃ θενὰ, 
Βοϊοπιοῆ, ΟΣ ΑδΖ, ΟΥ ΔῺΥ ΟἾΒΟΥ 96 118} ΤΟ, δτοῆ. 
Οἵ, 6τὸ δ 8 δ'ισᾶγο, (6 1068] απ ἃ {(Ππ6 ἰο!ροταὶ 
ΔΥΘ ΒΥ) ον ὕ}Ρ ἴῃ (ἢ 6 ἀπίγουβα) δηὰ θίγῃ]. 
Τ86 Κίῃρ ἯὙΠῸ 815 οὐ θαυ ἀ᾽ 8 {Πσοὴὁ Δ 8 ὈΘΟΟΠῚΘ 
ακἰοχιδοὰ δηὰ ἰσαηϑᾶριγοὰ ἴπὶ τπ0 Ἰἰμὺ οὗἩ (8 ργο- 

Τ8ο ρῥίἰοίαγο 8 μα! ζ ἰάθαὶ, Β6}}7 Σθ8]. [ἐς 



δ6 ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙ ΙΒ. 
ᾳᾳὰΦὰΦαᾶαασ σα σα. αν “πο Ὁ 

ΘΟΠΘΘΓΠΒ ᾿ἰ561} τ ἢ (6 ῥγοϑοπί, Ὀαὺ ἐμαὶ ΟὨἿΥ 80 
ἴατ ἃ8 ἰῦ 8 ὑγρίοδὶ οὗ φσγϑδίθρ {ἐπὶπρ8 ἴο δοΙη6. 
ΤῊ ἴσο Κίηρς ψῆο, ἴἰο ἐπ6 Ῥγορ οὶ 8 πιϊηὰ, 18 [0 
ΤᾺ] 411 δἷΪ8. ἰασζοϑί ἤορθϑ, 88 ἰβκϑῃ (89 ρἷδοα 
οὔ ἴμ6 ν᾽ ϑι 0190 δπὰ ϑδγίμϊν κΚίηρ."--οὖ. Α. Β.] 

ΤῊΘ δι μοῦ 18 ἀπκηονη. Μοβὶ ἱπιογργοίογα, 
ἰπάροα, ἤγοπι αἰδοτοηὶ βίδπα-ροϊηῖθ, (δἰ ηῖς οὗἁ 
αυϊά, τ 51 (ΠΟΥ͂ σταηΐ ὑπαὶ Αοίϑ ἱν. 26 18 ποῖ 
ἀφοΐϑινο.  ΤΏΟΥ αἰθδον ἸΠΚονν 80 νιον ἔγοτῃ 
Οη9 δῃοῖθου ἴῃ (δοὶγ αβιϊπιαίθ οὗ (6 Ῥη18- 
(ογῖολ] βι(αλιϊοα (σοπρ. 96 οι). [Ῥογονγῃθ 
Τοΐοτβ ἰὑἃ ἰο ἴῃ 6 ουὐδθηὶϑ 2 ὅδ. σ. (6 σοῦ- 
ἔράθγθου οὗ ϑιγγίδηϑ, Απιιμοπῖίθ8, δηὰ οἱ Γ8 
Ὑ00 δε( ΓΟΥΠΊΘΥΪΥ Ὀσοπ βϑυθαυρὰ (2 ὅπῃ. Υἱϊὶ. 
8, 12), ἃἀπὰ Ὅὴ0 ΠΟῪ τηΔ.16 ἃ ᾿αβῇ οἴογί ἴῸγ 
ἱμδοροηάθηοθ.---Ο. Α. Β.1] ΒΒοδβοππι. (1. Εαϊι. 
ΟὨ]Υ), Ρδι}. Εν δὰ, ΒΊΘοκ, (μ᾽ πὶς οὐ βοϊοπιοη. ἢ 
Μδυτον {π1η 8 οἵ Ἡοσοικ δὰ 1 τοΐίθγθηοθ ἰο 2 
Οἤγοῦ. χχυνῖ!. 18; Ηἰισὶς οὗ 19 Μαεοσαθοδῃ 
Ῥυίΐησο, ΑἸοχ. Φδρπθουβ; 6} 1286} (ΐη κ8 οὗ 
{80 ρογίοα οὗ {μ6 Ῥγορῃ ΟΥ̓ οὗ [πιπιδηπεὶ, 18. 
ΥἹ].---χὶϊ., ῬΟΓΠΔΡ8 (6 ῥτορίιοὶ ϑαΐδα ἰταβοὶ ἢ, 
ῬΘΓΓῪ Ὀδσαυϑ6 οὗ {πὸ Βἰ πι} 1 Ὁ} οὗἉ οἱ γουταβίϑῃ 68, 
ῬΑΓΕΥ οὐ δοσουπῖῦ οὗἉὨ [}6 δἰ ΠΥ οὗ δι, υ]οοὶ δὰ 
ΟΥ̓́Θ τη 0468 οὗ ὀχρτοβϑίοη. 

δίν. 1. εν. 1. ΜΏΥ.---Τ6 αὐοϑίΐου ἐβτόονγη 
Ρ ὉΥ ἴπ6 Ῥϑαϊ 18, τ δῖ ο ἢ ΔἸΤΟΒαΥ Ὀθ ἰη5 ἴο ὈΘ6 
βοϊνοά ἰῃ γοσ. 1 ὁ 88 ἴμ9 ὀδηρθ οὗ ροβϑιΐοη δηὰ 
(6 τηοοά οὗὨ {ἐπ9 νοῦ Ὁ ΒΠΟΥ͂, 18. ΟὨΪΥ 8 σλείογιοαί 
ΟΌΘ, ἃ αυοϑβίϊοη οὗὨ αἀἰβρ᾽ ΆϑυΓθ, οὗ δϑίοη ΒΒ πιοηΐ, 
δηὰ οὗ ἀογιβ᾽ οηξεξινν βουοίοτο {μθὴ 7 σὴν {π6η 
[ἢῦ0 οιίο: “7ΤῺϑ ρμοοὺ ἰγβπβροσίβ αἰπιϑοὶ δἱ 
Θη06 ἰπῖο 818 βί(υαἰΐοι δηὰ ζθοϊ πα. Ηθο ]ο00Κ8 
ὍΡΟΣ {μ6 υπάογίδἰκίη δ οὗἩὨ (89 τοῦθ]8 ψιῖι 1παΐρ- 
πδίϊοῃ δῃὰ οομῃίθιηρί, δὰ Ὀγοδῖκβ ἰογί ἃ ἰπ (116 
ϑχοϊατηδίίου,  Ὦγ σεῖο νμδὶ 61" --ο. Α. Β.] 

Ἐδαρ6.--ΤῊὴο ΗΘΌγΟΝ τοσῦ ἀοοθβ ποὺ ἀδῃοίθ 
δοίυ 81] τοῦδ] οὴ, Ὀὰὺ ἰπδὲ ἱἰαττπαιοῦ οὗ (6 
ΒροΘαγ ουϊογοδὶϊς οὗ ΓΘΌΘ] Ποῖα 10} 18 σίνθη ὉΥ͂ 
ογονγὰβ δυγρίης ἴῃ μἸΟΟΙΥ δπὰ οσοηΐυβοα χοβοαί- 
ΣΤ θη 8, ΓΙ ΓΒ δα Δ[ΔΥΠΙΒ. 

[Ιπλαρίῃ9.---ἰὴ ο18 ΕἸ ΚΠ 8} (88 οτὰ μαὰ {86 
τηθϑηΐης οὔβοδοπιο, ἀον]86, ρὶοί, υἱά. ΟΒΟΈΒΤΕΒ᾽ 8 
Φὶοί,. Τὶ αθϑηΐϊης 848 ΠΟΥ Ρ88864 ουἱί οὗι8θ6. [᾿ 
18 Ὀοίέον, ἐβογούοσο, ἰο βαϊθϑιϊαὶθ ἀευΐδε, τὶ ἢ (ἢ 6 
τοϑδπίης οὗ πο! αὐίηρ ον}. ΤῊ 8 15 ἐπ βδπιο γοτὰ 
ΔΒ ἷἰθΒ υϑοὰ ῬΒ. ἰ. 2 ὁ. θὸ οῖϊο: “οὗ πίὶοϊκοα, 
Ῥγου. χχίν. 2, Βοσ οὗ γὈθ)]} 1 ου8 υπἀογίδἰεῖ ρ8 ;᾽" 
Ηυρΐ.: “οὔ ν͵ἱοϊκοὰ δπιὶ ἀδοοὶ(ι} ἀονδο8,᾽" Ῥβ. 
χχχυὶ. 12: [8. ᾿ἶχ. 8, 18.--- ἷ αοεἱὰ τδἱην.-- 
Ρ), “Ἰθγο Βυδίϑης γο, 8 ἴοο  ἶϑὰ δῃὰ νδΐῃ ἀ6- 
γἱοθ---ὐσῃαί 18 ῥτονϑὰ ἰο Ὀ0 1419 ὈγΥ (89 τοϑι}1."--- 
σ. Α. Β.1] 

Ἃ [6]ΠΣΒΟΝ: “Βοοδῦβο ἴῃ ἴδο Νονν Τοδίδιαθηΐ Ὀανυ 8 
Ῥεδῖθι απὰ Ῥεβῖπὶ διὸ σοσγοδροηάίπρ ἰογιμθ." ΤᾺΪα ἰ6 ζοη6- 
ΤΆ δά πιο Υ αἀοΥγπιδὴ σοπμμιθηίδίογθ, ἐμοῦ ἰξ ἰ8 ἠοῖ 
ΕἼΤΕ αἰϊοσοα ὈὉγῪ Επσ δ δηὰ ΑἸμογιοδ ὙΓἰΐογδ, ΒΌΟΝ δὲ 

οτάσπνογί, Βαγηθα, Αἰοχϑηάοσ, είο. 6 ἸΣΦΟΒ 16 ΡΓΟΡΔΟΪΥ 
σοττοοῦ ἐπ Πἰ8 δβίδιοιμθηΐ.---Ο. 4. Β.] 
{ [ναϊὰ: “Ἴη {μἰ5 Ῥδαῖηι ὁ ἤοδρ ἰδθ γτοΐςθ οὗ α ἱκίηρ' 

ΨὮΟ, 8 δῃογῖ {ἰπ|ὸ Ὀοΐοσθ, γ͵δ8 δοϊ θην δηοίϊηϊοα ἴῃ Ζίυῃ. 
ΤΏο (γα δεν Ὡδιίοην ἃ ΓΘ ΓΘ] ου5 δηὰ ἐπγοαΐθῃ ἴο χΤοχϑίῃ 
τηοῖν ἐγοοάοαθ. ΤῈ6 γοῦηρ κίηρ ἰδ δ οὐὸνγ δραίηδὲ ἴἤοτη, 
βοὶ [-ροδϑοδθθα, σοῃδοίουδ οὗὁἨ ἢΐβΒ πηΐοη ἩἱΓ Φομουδῇ δα Ηἰΐσδ 
βοιι πὰ γοργοσοηίδινο, ἰηαρ τ δα ὉῪ ἴΠπ6 Ρτορῃοῖίο ψογὰ δὲ δ 
δηοϊηίέης, δπὰ δίσοης ἰἢ {πὸ μόνον οὗ Φο ον. ΤΩ γουος 
Ἰεϊης ψδ8 ϑοϊοιηοη---ἰἷ86 Ῥρϑδὶπὶ ἷδ οὐ οοτηροί(ίοη, 1ἰἶκὁ 
(Πο86 τη δῃτί,οποὰ 1 Κίηρε ἰν. 82. 1ἢ ἰθ τηοτγο [ἤδη ΠΠκοῖν παῖ 
ἴδπο (ΥἰΌΔΓΥ Ὠδιοηϑ ῥἱοιϊεὰ ἰοφξοίμοτ, Βορίηρς ἴο [ΒΣΟῪ ΟΠ 
6 γοῖκο οὗ ἴ0 γοῦυης Κίηκζ. 1 ἰδ ποῖ ΠΟΟΘΒΒΆΓΥ (0 δΌΡΡΟΒΘ 
Βδη αεἰμαὶ τοῦ] ]οα. 1106 Ῥβαϊ δὶ δροακα οἵ σχγοῦθ! ]οΌ9 
ἐποιρη ΒΒ δηᾶ ἀοπίατθ. Ιἰπίηῖςς (μᾶὶ (μἰ6 Ῥδαϊλ δηὰ 19 
[ΌΣΙΔΟΓ δὸ Ῥδδὶ 05 οὗ ΒοϊΪοϊηοῦ.--Ὁ. Α. Β.} 

γεν. 2. ΤῊο ἰᾶάοθα οὗἨὨ εἰς τοσοῦ ῬΡ,5868 
οὐοῦ ἰηΐϊο ἐμαὶ οὗὨἩ ἀεϊϊ θαταϊίοη, θγο ἰδδιὶ οὗ δσοῦ- 
Βρὶτίης. Ταΐδ 18 ἀοβουῖ θα ὈΥ ἴδ ρΡογίροϊ 88 88 
ΒΟσΟΠΆρ ἰϑη6α ἴδοὶ, 88 γεν. 1 ὦ, δὰ 88 ργεσβαϊηςς 
186 Ὠοδί1]9 δοίης ὑπ μΒ 6} Υ 68, Ἡ ἶοὶ ἴα {δ 6 ἱτπὰ- 
Ῥοτῆ. ρΡρθαγβ )δὅβ δπαιντίηρ δηὰ 81}}} δοῃιϊθΐηρ, 
88 Υ0.. 1 ὁ, δὰ 88 διηϊβιυιὶηρ (9 ἀοϑοσιριίΐίοα ἰῃ 
γογ. ἷ α. 

γον. 8. ΤΊιΘ Τοῦ 618 τὸ ἰτηπὶ οἰαίοῖν εἰ γοἀπορα 
Βροδκίηρ, δηἀ ὑμ 00 Βρθαὶς ἰη ἄρυταί γε Ἰδηραδρο, 
ἐλ κθη ἤγοια ρούγασίουυ 0118, νυ 6 ἜΧΡΓΘΒΒ (μοὶ ν 
σΔΓΏΑ] ἴονθ οὗ ἸἰΌΘΓΥ δηὰ {ποὶν ἀγα} 1688." 

ϑιγ. 11. εν. 4. Το δηοίθηὶ ἐγ]. 1008 ΘΧ- 
ῬΓΘ88 8}} ὑπ9 ἱπιρογίδοίβ ἴῃ (ἢ. δ 18 ΓΟΡΘ ΥΟΓ. 4 
84. ὈΥ {88 ζυΐυτο, [80 Α. Υ.7: Εν δ], θεἸΣσβοῖ, 
εἰ αἷ., αἱ Ἰοδδὶ ἰμοβο ἵπ σου. ὃ [(ι8 18 Ὀείίον--Ο, 
Α. Β.7; δαὶ, δοοοχαΐηρς ἰο Ηιυρίε]ά, {μ 6 Ὁ ἃγθ 4}} 
ἰο Ὀ9 χεζαγάϑὰ 88 ργοβοηί, ἱβουρῃ δυθδοαυσηὶ 0 
ΟΠ9 δποίμοσ, [ουριίηρ 18. ΟὗἴΘ δὴ ΘΧΡΣΘΒΒΙΟΏ 
οὗ {ὴ9 Γοοϊΐης; οὗ βουσὶ δὰ οὗ (π6 σοηῃδβοῖϊουῦδ- 
688 Οὗ ΒΌΡΟΥΪΟΤΙΥ ἴῃ σοπίγηδβὶ (0 68; δ0ογη Χθ- 
δεῖ (μ6 ργοβυιιρίίοη οὗἁὨ ἴπ6 ἱπηροίοπὶ τὶ ἀ46- 
Βοτυρὰ οοηῃίοιμιρί, δηὰ ἀϊδβοϊοβοδ {Π 6 τ ΘΔ ἸΏ 688 : 
ὙΓΛΔΒ ῬαπΐΒ᾽195 ποπι. [06 οί : “ὙΠ (ῃ9 
ΤΟ διηὰ ὀσχϑγίῖοι οὗ μἷ8 Θῃ ποθ ὑμ6 ροσί 8βοἰ8 ἢ 
Ὀδϑα 1] οσοπίταϑι ἐμ Ἰαυ σης αὐοί οὗ μἷ8 Θοά, 
0 σλῃ ψἰῖ} οη6 σπορὰ Ὀτγίηρ (686 ργοσθοαϊηρϑ 
ἴο πδυχλὶ.᾽" Ηυρΐἕοϊα : 4Α4 Ὀοδυ ἴα] ατδα βίου ἴπ 
ἱπουσδὶ ἔγουι (86 αυἱοὶ ᾿διρης ἴο (}}6 δφίίαἰοά 
ΒΟΟΡΏ, δπὰ ἔγοπι (18 ἰο τογαΐλ, τ ῖσῖ ὈΓΘΔ 8 οὐἱϊ 
πὰ (6 Το] ον ς γ6ΓΒ6 ἴῃ πγογὰ δηὰ δοί."-- Ο. Α. Β.] 

γόον. δ. 6 ον Βρ6α 8 Ὠ6γῸ Ὑ{ῚῈ ΣΘΩ] ἩρΓαΒ, 
ποὺ ἴῃ ἱδυπάον (Ηδγά6γ), δ᾽ μοι σὰ {Π6 πογὰβ 
Μ8ἷΖ δηὰ χο]} δἱοης ᾿ἰἶκο ἰδυθάον δὰ Ἰ᾿ἰσἑπΐης 

[1π {89 8:7 16]; διὰ ὮΓΊ3, δοοοσάϊπρ ἰο Ἠαρτεϊά, 
18 ΤΘαΌΘΏΓΥ υϑοα ὉΓ ἔόγγοτ, Ὑ πο σοῃἴα568, δηὶ 
Οϑρθοίαγ μᾶὶ τ ΒΙΘΒ 18 οδιιβοὰ ὈὉγν Θοὰ, δηὰ 
αγῖνοϑβ ἰηίο τηδὰ δὶριιὶ δὰ Ἰοδὰβ ἰο ἀοϑί τοι] 0}, 

γεν. 6. [οὶ Βανϑ ,.--- δὸ εοίιο: “1 οὗτοι 
ἸΏ Δ Κ68 8 σοηίταβί-τογο ἰἐ 18 τὶ (ἢ 6 τὶ οἱ οἢ 8 
Ῥτοοθοάϊηρ8 οὗ (19 Κίηρβ. Τὴ Ῥγοποῦῃ 7) 18 οτὰ- 
Ρἰιαιϊϊο." --ο. Α. 8.] ΒοδιιοιΡ 88 ββοότη 
(4 εὐτγεπίθδο, Ὁ. 4) ἰπαὺ το ταυϑὺ ποὺ ἰτϑηϑίδίε: 
δηοϊπἰοά, Ὀαΐ δεέ (αοοοταΐϊπα ἰο πο ϑορί. δπὰ 
γυ]ς.). ϑβδοπιθ ἰγσϑηβϑαίθ “Βυ 1 αν Ὀθθη 60η- 
δι ἰαἱοἃ Κἰης ὉΥ δι. -ΜΥ Κιπρ.---Πυρΐ.: 
“«Υ Κίηρ 8ὸο ἔδυ ἃ8Β 9 18 ἀρροϊῃηίϑαὰ Ὀγ ἀοὰἂ 88 
κΚίῃρφ ονοὸσ Ηἰβ τοϑῖμ, δοΡ. 1 ὅδ. χυϊ. 1, δῃὰ Ὀγ 
νἱγίαθ οὗ (8 ἐἰΠδοογαίϊο ἰάοα, ΗῚ58 Γορτϑβοηίαι νας. ἢ 
--Οῦὐ. Α. Β.] Ζίοιῃ νγᾶβ ποὶ ἴμ9 δηοϊηἰἰης ῥἶδο9 
οἰ πον ἴοσ Ῥανὶὰ (1 ὅσῃ. χυὶ. 18. 2 δι. ἰὶ. 4), 
ΟΥ ἴοσ ϑοϊοπιοῃ { Κίημρϑ ἱ. 89), οὐ ον Ομ γῖβί 
(Ζεο!. ἰχ. 9), Ὀυὰϊ [{Π9 Βοδὶ οὗἨ ρογθγπηθηί οὗ ἰ}0 
Αποϊηίοα (ΡΒ. οχ. 2; 2 ὅδ. υ. 9. 78 δββοσίϊοῃ 
μδὲ Ζίου ἴῃ {89 ΟἹὰ Τοδίαπηδηὺ σομϑίδ ΠΕ 18 υϑοὰ 
88 (6 δαυϊνα]οπί οὗ Φογαβδαϊοτη, δὰ ἰδπαὶ ἐξ 18 [89 
ὨδΠῚ6 Οὗἁ 8. Βρ6οΐα] πεϊραῦ 15 ἀἰθρτουθα ὈΥ͂ 2 ὅδ. 
γ. 7,9; 1 Κίηρβ Υἱῖ. 1; Ηυρζεϊά, ΒΟΤΘΥΘΓ, 85- 
Βογίβϑ ὑπαὶ δοσοτάϊης ἰο Ῥχγορ οἰ ἶσαὶ δηὰ ροορίϊοδὶ 
αδαχθ ἰὑ ̓ ηἀἰοαίο8 Βγποοάοο  8}}Υ [1.6 ΘΗ ΓΟ ΒΟΪΥ͂ 
πηοαῃίδϊῃ οἶγ 88 (Π9 δοαῖ οὗ αοα, δηα παι ΌΓΑΙΥ Γα- 
λοσιϑέμο ἰτδηβ]διΐου οὔ. Η. ΜΊομ 86}}8 δὴ ἃ Ηοΐωδηπ 

ἸῪΣ ἣν 4] Ζίοη, οΥοσ 118 οἱ ἐἰζθὴ 5, ἐἢ 6 Ρ60}}6 οἵ α οἱ; 

4 [Ὑογάσποτι: “Αἱ ΟἸ γί δι 5 Ραβδίοη ἔνθ μοδίμοη ποσϊὰ 
Τορτγοδοηϊοὰ ὈΥ̓ (6 ἱπρογίδι ρονοῦ οἵ ἔοιιο, ε πὐυϊποῦ πεῖ τ 
[86 τῦϊοτα δηα Ρϑορ]ο οὗ 15.686] ἀχαίηϑὲ οὐ μηὰ 19 λΓοϑδίδ Ὁ. 
Ὗ7ὸ νὶ}} ποῖ πνο ἐπὶ8 τη8Δ} ἰὼ τγοΐζη οὐδοῦ 08 ᾿Δ8 ἴμοῖς Ἰπ- 
κύαζο, νπκο χίχ. 14--- 9. δανὸ πὸ Κίης αὶ Οροθασ, ὅομη 
χίχ. 1δ."--ΟἹ Α. Β.] 



ῬΒΑΙΜΊ1. δ7 

80 ἸἸκονν 80 {ἢ ἐγδηεϊδίϊοη, του πίαϊ ἢ οὗἁὨ ΠΥ 80- 
γογοῖηὶν (Ποτνάον, οϑθημι., εἴ αἰ.). [6] τ 299}: 
“Ζίοη 5 (16 81}1] οὗὨἨ {μ6 οἷιγ οὗ ων (2 ὅδιῃ. ν. 
1,9:}1 Κίηρβ υἱῖ! 1) ἐποϊυάΐης Μονῖα!). μ8ὶ 
τοοσπίδὶπ οὗ ΠΟ] 6865, ΒΟΙΪΥ͂ πιοιιηταῖη, νγ ἢ ϊο ἢ 18 08} 
Ῥίδοο οὔ μο θ᾽ νὶπθ ΡγΘδ6Π66, δι. ὑπ ΘΟΥΟΙΌΤΘ [ΟΥΤΘΓΒ 
δῦοτο 81} {π6 Ποῖ 5 Οὗ (6 φαγί, 18 δυϑίηϑα (0 
δῖτη 45 1:9 δοιλὶ οὗ δὶβ (Ὡτοπο.᾽᾽--ΟὉ. Α. Β.] 

ϑιγ. 111. γεν. 7. ΏΘΟΙΔ16.---ἢ (18 ΒίΓοΡΘ ἴἰ 
ἦβ ποὺ ἔιο ροοῖ Ὑῖσ ἢ ΒρΡΘακΚ8, Ὀὰϊ (86 δηοϊπίοα 
οὔδεβονδι. Τ}ν}5 18 ποῖ αν ἃ ΠΟΙ ΔΩΥ͂ ΟΠ Γ 
δἰαίοΥο 8] Κίηρ οὗ ἰ5γδοῖὶ, Ἰπουθοῦοῦ ποὶ [ἢ9 Ροῦ- 
δοϊβοα ἐμοοστγδαιΐο Κἰηχάοπι, Ὀὰῦ (80 ΞΓεδείαπὶς 
Κίς; Ὠοὶ ἴῃ ὈΟΑΣΙΥ Τα} γ, ἰὑ 18 ἰτιθ, ΠΟΥ Βρ6 δ Κ- 
ἰδζ τοῦ σΊΟ4}}γ ἴγοιὰ [80 88], Ὀυὺ Δρροαγίπρ ἴῃ 
86 Ῥδα]πὶ ἀγαπιαίοαΐψ ΔΒ ἃ Ῥουβου. Ὁ Τ|}}18 ἀ065 
ποΐ τπεδῃ, ὈΥ̓͂ ΒΗΥ͂ ΤΠ 6ΔΏΒ, 868 8 »οείϊσαί ἔἤρσατγθα. 
ἘΛῸῚ {86 »εγδοῆ οὗΓ ἐλὲ Μεδεα, 88 Ῥτοτηΐδοὰ ὉΥ͂ 
αοά, δηὰ ἰδβεογεῖοτθ δι ΓΟΙῪ οοτῃΐῃς;, ἐχίδίοα ἐπ ἰλὲ 
αἰ 9 ἰλε εαϊπιϊδέ οὶ 1688 ἰμ6η ἴῃ ἐΔε ζαϊ οὗ 
(16 ὩῬσοράείδ πὰ {}ὸ ολεγολ, δ᾽ βουχὰ, ἰὰ Ἰγγὶ- 
68] Ραγίβ οὗ ϑουϊρίυτο {π6 δυρυθββίοῃϑ οὗὨ ζβ}{}} 
ΘΟΠσΟΡΏΪ ΩΡ Ὠἷτπλὶ ΔΡΡΟΩΡ ἰη αἀἰδοτομί ΤΌΓΙΩΒ ΤΓΟΙῚ 
(Πο056 ἴῃ ἴμ0 ἰδίογιοαὶ οὐ ἀἰἀδοίο, δὰ {116 ῥτο- 
ΡΒοεῖσαὶ τΥϊρ5 ἴῃ 8 ΠΑΥΤΟΎΤΟΥ Β6η86. ΤΊ6 Δῖ68- 
δἰδηΐο Κη ἴῃ 118 ΡΪΔ60 ΔΡΡΘ4]8 [0 (9 οχρὶα- 
ὩΔΙΙΟΙ οὗ τοῦ. 6, ποῖ ΟὨΪΥ ἰ0 8 ζοϊσποα οτβοῖθ (9 
ει6) Ῥαΐ ἴο 4 ΡΠ, δὴ οσάϊπαποθ (ν μοῦμον γορὰ- 

Ἰδίϊοῃ ΟΥ δισδηροηθηϊ). ἸΤΊογο 18 αἶϑο ἴῃ 118 
Ἰπϑϑηϊηρ ἃ ΤΟΐΌΓΘΠΟΘ ἰ0 Δ ΘΟΧΡΓΘΒΒ, ἰΠΥΪΟΪΔΌΪο, 
δηα ρμεου]αν ἀοοϊαταίίοη οὗἨ Φο ον οὗ ἃ λίδίογιὶ- 
εαἱ Ἰϊη ὦ, ΒΌ0 ἢ 88 ἐμαὶ ψ ΒΙσοἢ 15 Του ηά ἔοτ 6 γ6- 
Ἰαίϊοι πὶ αυοδίΐοη, ἴῃ 2 ὅδῃ. υἱῖ. 14 βαᾳ., δοῃοϑ. 
ΤΗ15 Ῥυοσηΐβο οὗ 6οα, ρίνοη (ο δαυϊὰ ἐβτουρὶι Νὰ- 
ἰδδὴ Ὀϑίοσα ἔμ Ὀϊσί οἵ ϑοϊοτηοι (2 ὅδῃι. χὶὶ. 24), 
ἐδ (00 ᾿Αὐδέογίεαΐ τοοῖ οἵ [ῃ6 ὈΪΌ]164] Ῥγορ θοῖ68 
οὗ (86 δεεὰ οΥ̓ αυϊά, ψὯο ἸΙΚοΥ 86 Βίδη 45 ἱπ {116 
Τεοϊδίϊου οὗ ΒΟ} 5}}}0 ἰο Φομον ἢ. Τ 8 ὀχρσοβϑϑίοη 
ἄοεβ ποῖ ἀσδποίο ἰδ αἰυίπε ογὶ σία οΓ τογαῖίψ, οτ 
ἃ παπασέπιεπί ΟΓ ἰἦδδ σουεγππιεηξ ἀσοογαάϊη ἰο 
(86 το 9 υελουαὰ (6  εἰ(6), Ὀαί, τὶ οὗ 4]}, δ 
γείαίίοη 9, ἴουα ἰο υελουαὴ, ἀπὰ οβρϑοία}ῦ 
10 ΓΟΐογοποο ἰὸ οαγάέ δηὰ ἱγαϊπίπσ, ψὮΣΟᾺ 
δΒοπόνον, δἱ {μ 9 βδηι6 ἰΐτηο, ᾿πο]α 68 ἃ ΓΟΪΌΓΘΠΟΘ 
ἐο ,αἰλίμϊπεδδ, 80 το οἢ [Ὁ ΠΟΤ 88 ἰ86 δονϑηῃηδηΐ 
οἵ αοἀ πὶϊῃ ἰβγαοὶ 18 τοβαταφαὰ 88 ἃ πιαγγίαφέ σ0- 
εεπαπί (Ποηρβι., Ηυρῦ) [Ικ (μῖ8 Ἰαϑὺ ἰυτῃ οἵ 
ἰβουχσμὲ ἔμότο 18 8 ἰ(ῃτεδὰ οὗ τηθϑπίηζ, π}ιϊοῖι 8.8 
ὈεοῺ [ὉΣ ἰμ9 τηοϑὺ ραγί ποροοίοά; γοὺ ψ] σὰ 
δ΄'΄οῃϑ ὁδῃ 1οδὰ 8 ἰ0 ἃ σοτγεοοῖ υπάογβίαπαΐηρ οὗ 
86 Ῥαββαρβο, υἱΖι : 1 5γδλοὶ δίλπ ϑ ραγι]ν ἴπ ἃ σο- 
ἰαίἰοπ 97 δοπδλὶρ ἰο Φομοναῖ, ἐ86 ἀοἀ οὗὨ λύδογί- 
εαἱ τοτείαίέοπ, ῬΑΤΟΪΥ ἴῃ ἃ τρλυτΐαρο σογοπδηῖΐ 
νι} Ηἰπι 868 1:6 ΟΠ]Υ ᾿ἰνίηρ, ἔγαθ, δπὰ ζαϊ 8 [Ὁ] 
Οοά 90 ἐλὲ οουεπαπί, κ«πὰ ἱπάροά ἰμὸ Ἰαίίογ, ἴμ 
[86 δοιι86 οὔ ΜοῃοατΥ, οὐον ἩΒΙοἢ αοα ταί} 68 
πὶιἢ 66] ΟΌΘΥ; {μοη {86 ζο! ον] ΘΟηΒοα 6 Π668 
ἐηδιι6, οΖ. : (1) Ταῦ ΘΥΟΓΥ͂ δἰἰθηιρῦ (ὁ χὰ ῖθ 8 
ῬΑγα1161 τι (16 80η8 οὗἉ ΕἸοΒ τὰ (τ Βα ἢ Ὁ Δ ροῚ8 
οὕ ῥχίησοβ, 5. Ιχχχὶ!. 0) δὰ νι {μ6 ΟΠ] άτοη 
οἵ ΖΕ 18 ΘΠ ΓΟΙΥ υὐδυ Δ Ὀἷθ, ἀπὰ οπίϑηρἼοβ {ἰ10 
ἐπιῖσο σοποορίίοη. (2) Ταῦ {89 86 οὗ (δ)6 νοτὰ 

Ἵν» (πο ἢ δοϊάομπι τθδὴβ ἰο Ὀσοροί, αὶ ροπο- 

4 [0] ΠΖοοῖ : κ ΤῊο ᾿Αποίηϊοα ΠΙΙΙδοΙ ποῦν ἔδῖκο8 (ἢ 9 ποσγὰ, 
δη κρεδῖο οαἵ Ὑμπδῖ Πο ἰε, απὰ πὶιεξ Ηθ σά ἀο ἰῃ νΥἱσγίιο οἴ 
ἴδ Ηυἱτίπο ἄσετοο. Τπθγο [8 Ὧἢ0 πογὰ οΥ͂ ἰγδῃδ ἰοη, πὸ ἴογ- 
μευ οἵ Ἰἰσοὐυοσίοι ἴο πη !οαῖο [ἢο ᾿ΘαΡ οἵ ἴ8ο Ῥααϊσαὶδὶ ἔγοσι 
ἴδο ποτὰ οἵ δοῦονδη ἰο πο νογὰ οἵ ΗΪδ8 ΟὨτίε : [Π6 ρμοσί [8 8 
βορε; Ηίφ Ῥααΐτη ἰδ ἃ ΠαΐΓΙῸΣ οἵ [πὶ ΜΠ ]ΟὮ ἰδ ϑοΘΏ, δὴ θυ οὗ 
ἴμαῖ Ὑδ|οΒ ἐσ πεατι;." --ΟἹ Α. Β.] 

ΓΑΙ ἰο Ὀ68Γ) ἷβ ποὺ ἰο θ6 τοραγάθὰ 8.5 τηθγοὶΥ 8 
γΒοΙΟΥΙΘΑΙ ναγίδιίΐοη οὗ ἰμ6 ἰάθα οὗ βοπβαΐρ, Ὀὰΐ 
Εἶνοβ χὶδθ ἰο ἰπὶ8 ἱπουρι; ὑπαὶ ἴῃ ἃ ἀείδει 
6.86 801η6 026 1.88 Ὀ6ΘΏ ρἰδοσὰ ἴῃ ἐμΐ8 Γοϊδίϊοη ὉΥ͂ 
αοά πε, δαὰ ἱπάθοα ἱπ ἐμ πείάδί ὁ} (ἀξ ἐἀιδ- 
ἰοτψ οὗ τευοίαίίοη, ἴθ Ὑ ΪΟἢ δοθῆ ἰβγβθὶ 4150 ἰϑ 
σα] θα ἰδ6 3 γεί-δογη δοη οἵ Ζοιιονδῃ (ἔχ. ἵν. 22). 
(8.) Ὑπδ ἴῃ ϑυιϑὰ 8 οδβὸ ἴο-ααὺ 48 οὶ ΟἿΪγ α 
ΠΟΤῈ ῬΟΘίΪσα], ΟΥ ἱπαρϑὰ ἃ πηοιδρ  γ8ἷ64), Ὀπὲὶ ἃ 
λιδιοτίσαἑ ταρϑπίηρ, Τὴ τηοθϑοΐης 15 ποὶ οὗ δῃ 
Θίθυ ΒΔ], ΟΥ ΟὗὁὨ 8 ἐδ ῬΟΓδ], ΟΥἹ δβρί ἴδ} Ὀοχοιιὶπρ 
οὗ 8 Ῥϑύβοῃ, ἃ βοι(ΐηρ ἷπι ἱπ οχίϑίθποα; 80 αἶδβο 
ποὺ 88 18 ΓΓΘαΌΘΗΙΪΥ δαρροβοα οὐ (μ}9 65β(80}85}}- 
τηϑῃῦ οὗὨ δῇ [βγδϑ} 118} ες ἰὰ 89 φσογογπιμθῃί, 
ὙὨ]0 ἢ 88 αἰβρυίοα ὉΥ τη ΠΥ Ορρομοπίδ. [Ι͂η 
οοπποοίΐοη τῖτ {π|8 Βα ρροβί('ου δὴ ἀπκηπονα 
πυὶϊν ἰῃ Ῥαύυμῦβ, Αδπιογαῦ. 111., Τορατὰβ (δ9 
Ῥβδ]αι 88 8 οοτοπδίίου δά γοβϑ δοπιροβοὰ ὃν Νδ- 
{8 τι θη ϑοϊοιλοη δϑοοθηάθα {ἢ ἱΒΓΟΉΘ. 

[0 16 δου ὩἸΥ̓ ἃ Κίηρ οὔ [β5γδοὶ], δὴ δηοἰϊηἰθα οὗ 
Φοβονδῆ, γῆ 5ρϑακβ, Ὀὰὶ (8 18 ΠΡΌ 6 ἢ 8 Ραγίν δἵ- 
ἴον 8 Θϑἰ8 Ὁ} 8 τα θη οα Ζίοη ὈΥ Φομουδ, απὰ 
ῬΔΓΟΓΥ 88 8 ασπιοηδίγαίίἑοπ, ποῖ ἰπἀοοὰ οὗ ΒΪ8 ἐλεο- 
οταίὶς ἐἰΐ6 (ἴοτ' (18 ἢθ δὰ 88 {Π6 οπο δρροϊπιοα 
ὉΥ Φομόονδλ), Ὀυΐ οὗὨ Β͵59 ρεγεοπαὶ σαραοῖϊίῳ ἴον [δ9 
ξονογητηθπί ἴῃ αἰιθβίΐοη, Ἡ ΒΙΟἢ τὰ 8 ἰ0 ΟΥ̓ΘΥΘΟΙΙΘ, 
δηὰ Θῃιῦγαοο ἰμ6 ψοῦὶά. Μογϑουοσ, ἃ βοηθγαὶ 
68}} ἰο (6 ροϑί(οη οὗἩἨ Βομδῃὶρ [ὁ Φϑδοναῖ νου]ὰ 
ποῦ αν Ὀθοη βυδοϊοηΐ, Ὀδολαδο βυοῖ 8. 64}] ἰ8 
880 δϑογί Ὀ6ἃ ἴῃ ζοποσαὶ το ῥΐουβ 1ϑγδοὶ]ίθβ, θθαι. 
χῖν. 1; Ῥα. Ἰχχὶ!. 16, Ῥχου. οὶ. χίν. 26. ΤΊ οτο- 
ἴοτο ἴῃ {1118 ρ'δοθ 6 ΔρΡρ6418 ἰο ἃ δρεοίαΐ οταϊπα- 
ἰἴοπ, διὰ ἱπάρραὰ 80 ἐμαὺ 9 Τοίδυβ ἴο δὴ δρροϊηΐ- 
ταθηϊ οὗ δε Βουδὴ νυ Το ΓΘ Π 696 [0 ἐ]118 σΘΥῪ ΓΠ}ὴ σ᾽, 
Δἃ8 ἃ ὡοτὰ φροΐζεη ἰο ἦΐπι αΔ α »εγδοπαΐ δεῖπσ 
ιὐλο αἰγεαάν τῳοᾶδ ἐπ εχίδίεποο ; ἰπαὺ 8, τ890 
ΒΡΘΔΙΚΟΡ τΪ8}}68 (0 τη πόνῃ : (1) ΤἈδι λέ, απὰ 
ὯῸ 016 6]80, ἴθ (86 086 (0 ὙΠ ΟΩι ἐμὶβ Δρροϊπίαοης 
σρρέϊεα; (2) ἰδδλϊ Β δαὰ8 Ὡοὶ Ὀθθῃ πιαάδ (10 808 
ὈΥ ἰΐ ἴον (μ6 ἔγχϑί ἰΐπηθ, θὰ ἀεοίαγεά ἰο Ὀ6 (89 
ΒΟη : (8) ἐιδΐ {1118 ἀθοϊαγαίϊου γ͵ὁ8 πῃ ἐΐπι6 δὰ 
ποί ἰπ οἰθγηἶΥ, δηὰ [5 (ἢ 6 χηραπίπρ οὗ ἃ λύο- 
τίσαΐ γεοοσπίίίον. Αἱ (86 Βδιὴη9 {ἴτπ|8 ἐδ [Όται οἵ 
[η9 ἀφοϊανδίϊοα βῆονβ 1 ἰο Ὀ6 δ ἐχρέαπαίίΐοῃ, 
δηᾶ ᾿Ἰηἀ 664 ηοΐ ΟὨΪΥ οὗ (16 Ῥγουΐϊουβ ΟΥ86]6 ἰῃ γὙογ. 
6 (ΗΠ δγάθυ, Ηυρί,, εἰ αἰ.), Ὀΐ 8180 οὗ ἰδ αρροΐπί- 
πιεπέ 9., «τλουαΐ, τχουϊϊομοά. ἸΤογο σὰ Ὀ6 ΠΟ 
ἀουδὲ θυῦ ἰμαὺ ἼΒΌ 1185 {π18 ταϑβηΐηρ οὗὨ “' πιογθ 
Ἔοχϑδοί δοσουηΐ ΟΣ δχρ᾽ δηϑίϊομ,᾽"" 8.1]. 16. Ἐνθῃ 
{818 Βῃοννβ (815 ἀδοϊαγαίίοη ἴο ὈΘ δὴ δάνϑησθ ἴῃ {16 
ἀοοϊαγδίίοηϑ οὗ Βονοϊαϊΐοη. ΒΒυῦ (16 βαπιθ 18 
αἾἶθ8ο Βῃονη, πῃ ἴαοείι. Εοὸῦ 4 ποτὰ οἵ Ζοϊοναῖι 
ΟΥ̓͂ (18 Κκἱπὰ 8 ἴουπὰ ομἱγ, Ῥε. ἰχχχῖχ. 27 8α., 
τη ηἰ]οηθαἃ νἱξἢ τοίθγοησο ἴο “αυΐά, δὰ 2 αι. 
τὶ]. 14. ν τι στοΐδγθησο ἰο  ανία᾽ 8 δοη. 1βαϊ ἴῃ ([Π6 
Ῥϑβϑδρθ ΙΒ. Ἰχχχίχ. 27, ἰὰ 8. Πα νν86 ποί θανὶὰ 
Μ}0 ΒΡΘΔΙκ8, Ὀαὺ (118 ράδϑαρο απ {8 ῬΥΟΡΠΟΟΥ͂, 
2 ὅδιῃ, υἱὶ. 14, ἰηάορα ἢἤγϑβι δϊον μἷ8 ἀραί ἢ, ΟΓΘ 
ΤΑΙΒΟΥ ΓΟΙΟΓΓΘα (ο ᾿ιΐτῇ δη ἃ ἢἷ8 Β6οα, δπὰ ἱπίουρτο- 
ἰοἃ 15 Μοεβίβηϊο, 80 {Πδὲ αὶ γι υκ  Ὁ]6 ἀστοοιηοθηΐ 
'ἴ8 αὐἱάθηὶ τὶ (ἢ {1.6 Ῥδηβηρα ἴῃ σῇ 0 ΓΟ ΠΟῪ 
οηβαροά. ΒΒοιἢ Ῥβαϊπιΐϑιβ αἰγοδν ἰτοπὶ {πὶ 
λιδίιογσαὶ σοτὰ οὗ αοἀ ἃ5 Μοββίβηΐο, αηὰ δηα {ἢ 
τὶ σαὶ ἴο {18 οΘοποορίίοη ἰπὰ (86 ἴποὶ (πΠαὶ {π6 ργο- 
ῬΈΘΟΥ οἵ Ναίθδη ἰγϑαῖβ οὐὗὁἨ ἐδ σουεγηηιεπί ΟἿ ἐλ 
τροτία ευἱίὰ ἐπυϊπείδίς »οισεῦ δπὰ οὐ εἰεγπαὶ ἀμ- 
ταίϊοπ. ΤὨΐἷβ ἀφοϊαγαί ἢ Ῥγοσθηΐβ {116 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ 
οοῃδί ἀογδιΐοη οὗ 16 ἱπηπιοαϊδὶα γϑίογοποο οὗ {89 
οΥ80]6 ἰο ϑοϊοπιοῦ, δηὰ ἰῃ δοηποοιΐοη τ ἱ{ἢ ΟἿΟΣ 
Ῥτοροίΐοαὶ βιϑδίθηλθοίβ σγοβροοϊϊης (6 δϑοὰ οὗ 
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αν, οδρϑοΐδ! Υ αἴλον ὑηΠ6 ἀοαι ἢ οὗ θενὰ δηά 
δοϊοιιοη, αἰνθ8 ἰο Ϊ8 ιν 9 ΒΟΏΒΕΪΡ 8 ὨΔΓΓΟΥΘΓ, 
ἃ Βραοϊῆς, ΠΑΙΊΘΪΥ 8, Δ]εδεαηὶς δὶ καἰ οδίίοη. Τὶ 
αἾ8ο σομῃθ8 ἰοτιἢ, ἰὰ ἰμ6 ῥβδὶχ Ὀοίογθ 8, πο 
ὨΛΟΓΟΙΥ ἰγρίσα! !γ, αὶ αἀἰγοοίγ. Εον θαδνιὰὶ σδῃ- 
Ὠοΐ ὃθΘ ()}0 ΒρΡΘΆΚΕΟΣ ἰηϊτοιμισοα ὈΥ ἐμ6 Ῥδι]πηιὶϑῖ, 
βῖησο ἴμο οτγαἀϊμαιϊίοη οἵ Φομοναι, ἴοὸ ψὶοῖ [6 
βουθγοίζη 0 οἰαἰτα8 [86 πιθ ὅοη οὗ ἀνὰ β8ρ- 
ῬΘΆ18, 18 χοίοσγοα ἴοὸ ἴμ6 δὸβ οὗὔΓ δαυϊά ἀὐὰ νν8 
σαηηοίὶ ἐδιηῖς οὐ ϑοέίοπιοπ, Ὀδσαυβα (ἰὸ ΟἰΓου ἢ. 
βίδ!οθϑ αἰϊπἀοὰ ἰο ἴῃ (μ6 Ῥβαϊι ἀο ποὶ αἱ 4}} βυϊἱ 
8 φονογηπιοπί, Ὑ816.. 18 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ͂ τηθη(ἰοπ θα 88 
»εαοοζεὶ " Κίημβ νυ. 4, δ, 18). [ἔ, 1Βθῃ, Μὰ 8ΓΘ 
6οΙ 6] ἀ ἰο χο Ὀογομὰ ἐπὶα Κίης, {θτὸ ἰβ. ὯῸ 
ΤΆΓΟΥ Βυρρογὶ ἔογῦ (09 ἱψρίεαὶ Ἰάθα ἴῃ ΔῺΥ ΟὮ 6 
οὗ ἴμὸ βυσσοοάϊΐηρς ΤΌ] ογΒ, δὰ (116 λίϑέογίοαὶ 6χ- 
Ρἰαπαιΐου ἰ8 βα βῆ θα ον ψ θη ἰὶ ὅπᾶὰβ (μ6 [1}}- 
ΒΙρηἰ οὗ ἰπ6 ἀφοϊαταιίοη οὗ {Π}18 Ῥ8δ[χ ἰὴ υ᾽όδω, 
ἀπο λιδιοτίοαὶ Δίεδειαλ, (ἰαὶ 18 ἴ0 Βαγ, ἰγϑαίϑ 1ῦ ἃ 8 
ἀἰγοοὶὶν δ1εεδἰαπὶς, 88 18 ΓΘα ΘΏΓΥ (ἢ. 6 6488 ἰπ {6 
Νεν Τοβίαμηθηί. Οοιρ. ὑμ6 ἀοοίγῖπαὶ ἀπά οἰ ἰ- 
οἂἱ (που ΐϑ τὸ ΒἸΘἢ ΤΟ] ον, δηα ΠΥ οχροβί (ἴοι οὗ 
Πεδ. ὶ. δ. [ΔἸεχδπιὶοῦ: “ ΤΊ686 ΟΓᾺΒ 8τὸ οἰἱοα 
ἴῃ Αοἱϑ χὶϊὶ. δέ, δὰ Ηθῦγον 1. ὅ, ἴο ῥσόνο {}}0 
Βοϊοιαη Γοοοζηϊ ἰοῦ οὗ ΟὨΥ1ϑι᾽ 8 Βοηϑιΐρ, δὰ Ηΐβ8 
σοπβοασθηΐ Δ ΠΟΥ ὈΥ αοὰ Ηἰπι861] 1. ΤὨΐβ Γο- 
σορηϊοη 88 Τοροδίοα, δηὰ 88 ἰΐϊ γοτο, Γοδ] σοὰ 
δὲ οὔν ϑδανίουσ᾽ β Ὀδριϊδια δὰ ἰταηϑῆχυγαδίϊοῃ, 
Ψ Ἐ6ΓΘ 8 γοΐσθ ἴγοαι οθύθη βαϊὰ (Δία. 111. 17; 
ΧΥΪ, δ): “118 8 ΜΥ Ὀοϊογνοα βοῃ, ἰὰ τοὶ 1 δαὶ 
Ὅ76}1 ΡΙοδβϑα, Βοδὺ γα ἰ᾿ιϊπλὶ.᾽ "--ΟἸ. Α. Β.] 

Ψον. 8. Αδὶς οὗ πιὸ δηᾶ 1 Ὑ111 εἰνο τ8.69. 
--ἰΡογονπθ: “Δ ρορίϊοαὶ σατο, Ὁ Ὑν ῖο ἢ 18 γθ- 
Ῥυοϑοιϊοα αοὐ᾽ 8 νι ἢ Ζη688 ἰο ρσὶνο ἰο Ηἰβ δῃ- 
οἰαἰοα (89 Κίηχάοπιϑ οὗ {1118 ον], 7.0 ΕδΙΒΟΥ 8 
Ἰουθ 111 τὸ οἱ ἃ ποίη ἔγοπι (9 δοῃ." ἀοὰ 
τ} βανο ΗἸ8 οὐν δοη, {18 Ὀοϊογοί, 88ῖ. οὗ Ηΐπὶ ; 
Ηο ἀεὶ! σι ἰὰ χινίης, Ὀὰϊ Ηθ ἸΙΚον 189 ἀ6}} (8 
ἴῃ Ὀοΐης δϑἰεθὶ, αῃὰ οχἰιογίϑ ἰο (6 αϑιεὶη νεῖ ἢ 
Ῥτοιΐβοβ οὔ Ὀοβίονίης. ἀἈἀ8 τὶ 4}} ΗΪ8 ο}}}- 
ἄτοῃ, δὸ τὶ {119 ΔΙ οϑβίδ ἢ δῦογο 411. [ἢ ἐμ18 σοη- 
ποοίίοι ἰ 15 ψν 6 }} ἰο γ668}} 7 68ι.8᾽ ΒδὈϊὶ ΟΥὗἨὨ ΡΥΓΆΥΘΓ 
ἰο {10 Εαίεσ. Τνθ Ὑ0γ86 δϑβουίβ {6 βδτθ οὗ 
116 αΘη11168 ἴῃ 86 ὈΪΘΒδίησβ οὗ {Π6 Μοββίδ μ᾿ 8 
Συ]6, γοῖ ποὶ 88 δαί θη, Ὀὰὺ 88 ΒΕ λἰβδῖνθ ἴ0 {10 
Μοβοϊδηΐο Κἰπράοα. Τ 8 8. {16 σοπμϑίδῃϊ ἰά68 
οὗ υμ6 ῬΒαϊπιϊϑὶ δπὰ ἐμ Ῥσγορβιοίβ.-- -Ὁ. Α. Β.] 

γεν. 9. Βσϑεαῖς.----ἀοοσοοσάϊηρ ἰο (86 ϑορί., νι ῖῖὴ 
ΟἾΠΟΙ ΥΟΥΟ] ροϊπίβ, “ἰ0 γ]6᾽᾽ [ποιμαίνειν πῖτἢ 
χοΐδγθησο (0 Μίσα]ι υἱἱ, 14. Τ6 Μ οββί δὴ 18 ἐμ ὺ8 
ΤοργΓοβοηϊβα αἷβο, μον. χὶϊ, δ; χὶίχ. 10. ΤΆ 18 δ]- 
ΤΟΔΑΥ Βιιδίῖο τ (ἰὸ ΟὈ͵θοίϊοπΒ οὗ )Ὸ ἥοιίο δπὰ 
ἸΠυρίο]α ἰο δ Μοβδβίδῃϊα ἱπίουρσοίδίίοα. Τὶ 
ἴογαι, ἸΔΟΓΘΟΥ͂ΘΣ, ὈΓΘΒΌΡΡΟΒΘΒ [ἢ 6 ΡΥΓΟΡΆΘΟΥ, Ναπι. 
Χχὶν. 17, δῃὰ [88 118 ἐπ ΓῺ 8] ΓΘΆΒΟΏΒ ἴῃ ὑπο ἔδοὶ 
πα ἐπ9 Μοβϑβίδ 18 δὲ ὁποθ Φυάρο δὰ ϑαυίϊοιγ, 
υἱά, Θοοῖ, δηὰ Εκιϊσα]. [Ῥοῖίθσ᾽ Β ν 9689] .--- ὁ 
Λοιί6 : “ὙΠ 1{{016 ἰΓου Ὁ]6, δηὰ ἰο δηΐγο ἀ6- 
δβιγυοίίοη, 76. χίχ. 1] : 18. χχχ. 14." --. Α. Β.] 

[ϑὲγ. 1. γον. 10. οἰ ἰἰσβοῖ : “186 Ῥβδ]αϊβι 
οἴοϑεβ 1 δὴ ΒρΡρΙἰσαϊΐοη οὗ ἰμαὺ νι ΐϊοῖ 6 88 
δ00ῃ δηἀ ποαγὰ, ἰο (86 σγϑαὶ οὔδϑϑ οὗ (ῃὴ9 δδγί ἢ. 
Τϑ νδγηΐϊηρ ἰ8 ἀϊγθοίοὰ ποί ἰο ἰβοθοὸ Ψψὴ0 ἰια να 
ὈΘΘῺ 866} ἴῃ γϑΌ ] οὐ σοταπιοίΐου, Ὀὰΐ ἰο Κίηρ8 
ἴῃ σθμΘΓΑΙ, τὶ ἃ σίδπσα δἱ ᾿παὺ το 6 ἢ 88 
δό6ῃ δηὰα υηὐἀογβίοοα ἴῃ ῬΓΟρΡΒΘοΥ.᾽-ΦΟυδρθβ οὗ 
[86 ΘαχΏ.--- 6} 1286}: 5 Νοῖ ἰο80 ψῆο προ 
6 οαύί ἢ, θυ {0080 υάροδ δῃὰ γτοβϑηΐβ γῆ. Ὀ6- 
Ἰοῃς ἰο (1.68 φαγί ἰπ 118 δ χίἢ δηὰ Ὀτοδαί.᾽" 

Ἧογ. 11. Τιῖδ υοσϑὸ βίδηβ ἱῃὰ Ὀοδυιϊα] σδοη- 

ἰγαϑί [0 ΥοΣ. 8, 88 ἰΐ 18 θαβοὰ ὕροι νἰιαὶ ἢ88 ὈΘΘἢ 
Β6ΘΒ ἰπ ΡῬΓΟΡΒΘΟΥ͂, ΥοΓ8. 8 δημ 9.--,ὅΘσνθ τ89 
Ποτᾶ υΥὐἱῷῦδ θαι .--- ΤΙιἷ8. τἸηδὲ Ὀ6 ἰαϊκοὴ ἴῃ 8, Χ6- 
Ἰἰᾳίουβ ΒθΏ89, 88 18 ἀϑι8}}ν 1.86 σ.86, θα {μ6 ρο- 
Ἰλιἰοα] 686 18 ἰκΚοαν δα ἱηνοϊγοα, ἃ. νὸ 866 ΓΟΠΣ 
ΥοΓΒ. ϑδηὰ 9. 1}ὸ τοϊίχιουβ δὰ [ῃ9 μοὶ ἶσα] 
Βὺ Ὀπιϊϑϑίοη δὺο σοηιθἰποὰ ἴῃ {ἰ6 ΜΙ βοίδηϊο Κίηρ- 
ἄο (υἱώ. ἱθιπι δὰ Ῥογον Π6).--- ἘξεΛοὶοθ υυὶτἢ 
ΚΥΘΩΛΔΌΙΣΙ Κ.--- 6} 1280: 4 ΤΠ οῖν γοοϊοϊης 681 
ἰῦ ϑου!ὰ ᾿ὰγὰ ᾿πΐο ΒΘΟΙΣΙ Υ δὰ ῥγίάθ, 18 ἰο ὮΘ 
ὙΠ|Ὲ ἰγοιι Ὁ] πρ, ἰΓΘ]ηρσ ψν 11} τονογοῦσο διὰ 
86]-αἸδοὶ ρ]η6, ἴον ἀοἀ 18 ἃ σοπβυπιίηρ ὅτο, ΗΘὉ. 
χὶ!, 28." -Αἰ Α. Β.] 

γον. 12. ί δα ἴμ0 ΒΟ} .---Τ δαὶ 8, ἀο Βοτιδῶθ 
ἴο τὰ (1 ὅδ. χ. 1; οοιῃρ. 1 Κίηχε χίχ. 18; 
Ηοβ. χὶνὶ. 2; Φοῦ χχχὶ. 21.) Τ|ιὸ Ατγδιαὶο 3 

ἴον 3 18 4180 ἑουπά, Ῥτονυ. χχχί. 2, δῃὰ {με δὺ- 

Β6η66 οὗ {Π0 αὐ οἷο Βαΐΐ8. Θη τοῖν 16 Δ οϑβίδῃηΐο 
ἱπιογρσχγοιαιίου, Τι9 ψοτὰ ἰμθὴ βίδῃβ ἴῃ (ἢ 
ἰγδῃϑ) 0 ἰ0 ἃ ΡΓΟΡΟΥ ποῦ. Ασδοογιΐηρ ἴο {μ6 
ὀσχδιρὶο διἰἀυσοα ὈΥ Ὠο] 286}, δὲ ΑΣαῦϊο ἱπίοῦ- 
Ῥγοίος νου Ἔσχρί δίῃ: Κι88 ἃ βοὴ δηὰ ὑἢδὶ 80ῃ ἢ 
ΑἸῚ (186 διοΐϊθης ἐγδηβ᾽ δι οηβ, ὀχοορὶ ἴἰὸ ϑ'ιγυΐβο, 
δᾶγνο ἀἰ ογοηῖ ἱπίοΓργοίδ  οἢΒ, νν 1180 {ΠλοῪ οἰ 6 Γ 
ἴακο 3 δβ δὴ δανοσῦ --Ξ ριισγθ, οἴθᾶὰ (Αααὶ]]., 

ϑγτηπι., Ὑ᾿Βοῖλ 96 ΓΟπι6 ΓΟ]]ΟΥ 8: αὐογαίδ ΡΏΓΕ); ΟΣ 

τοδὰ ἍΞ (-- ρυτγίγ, Ομ αΒΕ ΠΥ, τη 6515) δὰ 
ΡΣ ἴπ {116 86η86 οὗὨ ἰαγ ποϊά οὗὅ, Θ) γδσθ. Ηδηοθ 

ὁράξασϑε παιδείας (ϑορὶ.), αρρτελεπάϊίε αἰδεὶρ[ίπαπι 
(αἱ. Ο4]4.), ἰὼν ἰιοϊὰ οὗ ρμυγγ (ἔν α]ά, 
ὕϑι6). 10 Αγὐδθϊο ἰγὰηβ]αἰΐοη οἵ ϑδααάία ἰῃ- 

ἰογργοίϑ: Ῥγορασθ γουγβοὶ ἢ Ὑ1Ὲ Ρυγιίν, {αὶ ἷ8, 
νὰ ΒΙΠΘΟΣΙΥ, 9 ΟΟΟΥ Ηἰπ 9 Ηυρίο!α τοραγὰβ 
{Π|Ὸ οὐ χἰπαὶ τηϑδηΐϊηρ οὗ ἴμ6 γοῦῦ 88 ἴἰο 7οίῃ, ἰο 
[οἸ]ονν, οπμὰ ἰγδηβϑ)δῖθθ: “ὁ Βυ τα γουγβοὶῖ βἰη- 
ΘΟΓΘΙΥ δηὰ ΒομοΒι]Υ.᾽" Βαὶ δῖη690 {ΠἸ6γῸ 18 πὸ ονὲ- 
ἀρηὶ 80 οὗ 2 1 {1118 86 η86, Ὠ6 ΒΙΡΡΟΒΟοΒ, ΣῈ 

ΟἸ8}., ἃ πιϊϑίαϊο, διὰ πνουἹὰ γχοσαὰ 2 --- δυδπὶξ 
γουγβοὶῦ ἰο Ηΐπ (οἷα Ηϊπ); ν᾿} }1}18ὲ Β6 σγδμπίδ 
παῖ οὐθῶ (18 Θομδβίγασιί οΩ 18. ποῖ ἔοι 696- 
στο. Τὴ βᾶπιὸ ΟὈ] οἴ 0Π ΔΡΡῚ168 ἰο {8Π6 ἰΓδη8- 
Ἰαϊΐοι : ϑὈτηῖῦ γουγβοὶ ἢ 9 ἀπ, πδιροῖγν, ονοαϊ- 
θ00 (Ηϊ 2ἰᾳ)." 

Τιχ6 Κ|ΒΒ, 88 ἃ δῇ οὗ Γθύθυθη 9 ἴ8, ἴῃ ἐδ6 Οτὶ- 
δηΐ, ον ἰδ τιοϑὲ ρασί ρίνθη οἱ (6 δὰ, οὐ (δ 9 
οἰοι ΐηρ οὗἨ Δηοῖ (ΕΟΒΕΝΜ., Αἰ{ε6 απὰ Νειιοα 
ογσεπίαπά, 111., πο. 490; ΙΡ΄., πο. 189), γοὶ δἱ 
ἐἰπγ68 ΟΥ̓́Θ ΟἿ [88 πηοι}}, ΟΓ {ποῦν ΌὈΥ 8 ΠιΙΟΥ͂Θ- 
ταοηΐ οὗὨ ἐμ 'δῃὰ, τ ΐοὶ 18 τοραγαραὰ 88 δὴ δοί 
οὗ ποπιᾶρθ. 

Ενθὰ τὶ ἰμ0 Μοβδίδηϊο ἱπίοσργοίαίϊοι, ἐὲ 18 

Φ [Ππρίοϊα : “ ΤΉ Ἰαηρστιακα ἀοοδ οἱ Δ]Π[0ὸέ οὐ {πὸ ἰγβηδἷδ- 
ἤοῃ οὗ 2 ἃδ βοῃ, οσ ἴ)ιὸ ζοονίης σεϑϑοῦδ, (1) “2 ἰὼ ἐμἰ5 

8ΘΏ8δ6 ἴδ ποὶ α ἨΘΌΓΘΥ ποτά, Ραΐϊ ἢ Ατδτολῖίς πογὰ, απ ΟὨΪΥ 
οσύυγθ ἰῃ γον. χχχὶ. 2, ἰὼ ἃ μβαϑϑεικο οὗ γοῦν δῖ σοι μΟΒί ΟΠ, 
ψι Ὠΐοὶι 88 {Πκονν 890 οἰδοῦ (με! ἀμ δι, νι }}δὲ (Ἰν8 Ῥπδὶτὰ ἰδ 
4.λῸ Ριοάᾳςοὶ οἵ ἴῃ "δὶ ρογίοα οἵ ογαΐυτο, νὰ [ε ἰδ ἰποοῦ» 
οοἰγαθὶο ἴπαὶ ρυοίςα) ᾿σοηθο ον ψου]Ἱὰ ὁχοῦδο δυςοἢ ἃ νυογὰ, 
(2) τ [6 ψἰουΐ δοη56 ἀρεσγὶ ἴσοι) δε ον, πὰ ν πους [9 
διιίςϊο. (8) ΤΟ δβυῦοος οὗ ἴθ 0] οἱ ρ οἰδιδο ἐβ ἡ ΠΟΥ Δ, 
85 ἷῃι ἴπ6 ρτγοσοάϊηρς νοῦϑο, τὶς ἢ τηδῖκοδ 1( ἐπιργοῦαῦυϊο ἐμαῖ 8 
ΠΟΥ δι υ᾽εςῖ ἐου]ὰ βὲΡ ἰῃ υθίπεοη,. [1 ἰ6 ἀμῆς}]ς τὸ ἴὰκὸ 
ἋΣ ἰῇ ΒΥ ΟἾΟΓ ΜΔΥ [ΠΔ 865 δὴ δάγογῃ, δα ἔνι. δῃη 96- 
ΤΟΙΘ.᾽ ὉΡΓΟ] ἃ ἱπ οσοττοοῖ ἤογο, 1 [ΠΩ ; πὸ δὲ ποῖ ὃ9 
τοϊο] οὐ ὮΥ 1.1.0 ὕὈδαυῖΥ οἵ ΕΠπ ἰάρα. κι 85 [ἰὸ ἄρῃ, ΟΥΓ ἃ ἀδαδΐγο ἴὼὺ σ 
ΔΏΟΓΠΟΣ Μοαδβίαπίς αἰ] ϑίοη. Τποτο ἰδ δι ή]Πεοηϊ Γοίογθῦοο ἴο 
16 Μουσί ἰῃ 1) 84 δἔτορδο, δηά {πΐδ αἰ ̓ δίοῦ του] μανθ 
ὯΟ δἰκηϊδοληῆοθ δρδτγί ἔγοιι ἰδωί. ΤΏδη δξαίη 13 ἰΦ υδοὰ ἐδ 

πὶ δἰσορηο [0Γ ἴ:6 Μοδβαίϊδῃῃ. 1ὲ νου Ἱά ϑοϑῆὶ δίγδη ρο ἴογ (ἢθ 
Ῥοαϊηλίεϊ ἴ0 δοῖθοῖ δῇ Αγδιωδίο [ογαλ 80 ϑοοῦ δέϊον.---ὥ. Α. Β.} 



ΡΒΑΙΜΊΙΙ. δ9 

απυδαιϊοπ δ Ὁ]6 ποῖ μον ἐδ 6 βυ )οοὶ οΥ̓͂ ἐΐο 7011] οὁ»ν- 
ἱπρ οἴδυϑε ἰ8 (6 δοι (θηρβὶ.), νυ ἶσα ἐδ [Π9 τηοϑί 
οὈγνΐουδ, οὐ δϑβουδὴ ΗΝ Αὔδη ἔστ δηὰ πηοβί 
ἰπίογρτοίοτυθ, σῖτ ὑπ ΒΌΡρροδβιίΐοῃ οὗ 8 σμδηρο 
οὔ δαῦ͵οοι πψὶο ἰδ ἔγοαιοηῦ ἱπ ῬΥΓΟΡΠΘΟΥ δυὰ 
Ροοίσυ) Ὀδσλαδβο (πὶ8 ΘΟΥΤΟΒΡΟη 5 Ὀθι6Υ 1 (ἢ 9 
οομδοϊουβηθθβ οὗ ἰδ Ὀο] ον ηρ ἰβγοὶῖθ. δαὶ 
δοὶδ οἰδιιβ86θ, τι ἐεσέ ἀηα ἐολεπ, ΘΟμ αἰ ΤΊΘΓΟΙΥ 
δοπδιτηο νΑγηΐϊηρσδ ἰη (Π6 τηουἢ οὗὨ (λ}6 Ῥδδ]πι- 
δὶ, ΘὨ ΓΙ ΓΟΙΥ ἐἶἰ6 βδαπιθ 885 (ἢ δὶ τ 16} ᾿τητ] 6 α Δ 6} 
δοΐοτθ δ [88 δδά ἴμ6 Νίοθβϑδίδῃ βρϑαῖς ; δηὰ ἱἢ 
ἔδβαγα ἰβ ἴῃ ὑπ οἹοδίπρ οἰλαβο ἰδ 6 ψογὰ οὗἴζεοπ υϑοὰ 
οὗ Ὀεϊϊενίηρ τοΐυχο ἴπὰ Φοθοναῖι, γοί (818 ἀ068 ποὶ 
ἀφεϊάο, ἴῃ υἱοῦ οὗ 86 ὨΙΥΠ6 τηδ᾽οδίν δηα ΡῬΟΜΤΟΥΣ 
δδουίθοα ἰο {86 Μοδβδίδῃῃ. [1 πουϊὰ γι Υ 8661 
ἴο δ6 ἀοοϊάοα Ὀγ [Π6 ἴδοϊ ἰμαἱ ἴῃ γοῖ. 11 δίγοδα νυ 
δζδῖη μου ΗἸ 50] Γ 15 πϑιηθα ἃ5 ϑονογοίζῃ, 
ψὨοτη (Π6 Κίηρβ δηὰ Ἰυάχοβ οὗ ἰῃ6 ΘαγίΒ δγὸ ἰο 
δεῦυο. Βυὶ 18 ΥΟΥῪ ρδ58θρ0 ἔδυ, ἴῃ ἐπ ΕἾ 5}}- 
ἐπὶ ἄεστοο, [19 λΓ65518}16 ΟΠ ΔΥΔΟΙΟΡ οὗὨ [Π 6 ΘηΓ1|Γ6 
Ῥβδῖίτηο. ΕΣ (6 αἀἴΐβοουγαθ 8 οὐ (86 ΡῬΥΓΘΥΪΟΙΘΙΥ͂ 
Βοδίβοα Ῥγΐποο65 δ οι 6γ8 οὗ {86 ποιΐοηβ, 80 
δῖα ποὺ ἴο ὈΘ τιδΔάθ “6005 ὈΥ͂ Θοῃρυϊδίοη, 88 ἴἰ 
Βαρρεποα ἋῖὁΓ [6 ἄτβι (ἰπ|86ὸ πάθον ΑἸΟΣ. δ πεθ8, 
ἴο Ἰσβοῖὰ οὐ ἰἰἷ8 δοσουηί Ηἰϊζὶς Ὀγτίηρ5 ἀοτη (818 
Ῥαδιια: Ὀυὶλ γῆοῸ δἃγο Ἵσδοτγίθα ἴο δοῃνογβίοῃ ἴὸ 
Φομβουδῆ, οσὐὸ 86 οτυβῖηρς λυ ρτηοηὶ οὗ ἰδ 6 Με68- 
εἰδὴ 8}}8}} Ὀ6 [18]1]16ὰ οὐ 41} (8080 ψγ͵Πλπὸ 8.6 Ὡοἱΐ 
ΠΟΙ ΌΘΓΒ οὗ ἴΠ6 Ρ600]6 οὗ αἀοὐ, ονϑὰὶ (86 τοϊρι}- 
εδὲ. Τδοβα 4150 ἀθοΐδαγο, νι 11} 411 ὑπο ὶν Ἔχ ργθΒ- 
βῖοῃ5 οὗἁ 70γ, βι1}}}] οὐ ὑμδὲ ἈΟΪΚ ἀνο, δηὰ {μδὶ 
πα 6} 1010 (τοι ὈΪ πη οὐὗὐ ἰδ ογοδαίασο Ὀοίοτο 
5.6 ΑἸτϊ σι γ δὴ ον αοἀ, τ Βὶοι 18 πιοπιοη θά 
ἰἰκοτεῖδο ἱπ ἴμ6 Ν ον Οονοηδῃηΐ, 6. 5., Ὁ’ ψογ Κις 
ουἱϊ δα ναϊϊου γί τ 68 Υ δηα ἐγοι πη ρ ̓  (Ρ}}]. 11. 
12: Ηοῦ. χὶϊ. 28). Τὴ οοπίοχὶ ἐἰβο] 18 ἀρχαὶ μϑὺ 
186 ἱπίοσρτοιδιϊοι οὗ [89 ΠΥΡρΟΟΥ 1168] ΟΥ̓ αὖ (Π9 
Βοπιδίο [οαἰϊναὶ, οὐ ἰβοϑθὸ ΨὴΟ Βᾶγ9 ὈΘΘῺ ΟΥ̓́Θ- 
οοῦλο ὉΥ͂ [ΌὍΓ66, πὰ Μ0 ΟὈΘΥ͂ ἔγοτι ἴθδν (ἸἸρθη ἴῃ 
Βοδϑῆπι., δηὰ ραγὶ 4150 ΗΠ οηρϑί.) 

ΕἘτοΟΙ ἴδ ννᾶγ.---ΑἸοχαηᾶοῦ : “νυν {λε 
ταν." ἘΒίομπν: “6 [τ ογάον (μδὺ γοῦ ΤΩΔΥ ποῖ ρ6- 
ΕΒ πῖῖ τορδτγὰ ἴο {Π|6 ὙΔΥ --- 30 ἴῃ ἃ ΨΥ τ ΒΙΟἢ 
ἦβ ἀοείτασίΐου ἤογ γοῦυ. ΥἽ 18 δὴ δοσυδαίϊνο οὗ 
τοίοσοπος, (Ηἰσῖς, οὐ 1ϊπιϊιδίϊοη.)" ὅ δ]80 
Ῥο  ᾿ἴσβολ, εἰ αἷ.---Ο, Α. Β.] 

ΤῊΘ οοῃπίγαυσίϊου οὗἨὨ [86 ο]οϑῖπρ οἶαθδο δοὶηρς 
ἀϊδεραϊεά, νὰ σδῃποὶ ρσαΐη ἔγοημι ἰΐ ΔῊΥ ουϊάθηοθ 
οὔ ἰδ0 ΜΙοθβί ἢ ῖρ οὔἴμ6 Αποϊηἰοα, Ὀυὺ βῖποο (ἢ 18 
ΝΜ πα 5810 8 ργονθὰ οἰβονν ΓΘ, [Π6 σοηίἰθηί(ϑ οὗ 
186 εἴαδυ8α ἴοσ ὈΪὰ ἃ Υϑίθγθ 69 ΤΠ ΘΓΟΙΥ͂ ἴ0 8 ΘΑΓΙ Ὠ]Υ͂ 
κίηζ, 5. οχυ δ. 9: οχὶν. 8, μαΐ ποὲ ἰο αοἀ᾽ 8 
Κίηρ, ὙΟ86 ΒοϊΪ δῇ πδῖπθ οὗ Μεββίδ δὴ ϑόοη 
οὔ αοἀ [45 Βοτγο (8 ἔγαηι ὈΪ 0116] δχρτγοδδίοη δηὰ 
δοϊἰος Βυρροτί. [πϑιθδα οἵἉ “" ἐξέ "᾽ ΒοΙηθ ὑγ8}8- 
ἰδίο πὶ (86 ϑορί., “ὅτ δλοτί," ““2Σοοπ;᾽" ὉὍσνί ἴῃ 
Βγροίμοιϊθαὶ σοππθαοί!οτι8. ΟὨΥ ἴδ6 ἢγβὶ τπηθδηϊηρ' 
αἴ 9 ΗἩεοῦτον ψοτὰ οαη ὈΘ δα ίοὶ Υ βίον. ΞΔ 6 8᾽ 
ἰγϑ:βαιοι “88 ποιπίηρ, "ἢ 8 ἴοο βίσοῦφ. [Ηἢυρ- 

εἰ, [3 "ΟἿ, ““ ποὺ ἰο ραΐ (μεὶν ἐγυδὲ ἴῃ Η πω, Ὀαὲ 

ἰο βεεὶς οὐ ἰδκα τοΐυχο στ Πα." 800. Ηἱἰιεῖς εἰ 
αἰ. Τμῖ5 τπιοδηΐπρς 18 ΟἾθαΣ ἰπῃ ΘΠ Ξε Γοίιϊιμο, 

ἴα [86 δ δάήον οἵ Ηΐ8 νίηρθ, Ῥβ. χχχνῖὶ. 8 : [νἱ]]. 
2. ὑυπάον Ηἰβ ννῖηρ5, "8. χοὶ. 4: Βυΐῃ 1. 19 : οὗ 
ἃ Τοςῖκ, δ᾽ ϊεϊ, εἰα., Ῥ8. χυῖῇῇ. 8, 81]; οχ]ῖν. 2 : 
Ὀεῦϊ. χχχὶϊ. 837, εἰς.---Ο, Α. Β.] 
πὰ ΒυρσοΏΒ ΖΘ ΠΗ Κγ6 ΒΑΥ, δ {Π9 οἷοδθθ οὗὨ {18 

Ῥβα]η, ““ ορίρλοπεπια αἰϊγπΐμα μἱ πιοαϊενῖ σμαπὶ οἱ 
2 π|6 ἰγαοίείωεγ.᾽᾽ 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ, 

1, οη 089 ΠΟ δ. στ! ουΐ ἐπ6 Κἰηρᾶοτι 
οὗ ἀοἀ ὁρροϑ9 ἱΐ δπὰ δίίβοϊς Σϊ, ουθῶ (πουσὰ 6 Υ 
8586 ΠῚ ΌΪ6 (ΘΠ ΒΟΙΥ͂ΘΒ ἰΏ ΤΩΔ5568, τίοἱ ἀραϊπδὲ ἰΐ 
δίϊοσ (86 πιβπηδν οὗ (Π6 παίϊοηϑ, δσσοτάϊης ἰο {810 
ΨΆΥ8 8δπᾺ ἴῃ ἰ[1ὸ ἰηϊογοβίβ οὗ {π6 Κἰπσάοπι οὗὅὨ ἐλ 18 
τ]ὰ, σοι 6 ὉΠῸΘΡ ΣΉ Υ Ῥσΐποοδ δηὰ τνὶβ80 
ἰοβίάοσβ, γοῦ ὑπο ῖν γεὀοίϊοη 18 ποὶ ΟὨΥ ἀδρ]ογα- 
ΌΪ6, Ὀαΐ 18 4180 τα βουβΌ]6, δὈ͵θσι, δηὰὶ Ὀ]α "686 : 
γ68, ἰὺ 18 ἔγοιη 9 θα χί πη; σοη ἀδπιηθὰ 85 νὶ{8- 
ουαὐ γοϑϑοὴ δηὰ σἱ(ουΐ εἴζοοί. ΤΟΥ δοπϑαὶὺ ἰο- 
κοίμοσ, ἰὶ 18 σα, θὰ ποίη σομ168 οὗ ἰϊ. ΤΟΥ 
ψ ου]ὰ απάἀογίακο βοτηθιΐηρ, Ὀὰϊ (6 γ σαπηοὶ, δὰ 
ῬΓΟΡΟΥῚΥ (ΒΟΥ δΙῸ6 ποὶ αἰϊονγοὰ ἰο.Ό. ΤΏΘΥ ἅτ 89 
οοισαγαϊΐῳ 88 ΠΟΥ͂ τὸ δοαδί[μἰ. ΤΉΘΥ ΠΠΘΓΘΙΥ οχ- 
οἰΐθ πα δῃοίδον, δηὰ δβιϊηυϊαῖθ ὁ δηοίμοσς τὶὶϊἢ 
»τεδωπιρίωοιις ιρογτὰδ ἰο πἰοκοὰ δηλ ἐππροίοπὶ »γε- 
ἐεηδίοηϑβ. ἤμγὶ ἴα ὠπῶπιὶ ρορεωΐμδ εἰ Ἰπἰδεγείω οη- 
πίμης Ολτίείι. 

2. Τα δῃδθπιΐθδ οὗ Ὀϊνίηθ βουθγοῖρσηί οἡ Θατί ἢ 
400 ΟΥ̓ΠΔΏΥ πλϊη 8 δηὰ ΒρΡ]} ἰπῖο ραγί 168, γοὶ (ΠΟΥ 
στοθ ῃ ἐμθ τυ ϊϑιι ἰο ἐἐηεΐέ ἐϊ8 ἐχίοπδίοπ ΔΒ [ἊΣ 85 
ῬΟΒ81 016. 8.0 Γὰγ 88 ἰΐ 8 ἱπ ἤδάσυϑῃ, (6 7 ἀο ποὶ 
ἰγου 6 ἐπ οιθαῖνθα δθουΐ ἱΐ, Ὀυὺ τ ΪΓ ΘΥΟΡΥ δἀ- 
ΨΆΏΟ6Θ ἰὑ τηδῖς 68 ἰῃ ἰμ9 τοῦ], ὑΠ6Υ 786] ἐμαὶ (μοὶν 
ἰη ογοβίβ ἂἃτθ ἱμτοαίθηθα, ΑἸ μου ἢ {ΠΥ ΔΓΘ 81}}} 
αὶ οαὶ 108 Ἰἰτηΐ8 (ΠΘΥ Βᾶνο ἃ ργοδοηϊ αοηί (πὶ 
Ὀινίπο ϑουοσεί σΉΥ 18 ἴῃ 8}} θαυ ϑδίηθδθθ δὴ αὐ- 
δοίμίδ ϑουετγείσηίψ δπιδγασίπσ ἰδὲ ιρλοία «ερογίά. 
ΤΏΘΥ ἔθο6] ἐπὶ ὉΥ (Π18 γοῦν ζκοἱ (ΠΟΥ ἃΓ6 65858:16 ἃ 
ἴῃ {Π 6] πδί ΓΑ] οἷαίπιβ, τ σῖ (ΒΟΥ 6811] ὨἩυτηδΔη 
Υὶρθῖθ, δηὰ ἴῃ ἐμ οῖὶν ἡδἰΐνο ἐθμἀθηοὶθβ, ἰο ΘΒ ΤΊ 8} 
ψ Ισἢ (μὸν ΤΟΖΑΓα 88 ἐπ 6 1 τηοδὶ βδογοα πΟΟΘΒΒΙ͂. 
ὝΒ6α ἰὰ ἰ6 ἀδαιδη δα ὑμδὶ ΠΥ Βμου]ὰ ΟΌΘΥ {}190 
Ὑ}1 οὗ αοἄ, δηὰ βιιθηνδί το ΗΐΒβ οτἀϊπϑῆσθβ, ν ίο ἢ 
ὈΪπα 8411 πιο νὶλπουῦ Θχοθρίϊου, ἐμ ον τοχαγὰ ἱἰ 
τι πα σπδίϊοη 88 8 ἀἰγοοὶ δἰίδοῖς ὕὑρὸὰ (μοὶ 
Βυϊηδῃ εἰμὶ οὔ βουθγοὶ κπῖγ, δηὰ σΟὨΒΟαΌ ΘΗ ΪΥ 
88 ἃ ΡΟΥΒΟΏΔ] ἰη8ὺ}]ῖ. ΤΏΘΥ ᾿ἰ{{16 (δἰ ηὶς δαὶ {89 
οονὰβ προ ουὐ ἴο δοιὰ ἤγοτῃ (6 κἰηράομῃ οὗ 
αοα δῇ μον Ὀδηᾶβ οὗ τοταὶ δοϊηηπίοι, απὰ 
σογβ οὗἩ Ἰονθ (0 δϑϑίβϑιὶ ἐϑῖὰ 'ῃ ρῥίουϑ ἀἰβοὶρ) 9 
διὰ ὁ. Τμδὶ νϊοὰ 18 ψοαυϊηρς 8617 δύουϊ 
θὰ δηὰ (οἷν οἰ] ἰηίο ἃ ποὺ οὗ ζγδσο ζῸΓ 
{ποὶν βαϊνδιΐομ, (ΠΟΥ͂ Τορογὰ ΟἿΪΥ 88 8 ψοζε οὔ 
οοτερμδίοη ἰο ὑποὶν υπδαλι θα μοαγίϑ, δα δΌυ89 
ἰι 88 ἃ ζδίίεν ἰο ἰδεῖν 7γεοάοπι, πιὰ ἃ, γεδίγαίηί (ὁ 
ἰλεὶγ οομδοίρῃοοα. [0 Βοοῖηδθ ἰο ἰδ θη 8 Ῥοϊηὶ οἵ 
᾿ομοῦ, θαβοὰ οἱ παίαγαὶ Υἰθίβ, δηα οπϊοϊποα Ὀγ 
οἰγουτϊηδίθηοοβ, ἰ0 ἴΘ8Υ ΔΙΊΤΑΥ δῃηὰ δἰγὶρ ο {ῃ)089 
οογὰβ Μοῦ τὸ σψουπὰ δου ἰἰ6π), δπα Ὠοϊὶὰ 
ἴθπὶ ἱπ (ἐ5 γὰγ. ““ ἔνδηῃ [0- Δ  νγ)0 866 {Π|8] 4} 
{86 Θη6Π1108 οὗἩἁ Ομ τίβὶ πὰ 11 438 Ὀυ τἀ θηδβοιηθ (0 ὃὉθ 
σοι ρο ]οα ἴο βυτϊῦ ἰο Ηἰβ Δα ΒΟΥ Ὑ 88 ἴο υῃ- 
ἀοτρο ἰδ 9 στοδίθβὶ βιδινο,᾽" (Οα]νὶη). 

8. Τὸ ᾿πίθγυμαϊ Ἄοοπίγασϊοίίοπα οἵ Β6} γοῆθο- 
(1058 ὉΡΟΏ ἰδ πτὸοῦ]ὰ τὸ ὑγογ στοδίΐ, Ὀὰ [6 
διέπάπεδα οὐὗὁὨ (Π0886 ψῖιο ἃῖὸ δηϊδηρὶ θὰ (θογοὶπ ἰδ 
θαυλ}}γ στοαί. ΤΒ οἷν ρϑὶ Β0Β 15 85 ΒΟ] ]ΟΥ 88 {πον 
ῬΟΤΘΡ δη ἐμποὶν τὐραίβ; (Ποῖνρ ἰ8}} 88 ΘΠΙΡΙΥ 88 
{πο ῖν σοι 86] : ἐπ οῖν οἴἶδοτί8 88 γί γοΪο 8 88 (ἢ 6 ὲ Ὁ 
οοπορὶῦ; πον ΔὈΪ Υ 85 νη 88 ὑμοῖγ ἱπιθηἰ 008. 
Ταῦ [ΠΟΥ Ῥουίοσ ἃ ἀταϊηλ 0806 γεαγγμέ δαγ- 
μδϑίησδε ΠΟΥ͂ ΤΟ ΠΟ ΙΏΟΤ6 δῦϊΪα ἰ0 σοησεῖγο ἔθ ηῃ 
{Πῃ9 δῦβυγα ἢν οΥ̓ (η6 Ῥηγί {Π6Υ̓ ΡΪΔΥῪ ἴῃ ἰϊ, πὰ 
τ ο086 σοιηΐο 5146 668868 (0 ΟΧοαὶί6 ἰαμσλίοῦ ΜΘ ἢ 
᾿ἰβίοτΎ αἰβο]οβ68 ἰῦ 88 ΓΘΑΠΪΥ ἐγασεαν, δ ἃ ΓΟΥΘα}8Β 
ἴο (9 δηχίοιιϑ οασί οὗ ἤδη, (πδὲ ούϑῃ (.)}0 ὈσΙ χ αὶ 
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σἴαποο οὗ (6 Βεῦθῃα γα οὗ ἀοἂ οπιῖΐθ ἐπ Ἰἰκἰ- 
πἰησ8 οὗ γαίῃ, πο ποτὶς ταΐῃ δηὰ βοὶ 180 
ννου]ὰ ἰὴ ἤδπιοβ: δηὰ (πὶ ἐἰῃ6 ποτὰ οὐ {πὸ 
ΒΟΟΤΠΘΡ ΨῚ]} δοπιθ ἤογί ἢ ἔγοπι (86 τηοαυ(ἢ οἴ 86 
ΑἸ κεν ἴῃ ἰμ6 ογυδεῖηρ ἱπυπάον οὗ λα σηηοηί. 
“«Τὰ8 αἀοὐ ἀδογθοϑ, ἰπαὶ ἴΠ6 υηροῦϊγ βου] 
βίογτῃη δπὰ γὕὰρο δραϊηϑί (86 Ρίουϑ, οχοὶτο 4}} {ποῦ 
ΘΟ Ώ586]8 ἀραϊπβὶ {ἢ 6π|. Βυΐῖ 4] [818 15 88 (89 
ΒΙΟΓΙΏΥ, ΒΎΓΟΙΊΘη ΑΥ͂ΘΒ Οὗ 1860 868, σὰ ΤυΒὴ 
ΔΟΩΩ 85 ἱγ ΠΥ πουἹὰ Ὀγοαῖκ ἀονῃ {Π6 ΒΙΟΤΘ, 
Ὀαὺ ὈθίΌΤΘ μον γοδοῖὶ [ἢ6 ΒΉΟΤΘ (ΠΥ αυἱοὺ ἀοννῃ 
δρδίη, τδη δὴ ἰπ {ποτ βοῖΥ 8, ΟΥἹ Ὀτ δὶς ὉΡ τὴ 8 
}ι|16 ἔοδια ἀροπ [86 βιοτα." [αΓΠ6Υ. 

4. Απὰ γοὺ αοα ἢ88 πιλάθ ργοραγδιϊ 8 ἴῃ ἷ8- 
ἰΟΥῪ δραϊηϑί ἰῃ 6 ἀφδίγαοίίοη οὗ (δὩ6 πογ]ὰ, δπὰ 
{Π6868 8Γ6 οι Ὀγασοὰ ἴῃ {μ6 εδοέαπῖο ἐπδίἰμἰϊοηϑ 
α7 βαἰυαίιοπ, ἩΈϊσἢ τοῦθ ποὺ ΟὨΪΥ ἐψρίοαϊν ἀνπι- 
δοἰϊχεά ἴῃ (6 ὑμποοστγαίιίο ᾿πδίϊ {1008 οὗ ἰη9 ΟἸὰ 
Οονοηδηί, θὰ τοῦθ ἀίμοτγίοαϊίμ ργεραγεά δηὰ 
7ονγοιοία ΌΥ ἐμ Ῥγορμοίίο νοσγὰβ οἵ Βογνοϊδίΐομ. 
Ετοῦλ 980 Ῥγορμθοίοθ, οὐθὴ ἰη ἐμ ἀδγίκοϑι 
{1π|68, (16 δουογοϑί δι] οἰ 1008, {πὸ Ὀτῖρῦ Ἰἰκαι οὗ 
ΘοῃΒοϊδίϊοι ΒίγοϑΙ8 ΤΟΥ ἢ, Ὀδοδυ86 686 οἱ ΟΠΪΥ͂ 
Ῥοϊπὶ τι οογίαϊ ιν ἰο [16 »γουΐάοποε οΥΓἹ Οοά ἴῃ 
ὨΙΒΊΟΥΥ͂, Ὀὰῖ 4180 (ὁ {80 ἐπαεδίγμοξίδίε »οισογ, ἴῃ 6 
διιγε δηὰ οοπδίαπίϊν ἀρρτοασσλήις υἱοίογψ οὗ (ἢ 
Ἰηράοπι οὗἩἨ αοὰ ονοὸῦ ἃ}} {π6 ῬΟυΤΘΓΒ οὔ (6 νου] ά. 
ΑΒ {[π086 ΡῬΓΟΡ ΘΟΐ68 8τὸ σοῃ ΒΟ] ηρ ἴο (.6 οἰτἰ 6 5 
οἵ {86 Κίηράοπι οὗἩ Θοά, Βο ἅτ {πποΥ ᾿μτοαιθαὶης 
δηἀ ολἱσι!]δίοα ἰο (ΟΥΥΙΥ 8 [Ὁ68. 

ὅ. Τρ εδδιαπὶς »τγορλεοίδα Ἔχρὶαῖθ (86 επ- 
ἐγ ὀϊδίοτῳ οΥΓ {λὲ ιυογτἰα απά οΥ δαϊυαίίοη, 111ὰ- 
τηϊδἰΐηρ ἰΐ τ ἢ {π6 σὸς οΥ̓͂ θΙνῖμο σουοϊηιίο. 
ΤΠ 688 ἀρδίη ὕᾶυο {Π6 1 δοηίγο οὗ Ἰἰκεύ ἰη ἴμ6 ἀ6- 
οἸαγδίϊοἢϑ ταοϑροοίίῃρ (Π6 »έγδοπ 97 ἰλε Αεδειαλ. 
Τὴε 7αἰϊὰ ἴτι 1815 ρούβουῦ, ὑπ8ὶ Ηδ τὺ}}} βυ γεὶν σοπιθ 
8ηα ΔΡΡΘᾺΓΡ ἴῃ ΒΙΒΙΟΥΥ, ὨΔ85 108 1 νης γτοοῦ 'π (86 
ἀεατί 97 δεϊϊευεγϑ. Βαῦ {ῃ18 τοοῦ ἀ068 ποὺ πρτίπρ 
ἔγοπῃ ἴῃ9 80] οὗ Βιτλη ἸΟΗρΙ ΡΒ, ΟΥ ἐπ 6 παι: 08] 
δρ᾽' εἰν οὐ 188 ΡΘ6ΟΡ]6 οὗἁ ἰϑγδοὶ, Ὀὺι ἴὰ στοῦ ὑπᾶάοῦ 
19 ἐπήμεποε οΓΓ᾽ ἐλ6 δ ιυϊπο δρίτιξ ἔτοτῃη [ἢ 6 801] οὗ 
Βρθοῖδὶ Ὀίνίηθ γευοίαίοπϑ ταλὰθ ἰο ᾿πτδοὶ, δῃὰ ἱἰ 
ἀθύθ]ορδ ἰῃ ἐεδέϊπιοηἶδδ, τὰ ἈΪΘὮ ΤΩΔΥ ὈΘΟΟΙηΘ »7Ὸ- 
»λεοίοδ, 88 ἴῃ ἰμ6 οἰγουπιβίδῃ6ο8 οὗὨἩ (18 ῬΒαΐπι. 
Απά 686 ΡτΟΡἢ Θοἶθ8 οἢ (.λ}6 ὁΠπ6 Β[16 εἰγθηρί θη 

δΔηὰ πουγίβῃῃ ζαϊ ἢ, ἀπ οἡ (πα οἰδον δὰ {ἐἰιοὶν 
ἴγαο ἀονυθίοριηιθηῦ δηὰ ῬΓΟΖΥΘ85 ἴῃ ἰβίουν --- 
“ ΒΌΘἢ ἃ ΒΟΡΘ 88 (88 νγχὸ τηδὶ ΗΥΤΩΪΥ πιαἰηἰαΐῃ, 
δῃὰ ποὶ ἀονϊαίθ ἔγοτα ἰΐ ἔῸΣ ΔΩΥ οδι.86 ὙΠαίσουοΣ,᾽; 
(Και6γ). 

6, Ου δοοουπὲ οὗἉ ἐδπ}8 πἰδίοτί σα ργονίης δηᾶ 
ἀονοϊορίπρ σΒαγδοίον οὐὁἨ ΒΙΌ]164] ῬΓΟΡΒΘΟΥ, ἰὺ 18 
ῬοΒΒί Ὁ] 90 ἴον [8 εἰοηιεπίατῳ ὀοσίπηΐησα, Ὑ ΪΘἢ 
οη βοσοιιηΐ οὗὨ ὑποῖγ σεγπιπαὶ παίωγε Θγη τλοθ δηὰ 
οοηίδίη ἴῃ ἐπιόγψο {π6 ἴΌΣπ8Β πιϊοὰ ἀγίογινατὰβ 
ΔΡΡΘΟΑΓ Βοραγβδίοϊὶγ, ὍΓΘ ὨΘΙΓΠΟΥ οἸοάΥΥ ππᾶοτ- 
βίοοά ὈΥ̓͂ ἐπε ὶς δοῃίθμ ροΥυΐθϑ, ΠΟΥ ΑἸ ΒΥ 6Χ- 
Ῥἱαἰηθα ἰπ (ἢ}9 Β81η 6 ὙΨΟΥ͂ ὈΥ ΒυθΒοαυθηΐ τυγίίοτα. 
1, Βοναναν, {86 οχρ᾽ληδίϊοηβ τδϊπίδϊα ἐπ αΐ- 
τεοίϊοπ ἱπαϊσαίεα ὃψ τε ιογὶ πη ἐϊδε, δυὰ ἸΔῪ 
ἸοΪα οὗἩ ιδαὶ ἐβουχολ πιο 18 »γοηιίποηί, ἀπά 
ΜΠ ]ο ΔΙΟΠ6 18 δυϊπογὶζοά, [ἢ 6 ἔμοτα ἰ8 ποὶ ἢ 6 
ἸθΆϑι οοσαδίοη ἔου δι ἰ χα Υ, οΥ οὗ ἃ ρογρ) εχίης 
τηλῃἰ 018 βοη80. Βυΐ [Π 686 του ί8, νυ εἰσ δ᾽ οη 6 
ΓΘ ΒΓ μον Σο, ἤδνο Του {πο ὶν χρτθϑϑίοη δμο- 
οαδευεῖψ ἴῃ τἴῃ9 δοτγίρίτοβ {ἢ ΘΒ Ἶ 68, 80 ὑπηΐ τῦ8 
ποοὰ ηοὶ δθοὶς [Ὁ ΔΠῪ ΟΒΟΡ γὰΐϊθ. ΤῺΘ ἔμ] η 688 
οὗ πιοδηΐηρ ἴῃ (ἢ ὈΌ]1σαΪ ΟΧ τ ϑβί οηβ Αποϊπίεα, 
δηἀ ϑοη οΥΓ Οοά, οαπποὶ Ὁ6 ἀογίνοαὰ δἰ μ᾽ βἰ πΙΡῚῪ 
ἔγοια οἰ ΠΠΟἸΟΔΥ͂ οὗ (80 ψογάβ, ποῦ αἰγθοίν ἔγομι 

80 ἄγοι Ηἰσίονί αὶ 156 ΟΥ̓ ἐπ 686 61 ΠπιΒ: ᾽ξ σλη ὍΘ 
Καϊηθα ΟΠΪΥ ἔτομι ἃ σοῃδίἰἀογαίΐοη οὗ τἢ6 υ8ϑ6 οὗ 
1Π 686 ἰ6ΓΠ28 Ἰ:346 ὉΥ ἰδ ὈΪ ὈΪ168] ττὶογ8 ἴῃ ἐδῃθ 
ιἰπ|0 οὗ ἰὴ6 Μεῤίπιεηΐ ἐπ ἰλὲ Νοιο Τοδίαπιεπί. ἹΩ͂ 
{πογοίοτο υϑῦ..7 οὗ {18 Ῥβη)πὶ τη} 65 ἴθ γϑί 
ὀιδίϊσαὶ ιἰδ8ὲ οὗ {8 Θχργοβϑϑίου τνἱτἢ Τοΐδγθησο ἴὸ 
16 ΔΙοββίπ, οὐ (6 ὈδΔ8ὶ8 οὗ 4 Ὀίνίπο ἄσοζγοθ, 
16 γ͵ὸ δι ΟΟΠΟΘΙΥ͂Θ ἰδ6 τσὶ οὗ ἰμ6 Μεεείαπὶσ 
δὲ οὗ (ἷδ δῃαἀ ΟΥΘΡ Ὑ6Υ5695 οὗἩ [8 Ρπδ]πὰ ἰᾷ {ἢ 6 
Νεν Τοβδίλιοηῦ ἴῃ νδρουβ ἔογηβ. ΤῊ ΐδ 18 (Π 9 
6489 ἱῃ ΟΧΡΤΙΘΒ8 οἰϊαϊίοη8, ἃ8 Αοίβ ἷν. 28 5ᾳ, 
ΏΘΓΘ ῬΟΙΟΣ δηά Φόμη, ψὶ 8 110 τοδὶ οὐ 16 Αροϑ- 
(168, ἰγοδὶ 38 ἃ [8] θη οὗ ἰΠ6 τοτάβ, Ῥβ. ἰϊ, 1, 
2. 19 τοῦθ] θη δραΐηϑβι. Ομ τῖθί, ἰἢ ἡ ἢ (86 υἢ- 
Ὀο] ον; 66 ν)78 δὰ βῃηονῃ (μα (ΠΟΥ ογο ΘὩ- 
ΠΊΡΟΙΥ ἀρτοοὰ π|ὴῖῖ (06 ῥσΐποοβ οὗ ἴμ6 ποαίμοθῃ, 
ψ}10Ὸ ποῖ ΟὨΥ τυ]οά ἐδοπὶ Ὀὰὺ Ἰοὰ ΤΠ 61; ἔαγίο Γ- 
ΠΠΟΤΟ, Αοἰβ χὶϊὶ. 88, σογο Ῥδὺ] ἀοΥγῖγοβ ἔγοτῃ γουῦ. 
7 ἰὴ Ῥτοργίοι Υ δῃηὰ ΣοΒΟ Δ Ὀ]ΘΏ 688 οὗ ἰ0 6 ΣΘΒΌΓ- 
τϑοιΐου οὗ 6808 85 ἴπ6 ὅοῃῃ οὗ αοα ; παν Ηοῦ. 
ἷ. δ, Σοτο (86 δγζυπιθηῦ [ὉΓ 180 ΒΌΡΘΓ- ΔΉ 6110 
πδίαγο δηᾶ σγδηΐς οὗ 9 65908 88 (6 Μοββίι δῇ ἷβ ἀ6- 
τἰνοα ἔγοτα 08 Βϑδῆμ)θ γθγ86. 'ὅο δἷδο (Π 686 τνοτ 8 
ἃἂγο δε {ἱετγαϊίψ, ἰὼ ἰΠ6 Μροδϑίλ πο δθῆβο: 1818 
ΗΘοὉ. ν. ὅ, ψἴοτο (86 168 18 Δἀναησοα ἰῇ σοῃΠ66- 
ἰΐοα τὶ ἢ ποσὰ 8 ἔγοτῃ συν. 7, ἰπδὶ Φ68ὺ5 ΟἸιγὶϑὶ 
ΨΆΒ ὈΪδοοά ἴῃ (6 αἴοτγ οὗ Ηΐ5 πἷχὶ ῥγιϑδιοοὰ 
Υ αοά, γδο δὰ ἀφροϊαγοά Ηἰπιβ.}  ἢἷβ ΕΑΙΒΟΥ 
Ἰοὴς Ὀοίοτο, δῃὰ πῃ οδοηίταβϑί ἴο Η 8 ρΡγβάθοθϑβοῦθβ : 
Γατι Βογηογο, ον, χὶϊ. δ; χίσ. 16, γι θγα {ῃ6 }1- 
αἀἰοΐαὶ δοιινεν οὗ {ἰμ6 Μοββϑίλ 15 ἀδβοτ θὰ στ 
νοτὰβ ἔγοιῃ τοῦ. 9. ΕἸΠΑΙΪΥ {Π6 70 ἃγὸ ραγαϊοῖ 
“ποία ταραιϊοηθά, βυσὶ 88 86 στα οὗἩ ἰδ [8 Ὁ 
(ον. υἱῖ. 16), ἐδ6 ϑογνεγοίχζειυ οὗ ἀοἂ δηὰ Ηἰ8 
Μεβϑίδηῃ οὐοσ ἐμ ποῦ] (ον. χὶ. 16), νι ῖσὰ 
τηϊχὶιὶ μανο Ὀθοη βϑυρζοδβί θα ὈΥ͂ ΟΠΟΤ Ῥαβϑβῆζοβ, 1 
15 ἴσα, Ὀὰΐ τυ 16 γοὺ οοπῆγαι [16 Μ οΒββίδηϊο σδ8- 
τλσίον οὔ μ9 Ῥβαὶπ). [1 νὰ βἰιουϊὰ γοϊδοὺ (ἢ 18 
Μοβϑιδηὶΐο σπδγηαοίοῦ ͵ὸ του Ἱὰ Ὀ06 πα} }Υ ογοοὰ 
ἴο 186 ἀνδαΐοῃ τῇδὰθ ὉΥ ἰδ ΑΤΩὈΐο ἰγδη 5] 810 οὗ 
ϑδιαβαια, το ἰγδηβίαῖϊοα ἰῃ νον. 7 (6 ΗοῦΓον 
δοη Μὶι )γίοπα, Ὀθοδυ86 ἐὸ τηοϑὲ ΟὈνὶουϑ Τ᾿ 68Δ}- 
ἵης οὐπηοῦ Ὀ6 υπάογϑίοοά. 

7. 1ὰ ἰ8 ψΟΓΡΙΒΥ͂ οὗ δροοΐαὶ] οοπβι ἀογαίοη ἰμδὲ 
ἴῃ (πἰ8 Ῥβδ]α (Π6 σοπογαίϊοη τοΐογγοα ἰοὸ Φθμονυδ, 
οὐ ταί ον ()6 Ὀἱγί οὗ (6 ΔοΒβ᾽αἾν, 15 υπαἀογβίοορα 
8 ἃ Ὀινίηθ ἀεοϊαταίίοη 97 ἰδε Μεεξεϊαὴ αε δοη οὗ «ε- 
ἀουαΐ, τδὰθ ὈΥ ἃ ννογὰ οὗ τουϑ]αἰΐοα ἀρο ἃ ἢ ἰδῖο- 
ΤΊΘΆΙ ἀν : ἰδὲ ᾿Ἰκονὶδα {1160 σογγοϑροηαίηρ Ὠϊ- 
Υἱὴθ ἀροϊαγαίίοη, 5. Ἰχχχῖὶχ. 27, ἱγηηβίογβ (Π6 
{1116 οὔ ,γϑέ- δογπ, ΜΠ ὶοἢ 8 ΡΤ νυ] ον σίνϑῃ [0 
{π86 ρμεορίς οΓ Οοἄ, ἰο ὑπὸ δΜιεδδιαλ ἐπ Ηϊΐδ ἱψρα 
Ταυϊά; ἰδαὶ ἰμοὴ ΖΦοῖπ δηὰ Ῥϑαὶ, ἰπ σοπποοιίοη 
τ (Π0 ἀθαρον ᾿ηβίρεϊς οὗ ἴῃς Νονν Τοβίδιηθηὶ 
ἰηῖο {π6 ἰάοδ οὗ (80 Ὠινίπο βοηΒἷ ΔΡΡ] 16 ἃ 186 
Ὡϑῖηθ Οὗ βγβί- ὈΟτ ἰο0 υεδμδ, ἐλ ἀϊδίογιοαὶ Ἀἴ66- 
διαὶ, (Ῥαη. ἰχ. 24, 25: [0κ6 δἰ. 11]; Φοδη ἱ. 49), 
δὰ ἱπάοθα Ῥαγίὶγ τυ τοΐθγοησο (ὁ ἢϊΐδβ Ὀϊσγὶ ἢ 
ἔγοτι αοἀ, ὀδείογε ἰδέ ογεαίϊοπ οὗ ΔΗΥ͂ οΥΘΔίτο 
(Οο]. 1. 1δ), ΡΑΓΟΠῪ πῖτ. γοΐθγθησο ἰο ΗΪ8 τγοϊδίξοη 
ἴο {16 Βαγοι; Ὀσοιρηῦ δθουῦ Ὀγ Ηΐβ γεέδιγγεοίίοπ 
ἔγοπι Π6 ἀθηά (Ὁ ο]. 1. 18; Βοπι. υἱ}. 29: 1 ον. χν. 
20; Αοίβ χχυΐϊ. 28; Βν. ἱ. ὃ). Αἀραΐη, ἴῃ οἷοϑθ 
σοπηροίΐο πὶ (Πἰβ 18 τὯ6 ἤπαὶ {μ4ὲ Ῥααὶ, Αοι8 
χὶϊ!. 88, ἰγοδίδ [ἢ 6 ΤΟΛΌΤΓΟσΙΙΟη Οὗ «0808 88 ἴ86 
δοίι4)] ζ] δ] θηϊ οἴοοίοα Ὁγ αοὰ τπροῦ ἃ Βἰδβίοτὶ- 
οαΪ ΑΥ̓͂ οὗ ὑἰμ6 ἀδοϊαγαιΐοη οὗἨ 6 Μεββί δὴ 88 
Ηἰβ ὅοη, οχργοϑϑθὰ ἰῷ {86 τνογάβ, β. Σἱ. 7 
(οοιηρ. Εοπι. ἱ. 4); {αν οσπιοτο, (πα ΗφὉ. 1. 6, 
ἱπ] θα ἰδ ίο ἢν αἰζον (09 υ86 οὗ (Π60 1)84}πὶ δἰγοδαν 
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τοοηἰϊοπεα, ὈτΙοΒῪ ΒΡΟΔΚΒ οὗὨ (ἢ9 ὁχαζίεα Μοδδὶ δὴ 
αἰ τοΐζογοησο ἰ0 Ηΐδ σεοοπα αὐἀυέμί, ἀμὰοΓ ἴ86 
ΒΔ οὗ τὸ ἤγϑι- όσα ; ἤπδ}}ν ἰδαὶ ἰη Βον. χὶϊ. 
ὃ ἰ!0 ἐπίγαπος οὐ λα Ἀεδειαὴς ὡροη Ηϊΐ δουε- 
τείσπίῳ ΟΥΘΥ (6 ΜΟΡΙὰ, θη 8ηδίο θα ΔΥΔΥ ἴο 
Οοὰ διὰ ἰο Ηἰδ ἰβγοῦςθ, 18 τοζαγάθα 858 ἃ Ὀἷγι 
ἔτοα τ 6 Ομ υτοῖ δοοογαϊηρ ἰο [86 ΔΩΔΊΟΩΥ οἵ [8. 
ἱχτὶ. 7: Μιίιοδὶ ἷν. 4; νυ. 1,2. Οδο66, ψθ Μο- 
Ἰδποδι μοῦ τ͵δβ δϑίζοὰ ὉΥ͂ δοῃ!θ ΟΠ6, ἱμτουσὶ δ 18 
δεῦυϑηῖ, ΨὮΥ ΜΡ δίΏ ΘΟΥΟΤΥῪ ΥΘΔΥ, δὶ ΟΒΥϊϑίτηϑ8, 
“Ὁ Βογ ἰο-ἀαΥ,᾽ διυδνογοα, “ΑΒΚ ΥΟΌΣ Τηϑδίοσ 
ἩΒΘΙΒΟΥΡ ;Ὧ6 ἀδεὲ8 ποὺ πθο6ι (διὸ οοῃδοϊδίϊου ἰο- 
ἀαγ.᾽ 
ὄ Τς κιησάοαι οὗ αοὰ ἰβ ποὲ ΟὨΪΥ ἰο δοαυΐγθ 

8 ἰδίοτὶ σα] όσα ΟὉ δαὶ ΔΙΠΟΠΩ ἴμ6 ΡΘ6ΟΡΪ6 οὗ 
ἰ«ταοῖ δπὰ ἰπ τἴμ6 ἰδηὰ οὗ Οὐδ, Ὀυΐ ἰθ ἰο 6 
δργοδὰ δὐγοδα διθοπρ αὐξ παίϊοπα, ουϑῃ ἴ0 (6 
σπάς ο77 (λε εατίλ, γοὶ ποὺ ἴῃ 186 ἔοττα οὗ τ1}9 ἰ1160- 
ΟΓΔΟΥ οὗ 186 Οἰὰ σονοπδῃὶ, Ὀαυΐ ἰῃ {π6 Μοβδίβῃὶα 
ἴοστω, οὐ 19 Οὐγιδίοογαοψ. Τθ6 δδϑῦγδηοο (Πδὶ 
16 ρόονγοσ οὗ ἴ6 θ᾿: νὶμο Κίη χάομι ΟΥ̓ΘΥ 811 Ρ60}]6 
δ σοηΐογγοὰ ὑὕροὴ ἰδ0 Δοβϑίδῃ χοδϑίϑ ὕροῃ 
(89 οὐ ο,(Γ(ἸἡΑψελουαὴ σμαγαπίεεά ὃν ἐλὲ »τοπιῖδε 
(εοαιρΡ. Ῥβ. ἰχχχὶϊ. 8); Ὀαὺ {86 δἱδιουῖσδὶ {0]8]- 
τοθῶϊ οὗὁἨ (18 Ῥγοιῖδθο 18 τηϑ86 ἀορομαοπὶ Ὡροῦ 8 
ἀεδιαπα γοῖ ἴὸ Ὀθ πιδιὸ ὈΥ ἴΓἈΠ0 Μοββίδιι, 8088 
ιἶηχ6, ᾿ἸπΔΏΠΘΓ, οἰγτοπαιδίϑησοθ δηὰ σομα ἰἰο 8 8 Γ6 
ποί τηρηϊϊοηραὰ [6 ΓΘ, ΟΟΡᾶσΟ [θκΚ χχὶϊ. 29; 
Ἐν. χὶ. 18. 

9. Τι9 Μοδϑίδμ θ᾽ ῬΡΟΤΟΣ ΟΥΟΣ ἐδ9 Κίηρσάομι οὗ 
Οοά ἰ5 ἀοβιϊποά ἰο ὉΘ ἃ Ὀίνίῃο χογοσγῃηιθηῖ, ποὶ 
ΟἾΪΥ ἰο επόγαοε ἴθ νον], Ὀυὺ 4180 ἴ0 σοηφμεΓ 
κι ποτ]ὰ : δηὰ ἰζ [88 οὶ ΟὨΪγ (μὲ8 ἀδβιίΐηυ, δαὶ 
Ὧ85 4190 βυβιοϊοπί πιεαηὲ ἴῃ 118 ΟΥ̓ οοπεδίϊίμίοη 
ἴοὸ δοσοιῃρ θα Ὀοΐδ οὗ 8686 ρᾷσροβοβ. 6 τουδὶ 
ἀϊδεϊη σαΐϊδ, ΒΟΥΟΥΟΣ, (1) (89 πιθδὴ8 οὗ στϑοθ, 
“οἰσ δτὸ οδογοὰ Ῥγθνι ουΒΙΥ ἰὸ 84}} ἴ6 νονγὶὰ 
(αι. χχὶν. 11; χχυῖ!. 19), (μ6 'δ80 οὗἩ πνμΐοἢ 
ΘΟΠΥΘΥ͂Β 8 ὀι[ειδίπο ἰοὸ 41} ἰῃοδα γι τοὐἰδέίπσίν 
δαπιϊ ΓΒ ΘΙΏΞΟΪγο8 [0 ἷπιὶ (ΜίδΥκ χυϊ. 16), 80 ε]ιδὶ 
ἴ8οδο τδο ἰΔ 6 τοίυσο τὶ Θοἀ δηὰ Ηΐβ δποϊηἰθα 
ἃτὸ ποί οδϑὶ ἀότ δὰ Ὀυγὶθα ὈΘΌΘΔΙΒ 186 τυ ϊῃ 8 
οὗ ἃ πον] ὰ σψῃἰοι ἰδ ἡυάροὰ ὉΥ ἴ0 ἰοτὰ (Μυκκο. 
χχυΐ!. 80), Ὀὰΐ (Δ6Υ δπα ἀο]ίνογδησο; δυὰ (2) 
ιδς »οισεγα Ὑιϊοῖ ᾿πΒμἰ 16} ΒυΓΡαΒ8 8}} (μ ρον- 
εγ8 οὗ (μῖ8 ποιὰ, δὰ σοῦ ΔΥῸ ΖΥΘΘΟΪΥ (0 Ὀ6 
{ςατοὰ τ θη ἜΒΟΥ ὠη οί ἐπ (δεῖν εἰτεησίδ, ἐπ ἰλε 
εἐχἀϊδιίοπ 9. ται ὁπ Οἷα: ἰϊ. δ), πὰ 86 Αεδείαπὶς 
ἡμάσπιεπί (Φ ὁ. ἰν. 22). 

10. π μ6 ἱπίοσυθηΐης {ἴθ ἰι6 Ὀἰνὶπο νοτὰ 
δὰ νοϑβοβ 56 17 ποῖ ΟἿΪΥ ἰὸ (0 ἸΟΥΪΥ δά (δ9 
ποαὶς, Ὀαϊ ΥὙΘΥΥ͂ ΘΙ ΡὨ Δ 160 8}}Υ ἰο [86 ρον ον] δπὰ 
(οκο πὶ Εἷσὰ ροβιιοηβ ἴῃ ἴμ6 ποῦ, ννο ἃγὸ ἢ 
Ἔβρθοΐδὶ ἀδῆρον οὗἉ οὐϑγ- γδιϊϊπρ ὑμδιηβον δ δηὰ οὗ 
δοαβίϊης, δηὰ, ἰὼ σουβϑαιθηοθ οὗ (μΐἷ5, οὗ τἰϑ}- 
ἀοτειδηάϊης, πορίθοιΐης, δηα ὑγϑηβργοδϑίηρ ἰδ0 

1:ν οὗ 186 Κιἰηρίοι; οὗ Θοά, πιιϊοῖ 1 αἱ [86 
ὑυδεὶβ οὗ 811 πυπιδὴ ΟΡάοΓ, 8 ἐπ ου Ὁ 6 (ΠΟΥ Ὡθ66 

δὴ οἀγῃοβδὶ δηὰ ργδοΐουβ δα ποῃ οι ἰο ὃθ τη ά- 
ἴω] οὔ ἐμοῖν γοβροῃβὶ ὉΠ ἰο 86 Ηθδυθοὶν Είηρ 
δὰ 7 ἶγξο, δηὰ ἰο θὲ {᾿οὶν δυθογαϊηαὶοδ ἰῃ νν ]1- 
Ὠδδβδίης [δἰ 80] οὐθάϊθιοοθ ἴο ἐμοῖς οτὰ δηὰ οὐ, 
ΝΜῸΟ ποῦ ΟὨΪΥ [28 68. 6 Ὀ] 8ηθὰ {πὸ οὔἕοε 97 πιασίε- 
γαίς ἰὰ ἴ869 ψογ]ὰ δηιΐ πηδὶ πἰδὶμβ, ρσοίθοίβ δπὰ 
Ὀ]ε5865 ἰἢθ »οισέν οὐ ἰδὲ πιασίείΤαίε ΔΙΔΟΏ ἸΠΘΏ, 
δαὶ δἰϑο ποιϊὰ βίδηὰἀ ἴῃ ἃ μεγδοηαΐ τείαξοη δῃὰ 
ἐοπεμπίοπ πὶ ἢ {Β086 ὙδῸ 8.ὸ οἱοί θα νεῖ {8 
Ῥοόνογ, ἰὼ γον (μδι [μ6 Βοερίγο δῃὰ δβυοσα, πηοὸ- 
ὨΟΥ͂ δὰ ΡΓΟΡΟΣΙΥ ἩΪ ψ ΐσι (ΠΟΘ Υ Βαγθ Ὀθθη ἰπ- 
γοσίοὰ ὈῚ Ηἶπι, ΓΙΔΥ ὉΘ υδοὰ ἰο {}6 ρΊΟΥΥ οὗ αοά, 

- 

(86 χοοὰ οἴ 16 Κἰησάομ,, δὰ (86 Ὀεηοϊ οὗ τηθῃ, 
δὰ {μδὲ [ΠΥ λδῪ ψοΥὶς οὐἱὐ (παῖς ον βαϊνδίζοη 
08 4}10 0}ῃ9 βἰἀθ νῖι ἴθαν δηὰ ἰγϑη Ὀ] πρ, πὰ οἢ 
8:0 οΟἶδοῦ τ 11} βϑαοσοὰ ου. ϑ'ρο δίπϑ ἰγέπιοτο ἰμσω- 
τίας ἐκ ῥτεειρίοπεπα, δἰ {ἰΠῈ0Τ δίπὰ ἐρα ἀοσφεπεγαί ἐπ 
ἀεερογαίίοποηι (ἀΥΘΖΟΥΥ). 

ἨΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

1 ἴθ 88 ἱπιροββί ὃ]9 ἰο ἀββίσου ὑμ9 Κἰηζάοχῃ οὗ 
βοὰ οὔ; δα γιδι 88 ἴο (αἴκε ἄθδυθῃ ὉΥ δίοσω. Οοά 
εοἶέἑ ποί αἰίοιν Ηδηπδει ἰὼ δὲ ἀείλτοποά.--- 6 80- 
γογοϊσοί οὗ Ομ γιδὺ ἰ8 (9 ὈΘΙΊΘΥΘΓΒ δῃ ἐααν ψοζε, 
ἴο ὈΠΌΘΙΙΘΥΘΥΒ δὴ ομρτγέδεῖυε [είίεν ; {Π0ΓΘΙΌΤΘ, 
οὈθάϊοθμοθ ἰ8 ἰ0ὸ ἴδ) ἰὈΥΠΙΟΣ 8 δισεοί ρίθαδιεγο----ῖο 
180 Ἰδαῖον δὰ ἱπθυρρονίαῦ]ο Ὀυγάδη; Ὀυϊ ἐϊ σδἢ- 
ποὺ Ὀ09 διδίκθῃ οἱἴ---ἰ0 δοερίγα οΥΓ ὀἰεεϑίησ Ὁθ- 
ΟΟΠ.68 ἃ τοά οὗ ἸτοΊ.--- ΑἸ} Ῥϑγβοῦϑ ἴῃ δαι ΒΟΥ Υ 
ϑιου]α δϑϑὶϑὶ ἴὰ (116 οδσσυίης ουἱ οὗ αοἀ᾽ 8 ν}}} οἢ 
οαγί, δὰ 80 μοὶ ῬΟΥΘΥΒ ἴο ἐἰιΐδ οῃὰ ; Ὀυΐ ἱὶ 
8 δἰϊοίιοἀ το 9 ὅοπ οὐ αοα αἰοπε (ο δεὲ ἢ» ἐδλε 
ἀίπράοια οὐ Οοα διὰ σαγτν τ ὁπ ἰὰ [86 ποῦ] α.--- 
ΒοΡΘ᾽οὰ ἀραϊμδὶ 80 [οσὰ δηὰ Ηΐβ δηοϊπιοὰ ἱβ 
Β. ΘΠ) 61] 88 ἰὑ 1ἴ8 ργοδυτηρίιουβ; ΤὉΟ] 8} 88 ἱἐϊ ἰϑ 
ἀατίηςξ ; ἱπιροίθῃϊί 88 ἰὶ ἰΒ νι ̓οκοὰ δηα αὐυάἀδοίουδβ. 
--ΤὴοώΡ ἀιρλερ Οὖσ ροδιίίοα ἴῃ τἷθ8 ψοτὶὰ, 186 
ἄγοδίοσ ΟἿἊΡ δοσοιηίδ ιν ἰο 6οα.---Τ 6 Πογὰ 
ΡῬΓοοΪδίμβ (δ »γοδέηοδ οΓ Ηΐδ σγασο, 88 Μ6ῚΪ 88 
Πιὶ οοπιισ ἰο γμάσπιεπί, ἀιὰ 80 ΠΟ οπθ [88 6Σ- 
οι.86. Ὕἀοἀ ρἶνοδϑ (ὑἰπι|6 ἴῸΣ σϑρϑῃίδηοο ἰο 186 ἰῃ- 
αἰνιάυ14] 88 τ}} 88 ἴο παιὶ 8: δ᾽688θα 18 6 ΒΟ 
ὑδὲ8 (δἷ8 (ἰπ|ὸ οὗ ζτδοθ δηὰ ἐαζες τείωσε ψὶιὴ (λ0 
ἀοὰ οἵὨ 4}1 δβαϊναιΐοῃ, γο γουθδὶθ ΗΪπιβοὶ 7 ἰῃ 
ΗἱδίΟΥΥ 85 ϑαυϊοιῦ δ 88 ϑωάσε. 
ΞΤΑΒΚΕ:-ἤ Βογο πο Κἰηρσάοαι οὗ ΟΠ τ δὲ ὈΓΘΔΙκΒ 

ἴοσι πὶ ρόνον, ἴμ6 που]ὰ 18 οχοϊιοα δηὰ γϑ- 
Ὀο]] οι, Ὀυΐ 4}} ἴῃ νϑίῃ.-- - 8 18. ἃ ΡΟΣ σθ6 ρμ6- 
ὨθΓΑιΐου πο Βπἀθ (ἢ ΒΔΓοΒ οὗ ϑιυίδϑῃ ΘϑΘΥ͂ 
δηἀ ρῥ]οδδυηῖ, Ὀὰὺ Τοὐοοίθ 88 ΘΠ ὈΘΥϑΟΏ6 [δ0 
οογὰβ οὗ Ψο688᾽ [0γ9.-- ον Βο νψου]ὰ ὈῸ ἃ ἰγὰθ 
δηοϊπίοα οὗ μ6 [κογὰ οδηηοί δῃη ἃ τηδὲ ποῖ ΟΡ οβ6 
189 Μοβδίαμ, θυ τῦβι Ὀὰ11ἃὰ ὑρ (δ18 Κίπκάοπ).---- 
Τμ9 Πογὰ δὰ Ηϊδβ δποϊπίθα δ ΓΘ 80 ᾿ΏΒΟΡΑΓΘΌΪ, 
υαπϊξοα ἐμδὲ ὑμ οἷν ΘΏΘΠλ16Β πηυδὶ οΘομηθαί ἐμ 6 πὶ οι 
ἰοχοίμον. -ᾶς 18 Ρ]ΘΘΒΌΣΔΌΪΘ (0 ὍΘ ἃ βοσύϑηϊ οὗ 
δῖ (Βουι. νἱ. 12), δπὰ δὲ {9 Β8ῃ16 {1π|0 8 δογυδηὶ 
οὗ ροταϊου (2 Ῥοίον ἰἱ. 19) ; Ὀυϊ ἴο ὃθ ἃ Βογυδῃὶ 
οὗ ἀοὰ δῃηὰ οἵ “68ι8 18 τερασά δα δ5 ἴοο σου Ὁ ]6- 
ΒΟΙῚΘ ἴον (116 866]. (Δοίβ χχίγ. 26), γα υάϊοῖαὶ ἰὸ 
ἔγϑϑάομι (998 11}. 88), δῃὰ ἀἰββομοῦδῸ]ο (ο]1Ὲ 
χ. 28).-- θη Οὐν [οτὰ ἴῃ ΗΒ ἐἴπιο δὰ 58 - 
οἴθηυ Ῥγουθαὰ ἐδ δὶ διὰ ρογϑουθσϑησο οὗ Ηἰ8 
δυτοῖ, Ηθ ἀορτγίνοα Ηΐβ ρογβοουίουβ οὐ ἱδμοὶσς 
Θουγδβθ, 80 ἱμδὺ ἐμὴ 089 ὁ δὰ ῥγουϊου δὶ Ὀ6θη 
ἴΠ δοῦγοθ οὗ 68} (0 ΘΥ̓ΘΟΥΥῪ Ο0Π6, δαγοὰ δηὰ ἐγϑι- 
Ὀ19α {μθιηβο  γ68.---ΟἸτὶδϑί 88, δοοογαΐηρς ἰο Ηἰδβ 
οἶἕοθ, 8 Ῥγοβοθοῦ; δοσοσάϊης ἴὸ ΗΪβ8 τμδ᾽θβίυ, 8 
Κίῃρς οὐ Μουμὶ Ζίου, ἱμογοῖοσο, ὑγὰθ Τ8η: ἃ 
δου Ὀοχοίίθῃ ἰο-ἀαγ, ἱμπογοίοσθ σὺ Θοὰ; ἃ 
πόοπάογία] Ηθσο δηὰ 1 οτγὰ !--Ογῖϑί 18 ἃ αἾ Υ ΒΑ] 
Κίηρ, ᾿ἱΒογοίοσγθ Ηθ ᾽)8Δ8 Ηἰβ Ομ αγο ἴῃ 4}} ραγὶϑ 
οὗ τ1τἈ8}6 ποσ]ά.--Τ 6 Θηθπιΐθθ οὗὐἨ Ομγίϑιὶ ΒΌΡΡΟΒΘ 
(αὶ ΗΪΐδ8 δοϑρίσο 18 8{}}} ἃ γϑϑὰ, 88 ἱπ 180 (ἴτω οὗ 
Ηἰδ βυϊονίηκδ; Ὀυΐ ἘΠΘΥ Μὶ}} Ὀ6 οὈ] χοὰ ἰο οχρϑ- 
ΤίθΠ06, ΒΟΙῺ6 ΟδΥ͂, (0 μοὶ στθαίθδί βἤῆδιῃθ, 1} 9 
ΙΣΟΩ δοθρίσο 'π Ηἰβ Ὠδηὰ.---Ο ΘΟ, Θ ΓΑ ΠΥ ἰμο80 ψγ8ο 
ΔΥῸ {116 εἰ μοβὺ ἴῃ αἰ σηϊίγ δοαυΐτγο 86} Κηον]θάρο 
δηὰ Βυτ εν νν1}} ΑΒ συ γ, γοὶ (μΐ8 18 ἱπάϊβρθη- 
ΒΔΌΪΟ ἰο {Π60 Ὁ ̓ πρΓου τ ηϊ.---- Ἦ δὶ 18. τηΟΓῸ Γοᾶ- 
ΒΟΠΌὈ]6 ἰμδῃ ἰμαὶ ἰμο80 ἰὶὸ μιαγθ γϑοοϊγθὰ ὔὕλοσο 



02 ΤΠῈ ΕἸΠΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΔΙ,ΜΝ, 

ΒΟΠΟΥ ὑμδὴ οἰμογ8 Βῃου]ὰ τορ ον {116 πιοδὲ ΓΟΥ6- 
Τόσο ἰο ἀοἀΐ (2 ὅδῃ. χὶϊ. 7 54ᾳ.).---τἸΒο99. 8.0 
ἐ8ὸ Ὀδδί ἔγϊομὰβ οὗἉ πιὰ ρίϑίγαϊοϑ ννμὸ τοαιὶ πὰ ἐμ 60) 
οὔ ἰμοὶς ἀπίγ ἴο 186 ὅοῃ οὗ ἀοά, 'ἰη οτὰορν {μαΐ 
ΠΟΥ͂ ΠΙΒῪ ποὺ ὉὈΘ Θχροβρὰ ἰο Ηΐ8 ψγδίῃ.-- - ον 
στοαὺ ἃ οσιδηῆρο οὗ μϑατὺ ἰμ6 γ6 τηυδῖ Ὀθ, ᾿ἢ Μ͵ὸ δ ΓΘ 
ἴο ΓΕΒΟΪγΘ ἴο Βο6ῖτο δηὰ ἰγυὶγ ο]ὰ Ηΐηι ἴῸΓ ΟΌΥ 
᾿ονὰ ν οτα οσ ὩΣ τ 6 ἀοβριβοὰ δηὰ ὁὀρροβαά --- 
Ομγῖϑι ἰ8 σγδοίουβ. 8ὸ ὑἰβὰὶ Ηθ ψ 1} 4110 78 
Ηϊἰπιβοὶῖ ἰο Ὀ6 Κιϑ8ο ; Ὀπιὶ 1 Ὠ6 8 ποῖ ΚἰΒβρὰ αἱ 
81}, οὐ στῇ αὶ Φπᾶδ8 Κ'ἰβῶ, Ηθ οδῃ ὍΘ 88 ΔΙΩΡΤΥ 83 
Ἡς ἰ8 φστϑδοίοιιϑ. 
ΜΟΙΨΕΒ:--Ασἀ δροδῖκδ ἰο [ἰ..6 ἁ ΟΟΪΥ ΤΟΥ ὈΥ 

ΗΒ ἀῦίὰ (δὴ ὉΥ Ηἰβ τηουΐἢ.--- ΘΕ ΝΕΚΚΕΚΒ: ΑἹ] 
Ὑγ}}} (0 γγχ6}} τ} ἴθ 086 0886 ΒΟΡ6Β 4Γ6 ἴῃ Οδνὶδῖ, 
ὙΠῸ πον Ηΐπὶ ὈΥ͂ δῖ, δοσορὶ Ηΐπὶ δπὰ σου 689 
Ηΐπι. --- ΠΑ ΌΚΒΒΤΑΡΤ: [ἴο ᾶνθ ΟἿΪ ἀοἀὐ ἴῖο 
ΒοΡτο ἱ ἢ ἔραν, ποὶ ϑδεαίδῃ, ποὺ (89 658},, ποί [86 

ἩΟΥ]ὰ.- ἜΘΕΙΕΕ: Τπ6 βοΒ8 ΔἸΝΔΥΒ 506 ΚΒ ΓΟἾ6856 
ἴσοιῃ γοβίγαϊωϊ, Ὀὰϊ 10 Δ1ϊ8 ονὴ ἀοβί γι οίοη.---Ὸ 
6 ἰγΓΌΥ Μὶ186 18 ἴο ΚΟΥ͂ ΟἸΓΒΟΙν ΘΒ ἀπ ΟΡ ἀδη- 
67 αἱ {86 τῖριῦ υἱτη6. --- ΕΒΑΝΟΚΕ : Ψυ8ὲ 88 ἷΐ ἰβ 
ἴμ6 Ῥαγὶ οὗἨ τὰ ΘΟΠΒΙΔΏΓΥ ἴ0 258]ς, 80 8180 ἷβ 1ἰ 
86 ραγὶ οὗ οὖῦ ΗθδυθηΥ ΕΔΙΠΟΥ ΘΟΠΒΙΔΏΓΥ (0 
εἶνε. --- ΒΈΝΒΟΗΒΙ,: ΑἸΙΒυυρΒ (86 ϑπομΐοβ οὗ 
Ομ γὶϑὺ ταζο 8.|1}}}. γοῖ Ηθ γοιμ δὶ πβ Κίηρ.--- δ γ8 0 
ΒΟΥΥ͂ΘΒ δηὰ δομοῦβ ΗΠ Ψ1}Πν9 τ Ηΐτὰ ἴοΓ- 
ΟΥ̓́ΘΥ.--- ΗΒ κΚίηράοιι, (6 ΟΒΌΓΟΙ, Μ|}}} δυγυὶνθ 
ὙΠ6Ὲ 811 ΗΒ ΘηΘπι168 ΡΥ 18ἰ..---ἩΕΆΒΒΒΟΒΕ: ΤὨ8 
Γοτὰ 2όθὺ8 88 ΙΠΔΗΥ͂ 8 τη ΠΥ Θμ 168, Ὀὰὶ 
Ης 18 σγϑαῖίοσ [ἤδη ὑΠΘΥ͂ 8}} ; ἰμογθίοσγθ, ὑπ86 Ὀδβὲ 
δάνίοθ 15 ἰο σαΐϊη ΗἰδΒ ἴον ἃπὰ Ὀθ Ὀ]6886α ΦΌΤΘΥΟΤ 
ὉΥ Ηΐτ.---Τ}}9 6 πιΐ68 οὗ (9 ΟὨ τὶ δι δ γο] ρί οι 
ΒΡΘ8Κ {6 ΟΥ̓ Β]1λΠ160.--- 86 ἸοΠ ΚΟΥ (89 ΒίΟΥΠΙ 
ἰ8 σοπιῖῃζ, (6 Βαγάον ἴὺ Ὀοδίβ; {116 Ἰοηρος ἀοά 
ἰ ο] 48 Ηἰ8 νι γϑῖὶ, (6 τηοῦθ ἰΟΓΓῚ Ό]6 16 Ῥὰη- 
ἐβῃπχθαϊῖ.--- ἘΠ αὖ δ Ί ἢ 88 ὈΘ6Θἢ 6580} 186 ὈΥ οἂν 
Ηφαυθὶν Εδι ον, ἢῸ ἀον}} ΟΥ ἰγγαῶὶ νΨ}}} ονϑῦ- 
ἰγτον.-- 6 Ομυχοῖ ἰδ ορρτγοβϑοὰ, Ὀὰϊ ποΐ 8Β0}- 
Ῥγοϑ8θα.---Βόνατο οὗ ἀοα ΒΒ ταί, ΤῸ γαῖ δηὰὶ 
ἀεδβιγυσίίοη τὸ οἷοβθ ᾿οοί 6. ΒΈΝΟΘΕΙ: [ἢ (86 
Ἰηπράοιμ οὗ Οπιπϊροΐθμοο 8}} (πΐπρθ πιυσὲ ὈῸ δῃ- 
τδηρεὰ [ὉΓ (6 Ὀδ6βῖ. --« ὌΜΒΒΕΙΤ: Οὐ]ν (Πο80 
ψ0 τοὐοοῦ ἐμ Ὀγθαϊ οὗὐἨ ἴονθ, ἔθ! (π6 ἸΤΟῚ 
οἵ }ιϑι166.---α. ὅτι: Τδο Κιηράοπι οὗ (6 ΑὩ- 
οἰπίοὰ δου οἵ αἀοὐ, ν ἱοὶλ 18 ΟΥΟΡ ἱπυ)ὶηοὶ Ὁ]Ϊ6 (0 
ΤΟ Ό618Β, ν1}} θ6 στϑδοίουβ! υ οἴεγοά ἴἰο ἴδῖτῃ, Ὀϑο ΓΘ 
10 18 δββουίθα ἢ} Ἰυἀρκιμθηῖ.--ΟΥΕΝΤΗΕΕ: 89ὰ- 
νἱὰ Ὀ6) 0] ἀβ 126 ΥἱοίοΥΥ ΟΥ̓ ὈΪΒ ΒυσΟΟΘΒΟΡ ΟἿ [18 
δίδου δὶ τὔγοΙΘ, δηα Β..8}} γγα ὑγϑῖῃ ὉΪ8 νυ θη ὑπ ῸὉ6- 
116 866 8 ἰΐ8 Ὀοοΐν οὐ ΟἨγἰβιΐδη ἐμ γόοπθ8-- - ΑΒΕ: 
Ομ τῖβὶ 18 186 Νίδη οἵ ἀφοϊβίου Ὁ 4]}: ἰὴ Ηΐπὶ 18 
τοοιοὰ [160 σομίταβὺ θοίννθοῃ (9 τἱρηίθουϑ 88 Ὀ6- 
Ἰϊουλης δα] 6οῖΒ, πὰ 1.1.6 ἈΠ ΡΟΟΪΥ ἃ8 ἈΠΌΘΙ ᾿ΟΥ}ὴρ; 
ΘΏΘΙΩ168.--- ΠΙΕΡΕΙΟΗ: θη δὴ ΡΟΝ ΘΥΒ ΔῈ 
ΟΡΡοϑϑά ἴο 1.9 Μϑββί 8 Κηράοῃι (ΠῸῪ 8΄Γ6 ἰκθ 
Θασῦ ἢ Υ68856}8 ἴ0 ἰΣΟΏ. 

[Ματτ. ΗΈΝΒΥ : Ομ6 ψουϊὰ αγθ Ἔχρϑοίοα ἐμαὶ 
80 χτοδί 8 ὈΪθββίης (0 (5 ψ ον] ἃ βου] μὰν ὈΘΘῃ 
ὈΒΙ ΟΥΑΙ ψο]οοιηθα δηὰ οαθταοοα, δπα ἱμπαί 
ΘΥΘΣῪ βῃοδῖ διοιϊ]ά ἱπηηλθα δι ον ᾶγα Ὀονοα ἰο 
ὑπαὶ οὗ (86 δ οββὶδ, δπὰ ἃ} {Π6 γον ΠΒ δηἀ βΒοορ- 
ἴτο8 οὐ οαγίἢ βῃου]ϊὰ να ὕθθη Ἰἰαϊὰ δ Ηἱβ ἴθοι: 
Ὀαὺ ἰδ ῬΎΟΥ͂ΟΒ αὐ110 ΘΟΠΙΓΑΥΥ. ΝΟΥΟΣΡ Ψ6ΓΘ {0 
ποιοη8 οὗ ΒΥ Βοοῖ οὗ ΡΒ] ΟΒΟΡί ΙΣΤ 8, ἐμουρἢ ΠΟΥ͂ΘΡ 
δΒ0 ΔΌΒυχα, ΠΟΣ 89 ΡΟΤΘΣ Οὗ ΔΏΥ ΡὈΓΪΏΟΘ ΟΥ δίδίο, 

ὑἱμπουσὴ ὩΘΥΟΡ 80 ἐγγδπηΐϊοα), ορροβοὰ ὑὶὶῇ βῸ 
πὴοἷλ Υἱοϊθησο ἃ8 ἴΠ6 ἀοοίγὶπο δια ρουθγηποηΐ 
οὗ Ομ γχίβί. Α βίρη ἰὑ τννὰβ ἔγοιῃηι βδῆνυθη, ἴοῦ 188 
ΟΡΡοΒβίϊοη Ἧδβ ἢ] ΠΥ ἔγοῦι 16}} οὐρίηΔ]]}γ ---- 
ΒΡΌΒΟΕΟΝ: [0 Β88}8}} ποὺ σΓΘΔΙΥ ΟΥΡΓ 'ἱῃ ΟἿΓ 
ΒΙΙΠΙΩΤΊΔΡΥ ΟΥ̓ [8158 δ. Ὁ] 1 πὸ ῬΒΔ]Ὼ ἰξ γγο 641} ἱ (Π9 
Ῥρβδϊῃ οὗἩ Μοβϑίδῃ ἰδ Ῥγίησο; ἴο 1 βοὶβ. ἔοσί ἢ 
88 'π 8 οπάγουβ Υἱβίοη ἰμ6 ἰαϊπυ]ΐ οὗὨ ἰμ6 μεορΐο 
δθαϊηϑι (6 Τογὰ᾿ Β Αποϊπίοα, ἐμ ἀφἰθτγΐηδὶο ρὰν- 
Ρο86 οἵ αοἀ ἰο οχϑ)( Ηἰβ οὐσῃ ὅοῃ, δηὰ (ἢ 6 υ]}}πηδῖ 6 
τοῖρῃ οὗ (140 βοη ΟΥ̓ΘΡ 84]}}] Ηἰβ δῃϑιωηΐθθ. [},οἱ 8 
τοῦ 10 ψῖϊἢ (Π6 Θγο οὗὨ ἰδ: (ἢ, ὈσΠο]ἀΐηρ 88 ἴῃ ἃ 
εἰλβ8 {86 [Π8] ὑγρὴ οὗ οον Πογὰ 968ὺ8 ΟΒγῖδι 
ΟΥ̓́ΘΡ 8}} Η 8 ΘὨ ΘΙ 168.---Ἴ͵Ὸὸ ττ88 ἃ Θσυδίοπι ΒΊΟΙΣ 
τοαὶ Κίηρβ ἰο ρσίγθ ἰ0 ἕδνυογοὦ οὔϑϑ τ ΠΔίΘοΥ 
ΠΟΥ ταῦ δὶς (Εβίμον νυ. 6; Μαίι. χὶν, 7), ξὸ 
θβυβ αὐ θὰῦ 0 868. δῃηὰ ἢδγΥ9.---ΤΏ γο τησϑῖὶ 
ΟΥ̓́ΟΡ ὈΘ 8 ΠΟΙΥ ἴδ: τηϊχοὰ τ ῖῖ ἰμ6 ΟἸΥἾ ΒΕ 18} 8 
ἦογ. Τμΐβ ἰ8 ἃ βδογοὰ οοπιρουῃά, γὶοϊάΐϊηρ ἃ 
Βοοὶ 8η}6}}, αη ἃ 6 τη8ὶ 866 (ο ἰΐ (δὶ γγχὸ ὈΌΓΣΗ 
ΠΟ ΟἴΒαΥ Ὀροὴ {μ6 αἰΐατ. Εδασ νὶςμουΐ ἸΟΥ 158 
ἰογιηθηῖ; δηὰ 0Υ πιίιπουΐ πον ἔδασ ψουἹὰ ὃθ 
Ῥτοϑυτηρίϊοη.---ΟἿ ἤαλ0) ΤΩΔῪ ὍΘ ΒΟ ΠΟΥ 88 ἃ 
Βρ᾽ ἀοτ᾽ Β τυγοδά, Ὀὰΐ ᾿Υ1λ 06 ΤΘ8], τγ τὸ ἰῇ Οὔν 
ΤΙΘΑΒΘΌΓΘ Ὀΐοβδοα, ΤῸ τότ Μ6 ἰγτυβί, (ἢ) Ὁ ΙΩΟΓΘ 
ΤᾺ 888}} γα ΚΠΟΥ {110 Ὀϊοββοάημθβθβ 6 ἸΩΔΥ 
{μου ϑίογθ 6108868 16 Ῥβδῖπι τ(Ὴ (Π6 ῬΤΆΥΘΥ Οὗ ἴΠ6 
Αροϑί]οβ: “"[μογὰ, ἱῆογοδθθ οὐν Εδἰτἢ.᾽; 
ῬΕΜΕΒ: 1 18 ΘΑΒΥ ἴον ἀοὰ ἴο ἀοδβίγου Ηἰ8 

ἴοθϑ. .. Βοβο]ὰ ῬΙιδυδοῖ, [᾿ἷ8 τ 186 τηθῃ, 18 
Ἰιοβί8 δα 5 Βοσβ68, ρου ρ ἱηρ πὰ ρ] υπρίπρ, διὰ 
Ββ᾽ πκίηρ ᾿ἰἰκὸ Ἰθδὰ ἴῃ (6 Βοαὰ ὅθ8β. Ηρσγο ἷἰβ ἐ86 
ὁηα οὗ οἢθ οὗ (6 ρστοϑαίοϑί ρῥἱοίβ ουϑὺ ζογιοὰ 
ραῖϊπδὶ ἀοα᾽Β σβοβθη. ΟΥ̓ ἰδίτιγ Βοιθδῃ θαιρο- 
ΤΟΥ͂Β, ΖΟΥΘΙΏΟΥΒ Οὗ ΡΥΓΟΥΪΏ66Β, δηἀ ΟΠΟΓΙΘ ἷχὶ ἴῃ 
οδῖσο, νγθο αἀἰβίϊηρυ βῃ 6 {[ΠΘΒ ᾽ν 68 Ὀγ ἐμ οἷν 268] 
δὰ ὈΪΘΓΏ 688 ἴῃ Ρογβοουϊίηρ (ἢ 6 φαυὶν ΟἸγ͵8- 
(ἴα η8, 0η9 ὈΘΟΔη16 ΒρΘΘ ἢ γ ἀογδηροά, ΔΙΓΟΓ ΒΟΠῚΘ 
δίγοοίϊ ΟΌΒ ΟΥ̓ΆΘΙΥ, ΟὯ6 Μγ͵2ὲὰδ 841} ΟΥ̓ ΒΪΒ ΟὟ ΒΟ, 
ΟὯΘ Ὀθσδαῖια ὈΪΠ 4, {16 Ογ68 οὗὨἨ 0818 δβίαγίϑα ουί οὗ 
118 Βοδά, ὁπ9 τὙὯὲβ ἀγονῃεά, 056 νῦιἫλ8 βίγδηρ]οᾶ, 
056 αϊεά πῃ ἃ πιϊβου δ Ὁ]9 οδρυ γ, ὁη6 [611] ἀοδὰ 
ἴῃ ἃ ἸΏΒΠΠΟΙ (δαὶ Ἡ}} Ὡοὺ ὈΘΑΡ τϑοϊίαὶ, οπο αἀἱρὰ 
οἵ 80 Ἰοαί Ββοπλθ ἃ ἀΐϑθαβθ ἐμ ιὺ βουβγδὶ οὗ δὶ8 ρῃγ- 
Β᾽ οΙδ ἢ8 Ῥ6ΓΘ ρα (0 ἀδαΐῃ ὈδδδιΒο {μου οοιϊά ποῖ 
δϊἀ6 1η9 Βίοποι (αἱ Β]]οὰ ἷ8. τοομι; ἵννὸ 6οπ- 
τα ςα ϑυϊοὶάθ, ἃ {ἶγὰ αἰξοιηρίοα ἰδ, Ὀὰΐ Βεαά ἴο 
68} 70. 6] ἴο δπ|β 1.186 νουὶ, ἅν ΟΥΘ 88888- 
Βἰπαίθα ὈΥ ὑμ6ὶν οὐ ΘΟ ῚΘ ΟΓ Βοσυδηίβ, ἅτϑ 
οἰμβογβ ἀἰδὰ (86 πηοβὺ τὰ βου] 8 δηὰ οχογυσίδίίς 
ἀθδίῃβ, βϑύϑσῃ) οὗἉ {Π 6 πὶ Βαυΐϊης δῇ ὑπηιο]ὰ οοτ- 
Ρ᾽σδιίου οὗἩὨ αἀἴβθαβοδθ, δηἃ οἷρῃΐ ψγοσ ΚἰἸοά ἴῃ 
ὈΔ.116, ΟΥ ΔΙΓΟΥ Ὀδὶπρ ἰα Κοὴ ῬΥίβομοσθ. Απιος 
{8686 ψγ͵ὲ8 70] η (}}6 Αροβιδίθ. [Ι͂π ἐμ ἀδγΥ8 οὗ 
18 Ῥγοβρογίν μΒ6 18 βαϊὰ ἴοὸ μανθ ροϊηΐοά Ηἷ8 ἀδρ- 
ΒΘ ἴο Βοᾶυθῃ, ἀοὕγιηρ ὑπ 6 ὅοη οὗ αἀοὰ, πίοπὶ μ6 
ΟΟΙΒΠΏΟΏΪΥ 68]16 (6 (}4}}} 6.1. Βαϊ θη ἂς τγαβ 
ἡ ουηἀοα ἴῃ Ὀδι116 μ6 βατνν ἐμαί 8}1] τῦῶβϑ οὐὸγ ψ] ἢ 
(ἦτ, δπα δ ραί Βεγοὰ ὑρ 1118 οἱοίιοα Ὀ]οοα δηπὰ 
{γον ὁ ἰηΐο (η6 αἷν, Ἔχοϊδι παῖς, “Του Βαβὲ 
σοπαπογτοά, Ο δου ΘΔ] 164 η.᾽ ὙΥὙοϊιαἶτο Β88 ἰοϊὰ 
8 οὗ [80 ϑροπῖθβ οὗ ΟΒ δὶ ΙΧ. οἵἩ Ετδῃδθ, νδϊοὰ 
ἄτονο [16 Ὀ]οοά ἰΒγουσὰ (6 ΡΟΓΕΒ οὗἉ ἐπ βκίῃ οὗ 
{πδΐ πιο Γ 8 Ὁ]6 ΤΟ ΑΓΟ, ΔΙΘΣ ἢΪ8 στο 168 δὰ 
ἰΣΟΘΟΒΘΣΥ ἰο 86 Βυραθῃοίβ.---Ο. Α. Β.] 



ῬΒΑΙΜΌΠΙ. βθ8 

ῬΒΑΙΜΙΠ. 

Α Ῥραΐπι ο7 Τραυϊὰ ιολεπ ἢ Πεά ἥγοπι Αδεαΐοπι λὲδ δΦη. 

1 ΤροπρΡ, ΒΟΥ 876 [ΠΟΥ Ἰπογϑαϑϑα ἐμαὺ ἰγοῦ]6 τη Ϊ 
Μίδηυ αγὸ {Π6Υ (Πδὺ ΣΒ6 ὉΡ Βρδιηβί 116. 

2 Μϑῃυ ἐλεγα δὲ νἈ]ΟὮ ΕΔΥ ΟΥ̓ ΤΥ βου], 
Τλοτα ἰδ ὯῸ Π6}ρ ἴον μἷπὶ 'ἰπ αοα. ἴββ] δῇ. 

ἃ Βυὶ ἰῇου, Ο Τ,ΟΕΡ, ατί ἃ Β.}161ἃ [ῸΣ Π6 ; 
ΜΥ ρίοτγ, δηὰ {μ6 1 ΟΡ ἃ οὗἉ πιῖπα μοδά. 

41 οὐἱϑὰ απο ὑμ6 [0 ΒΡ, ΜΔ ΤΑΥ νΟοΪοΘ, 
Απὰ δα μοδλγὰ τὴδ ουΐ οὗ μὶβ ΒΟΙΥ .1}}}. βεἶδῃ. 

δΙ Ἰαϊά πιὸ ἄοσψῃ δῃᾶ βἰορί; 
Ι δινυδιοα: ἴου [86 0ΕΡ} ϑβυβίδι ποα 116. 

61 ν}}} ποῖ Ὀ6 αἴταϊα οἵ ἔβη ὑμπουβδῃάβ οὗ Ῥθορὶθ, 
Ὑμδὶ μᾶνο βοὺ ἐλοπιθοῖυοδ αραϊηδῦ τὰ9 σουμα δουΐ. 

1 Ατῖβο, Ο ΟΕΡ; βᾶῦ6 τη6, Ο τὺ Οοᾶ; 
ΒῸγ ἔδπου Παϑὲ βινιυύθη 411} πιΐηθ Θῃ θη 68 μροπὶ ἐμ6 ΟἾΘοΚ ὈΟΠΘ; 
Του μαϑί Ὀγόκοη {86 ὑθοίῃ οὗἩ μ6 ἀπροαϊν. 

8 βαϊναίίζι δοίοπσείδ, απΐο [86 ΟΒὉ : 
ΤῊΥ ]οβδίηρ; 8 ἀρομ [ΠΥ ΡΘΟρ0]68. ββἸ δῇ. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΛΙ,. 

ΑΔ Ρεαΐπι 9.7 δαυϊά τολεπ ἧς εά ὕγοπι Αὐδαΐοπι ἀΐ 
20η.--- 86 {1{|9 ΔιΖπιθγ θὰ 186 υ8θ οὗ ϑείαὴ (υἱά. 
Ιαἰτοάυοιΐοι) ἱπάϊσαὶθ {μ6 86 οὗἉὨ (818 Ῥβαΐπὶ ἰπ 
1860 Βοσυΐοο οὗ {6 ἰθρ]6. [ὑ 8 ρῬγι σα αΥἹῪ 
εοϊιοὰ ὈΥ ἴἰ8 ἰοπ δηά βιδ)θοὶ [0Γ ἃ που πἰηρ 
Ῥ5δ]πὶ (τόσ. δ) ἴῃ {Ἰπ168 οὗὅὨἨ ἰγυυ }]6, ΘΒρ οι Υ ἴῃ 
186 ἀδῆρευβ οὔ ναγ." ΤΏΘΓΙΘ ἰδ ποῖ (16 ᾿ἰθα8ὺ ὁ00- 
οδαίΐοω, ἴῃ ἴμοϊ, οὐ ἰη πὸ Ἰδῆρυορο, ἰο ἀονϊαίθ 
ἔτοπι 86 ἰγβα ἰοη8) υἱὸν οὗἩ ἴμ6 οΥγἱχίη οὗἁ ἐμὲ8 
Ῥεδὶτὰ Ἀ5 1 15 Ἐχργοϑϑοὰ ἴῃ (86 {1{{106, ΤΏΘΓΘ 8 ΓΘ 
τοδεοιοὰ ἴῃ (μὲ8 ΡΒα]η {}Π|Ὸ ραγ σι] αν ἐοαῖ 68 οὗἁ 
1Π6 δίοτΥ οὗ πὸ ἰγου] οἵ αν ἃ ἴῃ δἷβ Εϊρι 
ἔγοιλ Αὐ58]10πι|, Θβρϑοΐμ} Υ 2 ὅδ). χν. 1δ; χυΐϊ. 7 
8η. ; χνὶϊ. 1,11. [6] ἴσοι: ““1Ἴμὸ ἀονϊβίοῃ οὗ 
᾿εανϊ ἃ δ8 οὔθ όγσβακθὴ ὃν οὐ, 2 ϑδῃ).. χγυὶϊ. 7: 
16 ἀδῆοῦ ὈΥ πἰρθί, 23 δὅ8πι. χυὶ!. 1, 116 τ γΥὶ- 
δὰ. οἵ ροορὶ]ο, 2 ὅδ). συ. 18, χνὶϊ. 11, δπὰ (89 
δἰ χῃ δπὰ ΒΟΌΟΥΔΌΪΟ ροδί(ἰοη οὗὨ [86 ῬΒΔ]π18ι.᾽"--- 
ΠΟ. Α. Β] ΤΓ8ο Ἔχργοββίοῃϑ, ββρβοί δ} οὗ γϑσ. θ, 
ἰγδηβοοηὰ ἐμ ἀεβογὶριΐοη οὗ (86 ἰγου 68 οὗ 8 
Ῥγιταίο δὴ οὔ γρίεοϊγ. [1{{|8 ἴδοί 18 γθροοχῃϊζθα 
δέδιηϑι ϑοὺ. Βομηιάϊ, ΟἸδιι., Ηαρέ,, ὑπὸ ϑυρρο- 
βιιίΐοι οὗὨἩ δὴ ὑπκηονπ Κίης (6 Ῥοἰῖο, 340}18) 8 
δὴ πη}08{1440]6 ογιϊοἶδαι οὗ (μ6 (ΓΔΑ ΕἸ ΟΠ ἃ] Υἱονν ; 
ἴον ποιδίηρ δρϑδῖκβ δρδίηδίὶ θανϊὰ, δηὰ ΤΔΩΥ 
ἰδησβ ἴοσΣ εἶθ. 186 ἰγδηβίον οὗὨ 1(8 ἰ1πη6 οὗ οΥὶ- 

4 [Ὁ Ὲ]ΠἸἾΣδοῦ : “ 1η6 ἤτοι ὑπὸ Ῥδδὶπιδ, τ Ὠ]ΟὮ ΓΟ ὈΓΟΪΟΚΧΌΘΒ, 
ὅσο ἕο ἀδὰ ὑγ ἃ τογηΐ Ὡβ Ρεδίπι. ΡΒ. ||. πὰ δὰ ουθηΐηρ 

Ρε, ἱν. δὲ τὸ οὔ] πδιΌΓΩΙΥ ὀχρϑοῖ δυο Ρϑαῖ πὶ ἴ0 

εοῦ9 ἷ 8δ Ῥεαίτὰ Ὁοοῖκ." --(. Α. Β.) 

εἷπ ἰο {Π6 γοτίοἂ οὗ (6 ΒυΡΓΘΙΏΔΟΥ οὗ 560], 68- 
ΡΘΟΙΔΙΪΥ [86 ἰγου Ὁ]68 οὗἩ θαυϊα δὐϊζον (ῃ 6 ἀοβί σι - 
ιἴοη οὗ Ζιί κα Ὁ ἴπ 6 ΑἸ] κὶίοβ, 1 ϑαπι. χχχ. ὁ 
(Ηἱτἰς) ἰ8 ἱποοιι ρα ]9 τ} γοῦ. 4 (υἱά. ὀχοβο- 
815 οὗἩἨΚ16 Υ6 860). [{ 8 ἔσο {Π6γῸ 18 0 Δρραγϑηῦ 
γοΐδγθησο ἴοὸ ΑὈδϑαδϊοαι, δ ἃ ΠΏ Ἔχοροῖεβ τ ῖ88 
ἴω; Ὀὰὺ {Π6 Ὁ Ὧο μοὶ ποῖΐσο ἰδὲ Ψψὸ Βεαῦθ 6.6 8 
Ἰγτῖοδὶ οδιιδίου οὗ ἃ βΒρθοὶῆσ γϑὶ σίου οἰ υδοίθγ, 
διά 1ὉἈ518 οὐ Π6Γ6 [110 Οχρυββϑίοῃ οὗ (6 ἐσχρουῖ- 
ΘΏ66 οὔ δἰοἷς πὰ δηχίουβ δῖ ΠΟΥ, 88 2 ὅδηι. ΧΥ 
11, θυ (6 Ἰδιηοπίδίϊοι πὰ ἴμ6 ἰγυδβί οὗ ἃ ομϊοῖς- 
ἰδ δ βογογοίση, 0 ἰ8 δαγὰ ρῥγαεββοά, γοὶ 
Ομθορίαϊ ἴῃ ῬΤΑΥΘΡ, πὰ {680 ΟΧΡΟΥΪΘΉΘΘΒ Κθ- 
δουῃὰ ἰῃ δβυσ! ἴ[6Γ86 βθῃίθ 685 Βη( ΡΙΓΠΥ πόδ, 
ἰδ ἐπ σοαὰορ ἤθδυβ (86 ΤΟΥΔῚ ῬΑ] πηϊδὶ 816}, 
ΟΥΥ, διὰ τ6ῸΡ ἔγοπι 8 ἰπιηοδί 80]. [Εννα]ά: 
“Ὁ ΓΠ6 ρνγδπάθαν, οοἷοσ, δά ἰδῆσυδαρο οἵ θενὰ 
ΓΘ Ἀπιηἰβί Δ ΚΑΌΪ 6." --ΟἍ Α. Β.] 

Αἱ (16 Βαπια {ἴπη6, (6 ΓΥ ΓΒ πιΐσα] ἀγγαηροιηοπί 
οὔ [88 ἴΟῸΓΡ Βίγορ!" 68 ((ὮΓ60 δοοογάϊηρ ἴο 6616} 
Ϊ8. 80 αι ἰδίϊο (Πδἰ 1ϊ Δ Υ ῬΥΟΡΘΥῚΥ ὍΘ Υορδγαοα ἃ8 
τι ἀον δἰ 8 ἰδίου (ἴπ|6, δπὰ γϑὶ τνθ 'ιΆΥΘ ΠΟ 
ΤΟΆΒΟῚ ἰ0 ΒΌΡΡΟΒΟ ἰμαὺ ἴἰ{ γὦὰἃὰ8 ἃ ἸδίοΥ σοπιροϑιίοη 
(Βοβϑῃμ.), ΟΥ {Βαι {6 γῈ νγὰ8 8 Ἰοῃρ' {1π|6 ὈΘΙ ΘΟ ἢ 
ἰϊ8 σοποορρίΐοη δηὰ [ἰἰ8 ρῥγοἀποίϊοη (Ηδηρϑίθοι- 
Ὀογα). Μογσϑουθῦ, ἴδ ογἱρίη οὗ {μθ Ῥβδ]ο οὔ 
ῬΓΘΥΟΡ ἀοο8 οὶ, ποδί πδίυ γα ἷν, 1841}} ὑροη {10 
εὐθηΐης (Ηοηροί.) οὗ [π6 ἤγϑί ἀδν οὗ (Π6 δίκῃ, 
2 ὅδ. χυὶϊ. 14, (Κἰ 6 }}}}, οα το θανὶ ἃ πυθηῖ 
Ὀδτο-οοἰϊοα δηὰ ψοορίης ἘΡ (6 Μουμὲὶ οἵ ΟἸῖνοε, 
δηὰ Θχρουὶοησθα ΤΔΏΥ ὈΪ(ΓΘΓΏΘ5868 δηα πιοτί]ῆ - 
σδιΐομβ, Ὀὰὶ ἱπ {πο πιογπίπο ἤουΓΒ, δον {6 1Π- 
ἰοσυθηΐης πἰρδί, ἴῃ πῖον ΑΒΙΙΒΟΡΒ6Ϊ τυουϊὰ Βδν6 



θ4 

{4116 ἀροῦ μἶτα, 2 ϑατα. χυϊ!. 1, (ΨΦ. Η!. Μ|ο86}18 
[ἢν 414}. 
1η6 ἨοΙ]]δο.8 βαρ ἰἷ8 Ῥβδ]αι δοοογάϊηρ ἴὸ 

ἐμοῖς Ῥβα]-οοἷς 6 ἢ [ΠΟῪ τιδγοὶλθά ἀρσιλμδι 110 
Βεϊρσίδηϑ, Αὰς. 1ϑι, 188]. 

ϑίιγ. 1. γεν. 1. ([Εἴἰον.---Ἡδὴ, δὰ Θχρυθβϑίοῃ 
οἵ ᾿δοιοπίαιϊοη (06 (6), οὐ δοσουμΐ οὗ {86 
οὐονν ἃ οὗἁἩ μα 68 (Ηυρῖ. Ἐ-ἸἰποχΘ 889. ---ΒάΓΠ 68: 
“ΗΟ δγθ ὑΠΘΥ͂ τι} 1} 0116 ; ΟΥ ΠΟΥ͂ ΠΌΙΠΘΓΟῸΒ 
ΒΥ 89. Ῥόυβδρβ 86 ἰάθα ἴ8, ἐμαὶ δ ἄγβί [μ 6γ 
βοοιηδὰ [ο Ὀ6 ΘΟΙΡΒΓΒΕΥΘΙΥ ἔονν ἴθ ΒΩ οΣ, Ὀυϊ 
διὰ ΠΟῪ 50} 0116 ἃ8 (9 Ομ ἀΔΏ ΚΘ Γ 18 ΟΝ δηὰ 
Ἰ1[6. --ΗἭΙυρίο]ὰ : “Φ Βδῖ σοῦ Ὁ]6 π|96 ---ἰη κ6η9- 
ΤῊ] οὗἩἨὨ ΘΙ ΘΠ. 165 ΟΥ̓ ΟΡΡΟΠΘΙΙδΒ. --- 186 ὉΡ αραΐηδι 
Ὧ1Θ.---ΟΥΟΡΟΥΪΥ ποῦ ΤΟ Ό6]8, Ὀὰ0ὺ Δαγογϑαγιθ5 ἰη 
Κϑηοταὶ, [Π0896 ψγὰ0 δία πά ὋΡ δραϊηβῖ }ιεῖῃ) ἰ0 ὁΡ- 
Ροβο δμἰπι."--Ο. Α. Β, 

γον. 2. [Ππυρίοϊα : ““Η18 πθϑᾶ 888 Ὀθοῦῖηθ 80 
τοδὶ δὰ ὑμβγοαϊοηϊης ὑπαὶ τδπγ ἀουδὺ 88 
ἀο]ίνογαηθσθ, δηἃ ἄδην ἴμδὺ [6 ᾿δ8 ΒΗΥ͂ ΠοῚρ 
ἰο ὀχροοὺ ἔγοια 804."--Α. Α. Β.]--- ἹΜῪ δου!. 
--Τιιΐα οἰγουμ]οσαί ὁ [ὉΓ {0 Ρογϑοῆ 18 ποῖ 
ΜΙ μβουὺ βὶρηϊβοδηοθ (πιοδί ᾿θίογρσοῖθτθ). [0 
ἷ8 υϑοὰ 'ἰῃπ ΗΘΌΓΣΘΥ ποὺ ΟἿΪΥ ψἱ} ΓΤΟίοΥΘΏ 66 
ἰο {86 ᾿ἰἴ6 (αθϑθη. [8 Γ68}]}, Ὀυὺ 4180 πὶϊῃ 
τοίθγθῃοο ο {μ6 ΒΡ Υἱϊ, πὰ ν}}} (Η ἀρ [6]4}, δπὰ ἴς 
ΒΕΤΘ ΘΧΡΓΘΒ868 ἴ89 ζδοί ὑδαῦ (89 ποτ βροΐζθῃ 
ῬΒΓΙΥ ἀὐουι Βανι, δοἁ ραγυ]Υ (0 μἷπι, 88 τ 6} ὉῪ 
ΟΡΘΏ Θπηοπιΐθ8 (ΗΪ 215), 88 ὉΥ ἔγιοπάθ ψῆο ΠδΥΘ 
Ὀθοοπις ρογρὶοχϑά, τοιηᾶ δἷ8 ᾿μποϑί 8δοὰ] (Η θη ρ- 
ΒίθῃὉ.), δηὰ Ρ688 ἴῃ υάρπιοηί Ηἷ8 ἱππιοϑὶ σα Γδ6- 
(οΣ, δὰ ἢΪ8 ῬΟσβΒοἣδὶ σοϊαϊΐου ἰο αοἀ (}6}11286}}}. 
-- ἴ9]Ρ.----Ασσογτάϊης ἰο (80 σομπίοχι, 116 γοΐθ- 
ΤΘΏΘΘ Β (0 ἀο᾽ἰγοῦδῦοθ ἔγοπι ἀδηροσ ἰὸ δὶ8 Ἰἰΐδ, 
γον 1ὺ 18 ῥγοίοη θα αν ἃ Βα 8 Ὧ0 ἸΟΏΖΟΥ ἰο 6χ- 
Ρϑοὺὶ ἔγοιαῃα ἰολὶπι. ΤὴΘ ΒΡΘΔΊΚΟΥΒ ΠΟΥ 8.Ὸ ποὶ 
Αὐμοῖϑίβ, νν0 τηϊϑίακο (6 Ὀἰνὶπθ ρόνγοῦ (09 
Ὑοιί6), Ὀὰὺ θη, 0 τοζᾶτγὰ ἰμ9 ταΐϊη οὗ δανὶὰ 85 
πδυοϊἀλΌ]6, δπὰ 188} [0 ΘΧΡΓΘΒ88 (δ 6 ορ᾿πΐοι {Βδὺ 
ΠΟΥ͂ ΟΥ̓́Θ ῥγαμεῦ Μ1} ποῖ ιοὶρ. Ηογοὶη ἰ8 οὁχ- 
Ῥγοββοα ὑΠ 6 }} Υἱαν ὑπαὶ αοα ν}] ηοΐ, οΥ ἀοοθ8 Ὡοὶ 
θὰ ἴο οὶρ 89 δϑιοίοα οὔθ; δηὰ (δὶβ ἰυσγὴ οὗ 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟη Ἰηϑὺ ἴαγθ βίυθηρς (1186 Βοὺ] οΥ̓ θανιὰ 
ψ11}} 81} (Π6 ΤἸΩογ6 ὈΪϊ ΓΘΥΏΘΒΒ, 88 5 δοϊηουβ βίῃ 
ψὶτ ΒΑΟ9Π 608 δὰ δἰγοδάν Ὀγουχαῦ ὍΡΟΣ Ἀἰμὰ 
᾿ βουίθβ οὔ Ὀινίηθ ο]ιϑβιϊβοιηθηῖβ.Ό βΒιΐ νὸ 
8δ᾽΄᾽6 ποί (0 ἰηΐοῦ ἔγοιῃ {πὶβ, ἐμαὶ (Π0 ΒΡΟΔΈΘΥΒ 
νου ΒΑΥ ἐμαὶ ἐπθγθ 18 ΠΟῪ ΠῸ ΠΟΥ Β8]- 
ναιΐο ἱ αοα ἴον αν, ΟοΥ 6 888 Ὀθθῃ 
ἰγυβὺ οὐ ἔγοτῃ ὑθ9 Ὀινὶπθ ργδοθ (Π6]1 0586}. 
ΤῸ ἰογιιὶηδίϊου. αἰλωλ [ἰογτιϊπαιίου οὗ 186 Ηθ- 
Ὀγον οΓὰ [07 86]Ρ--Ο. Α. Β.] ἴθ πϑίμον ἰμίθῃ- 
δἷνο (ΚἸΩσὨἾ), ποῦ ἀθαημοπδίγαιἷνο (6 686}.}, ΟΣ 
Θυρμοπὶο (ΑΌθη Ετα δα 18:6 τηοϑί οἵ (110 ἰδῖοσ 
ἸρΘΓΡΥΘί6ΓΒ), Ὀὰὺ 16 δοσυβαίϊνο οὗ ἀοδίσῃ (Ηαρ- 
ἔο]ὰ [Π6]1{280}}}}, τυ αἰοὰ ἰὼ τἢ86 ΗΘΌγονν 18 δθουϊ 
ἴο Ρ888 ουύ οὗ υ86, δα 18 ΟΠἸΥ ργθβοῦυϑα ἴῃ ἴγαρς- 
ΙηΘὩ15 ἴῃ σοί ἢ ἔθ  ἰη 68 ἴῃ 1΄--- ἴῃ ὑμ6 Ῥοοίϑ 

(ἀογῖνοα ἔγομι (86 νον οὗ αἀἱγοοίΐου. ἰοννὰβ 8Ὲ 
6πη4). 
Ὰ 1. γον. 8. [Ηδηρβίοη ον οἱΐο8 Πα ΠΟΥ 88 

Βαυϊηρ: “16 Ῥ5δ)πιἰδὺ 6 σο σομίγαβϑίβ νυ {116 
ῬΓΘΥΙΟῺΒ οἴδυδ98 ἴθ γοο οἰμοῦβ, Ηθ 888 βροίζϑῃ 
Οὗ ΣΠΔΏΥ ΘΠΘΙἾΘΒ, 6 ΟΡΡΟΒ68 (Βθη νίϊ ἢ, [86 μοτὰ 
8 ἢἷβ 8Β816] 8. ΤΉ θη, 88 ὑΠ6Ὺ δανο Βα ἐμ οιβ  Ι γ68 
διαοϊηδὺ ἴτῃ ἰο ἀΐδργϑοθ πἷπὶ θοίογο 6 του], μ9 
ΟΡΡΟΒ68 θὰ τί, (80 [κοτὰ βοίβϑ ἢΐπὶ 1 ΠΟΠΟΥ. 
ΕἸΏΔΙΪΥ δο Ἰδιηθηῖδ ΟΥ̓ΘΣΥ ἴῃ 086 0 ΒΑ ΠΟΣ δηὰ 
ἰηβ}υ Ηἶτα, δραϊηδὺ τ οτη Ἀ6 Ὀοδβίδβ πὶ ἰἰ 18 {86 
μογὶ ψἘο 1118 ἊρΡ Β18 μεδὰ."-Οοὺ, Α. Β.] 

ΤΗῊΕ ΕἸΠΛΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ! ΡΒΑῚΤΜ3. 

[8 816]6..--- Μια, α6η. χν. 1, ψΒοτο αοἀ 5 ΑΌγα- 
δι ΒΒ δι ϊοα, θαι. χχχὶϊὶ. 29, ὙΏΟΣΤΟ δ6 8 [5- 
ΤΆ} 8 δι] 6], [ὁ ἴθ αἷδὸ ἃ ἔδνυοσὶίθ δχργϑβ- 
Βὶοιυ οὗ δυνά, Ῥββ8. Υἱἱ. 10; χυΐὶὶ. 2: χχυὶὶ. 7. 

- ΕῸΣ 129. -- 3. Α Ὀρί(εΡ τοπάοσίης ἴδ 
“ὁ αγομπα πηθ,᾽ “" αδομέ πι6,᾽" "" τοιπα αδδιιΐ πιο," 80 
Δ]πη)οϑὲ 8}]} οχϑροῖίθβ. Ηϊιζὶρ : “9  ϑονλὰ δίδηβ 
Ὀοδιὰ ἶπ), δὰ Βο]άβ Ηἰΐδβ μῃϊοϊὰ Ὀοίοσα δἷπι 
(Ζθο. χὶΐὶ. 8; 2 ϑαι. υἱ. 16)."" ΑἸδχϑῆάθσ : 
"" Οονθνὶηρς 9  μο]6 ὈΟΑΥ, ποῖ ΤΠΟΓΘΙῪ ἃ ρατγί οὗ 
ἴθ, 88 ΟΥΪΏΔΥΥ δι 6] Δ8 ἀο.᾽" -- ΜῪ β]οτν.-- 
Ηθηρϑίθθοσα: “Βοοδυβὸ αν β σίονγ, [89 
ἐσχα]ιοὰ αἰρηϊν ν᾿ τ μῖο ἢ6. ν88 οἱοίϊμεά, 
δὰ 118 βϑουτοθ ἴῃ ἰδ [ογὰ." ΡὈμ. ἰχὶϊ. 7. 
-ΙΟΣ ῸΡ οὗ τὴν δ688ᾶ.---Ηφηρβί.: “1ηἀϊ- 
οαΐο8. ἐμαὶ μα ἰ8 ἀοἰγογοὰ ἴγοιῃ (ἢ8 βίαια οὗ 46- 
ῬΓΟββίοη ἷἱπ πο Β6 ψοηΐ δουϊ ἴῃ βδάμοϑθ, 
νουϊ βρῖγὶι, δπὰ ψἱὶῖὰ Ὀονοὰ μεοδὰ." δο- 
Ἰλι286}, ὉΡοΩ ἰμΐὶβ τ 80 88 ἃ ΜΠ) ΟἾθ, ΒΆΥΒ: 
“ Ηουνγ δὸ 88 ἴ0 ἴδδ δαὶ μὸ ΜΠ|Ὶ 6 {4]16 8 
ὍΡΟοΩ δπά συϊηθα, ὰϊ 9 ΘΠ ον} 18 1.16 δ 16] ἃ τν 6 ἢ 
σοΥοτΒ τη. ΗΪ8 ἰἰηρσάοπι 88 Ὀδθα ἰδ ἢ ΔΥΔΥ͂ 
ἔσουῃ ἴω, θυϊ ΨΦεΠοΥδἢ 18 Π1Β ρΊΟΥΥ. ἯΠΠ18 6ο- 
γΟΤΘα ἰιο8α, Ὀονοὰ ἰο ἴ:86 σγοιηα, Β6 δϑδοοη ἀρὰ 
(6 Μοιπὶ οὗὨἩ ΟἸΐνοβ, 2 ϑδπι. χυ. 80: Ὀυΐϊ ΦΖ68ο- 
γα ἰ8Β [Π6 ἸἸΠΟΥ ἀρ οὗἩἨ Βὲ8 ποδὰά σ]δὶ Ηθ σοχὰ- 
ἔογί8 διὰ Πμ6]ρ8 δἰ." -οα. Α. Β.] 

γεν. 4. ΜῸῪ νοΐοϑθ.---Μοδὶ Ἵοχοζοίοβ ΒΌΡΡΟΒβΘ 

ιμαὶ ἰχὰ 8 (6 δοδσυϑαίϊνο οὗ ᾿ηϑίγυμηθηΐ, ΟΣ 86- 

οογάϊηρ ἴο Επναϊὰ ΠΟΘ ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ δοουδβαίϊνα οἱὗἔ 
οἷοδβορ ἀρδηϊιοῦ, δηὰ ἱπαϊοσδίοϑ ὑμδὶ 1.16 οα]Ϊ νγδ8 
ἃ ἰἸουλὰ ὁη6. Η εὶς, οὐ 186 ΟἶΒΟΥ δηὰ (ΔΒεσεθ 
ἀον Κα ἰδ, Ὁ. 28), Βοιίομον (Οἰοἰέδείαπεα, Ὁ. 116), 
δια Ηπυρίο] 4, ΒΌρΡΡοδβα (δὶ 1Π6Γ6 18 Π6ΥΘ 8 ροριὶ- 
68] 86 οὗ 8 ἀουδ]ο δι ]θοί, δὰ (δδὺ ὑπὸ δοίϊνο 
ἸΠΘΙΔΌΘΡ ΡΡΘΑΥΒ, γδί, δ8 [6 ὭΘΘΥΟΡ δ] 6οὲ ἢ 
16 ποηιἱπδίγνο, δηὰ {116 , 116 ῬΘΓΒΟΩ Ὠἰτη86] ΔΡ - 
ῬΘδΓΒ δρδαΐη ἰπ (6 νοσῦ. [ᾧ ἰβΒ ἀϊβρυϊοὰ ΒοΓὸ 
ὙΒΘΟΒΟΥ [86 ἱρογῖ. 185 ἰο Ὀ6 ἰδκθη ἰὴ ἰδθ 
ἰδίου] Β6Ώ 86 88 Ῥγοίουἰθ (Ηυρΐ,, Ηἰιπῖς, 
ΒΔΓ), ΟΥἹ 88 8} Θχργθβϑίοῃ οὗ δοῃι πυρὰ δοίϊοι, 
Βε]χ8ο, εὐ αἱἕὁ [17 πὸ βορδγαῖθ 1116 ἐπι ροσῖ. 
ἴῃ {9 Ἰαῖίοῦ βθῆβοὸ ψἴῖ 1)6 Ῥειῖ6 ἔγοιη (ἢ 9 
Ῥοοί᾿ 8 Γ68] ουγ οὗἉ δῇλ[Ε͵οίϊοη, δπὰ σοραγὰ ἰὶ 88 8 
ἀοβοσιρίΐοη οὗ ὑπο σομϑίϑηϊ βῖδίθ οἵ }ι18 808], 80 
{μᾶὺ {86 ρμογίθοιβ ἴῃ ὙῈΣ ὅ Ιηυϑί, ΘΟΠΙΓΑΤΥ͂ ἴο 
αϑᾶρο, Ὀ6 ἴδιοι ἴῃ 1ἰϊκο Βθηβα; ἔθη {}}}8 Ἔχ ρ]α- 
πδίϊουῃ ῬΔΙΘΩ Σοάμ668 ἰΐ, “10 δὲ αεσουδίοπιοα,᾽" ἰδ 
οἰοαγὶν στοὺς. Βαϊ 1)0 δἰσγὶ οἵ Βἰδβίογὶ 8) οχρὶβδ- 
παϊου 8. ΚΟ 156 οαγγὶοὰ ἰ00 ΓΔ θη Δ 0 }}8 
ἰγϑη 8] ἴο8 8} 0 ΓΟ] ον ἱπρ ΡΟ ΡΥ. ΘΟ γαῖα: “ δη ἃ 
86 88 διηβνογοα.᾽" Ηἰισὶς Ρυϊ8 ονϑῇ Ὑοσ, 6 ἢ 
(16 ραϑί. Βυΐ τῇ Ροθὶ δχριθββοβ σϑίϊ ον, τ ιδὶ 
..6 ΒᾺ5 1π ΦοΠ ον ἢ πον δ πὰ δἱ 8}} {ἴτ68, δοοογϊπς 
ἴο [15 ἔμ 11}} δηα 1.18 Θχρϑυίθηθα (Υ6 }. 8), ἰῃ δοΠ66- 
(1οπ ὙΥΠ} 18 ὈΥΥΘΥΡ (ν6Υ. 4 α), δπὰ νὴ} {δ 6 ῥτο- 
ταἶϑο {π8ὺ0 6 ϑῃου]ὰ 6 ᾿ϑαγὰ γϑὺ. 4 δ); δυὰ θη 
Ῥ8885688 ΟΥ̓ΘΡ ἴ0 ἴμ6 ἀσϑοτγὶρίίοη οὗὁἨ πλναΐ ᾿ι88 μδρ- 
ΡοηΘα το κἷπὶ γουρσὰ Φο λον ̓ν 610, Ββῖποο μ6 1Δ5ὲὶ 
ονθηΐηρ (Υ6γ. ὃ α) 811] τ86 ῬΓοβοηΐ τ Οὐ ΠΪ ἢ (Υ6Υ. 
ὃ δ), δῃὰ πη πμαῦ ἔΡϑτὴθ οὗἉ απ Π6 ΠΟΥ͂ 18 (Υογ. 
θ). [κι ἰ8 ουΐ οὗ (18 ἔγαπιϑ οὗ πηϊηὰ σοσγοβροπά- 
ἴῃς ΙΓ 6 ἀδηροΥῦϑ οὗ ἢΪ8 δἰ διϊοη ἔΠαὶ 86 ἰσὰθ 
ΟΥΥ Οὗ ῬΓΔΥΟΙ 6 ὈΓΘΔΪΚ8 ἰοτί. "---ἘΓΟῚν 811]. 
Ηϊιαῖς ννουϊά Ὁ ὴΚ οὗ 86 81}} οὗ αοα (1 ϑὅδτ. χ. 

Φ [ΒΑΓ68: “Ηθ κῆγθ υλΐοσαηοθ ἰο ἔπ ἄθορ δη κα βὴ οἵ ἢΪ8 
801}} 1 τνογάα, 8ὃ0 εἐἰὰ [80 βανιοὺγ ἰῃ ἀἀοιδοιῦδὴθ (Ἀ᾽δέξθς 
Χχυὶί. 89).""--Ο«, Α. Β.] 



ῬΒΑΔΙΝΜ ΤΙ. θὄ 

δὴ, ΟΣ 86 Μίουπι οὗ αἴδεοι (1 Κίηρϑ 111. 4, Θοιιρ. 
2 (Ὥτουῦ. ). ὃ; 1 Οδτγοη. χχὶ. 29), 1Ὦ ποῖ οὗ διμαί 
ι Κίηρβ χῖχ. 8), οὐ Βαϑδδῃ (ὈΡ 58. ἰχυὶ. 10). Βαϊ 
ἔθογο 186 Ὧ0 χοίογθησο ἴο ἃ σοῃδβοογδίος Ἰηοπηίδη 
οὐ Ἡλμοδ δὲ ΔΗΥ͂ ἰἴτῶθ θυ ΔΡρΟΑσΘα δηὰ 
ΒΡΟΚε ἰο τη θῇ, οὗ δοσορίοα {μθὶ» ὙΟΓΒΒΙΡ; δα ἰο 
[16 δοιὰ ἴῃ 5- ο᾽αος οὗ {6 γουϑὶαι θα πὰ δος Ποῦ 
οὔ Σε βουὴ δαιοηρ Ηἰ8 Ρϑορῖὶθ, ναλυμον (89 ργάγοῦ- 
Ὁ] ἐπγ στ (1.16 ΔΒΒΌΓΔΠΟΘ οὗἁ ΤΟΙ ΥΩ 80 Δῃ- 
ΒΥ. Τϊ8 0]866 ὙΓᾺκΜ5 ἴγοτῃ (6 (ἰτπη0 ΟΥἩἨ ΜΙ οΒ68 
δῦοτο ἐπα δεῖς οὗ [6 δούϑπαηι, δηά ἰδ 6 αὐὶς δηά 
θεοῦ Ὀγουσθὶ Ὁ ᾿ενὶὰ ἔγοαι Εἰ τ᾽  -οανίτα ἴὸ 
δογυπα τα, 2 ὅδῃι υἱ.; 1 ΟἼγοη. χὶὶὶ. ὃ, δπὰ ἴῃ 
μ5 δὶ ῃϊ ἴγομι Αρβδίοιι ἰΐ τγαϑ πο ἰακϑὴ πὶνῃ 
Βῖπι, 2 ἥδιω. χνυ. 285. 10 οδὴ ἱμποζϑίουγο ΟὨΪΥ͂ τθ8ἢ 
Μοσπὶ Ζίοη. Τὸ θη γα ΒΥΡΟΙ 6815 οὗ ΗΣΣὶς 18 
(5 δαιίασοὰ, [6] 1280}: ““ Ηθ γΧ.χὰ8 ΠΟΥ͂ 86ρ8- 
ταιοὰ ἔγοιαι 80 Ρ͵δοθ οὗ {π6 Ὀίν 9 ῬΓΘΒΘΠ66 ὉΥ͂ 
δβοδὲιὶο ρόπταγ. Βιυῖ 5 ὈΥΓΔΥΘΡ ῬΓΟΒΒ6Β ὑΒτουρὶ 
ἰο 1:6 ἰδτγοπο οὗἁἩ ἐ 6 σπου δὶπι, δηὰ ὑπό γο 18. πῸ 
πὶ}} οὗἨ βΒορδυδί 0, οἰ 6 Ὁ 1 ΒΡ806 ΟΥ {86 ογοδίαγο, 
ἰοὸ {89 ΒΏΘΥΕΟΥ αίνοη ὈΥ Ηΐηπι 80 18 ὑῃ 00 ΘὩ- 
ἰΒτοποά."--ΟΑἈὄ. Α. Β.] 
[8. 1. ον. ὅ. Σ Ἰαϊᾶ γθὸ ἅονσῃ δηᾶ 

Β16Ρ1.--- τοίδγεηοϑ (0 ἐμ6 ραβί εἰσί (1)6}1{250}}}. 
Βδσηθβ: “"Νοιν δίδηαϊης ἴΠ686 (σοι Ὁ]08 δὰ 
ἄδληροτϑ, 1 πὰ βυοῖ δοπδάοῃοοθ {μαὺ αοἀ Βρθαγβ 
ῬΓδύον, δὰ δυο οἂΐὰ ἰγαβὶ ἴῃ ΠῚ. ῥγοϊοοίίοῃ, 
ἰδὲ 1 Ἰαϊὰ τὴϑ ἀονῃ ΓΚ ΟΒΓῪΥ ἀπὰ 8]ορὺ Βϑοῦσοὶ γ. 
Τὰς Ῥεδ]ιἶβί τηοηὐΐοηθ {818 88 ἃ ΤΟΙ ΓΚ ΔΌΪΘ 
Ρτοοῦ οὐ {6 Ὀϊνίπο ργοίεοιίοη δηα ἔανον."" -- 
Ι αυυϑ]χϑὰ. ---5.}}] βαΐθ διιὰ βϑουγο᾽᾽ (Βα γη68). 
θοϊιίχβοι : “1ἰ 18 Ὀδοδ86 ΦΘ ΒΟΥ Δ [88 διισίαϊπεα 
δῖπι, [6 Ὠδηὰ οὗ αοᾷ ἰδ }}158 ρἰϊϊονν, [80 στιοΐουϑ 
δὰ οτηηϊροίοηὶ δαπα 18 τη 0} Ϊ8 684, }Δ9 18 1ἢ- 
διοαϑ510}]6 δια πψιιουίΐ δα γ.᾽ 

ον. 6. ΒΑτΏΘΒ: “Το δ ὀχδ] δι 0 ΤἸΩΔΥ Ὀ6 Γ6- 
ξατα οὐ ἴῃ ΒοΙη9 ΠηΘΑΒΌΓΟ 88 [80 ταϑ]0 οἵ ([}λ6 6Θα]πὶ 
δηὰ χογοβΐπρ ΒΙΌΌΟΡ πο 6 δὰ Θῃ]ογοα, 
ΤῺ τοϊπα 85 γγν}} 88 [86 ὈΟΑΥῪΥ͂ δα Ὀφοὴ χοΐγοβμοὰ 
δὰ ἱπνϊζοσαϊοά. Ἧ 8 ὑπὸ Ὀγὶ χαὺ Ἰρμὶ οὗ ἃ ποὶν 
Ἰλοτγηΐης ὃ᾽θ6 Ἰοοϊκοα τυνῖϊἢ ογο ΟΠ ΘΟΓΓ] 688 δηὰΐ 
ΒΟΡΘ οὐ {πὸ ἐμπίηρϑβ δύουπὰ Ηἰιη, δηὰ ζδϊν θνν 
εἰγοησί ἰο τηϑοὶ ὑμ6 ἀδῆρο γ8 (0 Ὑ Ε16 ἢ 6 ννἃ8 6χ- 

θη τ᾿ Βουδδηᾶε ---λδγνιδαΝ ψλίμοαυί ΔΗ͂ 
ἀεδηΐϊα παῦε Ὀοΐης [μου ρἢῦ οὗἉ, ΟὨἹῪ ἃ ΥΟΥῪ χγοδὶ 
36. Τα 18. οὶ ἃ ΞΡ οΒβοα 6886, ἴο Σ᾽ 8}} 
ἰσταοὶ 8δ.1 σοῦθ οΟΥ̓ῸΤ' (0 ΔὈὐΌβαΐοαι (0 6}1{286]}}. 
θε σοι : οϑεδαὴ 18 Ἰδοκίης δὺ (6 ϑηὰ οἵ 118 
εἰτορίιθ, Ὀθσδιι8θ ἰΐ 18 Ὡοΐ Βροκθῃ ἰῇ ἃ ίομο οἵ 
υἱυπιρῆ, αι οὗ ΒαπΉ ΠΥ, Πα 88 8 αυϊοῦ ἜΧΡΤΘΒ- 
εἴου οὗ σομδάθηοο δηὰ ἴδ11}."---Ο, Α.Β 

δὲν. ΤΥ. εν. 7. Ασίδο.--- Το δοοοηϊαδίΐοη 
ξυπιάλ ἰυϑιεδὰ οὗ ζώπαλ (Β͵δ6 Ἂρ ! ΔΥΪ89 1 ἃ ΟΥῪ 
ἴο Φεμβοόουδῃ, ἴον ἐμ ἄγϑί ἐϊπηθ, Νυτη. χ. 86) 18 Ὀσϑὶ 
ἐχρίαἰποὰ Ὀγ Ηυρίε]α 88: ψῖθῃ (886 ἀδδίσῃ οὗ Βρ6- 
εἶ4] ἐπ 8515 [ἢ 6}}12580}} : ““ Θοα ατὶβο8 ἤθη Ηὸ 
ἰβίοσίοσοβ ἴο ἀθοϊάθ (μ6 ουθῃΐβ οὗὨ ἰμΐβ τυου]α.᾽᾽] 
Τὴο ΟΥΥ̓ Τ9ῸΓ ΒΟΙΡ ἰδ Ὀαϑοὰ ὑροὰ {δ6 ζο]] ον ὶης 

εἶδιιβα νι ῖ τ 2: δηὰ {86 ρογίδοίβ Ἀ1ὸ ὑπ 8ο-α]]οὰ 
Ῥτορ ρθε 8] ροσέροίβ, τυ ΘᾺ ἰπαϊοδίο [8.6 δοίΐοη ἃ8 
058 ΟΘΕΣΙΔΙΗΪΥ ἰο 6 οχροοίοα (06 ιι6), Ὀθΐ ἃ 
ταδὶ 0η6 (ΔΙ) πηγοϑί 411 γοσοπὶ ἱπίοτρτγοίογβ). ΤῊΘ 
οὈ)εοϊίου οὗ 6  οἰἴ9 {πδὺ (Π6η (δ 6 Ῥσῆγοῦ σοῦ ] 
δ0 δυρογβιυοιβ, Ὀθολ 56 ΠΟ ΤΠΟΓΘ Θηηΐο8 ΤΟΓΘ 
Ῥτεϑοηὶ, 15 ποί ἰο Ὀ6 γοΐυ(θαὰ οπ [ἢ ρστοιπὰ {μαὲ 

Ὁ, ζοί, 411, 156 ποὶ ἰο Ὅο Τορηγἀ θα 88 πυπηοτὶσηὶ 
(Πρῖ.), οὐ τοῖθγβ 0 ἸΏδΔΌΥ ραγιϊσα]ὰσ οὐθπίϑ (1)6- 

δ 

1}1280}}. Το νγοτὰ σϑίογβ γαῖμοῦ [0 (δ πιψγίααε 
ὙΥ 1 Οἢ μον Βαγγουμπάρι [16 Ῥδα]ιἶδὺ ἰῃ οΒ ἐγ, 
Ηο ἔρδυβ {ἰιοῖὰ μοῦ, Ὀθοδ 186 ἰῺ ΡΓΘΥΙΟΙΒ Ο.808 ἀρὰ 
1188 δἰ νγαυβ Ὀγουρίῦ 1.6 Θιθτα 68 ΟΥ̓ [86 Ροθί (ἸὨΥ͂ 
ΘΙ ΘΠλ168) [0 δλδιο δηἀ γυΐῃ, ΨΥ ΘΟ ΒΟΥ ΤΩΔΩΥ ΟΥ ἔθ νγ. 
[πὸ ρογίϑοιβ 6 ΓΘ 8δΓΘ ἕθὰ] ρογίβοίβ, τὶν Ενγδ]ὰ, 
16] 1 ὑπϑοι, Ηρῖ,, Αἰοχαπίίοσ, Βαγῃθβ, εἰ αἱ., ἀπ (9 
ΓΘίοΓΘΏΟΘ ἰ8 (0 [6 ἤοτοῖζη οδπϑιμΐθθ, Ρ δι 168, 
Δταοσί 68, εἰς... Δ. Η18 ΘηΘαχ 68 Οὗ [Π 6 Βου 86 οἔβδμ), 
ΒΟ ἴὴ9 Τογὰ Ὠδὰ ἀφβιτογοὰ Ὀοΐογο ἰα. ΤΊ ἷθ 
8. [88 τἸηοϑὶ οί 8] δπὰ Ἰορίσαὶ ογάϑσ οὗ (βουφῃί. 
ΤῊΘ Ῥρδὶπηϊδί, ἴῃ ἰδ ἰαδὺ βίσορῃθ, βίγοιρι μι η8 
Β᾿ ΠλΒ6]7 νὶ ἢ ΓΟΙΌΓ 69 0 {Π6 Θχρονίθποθ οὔ (ἢ6 
Ρϑβί εἷραίῖ, δῃὰ ᾿π (μΐβ8 βίγορἣθ ὈΥ̓͂ ΓΘΙΩΘΙΙΌΥΣΔΙΟΘΘ 
οὗ {89 Θσρϑυῖθηδ88 οἵ δἷ8 ρμϑϑὲ δοῃῆϊοῖβ τ ὶτ δἷΒ 
ΘΏΘΠΙΪΘΒ. Α5 (9 Θχροσίθησο οὗ ἰῃ6 ραβδὶ εἰρη 
δἰνγθβ δἷπλ δΘομβάθηοοθ, ἴπ0 Ἔχροσγίθησο οὐ {μ6 ραϑβί 
ἀοἰἔνθγαπθοβ βι πη ἶδίοβ ἴα (0 ΓΘΩΘΙΘα ὈΥΔΥΘΥ᾽ 
88 06 ΤΘ604]}]8 Β᾽8 Ῥγεϑοηΐ ἀληρογβ.---. Α. Β.] 
Δ8 ἀοἂ ἰδ χοργοϑοηϊοὰ υὑπάογ (86 ἤγσυτο οὗ ἃ 
ὙΆ.ΠΙΚ6 ΒΟΤῸ δηὰ πίον, 8Βὸ (ἢ θη θη 98 86 Γ6- 
Ῥτγοδϑηϊθὰ Ὁποῦ ἰμ6 ἔρυτο οὗ Ταυθποὺβ Ὀθδβίβ, 
ἔγοτι τ ΒΟ τΣ 8}} ρον οὗ ἰηὐαυτγίηρς (μ6 ἔγίθηᾶ οὗἹἨ 
αοά δαδβ Ὀδθθῃ ἰβκθὴ ΔΔΥ ὈΥ ΟΥυΒΒίηρ ἰδ 61» 
ἦδινϑ, δηὰ {μ6 (δϑῖ} ἥχϑα (πεγοῖῃ. Αοα ργϑρδσβδ 
ἴῸΡ (θὰ 8 ΟΠ ρ]6ι6 δηὰ βῃδηοίῃϊ οὐθυί γοῦν 
(ΗΠ ϑηκβί. δηὰ 6} 1286}. Το ἀουὉ]6 δοουδαίδνο 
οὗ .)06 οὐ͵θοί, γον. 7 ὁ, βου] 9 ποιϊσοά. 

γον. 8. ““Ἶπ {118 ἐαπιδαὶ οὔ Ῥοββοβδίοῃ δηᾶ {86 
ϑπμονὶο δυίίοϊο θοΐοσο ΠΡ) ἐμογὸ ἴθ δὴ δχοὶι- 
ΒΙΥΘΗΘΒΒ οὗἩ ροββϑββίοῃ ἡπὰ (86 ἔγϑθ βοῦν οὗἉ ἀΐ8- 
ῬοΒβαὶ᾽ (8 61112.).--ἰ ΤΥ ὈΙΘδαοΐπ ὈΘ ὑρου .--- 
ΓΔΒ 18. ποὺ 16 βίδιθιποπὶ οἵ ἃ ἴμου (Α. γ.: Τὴν 
διεδδίπφ ἐδ ὡροη Τὴν ρεορίε), ὈὰᾺὺ δὰ ἐπίθγσθθϑοῦν 
Ῥγαψετ. Ὀδνιὰ ῥγαγβ [ῸὉΓ Ϊ8 οσση ἀθ] γθγδῆοο, 
δη4 {86ῃ, ἐμ (89 Βαϊ νδίίοη οὗ ἐπ ογὰ Ἰυδγ σϑϑὲ 
ὍΡΟΣ ἷ8 ρθορῖίθ. Τίιυβ αἰπηοϑὺ 4]}1 σϑσϑῃὶ οοϊῃ- 
Ἰμϑῃ(δίογΒ.---Ὁ, Α. Β.1] Το οἱοβίῃης ποσγὰ σῃῖοῖ 
“ἐ ΟΔΒ18 ἃ ΟἾΘΆῚ Ἰἰκῶν αϊο {86 ἀορίμ8 οὗ 1.6 ποῦ]6 
800] (Εν 41) ἰᾳτηβ ΠΡῪ ἔγοια (86 ῬΘσβοπδὶ ἴοὸ 
παϊϊοπαί δἰἴαϊγβ (00  εἰ6). [ὑ Τοίοσβ ποῖ οῃ]γ ἴο 
ἰμαὺ ραγί οὐ (6 ρϑορὶα νηὶ π8δὰ χοϑιηδί ηϑά 
[ΔΊ 08 {Ὁ] το θανὶ ἃ, ἃ8 (6 οη]γ φϑαυίῃθ Ρ60ρ]9 οἴ 
οβόονδὰ (ΑΌθπ γα), Ὀὰΐ 11 ἱπιρίοτοθ Ὀϊὀϑβίη δ 
ἰηβίθδαὰ οἵ ουγδε8, πὰ ᾿δ8 88 1.8 δη(γρο ἰδο 
ΟΡ8 “ΔΙ ΟΣ, ἠογτρῖνο (ποῖ ἢ ΟΥ̓ {86 οἵϊον })8- 
νὰ ποῖαι ΗΪ5 ρϑορὶθ μεδὰ ογυοϊβοὰ (0 6}11280}"}). 
Βοιίομον, ΒονΟΥΟΡ, σοηβίἀογβ {πὶ8 Ὑ6.86 88 8 
ἰδίος. ᾿ἰλατρίοα] δαάϊιϊοθ. Βυρθημαρθα, ΔΡΙῚΚ : 
“ὁ δοποαϊιοίίο Μ εὶ 6. εἰ δεποβοοπίία.᾽» 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝΏΌ ἙἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

1. ΤΥ τΠ0 ἄὅτδι ποσὰ ἴῃ βόύθσο δϑΖπϊοίοη ἴβ ἰὸ 
οαἰ ὠροη ἰλα παπιὲ 9" (λὲ Ζοτά, (Θ Ἰατηοαίδιΐοη 
ἴθ ομδαηροὰ ἱπίο φγαψόγ, δθἃ (Π6 ΒΟ] πὸ ἸοΏΡΟΥ 
ΒΨ ΪΩΒ ἴῃ 8 868 Οὗ ἰγου]ο, ἰϊ ἰαγ4 λοϊά οὗ αοἀ 
οραΐη, πὰ Ὀορὶπβ ἴο δεέξευε δηὰ ἰο λορε. 

ὦ. Τὸ οοπερίγαοῳ οὗ 6 δάγουθαυθβ ἰδ ΟΥΒΘ 
[Δ Παρ πωριδόῦ; δηἂ (Π6 ἈΓΓΟΒ ΟΥ̓ δ0Ο 7 ΒΓΘ 
ΒΒΔΡΡΟΡ ἴμδὴ (86 δϑιυοτγὰ, ἰπ ρἱογοίης ἰμ6 Βοδσγί. 
Βυι (86 ϑδτί ᾽β σουπά θα τη ἢ ΙΏΟΓ6 ἀΘΟΡῚῪ Βα 
Ὡς οοπρίαϊηίδ ἀπα δοηάἀεπιπαίέοπα ΟΥ̓ ΟΡΟΠΘΩ Β 
οΑὨΠ οὐ 6 γοαίοα ὈΥ͂ ἃ ῬυΓΘ ΘΟΠΒΟΊΘΠ6Θ Ἀ8 ΤΔΟΓΘΙΥ͂ 
δϑαιοα] δ᾽ δηογβ δπι ν]οϊζοὰ ἀθυ8δ0. ΤΊ θη ἰο [86 
ἐτίεγπαΐ αδήϊοίίϊοα τοτὸ 18 δἀαάοα ἑπίογπαὶ δοη- 
Μίοια τ αἰοὶ Ὀοροῖ δι θδογίηρ ἴον {116 δουΐ, δῃὰ Ἰοδά 
10 “,ἰτεσὲ κἰραρσὶοβ. αεογρονοη ΔΏλΝΪΐ αἰιονν 4 
18 ὈΓΟΙΒΟΣΡ Φοθα [Πγ66 Γεθ ΐθ8 δραϊ δὶ βυσἣ 
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βίτυρκίοδ: ΒΑ ἴῃ [86 ἔογσίγΘΏ 6858 οὗ βἷπδ, ἢ αὔονά 010, ἀο] ἑγογδῆθθ, δηὰ βαϊταίίοη, ἐμὰ ὈοάΣΪΥ 
πὰ γοβιυγγροιΐοη, δηα ἴῃ δα οιογηαὶ [ἰ{8. 

8, ἴμ βρί τ 4] σοπδίοὶα λώπαπ Ἰαάχιοηΐ ἀοε85 
ποῖ ἀοοϊάθ. ΟἾΙΥ ἴμὸ αδίοιοὰ τηυϑὶ ποῖ 8]]0 0 
ΕἸ ΘΠ 8 Ϊγ69 (ὁ Ὀ6 Ῥγοβϑθὰ ΥΩ ὕγοπι αΟοά, οὐ ἴὸ 
δ0 ψοαΡΙΘα δηὰ Ἰλιμθὰ ὈΥ ἀοιιθίίης ἴμΠ6 Πὲὶνὶπθ 
ἸΩΘΓΟΥ͂. ΕοΥΓ ἴβο896 ὙἶἢοῸ γοδισπ ὑποπιβοῖγοθ ἰ9 
Ηΐπι, αοα ᾿8 ΑἸ 8. 88 (6 118 {1 ὅοα οὗὨ {110 
Οογοπδηῖ, 8 ϑλίοί ργοίθοιπῷ οὐ αἰ διε, 48 δ 
ὍῈ5 [ὉΓΡ ΑὈΤΆΠδπι, θη. χν. 1, δπα [ὉΓ 4}} [βγϑδοῖὶ, 
θόουί. χχχὶϊὶ. 29. [18 αοα, ψο ποῖ ΟΠἸΥ ππδὶη- 
ἰαἰη8 106 λοποῦ οὗ Ηἰΐβ βογυδηίβ, γέδσίογεδ ἢ 6 πὶ 
δρφάϊη θη αἰβρταοοα, δὰ δαγσσουπάβ ἴδ 6 δυο 
Κις ἢ (Π6 δρέσπαάον 97. πια͵εδίη, Ὀὰὶ Πὲ Ηὺὑπ- 
δεῖ ἰδ ἰλ6 ὁδδεπίίαὶ ἰάεα οὗ 4}} ἈοΠΟΥ, πα] είν, 
δηἃ ΟἿΟΥΥ : δὰ (ῃ0 σψοτὶ ἃ οαπηοί ἀοργῖγο {δ 
Ῥίουβ οὗ Ηΐαι ὁτὸπ ἰῃὰ ἰδθ υἱίογτωοδὶ το ΐβουγ. 
ἽὝΜοτϑονοσ, ἰὸ 6 αοα ψῆο ποὺ οπἷγ ᾿ἰ{8 ἂρ ἰἰ9 
δΒοδὰ οὔ ἐμὸ αγιοιεα ψ ἰϊσΙ 8 τϑατὶοα, δπὰ ἢ δ8 
ζαλιοη ροη (116 Ὀτοαϑῖ, διὰ Γαΐ865 δζαΐη [86 σον 
οὗ “αέίεη ρμγίποοα ν ἰο ἢ 48 Ὀθοὴ γον ἀοννη: 
θὰ ἀἄοοβ (86 βαῖῃὸ (Ὠΐπς ἰο ἰδ 8 »επίίεπέ ϑδίπποῦ 
“0 ᾿88 Ὀονγοα }}18 ἴοθ ἰο {118 ἀυϑί. δηὰ νὺνῖϊὰ [Π9 
ἀοιση-ἰγούάεφη τισλίεοιδ τι Ἀο86 Βοδὰ 1168 ὍΡΟΣ 
(16 στουπὰ. : 

4. Τὴο βϑαγαηοο ἰδ αῦ ῬΥΑΥΘΡ Μ|1]1 6 λεαγα 18 
ἃ στον οοιμηίοτὺ (0 (η0 οαϑ]οἰο, οβρϑοΐαν 1 
ἐἴἰϊθ890 ᾶῦθ Αἰγολαν δδᾶὰ ρμογϑοηαὶ εχρετγίεποα οἵ 
τ, ΑἸΙ που σὰ ϑοραγδίθα ἔγοια (16 ρίδσθ πἤοτο 
αοά 8 ρῥγονίοιιβὶ Υ σίνθη ἰμθπὶ (δ 9 ΘΧρου θη 66 
οἵ ΗΠΪ8 σγαοΐουιιβ ργθβθῆσθ, γ868, Αἰ Βουρ (ΠΟΥ δΥΘ 
ΟὈἸ σοὰ ἴο Ὀ6 ἀορτίνοα οἵ ἰὰο μοῖρ οὗ Ὀίνί πο 86γ- 
Υἱοο, δὰ 4}} 1Π6 ΟΥ̓Δ ΠΑΓΣΥ͂ τηθλῃ8 οὗ ρτδοοθ, (ἢ 9 
γοΐοο οὗὁἨ ῬΥΔΥΘΙ »γ655.8 αδοῦδ αἰ ἰο αοα, δὰ {16 
απϑιρεῦ οὗ 1116 [ογα ΘΟΙα68 ἴ0 [8080 10 Β᾽ ΒΟΘΥΘΙΥ 
ΒιιρΡὶ] οαίο Η!η. 

ὃ. ΤΒοΒ6 ψγ}0 να κο αὐνον ἃ, εἰσὶ ]} οἵ ἀδη- 
Ζ6Υ, δπὰ ρίγθ ἐμ [ογὰ ἐμ6 ρίουυ ψιἢ 0Π8η| Κι] 
Τοοοσιϊοη οὗ 188 ρ»γχοίοοίϊοπ δ αδϑίδίαπος οὗ 
1.16 ΑἸ σαν, τ οθθ μαρὰ δδ8 Ὀθθη Ὁποῦ {86 
δορὰ οὗ 16 β]υιηθοτίπρ (ϑοης 8.9]. 11. 6), (8089 
ἃτο υϑλ}ν ΠἸ]ϊοὰ πὰ ἔγοϑ σομγασε δοᾶ 
7Ζεἰἢ. ἕτοιι ἰῃ0 ἑἐῤλαηλίμϊη 885. οΓ ἰλ6 πιογπ- 
ἐπ »εαΐπι βρυϊηρβ 7ουγγμίποεε ἴον ἰῇ νψοῦκ 
οὗ ἰμὸ ἀαγ; ιαγίοδδηδδδ, ἴῃ βρὶίθ οὐὔ δἱἷΐ (6 
Θηοπ 8. ὙΠΟ Βαγγουπα Ὠΐη. δὰ ἢθαγίζοϊῖ 
οοηβάσποε ἰὰ Ὀϊνίπο ποὶρ; βδῃὰ ἰϊθῆσθ δρηΐῃ 
»γαγψθν δῃθὰ διρρίϊσαίίοπ ΔΚ6 ἃ. ὕγβι βίαγι νι 
δ) ΘΑΥΠΘΒΙΏΘ8Β δη ἃ ἔΈΤΥΟΥ Ὑ]οἢ τὐγροϑ 0 {9 
δοίἀεδὲ ἐπιροτίὠπῖίψ, γοῖ σπἰϊμουῦ ονογβιθρρίης 
...16Ὲ θου πα 5 αββίσπθα ἰο [86 ογθαίυγα. 

ὁ. ὙΒΟΘΥΘΥ 88 ὑμ6 ἔγμα Οοα ἴον ἀξ αο τὰν 
8ὸ ἔογβαίζθῃι ὉΥ 811} (μ9 ψοσὶὰ, δη οχρογίθῃοθ 
᾿παὺ Ἰυπιαῃ δ58ϑἰβίδῃσο 8 οὗὁἨὨ 0 φτγοῦί: δι “1 
8}} κἰ ηἀ8 οΥ̓͂ πιἰδέοτίιπο, αἰ οἰΐοη, πὰ ὑσὶ Ὀ.]α- 
ἐΐοῃ, ἃτὸ βοαρθὰ ὕὑροὺ ἴτω, γοῦ ἰὰ ἰβΒ ἰὰ9 [ωυοτὰ 
ἯΟῸ ἰῃθὴ ΒΩΥ͂ΘΒ δἷπι; ἴῃ ΗΒ Βαπὰ ἰβ ποῖρ δπὰ 
δ]οϑβίηρ "ἢ ΠΑΡ ΘΕ: δηὴἋ ἩΒΟΘΥ͂ΘΓΙ, ΟὨ (86 Ὀξλ5Ϊ8 
οὗ {80 τευείαιίοπ οΓ᾽ ἰλε σουοηαπί ἰδ ἴῃ σοτημηηΐοῃ 
ΜΠ ΗΪπὶ ὈΥ {1 ἢ, τα ῖκοθ ἔπ οχρουΐθησο ἴῃ ἷ8 
ἀεαγί τ τοῦ δὶς, (Παὶ Β6 18 οοταδοτίοἀ Ὀγ Ὁ]- 
τἱ 6 ῬΤΟΠἾ868, Δηἀ Πὴ8 {Π6 Θχρογίθησο ἴῃ ἢἷ8 ἐ 
παΐ το [Π6 ρτονίουβ μοῖρ 6 438 γϑοοϊνϑα ἔγοῖὰ 
189 παπᾶ οὗ αοἀ, πον ἀ6] ἱνουϑῦσοβ ΛΘ ΘΟ 8(ΔΏΓΥ 
δαάεὰ. 

1. Ηονονον ἰἴὑ 18 ὩΟΓ ΠΟΤ ΠΠΘΡΓΟΙΥ (0 ΒδΥΘ 
ἃ αοά, ἴο Ὀεϊΐονο ἰὰ Πἰπὶ δηὰ 6Ά}}] ἃροη Ηΐπι; 
ῃ6 αποβίΐοη ἴΒ: μπειί αοἀ ἢ Εον Φομονδῇ. [9 
αοἂα οἵ 8 λίδίοτισαὶ τονοϊαιίοη, ἰ8 ἴΠ6 οπίψ αοὰ 
ὝΠΟ ῬΟΒΒ68868 8δη8 ἀἰδίτὶ θα (685 [086 Γι ΐ πΧ8 Υ Ὶσ ἢ 

δηὰ βρί γι] ἢ θ6 4.8, [0 (ΐπιθ απὰ ἴοτ δἰθυπῖγ. 
8. ῬμοΒ6 ΠΟ ἃγὸ ἰγῪ Ρίουβ {ϊης ποῖ ΟΠΙΥ͂ 

οὗ {μοὶ} οεὐπ ἀεἰϊσεταπος, δὰ ὑἐμποὶν ρεγδοπαὶ δα ζ- 
υαίίοπ; ἰἴ (ἈΘΥ͂ ΘΒΓΠΘΒΙΥ ΟΔΓΘ ΓῸΓ (8, (πο γ »γαν 
αἱ ἰὴ9 δλ1η6 {Ππ)0 ἴοῦ Ὠινί 9 δέῪοδείησε ἀροη ἰδλθ 
ννηοἷθ Ῥοορὶθ, ἐμαὺ Ὀινίηθ ᾿υαϊριηθηξς ΤΩΡ ὉθΘ 
ἱεγπεα αὐσαν ἵἴτουι (88 συ] γ, δηα [ῸΣ (6 δσίνα- 
ἐοη οὔ αἱἱ ψῆο τϑῖσγη ἰὰ Τορθηΐθηοθ ἴο Θυά. 
7)εμ8 ἐδί δαἰδ ἰάοπεια μαζεπιίδδ δοσμοϑίεγ. δὲ ἰπη- 
2υγίαπι ἀδροδμετὶα αρμα εὐπὶ, ον 68; δὲ ἀαπιπτιῃ, 
γοδίϊοῦ 68; δὲ αοἰοτέπι, πιραϊσιι8 οϑί; δὲ πιοτίειῃ, 
τεδιδοιίαίογ ἐεἰ (7 εγίἱΐ, ὧδ ραίἱεπί. 10). 

ἨΟΜΠΈΕΤΙΟΛΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΙΟΑΙ,. 

Τὸ ἰγὺγ 666 70. γόΐωσε 18 ἰο ἤεε ἰο Οοἄ, ἴον 
ὑπαὶ 1688 8, 1) ὕγοτα 1:6 ἐμηεω οὗ ὑπ ννου]ὰ 
ἰαίο (6 »εαοε οὗ ἀοὰ ; 2) ἴτοπι εαγίλίψ ορρτεδ- 
ϑίοπ ἴο ευογίαδίϊπ δαϊυαίϊοπ,; 8) ἴτοτῃ ἴ6 »οισεῦ" 
9 πιόπ ἴο {9 λαπάξ ο7 Οοα.---Ηθ ὙῈ0 σα φγαν 
ἴῃ ἐπ οὗ πορὰ 18 ἰῃ [9 ΨΩ οὗ βαϊναίΐοῃ ; [ὉΓ 
1) 6 Ἰοοῖκχϑ δεγοπά {16 τυ] 9 ἀπὰ δίσοησ 
οὗ ῖ8 Ορρύθβϑοσϑ, (ὁ (8 6 ρον δὰ ἔάτνον οἵ (ἢ 9 
ΔΙοβι Ηρ; 2) ΒΒ λέαγϑ ποῖ ἰμ9 βοοῦπ δὰ ἰμγεδί- 
ΘΌΪΏ95 οἵ πἷ59 66 π|168, Ὀαὺ {110 σοτηΐονίϊης γοΐδ6 
δηά δῆϑνγοῦ οὗ δΪ98 αοἂ; 8) [6 ἐχρετίεποοδ, δυλϊὰ 
8}} (0 6 ΑΗ οἰ οἢ5 δὰ δησχίοίϊθ8 οὐὗὁἨ 58 Βοιλτγὶ, {86 
οοιηΐοτί οὗ σοπηπιυ πίοι τυῖτἢ Ηἶπι, γῆ0 18 (6 8019 
Παρ ἴῃ ἐἶπιθ οὗ π664, ἀπά ἐμ ἔσθ ἀοἰ γοσ ον οὗὨ 
(86 7]. το διοογα οὗ (6 δον {ἘΠ ΓΟ ΘΒ 
8. Ὀοάγ, {110 δοογηπ ΟΥ̓ [6 ὉΠΖΟΔΙΥ αἰπιβ αἱ ἢ15 
Βοιϊ, Ὀυὰϊ αοἀ 18 8 δλιεἰα ἀπὰ ρφ»γοϊεοίίοπ ἀφαϊηδὶ 
ὈοΙἢ.--Ηο 0 ῬΓΑΥΒ ἴῃ 7α ἦ, ολδι8. 4}} Ηἷ8 σαγὸ 
οη (89 ᾿ογά, ἰΒοτοίουθ ἢ9 5065 ἰ0 δίεορ ἰτυβιὶης 
ἴῃ Ὀινίηο φγοίεοίἴοπ ; ΘΎΘῺ Δ[1Ὸ Ὁ 8. ΑΔΥ 7.}}} ΟἹ δά- 
ἸΔΔ Υ͂ 6 18 δαΐπι, ἀρὰ αἰσαΐεδ ἴο ἰ)6 δα ιἰε οὔ 
116 Γα}} οὗ ἔρθῃ: δοιίαποια οἵ ἴαϊτ ἢ, τι τοποισεά 
γαγψεν ἴοτ ἴμο λεῖρ οὗ ἰμθ μοτὰ.---ἰμοὺ ἷπι, 80 
νου] ποί 6 γχαϊποα ἴῃ ἰΐτη οὗὨ ἀαησεν, ἰαἶκο σ6- 
ἴαρο ψῖῦ τ 9 ζοτγά, ἴοῦ ἰβθὰ : 1) Ηδ ἀοθ8 ποῖ 
εοπιρίαίη, Ὀὰὺ Ὡχγανδ; 2) ΒΘ ἀορβ ποί ἀομὀί, Ὀυΐ 
ἰγδίδ ἴῃ ἴμ6 Ἰἰνίηρς αοά; 8) Βθ ἀοο85 ποί ἱγεπιδίξ, 
Ὀυῦ ραΐϊπ8 ἀορὲ δῃηὰ οουγαβζθ. 42 εγδοπαὶ οχρϑ- 
Υίθησοβ οὗ ρσδθθ Ὀγΐπα 8ὴη εἐπάμγίπσ ὈΪαβίηρ ; 
ἴου: 1) ΤΟΥ ρχοίεοί ἀφαϊηβὶ 1110 δοογη οὗ π06- 
ἸΙούοσβ ἰὼ (Ἰπ108 ΟΥ̓ ΘΑΪΔΙΪΥ ; 2) ὑμοΥ͂ δίχεησίλοπ 
[6 ἀββίύσωποθ ὑΐαΐ ΟἿΓ ὈΥΆΥΘΤΒ ὙΝ1}} Ὀ6 λεατά ἴῃ 
{ἰπ|6 οὗ εἰγτοῦρ Ορροβίιϊοῃ ; 8) (ΠΕΥ͂ δΠεαά ἰὸ ἃ 
Ἰινοῖν τοδσπαίίοπ ἰο αοα ἴῃ ἀδΥ5 ΒΘ Α4}1] δ- 
τλΔὴ βιυΘαΙ 688, 5.{1}}, δη ὦ ΡΟΥΤΘΓ, Βθ6πὶ (0 Ὀ6 πο- 
(πἰης.--Αααδϊηϑὶ (0 ἐπέπι οὗ ΟἿΡ ΘΟΠΠΙΣΥ͂ ΜΘ 
Βχθῦ ποὶ ΟὨΪΥ͂ ψὶιὶ {π6 δσοῦ, ὈὰῚ τι {Π086 
Βρ  τἰτ8] ΤΘΏΡΟΣΒ: 1) »χγαψεῦ; 2) ἰγιιϑί ἐπ ΘΟοά; 
8) λωρεϊϊίαίἑοπ ἀὐᾶθν 19 δίγοηρ Βδπὰ οὗ αοά; 
4) Ἔχα[(αἰΐοπ ἴῃ ἴῃ. 6 πϑῆι6 δῃα μόνο οὗ (ἰιο μοσά. 
--Τ 9 πεοροδὲίῳ οὔ (8) 6 (ἰτὴη68 18 Ὧ0 δὶση ἰδὲ νγ8 
8ΓῸ γογϑδαζεπ ὉΥ αοά, Ὀαΐ, 1) τουινΐη.8 υ8 οὗ ΟἿΓ 
τοοσκηδ88,; 2) Υϑίευβ ἃ8 ἴ0 (6 τσογχϑ 97 (λὲ Τονὰ; 
8) ΘησουΓΑ 68 08 ἴ0 »γαν ; 4) ἩΆΤΏΒ Ὧ8 δρδὶηϑὶ 
ἀευοίίοπ ὁ (λα τοογϊά; δ) Θχμογὶβ ἃ8 ἰὸ δεοίς ἐδ6 
δίοεδίησ οὗ (6 Ι,.οτὰ.---ῆσδ 80 σίνοβ ἴΠ6 σίογῳ ἴο 
Οοιὶ, πηλῖκο5 ἴῃ 6 Ὀοϑὺ ῥσουϊβίοη [Ὁ 818 οἵση εἰευα- 
ἰἴοπ : 1) ἕτοπι ἃ ργονίουβ Μαϊ; 2) ἴσοι Ῥγοϑοπὶ 
ποεά; 8) ἴτοιῃ ἱπιροηάϊπρ ἀεαιίλ.---Αα΄ἡ Κιίηρ ὁδὴ 
Ῥγαδοῃΐ ἴο ἷ8 ρϑορὶθ ποι ιἶηρ ποῦ ΠΟΌΪ8 ἐπ Δ ἃ 
ἐϊυεῖψ »ίοίη ; πού! πιοτὸ Ῥγθοϊουβ ἤδη δσέρνα- 
ἰἴζοπ ὃψ ὑελουαῆῦ; σἂὰ 851. ποιδίης μοίτεῦ τ δ π 
{π6 δέφδεὶπσ οΓ (δὲ Ζοτη.--- 8 τι ἰιᾶνο Πιη ΠΥ͂ 
ἐποτεῖθδ, Ὀὰὺ οὖν Π6ῚΡ σοῖμθ8 ἔγουλ οπὸ οηΐψ ἐγ 



ῬΒΑΙΜ ΙΥ. 

Οοΐ, το 18 886 Ὀοϑὲ ἡγίεπά ἴἰο (οϑ9 τ8Ἂἕαῃο ἐγδέ ἴῃ 
Ηϊα.---Ἴλ δέξσδιπφ οὗ αοἀ ΘΟ 5 ἰο 1()0 »εορέε 
οἵ θΘοἰ. 

ΚΒΤΑΒΚΕ: θαυϊὰ δὰ δοὰ ἔγοια αοα διΐΪ8 ἰσθ 
ἘΔΙΏΘΓ, ΠΟῪ ἰ)6 πιιϑὶ 66 ΤἿΟΠπι 8 ΓΘ 6] ου 8 80η. 
{18 18 186 χοϊΣ Ὀθαϊῖοῦ οὗ αἀοα; |1|κ6 τ ἢ 11|κ6. - 
Ετοα Ὀ]οοά γος σα Βἷρ 18 ἀοϑισογοά ὉΥ βἷη ποά 
δαίδη. --- ΠΕ ΔΡΡΥ͂ ΘΙ ]ἀτοη, ἡ ἀγῖνο ΑΎΑΥ {86 Ὁ 
Ῥάγεπίβ: Ὀ]6956 ἃ ρδγοπίβ, 80 δτὸ ἐγίγϑη ἰο 6οἀ 
Ὁγ ἰδ6 τ|ιοϊκοηο585 οἵ (μεὶν οἰ ἀγθη.--- ΡΥ ἰο 
αυάὰ, πο 15 δὉ]9 ἰο οοηγοσὺ ουὐϑη ἰοδὺ 80}8.---Ἰ 
(8ε Κοτὰ βουνσ (69 ἐμὸ που! ἰτὰἀ4θ οὗὨ {8189 6 6- 
τῖο5, Ηὰ νι ὶ]] ΠΠκον86 δον 60 ἴδ τσ δ 685 οἵ 
Η15 μοῖρ.---ὖἶὸ πἰυϑὲ ποὺ μοοὰ (86 ἰδ]ὶς οὔ ἰδ 6 
ὀπογΥ, Ὀαΐ Βοϊὰ ἴαδὶ ἴο ἐμ Ἰγογὰ οὗ οὔὖὺν αοά -- 
Τιε ποσὶ ὰ Ἰυὰχ68 ΡΟΥνΟΓΒΟΙν ; (9 ΡίουΒ δγθ δἷ]- 
νΔ7γ8 δοουϑ6α οὗ Ὀοΐης υπροάϊγ, ψὨϊ8ὲ ἡ (89 
ΟΟΩΓΑΓΥ ἰδ 6 ἰγγοϊ ρίουαβ ψουϊὰ Ὀ6 φςοπδίἀογοὰ 
ποδιοϑὲ 604. ----Οοὐ οἴϊθη 1οἰ8 Ηἰ8 οὐ] άτθὴ ΔΡΡΟΩΡ 
ἰο 9 ἔογβαῖζθη ἴα ὑποῖὶγ ΟὟ ΟΥ68, δη (ἰ6 ὁγ68 οὗ 
οἴβογα, {μα  Βοὶν δι} τὰν ὈΘ το, ὑΠ 6ῖν ὈΘ]Ἰ οὕ 
(86 οτὰ οὗ Ῥτοιηἶβο ρυγ!ῆοα, δηά ἐποῖν σὨ 1411 ΚΘ 
Ββορα σσονη θα.---Εαἰι δὰ ΡΤΆΥΟΡ γὸ ἰοχοί 6 Ὁ. 
ον ἴδιΒ 18 Ἴχρουϊθησθα ὈΥ͂ ΡΥΔΥΘΟΙ δηα ῥΥΔΥΟΡ 
Τοροτ 68 ἔγοια δι 118 ἴσα ΤΌΓὰ δηὰ να] ἰγ.--- 
θυγ βίγεη κί 5 ἀογῖ γα ἔγουῃ ὈΟ(ἢ.---Ἴ 6 ἀΔη ρον 
δηἀ {86 ποοθεβαῖ νυ τὸ ρσγοδί, ἰΠ6 ἴῃ ψηνὰ βίγοηριἢ- 
εοἰπς οἴ ἀοα 15 τοζυϊδίοα δοσογα ΡΥ. --- ὙΠ ΒΟΘΥΘΥ 
ἀεεῖγος αοἀ ἐο χταπὶ 18 ῬΓΔΥΟΥΒ [ῸΥ δββίβίδῃησο, 
τηυϑὲ Ὀ0 ΔΌΪ6 ἰο 641} ὑμ6 ]ογὰ λὶΣ ἀοα, ποὺ ΟὨΪΥ͂ 
βούδι86 ΗΘ 38 Οτοαίονυ δὰ Ἐοάδοιηον, Ὀυὶ 8]80 
Ὀοοαυϑο Ηκ βδῃοίῆθβ (0986 ψγ8ο δοοορί Ηϊπι.--- 
ἘΠ (Π9 Ρίουϑ (Π0 ΟΥΓΟΒΒ Π88 ΟΥ̓ΘΡ 8 ΒΟΓΓΟΤΖΟΙ 
νεσίποΐης Ὀὰυΐ δ ᾿ογίι] ὁπαϊηρ. 
ῦτηεπ: ΤΏΘΓΟ 5 δὸ ἰγου 6, ΒΟΎΤΘΥΘΥ ΒΟΥΘΟΡΟ 

Ϊξ δ 6, ἐμαὶ 8 ἴο Ὀ6 δοιηρατοὰ τὶ (δαί 
δραίηβϑί νυ ϊο Φογοτϊδ (χυϊ!. 17) Ῥταυϑ 1 
ἰγοι ᾽ς, τ θα Οοα οοπίοπαβ σὶτἢ τηδῃ. 
ΟϑΙΑΝΌΕΒ: Ἦοη οι 8 Ργοπὶβοβ ἅτὸ γοσοϊγοα 

σαι Τα, (ΠΟΥ σὶνθ ἰο 8 σοΟΙ ΠΥ τλη ἃ ροδοοίυϊ 
δοασί, θὈθοϑυβ 9 ἰγαϑβ Ηἰτηβοὶ  ο 6οἀ, ἷ8 ἔσθ 
ΡαιΒ ον. - ΤΕ ΕΣ: [9 ταδὶ ΔΌονΟ 4}}] ποίϊ69 (6 
ετδάδιΐοι οὗ ἰπουσπῖ: πο η δἰίδοκοα ἢ 8 ῬΓΆΥΒ, 
ὙΒΕῈη Π6 ῬΓΩΥ5 δ 18 βαγοα, ἤθη βανϑα Πο σίνο8 
(θ5 Π Κ8.--το ΕΝ ΒΈΚΕΚ: ἩΒΟΘΥΟΥ Ψ1}} βοῦν αοἀ 
ἴαιξὶ 5 6τ Γασβοσυ(οη, δηα τηδῦ μδΥΘ 8:9 γ᾽ 80} 
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που], γο8, Βἰ8 οσῃ 868} δηὰ Ὀ]οοὰ, ἴοῪ θη θαΐθ8 ; 
Ὀωὰϊ ΨΒΟΘΥΘΡ ἔγυϑὶ8 αοα Ὀρσίοηρθ ἰο Ηΐπι, δηὰ 
884}} γοπδαΐῃ Ηΐδβ, ἐβουχὰ (ἢ6 ψῃοΐθ ΟΣ] ὰ ΡῸΣ- 
Βοοαΐθ Βἴη.---ΑἈΝ ΤῈ: [ 18 {Π9 6880 [14] οἰαγ α- 
(ον οὔ ἕαϊν : 1) Ταῦ ἐὺ Ἰαγα 9 δᾶτὸ διὰ Ὀυγάθη 
οὔὗἩ (λ9 θαγί ἀροὰ αοά; 2) ὑπαὶ 'ὑ οχροὶβ ἴδαν 
δηά ἰθγτοῦ; 8) ἰδαΐ ἰ ἰγα8(8 αοα δρϑίηβι ἃ] οη6- 
γαΐ65.---ΕἜΊΒΟΗ :  Β6ὴ ἔδιι ἢ Ὀγὶηρ)5 Ρθᾶσο Ἰηίο ἰἰ9 
Βοδνὶ δ ὈΟΑΥ͂ ἰ8 ἰκουνν 80 Ὀθποδιθά. --- ΠΕΕΒΕΒ- 
σΕπ: Ὀί βίγθ88 ὑθδο 65 ἰΟ ῬΥΔΥ, δηα ῥγαγοῦ ἀγῖνοβ 
81} ἰγσοι Ὁ]6 δινην.-- Το ποδτὶ 88 ν 6}} 85 (6 οδὰ 
Βοϊοηρθ οα ἷχἢ.--- ΕἸ ΕΟΕΕ : ΑἸΙΠοῦσι τοῖον 18 
ἀοϊαγοά, 8.11} ὑμ9 Ὀϊοδβίπς οὗ ἰδὸ Ἱμοτὰ ἰ8 ψιῖτὰ ΗΠ 85 
ῬΘΟΡ 6. 

[Μαᾶττ. ΗΈΝΕΥ: Ττῦο ΟἸ νἰδι δὴ Τοτιϊ 49 δοη- 
Β'βῖ 5 ΠΊΟΤΘ ἴῃ 8 ζγδοίουβ ΒΟΟΌΓΙΥ ὩΠα ΒΟΓΘΠΙΥ οἵ 
ταϊηὰ, ἴῃ ρμαίϊοπι Ὀοατίηρ βηὰ ραιῖθηί νγα!ἱηρ, (ἢ Δ 
ἴῃ ἀδνῖπρ Θμ ογρσῖβοβ ψ ἢ βυογὰ ἴα μδη(. ----α οἰ] 
οὗ ἀοἀ βίδγι]95 δὶ ὑπ6 υϑῦῪ (Βουραί οΥὉὨ ἀοβραίτί ες 
οὗ ποῖρ ἴῃ αἀοἀ ; γοὺ οαπηοὶ Υοχ πἷπι πὶ δηγ- 
ἰδ πρ 80 τηυοἢ 88 ἰ γοὺ ΟΥΌΡ 10 ρογϑυλάθ ᾿ιΐπὶ 
“4 (Π6 70 158 Ὧ0 Βοὶρ ἴον πἶπα ἴῃ αοἀ.᾽"---Α σΒϑογία] 
ΤοϑΙ Ζηδ ο ἰο αοὐ 8 ἐπ6 ψϑῦ ἰο οὈϊαὶῃ ἃ σἢ 66 Υ- 
ἴα] βαιἰϑίβοι οπ δὰ οοηβάρησο ἱπ Οοά.---Ρτο- 
ΤηἾ808 ΟοὗἁὨ Βαϊναϊίοη ἀο ποὺ δι ροσγβοάο, θὰ  οηρηρθ 
ΟΡ Ρῥοι 08 ΤῸΓΡ ἰἰ. -- ΒΑΒΈΝΕΒ: Τμαὺ γγὸ ὯΓΘ 
“ΚΟ ἰὴ ἐμθ πιογηΐηρ, δου 6 πὶ 8 
ΤΟΙγοβΐη Β᾽ΌΟΡ ; ἰμαὺ ψγὙὁ 8΄γ70 σαΐϊβοὰ ὑῤρ 
δζαϊῃ (ο (πῃ ΘΒ) ΟΥπιθηί8 οὗ Ἰἰΐδ; μαί 6 
ΓΘ ῬΟΓὶἰἰοἃ ἀραΐη (0 ρτοϑί ΟἋΡ ὕγίθηβ, δὰ 
ἰο υηΐϊΐθ ψιι ἢ ὑπο ἴῃ ἴμ6 Ῥγινίϊοζοα οὗ ἀδνο- 
ἐἴοπ, βου] δ] 'σᾶγδ Ὀθ Γοραγαοα 88 8 ΠΘῪ Ῥτγοοῦ 
ΟΥ̓ τ[89 ρφοοάπροββ οὗ αοἀ, δπὰ εἰιου]ὰ Ἰεδὰ ἰο δοὶϑβ 
ΟΥ̓͂ ρΡγ8189.--- 0 88 ποὺ οχρογίοποοὰ ἰδ 1η80:- 
Θη66 οἵ {Π9 Βασι ογ8 οὗ ἃ εἰ χηϊ, απὰ οΥ̓͂ {μ6 Ἰῖρμὶ 
οὗ 86 τηογῃπίης, πῃ ρἰνίης πον Υἱοῦ, δηὰ ἱπβρὶ- 
ΤῺ ὨΘΥ ΠΟΡΘΒ, 88 ᾿ἴ 8)6 τοι αγηΐ πη ἀαν 88 ἀἢ 
ΘΙ Ὁ] 6 πὶ ΟΥ̓ ὈτΙ σ᾽ ΒΟΘΠ68 ἴῃ ᾿ἰΐο, πὰ (ἢ 6 Ὀ185- 
ἴῃ; ΔΎΔΥ οἴ (6 δβ'᾽184465 οὗ πἷραὶ α οἴκοι ἐμ δὶ 4]}} 
ἰγοι Ὁ}]6 δηὰ βούσον πουϊὰ 860 διγδγῦ ---βϑρυκπ- 
ΘΕΟΝ: ΜᾺΥ ψΜ᾽ὲο ογὸνὺ ναὶ ψ]ἢ ΠΟΙ οοηῆ- 
ἄφθηοθ ἐπ ΟΌΓ δοατί8, δπὰ ἃ βοῃββ ὕῤροη ΟἿΓ 
1105.-ϑὔθατο Βοτιρίυσο ἐπτουρὰ δηὰ γόους ταιβΐ, 
1 γου τεδὰ 1ἰ τ ϊ(ἢ 4 σδπαϊὰ ταἱπά, 0 ρογβυλ θὰ 
[δὲ (0 ἀοοσίγ᾽ 9 οὗἨ δβαϊνηϊίου ὈΥ σῦασοα δίοπο ἰ8 
{86 ψτοϑδὶὺ ἀοοίτὶηθ οὗ (9 ογὰ οὗ αοα.---Ο, Α. Β.] 

ῬΡΑΙΔΜ ΤΙΝ. 

70 ἰδὲ Ολὶς Ἡπεξιοίαπ, οη, Λοσίποίλ---Α Γεαΐπι οἱ Δαυὶά. 

1. Ἡδραῦ πὸ τ ἢ δα 1 64]1, Ο αοά οὗ ΤΩΥ͂ Τρ ὐἰθοΌΒη 658: 
Τῆου μαϑὲ δη]δυρϑα τὴ9 τῦλόπ 1 τταϑ ἴῃ αἰδίγοβ8 ; 
Ηδλνθ πἸΟΓΟΥ͂ ὈΡΟΙ τΩ6, ἃπα ΠΘΆΓ ΓΑΥ͂ ΡΓΆΥΘΥ. 

2 Ο γ8 Βο}}8 ΟΥ̓ὁ τη6ῃ, ΒΟΥ ἰοπρ τοῦ ψ6 ἔπιγη ΤΩΥ͂ ΡΊ]ΟΥΥ͂ Ἰηΐο βῃδιηθῦ 
συ ἴοπς Ὑ111 γα Ἰονα υϑδαῖυ, απα βθοὶκ δἴγον Ἰϑαβίηρ ἢ 6 ]8ῃ. 

9 Βυΐ Κηον ὑπαὺ {μ6 ΘῈ Πα βοὲ δρατὶ ἷπλ Βδ. 18 φΟΑΪΥ ἴον ὨΣΊ βο] ὅς: 
ΤῊο [ΒΡ Μ{111 ἈΘΑῚ πβοὰ 1 681] υπίο Εἶπ. 
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4 διαπῃα ἴῃ δ, 8δη4 5 ποῦ: 

ΤΗΕ ΕΙΠΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΔῚ,ΜΆ. 

Οοπμλαῦῃα ΜΙ γουγ οὐ Ὠοαγὶ ὈΡΟῚ γοὺγ μ64, δηα Ὀθ 5.1}. 6 ]δῇ. 
ὃ Οδδὲγ (μ6 βδουιῆοοϑ οὗ Γἰρ ὐΘΟ 688, 
Αμὰ ραΐ γοὺγ ἰγυδβύ ἰπ ἰδ [0ΕΡ. 

6 Τῆσεγε δὲ τΑΔῈΥ (μα ΒΥ, ΒΟ ψ1}} ΒΘ ὺ8 ἀπῷ ροοά 
Το ΒΡ, ὦ το ἂρ (86 ἸΙρΐ οὗἨ [Δ Υ δσοιχηίθηϑησθα ὈΡΟῺ 1.8. 

7 Ἴλου μαϑὺ ρυΐ ρΙΔάΠ 688 ἴῃ ΤΑΥ͂ ᾿ιθϑτγί, 
Μογο ἰδδπ ἴῃ (86 (ἰπ6 ἐλαΐ (61. σοτῃ δηὰ (Π 6]. ὙΠΠ6 ἸΠογοϑβοα. 

81 ν|}] Ὀοΐἢ Δ 7 πιὸ ἄονχαῃ ἴῃ ῬΡ6806, δηά 58]66ρ: 
Ἐὸν (δου, ΏΟΒΡ, ΟΠΪΥ͂ 
Μακοϑὺ τὰθ ἀἼ6}} ἴῃ βαξδίγ. 

ἘΧΕΘΟΕΈΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΙΟΑΙ, 

ΤΙΤΙΙΒ ΑΝ ΙΝ 1Β10Ν.---Τ} 8. Ῥϑαΐπι, δβδὶ ηϑα ἰο 
{9 οἰ 16 ἰ τηυϑιοίδη (υἱά. Ταἰγοάασί.), τγὰ8. ποῖ ἰοὸ 
Ὅ6 δοοοιιρδηϊοὰ νἱϊ τη ἐπδιγυαμηθαίβ, Οὗ ἰῃ- 
δι ΓαηθηϊΒ ΟΥ̓ αἰἴαγπα, Ὀυὺ ΟὨἿΥ τὶν βισίης ἰηβίγυ- 
τορηίβ [Νορίηοι οἷά, [πἰγοάποϊῖ.]. ΤῊ8. ἀρτθ68 
τὶ (0.6 οαγασίον οὗ (6 Ῥβδὶτα ἃ8 δὴ ουβῃϊηρ 
Ῥ53}]ὶ ἐν 8), δὰ νἱἢ 06 δοοίμίης ταν πὶ 
οϑρϑοὶδ! ἶν οὗ [μ)9 Ἰαδὶ δίγσοριο. Τ}}}8 1Ἰδϑὺ βίσορ!θ, 
ἀν αἶσα Ὀγίηρϑ ἴμΠ6 ῬΒ881]πὶ 85 γὙ76}} 89 {Π6 Ῥβδ]ηἶβὶ 
ἴο ΓΕΡΟΒ6, 15 Οὗ ἸΠΓΘΘ ἹΠΘΙΩΌΘΓΒ, ἃ8 (ἢ 9 ἢ Γϑύ ΒύΓΟΡΒ6, 
νι ἱ σι οοπίαἑ ἢ8 ἃ ΟΥΥ [0 αοἀ ἔογ μοῖρ; ψ 1] (Π6 
[τοο ἱπιογθ δῖ Βίγορ 68 ΒΓ ΟΥὗὨ ἸΟᾺΓ ΠΙΘΠΌΘΓΒ. 
ΟΥ̓ (μ686, τιογοόγονῦ, (λ6 ἄγβὶ ἔνο δγὸ ἀἰϊν ἀϑα ὉΥ 
ΒοΙδῃ ἰηΐο 8 ψαγηΐϊηρς δηὰ δὴ Ὄχμοτίδιϊοη ; (80 
τὐϊτα, το σοηίταβίβ (89 σουταροοῦϑ ἔλ ἢ δηὰ 
ἦογ ἴῃ Θοἀ οὗ (μ6 γνΐουϑ Ῥβαϊ μι ἶϑὶ, ἢ ἀϊδοου- 
ταρσοὰ δηὰ φαυυ]υ-παϊπἀθα τλθη, μ65 ποί {10 τηὰ- 
βῖσαὶ ἰηϊοσϊαάο. Ὑ}ῖ18ι 560. Βοιιϊάϊ, ΟἸαυΒ, θ6 
είῖο, Πυρῖ,, εἰ αἱ., ἀσὴν [86 τιϑτῖκ8 οὗ θανϊάὰ, δὰ 
τοσατὰ {μ9 ἰπαϊνί ἀπ] ἔοδίυ Γ6Β δἰ 90Π66 88 ΖοΠΟΓΑΙ, 
Οἰϑηδιϑθη αἱ ἰοαβϑῦ 888 σϑοοζηϊζοα {μοῖν μα ϊνὶ- 
ἀυαὶ οἰαγδοίογ, δὰ Εν] ὰ 1.8 Ὀθδα 1{Ὁ}}ν οὁχ- 
Ρ᾽αἰποὰ ἐμ αν άϊο ἤοδίαγοϑ οὗ (16 Ῥβαιϊη. ὙΠ 
186 τηοϑί οὗἁἨ [89 ᾿π  Γργοίοσβ 86 ρα 8 {}5 Ῥ51]πὶ 
8116 ὉΥ 8δἰὰθ ψὶῖ ἢ {1|0 ῬΓΘΥΪΟῸΒ ΟὯΘ 1η [86 ἀδη- 
σογουϑ ἐΐπι68 οὗ [186 το οἸ]] οι οὗὨἨ Αὐβαΐϊοπι. Εγνθη 
ἩϊιΖὶς γϑοοσζηῖσοβ ἰδ6 οοπηθοίΐοι ὈθένΘΟΏ {{16868 
ἱνὸ ῥβαΐῃιβ, θα δ δϑδίζῃβϑ ἰΐ 88 Ῥγουϊουϑῦ 76- 
ποι, ἰο ἰμ6 δἰϊυδίΐοη οὗ αν, δοσοσάϊης ἰὸ 
1 ὅδη. χχχ. [ἰχιιιυοί δηά 7. Η. Μ|ο 6115 ΒὰΡ- 
ΡΟ586 ἰὐ γοΐοτϑ ἰο 80 τϑϑ]ΐοα οὗ ϑ5μι6ῦ8, 2 ὅ)ιη. 
χχ. [6] 1280}: “Α Ῥανίαϊο ονοπίης Ῥβδὶπὶ [0]- 
Ἰονγϑ 4 αν αἷο τροσηΐϊης Ρβαα. Τμο ΘΟὨΠΘΟίΐοη 
18. ΟἸ68 Ὁ ἔγοπι ὑ86 τη] Σαΐδγοποο οὗ ἷγ. 6 ἰο ἰἰὶ. 
2, ἀπὰ Σἰϊ. δ ἰο ἰγ. 8. ΤΊ 689ὸ ὑνο ὅσ ἴδ9 οἱ 
Ῥβαϊθ ἴῃ οὶ ὑπὸ ἰδηρσύαρο οὗ οἱ μ6 γ58 18 οἰἱοα 
ΜΠ ἐἸΏΔΩΥ (μαι βαυ.᾽ ΤῸ ο.6 ἰ8 ἐἀχρΙαἰηοά μ15- 
ἰογίοα!Υ ἔγομῃ 186 {1116 ΟΥ̓͂ [86 ΟἶΒογ. [{ ζ0]10 18 
ἴγοπι ἱγ. 2, “μοῦ Ἰοηρ,᾽ ἀπὰ (86 τοτὰβ οὗ ὑπὸ ζαϊηὐ- 
μοαγίοα, ἦν. 6, {80 ῬΒ. ἰγ. 18. {μ0 Ἰδοὺ οὁΠ6.᾽ 
Ῥογονῆθ: “ἸΏ6 (πουρ δ δπὰ ἐὰγη8 οὗ οσργοϑβ- 
βίοη ἴῃ 86 οὴθ ὃγϑ ποῖ 0] 16 (Π086 ἐπ [Π6 ΟΠ ΘΓ. 
Α8 ἴῃ ἰδ ἔοσ ΟΡ ᾽.6 ΘΓ ΤΩΔΩΥ βαυϊηρ (0 Ηἷ8 
Βοι], “ΤΘΓΘ 18 0 [610 ἴον δῖπι 'ὰ ἀοα᾽᾿ (γον. 2), 
εοὸ ἴῃ {π18 ΒΘ ΒοδτΒ ΠΙΔΏΥ Βαυΐηρ, “ΠΟ 1} ΒΟΥ 
118 ΒΩΥ͂ φορὰ 7᾽ (τον. 6). ΑΒ ἴῃ (μδι Βα Κποὸν (δαὶ 
του δὲ ἃ ἀϊβίδηοο ἔγοτῃ {119 ΤᾺ ΌΘΓ 8610, ἢ 9 νῦν 
Ὡοΐ οἱ 8 αἀἰδβίαησο ἤγοαι αοα, Ὀυῖ ννουϊὰ τοοοῖγο 8 
ΒΠΒΟΥ (0 ἷβ ῬΓΔΥΟΡ ἔγοιμ 1.16 ὁ ΒΟΙΥ τηοπηϊ δίῃ ̓ ν 

(τον. 4), 8ὸ ἴῃ {μ18, ἐπουρσῇ {86 Ῥτὶθϑίϑ Βανα γϑ- 
ἰυγηθα νι ἢ ἰμ6 Ατὶς ἴο Φ 6 ΣΧ Βδ8Ίθα, 6 σδὴ Ἰοοΐ 
ἔον 186 Ἰἰχμι οὗἩ ΦοΒμονδ᾽ 8 σΘοσπίθηδποο,᾽ τ ἈΙΟἢ 
8 Ὀοιίον ἰδη ἰδ ὕτί δπὰ Τμυμηπιΐα) οὗ {86 
ῬΥΪΘΒΕΪΥ οροὰ,"--ΟΑἈ Α. Β. 

ϑισ. ἴ. γον. 1. ΜΜνὴ΄) Οοά οὗ τἱρμίθουδειθεα 
Ι΄ Οοά οΓ πιν τισλιεουδηο8---α. Υ..--- 818 ἐγϑηβ- 
δι Οἢ. ΘΙ ΤΘΟΟΒ ὙΘΥΥ͂ ὍὙ}}} (ἢ 6 γΔΓΙΟῸΒ ΣΟίΟΓΘ ΠΟ 08 
οὗ 10 ΗΘΌΤΘΥ Οχρυοββίοη. ὁ Φ θυ ἷἰβ (ἢ 
ῬΟΒΒ6ΒΒΟΡ οὗ τι θουβη 658, ἐδ δαίμον οὗ σὶριεῖ- 
Θουϑῆ685, (6 Φυάρο οὗ τἱσίθουβηθββ, δὰ Ηδ 
)υδιὶδε5 τἱχ δουβη 88 τ βοη ἰΐ 18 οκ)δυπάἀογβέοοα 
διὰ ρογβθουΐοα (1 61}{236}], ΤῈ6 ζο] ον ηρ 
ὑγδηϑ] δ οπ8 δ ΓΘ ΠΠ ΚΟ 180 στα τηδ ΘΔ }ΪῪ ἱπάΐβρυ- 
ἰ801]6: αοἀ οὗ τιν τὶ ιιὺ (06  οἰἴ6), σοιρ. 158. 
χυὶ!. 1; ἀοἀ οὗἩ ἧ τιν τὶρξέδουθηθθα (Ἠαρίοϊά 
[Ἤδοταάϑποσι, Ῥογονῃ9})}; ΠΥ σἱρμίθουθ αοὰ 
(ΗΠ πρβί. ΠἜΓΠΕΕῚ): 

ΤῊο ἔοϊονίης Ῥογίδοί 18 Ἰἰτηϊοὰ Ὦν ΗΙ ῖς ἴο 
{86 ἀο᾽ἑγοταπμοθ ἤἔγοιῃ {8:0 ΘΑ] ΔΠιἑγ ἡ σἢ 6 δὰ8 
δὶ Θχρογι οποϑᾶ δηᾶ Ἰδιπηϑθηίθα ἴῃ Ῥβ. 11}. Ηδηρϑί., 
δ Ζβοῖι, δέ αἷ., οα ἐπ οὐβον ἢδῃηὰ, τοῖον ἰΐ ἴο ἃ 8δο- 
τὶθϑ οὗ ρτονΐοιβ ὀχ ρουΐίθῃοοδ, δη ἃ (ΠΟΓΟΙΌΥΘ ἐγ 8 ἢ8- 
Ἰαίθ ᾿ὲ 88 ργθβοηί. [6] 0256} : “«ΜδΩΥ ἰἰπ|65 Β9 
δα Ὀδ6η ἴῃ βίγαϊίβ, αμα οὐ πιδὰθ ΣΤοοηὶ ΤΟΣ δ ἶ τα. 
ΤΙ 1468 18 οὗἉ {{ΠῸ ὀχρϑῃηβίου οὗ ἰῃ9 Ὀγϑδί ἰὴ δὰ 
οὕ δρδοθ. [{ πηθϑῆ9---8Ρ80690 [0 1}|06 δΔηχίουβ Βραδτγὶ, 
Ρ8. χχυ. 17: [8. Ιχ. δ; βΒρᾷοο [Ὁ {6 βίσαϊ δῃοὰ 
βἰ[διΐοη, Ῥ8. χυῇὶ. 19; οχΥ!. ὅ."--Ο, Α. Β.] 
Ἐπ] ὰ πὰ Ηυρῆ. τορατγὰ ἰξ 45 8 σοϊδίϊνο οἴδξο, 
ὁ δοοουπί οὗ 18 φῬοβί(οπ Ὀθύνοθῃ ἔντο Ἰ ρογα- 
ἰἶἰνγε8β. [ὈῬοσγοπο: “ 7Ζ΄οι (1881) ἴπ δίγαϊηε88 
λαδί τπιαάς τιοπὶ 70᾽ πιε.᾽ ἘΤνῖθ Βϑεῖὴβ ἰο 6 9 
Ὀοϑί τοπαάουίηρ. [Ὁ χῃ 68 [ἢ 9 Βίχορ᾽Θ οΟΓΘ ἢ 8 ̓ - 
τιορΐουβϑ. [ἰδ ἢ Τρίοσβ ἰο {116 ἀ6᾽ γοσλῆσο ἔγοσω 
{πᾶ οΥἱτ164] βιἰαἰΐου ἱῃ τ ΘΝ ΒΘ τ88 ρ]δεοοὰ 
Ὀοίογο 9 γοοεϊνοα ᾿ηἰ 6] ζοηοθ ἔγοιι 76 Γ 58] Θὰ, 
δηά ογοββοὰ ἰδ Φοτάδῃ ἱπίο ἃ ψἱᾶὰοσ δηὰ βιϑῖον 
τορίοῃ. Ηδοσθ δ6 οου]ὰ Ὀγοδίμ9 ποῦ ἴσου δαὰ 
ἸΏΔΚΘ ῬΥΘΡΑΓα Ϊ0Ω8 0 τηθοὺ Β15 7ῖ069.---ΑΟὍ Α. Β.]1 
δὲ οί, ἰῃ δρὶὶθ οὗ ἴ(δο ἔαϊϊατο οὗὨ (ἰ6 υαὺ εοη- 
δε0., Ὑἱο 8 ἰὑὺ 88 ᾿πρΟΥ Δ Υ 6, Δπηἃ ΒυΡΡρογίϑ ἐμπιῖϑ 
ΥἹΟΥ͂ ὈΥ οἰ(ἰπρ ΡῈ ΓΑ116] Ῥάβϑϑαζϑθ, τυ ἰοὰ Β6 8156 }γ 
οχρ δὶ ἢ. 

δέν. {{.- σὸν. 2. βομδ οὗ π|6}.---Αοοοτάϊης ἴο 
Ηἰιτἰχ, ἀθποίοβ πιθὰ ἰπ ὁοηϊγαβὺ ἴοὸ ΌπΊθη, δηὰ 
Τοΐουβ ἰὸ ἐπο8θὸ ΜΠΙΘῺ ΒΟΘΟΙΏΡΔΗΥ αν. Αο.-. 
οοτάϊης ἰο ΗΠ υρζο]ά, ἰϊ τοΐογβ ἰο {1160 υπιαη ὑγοαῖ- 
Π688 8δη ἃ οΑτΤη8] τοϊηαὰ οὗ ἢ} ΤΏΔῺΥ (ΥοΓ. 6), τ ἢο 
ταὶ σι Ὀ6 και Γοββϑα οι μΔ0168}}} 8: γα οἰ] ἄγ ἢ 
οὗ πιῆ. [Βᾶγη68: “38 δαυίπρ υπιδη [66] ἢ κχ8, 
Ῥδβϑίοπϑ, δια ραγροΟΒβαβ, ἱῃ βίσοης ἀἰδιϊηοίϊ οι ἔχουλ 
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νοι τἰξῃίθουβ αοα ἰο ψβοὰ Βα μδὰ 1.8. πιδὰθ 
9 βοϊθοθιῃ Δρρθ8).᾽" --α. Α. Β.)] δΔοοοτγαϊηᾷ 
ἴο πιοδὲ ἰμίογργοίοσβ, (86 τοίθγθθσο 18 0 {86 
Ρτουλίμδὶ 6 διλοηβ ἴδ6 στον, Ὡπιοηρ 
νοι, (6 ἢ, Β6γ6, (6 ἔδενν υμδαιϑβοὰ ἀπά ροῦ- 
»ἰοχοά Ἴοπιραπίοπβ οὗ αν, 186 μθτοθθ (1]|1ο- 
Ἰαοῖ), θεϊονθὰ τρϑη ([0.}}6}}, ΟΥ δβῖῃσθ Κιιμομὶ, 

186 ἃΥἰϑίοογοῦ, Μ ͵1059 ᾿πβγαθηΐ ΑὈΒβαίοπι Ὑγ788. 
(86 “τοδὶ {6]1ον5᾽ ἱπ [078 παν σίη, ἢ 0 
ἀϊδιοποτοά {110 ΧΟΥΔ] αἀἰρηϊγ δὖ (8:6 8δδῖμθ {{π|0 
ἰδαῖ {ΠῈΣ νἱοϊαιϑὰ θαν 8 ΡΟυΒΟΏ8)] Βόηον. [10 
ἀο68 ποῖ 866 1ὴ ΠΘΟΘΒΒΘΥΥ ἰὸ σὶνϑ ἰο δὰ 8 Θρ}8- 
εἰο ϑἰκηϊβοδίίοη. ΤΆΘΓΟ 18 Ὧ0 σοπίγαβί ΒΘ ΓῸ ὙΧ1ι} 
᾿άαπ. Το σοηίγαϑδι ͵ἰ8 νἰὰ Οαοα, 388 Ἠυρζοϊὰ 

δηλ ΒΑΥμ68 ϑι!ον. τοὶ {(ἰὸ ΣΘίρθγο 9 18 ποὺ 80 
τυσὴ ἴο Βυιδη ἩΘΑΪΚΏ6ΒΒ δηἀ 8, ΘαΥΠ8] πϊηα, 85 

ἰο ἐμὰ ἕδεῖ ἱμππὶ νὰ ]8ὲ ππεη ἀἰδιομον δἷιη, αοα 

Βα5 οηοτοά δἶπι, δῃὰ ν1}} ὨΟπΟΥ δἷαι δραΐη ὉΥ 
Ββοαγίης δἷ5 Ῥγάγοσ, Απὰ (θη ΘῈ πιαπ 18 60Π- 
ἰγαϑιθοὰ νὰ Οοα, οὐϑα ἱβουρὰ ἃ υἱῦ οὐ δὴ ᾿ἰδὴ 
ἔθ Γ6 15 πδοοβϑβαυῦ  ἱπιρὶ1οα ἰπ ι}}18 οΘοη Γαδ πατηϑῃ 
ΠΟΔΚη658 δηὰ Ἰἰ{160}698.-ἙΟ, Α. Β. 
δηϊτγ.---Τ ιν 8 ΒατἸῪ τθϑ8: ἸΟΥ ΑΙ ὙδῈ 

(Ρε Ὑἥειι6), θαΐ οἰ μ6ν (86 ναι οἵ ἐμ ῖν ἀ6- 
δἰχῃϑ (Κἰπιοιῖ), οὐ, 81}}1 Ὀοίϊον, (86 σδηΐν οὗ 
ἰποὶν Τοδβοηβ, ἰο ψ η σὰ ΠΟΥ͂ ΔΡΡΘΔὶ ἴῃ {ἰοῦ ΤΘ- 
6] οα, Ἡϊο ἢ ὁοποθαὶ ἔγοαι ἐμποηγηβοῖνοβ δηα 
ΟἰμοΥβ 1.8 ἰγὰθ ομαγδοίθυ. [1 18 ποὺ ὨΟΘΟΘΒΒΔΓΥ, 
ἰδογοίοσο, ἰο σοραγὰ 8 9 τοῦ οι 186] 88 ταϑ νοὶ 
ψἢ (86 πδπιο ΖΘ [Ζεαδῖπρ---Α. Υ. ΟἹὰ ἘὨρ Ϊδὰ 
ποτὰ 1οτγ Ἰγίπρ δὰ [84]59}004.---Ο, ΔΑ. Β.] (Οαἱν.). 
Κγίας δηὰ ἀοοοῖς Βανο Ῥδ6θὰ [89 τηθ8}8 οὗ ἐδμοῖγν 
ἀεπιδθ 8. Οομρ. 2 δι. συ. 784ᾳ. (Βοηρβί.). 
Τὴο Βορίποριηί ΤΨ0]]οὐν8 8 αἀἰδογοηὶ χοδαϊΐηρ: 
ἑιοὶ ἀνθρώπων ἕως πότε βαρυκάρδιοι; Β0 8180 (ἰ16 
γυ ϊχαὶθ, ΤΩΔΗΥ͂ δηοϊθηί ἘαίΏΘΥΒ, δηὰ Αὐραβιϊπο. 
ΤΟ στγαῦσες οογδ τὸ ἴῃ 6 Βαρροβϑβὰ ὈΥ ἴμ6 ἰπίον- 
Ῥτγοίοσβ ἰο Ὀ6: Ρ6Ο}]9 οἰΐμ ον οὗ 1419 δῃὰ σου γ 
ΟΥ οὗ Βασά, ορϑιϊπδαίθ δπὰ υπήδοϊρ μοδγίδ. 

γεν. 8. ϑομαθσί]!ν βοϊϑοϊθᾶ [εἰ ἀρατί 
--Α. Υ.].-- ΤῸ σοὺ οοπίαϊηβ {86 1468 οἵ ἀϊποτῖ- 
τοϊηαἴίου (Εχ. Υἱῖϊ. 18), πιο ΟἸ56}γ, [16 πιο ἴῃς 
ΟὗἩἨ ΕΧΙΓΔΟΥ ΔΙ ΏΔΥΥ αἰδιϊποιΐοι ἰπὰ ὑπὸ Ὀίγίηθ ρσο- 
τεγητηοηὺ (ΕΣ. χχχὶϊ!. 16; Ῥβ. οσχχῖχ. 14). Το 
δοιρατίβοι οὗ Ῥβ. χχσὶ. 2] νὴ} ΡΒ. χυϊὶ. 7 ΟὨΥ 
ΒΟΥΒ ἐμαὶ ἰμογθ 18 ΠΟ δββϑϑηίΐὶ αἰ ΌγθοΘ Ὁ6- 

ἔσϑοι ΤΠ δοὰ ΝΠ (8 87 Οοἀά. Κοππηῖο, πὰ 
28 ὸ Ἐοβϑῖ τοδὰ Βοὺθ ΡΝ Ῥουιϊ, χχυῖι. δ9; 
5. χχαυ![ὁ. 29).  σαπηού ὈῸ ἀοοϊἀεα ἔγοιμ {16 
ποτὰ ᾿ἰβο]ζ, τ ΠΘί ΠΟΥ 6 ΔΓΘ ἰο ΒΌΡΡΟΒΘ μβασγὸ δ) 1- 
υἱηο ἀἰβι ἸποιϊοππΞεετν μοναὶ! συϊάδησο ἴῃ ΖΘΏΘΓΑ] 
(πιθοῦ δηά ταοϑὲ ἱπίογρ., ϑϑρί., ἐθαυμάστωσε, 
γυ]ς., ποὲγίβεαυϊί, ἴοτ Ὑἰιὶοῖ, ἰπ ΔΎ Ῥβδ] 6 γ8. 
αὐπιγαδιίετα ζεοὶϊ ΟΥ̓ πιασπυϊεαυΐί, τ ΙΟὮ αἰτοδὰν 
Ἰθοἴϊπο5 ἰο ἐδ οἶμον δχρ᾽ δηδῦ] ἢ), ΟΥ ἩΒΘΙΠΘΣ 
{π6το 18 πιϑδὴΐ ΘΓ δρ6οΪ4] βοϊ οι οσεξθ] οὐαί οἢ 
ἴο {86 τογαὶ ἀϊχηϊίγ. 8 {818 1δβδὲ ἰηἰογργοία- 
τίοη σα! νἱτι, Ρατη4}}ν ζο]] ον Ὡς [6 Θχα τ ΡΪ6 οὔ τ80 
Βδγτίδο σἱτ ΒΑΡΌ. [δαικὶ δὰ Εἰμηοῖ, ὑηϊ168 αἱ- 

Το ῦγ ἰο ἐπ γϑρὉ ἐμὸ 7 πηρίοἢ ζ0]1ο τ 5 βοπιθυ αὶ 
Ἰδίεν ἴῃ Πη0 ρδδβαζο; ψἘ} δῖ Ηρ ΒΘ ΌΘΥρ ὑπ 68 
ἦς οἸοβοὶγ σι {μ6 ποὺ τ 160}} ᾿πιηοαἀϊδίοΥ ῥτο- 
ξο΄65 1, 85 ἐμοβθὸ ἀο 4180 ψγῦο δἀνοσοδαίθ ἰδ ἤἥγβι 
τισι ϊοποά οχρίδηδέϊοη. Τμοδο, {6 η, ἰΣϑη βίο, 
ἸΟΔΪγ, ““λὲ λοῖψ οπ6᾽ ((80 ρῥ]αγαὶ οὗὨ [ἢ Ὑυ]κ. 18 
δρεοϊηεί ἐμὴ ἰοχῖ), δῃηὰ ἰδ ἰΐ τη {86 οἱ οι] 
Β6η56-- ἢ 8 ρῥίουϑ 0Π6, [0] ονίης {89 ϑορί.: τὸν 
ὅσιον αὑτόυις ΤὮΡ ρσταπιηδίϊοδὶ οοπηοοίΐοι 8 ἱΠ 6 ἢ 
Π5Π ΔΙ ΠΟΓΘ ΘΟΣΤΘΟΙΥ Θχρ᾽δἰηθὰ δὲνεσ (86 8π8- 

Ἰοὺ οὗ 5. χυὶϊ. 7 (Βοβοθπ.), αὐ {1180 βατηθ {π|6, 
νὰ ἃ αἰδογθηῦ πιοδιίης οὐ (6 ψοτὰ, Ί1)}ιυ8 
Ενδϊὰ, Μδυγον, ΟἸθη, 6 οιλο ἰγαηβὶαίθ: [9 
ἰδὲ 15 ἔα} ἰο πἷπι; Οδιαριαῦβοη: μα ἐμπαὺ 8 
ἀονοίοὰ ἰο ἴπι ; Ηἰἰτὶζ: [ιὶ8 ἰγϊθηὰ ; 2. Η. Μ|- 
οἰ 6.18: στγαίοδωπι δἰ. Ἡυρἕοϊάὰ φηάθανοτα ἰὸ 
ΒΟΥ ἰδ 116 ῬΔΓᾺ]116] ράβϑαρο, ΡΒ. χχχὶ. 21, ἔμ - 

γ0Γγ8 ἰδ6 οοῃποοίϊοι οὗ 17 ννἶν [6 γοσῦ, απὰ ἐδαξ 
ὙΌΠ, ἃ ἀεμποιιϊπαιῖνο οὗἨ “ΤΊ, ταιϑὺ ἀογῖγα 118 

Ἰοδηΐηρς ἴγοιῃ (86 βροοϊῆο ἰάθα δηὰ ἰδγηΐηϑ 
οὔ {116 ζγδοθ δῃὰ τηοτοῦ οἵ 6οἀ, ὅταϊ οὗἉ ἃ] ἰονατὰ 8 
Ιϑσυϑδοὶ, (θη ἰονγαγὰβ ἴΠ 9 ἱπάϊνὶ 0 8}}}7 ρμίουβ; απὰ 
(Βαὺ (16 Ραββῖνθ ἔογηι οὗ ἔμ 8 γε γῸ 4180, δοδογάϊης 
ἰο 8:6 Ρραββίυθ τηϑδηϊηρεσείανογοα, βίαπαϊηρ ἰη ἃ 
οομαϊιοη οὗ ρτασθ, ἱπ ἃ οονθηδπί οὐ ργάσο νι ὶῖ ἢ 
Φουα ἴῃ {86 ΟἸἹὰ (ονγοηδηὶ, 15. δἸ]πιοβί (9 ΟὨΪΥ͂ 
Ῥτϑυδι!ἰηρ ταθϑπίηρ ; Μ᾽ 1180 (9 πιοδ πίηρ δοοοριοὰ 
Β6γΘ ὈΥ ΟδἸνίη (ὠεπίσπμα), δηά Ὀν δΐπὶ δηὰ 
Ηοηρβίθοῦ (ουο Ὧο Πᾶβ δηα οχογοΐβοβ 
Ιονθ), 88 ἰμ6 οὔ παὶ δηά ᾿υβι1 8 Ὁ]60 ὑβαρα, 
βοϊάοαι οσουγβ (6. Κ.. οὗὐ Οοὐδ ᾳατδοὸ ἰονναγὰβ 
Ι26ῃ, 8. οχῖὶν. 11; Φ6.. 1ἰϊ. 19; οἵ ἴ6 Κἰπάποββ 
οὗ τὴὸπ ἰοασγὰβ οη6 δποί ον, 8. χίἰϊΐ. 1: χυϊ τὶ. 
20; χΙϊὶ. 1; ΜΊΟΒ. Υἱῖ, 2 ; δΒ ἃ γϑ] σίουϑ ῥγβοιΐοθ 
Ὑ6]] ῥ᾽] οαβίπρ ἴο αοἀ, Ηο8. νἱ. 6, δοοοτάϊημς ἴο (8 
ἠδίατο πὰ ἀοτγίνδι ἢ 88 ὙΠ οὗἉ ΕἸΟΙἾ πὶ οΥ 79- 

Βούδδα, 1 ὅδπι. χ. 14; 2 βδῃι. ἰχ. 18), δπὰ οτῖ- 
εἰμ αἰοά ἤγομι γα ηϑίου, νι ο ἢ 0685 ἴο {86 γί Ποβὲ 
οχίθηϊ, ὅ6γ. 1ϊ. 2. οίΖβοι ποδὶ δῦθ8 χοβρϑοίϊηρ 
116 ἀοτνινδίίοα δά ταϑδοΐϊηρ οὗ (8 τνοτὰ ὑροὰ 
ΨΒΙΟ. ΒΘ. ΘΥΓΟΠΟΟΟΒΙΥ ἰαγβ ἐμ Ο16}6 ΘΙ 18 518. 
Βαὺ [86 Θιῃρμαϑὶβ, δοοογἀϊπρ ἰο Ῥοβί(λομθ δηά 
Β6η86, ὈΘ]ΟΩ 5 ῬΑΡΟΪΥ ἰο {116 γοτ πὰϊοὶ, δοσογ - 
ἴῃς ἴἰο πὶ, ΤηΘΔῺ8 ποὺ ΟὨΪΥ ΤΠ6Γ0 Βο]θοϊίοη, Ὀαΐ 
νοπάογίαϊ βεϊοοίϊ οι, ΡαΤΕΥ ἴο (86 Ῥχοπουπ, 8089 
Ῥοϑβίτ0η. 4180 δὖ {116 δῃὰ οὗ (88 βοηίθῃσο, δοοογὰ- 
ἴῃς ἰο π6 σταγητηδίϊοαὶ οοηποοίΐοη τ δῖοἢ 6 ἃ Ρ- 
ῬΓΟΥ͂ΘΒ, ἰῃ ΔΩΥ͂ 068850 δἰίγαοίβ δἰἰθηϊίοη, δα δ6- 
οοτάϊηρ ἰο ΤΩΥ̓ ὙἹΘῊΤ ΘΧΡΥΙΘ5868Β (8 Βουραὶ: {παῖ ἡ 
6 τᾶ ͵8 ἀΐδιϊπρυ δι ι6 ἃ γ αοά ἰ8, π ΐἷ8 ροβὶ- 
(ἴοι οὗ ξῆϑοθ δὴ ομοΥ, ποὶ ΟὨΪ]Υ ΟΥ̓ δογὶε “ηροτγί- 
απο ὕζοτ πιεπρ Ὀὰὺ αἰδο ον Οοά, ἀιπιὰ 18 ἀοοἰχηρα, 
δηὰ δβιδηὰβ σοδαῦν ἴον (0:0 Ὀινίηθ βογυΐοθ δά 
αἴοῦυ. Τ}νὶ8 βυϊϊθ 86 οἰτασίΐοη Ὀοίίον, δπὰ 
ΤΏΘΔΏΒ ΙΔΟΥΘ ἤδη ἰζ ὑμὸ Ῥβα) δὶ ΤΔΘΓΟΙΥ δὶ ἃ 

(μὲ ἰο π αἴσῃ (86 σταιιπιαίΐοαὶ βοραταϊΐοι οἵ 17 
ἴτοτι (809 σοῦ πουϊὰ Ἰοδἀ: δ6 88 πο Ὀθοη 
Ὀγουριῦ ἰπίο δῖθ. ἷσὰὰ Ῥοβίιλοα ΌΥ θα Ὀαΐ ὉΥ 
Θοα, οΥ Αἷἶδο 86 88 δγεδαῦ ὀχρογί οῃοθᾶ ργουὶ- 
ΟὈΒΙΥ ΠΩΔΠΥ͂ σομάγουϑ χυϊάϑηθοθ. Βυ [9 8ῃ8- 
ἸΟῪ οὗ ϑογίρίυγο ἰ8 δζαϊηδί (86 σἱϑνν (μαὺ ἢ 
βουρσαῦ 086 ΓΘ880η οὗ δἷδ οἱ θοίΐοι, οἱ ονδίΐοη, δὰ 
Βιρρογί, ἴῃ ἷβ Βυδ)]οοιΐνο ῥἱθίγ, σοοάῃ 88, ΟΣ ΔΩΥ͂ 
ΟΥΒΘΡ ΠΙΟΥΔ] ὀχοθ]ΐθποο, οὐ (δεῖ μ6 ψουϊὰ 8486 οἢ 
18 686 [8:0 ἀΒδβιιγβηοθ ἰμδἱ 1.18 ῬΥΘΒΘΠΐ ῬΓΑΥΟΓ Νου]ὰ 
ὈΘ μϑαγχὰ. Βυὶ ἱΐ ͵8 Τγθα θη }γ ἰο 6 Βα ἰῃ Βὲ- 
οτϑὰ δ βίουυ πὶ Φοβονδὴ 68 βοϊοοιϊθὰ ἔγοιι (ἢ 9 
ογοναὰ οὗ ἰῆοϑθὸ δ οπὶ 6 885 αυοσγοά, βοῖηθ Οὴ6 
ἴον Ηἰβ βρϑοῖϊαὶ 80, ψῆο 4180 18 δοῃηβοίουβ οὗ (88 
τοϊαιἰοη, 58Ππ ἃ ΤΥ ΡΡϑαὶ ἰο ἰΐ ἴον δοπιίοσι. 

δι 11. ον. 4. ῬυθιΌ]ο ---Ἐ"ς δίαπὰ ἐπ ατοο.᾽ 
Α. Μ.1, οἷΖ.: Ὀεΐοτθ 186 πτᾶῖ οὗ αοά. Τ|ι1 
ἰγδηῃϑὶαἰΐοη οὗ ἐμ 6 ϑορίυκρίην ὀργίζεσϑε, 85 ἘΡ}. 
ἷν. 6 [88ὲ ψε αἀπστῷ απᾶ δἰπ ποι] 1ἰβ σταιπτμηαῖὶ- 
6Δ}}ν Ροβϑὶ 019, ἴον ἰ9 Ηδῦγον τοῦ ἀοποίθβ ἴῃ 
ΕΘΏΘΓΑΙ, ἴο ὍΘ Βῃδίζθη, ἰ0ὸ ὃ6 υπαυΐοῖ ; απὰ ἰηάϊ- 
οδίθϑ 88 Ὑ6}}, [ΓΟ ὈΪ ἢ οα δοοουηὶ οὗ ντδῖ ἢ 88 
οὗ ἔεδν (Αυκυδίΐπο, Μμαῖμον, ΗἰΣῖρ). Βαὶ ἰπ πὸ 
9886 ὁΔῃ [86 πορδίγο Ὀθ ἀγάπῃ ἰ0 ἰ86 γοῦῦ, (88 
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θάιμο, διὰ ὀνθὴ Ηρηρβίθμθονα). πὸ σοπίοχὶ 
Ἄνογϑ (6 νἱοὸν τΠ8ὺ 6 ΓΘ 8180, 88 1 πιοϑὲ Θ8568, 
(6 ἰγοιὈ] της οὗ (μ6 ογθδίυγο ὈΘΙΌΓΘ [6 Ἀρρθδν- 
δ090 οὗ ἀαοἀὐ (Ηυμῖ.) 8 υδοὰ 88 ἴΠ6 τηοιΐϊνο οὗ 
νατηΐηρς. [6] |280}}}: “ἢ ΔΓ ΗΪ8 δβάνυογβα- 
τίοϑ οὗ ὈϊΪ πὰ ραβϑίοη, δηὰ δάυβοβ θαι ἰ0 αἰἰϊοῖ 
το ἰἰαιῖο δα 580] ΣῪ σοηδ ἀοΓδιίου (μαὺ 6 Υ 
ἹΠΔΥ ποὺ Γυΐὴ ὑμ6ῖ}} ΟὟ Βδ] ϑου.᾽" Εϊϊδιιη : 
“Υ̓ΟΙΣ ΙΠΔῪ σοητίηαθ ἴο0 6 ΔΏΡΤΥ (0 8}} Ὀγ 9 νη θ 
Β6ΙΡ ὙΟῺῸΓΣ ΔΏΖΟΡ ἰ8 Βῃοννῃ ἴο ὍΘ ΠΓΘΔΒΟΠΔΌΪΟ), 
Ὀαι δἱ Ἰοδ8ὶ ἀο ποὶ δίῃ ὈΥ δουδίπρ (}}0 ᾿π8ὴ ννἰο 
8 ἱδνογὰ Ὀγ Ψοιιονα, Ὀαὺ ἰμδἰοδὰ οὗἉ σὶ νὶπρ τϑοὶ 
ἴἰο ΥΟῸΡ δῆροῦ ἴὰ δουϑῖνο τνοσϑ, Θρθδκ ἰῇ ὙΟῈΓ 
μϑαγί ρΡΟῺ γουν Ὀοι, πὰ Ὀ6 δΒἰ1θηΐ. Τὰ 5. βυϊϊ9 
(86 σοηίεχί, δηα εδἰπ6θ γαγζαζ Ολἢ ΒΟΒΓΟΟΙΥ ΘΔ 

 ΒΟΙΥ ἔϑαν οὔ αοἀὰ νψἰϊβοαὶ .2)392 (μϊδ ὀχρὶ πδιΐοη 
ἷ8 Ργοίθγα!. ογάβπογι ἢ" βυρροβοθ ἰδμαΐ 
“ἐθανὶ ἃ πονν ἰυγ8 ἔγοπι ἷ8. ϑῃθηνΐθ8 (0 .ι͵9 
{το 8, δηὰ οἰδσί8 (μοῖρ γαῖ. Ὀδυϊὰ τηΔΥ 
Ὅθ Βυρροβοά ἰο Ὀθ06 δαἀιάἀγαβϑίης βοἢ Σϑδ]οιϑ 
Ῥαγ θὰ 88 Αδίβιαὶϊ ᾿ἷ8β πρίν, γ8ο, ΒΘ 
Ῥανιὰ νψὰθ ἥγίηρς ἴγοιω ΑὈβαϊοϊωῃ, 8 ἰγϑῃ8- 
Ῥογίοὰ νι Ἰπαϊρηδιίοα ἀραϊπϑὺ ἢ Ϊ8. ρϑγβϑου- 
ἰοῦβ, δηὰ ογηνρὰ Ἰοανθ ἰο ἰακΚα ΟἹ ἰδ6 μΒροαὰ οὗὨ 
Βμϊπχοὶ, ψὴο ουγβοὰ Ὀανίᾷ, Δ νδβ σγοϑίγαϊπρὰ 
ὈΥ Βἷτα ἰῃ (Π0 Βρ᾿! γἰΐ οὗὨ {118 Ῥϑα]. 8366 880 ἢδ- 
ΥἹα᾽ Β τπϑγοϊξαϊ σῆδσρο ἢ τορᾶγὰ ἰοὸ (μ6 119 οὗ 
ΔΌβαϊοιῃ μἰτηβοὶῦ, 2 δα. χυϊὶ. δ. Τθ μἰεῖο- 
Τἶ68] δ] αδίοι οὗ Ῥογάβιτογι ἃ Βθθηβ (0 ὈΘ6 {}16 
τηοϑῦ οογγθοί, {86 σΓΑΙΏΤΉΔΙ041 οχρίδηαι οι οὗ 
ΒΊΘμπν 8.9 τχοβὺ ρΡγΌρου. [Ὁ Β66Π|8 ΠΙΟΤῸ ϑγιηο- 
πἴουβ νὐϊ ογάϑοσί (υσἱά, ΤτΊ 6 ν᾽ Ὀ6]ο) ἰο 
Τρ Ϊκ9 ἴΠ6 σι ϑηρο Χο ΘΠ ἢ 168 ἰ0 γοΥ] α]γ -αἰπ οἀ 
ἴγὶοη δ 6 γθ, γοΥ. 4 ἰηϑίθαα οὗ γον. 6, 88 18 ζοῃο- 
ΤΑΙΪῪ ἀοῃ6.---Ο. Α. Β.] 
Το δα ιοη οὗἩἨ ἐᾷ χοῦς Ἀθασὶ [“ὐἱλ γον 

λεατί,᾽᾽ Α. .1 ἰπάϊφαϊον. 186 βρϑαϊσίπβ [“Ὃ οοπι- 
πη, Α. ν 88 ΔῺ ᾿πίθγη8)] Οη6, Ψ}σ ἢ ΘΥΘΥΥ͂ 

. Ὅ59 ἀοθ8 ν᾽] ῖη Ἀἰτ 86}, δη ἃ ἱπά ροα 85 Βρί γἰϊταὶ 
ΘΟ ογδίίου δηα ἀο] θογαϊίου ; [ῸΓ (6 Πραγί, 
δοοογάϊηρ ἰο ΗΘΌΓΟΥ ἰάθΔ8, 18 πού 80 πιῦοῖ (9 
Ῥδιθ ο] οσιο8)] βρα οὗἁὨ {ἰμὸ ζθ6] 1 55, 88 (88 ΒΡΏΘΥΘ 
οἵ οἱ σαὶ, γϑιὶοηδ) σοηδί ἀγα  οὴ πῃ ΟΥ̓ΔΟΣ ἰο ΓΟΥ̓Τὰ 
ἀφιογιπί παι 08 οὗ ὑπὸ ψ}}}. ΤΟ αὐἱοί οὗ ονθηΐϊηρ, 
8 (}}0 8:16 06 οὗἉ [Π6 πἰρθὺ τσ νν ΟΥ̓ ΚΒ χα σα ]Ὺ 
ὍΡΟΝ [86 ἴὩΠῸΓ 116 ΟΥ̓́ΣΩΔΏ, 18 ΘΒ ρ6 οἴ 8}}} βυϊϊοἀ ἰοὸ 
Βυ σὰ οοπδίἀδγαίίοη δπὰ σϑῆθοίϊ οη 88 ᾿ν οἶν 68 τη0- 
ΥΑὶ γβο]υιοη8. πὸ δοΌ0}168 ΔΓΘ ἐπογοΐογο ἰοὸ ὉΘ 
τοσιγάἀοα 88 Ὀ645 (ΑὍδῃ ἐῶν ττ ποὺ 868 ἀἰνδηβ. 
ῃ [)8 8856 1 }168 (ΝΜ ΓΗ. ΟΥ, ΒΙΌ]. Χ, 126). 

Ἐ.6 581}}}, οσουϊὰ τηρδῃ 6 βἰ'ἴθμοθ ἔγοπι δΔ] υτ- 
πἰδίοι (Αὐθη Εζτα, Εν], Κῦβιοσ, ΟἿδὶι.) Οὐ βύθῃ 
{π6 Κοδρίῃρ αὐυἱϊοὶ, 45 νγ6}} ἴὰ (16 Β6η56 οἵ αυἱοί Βα Ὁ- 
τη ϊϑδίοη [0 [86 Ὠ΄ῖν᾽η6 ν01}}} ἢ ΘομίΣϑϑι ἰο ηυσιπατί ηρ 
δι ΟΠ ΔἸ οἴἸ ἢ, 88 ἴῃ {μδἱ οἵὗὨ αἰβοοπιϊπυϊης 1118 
τηογθιηθηῖ (ΗΠ ρ1.) [{ 18 ποῖ σοττοοῖ ἰο ΒΌΡΡΟΒΘ 
τἰννῖ 1019 {86 ἀϊδοοπίίυδησο οὗ (6 τακίης οὗ {}16 
ΤΟ 618 ἴῃ σοῃϑδαυθηοο οὗ χοβοοιϊϊοα (Ηδηρϑί., 
θ 6111286}). Το οχρ᾽δμπαίϊοη οἵ ΗΣἰαἰς : ἐμ ο86 νγῖ0 
ΔῚΘ Θχοϊ θα ἴ0 ΔΏΡΘΓ χαϊσηῖ ὁσσλβ ΟΠ ΑΙ 06 ΔΏΖΤΥ, 
Ὀαὺ ποῦ Ἰομα ΔῺΥ͂ ΟΓΒ ἰο (Πμ6ῖν 1|1|- τη οΥ ἴον - 
Διὰβ αοα Ἰοδβὺ (Π6Υ δίῃ, Ἰἰθᾶτθθ θη ΙΓΘΙΥ οὐὐ οὗ 
οοπβίἀδχαιίου {μ6 ἔχοὶ (δ δὺ ὀνοη (Ὠ6 Ἰδησύυᾶρο οὗ 
ΘΔΏΡΟΥ ΚΟρί οἷοβο ἰπ (6 δΒοαγὶ ἰβ 8 δίῃ, δηὰ ἱπαὶ 
οι ιονδ 18 8 ἀἰβοοῦποῦ οὗὨἨ ἰδ Ββεατί. [ἢ ΟΜΟΥῸΡ 
(0. πιΐραΐ αὐἱοῦ {μον δ σοσ ὈΥ͂ πηραϊίαιίοι πὶ ὑπ 6 
8ι}}} ΠΟΌΓΒ οὗ ἐμ ηἷρῃί. Απὰ [{ {μ|ἰ8 18 κἀ ἀγοϑ8θᾶ 
ἴο 18 οὐγῃ 790] ον οῦβ, Φοδὺ δὰ ΑὈϊϑἢῃδὶ, είο., 8 6 
δὶ γθδϑου [0 τ ζῆ! θοῦ ἱπαϊ σπαίίοῃ, 9 6 ΔΉΦΤΥ 
πῃ (16 Β0η88 οὗ {8 Αροβίϊβ, Ὀὰϊ ποὶ ἰο βίῃ. ΤΟΥ 

ὝΕΓΘ ἰο Σοβίγδίη ἐμοῦ Τδ  ὈΥ τηοαϊἰἰαιΐοι, δηὰ Ὀ6 
811}}, 1088 1. βου] θαγβὺ ΤἸοτι ἢ Ὀογομα 18 ἦπεὶ 
ἰϊπιῖιδ δὰ Ὀδσοθπιθ διῃ. Ῥεσονμθ: "θὲ ἐδ βι}}} 
ΟΣΒ οὗἨ πὸ πἰριιὶ Ὀγίῃκς ΟἸΟΣ διὰ πῖβοσ 
τΒβουρ 8 ψ 10} ὑπθα."--Α. Α. Β.] 

γεν. 8. ΟΝΙ͂ΘΣ δδοσχίῆοϑθαο οἵ τε ιθοῦδ- 
ὯΘδ8.--ΤῊο ΙΒ σΌ]γ οὗἩ Βηαίὶηρ εἰι6 ἔσιιθ σοηπδο- 
(1ο0ῃ Υδῃ 68 Ῥ 118 [8.6 σοπδί ἀογαϊίοι {μδὶ ΔΙΤΟΒαΥ 
ἴῃ {πὸ Ῥγϑυλουβ Υ0γ80 {8:6 σϑΌ6]8 χϑοοϊγρα δ δυπὶ- 
ΤΩΟΠ8 ἴῃ [89 ΖΌΣΤΑ οὗ ἃ πδΊηΐηρ [0 δοί σἱ ΒΓ ΘοΙ5}γ, 
δηα 1Ἰηἀδοα 6ββθῃ 8 }}} νυν ῖ( Τοίδγοποα ἴο τοὶ ἴοι, 
δὰ ἐμπδὶ (ἷ8 ἀδιιδηὰ δου ραββθὰ οὐὸσ ἰηΐο 
ἀϊγϑοὶ ὀχβογίαιίοη ; Τα βοσίροσο, ἐμὲ (6 τϑθϑὶβ 
10 ὙΘΣΘ ἴῃ Ροββϑββίοῃ οἵ 7οζγυβαίθ ρογίοσιιθα 
18:6 ΒλΟΓΙἤσθ8, Ὀὰψ Ἰδοϊκθὰ 1μ6 ῥσόροῦ ἀϊϑρο" οι 
ὙΥ ΔἸ ἢ γγ85 ΠΙΚονν 186 ἀοτηδηἀοὰ Ὦγ (δ Ἰᾶνν : ΒηΔ}Ὺ 
{πὲ ἐμογθ 5 ΘΧργβββϑα πο 80 ζω μοἢ ἃ οοηἰΓαβὶ ἴὸ 
ἃ ΤΏΘΔΠ 8 ΥΔΙη ἰγυδὺ ἴῃ μοῦ ον ρῥγαίθποο, 
ῬΟΕΓ, διὰ ΘΑ Υ Ροββοββίουβ, (Π6 Ἥοι.6), 
Ποῖ (ΠΟΤ ΟΡΡΟΏΘηΐΒ Ὅγο ΓΟ, ἴΐ 8 ἔσθ, ἰδ Ροϑ8- 
Βθϑβίου οὗ (γον. 7 ὃ.), διὰ 8ὲ}}} 1688 δὰ δποουγαρθ- 
πχθηΐ ἰο Β18. {1π|14 δοτηρδῃΐοηβ ἰο ἰγυϑὶ ἴῃ Θοά, 
θυ ταίμον (6 δομίγαδὶ οί γθθη ἴἤοβθ σγἢὸ ἀ6- 
Ῥεπά οἡ 9 μόν, απὰ ἰμο80 γῆο ἀθροπᾶ οἡ ἰδ9 
σΘΥΘΙΏΟΏΪΕΒ δὰ 1ἰρ βουυΐοθ τ ῃἱο ΠΥ Ῥγδϑοιῖοο; 
ἴου 189 ΣΘΌΘΙΠοα ἀραϊηδὲ (Π6 Δποϊηίοα οὗ  ομουβἢ 
8} 6 σοῃβίβίθης οὐΥ τνῖ ἢ (μ6 Ἰδίίου απὰ ποῖ 
τ (89 ἔοττπον. --ϑδοσίδοθα οὐ ἰκιϑουδειθδα 
ἅτ ποὺ ΟὨΪΥ͂ {{|086 Ὑ σἢ ΔΓΘ ρογοτγπιοά ΘΟΓΓΘΟΙΪΥ 
δοσοτάϊΐηρ ἴο ὑπὸ τἱΐυδ!; ποῖ σηγ (86 βαδουίβθβ 
ἄυθ οπ δοσουηΐ οὗὨ 5'ηβ ἐμαὶ βᾶγθ Ὀθθ φοχὰ- 
τὶ ἰ6α, ΑΥΟΣ ([ἢ6 ργοβθηίαιίοη οὐ ψιϊοὴ {Π6Υ 
ΔγΘ ἰο ἔυτῃ ὙΠῊ δορθ ἰο Φεβονδὰ (Ἐναϊά, 
ΟἸββδιβθη); 80 αἷ8ὸ ποῖ σἱρῃίθουβ ψόσκβ δηὰ 
ΤΔΟΓΆΪ οί 08 ἡῃ 8, ΒΥΤῚὉΟΪ 168] ΒΘΏ86 (νῖῖ8 τ ῖς ἢ 
ηξογργοίδιϊου ἩΣιΖὶρ τορασὰβ 85. σποβὲ Θογσεσί, 
τὶ σα Θου 8} 688 1186]7 88 1:8 δροσὶ σον Ηἰοἢ 15 (9 86 
Ὀγουσμύ, δηὰ ἱπάθοθαὰ Ῥοσιδρε ποί Υἰ σὨ ΘουϑΠ 658 
ἰοναγὰβ {86 Ῥβα]πηΐδί, θὰῦ Ῥτόρον ομανίοιυν ἰο- 
ὙΔΥ ὧδ 76] ον 8, Ῥ ἢ1]8ὺ ἐ8 6 ΦΊΟΥΥ ἄυθ ἰο Ηἰπὶ ἐβ 
Εἴνθῃ, δῃὰ ἰμ9 οὈ] σαιοα ἰγυϑὺ 18 Ὀοβιονοὰ 1}... 
Ηϊα); θαΐ ἰγὰθ βδογίβοοϑ ρουζογπιθὰ νη δ 
ἀϊϑροβί(ϊοα πὶ δοοογάδποθ τ ἰτἢ 186 ψ|1} οὗἹ αοά, 
δηὰ ἐμ9 πιοδηΐηρ οὗ (ἢ αν. Ἐ 

ϑισ. ΤΥ. γεν. θ. Μδην .--- 686 8. πὸ Ἰοῦ ΟΡ 
ἰβόοβθ Ῥγου ουϑ δα αν δεβοὰ (1116 τοοβὶ ἱπίουρτθ- 
(6.8, θυθὴ Ηϊζίρ); Ὀυϊ 4150 ποὶ {818 ρθορ]ο ἴῃ ρ6- 
ΠΟΡΔΪ (6 41γ.}; ΠΟΥ τιϑὴ οὔθ ΜΟΥ], Ψ}λῸ ἸΘΩς ἈΓ ΟΣ 
ΘΑΤΕ ΒΥ Ὁ] ββ᾽ ρ8 (Ηυρΐ. [ΒΔ4ΓΠ68]}; ποὺ οομρᾶἃ- 
ὨΙΟΠΒ 1 80 ἜγΙηρ; ἰῃ ΚΘ ΏΘΓΑΙ, ΕΒρ 6 οἰ} δΔιηοῺς (19 
76] ογ- σου ΓΥΙΘῺ οὗὨἨ 186 Ῥβαϊτηΐβί (06 ειιο): 7 
ὯΟΡ υπβδι8ῆ ἃ ΘΟΙΏΡ]ΔΙ ΠΘΥ8 (846}.8); αὶ {1080 
ΟΟὨΒίΘΔΏΙΥ ἱπογθαβϑίηρ ἢ ΠΌΓΩΌΟΣ ἱπ αν 4 Β }1- 
{16 θαμὰ ψῆὸ ψοσο ἀϊβδοουγαροά. ΤῈ νοῦ δΥθ 
ποὺ δ ΟΥΑΙ ΠΑΡΥ͂ ΡΥΟΥΘΓῸ ΟΥ̓ (6 σϑγηα] ἀϊβροπὶ- 
(λοι οὗ [89 τηυ]εἰχἀ6 (Ὑ Θμ 6π 8), πὸ ἃ αποδίΐου οὗ 
παρδίϊθποα οὗ οὗὁὨ γϑρτοδοὶ (Ηπρῦ }. θυ 8 ἀουῦθι- 
ἴῃς αυοδίΐοῃ οὗὨ ἀδβροπάδμου ἰη νίαν οὗ 1.6 ζαϊυγθ 
(θ6.1286}}). 10 18 δειίου τὸ (μα 1 88 8 αιιοϑι οι 
Πρ “--“-ο-ς.ἧ.΄ῆ΄ῆ΄ῸΦΟρΤι....“““--΄............. 

[ΡΠ ογάκνοσεν, ἢ δοοοτάπηοο τ ἢ 818 νίαν, πνοὴ ϑοοσζηφ 
ἴο 60 πιο ςογτοοῖ, δροακίηρ ἰο ἰδ [Ὁ] ον ἜΓΒ : " Υ μγθ ον ὃχ- 
οἸ μά οα ἔγουι 1ἢ9 ῥγίν!ορο οἵ βοῦθυβ ἴο ΘΟ 8 ΔΙΑΓ οἡ Μοπηξ 
Ζίοῃ : Ὀσὺὺ Βὲ}}1 γοῦ τθᾶν 97ἘΥ ταογίβοες 97 τἱρλιίδομεπεδι, ἴθ 
Βαοσίθοο οὐ ἐδ ποαγὲ. ΟἿἾῸΡ βδογίῆσθ οὗ τ κῃ θουδιοθα ἰἢ 
ΒΈΝΤῚ ΔὩ ἃ τ ροκηθδ5, μοΐ τ ἢ Βδηἀδ διαϊηθὰ ν ἢ} Ὀ]οοά."--- 

Ὑ{06 Ὑγοῖῖο δυρροβδοα [πὲ (ἢ Ῥαα]τηεὶ τοδοοῖὶβ Ὡροῦ ἕδθ 
ἸΡΔΏΥ ἈΠΟ ΒΌ ΠΟΥ 11} Ηΐτα, δηὰ ἱποϊ μοῦ ἔπθτὴ ἐπ ἰδ ρσγαγος. 
ΤῊΘ Ῥγαυοῦ [6 [Π6 ορίδείνο αὶ ἐλμλν, δ δῶ Ἰοηκίημε οΥ͂ [161 
τὰ Τὰ δί6 οσσῃ. “Ὁ (μὲ ψὸ χηϊχας 800 ργουροιγ."--Ὁ. 



ῬΗΔΙΜΌΓΥ. 11] 

ἴδῃ 65 δὴ ορίδίϊνυο, 
ἰοῦ 18 ροβϑί Ὀ]6. 

Σὐΐε προ τᾶ 189 Ἰίρδὶ οὗ ἢν οουῃῖο- 
ποθ. Τμεδο νοσὰβ δῖὸ ἱἰγοίθα Ὀγ Πυρίεϊα 
δηὰ (διιρδυδοῃ 88 8.}}} (6 ψογὰβ οὗ {μ6 πιαην, 
δαὶ ἰὰ 18. ΙΏΟΓῸ ΒΒ} 18Ὁ]6 ἰ0 ΒΟΥ ἔμοπὶ ἰ0 186 
δυΐδονγ, ἰὰ πτΐο86 αι ογοθϑβίοη {86 {70 ΒΟΪ ΘΙ. ὁχ- 
Ριθαβίοῃυβ οὗἨ ρυίδϑί νυν Ὀϊοδδῖηρ, Νυπι. Υἱ. 26, 26, 
““ππιάζε ϑφάλεπε,᾽" “ἘΠ ὑρ᾽" τοῖς ρον ἰοροίδοτν. 
ζει ᾽ἴδ ἀουδι[Ὁ} ΘΕΟΣ ὑπο γῸ 18 ποί 811}} ἃ (μϊγὰ 
τοίογοπμοο δι ϊποα τ 1} [86 ΟΠ ΘΥ8 ὈΥ δὴ δ᾽ 8 οη 
οὗ 86 ἴοτγιι 7102 ([ογ ἰμο ρΡοϊπμιὶπρ ΘΟ ραΓΘ ϑοτι- 
το τ Βιδὶ, Αὐλαπάϊ. 1.110) ἰο Ὁ) τεθαπποτν, βιαπὰ- 
δὰ (ϑαοῖβ: 1οὲ βίγοδια 6] ἰσβοῖ, Ὀαὐΐον: 16 
ὙΔΥ6). Βυϊ βἷποο δε {256 Ὠἰτη86]7 σταπηίδ ἐμ δὶ 
6 ἀοτίνδιίοη (15δκὶ, Βοβθηῦ.) ἴσοι 2 8 ποῖ 
ΔΙΙο πα ὈΪς, δὰ {86 Γοΐδγθ 06 ἰΒ ΟὨΪΥ͂ (0 ὈΘ γοοορ- 
πἰτοὰ ὉγΥ ἰἶἰΠ6 ογο, δηὰ ποί ὈΥ [268 ΘΔΓ, 16 8 δά- 
ΥἹΒΔΌΪο, ἢ ΑΌδη Εσγα, Γαΐ μον, ἐἐ αἰ., ἰο Βο]ὰ 
ἴδϑὶ ἰο (818; (μαι 17ἸῸ2 ἰ5 1||κ6 δὲ) (τ κοι 15. ἴὰ- 

-ι Ω 

ἀεοὰ ἰμο τοδάϊηρ οὗ 1 Οοἀὰ. Κοηῃ.), ΘΒ ρϑοΐ δ! Υ ἃ8 
ἴηο ἰαϑὶ τωϑῃιοηοα ἔογπι οὗ {16 ᾿ρ γον 18 
80 4130 ἱπ Ῥδ. χ. 12 ἰηβιϑϑδά οὗὨ [δ υϑ0Ὰ] ἴΌΓΠι, 
ΚΏ. Ἐ. τοῦ Οτίθαρογε (Ζων Τεχιἀτίεα ἀεν Ῥεαίπιεη, 
186], Ρ». 2) νυ ϊβίι 95 8180 ἰο πὴ αῖκο (89 δἰἐογδίοη οὐθῃ 
ποτα. δὲ γυ ϊμχαίο ΒΔ8 δἰσπαίεηι εδ΄, ἀοσογάϊης (0 
(80 δερί.: ἐσημειώθηκεεκιαα δ Κπονῃ ὈΥ̓͂ ἃ ϑἰζῃ, 
ὙΓΣΟ ἢ 5 ΘΧΡΙ αἰ π6α ὈΥ͂ ποδὶ ἱ ΡΡΥΘΙΘΓΒ: ἐὺ Ὀθδιη8 
80 ἱμδὶ 10 ΏδΔῪ ὈὉ0 Κποτῃ. [Β΄θμπ: “ἰηδίοδα οὗ 
ἀθαρδινγην, μ6 ὈΘ]16ν68Β; ἰηδί6δα οὗ σοι ρ]αϊἰηρ, 
ΒΘ Ῥγδαγβ. Ηθ ὀρροβοβ ἷδ ΟΥ̓́ ὈΥΑΥ͂ΘΥ ἰο [Π9 
ὉΠ ΘΙ] ον αᾳαθϑιΐοη οὗὨ ἴ86 την." --Ροι 8. 
ΔΙΟσδθ 6. : “᾿μαϊσαίθβ ἐμ ΧΡ ΒΘ, ΘΟ ΡΤ ΘΙ 6ἢ- 
δἶγο δρίγιῖ οἵὗ ἰγὰο ρῥἱδὶυ, οχίθη δ (δ 6 ῬΓΑΥΘΡ ἰὸ 
δἷκ ΟΠ Δ πο ἢ 8 ἴῃ τη ϊϑίογίπο.᾽"᾽-Ο. Α. Β.] 

γον. 7, ατϑαῖοσς 8δ8ῃ [2 ἴογε ἰλαπ---Α. 7.].- 
ΤὨῖΒ βοῃίθηϑα 18 ΥΟΡῪ τθυδὶΣ ΘΟ γΔοίοα, δα οὁοὩ- 
ἰδ 5 ΤΟΔῚ ἰθτοθ 6᾽}}0898: (1) οὗ δῃ δα)οοίνθ, 
τοδίον οὐ Ὀειίον; (2) οἵ 86 4.68, δοπιραγθα, 10Υ ; 
(8) οἵ {μ6 χοϊβϑιΐϊνθ οἰὑμ ον 8716. τ6 ((6βϑηΐ8), 
ΟΣ ΔἴΟΥ ΠΕ Ὑ1ὴ0 (΄. Η. δῆ168..), ΘΒρϑοίδ! Υ 1 6 
που]ὰ ἰγαπδὶϑὶ δοοογαϊῃς ἰο (Π6 Δοοθηίδ: {Π,8ῃ δἱ 
(86 εἴπη οὗἨ ἐδμαὶν ΘΟΤ δπἀ 07 σἰη6, τῆ θα ὑΠΘΥ͂ 
δα δυυηάδηι;: δηὰ ἢ γγὸ ψου]ὰ ποὐ ἰδ |κο ἐμ [0]- 
ον 33 δβ 8ὴ ἱπάροπαθῃΐ οἶδι8θ: (ΠΟΥ 8.6 
ΠΙΔΏΥ͂. Ἐοτ ἴΠ6 ρδειϊδα το οορ. Ἠυρίο]ά. ΑΌδα 
Βετα, Κιπιοδὶ, ΕἸαπιΐπ 8, β8ο 8, ἀυοϊὰ 086 611 }}0808 
τι 1Π6 οχοσρίίοη οὗ ἰμδῖ οὗ [89 Τοϊδίϊνο ὈὉῪ 19 
ΓΘ ΒΙ]διῖοη : δΒίποο ἰδ ὑποὶν ΘΟΥΏ, ἐΐδ. Τ}ι18 
ἰγβηϑἰδιΐοι ἰδ, ΒΟΥ ΟΥ͂ΘΡ, ΘΟ ηθοίθα ΨΊΔ πἰδίοτὶοα] 
οἐχρίδηδιΐοιδ τ᾽ ἢΪΟ ἢ. Δ ΓΘ ΘΟ ἰΓΘΙΥ͂ απίθ Δ Ὁ] 9 Τ6 
ἐγδηδἰδίΐοη οὗ ἰὴ 9 }ς. ο]] ον 5 ὑπὸ τοδαϊης οὗ {10 
δερί.: οὔ ἴμ6 ἔγυ!ὶ οὗ τ οἷν σοτ δηά νῖπο δηά οἱἱ 
(Β6Υ αὰ ἀδυπάδποο. Βαὶΐ ἰηϑιοδα οἵα ἡγμοίω, ΓΠΔῺΥ 
δισϊοὶ ῬΒδιιογῖ68 γοϑα (σέά, βομοχμ) α ἐεπιροτε, 
ψ 10} 1686.8 ἴο ὑμ9 τοδάϊηρ ἀπὸ καιροῦ ἰῃδίοδά οὗ 
ἀπὸ καρποῦ. Ἐππαϊὰ, ΟἸΒῃ., σδρῃ. οσχρὶ απ ὑπ 6 
δι χ 88 ΠΩ ΡΟΥΒΟΏαΙ. Ηυρίεϊὰ γοΐοσβ ἐξ ἰο (ἢ 6 
ἸΏΔΏΥ (Υ0. 6); πιοδίέ ΟΥ̓ ΘΥΒ, ΘΟΥΓΘΟΙΥ, (ὁ (Π9 
Θηοιἶθ6 οὗἩἨ ὑμ6 ρΡοοῖ, δηὰ ἱπαοϑὰ πιοδὶ ῬγΟΡΟΕΪΥ 
(με: ἰδδὺ (δε αὐυἱοὶ ͵0γ οὗἩὩ (86 τογαὶ Ῥβαϊπιΐβί, 
πο Τα) οἶ 668 ἴη αοά, τ λῖ]δὲ ἢ6 18 βυδοσίηρ Ὑϑδηῖ 
ἷπ ἃ ἐπι δῦ ἴοοὰ 68 ΟΠΪΥ οσοδδβίομ! Υ Ὀ6 
Ὀτουρμὶ το ἀΐπι, ονΐηρς ἰο {80 Βοβιλ] ἐν οχοὶϊοα 

ἱπδὶ δἷπι πῃ δἰπιοϑὶ (89 ϑειΐγο ἰδπὰ (2 ϑδιω. 
ΧΥΪ. 1. χυὶϊ. 26 84ᾳ.), 18 8οὶ ἴδι. δῦουθ ἰδ Ἰουά 
τορίης οὗ Βῖ5 ΘΏ ΘΠ2108, τῆ 0 ΓΟΥΘὶ ἰπ (ἢ 6 δου πάδποο 
οἵ δβαγγοδί ; σοπδοαῦοπ Υ (Π6 Βἰβίοσὶ 68] γϑίθυθισθ 
δ πιαϊηϊαἰ πο οὐθῶ ΒοτΘ δζαϊηδί (6 Βυρροβί(οη 

(06  εἰ.6) αἰ μβουχκὰ {δο ἰδί-. {π8ὺ 89’ ροοὺ πιο ΟἿ 0.868 8 ῬΤΟΥΘΓΌΪΔ] ΘΧΡΥΘΒΒΙ ΟΣ 
(Ηυρέ,, Ηἰιεὶς, Οδιιρ δυβοι, οἰ αἰ.) ἴῃ ογάογ ἴο 
Ρυϊ [ιἷ8 το] κίουβ 100 δἰρδος ὑμδὴ (πὸ ἰρσίιοδὶ 
ΜΟΡΙΑΪΥ 10γ. 

[{θο]τχβοῖ : 4“ Θανια πδα δσοθ ἰο Μδμδηδῖηι, 
γγ 1 18ὺ {86 το Ὁ 618 ΤΟΣ δηοϑιηροὶ ἴῃ Οἰ]οαὰ. ΤῈ 
Ἰαπὰ γχουπὰ δου ᾿ΐπὶ ννἃ8 ἰοδι}16, 80 ὑπαὶ ὃ δὰ 
ΤΟΟΘΙ γα ῬΓΟΥΪΒίΟΠ8 88 βίοϊθη ἔὉΓ ἷβ βυρροτί, 2 
βδῃι. χυὶὶ. 20-290. Ῥογμὰ}8 ἰὑ 88 δροαυὶ (δ (ἐτὴ9 
οὔ 6 ἔδηδὶ οὔ 6 Ταοσπαυϊθβ. 7.8 μαγυϑϑὶ οὗ 
ξταϊη δηὰ νὰ 88 ραβδί, Α σίοὶι παγυϑδί οἵ σοῦ 
δηὰ πον ἱης δὰ Ὀθοα Ὀγουχθὶ ἱπίο {116 ὈΔΓΉΒ. 
ΑὈΒΔΙοτα᾿ 5 ΘΟ] θοῖογ8 οὗ σχϑύθηῦθ ᾿ἰδϑὰ ἃ βίγοηρ 
ΒαρΡοτί ἰὼ ἰΠ080 τοι Ῥγου ϊβθίοηβ οὔ νοι (ΠΟΥ͂ 
μαὰ 16 ἀἰϑροβαὶ. ανιὰ δῃὰ διῖ8 1110 Ὀδηὰ δὰ 
86 Δρροδγηῶσο οἵ ἃ Ὀαπὰ οἵ θοζρατγθ δηὰ [σθ0- 
Ὀοοΐογβ. αὶ {ἰμ0 Κίηρ, γ8ο 888 Ὀθθηὴ Ὀτουρῶί 
ἔγοια {μ6 Βοϑρίγθ ἰὸ ἐδ Ὀορχατ᾽β βι88,, 8 ὀυθῃ 
ΠΟΘ ἰογοῦϑ (8 (6 σϑῦοϊβ. δαὶ 6 |188 
ἴῃ ἰθ ϑᾶγὶ 18 ἃ Ὀοιίοῦ ἰγοδϑυῦσα δὴ {67 
αῦθ ἰὼ ὑμποὶρ Ὀδγπθ δηὰ οϑ]αγθ." Ὡἤγογὰβ- 
ΟΣ: ΜΔΩΥ δος γοὺ (θενὰ 18. Βρθδ]ζ- 
ἵπῷ ἰο ἐιἷ8 [ΟἹ] ΟΟσΒ, ῬῸ δοοοιρϑηΐϊθα Βίτῃ 
ἴῃ μἷϑ δϊριεν ἔγουι Γαβαα οὐον ἰδ9 Μουηῖ οὗ 
Οἰΐνοθ, δὰ Ἰοοῖς τ δι} } ἀπ ἀοϑμοπα!ρὶν οα 
(6 οἱἱγ ἔγοπι ὙΠΟ ὑμΠ60} ΓΘ Αγ γΘ}}, ΓΔ 
ΔΙΏΟΙ γοῖὶ 816 Βαγίηκ,  ΒΟΣΘ 18 ΔΩΥ͂ ΟΡ9 Ἰοἴ 
Ἦλο υἱὲέ δῆοισ μα απῳ σοοαῦῇῷ Απὰ δ6 ἐυγη8 ἔγουλ 
θπὶ δηὰ ΓΤαΐβο8 δὶβδ ογο8 ἴο αοὰα: “ Ζογά, ἐπὶ 
ἐλοι τὦρ ἰλὲ ἐκσλὲ  ἐὴν οομπίεπαηπεα ὠροη τ8.Ἶ 6 
οδηδοῦ ΠΟΥ, ἰὺ 18 ἴγιο, ΟἿΣ [ἢ 6 Βδογί 668 οὗ υἱο- 
ὑλη8 Ὀοΐογθ ἰδ Αὐὶς δ 7ϑγυβδ]οπι, Ὀὰϊ νγθ [ΠΔΥ͂ 
οἴου 80 Βδοῦ β6θ8 οὗ ὑμ6 βριχὶῖ. 0 δυο ποίϊ 80- 
0688 (0 ἴ!9 ὕτίπι δὰ Τ)ιυπιοτα οὐ 86 Ηἰζὰ 
Ῥγίοϑιβ Ὀγθαβί- ρ]αίο ἴῃ [6 ΒΔ ΠΟΙΌΔΡΥ ; Ὀὺϊ αοὰ 
Μ1}1 ἰδ ἂρ (π6 Ἰρι οὗ Ηἰβ σουπίθηδησο ὕροᾺ 
υ8. Ἦτο οδῃῃοῦ ΠΟῪ τϑοοῖγο (ἢ6 Ὀομοαϊοίίου οὗ 
189 Ρυϊοδίβ: “71|ι9ὸ ἵογὰ 1688 μ60 δηἃ Κορ 
8:66: (86 Κοτά τγ816 Ηἰ8 ἴβ69 (0 Βῃϊη6 ρου (660, 
διὰ Ὀ6 σγδοῖουβ ἃπίο 96: (9 Ποτὰ {τ ἂρ Ηἰβ 
ΘΟ ΙΘΏΔΠΟΘ ὉΡΟῸῚ ἰμ66, δὰ ρἶνγο (86 Ρθδοθ᾽ 
(Ναπι. τἱ. 24-260): θυΐ [86 ἱρογὰ Ηἰ ὨΒο0] 18 ΟΥ̓ῸΡ 
Ργδοϑοηὶ τ} } ἃ8 (0 ὈΪ688 υ8, Δη ἃ Ησ 1118 ἊρΡ 186 
Ἰαδί οὗ Η]8 οοὰηΐθηϑησο ὕροη υ8. ΤΠΟΓΙΘ 8 ΟΡ 
ἰχὰθ σοοά. Τῆογο 18 ΟΡ ΖΘ, Ϊη6 οἰ 688, --- 
8 Π᾽δά 688 οὗἁἨ Ποδεί,---γθαίον {880 ΔῺΥ  ΒΙΟ ἢ ΟΡ 
τ 168 ολ ἢ ἔδοὶ οὐ δοσοιηῦ οὗ [86 ἰπόσϑδβθ οὗ 
ἐμ οἷν τηδίογϊ αὶ Ὁ] θϑϑίηρμβ οΟὗἨ ΘΟ δά ]ὴ6 (ΥΟΣ. 
7). --ο. Α. Β.] 

δὲν. Υ. γεν. 8. ΤῈ 6 τϑρὶ ἃ οἴιδημο οὗ οδχρουΐθῃϑθο 
νι ἰοἢ 8 Δα! ἰ6ἃ ἰο ὈγοΥδΙΪ 18 80 ἱῃοοπσαὶνϑὉ]6 
ἰ9 ϑοῖὴ8 ἱμίουργοίοσβ, ἰμδὺ (ΠΟΥ ἀο ποὶ οΥ6 Γ6- 
βδατὰ 86 Δββῦγαποο οὗ (86 ῥγαγὶονς Ῥβα]ηϊδί {δι 
᾽6 ᾿ι88 γοοοϊνοα ῸΥ ἔγοτα (6 οτγὰ, 88 8 ρυϊποὶ" 
ΡΪ6 ἀογίνοά ἔγοιῃ ὀχρουΐθμοθ {ν}} Ηαρίο]Α), ἰο 
ἡ ἴοι [89 Ῥγαγίηςς δὴ ὁ8ὴ τοίον ἰὴ ἰογίωϊ Γο- 
τα τ ὈΣΓΘη60, ἩΪ ἢ ἃ σίδποθ ἐσνγαγὰ8 6 ρσγϑοίουβ 
Ἰίσῃὶ οὐὗὁἨ [80 Ὀϊνὶπμθ οουπίθηδβποο; 8ι1}}} 1688, σῖτα 
ΗΘ ΒιθΌΘΥ, ἀο (ΠΟΥ͂ Δἴονν πὶιξοαῦ ᾳαθδίΐοῃ 
ὑμδὶ ἰξ ἰ8 δὴ οχρυθβδδίοη οἵ [6 οοιμΐονί οὗἁ ζδιία 
τοσοϊγοὰ ἰαΐο ἴ86 οαρὶ ἰὰ σοῃβοαῦθηθο οὗ ἰδ6 
ΡΥΘΥΘΥ 08. υἱἱογοά, δὰ οὗ (86 ἀββύσβῃσο οὗ [δὶ (ἢ 
ἴῃ ἰἴ8 Ὀοΐης οδζαὰ ; 80 8180 ὑπ 6ΥὙ ἀο ποί ραϊ 8 Ῥϑυ8βο 
ΒΟΙΏΘΎΒΟΓΘ ὈοιγΘΘ ἢ γ6γ8. 6 δηᾶ 7 88 ᾿ἸπάΐΒρΘ 88 - 
016, ὑδαὶ {86 δρίδἰοα Ὀτοδϑί οὗ (ἢ 6 ροθὺ ΠιΔῪ Δ γ9 
(τὴ6 ἰο Ὀγθδίμϑ, ἰὼ ὀγά ον Κ'μδὲ 8 ἔθ6 108 ΤΑΥ͂ Ὀ6- 
ὁοῖλ6 Θοτηροδβοά; Ὀυϊ (ΠΟΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΘ 8 ἰοῃ ΖΓ ΒΡ (6, 
διηὰ ροβίυ]αῖο ἴον 1ὑ ἃ ἡογἕα! θατὶ, νυν ἷ6}} 8 68 ΗΤ- 
ξὶρ 18 Βρὰὴ ἰὸ δ σοῃ͵οοίιτο (Π8ὶ ΥΩ ΓΒ. 7 δπὰ 8 
ταὶ κι μανὸ Ὀ66ῃ ΒΒ. ΒΘ ΘΏ ΪΥ μἀἀοα Ὁγ [86 Ροθῦ. 
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ΤΥ ἃ ραυι συ οὐθηΐ 18 ἰῃϑἰβίϑα οὐ Ὀδί γθθ 
γογβ. 6 απ 7, ἰμοὴ ὁ 18 οδϑίονγ, ἰπβίοδαὰ οὗὁἁ δοῃ- 
δον ΔΩ Ὡπκηόνη ρσοοά ἔοτίαηθ, 0 ΒΌ ρΡοΟΒ6 
ἐμ 86 ΤΔοὺ νν 6}} Καόονψα ἴ0 8}} ἀχρογϊθησϑα Ὀθ] 1 ΟΥ̓ΘΤΕ, 
δαὶ ἴῃ διἀδῃΐ ῬγΆγουβ τη86 ἰῃ {ἰπ|68 οὗ Β6ΎΘΓΘ 
σαϊδιν, ΠΥ τοσοῖγθ ἃ Ὀίνίπο Ῥγοιϊΐβθ οὗ ὁ607- 
(Αἰ ΠΥ Ὀθίης ποαγά, δ τὸ ἰγαδηθρονίοα νῖ(ἢ 8 
Ὀουπηά ἔἴγοπι 816 6858 ἴ0 ΟΥ̓ ὃγ (86 ργδοΐουϑ δοι- 
ἴθῆϑῃ66 οὗἩ ἀοἀ Βϊηΐπρ ὈροΩ ἰδ ΡΟΓΒΟΏΔΙΪΥ ἴῃ 
6 πιοβὺ ἤδαεγ αι} πἰσίι οὗ. σαϊαταῖγ. Βι οὐθὴ 
818 βριγιϊαδὶ οχρ παι οα ἰβ Θῃ ΙΡΟΪΥ ὉΠΏΘ668- 
ΒΔΥΥ͂ ΘΓ, ἴ0Ὁ [Π6 Βυρρο"Ἰίίοη οὗ ἃ σἰδῆρθ οὗ 
ΒΘ. πο ηῦ ἰβΒ ΒΙΠΙΡΙΥ’ Γογοθα ἰηΐο (μα ἰοχί. ΑἹἸ- 
ΓΟΔΥ ἴῃ τοῦ. 8 ἰῃ0 Ῥβαϊπιϊδὶ 88 Θχργοβδοα 
16 οοπβάοηῃοο ἰπαϊ ἢ18 ργάγοτβ νουϊὰ Ὀ6 Βοιρά, 
ἴῃ (1886 ΔΒθΌγϑ 66 ΟΥ̓ 18 Ῥοου αν τοϊδίΐοη ἰο Θοά, 
δηα ἔγοιῃ (δ 8 ροβίἴοῃ οα]]6 ἃ ἃροη ἰδ θῃθτηΐθ8 ἰῸ 
σαροηί. ΕἼΟΙΏ (116 β8ῖη0 Β᾽[δ.10η ἀπὰ οσοπβάθῃοθ 
86 δοη Ἶπ}68 ἰ0 ΒΡΘΔΚ 6 δ6 ἀγανβ ἔοτί ἢ ἔγουι 
(8 οῖν βί χῃβ δηὰ πιυ στη γβ, {16 ααθδίΐοη οἰ γου]αιπρ 
διροης ἢ Ϊ8 ΤΟ] ΟΓ 8. ὙὙΠΊ1ΟῺ δὰ τομηαϊποα ἔσθ ἰο 
πὶ, ἡβοαρὶ ἀϊδοουταχοα. ἸΤΐἷβ ᾳυθβίῖοη τηυϑί 
Ὀὰὲ δηϑνοῦοά, δηὰ ἢ ΔΗΒΎΘΓΕ ἰἰΐ αὖ ομσο, Ὀαΐ ἠοῖ 
(ΒΟΥ ΙσΑΙΥ οὐ ἀϊάδοιΐοΆ}}7γ, θὰ ῬΓΘΟΙΘΑΙΥ, τα- 
Ἰϊσίουδ)γ δαὰ δἰ ίσα!ν, 80 ὑμπαῦ (ἢη6 ἈΘΆΓΘΟΥΒ Μ1ΠΠ0 
δῖα ΒΡΙΓΙ Δ} ψτοισῃθα ΤΥ Ὀ6 ἀγανπ ἱπίο [8 
οοπχίοτιϊηρ Θχθοτοίβ6, οἱΖ., ἰο ῬΓΘΡΆΓΘ ὑΠ ΘΠ Β6ΙΥ68 
8 Ῥοδοοίι! δπὰ χυϊοὶ 8166 Ὁ ἴῃ {Π6 τιΐἀβὶ οὐὗἁἨὨ {δοὶγ 
ΘηθιηΐθΒ ΕΥ̓͂ Ἰηνοκίηρ Ὠϊνίηθ σγθθ. ὈῪ {μ8} Κῦ] 
οοηξοββίοη οὗ ὈΪ βδὶ ἢ ΡΒ δΙΛοδΣ χρυ θησοα, δηὰ 
ὌΥ γοβίρηδίϊοθ ἰοὸ (6 ρΡγοίβοίίοη οὗ {86 ΑἹ- 
τοὶ σοῖγ. 
Ὀισθοῦν 11} ΣἸΑΥ το ἄοννῃ 8ῃ  5166}.--- 

1116 δάγογῃ, βοοογάϊηρ ἰο ΗΠ υρ[οϊὰ, ἰ8 ν᾿ τοι 6 πλ- 
ἢ 8518 μα ΤῊ ΟΓΘΙΥ ΒΟΡΥ͂ΘΒ [0 ἈΠΙΐ6 ἔν} ΒΥ ΒΟΉ ΠΟῺΒ 
γον. Βυὶ ἐ{181 19 γογγ σοϊηοϊάθησθ οὔ δι νυ ϊοἢ 
(6 τὸ νου 8 ἰδ 8 σοι! 6 ἃ ΟΧΡΓΘ88, ἰδαὶ 18 ΒΘΤΡΘ 
ὉΠ ΘΠ ΔΌΪΥ ΟΣ ργθβϑοα ὈΥ (6 δάνον, ΡΒ. οχ]ϊ. 10; 
3 6γ. χὶὶ. 14 (Ενα]ά, 1)6}}ΠΣ 80}, ΟδρΡῃ., ΗἸΣὶ ρ), 
μοῦ, δέου ΑΌδη ἔσγα, 8 οχρίδιηθὰ ὉΥ 
Βοηθ: δ (Π6 8816 ὑΐπ6 ἩΪΓΔ ΤΟΥ͂ ΘΠΘΠιΐο8; ὉΥ 
οἰπουβ: ἐοροί! 6 1} ΤῊΥ͂ ΘηΘΙη168. [ΡΟΓΟΥ͂ΠΘ: 
«Αἱ οποοὸ εοἱἱὲ 1 ἰαν πιὲ ἀοιοη απάὰ δἰ66}---8Β Βοοῦ 88 
ΙἸἰὸ ἀσνη, [ δἴθθρ, ποῖ ανδββοὰ Ὁ ἀϊδιαγοΐης 
διὰ πηχίουϑ ἱδουρ8.--Οαο. Α. Β.7]--ΑἸομθ ἰπ 
βϑίοῖν.---ἰι 16 ἀουδο} πῃοῖθο ν [6 δαάγνοῦ ἰ8 
ἴο Ὀ6 οσοηπροίοα ψίῖι ἢ 9 ΘΒ ουδὴἢ δοσοτάϊηρς ἴο0 ἰδ 6 
δ.  ΠοΥ οὗ (6 Ῥαῃοίδίογβ, ἔοσ νοὶ, δ θη Σ 
γῬϑοθῃϊΐ ἰμ γργοίουβ, Εν], ΟἸ8}., Οδιρῆ. ἀθοϊάο, 
δὰ Ηυρζο] 4180 αἱ Ἰθαβὺ πο] 1π 685 ἴο (18, ὈΘΟΘΌΒΟ 
186 τοίογσθποθ 0 Φϑβονδὴ 88 (ἢ 6 ΟΠ]Υ φσγουμπά ΟΥ̓́: 
18 δδίοι Υ δογγοϑροπὰβ ννἱἢ μ6 Ῥγουϊουβ 60ηῃ- 
ἰγαϑὺ ((αἰνίη : (86 δ'οπο βυβοϊοηί Οη6, 0 Γϑοοπι- 
ῬΘΏ8568 6 μοὶ ποῦὶὰ); ΟΥ ὙΒΘΙΒΟΣ 10 ὈΘΙοΙ ΡΒ 
ἴο 6 ΒΡΟΔΚΟΡ ἴῃ (80 βὶηϊ δολιῖοη ““ αἰοπε,᾽" “6 86- 
»Ῥαταίε,᾽"" ψὶτ ἢ ψ δ (86 ἰάθεα οὗ βαΐοί υ δῃὰ ἰηιὶ- 
ΠΔΟΥ͂ ἰα Θοῃηθοῖοα (ΘΒροοὶδ" Υ οἷον ἴῃ 76 γ. χὶ ὶχ. 
81). [ἀθοϊάθ ἔοὸῪ (18 1δ8ὲ ᾿πυθυργοί δυο, τ 16 ἢ 
18 Τουπηᾷ ἴῃ ϑορί., γυ]κ., δη4 4}} δποϊβηΐ ἰγϑῃβὶα- 
(ἴοη8, δηὰ βδοιβ, ὃ9 οϊίο, ὕου οηροτῖο, θ6- 
}12., Ηἰἰσὶζ, δπιοπς τοοθῦϊ ἐπ Υργοίουβ, Ὀθοδι86 
(16 ποῖ ΟΌΪΥ σίνοβ ἃ σοοα 586η86, Ὀυὺ ὈΘΟΘ.86 ΟἩ]Υ͂ 
Ὀουί. χχχὶϊ. 12 δὴ Ὀ6 δἀἀυοσοὰ ἴῃ ἴ6 Ἰαηρύδρο 
ἴοτ [86 ΡΟΒΒΙ 1 ἰγ οὗ π6 ἦγϑι δἰ χοὶ δοδιίοη, νυ αἰ 18ὲ 
8}} οἴοῦ ῥϑβϑαίζοθ Βγ6 ἴῃ ἴδνον οὗ (6 Ἰαίϊίου, 
Θβροσία ἢ θοαυ. χχχὶϊὶ. 28 'θ δηδίοροιϑ, δηὰ ρδσ- 
..8 08 ἰγρίσδὶ, ᾿υδί 88 ἴο 086 ᾿αβὲ τογὰβ οὗἩ {16 
Ῥβαῖτη, ἴον. χσχυ. 18, 15. ΗοηραίθηθοΥΩ, 80 
τὰ Δ (65 (δὲ ργοπιὶποηΐ, σου α πἰἴ6 Ὀοΐἢ Τούδγθ 668 
δυὰ δαἀάιυιοοθ8 88 ἃ γϑδὶ ρᾶγ8}]6], θυ. χχχίϊὶ, 12. 

[Βίοτα : ““1μὲ (Βουρλί {880 5 ον δ 18 (8:9 ΟὨΪΥ 
Ῥγοϊθοιίοη, ἰ8 σι μουΐ πγούϊνο ἰπ ἴ86 δοῃίοχί, 88 
ἴι 18 ποί βαϊὰ ἐμδὶ 6 Ἰδοϊζοὰ οὐδοῦ ργοίθοί οι, ποτ 
οὗ ἴ:6 ἸΩΔΏΥ δαὶ ὑπο γ βουχῃν οὐμοῦ Ῥγοίϊθοίίοῃ 

ΔΌΥΜΟΡΟ οἶδ. Το ὙΊ27 διὰ ΓΘ) δὐϑ ῬΑ- 
ῬΆ]1οἷ, δὰ ΟΧΡΓΟ6885 8 σοιῃποη ἰάθα 88 ἴΠ6 ὑπο 
γὙοΥῦ8 ἰῃ ἰμ9 γβί τθη 0." ο ΑἸοχδηᾶθῃ: 
“ Αἰοπεὲ ἵπ δαξείψ ἰδοιε ιοἱδέ πιαζε πιὸ αιοὶξ.᾽" 
ΤὮ686 τον κα οὗἨ Πἰοητη 8.6 οομνί ποῖ. 8 6- 
ἘΠ {286}: “780 ἰδ ῖο8 τῖϊὰ τ πϊο (η6 ΡΒΑΪπὶ 
6Ἰοὁ5868, 5176 88 ἴθ ἰαϑί βοιηβ οὗ 8 γε Βοῦβ, 
Μ Ποῖ ἀἴο8 ΒΎΓΔΥ ΒΟΙΥ, δηὰ δ 1ὑ γγοτο, ζ }ἘἸΐηρ 0 
δἴϑθρ ἰίβε 1, ἢ δηΐθ ἴ8 τρί; [06 δυγϑοί Π688 οἵ (μ9 
Τα 810, δὰ ΒΑΡΙΩΟΩΥ οὗ Π6 ΒΟΌΣ ῬΒΔΠ6Γ, 888 
Ὀδοη ᾿οϑί ἔῃ ὑπὸ ατοοῖὶς δὰ 1,ϑιἱη ΓΒ] αἰ 10}8.""-- 
σ. Α. Β.] 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ΕΤΒΙΟΑΙ. 

1. Ηο ψῶο Κῆον8 μὰ πιογαΐ πδίαγο οὗ αοά, 
βΒἰαμὰβ ἰῃ ἃ σγδοίου δ ρεγδοπαὶ τοϊδιΐοη ἰοὸ ἢϊτῃ, 
δηαὰ ὀχρότγίεηοεδ Ὀϊνΐη6 δβϑἰβίληοο 88, ΟΥὐΥ̓Θἢ ἴῃ 
ΒΟΥ͂ΘΓΘ ὑϊπι|68, ογίίποδα ἴὰ ὈΥΆΥΘΥ, σομγασὲ ἴῸὉ 
(89 βίγυχρ᾽ο ογἀκίποὰ ὁ πὶπ), σοπηβάεποε ἴῃ ἰδ 9 
Βοῖρ οὗ Θοά, δηὰ οοπείονί Ὑΐ0|λ Τοΐθγοησθ ἰοὸ ἐδ6 
ἴββιο οὗ ἷ8 4.) οἰ]οῃ. 

2. Αἰσλίεοιιδηοεα δὰ Ο,Τασε ἃτὸ Ὡοΐ ορροϑοὰ 
ἰο ΟὯ6 8ποίπον ἰῃ αοά, Ὀὰὶ πδη πιιιϑὶ ποὶ ἔογγχοὶ 
(πδὶ Β6 τοιβὺ δηῖον ἰπίο ροδιίἷϊοσεα δῃηὰ αδοίυ6 
τοϊαιϊοηθ τ τοΐογοησθο ἰοὸ δοίλ οἵ ἰἰθ86 δἱ- 
ὑὐϊθαΐοβ οὐἁ Θοά, 1ἢ μ6ὸ πουϊὰ οὈΐδὶῃ διὰ στοὸ- 
ἰαΐῃ σἰρυιθουβηθθθ, Ῥθ86θ, δηὰ ἷογυ. “Ηο 
ΜῈ0Ὸ ἰδ Ῥογρίοχοα ὑσὶ ϊνίηθ ρουθγητηθηΐ 
δι)ϊἀβὲ (6 σοηξυβίοη ἰῃ ἰδ σον ΒΒ πιονϑ- 
πιοηΐβ, δηὰ 818: ψ]θγο (ἤθη 18 Ῥγονιάθησοῦ 
ἀοιηδηᾶβ ἱπαΐ ἢ6 βῃουϊα Ὀ6 αἀἱγοοίοα ἰο ἐμο βυῃ 1ἢ 
ΟἾΘδΡ ποομάαν ̓̓  (ΟΡ υβοβίοτη). ,ἥ 

8. Ηα νῆο 8 δϑϑυγοὰ οὐ [18 οἰδοίίοπ, δὰ 1118 
ἴανονρ σνὶϊι αοα, Ἰο868 4}} ἔδαρς οὗ δῆ. Βυΐ δὸ 
τιυϑί ναΐμο (ἦε ρμοδῖίίἴοπ σίσεη ἀἴπι, δ ἃ βῃουϊά ποὶ 
ΟἿΪΥ αεγεναὶ ἀϊπιδοί  ἰὨΘΡΟΙ ἢ ἀραὶπϑὶ σα] ππιηϊαιΐοη, 
δηὰ δίαπή οἱ ἡσαϊηδὶ 5850 8, Ὀυἱ Βῃου)]α δἰγεπσίλοη 
πἰτϑο 7 ἰὰ ἰΐ ὈΥ̓͂ Βυ Ὀπλϊ βίου ἰ9 αοἄ, ππὰ γεηιπα 
οἴμογβ, ούϑη ἷβ δάνουβαγίϑ, οὔ ὑμοὶῦ ἀυτν, δηὰ 
διἰιμίαίε ἴθ ὈΥ ψδγηΐϊηρ, δϑαιηουϊΐου, δηὰ 
Βα ο5. (0 ροΥΐογι [ΠῚ] ΟὈἸ 6.1 0}8. 

4. μοτο αἀοά οὐυβοβ 27:5 7πο6 ἰο δἠΐπθ, ἴθ τ 
ΤΩ ἰΒ ΘηΔΟΪοα ἐο ὈΘΒοΙΪὰ τῶϑί δ6 ἀθβῖγϑβ ἰὸ 866. 
ἴον ἷ8 δοιαι ον δια οομβοϊδίΐοη ἴῃ ΒουγΒ οὗἉ ρίοοιι, 
τ] οἢ οἰ μον 6 σου]ὰ πο ραγοοῖνο ἰη ἴπ6 ΒΟῸΓ οὗ 
αϑ[ϊοίίοι, οΥἨ δου]ὰ ποὶ Ῥγχοῖϊ ὈΥ͂ ἱΐ, οσίηρ ἰο [86 
οᾶτο, δῃηὰ ἴθαν, δηἀ ὑπο] οἴ, δὰ ἀοιθὶ, ὙὨϊσἢ 
αἀατκεπεα Ὺὶδ δου. Τὴ λορε οὗ αὶ ἢ 8 ορροβοὰ 
ἰυ ἐμ δομδέ οὗ ἀῃθο] οὗ, πὰ ἰῃς ρῥτγοϊθοίϊοη οἔ 
αοά ἰβ ὈεοίίοΡ {Π 8 ΠΩΔΏΥ ἱμουδαηδβ οὗ συλτάπ, 
δηἀ σὺ] κο ΘΟ ρΔηἰΟΏϑ. 

ἨΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΙΟΑΙ, 

Ἧο ἀο νο]}, ἄσϑί οὗ 411, ἰο δροαξ εὐἱϊὰ Οοὐ, ἀπὰ 
(6 ἰο ἰγδηϑδοῖ Ὀυδβί 658 τ ΟὟΤ ποῖρῃ ὈΟΥ8. --- 
θα τῃ6 ψου]ὰ ἰδ δύ θη Υ τὶ 8 [86 ,7γἐεπά- 
δὴΐ οΓ Οοά ἷἰΒ: 1) ΤΠ Ὀθδὶ οοπδοίαίίοη; 32) {89 
Βυγοδὶ λεῖρ.----Τ το ἰ8 0 εἰκῆ ἰοο ἀδΥῖ το 6 ἐω- 
τεϊπαίοα 6. ἀοα ΒΏΟνΒ υ8 1Π6 ἐξσλέ 977 Ηϊΐδ οοιμνῖ6- 
παποε---Τ 6 Ὀθδὶ δαγό [ὉΓ ΟἹ τοείζαγε ἴθ: 1) ΤῺ 
(Βα: κΚία] αοἰποιοϊεάσηιεπί οἵ ἀοα᾽5 πόρον; 2) (86 
οοπδιαεγαίίοπ οὔ αοα᾽ Β 7ωδίέσε; 8) [6 “εγυεπί ξὼ»- 
»ἐϊοαίοπ [ΟΥ̓ οοηδτντηδίΐου οὗ ἀαοὐ᾽Β ,π|λμίπδδ 
δηὰ οπιπίροίεῃοε.---Δ}} 116 ψῶγ8 οὗ (9 Ρίουβ ὈΘ.- 
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εἴα διὰ ἐμὰ νι ἐγωδέ ἐπ ἐλό αι Θοἀ.---ΕΗο 
ἯὮΟ ΒΡρεδὶβ ἴο ἷ8 σίαίε 977 σγάσε τυυδί 866 ἴο ἰ{: 
1) Τιδὶ 8. πιαῖκθϑ 8 ονγῇ οαῤἑϊπς πὰ εἰεοίϊοπ 
δυγο; 3) ἴδ 6 λείρα οἰδλεγϑ ἴοὸ Ὀθ δβανϑᾶ.---Ἴ 6 
Ρίουβ δυο 986 οοπδίαπέ σαΐπδ: 1) ΒἸχῃῖθοιυθ- 
8058, ἔχου ζαἑλ ἐπ ἰλ6 στασς οὗ ἀοὰ ; 2) ογ ἴῃ 
Θοά, ταϊβεὰ αδὐὔονυϑ 411 απχίείψ απα ἀεεὶγε ἴον 89 
ποτὰ: 8) τ[6 ρεαος οὗ οὐ νλιῖο ραβϑβϑϑί ἢ ἃ}] 
πο ογείδηἀἰηρ.---Α ῥΐουβ τ ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 ΒΟΓΟΙΥ αἵ 
Αϊειεὰ ἴὰ ἰμ6 πουὶὰ, γοῖ Β9 Μ1}} ὨΘΥΘῚ [66] ἱδδὶ 
ο ἰ8 ᾿οσεαζεπ ὉΥ Θοὐ.---Τ]Ὸ τ κίθουβ ΠΥ 8]- 
Ἧ8ΥΒ 79ν} πα ρεαςε.---Τὴ0 σπογβῖ ἀαγάπέδς 18 (δὶ 
οὗ 109 500] τοι ὈΘΙΐονοΒ 1Ὁ σδῃ 466 πὸ Κμίωγε 
9οοά.--- κα πο ᾿ἰνοβ ἱπὰ ἰΠ6 ,ανον οἵ οὐ, δεγῦες 
ἐλῳ Μαείεν ὉΥ ἀδγ, σουιῃῖῖ8 πἰ 8617 ἰο Οοα᾽ 8 »γο- 
ἑεοίοα ὉΥ πἰχζῆί, δηἀ 80 88 7οὸν δῃαὰ »έαοο.---Οὐτγ 
Ἀδρρίπθββ ἀ068 ποί σοηϑἰδϑ᾽ ἰῃ οαἰϊΐϊπρ οὐὰ ἀγηκ- 
ἴηρ, Ὀυϊ ἰπ Βανίης ἃ σγαεσίοιΣ αοὐ διὰ 8. φοοὰ 
ἐοπεείεποε. 
ΒΤΑΞΚΕ: ῬΥΔΥΟΥ 18 (86 σοτμΐοτίὶ οὗ ἃ δοττονσίυϊ 

Ββολτὶ ; [ἢὁ0Γ ψγὸ Κπον δαὶ αἀοἀ Ποαγβ ΟΌΥ ὈΓΆΥΘΓΒ. 
--ἡ θη νγὸ ΡΓΆΥ ἴὸ αοα νγὸ βμου]ά, 88 ἰΐϊ ψγογθ, 
ξαρροτί {π6 ῬτΆγΟΡ ] 8 [80 Ῥτονυΐουβ τηϑτοΐβδ οὗ 
Θοὰ: ἔον ἐχρογίθῃσθ κοί ἢ ΒΟρΘ, νυν ϊσἢ τα Καί 
οὶ δϑοδδιηρά, Βοαι. ν. 11.--- πόνον τ ουϊὰ 6 
ετοαὶ νὰ αοἀ πιυιδὶ Ὀ6 υαἰτηρογίδπί ἴῃ [9 ΘΥ68 
οὗ (86 που]ὰ.---αἱ" ἐμδὶ νου] Ἰρθ οδίθοπι ἴοὸ Ὁθ 
Ετοαὶ 18 ΟὨΪΥ τὙϑδῖῦ, ΠΟΙ ΠῚ ΠΚΏ 685, Δηα ρον 888 ]9; 
ἘΔ ΘῈ ΠΟΥ Τοζϑτὰ ἴς 68 ἴῃ (ἢ 6 μἰσοδὺ ἀθρτθθ ἢ6- 
ΘΟΒΒΆΓΥ, γοί ἰν ἀο68 ποῦ ᾿ἰηδί, ΟΥ̓ βΒίδπαὰ ἰδ9 τ6ϑι. --- 
Θοα᾽» ψ8γ5, ἴῃ ἀδθα]ης νὶῖ ΗΒ ον, ΔγΘ ποῖ 
στοοκοὰ νψ8γ8, νι ΐϊοῖ ἰοθα ἰο Β6}}] νψὶῖ 1168 δὰ 
ἀδοοῖϊί οὗ 8 οογγυρί παίυτο, Ὀιΐ Ηο Ἰοδὰ" (ἢ θη 86- 
στ ῖϊγ, ἴα ΒΟΙΥ {γα δὰ τυ 8 ὁη).---Α]} ἀἰβογά 6} 
Φίθοι 05 ἅτ βίη]: ᾿οδγη, ΟΡ βίίδη, ἴο Ὀ6 5{1]}, 
δὰ τὸ Ἰυάρο πῖςἢ ΟΠ ροΒ ΓΟ δαὶ τυ ἢ πουϊὰ 
ἸΏΟΥΘ ΤΟ ἴ0 ΒηΚ6}.--- 6 βαογοα ὅγθ οὗὨ ἱπάϊρσηδ- 
κοῦ ἴον ἐμ 6 ὨΟΠΟΥ οὗ αἀοὐ δηἀ δραεαϊηβι οΥἱἱ, τουδί 
ὁ 0 δοοουῃὶ Ὀ6 οΘοηουπάρα νῖϊῃ (ἢ 6 δίγϑηρσθ 
ὅτο οἴ δι] ΔΏΟΣ.- -θ, τῆο 8 Βοπογοαὰ υιϊἢ 
ἐ8ὸ ἕδαυον οὗ αοὰ, οδὴ δϑϑιν ουθσοοῖῦθ (88 σοη- 
ἰειαρὶ οὗ {π9 νοτ]ὰ.---Τ αὐ βοουγ ιν το} ἴδ (0 
Ὅ6 ὀοπάσιμποά, σοῦλθ98 ἴσοι {89 ἤδβῃ, Ὀυΐ ὑμαὶ 
ψ ὨΪ ἢ 18. Ὁ]. 586 ἃ σΟΙΏ6Β ἴγοιμ δι}, δηἃ Ῥσγοάυ 668 
ἔγὰθ Ῥ6166.---ΤἸΠοΓῈ 18 πο ὑγὰθ τοδί ΟΥ βδίοί Υ ἰο Ὀ6 
Τουπαὰ πἰεουὶ σοι πίοι τιὶϊι αοα : ηο δυσί] 
ἀϊδαᾳυϊοὶ οὐ ἀδῆμονῦ ποϑὰ ὃδ6 ἤρατοα 0 ὉΠΔΟΥ 
[86 αταοίουβ Ῥτγοίθοίϊοη οὔ ἰΠ6 Μαβίον. τη κα: 
μαι σδὴ χοοίάηοββ δανο, το! Οοἀ 888 ποιῇ 
--ΒΟΟΧΧΉΛΟΝΝ: ΝῸ 0Π6 ΘΔ ἰγΌΪΥ ΒΟρΡΘ ἴῃ Θοά, 
δοὰ γιὲ ἰπ Ηΐῃ δίομο, νἱϊμουὶ οἴετίης ἰο Ηΐπὶ 
18:6 βδογ ῆσοβ οἵ σχἱχιῃίθουβηθδδ. --- ΟΒΙΑΝΌΕΕ : 
θη ψ͵πῸ διβον βἰαλΐ αν πθ6α, γγὃ ἸΏΑΥ͂ γαῖ Ὀ6 
οἰοοσίαϊ, ΤΥ ΟὨΪΥ τγ͵ὸ ἰἰαγὸ ἃ σγδοίουβ Θοα.---Ηθ 
ὍΠ0 (ΣῸ518 ἴῃ Θοα 18 βωίο ἔγογῃ 4}} ἀδῆρου, ΟΥ 18 
Βυτο, 'π (86 τηϊαδὶ οὔ ἀδῆκοῦ, οὗ μανΐης Ὀγ Ηἰβ 
δοιϊΐοῃ ἃ βϑδΐθ ἰ86110.---3Ῥ' Ι ΝΕΕΚΕΒ: θὸ ψΠδὶ 8 
οοιμηδηάοι (866,---ἀο ποὶ τπαϊπὰ ἰμ6 συππίης δπὰ 
διιίυ ] 688 οὗ ΟἴΠ6ΓΒ,-- Θοτηπ 4}} (Παὶ ἴο 110 γἱ κα - 
ἐο08 Θοα,---Ηθ ν|'}}} διμοοί 4}} 1 Π ου}{168.-οι,- 
ΨῈῈ: ΜΔΠΥ͂ ΜΠΠῸ Βοοὶς σοδί, δίῃ (πγουρῇ ἱπιρα- 
ἰίοπδο, Ὀθσδυβο ΤΏΘΥ ἀο ποΐ ὁ6ο0η8016 ἐποιμΒ 68 
πὶ Π|}6 ΤΏΘΤΟΥ οὗἁ ἀοα.--ΑΆΧΡΤ: ΤΊ 10γΥ οὗ {116 
δοϊ όσον βμῃουϊαὰ ποὶί δοπιο ἴσοι ἴῃ 6 Βοβῆ, Ὀὺὺ ἔγοτω 
Θοὰ δ]οη6.--ΒΑΚΕ: θᾶνθ ῥγηγοά, δηὰ ῬΧσᾷϑΥ͂ 
8111}, δηὰ το 1 ῬΤΘΥ͂ Ἀ}1 τὶν ᾿ἰΐο ; 1 ν}}} ἀϊθ ἃ βὺ}- 
Ρ ἰδδὶ.--- ΕΕΙΒΟΗ : Τμθ πιογθιηθηῖδ οὗ (89 Βοδσι 

σϑηποί Ὀ6 ῬΤΟΥΘηἰΘα 80 ΓΔ. 85 ἰμοὶν γϑί ἱπεριι 1568 
ΔΥΘ ΘΟΠΟΘΓΠΘα ; γοῖ ἃ ὈΘΙΙΘΥ͂ΘΕ ΤΔΥ͂ ΓΟΐΓΔΙ ἢ ΤΊΟΙΏΣ 
εἰνίης δῖα Δρργοδαίϊοη, δηὰ ργουθηὶ 8 Οὐ Το δ Ϊς 
ἴῃ ροϑίαγο, ννογά, οὐ ἀοοὰ.- 'αυβε: 780 Ὀ]ΘΒ8βοα 
τοἰαιϊοα οἵ ἃ Ομ ]]ὰ οὗ αοὐἀ ἴο {0 νου] : 1) Ηδ ἰ8 
δΙοηθ ἴῃ ἴῃ6 ποῦ], Ὀὰϊ ἀδρθπὰβ θη γον ὈΡΟἢ 
ἷ5Β αοὰ ; 2) 6 ἰδβι1ξ.68 Ὀοΐογο ἰἢ6 ΝΟΥ] οὗἉ (οἱ Ὁ 
671} 16 δηὰ ΝΥ, 85 Μ6]} 88 οὔ μἷ8 ἀοἀὐ διὰ ΒΪ8 
τοὶ σίου ᾿ἴδ, δὰ Ὀοϊὰ ἰὴ {Π6 βρὶτὶϊ οὗἩἨ σὰ ἢ δυὰ 
ον ; (8) [ὸ τοβίβ πη αοά, ὑ} ἢ ἃ 10ΟΥ διὰ ρθ800, 
Ὠ]ΟΒ (Π6 νου] ἀοθβ ποὺ Ῥοβϑβθ88 ΟΥ̓ ΚπΟῖν. 

[Ματτ. ΚΝΕΥ: ΟΟΟ]γΥ θη τὸ (048 βεραγαιθα, 
βοα θὰ ομββ; Ηο Κῆονν ἴθ οὰ (πα το Ηἶ5, Ἰιδῖἢ βοί 
Ηἰβ ἱπιαμο πηὰ βδυρογβου ρῦ]οῦ. ἸΡΟῚ {Π}61.-- 
ΘΡΌΒΟΞΟΝ: ΟΌὌΒΟΓΥΘ (ἰϊαὶ θεν δροακβ γϑίὶ ἰὸ 
αοὰ, ἀπά ἴμβθῃ ἴο τᾶμ. ϑυγοὶυ ψγ6 Βῃοιυ]ὰ 41] 
ΒρΘΔΪς (ὴ 6 ὭὭΟΓΕ ὈΟΪΑΪγ ἰο πιθῃ, ἰΐ 6 8 Π1ΟΓΘ 
οοηδίϑειν ΘΟΏΥΟτΒΘ Μιι αοά. Ηἢδ νὶὶὸ ἀλγο8 ἴῸ 
ἴδοο 18 ΜΆ ΚΟΥ ψΜ}}} ποί ἰΓο ὉΪ]6 Ὀοΐογο 8 8018 
οἵ πηϑῃ.---ΕἸδοιίοη 18 1πΠ6 ρσιυλγϑηῖθθ οὗ δοιηρίοὶθ 
ΒΑ] νδιίοη, δὰ 80) διζιμπθηΐ [ῸΓ ΒΘ66885 δ᾽ ἰδ6 
{8 ΓῸῈ6 οὗ στδοθ. Ηθ ψ8ο Ο110856 08 ἴογ Η ἰπι86]7, 
Ὑ}}} ΒΌΓΟΙΥ ΠΘᾺΡ ΟΥ̓ Ῥγάγοσβ. Τὴ [ογὰ᾽ ο]οοῖ 
58 4}} οί ὈΘ δομάἀοιμηθα, ΠΟΥ 888}} {Πεὶν ΟΥ̓ ὉΘ 
ἈΒΠοατὰ. θενὰ 88 Κίηρ ὈΥ Ὀίν᾽ηθ ἀθογοθ, δὰ 
Ὑ6 ΔΥῸ ἴη0 [οτὰἀ ΒΒ ῬΘΟΡΙῈ πὶ {ἢ 6 Βδῖη6 ΏΔΠΠΘΡ ; 
Ἰοῖ 8 16}}] ΟΡ ΘὨΘΠΙἶ68 ἴ0 {π6 Ὁ ἴδοθϑθ ἐμαὺ ὑΠ6Υ 
βχιί ἀραΐϊηδὶ αοἀὐ δὰ ἀρδίΐηγ, τ μθὴ ὑπ 6 Βίσὶνθ 
ἴ0 ονογ ἤτον ΟΌΓΡ ΒοΟυ]8.---ϑίϑΥ, ΥΑΒἢ ΒΊΠΏΘΣ, βίαν, 
ΘΓ ἴμου ΔΚ (Π6 ἰαδὺ Ίθδῃ. Οο ἴο ἰδ ν Ὀδὰ κπὰ 
τη ἀροὴ (ἢν ψαγ8. Αβὶκ οουπβεὶ οὗ [ἢν Ρ1}- 
Ἰονν, πα Ἰεΐ {0 αυϊοείμ ἀς οὗ {μ86 πἰχιί ἰπδιγυσὶ 
(8606: ΤΈΣΟΝ ποῖ ΔΎΥΔΥ [ΠΥ ΒΟ] [Ὁ πδυρδί 
[μοῦ γρϑ80}} Βρθδῖς ' [με 186 ΟἸΔηιοΥοι 8 πουϊὰ ὉΘ 
8.}}} ἂν 116, δηα Ἰοὺ (ΠΥ ῬοοΥ 808] μ᾽] οδα τ] ἰῃ.66 
ἰο οι εἰς ἐμ γ 86} Ὀοίοτο (οι 868] 1.8 ἴδίθ διὰ 
Ταΐῃ ἴἴ ἔοτου ον. ---ΟΟΓὴ δηὰ νἱῃθ ἀγὸ Ὀυί ἔγυ} 8 οὗ 
π6 ποῦ], θὰ [86 Ἰίχιι οὗἩ Οοἀ᾽ 8 σουπίοπΠΆΠ69 18 
[868 τῖρο ἔγαϊι οὗἩ θδυθῆ. “Του δῦί ΜῈ πη6,᾽" 
18. 8 ΤᾺΣ ΙΏΟΓΘ ὈΪΟΒ8θα ΟΥΥ ἐμδη ““ Παγνοδὶ Ἀοπιθ.᾽} 
1μοὐ ΤΥ ΦΥΒΏΔΥΥ δ ΘΙΏΡΙΥ, 1 85 ψοί [1}}} οὗὨ Ὀ168- 
βίῃ, ᾿Γ Φοϑὺβ ΟΠ νὶϑί Βῃλ 1168 ἀροὰ το; δι {Ὁ 1 
μᾶγῦθ 4}1} 0:6 τον], 1 δὰ Ῥοὸσῦ σιίμβουν Ηϊτ.-- 
ϑδποοι Εγοηΐηρ Ἡγιη } 11 588}8}} ποὶ 81 ἃ ἴο 
πιδίοι, ὑπγουρσ ἔθασ, Ὀὰϊ 1 νμ|}}} ἐπ ἀοιρη; δυὰ 
{80} 1 νν}}} ηοί 110 διναϊο, ᾿θέθ πη ρ [0 ΟΥ̓ΘΡῪ τιιβί- 
Ἰΐης βουπά, θα. 1 ψ]}} 116 ἀοννῃ ἱπ »έαος, απά δἰεερ, 
ἴογ 1 δύο πδιιρμί ἰο ἴθασ. Βοί(ον δὴ ὈΟ]8 ΟΣ 
ὈΔΓΒ 18 {Π6 Ῥτοϊοσίϊοη οὗἩἨ 86 “οτὰ.---Α αὐἱθὶ οὁοη- 
ΒοΙΘ 6 ἴΒ ἃ ροοὰ Ὀροα-ἔο! ον. ΗΟ ἸΏΔΏΥ οὗἉὨ ΟὔΓ 
ΒΘ ρ᾽θ88 ΒΟΌΓΣΒ ταϊρηῖ Ὀ6 ἰγδορα ἴο ΟὟ ὑπιγυδίϊης 
διὰ ἀϊδοτάογοα πϊηβ. ΤΉΘΥ Β᾽ απ Ὁ Θυ ΘΙ Υ 
ΜΒ οτ ΔΙ. ΣΟ ἰο δίθορ. ΝῸ Ὀ]Πἶον 80 βοῦϊ 88 
8 ῬΤΟΠΙΪΒ6 ; 20 δογνουῦ] οὶ Β0 ΓΤ 88 8η δϑϑυγρα ᾿π- 
ἰογοϑὶ 'η ΟἸ γἶβϑι.-- ΒΡΌΒΟΕΒΟΝ᾽ δ ΤΒΕΑΒΌΚΥΟΥ ὨΑΥΊΡ. 
--ΤηόονὰβΒ ΑΤΒΟΝ: ἴα δοὺ δρᾶγὶ {πἰηρθ (πὶ 
ΓΟ Ῥγοοΐουβ; [0 σΟΟΪΥ 8ΓῸ δβοὶ δρανῦγί ἃ8 οὐ β 
Ροου αν ἰγοαβυγο (Βα ΟχσσχΥ. 4);:; δὲ Ηἰβ 
ξατάϑθῃ οὗὨἩ ἀεἸρσιξ (βοῦς 8.0]. ἰν. 12); δ8 Ηἰβ 
ΤΟΥΑΙ ἀϊδάριι, (18. χἸ. 8): [10 σοά]Υ ΑΓΘ [86 ὁΧ- 
66]]6πὶ οἵ {6 ϑασίῃ, (8. χυΐ. 3); ΘΟΙΏΡΔΓΒΌ]6 (0 
βηα κοϊὰ, (1,8π|. ἦν. 2); ἀοιῦϊο τοβηδά, (ΖΟοΟἘ. 
ΧΙ, 9). ΤΟΥ ΔΓῸ (9 σΊΟΤΥ οὗ ογϑϑιΐοῃ, (18. 
χὶνὶ. 18). ΟἈΙΟΘῈΝ ΘΟΙΏΡΑΓΟΒ ἴπ6 Βαϊ ηῖ8 ἴ0 88}- 
Ρῃΐτοδ δηα ογγβίδὶβ;; αοὰ 68}18 ἰμϑ 76 70}8 (Μα]. 
νι. 17).--ομ9 Α. Β.] 
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ῬΞΑΙΜΥ. 

Τὸ (λε ολίς πιμδιοίαπ ὡροπ Νελί[οιλ, α εαΐηι, 97 αυϊά. 

1 Οἶνο δδἂγ ἰο τὰν πογάβ, Ο 1.08}, 
ΟΟμΒΙ 66 Γ ΠΥ πιρα! Α (10. 

2 Ἠθαγίζθῃ ἀπο ὑΠ6 νοΐοθ Οὗ ΤΥ ΟΓΥ͂, ΠΥ Κίηρ, δῃὰ τὰν αοά: 
ἘὸῸΣ υπίο (Π66 Μ1}} 1 ῥΓ,ΆΥ. 

9 ΝΥ νοΐοϑ β8μα} ἴδοι δὰ ἴῃ {86 πιοτηΐηρ, Ο ΟΕ; 
Ιὼ [16 πιοσγῃϊμρ Μ1}} 1 αἰγθοῦ τὶν ργαψθδν απο (866, δα Ὑ1}] Ιοοῖ ὉΡ. 

4 Ἐὸγν ποὺ ατέ οἱ α αοα {μδΐ μδ(} ρΡ]θαβϑυσα ἴῃ Ἡ]ΟΪΚΘ 688: 
ΝΟΙΟΒΟΓ 584}} ον! ἀὑγ6}} στ (866. 

δ ΤΏ ΤὉΟ]ἸΒἢ 888}} ποΐ βίδπα ἴῃ (ΠΥ βίρῃῦ: 
Ἴπου Βαίοϑύ 81} ψουϊκοῦβ οὗ ἰπαυΥ. 

6 Τίιου 8.1810 ἀδβίσου ἰμθηι μδὺ 5 ἶ Ἰοδείηρ: 
ΤῊ ΓΟ0ΒΡ Μ|} δῦμον [μ6 ὈΪ]ΪΟΟΑΥ͂ δῃὰ ἀδοοι Ὁ} τηδϑῃ. 

7 Βυΐ 88 ΤὉΓ τη6, 1 }}1}} Θομηβ ὑπέο {ΠΥ ἤόῦβο ἴὰ 186 ταῦ] απο οὗ (ΠΥ ΤΩΘΓῸΥ : 
Απὰ ἴὰ ἰὩγ ἴϑαν ψ1}1 πουβῃῖρ ἱοναγα (ΠΥ ΒΟΙΪΥ ἴθιλρ]θ. 

8 1,οΔα γὰ6, Ο 0Ε}, ἴῃ (Ὡγ τὶρὐθουβηθθθ Ὀθοϑυδα οὗ μλϊηθ ϑῃθιηΐθϑ; 
Μϑῖο {ΠΥ ΨΜΑΥ δ γαίρΐ ὈθίοΓΘ ΤΥ ἔβοθ. 

9 Τὸν ἐλδῦδ 18 Ὧο {ἈἸΓΠ{] 688 1η {Πποῖν τηουτῃ ; ὑπεῖὶν ἰηπταγαὰ ρδυΐ 18 ΥΘΥΥ ἩΠΟΚΘάΠΘ688; 
ΤΠοῖΡ ἰὨγοαῦ ὁθ Δ ΟΡΘἢ βδρυ ϊοῆγο; μου βαίίον 1} ὑμὶν ἱοηραθ. 

10 Τοσίτον 
Οἰδδί ὦ 

δρδιηδύ (ἢ 66. 
ολ οὔΐ ἴῃ {86 πυϊἰυαθ οὗὨ {Ἀ6}Γ 
ἴδοι ποα, Ὁ αοα; Ἰοὐ τμθτ 1311 ὈΥ ὑπο ὶγ οὐ Θου 8618; 

ἸΓΘΔΏΒΟΤΟΒΒΙΘΗΒ; ἴὉΓ {Π6 Ὺ παν σϑρα]]οα 

11 Βυι Ἰοὺ 411 ὑμοβθ (μὲ ρυΐ {ποὶγ ὑγυϑῦ ἴῃ ἰ..66 Τ6]ΟΪ06: 
Τ1,ε0 {π61ὲ Ἔσο ῦ βῃοαῦ ἔὺσ 7ΟΥ, Ὀθοδιβα ἰμοὺ ἀοίδπασϑί ἔμθτα: 
Τ,οὐ [θπὶ 4180 ὑδμδΐ ἴον {ΠΥ πϑηλα Ὀ6 7ΟΥ} ἴῃ (866. 

12 Ἐὸγ (που, ΟΕΡ, ψ|]ὺ Ὁ1688 (Π6 τἱρμίθουβ; 
ὙΥΊ ἔΆνοσ Ὑ110 (ΒΟ ΘΟ ρα88 Ηἰμ 48 εὐὐξἧ, ἃ ΒΒ161α, 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΘΑΙ, 

Βοβροοιίπρ (μ6 ἐε, υἱά, Τηϊτοάαοίίοη. ΤΪ8 
ἷθ αὶ ΤΟΣ Σ ῬΤΆΥΟΥ, ΜΗΪσἢ 18 ποὺ ΟὨἹΥ ἴῃ ζ6 09 
ΓΔ] ἃ ἰθθΟϊ ΠΟΛῪ ἴ0 88 Ὠίγνίηθ σγϑσο δηὰ υἱρδί- 
ΘουΒΠ 688 ἰη ἀοἔεπάϊηρ δὰ δ] οβϑίηρ (Π6 ρίουδβ, δηὰ 
ἴῃ ϑχοϊυάίπρ ἰμ6 σἱοϊκοὰ ἔγομι ὑμοΐγ βοοί θυ, ἰὸ 
{ποῖ οὐ ἀοδίγαοίΐοη (ΘΙ) 8) ; ΟΥ̓ ἃ ΡΓΔΥΟΣ 
Βιραϊηβί Πυροοῦ 68 δηὰ ἴλ]80 ὑσορμθίβ 10 πιῖ8- 
Ἰεδα {π6 ρϑορὶο οἵ αἀοὰ κτπὰ 186 ἱπμογίίβαοο οὗἁ 
ΟἾτῖδι ἢ ὑπ ον πυπίδη ρτοσορίβ (Κα μον); δὶ 
(80 ρταγοῦ οὗ ἃ ρίουβ πιϑδῃ, βυτγουπάοὰ ΌΥ͂ αη-᾿ 
ΖΟΑΙΥ δηθιῖοβ, σὰ δ ἀθσοὶ ἔα] γϑίδον (δὴ 
ῬοΟΘΡΙ]; δηᾶὰ 1} 0 ὈΥΔΥΒ (ὉΣ Ὀἰνηο συϊάδποαο, 
Ὀ]οδδίηρ, δά ργοϊθοίίοη Ὁ} ἰπαθο) ἢ, δη ἃ ρυπἰδβὲ- 
τηρηΐ ἴῸγν ἷ8 ϑῃ θη ΐθ8, ΠΟ ΓΘ δὺ 116ὸ βᾶῖη6 ἐΐτη6 
Βανοσβαγίοβ οὗ αοα; δηὰ 6 Ὀ48505 Ὀοΐ ΒΒ μοὶ 0 η8 
οὁῃ ἰδ6 τἱριίθουβη 688 οὗ ἀοα, 0 Γ108 ΟΥ̓́ΘΣ [8- 
Γ86] 88 Κίηρ. 

Ἧε ἰπ8 ἢαγο ποῖ ΟὨΪΥ ἃ Βυ δ᾽] οσἰγο ΒΟΌΓΟΘ ῸὉ» 
ἃ ἀἰάδοιϊο Ῥβαὶμ, ἱῃ ἡ 16} (86 ροσϑί δβρϑδῖε ἷπ 8 6 
ἈὈΒίγδοί 88 ἃ Υἱβηίθουβ ρογβοη (Ηβηρβί.), Ὀὰὶ [86 
ΤΟΙΌΥΘΠΟΘ 18 ἰ0 8 ΒΡ6Ο6ΪᾺ] οἱγουπιδίδησο, τ 10 ἢ γαῖ 
ἀοοβ πού δΡρῬϑαν 'ἱπ βυο}βδ δ ΜΔΥ͂, (Βᾶὶ τὸ 8.6 
οὈ] χοὰ τῖν (ὁ ΒΑΌΙ 8 ἰο δοπβίἀον Ῥοοβ ΟΡ 
ΔΒ ΒΟΡΒΟΙ 88 {110 Γθα] ὀρροπϑῃίβ οὗ 6 δ) ")- 
ἰδὲ. ὙοΓΥ. 7 18 ποὺ Ποσοββαυν δραϊηθί θαυ 88 
186 δυΐμον οὗ (18 ῬΒδὶπὶ (υἱά. ὁχο 6518). ΤῈ ἰἢ- 
ἰογργοίοσα αἰ ΤΟΥ σἢ ἴῃ (Π6 δηδιγϑὶβ οἱ 
(ἷ8 Ρβαϊ. [{ 86 θπιϑ ἴο 176 ῃηοϑί παίτγ8]:; 81π00 
1886 ΒΥπιο] ΐβὴ οὗὁἨ ΠΌΤ ΌΘΥΒ, δοσορίοα ὈὉγ ἤσδηρ- 
ΒίΘΠ ΟΡ, 18 οἱ δ γογϑα δἱ 4}1 Ὁγ ἴμ βίγυσίγο ΟΣ 
σοπίρηίβ οὗ (6 Ῥεῖ, δὰ πο γο 18 ΠΟ βίβῃ οὗ δ 
Βοπιοζοηθουβ βιταοίατο οὗ {π6 ΒίΣορ ἢ 68, ἰο αὐνία9 
δοοογαϊηρ ἰο [88 σοπίθηΐθ: 4) ΑὮ ἱπίσοαυοίοΥΎ 
ἰητοσαίίοη οὗ Οοά. γογβ. 1-8 ; δ) γθβϑοῃ8 ἴογ [86 
Ῥβδὶ τα ἶβι 8 οοηῆἥάθῃοθ ἴῃ ῥγύδύϑῦ, γ ΓΒ. 4-7; 6) 
ΠΟ ἴον ἴθ Ο ῬΟΥΒΟΠ, ψγἱ ἢ ΓΘΆΒΟΏΒ, ΥΟΓΒ. 

»ν 9; 4) Ροϊδιίοι τὶ γοϑροοῦ ἰο 18 ὁρροπθῃηίδ, 



ῬΒΔΙΜ Υ. 

γεν. 10; εὴ) οἹοδίπᾳ βίδιοιηθηΐ γοδρθοϊϊη {86 60η- 
βοαυξσεδ οὗ Βιιο 8 ὈΓΑΥ͂ΘΡ Ὀθίηρς διοαγχά, πιὰ 
ΤΟΔΒΟΏ3, ΥΟΤΒ. 11, 12. 

δὲν. 1. εν. 1. ΕἶΘΑΣ ΤῺῪ βίδα [““ εοπδίεγ πὶ 

ποὐϊαίοη,᾽" Α. Υ.1 Ὑπὸ οοπδιγαοίζου οὗ [86 γϑγῸ 

“ἰ(ἃ 6 δοσυϑαίλγο, 065 ποὺ Δ᾽Ιον ἐπ ἰγϑηβὶα- 

ιἰοα “ ᾿ἰϑίθῃ ἰο.᾽" [πιοδὰ οὗ δβἰζηβ ἰὰ ΤηΔΥ̓͂ ὉΘ 
ἐγβδπϑδι οα “τπηοαϊϊαιίοι,᾽" (Ξγτ., Βα ΡῸ., Ηθηρβί.), 
εἶποο ἰἷθ νεοοτὰ, τ νοι οσσιγϑ ΟὨ]Υ͂ 0.0 δηὰ δ. 

χυχίσχ. 4, 15 ἀουίνοαὰ ἴγοπι 8 τοοῖ σοὶ ἀθποίθβ 

{μϊπκίησ, 68. νν6}} 88 ἃ ἀ0}} ἰοπθ, ἃ Ἰονγ βουπα.Ν 

Εἰιδ ον τα πϑ]διίοη αἶνοϑ 8 Β1{80]9 σοπίχαϑὲ ἰο (9 
Ἰουά ΟΥΥ τηρπιϊοπθᾶ, νον. 8. 

Ψεν. 2. Μὺ ιεἰπε.---[Πυρῆ, : “Ήθτγο, δπὰ ρ686- 
ΤΑΙ ἴῃ τἴμ6 Οἱά Τοθίαπιοπί, ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ ἃ ζ6η6- 
ΤᾺ] 50η596 88 ΒΌΪΟΣΥ οὗ 10 οί, 88 86 δῃοϊοπὶ 

παιϊοῃβ οδ]]οᾶ ἐμοῖσ μοᾶβ Κίῃρβ, Ὀαΐ ἴῃ 8 βρθοὶδ) 

ἱλεοογαίίς τοϊαϊϊοα ἰο {6 Ρ6Ορ]6 οὗ ἴ8γ89], 88 ἃ 

δυὈ)οοῖ ἰο πἷ8 Κίη, Ὑ Ο80 γἰσυϊοουϑη088 δηά 

Ῥτοϊθοϊϊοα 6 ἰμγοῖζοβ, δπὰ οδὰ οχροοὶ Μ] ἢ 
δομδάεηςς, Ῥβδ]τ5 σ᾿. δ: χὶϊνυ. 4; χὶν. 2; 

Ἰχυὶϊὶ. 294: ᾿Ιχχῖν. 12; ᾿Ἰχχχίν. ὃ; 1 ὅδ. χὶὶϊ. 12," - 

σ. Α. Β.] 
Ψον. 8. πῃ ἴδο τλοσηΐηᾷ.--- [818 νοτὰ 88 86 

δδῖα6 τηϑϑοΐϊης ἴῃ ὈοΟίὰ τοῦθ οὗ ἰὮ6 γόγβθ, 18 

ἄτϑι ;56 δηὰ 18 τοροιἐοα. Ηπαρί6] ἃ ονοπ Β88 σοὸ- 

Ἰεοιοὰ 86 Βσυγαιίνθ, βοοῦ, ΘΑ Υ, Ὀαὶ γοῦ ψου]ὰ 

διὰ ᾿ἰπ {μ6 1068] τοΐδγθποθ ΟὨΪΥ 8 ροθίϊοαϊ ΌὉΓΟΘ ; 

ψ Ὁ }18ὲ Π 6} 1ἰχϑο ἢ, οἡ [0.6 ΘΟὨΙΤΔΓΣΥ͂, ἰπ 8.1 οαιίοη 

οὔ Ηεηρϑβί., τοπιασῖιβ ἰμαὺ {6 ἢ {89 Δ] βίοι ἴ0 ὑμ6 
ἀδὶγ τοοτηΐος βδουῖβοθ νου ]ὰ Ὁθ6 ἀοπὸ δΎΥΔΥ Μ11}. 
Βαὲὶ 3} ἴδ ἐμ9 αβὰ8] πογὰ ἴον (89 δυγδηβθπιθηὺ 

οὔ (6 πνοοὰ οἵ ἰ09 οδετίηρ, [6γ. ἰ. 7, δπά οὗ 186 
Ρίοοοϑ οθεγοά, ͵. ὃ, 12: νἱ. δ; ἰδ ΒΟΙΪΥ͂ ἸαΏΡ5, 

Ἔχ. χχανὶϊ. 21: [ου. χχὶν. 8; ἐδ ΒΟΥ Ὀτοδά, 

Ἐσ. χὶ. 3: Του. χχίὶνυ. 8; δῃὰ {πὸ δυγϑδηροιηθηὶ 

οὔ τιῆ6 ποοΐ ἴον [86 Ἰδπιὺ οὗἩ 1π6 τ οΣπῖης Βϑου 160 
“58 οὔϑ οἵ ἢ ἢτϑὶ ἀαἰ1698 οὗ (06 ῥτῖθϑὺ 88 ΒΟΟᾺ 

895 ἴἢ6 ἀδΥ Ὀορδῆ. ΡΒ. ἷν. 17 τηθηϊ οι ἰὮτθα 

εἰπε [Ὁ Ῥγδγοσ. [ογάβϑυυι: “ Θανϊὰ ᾿δγ8 
νἷϑ ῬΤΆΥΘΡ Οἢ [80 8Π1ΔΡ 848 ἃ ΒΔΟΙΙΠ09 ἴ0 Θοά. 
Τ8ο ποοΐά δῃηὰ (86 Υυἱοίϊτα δ.ὸ οὗ 0 δυδὶ] πνὶνπουὶ 

186 8ρἰγῖ 8] βαογίβοο οὗ {μ6 βοδσζί οὗ (π6 οδθυϑυ. "Ὁ 
--Ο.3. Β] Τοΐβ ῦρυτο, Ἰοοῖὶς ουϊ (Δοοῖ ὠρ, Α. 
Υ.), 'ἰθ υϑοα, ΜίοΝ. Υἱἱ. 7, Ηδῦ. ἰϊ. 1. [Βᾶγῃθ8: 

Ἔ76 ἰάοα 18 (μαὺ Β τψου]ὰ ψυϑίοιι ΠΑΥΤΟΝῚΥ δηὰ 
ΘΔΤΘΙΌΥ (45 ὁη9 ἀ068 Ψ0 18 βίδιλοπϑά οῃ ἃ (0767) 
ἴογ ξοιὴθ ἰοΐζεη οὗ Ὀὶνὶπθ ἤλγοτ.-- Ἴ Π18 15 ῬΟΓ ΒΔ ΡΒ 
εηαϊγαϊοπί ἴο ἰλ ϑανίουγ᾽ Β οἵδ τορθδίθα οοχαπμδπὰ 
“ ἩΔΙΟΝ δηαὰ ὈΓΔῪ "Ὁ ΡΟΙΟΝΏΘ: "48 ἐδθ ρῥγὶθβί 
τοῖσί Ἰοοῖς (οΥ 85 Ε]178} Ἰοοϊ θα ὁπ δ ύτπι6}) ἔον [86 
ἢτο ἤγοτι μοδνοῆ ἰ0 ἀδβοθῃα δηὰ σοπβαῃιθ 9 Υἱο- 
ἐπι "-Ο. Α. Β.] 

ϑιν. 11. 7 αν. 4. Εοσ ἴποῦ δεῖ οὶ ἃ Θ᾽ οὔ, εἰο. 
--Τὸ Ρβδ] ανϊϑὶ 8568 ΒΪβ συυγδρο ἰπ ἀγα ΠΟΥ 
ἰο Θοὰ ἰπ ῬΤΑΥΘΡ, 8ηἃ 8 οοπδάσθπῃοθ οὗ Ὀοΐηρ 
Βοδρὰ ου διιγί δυΐίοβ τ αἰ ἢ ΔΓ ἀογίγοα ἤγοιῃ ἰμὸ 
Βεΐηρς οἵ ἀοὰ; δηά ἱπάοθοάα πἷβ δοπβάθῃοο 8 Ὀαβοὰ 
οὐ ἰδ Βοϊϊποθ8δ οὗ αοα, δπὰ 8'8 δουγαρο ὁ ἰδ9 
δϑυυπάσποο οἵ Ὠἰνίπο ρτδοο; ἰδ 6 ΤΟΥΣ Πορα- 
ιἰνεῖγ, ἰλι6 ἸαίοΣ Ῥοδιἰἱνοὶγ. 
ΒΘ 8 δυοσδῖ [“ἀποεἰϊ,᾽ Α. 7.7. 32 18. ὉδΌ Δ} 

ξοηποςίαα ψίὶτῆ Ὁ», Ὀπὶ α͵8ο νυν (δ 6 ἀοουδδίϊγο, 
δὰ ἰπάοοὰ οὗ (ἢ 8 Ῥοσγβϑοῦ, στο (89 ἰάθε οὗ ρ]860 
δ Δρρ!ἰοὰ ἰο ροσβοῦδ (ΗΠ υρ΄.) Οοπιρ. Ῥβ858. 1γ}}]. 
4: ἰχνίδϊ. 18: οχχ. ὅδ: θβθῃ. χσχσσ. 20. ἴΐ ἱπάϊ- 
δπί88 ποί ΟὨΪΥ͂ ἴΠ6 τὶ σαὶ οὗ ὀχίεγη δὶ ΘΟ ΓΘΏ6Θ ἱπίο 

4 [κ χγρχξσέξοι, "" ἴα το ΠρΙΓοΥ ἱγαπαϊλείση δὰἀορίθαὰ ὉΥ 
Ηαρίοἱὰ, Ῥοτονηο, Ὠ 6} Σβο,, οέ αἱ.--Ο, Α. Β.) 

1ὅ 

186 ἰθιαρἷο, θὰ 16 οη͵ογιρθηὶ οὗἨ ἰμὸ στ χβ οὗ 
Βοθρ (ΔΙ ὙΒΙΘῺ ἱποϊυὰἀθ ὑπαὶ οὗ ρτγοιθοίϊοῃ, 
ΤῺ6 δβ8η)0 ἤριγο 8 υϑοιὶ, 58. ΧΥ. 1; χχὶϊὶ. 6; 
Χχυϊ!. 4: χχχὶ. 20: χχχνὶ. 8; ἸΙχὶ. 4: Ἰχχχῖνυ. 4. 
[18ὺ8 Επα]ὰ, Βυρΐέ,, Ρεγονπα, δ αὐὕ. ῬΟΓΙΟΝῺΘ: 
“ Εν] (ρογϑουὶβθὰ) οδθμοὶ Ὀ0 ἃ σιιθδὺ οΥΣ ἔγι οπὰ 
οὗ Τιιῖηθ; σδηποῖ ΔΥΓῪ ἴῃ ΤΥ Δ ιου 86, 88 χν. 1: 
Ιχὶ. δ; ποῖ ΒΘ ΡΟΪν, ΟΜ ΥΟΡ, γἱὺἢ ἃ ΥΘΙΌΓΘΏΟΘ ἴο 
ι.λὸ ἰϑρ)]α, Ὀὰὶ ἰο ἐμπαὺ δΒρὶ γι] δοϊαϊης ἰπ 180 
ΡΓΘΒθ.66 οὗ ἀο(, δηά ἴῃ (πο Ἰἰσιὺ οἵὗἨ Ηΐ5 σομηῖο- 
Ὧ8η66, ὙΒΟΩ 18. ὑμ6 10γΥ ΟἿΪΥ οὗ ἰδ θλ ἐμὰϊ δΓΘ 
ἴσαθ οὔ βοασὶ. Τὸ {μ6 νἱοκοὰ 186 ἰρσμὶ οὗὨ αοἀ᾽ Β 
οουπίοπδῃοθ 18 ἃ σσηϑαπιηρ ὅΓ6.᾽᾽--οσ, Α. Β.] 

γον. ὅ. [πῃ (8 σοῃπθοίοη ἰΐ ἰΒ ῬΓΟΡΟΣ ἴῃ ἰδ6 
ΓΟ] ον ίης γ 6 γ80 10 ἐδληκ οὗ ἔμ ρυινϊοζο οὗ βιδμά- 
ἴὰς Ὀδέοτθ μα οὁγ68 οὗ Θοἀ. 11 ΙΩΔΥ Ἰϑϑῃ ἢον- 
ΘΥ̓́ΘΡὶ ποῖ ἰο ϑηάιυτο ἰμ6 ᾿υἀϊοΐαὶ σίαποθ οἵ οὐ, 88 
8 αϑὺ1Δ]. Ϊ]Ιηϑἰοαά οὗ ἔοο)]δ οὐιηρ. Ῥεδ. Ἰχχὶϊὶ. 
8; Ιχχν. 4, οὐδοσβδ ὑγβῃϑὶαῖθ ναϊη- ουίουϑ δὰ 
Βαυ ὮΙ, ΟΥ τηδὰ, γαρίηρ. ΕῸΣ 189 ΟΙΥΙΟΊΟΘῪ οὗ 
186 ποτὰ δηὰ 1:15 τδην τϑδηΐημβ, υἱά. Ηρ! 6]ὰ ἐπ 
ἰοοο. [Ἡαρίοϊα ει1π|κ8 οὗ ὑπ ρῥυινί]ορο οὗ [Ὠ9 Ὡο- 
0165 δηὰ οἰοτβ, 0 δίῃ ἰῃ [8:9 ργϑβθῃοο οὗ (86 
Κίηρς, Ργου. χχὶϊ. 29, ϑδηὰ 9 δῃᾳ6}8 νυγϊσὶ. ΓΘ 
βαϊὰ ἰο βίδῃὰ ὑοΐογσθ αοά, “Ζοῦ ἱ. 6; ἰϊ. 1. Ῥὸο- 
ΤΓΟΤΏΘ ΒΟΟΙῚΒ (0 ἴαυον ὑδ5 γον. [1 9 (6 ρῥγὶ- 
ν]ο56 οὗ τλ6 ρίουβ (ο βίδηα Ὀοίογο αοα 88 ἃ ρτϑ- 
οἷουϑ ΒΥ οὶ οὗὨ {80 1» ἰηἰϊηδὶθ τοϊαιϊουϑ τὴ 
Ηϊαι 45 βονοσοίΐχῃ δὰ Εχϊοπὰ, Τὶ ά6α τηλ]κ68 
16 Θῃιγθ Βίσορ!θ δδζγιηοηΐοιβ δπαὰ Ὀοδυί 7]. 
ΤῊ [γ66 ποραΐϊνο οἰδυβοθ, Υ6Υ8. 4 δηὰ ὅ ὦ, δΥΘ0 
Το] ον ὉΥ (ΠΣ66 Ῥοϑι(γ8 οδυβοθ, γο τ. ὃ ὁ διά 
6, ψ ῖσοἢ απο] ἃ δηὰ ΘΔΥΥΥ οὐἱ μ6 ἰά688 Δα ναποορὰ 
Ροβί γον δηὰ δ ριον. ΤΠμΘΥ ἰα α Ὀρααϊα] 
στδἀδίΐοη δηἃ σΟΥΥοϑρομθῃο9 ἴῃ (Π9 δβὶχ ΟἸ6 868. 
Τλὺ8 (89 βΒίαἰθιαθηὶ μὲ ἀρὰ 88 πο ρίδαδιγα ἴῃ 
Ὑ ἸΟἸ ἢ 688 18 οαγτὶθαὰ ουΐ ᾿ηίο, ““Τ ου λαέεδέ 4}} 
ΜΓ ΟΓΚΘΥΒ οὗἨ ἐπίσωιψ ;᾽ ὑπαὶ 61} οδπῆοὶ Ὁθ 8, σιρεδέ 
υἱέ Τ΄εε, ἐμαὶ 18, αν ΤῊΥ οαγα αμᾶ ρμγοίεο- 
ἐοπ, δπὰ Θ]ΟΥ ΤῊΥ ΒΟΒΡΙ ΔΙ Ρ88808 ΟΥΟΡ 
ἰηίο, “ἼΒου αἰεδίγουοδέ ἱμθῖὰ ὑμαὺ βροδαῖκ [168; 
ἰδὲ ἰδ ΤΟΙ 8 σαπποί δίαπα ἱῃ Τὰν εἰσλί,᾽ (μαι 
ἷθ, ἷἱπ Τὴν Μαυοτν, τερατά, απάᾶ αἤεοίίοπ, ἃΒ ΤΥ 
ρίεπαα απ [αὐογὶία δμδ7γεοία, Ὀθαοηθ8, “(ἢ 6 
Ὀ]οοὰν δηὰ ἀθδοὶιὰ} τῶδὰ ἀοιὰ ἰμο Ιυοτὰ αὐλον.᾽" 
--, Οὐ. Α. Ἵ 

γεν. 7. Ῥαῖϊδοθ [“ἐοηιρὶε,᾽) Α. .]. ΤῈ Ῥγο- 
οοαΐηρς ψογὰ “' λοιδε᾽" Βδὰ δἰγοδαυ τηδὰθ ΠηΒΏΥ͂ 
ἱπίογργοίουϑ ἀου δι] οὗ ἐ6 Ῥανίαϊο δι οΥβὶὉ 
οὗ (818 ῬΒδῖτὰ : {}1}0 ἜΧΥ  βϑῖοῃ “ }αζαοδ᾽᾽ Β6ΘΏ8 
ἴο {θπι ΘΏΓΓΟΙΥ ἰγγθοοο! Δ Ὁ]6 νυ ἰ. ΑΒ ἴδ 
88 {86 ΓΌΣΙΠΟΡ 18 σομοθγημθὰ τὰ Κπονν δαὶ δαί 
(Ὀ611) ἴῃ (6 β'θηνϊ 5 Ἰαησυδροθ ἀοηοίοὰ οχὶρὶ- 
ὨΔ]Ϊγ, [μ6 ρίαθα ΨΒΘΓΘ {μ6 εἰρθί γ88 ραββϑὰ, διὰ 
ἰδαὺ (ὴ6 δἰ σηϊδοαίΐοη αὐλοῦ γἂβ ὈΘΟΘΏλΘ ΤΩΟΤΘ 
ΚΘΏΘΓΔΙ ; Ὀὺϊ (116 γΟΐόΓΘΠοΘ [0 πἰχῃί-(ἶπηθ, 65ρ6- 
αἰδ!], ραββοα ουἱ οὗὨἩ υ8θ (υἱά, ΕἸΟ ΒΟ Ρ ἰῃ Ὠ6- 
}υΣβοῖ, Οὐπιηι. οα ἐλ Τεαϊπι8). 1 ἰδ ἱπ δοοογά- 
Δη606 Ὑ1{}} (818 ἐπαὶ (Π6 ρῖδοα βογθ αοα δρρεασϑα 
ἴο Φδοοῦ ἴῃ ἐμ ὀρθὴ 8618 πτῶϑ ποιιοὰ Δείλ- ΐ, 
ὅθῃ. χχυὶϊ. 17. Αδδογαϊηαν ΘΥΟΡῪ Ρἷδοο οὗ 
ΡΓΔΥΘΥ, 85 {86 ῥ͵Ϊδ66 οὗ 6 Ὠὶν ! Θ ῬΤΘΒΘΏΟΘΘ αἷκἢϊ 
ὈΘΑΣ ὑμὶβ πδῖηθ. Αμπὰ ἰβ 1ἰ οἰμβοῦν δα νει “ὁ »α- 
ἰαεε᾽)3 ΑΒ Βοοῃ 88 ἀοἀ ἰ8 σοποοϊγοὰ 88 Κίηρ 
{118 γοίογθηοα 18 παίυγαὶ δὰ ῥγοροσ. ΤΒαὶ ἰΐ 
ἄορθβ ποὺ δἱ 841} τηδίίον δοουΐ {86 πιαίογίαϊ, [0110 78 
ἴτοταη [ἢ 6 ἀοδὶ σπδίϊοη οὗἩἨ πολνθπ 88 ἰπ6 ρ8]306 οὗ 
αοά, 88. χὶ. 4: χυ]ῇ. 6; χχίχ. 9, δηὰ τμδΐ τ 
ἌΤΟ Ὠοΐῦ ΘοΙῃρο 16 ἴο ἐμίηκ οὗ 8 ἰασζο δυϊαΐπρ, 
Βαϊ ἐμδὺ [μ6 ΤΘΙΘΓΘΏΟΘ 18 ἴο (μ9 ΡΪΔ090 οἵ ΦΘΒΟΥΑΝ᾿ 8 



τ 

ἰὨτοῦθ, 18 Ῥγονϑᾶ ἔγοτῃ {πο ἴδοί ἐμαί ἰὺ 189 7υϑέ (868 
τηοϑὺ ΠΟΙΥ ρ͵δοθ {πα 8 σα ]]οὰ (9 ρῥαΐἷδο6 οὗὨ (16 
Ὠουδβο, 1 Κίηρμϑδ γἱ. 8. ΝαΓΌΓΑΙΪΥ 680 (6 ΘὨ ΓΟ 
ἴοι Ρ]6 οὗ δοϊοπιοη τϊριί Ὀθ σ64]16ἃ (μ6 ρ418066, 38 
γγ6}} 26 ἴ6 μουδβο οὗ αοἀἂ (2 Κίημρδθ σχσχιϊὶ. 4). Βαὶι 
8:6 δβϑδογίΐου ἰδ (Ὧ6 δηιἶγ6 ΤΏ ΔΏΠΟΡ οὗὨ [ἢ γοῖἕδ- 
ΤΟΠΟΘ ῬΓΘΒΌΡΡΟΒΟΒ ἴΠ6 (6 016, σδῃποῖ 6 ΡΤΟΥ͂Θα. 
Οὐ ἰδθ ΘΟὨΙΓΑΤΥ͂, ἰμ6 ΒΟΔΥΘΌΪΝ τοϊδιϊοηθ ΘΓΘ 
(γουρθοῦι (λ6 ἰάθ8] δηὰ ἰγρα οὗ ἰδδὲὴ Ψ σὰ 18 
Ργεβοῃιθαὰ ὁ θατίμΒ, Ασσογαϊηρῦ, Μοβοβ ουθῃ 
Ὀοἰοϊ 5 {μ6 Ῥαϊίογῃ οὗ (16 ᾿ΔΌΘΓΡΠ801]9 (ἔχ. χχνυ. 
40: χχνὶ. 26 βᾳ.: ΗθὉ. νἱϊϊ!. δ), διὰ [89 6,8] ρ'δοθβ 
οὗ βεοτίδοθ νοῦ δοσογάϊηρ ἰο Εχ. χχὶϊὶ. 19; 

χσυχίυ. 26, ἰο Ὀθ6 ἰὼ (1:86 ἀοωδε οὗἩ ἰῃ9 ᾿οτὰ. Τ7|16 
τοδὶ ΒδῃΟ ΔΡΥ ὈΘΔΥΘ 1116 88π|0 ἤδπιθ, “08}ι. Υἱ. 24, 
δηὰ δι ιἰιο (πιὸ οὗὐἠἨ αν, 2 ὅδαι. χὶϊὶ. 206. Ἧιαὶ 
ἔοτα {ἰἰθπὰ μαὰ {86 "“ἑαδεγπαοίε᾽" σοῦ ανὶά 
δγοοϊθὰ οὐδὺῦ ἰμ6 αγᾷ, 2 ὅδῃι. νἱ. 17] ο μαᾶνο 

88 ᾿ἰι116 Καον]οάρο οὗ ἰμὲδ 828 οὗ δ ἔοτι οὗ 1Π6 
Βοιδο οἵὗἩ οὐ δὲ Β} 1] 0}, τ ἰσὰ ἴα 1 ὅδαι. ἰἰ. 22 18 
6619 ““ἰαδεγπαοίε 9 (εδέπιοπν " (υϊμον, “ὁ ἴΔ06τ- 

᾿"Ὧδοϊο οὗὨ [86 οογθηϑῃί ᾽"), Ὀὰαὺ 1 ὅδ. ἱ. 7, 24, 

«λοιιδε,) διὰ 1 ὅδ. ἱ. 9; 1ἰϊ. 8, “«“»αΐασε"" οὗ 
φοβοῦ (Ὁ δἰαγ8 ἰγϑηβὶαίοβ ἀέζαὶ ὈΥ 
ἰ6π1016). Τ1μὸ βδῖῶθ ἱθίθγοβδηρθ Οὐ πϑη)68 δ. 
χχυὶϊ. 4, Θ; οορ. Εζϑκ. χὶὶ. 1. ἴῃ (ἷδβ Ῥαββδρβθ 
{1.6 ΓΟΐΈΓΘΠΟΘΘ ἰ8 ποὺ ἴ0 “ῬΓΑΥΟΥ ἷἰπ ἐΠ6 ἰθ0]6,᾿" 
αὶ οὗ ἰανηΐηρ ἴῃ ῬΥΑΥΟΥ ἴἰο ἰδ ΠΟΥ ρῥ͵ἷδςθ οἵ 
(89 ἰδτοῦθ οὗ Φεομβουδῃ. ἴἷπ {πὶ8β 1 ἄρτοὸθ ψἱ} 
Ηοηκβί., Ὀαὺ ποὺ ἴῃ (Π8 ϑἰδί οπιοπὶ {μαΐ (86 ΟὈθοί 
οὔἡὁ 9 ζαίυαγθ σους δηὰ νου 8 ἰἢ6 
ἐμδηϊδαίνίης Βόγὸ Ῥγοϊιϊβοα οἡ δοοουηΐ οὗ (6 
ἀεϊϊνοταμοο στουραϊ ὉΥ (μὸ αἰνίῃθ ρσῦϑδοθ, 88 ΡΒ. 
Ἰχυὶ. 13... Το Χοίογθησο 18 δογία ὩῪ τοί ἰο {ἢ9 
ἔτοδίηθϑβ οὗ ἴουο ἰοσαγὰβ αοἀ, Ὀυὶ ἰο {μ6 ἀϊν! πο 

γδοθ; Ὀαυὺ 80 (μα 18 ] 688 ἰ8β ἀοδβί φιηδίθα ὈΥῪ 
εὐ 88 (ἴθ δαοϑοιρ ἰδηπιθαῦ οὗ {6 ΒΔ] ΠλἾδι᾽8 
δηίγϑηοθ ἱπίο (δ 9 βδῃσίθδευ, [18 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ (0 
τοραγὰ (86 ἱπιροτίθοίβ 88 ζαίαγθ, ου δοοουπὶ οὗ 
(80 οἰδτγδοίον οὔ [9 ῬΒ84}πὶ 88 ἃ ΠιοΥἰὩρ᾽ ὈΓΔΥ͂ΘΓ, 
αι 116 δοπίταδὺ τῖτ {π6 ρτοσοάϊηρ ογὰβ ᾿Ἰπ}}18 
86 ροίθῃιϊα] οΟ]οΥϊ μεσὶ ἸὩΔΥ ὧπὰ ν1}} (Ηρί., 
ΒοὶίίΣβοι, Ηἰ Σὶς). Οταίωτγὶ φμαδὶ εὐἰμπι ἐποτεδϑαεγὶ 
εἰ εοταπι πια)εδίαί6 ἵπήπιία ἰοοιμωτὶ (ΗΠ 60]. 

Αγ. ΠῚ. γον, 8. 108 τὴ ἔπ ΤῊΥ σίβὮῦ- 
ΘοιδΏ 688, δοοογάϊηρσ (0 8οῦιο0, δὲ 1οδϑὲ Ηθηρ- 
ΒίΘΩΌΘΥΩ, Τοΐουβ ἰο 86 δἰὐγὶθαίθ οΥ͂ ἀοὰ 88 ἐδμθ 
Σἰκίθουβ Παῖροῦ δηα δυθηρορ, ΡΒ. χχχὶ. 1, 8. 
Βιιϊΐ (06 ορροποηίβ, δ] πουσὴ ποὶ οχϑοὶὶν σα] θα 
“ὁ ΘΑΡΥϊοΙ ουΒ᾽᾽ (Ααα]]., ὁθτοπιο, ἀπά τηοϑί οἱ Β6Γ8), 
ΔΙῸ γοί ἀοϑογϊ δοα, πο 889 ΟΡῬΥΘΒΒΟΥΒ ὑπο θηΐ 
ψὶι ἢ} Ἔχί ΓΔ] ἀδηροσ, Ὀὰΐ 88 ἐΠ0860 ψ ῆο Ῥτορεατοα 
ἄδηχζον υἱίὰ ἐμ οὲν του 8, απὰ ὑπ8 οἰ βοίοσ οὗ 
(ο86 ῬΘΓΒΟῚΒ 18 Οσργοϑδοὰ υὙϑὸ}ν. 9 88 {6 γθϑβοῦ 
οὗ ιμο ροιἱτΐοη, μ8ὲ αοα πνουϊὰ Ἰοδὰ ὑπ6 ρμίουβ 
Ῥρβδὶ ποδί ἴῃ στ  οου θη 688, τοι ἀϊβοῖοβοθ 1186} 
ἷη δὴ ἱποβδοηβῖυθ τπναὶῖϊς (8. χχυΐϊἹ. 11). Τΐϑ 
τς ΘΟΌΒΏ 688, ΒΟΊΎΤΘΥΟΡ, ἰΒ Ὠοΐ ΠΙΘΓΟΙΪΥ {π6 νἱτίαθ 
νι οι αοα ἀδπιθηάβ πὰ ἰδ νυν οἱ] ρὶ οδβίης ἴο Ηΐπὰ 
(06 ὸ ειίο), Ὀὰὺ 8 ομδνγδοίου δια οὐ (6 ρίουβ, 
ὙΓΒ]ΟῺ 18 ἱπά ρα νγ9}} ῥ᾽ οαδίηρς ἰο αοά, Ὀαϊ γοί αἱ 
{86 βαπιθ {ἰπηθ [88 118 Βοῦγοα δῃὰ ἰΐ8 βίϑηδγά ἴῃ 
αοὰ ΗϊνβεῖΥ (ΗὈΡ7.), σβοβθ δοίίοῃ ἰ8 ἴῃ 4]] 
ΤΟΒΡΟΟΙΒ γἱχζυίΐθουβ. 

ἸΜαἶτο Ὧν νὰν 1θν 6] Ὀθϑίοσθ τὴϑ [εἰταίσλί 
δείοτε πιν ἴαεε, ἃ. Υ.}.-- ΕἸ ΓΒ 9. πιαῖκο ἰιὶ δι γαῖ σας 
ὈΘΙΌΓΟ τὰ (δ. 1 ΙΩΔῪ 8600 1ΐ δὰ δηὰ ἰι (ΗἰιΣ16), 
οὗ ὈοίίδΡ, πιᾶῖζο ἰΐ Ἰοῦοὶ [Ὁ πι6 ἴο τυῶῖῦ. Υοὶ 
1818 ἀο65 ποῖ ΒΌΡρΟΒΘ δ} ΘΑΒΥ ὀχϑγοΐβα οἵ τηοί ἱοῃ, 
ψὶϊθοῦὶ ἰσουῦὶο, θὰ. ἃ τοιονδὶ οὗ πἰπάσγδηοο, 

ΤῊΕ ΕἸΒΩ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙΜΒ. 

ΜὨΪοὮ Ὧγ0 ποὶ ἰῃ ὑπὸ ῬΟΡΒΟΏ 0 νγχαῖκβ, Ὀπέ 
νι ΐοῖ 116 πα ἐμ6 Ὀϊνίηθ ΨΑΥ οὗἨὨ τἱχλιθουβηθββ, ἢ 
νι ἰσὰ ἴἰῃ6 Ῥβδ)τηἶδί πουϊὰ δανο αοα ᾿οδὰ δΐπι. 
[π οσάϑν ἐμαὶ 6 ΤΏ 8Ὺ ὙΔ},;᾽Ὺ ἴῃ δαΐοίν, Β6 γα! θβίβ8 
Ὀϊγίπο μοῖρ, δηὰ πα θοα οἸἸΠῸΡ ὈῪ Τατηονδὶ οἵ [86 
τοι πα οΥ͂ ἰγουῖς, (8 6 ΘΙ ΌΒ. 68 οὗ δῃ θη} 168, 
οὐ {Π6 βεί(ηρ δδίἀθ οὗ βίοῃο οὗ βία Ὁ] ἢ, δπὰ 
ΟΟΟΘΒΙΟΠΒ οὗἩ τοπιρίδιίΐοη. ΤᾺ ἀοοϊδίοη οὐ (18 
Ῥοϊηΐ τηυδὲ Ὀ6Θ ἴῃ δοσοσάδηοο ἢ {86 οχρἰδηδ- 
(ἴοι οὗἉ (116 ργοοοαϊηρ ΠΟΘ ῈΥ οὗἩ [Π6 ὙΟΥΒ6, 51ὴ66 
(μὲβ ϑοοοιμμι ἃ ΤΩΘΙΏΌΕΣ 18 δά ἀρὰ νἱϊμουϊ ΔῺΥ σοη- 
πθοϊδηρς νογτὰ. Ενθη Ψ|Ι {16 Ἰδιῖον ᾿πίογργοία- 
ιἴοῦ, τ ἢ ΜῈ Ῥτο ον, [ῃ6 δοππροίΐοη τνὶἱ [ἢ 6 
Το] ον ηρ οἴδιβο ψ ῖοἢ σίνοβ [86 σϑϑβοὺ οὗ ἴΠ 6 
οι οη, δἰ μβουσὰ ονὐου]οοκοὰ Ὀγ Ηυρΐεοϊα, ἰ5 
ΥΟΥΥ ανἱαθηΐ. Ἀσοοσγαϊηρ ἐοὸ Θῃοί] οΣ σγϑδάϊῃς, 
ΔΡρΡτγουρὰ ὃν ἀγοίϊυβ, ἰμ0 ϑορί., ͵υϊγ., Ατδῦ., 
ΥΒΠΒ]δΔῖΘ: “ἐευεῖ τῖν ραίὴ δέίοτε Τὴεε.᾽ Βαυῖι 
ϑγγ., Ομαϊά., Ααυϊ!., ϑὅγω., ἸΤμβοοά., Ζ0]]0 
αἰγοδὰν (Π6 ργοδοηὶ ἰοχῖ, δηά 1ὲ ἰ8 δομᾶσγπιθα ὈΥ͂ 
(86 ἱπνοδί: σαί ου οὗἨ ΨΦογοτηθ. 

γον. 9. Σὰ ὑμοϑὲὶσ Σου ἢ .---ΤῊ9 βίη συϊασ ϑυΐ- 
ἂχ αἴοοόοης ποϊ πίη Ὀυΐ ῥ᾽ υΓα]8, δὰ τοϊεγγοὰ (0 8 
ὈΙΌΓΑΙ, ἰδ ποὶ 80 πηι! 6} 8. ΟΟ]]θοίῖνο 88 ἃ αἰξίγῖα- 
υἶνο (611 296}} ““ ἐπ ογε υπὶμδοωδομε εογμηι." 
ΤΣ ἰ6 ϑοραγαίϑα ἔγοτη ἐΐ8 κϑηϊίνο ὉΥ ἃ πογὰ 

Μ ἰο ἢ 18 Βῃογοὰ ἴῃ Ὀοί  ΘΏ, 88 Ῥβ8. νἱ. δ: χσυχὶϊ. 
2.--ΑΌγδα [“ὑετῳ ιοϊοχεύπεδι,"" Α. Υ.} εἴἰμὸν 
οὗ ἀεδιγυοίίοι (88. χχχυῖ!. 12: 11]. 4; ἰν. }1; 
ῬΥΟΥ͂. χΥΪ!. 4), ΟΥ 1Π6 ψι|]ὶοκοὰ Ἰυδί (Ρτγον. χ. 18 ; 
χὶ. 6 ; ΜΙιοδὰ υἱὶ. 8; ρουβδρα Ῥβ. ἰ|1ϊ. 7; δοΡ. 
Βυρΐ.). 

γον. 10. ΒΥ τ-ιϑὲς οὐ ΟΘΟΌΏ86]86, 80 ἰμαὲ 
(8686 8.9 {86 σδδο οὗ (Ποὶρ [81]σξουθυι σον, 88 
Βο5. χὶ. 6, εἰς. (φρϑεὶ., Ηαρῆ,. ΟΡ .). Οἰμοτα 
ΟἾδΒ., 6 εις, Ενναϊα, 6} 1286}, σοπιρατγίης 
ἱνρ. χῖυ. 2, οί (θ8ὸ οσὰβ (0 ἰμ6 ἔγρυδί γα ΟῺ 

οὗ ἐποὶν σου 86}]8 δὰ ἰγϑηβὶδίθ “" ΓΟ, οὐ δὐὰ 
ἴο ἃ νῶν" [Επδ]ὰ, “Ἰοὺ ἰοῦ ζ1}} ἤγοπι 
ὑποῖν γἷδηβ."--τ. Α. Β.], ποῦ νὸν ἰὰ [16 
Β6Ώ86 δὶ (6 Θῃοιΐοθ δῃουϊά [Ἀ]}}, θ6 τυϊηοὰ, 
ψίιπουϊ Ὀοΐηρ ΔΌ]6 0 ΘΔΥΤΥ͂ ουἱὐ {μοὶ ΘΟ 86]. 
Ηἰ Σεῖς πιδϊηϊδῖπβ πἷδ οχρ᾽ δηδίΐοῃ ἰῇ δοσοογάδῃθϑθ 
αἰ} ἰμ6 Αγαδὶο ἄρυγο οὐὁἨ ““ἀονῃ ἔγοπι (ἰτθ 
σου 80] το (ΒΟΥ Υ͵Ἱ46.᾽ 8.0 δ]δο ἴῃ (86 1[0]- 
ον πιθιι Ὁ. Ὁ ΤΔΏΥ ἰγϑηδὶδί: ον ἷης (0.,᾽} 
“08. δοσουηίΐ οὗ," δηὰ υπάογβίαηα ὑπ {μγυβίϊῃ 
ουὐ [““εαδί οἱ," Α. Ὑ. 88. {πογ ογοσίδτγονν. 
Βυΐ δῖησθ ἴδ γον Ὸ ἴῃ αὐ οί 0 18 ὙΟΣῪ ἔΓΘα ΘΠ 
υϑοα ζ0} 86 Γα)δοίίου οὗἉἩ 1π6 18.86}1168, ἀηὰ {πο 
ἀἰβρογβίου διροηῃρ ἴογοΐσ πδίϊ 0:8, ἰ{ ῬγΟθΔΌΪΥ 
ΤΩΘΔῺΒ ὮθΓΘ “πεῖν ἰλτγωδίίπσ ατοαν"" (βορί., γαὶς., 
Μίςοΐ., Βοκξοημι.. θ 6} 1256}, δηὰ, ἱπάθοα, ψ 8118. 
(Π6Υ ἰπουρπὶ (ὁ ᾿ἶντο ἴῃ {μοὶγ βίηβ, 9 ολπ Υἱ]]. 
21, 24 -ΓΕοτ ΠΟΥ πᾶνθ σΣΘ6]10ἃ δραίμαῖ 
Τ8696.---Ῥογοόῖννηθ. “16 ΘηδπιΐοΒ οὗὁἨ αν ὰ δ. 
(86 δηθτιὶοδ οὔ αν αοὰ. - ποβο ἰουοὶ- 
οί} χοῦ, ἰουσδοίῃ {80 Δρρὶς οὔ Μίπθ εογαε,᾽ 
“838, ὅδ, ΜῊ ρογδβοουῖοδὶ μου Μοῖ᾽"-- 
σ. Α. Β. 

γον. 11, Δπᾶ [ΠΟΥ 111 σοὐοίοϑ [““Ζεί-- 
γϑήοῖοε,," Α. Υ.].---βα  Π. . οοπίϊηθ8 [86 ΠΡΟΓΑ- 
(ἰνς οὗ ροιοη. 86 ἱπιρογίδοί 8 τ ΔῪ μά θθαὰ ὉΘ 
(δ κθη 85 ορίδίϊνε, δὺὶ 1 8 ὈοίίοΣ ἰο τοραγὰ {μι 6 
88 ζαίυγο, βίηο6 {8686 οἰδιθ68 δίαϊθ {116 Ἰοἱ οὗἁ {116 
Ῥίουβ βηὰὶ ἰδοῖῦ Ὀσμανίουν ϑαθδοαποηὶ ἰὸ {}}6 
πρατγίηρ οὗἨ (μὲν ῬΓΆΥ͂ΘΙ δὰ (δ6 υαὶςοΐδ) δοὶ οὗ 
αοα. “4116 ρίαεεί εο, οσμὶ ρίαοεί εωε᾽" (Αὐμκαε- 
{106}. 

[ὕὃὸγν. 12. Β91ἅ. --Τιο ΓΣΥ, Τείππαλ, ἴθ. 8 
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ἴσο β:οϊὰ, Ἰδρὸσς ἰμδπ [22, τιᾶφϑη, οονογίης 
ἐδὸ πνὶι9]6 Ὀοάγ, υϑοὰ οὗ [86 δΒμϊ6]ὰ οὗἩ 6ἀο] 80, 
1 ὅδ. χυὶ!Ἱ. 7, υἱᾶά. ῬΜΙΤΗ 8 Διό. Φίοί., Ατὶ. 
Ανηω.---Ὁ. Α. Β.] 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΗΙΟΘΑΙ.. 

1. Ηο νῦο 8468 νἱϊ!π αυά, πιὰδὲέ Ὀ6 ργοραγοὰ 
85 ὙγὙο}} 70γ λοφέϊἐίψ ἀρὰ ρμογβοουϊο οα (6 ρμᾶγί 
ΟΥ̓͂ {πη6 υπρούγ, ἃ8 6 18 δβϑιυγοὰ οἵ ργοίεοσίιοη 
οὔ ἐδο ματι οὗ τἴ9 ΑἸπιϊ σαν ; Ὀὰΐ 6 τουϑύ 8530 
λοία πεῖ ἴο 5 δοπιπιαπΐοη γἱτι αοα, δὰ σε ὲ- 
φαίε ἰἃ ὌΥ ρτάγοῦ δυὰ θινίηθ βουνὶσθ, πὰ δῆλοι 
ἦϊθ ρου ὉΥ νι ς ἴῃ 186 ὙΔΥΒ οὗ σἰκιθουθ- 
8689. 

2. Ἠρυϊκίησ ὅν ἰδὲ τσαν 9, τἱσλίεουδηόθδδ ἨδΒ 
115 ΙΒ σα] 168, Γοβιταϊοιθ πα ἀβηροῦβ ; Ὀὰὶ αοὰ 
ὩΔ,Κ65 6 ΨΥ ἐευδσὲ ἴὉΓ [0806 0 ἔθδν. Ηΐπι; 
αοα ἐεαάε (0589 0 ἃτγὸ ἀονοίοἀ ἰο Ηΐϊτπι ὑροη 
ἧς : Οοἀ ργοίεεία ἰὰ ἴξ (Π086 τγβο ὑσγυ δὶ ἴῃ Ηΐτα. 

8. Τὸ Ὅδ γτογιϊπαρα οὗ {16 παέωγε δηὰ γουΐ- 
ἄεπεοε οὗ αοὐ 8 ἃ (ΕΥΓΟΥ ἴο 16 νὴ]ιοίκοα, Ὀὰὶ 8, 
ευηδοίαίίοπ ἴοὸ ἴἰῃ68 ρΡίουβ: [ὉΓ (6 [ὈΥΘΡ 8ΓΘ 
εοπαάεπιποα, ἰὯ6 Ἰαίίον δανεα ἰὨοτοΌν : ἱμογοΐοτγο, 
δ'βϑο. ὑπ6 ἴὈγιΩΟΣ ἴθε] ἰμβαῦ (ΠΟΥ τὸ 7γἰσλίεπεά 
ατοαν ἴγοιῃ ἴ.6 ρ͵]8Δ60 σι θογο αοα γοΥ68}5 ΗἸ τ Βο] 
δια 158 πογβιϊρροα; ἰμ6 Ἰηΐοσ, οὐ ὑπ Οἱ 
Βαηά, ἂγὸ άγαισπ ἰο (18 μἷδοθ: δὰ νυ }]δὶ 189 
Ἰδοῦ τοηῦδοῦ »γαψετ, Ῥγϑῖὶβδ δῃὰ {πδηϊδαίνίης ; 
86 ΓΌΣΙΔΟΣ σοιμλϊῦ ΟὙΘΥΟυΒ 8᾽η8 τ (ΒΟ ῚΡ 
ἔοσπσμε Ἡιϊουϊ ΒΏδ)θ ΟΥ Γοροηίδπμοθ 716 
ἔτι σι ζα] οχίοηϊ οὗ παίυγαὶ σογγαρίοπ, βίποθ (9 
ἴαἸϊ οὗ Δάδπι, ΔΡῬΘΔΥΒ ΟΥ̓́ΘΣΥ ἡ ΒΟΓΘ ἰἢ 556 ΏΓἾΔΠῪ 
1 6 "816 ΘΟ αγδοῖου 5168, πο 66 ἔα 186 π8646 οὗἁ 
1815 5δὶυν, 'ὼῃ Βο, 111. 11 8α. 

4. 1{λο89 80 ὈΪϊδπιθ υ8 ἀγὸ ἰο Ὀ0 ἀθοϊατοα 
Ἰἴδγβ, ἰμ086 ἯὮΟ σομμρίδὶη οὗ 8, δ αμάοΥΟΓ8, 
1.056 ὙΠΟ ρογβοαυίθ υ8 αὐ [Π6 αϑῖιθ ἰΐτ10 ἴοο]8 
δα 6Ὑ1}-ἀΟ0 Υ5, δπα ΙΓ ΟἿγ δαυθυβαγὶοΒ ἢ ΧΟΏΘΤαΪ 
δια ἰα οποιῃΐοθ οὗ Οοα, ἰμθῃ γγἶῥἋὸἨ ΟὈΓΒΟΙΥ 68 τηδὶ 
86 ἤουπὰ ἰπ [86 οἰοδεδέ οσοπιπιμπίοη ὙΠῺ ΟΘοά 
δη τπογοΐοτο ψγὸ τουϑὲ ΑἸ] ΧΘΠΕΥ δηα δὶ (}}Υ 
ΤΏΔ 6 86 οὗ 8}} ἰμ0 πιέαπδ 977 Πἤὶ8 σταρσα. 

ἨΟΜΙΓΕΤΙΘΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΡΒΕΒΑΟΤΊΙΟΑΙ͂,. 

Ἧαε οδηηοί ΒΟ] πη ηἷ296 (ἢ 8 πιογπΙ 7 ἸΊΟΤΘ Ῥὕτὸ- 
ῬΕΥΪΥ μη ὈΥ͂ ῥγυψέῦ δῃηι τρογϑδὴΐ; ὑὸ οδῃμοῦ 
σουβοογαίο ἰδ6 ἀαν Ὀοίί6Ρ ἰΒδὰ ὈΥ τυαϊζίησ ἐπ ἰλε 
τῶν οὗ γἱρῃίοουδηθθδβθ: ψῸ σδηποὶ τη ὑ89 
ευεπῖπῷ τοτο ἀρ] 1 Ὰ}}}7 Ὀ]οββοά μὴ Ὁ φ»γαΐ:- 
ἕησ ἱλε παπιὲ οὗ Οοὐ, δά ὈΥ δγαΐῃ σοπιπε της 
οὐγεείσεα ιοίἐὰ ἰλαπλίμίπεδα ἰὸ Ηϊ8 Ῥγοίοί 0}. --α 
Τμπο τίσλίεοιια φουεγππιεηί οὗ αοἀ βῆονμ ἰἰβοϊῦ: 
1) ἴπ 186 ͵7μάσπιεπέ αἰϊ ἢ πο Ἠδ Ῥυπἶθ68 (6 
πιοκεοὰ ; 2) ἴπ {88 στγασα τῦὶἢ ψ]ιΐσὰ Ηθ ὉΪ6ΒΒ65 
[86 ρίουβ.---αοὐ 68 τονϑα]θα Ηΐβ πδηθ ποί ΟἿΪΥ 
(δι τὰ ΠπιᾶῪ ἀποῖσ Ηΐτ : τὸ οὐχὰν ᾿ἰκονγὶβα ἴῸ 
εαἰξ ὑροη Ηΐπι, δπὰ ργαΐδξε Πῖμ, (μα γγὸ δ Υ0 
ποί γοσοϊγοα {π6 σγδοο οὗ αοὐ ἴῃ υαἱπ. Ηθ ν8ο 
ποῦ]ὰ γεσεῖθσε σγασα τουδὶ ᾿ἰκονῖθα 86 [86 
πιο 07 σγασ. Τδ6 υὠπσοάϊψ ἀευΐσεα οὗ (6 
πἰοϊοα ατὸ ἐΐ6 γοαδοῆ οὗ ἱμοὶν [Ὁ]}}, (6 δαδὲ οὗ 
(θεῖν ἀοδιγαοίΐοη ; οὗ (Π6 οἷ ΔΓ Βδπά, [86 Ῥἱοιβ 
ΤῈ ἑαὐεά, ποὶ ὈΥ {πον Τἱσ οου βῆ 658, θαΐ ὈΥ 186 
στάεε οὗ Θοὰ ἴῃ σπϑϊοὰ {ΠΟ πᾶύθ ἰΆκοα σου βο 
ὉΥ {αιιλ.--Θἕ Βιοαδοα ἰΒ (6 τπιδη, τ] 1086 τοϊμὶ ἰδ 
ἤἄχοἀ ἴῃ τγίσλίεοιδηόδα, Ὑἴνο86 [16 ἰδ Βυρροτγίοή 
ὮὉΥ (ὴ)6 διτίπο ζτᾶσδο,  Πο86 ΟἿ] ΟΣ ἰ8. Βυ- 
τουπαεὰ δηὰ ροπείγδίοα ψἱ1} »γὰνε7.--- οὐ Β68γ8 

ποῖ ΟὨΪΥ {89 ογν, θὰ! 4180 {μ6 δίσὰ οὗ Ῥγάγον.-- 
πε ζλίπρο τοραγὴ {ΠΘΠΊΒΟΙΥ 98 88 ὑμ6 δωῤ᾽δοία οὗ 

οα. 
ΒΤΥΑΒΚΕ: αοα 18 τἱσυιθουβηθδθ δα ρῥἱοὶν ἰἐ- 

ΒΕ]; ὑμουϑίοσο ἰΐ 18 ἰπῃροββὶ Ὁ]0 ἐμαὶ 9 υῃ- 
ΞΟΑ]Υ βμου]ὰ βίδιὰ ὑϑίοσο Ηΐπ.----ἶῦ 18 ἔσθ, (μας 
Ὀ6]1Θτο ΓΒ ΒΘΥΘ Β ἢ8 ἰπ ἐπ θιηΒΟ 68, αὐ ΓΠΘΥῪ 8ΓΘ ποὲ 
ΟΥ̓] -ἀουσβ, ΜΒ0 ἩΔΏΓΟΙΙΪΥ δὶ δη ἃ πλαῖζο ἃ Ὀυ δὶ 688 
οὗ βἰπηϊῃβ.---ΑἸ Βοῦκ τ[μ9 τίοθβ οὗ ᾿γίηρ, Ὀ]οοά- 
τϊγϑιϊθ 98 δηα ἀθοοὶ 688 δγὸ ἰὴ 186 δἰ οβὲ 
ἄθρχτθο δοουγβρα δηά ἰπ)υγίουδβ, γοὶ (ὮΘΥ 8.6 'δι}- 
δΙῚγ ἰοαπὰ ἰοροίδμογ.---ΟὉ ππδη, Ἰθᾶση (0 ἴδιηθ ἐΠΥ͂ 
τὴοατἢ δα Ὀγῖα]6 τ γ ἰοηραο, 6186 ἔδου γί 11|κ90 
ἃ Ὑ4 Ὀεδδὶ ἰη Βυμδὴ ἴογῃι.--- 0 πιδὴ 80 18 
δυϊάοα Ὀγ (οἀ ἰΒ ποὶ 16α ἀϑίΣᾺΥ : ΒΘ ἢ ἰδ 16 ὉΥ͂ 
αοαὐ ἀοθβ ποί ογὺ οὐ βίαι Ὁ]6, ποῖ 6 Ὁ ἴῃ ἔα ἐ0}}, ΠῸΡ 
ἴῃ ᾿ἰἴο; δπὰ (μΐ8 συΐθυθβθ ΠὶΒ θη θμθ98.---Ἶἡ καὶ 8 ἢ 
ΔΌΟΠϊπδίϊοη 18 δὴ Ὁποοῃγοσίοα πη! διαὶ 8 
Ῥοϊβοηοιβ, ψϊοκοαὰ δοαγί πιδὰ ᾿88 ὈΥ̓͂ παίυγοὶ 
Νο β'ῃ 8 ἰοο ρσγϑαὶ 90 δἰπὶ ἰο δοτατηϊ!, ἱἢ ποῖ Γ6- 
δἰγαϊηϑα ὮΥ ὑμ6 γσγαοθ οὗ Θοά.---Τ}ὸ τοϑβοῦ οὗ 
σοπαἀοιππδίϊοι ἰβ8 ποὺ 186 18Δ0ῖς οὗ ρτδοθ, (6 Ἰουθ 
οὔ οι, δὰ (6 τγρἀθιιριίΐϊοῃ οὗ Οἰιγ δὶ, θαυ (89 
εξαϊὶὶ οὗ νδῃίοῃ οὐδ που. ΤῈ 10 οὗὁἨ ὈΘΙΊΘΥΘΥΒ 
ἴῃ (80 τἱρμίθουβ ἡυἀκηγοπὶ οὗὨἨ ἀἀοαὰ ὑροῖ ἰδι6 ὰἢ- 
ΚΟᾺ]γ, 18 πο σουθηροίαϊ βα  ἰβίβοιϊοη ἴῃ [86 τι15- 
ξοτίαοθ8 ΟΥ̓ ἐμοὶ πηι ΐοβ, Ὀυΐ ἃ Βδογοὰ βαί(ὶβίδο- 
ιἰοπ ἴῃ {80 ρῥτοβογυδίΐου οὕ (89 Ὀίνίηο σὰς, Βο- 
Ἰΐμ 688, σἱ τοΟυΒη 658, 8πα {Π6 ΒΟΏΟΣ οὗ Η 8 Ὠδλπιθ. 
--Το χγδοο οὗ ἀοἀ ἰβΒ ἰ ὈοΙ ΟΥ̓ Σ᾽ Β Ογπαιηθηΐ 
δηά οσόστη, Ὀυὺ Ἰἰκο νν 86. Ϊ8 ΒΒ 6]ογ, ὑσοιϊθοί οη, 
διὰ 8816].8ά. ατδσθ διοσβ ἷαι τ ῖ(ἰι τὶ χιιΐθουβ- 
688, δηα ργοίοοίβϑ δἰτη ἔγομη Θομἰθα(ἰ0}.--- 
Ηδτο ἰβ ἰ)6 Ἰαῦον, ἱμβοτὸ 18 0 τοιναγὰ : θα ἐδ 
86 οοηϑίοί, [μ το (86 ΟΥΟΤΤ ; 8 ΟΥΟΤ οὗ ζ,ΓΔ0Θ 
ἰπβϑίοδα οὐ 10 οσονῃ οὗ ἰπΟΥΠΒ ὈΟΓΠΘ ἴῃ {818 
νον], ΑἸΒουΡ Μὰ δου] ΤΑΥ͂ [ὉΓ ΟἿΣ 6Π6- 
Ιοἶθ8, ὙἢῸ ΟἸΠΘΡ αΥο ΒΔ ΠἀΘΓΘα ΟἿΣ ῬΘΥΒΟΏΒ, ΟΣ 
Ρογβοουϊοὰ υ8 ἔγοτη ἱζποόγϑησο οὗ {Π6 γαῖ], Μαίί, 
νυν. 44: γεὶ νὸ οὐρὶν ποῖ ἴ0 ῬΓᾺΥ ἴθ Ὺ ἰο86 80 
ὈΙΑΒΡΒΘΏΘ ἀραΐϊπϑὶ Καοῖννῃ ἰγαῖ ἢ, ΟΥ Ῥογϑθουΐϊθ 
{8086 ὙΠῸ δοηΐεδ88 ἢ ; ἴὉΓ (ὮΘΥ δὶπ δραϊηϑὶ (0 
ΗοΙΥ Ο)ιοϑὶ δῃὰ υπίο ἀεδαίῃ, Μίαϊ. χἰϊὶ. 82; 1 
Φοδα τ. 16: γοῖ νγὸ τᾶν ᾿ἰἸκον 180 ΡΥΔΥ διραϊηδί 
το ποὶ ἔγομι σχουθηγχοίι ἰθοιηχβ, Ὀὰϊ ἔσγουι ἃ 
2608] ἴον αοά, Ἀπ. Ἰἶχ. ὅ. 

ΕΎΌΤΉΒΕ: 9 δ᾽ιου]ὰ Ὀ6 ρῥίουβ Ὀοίοτα τηϑη, δηὰ 
βίαπα ἴῃ ἤθαγ Ὀεΐογο 6οἀὰ.---ΟΑεν αν : ἀοὐ Ηϊμ- 
8617 ψ}}} Ὀ6 ἴ0 υ8 δύσῃ ἃ αΟα 88 γα ἡ664 ; δῃὰ 0 
οδη δηὰ βἰιου]ὰ πδκθ βασι α αἀοὰ οὗ οὖν Θοά. 
--ΟΒΙΆ ΕΒ : ΑἸ ΠοηΡᾺ αοα 88 Ὧ0 ὈΟΟ᾿ΪΥ ΘΑ Σ8, [ῸΓ 
Ηδϑ ͵8 ἃ ϑρίτιι (Τολπ ἵν. 24); γοῖ ΗΘ ἤΘΆΓΒ ὙΘΡΥ 
ΒΕΔΤΡΙΥ (ῬΒ. χοὶν 9).---ὖῦϑ διιου]ὰ δυοϊὰ ρίνίῃρ 
ΟἿΓ ΘΏΘΙΙ168 ΟΟΟΕΔΒΙΟ. ἴο ὈΪΔΒΡΏΘΠ16 ἰΠ6 Πδπι6 οἵ 
αοἀ πὰ Ηΐ8 ΒοῚΥ αο8ρ6], οὐ δοοοιπὶ οὗ ουὖν 11} 
ἰτοαϊτηθηὺ οὗὨ [6 1.- ΑΒ ΝΌΤ: ΤΏ τὶ ΘουΒη 658 
οὗ [Δ 11 δηὰ ΟὨ τ ϑίΐδη 116 τὸ 6 τοι ῥγοῖθο- 
ἴθ δῃηὰ νἱοίοῦυ Οὐον ὈΟΘαῚΪγ ἀπ βριγίὰ8] 6 6- 
το 68.---ΤΥῦδὶ ἴῃ αοὐ Ὀνίηκχ8 ὈΪοΒβίπρ δηὰ β,ΤΆΟ6. 
-- ΜΈ Ζει,: Ἧ 6 Βῃου]ὰ μοϊὰ ἴδϑβι ἴἰο 106 τὶ ῃθουϑ 
αοἄ «πὰ Ηἰβ βυγο γα: οοπιὸ νν ῃδΐ νΥ}}}, ἢν νν 1]} 
Ἰᾶῦθ ἃ οοα ᾿85116, 88 [106 ΟΟΠΙΓΑΣΥ ἀ068 ποῖ [41] 
ιδὶ οτονὰ ὙΒ1οἢ ΤΟΤΒΆΚΚΟΒ ἢ ἾΠ.--- ΕἜΑΝΚΕ: θη 
6 σΘὨΙ]άγθη οὗὐ τ ποῦ] ὰ ἅτ ἴῃ πορᾶ δπὰ 
ΤΪΒΟΡΥ. (ΠΟΥ τῦη δῦουϊ δηὰ βοοῖς ἤοῦθ διὰ 
Βοτὸ ἴῸὉΣ ἢ6]Ρ. δπὰ Ἰθᾶνο αοιὶ ἴῃ ἔἰΐ6 ΒΟΘΥΘΏΒ. 
Οὐ 180 οἱμον παπᾶ, ἃ ἴσο οὨ]ὰ οἵ αυὰ 1οῖ8 4} 
ΟΙΒΘτΒ 3Ὸ, δηἀ 5068 ἰο ἷθϑ ΕΔΙΠοΥ ἴῃ ἷβ ποοα. 
--ΒΈΝΒΟΒΕΙ,: δ᾽ ψἱ Ποὺ ἔδατ, δηὰ ὨΥΡΟΟΓΙΒΥ, 
Βα 88 ἰδμοὶσ σοναγὰ ῥα βῃπιθὶ διὰ δδίθ0: 



18 ΤῊΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΓΜ8. 

»ἱοίγ 858 (9 σγόψῃ οὗἨ ρΓδ06.---ΕἜΙΒΟΗ: [ἢ οΥ- 
ἀογ ἴο οὐδγοοιηθ ὑπ ΘΏΠΙΙΥ οὗ [6 νοῦ]ὰ, αν ὰ 
ἔο68 ἢτϑι ἴὸ [6 ΒβαποίυδγΥ, {6 π Β6 βῖνοβ ΒἸπι86 1 
ἴ90 ῬγλγοΣ, αι  δίθ8 δἰ 86} Ὀοίοτο αοα, διὰ 
68.118 αροι Ηΐηι ὋΣ ποὶρ διιὶ δϑβίβίβποβ [Ὁ [86 
8. οἵ ἰ!6 Μοββίμἢ ; ΠΏΔΗΥ 6 υηκεγίαϊο8 ἴ0 
να] ἴῃ ΘΟ ΒΒ γ8. δ γτοϑῖ χη ἰπ50} 7 [0 (6 
μοὶγ φονθσππιθηὶ οἵ Θοὰ.---νοα ἴθ 6 γἱχιιίθου8 
δηὰ ρμῥίουβ ανθ 8ι1}} 80 ΠΙΒΗΥ͂ Θὰ ΚΘ 8598. {8 
ΠΟΥ ὐπποι ἀο νι ουῦ ἴμ6 Ὀὶνίθθ χυΐϊάδησθ, 
--ΗΕΒΕΒΕΒΚΟΕΕ: ΤΉ ΤΏΊΟΤΘ νν ἸΟἰ ἢ] ν Οὐ ΘΠ ΘΙ 168 
ταρο, ἴ.6 σὶροῦ ἃγθ {πΠ6Ὺ Τ[ὉΓ ῥα πιθηῖ, [80 
ὨΘΕΤΟΥ ἱμοὶν στα ΐη.--- δι αἀοἀ τοοίβ οαϊ πα δαΑ5818 
ΔΊΔΥ γοὺ βῃουϊὰ ποί ρἰδπί, οπθείϑα, δὰ ρῥτγαΐϑο. 
--πῬἸΆ αὶ ννὸ Ἰδοὶς ἴῃ οὖν ὨοιιΒ68, γὯἶῸοὺ ΤΩΔῪ βθοὶς ἴῃ 
(89 Βοιιο οἵ αυἀ.--τὰὴβ 9 νψᾶροη Κ068 οἢ ἔννο 
ἰγβοῖκϑ 8ὸ ΟΡ ἸΒΟ δ  Ὑ τα] Β οὐ 1 ἴνο Ῥατίδβ, ἴῃ 
Ῥάγο ἔδι ἢ δα ἱγγεργοδοῃδΌ]9 ἰδ. --ἶν ἴθ ὈΘΓ[ΘΡ 
1παι αοἀ Βουϊά ργδσοὰθ 15 ψἱ ἢ 15 ἕανον, ἤδη 
[Ο]]ον υ8 νὶτἢ [86 Βατρ τοὶ.-- τὸ ννὶο 18 10 ἀν 6}} 
ἴῃ {9 Βοαυθηβ, ἀρὰ ογόνγὴ8 ἩΠΕῈ. ΓΟᾺῸΤ ΟΥΓΟΜΏΒ: 
(1) ἢ 089 στονη οὗ ρΥγδ6θ δηα χαθοῦν, ΡΒ. υ. ; 
2) νίτὰ 19 στον οἵ νἱγτίαθ δηὰᾶ ρίϑιγ ἷ.): 
(9) γὶ ἢ {1106 ΟΤΟΜῺ ΟΥ̓ [Π0 ΟΓΟΒ8Β διιἃ ΔΑΥΘΙΘΊΓΥ, 
15. χχὶ!. 17; (4) ψηἢ {86 στόν οἵ Ἰ ἰδ, οὗ Βοποτ, 
δηἀ οἵ ονϑυ]αβιΐηρ Ὁ]188 (}ππ|685 ἱ. 12). -- ΙΕΟΕΕ: 
Το ψ}κ Ὀοΐοτο [Π6 ΘΥ68Β οὗὨ Οὔν ὨοδύθηΥ ΕΛ ΠΟΡ 
8 ὙΘΥῪ ἀο681γ80}0.---Τ}0 οτοὸ ψγὸ ΚΟΥ πὰ οὁχ- 
Ῥοσίΐοποα οὗ ἐμ νου] δηὰ κυτλῃ νν οἰ Θ ἢ 688 {110 
ΤΏΟΓΟ ὙΝ5σ ἀδβῖτο (8) 6 ργησίοιιβ χονθγηιποηΐ οὗ αοα. 
--- ΤΑ ΒΕ: Α πιοήο] οἵα ργδυογίῃ]} Ἰ110 ἤον (πὸ 6.}]- 
ἄτοη οὗ αοά. Νοιῖϊοο (1) ον ἀονουὶ αν 8 
8Βου 15 ἰοτγαρὰβ αἀοα : (2) Ποῦν ν6}} δοαυδὶηϊοα 
μο 18 τῖι αοά ; (8) ον ἢ πι0]6 Ὀθέοτο Οοὰ ; 
(4) ποῦν Ὀο]ὰ ἰονγαγὰβ 158 αοά; (δ) ον ὨΔΡΌΥ͂ 
ἴῃ ἷ8 Θοἄ. 

Ματι. ἨΈΝΕΥ: ΕΟῸΓΡ (πΐηρβ θδνὶα πο τῸ ὕτο- 
ταϊβοί, δα 8Βὸ τη γο. (1) Τ]ιδῦ ἢ6 Μ0}}} ὑστὰγ ; 
ἰδ δ μν}}} τη κὸ ἃ σοιιβοίθησα Οὗ 1, δηἀ το 8 
Ὀυδβίη 688 οὗ 10; ““αηἰοὸ Τ166 Ν|}}1 ῥταγ." ΟἸΠΟΓΒ 
᾿νε σι που ῬΥΑΥΘΡ, Ὀ801 ψι}} Ῥσαγ. Κίηρβ οὐ 
{οῖν ΠΙΠΓΟΏ 68 τὺ Ὀ6 ὈΟρραΓΒ δὐ 6οι᾽ 8 ΤΠ τΟΠΘ6. 
(2) Τμαῦ μι Μ}1} ῬΓᾺΥ ἴῃ (89 πηοτηΐϊηρ. Μοτη- 
ἱπᾷ ῬΤΆΥΟΥ ἰ8 ΟΌΣΓ αἰγ; ΜῈ δἃγὸ {π9 δίἑοδύ ΟΣ 
ῬΓΔΥΟΡ ΒΟ 6 δγτῸ ἴπ {0 τηοβί ΓὙΓΘΒἢ, ΠἰνΟ]Υ, 
δηα οοπιροβοά ἔγϑδῃο, σοὶ οἷθαγ οὗ ἱΠ6 β απι 0608 
οὗ {δ6 εἰσὶ, σου ϊνοα ὉΥ (θη), δπα ηοὶ γεὺ Β]]οὰ 
ψὶ 1116 Ὀιυιαίμ 688 οὗ 86 ἀαν. (8) Τῆδιὶ 6 ν»}}} 
ἢδΎο 8 ογο δβίῃησίθ, δηά ἷβ Βεαγί ἱπίϑῃϊ οἱ {110 

ἀυΐϊγ. ΑΒ 8 τρϑυϊεβηδη αἀἰτοσὶθ ἷ8 στον ἰο (890 
ΜΕ; ΟΥ 885 ψὲ αἰτοοῦ 8 ᾿Ἰουῖοῦ ἴο ἃ ἔγιοηὰ δἱ 
ΒΟΝ 8 ρἷδοθ. (4) Τπαΐ 6 ΜΠὋΡΠῳΡΑ ΘΕ Ϊγ τδῖς 
[ῸΡ δῺ δίβδνοΣ οὗ ρθδθθ. 0 τηῦδὶ Ἰοοὶς ὕὉ 
ΟΥ Ἰοοῖὶκς οὗν, 88 6 ἰδὶ 88 βοΐ δὴ ἄγον ἸοΟΐ 5 
[0 806 ΠΟΥ͂ ΠΟΥ ἰΐ 848 δοίη ἰ0 [6 ΤΑΔῚ Κ.-- 
--ϑΡΌΒΟΕΟΝ : ἸΠΟΓΘ 86 {0 Βογίβ οἵ Ῥγδγοσϑβ-- 
(8089 Θχργοββθὰ ἱπ νοχάβ, δηὰ {π6 υπυϊίοτοά 
Ιοηχίπηαθ σμϊσὺ δοϊάθ 88 β᾽]θηὶ τηθαϊιδίῖοηβ. 
οτγὰβ ἃτὸ ποῦ 188 θββθῆσθ, Ὀυΐϊ 8:6 ζηαγΙηΘὨΒ οὗὮ 
ῬΓΆΥΘΙ..-Ἤθγο 18 ἃ ρταπὰ δυρυποηὶ ἢν αοἀ 
Βου ἃ ϑηβσοῦ ρταγοῦ--- Ὀδολαδο Ηρ 18 ον Κίης 
δηὰ οὗν αοά. Ἧο τὸ ποῖ δ]θὴβ ίο Ηΐπι : Ηδθ ἰβ5 
80 Κίηρ οὗ ΟΣ ΘΟΌΠΙΓΥ. ΕίπμδΒ ἃγο Ἔχροοιϑὰ ἴῸ 
ΠΘΩΣ ὑΠ 9 ΒΡΡΘ4]8 οὗ ἰμοὶγ οὐ Ῥϑορίθ. 6 δ.θ 
οί ΒΙΓΔΏΡΘΙΒ Ο Ηΐ ; ὍὙὸ 8.6 Ηἰ8 ῬΟΓΒΏΙΡΡΟΙΕ, 
ἂηα Ηο 18 οὖν αοάὰ: οὐχ ὈΥ οονοπαπί, ὈΥ͂ ῥτο- 
τηἶβθ, ΌΥ οδί ἢ, ὈΥ Ὀ]οοῦ.---- ἡ 8}16 (Π6 ἀονν 18. οἢ 
(06 ρσταδβε, ἰοῦ στᾶσα ἀσγοὸρ ὕροῦ ἴπ6 βοὺῦ]. [οἱ ὰ8 
εἶνο ἰο αοἀ [860 τηογπΐηρς οὗ ΟΌΤ ἀδΥ5, δηὰ ἰδ 6 
ΤΩΟΡ Ως ΟὗἩἨ ΟΌΥ ᾿ἶνοβ. Ῥγαγοῦ 8Βῃου)ὰ 6 [16 ΚΟΥ͂ 
οὔ ἐπ ἀδγ ἀπὰ (πῃ Ἰοοῖ οὗ {πὸ ἶρῃῖ. οτοίϊοη 
βου ϊὰ Ὀ6 ὈοΓῊ {86 το πρ Βίδ ν᾽ πὰ {86 ουθηϊ 
Β[61.-τὃθ΄θ͵]0. βῃου]ὰ Ὀ6 σαγοίι] ἰο Κορ (86 βίσϑδση 
οὔ τηραϊιαἰΐοπ δ᾽νΑγΑ τυπηΐηρ; ΤῸΣ (8 18 10 
ΔΙΟΡ ἰο αἀτὶγο (86 τὴ }}] οὗ ργδαγοσ. [ἴὲ ἰβ ἰᾶ]6 ἴο 
ΡΌΠ ἃρ ἴπ6 Βοοά- σηίο8 οὗ ἃ ΟΥΥ Ὀτοοκ, δᾶ ἰθ θη 
ἸοΡ6 ἴο δ66 8:8 τΠ66] ΤΟΥΟΪΥ 6.---Ν ΘΙ Θ᾽ οἡ. ΔΤ ἢ 
ὯΟΓ ἴῸ ποαύθῆ Βα} 67]] Βῦδτ (06 στη ϑηβίοῃ οὗ 
αοά. Οἱ, μοῖν ΓΟ] 8} τὸ πὸ ἱζ γα δίἰϑιηρύ ἴο 
οπἰογίδίη ὑτνο ρσυοϑῖ8 80 μοβίιϊο ἴο οὴ6 δΏΟ ΟΣ 88 
Ομ τῖδί 9 6508 δπὰ {πὸ θδν}}} Βοδί δββσγοα Ομ τἰδὲ 
Ὑ111 ποῦ ᾿ἶνο ἴη (6 ῬδΙγΙΟΣ οὗ ΟΡ ποατίβ ἰΥ Μ͵6 6ἢ - 
ἰογίδία (1 Πουὶ! ἴῃ ἐπ 66 118} οὗὁἨ ΟἿΣ (Πουρἢῖβ. 
-ϑρυβαξκον δ ΤΒΕΑΒΌΚΥ ΟΥ ὈΑΥΙΡ.--ΟὝΆΝΑΙΣ,: 
ον τδηὶ οὐὗἁὨ Ἰοοϊκίῃρ ὕ}Ρ, ΠΙΔΗΥ͂ 8 ῬΓΛΥΟΡ ἷ8 
Ἰοϑὶ. 1ὖ γοὰ ἀο ποὶ δοϊΐονο, ΠΥ ἀἋ0 γοι 
ΡΓαΥῖ Απὰ ΙΓ γοὺ δθοΐϊογθ, ὮΥ ἀο γοὺ ποὶ 
ὀσχροοῦ ἢ Βν Ῥγανίηρ γοὺ δβϑϑῃ ἴ0 ἀοροηὰ οἢ 
αοὰ ; ὈΥ ποὶ οχρϑοίϊηρ, γοῦ διβρδΐῃ ΓΟ ΠΟΌΠΟΘ γΟῸΡ 
οσοηἥάρησο. ἯἮ]ναί 18 (18, Ὀπί ἰο ἴ8κο ΗΒ ἡδῖὴθ 
ἰῃ ναϊη ῦ Ο, Ομ νϊβιίδη, βίαπα (ὁ ΟΣ ῬΤΆΥ͂ΟΣ ἴἢ 
ἃ, ΠΟΙ͂Υ ὀχρϑοίδιϊοη οὗ δι γοῦ αν Ὀορροὰ ὕροη 
(6 οτγραϊ οὗ {1:6 Ῥγοπιῖβ6.- λύραν: Ἔδει 
Ῥγοσοθὰβ ουὖὐ οὗ (μοὶῦ ποι 18 ἱπίδοιοα πὰ 
Ρυϊὰ; δηα 48 (8Π6 ὀχ αϊδιΐοη ἴγοπὶ ἃ ΒΟΡ. ΪΟὮΓΘ 
Ῥτοτοθ (᾿ ΘΟΥΤυρίΐοη νἸΠΐπ, 80 ἰΐ 18 τὰ (86 
σογχαρὶ σοηγθγβαίί οη οὗ ΒΙΏΠΘΓΒ.---ΑΟ. Α. Β.] 

ῬΗΛΔΙΝ Υ͂Ι. 

70 ιλὲ ελί Ἡοωδίείαπ ὁπ. Νεσίποιλ ὡροη ϑλεπιϊπιιλ. Α Ῥιαῖπι 97 αυϊά, 

1 ΟἿΩΒΡ, γϑῦυξκε πιὸ ποῖ ἴῃ {Π1Π6 ΒΗ ΚΟΥ, 
ΝΟ ΒΟ ομδβῦθπ πιὸ ἱπ [ΠΥ πού αἰΒρ] αβγο, 

2 Ηκνϑ ΠΊΘΓΟΥ ὕροη πιθ, Ὁ ΤΟΒΌ ; [ὉΣ 1 αν Μ6ΒἸ : 
Ο Ι.ΟῈΡ, ἢ.68] Π16; 1Ὁ1 ΠΙΥ͂ ὈΟΠΟΒ 816 νοχ θα. 

8 ΝΥ εουὶ ἱβ αἰβὸ ξοΐὸ ὕ}χϑα: 
Βυῖ του, Ο Θκρ, ΒΟΥ ἰόν 



ῬΒΑΙΝΜ ΥἹ. 9 

4 ἘΒείυσχῃ, Ο ΤΟΕΡ, ἀο ἵν Υ ΠΩΥ͂ βου] : 
ΟἿ 88}01ΧΚὉ 116 [ὉΓ [ΠΥ τ ΓΟ δ᾽ 886. 

5 ΕῸΥ ἴῃ ἀδβδί ἐλόγο ἐδ ἢ Του γδησα οὗ 866: 
Ιη 86 σταύθ ὙΠῸ 8}}8}} γῖνθ [66 {8 μη 8 

6 1 δὰ ΜΘΑΥΥ ΜΓ ΠΥ ΡΟ ηρ᾽; 
Α]} τΓπ6 πἷσῃι πιᾶῖκα 1 ταῦ Ὀδα ἴο σῖτα ; 
Ιψδίθσ Ταῦ σουο ΜΒ ΠΩῪ [6 83. 

1 Μῖὶηδ 6υβ6 ἰ8 σοηϑιιπιεά Ὀδοδαδβο οὗ ρτίεῦ; 
[ ναχοϑίὰ οἱὰ θϑοδιυϑο οὗ 411 μλΐμθ ΘΏ ΘΙ Ϊ68. 

8 Τορϑγὶ ἔγοπι τη6, 81] γα ψΟΥΚΟΙΒ οὗ ἸπΙσΌν ; 
Εὸγ ὑπ ΓῸΒΡ μδίὰ μοαγά (6 γοΐδθ οὗ ΤΥ ΜΘΘΡΙηρ, 

9 ΤῊο 1.0.ΕῈῸ Βείδι μβοδγὰ γηῦ βαρ] ]οδίϊοα ; 
ΤὮΟ [0ΒὉ Ὑ11] ΓΘοοῖγ ΠΑῪ ὈΓΔΥ͂ΘΓ. 

10 [,οἱ 31] πχλΐὶμθ δηθιλΐθϑ Ὀ6 δ9ηδιηθα 8η4 ΒΟΓῸ νοχϑά : 
1, ἴμοῖι τοίασῃ ἀπά 6 Αβμαπχθα βυ ἀαθη)}γ. 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΪ,. 

Βοδροοίϊπας (μ6 εἰ, σοπρατο ἴπ6 [Ιηϊγροάπο- 
ἴοπ. Τ86 ΟΒυγσ ἢ 88 Ὑἱἱτἢ ρτορ τ  ΟΥΥ τηλᾶα {818 
Ῥβαΐπι ἴ9 ἄγϑι οἵ [πΠ6 δούθῃ ρϑῃϊθη ἃ] ῬΒ6] 18 
τὰ χΧχσχὶϊ., ΧΧΧΥ͂ΙΪ., Ἰΐ., οἷΐ,, σχχχ., οχ]ἱῃὶἝ.). 
ΟΥ ὁ Τοσοσηΐξο ἴθ γα, ποῖ (16 ὈΓΉΥΘΥ Οὗ 0Π6 

ἘΠῸ Ὁδ58 ζγϑαῖν ἴσου] (Εταποϊο {πίγοάμοίτο 
Ρ. 64), ας τ86 βυρρ])ϊσιιίοη οὗὁἁ 6 πιδὴ γἢ0 ἢ. 88 
Ὀδοη ὉΤΡΟΌΘΟΩΣ ὉΥ ᾽ν ΟΠ ϑυἸΒΘΙΏΘΗ5 (Υο Ὁ 1) 
(ο 186 θοτάον οὗἩ 116 στᾶγο (νυϑυϑ. ὅ-7), σῆο γοῖ 
5 δεϑυγο οὗ Ὀοΐηρ Βοαγὰ (γοτγθ. 8, 9), ἀἰτϑοί δὰ 
(τοσ. 2), δὰ βυϑίδι πὰ (Υ6ῦ. 4) ὮΥ ἄτδοθ. ἀπὰ 
γοὶ Β6 ζθο]9 (πὸ ψταὶ οὗ αοα ποὶ ἰῃ Ββ᾽ 6 ΚΠ 658 
(Αῦϑη στα, πα), Ὀυϊ ἴῃ αἰβίτοβθϑ {βτοιρ 
ὈΠρΟΩΪγ οποτιΐθβ {πη Ἵ, 8, 10), δηὰ 6 χτίονθι 
80 τη 68, ἐμαὶ ὈΟΘΠΥ͂ τ 66 ΚΠ 688 15 (Π 6 ΘΟ ΒΘαΌΘΠΟΘ 
οὗ εἷϑ δηρυΐϊϑὴ οὐὗὁὨ 800] (γοῦβ. 2, 8, 6, 7). Το 
ορίηϊοη, ἐμαὶ τ[μ6 ἀεβοτί ρίΐϊοη οὗἁ β' οἴ 685 18. ΟἹΪΥ͂ 
8 εἰσ} οο]οτοὰ ᾿]] δ γδιίοη οὗ ἰγου 6 (1 πὶ ἢ 
Ηαυρζο]ὰ ἱποϊΐη 68), 18 ποὶ Βυρρογίοα Ὦγ (86 (οχῖ, 
81}}1 1665 (6 οοπ͵οοίητο {πδὺ [89 δυ ὍΓῸ 18 (86 
δον δ πδίϊοη. ΟΥ {6 ὈθιίοΡ ῥᾶτὶ οὗ ἰΐ πὶ ο ἢ 
τὰϑ ἴῃ οχί]ο (ΔΌρη Ετα ρυορ οι σαν, 6  οἰο 
δἰ ον σ4}}7)}.. Τὰ γροϊῃϊίβ οὗ σοηῃίλοϊ τὶ {6 Ὁ6- 
τοῖδ (ΕἸἰσὶς. Μϑυγον, Ο]8}.} τὸ οὗ (6 Κὶ πὰ (μδὶ 
{86 ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΕ γηίμοῦ [89 ργοαῖθν δης}Υ οὗ 
ἰς Ῥβάϊπι: [ῸΓ 96Γ. χ. 24, σογγοβροηαίηρ νῖτἢ 
(19 ῬαρΊπι, 5 αἰγοοῖ ΓΟ] οοα, τον. 28, τ ἢ 
ποτὰ ἔἴσοιῃ "β. χχχὶχ. θβα. ([)6} 1286 8). Ηδηρ- 
δια ΘΓ, ὙΘΓΥ͂ ΡΓΟΡΟΥΙΥ δραὶπϑὶ Ηἰ(ζὶς, τοῖρυβ ἴὸ 
1 βαπὶ χυχ. 6: 2 ὅδ. χἰϊ. 16 βαᾳ.; σύ. 80, 88 
δἰϑεοτίσαὶ ρῥτγοοίβ οὐ 8. δἰ πη ϊαν αἱδροδβί(ϊοη ἴῃ 
Βεανιὰ, δπὰ 6} Σ:56} νοπιϊηὴα τυ οὗ [ἢ 6 σοΏ86- 
υδηο698 οὗ ΒΒ ἰπῖ ΘΓ ΘΟΊΓΒ6 τἱ ἢ Βα Β 6 6 ΌΆ, τΥ ἢ [15] 
Βιυάϊης τοΐογθ ἰο [89 το 6] ]οη οὗ ΑὈϑαϊοσβ. Νοί 
8 ἴον οὗ 6 Ὀσῃΐϊ θη 14] ΠΥΠΙΠ8 οὗ (9 Οδυτοῖ 
ιατὸ ξΖγόνπτη ουἱΐ οὗ (815 Ῥ5δ]πι. 

ϑιγ. 1. εν. 1. ἘθΌαΪςΘ 168 ποῖ ἰῃ ΤΉΐηΘ 
δΔΏΚΟΙ.---Τς ροπίιίοη οὗἩ τὴ8 ψοτὰβ βῆ ογ8 {Παϊ 
8 ΘΟ 5.515 8 10 Ὀ6 Ρρυϊ προρ "ἀπ ογ." Βαϊ ἴῃ 
186 οοῦγϑο οὗ 186 Ῥϑηὶπὶ (6 Ῥαϊπιϊβί Βα ΡΡ] δα 65 
ἴον ἴπΠ6 ἀο᾽ σογϑῆσο οὗ ἢἰ8 βου] απὰ Ὀοάγ, δῃὰ ἴ5 
ἤπ4}}γ σοηνίποορα οὗ ᾿ΐβ8 σοπιρίοῖο ἀθι γ γδ68 
ἴτοπι (886 ΡοΟΟ οὗ [π086 ΠΟ ΑΙΔοὶ πη. Ηθ 
ΡΤΆΥΒΊΠΟΓΘΟΥ͂ΘΓ Ποῖ [ὉΓ 8 Ἰονηρ ὁΒ δι 1Βοπιθηΐ (Ῥ 88. 
χοῖν, 12: οσυ !. 18; Ῥχσον. 1ἰϊϊ. 11 84ᾳ.}, ἴου (86 
8Β8κο οὔ τταϊοΐϊς (᾿ς ἸΆνογοα οὁη6, ἰῃ δοηίΓαϑί (0 

ἃ ΟὨδδιἰβοιηθηΐ ἰῃ ΔΏΡΟΡ 88 ἰΐ σοῖῆ65 ΠΡΟ ἰδο 
ὉΠΟΟΏΥΟΡΙΕα ἈΠ ΖΟΟΪΥ Ψ 80 880 ποί [ὉΓ 8 ἡγοάογαίθ 
Ῥυπὶβαιηθηί ἰὰ σομίτηδὶ ἰὸ 8. ΔΘΥ͂ΘΓΘ ΡΑδϑί οηδίθ 
ἰγϑαϊιηθηὶ ; Ὀυὶ ΒΙΠΠΡῚΥ ἴοτ ἃ Ῥγουθηϊ ο οὗ (ἢ 
σμαϑιϊϑοιιοηί, ἡ ἶϊο Ὀοσαθθ ἰὰ ἰδ τοσοϊγοα ἃ8 
[86 Ρυπὶϑῃπιοηί οὗἁἨ Βη, [38 Δ δϑϑβαηϊ δὶ δοῃηθο- 
ιἰἰοα τι} (86 ττλὶ οἱ αοά, δπὼὶ πουϊὰ Ὀγὶηρ 
δΌουϊ 1π6 γταΐη οὗὨ 8 ΟὨΘ6 {8 ρυ 916, 1688 
10 Βῃου] ὍΘ φῬτονοηίθα ὈΥ ζῦδοο, 76Γ. Χ. 24 δ8ᾳ. 
(Οαὶν., Ηφηρδίοηθοτνρ, Ηρί.). 27)οπιῖπε φωοιδσιοΐ 
ΜΒ ΟΔΙν 8 τοῖο. Ὁ. [ΒΊοἰπι : “1 8 ῬΓΘ- 
βοηΐ σοηαϊίίοη ἰΐ ἰ8 88 1ἢ ;᾽6 Ῥγηγοα, “ ρΡαπίβἢ 
10 20 Ἰοηρον.᾽ " ονοῦπα: “16 Ῥϑα]π ἰδὲ 
ῬτδΥθ (δι. (Π6 Τοὰ ΠΙΗΥ ΔΙΓο οί οΡ ὍΘ τοιηογοᾶ, 
δηὰ (δαὶ Ὀδ6δαιιδο ὈΘΩΥ δηὰ τϊπὰ ΑΤ6 αἰ ἰϊα στον- 
ἴῃς ψΟΑΡΥ. Το οἰιαβιἰβοχθηὶ ἢππ ὈΘΘῺ 80 ΠΘΑΥΥ͂ 
λπὰ ΒΑ8 δπάιυιγοα 80 ἸοΏ, δηἃ ᾿ἷβ 86ῃ860 οἵ 8ὶπ 
15. 80 ρτηίοθνοηβ, (αὶ 6 Ὀορὶπα ἴο ἴδ 1οϑὲ αοἀ 
Β[ 100] 581 ἃρΡ ΗΒ ἰθῃάθν τιϑγοἶθ 8 ἰΏ ἀἰΒρΊ θα ϑ 9 
δηα "μου σοηϑιυῖηθ ἴα ἰῃ Η δ πγϑῖὶι."" --ῷ. 
ἃ. Β. 

γεν. 2. ΓΙ τὰ υυϑϑὶς --ὶ γον, υηναὶ απὶ 
Το Ῥγοηοαῃ πὶ ͵Ὰἃ8 βυρροδβθὰ ὈΥ Θοθθηΐαβ ἰὸ 

δ Ὁ ἰδ6 δἰπτπιαιἰν σε ΟΝ ἔγϑί Ῥογδ. μοσί. 

οὗ 86 Ρυ]4] οὗἁ ον ςείο Ἰδηρσυ δα, ἴο ἄγοορ 88 
Ρἰδηΐβ βρη ἤονγοτβ. απά ὑπ π18 ὈΥ {ΤΆ ΠΒ[δν, οὗ ἰσοὺ- 
ΌὍ]6 δὰ οαγθ. Οἰμοτβ (Ηπρζεϊὰ, Ηἰιοὶς) Γορατὰ 

1: 48 ρασί. Ρυ]Α]- Ὁ Ν. (86 Ἢ Ὀεΐης οὐἱοα, 
8 Ποὺ ὉΠΥΓΘΟΑΌΘΗΓΥ ἴῃ ἰμΐ5. Ῥατιϊοὶ 6, απὰ [89 
ἀσπιοίξ Βμοτίθποιὶ ἰπο ταί σοὺ οἡ δοσοιμῖ οὗἩ [89 
ϑοσοπίυδίίΐίοη, {Π6 νγὸ ττογ 8. Βανίης ἰπ ἴδοὺ Ὀυΐ 
0π6 δοσοηῃί, [Ιὲὶ ᾿8 Ὀοίίον, πονοῦν, τὴ Εἰ να]ὰ 
(μϑμτθιοι, ὃ 157 δ) πὰ Ὠο] ἰ25ο ἢ ἰο τορατά ἰΐ 88 
8ῃ ϑἀϊθοίγο, 1Ἰκ0 τλ9 ἔοτπι 1), πὶ! {Π6 ΒΆΤΩΘ 

σἤβηρο ἱπ (μ6 Καιηορίς, κΚίηἀνοὰ ἰο ΟΝ, Νεἢ. 

111. 84. Βηγηῆθδ: “στο δρρὶ]ἰοα ἴο ἃ 516 Κ ροὺ- 
Βοῆ Ὑἢ056 ΒίΓΘΉρΡΙΝ 5 τὶ Ποτο βηὰ σοπθ. Τὴθ 
φοπαϊἰΐοη οὗ 5ηὁἢ λῃ οὔθ 4 ὈΘΘΌ  Γα ἢ Υ σοι ραγοα 
ὙΪ 1} ἃ οἴδηιϊ (παῖ το τ ἴῸὸν Ἰαοὶς οὗἨ πιοίϑι 6 ; 
δΔηά [16 Μογὰ 18 ἴϑτο υποὰ ἰῃ (Πὶα Βρῆ86 88 Γθ- 
ἴογσίης ἰο ἰδ6 Ῥβαϊπιϊϑὶ Ηἰπιδοὶ  ψῃρη βοΐ, 48 
{86 ΤΟ8}} οΥ̓͂ ἷδ ουἱ ψαγὰ ἀπὰ τοθῆίδ] ΒΟΓΓΟΥ͂Β.᾽" 
--αΑ Α. Β.] 

4 [1ἰ ἰκ δηϊὰ τῆ πυορῖ ἰπἴδηδο μυίοῦ ππά τγουρ ἷο ὁου]ὰ δοῖ 
οχίγασὶ ἴσοι Βί μοΐδοῦ νογὰ.--ἡ. Α. Β.] 



80 ΤΗΕ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑ1,..3. 

ΒοΙ65.---Η υρΐοϊ ἃ ΒΒονβ ὑπαὺ {μ18 ἰῃ ροσίϊοδὶ 
ὑδᾶρχο ἀϑποίθ3, ποὺ ΟὨΪΥ μΒ6 ἔγαπιθ οὔ [86 ὈΟΑΥ͂ 
οΥἩ [6 οεὐῖγο ὈΟΔΥ͂, ἰῃ 41} τἢδὺ σοπόθγηβ {86 ἴθ6]- 
ἰηρ8 οὗ |ἰΐρ, Ὀὰὺ 6180 8:68 θα γΘ τηδὴ 88 8 Β6η81- 
ἰἶνο Ὀοΐηρ, διὰ ἱπάθοα 4180 ἴὼ δρίγἰἴᾺ] οΥ θυ 164] 
δηα τοὶ σίου το διΐοηϑ δηὰ οχργθϑβίοηϑ οὗ ᾿Ἰξρ, 
ΟΡ. ΡΕ8. χχχυ. 10; 11. 8. Υἵοῖ ὑπθγθ 18 Βθγθ 8 
Τοίογοποα ἴο ἃ βμεκίης οὗ 6 ὈοαΥ, Ὀθοδιιθο (ἢ 6 
Β[1}} πιοτὸ υἱοϊθΐ δσοπιπιοίίοη οὗἉ (δ) 8018} 18 ἰΓΘΟΙΥ 
τηθηϊϊοηοα (νον. 8). ΤΒΟΓοΐογο αἶ8ϑο ἰδ βου] 
(τον. 8) ἰ8 ποὺ ἃ οἰγουμ]οσυίοη ἔον 1119 ῬΘΥΒΟ, 
ΟΥ διιθβϑίγαίαμι οὗ {06 ϑυονγιηρς δ )οοὐ (Ηυρΐ.) ; 
80 4'8ο ποῖ 8 ἀοδίχπδιίου οὗ {μὸ ᾿ἰΐθ μῖσος 18 
δηἀδηροτγοά (΄. Η. Μίοδδο)., Ηοηρβί.); Ὀὰαΐ ἐμαὶ 
ΤΘΆ] δου, τ αϊο αὐλοῦ ἀθαῦ δος 68 [18 οχἰβί- 
δῶσ τί ἀερατγιοθά βρί γἰἰ8 ἰῃ ἤδάο5, Ὀυΐ γεὶ Πα8 
Ἐ0 σοπιρίοίο ᾿ἰἴ6 ἴῃ ἰι861, [Ἰογάβπογι: “ΤῺΘ 
Ββορίυαρίηὶ δα8 ἤθγὸ ἡ ψυχῇ μου ἐταράχϑη, σον 8 
βαορίο Ὁ οὖν ποτὰ Ηἰπμ86 ἢ ἴῃ Ηἰϑ βυβογίη 8 
(ϑοδὴ χὶϊ. 27; ῥ8. χ]ῖ. ὃ-7)."--Ο.. Δ. Β.] 

ϑίσ. 1|. ὑμρρ 4, Ἑξθζυσχη.---ογοννηθ: 4“ ΕῸΤ 
ἦϊ Βοϑηβ ἰο τ Βυ ὍΤΟΥ 88 [ἢ αοἀ μπβὰ Ὀθ6 δΌβοηι 
ἀυγίης 5 ΑΗ οἰΐοα : διὰ ὑθθγ0 ἰδ Ὡ0 ΒΟρῸ ἴογ 
Βἰπχ Ὀὰ ἰὼ αοὐ. Τ]ιοτοΐοτθ (Π6 Τοροδαιθα ργάγϑυ, 
.Ὁο 7λοις Ὀ6 στιδοῖοιι9 ππίο 6: δον Ἰοὴρ νι] 
Του 6 αὐϑοι ἢ Βοίαγη ΤΏοιυ;,᾽ οἰ6. Δηὰ οὐ- 
ΒΟΡΥ͂Ο Ὠοΐ ΟὨΪΥ “ὉΘ σγϑοίουβ ἴον 1 Ἰδη κι 8ἢ,᾽ Ὀαϊΐ 
«ἀεἰῖνου πο ἴον ΤῊΥ Ἰονί ᾳ-Ἰἰ Πα π688᾽ Βα κ.᾽ ΑῸΥ 
ΤΩΏΛὮ ΙΠΑΥ 086 1.6 ἢτδέ ; ΟἾΪΥ 056 10 18 8864 
δαὶ ὑπ6 Ιιοτὰ ἰ8β χγδοίουβ σϑῇ 080 (18 ᾿΄58ὶ.᾽" --- 
σ. Α. Β1 

γεν. ὃ. Εἰοσ ἰῃ ἄθδι!ΒἘ ἔδ:919 ἐδ ὨΟ ΣΘΏλΘΏ1- 
Ὅσβῃοθ9 οὗ 169.---Τ  ροιτἰο 88 88 118 τηοὸ- 
ἔἶἰνγο 1πΠ6 ἴδοὶ {μαῦ (80 Ὀινίπθ ἰηϊογεδὶ 1086] 18 
δσοπαοογηοὰ ἴα {μ6 ἀο᾽νογᾶησα οὗ (ἢ 6 πιδη 0 ο8 ἢ 
Τοηον {πὴ Κ8 Ὑγ6}}- ρ]οαϑίης ἴο αοά, ΟἿΪΥ 88 
Ιἰνίης δηὰ ποί 38 οὔθ ἰοϑδί ἴῃ ἀθδίῃ δηὰ β'γα]- 
Ἰονοά ὑρ πα Ηδάθβ. Ὑοὶ 1818 18. ΟὨ]Υ͂ ο.6 δἰάο οὗ 
56 ἰπουρῃῖ. 19 οΥΒοΡ βἰὰθ (νιοὶ 8. ἔσγο- 
ααθηιν ονου]οοκθα) 8 ἸΙΚονγῖδθ Ὀτουζιὶ ἰαὶο 
νίαν, ΠΗπιΟΙΥ, (μπδὶ [0.6 ῬΘ(Σ ΙΟΏΘΥ ἢ 88 αἱ ποδγί, ἰὸ 
ῬοηΔοΥ {πη 8 δη ῥγαΐίδο ἰο (86 αἴογγ οὗ 6οα. 
ΤΊ τοϊδιίοη 15 ἡποτοίοτο ἰἢ ΠΟ Τοβρθοί ἃ Β6] 598 
οη6, ἰῃ τυιίσι {Π6 ἰηΐοτγοϑβίβ ΟΕ 8018. 5} 688 ὈΤΟΥΔΙΪ, 
Ὀυΐ 4 πιοταὶ δῃὰ τοὶ ζίουβ οὴ6. Τὰθ οἰ ὙΠΟ] Ὺ 
οὗ δλεοὶ [᾿Ἰποονυγθοῦ Υ τοηἀθγοὰ ἴῃ Α. Υ. 5" σταῦε."" 
--Ο. Δ. ι..] 18. ἀοιθε}, θαῖ ἢοῦ 189 ἰάθη νυ] ἢ 
ἐμο ΟΙὰ Τοβίβιποηὶ [88 οὗ ἰΐ 88 {6 ραιμογίηρ- 
Ρίδοο οὗ ἀοραγίβα βρίτιι8 ἴῃ ἃ β]ΟΟΥ δηὰ βογ- 
τοι] ρἷαοα πάθον (9 οατίδ, ἔγοπι τ ἰ σἢ ὑῃ 6 Σὰ 
ἷβ Ὧ0 ῬοΒ5101]0 ΘθοδρὲῈ ὈΥ̓͂ Βαπλ 6 ]ρ, δπὰ ἴῃ 
πο 116 ἀορατίοα ᾿ἰοδαὰ ἃ ΒδοΥ οχϑίθηοθ 
Ταμον (ἰδ ἃ Γ68] δὰ σοτηρ]οίθ 1ἴ6. ΟἸΥἰδὶ ἢ 85 
ποὺ ΟἿΪΥ ππδάρ 8 σβηζα ἴῃ (ἢ 9 ἰάθα5 σοῃσορηΐης 
186 οομαϊ οι οὗ 86 ἀφδὰ, Ὀὰὺ 8 8180 ῬΑΡΙΥ 
Ὀτουρθῖ δὐουὶ δη ΡΑΥΕΥ πιαὰθ ροβϑὶ Ὁ16 8 ΘΒ δηρθ 
ἴῃ [πὸ σοπάϊιϊοι 861. 

. (νῦ. Οοδοπίυ, Εν, Βδεϊοι., Μαῦτον, εἰ αζ., ταχατὰ [ἢ 

85 ἴτοπι ἴδ τ' οἱ ἢ »Ὀ--ἰ γι. -ῖο ἀΐᾳ, ΒΟΙΊΟΝ οἱ, {|| ν »Ὁ.-- 

Βο]ον οὗὨ {πὸ μαμὰ. Ὁ»  ϑ τμοιον ΨΑΥ, [πὸ τηοδηΐης ἃ 

ΒοΙΙονν,, δα ίογγαηθδα ρἰλοῦ. Θογτι., δι] στ Β] μα σΒο ον, 
αγεγῃ; Εις. 8611. Ηαρίοϊά ἀογίνοϑ ἰδ ἔγοτω (282), δὰ οἷά 
τοοῖ δἰ πηί]εν ἴο ογώ, υυψ, ᾿γῶ, ὡ), [19 τδάϊοδὶ Ἰοϊίος 

Ὀοΐης ὡ, αἰ [ὯῸ ἰάοα οὗὨ ᾿οοβο, ἴᾶχ, παηρίης ἀντ, ἴῃ 8 
ἀουῦϊο ἀϊτοοίίοη, οχ τοίη 1Π5 ἰάδα οὗἁὨ βίηκίης ον δὰ 
δορδγαι θη (48 χάω. δίο χαλάω. εἰς.), Ὀόπο9 {{|ὸ ἀθεί τας νο 
ἰάρα οἵ νοΐ δ Ἁ] ον ὑρ, ΡΥ 48, ἀορίῃ (45 ἰη (ἢ 9 ρορξίςαὶ 
Υ ΝΠ ΔΥΏΓΠΓ. πᾷ οἴκο τῃδιὶ οἵ οἤδεπι. ον. ΘΙΏΒΙΥ 

δμώζο͵ 85 ἰὴ ὁθτα. Ηὔμο δὶ ἰὰ χάσμα, χάος (θυ υὑδεὰ ἰὸς 

γοσγ. θ. Σ σηρϑῖὶσθ οὗ Ὧν Ὁθᾶ 8ἃ δοοᾶ οὗ 
ἴθδτ5 [“7 τσαίγ τὲν σομοὴ το λ πὶν ἰδαγ8,᾽ Α, ΄.]. 
--ΟἈἸπ ρδάβοη [ΟΥΑΙ : 541 τ κα ΤΥ δοα ἴο 
βΒονν ἅν δγ.᾽ Ὧο ατὸ ποὶ ἰο βυδπιϊϊαϊθ σουπίο- 
ΠΔΏΟΘ [ὉΓ 6Υ6 (1πηοϑ8ὲ ἱπίθγρ γί ΓΒ δίποθ 880] ). 
Το ᾿ἰἴ9 οὗἨὨ 186 8ου] 88 γγοϊ δα (ῃ9 ὈΟΑΥ͂ 158 πιΐγ- 
τοτοά ἴῃ 0 δγο; ἐπογοίογθ ἴῃ ἀδβοσὶ ριϊοῦβ οὐ 
ὈΟΔΤγ δὰ βρι γι 14]1 σοπαι οι δηὰ αι 168 ἰΐ 18 
οἴου τηρηϊϊοηθαὰ 8485 ἰμ6 γοργοαοηϊδιϊνο οὗ ἰδ 
δουπίθπδποθ δπὰ {86 Θπίἶγ δὲ (Η υρΐ.). 

γον. 7. Παυρέίοϊα 78.18.65 189 εἰχοϊβοδιίοι σγίε 
δραϊηϑὶ ΗἩΘΩρΒίΘΠΌΘΓ 88 8. ρορίϊοα] σϑηθτα ἶζα- 
ιΐἰοη οὗ ᾽1896 ψογὰ νη ΐϊσὰ οογίδί ἷγ θὰ Ηθῦνονν 
ΠΙΘΘῺΒ ὈΓΪΙΠΔΥΙΥ ἱπαϊσπαίϊοη διὰ 11}- ν 1}, Ρατγιϊοα- 
ἸΑΡΙΥ σὴ Γοβρϑοὶ (0 ποῖ Γ᾽ 8 ΓΟ δηά αηΐκίτἢ- 
ἔα! 6895. [ΑἸΟσχδηαον : “" ἈΔὲη6 Θγνὺ 886 (αἰϊ68, 
τον ἀἴπ|, 8 σοπηηοη δυιηρίοιαῃ Ὀοΐὰ οὗ ᾿ποπΐ8] 
δηὰ ὈοΟΙγ ἀἰβίγοβϑ; ἔσο νϑχϑίζοι, Ὡοΐ ἴθ γθ 
ετίοῖ, δαὶ φυϊοῦ ἱχοὰ νυ ῖτἢ ἱπαϊρπαίίοι δῷ ΤΥ Θη6- 
το 8.᾽ ΒΑΓΠΘΒ: “Σἴ τα ΧΙ ΟἹ, οχρουῖθπο 05 
{πΠ0 οἴὔεοσίΒ δΟΙ ΤΠ ΟὨΪΥ ρτοάἀυσοὰ ὈΥ͂ 260 ἴῃ Ὀϊααῖ- 
πα ἰδ 6 ροῦν ΟΡ οὗ υἱϑΐοη. ΤῊ 8 5 ποὶ δῆ Ὁποοιὰ- 
θῇ οἴἴδθοί οὗἨ ργίοῦ δηὰ βδάποϑβ.᾽᾽ --πὐπ. Α. Β.] 

δισ ΠΙ. [Υν. 8. Αἰθχαπίίου: “Ηδογο ἰπ6 ΚΟΥ 
ΒΌΓΟΡΑΙΥ οἰἰδῆχζοβ ἔγουι ἴῃ ἴοηθ οὔ ϑβογγοινιὶ 
σομῃρ]αϊηΐ ἴο (δαὶ οὗ οι] οομδάομοο. Νο 
αταάυαὶ ἰγδηϑιἰοῦ σοι ϊὰ μδνθ 80 βυιυσδοβ8 }} Ὁ 
οοηΥογοθα ἰῃ6 ἰάδα, ὑπ 8.6 ῬΥΆΥ ΘΓ οὗὁἩ τὰ Ῥβα]ηι- 
δῦ 88 Ὀθ6ὴ βοαγὰ διὰ υν}}}] Ὀ6 δηβινογοα, ΤῈ 
εἴὔοοί ἰ8 1ἰ|κο τὶ οὗ ἃ τ μι ΐπροῦ ἴῃ (6 βυ γον Β 
ΘαΓ, ὙΠῚ16 8.}}} δηρσγοββϑϑὰ τ } ἰδ αἰ δὲ Γ685685, ἴὸ 
ΑΒΒΌΡΟ δία ἰπαὶ ἐμΠ6Υ ἃγ αὐουϊ (ο ἰογϊηαῖθ. 
Τοῖβ 0 ΔΠΠΟΌΠΟΟΒ ὈΥ ἃ αἰτοοί ἀπά Ὀο]ὰ δά ἀγθ88 
ἴο κἷβ Ῥογβθοιϊίπς θη Θμ1168." ῬΘΓΟΝῺΘ: ὁ Δία τὶς 
ἴΠ6 βιυιάθὰ σμδηχο 88 οὗ βυηγῖθο ὑροὰ ηἰχὶι. 
ΑἸΣΓΟΔΑΥ (6 Ῥταγοῦ δηὰ ἰπ6 νοορὶπς μᾶνθ Ὀδ66η 
μοδγά, ΑἸγοδὰγ ἐλ! [1Ὰ8 (τ απιρ 64." --Ο, Α. Β.] 

γον. 10. ΤΟΥ τῇ 1] 86 δδβδσηϑᾶ.---Το ἴπ- 
Ῥοσίδοίβ δα ποὶ ἴο ὈΘ ἰἈΚθ 85 ορίαἰγο8 [“ δεΐ 
αἰἷδ πιῖπε ἐπεπεῖεδ δε αδὴαπιεα,"" εἰς., Δ. ., Ὀαὶ 88 
ἔαϊαΓο8, [Ὁ Γ ἐπ Ποαγίης οὗὁἨ ᾿ἶβ ῬΓΑΥΘΥΡ 18 80 66Γ- 
ἰδἷη ἰο ἴἢ16 ῬΒΑΪΕ δὶ {Ππ|1. 6 85 Αἰγοδαυ, οὐ (18 
δοσουῃὶ, σ81|164 ουἱ ἰο Πο86 Ψ8ο Δ οὶ ΐπὰ ἰῃ 8, 
ἰοη9 οὗὨ ἐγ απρὲ : ἀρρατί ὕτοπι τη (γ6ν. 8). 

8601}). 80 δἷδο 6] 1250}. Τὴ (ΟΥΤΔΟΣ ἀογί νδτίοη 8 ρΓΟΙΟΣΆΌΪΘ, 
Ῥο  ζ ἢ: “ ΤῊΘ Ῥδα]τηἶθὲ Κηυν 8. ΟὨΪΥ ΟὯ6 και ογίη- ᾽δο 9 
ἴον τὸ ἀοβᾶ ἴῃ ἴμο ἀορίἢδ οὗ [Πὸ ϑϑτίῆ, ἘΠ ογο τον ἱπάἀοοάᾶ 
᾿ἶντὸ, Ὀπὺ ΟὨἹΥ ἃ αὐλοὶ Πἰ 6, νθοαῦθο {ΠΕ Ὺ ἤδνὸ ἀδρεαγῖθαὰ Γτγοδλ 
ῖηο Παιιδ οὗ τη ννογ] ἃ, αἰνὰ τυ παῖ ἰθ ποτα ἰδπχοι δ ]6, ΓγΓοπλ 
9 ᾿ἰχηὶ οὗ ἴπ0 Ὠϊν)9 Ῥγόϑοησο," ὙΤὴθ Ηοῦυγον 85Ποο] δπᾶ 
19 τγοοῖς Ημ 08 νοΓ οἰκο. ΑΔ ἴπθ ζτανθ τὰ ἴδ γι δὸῦ οἴ 
19 ἀραὰ ὑὕοάγν, 81.001] οσ Ηδάθθ "νὰϑ [9 μῖδοθ οἵ ἀερατίοα 
δρίγίι 8. ΤἘ18 νγ85 ἵπκοη ἴῸγ στβηίοα ἰη (πὸ ΟΙὰ Ταοθιδιηοηξ, 
(Κοχοῖποῦ τὶ ἢ [80 ἀοοσῖσίηθ οὗ ἰπ ΠΟΥ ΔΙ ΠΥ, ἀπὰ ἐμοῖο ἰ6 ἃ 
ΤΟΙΠΙΒΓΚΑΌΪΘ δῦβϑηοα οἵ γονοϊδίίου σοησογημις ἰ. Τ6 ἸΟΥ͂ 
οἵ Οοὐ δ Ρὶ9 τῶ ἰῃ ἴ6 {ἸΙΘΟΟΓΘΟΥ 848 οχ θείς ἐῃ (ἰδ 
τυτὶ ἃ, ηα ἴῃ ἔπ Δ᾽ οδδίδηϊο ζαΓο, βηὰ ἰξ κὰδ ηοὶ υπητ|] 120 
Μοϑδίαϊι ἐδπιθ, δπὰ ἀϊοὰ, διὰ μαδοοὰ ἱπγουμὶ ἴῃ σρᾶγο ἴο ἃ 
τοδαυτγτγοοιίοῃ, τμδὲ ᾿ρση δῆοηθ ἃροῦ ἴπο ΒΌΟΘο οἵ 1.0 ἀορματίοα 
δρ τἰ ἴδ, πὰ θύϑῃ οἴ ἃ {ἰμκῆϊ ΟὨΪῪ δ0 [ὩΣ 88 (πδὶ 116 Ἰὰς οἶ 
8 κἰοτίου δ ΓοδΌγτοοι ου δη 65 ΤΠ του χὰ ἴΠ6 ΓΙΥΘῺ σταντο δᾶ 
Ἠδάρα (2 ΤΊ. ἱ. 10). Ῥογοῦγηθ: κ“1η6 δυχαπιοηΐ ἤοτο οἵη - 
Ρίογοά ἰ8 Ὧο ἀοῃδὶ οπεγαοίογίϑδιίο οἵ ἴδ οἹὰ αἱεκροηῃβοιίοη. 
ΤΠΟΥ ὙΠῸ ἴδοη ἰραγοὰ δηὰ ἰυνοή αοά, πον γ 6 1668. τα Κοὰ ἐπ 
δυδάονα, πὰ ἐμοῖς ΠΟῸΡΘ ὙῈΔ ποῖ γοῖ [701] οὗ ἱπιπιοτίδ! ἐν. 
Ηἶθησο {Πποῖὶγ δαγηοϑὲ οἱ ηρίης ἴο ἰδ, δὸο αἀἰδοτθηῖ ἴγοια 8ξ. 
Ῥλ 8 " ἀδδῖτο ἴο ἀορασγὶ, ἴο νι δίς ΤΠοΓΘ ἐδ ποϊίης ρασγα οὶ 
ἴῃ τιὸ ΟἹὰ Τοβίατηοπῖ, [1 τὰκ οὶ {παῖ ΠΟΥ ἀγορά δα δηηϊὶ- 
Ἰαϊίοα, Ὀπΐδ τδῖποσ ἃ Κίπαὰ οἷ ιἰἰοσϑιιθοάίο οχίοῖοηοθ δρατὲ 
Ττοῦὰ {16 ᾿ἰχῆῃς οΥ̓͂ αὐ δ ργοβδοποῦ.--- πὸ ΟἹά Τοδίδηπιοης νδι δ 
Ρ᾽οκάοὰ τί τῇ αοά ἴον ᾿ἰΐο, ἐπ ογάογ ἐπαῖ 1{ὁὸ τίσι Ὀ6 σοπϑο- 
οταῖοα τὸ [15 δογνῖοθ. Απάᾶ ἴϊ ἰβ νοσν ἱουςπίπς ἴ0 δό0 δον, 
ἢ 119 ΒΚ ἢ685 οἵ πιρι δ θα τί, ἔρο ὈΠ Ωρ αἱ ἀ 580] εἰσ, 
ἘΠ ΟΓΟ ΠΗ ΠΡ 65. ἴπὸ ἘΠ} 4 -1κὸ οουβάσδποο ψὩϊο ἴρασα ποῖ ἴο 
οἰναποο {6 μ]6 4 ἵμπαὶ Θοά 8 ΑἸΟΓΥ ἰδ σοποογποὰ ἰπ στοητίς 
ἐϊβ γοαιιοπὶ." Οομραγο Ἡρζοκία 8 δἰεἰζηθαθ. 18. χχχυί ὶ. 18. 
19. αἱ8δὴὸ ἈΪοβοδ᾽ ργιγοσ ἴογ (0 1ἰο οἵ [9 μοορὶο, Ν. χὶν 
133-21. -0.4.8Β.] 
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Ὧν [Δ- Υ.., γεν} ταϑϑηδ πο ροηἰθηί 8] ἰυτη- 

ἱπα Ὀδοῖς οὗ ᾽ἷα ΘΟ ΠΪ65 ἴ0 ἴΠ6 Ρπα]αδὺ (Δ Ὀ68 
Βετα, Κίπιοἰ), 18 ΠΙΟΥΓΘΟΥ͂ΘΓ ποῖ 8ὴ ΔυΧΣ᾿ΠΪΔΡΥ ἰ0 
ΟΧρταβδ μα δάγνονῦ, δραίη, ΔΏΘΥ ἀῤηρψιο, Ῥαδυ]}), 

δαὶ ἰΐ τιοδηϑ ἰδ οχίογηδσὶ δἱάο οὗ ἰΐὸ ἔδίϊαγο οὗὨ 

(δοῖτ διιδοὶς, 48 9.2 [Α. Υ͂., δ6 αδλαπιεα]. (16 
ἰδϊοσηαὶ. οὶ σϑο 68}}8 οὐν αἰϊθπιῖοῦ (0 ἐδ 

τουϑὶοδὶ οσδάθησο. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝ ΕΤΉΪΙΟΘΑΙ, 

1 δι ἀτανβ δίϊον ἰὶ ρυηίδλπιεηί, διὰ {86 ἡμαψ- 
σιεπί οὔ δὴ ΒηρΥΥ ἀοα ἰδ ἰοΥγῖ 016; Ὀπὲ ΟὨΪΥ [88 
ἱπηροηϊιθηΐ δἰ 6 ἷἰ8 ἰοϑὶ, ποῖ ἴπ ροπίϊθηι. [1 
δ ἴγαθ, ἴῃ δέῥίον, ἀδαγίζεῖί σγίοῦ οΥον ᾽ΐ8 81 8, ἢ9 ὁΧ- 
Ρουΐθῃοοϑ ἃ δογγοῖσ, ὙΠΟ ποῦ ΟὨΪΥ͂ ρβτίονοδ ἴῃ 6 
δουϊ, θα  δἷβὸ τὶ μοτϑ (86 Ὀοάγ; Ὀυὺ Βο [66]8 αἱ 
116 βδπγ6 ἰΐπηῈ ἐμαὶ δ 6 τ ΒΟΥ ἀγαιοπ ἰοισαταῖδ 
Θοὰ Υ ιτἷ6 σοαϊΐν δογτοῦ. Ηδ οορη οδδοδβ ὨΪ8 
γυϊ δυὰ το 7μφίίοε οὗ (6 »ωπίδάπιεπέ πὶ} 
πο τ 6 ἈΟΪῪ Θοά νἱϑὶ 8 Εἶτα, δ ἃ παῖ θ8 πον ῃ 
ἰΒαὶ Βο 18 ὙΧ}} δϑσθ ΠΟῪ ΥἱἹΟΒΙῪ ἢ6 αεδέγθέδ 1} 
ἀλοίανοσ διὰ ωτγαίλ οἵ αοά, δῃὰ δον δ9 ἢ88 
7ονηειεα ἀἱΐδ {6 τὶ! ἢ Ὠἷ5 βῖὶη8. Βαϊ 86 ρου ΘΙ 95 
ἴῃ {π15 ὙΟΥΥ Ρυπὶβυπιοηΐ ἰμαὶ Οοα 18 Β11}} ἐπίέγ- 
ἐείοὰ ἴῃ ἷτῃ, δηὰ π6 δἰ πη86] ἢ88 8.}}} ἃ ἰοησίηρ 
δος Θοὰ. Ηο οσδη δι}}} δείέευα ἐπ στασε, διὰ 
ἸΒογοίοσο »γαν [ον ἰΐδ; διὰ ἴῃ (δῖα οοηδβὶϑί8 (9 
ΒΑΥΩ εὐάαπσα ἩΔΪσὮ ἰδ κοδ ρΪ809 ἴῃ ἷ8. σοῃάϊ- 
οη. δε ἀεερεγαπάο αὐσέαπεμ8 ΡῬεροαία, »γχοροδίίι8 
εξί ραπείεϑίδ ροτίμδ: τγϑι8, πὸ δρεταπάο αὐἰσόαπιμ, 
ἀαίμε οδὲ αἷεϑ πιοτέϊ ἱποετία (Αἀραδιϊπ6) 

2. ΑΒΊοη δ5 ποιπίηρ ἰδ ἴο Ὀ6 οχροοίθα ΔΙΡΟΥ 
ἄσδδι, Ὀυὶ α γοαϊηὶ οἵ βῆλάθβ ἰῃ {δ τοογία δείοιν 
ἴον τἴ6 χζαιβουῖηρ οὗἨ ἀσραγίθα δοι}]5, 80 ἸΙοηρ ὕὅαΓ 
9 ἀεαίὴ 15 ἴ6 Ῥτουα ΠΣ ΡΟΤΤΟΣ ὙΪΓῊ {86 ΒΏΠΘΥ, 
δηὰ 8 ὈΥΔΥ͂ΘΡ ἴῸΓ ἀο᾽ νογϑηοο 8 σλ δ ἀϊγοοϊοά 
ἰονατὰβ ὑΠ6 φγεδογυαίϊοη οΓ ἀΐδ ἰὐ Ὑ ΘΙ ἰδ 
ἰγοδίεπθα. ἃ γρεῦὶ οὗ ἔυγίθον ἀονοϊοριηθπὶ 
1165 πα ἰ8ὸ τοσοχπϊίου οὗ (Π6 ἤδοὶ ὑπαὶ {8 ῥτο- 
ΒΟΓΥΔΙΪΟΙ 8 8, το ο0Γ φγαςθ. Βυὺ 88 Ἰοηβ 88 
ἐοπιπιμπίοπ το Οοα 8 ποὶ γοὶ τοσοχηϊτοα δηὰ 
ἀεβίγεὰ 65 ἰ'.6 ἔσῃ οοὰ ἴῃ ἰμο 1ϊἴο νοῦ ἢ 88 
Ὀεσι δϑδυθὰ ὈΥ͂ στδλσθ, δπὰ ἰθογο 18. ποὶ Τοιιηὰ δἰ 
186 δδῖλρὸ {ἰπ| ἴῃ {π15 ἀοἰ γσόσϑηοθ ἩΔῚοἢ 8 Ἰοηρσοα 
ἴον, 8 τεείοταίζοη ἰοὸ ἰδ 18 σοιηπηπηΐοη ἩΔΒῚΘὮ ἢ 88 
Ὅδεη ἀεοδιτογοά ὉΥ͂ δἷη, 80 Ἰοηρ ἰθθγθ ἰ8 ἰδοκίης 
[6 ΘΒΒΌΓΔΠΟΘ (δὶ (Π6ΓῸ 8 6 ᾿ἰΐο λίσλεν ἰμλ ἴδ 6 
ΘΔΥΪΥ, δηὰ ἱμπδὶ ᾿ἰθ το, ἴοτ, δῃὰ ἐπ Οοα ἰδ 
1086 ΟΣΪΥ ἐγμα ᾿ἴ6. Βαὺ βυ0) δββιγαποθ ΠΟῪ 
ἔογιαβ ἰ6 ἔγυ } 80} ἴον δουρὶ οὗ εἰεγπαΐ 
11ἴ8, δηὰ ἴον δι ἰὴ ἰδ9 γοδωγγεοίίΐοη οὗ ἰῃθ 
ἀεαεὰ. Υοεὶ (18 4068 ποὶ δΘοπιο ἰηίο Θοπδί ἀὀγϑίΐοη 
ΒεΥο. ΗΟΝΟΥΟΡ ἃ δίορ ἰπ ἰδ ἀϊγοοιϊου 18 ἐδ κθη 
Ὁγ (πὴ9 δχρχγοββίοη οὗ (6 οδοηυϊοϊϊΐοα ἐμαὶ αοα 
σδὴ γοῦν 86 ΤΘΟΟΘΏΪ ἾΟΏ, ΒΟΠΟΡ δηἋ ὈΓΔΪ86 
ἀμε ΗἨΐπι, ΟὨΪΥῪ ἔγοπι ὑδὸ ἐΐοίησ, δὰ πο ἔγοπι {86 

ὃ. Το γεζαίίϊοη οΥΓ καῇ ἰο (δδ τοονϊα ἴῃ 56}6- 
ΤΙ, δὰ (ὁ οὐλὲερ πιέπ ἴῃ μαγιϊσαΐϊδν, ΥΟΥΥῪ 
τοῦοῖ ἀοροπβ Ὁροῖ ἰδ γείαίίϊοη ἐπ τολίολ Ὺλὲ 
εἰαπάε (ο αΟυάἄ, Ἰ1ἴ ἃ τοδῆ ἰβ τοχζαγάϑα 85 ἴ0γ- 
δακοη οὗἩ Θοὰ, (πὸ πυῖιῦοῦ δηὰ δυάδοὶιυ οὗ ἷβ 
Θυοιηἶο 5 ἰΏΟΓΘΩδ6, ὃθ ἷἰβ8 γοραγἀθα 88 8 ΘΆΒΥ͂ 
ῬΓΟΥ͂, δπὰ (οβο γῇ. δΔΓΘ ὑμϑιηβοῖ 95. ΟΥ̓] - 06 Υ8 
(δἰηκ ἐπδὲ ΠΥ σα ἡυάρσο, Θομδπη δηὰ ογυ8} 
(δοῖΓ ορροβϑπὶ οὔ δοοουπὶ οὗ ἰδ βίηβ. Βιιὶ 
θοὰ ἐπτηϑ Ηἰα χτϑοθ ὕροῖ ἰἰ6 Ροηϊϊθηΐ, Δηὰ 80- 
ὁοΡ(8 ἐδ δσοπίτῖτθ δικϑίη, δὸ (Ππαὶ 186 μαπὰ οὗ σοὰ 

ἱΣ βοϑρῃ ἴῃ μὶ8 αἴξαὶτβ ἀοἸἰγογίης δηὰ Ὀϊοδδίης ἰἷηι, 

ὑΠ6} Ρ600]6 Ἰοοῖς τηογθ ἰο ἰδ ολαπφε οὗ δΪ8 ὁ0η- 
ἀἰϊιο ἰμδ ἰδ6 γχέαϑοπ ἴοῦ ἰἰ, δηὰ αὶ δβοϊαουι 
ἀοοβ 1ξ δοσοιῃρ δ (Ποῦ οοηνθγϑίοι ; Ὀὰὺ ΓΠΘΥ͂ 
ἴρεϊ] αδλαπεά αὐτὰ τοῖο. ΘΟμαπίο δεπίσπῖιδ ὧς 72ε0, 
ἰωιίο ἱμαάϊφπίιδ ὧδ πῖὲ δοπίγθ σΟσοῦ ( ἈΏΒΘ[11)..--- 
Ἀρτεάϊεπίε παίωγα ἱπστεάιῦ 2 ει ( 8]6Γ). 

ἨΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟσΤΊΟΑΙ. 

ΤΏ φευεγεδί αβὲϊοίίοπδ ἃτὸ ἰατηθὰ ᾿πίο δἶεθ4- 
ἐποα, ᾿Γ ΚΏ6Υ (1) τγοπιὶπά ἃ οὗ οὖν φυΐέ ὈῪ τὶ ἢ 
ἯΘ ΠαΥΐβΘ ἀγα ὕροὰ ἃ8 {μ0 γαῖ οἵ ἀοἀ: (2) 
ἱΓ (ΠῸΥ ἀχὸ ὺδ ἰο ἴῃ6 φοαΐν δογτοιν οὗ τορϑηΐ- 
δησο; (8) ιΥ [ΒΟΥ ΒιἿγ ἃ8 ὕρ ἴ0 δοϊϊ ον πρὶ Βυρρ]1- 
οαἰΐοι ἴον (860 σγασα οἱ (λοα.---Ἴὶ 18 ὈουΓ6Γ ἰοὸ (Ἀ]} 
ἰηίο {0 δδηὰβ οὗ Οοα ἴμδη οὗ πεπ, ἴογ αοὰ 
»Ῥωπίολεδ ΘΑΡΏΘΒΙΪΥ ἰη Ηἰδ8 τίἰσλίεουθ ται: δας 
Ηο ἸΙκονίδο ἰ8 σγασίοα ἰο ΔΙΒ ἐπ 086 80 ἰυγῃ 
ἰο Ηϊπι ἰῃ γερεπίαποε.--- 6 τηοδϑὶ διέέογ ρδτὶ οἵ 
αϑλοιϊοη 58. {6 βρῆβ6 οὗ 2εευίηε ταί; Ὀαὶ μὲ8 
Γι οτμ688 ἰ8 ἃ λεαίϊπρ τοιηοάγ, ἰζ ἴι οχοὶίο8 υ8 ἰ0 
δεεῖ ὐἱἱξὰ ρμεπίίεποε δὰ ἰαν λοία οὗ ἴ᾿0 2 γδ0θ 
οὗ ἀοα ὈΥ Μεϊιλ.--οὐο ᾿ΙθΆσ ἰ0 ΟΥ̓ΘΓΟΟΏΔΘ ΘΥ̓́Θη 
80 μεγὶ οΥΓἹἉ ἀεαίὴ, 1 πὸ αἰϊδΐη ἰο {86 ρμοΐηὶ οἴ 
βοοκίηρς ἐΐε οἶδά αΟοα δοὰ σαϊπΐηρς (6 »τγεδεγυα- 
ἐἴοη οὗ {6 ἥγσοπι Ο΄οα.--- ἤγαγέν απα ἱέαγα ἃτὸ [ἢ 
δἰγοισοδί ἩὙΘΆΡΟΏΒ τϑὴ ΟΠ ΠΥ; ὈΥ ἰδ θπὶ Οοὐ 
ἰϊοννβ Ηἰπιδε ἰο Ὀ6 ΟΥ̓ΘΓΘΟΙΏ6.---Τὴ 0 τοοδί 207- 
ἔμπα ἱωγπ ἴὰ Ἰἰἴ6 ἰαἶζθ ρ'δοθ (1) νν θὴ ἯῸ ἰΌΓη 
ἰο αἀοα 88 εοπυογίε; (3) σθη αοα ἰυγῃ8 δρδαΐπ 
Ηΐ8 σγαοθ ὅρου 8; (3) θη ΟἿἷν ἐπέπιϊεξ ἰ ΓΏ 
ΔΎΔΥ αδὴἠαπηιεα. 

Κύτηξε: Τὸ τα ΐεθ βίη ατὶρὺ 18 ἰογαιθηὶ 
8ΌΟΥΘ 411 οἵον τοῦτ οη(8.---Τὸ τνναὶΐ, 18. ᾿π ἃ}1} ἐῃ9 
τοονοιηθηίθ οὗἩ ὑμ6 ϑατῖ ΥΌΓΥ Βατὰ δῃὰ ᾿γἸΒΟΊ,6. 
“-ΒΤΑΒΚΕ: αοά ᾿αγ8 δοϊὰ οὗ ἰδ9 ἁἀπροαΐϊγ ν᾽} 1} 
(86 ρΡυπὶπθαὶ οΥ Ηΐβ πγαῖῃ, θὰ. τ[λ6 ῥΐουθ 
ἩΪῸ ἐπ6 ομαϑιϊδοπιθος οὐὗἁὨ ἀϊδοὶ ρ] 6, ἰῃΏ ΟΥΘΥ 
(8αὶ {8ο86 ψῦο Ὀτίης ἴοσί ἔγαϊ,, τῆδὺ Ὀτγὶηρ 
ζοτι τοοτο ἔὕγυϊί.---νο ὁ σὴ 6 ΒιΓΘηρΙ ΒοηΘα ὈΥ͂ 
αοά, οΥ την οχρουίθηοθ (9 στῆοθ οὗ Οοά, 
ψἰπουῦ θτϑὺ οχρουϊοποίηρς Βἷ8᾽ οτὰ ὙὙΘΘΚΏΘΒ8 
(2 Οον. χὶϊ, 9).-ἶο ἀο ποὺ ἄθβϑγυθ δῃΥ͂ Κῦϑοθ 
Ὁγ (6 ἰοἷ! δὰ δηχυΐϊβῃ οὗἩ οὐῦ ρϑηίθησθ [ὉΓ 
Β1π: γοὺὶ τγχὸ σδῃ ργοβοηΐ ἰὰ Ὀοΐογο αοά, Ὀδσδυδθ 
Ηδ δα8 ργοιίβοὰ ἰῷ δυο αἰθροβιιίου οὗ (ἢθ 
Ὀγυΐϊδοα πεδγὺ 0 Ομ γβυβ βακθὸ ἰο Ὀοϑϑίον ἢ 
κτ8690.---Ηονν Ἰοης ἢ ον Ἰοη ̓  8.0 ἴΠ6 υδὰ8 
ΟΡ οὗἩἨ ΪἸαπιθηίδίΐοη οὗ ΟΓΟΒθ- ὈΘΆΤΟΥΘ ἴῃ (6- 
Ὠρθγαὶ, Ὀυΐ οΒροοία!νγ οὗ ἰμοθθ Ὑἢ0 ἃγθ ἱποχ- 
ΡῬοτγίθποοα, πῃίὶοι αοα ἰβ Υγϑϑὰγ ἰο γϑοϑοῖγο ΤΆΥΟΣ- 
ΔΌΪΝ, ἰζ ΟὨΪΥ ἘΠΘΥ͂ ἀγὸ ποὶ Ἡϊμουΐ [810} δηὰ 
ἰγϑη αὶ γ.---Ἡ βοὴ αοα ἰυτὴβ ΔΥΔΥ πὶ} Β.8 
Ετλοο ἔγοτῃ τηδῃ, ἐΐ 18 ἐμ: 80} 5 στϑαίθϑι ΒΟΥσΟῈ ; 
ψν ἤθη αΟοα ἐὰγηβ ἀρϑὶπ ἰ9 τδὴ ἩΐῈ ΗΪ8 ζΥδ8060, 
{δὲ 8 ιΠ}6 τοἀοιηριίΐοι δηὰ πορα οὗ ἰἶνθ 808]. -- 
Το οἰ] άσθη οὗ 189 ψογὶα ἀοδβῖτο ἃ ἰοὴξ 119 ἴῸΣ 
[6 88 Κ6 οὗἨ δϑῦὴδὶ ρτιαιβοαϊίοη ; Ὀαΐ 6 6[}]- 
ἀγοη οὗ αοὰ ἰὰ οτάοσ ἰο ρου γ ἰμ6 Ὀϊνίηθ 
ὭΒΙΩηΘ:; δὰ ἰδ 8 ΟὨγ βίη ΤΏΔΥῪ 8581 [ὉΓ ἃ ὕτγο- 
Ιοηφδιΐου οὗ εἷβ 1|176.---ΟὨγ βι Δ 8 δου ἃ ποῖ ὉΘ 
δϑμδτηρὰ οὗἩὨ (6818: ἰπ ἔβοβα Ὑπὺ 8.6 ΥΌΪΥ Ρδπὶ- 
θη ἐπ 6 δῃῦθ 86 ψὶ( 68868 οὗ ἃ ραϊηΐα] ΒΟΓΤΟΥ͂ ἴῸὉΣ 
811.-- 1 ἴθ ποῖ 0. {86 Ιδυριῖην πιουτἢ ἴ0 Ὀ6 ἰτῸ 
Ροπἰιθηὶ ; ἰξ ἀδιδηὰβ {π 6 ἰ πο Γορϑηίδῃοθ οὗ ἰδ 9 
μοδανί, Ὀοᾶν, δῃὰ βου], δηὰ 4}} [86 ρονοΓ.---ὮὉ γρϑδὶ 
ΤΟΙΥ ἰο πιδκθ 80 πιυσὰ οὗ (80 δχίθγ:) Ὀθδαὶ α] 
ἔοττα οὗ {868 Ὀοάγ, δπὰ βιδθ ἃ ΒΟΥ οἵ ἰὑ' ΒΟ 
ΒΟΟῺ ΤΊΔΥ ἰΐ 6 ἀοπίγογοα ὮΥ δ᾽ ΟΚΏΘ88 οὗ ὈΟΔῪ ΟΥἁ 
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οὔ δρίγὶϊ..---ὐσ δαὶ δὰ δοη Βα!) 6668 55 88 ὙΒΘη 
σοηδβοίθησο δ Κ68 !--ἼἽ ΤΌ 6 τησϑὶ Ὁ6 8 Ἰονίηρσ 
Ἑαιδον το ἤθδγ8 [ῃ9 διυρρὶϊσαίΐοη, τνοϑρὶῃς, δηθὰ 
ῬτΆγοΙΒ οἵ Ηἰ8 οἰ άτσϑη, ουθπ θη Ηθ Βθϑιβ [0 
ὍΘ ΔΏΡΟΥ βηὰ Ρυπΐδ 68 {π6πὶ οἢ δοοουπὶ οὗ ἱμοὶν 
δ'3.---6 πὸ ὁη8 ἀοἸΔΥ ἰο τοροηΐ δηὰ ὃθ οὁοῃ- 
τογίοᾶ; ἴον ΘΟ οὐ 8 Ρυπὶβμπιθη 8 ἀθϑοθη βυ  ἀθη]}Υ. 
“-Αὐαῦβτιι 6 ἴο υϊηδα ᾿ἰἴδ, ὈΘ 10 ΠΕΩΥ͂ΘΡ 80 Ο681}- 
τὴ Δ ὈΪ6 Δηὰ ρῥτγοοΐουϑβ, 16 λόγον Οὐ οα ἰϑ ποῖ {86 Γθ0. 
--ΟΒΙΑΝ Ό ΕΒ: 6 ποοὰ ἰΠ6 σῃαδίιϊϑοιηθηΐ οὗ 3οα; 
δαὶ ψὸ βου ὰ ργΔΥ [μδι (18 πιδὺ οί Ὀθ ἰο0 Βετὰ 
ἴον αϑ ἰο Ὀθαν (1 ΟοΥ. χ. .18).-- - ΤΠ 8 10 ΒΆΡΡΘΏΒ, 
δαὶ 8δ8 κοοὰ ἀδγβ ϑν ΠΥ Ρ888, Οὁη6 ΑΥ̓͂ δρϑῆίΐ ἴῃ 
γόοιο δπὰ δηχυΐϊδῃ ΒρΡρΘαΓΒ ἴο Ὀδ6 8 Υ6ῶν Ἰοηρ. 
Ττοῦῦ!ο πὰ ἰπίογηδὶ τοχαϊΐοι σοπϑυτηθ 8}}] [86 
ῬονοΓδ ΟΥ̓ ὈΟΟΥ͂ δὰ βρίτιυ; θυΐ αοἀ οδπ αἰγθ 8 
ὨΘ ΡΟΥΘΓΒ δβϑίη.-- - ΒΟ ΝΒΑΟΚΝ: ΟἾΪΥ Β6 
ΨΥ Π0 ἰπ ρΡΊΟΓ6 8 [Π 6 ἸΏΘΥΟΥ οὗ ἀοἀ σδῃ δβσδρθ ἐδθ 
τλ ἢ οὐ Οοἀ.---ΘΕΙΝΈΚΚΕΕ: δπθη ποὺ δνὶ 
{ἰσυϊθηθαὰ οἱ ϑβοοουηί οΥ̓͂ ΟΥ̓ δἰηδΒ, διὰ πον 
ποῖ ΒΟ ἰο μοὶ τἱά οὗἨὨ ἰμοπὶ, 860 ἰο αοἀά, δηὰ 
Θομΐθδθ ἐδγ βἰῃβ ἰοὸ Ηϊΐπι; ὉΠΟΟΥ͂ΟΡ ἰπθλ ἴο 
Ηΐὰ, θὰ οτὰορ ἐμαὶ Ηὀθδ ΣΙΔΥ͂ ΟΟΥ̓́ΘΡ ἰδεῖ. 
-«--ἘσσΑπκο: [0 ἰδ τ ΥῪ ἀδηοΥΟυΒ(Ο0Γ ἃ λῃ, ΠΘῺ 
ἷξ σοπιο8 ἰο ἰἷΒβ, ἐμδὺ Θοὰ ρυπΐβιο8β Βἰπὶ 'ἰῃ Ηἰ8 
παι, δὰ βοουγᾷοδ δἷσπι ἰη Ηἰἶ8 ἔυτΥ.--Οὐ δῃὰ 
Ὅ06 ἅτ διῃοηρ αδἷΐ πιο (89 Ὀσϑέ ἐθϑοθοῦβ δὰ 
ἐΌΠΟΙΒ Οὗ ργγον.---Ἶ 9 δῃουὰ 860 ὕγοσα (86 δῃ- 
ατΥ αοὰ ἰο [Π6 τοσοποϊϊοὰ αοά, δῃὰ νὸ βμου !ὰ 
ΔΡΡΘΑΙ ἴτοπι Ηΐδβ βιγοηρς τὶ ῃξθουβηο 88 ἰο ἢ 8. ρη- 
ἰθγηδὶ σοοάπο88 δηα τΠΟΓΟΥ.--- ἘΠ Γθο Βοδῦῦ ὈΓΘΔΚ- 
ΘΓΒ τηοϑὺ ψἱ οἰ θη δ658}} ἃ8: (1) μοι αοἀ Δ γ8 
Βοϊὰ οὗὁὨἩἨ (αὶ ρατὶ οὗ ἃβΒ ψῃΐϊομ αἶνοβ {86 τοδὶ 
Ρδίη ; (3) ψἜΘΩ ἸΏΔΩΥ Ὠοθὰβ δηὰ ΒΟΥΤΟΥΒ ΘΟΙῚΘ 
ἰοφοίμοῦ : (8) ὙΠΘῺ {ΠῸΥ ἰαδί ἰοῆρ, δῃὰ 88 ἰἱ 
ΒΟΟΠΒ ἴ0 08, νἱίπουΐ οΘηἀ.--ΒΑυΜΟΆΒΤΕΝ: ΑΒ 
Θοά᾽ 5 χταδθ 8 Ὀοίίον ἱμλῃ 116, 80 ἰβΒ Ηΐ8 τγϑῖἢ 
ὙΟΥΒ6 ἐμδῃ ἀθϑί [(861{.---ΒΈΝΒΟΒΕΙ: αοα δ)88 
ἵνο τπηοίθ8 οἵ ραπίβῃτηθοῖ: (1) 756 Ρυ πὶ βιπηθηῖ 
οὗ στα ; (2) τμαὶ οὗἉ ἀ861}}1Π6.--ῦ᾽ο: ΤᾺᾺῪ ΥΘΡΥ͂ 
ΤΟΡΟΓΙΥ ΡΓΑΥ τὸ ἐμ 6 Ῥτοϊοηρδίίοη οὗἁ ὑδροτγαὶ 
6, οἰ [ὉΓ ἐμΐβ ράγροβο, ἰμδὺ Δ ΙΙΔῪ 
ἀφοῖδτο (Π6 ρῥγδίβϑθο, Βοῦοσ, διὰ πα οἵ Θοα. 
--ΕἙΊΒ0η : αο0α 8908 ποὲ 80 τῦοἢ! ἰ06 Ἡθορίην 
ΘΥ6 85 (ἢ Ὀγοῖθη ποατί.- -ΗἨΕΕΒΕΒΟΕΕ: Οη [86 
βοἷς Ὀθ04 ΤΠ6Γ6 ἰβ ΠΟ ΟΞ ΠΟΓΘ βδογθὰ (δὴ. Θ0ἢ 
ἔοβϑίου δῃὰ γοροῃίβοο.--- ἢ δὴ πιϊδίογί απο μι γί8 
ἐπ Ὀοάγ, {86 8οὰ} 88 118 οοῃδοϊδίίΐοη : ψἤθα ἰΐ 
Βυτίβ (9 Βοιϊ ἐξ ΟὨΪΥ 1888 δ {1{||16 τ Β}]6 ἰο (δ 9 
Ῥίου8.---Νοῖ ἰο Ὀ6 ἰη ἕδνος νι αοἀ ἰδ Π6 στοαί- 
βεβὶ ραΐη.---ΤῊηκίηρ δηὰ ἐπαηκίηρς Ὀοϊοπα ἰορο- 
ἐμ6 Ὁ. -- ΤῊΘ δὶ δηὰ (86 τοδί Ῥγοβίδ᾽ὈὉ}]6 ΒΟΤΤΟΥ͂ 
ἰπ [6 ψοσγῖὰ 1ἰβ ἴον ἰδ βδ'β ψ ἤδνο σοπιπιϊ[[64, 
--ΤῊὴο ῬΤΆΥΟΥΒ οὗ {86 μίουδ ἀο ποὶ γϑηΐϑὰ ἰπ {89 
αἷτ, θὰ ργϑϑϑ [Ὡγοῦρσῃ ἐμ οἱουὰθ οὗὨ ᾿ιΘΔΥΘῊ.--- 
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ΤΗΕ ΕἸΒΩΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΆΔ1,Μ5. 

Βιξεαξε: ἮΒΘΓΣΘ δ Δ 89 ποὶ αἰἰδἰποά {86 6χ- 
Ῥοτίθησθ οὗ ἷ8 ποίπἰρηθ085 δὰ τθαϊζηθβϑδ, δηὰ 
(δαὶ Δ}} σαν] δΌ ἰΥ, ϑίσθηρίι, δπὰ νι ἰβάοτ, σο 
ἴο γαΐῃ ἴῃ Βἷπι, ΒΘ σδῃηοί βίβδιο ἰὼ (6 ρστϑοθ οὔ 
Θοα.---Τὰο δἰρσαϊηρ οὗὨ (λ6 δου] ἱποϊυ 468 {116 τ} Ν0]0 
οὔ τορϑῃίδῃσο, δι ηἴυϊ τορτοί, δὶ, ἀσθεῖγο οὗ Ὠϊ- 
νἱηθ 9Ύ80Θ, ὨΠΡΟΡ δηα [μἰγϑί δον σὶ ζῃίθοι 58- 
Ὧ688.---ΤῊΗΟΙθΟΚ: Τὸ ἴμ6 τοῦδ οὐ Θοὰ (μ6 Ὀϊ- 
ἰογοϑδί ἀσγοὸρ ἰῷ {80 σὺρ οὗὁἨὨἁ ἰγοῦ]ο ἰδ (ἴθ 
ΒΘη86 Οὗ ἰδ9 τγδῖμβ οὗ Οοά, νϊοὶ Β6 οχρο- 
τίοποοβ ἴῃ {80 οἰ δδίϊβοιηθηίβ οὔ Θοἀὰ --- ΟΥΕΝ- 
ἼΒΕΒ: [{ΟὈὙΟΡΥ παίυτα!}] ν ΒΔΡΡΘη5 ἰδμδὶ νοῦ 
Ὑ6 Ὑ11 ποὺ Πα 0]6 ΟΌΓΒοΪτο8 ὑπάον {86 βίτοῃ 
δαπὰ οἵἤὐ ὅἀοά, ἐμ ταὶ δοιὰ 8 ΟὨΪΥ {16 
θοαὶ Ὀορὶ πηΐηρ οὗ ἃ ομαΐη οὗ δ] ]οϊΐομϑ, ἰῃ πὶ σὰ 
6 ὙΠ} δὶ 1δδὲ Ὀ6 οῃοϊκοά ἃπῖο οἰϑγπδὶ ἀθδῖὶ. 

[Ματτη. ΗενεΥυ: Τ8οβο ΒΘΔΡ ὉΡ τσϑῖ ὙΖΡ0Ὸ 
ΟΥ͂ ποὺ πθθη Ααοὐ Ὀϊηάβ ἰδοαι, Ὀὰσυὲ [086 
ΓΘ ζοί(ἰ ΠΣ ΤΟΥ ΓῸΓ ΙΏΘΓΟΥ ὙΐΟ, ἈΠΟ Σ Οαοἀ᾽ 5 
ΤΟΌΘΚοΒ, ΒΟΥ ἷἱπ ἰθδΓ8. --- Πανὶ, ἐμαὶ οουϊὰ 
ἔδοο οἰ ἢ} 156], δὰ ἸΩΘΩΥ͂ δποίμον ἰῃχοϑαί- 
ΘΩΪΏΣ ΘΏΘΙΩΥ, ὙΠ Ὼ δὴ ππἀλυηίοα ὈγΔΥΘΥΥ, γοῖ 
τι 6}18 ἱπίο θα σβ δἱ 89 ΤΟΙ ΘΙ ὈΥΆΏΟΘ οὗ δίῃ, δπὰ 
Ὁηάον (πὸ ΔΡργοίνθηδίου οὗ Ὀίνίηθ νυ ; δὰ 1ὲ 
ἷδ πὸ ἀἰϊαιϊησίίοη δὲ 4}} ἰο μἷὶ8 σὨΔΓΘΟΙΟΥ.---- 
ϑρύβαξον : 1816 16 ἰλ6 συ Αγ ἴ0 ρ]οδὰ νῖτἢ 
αοἀά ἱἔ τὸ νουϊὰ ρῥγονδὶ]. ὕτσξο ποὶ γοῦν ροοά- 
ΠΟΒΒΟΥ γΟΌΓΣ φτοδίῃθβδ, Ὀυὶ ρ᾽οδαὰ γοῦν δβδἷηὺ δηὰ 
γουγ Ὀἰιοτῆθθα. ΟΥΥ, “1 δι ΘΔ Κ,᾽ {ἢ ΘΓΟΙΌΓΘ, 
Ο μοτὰ, ρὶνθ πιὸ βίγοηρίῃ, δὰ οὐδ τὴ ποῖ.--- 
βθηι ποὶ ἔἕοτι αὶ ἐδ ΓΟἼΥΥ οὗὨἨ ΤῊΥ ἰοτηροβί ἡχηϊηϑὲ 
80 οδὶς ἃ γ6 8861. Τθῶμοῦ [86 τὶηα ἴο {8 ΒΒΟΤΏ 
ἰδ. Βο ἰϑπάον δηὰ ρμἰΐμ] ἰο ἃ ΡΟΣ νοεῖς 
βονοῦ, δπὰ Ὀγοαὺῖὶκ ἰὶ ποὶ ἔγοσῃ 18 δίϑηι.--- ἮΔ Θ ἢ. 
6 Β66Ις ράγάοῃ, ὁ δζὸ Ὠοὶ δϑκίηρ αοἀὰ ἴο ἀο 
ἰδὲ τ ϊοῦ Μ|'}}}} δίδῖη Ηἰἴβ ὈΘΏΠΟΥ, ΟΣ ρμυΐ 4 ὈΪοῖ 
οὔ Ηἰβ οβδουιίοιθθοη. Ηρ ἀκ 61} ἱῺ ΤΏΟΓΟΥ. [{ 
8 Ηΐ8 ρθουν, ἀδυ ηρ δἰἰτὶ θαΐ9.-- ορθηίϑη 69 
8 ἃ ρυγδοίϊοαἱ ᾿ς. [Ι1ἰ 18 ποί δηοικὰ ἴο ὈοΙΠΟΔ ἢ 
πὸ ἀοϑοοτγδίΐοι οὗ 89 ἰδπιρ0}]0 οὗ {Π6 ποδῦὶ, ψ 
τὲ ΒΟΟΌΓΩΘ ον (6 ὈΌΥΟΘΥΓΒ δα δβ6]19γβ, διὰ 
ογογίαγη ἢ 6 (801]68 οὗὨ 0 ἸὩΟΠΘΥ͂ Ομ οΥ8. Α 
ΡΑσαἀοποα 5 ΏΠΟΙ ΨὙ01])ιΠον. δΐθ {}}0 δἢ8 τ ἰδ οοδὲ 
1τη6 βενίουν Ηἰβ Ὀ]Ϊοοὰά. ἀτγδοο δηὰ βἰῃ ἂγὸ χυδγ- 
ΓΘΊϑοπιο πο ΚΒ ΌΟΥΒ, Δ ΟὯΘ ΟΣ {86 Οὐ Υ τλιιδῖ 50 
ἴο 10 τὶ]. Ῥδορίῃς ἰ8 ἰ86 δ᾽οαθησθο οὗ βοῦ- 
τον. [118 δὰ θΒι δι π την ΟΓΔΙΟΥ, ποϑάϊῃ ΠῸ 
ἰπιογρτοίον, θυὺ υπαογβίοοα οὗ 41}. [8 ἐΐ ἢος 
Βυροὺ (0 ὈΘ]ονο ἰμαὺ ΟΡ ἴθ σΒ δγὸ υὑπαἀογϑίοοά 
ΘΥΘῃ θη ῬΟΓᾺΒ [4}}7 [με τ8 Ἰοατῃ (0 (ἰηὶς οἶἶἬ 
ἰθῶγβ γ8 ᾿ΐαυἱὰ ῬΥΔΥΘΓΒ, δηὰ οὗ νδορίη ΔΒ Α σοῃ- 
βίδηί ἀτορρίπρ οὐπαροτγίιπϑ(9 ἱπιογοοββίοη Ὑυ ] σ ἢ 
11} ΘᾺ 8 ὙΔΥ ΥΙΖὨῦ βυγοὶν ἱπίο [ἢ 6 ΤΟΥῪ πθατὶ 
Οὗ ΠΊΟΓΟΥ͂, ἀοδρῖϊο ἰδ ϑίομυ ἀπ ου] 65 τ 1 οἢ οὔ- 
βίγυοί {ἰΠ6 Μ87.---Ο, Α. Β.] 

ῬΒΑΚΝ ΓΥἹΙ. 

ϑλισσαϊοικ οἵἩ Ῥαυϊά, υὐδίοὐ ἧδε ϑαπς κπίο ίλε ΣΟ Κὶ Ὁ, ἑεοποεγηίηρ (δε τον 67 Ομεὴ ἐδε Βεηγανείξε. 

1 ΟΙΕΡ πγ Οοά, ἰῃ [ῃ66 ἀο1 ρμυΐ πιΥ͂ ἰγυβί: 
Θίανϑ τὴ ἔγοπι 4}} (μ6πὶ ἰμδὺ ρετϑδθουΐα τὰ6, δῃὰ ἀθ 1 γ 8 Γ τη: 

2 1,οβ0 ἴὰ (68 ΠΔῪ 800} 16 8 ]10η, 
Βομαΐηρ ὑξ ἰπ ρίοοοβ, 110 ἐλεγο 9 Ὠομ6 ἴο αἴ γ9Σ, 



ῬἘΒΔΙΔΙ ΥΙ 

8ὃ ΟΙΟῈΡ ΠΥ Οοά, [1 παν ἄοπο (18; 
ΤΡ ογθ Ὀ6 ἱπίαυ ὺ ἰπῃ ΤΥ δ η65; 

4 11 αν γον γαθα 671} υπΐο Ἀλτὰ {μαΐ νγᾶ5 δ΄ Ῥϑϑοθ ὙΠ τα; 
(ζει, 1 μανο ἀο]νογϑὰ δἴμλ αὶ πὶ Ποαῦ σδι186 18 ΤΏ Θ ΘΏΘΙΩΥ :) 

δ 1κὲ (86 Θ:ῃ ΠΥ Ῥογβαουΐθ ΤΥ δουΐ, 8ηα (8]κ ἐξ; 
Υ 8, ἰοῖ εἶπ ἰγοδα ΘΟ ΤΟΥ͂ 116 ἀροι {86 φασι, 
Απὰ ΙΔΥῪ τΐῃθ ΒΟΠΟΣ ἰῃ {86 ἀυδί. ὅδ}. 

β Ατἶβα, ΟἿ μν, ἰπ ἐμίπο Τ, ὉΠΡῸ 
1Λἢ ἀρ {Ἀ γ561 Ὀδοδυβο οὗ [6 Σαρθ ΟΥ̓́ΤΩΪΠΘ ΘΠ ΘΠ.Ϊ68: 
Ἀπ ιν 07 τη ὑο ἐΐπ ᾿παρταοπὶ ἐΐαξ (που ἢδδὺ σοτατιδηοᾶ. 

1 80 8}|8}} ὑμ6 οοηρτορδίίοη οὗ [86 Ῥ6ΟΡ]Θ σοι ρβϑθ ἴμ66 ϑροιΐ : 
Ἐργ {μ6 ὲγ β8.κ68 ὑβοσγοίοσθο σοίυσῃ [μοι οὐ ΕἸρὮ. 

8 ΤᾺΟ [Χ0Ε} 8884]} 1υἀ 86 {58 ΒΕῸΡ 6 
Ψυᾶρε πιο, Ὁ ζ0ῈΡ, βοοογάϊηρ [ο πιῦ στἱ ρα θουβηθεβ, δ ἃ βοοογαϊηρ ἐο ταΐπα ἱβιορτ 

ἐλαξ ἐξ 1Ἰῃ. τη6. 
9 ΟἹ 1οὲ 186 ψ] οἰκο 688 οὗ {86 π]ιοϊκο σοπιθ ἴο δὴ δὰ ; θυΐ 68 8 0118} [π6 Ἰυδύ: 

ΕἘὸγ (δ6 γἱρδίθουβ ἀοἀἂ ἐγοίὰ (6 ποαγίβ μα Σοίῃβ. 

10 ΜΥ ἀεοΐδηοο 9 οἵ Οοά, 
μιοἢ βανθὶὰ [86 υριρηΐ ἰῃ μοδγὶ, 

11 αοά "υάγοῶι ἐμ σὶρ αὐθουβ, 
Απὰ 

12 ΠῚ Πα τὰ ποΐ ἢθ Ὑ1}} πιιρὺ ἢ18 ϑυυοσα : 
18 ΒΗΡΤΥ ιοἱίλ, ἐδλδ εὐἱοϊφα ΘΥΟΤῪ αΔΥ. 

Ηϑς Βεαῖδ Ὀομὺ ἢΪ8 ὈοΥ,, δηα π1866 ἰΐ ΓΟΔΑΥ. 
18 Ηας Βδίἢ αἷβο ργοραγοὰ ἴον ἴηι (86 ᾿πβίτυπιοηίβ οὗ ἀθδί ; 

ΗΔ ογάδιμοι ἢϊ8 ΔΥΓΟῪΒ βραϊηδὺ [86 Ρογβθουίοσβ. 

14 Βομο]ά, ἢ6 ἔγανδι οι τι ᾿πἰ ἐγ, 
Απά δαί οοηῃοοίνοα ταϊβοιιῖοί, πα Ὀτουρκὺ Τοσίὰ ΤἈ]βομοοά, 

18 Ηδ πι866 ἃ ρῥἷϊΐ, ἀπ αἱ ϊϊ, 
Απὰ ἱἰ5 [Ἀ]]6ὴ ἰπΐο [86 αἸἰοὶ εὐὐλίοῦ 6 πιαάσ. 

16 ΗΒ πιἰβο ι ο 8841} σοΐα στη ἈΡΟΠ Ἠἷ8 ΟὟ ᾿ι68, 
Απᾶ διῖ5 νἱο]ϑηΐ 468] 1ηρ' 884}} οομῖθ ἀοῃ ὈΡΟῺ ΔΒ οἴσῃ Ῥδίθ. 

1711 π|}} ργηΐϊβο 86 [.0ΒῈ} δοοοσαϊηρ ἴο ἢ 18 στρ ΘΟ ΒΏ 688: 
Απὰ {1}} βίῃρ ῥὑγβϑὶβο ἴο [86 πϑδιηθ οὗ ὑπ6 [0 Ε}Ρ τηοϑί δ]ρ}. 

ἘΧΈΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΤΙΤΊΕ.---ΕἫΥ δὴ Ἵσρἰδηδίίοῃ οὕ ϑεὶᾳραίοι, οἱά. 1 ροϑδίτἰοη. 
Ἰδιγοίυςι. Εἶν], Μδυγοσγ, 6. Βδυν, Ηἰιεὶρ, δὰ 
δος τιταἀϊτίοα οὗ [86 δοιηροδὶϊΐοη οὗὨ ἰμΐβ Ῥβδίτ 
ἐοηδγπιοά ὈΥ͂ ἰ(5 σοῃίθηιϊια δῃὰ Ἰδησυδβο. Υοὶ 
Ηϊιεὶζ τοΐοσα ἰο 1 ὅδπι. χχυὶ., Ὑ8118ὲ Η οηρδίθῃ- 
ὈΕΓΖ ΠΙΟΣΘ ῬὈΓΟΡΟΓΙΥ ΤΟΙΔΓΩΒ] δι. χχῖν. 885 ἴῃ- 
ἀϊοδιίης ἴ[Π6 οἰγουπιδίδησοδ; Ὀυὺ δ6 ΔΡΙΪΥ ΓΤο- 
τηϊηἀβ 08 {8 8ι (Π6 στοδίοῦ Ῥογιΐοῃ οὗ Βοη)δαηινῃ 
ἴον ἃ ἰοπᾷ {ἰτ9 δά βεγθά [ὁ {π6 ᾿οῦβα οὗ ὅδὺὶ] (1 
ΟΒτοῦ. χὶϊ. 29), δῃὰ 18 ἀἰβροβοὰ ἰο σγϑίδν ἰμθ ἰ}- 
11ε ἴἰο ἐβοὸ δυί μον Β᾽ πηδοὶί. Μοβί ἱιθγργθίθγβ ῃγο- 
ῬΕΓῪ ἱδκὸ Οὐδ ἰο δ 8 ῬΙΌΡΟΙ Ὡδ)6, Ὀυΐ 80Ρ- 
Ῥο5ε, οἡ δοσουηίΐ οὗ (Π6 ἰἶπη6, ποὶ [ἢ πιοϑβαϑ οὗ 
Οὐδδὶ πιοειοποά (2 Άδη). χυϊὶ. ὅ2), δὰ ὁη6 οἵ 
ἘΠ6 ἰΔ|6- ὈΘΔΓΟΣΒ πποηϊοηθαὰ ΟὨΪΥ ἴθ ρόποταὶ (1 
Βεπι. χχῖν. 9). ὙΏΟΡΟ ἰ5 η0 οοσδδίοη ἴ0 δπὰ ἴῃ 
Οὐδ} ("6 ἤκυγαιϊ το ἀδεί σπαίίοη οὔ ὦ πηδὴ οὗ ὈΪδοκ 
πιοκοάηθοβ (ι) 06 20 }8}} ἰμιογρυοίογθ, οχοθρί 

{α1}ὸν Κίβ, ΤΏ ΓΟΙΘΓΘΏΟΘ (ο (.6 ΒΔ ΟΓΟΥ 8} }-. 
τοοὶ (Καῖ ογ εἰ αἰ.) τὶ ἢ 8 δἰ τ αν δριγαιΐνο ἰῃ- 
ἰογργοίδιϊου ἀοθ8Β ποὺ ἄργϑα ψ {ἢ {Π6 {1π|6 οἵ συπ- 

[Β΄οδπι: 4“ Βίποθ νοῦ. 4 ὁ ρτϑθβ 6ἢ- 
εἰτοῖὶγ ννἱ [80 οὐ {μπαὶ Ὀανίά, δοσογαϊηρ ἰο 1 
84πι. Χχὶν. δπὰ χχυύϊ., ργοίϑθοϊεα 840} 8 1116 ἔΓΟτΣ 
Ὠἷβ σοιρδηΐϊοῦδ ἰὴ ἃγῖθθ, Ὀανὶά, 4150 δἱ (δαὶ 
(ἰπι6, 88 ἰῃ {8 ῬΒα]πι, δϑβου ης ὃἷ8 ἸΏ ΠΟΟΘΏΟΘ 
δὰ δρροδιϊις ἰοὸ ἴλ6 Ἰυάρπιοηὶ οὗἉὨ ἀοά, (1 ὅδ8πι. 
Χχίν. 12 βᾳ., 16; χχνΐ. 18, 28 θᾳ.). [86 βιιρροβὶ- 
(ἴοῃ ἐμὲ θενὰ οοπιροδοὰ ἰἶΐ6 Ῥβαὶπι ἰοννδιὰβ [88 
Θπα οἵ [6 ρογβθουιςἴοῃ οὗ 5418} 18 ΤΟΓῪ ΣΘΘΒΟΏΒὉ]6. 
6 τὐἰχοί (ἢ 6 Θοπ͵θοίυτο [πὶ {Π} ΒΙδηἀ ἐγ οὗὨ {Π18 
Ουϑὴ οσαυδοά ἷ8 ἀοραγίυγο ἴο {Ππ Κίηρ οὗ Αομἶβὴ 
οὕ Θει."-Ο. 4. Β.] [κε ἰβ ποὶ ἰο Ὅ6 Τδδοση- 
τηϑῃαορὰ ίο ἰγδηβὶδίο: “" τοί γεσαγα ἰο.᾽" 88 Φ6ΓΣ. 
Υἱἱ. 22: χῖν. 1: θα, ἰν. 21, ἰμβίθδα οὗἨ “9 αἀο- 
εουηί οΓ ἰλε τοοτα8.᾽" 
Τὸ εἰσυσίυγο οὗ {80 Βίγορί65 ἰδ ὙΘΓῪ ὉΠΘΥΘΏ, 

δηὰ ποί γνοσύ οδοπρὶοίθ, Βθησ6 ἰπϑὺ μαῦθ ὈΘΘΏ 
ΥΟΥῪ ΟΠ ΓΘΠΠγ αἰνίαεα. πη πὰγ .ορίηίου, δἴοΥ 

Αὔεπ ΕΣΓδ), δηά {ποθὴ (Βίηἰς ραγιϊουϊατῖν οὗ 8580]. [86 ἱπίτοἀυ σίοΥ ΟΥΥ ΤῸ μοὶρ τ δὶο ἰδ 6 (πτοδῦ- 
Κιπιοιὶ δὰ Ἠοπμεὶ. πὰ οὐϑὴ ἃ σοίθγθησο ἴἰ0 δἰ] δ οὰ Ῥβαὶ μοί τλδικοθ, Ὑ6Γ8. 1, 2, ἐμ. 6, 1011008 ὃ 



84 

δἰτοῦς ῥγοιοδίδιϊου οὗὨ 818 ἱππόσθησθ 1} Τοδροοὶ 
10 1}6 δοουδϑαίίομϑ γαϊδειὰ δρδίηθι Ὠἴτη, τόσ. ὃ-ὃ. 
Θὰ {ἐμἷ8 Βὸ Ὀ4368 ΪβΒ ἰηγοσείίοη οὗ Φοθονδ ἴο 
Ὀοαὶπ δῃηὰ ΟΔΣΥΥ οἢ μὶβ υἀριηθοὶ, νογϑ. 6, 7. 
6 Ῥβδιηδὺ ἰμθρ, Ἡἱΐὰ ἃ χοοὰ σοῃδβοΐθῃοθ, 
οἸαίταϑ {18 ἡυα]οΐα} δοίι τὶν οὗ Οοα ΘΒρθοΐδ!}ν ῸΓ 
ἢ π]86}7, τοΥ5. 8, 9, ΘΣΡΓΘΒ868 8 ἰγΓυδὺ ἴῃ γ᾽ 9 
Ῥτοιθοίίομ, 88 761} 88 18 οοῃβάθησθ ἴῃ ἱμὸ ρυ- 
ηἰϑτηθηὶ οὗ [86 υποοηγνογιοα Ὦγ (οὰ, γογβ. 10-18, 
8668 ἰδ τυΐη οὗὨ δΐἷβ ΘΏΘπα108 ΔΙΓΟΒΑΥ͂ ὈΘίοΓΘ 18 

ΕΥ̓ 68, τογ8. 14-16, δῃηὰ ο᾽05689 νάϊ 110 ΔΕΘΌΓΔΙΟΘ 
οὗ Ηἷθ ᾽ογα αται 6, ΥοΣ. 17. 

[Ρογοῦῃθ. “888}} ποῖ 186 Φυάρο οὗὨ 811 (86 
δῖ ἀο τἰχιν,᾽ τοῖσῃι βίη 88 110 τοῖο οὗ ὑμὲ8 
Ῥβαϊῃ. [π [Ὁ]} τοϊαμσθ οα αοὐΒ σἰ ΘΟ ΒΏ688Β, 
θανίὰ δρρϑδὶϑ ο Ηΐπὰ ἰο ἡυᾶρο μἷβ οδυβθ. Τδθ 
τὶ συΐοουϑ αοα οδῃποὺ Ὀὰὶ βᾶγ9 ἰμ6 τ ίθουθ διὰ 
Ῥυδὶθα [86 πὶοκοα,"--α, Α. Β.] 

ϑίσ. 1. ον. 1. [Π 6112 868 ς “ἢ (818 ποσὰ οὗ 
ἔαϊι, ἢορΡ6, δηὰ ἰούϑ, (18 ΒΟΙΥ σαρίαίϊο δεπευο- 
ἰεμ ἷδ6, Ὠανϊὰ Ὀσρὶμϑ 1 Κουνῖβο, 88. χ. 1; χνὶ. 
1; χχχὶ. 1; σορδσγο ἰσχὶ. 1. Τὴ ρογίοδοϊ 158 ἰη- 
ομοδίϊνο: ἐὰ ἴῃ 60 Βανθ ὶ ἴθ Υ τϑίπρο--- 
ἐπ 18:66 ἅἄο Ι τττιδῖ.-- - ἷ ον. 2. ΤῊΘ ροσγβοσυζοσβ 
ΔΥῸ τοβαγάϑα 88 114 θδθδβίβ, 88 ᾿Ἰἰΐοῃϑ νῆο τγοηὰ 
{Πποἷτ ΡῬΥΟΥ δαὰ ογυβα {πον Ὀομο8. Τμὺ8 (0 ΓΔ ΘΥ͂ 
εϊτϑὶ ἴον δὶθ ὁ δοιΐ," ἰμδὶ 8 [ὉΓΥ δὶ8 11ἴ6.".--Ο.Ψ 
Δ. Β. 
ἊΙ 1. σὸν. 8. [Βασηῆθβ: Ο Ἰωοσᾶ, ν Θ᾽ οὔ. 

- ἃ βοϊϑθη ΔΡΡΘΒ] ἴ0ὸ αοἀ ἴογ (116 που Υ δηὰ 
γα οὐὁἨ τρδὶ 6 18 δϑουϊ ἰο Βα γ."--ΑΟ. Α. Β. 
“-ιΓΊ Βανθ ἅοπθ τ ΐ4.---οδι δηοΐθον ἰηΐοῦ- 
ῬΓΘΙΟΥΒ γοΐον ἴδ16 ἰ0 {μ6 δοουβαίϊοι οὗ δ᾽8 ορ- 
ΕΟΏΘΩΐ8Β ργοδβυρροβοὰ 88 πον, πιοϑὲ τοσθηΐ ἰῃ- 
ἱοΥρυοίοσβ βίποο Βοόβϑημι. [ον [δ κὶ, ἰο ὑπαὶ 
νν ὨΙΘῺ ΓΟἸ]οὟ8; υἱά, ΠΟ ΘΥΘΥΡ (89 ΤΘΘΒΟΠΒ 1ῸΓ [ἢ 9 
ΤΌΤΙΔΘΥ Τοίογθῃοθ ἴῃ ΗΖ, τ 6 ἢ Δτὸ ΟΡ οὗ 
οομδίἀογαιίοη. Μοϑὶ δηοΐθηϊ ἰγδηβὶαἰΐοηβ ἐμ 6 

πηΐϊία Ὁ ΟΦ, τοῦ. 4, τ]ιοθθ δοσϑηίασίϊοῃ 8150 
πιοϑὶ Μ55. τὸ δηὰ ρὶνθ 859 (6 δοῆδο: [{1 Π8Υ6 
τ ΟοΙροη86α ᾿ἶπι, 0 88 ΓΘΟΟΙΠρΡΘηΒοα τὴθ (ἢ 
αυὶ]. 80 αἷβὸο διποιᾷ γοοϑηΐ ᾿Π ΟΥΡΤΟίΟΓΒ: 58 οΠδ, 
Βοιίομον, ΟἸβὰ., Ηἰϊιίς. ΠΙιζὶς τωῴθοίϑ (86 88- 

βογιΐοη οὗ Ηθημρϑί. δὰ Ηυρΐί. ἱμδὶ Ὁ Σ μιαβ [89 
ΤΩ 68 ηΪ ΠΩ οὗ ΓΘΟΟΙΏΡΘΙΗΒΘ ΟΠ]ΥῪ ἴῃ ἴμ6 ιοῖ, γοὺ ἢθ 
ἰΥΓΔΏΒΙαΙ6Β: “1Υ 1 ἀο οΥἱἱ ἰο ἷη ψνἢ0 ΤΘΟΟΙΏ- 
ῬΘΏΒ6Β ἰΐ ἰο0 τη6.᾽ Ηδὁ ρτγοΐθγβ 6 οοῃμθοίΐοη οὗ 
(16 νογὰβ νι ΐοῖὶ ἰ8 ᾿ηἀϊοδιθα ἴῃ ΟἿΪΥ οπ6 Μ53., 
οἷ Εγίωνε σοάἀά. (υἱά, ναγίαἰίομβ ἴῃ 1. Η. Μ|ο}ι.), 
γοῖ ψ]ιΐσ 1168 δι 1Π6 Ὀαδὶ8 οὗἨ ἐμ ἰγδηβ]Α Ἷ0η8 οὗ 
[6 ΟἸιαϊά., Κίπιοδ!, Γαΐπον, Οαϊν., Βαάΐηροῦ, 
Ηδθημκβι., Ηυρέ, δὲ οίίο, Ὠο] ίσβοι. ΑἸ} οἵ 
(886 βονγονον Βπὰ {μ9 άθ8 οὗἩ ,ηἰεπα Θχρυθββθα 
("ἰόν γ, ἢ ὙΠῸ ἰ8 αἱ Ῥθ869 ὙῈ πι6), δοοογαϊης 
ἴο ἐμ Γι πα δηιθηίδὶ τπηϑϑηΐης οὗ ὑπὸ νογὰ ἴῃ α0.68- 
(ἴοι, ἴῃ 16 αὐ: ἰο Ὀ6 τὙδΒοΙθ. ὑπαὶ 18, ποραιϊ νον, 
ἀηδυγσί; ροβίτἰγοῖγ, ροτγίοοι, ΒΘ η66 ΡΔΓΙΪΥ, Γοδαγ, 
δοταρ]εοίθ ; Ρδσγῦγ, π|ῦὸ]},) δουῃὰ, ἴῃ φοοὰ δσοπαϊ- 
(ἰοῦ ; ἴθ ὈΥ̓͂ ἰγϑηβίοσ, δυογδΌϊθ, ΠΟΤ] 6ῃ- 
ὑἰρθῆθβ8 δπὰ ἐγϑϑάοιῃ ἴγοιαη δύ (ΗΠ υρῖ.), σοΙΡ. 

Ῥ89. χχ, 10; χἹὶ. 9: ον. χχχυῆ!, 22, “722 πιοσϑ- 
ΟΥ̓́Θ᾽ ΤΏ 688 ποὶ ΟὨΪΥ ΓΘΟΟΙΏΡΘΏΒΘ, Ὀυΐ ῬΓΟΡΘΤΙΥ ἴ0 
ΤΟΏ ΘΓ βοηθοί εἰ ῃρ; ἰο Βοπ10 0η6 (600. ἱ ὅδηι. χχῖν. 
718) πῖιἢ (Π9 [άθ68 οὗὨ τπιοτὶζου οι 685 ΟΥ ΟὈΪ κατ, θη 
οὔ βδυσὰ δοιίοη. -- πᾶ ὑ] σα δοτσϑᾶ, είο.---Τ ἢ ]8 
οἴδαδβο, τοζατ θα 88 ἀοΐεοι γο Ὁ Ο]8}., 18 ἰῇ 88 
ἃ ΓΑΓΘη Ποβὶβ τ {86 ΒΔΌΝἑ 8 ὉΥ Οαῖν., Βυά., 1. 
11. Μίοι., Ενδα, Κὔὄβι ον, Τ8οὶ., ΗΠ αρῖ. [Α.0..], διὰ 

ΤΗΕ ΡΙΈΒΤ ΒΟΟΚ ΟΡ ΒΑΓ, Μ8. 

δἰ χυϊδοαίίου Οὔ 6 ποτὰ: “Καίλεν 7 ἀεἰἰνετεά.᾽" Βας 
186 Ῥτορσιθὶν οὔθ υ8ο οὔ {6 ψν ογὰ 0 Ὀοοίγ δἰ ο 
ἴῃ ψ8γ, 16 ἀογι νοὰ ἔσο ἰδ6 απ δι δ ῃ  } πιοδῖ- 
ἴπᾳ οὗ ἱμ9 πόσα ἴῃ τἰ6 Ααἑ; ἴο ἀτὰν οδ (8) 68, 
οἷοι 68) νυ] 6 ἢ 8180 ὁδοῦ 1 {|1|ὸ ΑΥ̓ΘτηαΙο 10 (09 
Ῥίοὶ, ἐπὰᾷ ἰῃὰ Ηθῦγνον ἰϑ5 αἱ Ἰοαϑί πα θη Ὁ]6 πῃ ἰδ 9 
πουῃ, Ἡ118( οἱ ΟΡ 86 δὶ Ἰοδδὺ (86 δ᾽ χζῃὶ.: “ὁ ἀΥΔῪ 
ἕοσίμ, ἀοἰίνον,᾽" (ΡΒ. νἱ. 4), ἰβ ρσγονθὰ ἴπ 6  οΐ. 
ΤῊ Π) ΟΣ, οὐθὴ Ηδηρῖ. δηὰ 6] 11 246}ῖ, τοΐον 1ἢ 
ΥΪ ἢ {18 ἰπ!ογργοίδιϊοῃ ἴὸ ἔἶἰὸ οσσυγγοδοο ἴῃ (86 
συ ΏΟΓΘ αν ὰ ουἱ οὔ {Ππ|| δι γὶ οὔ βδ40}᾽8 ζἂγ- 
τηθηΐ (] δααι.. χχίν. 4, δ). Ηἱἰιτὶρ, σῖῖΒ ΟΒα]α., 
ΒΌΡΡΟΘΕΒ 8 τηρίϑι]}6 88 ἔ0᾽ [86 Βαϊζα οὗ ἰδ Ἔχ ὶδ- 
πδίΐϊοι : δῃά ορργοβϑβοᾶ, εἰσ. 1116 ἱπίθγργοί διΐοα 
οὗ {86 δερῖ., δὰ Ὑυ]κ., δ8 οοποϊυβίου δὰ ἴτ- 
Ρτοοδίΐοῃ, τ ἰμθὰ 111 Το ἔΓΌΤΩ ΤΟΥ ΘὨΘΙὶοΒ 
ΘΙΏΡΙΥ, {πα '8, ΘΟπαυοΓοα, τἾ88085 ἢ 6 Β6Ώ86. 

γον. ὅδ. ΕοῃοΣ ππθϑῃ8 οἰἴμΠοΣ αἰ σηΐϊγ, δὰ ἴη- 
ἀροὰ δ8 νγ0}} ρατιϊσυϊυγ [ἢ 6 Τογαὶ αἰ σηῖν οἔ 
Ῥανϊὰ (Οαῖν., αεΐον, 2. Η. Μίο.) 88 ρογβοπδὶ 
ΒΟΠΟΥ ἦπ σοηΟΓᾺ] {ἘΠΕ ΟἸ ΒΟΥ ΕΘ 8180 ἀοϑὶς- 
πδιοα 88 οσονῃ (ἰχχχὶσχ. 89; [8. χχυίὶ. 1) διὰ 
ῬΟΝΤΘΡ {π Ιχἰἱ}. 6); {θὰ ἴλ 6 ἀυδὶ ἰηάϊοαδῖ 68. (89 
βιαυΐ οὗ ἴμ6 ἀθοροϑί Βυπι ]ἐδίΐοι ; ΟΥ 88 ΡΒΒ. χυὶ. 
10; χχχ. 12. ἵνὶϊ. 8: ον! 2; ὅσο. σχὶϊχ., 80] 
ΓΘ -- ἴθ, τμθὴ ἀπβὶ το στανο, [βᾶ. χχυΐ. 19 
(Βανῦ. τηοβὺ ἱπιθτρτοῖοσδ). Ὀίβρσδοο δὰ δυτὶ- 
Ἰἰδιΐοῃ δ ἱποϊπἀοὰ ἰπ [8ὸ Ἴἀχργοβδίοῃ δἱ 8]} 
ονθηὶϑ [οηρβὶ., Ηυρῖ.). Βεβρεοίίηρ [μ6 βου] 88 

(μοτοδεοϊΐοη οὗἩ ἐλ Ὀινὶπο 1129, οἱά,, 6} 286 ἢ, 
ΔΒιδὶ. Ῥενελοῖ., 11. εἀ., 1801. 

ϑίν. 1. γος. 6. Αείδο6.----Ξ.0 58. ἰσ. 190; χ. 12, 

αἴϊος ὑπ Θχϑῃ}]ο οἵ Μοβοβ (Νυπι. χ. 8δ: σοπρ. 
Ρᾳ. {{|. 7). [0.18 ΡάΓ4}15] στ (μ6 ΤΟ] ον ης 16 
ὮΡ τὰ γδ617, δ. Ῥβ. χοῖν. ὁ; ἴ8. χχχὶϊὶ. 10, δὰ 
ΘΙΎΤΕΪΚΘ, 88 "88. χχχυ. 28: χ]ΐν. 28: ᾿ἰχ. ὅ. ΤᾺ 6 
ΟἸΔΥΔΟΙΟΡ οὐ [η6 ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΟΣ ἃ8 ΤΏ ΟΥΟΙΥ συγαίίνθ 
ΓοἸἸονΒ ἴγομι ΡΒ. Ἴσχχὶ. 4.--- ΕΣ 126 858 ὑγοζηδηῖ 
σοπβίγαοιίοθ, ἜΘ τουδῖ ΒΙΙΡΡΙΥ: ἑμση. ον 186 
Ῥϑδ) δὶ τοαμοβίβ ἔγϑι οὐ 4]} υάϊςοϊαὶ ἱπιογίθ- 
Τοποο. οὶ 6 σδῃῃοί ἰγϑῃδὶδῖθ: Ὁρ [ῸΓ τθ6 18 
)υαάρει! ὙΤμοὺ τραϊκοϑὶ ῬοοίΥ (Η]ιΣῖρ), ΟΥ̓: 
ΒιῚΓ ὮΡ υαρτηοπὶ ΤῸΣ 16, ((ιδ]ὰ. ἀπὰ βοῖηθ 'ἢ- 
ἰδυρσγϑίοιβ τηϑηιἰομεὰ ὈΥ Ἐοβομπι.), ΟΥ: δ ΑΚ 6 
ῸΓ τὴϑ ἰῃ )υάρπιοηί {ποῖ ΤΊ οι μιΔ8.. οοταπιδηἀοὰ 
(βερί., ὅγζ., δεσγοῦιθ [ΑἉ. Υ.}). Μογοονοῦ 189 
1αϑὲ οἴδυδο ἰβ ποὶ ᾿ωροσγαίϊνο: οσάθν ᾿υάδρπηιοηῖ 
(Βοβοπμι., )ὸ εί16). Υοῖ 16 18 δ᾽ Δ Ὁ]6 ἴο 
απἰ6 (86 ἰαϑὲ οἴδυβ τὶ ἀμ ὸ ταϊαϊϊνε (Κῦδβίοσ, 
φημί.) ἕον ἡ δῖοι Εν δ] ἃ ρμυΐβ {86 ραγι!οἰ ρ]6, ΟΣ 
νεῖ [ἢ ἃ Ῥατιίοϊς οὗ οδυδα (Θεΐοσυ, εἰ αἰ.), δίπσθ [86 
Ῥβα]ταϊβί Ὀ8865 18 ῬΥΘΥΘΣ 0 ἴῃ6 χοποτδὶ θ᾽ νη 6 
ΤΥ βοηθοὶ οὗ ̓ υδι166, δηὰ ΗΒ δατηϊηϊδίγδίϊοι 

η }υάχπιοηί (Οὶν., Ηυρἤ.) [Ηυρ[εἰὰ ἰγϑπβ]αίεβ 
ἰυ58: ΑΤΘΚΘ ΤῸΓ τὴ6; υὰριηοηί Πδδβί [μΠοὰ ΘΟ - 
τοδηἀοᾶ.᾽" ΤῊ ΐ8 Βοοῖηβ ἴο δ ἰδ Ὀδδί σοῃϑίτιδ- 
εἴοῃ.--Ο. Α. Β.] [πδιοδὰ οὗ αβαίῃμ δὴ ἴπ6 ονθϑσ- 
δΒοννίηβα, βορὶ., ζοἸ]οννίη ὁ ἴωϊβο ἀοσγι ναί οι, 
ἰρδηδίδιθϑ: “ἴῃ (80 ᾿ἰπιῖ 8." [“Βεραιεε οὗ δε 

γαφὲ 07 πιΐπε ἐπεπιΐθ,"" Α. Υ.., 8 ἱποογγοοὶ, ἰὶ βου ]ὰ 

Ὀ0, ““ ασαΐῃεί ἰλε ταφα οΥ πιΐπε ἐπεπείεδ."---Ο. Α. Β.] 

γεν. 7. [1ιϑὲ 186 οοπιβτοβϑιίοι οὗ παϊίο δ 
Βυττουσηᾶἃ Π69.--Ἰἰ ἴθ. Ὀοίίον ἰο ἰακὸ (δὶ5 88 
ΔῺ Ορίδιϊγο πῃ ΒΒΓΙΠΟΗΥ͂ ὙΣῚῸ (86 ργθοοάϊηρ; δ0 
ταοϑδὺ ἰπιθσργοίοσθΌ ΤῸ Γοτὰ ἴ5 οσχδογίεαὰ ἴο 
“Ασἶδο," δ ὼρ ΤΉ ΒΕ ἀσδῖο, απ δὸ δἷβὸ 
ἰο δϑβϑιι Ὁ] (6 ρϑορὶθ δϑουϊ ΗἾπι ἴο ννῖ πο 88 8 
)αάσπιοηι, ΗἾ8 νἱπά ϊοαιΐοη οὔτ Ῥβαϊπιῖδι, - -ΟΥνοσ 
ἐϊ (γον ἰδεῖν δακεα, ΑΟ Ὑ., ἰδ Ἰπδοτγθοί), --- ῬΘΓΟΥΤΏΘ : 

ὀχρίαϊηεὰ ἰπ (6 δθῆ86 γοπάοσγϑαὰ Ρο88101]9 ὉΥ [89 ἱ “" ἀοα ἰϑ τοργϑβοπίθα 88 δσοπιΐηρ ἀονῃ ἰο Υἱδὶς ἐμ 9 
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δαί, δὰ ἰο κεῖ μογ {86 ὨΔιοη8Β Ὀοΐοτο Ηΐα), δηά 
ἰθὴ δ8 γί δηὰ δἰ ἀονη δΌογο ἴθι 
οὴ ἰδ υάσαιεηὶϊ 5868ι. ο]ἸἴΣϑο: “786 

Ῥεδίαιϊϑὲ ΠΟΥ δΥγΏ 68, 80 (0 Βροδὶς, ἃ Ἰυὰχαιροηί 

᾿βοθὴ6: ἰἰ6 556: Ό} 7 οὗ (10 πᾶϊίοῦ 18 ἰο 1ΟΓπὶ 8 

οἰγεὶο δῦουϊ 26 ον: ἴῃ ὑπο ὶν τηῖϊάϑι Ηο Βοὶἀ- 

διὰ ἰυᾳιαοπι, δηὰ Αἴϊοῦ λυάσυχοηῖ μὲ5 Ὀθθὴ ῃχο- 
Βουμοοιὶ, ἢ ἰ8 ἴο Γοίυση, αϑοθηάίηρ Ὀδοῖς (0 
μδδύθῃ 45 ἃ δΟπαΌΘΓΟΥ δἔιογ ὈΔι]6.᾽᾿--ὠἰ, Δ. 8.1 

--ΟὨ ἘΠΙΚῺ ἴθ ποῖ {110 }ιἸ οἷα] βοαὶ (ΤΑΥΌΟΥ, 

θεῖος, Μδυν., εἰ αἰ.), οὐ 89 ἰκὰὰ βθαὺ οὰ Ζίου 
(06 οιι6), ἴα ψϊοῦ αοὐ νψι}} 80 ἀοτα δραΐῃ 
δον (μεν Ηο διὰ Δρραγθηι ἰδ ἢν ἴα 186 Ἰπῖθτε- 
τοϊβϑίοη οἵ Ηἰ5 Ἰυμἱοῖ4)] δοιλνὶγ (Κιμοιὶ, Οαϊν., 
Ηαυρῖ,, γοῖ νὶῖϊ 6 τοΐϑγθησθ ἴ9ὸ ἰθα θη): Ὀαὺὺ 
λφανεπ, ΜὨΪ6Ρ Οοἀ τοίυτηβ δὲϊου παυΐϊης 86- 
δοα 5 οὰ ἰυάρπιοπί ἰὼ {μ9 τηϊάϑί οὗἨ {16 88- 
δοιΌΪγΥ οὗ 6 παι ᾿κρνν Β61112868}." 
Το Ῥδαϊπιϊδὶ αϑῖβ [6 Ζυάρο οὗ ἐμ9 που ὰ [ὉΓ 
ἰδίοτῖ σαὶ ἐυδιΐσθ, δὰ ἰὰ παροϊϊοηΐης (6 Ὠ᾽νίηθ 
(τα ἢ, πού ΟΠ ΟΧΡΓΘΒ5865.ἢ 6 Αϑϑάγϑησο (Πδ [ἢ 0 
δἰϑίοτῖσδὶ ἐραπϑδοίίοη οὗ υβιῖδα ἴον νυ ϊσὶὶ ἢ 1188 
οδι ̓ εἀ τἰροη Θοὐ, ννῖ}} Ὀ6 βυσοοδϑίι ΠΥ οαγτὶθὰ ουΐ, 
θαι ὸ δϑῖ.9 αἀοἀ (δαὶ Ηδ νὶ}} δᾶτυν 10 οαὐ νι ὶϊποαυΐ 
ἀεῖαγ. ΤΤὨυβ Α)} (λ)6 ριοϊοπ δὰ ἀϊ Β΄ ου 168 ΔῈ 8}. 
ΑΒ 19 ἰτῖῦθ5 οὗἨ 1[3γδο] δγὸ οδ δα "" ρεορῖε,᾽ ἀδῃ. 
χῖϊχ. 10: θοῦϊ. χχχίϊὶ. 8, Φὁγουιο, Κιμπιοιιὶ, Ηἰὶς., 
δἰ αἱ., ἰπἰπὶς οὗἨ ποθὴ] ἢ6ΓΘ, δϑρθϑοί δ! } Υ. Ὀθσδυδο 
οοπρτορδίίΐου 18 τηοηϊϊοηθ, 45 θη. χχνὶ. 8; 
Χχτν. 11]. Βαὶ {Π6 γοίθγοποο ἰβ μοί ἰο ἃ Ρο] ἰἰθα], 
δυῖ ὁ Ἰυαϊοΐαὶ δββοπιῦΥ (Ηιρῖ.), δπὰ ἰΐ ἷβ ἃ 
θινίηθ αἰγὶ θα θ, 85 ἴμ6 ἔο] ] οτίησς σϑποΓαὶ οἴη υ.36 
ἀἰγεοι γ ἀροΐαγοθ, ἰο Ὀ6 αάγχο οὗὨ ἰδὸ παίϊοβ. 

ϑίσ. 1. ον. 8. ἴπ Ἴσον ἰ0 Θ8οβϑρθ 1]16868 00} - 
Υἱποίῃ  Τοββοῦϑ, Ηϊἰσὶς βιυρροβοβ ἰμαὶ 1" Ἴξξίο 
ἀϊτοςὶ, σονότῃ (Π 6 ορὶ ἴοι, πιδηδζο, δὰ 068 ποὶ 
δ'ϊονσ ἰδ) ἰβοσγο 8 ἃ γοίογθησθ ἰο ὅθϑη. σχυϊὶὶ. 96, 
ἴοτ 8ὴ οχρίαπδίΐου, Ὀυὶ ἰο ΜίσδΙ ἱγ. 18. [ἰ 66γ- 
(δ΄ }γ ἀοοϑ ποῖ τηθδπ ὑμδὶ ἔγοι ὑπὸ κἰρίιοϑί σουτὶ 
86 δἰ χιοδὶ Ἰυβίϊοο 18 ἰο Ὀ9 Θχροοίοα, δηὰ ἐμαί 
αοά, Ὀδοαῦδθθ Ηο λυάκχοδ 8} ΡῬ60}168, 18 {Π| ΓΘ ΌΓΘ 
[9 ταρυΐϊὰν Φπᾶρὸ οὗ ἰ88 ἱπαϊνίάυ4), ἱπ τ ἱσἢ 
5866 ““ΟὨἸάτοη οὗ πιθῃ᾽ διουϊὰ Ὀ0 μ]δοοὰ ἰη- 
διοδὰ οὗ “"πδίϊομβ." ΝΟ τοῦθ ͵β (6 ἱπουχὶ 
χρυ δβοῦ, ἰμδὶ αοα ὮγΥ Ηΐ8 δρίγιυ Ἰο548 {1|ὸῸ 88- 
δε Ὁ]γΥ οὔ [6 οἸἀογϑ, τ ὶοἢ ΣορυΘβοη8 ἢΠ6 (ΥἱΌ68Β 
οὗ Ἰδβγδοὶ, Ὀθΐης ἱπυ δὶ ὈΪΥ ρτοβοηὶ ἴῃ πον ταϊ δὶ 
(θευς. χχαχῖϊ. δ; [1μογ. χχνὶ. 12), ἴῃ οτάον δαί, 
ἴΒ 186 Ἰυάκησπί οὗ [0 πϑίϊουϑ, ποί μυπίδη 
γἱκἰοουδηοδ8, Ὀὰὺ 86 Ὀὶνίηο ἀθοϊδίου, πιϊχὶ 
δδνο δυίβοσγγ. Τὴ9 Ῥϑαϊτΐδί οσρύθβϑοβ γδίθο ῦ 

“ΓΗερίο!ὰ : “ ΒυξΊΠ6 τοίογθηοο ἴο ἐμαὶ ϊοἢ Οὐ ἄσοθ αἴτοῦ 
ἴδο Ἰυάχτησηΐϊ [8 ποῖ ΟὨΪΥ ἃ γ0ΓῪ εἰ }]9 δηα (δοὉ]6 αἰτίου, 
αὶ ἰθ δίϑο ΘΟΠΙΊΣΏΓΥ ἴο [δὲ ἢ ΐσ ἢ ΤΟ] οσθ ἐπ [86 σοηϊοχῖ Ἐν Π6ΓῸ 
ἴδο θἱνῖπο ἡ κιεθηῖ ἰδ σἀγτίοα 511}} ἔπ γί Γ οὐἵ; γοδ, ἐΐ [6 πῃ 
ἃ ςογίδὶ 5 πλθ δτι ΓΟ ΘΟΠΊΓΑΓΥ ἴο {ἰδ ὁπ ΓΘ σΟΌΓΒΟ δη δρί Γι οὗ 
Ὁ». Ῥεναίηι, δηά τῃ6 δα] πι8 σΟΏΘΓΆΙΥ, ἢ 6} ο ἃ Γορτγοδοηϊ 
βθοὰ δὲ κίθορρίης ἰοσῖ} ἔγοπι Ηἰ» τοι γοιιϑηΐ, 86 [τ ἃ οἱουά 
ἘΒΊΟΒ Β΄ Ππυτίο οοποοροϊοὰ Ηἰΐπι, απὰ δα δοι γοὶγ δὲ ποτῖκ, δὰ 
φοῦ ὰ ποὲ ρα Ηΐτπα Ὀαοῖς ἀραϊη." “ΤῸ αἰδίδησο Ὀθίν ὁθὴ 
ἴδνο ΒοαΥΘΩ θοαὶ οὗ 86 Φπάψο δηὰ ἴῃ οδγί δεδοπι Ὁ ἰα 
βοΐ ἴἰο ὕἢ6 τδουδαγοὰ πλλξποιμδιί δ! }γ, Ὀσὶ τυ Ὀ6 τοχκαγάοὰ 
δοοοτϊης, ἴο ᾿(86 πδίμγο ἴσοῦι ἃ Ροϑέϊίοαὶ ροϊπίὶ οἵ γτἱϑυν, ἴῃ 
ΨΌΪΣΝ τὸ Οο, Ὀοίποδη δοαγοῖι δη οαγ ἢ νδη βία, ἐπ 58 
ὍὯ6 606 ἰξ ογεγῖϑα ἰη [6 εοπαίδηϊ ἰηϊθτοϊπηρο οἵ [0 
ἈδασΘΥ δηὰ θαυ !} 7 δϑοδῖδ οὗ Οοὐ, οδυθὴ ἀπὲ Ζίοη, Τὴ 
μὴδα ἰο τπΐο, Θοά ἰπ οοπίγαδὲ ψ ἢ Ηἰδ ρῥτονίου ἱπβοιίν! ν ἰδ 
δξείη ἰο ἡπάξο, ἐπδὲ ἴα, ἴο ἱπίοσγίετο δὰ τοἰ ποῖα ὑπ81|66, ψ Ὠοἢ 
826 ὕεδῃ ἱκποτοὰ απά ἀϊδίυγυθ." “1 ἰα ἴγαθ, [88 ἰ6 
ποῦ ἢσδη οοποορέϊου οὗ ἔδ9 Ὀϊνίηφ κονυθγπηγοπὶ δὰ 
τ κλοοσεηοας ἩΠϊοἢ ἰ4Φ οὐοσ [Π6 βΒαῖηθ βῃὰ πηϊηϊογγιρίοα : γοὶ 
"Ια ὁ [ρος πδίτγαῖ ἴο το σίου [60] τῷ απ δὴ αἰπηοσὶ υη- 

δηοξῃεοροιπογρίϑι, [Π6 886 Δα ἴπογο ἰδ ἰῃ [86 κνοϊἀαρὶο 
ὥκαγαϊα, Αἰἶθο, απσαῖκο, γοσ. δ, δηἀ [86 1||ς6."--Ο, Α. Β.) 

{6 ἰδβουχαὶ, ὑμπδὲ ἷὶβ σδ 80 8 πού ἃ ργϊναίθ δϑαίγ, 
Ὀὰϊ ἰ8 οὗ δἰδίογτιοδὶ ἱπηρογίϑησο ἰο ἰ)6 νου]. 
--,[ο τ9 [“ἐπ πιε,᾽᾽ Α. Υ.1.--ἰς' ᾽ἰ8 πιυβϑί ἴῃ 86- 
οοσγάαμοθ 1} ἐμ9 σοπίοχί ἰο πὰ πὸ (πουρὶί οὗ 
ΓΟΘΟΙΡΘΏΒΘ ΟΧρτοδϑθὰ ἴῃ τοῦ. 8 (Ομαϊά., Ο5}..), 
δηὰ τΓπ60 ἰΐ ἰΒ πλογὸ οογγϑοῦ ἔγουι ἰμ6 ἰδηζυαχκο ἴο 
ΒΌΡΡΙΥ : οοθ (ἢυρζ.), ἴδὴὼ ἰμ6 ὀχρίδῃδιϊοι 
Δ ὨΔΡΡΘΩ (0 τηθ᾽᾽ (Βοδβθημι., θ)ὸ  οί16). 76 
ἰδῦσιυδχο ᾿ἰκ νν 86 ρΘγιηῖ 8 [6 δυρροβί(ίοη {μὰϊ 
ἢν 18. 8ὴ Θιωρματ16 γτεροτοι οὗὨ 0.06 δυῆχ νὶῖ ἃ 
τοϊαιίνο βυρρί θὰ (αιδῦ., αἰ οἶον, εἰ αἰ., [Α. 0.1). 
ΤΏΘΓΥΘΌΥ 1.18 αἰἰτγί θαι οὗ γἱκιιϊοουδϑης688 νου ]Ἱὰ ὃ9 
τηδὰθ ρΡγοπιϊηρηῖ, γοὶ ποῖ 88 8 πη ἰΒκίης δίγοκο οὗ 
(6 Ρ6801} (Ηἰ 2 5), ΠΟΥ 88 8 8161 δϑοαί (86 μὲῖ- 
8δοὺ (ἢθωχϑι. 1.), Ὀυϊ 88 ἔμ ἀυ8}}} ουπὰ ἴῃ 
(0 ῬΟγβοῦ γαοὶ 10 ὃ0 αἰδιϊικχιϊδιθὰ ὈὉγ Ηΐια 
(θ 6} 11286}}. 

[ὑεγ. 9. Ηυρίοϊὰ : “«7ὃὸ Ῥοσβοῦαὶ μοι ἰοη ἴδ 
ἐουογαϊ σοὰ ἰηΐο ἴμ6 ροιϊτἰοὰ ἰμδαὶ Θοα πουϊὰ 
ἴΏ8ΚΟ δὴ δηά οὗ ἰμ6 ἀοΐῃ 8 οὗ ἴμὸ υπνὶχιίθδοιι8, 
Ὀιϊὺ τπου]ὰ ρῥσχοίθοῦ ἰἰπ9 γἱχίιίδουδ, 88 ἰὰ 18. ἰοὸ 6 
οχρθοοίοα ἔγοιῃ ἐδ 6 οἰ ΐβοίθποθ οἵ {πΠ6 Φυάρο νῆο 
ΒΟΔΙΘἢ 65 ἴῃ 6 ΒοογοὶΒ οὔ ἴδ ϑαγὶ."--Ὸσ ἴ86 ἴτίθσ 
οὗ ποασῖὶδ δῃὰᾶ σοὶῃδ ἰα α τἰρμῖθουα Θοά “--- 
Βίϑδπι: “16 Σϑ  Ὠ8 85 [ἢ 8εϑ οὗ δίτοῃᾳ θϑ ἢ ΚΒ, 
ἰποϊὶ πδίΐοη 8, τ ρα }568.᾽ Βατηθ8Β: “Το ραγίϊοαϊδὺ 
ἰά68 το ἷ8, (δῦ 85 αοἀ Βοδιοὶ) θα ὑπ δοαγίβ οὗ 
8}} τιθῃ, δηὰ υπμἀογβίϑηἀβ ἢ 9 βοσγϑὶ ρΡΌΓΡΟΒΟΒ οἵ 
(8ο 808], Ηο 8 8Δ0᾽]9 ἰο ᾿υσο αὐὶρῃί, δῃὰ το ἀο- 
ἰθυμΐἷη 6 ΘΟΓΓΘΟΙΪΥ ἴπ Ττορατὰ (ο τποὶν σΠδγϑοίου, 
ΟΥ ἰο δἀπηϊηϊδίον ΗἾ8Β ρονογπνοπὶ οἢ {16 ῥγὶηοὶ- 
ΡΪο8 οὗ οχϑοὺ ἡυβίϊσο. ϑυσὰ ἰ8 (86 στοιηάὰ οἔ 
(80 ῬΓΑΥΘΡ ἢ (8 6886, ἰῃὨδὶ 6οἀ, 80 Κπον (Ὦ9 
σΒδσδοίοσ οὗ δἷϊΪ θη, τουϊὰ σοηῆτγιη ἢ ο086 ὙΠῸ 
τ ὑγὶν τἱκείθουβ, δὰ νουϊὰ Ὀνίηρ τῃ6 νῖοὶ- 
θἀπ688 οὗὨ [80 ὉΠπρΟΟΥ ἰο 8ῃ οὁπά."--Ο, Α. Β.] 

ϑίσ. ΚΝ. ογ. 10θ. ὕροι οᾶ [9 Οοά," Α. 
γ.].- -Ἴῖθ οδὴ τθαη ἰμαὶ (Π6 Ῥγοίθοιϊΐοη ἰ8 {86 
ἀαὶν οἵὗὁἨ αοἀ (γεηοηια, Εννα!ὰ, Ηθηρδίθηῦ.), αὶ 
ὈοίιοΡ: Οοα Πκ8 ὑπάεγίαζκεη ἰὶ (ΗΠ :ἰς, Π 6} 10286}}. 
Τὴ6 αϑυκὶ ἰγδπδιΐου “ τοὐλ Οοα ᾽" 18 ἰοο 276 6Ὁ]6. 
Βοιίίομον δοπ) οί 68 ἱῃροπϊουθὶν ὑπαὶ οὐ σὶ 8} 

ἰπδίοδα οΥ̓͂ ᾧν, ἀλ6 ἰοχί νγ88 ὧν, ΟΥ̓́ΘΣ Πιθ-ΞΉΟ 
ΘΟΥ͂ΘΓΒ [16. 

[ΥγὉ. 11. 6] 1286}: “ΑἸ Βουρ αοα ἤη41}γ 168 
Ηΐβ ψ τι Ὀτοαὶς ἔοτί, γοὶ Ηο ἀοθα ποί ἀο ἐμὲβ 
νι ουΐ ῬΓΟΥΪΟΒΙΥ πανίπα {πγολίθποα ἢ ῃ- 
ΟΟΪΥ ΘΥΟΥΥ ἀδγ. Οοιρ. Ϊ8. ἰχνΐὶ. 14; Μαὶ. ἱ. 4. 
Π9 Ἰοίθ ἐμοῦ δχρογίθποθ (ἐΐ8 Η θ σαὶ ἴῃ δά- 
ΥΔῺ66 ἐμαὶ ΠΟΥ͂ ΠΥ ὉΘ δἰαγαθα ἴον (μος χοοὰ.᾽" 
--ΑἸὩΡΙΥ.---Ηυρΐ: “ἼΒαὶ ἰ8, ἰονναγὰ (η6 ψίὶἰοϊκοῖ 
τεεϊ δ κίης γῆ ζοβποθ, ρα πἰβΐηρ, ἱπιιβαλς ἢ 48 ἰ10 
Ψ ΓΑΙ, πδ ἰδ, ἔπ 6 ΔΌΠογτοηδο ἩδΊοΙ ΒΟ] 688 Ὧ88 
οὔ οΥἱ], ἰϑ [26 ρῥυϊποὶρὶο οὗ 41} θ᾽ τί ηθ ρα ἰδ πθῃὶ.᾽ 

-ἜΝΘΙΥ ἄδν .--- ΒΑΓ 68: ““ Οοπιϊη4}}γ ; σοη- 
Βίϑμ γ ; αἰναγθ. Τμΐβ 18 ἀοϑίρηοα [ὁ αὐ] ἘΥ 
ὑλ6 ργονίουϑ ὀχργοβαίοῃ. [ὑ ἴἰβ ποὶ δχοϊθιηθῃῖ. 
[18 ποὺ ἐθΙαΡΟΓΑΓΥ͂ Ραββίοη βδιιο ἢ 88 γγὙὸ 8660 ἰῃ 
θη. [ἰ 8 οὶ ϑυαάάοη απιοίΐου, βοοη ἴο Ὀ6 886- 
σοράθὰ Ὁγ ἃ αἀἰδογθηὶ [οὶ ἤθη (6 ραβϑίοῃ 
Ρ88808 ΟἹ. [{ 15 (Π6 βίοβαν δὰ ποτα δἰἰτὶ- 
Ὀυΐθ οὗ ΗἸ8 υποδηρίης πηΐιγο, ἰο ὍΘ ΔΙΑ Υ8 
οΡροβϑὰ ἰο (6 π|οίκαα, ---ἰο 841} ἴον πι8 οὗ αἷπ ; δὶ 
ἷη Ηἴπι, ἰῃ {π|8 τοβρϑοὶ, (ποτ τν}}} Ὀ6 πὸ σἰ δῆ ζο. 
Τὰς νἱ]ἱοϊοα ψ}}} πὰ Ηἰπὶ Ὧο πιοτο δυογδΌϊα 10 
ἰμοῖὶν Τοπδγϑοίου δηὰ οουγϑο οἵ ᾿ἰ6 ἰ0- Ππιοῦτον 
(δὴ Ἦθ ἰ8 ἰο- αν, πὸ ποῦ Ὀογοπὰ (6 β,γανθ 
(ἢ δη {818 βίάς οὔ (ἢ ἰοιηῦ. ἍΝ παὶ Ηο ἰβ ἰο- ἀντ, 
ΗΘ νν1}} ὈΘ ἰ0- ΠΙΟΥΤΟΥ͂,, δ ΟΥ̓́ΘΓΥ ἀν." --Ο. Α. Β.] 
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οι. 12. 1 οὔθ ἴυχῃ ποῖ [7 δε ἑωγὴ ποί,᾽" 
Α. Υ.].---ἰὰ (6 ἔἄγϑι οἰδυ8θ ()}6 δργοσι 15. [60 
ποθ τολῃ, ἴῃ ἴμ6 [ΟἸονίης σἰδυαϑὸ Οὐὰ (0 
ἀποίοηί ἰγὨϑ]ῖοΓΒ 8πα πηοδὺ ἱπίεγργοίθιβ), γοῖ 
80 ἰμῦ 10 ἀο68 πού πιθᾶηῃ [(ἢ6 Βρθοΐ} ΘΠΘΙΩΥ͂ οὗ 
116 Βα] πιϊδῦ, Ὀὰ (ἢ 6 ἈΠ ΔΟΑΙΥ͂ 88 ἃ 61888 (θη χϑῖ., 
Ηαρΐ.). ΟΙΒοῖ8 τοραγὰ μ6 ἄγβι ψόσὰ ε8 ἃ μᾶγ- 
(ἰοὶα οὗὁἩ ἀϑϑογίίση, διὰ ἰδ κὸ (Π 6 γογῦ ἰὼ [6 5696 
οἵ τὸ οαἀνοῦὺ 5" ἀασαΐκ,᾽ Ὀυὶ αἰδον ἔσζοιῃ οὔθ δὺ- 
οἰδοτ, ἰὰ 18 δοιμα (015...) τοζαγὰ ΦΔεϊονδὶ 8.5 
μὲ δι )6ςΐ, οἰογ8 (Εν α]ὰ, Βαατ) [λ9 νοερὰ τηδῃ, 
Μ110 ὙΥ1}} ὑγα Υ ψ οὶ δἷ8 βυνογὰ ἀραίη, εἰσ. 884:1}} 
οἴμογβ υπάογθιαμα ᾿ἰκΚον 99 186 Θηϊ ΓΘ ἀοβοῦῖρ- 
νίο, ΥΟΓΒ. 12, 1δ, 88 1110 γϑσβοϑ Ὑ 16} Τοϊ ον, ἴῃ 
116 ἰαιιο Ὁ Β6η860 οὗ ἴ86 Ὑ]ΟΚΘὰ τὩ8ῃ δηὰ χγοχατὰ 
(9 ψογάβ, ἰ7 8 ἀοθ8 ποῖ ἰαση, (01) νι μεῖβ μι 8 
ΒΝοΥά, εἰς., Θ1Π0Σ 88 (1:0 ΘΟὨΟ] υδίοῃ οΥ̓͂ [6 ῥτο- 
γἱοῦβ γοσϑθ (Βόβοδαι. ζο] ον Κ᾽πιοὶλὶ), ΟΥ 8.8 
0 διηιθοθάορμι οὗ γεγβ. 14, 10 (ὅγγ., αοἶθε, 6 

αἰ.). Τμ686 {9 ΒΌΡΡΟΒΘ ἡ), του. 18, τὶ οἢ 15 
Ῥἰασοὰ Ὀοίοτθ νἱῖ οι ρ 8815, (0 Ὀ0 τοῆοχὶνθ πὰ 
Ἰπάθθὰ οἰ πογσεείο 88 ρύγροβθ (Κἰμμομὶ, Επτ.), 
ΟΥ, ἴο δἷβ ἀοϑιγυοίλοα (Αῦθη Ἐ2τα). 1 οὖν 
οχρδηδιίΐοῃ οὗ (86 τοῖο δὲ ποὶ ῬΥΘΥΙΟΙΙΒ}Υ 
ταθηϊϊοηθα, ἰπ6 δια ῦ)εοί ΔΡΡΟΔΥΒ ΟἱΔΙἸΥ͂ 885 ἰδ 9 
οὔλοςὶ αἰπιοὰ εδἱ.---[Ἐξ8 Βα Ὀθηὶϊ Βα Ὀον .--- 
Ια ΗΠοῦτον, ὃ6 Βα ἰγοάάθῃ ἷδ ὈΟΤ, δ υὐϊηκς 
ἰο {6 διοίοηὶ πιοάθ οὗ Ὀθηαΐηρ ἰδ 6 Ἰαγζο διὰ 
δίουϊ Ὀον 5 υϑοα Ἰηδβί6δα οὗ τοάδθγη ᾿ἰσμὶ ΔΡΟΙΠΘΡΥ͂, 
τ {Π0 ἤοοὶ ταῦθ ν ὑπ τὶ 8 {80 ἀτ δῃὰ μδῃά. 
--Ο..Α. Β.] 

γον. 18. Τηὸ δύσζουτδ ἃγτὸ τιδὰθ ἰπίο ΦΥΤΟΥ͂ οὗ 
ἢτο υδι8] ἰῃ βίθοχμοαδ (Οοοοοίαβ δὰ γϑοθηΐ ἰθ 6 Γ- 
Ῥγοίθ ΓΒ), ποὺ 0 Ββδγρ οὐ Ῥοϊβοῃοιυβ ΔΓΓΟΥΒ ; ΟΥ 
Βοίγ Ρυγδαΐης (υἱά, ΒοΒθηπι.); ΟΥ̓ [ἴὉΓ {π6 ὈΌΓη- 
ἴης (ϑορι., γα χ., 8γ1.), σαΐομ δοοοταϊηρ ἰο 
Βεγγδηὰ πηϑδὴβ ὀοηδυϊηθὰ ν] ἩΓΔΙΒ, δοσογαϊης 
ἴο ΟΠια]ά., [86]κὶ, Κ᾽ πιοὶιὶ, σαν: [89 ρογβοουιοῦδ 
{Πϑταβοῖνοϑ (80 Α. 7.). [ε 16 αἰ ῆσου]ν ἰο [0110 
(0 οδῆρο οὔ ἰθῆϑθ ἰῇ μ:680 γ6γ868. ΤῸ ἢγϑβί 
νο ἱπιρογίθοίϑ, ἰὑ 18 Ὀοίύον ἰ0 δῖε 88 ζαϊυ γοβ οἢ 
δοσοιηὶ οὗἩ {6 ᾿υάριιοηὶ ψμΐσ 18 ΒΌΓΟΙΥ ἰπ- 
Ροπάϊης ; (86 ρογίθοιβ ἰμθη ἀδβογῖθ [8:6 δοίΐ 005 
ψ ἶο}ν ΤΟἸ ον πὰ ἴῃ οἰτουπιβίδποοβ ἀθβϑουὶ θα 88 
Τιΐασο; 186 1645 ἱπηρογίδοι ἰ8 ἱποϊάοπίαϊ, ἰδ 0.8 8 
Το 8] ἱπιρογίοοίι, ἐμαὶ 18 τϑϑιϊνθ {ἴπ|0ὸ ἰπϑίθδα οὗ 
(16 Ραγιϊσὶρ]ο; ΟΥ̓ 76 816 (0 τοζαγὰ “815 ΔΥΓΟῪΒ ἢ 
85 ἴπ Δρροβίιίου δῃηὰ {μ6 ἔν π 88 ἃ σὑοἰδιΐνθ 
οἶδυβα (Ηυρΐἤ.). 

δέν. ΥΙ. ον. 14. Τη6 ἱπιρογίοοὶ δίαπάβ ἄγαίϊ, 
(6 ὑνὸ ρογίθοϊβ (οἰ ϊονν. ΤΒΟΓΘίΟΤΘ 1Π6 διιοϊοηὶ 
δηα 808] ᾿ἱπιογΡγοίδιίοη 8 ἱησογγοοῦ, γι ἢ Το- 
ξατὰβ {μ ἰγανδὶ ἰπρ δὰ οοποδριΐϊυη 88 ἰηάΐσα- 
ἰἰὴς ἀοδίζῃ, δῃὰ σομ Γαβὶβ ἰὑ τ τ Ὀτὶηρίης ἰόν 
88 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ͂Θ Οὗ (Π6 σοηῃδβθαῦθῃσθοθ, δηαὰ ἰἰ8 18 
σοι ρο ρα ἴο ἀοσορὶ 8 δΥϑιθγομργοίθσοῃ ἰω {86 
Ῥοβίτοι οὗἩ ἐπ ὑγνδι) ἶηρ. ΕὟΡ ὑμ 6 ΒΔ π|6 ΤΘΆΒΟΠΒ 

ἴς ἴθ ποῖ δά νίϑα Ὁ]6 ἰο τοῖος ἐδιο ἅτβι υοσὺ 22 ἰο 
σοπσορέΐοη δοσοτήϊηζ [0 89 ΑτδΌϊο (Βθὺ. βοιπιίαιί, 
Ηἰισὶ) ἴῃ οτάον ἰο ἀογῖίσο (80 φσγδαδίϊοη ὙΔἰοὶ 
[μὰ Υ ΒΌΡΡΟΒΘΒ ἔῃ Γ0 ἰ8 ἷπ (6 δουρὶ. ΤῈΘ 
Ὦτει οἸδι86 τί! Ὁ (18 ἴΠ 8 δοοοιίβ ἰηἀ σαί 6) 5 ἴῃ 
οοπιγαδὺ τὶν (6 ὑνοὸ 10] νη; γοὺ ποὺ ἢ8 
Οα]ν., Φ. Η. Μίομ., δὐὰ Ηθηρβί., ΟΧΡΓΘΒ8 ὉΥ (86 
ἰηϑοσιίοη οὗ ““ δὲἐέ,᾽᾽ 88 {186 ὅτϑι οἴδιιβθ ὀσρσϑβϑβϑὰ 
6 ΕΥ]} ἀοϑίχη, ἰ6 σοπίγαβὶ δοπβιϑιϊηρ οὗ ὑψνὸ 
Ῥδυίβ, 1(8 ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟ6ΘΒ: ὃυΐ ΓαίμοΓ {μδὲ {Π0 δτϑὶ 
ΤΩΘΙΩΌΘΙ οὗἩἨ (86 Υ6Υ860 βδίδίθϑ 0.9 Ῥτγοροβι(ίου ἴῃ 
ξοηοτγαὶ, (6 βοσοηὰ οχρίαὶμβ ἰὺ τοῦτο ἀοβηϊ(οΥ 

ΤΗΕ ΕἸΚΒῚΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙΜΕΗ͂, 

δοσοταΐϊης ἰο Ὀοΐμ 115 Τϑοίοτα (ἔννδ] ἃ, Κῦβίον, 
ΟἸ5μ., Ηιυρί., αυγ., )6}1156}}} νυ] σα Βροοὶν (9 
ἰγαμϑὶ ἰση ἔγουιν ἴδ που χυι οἵ ἴ86 οαγὶ ἰο {8 
οχργυϑϑίοι (Κα 6 })}. ῥοδίάοδ, Ἠρίδ] ἃ βῇουβ 
ἴδιαι 1.6 που δᾶνὸ ἃ ἀ00}6 δει8θ, δῃὰ ἀφβίρηδί θ 
80 ψιίοκοα δὺ ὁπμσθ 88 ΠΟΙ Π685, δηὰ 88 8 
ουγ99. [άγηθδ: " ΤΠ6 δἰ βίο το ἰβ ίο (9 
Ῥδιὴ8 δῆ ἰΠγ068 οὗ οἰν}14- Ὀΐγ 1, δηὰ 16 ἰάθα :θ 
δὲ {86 τιῖσκθά τϑὴ ἸΔΌΟΥΘ ΟΥ βίσιρροβ, ουθἢ 
ΜΠ ργοδὶ Ῥϑὶπ ἰο δοοοιυρ] δι Βΐ8. ΡΌΓΡΟΒΟ οὗ 
ἰπίααϊγ." ΟἼ0 ἰθ τιϊβοῃὶθῦ Ἡμ6η οοποοϊνοα, 
ἦν ἴθ. ζ]βομβοοά βοη Ὀτουμμι ἕοσίμ. 186 ἰάθα 
18 δὰ ΔΊΟΥ 4}} 158 οὔογίβ διὰ Ῥαΐηβ, δῖ τ 
παν ἰοστοοὰ 815 βοϊιοιιθ, δὰ Ἰαθογοὰ δπαγὰ 
ἴο Ὁτιηρ 1 ἴοτι, ἃ 'νῶ8 δοογίίνο.᾽-ο Α. Β.] 
ὙΥδ1ϊδι. ἰη 1 Σ (μ6 τροτὰ] ἰάθα οὐὗἁἨ 671] ρδ8868 
ΟΥ̓́ΟΣ ἱπίο ἰδ 6 ῬΗΣβῖοδὶ οὗ τοϊδοϊιὶοῖ, ἀδδίγασίίοι, 11 

6 δ ἰγοὶγ (0) ΓΘΎΘΓΒΘ ὙΪῈ ῺΡ, νοι ᾿ἱλοΓΆ}}Ὺ 
[6 ΔΒ ἔδι  ζιι6. 

ὕεσβ. 1ὅ δπὰ 16. ϑοπιο ρυί ἐμαὶ ὙΒΟὮ ἰ8β ΒΘ ΓΘ 
δα ἰὰ (6 ἱδίογϊ αὶ ρϑϑί, οὐ δοοοιηὶ οὗ (9 
ἐθῆβθδ, δῃἃ ΒΌΡΡΟΒΟ ρδγίου]ατὶν ὅδ} 8 ἀοβίσυο- 
ἐἴομ (Καΐβον, ΗἸι σἰς). Βυῖ (ΠῸῪ δτ Ῥγορ)ιοίϊ σα] 
Ῥοτγίοοίβ ἰοϊϊονοὰ ὈΥ ἴῃ68 ἱπιροσί. ΘΟΠΥΘΓΒΙΥΘ, 
νοι ΟΥὗἾΘΏ ΟΧΡΤΘδ868 ΤΏΘΓΟΙΥ [6 ΘΟΠΘΘαΙΘΗ66Β 
οἵ {δὲ προ 88 σοῦ Ὀσΐογθ. Ηυρίεϊὰ οοπ- 
δ πᾶὰβ αραϊηδί ἰδκίηρ (6 γοϊδίΐνο οἴδιιδ 88 ὕΓ6- 
δβοῃξ, Ὀὰὶ Ησηχβι., 16} 1286}, ΗἰΣὶκς, τααϊηἰαΐπ ἰὰ ; 
ΘοΙΡ. αοδβοπίυβ, 8 123, 8α. Τ6 ΘΏΘΙΩΥ ἷ8 8.1}} 
ἩΟΥκίης δὶ ἴπ6 οἱϊ οὗ ναγϊδγίηρ, ν λθ ἰἢὸ Ὁ]- 
Υἱπο υὰρπιοηΐ δίσκο Βίω, δὰ ἰηἀοοὰ ἴῃ [89 
ἕοσηι οὗ σοί δ] δου. ἘΠ᾽ τοίϑγθησθ Ὀδοὶς ἰο ὙοΣ. 
2 ἷβ ἰο 6 ποίϊ668ἃ ; 50 1Π|εοτνγἰ86 {86 Σοίογοο9 οὗ 
Υογ8. 1, 7, ἰο γοϑὺῦ. 8 ὁ. 

ϑίγ. 11. γεν. 17. Ηφηοο δαν!ὰ ἴῃ {116 δοπο- 
βίοῃῃ ἀοϑβ ποῖ Ῥγαῖϑθ βοπιθ {πἰὰγο ὑμδηϊαρί νης 
ΟἴΟΣ δὴ δοίυαὶ ἀοϊίγψοσϑδησο, Ὀιΐ ΓΟ ἃ 8} - 
ἔὰϊ Ἀδδτὶ 6 ὈορὶπΒ ἴο ῥγαῖδβο αοά, νιβοβα του οὶδ- 
(ἴοι οὗὨ Ηἰπ89}7 18 {86 ΒοῦγΟΘ οὗ μἷ8 σογττοοὶ Κηονν- 
Ἰοάμκο οἵ Ηΐτα, δηὰ τ οδο πϑηθ {ΠΟΓΘΙΌΤΘ ἰ8 {80 
»ἱοᾶχο οὗ Ηἱδ σεἰχιίθουβ ἀδδ] δ, ἩΔΐο ἢ ΔΤΘ 
ΘίΘΓΠΔΙΪΥ (ἢ) 88 Π|6, ἃ8 γ6}} 88 (ἢ 6 Ὠ!θ8 8 οὗ ἰσὰθ 
ῬΥΔγΟΥ ἴο Ηϊπ, δηὰ (λ6 οὈ͵οοὶ οὗἩ {μ8} ΚΓ] ργϑἶβ9. 
“ΒΙνδη 'ἰΒ ποὶ ἰο 6 οοππροίοα νι δδηι ἃ8 ΔῈ 
δα)οοιϊνο (ΗΠ 2.) Ὀπὶ ἴθ ἰο Ὀ6 ἰδ θῃ 88 1η δρροϑδῖ- 
ἰἰοῆ ἰο Φοβονδὶ οὐ (6 Ὀδαδὶ8β οἵ ὅδῃ. χίν. 22-- 
ϑιρε ογἄζιο, φιιοπι ρξπδ αἀεδρογαπίεπι τεοίριὶὶ, ἐσεῖς 
ἰ(απίεηι τεϊϊπηωϊί (Βοτηπδτα). 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. 1 τϑδὴ οοσηπιΐίβ εἰπεῖ ρεγδοπαϊἧ ἴο 
Θοὰ, ΒΘ πιὰὺ αἷδὸ νυ ρσοοὰ σουτδξο Γοίοσ δἱ] δ 18 
αὔαϊγε ἰο αοὰ, δὰ δυϑὴ ν θα [6 18 ἴῃ (88 τσογδέ 
τεϊαίίοπδ νεϊυ ἢ τη] Ὠ δὰ ον Ὀἱ ογθ ἃ ϑηοῖπῖε8 9 
ΤΑΔΥῪ τδίστι ᾿έπιδει Γ ἴἰο ἰμ6 φτγοίεοίἴοπ οὗ αο4, δηὰ 
ἀρρεαΐ ἴῃ ἰὸ δοηδάθῃοο οὗ 8 οοά οομπδοΐθησθ (0 
189 Ὀίνὶπο ἡμασπιδηί. 

2. Ετοιῃ ἐδ οπιπίρτοδοησε οὔ Οαοὰ, ὉΥ ΤΒΊΟΒ 
Ηο 8118 βϑαύῦθῃ δῃηὰ δδυίῃ, ἰ8 10 ὍΘ ἀἰδιϊπρι δι οὰ 
ΗΙ 8 τηδηϊοϑι αἰΐοη ἴῃ ΒΙΒίΟΥΥ ὈΥ͂ Τη68}8 ΟἹἁ αεἰδ οὗ 
γευείαίΐοπ, ἩΒΘΤΘΌΥ Ηδ τᾶ κο5 ΗΠ πιβ ἢ Κη, 
δα ρῥγονθβ ΗΪπδο ἰο Ὀ6 ϑαυίοωτ, 88. νν6}} 88 
ωάσε οὗ (116 ἱπαϊυϊαμαὶ, 848 τῊο}}] 88 οὗ παξῥοπϑ. 
Βυϊ δἴῃδθ οἵμβῃίργοβθηοο ἰδ ἐςδεπέίαἑ ἴο αοά, ἰἰ 18 
ποΐ ἀοῃθ ΔΎΘΔΥ ΜΠ ὈΥ {16 αοἰμαὶ ορεταίϊοη οὗ 
Ηἰβ ϑγέδεποε δῃὰ σουεγηπιοπί ἐπ ἰδὲ τον. Βαὶῖ 
86 »εγδοπαΐ ϑχοουτίου οὗ (ἢ δρεοίαὶ δοίβ οὐἁ {88 
ξονεγημοηὶ οὗ (ῃ6 ψΟΥ]ὰ Ὁγ (πο αοἀ οὗ Ἐθνο]α- 
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εἴοῃ ἰ8 {Π]Ἰυδίγαιοα ὈΥ ἰμ9 ἔρυτο οὗ ΗΪ8 οοπιΐησ 
ἀυυη ὡροη εαγίλ, Ἰ᾿ἰΚκον δα {ἰ6 οοποίωδίοπ οἵ 
δι οἢ Ερϑοΐϑὶ τοὶβ ἰ8 ἀθϑογὶ δεὰ 88 (1:6 γεαφοεσηδίοπ 
οἵ Θυάτο ιμ6 Βεῖϊχιιβ οὗ δοάνθη ; ὈοΐὨ, 'ῃ 6οὩ- 
ποοιῖου τἱτ (9 ἤυτλ οὗ οχργοϑϑίου, δαὶ αοὰ ἃ8 
Ἰρ δη 1 ΕἸ οχαϊιθὰ ΔΌΟΥΘ 8}} Ὀοΐηρ 8 ἴῃ ἐμ}8 τοῦ], 
ΑἸ σιν διὰ ΗΟΙΪΥ, 85 Ηἷβ ἑλζοπε ἴῃ ἰλε δαυεπδ. 

ἃ. ἴπ 1κ6 δ ογ ἰπ σοπηθοίΐου τυἱῦ (6 ἀεαν- 
ἐπ 97 Ρῥγανεγ ἴ6 Βρϑοΐδὶ δοίϑ οὗ ἀοἀ ἱπ υἀκπιθαὶ 
δι βυϊναιϊΐοη δ’ὸ σοργοδοηϊθὰ 88 ἰδ ατσαζίπο, 
διαπη) ὡρ, ταιεησς Ηϊπιδε, αἰ μου 86 Ὁ ϊ- 
υἷπα γογνθγητηοηΐ οὗ ἰμ6 που] ὰ Βυβοσδ πὸ ἐπέεγ- 
συρίέοη, δὰ [88 πὸ ϑαμδέδ. . 

4, Τὸ γίσλίεομβ τυ]ὸ οὗ Οοάἀ ἀοριηδηβ ἐμαὶ 
δ βου] ποὶ ἀδεοοῖτα {6 ἐγωδί οὗ 80 Ὀδ]]ανῃς. 
Μ ἢ Ὸ δοοὶς πὰ Ηΐπὶ ργοϑογγαίίοη, Ῥγοίθοιί οι, δηιὶ 
6 ]ρ, δὰ (ἰἰὰῦ Ηο βιιου !ὰ ἰδ|κο ἴὩο89 γῶο ἀοΥΐδο 
αΥὶ!, δπὰ ϑῃάθαυοῦ (0 Ῥγόραγο ἀφβισγαοίϊοη [ῸΓ 
οἰοσϑ, ἰῃ ἐμποῖῦ ΟὟΏ ΒΠΔΓΙΟΒ, πὰ οδιι8δ6 ἱμοῖ ἴἰ0 
͵3}αἱΔ ὑκίο ἰλὲ ρὲϊε ιολίολ (δεν ἰλεπιδοῖθεδ λαυε ἀμφ. 
Βυι τὸ πιδῦ δ 1. 8816 {116 δϑὶς αοα ““ἴμδῖ Ηρ 
Αδὸ ἸΥ Ὀδοοῖμα ΔΓ, ΠΟ (6 ὈΠΡΟΟΙΥ͂ δγὸ 
τοι - ποῖ, δὴ οδϑὶ ουἱὐ 9 Βδηηθ98 οὗ ὑμ ον σα ρα," 
(Ο δι Υ]). 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

(οὐδ δϑϑιϑίϑησα 8 {0 δίγοπφεεί, φωϊοζρεί, ἀπὰ 
δητγεεί ὨοΙρΡ; γού δ ποιϊὰ δ αδἀεά ἐπ 7οτιδ. -τς 
Ηὸ 0 8 Κ68 σέΐωσε γὶ ἢ αἀοα Ββου]ὰ ποὶ ἰογχοὶ 
(δὲ αοὰ ἱβΒ α τίσλίεοιδ ὑμάρφε.--- λοι αοά, 
ἔρει; «ταὐεὰά ὃν ἀοά; ἱβογοίοτο εἐδοαρεα ἰο Θοά, 
χεπεαϊπίπο ιοϊϊὰ αοα; δηὰ ωἱλ αοά, {Π|86ὸ νον]ὰ, 
δηά 811 οη θα 8 ουέγοοπιε.--- θα ὙΠῸ σϑῃ ΟΡΡΟΒΘ 
ἐπα αεεομδαίϊοπα οὗ ΕἰθΒ ϑποιηΐθ8 τἱνἢ ἃ σοοα 60}- 
δοΐθησο, την ᾿ἰἰκουν δ ἤες ἰο Θοἀ σι (6 6οη- 
βώηπεε οἵ Ταϊιη, ἀρδίηβι ὑμοὶν δέγοπο αδϑαμὶί8.--- 
1 15 ΘΆΒΥ ἴ0 ὧό Π0 ᾿ΠΊΌΤΥ ἰο ἃ ἡγίεπά; Ὀυΐ ' 18 
ἀϊδῆσυϊ! ἰο ἀο πο Βήγαι ἰ0 δὴ ἐπόηιψ, ΨὯΟ 18 χίνϑῃ 
ἱπίο οὔν δη45, οβρϑοίδ!ν τ ΒΘ 6 ρογβοουίθϑ 8 
τοεϊλοαΐ σακι8ε.---Τ 9 ζογαὰ ἱπ ἀδαυέεπ 15 ᾿ἰκον δα 
ὔωμάσε οπ εαγτίὰ; ἴῃ ὑμ18 πὸ ρίουβ βανθ τοπδοΐα- 
ἔοι, ἰμ6 ψνὶοϊκκοα ἑέγγον, 4} 8. τραγπίπο ---Ὑοα ἀοθ8 
ποί ογογὶοοῖ ἐπάισίμαΐς, ΑἸ σἢ Ηθ τὰ]68 ἀπά 
)πάρεθ (0:6 ἐπίέΐγε τοοτϊά.---αἀοὰ Ὀδδαὶ8 {10 δηεηιΐδδ 
οὔ Ηΐδ βογσνυδηί8 νι {Πμ6 1} οἵοδ θα ροηδ, Ὀυὺ Ηθ 
8α88 1Πκοσϊδοὸ ΗΠ8 οἱἵσπ »εοζία, Ἡ ΘΆΡΟΏΒ.--- 9 
σισλιεοισπεες οὗ Οοἀ ἀοίεπαβ (ἢ 6 ἑπποσεηί. 

ΒΤΑΒΚΕ: [0 18 ὈΓΟΡΘΟΥ Γ[ὉΥ 08 0 δϑϑοσΐ ΟἿΣ ἰη- 
ΠΟδΟΙΏΘΟ; [ὉΓ ὈΥ ΘΟΠ 8] 516 η)66 νὰ ΤΟΙ] ἃ ΠλΔ 6 
ΦΥ͂ ΟΟΥΓ χοοὰ σϑ 86 Βυδβροοίθα.--Ττυβ ἴῃ ἀοὰ 
τέ θ6 τηαϊπἰδὶ θα δηἀ Ἰπογοαδοὰ ὈΥ ῬΎΑΚΟΣ, --- 
Η αοἀ ἄθφογοοβ ἰΐ, ἰγγδηίβ ἰγθαὶ ἰὴ 6 ρίουβ 85 Ὀ8 4} Υ 
85 ὙΠ Ὀοδδὶβ οὗ ὈΓΘΚ (6 τπθδὶς Ἰδῃ}05.---Ἴἰ ἰδ ἃ 
ξτοδι ΘΟ. 50] 10 ἴῃ ρογβοουςοη ἐμαὶ γγθ δαῃ οΡ- 
Ροϑ6 οὔν Θη θη ἶ68 ἩΓΓἢ (86 ῬΡΟΎΤΘΥ δῃ 4 βίγοηριὶ οὗ 
Οοά. ἧῚ ἀοάἀ μδ58 δΘοπιιδηᾷοα ἐμ6 δυϊ ποτὶ 168 ἰο 6Χ- 
οτγοῖβ τὶ κι θουβῆ688, ΗΘ σδῃποῖ τοίμχβο 8 6πὶ 8 
8112 Ὁ1]6 ρτοϊοοίίοη.---ἀοα δηὰ ΗἶΒ ΒΟΠΟΥ 8Γγὸ ἰη6- 
Τεβίθὰ ἴῃ ρῥσγοίθοϊϊρ ἐπ6 Ρίουβ.--- 86 τσ μίθουϑ- 
688 Οὗ ΤΑΔΊ Ὀοήογο αοα πιυϑὲὶ δ6 αἰδιϊηχυϊδιιοὰ 
ἴσουλ Υἱ κα ΘοΟῦ8Π 655 πα ἱῃποσθηδθ οὗὨ ᾿ἰ6 ὈΘίοΓΘ 
ἸΏΔῃ ; γοΐ ἃ ἐσιιθ ΟἸγἰ (ἴδ πηυβί Ὅ6 806 ἰο 6δοῃ- 
8016 εἰ π|86]7 τὶ ὈοΙΠ.---ἭξἯ(οὐ ἀοοθα ποὶ 8]1ὁν {6 
τὶ χυίοουϑ ἰο 7811, Ὀυὲ {16 Τοῦ Βοποϑν Ησ ἤπαβ 
ἴη τοῖν Βοαγίβϑ, 18:6 ποτ Ηθ βίγοη ζίμθηβ ποθ ἴῃ 
Ηϊα ξτδου.-- -α οὐ ἰσῖθβ (6 ἀρ σοῦ] ἃ8Β ἃ σἰχιίθουβ 
υάγο, θαι {π6 ὈοΙἑονΐης 88 8 σἱχυίθουβ Ὀμυϊ τοὸ- 
σοποῖ]οὰ ΒΔ 6 γ. --τὰ ΟὨτϑιίδα ἐτονΒ ΔΝΟΥ ἰδ 6 
δι 1618 δὰ ουγογὰ οὗ 6. οὐ σόύθηρβο, δηὰ γοὶ 

ἀοθβ ποὶ γοιηδίη Ὠδἰςοα δπὰ ἀοἴθηοοὶθδβ ὈΘίοΓο μἷ8 
ΘΗΘΠιΐ68; ἴο0 Ὁ ἐμ6 απὰ οὗ ().ὸ [οτὰ Ββίἰσγῖνοϑ [07 
ἶ πὶ, Δα] ΘΟΥ̓́ΟΥΒ ἶπι ἩὙΪ ἢ 8 βίγοηςς 8816]. ---Ἰ 
186 προ γ αν τοϑβοῦ [0 (ἰηὶς οὗ {μ6 τὶ ρὶι- 
ΘουΒη 685 οὗ ἀοἂ νὴ ὑγει Ὁ] ἢ, (8) 6 θοΙ ον πρ Γ6- 
ΤΏΘΙΩΌΟΡ ἰδ νἱ ἢ ΟΥ, δηὰ ρῥγϑῖδβο, δηὰ {μὴ Κία]- 
Ὦ658.--- 6 Ραη ἰδ οῃϊ οὗ Γοϊα] Ἰδιῖοῦ 15 [6 βυγοϑὶ 
παγὶς οὗὨἨ (Π6 μογ᾿8Β σᾶΓΘ ζ0Ρ ἐδ 9 δοίϊοῃ9 οὗ (9 
οἰ ]άτοα οὗ πιθῃ. 

ΟλυνινΝ: Τ|16 ἀοον 8 οἱοβϑὰ ἔο ῬΥΆΥ͂ΟΣ ὕ 1088 
ἢν ἴ8 ορϑιϑὰ πὶ (6 ΚΟΥ οὗ ὑγυδβὶ. --πΟΒΙ ΑΝ ΕΒ: 
Νο οὔθ Ὑ11]1 ἀθοοῖνο {6 Γογὰ οἱ νἱῖὰ 1118 
ΒΥΡΟΟΥΪΕΥ.---ἰῦ 8 (δ 6 τποϑὺὶ ρῥἱοαβαηΐ οἵ οβον- 
ἰησϑθ ίο ἀοὐ ψῃθῃ ν᾿ σοἸογαῖθ Ηΐδβ Ὀθηορῆίβ, 
ἷῃ ΟΥΔΟΡ ἰδμαῦ ΟἰδιοσβΒ δῖίὶβο ἴῃΔΥ πον Ηἰ8 
ξοοάμο88 δῃὰ ἰὰτη ἰο Ηΐῃι. --- ΒΟΘΕΝΗΆΘΕΝ: 
ΝΟ οπθ οδὴ ἰπυτθ δηοίΐορ ψὶϊμουν ἰπὐυγίης 
ΒΙπ86 7 παι ΠΟΤ ΒΟΥΘΙΟΙΥ͂ ἴῃ ἢΐ8 ΘΟΠΒΟΙΘΠμ66.- 
ΕΒΑΝΚΕ: ΤΈΓοο οἰ οΥ ῥγίποῖρ]68 οὗ Ῥγάγοῦ: Ὦ 
Α σΒΠἋἸΣ ΚΘ ἰγαβί ἴῃ αοὰ : 2) ἃ ροοὰ δπὰ οβϑογῆι 
σομδβοίθῃοθ; 8) Οοἀ 5 γἰριιιθουθηθδβ δηὶ βίγοης 
Βονθσηιῃθηί.---ΒΈΝΒΟΒΗΕΙ: αοα 8 ποὺ ἃ Ζυὰχο 
ὙΠῸ Ρυπίθηθβ ἀαὶϊγ, Ὀὰϊ τὸ ἰδγθαίθπβ ἀδῖ]ν; 
ἴον 1 ἀοαἀ βῃοιυϊὰ ρυηῖθἢ τ18 Δ᾽ ιν γγ8, πὰ 88 οἴϊοῃ 
88 ὍΘ ἀσβοσυο ἴτ, ἰ86 του] ννουϊὰ πὸ ἸοΏσῸΣ 6ἢ- 
ἀυτο; ἱμπογοίοσγο μου διουϊάοδί κηον, {αν Οοα᾽ 8 
Ἰοπς-ϑυδογίηρς ᾿ηνίτοϑ (66 ἴο ΓΟρΡΘηΐΔὨ6θ.-Ἐπ- 
ΒΕΒΠΟΕΙ: 70 βυῖδον νι} δὴ ἰμποσθηΐ ΘΟ, ΒΟΐΘη60 
18 ποις Ὀυΐ ἔανοσ ψὶ αοα. [Ιἰ 18 ζα 1} 8 
ογονῃ οὗ σἴουυ ἐμαὶ τὸ οδῃ ΒΑΓ: “Γογα ΤΩ 
(Ἰοα !".--ἶΑαοἀ 15 4 βοαγοΐιον οὗ βοαγίβ: ἵδγκ ἰδαΐ, 
(ἰοὺ ἯΠΟ βἰπηθδί βοογοι ὶυ.--- αδὶ (ποὰ Ῥγαγοὰ 
ΜΠ} ἴδαγβ, ἰμ6ὲ χοϊυσῃ μὴ κ8 ὙἸ1Ὲ} ἰΟΥ.--- 
Τβδηκδρίνίηρ 18 ὑ86 Ὀδδβὲὶ ἰὰῶθ δηὰ βοῃς.---ἰῃ 
ῬΓΆΥ͂ΟΥ δῃά {Ἐπ δηκρίνίη ΠῸ Οη6 Βῃο.} ἃ ὑναΥου. 
--ΤποΙσοκ: αν 88 ηοἱΐ ὁ0.8 οὗ 086 νΥἱβί πα τ 
Ρΐουβ πιθὴ σῶῆο, 8116 πιϊἀὉ] οἵ (μαι νυ) οὶ α οὐ 
ὙΠ| ἀο ἰπ ἤθδαυθη δηὰ ἰπ ἴμ6 διιίαγο, Τογ οὶ ὑμαί 
ν᾽ σι Ηθ ἀο68 ἀΔ1}γ 'π ὑπ 6 ργοβθηὶ δὰ ἀροι θαγί. 
--ΤΙΓΙΕΒ: Τὴ0 ἁποῦ πᾶνο ὑποῖν τ ΜΒ ΘᾺ 
(67 χὰ]; Ὀυὶ Θοὰ 88 ᾿ κονν8δὸ ΗΪ8 {ἰπ|9 ν᾽ Π6 ἢ 
Ηδ ρυδβθβ ἴδθπὶ ἔτοτα {16 1Ὁ Βοδί9.- -ἼΑΒΕ : ΗΟῪ 
Ῥτϑοΐουβ ἰο 8 Ὀοϊἑονίηρς Ομγίβείνα 1116. (ΘΒ ΕΣ ΠΠΟΏΥ 
δα Ὀ]οβϑίης οὗ ἃ σοοα σομδβοῖθῃοο ἢ {1160 οδἰατηϊ- 
ιἶἰθ8 δ: οιϊοὰ ἴο Ὠἶπι : 1) ̓ .6 ἐδ Βῖ6 Ὁ αυΐθιῚ Υ ὈΘίοΥΘ 
εἰ Θοιἷἱ ἀπὰ ῬΓΔΥ ἴον μοῖρ; 2) 89 οδπ ῬυοΥΘ ἈΪ8 
ξοοάὰ οδυ80 Ἡΐ(Ν οηϊίγο σμθου 685 δηα ο8]]} 
ὌΡοΟη ἀοὰ ἰο υάχε; 8) 6 Κπονγβ δῃὰ ρῥγαΐβοβ 
1ὴ6 εἰσι οουβηθθδ οὗ αοα νυ μΐϊοὰ ἰ8β ἰὼ ἴαυον οἵ 
(6 ρίουβθ δηὰ δραΐϊηϑί ᾿ἷβ θιιθπιΐθ8.-- ΑΕ ΤΩ: 
Το Κἰησάοπι οὗἩ Θοἀ δομ!θβ ποῖ ΟὨΪΥ 1} στα ο9 
ἴο ἐμ ρϑῃϊιθηί, Ὀαὺ 4160 νὰ ἡυάριηοηὶ ἰο (116 
1 ρΘο  ἰθηΐ. 

ΜΑΤΊΗ. ΣΝΕΥ: ΤΠ6 Β᾽ πη 6 γ᾽ 8 μοδα 8 18 
Ῥοϊἶο8 δοποοῖγοθ τ ἰδο ἰθῖ, Θοπ ΣΙ ὁ ἐς ἢ 8 
τοδὶ ἀφ] οἵ δεί, Ἰαγβ ἷβ ρἱοὶ ἀθθρ, δῃὰ Κϑορβ 
16 οἷοδο; [8 βίον ΒΒ Βοδαγὶ ΜΙ 18 Ῥαβϑίοῃβ 
ἐγαυδὶϊθ ἢ ἰπίαυγ, δὰ ἰ8 ἰῃ ρα 0 Ὀ6 ἀ6- 
Ἰϊνογοά οὐὁἩ 186 πιλ]οϊουβ ργοὐθοίβ ἰΐ 18 παι οι ΐης 
διζαϊηδβέ (η9 Ρθορὶ]ο οἵ ἀοά. Βαϊ νοὶ ἀοι]ῖ ἰΐ 
Θοὴ8 ἰο ὙΏΘῃ ἰὑὺ οΘοπιθβ ἰο 86 Ὀἰτι  [Ιὑ 18 ἃ 
ΓἸβομοοά, ἰε 'ἰϑ ἃ οἰθαὶί ἀροὰ ἰπιβοὶῖ, 11 18. 8 110 
ἴῃ ἷ8 τίς μΒδεηᾶ; [9 οδῆδηοί ΘορΡ888 ψ δι 
Ὧ6 ἰηϊθπαθά, πον ἢ Β6 ραΐϊῃ 18 ροῖϊμί, νν}}} δ9 
ξαϊὰ (μ9 βϑιϊβίδοιϊ ουὺ ὧδ Ῥγοιηϊϑοὰ ἰιἰπιϑο] 7. 
--ΒΡΌΒΟΕΟΝ: ΑΒ δ6 δ: οι] οννΒ {89 βαὺ- 
βίδῃσθ, 80 ΘΩΤΥΥ͂ ΡΟΣΒΘΒ ροοάπθδβ. [1 ἰβ ΟὨΪΥ δἱ 
(86 ἰγθ0 Ἰδλάδῃ στ ἔγαϊ, ὑπαὶ τηθὴ ΓΠΡΟῪ δίῃ 68. 
ΙΓ νὸ ψου]ὰ ᾿ἷνο νἰιπουν Ὀοΐῃς δἰδηάθγοα νν9 
πϑύ παν 111} 6 χοὶ ἰο θᾶύθῃ, [μοὺ υ8 ὯὈ0 ΥΟΣΥ͂ 
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ΒοοάΓαϊ ποὶ ἰο Ὀδ] ον ὑπὸ βγίηρς συαυλοῦϑ τ ἱοἷὶ 

ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΓ ΜΒ. 

οὗ ουν δῃηθιηΐθ8 σϑη ἄγονη ἰἰ ---Τὴο Ὀθϑὲ ἀΑΥ (δὲ 
ΓΘ αἰννᾶν8 παγαβϑίηρ ζγδοίουβ θ. [Ὁ {Π|6Γ6 
ΔΙῸ ΠΟ ὈΘΙΙΘΥΘΓΒ ἰἢ 1168 ἔπΠ6Γ6 Ψ»]]}] Ὀ6 Ὀαὶ ἃ ἀκ] 
τοϑΥτκοί ἰὴ ζα]86)ιοοά, δηὰ χοοὰ πιθῃ᾽ 5 σμδυϑοίθνϑ 
ὙΠῚ θ6 βαΐθ. [{Π|{-ν}}} ἤρνοΡ ΒροΪ6 νν6}}. δίη- 
ἈΘΥΒ ἤᾶγο δὴ ἢ|1-ν}}} ἰο Ββαϊπίβ, μὰ ἐμλογοουθ Ὀδ 
ΒΌΆΓΘ ΓΠ6Υ̓ Μ|1} ποῖ βρϑαῖὶς νν 611} οὗἨ ἰμθῃ).--- 79 σὰη 
ποῦ ῬΓΆΥ ἰοο οἴϊοῃ, δῃὰ τ θοη οὐγ᾽ Ὠεδγί 8 {Γυ6, 
Ὑ8 88}8}} ἰὰγη ἰο αοα ἰῃ ΡΓΔΥΟΥ 88 παι γ ν 89 
86 Ὡθ64}6 ἰο 18 ρο]6.---αοιἱ ἀοΐαοπἀ 8 ἰμ6 στἰχὰ, 
ΕἸ Ὰ 11} τοὶ Ἰοπᾷ διϊ οἷς οα 6 ραγο νὰ ϊΐ6 ρατ- 
τα η8 οὗ ἰῃ6 Βαϊ ηΐ8, Ὀαὺ 884}} Ὀ6 Ὀγυβῃορά οΝ ὉΥ 
Ὀινῖπο ῥγονἰἀθπσθ ἰο ἐπ νϑχδαίϊου οὗ {110 σῇ ἢ 
ὈΥ νοΒΟ Ὀ456 Βαπα8 10 τνᾶ8 ἰΠΤΟΏ ὉΡΟῺ {δ6 
ἐοάϊγ.--ἜἼἸ σα 9 Οἱ] 18 ΟΥ̓́ΟΣ ΒΔΌΟΥΘ, ΠΟ ΡΟΤΟΣ 

αὐοῦ ἀλη ο ἃ δίππουῦ Ὀνΐηρσθ ἃ στο ψ|{ ἰι. 
ΒΙΠΠΘΥΒ ΤΑΥ͂ ΠΔΥ͂Θ ΠΘΔΗΥ͂ θὲ ἀγ8, Ὀχὰὶ 0 5819 
ἄἀΔγ8. Ετοαι 6 Ὀοριππίης οὗ (89 γϑᾶγ δὐϑθῇ (0 
ἴῖ8 ὁπάϊης, ἔμ  γῸ 8 οὶ 83 δουν ἰη ψΐϊοῦ Οοά 5 
οὔὕϑῃ ͵ἰβ ποῖ Βοί διὰ Ὀυγηΐης πὰ γοδάϊ 6858 ἔον (80 
νι ὶοκοᾶ, το 84}} Ὀ6. 88 δι Ὁ0]6.---Ὑοὐ᾽ δ δινοτνὰ 
᾿ι88 Ὀ60ἢ Βιδγροπΐης ὑροῦ ἰμ6 τουοϊνίης βίομθ 
οὗ οἷν ἀν ψ οκθάηρ88β, δὰ ἱ νγὸ Ν1}} ποὶ το- 
Ρϑῃϊ, ἐδ νν}}} ϑρϑϑαΣν οαἱ υ8 'π ρίοοοβ. Τα ΟΥ̓ 
ὈυΓ 8 {6 ΒΙΠΠΘΥἾΒ ΟἿΪΥῪ δἰἰογπδιίνο. ---ΟἼ Γδο8 
ΓΘ ἰκὸ γοῦπα ΘὨ᾿οἰς6 8, (ΠΥ δἰ να γ8 ΘΟ ΒΟΠῚΘ 
ἰο γοοβίύ. Αϑίι68 δῖ ννδυβ γ Ὀλοκ ἴῃ ἰδ ἴδοθ οὗ. 
Αἷπι ὑμδὲ ὑ(ΓΟῊΒ (λ.96π|.--Ο, Α. Β.] 

ῬΗΔΙΜ ΥΙΠΠ. 

Τὸ (λ:6 εἰϊς Μπιωριοίαπ ὡροη αἰ ἑλ, 4, Ῥεαΐπε 9 δαυίΐά. 

1 ΟἿωοΒΡ οὖν Ἰωοχὰ, 
Ηον οσοθ]θηὺ 8 (ΠΥ Ὠδπ6 ἴῃ 411 [π6 οατί 
ὝΏΟ Βιαϑὺ βοὺ {8} βίουσυ δῦουϑ [6 ἤθδύθῃηβ. 

2 ουΐ οὗ {δ πιου ἢ οὗἨ δαθε8 διά βυοκ)ηρβ Βαβῦ μου οἰ ποα βίγθησίῃ 
Βοδοϑῦβο οὗ (81ὴ6 Θμ μι 168, 
Τὺ ἰδοὺ ταϊρὐοβὶ 8111] {86 ΘΠ ΙΩΥ δηα ἴμ6 ΔΥΘΏΡΈΙ, 

8 ὙΨΏΘΩΙ οομβίον (ΠΥ Βοάνθηβ, [86 ποσὶς οὗὨ (ΒΥ ΒΏρΘΙΒ, 
ΤῊο τοου δηα (86 βίϑιβ, ψ οἢ ἕπου μαβὶ ογααϊμοᾶ ; 

4 Ὑγμαὶ ἰ5 πδῃ, ἐμαὶ που αὶ τα] πα 1] οὗ ᾿ἷπὰ ἢ 
Αμπᾶ [ἢ6 βοῃ οὗ ϑδῃ, ἰδαὺ ἴμοὰ νἱβιύοβί ἷπὶ ὃ 

δ Ἐὸγν δου μαϑὲ πι8ά6 [ιἷπὶ 4 11{{16 Ἰονγοῦ ΤΠδῃ [86 ΔΏΡρΪ8, 
Αμπὰ Βαβὺ οσονηῃθα δἷπὶ ΜΔ ΡΊΟΤΥ δα ΒοπΟυΓ. 

θ Του τιδάᾶοϑὶ Ηἷπη ἰο αν ἀομλϊ πο ΟΥ̓ΟΡ (86 ΤΟΓΚΒ οὗἁ (ΠΥ ᾿δηάϑ ; 
Του μαϑί ῥμαΐ 4}1 ἐλίπισϑ πάν [ἷ8 ἴϑοῖ : 

7 ΑἹ] βδορ δῃά οχϑῃ, 
Υ̓ο8, δηα ἴῃ Ὀοδϑίβ οἵ {86 Β6]4: 

8 ΤὨο ον] οὗ {86 δἷἱσ, δπᾶ ἐπα ἢβἢ οὐ [16 β6ϑ, 
Απά ευυ᾿αξδοθυϑῦ ραββοῖῃ (Ὠσουρῃ (86 ραίμβ οἵἨ [86 Β688. 

9 ΟἿοὴ ουῦ [μχά, ΠΟΥ͂ Θχοο μὲ 8 ΠΥ ΠδΙη6 ἴῃ 41] (86 δαί! 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

ΤΊΤΙΒ ΑΝῸ ΟΠΑΒΑΟΤΕΒ.-- ἔνοη ΟἾ8.. ὅπὰβ πὸ 
οοααϑίοη (0 αἶνθ ἃρ ἰμ9 δαεανίαἀϊο δυο 8 ὲὶρ οὗὅἁ 
018 Ῥ᾿Βα]πι, τ αἰ σοἢ 88 βίπσθ Ὀ66η τηδἰ ίαἰηθα ὈΥ̓ 
ΗΙἰσὶς ἰὰ ἃ πον ᾺΥ. ΤῊ 8 5. τῦ0}} 88 8}} ῬΒΆ] τα 8 
Ῥίασρὰ ἰπ σοϊδείοη ἴο αἰ 118 (υἱά. Τπἰτοάποίλο!), 
τοβουπάμ τὶ τ [16 ῥγαΐβο οὗ Φοβουδα. 

Τὴ6 υδ86 πιαάθ οὗἩἨ ραϑβαρο8 ἕγοτι (819 Ῥϑαΐηι 
ἴῃ Μαίιι. χχὶ. 16; 1 ον. χυ. 27; ΠΟ... :ϊ. 6 βᾳ., 
ψὶ ἢ ναγϊουβ τοΐοσοποοθ ἰὸ Μοβθίδηΐσ οἰ τοῦτη- 
Βίδῃσο5 ἱβΒ Θη γον αἰ θτοπὶ ἔγοπι [9 Μοδδίδπὶο 
πδίυτο οὗὁἩ ἴθ οηϊγο Ῥβαΐπ, νι 85 Ὀδθη 
τι ἰδὶποα ὈΥ̓͂ ΠΙΔΗΥ͂ ἱπίοΓργοίοΓ οἵ 4}} ρογίοάβ. 
ΤῊΘ δΌΓ ΒΟΥ ΤΑΙΒΟΡ ΟΠ 8 τιοομ] σαΐ ἀπά βίαν δε 
αἰσεῦ (νοτ. 8), απο ν {86 Β6η80 οὗἩὨ [Π6 ΠΑ) ΘΒΙΥ 
οὗ 186 Οτγοαῖον (νοχ. 1 6) θϑδιλίης ἔγοσι ἰμ9 ἃ;- 



ῬΒΑΙΜ ὙΠ]. 

τολιηοῦΐ, ῬΥΑΪ865 ἴπΠ6 ροοάηθβθ ββονῃ ἰονατ8 
ἴτ8}} το ὉΥ ἰἕ)οὁ αΟοἀ οὗ (..)0 Οονεηδηί, ἯΠο 18 
ἰάδμεῖσαὶ τὶ (μ6 Ογοαίοσ. 78 χοοάῃ 688 18 
ΡΑΣΌΥ βιοννῃ ἴῃ 189 Βουθυοί Κη Υ οὗὨ τῇδ 88 86 
ἰπαζο οὗὐ αἀοὰ οὐδϑσ 8}}] σγθδίυγοθ, Θὰ ΡΔΙΥ͂ 18 
ἀεοϊαγοὰ ἴῃ (86 τονοϊαίου δηὰ σγδοθ οὗ ἰδ6 
ἱτ|ὸ αοὐ ραίνθη ἰο [19 τη] . 18 οὗ [86 ΡθοΟρὶο 
οἵ ἴ)6 οονθραηὶ. [ἐ 8 ἔσυαο (δι (10 Ἰδίτοσ 
τείεγοπμοθ ἰ5 ποῦ ἀονοϊοροὶ ἰοτο, Ὀὰΐ 0 8 ποὶ 
ΟἾΪΥ ρτοϑαρροβοα ἴῃ {6 Ῥβα]ιη 8.8. ροϑἰἰϊοπ ἴῃ 
Ἰΐα, δὰι τ ρουοῦηθ 88 δηίτθ 71 ο]ησγΒ δηὰ 
᾿πουσμί5, βο πιο 80 ἰμδὶ (ἰι6 τοβοοίΐοα ολ] Θά 
ἰοσὶ ἢ ἴῃ πἷτα ὉΥ Ἰοοκίῃς ὥροῖι [86 ΒΙΘΡΥΓΥ ἈΘΆν ΟΠ 
δεσίῃβ δῃὰ οἷοϑθ8 ὈΥ πιοπιϊοηίης ἰὺ ἢ ῥταΐδβο. 
οΉΔΥΘ ΠῸ 50Γ6 δυρροτῦί [Ὁ 8 ΠΆΓΟΥ ἰπαϊσοαϊΐ ἢ 
οὔ (89 ἐΐτηθ οὗ δοπιροδί(ϊοη, Τὴθ τϑίογθησο ἴο 
(86 γοιτ οὗὨ Ῥανϊὰ 48 (9 βμοριιδγὰ θυ (Νδομιὶ- 
ζ31., ΤΟΙ. 61) 15 ὙΘΥΥ ὉΠῚ ΚΟΥ, οὐ ἰπἀ θεὰ ἰο (16 
τ ἐπα πιθ ἰδ ΟΥ̓ ΟΣ 18 ὙἹΟΙΟΣΥ͂ οὐὰσ Οο] δι} 
(ϑδοιβ τι τοίοσθησθ ἰ0 γοῦ. 2). Ηἰἰζὶρ δυρ- 
Ρ0565 Αὶ Τοίδυθῃσο (0 (860 {ἶΐπι6 οὗ (89 ΔΤ ἀραϊπαί 
(86 Δλϑ]ο κί ι68, νὶϊὰ τοΐογοοσο ἰο 1 ὅδῃηι. χχσ. 
1.3.5 

ϑισ. 1. εν. 1. Ουὖε Τιοτᾶ.---Τὴο ρα Ρ 15 
ποὶ [89 σοπρτοχαίίοη (6.1 12190}}} τὰ Αἰ σἢ μὰ8 ΟΠἩ]Υ 
δρργορτγίδιϑα {μ:6 Ῥβαΐη, Ὀυΐ 8 6] ονον, νἢ0 ποί 
ΟὨΪ ἀφοΐαγοθ ᾿ἰἰπηβοὶ (ὁ Ὀ6 8 θη 6 οἵ {16 
οοηχτοχεδίίου Ὑο89 οτὰ ἰβ Φοβοόνδῆ, Ὀσὺ α80 
δοκηονίεάρεβ {πἰ8 ογὰ οὗ ἰῃ9 σοηῃρσταραίζοη ρεῦ- 
ΒΟΏΔΙΪΥ͂, δπ ὦ 88 ΗΪ5 βουυδηῦ δη ὑγουβῃ  ρΡΟΓ, ΠΟΥ͂ 
8 Κ685 οοηβρίουουβ ὙΠῸ ΘΙΩρΡαἰ 6 Ῥγαὶβθ (116 
ἰοῦ οἵ {παλ παπιο, τ Βοῦ αἀοἀ ᾿Βα6 ἑμτουρμουΐ 
186 τοΥῖα δπιοπς 6} 88 86 Οτϑδίοῦ, ΟΥ̓ΘΥ δχαϊηϑί 
(848 Ὀοοὶς οὗ παίυτο τουθαὶ ϊης (6 Ὀ᾿ΙΥΪΠ6 ΠπλΔ]ο5ίγ, 
δηϊ πίη ἀοτη ἴγοιθ μοδύθη. Τμδὺ ἐΠι18 18. {86 
(πὰ ἀδαιθηῖαὶ ἰάοα δὰ 8]}- ρυθυα ηρ βοη πχθπς 
οὔτ ο Ῥδδῖτα [ΟἹ] 75 ἢ ΘΟΘΒΘΑΤῚΪΥ ἔγοπι ἐμ Ῥοβὶ (ἴοι 
οὗ 86 τοϊαιΐνο οἰδ86 δου (08 Ὀγίποῖραδὶ οἱδιιδθ, 
δὰ ἴτγοιῃ ἰμ9 ἱπιγοάποίουυ δϑὐάγοεβ ἰο Θοα.--- 
ῬΏΟΙΥ το δδδὶ ρὶ ΤΥ τπλαθδῖν ὍΡΟΣ [86 
Ἀϑάνθϑα.--- ΤῸ Ἰδπράηρο οὗ {116 ργοβοηῦ ἰοχί ἰ8 
ΥΕΤΥ ταποῖ ἀϊβρα(οα (υἱά. ἐμ ἱπογουρὮ αἰϑοιββίοη 
οὗ Ηαρίο14), Ὀθοδιδθ [89 ἴοτγια [12 ΘΟσΌΓΒ ΟὨΪΥ͂ 88 

ἱπυροταίϊτα, δὰ 85 δυο σδῃποὶ Ὀ6 οΘοῃποοὶοα τ] (ἢ 
(88 τοϊαιῖνο (σοιηρ.. ονγονον, ΒΟϑιίομον, φἴλγεηί. 
43, Νέας “Βλτεπὶ. 11. 224); διὰ 86 ρτοροβοὰ 
δχρ᾽δηδίϊοη δ δ.Θ 80 αὐ οβι Ομ Δ 16 ἐπαὐ ΤΩΔῺΥ ἱπίογ- 
Ὀγοίδυβ ῬΥΟΡΟδῸ οἵαν γοῦσοὶ ροϊηί8, 88 Ῥδυΐϊυβ δηὰ 

4 ΓΡετΌΝτΘ: “ Ἧ9 606 ὨᾺ ἴῃ ὯΙ6 ἸΟΏΘΙΥ ΜΔΙΟΒΙΉρΒ, ΠΟΥ 
αὐὐτίης ἃ υἱκίϊδπὶ κἰκθοθ ἀσουηά ἷπλ 1θ8ὲ ΔΏΥ Ὀθαδῖ οὗ ὈΓΟΥ͂ 

ὁ ἐἢηοδο ΘῈ διοορ ἰῃ ἴμ9 τ ΘΓ οδ4,, δμεὶ πον Εἰς 
ἃ Ἰονίπς δῃὰ ορϑογυδιιὲῖ 676 ἴ0 ᾿ιϑᾶυθη, δὰ δὲ ἴΠ6 Ὀσγίμμι 
σῖλτο ἐσπια οὔΐ οἿθ δῇϊογ δβοοΐδπονρ ἰῃ ἴ᾽6 Βπδίοσῃ δῖκυ, ΠῚ} ἃ 
ὈγΠΠΔΒΟΥ δὰ δορί δ υγ δ αοδὲ πηϊ πιαρίηδῦ!θ ἴο 8, ἷα Βολτίὶ 
8116 σὶτἢ ἐδ ο ἐμουρσν ΠΑ [Ὁ ἰ6 Φοποναμ, [π9 ἀοἀ οἵ ]δτϑεὶ, 
υἷὸ δοο δεῖ Ηἰφ κἴογυ ἴποτο, ἴο ὍΘ δοθῇ οἵ δὶ! ουϑϑ, ἴο ὈῸ 
ΕΞ οτοῦ ὉΥ ἴδο ἰοηχυοα οὗ σπάσῃ. Βαϊ ἔγοπι πόδύθῃ 

τησυκδίς ἔαττι δκαίη ἰο Θδεί ΙΝ, ἴγοπι (Π9 ρίοτυν οἵ ἀοά ἰο 
πιδὸ [οετηοὰ το δοκηονσοάχο (ἰποὶ σἸογγ. Απὰ ἰ8 ἤτοι (πουρκιῖ 
ἐδ, δ 'ἃ παυπκὲ ὈΘ6 ἰΏ ΔΩΥ͂ 6486, 8ὴ ΒυΠΛΌ] πη οη6. αὶ [8 
Ἰηδῆ, αἸδὴ ἴῃ δα ἔχ ΠΡ, Ὠἷς ΠῚ ο οδδ, Ηἰ8 δἰη!] ὙΠ δὲ [5 τἸηδὴ 
[5 Ηἷδ εἰσπε πῆο πιϑδὶϑ γοῦ μϑανθηβ, απ ρῥἰδηίοά ἴῃ {Ππ6πὶ 
ἴβοδοὸ κἰϊοσίηρς οτὐοῖ Απὰ [πη Οοπιοδ (80 Τογγθοί 
ἰδουκ,ιε, [89 του Κ ϊ οὗἁ πιαῦ 5 στοδῖποδθ δηὰ αἰ κη Υ̓ Α8 πιδάο 
ἴω ἴδ παρὸ οὗ 604. ἡπὰ δρροϊπι!οὰ ὃγ Ηΐπι ἴο μανο ἀοροίηίοη 
στες 81} ἐδ ογοδίυγοο οὗ ἐπ οαΓ ἢ." ἢ εϊτέξπολ: “ ΤὨΐδ θα ]πὶ 
ἐδ ἃ ᾿[γχγίςαὶ δοῦο οἵ 6 Μοβαίς βεοουπί οἵὨ οἽσοϑίίοη." “48 
1» χοορεῖν οοηϊδίπ πο τογάδ οὗ “6δὺ8 Ὀθίοτγο [9 {{πι9 οἵ ΗΪ5 
Ἰοριίπῃ, δὴ ἐπο Νον Τοδίδιηθηΐς Οδῆοη 88 πὸ στ οὗ 
ἴο Αροεί!οα θαίοτο Ῥοῃίδοοκί, δο ἴπ6 Οἱὰ Τοδίδπιοηΐ δδ86. ἨῸ 
Ῥιλ πὶ οἵ Βανί ἃ Ὀοίοτο δο τ"ὰᾷῶβ δηοϊηϊοα, Ῥγοιῃ ἐπ πιο τ 6 ἢ 
Βο ποδοῃοίηἰδὰ ὉΥ το Οοἀ οἵ Φβοοῦ, δ 19 [Π9 ατννϑοὶ Ῥβδ πιῖϑὲ 
αἵ Ἰοταοῖ, οὐ ψτὔοδο ἐοηατιο ἰδ ἔ}ι6 νογὰ οἵ .) Θπουδῃ, 2 Άμπι. 
Χαὶι!, 1 64ᾳ.5 [1 [6 ργοῦδυϊθ παῖ 1Πη|6 Ῥδλ]πὶ ἀδίθα ἤγοτα [19 

ρατὶ οἵ Ῥανί ἀκ ΠΠ{6, δῆ πηο τπἰπιὸ ἀπτίηκ πἰ8 πδηδοσίη 
ἰ8 ἰδὸ πῇάδοτοεοα πθο Ρυγδυοὰ ὉΥ 848}.--Ο. Α. Β.)) 

89 

Καγνί: ΠΣ Ὑξεν)οβα ΖΊΟΥΥ ἰ8β Ῥγαΐβϑι, οὐ Ε νγαὶὰ 

ΠΣ ΓΑ τεσαῖθοβ ἰιβοὶ, ϑορὶ. ἐπῆρϑη, οὐ βἰγοίομοϑ 

1.86} οαἱ (ΟἸδιι88, ὁέ αἰ.), Ὑ}}118ὲ ΗἸ ἰζίς, ἰὰ οτον 
ἴο Ζαΐϊη (9 1.80 πιοδηΐϊηρ, δηὰ 1Ἃο βιιρροτί ἰΐ Ὁγ ἃ 
ΟἸΟΒΟΣ οἰ πιο] ΟΟΥ ὈΥ ἀοεϊνδιϊοι ἔγοπι 12) Υθίθουθθ 

{86 ΤΊ 48 δὴ δ. 6196 (ο {1160 ΤΟ] ον; που, Ἰοδυϊης 
13. Παρῶ]ά, ποσνσονον, γι (1.6 δροίθαν ὑγδῃβ- 

ἰαιΐοπβ, ψουἹὰ τοδὰ Δ), Ὀθσαυβθ {10 ῬΆγαβθ 

ὃν ὙΠ 1)ξείο ρὰβ δυϊμουῖν ἀροη, ἰο ᾿ἱπνυϑβὶ 
ἢ δα ΠΟΥ, 18. Τγοαποπί, μὰ ἃ δηϊίο υοτῦ 15 
Ἰμαϊβρθηϑαῦϊο. [Πἱ, 88 ΑϊοίΝλ βίιοννβ, [818 15. ἃ 
ΥΟΥῪ υἱοϊοηὶ σογγοοίίου, δηὰ {6 {110 ΔΡΡΙΙοδί θα 
οὗ (818 ρ᾽ιγαβο ο Οοἀ ἴῃ {116 8.8] Βο)86 οἵ Η8 ἴῃ- 
γοϑιϊηρς [1.6 μι ΘΑΥ̓ΘῺ8 ἩΠΠῚ1 {18 ΟῚ ν 1} 8 Πια] ΘΒ Υ 88 
Βουΐουβ ΟὈ͵δοίομ8. [Ικ᾿ 18 Ὀοιίογ, ἢ} Βἴθμπι, 
ἰο 411 Ὀαοὶς ὕὑροὰ ἐδ6 δχρλπαιϊίοῃ οὗ Επννδ]ά, 
“ὁ ΤΉου ΨΠΟ86 ΦΊΟΓΡΥ͂ ΓΑ 868. [856] δονο ἰδ 9 68» 
Υ̓ΘΏΒ, ΟΥ “γχίδεδ αὐουδ᾽ ἰ.68 ποινθηϑ."--Ο, Α. Β.] 
Βα Ἡδδίουον γ͵θΥ ΤΏΔΥ ἀὯο νἱϊ δ ἰλησυάρθ 
οὗ {πὸ ἰοχὶ, {6 ροβι(ἰοῃ οὗἁ {110 οἴαυϑθ ἀ068 ποῖ 
ἰοανο ἰ6 ἀουδιμα, ὈὰΓ {πα (δ 6 ΘῃΡ]18518 οὗἩ 80 
ΒΘὨἴΘΏΟΘ 18 ὈΡΟῺ ἰμ680 νν ̓ἰἰΠ65808 (0 [9 “ΊΟΣΥ οὗἁ 
Οοὐ νμοβθ Ῥσγογίησθ ἰδ 06 δπίϊσο θδγίῃ, δηὰ 
τ ἢ ὑμογοΐογο 8.0 ἴῃ Σο]α γ8 σοπίγαϑῦ ἰο (ἢ 8 
τὶ Π658568 οὗ 89 Ὀίνίηθ κἴοῦῦ, ὙΠ 086 ΒΡ ΘΓ ἰθ 
οἢ {89 Οὁη9 Βἰἀ6 6 ροορὶθ οὗ ἀοἀὐ απὰ οα ἐδ 
οἶμβοσῦ 86 Βιοαύθῶϑ. ϑ'΄'|ποθ ΠΟῪ ἰδ8 δοσοιηῖ 
οὔὗἨ (δ ογοδίίοα, Θθῃ. ὁ. 1, γτοϑοῦῃάθϑ ἴῃ ἐἢ9 
οορίρηϊδ οὗ (Π6 ῬΑ] ἰἰβοϊ ἢ, οημἀ (6 γϑίοσ- 
6Π66 ἰδ ποί(Π6 Υ τορι οίϊσαὶ ἰο {89 νοΥΘΪΡ οὗ 
ι.ὸ αοἀ διὰ Κίηρ οὗ 18γ80] διηοὴρ 811} παίϊοῃϑ, 
ἼΟΡ ὅδ (μἷἰ8 0 ἰϑίον }]Υ [16 Τοΐογθη 66 
(ονθα νἱἰπουῦ τορατὰ ἰο {6 σΤϑιθοο οὗ ὙΟΥ, 
4, ἴῃ. Φοῦ υἱὶ. 17); ἸῃογΘουοῦ, 1ὑ ἰ8. ποῦ Δ᾽] ον Ὁ]0 
ἰο Ταοΐον (9 πδηγθ οὗ Φομονδὴ 6 ΓΘ ἴῃ [ἢ 6 ΠΑΓΥΓΟΥ 
86η86 (0 {1|8 ππ10 ΔρΡΡΙΪοὰ ὈΥ {1|6ὸ [8γ86] 68 (ο (ἢ 
αοὰ οὗ ἴιο Οονθηδηι δηὰ οὗ Βογνοϊαίίοι, δαὶ ψ9 
τηυϑὺ {μ᾽ ηἸς οὗὨἨ (116 Βρ᾽ οπάϊὰ δηὰ ππᾶ͵]θϑι1 5 ὩδΙΏηΘ, 
ἱ τπὶιϊσὰ τὰθη, ᾿γουσῃουῦ ἰἢ6 νον, ουϑθῃ 
ΜΘ γῸ [ὴ6 ἰτὰθ παίατο οὗὁἩ Οοα ͵5 81}}} ἀπκηόνῃ, 
ἸΖΠΟΥΔΏΓΥ Ρῥγαΐδϑθ ὑπο ἔσθ ἀοἀ δἃ5 86 ἀοἀ ὙὮΟΒΘ 
ΟἿΟΥΥ δἰιϊη68 ἄονσῃ ὕροη (ἰοπὶ ἔγοηι (ἰ6 ἄγιμδ- 
τηθηῖ; ἴἰ 15 {ΠΘΓΟΙΌΓΘ ΟΛΞΥ ἴ0 806 ΨὮΥ [8 6 ΟΧΡ]δῃα- 
ἰοῦ οὗἉ Βοπιὸ οὔ (1.16 Ο]ΪοΥ Σ ΘΥΡΓΟΙΘΥΒ, “6 ὙΠ050 
Ζ,οΟΥΥ δῦουθ [8.6 ΒΘΑΥΘΠΒ, οἴο., 8 ὈΓαϊϑοα ὉΓ δη- . 
6.6]8,᾽ 8 ἀλοη Ὁ]6. ΚαυτίΣ βρθακβ Ὀοβϑί 65. ϑύθη 
οὗ “188 δοης οὗἉ 4]}} (86 Βρίογϑϑ, οὗ }} (89 τυγοῦ] 8 
οὔ (16 Βολυθῆϑ,᾽" πιϊοῖ ἰ8 ΘΌΪΓΘΙΥ ΘΟΠΙΓΆΓΡΥ τὸ 
Ηοῦτον ἰάρα8. 

διγ. 11. εν. 2. Ουϊ οὗ ἴ86 πλου!ῇ.---ΤῊ 18 
Βροοϊδοδί οη ἀο068 ποῖ ΔἸΪΟ 8 ἰο πη ΙΠΘΓΟΙΥ Δη 
Ἔδχρστοβδίου οὔθ σοῦθγα] ἱποιχον ἰθὺ αοἀ 8ο- 
σΟΠΊ 15.168 {π6 στγοδίοϑι {ἢ} πΠρ85 οα οδγί, δὰ το- 
γ61}8 Η δ ΚἸΟΤΥ ΟΥ̓ ΤΘΔ 8 οὗ [10 ψοα οϑί ἱπβίσι- 
ΤΩ 6 η15 δηὰ (8.0 1θα8ὺ τηϑϑηϑ. ΤΏὴ6 οχργοθβίοη 18 
ποὺ 116 ῬοΓΙΡΏΓαΒΟ οὗ {89 βιυὺ7. τες " ἔγουι [89 
8126 οὖδ Ὀογ,᾽ Ὀυΐ ΒὲΒ 8 πιαηἰ εδὶ τοίθγοησο Ὀαοὶς 
ἰο ἴπ6 παπιό, γον. 1 ὁ. ὁ υἱχαὶ (πογοΐοτο ἰδ ἰηὶς 
βγϑβι οἵ 4]}] οὐὁἨ 86 το] χζίουϑ Θχρυθββίοηϑ οὗἨ οδὶϊ- 
ἄτοι ἔγοπι [89 1᾿ϑρίπς οὗἉ βυσκΚ] ρ 5, δπὰ {86 δἰδηι- 
τηουΐης Ῥγάυ τ οὗ ἰ{{ἰ6 ΟΠ] το ὑπᾶορ {μ6 1πὶ- 
Ῥτγοβϑβίοη οὗ ἰδ οῃάγουβ τηδρηϊἥσοποο οὗ (ἰ9 
αυὐθηΐη θα Ύύθ8, ούθη ἰὼ ἰδ οσοηΐοδϑίοη οὔ (ἢ}9 
ἴσα αοἂ ᾿π ἔπ πιο ἢ οὗ {89 γοιης, ΘΒρϑο ΕΥ̓͂ 
88 ΒΚ] ἢ 58 τοὺ γο8 8 οἷ ΜΧ6 ΓΘ ΘΟΤΏΠΊΟΙ ἰπ [5- 
ταοῖ, δῃὰ 9 Ῥαγ}}61 ΗΠ Ότονν ποτὰ τγοίογβ ἰ0 8}1}} 
ΠΟΤ τηδίυγοα ὈΟγ5, 1 ὅδηι. χν. 8; χχὶϊ. 19, νῆο 
851 Ὀτοδα, [81. ἰν. 4, απ ῥἷαν ἴω {π0 ϑιἰγθοῖ, 



. 

90᾽ 

Φον. νἱ. 11: ἰχ. 20. [ἢ {1139 Βθη86 αἶ80 “68ι15 
ἸΏ Κ6Β 0.80 οὗἁ (1119 ραάϑβῆρο, δίαι(, χχὶ. 16, δβηιὶ 
(818. 89 18 8|1}}} ᾿οτὸ ἀρργορτγίαίθ {ἢ ψ τὰ λ6 ϑερί. 

δηὰ ΓΙΩΔΗΥ͂ ἰηίογργοίουβ ἵ»") 18 τοραγάθα 88 
Ρταὶϑο. Τιἷ8 οδηΐη ον ον 8 ΡΟΚΒ1 019. ΟΠ] 
1π Βρθοΐδὶ δοηποοιίΐοῦϑ. ΟΥ̓ ΙΒ ΔΠΥ δη  ΡΥΟΡΘΓῚΥ 
ιἷ8 ποτὰ τηθδη8, σι 658, ᾿πἰχῖ, κράτος. ϑίησα 
ΠΟΥ ἰἰογ ἰ8 8. ΓαλΒΟῺ ΤἴῸΓ (018 χίνοιῃ, ἰ τνουϊὰ ὈΘ 
ἸΏΟΤΘ ἰῃ δοοογλησο ἱ (1 ἰοχὺὸ τὸ (μἸἶς, ποῖ 
ἰηἀδοά οἵ (λ)6 Πἰνίης Ὀτγοαδιὶ οὗ (9 Ἰαίοὶν Ὀοτῃ, 
110 ἄγβί ΟΥΥ οὔ ἰ16 Βυοκι ες (Ὁ πῦτ.. εὐ αἰ.) οὗ οὗ 
(116 ταου [ἢ η5 (86 ογὔζλη οὐ βυσκι ες (Κἰ πο}  Β]σὰ 
νου ΟὨἹῪ χοΐογ ἰοὸ τἴ86 νόθον οὗ (9 οχίϑίθποθ 
δοὰ βυρροτῖ οὗ (6 Βαιδη τὰσο; Ὀαΐ ΓΑΙ μο᾽ ἴ0 
δηᾷ ἃ ταΐογοῃοο ἴο (6 του ον οὗ (6 σαραοὶίψ οὗἁ 
δϑρέσελ (ΑΌοα Ετγα, Τ)οίαοῖ, 6 αἰ.}, ἴο τ 1 6 ἢ σιη- 
Ὀγοὶῦ αἾ80 8 ραν} ἱποϊ μὰ θὰ Ἀθ6 ΒΏΔΙΪΥ 
τηθαιο5 [86 πιογοιηθηΐ οὗ {6 πιοιιῖ 1 ΟΓΘΡ ἴο 
ἴοττα (110 δοιιπάϊης νγογά. [{ 18 ὈΥ͂ δροδκίηρ ἰμαὶ 
δ 8 Βροοὶ σα! αἰϑιϊπφαϊϑιιοα ἔγοια ὑμ6 ΟἶΘΡ 
᾿ὰ πα ὈϊΔ 18 οὗ οαγίἢ, δηὰ το ἢ 18 ὙΟΕΥ͂ ρατγιϊου- 
ἸΑΡῚ οοἰουϊαιϊοθαὰ ἃ8 ἃ Ὀίνίπο ἴογοθ ((δἷν., εἐ αἰ.) 
υ δὴ 1Π080 80 ΒΌΟΥ {ΘΠ 86 Υγ68 0 ὉΘ (9 δἀ- 
γογϑαγίοθ οὗ ἰῃη0 βοῦον οὗ αοἀ: {ἰδ οηθιμὶθϑ οὗ 
(86 τοοοχαϊίου οὗἩ Ηΐβ σίουῦ οἱ Θατί ; {μ6 ΤΘ- 
γοηροίιμ! ΟΡΡΥΘΒΒΟΥΒ οὗ ἴ.6 ρθορὶθ οΥ͂ Φοδογνδῖῆ. 
ΕἙναϊά: ΥΒδαὺ ἃ οοηίγαϑι Τόσο ἰθ9 πιὰ, 
οἥδηΐ δηθπιθΒ ἰἰγϑιϊηρς (0 ἀοδβίγου, παῦθ {116 

τ οαϊκοδί οὗ στοαί γοϑ, πὰ γοί 18 Ἰογίαϊ, ᾿ἰδρίης 
του ἰΒ Βυββοϊοηΐ ἰο ἀοοπα 86 Οτγοϑίοῦ δρχδὶηϑὶ 
Αἰ {16 ὈΪαΒρθιμῖ68 οὐὁἨὨ 80 Θηοαν." 80 |{1Κὸ- 
τϊϑ6 Ηπρίοϊὰ: “(οὐ Βὰ8 ἐουηιοά ἴον Ηἰπθο} 
ουῦ οὗ (6 πιο ἢ οὗ δυσὶ] 9 ἀπα οἰ ]Ἰάγοη 8 
δβίγοῃ ἄτην ο; ϑίγοη σι ο]ὰ ἀραϊηϑὺὶ ΗΪ8 6η6- 
ταὶθϑ, ὑμαὶ ἴθ: Ηθ 8 ουῖ οὗ ιυἱιοὶν τηου 8 8 
ταὶ αν (ἱποοπίγονθυ 8 ]6) ΔρΟΪΟΦΥ (οὗ ΗΪ8 μοοά- 
688 8ῃη4 στοδίῃ 688) ΨΕΙΟΝ 18 δαϊβοίοηί ἴο Ὀτγίηρ 
41} ΗἾ 9. ορροπδηίβ ἰο βίϊθησθ." Τ 818 ὉΥ ἔν ἰμ9 
δ6δβί ἰπἰοτργοίδιοη.---Ο. Α. Β.] 

Το Ηοῦτον ἰοχὶ 068 ποὺ 84]}0ἀθ ἰο (ποῖ ἄο- 
βίγιυσιοη (ΠΛΔΗΥ͂ α οΥργθίοσϑ ἔοϊ οὐ ς [89 δῃ- 
οἰοηῖ ἐγδηβί αι ἰοη8). Ἡἰζὶς ἰ8 ἰο0 παντοῦ ἰῃ Ϊ8 
γοΐογθησα οὗ ἰΠ6 ΘΠ ΓΘ ρα 58δρα ἰ0 (88 Βρθ01] ἔλοί 
{πᾶν 186 Αἰ] 6 τ 98 1π [1.6 ΒΌΓΡΥΪΒΘ οὗἉ ΖΙΚΊας ἀἸὰ 
ποὺ αυθηρθ {Πιϑιη8οῖνοϑ οἡ δοσοαηῦ οὗἁὨ (6 τηλ888- 

, Οὕθ. 1 ὅλιη. χχυῖϊ. 8, 9, Ὀὰὶ Κἰ] 6 Ὡοπρ, 1 ὅ8πι. 
Χχχ. 18ᾳ., ν]ὶιὶο αν ἃ ΠΟῪ ΓΘΌΣΒ ἴ0 16 Ῥτο- 
ἰοοιΐοα οὐ Φοιονδι, 0 ΟΥ̓ ὑμ6 οΥΥΩβ οὗ ἐμ9 
οἰ άτοπ οχοϊθά ἰῃ ἐμ 8Βοὺ]8 οὗ 86 Ὡδίϊοηδὶ 
ΘΠΘΠΙΥ͂ 8 Βαϊμᾶπο ΡΥ, οι ἰδαιθα δ18 ἔατγ. 
1 16 Μοβϑίδηΐο ἰοἰογρτγοίαιϊοα, [Π 6 Ρϑ 888 σὸ 
8 ἀϑδυρ]γ (σον, αἰδοῖον, ϑδομα!άι, ἢ. Η. ΜίοΝ., 
ϑι16γ) τοΐοεγγοᾶ ἴο ἐμ Τοαηάίηρ οὗ (πθ Ομτιβί 
Ομυτοῖν, δὰ ἐπ ργαΐβο οὔ αοἄ ἴῃ (9 ζοϑρ6ὶ ὈΥ 
νήπιοι, οὐ Ῥδορΐο οὗ ἃ βιὰ} 1ΔΡ αρὶ εἰν ἰο οἰ άτρη. 

δὲν. 11. γεν. 8. ὕἵἴΏΘ: Σ οοπῃδὶθσ, εἴς. -- 
3. 18. 6. 8 ρανγί1ο16 οὔ {ἰπ6, δῃἀ ποὶ οὗ σαυ.86 (01) 
8.5 διΐϊοῦ ΘΟΥΓΟΠΘΟΙΘΙΥ ΓΟρΆΓα 5 ἰἰ. ΤΏ οοποϊπάίης 
οἴδυβο, νοῦ. 4, 18 δὴ οχοϊδιηλίίοη οὔ δϑιοῃ ἢ πιοπὲ, 
γοὺ οἵ Βυαι! Πγ, ῬτάγοΥ, δηὰ ὑγΓυϑί, ἴῃ υἱονν Οὗ 186 
Ἰονὶπς; δηα σαγοίαϊ δομἀ οβαβρηβίου οὗἨἩ ἴθ Οσθαῖου 
ἰονηγὰβ ἤδη, Ῥγ 18 ἰπ οἰ οπλ}}Ὺ παιηθὰ οπδελ, 
88 (16 τέεαζ. 86 τούίογθησο Ὁ86Κ 0 (Π6 ογϑαίΐ οὴ 
Ὀαρσίηβ νι ὶτὰ τσ. 6. Ηδγο 86 Θχργοϑβίοηβ, (88 
γγ68}} {086 ψ 6 ἀσθουὶῦθ Ἰλ, 88 (086. τῇ ἢ 
ἀοβογὶ Ὀ ἰπ6 ἱνίηθ οαγὸ οὐοῦ Ἀἰτ1), Τοῖου ἴ00 
οἰ ΘαΥΥ (0 {9 ρτοβοηΐ ἐθϑιἱπχοπΐοβ οὗ (ἢ 9 ζοοάῃθ88 
οὔ Θυὰ ἰονψατὰβ τβη, ὈΟΤῺ οὗ πιοτία]8, (αὐ 9 
Βλουϊὰ ᾿νἢ Ηαυρῆ, τεξατὰ ὑμ6 ἱπρονί. ἤθγΘ 88 

ΤΠῈ ΕΙΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ΡΒΛΙΜ5. 

Ῥτοίοτὶίθ, δὰ βἰιουϊά (ἰπὶς οὗὨ (6 ἔγϑο δπὰ ἄγτα 
τοβοϊαςίου οὗ Ἰονο, ἔγοια τυ οι (μ6 ογϑαίΐϊοι, διιὰ 
οϑρϑοίδι ν (Π6 σγοϑδιΐου οὗ τοδῃ, ογὶ αἰ παίοά. 

δίσ. ΤΥ. γεγ. δ. Διηᾶἃ δο ἴδου [Ιοϑζϊοδβὲ δΐπι 
Ἰδοὶς ἃ {116 οὗ ἀϊνὶῦγν.---ἰ 6 ΖΓ λοω λασέ 
πιαάς ἀπε α ἐιιἰ6 ἰοισεῦ ἰλαπ ἰλ6 απρηεὶ8. Α. 
ν.7} Τὰ 7Ζο]ονίης ννοτὰϑ Βμονν ἐμαὶ {μ6 ῬΒαϊη- 
ἰϑὺ 88 ἴῃ Υἱὸν (Ὧ6 βουθγοῖ η ΠΟ. 88 ὈΘΟῺ 
εἰνοη ἰο τιδῃ, ογοδίθα οὐ ϑαγί ἢ, “ἷὰ {Π6 ᾿πιδρθ 
οὔ αοὐ;,᾽ 66. ἱ. 26. εα αὔτ Βογο ἐπογοίοσγε ἰῸ 
(ἰηκ οὗἩ 86 Ὀϊνίηθ ἱπιαχθ ἰἢ τηδλῃ, τ Βἰοἢ ΘΟ 8 
εἶτα πὶ (μ6 ΤΟγ8] ργογοραῖΐνα οὐϑῦ ἰμ0 ογθᾶ- 
ἰατο8 οὔ τπ9 ψοσ]ὰ. Τὶὸ σοπηθροίίοι οὗἁ {.10 δαὰ- 
88] ρἷοὶ οὗἠἨ ΘΓ νὰ τμλ6 ΟὈ͵θο ΟῚ 13 ἀ068 πού 

ΔΊΟΥ τ8 ἰο τεχατὰ (μ9 Ῥβαὶτηΐβὶ 88 βασίηρ, {Π 1 
νγ88 11{{10 Ἰδοϊκίης δῃηὰ τθὰπ Βαὰ Ὀδθη 16 (οἀ. 
Ηθ 8ᾶγ8: ΤΉΘΤΘ τλΒ πο πο Ἰδοϊκίηρ Ὀυΐ ἐμαὶ 
τὰ Βηῃουϊα Βανὸ Ὀθ66ὴ ρ]δοοὰ ἴῃ ἐμαὺ 61185 οὗ Ὀ6- 
ἰηρ8 ἩΔϊσἢ Θ  Ότ8668 ἀοἀ δηι τ)6 Δ ροΙβ, ἰπαἱ 18 
ἰο 847 (6 Εολίπι. ἱολϊῖπι λα ἰπάοοά, ἰ( ἰϑ ἔταθ, 
ΘΧΡΓΟΒΒ ΙΩΟΓΟΙΥ (Π0 ΘΔοΒϑιγδοί αἰνιν (ΠΗ οηρϑι., 
Ηυρζ.) θυΐ ΜᾺ {818 Ἰἱπνἰταἰΐου, ἱποϊαάίῃρ {110 
8η 5518 (Ηἰ 25) 8 ΥΘΥΥ͂ Β} 18 0]90 Βοη86 τνουϊὰ Ὧθ 
εἴνσεη. ὥϑίῃσο ΠΟΥ͂, Ῥββ. Ἰχχχὶϊ. 1, 6; χουὶϊϊ. 7, 
θ, αδδοτὰά ἃ τοῦθ σου ργ θη δῖνο 850 οὗ μ9 ποιὰ 
ΕἰἸολῖπι, δὰ {18 τι τὰ ἐπ 6 ατιΐοΐα τη θαῃ8 αὐ {Ἰπ|08 
ΟὨἿΥ ἃ βυρογπδίυγαὶ οτοαίασο, ὅπη. ΧΧΥΪΙ, 18 : 
Ζεοῆ. χὶὶ. 8, γὙ͵ὸ δαᾶνο δογο βυβιοϊοηΐ ΓΟΆ8Ο. ἴο 
οἰ 088 οὗἩ οχρ  δπδίϊου οὐθῃ ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΘ ἱπαὶ ἰὰ 
θ ἃ ἀοδὶραρίίοη οὗ 8 οἶδβα. [Ππον, αοἀ δαυδοα 
δὶ τδὰ βου ϊὰ Ἰδοὶς αὶ ἰ{{10 οὗἨ ὑμαὺ τ ιΐομ (89 
Εἰολὺπ Ῥοββθββ ἐβ βιιοι, {μ18 σΘϑᾺ ΒΑΡ ΪΥ ὃὉ6 δῃγ- 
«εἰς 6180 8 ἱπητλαιον δ} (Εἰ οἰϊ, ἢ 6}}{286}}}.ὕ 
10 16 ποῖ δ᾽ οννδῦϊα, ονόνον, τὶ (πὴ δησίοιπξ 
ἰγδ 8] οἢ5 δὰ (86 ΒΑ ίηδ ἰο {ΠῚ Ἰκ ΤΊ ΘΓΟΙΥ οὗ 
δῆροῖδ, [Α. Υ.7 οὗ ἱπάθϑὰ δοοογαΐηρ ἰο ἰδ ϑορῖ. ἴο 
τοζαγὰ (μο “1010 ᾿ 88 ἴῸΣ ἃ δοῦί {{π|6, ὙΒΟΓΘΌΥ 
πὶ [86 Μεββίδηΐο ἱπιοσργοίδιϊο 18 Ῥδβ88 79 
τοί τ (0 [86 βία!θ οὗ Βα τ αἰ οη 85 ἐμ6 0] οὶ ς 
ΙΠΘΙΏΌΘΡ οὗ {86 γογβὸ ἰο (86 Θχαϊαἰΐοη οὗ 768ι15 
Οἰινὶδί, οἱά., Οοππ. οὐ ΗοὉ. 11. θ8ᾳᾷβ. ΤῊδ τνογὺ5 
ΓΘ 8}1 ἱτιρογίδοιθ, δηὰ γοΐος ἴο {0 δοὶ (παὲ 
{ἶ956 Ῥϑου αν 98 τη Βλ8 σοί ηοὰ βίησθ 109 
ογϑδίιΐοι ἰῃ βρίίθ οὗ ἐμ ζλ}}, δηὰ ἱπάθοὰ 88 (ἢ 9 
σοπηθροίΐοη οὗ γοῪ. ὅ τὶ γον. 4 βῆονβ, 'ἢ 60η86- 
αυδποο οὗ (6 ῥγουϊβδίου οὗ ίνι πο ἴον ΤῈ 
Ρογίοου 18 ἰουπμαὰ ΟὨἿΥ ἰῃ ἐμ οἰοβίης οἶδαβο οὗ 
γος. 6 ὃ., ν]ιϊοὶ τοοδρὶ αι 68 δα ΘΧΡΓΘΒ565 {Π6 
ἄττα δϑβύγδηοο δηά οομϑίδηΐ δγγδηροπθηῖ (Ηυρ- 
[ο]Ϊ4). {Π18 ϑυ γροϑίβ [86 δρρϊοδίίοι ἰο ἰδ9 Κη ρ- 
ἄοτῃ οὗὨ Οσμτίβι, 1 ον. χυ. 22. ““Ουἱ οὗ {88 ΥΕΣΥ͂ 
ἀορὶδπ οὗ ἐμὶ8 Θομβοϊουβη 88, ΠΟῪ {1116 τηδὴ δ8}Ρ0- 
ρθάγβ σι βθη οοπίταβίθὰ πὶ αοἀ, ἀγῖβοβ Τ᾿ [ἢ τὰ 
[Π6 Ἰονα οὗἩ 186 ΒΘΑΥΘΗΪΥ ΕΔΙΠΟΥ ΨῈΟ 18. ποὶ [ὉΓ- 
κοιέωυϊ οὗ [9 τγϑὰῖκ οὨἰάγοη οὗὁἩ τηϑῆ, σοὶ ΗΘ 
48 ο8]}08 ἱπίο οχίβίθησο.᾽" (Ὁ πιῦτοὶι). 

ϑίν. . γεν. 7. Β.66Ρ.---ἴὰ Ηοῦτον (Π6 πογὰ 
ἷθ 8 ροοίϊοαὶ ἔογττη οὗ ἃ νογτὰ ὑ 6 ΤΟ 8 ὑμ6 
Β114}1 οδἰἰΐϊο οὗὐἨ ἰδ9 Βεσγὰ, διὰ ββρϑοὶδ!ν (16 
ΒῆΘΟΡ δηὰ ρμοδλίβυ Τὴ ζ0]] ον ρ ΘΧΡΓΘΒΒΊΟ ἢ 5 
ΕΠ υσῖ86 ΔΡΡοδσ ἰπ ρῬοθίϊοϑὶ ΖΌΓΙῚΒ νὴ ἰοῖ ἰοδα {86 
ΘΥγ6 ἐπ ἱπογθαδίῃρ Ὀγοδαίῃ οὗὨ υἱδίοῃ. οὐδ {89 
δηςίγο γϑαὶαι οὗὐἨ δυιδὴ δογυογοϊρηιγ. ἡ Βοιί- 

ΦίΜΔΗΥ οοτῃηπιθηίϊδίοτ τοχαγὰ (ἢ}8 δπὰ πὸ [0] Ἠὁπτΐης 
οἴδλυδοϑ 88 δι}}} ἰοροηάθης ὑροῦ 33, ἴμωΐ (ΕΒ νΑΙ, ῬοΓΟΎΟ, ἐέ 
αἴ.), Ὀαὶ ἰξ 16 υοίέοσ, ψ ἢ ΗΟρία] απ ΗΠ Σίᾳ, ἴο τοκαχὰ 
ἴΠποδο οἴαυθοβ 85 ἰἱηθδοροηδσοηΐ, οΣ Οἵ ΠΟΥ ίΒο ἴδ δϑϑηΐθηοο 
ψουϊὰ Ὀ6 ἴοο τυποἢ ἐπγοϊνϑὰ ον ΗἩΘΌγονν ροοίσγ.--Ο. Α, Β.] 

Ἐ{Τ}19 ϑογνθγοίκοῖν οὗ οὔῦν ἢἤγοϊ ραγϑηῖϊβ ἰῃ θη 8 601» 
»Ῥίείς, (Π6 Βογοσοί χ οὗ 8 ΠΟῪ [8 ΠΥΘΟΙ͂ φαγίξαϊ, ὈιὺῚ τὴ 6 
βοοοηὰ Αάδῃ τεχαϊποὰ ἰπδὶ ΘΟΥΟΓΟΘΙΧΠΙΥ ἰὴ ἐδ ἔ]θ88 ἴοῦ 



ῬΒΔΙΝΜΎΥΙΠΠ. 

οἶον, οἱ δοοουηΐ οἵ γοῦ. 8 ὁ, σϊο 8. σοτίδ᾽ ΠΥ 
ΥΕΣΥ δἰηζυϊατ δπὰ δἰγι κί ρ, ΤΟΙΟΣΒ (0 (86 Τη68 

Ἅ00 τῦκα (οἷΓ ΦΥ͂ ἰπγουρἢ (Π6 δρὶἰαἰθὰ ρα μ5 
οὔ 86 5δΞξδ. ὅὸ. 4130 ργονίουϑυ ΑΌθη Εζτὰ δὰ 
Κιπιο!. [78 ῬιΌρΟΓ τοΐβγθῃσθ 18 ἰ0 11:8 ΟὐΘΓ 
ἸΔ οἰ αηῖ3 οὗ ἐμ 8δ6ὰ, ἤἴγοια {μ6 ον ἀν ἢ 
το ἴ6 βυ] οϑὲ ογολίατο ὙΧ16 ἸΔΟΥ͂ΘΘ ΟΠ ἐδθ 
ναίογϑ, υἱά. Ῥ8. οἷν. 25, 20.---ΟἸ Α. Β.] 

[δν. 1. γεν. 9. Βο ζβοῖ: “Ἴὸ Ῥβδ]αἶδβί 
᾿ὰ5 ποῦ ργτουϑὰ υἅδιϊ ἢθ βἰαϊϑα νοῦ. 1, ἰμδὺ {116 
πλα οὗ Φοπουδ, (μ9 ρίουυ οὗ τ σὰ σαάϊαίοβ 
ἥγοαι 18 9 μολνυθηϑ, 18 4150 ρίογϊουβ ὁπ δδᾶσί δ. 
Τὰυβ (86 (δουρῆϊ τὶ ψῃϊο 6 Ὀθρῆα ἐδθ 
ῬΞΔ1πὶ 135 τοροαϊδὰ ἃ5 4 σομοϊυϑίου ψῖ1}1 1.685 
οὗ τπηορδηΐης, δηὰ (ἰτ8 {μ6 Ῥβδῖπι 18 νουμπὰ ἰο- 
ΕΒΟΣ 88 ἃ Ὑγοδίῃ.᾽ 1Ἐ 

ΡΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΙ,. 

1. Το εοηγτεσαίίοπ οοπίδδεα ἰδαὺ ἰδ0 Τὸ- 
γεδὶοὰ οἱ ᾿8 113 δοσεγεῖσπ, δὰ 0068 ὑπαὶ 1116 
πδ0 ἰὼ νεἷσ αοὐ ἢ89 πιδηϊοϑίοὰ Η 8617 δο- 
εογάϊης ἰο Ηἰΐβ ἐγμς παίωτε, 11 δ6. Ῥτοοϊαϊ πὰ 
δ0ῖΒῈ ἐἴπ|6, ἴῃ 411} ἰδ 5, δὐὰ Ὀ6 ῥγταϊβαὶ 85 σ᾽ ογΐουβ 
ἴα τ6 ἐπίϊγε σαγίὴ. Βα ἰδ ΓΤ σοχη 68, δἷ80, {πὰ 
διθοις 84}} Ὠδί]ΟῺ9 τοί σίο 160] 58 δἃΓΘ 68ρ6- 
οἰδιγ ἃ τ αἰςθηϑα Ὀγ Ἰοοκίηρ αἱ 086 ΒίΔΥΓΥ͂ ἈΘΆΥΘΗ8, 
δπὰ ιμδὶ ἐμογοῖοτγο (6 πιοϑὲ σζογίομδ ΠΒΠγ68 8ΓΘ 
ΕΥΟΓΥΤΒοτΟ ρσίνοη ἰο ἰδ6 Ὀίνίηθ Βοίῃρ γι 080 
τεα)εείψ 5 165 ἄονα ἔτοπι ἢ 9 δ πηδπηοηϊ. 

2. Ατηους οὁγεαίεα Ὀσίη 9 ἰδ 18 ΘΒρθοίδ ΠΥ πιαη, 
πᾶσαι α6οα δ845 πιδθ 30 οΥ͂ ΡΟΩ ΘΑΡΙΒ 89 τ 0 
ἐκείσιαεπ οἵ ΠΠῚ8. σουχαιπ]οαι οι. δπὰ ογραῃ οὗἁ 
Ηἰϑ γευείαίζοηδ. ἯἮατ ὨκΔ5 ρσίνθῃ ἤδη [86 δσαρωοσὶ 
οὗ «ρεοεεὴ, δι ΓΠΟΥΘΌΥ, ον ἴῃ (μ6 τηουἋἢ}5 οἵ 
(88 5πη4}169ὲ συ] το, Η6 Βὴ8 ργορατγεὰ ἴὸσ Η ϊπὶ- 
δε τθ8ὲ ροισόν ΓὨ1Οἢ 18 691 δἀαρίοα ἰο τοΐυϊθ 
ιἰ9 δάγογβαγ 68 οὔ (86 Οὐυτοῦ οὗ αοά, δπὰ ἰο 
δργοϑὰ δυγοδὰ Ηΐβ ἰγτὰ9 δηὰ μον πδᾶπιο:; ἰΐθ 
γόνοσ οὗ βρϑϑοῖ, οϑρϑοίδ! ν οὗ {μ9 τοογα Δ ἰοἷ. 
εοὔησε ἴγτοιῃ Οοι δηκ ἰδδίίβοα οὗ αυὰ. Τὰ οἡ 
ἴδ οῆ6 δβἰἀθ ἸὭϑη ἰ8 αἰϑιϊη ρα θη ὰ ἤγουι αἰ οὐλέῦ 
ΘΑΥΓΒΙΥ σγοδίαγοϑ, δὴ Ρῥἱπορα ἴῃ ἃ βρϑοῖαϊ σϑὶδ- 
τοῦ τὸ αοὰ ; δῃὰ οὐ ἰδ οὐδ δἰὰο ἱΐ ρίνοβ {86 
τοῦδ δ {8 Ὁ10 πχ6Δ 89 ποί ΟὨΪΥ οὗ γοϊϊ σοι οοτι- 
τησοἰοαῖοἢ8 ἴῃ ροηθγαὶ, Ὀὰΐ οὗ ονδυσοπηΐῃςς ἰἐ!6 
ἀεϊβοοιίοη οὗἠἨ πϑίυγο ΌὈΥ δἰ ἰὴ 2 ευΐπε τευοῖα- 
ἐ0Α. 

8. απ, θη σοτηρατοὰ τὶ (ἢ 6 τηδρηϊβοοηὶ 
γῆρποπιεπα ΟΓ ἰδὲ ἠεαῦοηδ, ἸΊΔΥῪ ΦΡΡΟΔΡ ΥΟΥΥ͂ 
ἰγδίης δὰ ἱπϑιροϊδοδηί, Ὀὰϊ ν Ώ θη οοηδίἀονοὰ 
89 (6 οὐ͵οοὶ οἵ 2 ιοἱπα σαγα Εἶθ ργεδηιέμοησε 
ΟΥΟΤ 4}} ογοδίγοθ ὈΘΟΟΙΏΘ5 πιϑηϊΐοϑί, δηἀ ἢθ 
βου ϊα ὈῸ ἐλαπλί ἴὰ τοι τϑηοο οὗ (8, πὰ 
πιλϊηἰδῖη ἰγὰθ Δα ἰγγ ἢ 84}} (ἢ8 ρσγθδίῃ 6898 
δεθιοοα ἀροη δἷπι, σοηΐοββίηρς δἷ8 “αν διὰ 
μῖ8 ἀσσεεπΐ ἔγοτα τθη οὗ Α4ἀ4απι᾿ 8 Υ8ο0θ, 

{Π᾿π|δ δά ἨΐᾺ τοἀοοταϑα, δηὰ [ἰ ἰ5 τϑα  σϑᾶ δρηΐη δοοογάϊῃ 
1ο 667 [ἢ ἴδ Μοκϑίδηΐο κί ηκάοτῃι. 15. χὶ, θ-9.---ΟὉ. Α. Β. 

5 οτάσπογι : “ΗΝ ΓΠῪ ψδϑ (ἰπ ἸΔηχιημο οὗ [6 Ῥρα τῇ 
Ἰζο ἴπ ἐμαὶ ηἰρσμΐ ἤθη (6 δίαγϑ 6 τὸ ΘὨ πίη ΟἹ [066 

δομὴς οἵ ΒΟ Θἤθπὶ οτο θαυ ἃ ἢπὰ κορὶ Πίν (ΠΟΥ ἢ θοΡ ; 
δά [56 δαι κοὶβ ςβαπίϑαά ἴῃ [8 δὰτγβ οὐ δῃορπογὰβ ἰὴ γψτγαΐη- 
ἰδοῦ Ἀγπλῃ, ὁ ΘΊΟΥΥ ἰο αοά 1π {πο Πίχιοδί, απὰ οὐ οατίἢ 
μβόδοιβ, ζοσά -}} ἑο πα γὰ πιοη,᾽ ἴ0Γ ἴη9 ἀουύθηξ οΥ̓͂ ἴη6 βοη οἵ 
σὲ ἰο Ὀδοοιηο ἥοη οἵ Μδη; ππὰ ποθὴ ἴΠ6 ἠρίῃγο οὗ γλη 
ἯΆΔ χα! οὰ ἴῃ ΟἸὨγὶδὲ ἴο 6 ΠΙΧΠΟΣ οἸοναιίοη ἔμδη {πᾶϊ οὔ ἴἘ6 
Δυζοΐθ {ΠδτΏΒογεΘ: δηὰ ὙΠΘη [η6 πον ΒίδυΡ' ἴῃ [6 Ὠοαυθῃ 
ὅθ ἰο ἰαρὰ ἴ1πὸ Θομηε 168 το Ἠΐ ἰκῆτ, ἀπὰ Κίηρθ ἴο {ἢ9 
νεϊκπίηραν οὗ Ηἰδ τίσίηρς (18. 1χ. 8); δηὰ ἀρφαὶπ, αἱ ἴμδὲ ὅαγ 
ὙΠ Ὼ ἔν δὴ οὗ Θ "1106, το ψογο ἀθπρίδοα Ω8 τοῦ θα Ὅθ 5 
δῪ ἔπ σἱϑὸ πιϑη οἵ ἔπ ποτὰ, δἰουά οὐ [6 Μουηΐὶ οἵ ΟἸ νοβ 
εἰκὶ εν ΐπὶ σχαϊοα ἴῃ ΚΊΟΣΥ ἀρονο τἶλθ Ὠοαυθη8."-- Α. Β. 
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4, Μη ͵β δογπ ἴῃ ἐδ6 ἱπασο οὗ Αἄδσω, 6 ττὰϑ 
γοὶ ογοαίεα 88 ἰδ πᾶσα οὗ Οὐ, οῃμὰ ἴῃ σδοηβ86- 
αυθηοθ οὗ (ΐβ8. δ06 δα8 ἐλαέ νυ Ἀΐπὰ, τ Εἰσὶ 
Εἶνθθ γθάβοῃ ἰοὸ γθόκοη δἷιῃ δ)᾽ιηοβὺ ἰο ἰ.)6 δίασσ 
οὔ φδωρεγηαίμεγαξ οτοδλίαγοθ. Τμΐδ ἰ8 5 γσα- 
ἐοπαὲ δὰ πιογαΐ παΐιτθ, ΒΥ 1818 "6 1:88 8 
παίω6 ΜΊΟ Ιη8Κ69 ἰτὰ σαραῤἶίε οὗ αἰἰαϊηϊης 
Πἰ8 ἀεσίίην, οΥ̓͂ ὈΕΪΠΖ 88 δὴ ἱππιᾶρθ οὗὨἨ {886 ᾳἹΟΥΥ͂ 
δηὰ τη] 5 οὗ οὐ, δουόγείση οὐονῦ (6 νουνϊὰ 
νοὶ δυγτουπμβ Ηἷπι. Εν [6 ἰσὰθ ζμη]πιοπέ 
οἵ ἰν}8 ΘΒ. ΠΥ γὙὸ 8ΓΘ γχοίθγγοα ἔγοια ἐδ ΟἹὰ τὸ 
9 Νον Ουγοηδηὶί, 

ἨΟΜΙΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡῬΕΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Ηδ ψο που] γωΐδ ῬΥΟΡΘΤΪΥ τηιιβέ δέγυα Θοά 
ῬΓΟΡΘΥΙ͂Υ. --Ἴ 9 σοπῆϊοι Ὀοίγθομ (86 2 ίσέπό γὲγ- 
Ῥου6 δὰ 180 Ῥτοϑουΐ φοηάϊοπ οὔ ταϑῃ ; τολεποσ 
ἴς Θοπι68, δηα λοι ἰὺ 18 ἴο Ὀ0 οὈὐγνϊεἰοὰ.---Τ 9 
σίονἱδαίίοπ οὗ ἰῈ 9 παῖιο οὗ αοὰ ἴῃ {μ6 σοπστγα- 
φαίίοπ, αὐὰ ὈΥ (89 σοηρτοραίίοη ΟΥ̓ΟΡ [Π6 ἐπέϊγ δ 
ἐαγίλ.-- ἰδ. 18 Π|Κ6 (06 τοβὶ οὐἩ {6 νου] ὰ, Θ΄οα᾽ 5 
τσογπιαπδὴϊ, Ὀὰΐ 6 18 ἀοϑιρῃοιῖ ἰο Ὅ6. σαωΐοσ οὗ 
ἰμὸ νου], 858 (88 ἑπιασο οὔ {πὸ Ὀϊἱνίηθ σἴΟΥΥ δηὰ 
ἸΏ) Β[Υ.---λαη ὈοΙοιρ8 ἰο ἔσο νον 5, (Π6 νἱδὶ- 
Ὁ]6 ἀπά (μ6 ᾿ῃν 91016 ; θη6Θ ΒΘ μη8 ἃ στολαί δὰ 
αἰ σε} ἑαακ; Ἰοὺ υ8 860 Ψῃδὺ Βπάογβ δυὰ τ μαΐ 
Ῥτου οί 68 ἰκ8 {0} ] πιθηί.---Τ 6 δ κἢ ροϑιιτίου πὰ 
αἰσαϊιν το αοι 88 ρίνσθη τὴ διηοηρ ἰδθ 
Ογθδίιγοϑ, ἱπηροϑο8 ὌΡΟΒ μἷπὶ γεϑροηδιῥι (ἴεα 
Μασ. 6. σαὶ Ζ0]Η] ΟὨΙΥ͂ 88 ἃ πιέπιδεγ ὁ. ἰλδ 
Ομωγεῖ οἵ Αοἀ. ---Δ] δὴ 18 ῥγουθηιοα ἴγοιὰ {016}}- 
ἴῃς ἷὶβ ἀδϑιϊην 1688 ὈΥ 18 παίαγαὶ γα έψ, (Δ ἢ 
ὈΥ δἷθ Αἀὐαπιὶς παίαγο.---ΝῸ τολὴ ἰδ 00 ᾿πδίρυ ᾶ- 
σϑηΐ, ΜΘΔΚ, ῬΟΟΡ, ΟΥ 11{{|90 [ῸΓ {86 δέγυΐοα οὗ 
Οσοά; Θοὰ πηβῖκθ8 ϑυθῃ οὗ [86 Βπλ}]] 69 ὺ οἰ Ἰά γα 
ΔΙΙῺ8 οὗ ΗΪ8 σγασ διὰ ἰπϑιγιτηθηὶβ οὗ ΗΒ. φοισογ. 
-οΥ δῖ Οοα ἀο68 ουθπ ἰ0 διοζέϊισα τονυθα}]8 Η β 
φίοτψ ταόοτὸ ἰπῃδῃ (89 τηπρηϊῆοοηοα οὗὨ (6 ϑέαγϑ. 
-οσκἰὰὶ ΄ἴ8 ἰγὰθ γθ ΙΔΥ ΚΗΟῪ ϑοιιοίΐηρ οὗἩἨ αοἀ κηὰ 
ΗΒ οἴοῦυ ἔγοπι ἰπ6 τοογχὲ 0,7 ογεαίίοη, 80 (αὶ 
ΘΥθῃ 186 Ὠϑϑίμ θη Ῥταΐϑο ἀοὐ αἴϊον {μ οἷν ἤαϑῃῃΐοη ; 
Ὀτ ΟὨΪΥ ἰπ ἐμ6 Ολωγολ οδπ 'νὸ {ΓῸ]Ὺ Ἰοδτ τολοὸ 
αοα ἐς, δηὰ τοὐαέ νὰ λαυὲ ἷῃ Ηΐτὰ, δπὰ λοι τὸ 
δέγυε Ηϊτὰ τὶ ηϊ, ---Ἶ͵έ πο ἢοὺ ΟὨΪΥ (6 στον 
οὗ εἰεγηαὶ ἰὐΐε, Ὀὰὺ ψν πιυϑὺ 8180 Ὀ6 τιὶπατμ] οὗ 
(Π6 σγοῖοπ 97 ἰλοτῆδ, δὰ ἐμθ ὁγονῃ οὗ γι ίοοι8- 
πέδ8. 

ΞΤΑΒΚΚΕ: Τηὸ Ὀορίπηΐης δηὰ οηὰ οὗ ἐπἰ5 
Ῥϑ4]πὶ ἃ. ἴῃ ΒΔΥΙΠΟΏΥ ; σλ ἰδ Ὀθ ἱπη ροβϑὶ Ὁ]6 ἴῸ "Ὁ 
ἀοὰ ἰο πιδῖκα ἷΐ (μὰ τ ῖιἢ [ἢ 6 Ὀασίηπίηρ δὰ οθηὰ 
οὗ ι{π0ὸ Νον Τοδβίδιηθηὶ ΟΒΌγΟΙ ᾿---Τθ ποῦ 6 
Τ608}1 ἰο ταΐϊηά, πὶ! ββαηθ δηὰ Ἀυτη γ, ΟἿΤ 
ΟΥ̓ ὩΠΎΓΟΡ δ᾽ 685, 116 ρσγοδίου δπαὰ πόσο ρίοτὶ- 
οὐδ γν}}} Ὀ6 οὐν Ῥοτγίίοη οὗἁ {Π86 στδοίΐοιϑ Ὀθηρδίθ 
οὗ αοὰ, πῃ ΟὨγὶβί.-- -ὴθ βονογοϊ  οὐος δἱὶ 
ογοαίαγοβ, ἰοϑὺ ὈΥ Αἄδηι, 6808 185 τορεϊηρα, δπὰ 
Ὀοδίονβ ἰὑ ἅροη Ηΐδ8 ρΘΟρ]6; Β6Π69 ΠΟΥ͂ ΤΏΔΥ 80 
8}1 οτοδίιτοβ Ἡ1{} Δ σοοὰ σοῃϑοΐίθησοθ ἰη ἴ86 ὮὨϊ- 
ψὶηθ ΟΥ̓ΘΥ, 1 (ον. 11. 21] 8α.; 1 ΤΊ. ἰγ, 4.---}}Ὲ}Ὼ9 
ὅο8Ρ6] 58 ρον θὰ (88 παπιθ οὗ (86 φσγϑδοῖουϑ 
αοἀ ἴῃ 8}} ραγίβ οὗ 16 ψου]ά---- τ 186 ἀπάον (ἢ 6 
αν ΒΟΆΓΟΟΙΥ Δηγ Πΐης 8 Κηόνη οΥ̓͂ (ἰδ ΠΔΙῺΘ 
ΕΥ̓Θ ἰῃ (Π6 Ηοἱγ [,Δπ4.---ΕἜΊΒΟΗ : ΒοΒρίθο ποῖ 
186 ΒΠ|Ά}168ὺ δηὰ νυϑϑϊζοϑὶ ἰηϑίσγυμηοῖ; αοὰ ἰδ 
τ ἴῃ ἸΓΘΑΪΚΏ688.---ΒΑΥΜΟΛΕΤΕΝ: [6 σδπ 
ΤΟΥΘΓΘΏΟΘΘ ΠΟΙ Ὡρ ΠΊΟΡΘ δὴ 1110 πδιὴο οὗ αοὰ, 
δαί 8, ταὶ Ηο ἢδ88 τουθδὶοὰ δπὰ τηδὰθ Εποῖνῃ 
οἵ ἨϊΪπιθ86] βπὰ Ηἶβ ρογίοοι  0}8.--- ΗΕ ΒΈΒΟΚΕ : 
ΤΌοΒο τὸ 80 Ὀοδὺ τηυδίοἶδηβ ΝΟ 8]10 1 ἐιοια- 
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ΒΟΙ͂ν 65 ἰο ὯΘ υϑοά ἴον (16 αἸΟΥΥ οὗἨ Ουά.--ΤΑῦ ΒΕ: 
ΑἸΊ Καον]οᾶκο δηὰ ψογϑὶρ οὗ αοα [88 1.8 ἔχει 
δηὰ ἰαϑὶ τουΐβ ἰπ Π6 δι οὗ ἀαοἰ.--Τ 8 ΑἹ- 
ΤῊ ὨΪΥ 868 ΘΠ 655, ἴῃ ογάον ἰπδὺ (Π 6 ΡΟΤΟΥ, 
δηὰ ἱπογοίογο {86 κἰουΥ,, τᾶ γ ὃο οὗ ἀοἀ, δηά ποὶ 
οἵ πηδλη.---ὈΜΒΒΕΙΤ: Πυπιδηὶ ψιϊπουΐ τοὶ ζί οι 
18 Ὀτα ΔΙ Υ.--- ΙΕΌπισε : [ὑ 15 ἴμ6 ἀρ! χα οἵ {Π 9 
Ῥίοιι9 ὑπαὶ αρά Βᾶ8 πιαίο ἕο Ηἰ βοῇ Ὁγ 5 
ξονογητθηΐ ἃ ρἸογΐουθ πϑῖμθ ἱπ 81 Ἰκη8.---Νο- 
ἀπ ἰπ παίαγο βιουϊά ρῥγθνθηῦ 9, :ἦ ΟὨΪγ Ψν9 
δΔΙΥΘ ἰῃ γἱ χη γοϊδίἰοηβ 1 αοά. 

[βϑρυβαξον: 9 τῇλυ 8ίγ]9 [8 Ῥβαΐπι (ἢ 9 βοῃρ 
οὗἩὨ ἰδ Αϑίγοποίῃδν : Ἰοὺ τιι8 5Ὸὸ δϑτγοδα, δηὰ βίης 
0 Ὀοπθαί {10 ΒΙΑΓΥΥ ΒΟΔΥΘη5 δἱ ϑυδηιϊὶάθ, ἴον ἰΐ 
8 ὙΘΥΥ͂ ῬΥΓΟΌΔΌΪΟ ἰμ8ι ἴῃ Βασὴ 8. ροϑι(ΐοη ἰΐ γβί 
οσσαγγοὰ ἰο (6 ρΡοοί᾽Β πιϊηὰ.---Η στο ἀο  ἐρἢ 8 
ἴῃ [86 βΒοπμ8 οὗὁὨ δηρο]8 18 ρ᾽ϑαϑϑὰ ἰο Βοῦον Ηϊηι- 
Βοὶ ἢ ἴῃ (86 Θγ68 οὗ Ηϊΐδθ Θμθιλῖοβ ὈΥ̓͂ (9 ΡΓΑΪ136085 
οἵ Ἰἰι016 οὐἰ!άτοη. δὲ 6 δοηίτγαβὶ Ὀοίνγθϑη [}6 
ΚἾΟΥΓΥ δῦονο (6 ἀθαύθηβ δηᾶ (μ6 τπαουϊἢ οὗὁἨ ὈΔῸ68 
δηὰ Ββιυοκὶΐπβ! γοὺ ὉΥ Ὀοΐῃ ἰδ παπιὸ οὗ αοἀ 
ἰα τηδάθ οχοοιϊοπί. ΑΡυΒΟΒΟΝ 85 ΤΆΒΑΒΌΒΥ ΟΥ 
Ῥανιῦ:-π-ΟΗΑ ΕΒ 8: ΤΏΘΡΟ 5 σὰ ἰὰ ἐπθ 
ΒΟΘΩΘΥΥ͂ οὗ ἃ ΠΟΟΙΌΓΙΔΙ 9ΚΥ ἰο ἰδ (μ0 βου ἰο 

ΤΗΕ ΕἸΒΒῚΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡῬΒΑΙΜΕ, 

| Ρίουϑ σοπίδηρ᾽αἰΐοη. Τα πιοοὰ δηα {8 056 Βίδ 8, 
δῦ ἀγο (ΒοΥ ἢ Του δύο ἀοίδοίιοα ἔγομι (ἢ 6 
νον], δηὰ ΠΥ Ἰἰἔτ 8 δῦονο ἰϊ, ο ἔδεϊ ψ ἢ - 
ἄγανα ἔγοαι (86 δδγίῃ, δηῃηὰ γἶ8βθ ἰη ἸΟΥΥ δὈβίσδο- 
τίοη ἔγοιῃ (15 ᾿ἰτ{10 {Πααῖτο οὗ Ὠαπιδὴ ραβδί οηβ 
δοά δυηδῃ δηχίοιϊθβ. 86 τπυϊηὰ ἀθαπάοηϑ 186] 
ἰο γϑνογίθ, δῃὰ ἰϑ ὑγαυβίογγοα ἴῃ (86 δοβίδου οὗἉ (8 
(πουρσὶ ἰο ἀϊθϑίαηὐ δηἀ υποχρίογοὰ σορίοηβ. [{ 
8668 Ὠδίαγο ἴῃ (ἰι6 βαρ  Ἰοἰἰγ οὗἨ Βοὺ ρτοδῖ οἷθ- 
τη θ6η.9, δηἀ 8665 (6 (οὰ οὗ παίυγο ἱπνοβίοα τὶ ἢ 
89 ἷχἢ αἰἰγθαΐθ8 οὐὗὁ νίβάοιῃ δηὰ πηδ᾽θϑιυ. 
--Ἰ ΟΜ 8 ΑΤΒΟΝ: Μοαϊ αιου δὲ5. ἴον υπ1]}18- 
ἰοῦ. Βοη θανίἃ δὰ Ὀθθ σοπίοιηρ] αἰ (89 
ψγΟΥΪ 8 ΟΥ̓ ογθϑίΐοη, ὑμὶν δρίοπ ον, ΠΔΓΙΔΟΣΥ͂, Τη0- 
ἰἰοη. ᾿ηδπθη66, ἢ6 1618 (μ6 ῥ᾽ απι6κ οὗἉ ρυὶὰθ ζ8}}, δὰ 
Ὀοαὶπα ἰο Βανθ 861[-δαϑίηρς (μου ρ (8.---Ο, Α. Β.] 

ΤογΘ 18 ἰῃ Ὑοὸγῦ. ὃ ἃ ψοηογίαὶ! σουουπα οὗ 
δοϊίης ; σαϑύ ἰο (Π6 οαγί ἢ ὈΥ δ᾽ὶ8 τι] ϊδίϊης ΧΤα- 
Βοοίοη59 ὕροη {86 ψοπάοτϑ οὗ ἰδ ϑαυθῆβ, δηὰ 
86 ἰηϑίηϊβοδποθ οὗ πιῆπ, μ6 σίβοβ, 'δοὰ τρ ὈΥ 
{19 δοπϑοϊουϑηθ88 οὗ (86 ΒΟΏΟΡ πὰ ἀϊκηΐϊ Ὀ6- 
βϑίονγοά ἀροῦ πἷπι Ὀγ αοα ἴῃ τηδικείπρο πἷπὶ στοαίεν 
ἴμδῃ 8}1 {1689 ομάογ8 οὗ ῃπδίιγθ.---Ο, Α, Β.] 

ῬΒΑΙΜΟΊΙΧΣ. 

Τὸ ἐλε ολὶε Μοωείοίαη ὑροη λω(λ-Ἰαδδεπ, Αἰ Ῥεαΐπι 97 αυϊά. 

1 Ι ν111 ργαΐβο ἐδ, Ὁ 1.0 ΕΡ, νι ΤΑΥ͂ Μ80]6 Βοαγί ; 
Ι ψ1}} βῆδν ἔοσί 4}1} (ΠΥ τρδυν !]ουβ ΟΣ ΚΚΒ. 

21 ν1}} Ὀὸ ρ]δα δῃηά σαϑζοϊοθ ἴῃ (896: 
Ι ν1}} βίῃρ ῥγϑὶβο ἴο {ΠΥ πδηιθ, Ο βου Μοβὶ Ηρ. 

8 ὝΒοΩ τΐηθ δηθιΐθβ ΔΓ ἰγηρά ὈδοΚ, 
ΤΆΉΘΥ 584}} 1} δηὰ ῥϑυίβῃ δὖ [87 Ῥγϑϑθῃοθ, 

4 Ἐὸγν ἰδοὺ μιαϑὺ τηδι ἰδ η6α τὴν τὶ ρηῦ δηα ΤΥ οδα86; 
ΤΆου βαίοϑὺ ἰπ [89 ἰΒτοῦθ υάρίηρ; στρα. 

δ Τμου μαϑὺ το υϊκοα {π6 μοδίμοῃ, μου μαϑὺ ἀοβίσγογοά (Π6 πὶοκοά, 
Του μαϑῦ ραΐ ουὖ {861} Ὠϑηηθ ἔΌΓΟΥΘΓ 8δῃα ΟΥ̓ υ. 

6 Ο ἰδοὺ ΘμΘΩΥ, ἀοδίγιοίϊοηβ ἃ ΓΘ οοῖὴθ ἴο ἃ ρογρϑίι αὶ δά: 
Αμπὰά ἴδου μιεϑὺ ἀοδίγογοα οἰὐ165 ; (Πι6]} ΤΘΙΔΟΣΪΆ] 18 ροσίβιθα πὶ (Βοῖ, 

7 Βυὶΐ ἐμο ΠῸῈΡ 88.811] οῆυγο ΦΌΓΟΥΟΥ: 
Ἠὸ δαὶ Ε᾿ 

8 Αμπὰ ἢ9 βὴ8] 
δΙΘα ὮΪ5 [Πτο6 ἴῸΓ ἡυαρτηηθρηΐ, 
υᾶρο [86 ψου]ὰ ἴῃ σὶρ Ὠἰθοῦβηοβθ, 

Ηὸ 88}4}} σαληϊβίοῦ ᾿υαρταιεηὺ ἴο [Π6 ῬΘΟΡΙΘ 'π ὑρτὶρ ίηοβα. 

9 ΤῈ ΠῸΒΡ αἶβο ν11}] θῸ ἃ τοῖυρϑ 0 [86 Ορργοββοῦ, 
Α τοῆιρο ἴῃ (ἰτη69 οὗ ἰχου Ὁ ]6. 

10 Απά {86γ ἐμαὶ Κπον (Δ γ πδῆὴο Μ11] Ραΐ {μοῖν ὑσυδὺ 'ῃ 1866: 
Ἐογ δου, ΒΡ, μαϑὶ ποὺ [ΌΣβδίκθη 61 ἐμαὶ βϑοῖκ {Π66. 

11 Κ'ηρ ῥγβίβαεβ ἰο ἐο 1.0 Ε}, ψῃϊο ἢ ἀπ] οἰ ἴῃ Ζίοι: 
Τθοϊαγθ διροτρ [ἢ 6 ΡΘΟΡ]Θ δ18 ἀοΐηρβ. 



ῬΒΑΙΓΜΊΙΣ. 9ὃ 

12 ὙΥΒΘα 6 τη κοί ᾿μαυϊβι[οη [ῸΣ Ὀ]οοά, 86 ΓΟΙΔΟΠ θοΓοί ἰδ οπι: 
Ηὸ ἴογροίοί ποὺ {6 ΟΥΥ̓ οὗ [86 Βυμμθ ]6. 

18 Ηδγυϑ τροΓΟΥ ὕρο 16, Ο ΓΠΟΒΡ; σΟμΒΙ 46 Γ ΤΑΥ͂ ΓΟ Ὁ]6 εὐλιοὴ, 1 διὸ οὗ ἴμθηὶ ἐμαὶ 
ἢδίθ τη6, 

Τῆου μα ᾿ἤοβὲ τὴ6 ὕρΡ ἔτγοια {πὸ ραΐοϑ οὗ ἀδδϑίὰ: 
14 Τιδι 1 τΠΔῪ Βῃ ον Τοσί 811 [ΠΥ ᾿Γαῖθ6 

Ιὴ 186 ρμαίεβ οὔ (6 ἀδυραῦον οὗ Ζίοη: 1 5}}} το)οΐοθ ἴῃ (ΠΥ βαϊ γαϊίοῃ. 

15 ΤΉ Βϑδίμβοη δγὸ βυῃκ ἀονῃ ἴῃ {μ6 ρὶΐ ἐδαέ {ΠΥ τη8Δ66 : 
Ιὴ [Π6 ποὺ ΜΟΙ ὉΠΟΥ͂ Βἰα 18 ὑποὶγ οὐχ ἴοοὺ ἰδίζθῃ. 

16 Το [,0Ἐῃ}Ὁ 18 πονῇ ὁν [86 Ἰυάρσπιοηὶ εὐὐλίολ, ἢ6 Θχθου οί : 
ΤῊ ψ]οκοα 15 Βπδγοά τὰ [86 νοῦ οὗ Β18 

17 ΤΠδ τ ]οκοα 5841] θ6 ἰυγηρα Ιηἴο 6]], 
Απά 41} 186 παίίοηβϑ (Πδὺ ἴ᾿γροῖ αοα. 

δ. ΟΥ δηα8. ΗἸρραίοη. 

18 ΕῸΣ {Π6 ΠΟΘΑῪ 58}}4}}] ηοῦ Δ΄ ΜΑΥΒ δθ ἰογροίίθῃ : 
ΤὨ6 ἀχρθοίδοῃ οὗ [88 ΡΟΟΥΙ 888}} πο θυ 8 ΤΌΣΘΥΘΓ. 

19 Ατῖβο, Ο ω0ἈὉ; ἰοὐ ποῦ τἤδη Ῥγουδὶϊ : 
1κἴ τὲ Ποδίμϑη Ὀ6 ᾿παροα ἴῃ [ὮῪ βιρ ῦ. 

20 Ῥαυΐ τ1Ἐποπὶ ἴῃ ἴραγ, Ὁ ΟΕ: , 
Τἴαὶ ἴἰλ0 Δ. ΟΠΒ ΠΙΔΥ ΚΗΟΥ͂ ὑΠΘΙΏΒΟΙΥ 65 0 δ6 δι ταθη, 6] 88. 

ἘΧΡΒΟΕΞΤΊΟΑΤΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

[τῷ ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟΗΛΒΑΟΤΕΒΕ. Α Ῥβδΐηὶ οὗ 
ἐβδηϊκασί νης (Υ6 τ. 1, 2) δέου ἃ υἱοσίουυ (νϑν. 8) 
ΟΥ̓́ΟΡ 186 Πποωῖμποη ττουχαῦ ὈΥ Ὀίνίπο ᾿υάᾳημοηι 
(τογβ. 4-6), ὀχ ργοβϑίηρ σουβάθποθ ἰη Ηἶβ σοηϑίδηϊ 
Ρτοϊοοϊϊοη οΥ̓́Ιμ6 Ορργαϑϑϑὰ (τνϑυβ. 7-10); ὑπογθ- 
ἴογα ἰ86 ρου δΎ9 [0 ὑπὰπὶς αοα (το γ8. 1], 12), 
δηὰ ῥτᾺΥ ἰο Ηἰἶπι ἱπ ΟΥ̓ΘΥΥ͂ ἰἰπι6 οὗἩ πϑϑά (νθγ58. 18, 
11. Το 3 αϊοῖα!] σογογπαδηὶ οὗ αἀοα σα.868 (ἢ 9 
Θηοηἶ68 ΔΏΔΙΪΥ ἴὸ ροτὶϑ δηαὰ βᾶνοϑ (6 Βυ ΌΓΘΓΒ 
(τεγβ. 168-18) : τ-μογϑῆοτο [16 ὑγυύοῦ (Υ6τ8. 19, 20) 
τ ϊσῖ ΘΒ ΟὟ5 [86 ἀδηρσογουβ ροϑἰιΐοῦ οὔ (δ 6 ῬΒδ]αι- 
δι δῃὰ 198 Ῥθορὶ6. Τὴθ Ρθορΐο οἵ ἰβγδϑὶ γγ8 γ8 
ἰπάἀοοα ΥΟΓΥ ΖΟΏΘΓΑΙΪΥ ἴῃ βιισἢ αἰ Γοαπβίδ 068 89 
(815 (ΗρΓ.}, Ὀὰὺ Μ18 ἀο68 ποὺ ἱπηρὶν (δαὶ 1ΐ ἰδ 
ΒΓ ΠΙΟΤΟΙΪΥ͂ 8 Βαρροβοάὰ σΔ86 (Ηδημρβί.). [1 (86 
τθδη κί} Γοπε λ ὈΓΘΏΟΘ (Υ6Γ. ἡ Θπι ὈΓΔΘ6Β [9 6ῃ- 
εἶτα ϑοτῖϑϑ οὗἁἨ ἴοσιμοσ θη Π.5, γοὶ τον. 6 Γϑίογθ ἴο 
ὙΠΑῚ ἢ48 1.8. ὨδΌΡΟΠΘα, δηὰ ἱπάἀθοὰ ἰο ρψύοδὶί 
ΟΥ̓ΘΥ ἤγΟΒ οὗἁ ἃ ἴογοῖ τι ΘΠΘΙΠΥ Δ[ΌΟΡ ΒΈΎοσο αἶ8- 
ἰγαδα ἴῃ ἰϑτϑοὶ, το Π48 ποὺ ουϑη γοῦ θη ρον 
δεδβεὰ. Τότ ἰ8 πὸ βυϊδηιοϊοηῦ τοαβοη ἰὸ ἀθθοθπὰ 
ἰδίο ιμ6 ἐἶπι68 αὐΐον {πΠ6 οχὶϊο (Ενγα]α), 5111} 1688 
ἴον (86 ΜΙ δοσδῦῤδῃ ὑἰπη08 ὙΓῈ Τοΐογοποθ ἰοὸ ἐῃ9 
ἀρδὶ οὗ 7υ0.)κ56 Μδοσδῦθιιβ (ὕοποπια). ΤΠ] 
Ῥεῖ σδηηοὶ παν οΥὐἰρί παὶοθα ἴῃ 1160 6Χ}1]0 1.861 
(Βενταπά) οα δδοουπὶ οὔ (86 “ ζαί68 οὔ [86 ἀΔρ]".- 
(6 Ὁ οἵ Ζίοπ ᾽᾿ (γον. 14), δῃα 78 ΤΏΔῪ ποῖ ΡὈΐἶδοθ 1ἱ 
ἴο0 Θαυΐγ, ὈΘΟΘΌΒ6 Υ6Γ. 11 δ᾽ γ Δ αΥ πιθη 008 ΖΊ0η 
88 (Β6 ΤΟΥΔῚ βοαὺ οὗ Φοῃουδῃ. 1 δρτοοθηί νὶ ἢ 
(ἷα 'ἴθ 186 τϑύϑγθῃσθ τ βίο βοῖλ6 ΟΥ̓ΟΤ]Οοἷς (0 186 
ἄφδι οἵ ἀ οἸ δι ἢ (ΟΠ 6]ὰ. εἰ αἰ.) οΥ ἰο Αὐδβαίοιι (Βυ- 
ἀΐης.). οσ Νῦδὶ (ατοὶ.) Μίδυγον {δ ΚΒ ὑπ αὺ [Π0 
κίης Ἡοσοϊκ Δ ἢ 85 (86 δαῖμον οὗ ἰμ18 Ῥβδ]πιὶ δὗνον 
δῖ5 ἀφ) σοταποο ἔσοπι 86 βίοβοε οὗἨ βοῃῃδοποῦῦ. 
θο ειϊο τοΐογβ ἰο ὑμ6 Αβδγγίϑδῃ ὑΐπι68 ὙΪΓῊ ΓΘ- 
ἴεσγομοθ ἰοὸ 15. χχχὶϊὶ. Μοδὶ ἰπίουργοίογδ δ θα 9 
ὃγ θενὰ, πηι ᾿πἀορα οἶμον πϊίμους διἰουριϊης 
ἰο πιδιὶς ἰῃ6 ἰἴἰτὴ9 ΙΔΟ0ΓῸ ΟἸΟΒΟΙΪΥ (Ὀδῖμ6, ΚΏΔΡΡ, 

ἘΒοβϑηπ.), οὐ τοίου ἴξ ἰο ἐϊ:6 Απτηοηϊίθ δηὰ 'υ- 
τίη τῶν (Μίοἢ., Μυπιΐηριο, εἰ αἰ.), οὐ ναὶ ἰθ 
Ὀαϑὲ, ἰο ἐῆο ψαγϑ ψίτ τ0 ῬὨῈἢ ΠἸΒ01Π68 ΟΙΟΣ {110 
οὐϑηί, 2 ὅδ. νυ. 7, (Ηἰ τὶς, θ61112868}). ΗἰΣὶς δὰ- 
ἀυσρ8 88 πιϑτκβ οἵ 118 οΘοιηροϑί(ἰοη ἴῃ {πὸ θαυ] οϑῦ 
{1πλ698 οὗ ῥβϑδϊπιοαν : ἱἰμὸ τουρῇ δηὰ Ὀγόκθη ᾿ἰδὺ- 
υακο, [16 ἰΘΥΒΘΏΘ58 οὗἨ οχργοβϑίοι, Ῥθου Δ Ρ (165 
ἴῃ ἐῃ6 .}86 οἵ ψοτὰ8 δηά ἔογπιβι Ηδ ρίνοθ ῥσο- 
ταϊηθη00 ἰο (6 ΤΩΔΗΥ͂ ΓΟΒΟΙ ὈΪΔΠ6Ὲ8 τ} (086 
Ῥβαΐπυβ, γι οἢ τὸ ἀοοϊάοα]γ Ὠανϊάϊο, Ὀγ (ἢ 6 δρί 
Ῥοίιδνὶς δαὶ ννόο τηῦυδὶ ποὶ ΟΥ̓ΛῊ ἴΠ6. 1168 ἴο0 
6] ΒΟΥ ἴῃ ἀἰδιϊη συ ϊδίης ἰδ 6 ἰά6λ5 δορὰ Ἰδηρσυδρκο 
οΥ̓͂ θανιὰ (σοπρ. 2 δι. 1. 190-27 ; νἱῖ. 18-29 ; 
ΧΧΙΙΙ, 1-7); δῃὰ 86 ὑϑμδυκβ ὑπαὶ ΜΘ ταροί (Π6 
ΔΙΡΒΔΌοΙἶ 08] γα ζοιηθηὶ οὗὁ ΥΟΥΒ658, ΠΟΎΤΠΘΓΘ 1ἢ- 
ἀδοα Ὀοῖοτο ἔμ ὑἴπι6ὸ οὗ Φογοιιίδ, Ὀὰὶ [6 (16 
ΔΡΓδηροιηθηΐ ἰῃ ἴΠ6 ΟΥΘΓ οὗ {Π6 σοηβοπδηίβ ἰ8 
0 γ6 ΤΟΥ ἔρθοΙΥ θα, δΔηὰ 15 πο σαγτί θα ουἱϊ; 8 
Ἰδίοσ δαίμον που]ὰ ποὶ Βατθ γοηϊυγοα ἴο ρΡγοοοοϑα 
80 Ἰοοβοῖγ." 

ΤῊο Ῥβδΐηὶ 18 80 δοιηρίοὶο ἰπ ἰἰβ6] ἢ, δηαὰ 88 
ΜΟΙ ΠΙΒῺΥ Βίγοηβ ΓΟΒΟΙΔΌ]ΔΠΟΘΒ ἰ0 {86 [Ὁ] η ς; 
Ῥβδ], βσιι ἃ ἀἰογϑηῦ ἰοπθ ὑπαὶ ἰΐ.6 ἴαοὶ ὑδαὶ 

. ΠΡΡΙΠΈΒΕΝῚ “ ΤΏρ50 {πο Ῥπαΐπια [ἰχ. ἀπὰ Χ.] βΒῆονν (Πδὶ 
ῬαΥϊὰ σοπιροδοὰ δογοθίίοϑ Απὰ ΝΥ ποῖ Αἰροης ἴῃ9 Β0- 
τοϑὴθ 180 Επηἰτ5 αἰ γοθν σοπηροθοα δογοβείοϑ (Οἴσενο ας αἀἐνίῃ. 
11. δά, ὁ 111) γμο ἀἰά ποῖ ὈθΙοηρ ἴο ἴΠ6 Ἰοβάθι, θα το [89 ἰγὸπ 

7τοῖι ὙΠϊσὮ τἴη9 κοΪ 6 δὲ ὈΘΘα ΘΠ Υ ἀτοθο ; δη ΟἿΓ πιοσὲ 
ἀπεισας ἰοστοδη μογοῖΐοδ δύο ἴῃ [8π6 ἔογτι οὗ δ᾿ Πἰογαϊίου. Μογθ- 
ΟΥ̓́ΘΓ, ἴπ0 ΔΙρΡὨΔΌΘΙο ΌΓΠλ 156 ΡΟΡΌΪΩΣ, ΔΒ ἯΘ 8660 ἔγοπιὶ Απρτι- 
τίηο, Φείγαοσί, 1. 20. [1 [6 ποῖ ΤΘΓΘΙΥ 8 νύθαὶς συ δι υἷθ ἴον 
ἴιο ἀορατγιοα ορί τς οὐ ΡΟΘΊΣΥ, ἰἰ 8 ποῖ ΤΏ ΟΥΘΙΥ͂ 8 ΟΧΊΘΓΠΑΪ ΟΓ- 
πηηθῃΐ ἴὉΓ {Π6 ΟΥ6, τ [88 {86} ἃ τιοκπίης. 1Π0 ἀἰἀδοῖίίς ροοῖ 
τοκασὰδ ἴΠ6 ΤΟΥ οὗ ἰοἴθτη δῷ βῖ 'γϑ Ὁ ΜΠ σἢ ἢθ ἰομδ ἰδ ρῃ- 
ΡΠ ἴὸ 16 δα ποίθαγΥ οἵ νυ ἰϑάοπι, ΟΥ̓́ΔΒ 1110 σα κοῦ οὗ ΤΠ Ρδτγί5 
ἰῃ τι εἰσἢ ἢ6 ὑίδοοθ ὑπὸ ροδυϊ οὔ ἰθ πίθδυμμ. Απαὰ {Π0 ἱγτία 
σοῦ γοχαγβ [Ππ6πΠ|ὶ 85 [26 ΠατΡ ὕρσῃ 6} [Π9 ϑέτίηρθ οἵ ψἩΠ|σ ἢ 
[ο Ρἶαγα ἰπ στάοδν ἴο ΟΧΡΓοδα ἰδ Γϑο μα. ἔνθ [19 ργορδοῖ 
ἄοσα Ὀοὲΐ δοοτῃ ἴ0 δ] οΥγ ἴΠ0 ογάοσ οἵ ἰοτο ΓΒ ἴὸ οχοτί δ [8 - 
6Π06 ἸΠΟῸῺ ἴδ ογοσ οἵ Πἰβ ἐπουρῃῖ, 8886 οἷοαῦ του Ναθ 1. 3» 

Ἴ,͵ Ὕπδυ πον διοπας ὑΠ6 ἢπ6 ΘἰρΠθυθοϊ 81 Ῥ561π|5 (ἰχΧ., Χ., 
χχυ, χχχίν., χχχυῖὶ,, οχί., ΟΧ"., οχίχ., 6Χ1}.), ἕο ὕΘαΡ [}9 
Ὡδιὴθ οἵ ὑδν ὰ (ἰχ.. ΧΧΥ., χχχίν,, ΟΧὶν.) τὸ ὙΠῚΠ1 οἱ τροραγὰ 
τοι 85 ποῖ Ὁ Ῥανίὰ Ὀδοδιϑο ἴ[μ6 ΔΙΡΠ Δ ο αἱ δυγδηχομπιθηῖ 
'φ ἸΏΟΤῸ ΟΥἩὨ 1088 ἰποτοῦ ΒΥ οδεσίοα οαἱ."--Ὁ. Α. Β.} 
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Ῥϑ4}πὶ χ., γι ῖσοι ἴδ ν᾿ (λοαΐ 4 (1116, ραν 1 Α}Ὺ σαν- 
τὶθ8 οαὐ {6 δἱριδθθιϊσ8] ἀγγδηζοιηθπὶ υϑοὰ ἴῃ 
[818 Ῥϑδ]1 ΟὨΪΥῪ ἰο Ῥ, ἀοςο8 ποὶ 1.5.1} υ8 ἴῃ Γ6- 

ξαταϊης οὶ Ῥϑα]πὶ8 858 οὐὔἱ κἰ Π ΠΥ ὁπ6 σοηποοῖοα 
ἈΙΡΒδθοίσαὶ Ῥβδίιη, νυ ἶοἷν ἃ ΓΘ Υ ΔΓ 5 νν 88 Ὀτοίκθη 
ἊΡ δηά γονϑοά ἴθ {ν͵χἅῪὸῪ ρμδγίβ (δ πουκὶ ἱπιροτ- 
ἰδηὺ ΓΟ ΒΟ.8 ΠΠ:ΔῪ ὃὉ6 Δαἀβαοοά ἴον (ἰι1ῖ8.ι ΤΟΥ 8ΓῸ 
Ὀοϑὺ ρῥγοβθηίθά Ὀγ Ηιυρΐῆ, ππὰ ΘΟ. Βαυν ἰπ δ 
Ὑ οἰἰο᾽ Β Οὐ»ηπι.). ΝοΥ 4068 ἰῖ 51} ὧϑ πὰ ποσοτά- 
8η060 ΜΥἱΓ ἰἸ0 δορί. δηὰ Ψψυϊχαῖο ἰο υπὶΐα (ἰἸοπὶ 
Βϑαῖΐῃ ἱπίο ὁη6 Ρβαΐαι (ναϊά, Κνημι, 83846}}5) 
[ΠἰϊἸεΐξ τοζαγ 8 (Βθι ἃ8 ὕνχο 60-οΥ ηδιθ αἰ γο5 
οἶδ ψι|0]6 οὐἨ εἰρίον απἰίγ. Τὸ (μΐθ 6.1}: 256 ἢ 
δβϑοηίβ, δηἀ (15 Β6 618 ἴ0 0 (6 Ὀθδὶ δβἰϑίθιηθηϊ 
οὔτΠ6 οὁ8486, ἴοτ (116 δργθοπιθηΐ ἰ8 ο1056 δῃὰ γϑ- 
τὰ ΚΑΌΪΟ 45 "νοὶ ἰη {6 Βα πὶ {ΠΟ 86 1 γ768, 89 ἴῃ 
(μοῖὶν ραν ης ρατίβ οὗ {Π 6 5186 ΔΙρ Δ 6.164] οΥ 6 Γ. 
Ηυρίοϊα βηόον8 ταν (86 ἀἰδτθησο ἰη ἰοπα 18 ποὶ 
ὑπι18.18] ἴῃ (116 Ῥβα] 8. ϑιυσὶὰ οἴ ΔῈ κ68 οὐ δος 
86 ἰγθοαυθηΐ (υἱά, ΒΒ. χχνῖὶὶ. ; χ]. ; δυὰ ἴῃ 8. ἰχ. 
1:86], ἴῃ τ γθ. 18 δηὰ 14).---Ὁ. Α. Β.] 

Αἱ δἰτορὺ πᾶ8 Ὀθ6ῃ πιπὰθ ὈΥ Ὠο᾽ 1280} ἰ0 6χΧ- 
ῬΥΟΒΒ [9 δἰ ρῃαθοίσα] δύγϑηκοιθηὶ οὔ [6 Ηδ6- 
Ὀτοὸνν ἰῃ ἀθγδη. [{ πουϊὰ, ον οΥο, ᾿Ὠ} 6 ΟἿΡ 
οἴἴογίβ 0 ρουβρί συϊν ἰἴ γὸ βου! ἃ δορί ἰ. [ἱ 
ΟὨΪΥ͂ τοι ἢ 8 ἴ0 Γοιιαυὶς (ποὺ (6 ᾿ηἰΡοα οί ΟΥΥ 
δίγορθ, ψῃ σῇ βίαϊθβ ἐἰῃ9 σοπίαηίβ, 658 ὑῃ6 Βα 
ἰΏ 114] Ἰοτύον δὲ ἴῃ 4}1 [ΟΡ 1ἰπ68; ἰμδὶ ἃ Βίτορἢ 8 

“αὶ Ὕ 18 ΘὨΓἾΓΟΙῪ Ἰδοϊκιρ ; 6180 οὐδ νὰ 7, ἀπ- 
1688 {158 15 Θοπίϑδί πο ἴῃ {86 ΠΟΙΥ͂ πδῖὴθ οὗ Θοά 
(τον. 7, Ηρ Π.); διὰ (δύ (86 οἹοδίῃρς Βίγορο "8 

᾿πδίοβα οὗ 2. 

[ιὲν. 1. εν. 1. ὙΨΠΠ τῶν τυ ο]6 ΒθατΊ.-- 
Ηαυρίο]α : “ΑΛ τὰ 50 Ποατί, ποὺ τηογοὶν 
αἰϊὰ (Π6 πιουΐῃ, (18. χχῖχ. 18), βου Ϊυ, 
Βαποθ οχὶσ. 7, “πιὰ Ὠοποϑὶ μοαγί;᾽ ῬΔΙΙΨΥ, 
ΖΕΔ ΟυΒΙΥ, τ 4}} (Π6 ρονοῦβ οὗ (6 βοιι, 88 
Ἰοῦθ πηὰὲ ἰγυαϑὲ ἴῃ αοα βμουϊὰ Ὀ6, Ὠουϊ. ἱν. 29: 
Υἱ. δ: χ. 12, εἰδ. [Ιπ 1118 ἰ8 σοπίαἰποα (μ6 1468 
{Πδὲ αἰῤ ὑμ6 ΠΟΏΟΥ 8 σίγοη ἰο 6οα, αἱϊ 18 ἀδογὶ δὰ 
ἰο Ηἰ8 στῆσο, πηά ἴΐ 18 οἱ ἀϊν] ἀοὰ Ὀοίνγθθη Ὠΐπ- 
8017 ἀπὰ αοἂ ((α]γν.)"--ΟΑ. Α. Β.] 

ϑιν. 11. εν. 8. ΤῺ τ86 τυαγηΐηρβ οὗ τΐὴ9 
ΘηΘιΐθ85 ὈδΟΙ͂ς---ΑἸῚ ἰΐ6 δποΐϊοπὶ Υϑυβί ἢ Β Γ6- 
ξεατὰ 2 48 ἰθιροχσαὶ,, δηαὰ ἱπάοοὰ ὑΐ6 δααυΐγα- 

Ἰοπὶ οὔ ὧλόέη ἴῃ (086 δηἰθοοάοπί, ἴο ἡ Βῖσι (ἢ 9 586- 
οομὰ πιρῖρθον" οὗἨ [86 γ6 γ86 {1160 [ὉΓ.5 (ἢ 6 ΘΟη8Β6- 
αυοπηὺ ἰη ἰδ ἕαίαγο [80 Α. 7.1 Μοὶ ἱπίθγρτγο- 
(ογβ, βονονον, πὰ ἤόγὸ ϑίδιϑα (.)6 βυδ]οοὶ διὰ 
Τϑδβοη οὗ (Π6 ΟΥ --Ξ οπ δοσουπί οὗἉ δαὶ, Ὀὺ [Π6 Ὺ 
ἰγδπβὶδίο (πΠ6 ἰπδηϊ να, ἴῃ ᾿ν086 βίθαα ἱπιροῦ- 
ἔος(8Β ἀἰγϑο Υ δοιιθ, ἰῃ (6 ΓΘ Ὁ ἰδ6 ρογίδοί, 
δηὰ ἰδυ5 Ἰἰοοϑοη βοιηον μαῦ ἰῃ6 δοῃπθοίΐζοη ὃ6- 
{668} (6 ἔποί οὗ [86 νἱοίογυ διὰ 118 οοϊοταιίοη, 
νο ΔΙῸ 80 ΟἸοΒοῖν οοηποϑοϊθα ἴῃ (6 Ῥβδίηι. 
[θ6] ἰσβοι τοραγὰθ 86 Ῥγθροβιϊίου 3 88 ᾿πάϊοα- 

εἰηρ {ἰπι6 πα γΘΆΒοὴ δί (86 βδ10 (Ϊπ|6, 1ἶϊκ6 διΐῃ 
γεσεαεπίίδιιδ ἀοδίϊδιι8 πιοὶα τοῖο --- ἰὰ ἰ 6 ἰπτηΐης 
οὗ ΠΥ Θηοαιΐο8 Ὀποὶς. 80 Εἰ γα]ὰ, ΑἸοχαηάθν. Ῥο- 
ΤΟΎΤΟ ΓΟΠάΘΥΒ ἰὑ 85 ΓΟΆΒΟΠ, 4" ὈΘΟΘΌΒΟ Τἷη6 6Π6- 
τοἶθ8 8.6 ἰατηοα Ὀδοϊςσναρὰ (Ὀθοδυδ0) {Π6Υ δία - 
Ὦ]6 δηὰ Ῥδυῖδ δὲ (ΠΥ ργθβθῦσο.᾽" Ηπρί6] ἃ το- 
ξαγὰβ ' 865 ἀδοροπάϑηϊ ὕροὰ [16 Ῥγουΐουδ 10Υ δπὰ 
ΡῬτδὶ80 88 (9 σγουπὰ ΟΥ τϑϑβοῦ οὗἉ ἰΐ, δηὰ ἰγβπβ- 
Ἰαίοβ, “ὑπαὶ τΐηθ θη θπιΐο8 γοίγοδί Ὀ8οκ, βί π10]6 
δηά [411] Ὀοΐοτο ΤΥ οουὔυπίοπδησοθ.᾽" Τἷ8 18 [86 
θοϑὺ γοηἀονγίηρ.---Ο, Α. Β.] 
ΤῈ ρΡογίδοίβ ἴῃ γ ῦ8. 4-6, ΒΟΎΘΥΘΓ, 8.0 ἴῃ 60}- 

ἰγαδὶ τῖῦ [86 ἱπιρογίθοίβ 'π γε σ. 7 βα., δῃαὰ ΒΗ 

ἐαὺ (86 Ὀϊνίηθ Ἰυἀκχιμοηΐ 18 ηοἱ οἐχροοίοα ἤτβὶ θη 
δοσουηΐί οὗ ΗΪ8 γἰιιθουβη 688 (06  οἰϊα διὰ {}16 
δηοίοηΐβ ν Π0 8180 Ἰηϊογργοίοα (18 Ῥβα]α 85 Ν168- 
ϑίϑηἶο), Ὀὰϊ 688 δἰγεδαν ἰδίῃ ρίδοα (Ηυρῇ, εἰ 
αἰ.) 6 γοίργθησο ᾿θΥ8, ΠΠΟΥΘΟΥ͂ΘΓ, 8 πο ἴο 
Οοα᾽Β δἰ οὐ ΗΪ5 δἴθγπαὶ, βθαύθγ, ΤΟΥ] 
{Προ θ, 88 νοῦ, 7 α[ Δ. Υ.7, Ὀαὺ ἰο 6, ἰβίογίοδὶ, 
διὰ ἱπάοοα ᾿πάϊσίαὶ δοὶ οἵ {1118 οί θγῃπδὶ, 8}}- 6 λ- 
Ὀνδοΐηρ ϑδονθγοῖσηιν οὗ 6οἀ, ἴον ἐπα δοδοιιρ 18}}- 
πιοηΐ οὗ ψΒὶσ Η6 Βὲ8 ἴδκοὴ Ηἷβ κοαὶ ἀροὴ Ηἰ8 
{Βγοπ9 οὗ ἡυάρπιοηί (τοῦ. 46), ψ υἱοὶ Ηθ 888 βε 
ἋΡ (νον. 7 δ), δῃὰ ἔγοιι νν δἰο 4180 Ηθ ν"}]} ἱπ (Π6 
[αΐαγο {το}. 8) μο]ὰ Ἰυάρηγοηῖ, δῃὰ σοπᾶον ἀδοὶ- 
Β'οη 8 γοδρϑοίϊπςς (6 ΠΆΓΟΠ8. 

δισ. ΠΙ. εν. 6. Φ1η9 ϑηθϑιιν--ἀθεϊσογοᾶ 
ἴο σταΐῃα ίοσονοσ; δηᾶ οἱκτίθ5α παοὶ Του 
τοοῖθᾶ ουῖ; ᾿ΠΘΙΣ ΤΩΘΙΏΟΣΥ 8 Ἰοβῖ, θυ ΘῈ 
τ ϑὲσβ.-- 4. Υ.. 16 ΘΒ ΓΠΙΛΟΙΥ Δϑίσγαυ μ᾿ 6 Γ6. “0 ἐλοι 
ἐπεέπιν, ἀεδίτμοίἰοτι8 ατγὰ σοπι ίο α ρεγρείμαὶ ἐπᾶ ; απὰ 
ἐλοι ἀαδί αεείτογψοα οἱ(ίεδ; ἰλεὶγ πιοπιοτίαἱ ἐδ Ρὲ- 
τί δυο ωὐδᾶὰ ἰδεπι.᾽""--Ο, Α. Β.1] Εἶπον ἰδ 8 ς0]- 
Ἰοοίΐνο πουπ, δπὰ ἷβ ἰο Ὀ6 οοπποοίοα τιῖϊ (Π 6 
ΡΙαΓΑΙ οὗἨ πὲ ΓοἸονίης ντοτῦ. ΠῺ 118 σο- 
βιγυοίίοη (6 ΤΟ] ον; τνογὰ8 ἀργὸ ἴο Ὀ6 τοζαγἀ θὰ 
88 ἴῃ ἀρροϑί(ϊοη (Π6 οί ᾽6), ΟΥ̓ 88 δοσυξαίνο οὗ 
οἴθοί (Ηυρ). Το πιοϑὲ δηοίθηϊ {γβηβ] (018 
αν {0]οννοὰ δῃοῖθοῦ Ῥοϊηιϊης το 15 Τουπὰ 
8111 ἴῃ βδγχο Οοάά,; διοογάβ ἰηβίοδα οὗὁὨ τυ ΐῃδ. 
Αοσογάϊης ἰ0 Βοπι6 Οοἀά,., να τηυϑὶ 4130 [Σ8}8- 
Ἰαία : οἰἐἴ69 δαϑί ἰΒοι ἔογϑακοῃ. Το ἰγϑδηβ]α 0 ὴ 
δπέπιϊοα ἰπϑίοδά οὗὨ οἰ[[68 18 υπ͵ 5018 8 Ὁ]Ϊ6.0 Αἱ (ἢ 6 
6086 οὗ {π6 οἴδα56 (16 ρῬγοποι ἰΒ ῥ᾽ δορά, ποι ἢ - 
Βίαπαϊηρ (μ6 Βυ ΠΧ 1188 αἰγοδὰν ργοσοὰθα. ΤΒ6 
οἰ 815 ἣν ἃ] ἢ 18 ἐΒΟΓΘΌΥ ἰαϊὰ ὩΡΟῊ οὐ δα τη 68 5 
{μπὲ {Ποῖν νϑηϊἰβητηθηΐ ἔγοπι ΠΙΒΙΟΥΥ 15 ξαγα, ἴῃ 
Θσοηβοαισοηοο οὗἩὨ (6 Ὀίνίηθ Ἰαάφπιοηῖ. Εοτ ἐδ 6 
γΑΥΪΟ.Β ᾿ΠΓΘΠΔΌ]6 δἰΐοιηρΙ8 (0 οχρ δίῃ {8 θη ἶ ΓΘ 
Ῥδββᾶρο, ψῃϊοῖι ἰ8 θυταοηραὰ τνυῖ ἢ} τδὴν αἰ 6 }]- 
ι168, υἱά. ΒοΒοηπι. ΗΚ ἐχρὶ αἷμ ὑΡῪ αἰ 6 - 
ΘΏΠΥ: Ο ἰμοὺ ΘΠΘΠΙΥ ! (6 ΔΌυΒ6 ἢ88 ἈΠ δηᾷ [0Γ- 
ΟΥΟΡ; δηὰ {86 οἰτ65 τ οι (ου ογβαῖκοϑί, ἐμ οἷν 
ΤΘΙΏΘΙΠΌΓΔΠΟΘΘ 18 Ὀϊο 6 ουἱ Τοτενοῦ. [78 18 δὴ 
Θχσθοαϊη ιν αἰδοσυϊ. ραβθαρο. ὙηῸ δυΐποῦ 885 
ἐμ ἰγσυθ ἰάδα 'π Ψ 8161) ἢ6 ΓΟ] ον 5 Ηυρίεο]α. [1 
ΠΥΒΥ͂ τηθηςΐοη. ΠΒΟΝΘΥΘΥ, {δαὶ (6 “7 λοι ΓΘΙδΓ5 
Ὀδοῖς ἰο ὑπΠ6 "7 λοι ᾽᾽ οὗ (6 ργοοθαϊηρ γΟΥΒ65, δηι 
18 ελουαὴ ἩϊταΒο] ἢ, διὰ ποὺ [6 ΘπΘαΥ. --- 
σ. Α. Β.] 

ϑισ. Υ͂. ον. 9. ΒΘιστοηρδοὶ]ᾶ [Α. Υ.: “2 - 
ισε᾽, ᾿Π ΟΓΘΙγ οὶ, 88 ἃ ΡΪἷδοθ οὗ τοΐιρο ἰο 
ψϊσῖ οὴ6 88 Ὀ66ῃ Βῃαίο θα. ΔΊΥΔΥ ἔγοῦ) ΘΠ 68. 
--Ορρσυϑϑδϑϑᾶ, ᾿Ἰτογ αν ἀοπη-ἰγοάάοη, ρουπάράα, 
Ὀὰχὶ ΘΟΠΒΙΔΠΓΥ͂ ΟὨΪΥ ἴῃ ἃ συγαίἑνο Β6ΏΒ6. --- 
ΤΙΟΌΌΙΘ, Ἰἰοτα γ ἴο 6 ουἱ οδδ, ρατὶΪγ 48 ἐζ- 
οἰμάϊπισ, ἃ ὍΩΓ, ΡῬΆΓΓΠΥ 88 οοπήπίησ, αἰδιγθ 88 
(Βιυρέ.). 

ϑίσ. ΥἹ. ον. 12. ΕἘοσ ᾽86 ἄν ϑῆβοσ οὗ Ὀ]οοᾶ 
886 τϑιθι Ὀθσϑᾶ ἴμϑαὶ [Ἁ. Υ.: ““ Ηλεπ ἀξ 
πιακειλ ὑπφιξδιίοπ ζὸγ ὀίϊοοα." ΤὥἔὈΠπΘ 3 18 ποὶ 

“ἐτρλεη,᾽᾽ 28 ἴῃ ἐμ6 ΕΠ Β} νουϑῖοη, Ὀυΐ “)}00Γ,᾽" 
“θ6650.86,᾽" αϑϑιρπίηρ [1.6 ΓΟΆΒΟΝ οὗ 0110 ῬΓαΐΒΘ, 88 
Εν α]ὰ δηὰ (ἢ δυΐμον, οὐ {86 δι ͵ ]οοί οὗἩ Β6 ἀ6- 
οἸαγαίοη “1λαί,᾽ 18 Ἡ υρῦ. δΔηὰ ἢ ε}1Σ80ἢ.---Η υρῖ-: 
“ ὈῪ Ὁ ΥἽ ΡΥΟΡΟΤῚΥ πιθϑῃβ [89 φοεΐ, {1:6 παδγεβὶ 
γοϊδίϊνο οὗ (9 τηυτάἀογοα πη, ὙΠῸ πηδί ΔΎ ρο 
Ηἷπι δοοογάϊης ἴο ἴπ6 ΟΥθηϊαὶ συδβίοηιν ; ΠΟΙ ἃ 
{1.19 οὗ αοα 88 οπο ψ8οῸ Ῥυῃϊβίιθ8, ΓΘΟΟΙΏΡΘΏΒ6Β, 
δηᾶὰ ᾿υάχεοβ; ὈΓΪΠΔΤΙΥ οὐὗὁὨ Ὀ]οοαΒ᾽64---ὈὉ 1ὲ 18 
ποὺ σομδηρα ἴο (8, θαϊ οχιοη 8 ἴο ἐμ6 ΡυΣΒἘ- 



ῬΒΔΙᾺ ΙΧ, θῦ 

τηϑηί οὗ τιϊϑάοοάβ ἴῃ ρΟΠΘΥΑ].᾽" 4 ΒΙοοι 158 υϑοὰ 
ἸΥΡίοδΙΥ οὐ ΒΥΠΘΔΟσ ΘΑ}, ποῖ ΟΠ]Ὺ ΤῸ Γ ἀδϑῖι, 
ἀοκιγαοίίου ἴῃ ΧΟΏΘΓΑΙ, θυ 4180 [ῸΥ ἸΏ) ΌΓΥ, ΆΓΊΩ, 
δυτί οὗ ΔὴηΥ Κἰὶπά. 8.0 “ Ὀϊοοά -“ε}}0᾿ 15 αἰ5ὸ υδοὰ 
ΚοΏΘΓΆΙΥ ἴον τὶ οἰ π688, υἱοϊθησο, δηὰ (μ6 σοὶ 
ΟΥ ἸΔΌΙΠ ἴον ἰἰ,᾽" σά. Ἠυρΐῆ, ἐπ ίοοο. “(185 
αοὰ ἰα 5εἰὰ ἰο Ὀ6 (0 ΒΥΘΏΡΟΡ οὗ Ὀ]οΟά, 85 86 
ΔΥΘΏσΟΓ οὗ 6ΥἹ] ἴῃ σοηθγ}}, ἀογι να ἔγοπι ἐ86 τηοϑὶ 
σοπϑρίοσπουβ κὶπὰ οὗ νἱοκθάηθ88 διὰ 1.8 ραπίβι- 
τηϑηϊ."--Ο. Δ.8Β.] ' 
Το τοδάϊηρ (γον. 12) 8. ἀουέα], τα βι]ν Ὀ6- 

ἵπεοη ὉΠ») δῃὰ Ὁ)». Βυρΐ. 8606 Κ8 ἰο ῬΓΟΥ͂Θ 

δζοϊηβὲ Ἡδηρβί. ἰδὲ ὑμ6 19 18. τὸ ἀἰ δ Έγοποθ ἴῃ (ἢ 9 
ταοδηΐϊης, Ὀὰϊ 6] ἰΣ8οἢ ταὶ δὶῃ8 ὑπαὶ (86 ΤΟΥΠΊΟΡ 
ὙΟΤᾺ τη 68}8 : 080 ΨΠ0 8.6 ἱπ ἃ δοπα!ἴοη οὗἉ ἀθ- 
Ῥυδϑβίου οπνίηρ ἴο δῇ] οιϊοηβ ψΐοῖ αν ὈοΐΔ 16} 
ἴθ : πὸ ᾿ΔιιοΓ : Π080 ὙΔΟ 847Γ.Γ6 ἴῃ 8 ὁοπαϊ 0 
οὗ ἰηίθγηαὶ σοπιπιοίΐοη, ἐμαὺ 8, οὗὨἩ δυι γ δηὰ 
ΤΠ ΘΟΙς 658. 

ϑϑι». Υ|1. γόον. 18. Βο φσβϑβοίουβ πηῖο στῶ 
Α.Υ.; “272}ανὸ πιετον ὡροπ πι6᾽].--ἰὰ (86 ΗΘό- 
τον ἀρατγαιίνγοῖν, ἰὰ δὼ υπσοπίγδοίϊθα ὕοτ οὗ 8 

ποτὰ σι ΐοῖ 18 αϑυλ} οοηιγαοίοά, ΜδΗΥ͂ ἱπίοῦ- 
Ῥτοίογϑ, οὕϑῃ θεοὶ) ἰ28ο δὰ Ηἰ σὶρ, ὅπὰ ἴῃ γθγ8. 18 
δη4 14 ἰμὸ ργαγονῦ οἵ ("6 βυ ῖθσον τιϑηϊϊοπμθα ἴῃ 
τοτ. 12; οἴδοτθ, σι Οα]ν., τοχατὰ ἰδ 6 βοσοηῃά 
Ῥϑεὶ οὔ {πὸ Ῥβαϊαι 898 Ὀορί πηΐπρ 6 γθ, {86 ῬΓΑΥΘΡ 
ἴον Βοῖρ, ἴοῦ ναῖον ἰμ6 ἤογιηοῦ ματὶ ἰδὺϑ [9 
ζοππιϊαιίοη ; οἰἰιοτβ 8ι}}}, ψ τὰ Βαάίηρ,, τοραγὰ 
(0 τον 845 Ὀτγολκίηρ ἤογί ἴῃ βυάάθ σμΔηΖ9 
οὗ ἰοῦ ἔἴγοπι ἃ θοϊϊης οὗ ποϑὰ ἐμδὺ νγγ88 81}}} ὑσϑ- 
βΒοηϊ. 

[Θεῖ95 οἵ ἄθαϊξ .---8160} 18 Βοτὸ Ροϑί δα] 
Ῥοζδτ δα 45 8 ργίβοη τσ 1} βίγοηρ ρα.68 δπὰ ὈΔΥΒ, 
ἔτουν τ ϊοῖ ὑμ 6 τὸ 18 ὯῸ 6βοᾶρο, υἱά. ῬΒ. οΥ, 18; 
[4. χυχνῖϊὶ. 10. Ηπαρζοϊὰ γοΐουβ ἰο ἱμ9 ᾿Αἴδαω πύλαι 
οὗ Ηοτηον.--ο. ἡ. Β.] 

Ζπι ἴ[89 βαῖθβ οὕ τἴ6 ἀαδυρμῖοσ οὗ Ζίο;.--- 
ΤΏε86 ἃγὸ ἴῃ δοηίταβῦ πῖτ ἰμ6 χαίο5. οὗὁὨ ἀρδίῃ 
(Οαἷν.) ; ὃδὰὲ (89 ἀδυφσμίον οὗ Ζίοη 18 ποῖ {μ6 Βθ8- 
ΤΟΗΪΥ οτγυϑδίοτα νυ ἱτἢ 116 ρταῖϑοα οὐὗὨ ἰδ Ὀ]οΒ8β6ά, 
Ὀπέ [6 ΘαΥ ΕἾΥ 96 Γυ 8,16 πὶ, ΟΥ̓, ἸΏΟΥΘ ῬὈΤΟΡΘΓΕΪΥ, ἰ(8 
᾿πΒΔὈϊ Δ ηα. Οἷι168 δη ἃ Ρ6ο0 019 ΜοΓΟ, ἴῃ δῃοϊθηΐ 
εἰπιεβ, τον ρογβοηϊῆθα 88 ἴδῃ ]685, ΠΟ 88 
νἱγχίηϑ, ΠΟΙ͂ 88 ᾿ποΐμ 6 γ8, 0596 ἀλυρηίοῦβ πο π 
πο ἴΠ6 ἱπῃμὈϊιΔηῖ 8 8 8 οἶαβ8. [{ Ἰῇϑύ, δΒοῖν- 
ΕΥ̓ΟΡ, Γαΐου ἰοὸ ἰμ6 δ]ϊ4] τοϊαιίοη οὗὁἨ [6 Ῥδορῖο ἰο 
αοά, μαγδ)]οῖ νὴ [0 Θχρυοθδδίοα “40η,᾽᾿ ἴῃ 
πιο σα86 ἰῦ τηϑὲ 6 ἰγαπϑὶαιοα λυ ρηίον Ζίομ, 
8ἃ9 ἷβΒ χχχυῖϊϊ. “1]π (δὲ σαίεδ᾽" ἄορδ Ὡοὺ ΙηΘΔῃ: 
αἰτίη (Π6 αἰἴγ, ἴῃ {πΠ9 ἰοιρὶο (Ηδπηραί.), Ὀθαΐ ἴῃ 
Ῥυνὶὶς, Ὀοΐοτο ἃ σγοαὺ β5βθιι ὈΪαρθ, Ἀπιϊἀδὺ 8. πα Πλ- 
ὈεΓ οὗ ροορὶθ. ΠΠρῆ. 68 Ἔσο θη ἶγ βονη ὑμαὺ 
ἴῃς ζλῖ 68, 848 ἃ ρἷαςθ οὗἨ ρυῦ]]σ και ουΐης δπὰ οὗἉ 
81} Κὶπά9 οὗ ρυνὶὶς αθαῖγβϑ, ἃγθ ἰο Ὀ0 γοζασά δά τοί 
ΟὨΪΥ 85 3 ΠΟΙΒΥ πιϑνκοί- Ρ᾽ 866, Ὀὰ 6180 88 Βοὺ δρδυὶ 
ἴον 5.1}} ΕἸΣ ὮΘΥ ΡΌΥΡΟΒ68. 

ϑὶσ. ΠῚ. γεν. 16. β'απὶς ἄοννῃ --- ἸΓΟΥΑΙ]Υ, 
ποτ Ρἰυπροά. ΙΓ ἰδ6 ρογίοοι 18 τοζδαγάθαὰ 88 
Ῥτορδοίίο (Οαϊν., 6 είίο, Ηδηρϑὶ.), 88 ἰΐ ἷἰΐ 
ΜΈΓΘ ΒΕΓ δια {8 σοηἤάοηοθ [δαἱ (ἢ 6 ρῥτοοοαϊηρ 
ΡῬΤΆΥΟΥΘ Ὑουιϊὰ Ὀ6 Ὠοαγά, (Π6 οοηϊγαβί ὙΠ} {116 
ἱπροτγίοςι οὗ ἐδ ζ0]]οῖπς ΒίΓΟΡ 6 18 Ἰοβὶ. [1 
(δἷ5 5 γοζαγΔδοὰ 88 ἱπιροσίδῃηί, [{ την Ὀ6 ἰἈἸΚΘἢ 88 
ἘΣΡΥ πίη οἰ ΠΥ ΙΩΘΓΟΪΥ 6 οἴλιι8ο οὗ Θχρϑυΐθῃοθ, 
85 8 Ὀαπὶ8 [0 σοπβάοσῃσο ἰπ ἴΠ6 ζαίατο (ΗΠ Ρ- 
[614], οὐ δ8 τοίοστίηρ ἴο 9 τϑσθῃὶ ἰδίου 68] ραϑὶ 
(θ 61:5. }). 

ϑιγ. ὕ1Χ. Ψεν. 17. ἙἩροἴασῃ ΓΑ. Υ.: δὲ ἐμτη.61]. 
--Υ̓ 8 168, δοοοτάϊης τὸ Ηυρῆ,, δ εἰ Σϑ6., Η εὶς, 

ἰθ πού ἰο 6 ΔΘ δ'ΎΔΥ ἤγοαι 339, Βυΐ νῆθα 
Ηυρῆ ΒηΔΠΥ σομοὶα 68 ταὶ ὃ Πότ πχοϑὶ πδία- 
ΔΚ τοΐουβ ἰο 086 ἰάθ8 οὗ “ ασαΐι,᾽ νι “. Η. 
Μιομδο}18, δὰ ποὶ ἰο ἐδ ῥἴδοθ νυν δἰυ λον (Π6Υ ρῸ, 
Ὀαὺ ἴο (89 δβίϑίθ Ὑπῖσἢ ὑΠῸΥ ᾿οἵϊ, Πα πηοΙγ, [6 116, 
Μ Β16} ΠΟΥ 1080 δρδίη ; ἴθ οὶ ΘΌΪΥ ἃ ρᾶγὶ οὔ 
ἴπ6 Ροϊοπιὶο ἀραὶ Ηθηρϑὶ, ἔ8}18 ἰο μ6 σγουπά, 
Ὀυὺ ὑπο Γαπἀδηιοηία) 1498 οὗ (86 Γοιηδτῖ οὗ Ηἰ εὶς 
ὍΡΟΣ (μ6 ἰδηριάρο οὗ (86 ρᾶββᾶμθ, 80 Β.ΒΓΡΙΥ͂ 
Θιμρ μδβϑίζοὰ ὈΥ δἷπι, ἐμαὺ {Π 6 μου μθ τηυϑίὶ Το- 
ἰατη ἐπ μὸν ΤΠ ΘΏΟ6 {ΠΠ 6 Ὁ ΘΔΏγ6, 18 1ο8ι ; βῖΠ 66 ΠΟΥ 
ϑλεοὶ ἰθΒ πϑυγχοὰ 88 818 ρ]λοθ, ἰῃ: 6 οχργοϑϑίοῃ οδη- 
ποὺ ὈῸ Θῃ γον ὑπΠ6 Θαυϊνα]θηί οὗἉὨ ““Ὀοσοτηΐηρ ἀσδὶ 
δραίη, βία κίηρ ἄονη ἰο ποι μἰ βρη 658." Α ρίδῃοθ 
ἷβ ρίγοη ἰηΐο 4 ἀτγοβαζα οοπαϊ ἴοι αὐτου ἀθαίὶ, 
Μ ΒΘ 18 ἴῃ οἷοδθ σοπϑούΐοι τι 18 {πὸ οοηαεπιπεα, 
1 8 μοὺ (Ποῖ Ῥἢ γβὶο 8] ἀθβοθῃΐ οὐ ἐμ 61} ἰδίου σα 
οὐ κἷη πο 18 ΠΟ6ΓΟ δἰδιοα, θὰ ὑπαῖρ Ομ 6, ΟΥ 
μ8ὸ γΐἶδοθ ἰο πο ἰΠ6Υ πᾶν ββονγα ἴῃ ὑποὶγ 
ΘΕΡΓΒ]Υ ᾿ἰ9 (μαὶ ἐμ εγ Ὀοϊοις. 

ϑιν. Χ. γεν. 19. 16 ποῖ δῇ βτοῦν βίσουκ 
[δ εὲ ποὲ πιαπ ρτευαϊϊ---Λ. Ὗ.--- ΗΠ αρῖ, ἀπὰ Ῥο- 
ΣΟΎΏΘ, εἰ αἷ., ἀστοο τὶ ἐπ 6 δυίηοσ. ΤῊ 1άθ8 
8 (μδὶ αοἀ ν}}} ποί δ᾽ῖουν ἶπὶ [9 ΚΤἸΟΥ͂ εἰγοης, 50 
ἐμαῦ [16 ΣΩΔΥ͂ ΟΓΓῪ ουὐἱ ἷθ8 ἀοδῖσηβΒ. “Ῥγοναῖζ᾽᾽ 
8 ἴοο βίσοῃᾳ ἃ σοσάὰ. Ἡυρῆ: “4 Θοἂ γἱϑθβ ὑ}, 
ΤΩΔῸ ἰδ ἰο 604890 ἔγουλ Ὀοΐπρ βίγοηρ, δηἃ ΔΡΡΘΆΓΒ 
ἴῃ ͵8 το 688 δηα ποίη ρηο88.᾽᾽ 6] 1286 δὰ 
Επαϊὰ γα ϑ]αῖο “ἀοἴγ,᾽" Ὀυὺ πτἰίμουΐ δβυδιοϊοηὶς 
τοιιηᾶβ.---Ο. Α. Β.] 

γον. 20. οσσοσ [Α. Υ.: “,μαγ᾽"].---Μοϑὶ ἰῃ- 
ἰογργθίοτϑ σομᾶγὰ ΠΛ 85 8ὰ οσί Βορσδρμὶοαὶ γὰ- 
χἰδιΐοα ἥγοια Ν)Ὸ, Βο0 ἐμαὺ ὑδ9 Τοίδυθῃσο ἰβ ἰ0 
ἰοΥΎο 8 οὗ Οοὐ (θη. χχχυ. δ). 8.0 αἰγοδὰν ΟΠ] ὰ. 
δηὰ Αᾳυὶ]. Οπ {μ6 οἰμοῦ Βαπά, ϑορί., ὅγγ., γυϊκς. 
ἐγδηβίδίο δοοοράΐϊηρ ἰοὸ ἐμθ ρμοϊπείπς δὲ τεσαιο- 
σίυεγ, ἱεαολεν. ΜἘΠΠῈ ΒΔΌΌΝΙ ϑακὶ, Βονουοῦ, Α. 
Βοδυίοηβ, ΄. Η. ΜΊοἢΔ6118, ε αἰ., τοζατὰ (86 πτογὰ 
οὗ 116 ἰοχὶ δ δυάροι χὶϊ!. ὅ, δπὰ ἔγοαυθηίγ, 88 
φαζον, δηὰ (πἰηῖ οἔὨ ἐλ συϊλέληρς οὔ οὗ (10 Ὀοατὰ 88 
{ἐλ 9 στοδίοδί βδδιῃηθ. Ηἰισὶ ὅμη8}}γ Ὀοϊΐονοβ ἰδ δῦ 
19 οτ ἴῃ] σοδάϊηρ γα ΣἸ ) ϑεξξοι 6 χυδτὰ ἴον 

(Ἀθπὶ, 85 8ῃ διτϑδηροίποπὶ ψὩῖοῖ εἰπᾶοτβ (μ θαι ἤγοτα 
βίγ Κη ρ-τλίπάγαποοδ. (ἴῃ (μ6 γβί οἀϊῇ, οὐἁ 18 
Οοπιπι. 9 χεζαγὰβ {π0 πογὰ ἐπ αι οβίϊοῃ 88 8 86- 

ΘΟΠΔΥΥ͂ ἕοσι οὗ αν δηὰ Δ8--- ΡΠ, οοσιρΡ. ΖοὉ 
χῖν. 18; 726 Ὁ. ν. 22, ἴῃ Ἵσὰδῃ ἰο σοὺ (80 βδηη8 ἰάθη, 
οὗἉ λϊπάγαηοοθ. Ῥγτητα. 8180 ἢ65 νόμον, Ὀαΐ ἰπ {116 
Β6η86, κἶνο ἰβοπι ἰπβίγυοίοβ.) Τμ6 βίῃρυϊαν 
ϑ,}ὺὲ 18 ΒΟΓΘ ποῖ 8 οοἰϊδοέϊνο, αὶ ΘΠ δὶ χὺ8 
γαῖ 868 {86 οἰπαγδοίου βίο οὗ δὰ τ θη σοῃι- 
Ῥδσοὰ ψἱ} αοά. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἙἘΤΗΊΙΟΑΤΙ,. 

1. Ηο ψῆο 88 ζίυε ἰὼ 5800 δηῃηὰ Ὄχρουΐθῃοθ 
{86 τοοπᾶδγα οὗ (0 ᾿οτὰ, ἔδοϊβ δοπιρϑὶ]οὰ ἰο παγ- 
φαία ἰμοῖη. [Ιἐ 18 ἯΙ] 17 6 οδὴὰ ἀο ἐμ 8 νΪΓᾺ 
ἰλαπκχίμϊποδδ δὰ ἦοψ. σον ἰἰ ἰ5 ἰὴ) τι} οὗ αοὰ 
{παὺ 186 ἢοηον ἀνθ Ηἰπὶ βου] 6 αἰνοη ρεδὲξσίψ 
δηδ ὑπαὶ Ηϊ5 πδῖηο βιιουϊὰ Ὀ0 ἀφοϊαγοά πτρλοηρ οἱ 
παίΐοηδ, ἴθ ΟΥ̓ΔΟΡ (παῖ οὐύθῆ ἰμ6 λεσίλοπ τη 
Ὀδοοπιθ βδοαυκίηἰοά τ Ηΐ. ΕῊΡ αοἀ ἡμάᾶσεις 
ἀη6 ψονϊὰ δπὰ αἷἱ σῦο ἀπο} ἰμοτοῖα : Ὀὰ. Ηθ 
δαυδδ 8180 81} ψῆο στη ἰο Ηΐπ. ἸΤποτοίοτγο (6 
που]ὰ 9 αὐαϊά, Ὀὰὲ ἐπ6 ΟἸυτο οὶ γοϑοῖσοδ; {ποὶν 
λορὲ Ὑ{{ἈΠΞ ποὺ Ὀ60 αϑηλιιοὰ {7 ΟἿΪΥ {Ποἷν γα 
[ΔιῖθγΒ ποὶ. ον αο4᾽ 8 ἰδΏρογαὶ δοίβ οὗ ῥυὰᾳ- 



90 ΤΗῊΗΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙ,Μ8. 
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ταθηΐ δπὰ βαϊγαιίοη 80 ΟὨΪΥ μγείωμάδεα ἰο (δαὶ 
Ὑοἢ Μ01}1} Δ κ6 Ρ]ά66 αὐ (9 πὰ οὗ ἀσγβ. 

Ὡ. ἀοἀ ἀοθ8 οὶ ροϑίροῃθ Ἰυάριχθοὶ δηα 8βα]- 
γαϊϊου ἐξ} (λ6 ἐπά οΥΓ (ἠδ ωοτίά, αἰϊκου ἢ {ἰπι08 
οὗ ὑγοι]θ δοπιθ ἴον ἰἰϊ9 ρίουϑ πὰ ἀδγ8 οἵ δρρᾶ- 
Ῥοηΐ Υἱοίοῦυ [ἴῸΓ {μοὶ Θῃθηλὶθα. ἢ δ᾽γθδ νυ 
ἡυαάχοθ ἐπ λιδίοτῳῃ ἱπαϊγνίἀιιαῖθ δὰ πδίϊοηϑ, 80 
1) δὺ 81} ἰγδσοϑ οὗ ἔποπὶ δρο ὀέοίέφα ομἱ ἴγτοιῃα ἰδ 6 
οδαγίἢ, διὰ ἐμοὶγ ἤδπιθ 18 Τογγοίίσπ. Ηο ἸΙΚο 1890 
ΒΑΥ͂ΘΒ, ὈΪ65805 8π|1} Ταΐδθ8 Ρ ΟἰΓΒ ἯΠΟῸ ἰδὶκθ 
γέΐισαε σπὶϊὰ Ηἶπι δηὰ ρμυΐ τοῖν ἐγωσέ ἴὰ Ηΐα. 
1ῃ οτάον δαὶ (πο Υ πᾶν πα Ηΐπι δηὴ ἰδαγη ἴοὸ 
Κηον Ηΐπι, Ηθ Βὰ8 δυγαηροὰ δηὰ οἤοσγϑ φρίασοδ 
ὙΠ6τῸ Ηο σονοαὶβ Ηἰ 86] ἢ, δηα δεγυΐσοα ὙΓ816}λ 
Ὀοϑίου Ὀ]οϑθίηχθ, δηὰ πιέαπὲ ΟΥΓ, φγαοα διὰ οὗ 
Βα γαίῃ, 88 ἢἶο 188 4180 οϑίδὈ] δι θὰ ΗΪ8 7υδες 
τηϑηϊ-Βοαῦ ἴῃ ὑπ πϊάϑὲ οΥ̓͂ ἰ6 ννοτ]ὰ, δπὰ τηδὰθ 
(86 Ρϑορῖο ἰο Κπονν {πδῦ (πουρὰ Ηθ 18 δπίλγοπεά 
ἐπ ἰλὲ ἀεαυεπδ, 6 88 ποὺ ἀορατγίοα ἔγομι πηδῆ. 
Ἡοπονοσ, ἰὑ ἰ5 πιδὰθ Κπόονα ψπδὺ τῆϑη Π88 (0 
οχροοὶ δἱ ὑπὸ ᾿ἰαϑὺ ἡμασπιοπί, ἰὼ ἰμαὺ 8.9 ΠΔΠῚ65 
οὔ πο80 ὑροὴ πιιοτὶ 6 Ὀϊγὶ πο ρα ηἰδηπγθηί ζ8}5 
ὙΠ Ὅ6 ,ογευεν Ὀ]οι64 οαἱ, δηὰ ἰμπαὶ {Π6Υ ν 1] 
ποὺ ΟΕΪΥ ἀἶο, Ὀυὺ {ΠΟΥ ΔΘ ἰὁο Ὀ6 βού Ὀδοὶς ἱπὶο 
ἰδ6 Ἰοτγον ᾿νουϊ ἃ 88. ἰ9ο {ποῖνρ ἀοηιδ; Ἐ1}|8ὲ (86 
Ῥίουϑ δγθ ταϊβϑϑὰ ἂρ ἵγουι (16 σαίεδ οὗ ἀεαίλ, δπὰ 
Ῥγοβοηῦ ἰμοὶν ᾿ἰἴ6 ἰπ ἐμ9 Οὐωγοῦλ 88 βϑανθὰ ὈΓΥ 
στασο, διὰ (ΠΟΓΘΌΥ {Π6 Ὁ Βίγοπρίμθη δα ἄθθρϑῃ 
οὶ οοπιπιμπίοαη αἰνὰ 86 ἰνϊης δορὰ οἰθγηδὶ 
Θοὰά οὗὨ δβαϊναίϊ οη. 

8. ΤΏοτΘ 18 πὸ αγεοΐ ἀροϊαγδίΐου ἤθγο οὗ (ἢ 9 
τοϑιινγζοοίΐοη οὗὨ οἰϑσπδὶ 16; ὑπ 6 γχυωπααίίοηϑα αηὰ 
Ῥτεγεφιιεῖίεδ οὗ ΒΘ Ὦ ἃ ΤΑῚ, ΤΩ ΟΓΟΙΥ, τὸ Ἰδϊὰ δμὰ 
ἧς 1ἴ6. ἰαιοα δὲ περαίυοῖν πὰ ὑδδὺ ὑπο 7 γαϊῳ οὗ 
ΙΔ 15 ΟἸ ΡΒ ζοὰ ἃ8 8 Ομδγδοίθυβίῖὶσ ρθου]ϊαῦ 
ἴο εἷπι ὕγοπι Ὀΐγι ἃ δπὰ παίαγο, δηά 1ὺ ἰβ Ὀγουρδί 
ουΐ ργΟΙ ΠΘΒΓΥ ἰθὺ ἷ8. γοθο]]οη δραΐϊπδὲ αοἀὰ 
6. υαἷπ διὰ αοείγμοίίυε, ἀπὰ ἐμ Θηϊίγο ἀοϑοσὶρ- 
(ἴσα οὗὨ {16 Ὀἰϊνίπο ἰγοδί πιθοῦ οὗἁὨ (1.10 ψἱοῖςοα 1 
Ηΐ8 υάἰοῖαὶ ἀοαϊὶπρ5 τ ἰτπ ἴθ οπι, 1684 8 ἴο 8 δέρα- 
ταίίοπ ταδὰθ ὉΥ αοἀ, πνμϊοῖλ 88 Ὀοχαῦ ἴῃ δριγέίμαΐ 
ἀοδί, ἀπά }ὰ8 Ὀ6θη σοπἰἰπυδὰ ἴῃ ἐεπιρογαῖ ἀοαία, 
85 Ὀγουσίιὶ οα ΟΥ̓ Ὀνῖπθ Ραυἰβμιηδηί, δη ἃ ν7]1059 
ἐπ 15 ποΐ γοῦ δΔηπουῃοθά, ἰ8 8180 ποὺ γοὺ ἰο 6 
Β66Ώ, Ὁροὰ Μοὶ, ΠΟΝΘΥΘΡ, 8 ἀγθδα α φε7- 
δρεοίΐυ6 ἰΒ ορεπθὰ. 17πὲ ἐδὲ οοπίίπμα βαεὶ ἐπ λαὸ 
οἱία εχοτγοίίαίϊο, σταίϊαϑ αἀγέγὰ αδ υἱοίογία, δὲ πιΐδετὶ- 
οογαΐαπε ἱπιρίοτατο, μέ οἷπεαα {ΠῸ ΦΘΏ 82 Θ}). 

ἨΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ, 

Τ}θ ᾿υάσηιοπίβ οὗὨἨ Οοἷ ἃΓγ9 885 ὠποόργὶη 88 {ΠἸΘΥ 
Δ΄Ὸ υὑπαυοίααδίε; 88 (εγτίδίε 85 (ΠΟΥ ΔΥῸ 7μδΐ; 
88 δαϊμίαγῳ ἃ8 ΠΟΥ͂ ΔΓ6 πεσεάδαγγ.--- 9 τὰ οὗὨἁ 
(86 Ιοντὰ ἴπὰ ι8ὲ Ἰυάστηθηΐ οαδβὶβ ἀοσα ἰο λεὶζ 
ἴἢ086 0 ζογροὶ Ηΐπι, δηἀ Γαΐὶθ68 ὉΡ ὈΥ ργὰσθ 
ἤγοα (6 μαΐοβ οὐ ἀρδίῃ ἰο ἐΐΐ ἐπ ἐλὲ Ολιεγολ 
μι ο86 νῖιο Δ κ6 γοΐαρο νὴ} Ηΐπι ἴπ (6 ἔμ] η 688 
οὗ ἤδὶι.---ΓΜ60 το 6] ]οπ οὗ δὰ δραϊηϑὶ αοἀ ἀπὰ 
Ηἰβ ΒοΙΥ ογαἀϊηδησοθ 18 πὸ 688 7οοϊϊ δὴ ἰμδη 
εσίοκζεα, γοὺῦ ἴὰ 15. 85 σεμὶϊίῳν 8ἃ85 'ὺ 8 τοεαΐξ δπὰ 
αμααεοίοιιδ.---αοὐὦ ἰθ ΘΒ ῃ(14}}Υ (πη 0 λεῖρεῦ οὗ [6 
ΠΘΘΑΥ͂ : οἱ {8 θ.86 χουν ἰγαϑί 1π ΘΥ̓ΘΡΥ {ἴπλ0 οὗ 
πο604.---ΓἭα οὐ ἀοο8Β πο ζογψεί ουθῇ {0850 ὙΠῸ [ὉΓ- 
κοί Ηϊτὰ ; ον βιου]ὰ Ηθ ποί Ὀ6 τι ἃ] οὗ (Π 086 
Ὑ}10 ααἰΐη σα} ἀροη Ηἰπιῦ 1 18 ᾿ἰκονγῖ86 σοοὰ 
ἴον 1.16 ρίοιιβ ἰο ὃ6 γτοιηϊπα ρα οὗ αδαίλ, ἡμαάσηποηί 
δηὰ λεὶϊ.---Τὴ 6 ἐσπιροταὶΐ δοημβθαιῖ θη 668 Οὗ δὶπ ἃ ΓΘ 
ΟΥἾΘΏ ΠΟῪ ΔΟΓΘ ΒΟΥΘΓΘ ΠΏ ΙΔ 68Π ὈΘΔΡ; πὶ 
ὙΔΘἢ (ΠΟΥ ΔΓ.Ὸ τορηγάθιὶ δμὰ χϑοοϊνθὰ 88 [ἰ6 

Ἧ611- ἀοϑοντθαὰ ρωπίδλιμεηί οὔ (86 γτἰβίθουβ Θοά, 
186 ἐέγγογα Μ σὰ ἤν {116 ὑροὴ ἰιΐτὰ ὁ 86- 
οουπῦ οἵ (86 Ὀϊνίηθ λυ κχιιομί τλῪ ὍΘ ΜΟΙ βοῖαθ 
ἴου πἷτπα; ΨΒΘΥΘ ἰμ6Υ ἅγο ποί, ἀεαίλ ν}}} Ὀγίης 
ἰνῖπι πὸ ἀθ] γα η66.---Τ 6 σοοὰ {μα (86 1,οτὰ ἢΔ8 
ἄομϑ ἰμθ90 ἐπ δίέθποε, ἰβοὰ πιδυϑδὺ δοηΐθβα φιιδ- 
ἐϊξοίν δὰ ἐδλαπὰ Ἡΐαὶ ἴὸν ἴθ ἴθ {μ6 ΟΒΌΓΟΝ.- 
Τλαπλγμίπεδα οὗ Ἀθατὶ ἀπὰ {μ9 δοηρβ 97 »ταῖχε 
δῴτοθ Ὑ6}} ἰοχοίμοσ ̓  ἐμ ὁπ ὠηπέζέδ ἸΏϑη ΟἸΟΒΟΥ 
ἰο θοὰ ; (89 ομονς εαὐὐῇες (9 ΟἸιυγοῖ δηὰ ἄσανϑ 
(109 αἰέεπέοπ οὗ ἰδοϑθ ψῖο δτὸ νϊιϊβουΐ 0 186 
γοηογΒ οὗἩ ἰμ0 1ογὰ.---Η ν ῃοδο 116 18 δανεά 
ΌὉΥ αοἀ ἔγοπι ρϑγὶ]β, νν}}} θ6 ὠδεὰ ὉγῪ αοὰ ἴον {μ9 
Ὀεποδι οὗ Ηἰβ Κίησχάοπι απὰ ΗΪ5 Ομ υγοὶ. 

ΞΤΑΚΚΕ: ΑἹΙ (0 Ὀομοῆϊβ τροοϊγοα ἔγοιῃ θοὰ 
Β.Θ Γ68] οπάθγδ ἰὸ {16 πα π| Ὁ]6 Βουἷ: [ὁΓ ἰΐ 18 
δ ἱποοποοίνϑΌ]ο σγδοο, (μαὶ οὐ (Π6 1,ογὰ δΒου)ὰ 
ΒΠΟΥ͂ 80 ΙΩΘΝ ΙΏΘΓΟΥ ὈΟΔΙΪΥ πὰ βρὶγ 8] νυ ἢ 
οηάδορίαϊ τϊβάομι δηα δὶ ὨᾺ] 688 (0 ἰῃο56 80 
ἈΤ6 ἰὼ ἰη0 Βίριιοβί ἄοργοθ Ὀππν σι γ.---Τ}}6 οδ6- 
τοίου 8016 οὗ ἃ ΒΟΙΪΥ͂ ΟΥ̓ ν8]] Ρ] οαϑίηρ ἰο αοά, 18 
(μαῇὺ ἐμ οαγί δηὰ πιουιῖι 8.6 {1}}} οὗἩ {88} 1] 688 
δηὰ ἐμὸ ῥταῖβϑα οὔ αοἀ.---αοἀ βρμῃ 8 ἴον Ηἰβ οἱἑ]- 
ἄτθη, διὰ 6 γἴἤο ἤρμμι8β δραϊηϑί ἐποὰ μδὶδ 
αθϑϊηϑί αοα Η] π56] 7. ---Τ 6 ΘΠ 68 οὗ [6 ΟΠ τ οἢ 
σαπποῦ 06 ἀοίοαϊοαἃ αὖ 4}1] ὈΥ τῇδ ΟΥ δυμδῃ 
ΡΟΥΘ; Ὀυΐ ΟἿ]Υ ὉΥ̓͂ ἰδ οτηηϊροίοῃοο οὗ αοά; 
ἴον ὑΠΘΥ ἅτ οοηίθαογαίοβ οὗ 16 ταί Ῥτΐη 69 
οὗ ἀδυκηθδθ; ὑπο  Όγο 6] (6 Βοπος οὗ (89 
νἱοίοΥΥ ὈοϊοπρΒ ἰο {μΠ0 οτὰ δ᾽οῃβ.---  Ποσο [88 
ἴεαν οὗ αοα γοιῖγοβ ἔμ οσγο ἀοβοϊαίίοη 90]1οἵν8 ; (89 
ΟυΓΒΘ ῬΓΟΒΒ65 ΡΟΝ ἐπαύ Ἰαπὰ δηα ΘΟ ΒΌΪΩΘΒ ἰἰ 88 
τὶ ἤτο.---Βοσαυβο αοα δὐϊάθβ ΨΙΌΤΘΥΟΣ, ἐμ 6 Γ6- 
ἴοτο 8089 ψ8ο τυ βύ ἴῃ αοἀ δηὰ ρμυὶΐ ἰπεὶν ΟΡ 
πη αοἀ δϑϊάἀθ ζοῦν. --θ 0 ΒΟΠΟΥΙΒ [16 ΒΘ. Θ 
οὗ 0 Ιογὰ ἰσχὺν δηὰ δοιϊγοὶν σδὴ Π6ΥῸΡ ἰααὶς 
ἴο0Ρ6 δηὰ ζαϊν}.---ατοδὶ 18 (80 Κὶ πάποββ οὗ αοὰ 
{πὲ Η9 διουϊὰ ἀτν οὶ] τὶν Ὀο]ονοσβὶ ἀτοδϑί ἰ8 
Η]8 ἴα} 1} }]Π 958 {παι Ηδ βῃουϊὰ ἱπαᾳυΐγα ἴον 189 
Ὀ]οοὰ οὗ (Βοδθ 0 ἃσὸ Ορργϑββεὰ δηὰ βῃουϊὰ ποΐ 
ἴογροῖ {με ῖν οΥὐἶθβ.--τῖὴ 9 βρίγι 8] Ζίοη ἰβ ποὶ 
σοπμῆηρα [0 ΔῺΥ Ρΐδσα, ἴῃ ἴθ νοῦ], δαὶ (Π6 
μοτγὰ ἀν6}1}9 ΟΥ̓ΟΤΥ ΒΟΣΤΘ ΠΟΤ (6 γα ΔΓ Ὀο]ὶον- 
ΟΥΒ, Δηἀ ΙΠΔΥ Ὅθ ῥΤαγοὰ (0 δηὰ ρῥγδϊβοα ἴῃ 8]] 
ΤΕΒΌΘΟΙδβ.---Ἴ ἃ τῆδη Βῃουϊὰ τη γον (6}}] 186 ζ,͵Τ866 
γγΠ ]6 ἢ} ἢδ5 θ6θὴ δοβϑίονν θά Ὁροὴ ἢἰπηβοὶΓ 6 νουϊὰ 
ἰιατθ τηδίουϊαὶ μοῦ ἰ0 Ῥταΐβα αοὰ ἀδιν πὶ ἢ- 
οαὖ ἰεαὐοττ  βϑίοῃ.---ἶἰῦ 8. ἃ στοαὶ ἈΠ πᾶ 688 ἰπ [89 
ἰοὺ οὗ ἐμ9 πι|ὶοϊζοα ἰδὲ (ΠΟΥ βῃου] ἃ ΒΌΡΡΟΒΘ 
αοἀ ἀοοθ8 ποὲ ἱπαυϊγο δύϊοσ ναὶ 18 ἄόοῃηθ ἴῃ θασί. 
--Α πη 8 ον ΟΡὰΒ ΒρΟοὴ ἴῃ ὈπὈο] εἴ δηὰ 
118 δοίϊ 0η8 ἅτ Βηδγθ8 δῃὰὼ πὰ ρσιηοπί ὁποῦ ρἢ ἴὸ νυ 
πἴ, ἘΕὈΥροί] 685 οὗ αοἀ ἰ8 (Π6 Βουταθ οὗ 8]} 
ΠΟΙ] 088 δὰ ΘΟ Βοα ΟΠ οὗὨ ουου]δδίης 
γυΐῃ. 
0 71ΒΕΒ : Τηδΐὲ 15 ἰΣῸ}Υ ἃ ον Εἰπὰ οὗἉ τηϑιι, ἐπα 

Ἰΐνθ διποης ἔμ ἀραὰ δηὰ ἃγὸ αἷδὰ διποῦς ἰδ6 
Βυ βου ηρ.---- ΒΕΙΝΕΚΕΚΕΒ: δ γη0 88 ποί ἰδ 
χοΐαρχο ἴῃ ἐἶτηθ οὗἩ ποοὰ, δα δι Ὁ ΒΌΡΡΟΒοβ ἐμπαὺ ἔδι ἢ 
18 ἃ Π6Γ0 ἀο]υδίοι ὁπ ἰδ6 ἰοηριθ: θα. 6 γῆ 
ΘΩΙΟΡΒ 16 δομοοὶ τοσο Πανὶ ὰ ἢδ88 Ὀδο, .88 8 
γΟΥῪ αἰ ογθηὶ ορἱ ηΐοη.---ΒΑΚΕ: ῬΥΔΥΘΥΡ τουϑί ποὶ 
ογἰκίπαίο ἢ (6 ἰοηραθ, Ὀὰΐ ἰπ 186 Ὠδανί.--ο 
ΑἈΝΌΤ: Ὅς βῃοιϊὰ ῬγΑΥ͂ δὰ ἄσιιε τ 188 
βίγοησίι οὗ ἴΠ6 ϑ'ριτὶ δπὰ οὗὨ ζδῖ ἢ ἀραϊηδὶ στοδὶ 
ἀδοαβ οὗἁ νἱοΐϑησο, ἱἶ νὸ ποιὰ ἤανθ (ἢ 6 Υἱοίοσγ. 
--ἨἨΕΆΒΕΒΟΕΒ: ΤῊ αρί νίπρ ἴα [6 Ὀθ68ὲ Βοιπηὰ δ 
ἐδ 40], ἐπ ὑπὸ πουδο, ἰὰ [8:96 ΟΠ αΛΟ δηὰ ἴῃ 
186 ΟἸΤΥ : ἰὉ πι.]] 4180 ὍΘ [116 ονυουϊδϑιίης βοιηὰ οὗ 
μϑδύθῃ. - αὐ σγδοίουβ αἰ118 ἈγΘ δ᾽ ΡΥ ὑπὰθ- 
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βετοὰ νυ οὐ ἀ613.--- τὶ αἰ ἰθουβηθ88 ἀοβίγουϑ (ἢ 9 
ἰδ δηι τι Ρθοριο.--- Ὑ οἰκο βαγίοο, ἀ06 9. ἸΏΟΣΓΘ 
ἰῶτα το (056 ννῦο σοπΓῖν Ὁ [8 ἰ0 ΒΥ ΟἿΘ οἾ86. 
--(ἔτινκοσε : Ζίοη 18 ᾿μἰθοά 11{|10 ἀπ ροον, Ὀμύὶ 
γει θοὐ ἀν .}}5 (μετ. -- Ἴ ΒοΣῦσΚ : Τῶι τὰ Κἰηὰ 
οἵ ετἰστρ ἴῃ 4}} ον δοι] 008 18 ἰο τοὐοὶ69 ἰη ἀοὰ 
πὶ ργαΐβο [9 ἤϑιηο οὗ 6 Νίοβι Ηἰρ}.---ΤΑῦΒε: 
Τοδηκίωυϊ ποϑϑ δη ἃ ῬΓΆΥΘΥ ΓΘ ἴδ6 ὑννο Ῥαγίϑ Ὀὸ- 
ἵνϑδα Ὑ ΙΟὮ, ἃ5 Ὀοίνγοθ ἐνὸ ἰθνοτβ σοίηρ ὕΡ δηὰ 
ἰοπτα, ονο5 ἴπ9 δηςἶτο πὶ ἰδοῦ Ομυτοὶϊ οὗὨ Θοα, 
δ  οὐοσυ Οἰγ ϑιϊδα δαὶ σοῦ ἄρ 8 ἐμ ροοά 
δεὰι.---Τὸ ἔγὰθ (μδη εϑρί νης ὈοϊΪοηρ: 1) 86 οἢ- 
ιἶγο οατί, ποὶ Βα] Γ οὗ ἰ ; 2) Βα! ν, ἴο νγΒ]ο ἢ 
8}} ἐι6 θοιθῆιβ οὗ αἀοα ΔΡΡΘΔΥ 88 Ἰπσοῃδοίνδὶθ 
ἔῖλοο δὰ ρυτο ΟΠ 68, 88 ἱπάθθά ὑΠ ΟΥ̓ δτο; 8) 
τοι οϑὲ ζεϊτ ἢ ὕα] 6865, τ αἰ οἢ ἀο68 ποῦ βῖορ ννῖῖἢ (μ 9 
εἶζι, Ὀὰὶ σοο5 βιγαί δῦ ἰο 9 Οἴνοῦ δπαὰ Γϑϑι8 ἴῃ 
Ηϊα δἷοης : 4) (ἰὸ δ! δηθὰ ογο, τ ϊοῖ Κπον8 
186 (γὰ6 ἤδη οὗ 86 ΑαἾγοῦ δη ἀθοϊαγοθ ἰΐ ἴ 
δοοογάλσο τι [06 πδίαγο οὗ 90 ραἸζι. 
ΓΜ άττη. Ηκβκευ: Τίιο Ὀοίίον ἀοἀ 18 Κποτγῃ, ἐδ 9 

0Τ Ηρ 'δ8 ἰγυϑι6. Το86 ψγι0 Κηον ἢϊπὶ ἴο ὉΘ 
ἃ Οοἀ οὗ ἰπδηΐϊτο νυ ϊβάοαι νν}}} ἰχυϑὺ Ηΐπὶ ἔδυ ΒΓ 
(Δ ΠΟΥ σδὴ 860 ἢϊπι, 700 χχχγΥ. 14: ἰο Ὁθ8 
(οἀ οὗ αἰπυῖ σιν ρόννογ, ΜὉ}} ἰσγαϑὶ Ηϊΐη σψἤῃθη 
ογοδίῃτο σοηῆάοπορ ἴδι}, δηὰ Π6Υ αγνο ποίδίπς 
εἶδοὸ ἰο ἐγιιϑὲ ἰο, 2 Οὔγοη. ΣΧ. 12; δῃὰ ἰο ὃο ἃ 
βθοά οὗ ἰπβηΐϊϊα στάοθ δηὰ ροοάῃθ55, Ψ}}} ὑγαϑί 
Βίπι ἐμουσ Ηο [δ ὺ ἤθη, 7οὉ χἰἑὶ. 156. Ὑμο86 
τδδὶ Καον Ηἰπὶ ἰο Ὁ α αοὐ οὗ ἰηνϊοϊΔ Ὁ]9 ἰγαϊἢ 
Δη ζδἴι 1 655 Μ01}} τοοΐοθ ἴῃ Η18 ψοτὰ οὗἁὨ ῥγο- 
τοἶδ6 δηἃ τοβϑὶ Ὁροὴ ὑπαὶ, (πουσὰ τ. 9 ρῬουου 860 
060 ἀοίοεγτοά δὰ ἱηιογπιθάϊαιὶθ ὑγουϊάθηθ68 Β866Πὶ 
10. οοηίγλάϊοι ἴ. Τμοθ9 (δαὶ Κπονν Ηϊ ἰὸ Ὀ6 
ἰᾷ6 ΒΔ ον οὗ βρὶ 8, δ ἃ δὴ ονὐθυϊαδίϊηρ ΒΔΙΒΘΓ, 
ψἰὶ] ἰγυδὶ Ηϊηὶ τὶ ὑπ 6 Ὁ 8ουϊδ 89 ἐμοὶ» πχρίῃ 
0816: δηὰ ἰγυϑὶ Η πὶ δι α]] (1168 ΘΥ̓Θ ἰ0 [89 Θηα. ---α 
βρύβαξον : Οἰδάμῃοθ δὰ ἸΟΥ δῦὸ (ῃὴ9 δρρτο- 
Ρείδιβ δβρίγίε ἴῃ τυ] ἢ ἴ0 ΡτΑἾ80 86 σοοάῃθ88 οἵ 
86 οτὰ. Βιγὰβ οχίοὶ 890 ΟΥἼθδίου ἰῃὰ ποίθ8 οὗ 

ονεγβονίηρ ἴον, {86 οα{116 ἴον ἔογι ἢ} Ηΐθ ργιῖδθ 
ΜΠ 1 (ἀτηα]ὺ οὐἠἨὨἁ Βδρρίμοβθ, δηὰ (86 85. ἰθϑὰρ ὺρ 
ἰη Ηἰ5 νουϑῖρ υνῖϊ ΘΧΟΘΒ5 οἵ ἀο] κι. Μοὶοοίι 
ἸΑΒΥ͂ ὍΘ ὙγΟΓΒΕΪρΡρΘα υν11} 8. γῖθ κ8. οὗ ρδΐῃ, βηὰ 
δυρχογηλαῦ ΤΩΔΥ ὍὯΘ6 μομῃοτθὰ γ αγϊηρ σγοβὴ9 
δὰ ἰμυαηδ γ6}}8, Ὀὰϊ ΗΘ ψ οβο πᾶπ16 18 [υγ8 
18 Ὀοδὲ ρ]θαβθαὰ νν11}} ΠΟΙΥῪ πιΐγι}ν, δηθὰ παιοιϊθοα 
ξἰυάποββ οἵ Ηἰ8 ρϑορὶθ. [12μ1}ν σοὐοϊοίς 18. δὰ 
ογηδηχθαῦ ἰοὸ (Π6 Ομ ἰδεῖ οαγδοῖΐον, δα 8 βιιϊῖ- 
ΔΌΪῸ τοῦθ ἴον Θ᾽ 8 σμουίϑιουβ ἴοὸ 68 Γ.---Τ βου. 
ΒΔΏ(Β ΠΙΗΥ͂ Θ0Π6 δ ΟὨδ0 ἰο (0 ἱβγοῦθ οὗ (16 
ψΦυάρο οὗ 411 ὑπὸ δαῦγῖἢ, Ὀαι ποίϊμϑν. ῥἱαἰ πὶ δ᾽ ΠΟΡ 
αἀοἴθηάδαϊ 58}}} ἰἰαγο ἴ0 οσοπιρ εἶ ἰπαὶ ΗΘ ἰΒ ποὶ 
ΡΥΘΡΑΓΘὰ (0 αἶνθ {{|6]Ρ οϑυ8βθ 8. ἔδὶγ ΠΘΑΥΪηρ. τ 
Ηον τἴ86 ρῥγοϑρθοὶ οὗ δρρθαγίηρς Ὀδίογα ἴθ ἴαι- 
Ῥδγιϊὰ] ὑγῖθυπαὶ οὗ (6 τοδὶ Κίηρ βμου]ὰ κοί ἃ8 
ἃ Οἰθ6Κ ἰο υ8 Ὑἱιοη ἰοιηριοα ἴο 58ἷη, δηὰ 8ἃ8Β 8 
αοηλίονιὶ τ θὴ ΜΠ 816 8ϑἰδη ογοὰ οὗ ὀρργαββϑὶ. -- 
ϑαΐμιβ δγθ ποὺ 80 860]88}} ἃ8 ἰο Ἰοοὶς οὔἷν ἴο 86]: 
ὑΠΟΥ̓͂ ἀο51Γ0 τπιογου 8 αἀἰδιηοηά, {δὲ ὈΠΟΥ͂ πὰλγ ἰοὶ 
ΟΙΒΘΙΒ 8566 ἰΐ θ.9}} δη βρδυῖῖθ, δῃ ἃ ΙὩΔΥῪ δάτηΐτο 
Ηἴπὶ ψῃῸ αἰγὸ8 Β.0}} γγίσοὶθϑβ ζϑηϑ ἰο Ηἶΐβ Ὀ6- 
Ἰονθ. ΡΥ ΟΥ8 ΔΡΘ ἴῃ9 ὈΘ] 1 ΟΥΟΥ 8 ΘΑΡΟΙΒ οὗὨ 
νῶν, ἤθη ἰδ9 ὈΔ1{10 18 ἴοο Βατὰ [ὉΓ τ18 ννϑ 64}} 
ἴῃ οὔν σγοϑΐ ΔἸ Ϊγ, Ὑ͵π0, 88 ἰὺ ψόγο, 1168 ἴῃ δ. 8} 
αὐι}} ἔα {ἢ κῖνθδ {110 δ᾽ 538.4] ὈΥ͂ ογγίης οαΐ, “ΑΤίδο, 
Ο [υοτὰ."--Ἀἠ6 που]ὰ τἱηῖς ἐμὲ θὰ που] ποῖ. 
ἄτονν 90 γαΐϊῃ 88 ἰ0 ἀδθηΥ͂ {Πποτηϑοῖνοθ ἰοὸ δθ6 Ὀαϊΐ 
πιθη, Ὀὰὺ ἰΐ ΔΡΡΘΔΓΒ ἴ0 Ὀ9 ἃ ἸΘΒβοῦ ἩΠΙΟΝ ΟΕΪΥ 8, 
Ὀινίμθ βομοοὶ-ϑίον ὅδῃ ἰθδο ἰο βοῃθ φγουὰ 
ΒΡρὶγ 8. ΟΥΟΝῺΒ ἰθατο ὑπο ΘΆΓΘΓΒ δὲἐ πιῆ, 
ἀορτθοθ8 οὗ οιϊηθηὶ ᾿θαγαΐῃς; τλλκο ὑπο ῖῦ ΟὟΠΟΥΒ 
ποῖ Τῃ 076 8 Π|6Π, ὙΔΙΟΡ δηὰ οοῃαιοϑὶ οαηηοὶ 
οἱονηὶθ Ὀογοπὰ ἰλ6 ἀθαά Ἰογο] οὗἨ ““ δὠέ πιδη.᾽" δπὰ 
8}} π19, οδ} οὶ οὗὁἩ ατοθϑαϑ, ἱμ9 τϊϑάοηχ οὗὨ ϑοίοη, 
180 ρονϑν οὗ Αἰοχαπάθυ, [9 ο]οαυθποθ οὗἁ 1)9- 
πηιοϑίῃθηο8, ἰἔ δ άθα ἰοροίμον, νου ᾿θανθ (ἢ 9 
ῬΟΒΒΟΑΒΟΡ Ὀὰΐ ἃ πιη.-ΡΌΜΕΒ: Δη οσοσαϑβίοπαὶ 
“(οα, [ ἰδληῖς ΤῊ 60,᾽"" 18. πὸ ϊ γοίυτη ἴοῦ 8 
ροσρϑίι δὶ ϑίγοαπι οὗ γἱο ἢ ὈΘὨΘΩ͂[8.---Ο, Δ. Β.] 

ῬΗΑΙΜ Χ. 

1. ὙΥῺγΥ πβἰδηοϑὶ ποὺ δ οὔ", Ο ΤῈ 
ἤγὰψ Ἰάοϑὲ ἔου ἔνθ 

2 ΤῊ πιοϊκρα ἴῃ δὴ ῥγιὰθ 
ἴῃ {ἰπ168 οὗὨ ὑγου 16 
αοὐἃ ρογβϑουΐο {Π6 ΟΓ- 

[οὐ τοῖα Ὀ6 (δ θη ἴπ ὑμ6 ἀονίοθθ ὑμαὺ [Β6Ὺ ἢδγο ᾿τηδρὶπρα, 

ὃ ῸΥ {86 πἱοϊκοα Ὀοαδίοιἢ οὗὨ Ηἷβ μβοαγὶβ ἀδαεῖγο, 
πα Ὀ]οϑθοί (ῃ6 οογοίυυβ, εὐλοηι [η6 10 ῈἘῸ ΔΌΒοττοίὮ. ᾿ 

4 Τὴο συ]οϊκοά, {πγουρ ὑπ6 ῥγτἱάο οὗ κἷβ οοχῃΐθηδῃοο, Μ1}]} ποῦ βθοῖκ αὔον Οοά: 
ἀοά ἐδ πού ᾿π 811] 818 ὑἐπουρίδ. 

ὅ Ηἰ8θ ψΑΥΒ 8ΓΘ ΔΙ ΤΑΥ͂Β ᾿ΤΙΘΟΙΒ ; 
Τὴν ἡποηεο ατὸ ἴτ᾽ ΔΌονο ουΐ οὗἉ δῖ8 βρῃῦ : 
42 [ον 7 Ηἷ8 ΘΏΘΙΔ168, ἢ6 ρυβο ἢ δὲ ὑΒθιὰ. 
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6 Ἠῤδ διδ.ἢ 88! ἴῃ ἷβ μοαγί, 1 8841} ηοὐ Ὀ6 τηογοά : 
ΕἘῸν .1 δδλαϊζ Ἀδνον δ ἰῃ δανογβιίυ. 

7 Ἠΐδβ πιουϊὰ ἰβ [μ}} οὗ ουτβίπρ 8πὰ ἀδοοὶξ πὰ ἐγαυὰ: 
ἵὕμαον δἷ8 ἰοπρὰθ 8 μι! βο ἰοῦ δηαὰ Ὑδ!γ. 

8 ΗἝὀ βιυὑοιἢ ἴῃ (86 Ἰυτκῖηρ Ρ]8οο5 οὗἨἩ [86 νἹ]]αρθ8 : 
Τὴ (86 βοογϑί ρ]οϑβ ἀοίῃ 6 υΓάογ [86 ᾿Ἰπποορῃΐ : 
Η!δ8 ου68 8ΓΘ ὈΥΙΨΙΥ βοΐ ἀραϊηβῦ (ἢ 6 ῬΟΟΥ. 

9 Ηδ Ἰ1ϑίἢ ἴῃ ψαῖϊῦ ΒΘΟΓΘΟΪΥ 88 ἃ ᾿Ἰΐοῃ ἴῃ ἢΪ8 ἀβῃ: 
Ηο Ἰἰοίὰ ἴῃ ψαϊῦ ὑο οαἰοὶ {86 ροοῦ: 
Ηὸ ἀοίῃ οδίοϊι (ῃ6 ροοῦ, θη μ6 ἀγαντοίδ πἷπὶ ἰηίο ἢἷ8 ποῖ, 

10 δ ογουοδοίδ, απά ΒυταὈ] θοῦ ἰτηβ6 1 ἢ, 
Τα (86 ΡΟΟΥ ΙΔΔΥῪ {81} ὈΥ ΗΒ Βίγοῃρ, ΟΠ68. 

11 Ηϑο διαί βαϊὰ ἴῃ ἷ8 ἢϑαγί, ἀοα μαίἢ Τογροίίθῃ : 
Ης διάοιἢ ἷ8 ἴ860; ἢθ Ὑ11] ΠΟΥΘΓ 566 2. 

12 Ατἷβο, Ο 95; Ο 6οά, ΠΠἔοΠ} ἃν (δϊπη6 Βαμᾶ : 
Ἐοτροῦ πού (86 υμ0]6. 

18 ὙΥΒογοίογο ἀοίἢ [86 πὶοϊκορα οοπίοιαη ασά ἢ 
Ηϑ ᾿ιδί βαϊὰ ἴῃ 8 μβοατί, Τοιι 1 ἢοὺ Τοαυΐγο ὑζ, 

14 Τπου μαϑί βϑϑὴ ἐξ; ἴον ἴθου 6801 468 πιο !αῦ δῃηα Βρῖΐο, ἴο τοαυϊίο ὑξ ψι ἢ (ὮΥ μδηά : 
ΤῊ ῬΟΟΓ σοματἱ 6 ἢ ΒΙΠ56}} αηΐο (866 ; 
Του τί {86 ΒΕΙ͂ροῦ οὗ ἐμθ {0} 6γ]688. 

15 Βγοδῖ ἰδοὺ ἰδ6 ἀστὴ οὗ {86 τ]οῖκοα 
Απὰ [86 6ν!] πιαπ: βϑοῖὶς ουὖἱῳν ἢ18 ψιοκοάμορ ἐϊΐ (ἢου πα ΠΟΏΟ. 

17 Το [0ΕὉΡ ὦ Κίπηρ [ὉΓ ουὸγῦ δῃηά ϑυϑῦ: 
ΤῊΘ μοδίμθῃ ἅτ ρουβῃρα ουὐ οὗ δ15 Δηά. 

17 ΤΟ0ΒΡ, ἰδοῦ μαϑὲ μϑασγὰ (6 ἀθβϑῖσο οὐ 86 Βυμπ} ]6: 
Του π|1Ὁῦ ρύορατο ἐμ οῖν Βοδγί, μου 110 σαυβθ ὑμὶπ6 ΘΔΓ ἴο ὮΘΆΓ: 

18 Τὸ ͵υάρο [μ6 ἔἈ0Π6 γ]688 δηα ἐῆθ ΟρΡργβββϑά, 
Ταμδὶ (86 τηδη οὗ (δ0 οαγί ἸΏΔΥ ὨΟ ΠΊΟΓΘ ΟΡΡΓΈΒΒ. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΙΟΑΙ,. 

[τ ΟΠΑΒΑΟΤΕΒ.--- ΤΡ ᾿αϑὲ οθῸΡ βίσορ 68 (νοῦ. 
12. μ4ᾳ.) Ὀερὶπ ψἰ1} ὑμ6 ᾿δβὺ ἔουν Ἰοίΐογβ οὗ ὑδ6 

Ηοῦτοιν διρβαθοὶ ἴα ἐμοῖς ογάον; τοῦ, 1 τί! ὅ); 
(86 Βὶχ ᾿μυοσυθηΐῃᾷ ΒίγορΡ ἢ 68 ΘΟΥΡΓΘΒροπα ἴῃ πυπι- 
ὈὸΡ ψῖἢ (86 δογγοδροθάίης οἰ θγϑ ; Ὀαΐ ΠΟΥ͂ ΔΓ 
ποὺ Γοργϑδθηίθα ἴῃ βογοβίϊθθ. ΜϑῺΥ ἱη ΟΥΡΥοῦΘΓΒ 
το ἰμογοίογτο ἱποϊϊποὰ ἰο γοραγὰ 18 Ῥβδ]ῃ), 
ἩὨἰσ ἢ 18 τὶ μοαῦ (1116, Ὀαὺ Ὠ88 ΠΙΊΔΏΥ Ῥαβοιη ὈΪΔΏ 668 
ἴῃ 18 Ἰδασυδκοίο [Π 6 ργουῖουβ Βα} π), 88 οὐ κί ἢ Δ}}γ 
8 Ῥατὺ οἵὗ ἰΐ, δηᾷ ἰῃάἀθοά 80 (πδι οἰὐ μον (16 ΘΌ [ΠΟΥ 
888 πού βυοσσοοάοὰ ἴῃ οαγγγίηρ οαἱ (80 ΔΙΡΒαθοίΐ- 
08] ΟΥΔΘΡ 80 δ γίοαἹ Υ 88 ἱῃ (86 ρΡγοοθάϊηρ Ραγὶ 
τηοϑὺ ἰηΐογργοίοσβ), οὐ ὑἐδαὶ (6 Ῥγοβοηΐ ΥϑΥΒ. 
11 ὅτ 8 Ἰαίου ϑυθϑίταΐο ἴον [16 δογοβίϊο ΤΥ ΥΒΘ8 

(015.)..0 Βιυῖ {μ}8 ὙΘΥΥ͂ Ῥαββαᾷθὸ δᾺΒ 8 ΥὙΘΣῪ 
δηοίοηῦ σΘΟἿΟΓ, δηὰ 18 ἔμ}} οὐ οὈβουγ Ὑ δα 18 
τουρὰ. ο] Σβοῖ, γοσοχηϊζίηρ ἴ[0.6 ὈΘΟΙ δ δυὃ- 
ὁ6θοἱ οὗ {μΐ8. Ῥ581πὶ 48 αἰ δουϊηΣ ὙΟΡῪ πὶ οἷ γ ἔγοιῃ 
0 ρτϑοοάϊης Ῥβδὶπι, γουἹὰ τοραγὰ ἰὁ ΓΑΙΒΟΥ 88 
ἃ ΘΟΡΥ͂ οὗ (86 ἔογια οὗ {Π6 οδυϊ ον Ῥβδαίαὰ ἰχ., 
Ἰῶλὰθ ποῖ 80 πὴυσὰ ὈΥ αν ἈΪπι)86] 88 ὉΥ͂ 8 
Ροοί δϑουΐ (Π6 βηπι6 (ἰπιΘ. Βυΐ ον [86 ΘδῺ γῦ0 
ΧΡ] αἰ ἰδ μοὶ, ἐμβαῦ (89 φρ)δθοί σα) ΟΓάοΣ, 

ψῃῖο Ὀορη8 σὶν ἢ Ὁ σἰὰ 80. ταποὶ ῬΌΓΡΟΒΘ, 
βου ]ὰ Ὀ6 σίγϑῃ ὉΡ αἰγοδαν ἰὼ (86 βοοοῃὰ βίσο- 
ΡὮθ δῃη8 γάρ ρθδγ 80 Ἰοπᾷᾳ αἷἴϊοῦ ἢ ἴῃ [Π6 ργϑβϑηΐ 
ἕοττω ἰὲ 8 ἱπδα ἱδβ᾽ Ὁ]0 ἴο απΐίο 1ὲ τ] ἢ 186 πηι ἢ 
Ῥβαΐτὰ πο οὔθ Ῥβδ] (18 80 ϑ6ρί.). Βαϊ (δ 
δία] νὶ γ σδηηοί Ὀ6 ἀθηϊοά, δηὰ {μ6 μου κί οὗ 
186 Ορρυοββϑάὰ οοηαϊζίοη οὗ (6 ρίοιβ, γ0 δϑϑῖα 
ἰο Ὀ6 ἔονμοιίθη ἴοὸσ δύνῃ }}]6 ὈΥ αοά, νοι ἃΓ6 
ΟΧΡΓΟΒβοα ἰονγαγβ ὑμ6 οἷοβα οὗ (8 ΌΓΙΙΘΙ ῬΒδὶτα 
Ρβββίῃης Οὐ Ρ ἰηίο μοί ἰοπ ἀπα ἱηγοοσαίίοι οὗ 96- 
βουδῆ, ΓΟ 6 γ6 σδυγοὰ οὖὐἱ ἰηΐο Ἰαπηθηΐδιίοι. 
ΤΉΘΓΟ ἰδ ἃ ἰγϑηϑἰζΐου ἴῃ νοῦ. 12. ἀοἀ 18 66]]εἃ 
Ὄρος ἰο ἰηΐοτίογο; βηὰ 6 ΠΠΔΙΥ͂ ΟΧΡΓΘΒ868 86 
οοηβάοποο ἐμαὺ Β6 τ }} θ6 Βοιτὰ (νον. 17). ΕῸΣ 
ιδὶ8 ΓΘΆΒΟΝ ἯΘ ΠΙΔῪ ὙΟΤῪ Ὑ6Ὶ1] τοχζαγὰ {ποῖ 8.5 
ὈοΙοη αίπας ἰοχοίμον 888 ραΐν οὗ Ρβδίῃβ (Βθημβί.). 
[Ῥιά. (86 ἱπιγοάἀαοίίζοη οὗὨἨὨ {6 ῥγϑοθάϊηρς Ῥβδ]πι. 
--Ο. Α. Β.] 

ϑίγν. 1. γὰῦν 1 ΨΨΜΏΥγ.--- οὐ (86 οχρδηαϊΐοπ 
οὗ (89 δοσοπίυδίϊοῃ 88 οχγίοπο, ἴῃ ογάϑγ ἰο ρὶσνϑ 
119 ποσὰ 8 γι 688 δ ΘΙ )8.518 Θϑρ οὶ! Ὀ6- 
ἴογο [9 πδιθ οὗ ἀοά, υἱά. Ηυρ΄. Το πιοδηϊης 
8 ποῖ, ἐμαὶ οὗ βοαγοδίηῃρ ἴοσ (6 γθδβοῃ, ποὺ (παῖ 
ΟΥ̓ οὐ͵οοίΐοη δηὰ ἀΐβρ]θάβατο, Ὀαϊΐ 1ὲ 8 ἃ αυδδβίξοη 
οὗ Ἰαιηθη(διίοη, τῖϊα (η6 γτοαυδδὶ ἐμαὶ αοὰ ν}}} 
ἀγα ΠΘῸΣ ἰο πάσο δῃὰ ἰο με6}ρ. 



ῬΒΑΙΜ Χ. 99 

[Θίδ ἅϑθαεϊ ἔμου δίασ οδ'.---Ῥόγονπθ: “ Πἰκο 
δὴ ἰάϊθ, ραβϑίγο δβρδοίδίοσ, ὑποοῃοοσηθα δὐ (89 

ΤΪΒΟΤΥ ὙιοΝ ἢ0 8668, Ὀυΐ τοίι8ο8 ἰ0 Τοϊονο.᾽᾽-- 

6. Α. Β.]7 --- ΕΙἰἄθεϊ.---ΤῊο οονοσίης, ΟΥΘΡ ἷ8 
Βεῖο ποῖ οχργοβϑοὰ δ8 γεοῆοχὶνο Ξε ἴο ΘΟ, 608] 

οΠ6᾽5 βοὶζ, Ὀυΐ 88 δοἰϊνϑ, Βο ὑπαὶ 7ἷο᾽ τησϑὲ Βυρ- 

ΡΙΥ: ἐλέπε εγεε (18. 1. 16), οὐ ὑμίπθ θδσβ (δι. 
111. δ6). 
γον 3. ῬΏΣΟυΒΒ 189 ῥγὶᾶθ οὗ ἴ89 υυἱοϊεϑᾶ 

ἴδ6 δϑδιοἰϑὰ πιᾶπ θΌχΩ8δ [Δ. Υ΄., 7,6 εοἱοκεά ἵπ 
ἀΐὲ »τγίαε ἀοίλ ρεγβεομίς (λα »οο7].--οἷὶ ἀοο05. ποί 
Ιδδη ἰδ ᾿θδὶ οὗ ρϑγβϑου(ίοη (ἸὩΔΩΥ͂ ΒΑΌΌΪΏ8, 
(4Ἰν.}, 80 τογθ ἴδ μϑϑὺ οὔ δῆρῈ Γ (Βομῃκεί.), θα 

ἰδ ποδὶ οὗ δηχίϑιυ (8}} δῃηοΐθην ὑσϑηδιδίουϑ, δᾶ 

λοϑί ταοάοτῃ ᾿πἰογργοίογϑ), ὑμ9 μοαί οὗὨ δβὶιοἰΐοι 
ΟἸδυδε., δι16γ). [Ρεγόναθ: “ Τ τουρῃ ἴμὸ ῥγουὰᾶ 
δ] της οὔ (86 πιοϊζοὰ {πεῖν νἱοϊπι9 δ. ρ]δοθὰ 

ἷΒ {π6ὸ ἤτγο οὐ ἔυγηδοθ οὗ δϑὶοιΐοη.""--Ο. Α. Β.] 
ΤΟ οοἸ]]οσίΐνο δίπηχυ αν ἰ8 Θχοπδηροὰ ἴον ἰδ9 
Ρίαταὶ ἴῃ τμὸ 5δθοοηα τπαϑπιῦογ. ϑδίησο ἴ890 Βι δ] οὶ 
5 ποὶ ΠΙΊΥΘΩ ΙΔΟΓΘ ῬδΥ ΟΟ ΑΥΪΥ, ἰθθγο 18 δὰ ὑῃ- 
φογίδι ὩΓΥ οί οΣ ἴ.6 ἩϊΟΙΚΘα ἀγὸ τοΐογγοα ἰο 88 
ἰδοη ἴῃ ἐμοῖς οὐ ογα 6885, οὐ {86 δϑοιοα 
88 ἰδίκεαη ἰὼ ἰἰθ μοί ἀονϊβοά ὈΥΐ ἐμ6 πὶοϊκοα. 
ἘΠ (Πο ἄτι Ἰηϊογρσοίδιϊου ὑπ 6 γογῸ 19 τοζαγἀ θὰ 
88 ορίδἰἶΐνο (Αᾳυϊ]., Φογοηιο, Κιπηομὶ, Ο4]ν.), δπὰ 
186 οἶδυϑθ 48 ἃ ραυϑη( 515, ἃ ρίουιβ ο᾽δουϊδίίοη 
υἱἱογοὰ ἴῃ δάνδηοο (Βυαάΐηᾳ). Μοϑβὶ ἱπίογργθίθγε, 
Βοπογοῦ, δορὶ (16 βοοοπὰ τἱον, γτορανάϊηρς 1 88 
ἰπαϊοδιϊνο, τυ} 4}} {πΠ6 ΟΥΔΟΣ δποί θη ΓΔΒ]. 1 0}8. 
Τοΐδ βμογί βιαἰϑθιγθηὶ οὗ [δ οἰγοιυτιδίδ 605 18. 6011- 
Ρ οί οχρίαϊποὰ ἴῃ ἰδ ἔυἸ] ον ΥΘΣ868, δηὰ 
ἈΒΠΘΓΘΌΥ ἰδ 6 ῬΓΟΡΓΙΟΙΥ ἰ5 ρῥγογοα οὗἁὨ {Π0 Ἰδιηθηίδ- 
ἰἶἰοα πιο π88 Ὀθθη πλδθ. 

ϑιν. 11. ον. 8. ΒΙΘδβθῦ 86 ἄοσίτεπαοε.--- 
Ἡυρξ ταδἰηϊαίη8 ἐδ ἴ6 Ἰηϊτογρτγοίαιϊοη, Μ 816 ἢ 18 Χ0- 
Ῥτεοβοηίθἃ ὈΥ̓͂ ΑΌθη Εστζγα, Κι πιοιὶ, ἀοίον, εἰ αὐ, 
δοοογάϊης ἰο τ πὶοι (ἰ10 Βα ͵ θοὶ 18 οομ αὶ θα ἴῃ 
[6 τοσῦ, δηὰ ἰδ σογὰ νῃϊοι Ὀαχίηβ (9 οἶδυδθ 
δ ἴῃ (86 δοουδβεαίϊγνο. (ΤΙ 8 ψογὰ πιθᾶῃ8 ποὺ 8 
δνασγιοΐουδ, σογοίουϑ πδὴ ΟΥ ἰμἀθοα 8. 83 ὙΠ0 
ΤΔΙΚ65 ἃ Κϑῖη βοπογα γ, ὈὰΓ 8 Δ ὴ Μ}10Ὸ ΠιΔ]ς 68 
δ υητὶρσμίοου καὶ ὙΠΟΟΒΟΡ ὈΥ͂ ΟΥαΥϊ ΟΥ̓ ἴΌτο6). 
[πἀορά ἐλοδθο ν μὸ γοζαγὰ ὑπ δι θϑίϑηιδνο 88 βιυὺ- 
ἦδοι. διὰ {86 νοῦ 88 ραβϑῖνο (ϑορὶ., 7υ]ρ., ὅγγυ., 
ΜΊΘδδοΙ., εἰ αἰ.)}, οΥὁ φοδοχίγο (Ψ γοηλθ, ἡ ϑῃθιηα, 
816γ), ν ΐοι (π6 ἰδησιδρᾷθ ἀ068 ποὶ 6] ον, ζαΐῃ 
δ δἰ αἶαν Βοη56. ΟἸΟΥΒ σοραγὰ (μ6 βϑιῦδβί. 88 
δυῦϊοοι, δηὰ ἱακα (6 Ὀϊοδβίηρ ΟἰΠΠΟΣ ἰῃ 8 Ὀαὰ 
δοηβοξξξοῦγβο, δθ586 (ἀἐβοηΐ5 δῃὰ ἢο Ἦ οἰΐθ πὶ 
οἶμον οὔ ἴδὸ ἔμυ 6 Γ8), ΟΥ̓ ὑΠ6Υ κοῦ {818 τηϑδῃϊῃκ, 
Ὑ 816} σδηποί θ6 ΒΟ οχσορὺ ἰη ἴπ6 ἰδηρυδρο 
οὔ ἰι6 Ταϊπιυά, [γουρἢ ὑπδ6 πιοϑηΐηρ: συαϊδαΐσετγο, 
ἀεραγὶ, ἤογβαϊκθ, γεποιηοθ, τ᾽ 1 οἷ οΘΔ ἢ ΟΟΥΘΙΩΪΥ ὉΘ 
Ρτγονοὰ (Βόβοπμι., Εν δ] ὰ, Κὖϑι., 6] 2808, Ηἰ:ἰᾳ), 
σδ1}8ὲ Ηοη χδὶ. δηὰ Ἠοΐπι. ὀχρὶ δίῃ: ἣθ Ὀ]65868, ἢ 9 
ΤΟΥ 65, ΠΟ δι ο ὙΠΟΘΙΠΟΡ [16 ΟἿ ΟΥ {πο Οἰ 6. 
--Ποδρίδοῖδ ὅθβονϑβῆ.--- [Α. Υ., ““τολοπι ἰλε 
1οτά αδλοττείλ.᾽" Τ{8Ὶ8 186 σοπίγαϑίθὰ ψ] ἢ} {86 
“ ὈΙΟαποΙ ἢ το ἀοίταυ 6}, 80 Ῥογόνψῃο, Ἦογαβ- 
ποτί, σέ αἱ. πο δυς ουσθα θυ βίοι 18 ἱμοοχχοοί. 
--05.4. ΕΒ. 

γεν, 4. ΤΠ νιοϊεϑᾶ ἴῃ δἷα Ββαυρμεξτοαδ: 
“ἘΕδ ἄοῖδ ποῖ ΡθηΣΒἢ.᾽" “7Τἀίπλδ᾽ ΟΥ̓ "5068. Κ8᾽ 
δ ἰο Ὀ9 ΒΌΡΡΙϊοα δἵϊεσς βαυρβύϊηθθθ, Εδυὶοῦ ἰῃ- 
ἱοῦργοίθσβ Ὑ9.Θ ἰῇ ΟΥΓΟΥ ἴῃ γοργά ϊης (686 τογὰΒ 
88 ἰδ6 ὑτοάϊσδὶθ οὗ (86 ὑπροῦν, δπὰ τ πϑ]διΐπρ : 
μα σεζε ποί, παιλοὶν, δἵϊογ αοὐ [Ἀ. Ὑ] οσ Ὀἰνίηθ 
δου η δ᾽ ΟΥ Β6 6062 ποί ἱπυδδιιψαΐε; οΥ̓, ἰηἀοαά, 
μὲ αἀδὲϑ αἴεγ ποίλδίηρ. [Ῥεγονπο: “Η6 (6οἀ) 

Μ] ποὺ γϑαυΐτο 1." Ὑογάβνοσί: ὁ 6οα ψὶ}} 
ποῖ τγ8Κο ἱπαυϊδιιϊοη :᾿ [Π6 0 ἰδ. 0 ἡυᾶάχπιθηὶ ἴὼ 
Θομι6. 7818 18 6 ἱπωρίουβ ἀπ βοογῃΐα] θρίτίς 
οὗ νοι [89 ΡῬγορμοὶβ ϑρθδῖ ([88. γ. 19; Μα)]. 
1. 17), “μογο ἰ8 {πὸ ἀοἀ οὗἁ ᾿υάσιποηί 7᾽ δη4 
οϊοσι δι. Ῥοίον ἀοδβοσὶ 68, " ΤΘΓΟ 888}} δοιῃθ ἴῃ 
(η6 ἰαϑὺ ἀδὺ ΒΟΟΒΌΓΒ, ννδ ἰὴ δου {ποῦ οση 
1υβι8 δῃηὰ βαγίηρ, Ἤδοσο 18 (86 Ῥγομιῖδο οὗ Ηΐδ8 
οοικΐης ᾽ 2 Ροι, 111. 4. ΑἸιπποθϑὺ 8}} πιοάθγη ἴῃ- 
ΓΟΣΡΤΟΙΟΓΒ 8.6 δριθοα ἰ ἃ βἰτη 1} ν᾽ ὑγδιβὶ αι ]0Ὡ.---- 
Ο. 4. Β]-  ΏθΣΘ. 15 πὸ Θοα;" (1808) 8}} Βα 
οδιου]διί οὨΒ. --- [818 οδυδο οἰἰοτθ, ἰἢ δοσοχάδισθ 
αὶ 1016 ᾿ΓΔὨΒ] ΔΙ ΟΏ8Β, γοζαγιὶ 88 δὴ δχοϊδηγδίίοι : 
“Ἔβογχο 18 80 ἀοὰ ἴῃ 84}} 18 ὑἱπβουσμίδ᾽ ΓΑ.ΓΥ͂,, 
“(οὐ ἐξ ποί ἐπ αἰὐ λἰδ ἐλουσλί4.. ΜΙΡοδ., Βο- 
Β0ηῃ:., 6ἔ αἷ., 1οἸ]ονίπρς ΚΊμπισΙΐ, Ἰλογθ ῬΣΟΡΟΥΪΥ 
δηάα ἐμ οοηϊθηῖϊβ οὗ εἶδ ὑἐμβουρ 5 βίαιϑοὰ, Ξϑίησο 
πονουοῦ {86 ἰοχὺ ἀ068 ποὶ δροαῖϊς οὗ ἱμβουριὶβ δα 
οὗ οδ]ουϊαἰίοηβ, δῃὰ οὐ ἢ ἴῃ (6 Ῥτϑυΐουβ οἶδ [ἢ 6 
οχἰβίθποθ οὗ ἀοἀ 5 μοὶ ἀϑηϊθὰ Ὀγν 16 υπροάϊγ, 
θυ ἐμ δοίἱγἱγ οὗ αἀοά, δῃὰ ἱπάοοαὰ Ηἰβ υἀϊοὶαὶ 
δοιἑγἱγ, Ηοημκϑί., Ηπρέοϊα, Ὀε] τ σβοῖ, ἔο] ον ίης 
Οαϊγν. δὰ ὕϑηθιδ, οχρ δίῃ ἰὐ τυ ἰ ἢ ΠΟΤ ΒΟΟΘΌΓΒΟΥ, 
ἰδ: “αοα 18 ποὶ, ἀγὸ αἱ Ηἰβ οα]ου]αϊζοηβ,᾽ 
μαὺ :δ8, (ΟΥ̓ ΔΓΊΘ 8 οοπιϊπαιὶ! ργϑοίΐθ8] ἀθπὶα] οὗ 
αἀοα." 

δέν. 111. ον. δ. σοι [Α.Υ͂. στίουοιιδ].----Βἴ 69 
{8 θη (ἶτα ρᾶϑδαρο 18 ἃ ἀδβογὶ ρίϊοι οὗὨ (8:6 τδὶῖκ οὗ 
86 πηροάϊΐγ, δηὰ ποὶ οὗ Εἷβ]1οῦ, [πὸ γοΐθσγϑησο οὗ ἐδ 8 
Ομ δ] ά. “ἰο ἐλε διιδσοδ4 οΥ λὶδ ὠπαετγίαζχίπσε,᾽"᾽ Ὑ ΒΊΟΝ 
τηοϑὶ 1 γί 190]]οΟνγ, 18 ποὺ Θη  ΓΟΙΥ ΘΟΥΓΘοΐ. 
Ἧο τοῦ γδίμον, ἢ Γ(πΡ δηὰ Οοἷογ, βὰρ- 
ΡΟ589 8 Γοίδυθῃοθ ἰοὸ ἐμ ἀυγαίΐοηυ δηὰ ρϑῦβουο- 
Υϑῆὴσθ οὗ [εἷ8 ὈδΔὰ οσοπάποί ; ΟὨἿΥ (8 ἀοοθ8β ποί 
ΒΖΤΟΘ ΥΟΥΥῪ Ὑ76}} 1 [6 οἶδ: ““ αἱ αὐξ {ηι68.᾽᾽ 
ΤοΐΒ του] ὙΘΣΥῪ Κγ6}} ΘΧρΡΥΘ885 9 1ά68 οὗἉὨ ἀδίϊγ, 
οοπῃδίϑηϊ, ἰἔ νὸ οουϊὰ, ψη ἢ οδγδάσν, (ὐπιπι. ἐπ 
Ῥβ. Χ., Οτδηπϊπσ. 1764) οχρ]αἷπ ἱῃ δοσογάδῃοθ 
πιὰ (86 Ατγδῦϊο : ἀϊδβίογίϑα --- ογσοοϊκθαὰ διὸ ἷβ8 
γαγ8. Βυὶ (158 πιοδηΐης οδπηοί ὍΘ ΒΒΟΤΤΠ ἴῃ ὑπ 0 
ΗδθΌτγον, Ὀαΐ ταί λον ἐμδι οὗὨ Ὀοΐηρς δέίγοπσ. [18 Ὡοί 
{818 τηθϑπῃΐύ ἰο ἱπαάϊσαίθ (89 τορδγάϊθδβ δηὰ Ἰιϑϑά- 
688, δηὰ ἱποτοΐίογθ ἀδηρϑγοιβ δβάνβῃοθ οὗ [ἢ8 
τἱοκοαὰ ἰο ἐποὶν ῬΡΌΓΡΟΒΕΒ, ἰγοδάϊηρ ἀν ΤΏΔῊΥ 
ῬΟΓΒΟΏΒ δὰ ἐδίηρβ; 88 δσοῃίγαδίεα νυ} ΘΥΟΓΥ͂ 
ΚΙὶπὰ οὗἙΓΘΘὈ]Θῃ 6885 δῃὰ βηδαϊκίηρ οοπὲυοί ῦ ΤῺΘ 
δηοίθηὶ ἰἐγαηϑίδί!οηβ δ8΄6 4]}] δβϑίγηῦ ΟΠ 80- 
σοιπηὶ οὗ ἴΔ180 οἰ ΠΟ] ΟΖ 68. --ΑΙΘ ἔασ ἃΌονϑΘ, 
οὔ οὗ ΒὶΒ 5ἰρῃῖ.---[Βϑῦηθβ: “ΤΠΘΥ 810 ουΐ 
οὐὗὁἩ 6 τᾶῆρὸ οὗ ἷ8 νυἱβίοῃ. Ηΐβ ὑπουρ 8 
ἄτουοὶϊ οχ ἰδ θαγίδ, δῃηὰ δ ἰδ ΠΟΥΟΡ οἷο- 
γαϊοα ἰπ 18 νἱ᾽οῦ 80 88 ἰο 860 (Π8 ργϑαὶ ρῥτἱη- 
οἷ Ρ]685 οὗ συῖ}.᾽ ογάβνοσι σόΐοτβ ἰο 70Ὁ χχὶΙὶ!. 
12, 18. “18 ποῖ αοα ἴῃ ἐμ δοϊρῃὶ οὗ μϑδνυθη ὕ 
Απὰ (ποὺ δεγϑϑῦ ον ἀοίἢ Θοὰ κπον 3 --Ο. Α. Β.] 
--- ΕΑἩἴο ρυδοῖδ δὲ [Π.61}.---ΤῊ 8 οου]ὰ Ὀο βαϊὰ οἵ 
Βηοχίίης ἰῃ δίῃ, οὐ ὑπὶγϑὶ ἴὸσ Ὀ]οοὰ (0 }4]4.), 
οΥ οὗ Ὀ]ονίης; ΤΑΥ͂ (βϑγιηπι., Οαϊν., Η ηρϑί.), πὰ 
δΙονίης ἀονῃ (1βακὶ, ΕἸδτῃ., γαιδὉ.); 1ὑ 18. θ68ι 
ἰο Τοΐοσ ἰΐ ἰο ἃ ροϑίασο οὗ σοηϊοπιρὶ (5 Υ}., 76- 
ΤΟΙΏΘ, δηα τηοδὶ Οἱ 6γϑ). [Ἡυρῆς: “Α ἀθβογὶῃ- 
ὑἴοῃ Οὗ 010 ΒΘΟΌΓΡΠΥ οὗ (6 τυν]ϊοϊκοά, 411 18 ἔδυογδ- 
Ὁ]6 ἰο ἶτα, δὰ ποῖίμοῦ αοὰ ΟΡ πιδὴ ἰπὰ ον 
εἴπ). Βίομα : “ΤΠ (πἰνὰ οἴδιβο ἀοβοῦ 068 ἷ8 
Το]διϊοι [0 ᾿ιΐ8 ΘηθμΐθΒ 88 [86 ργοοράϊηρ πἷ8 Γ618- 

4 [Ηυρ[ο]ὰ τοραγὰβίξ 88 ΤΠΏΘΟΘΕΒΆΤΥ (0 ΒΏΡΡΙΥ “ΘΡΘβκη " 
ἴπ [πὸ [ογηοΥ οἶαδο, πὰ γα πθ] ἴοα ἐμ 8: “ ΤῊ πηγ  σἢέδουα 
ἴῃ ἰδ ρτίθ: " ἢ9 ΨΠ] ποῖ αὐϑῶρο 1ἰ,) ὁἴΠθγῸ ἰϑ Ὡο 6οά; δῖθ 
811 Ὠ͵β οδ  οπ δέ! ο8."--. Α. Β. 
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κοι ἰο αοἀ : ἢθ [48 ποὶίμοῦς αἀοὰ ΠΟΥ 8ὴ ἰο 
ἔοαν, μυΐκο χυ!. 14.,᾽".--ἰ. Δ. Β. 

διτ. ῚΝ. ον. ὁ. [6] 286} : [ ἷδ απϑουππά ρα 
ΟὐΣ Δ] ΒΟΟΌΓΡΙΥ 86 1018 ἰὶ8 νἱοκοὰ ἰοῆχζυὰθ ΠΑ Υ6 

ἔγθα οουτβο."--πο. Α. Β.] δ ὝΣΝΙΝ Ὀγιημβ ἰπίο 
Ῥτοιαίθῃ66 {|16 ἀθαν 7 οἵ (9 ῥσχοιιὰ ἴο0] (})6}112.} 
Οὐογβ ὑσϑηβιαὶο ὈΥ̓͂ “,,τ,᾿" [Δ. Μ.], οΥὐ᾽ βϑϑὶς ὉΥ 
Ἂ αἰδογοαὶ ροϊοϊίης, ἴο σού {6 τηρϑεΐῃρ οὗ ““86- 
6683, ΟΣ ἕαι!υγο, ΟΥ 8ιισοθ 88], ποτοῦ υπΐογίι- 
μαῖο (Δ οἰ., θα.ι9, ΚΟΒ]6Σ), ΟΥ ὑμ 60 οβδαρο ἰδ9 
τοδάϊης. Ηυρΐ. δπὰ Οδμρὶι. γον {116 οἰαυδθ ἃ8 
τοϊαιΐγο ἰο (μ6 ργθοθάϊης ψογὰ: ζοηθγ οι Ξε 
ὙνἾσἢ ἷἰδ ψἰζπουΐ πιϊϑέοτίαμο. [Πυρῇ, : “1 584]} 
Ὠοῦ ὃθ τῃηονϑ ἃ 0 ζομθσδί0η8, ΟΥ̓́ ΓοΙ σομογαίοη 

ιο φοπογαίίου, τοὶ Μ0}}} Ὀ06 νυ ουΐ δανογϑιιγ." 

Ειοτα ἴοϊ] ]ονα Ηἰ σις (8: ““ἼΖὲὺὲ Ἰηϊνοάμθοοβ 
(ἰι6 ἀϊτοοί ἀΐϊβοουγβα, 88 2 ὅδῃι. ἱ. 4, δῃὰ 18 ρυϊΐ 
Ὀδοῖὶς ἰὼ [9 οἶδυβο 88 ἰὰ 1:6 ΘΟΥΓΘΒΡΟΒἰῃ ΡΔ95- 
βαᾷο, ΖοοΪι. νἱϊ!. 20, 28, ““ Ἰἴτοῖὰ ζοπογδίϊθῃ ἰ0 56- 
πογαϊίοη, {μᾶῦὺ 1 884}} ποὺ ὍΘ ἴῃ δαυθγβὶιγ.᾽ 
Βιγηθϑ: “ΤῸ ἰάοα οὗὨ ἰἰὸ νι ἱοκοὰ ἷἰ8 ὑπαὶ {86 Υ 
εὐ ὑποῖν ἴδπι}}168 νγουϊὰ δορίϊαιιο ἰοὸ Ὀ0 ΡΓΟΒΡΟΓ- 
οὐ9, ὑπαὶ 6 ρογιιδηθηὶ ἰουπαδίΐοη ψ͵ὁδ8 ἰδϊὰ [ὉΥ 
ΠΟΌΟΓ δη4 βυσοθ8Β, Δηὰ ἴον ὑγϑηβιἐἰ ρ΄ ΒΟΘΌΠ,11- 
Ἰαιϊοὰ νοοῖ δηἀ ΒΟΠΟΣΒ ἀονῃ ἰοὸ ἔδὺ αἰβιδῃί 
ἐπι 68." -.Ο..Ὄ Α. Β. 

ϑιγ. Υ. γον. 8. Ψ 118 698.---[Ῥογόνγῃθ ΓΘΘΓΒ 
ἰο 189 μβδυηίβ οὗ ἰὑμὸ σοῦῦθτβ, ποιηδὰ δῃσϑιηὉ- 
ΙΩ6η18 οὗἩ ργοάδιοσυ Βοαουΐηθ, ψᾷο ἰμθηοο ζ6]] 
ὉΡΟΏ 61}]688 ἐγαυθὶὶοσϑ." ὁ Ῥογονηο: “ ΤΟΥ͂Θ 
8. Βοπιθ σοῃἤιβίοη ἴῃ (.)6 τηϑίαριοΣ5 ϑιῃρ] οΥθά. 
ΤῊ|Θ νἱοϊχρα δὰ ἰ8 σδοπιμᾶγοα ἄνγϑι ἰο ὑμ9 Ἰΐοῃ 
ὙΔΙΘΒηρ ἔου ἷ8 ΡΥΟΥ, δηὰ τπθ (0 ἐμ Βαπίοῦ 
ἰαΚίηρς ν|]ὰ δπΐπι4}8 ἰη |ν19 πο. ΒΘΓΘ88Β δρζϑίῃ 
ὧι τοὸρ. 10 τὸ βϑθῖῃ ἴ0 δύο {80 παρ οὗ ἰδ νὰ 
Ὀδαβί σγιιϑΐηρς μἰθ ΡΥΟΥ.΄ --Ὁ. Α. Β.] 

γεν. 10. Εἶο βδίοορβ [ἀ. ΓΚΥ͂., “ εὐ ΩΝ πῃ 
Α οοπίϊηιοὰ ἀθδβοτγί ριΐοη οὗ ᾿γίηρ 'ἴπ ψαἱἷῦ (0 4]ὰ., 
1βαϊκῖ, Ν δἰδὺ]., Εν αἹὰ, ΟἸδιι., θ 6] 11868}. Οἰὔἰιογ8 
τοξατγὰ ἐμ6 υπίοτίαποίθ οὁπ9 88 {86 βυ}]66, δηὰ 
ἰγδηβὶαίο τὶ Ααα1}. απ ὰ Φογοτω : . δα Β6 δἰ πκ5 
ἀονῃ ογυβιοα (Βοβθηπιί ον, 00 ὕοιί6, Ηθηρ- 
Βίθηθοσβ, [Α]Ἰοχϑπάοσ, Ῥδγουη9}}), οΥὗ ὙΠΘΥ͂ 
τοζαγὰ (86 δἀϊθοίίνο ἰίβϑὶῦ 88 (Π6 876οΐ, 
ἂπὰ ἰμ9 ορργοββθὰ βἰῃκβ ἄονσῃ (Ἠαρἴθ] 4). 
-Η[15 βίσοῃ αὶ ΟΏΘ8, δοοογἀΐπς ἰο Μΐομ., δΥ0 
186 οΘοπιρβηίοῃβ οὗ 86 πίιοϊκοα, δοοογάϊης ἴο “29- 
ΤΟΠπιθ ἰδ ΡΟΎΘΥΒ, ΟΥἩ Δοσογαϊηρ ἰο 89 ΒΑΌΐη8, 818 
Ἰπῦ8,., Μοϑὲὶ ἱπιογργοίθσθ ΒΌΡΡΟΒΟ ἃ ραγίϊου αν 
χοΐογθῃσο ἰο (ἴὸ οἶδτηνβ Οὐ ἰθοίμ οὗ ἰδο ]Ἰίοῃ. 
Οἰδοσϑ, τὶ ΟΠ 4]4. δηὰ Οαϊν., τορδνὰ (η6 ῥ᾽ υΓα] 
85 ἰπαϊοδίϊης (ἰ0 δοδιγδοὶ δίγσθχίῃ. Ηπρίο]ά, 
Βἷποθ {89 νοῦ 18 ἰῃ 86 δίπχυϊαν, δἰπουρσὰ 6]56- 
ὝΒ6ΓΟ 1ΐ 8 οὔδθῃι σΘοπηθοίθα υὶΐα {1.10 οίυγαὶ οὗ 
(0 Βυ)θοί, σδομηθοίθ Ὁ τ {1.6 ΡΤ ΘΟ τς οἷδιι88 
-Ξ-- απα {αἰΐ5, οα δοσουπὶ οὗ (16 Βἰηρσαϊαῦ τοδὶ 
ῬΡγοσοθίθβ. Ηο ἀο68 ποὺ (θῃ ἀθοϊὰθ ψπϑίμοΣ [116 

4 [(ἙΉΟΜΘΟΝ, ἰπ το Σαμαα απὰ ἔλα Βοοῖ, Ῥ. 814, ΔΙ᾿ πάρα ἴο 
ἴΠπ|686 γογδ65 μι: “Α 1ποιϊιδαηα ταδοα δ, ἔπο νέης οΥγἰ κί 8}8 
οὔ ἐπΐβ ρμἱοΐαγο, δὸ {πία αν ογουςΒίηρς δῃὰ ᾿γίηρ ἰῃ ψαἰΐ 8] 
ΥΘΡ ἐδ ΘΟΠΌΏΪΓΥ ἴο οδιοἢ ροοσ ἢ 6᾽}1688 ΓΑΥΘΙ]6γ5." Απὰ 
Αὐτήμι 388: Ἴἔ πτα8 δον δὲ πόνο] ἴὸ ὃ τἱ ἀπ καὶ 
δοὺς [ἷ4 6. ΑΡῪ δἤυτθ ΠῚ ρτοίοαδσθα τοῦτ, δπ ἃ ἴΠ680 
υυδὮγ γανΐη 68 δυγδυτηίης νυ ἢ {ποτ σοταγάοα, ργουν!ηρ αὐουὶ 
Ἰ|κὸ Ὀοαεὶθ οἵ ὑργου."--Ὁ᾿. Α. Β8.] 
Ἐ{ΤΉΌΜΒΟΝ, Ζζαπὰ απὰ Βοοκ, Ὁ. 44δ, [πίηΚα παῖ αν! ἢ 58 

Ὧἶιὸ Ῥδοῖδον ἰῃ τίονν τὸ “1105 ὅδὲ οὐ ἢΐ5 ὈΘΙΥ͂, πὰ ογοθρᾶ 
Ἰτηοσὲ ἐΠ6ΘΏΒΙΌΪΥ Ἰονγαγά ἴΠ0 δος κ, Ηἱἰπδ οο͵οῦ ἰδ ΗΠ κὸ ἘΠ ΒῈΓ- 
τουπαΐης μκταδϑ δοὰ βέυ 0196. Ηδ υεῖ}} {πῈ8 ΤὨΛΏΟΘΌΨΓΘ ΤῸΓ 
Ἰναγα, ΠῚ ΘΠΑΙΥ νη ἐξα ρ Ἐκ ΠΙΡΙΑΙΓΟ, ὙΠ ἢθ ἘΡΤΙΒΕΣ 
«τἰ τ ὁπ ἐγοπχοηδοιδ Ὁ πα ἀροη ἢ τοττ δοὰ ὑτγογ." Ταΐδ 
ἩΚΟΙΥ ἴῃ ἴδ ταὐχίατο οἵ ϑῖδρμογίο.. οὐ, 4. Β.] 

οοποϊαΐηρς πογάβ ἔοσπι δὰ δάγουῖαὶ οαιιβα τες 
ὃν ἀΐ δἰγεπσίλ, (δὲ ροοτ; οὐ 8 ἰπωδροπάθηι οἰδδθ 
τες ἐδ ΨΟΟΥ ατὸ ἐπ ἠϊξ ροθεγ. 

ϑιν. ὙΙ. γον. 11. [Πυρΐίο]ὰ : “. Βοίγοϊη τι 
}} τηϑδηΐϊηρ δἱ {πΠ6 οἷοϑθ οὔ (89 Ἰαπιοηϊδιΐοῃ, 
ξτουπὰ δῃὰ τηοιϊϊνθ οὗὨ {}16 Θοϊϊου 7.8ι ἀφδοτγὶ δ6α, 
δηὰ δὐ (μ9 βδπὶ0 ἰΐπιθ ῥγοϊυἀθ ἰο ἰμ9 ΤΟ] πὶ ς 
Ῥγαγον."--ο. Α. ΒῚ 

δίν. ΥἹΙ. Ἄοτβ. 12 δηὰ 18, [6] 280}: “1 
οοπηίγαβί ἢ ὑμβοθὸ ἯῈΟ ΒδΥθ ἼῸ Θοά, οΥ ΟὨ]Υ͂ 
ἀοδὰ 1Ὰο]8, (89 Ῥβαϊχωηΐδί 681}}18 ροὴ μἷβ αοὰ,Β6. 
εἰνίης αοά, ἐμαὶ Ηθ 111 ἀο αννδὺ τὶ (9 δρ- 
Ῥθδγαῃοο ἰμ8ὲ ΗΘ ν88 ποὺ ὑμ9 Οπηηϊβοϊθηί, 86]7- 
σοπβοΐουβ Ὀθίηρς. ΤΠΘ πϑιηδδ οἵ Θοἀ δγο μεδρϑάὰ 
ὑρ. Ηο Ϊ8 (ἰο εἶ Ρ Ηΐ8. Βαπὰ ἴῃ ογάὰοσ. ἰο ρυῃ- 
158. ᾽.-Ο. Α.Β.] 

ϑίσ. ὙΠ. γὸν 14. [που δαδῖ δβϑϑῃ ἱϊ.--- 
ῬοΓοΟνπΟ: ΚΑἢ ΘΠΘΥ ΘΙ Ῥγχοίθϑθιὶ δραϊηβδὶ [ἢ 9 
ψορὰδ ἰτηπη θα  ίΟἾΥ Ῥγϑοθαϊηα, δηα 4180 ψ]ἢ ἃ 
ΤΟΐογΘΏσΘ ἰοὸ ἴδια “Ηο Μ]} ΠΟΥ͂ΟΣ 866,᾿ γος. 1, 
[γονῆς Ὀδοὶς (88 ὙΟΓὰΒ ἰπ {16 του! ἢ οἵ 109 
πὶοϊκοὰ. ΤΠιογο 18 ἃ (ἰπ6 Θοτηΐης 6 ἤεοἷβ, τ 6 ἢ 
8}} {π18 ἀϊβογὰοσ νι} 6 δβοῖ γι. Θοάἀ ἰδ ποὶ ἰμὸ 
Ῥδβϑίνο βρϑοίδίου οὗ πππηδη 8 αἱ γβ ψ δῖοἢ ἰη:680 
ΘῈ ἄθοῃ Ηϊπ)." --σ. Α. Β.]--[ο ἴαἶζο ἐῃ τὲ Ὺ 
Βαμῃᾶ ---Μοδὺ ἱπίογρυθίοσβ ΒΌρΡΡροβθθ 8 ἩΣἰηρ 
ὌΡΟΣ {86 δδηὰ ἴῃ ΟΥ̓ Γ [0 68}} 0 ΓΘΩΙΘΙΙΌΓΔΏΟΘΘ. 
ϑοπιθ, ζο]] ον πη ὅορι., ὅγν., βγίμ., Φογοιηθ, οὗἁ 
ακἰνίης ΟΥ̓ΣΡ ἴο ρυπὶΒπιοηΐ, Οὐ μΒΘΓΒ 0] νης {86 
ΟΒα]ά., οὐ ρυπὶβιιθηὶ 1.86} 88 τοαυϊίϊηρς πὶῖ 
(89 παπά [8ο Α. ἡ,71 ΒἨυρίοϊα δηὰβ Πετο 
8. Τοΐθγθποο ἴ0 (80 ΘΏΘΥΘΥ δηὰ ργδοίϊοδὶ 60Ὲ- 
Βοαιθηοο5 οὗ Ὠὶνίηο Κπονίθαξζο, 88 ἃ ἰσϑηβί (0 
ἰο δοί!οῃ. 

ϑιν ΙΧ. Ψὸν 1δ. ΓΑ. Υ͂., ““δεεζ οὔδ λὲς υἱεκ- 
ἐάπε8ε {4 ἰλοιρ ἢπα ποηδ." Ῥογοπηο: “ θυ οη δἷ8 
νος 688 8 δου χὶ [ῸΣ, οὐ 1 ΠΟ τῇοΥ Ὀ6 Τουπά.᾽" 
οσγάβδνοσι - “Ποῦ ὙΠ1Π ΘΧΘΣΟΙΒ9 ἃ ΒΟ σο Ὡς 
ἱπαυίΐνγ ἰπΐο 81} πα δ δοίοηβ, διὰ πὴ }}ξ τ 9 8 
[0}} οπὰ οὗ Ἰηϊαυ ΠΥ ὈΥ αἰ ΟΥῪ ἀοδιγου πη ΘΥΘΥΥ - 
γοβίϊμχο οὗ ἰ1. ΒΊΘμ τοραγὰθ 6 οΥδ ἢ δ [89 
Βυ ͵οοί, δπὰ {86 ὙΟΣῸ 88 ἱπιρογδίῖνο, 85 ἰῷ (δ 
ἄγϑβί τη θ ὉΘΓ, δῃα ἰγδηβϑὶδίθβ:: “" Απὰ (86 υπτϊὶρἰιι- 
ΘουΒη 688 οὗ ἰδ πιῖοϊςθα χηαγοδί που; Βοοκ πὰ ποὶ 
δηὰ 1ἰ, εἰι6 1ά68 αΐης ὑπαὶ 86 τνὶοῖκϑα βμουϊὰ Ὀθ 
ηϑδὰθ 80 ΒΑΓΙΠ]688 ἰμαΐ ἷβ τῖὶο κά 685 βιου]α 
αἀἰδαρροας νιίμουΐ Ἰοαυΐηρ ΒΩΥ ἰγϑοο, 80 ἴδμδὶ 
αοά, θη Ηθ βϑοκβ δέν ἰδ πὰ οσάορ ἰοὸ ρυῃ- 
8. 1ΐ, ΙΔ΄ δηὰ ἰΐ πὸ ποῦ. Οοὰ 6.8: 60ῃ- 
ἀϊησο8θ ἰο δοοῖς ουἱ τὶ ῖοπ658; Ὀυϊ (6 ῬΒεῖΐση- 
ἷδὺ ἀοδϑίσοβ ἰμδὺ 1 Δ 0 ἱμδαὶ Ηδ 8882}} πὰ 
ποίμίης ἸΏΟγ6 ἰὸ Ρυπίϑι." --αα. Α. Β.] Βο- 
Ββροοίδηρς ἴμθ οἴθσῃμδὶ δουθγοί χη οὐὗὁἨ Ψεβουδ, 
γον. 16, σοιηρατο Ζοοῖ. χὶΥ. 9; Ὠδῃ. υἱἱ. 14: 
Βον, χὶ 1ὅ.---Φὥ9θον δ 58 ᾿τίῃρ ἔοσονυϑσ. --- 
[ΑἸοχᾶπάον: “Ηὁ 18 ποὶ ἀδιχοποά, 88 Η]8 6 9- 
τηΐ68 Σιηδρσίηθ; Ηο 18 8.1} Κίηρ, δπὰ ν1}} 8ὸ σϑ- 
Ιηδῖη ἴῃ ῬΟΓΡΟίΣΥ δὰ οἴου, ΓὌΣΘΥΘΣ δυὰ 
ΟΥ6ν."--Ο. Α. Β.] 

ϑδίιγ. Χ. γον. 11. [ὙΠ ΡΊΘΡατΣΟ.---Ηυρζε]ὰ: 
“διτοηρσίμοη (μοὶ Ποατί; ἴ0 28Κθ 8 ἔσῃ, Θ0:)- 
Τογιοὰ Βοασγί, πὸ σδυθυίηρ ἰπ 18 ἔθ ] ησϑ (88. Ἰὶ. 
12; Ἰνὶϊ. 8; Ιχχυἱὶ. δ1 ; οχὶὶ. 7), 'π σοπίραβί ἴὸ 
8 οαγί αρίδίοά, ἐγοιι Ὀ] ἸΏ, ΒΔ ΚΟ ἰη [118 διἰιἷ- 
ἐμάς, ἱποοηδίδηϊ, δυοιπδίϊης θοΐπτοου Βορ6 δὰ 
ἴοατ, δηὰ οἰβὸῦ ορροβϑὶῖὶθ δθοϊ πρθβ.0 Ἠδσγο αοἂ 
ΒίγΘη ΧΙ ΘῺ5 ὈΥ ΒΟΑΓΙΠ, ΟΥ Τίμα ὉΥ ἔδίι ἢ, [8 9 
ἰοῦ σοπἤάδηοσο (μδ8ὺ (μ6 ῬΓΑΥ͂ΘΓ ΜΠ} Ὀ6 Βοδτὰ.᾽" 
--Ο. Α. Β.] 

γεν. 18. Ῥουτν [Δ. Υ., ““ορργεβ.,]-- 89 



ῬΘΔΙΜ Χ, 101 

ῬΪΑΣ Ὄρου νογὰβ ταῦ Ὀθ ἐχργθηθθα πῃ [μϑίΐῃ : πὲ 
ἱεγτεαΐ----ἄοπιο ἐς ἰεγγα. [ἰἰ πιὰ 8180 6 ἰγὰπϑ]διθα: 
ἀεῖγ (86ριί., Φόγοιιθ, ψὰ1}.,) Θεῖον, Ηθηρβί.), Οὗ 
το ὃθ γἱοϊοὶ (Μ|ς6}). Τὰθ ὑοῦ βἰϑθβ δΌπο- 
Ἰυῖεἰγ (Ὁ 4]ν.}) 8ὸο ἰμαῖ “μον (Κἰππο) οὐπηοὶ 
Ό6 δαρρὶϊοὰ. Τΐδ τ. ἀπδίδιίο : ΠΟ ἸΟΏ ΚῸΡ ὙΝ}}} 6 
((19 ττγρεϊσμοά ο86) {τὶ ῖθη ἰμδμ ἔγοιῃ 1.6 Θαγί ἢ 
(ΑὍδη ΕΣγα), ἰδ 1688 ΔΡΡγοργίδίθ; 81}}} 1685 (16 
ΥΕΥῪ ἀϊδογοηῖ γουδογίπς: (ΒΟΥ ΟΥ ἰ6 (16 τὶ οἰκοά 
ΤΔΔῺ) Ὑ]1] πὸ πιοτὸ ἔγὶ κι θῃ (10 88 (1116 τηΐϊϑοσα- 
816) ἔγοιυ {μὸ Ἰαπὰ (ὅυγ., Βοβϑηῖα., 1226 Ν οἰ (9). 
Τὴ δδσίἢ 18. Β6γΘ οὺ ᾿ποηῃἰἱοποὰ 88 ἴμ6 πιδίθγῖα] 
ἔγοτῃ ὙΒῖσῃ ἰδ ἐπόδλ 8 τηδάο, θυαΐϊ 88 {86 Ρ]869 
οὗ ἷθ δροάοσ, ἤγοιη Ἡὶοἢ ἢ6 τἶβ6 8 ἰ το οΠ 688. 
Βαὺν (ἰὰ θὲ  οἰἰς᾽ 8 ΟΟηϊπὶ.) ῬΡΓΟΡΟΒΘΒ ἰο γοΐγ (ἢ 9 
ἄγβι ποσγὰβ οὗ [86 149. 9 88 Ῥαγθῃι 6818 (0 {89 
ΟΡρτγοδϑοά -- λὲ ἐδ ἐξ πὸ ἰοπφεγ, ἴὸ στοφαγὰ ἱμὸ 1αϑβὺ 
ΝΟΙΓάβ, ΒΟΥΘΥΘΥ, 85 ΡΥ 116] ἢ [Π 6 ῬΓΘΥΪΟῸΒ 
᾿ἰπ 6, 85 8 βιδιϑιηθηί οὗἩἨ 0 Κἰπὶ οὗὁἨ Μ Ὀϊνὶηθ Βοῖρ 
Ξες γι σης (86 ΓΔΌΌΪΟ ἔγομῃ (6 Ἰαπὰ. ΒΌιι(- 
ΟΌΘΥ ἰγϑηβίδίοθ: [οὐ ποῖ (6 ψοαὶς 60 ἰοιτῖδοα 
ἴτοα ἴδο ἰαπά. [{Β΄ἴθῆτα : 4“ ο ἰοπσενῦ το πιαη 
ἐπερῖσε οὐἱἱλ γεαν 7γοπι (ἠδ οαγίλ.᾽" 86 Ῥβμα]γ ἰδ 
ΟΧΡΥΘ65568 ἰδ 6 σομβάοηοθ δὲ (Π9 οἾ086 δΟΥΓΟΒΡΟΠα- 
ἴηκς νίι ἐπ νυ ϊϑἢ, Ῥβ. ἰχ. 19, “" "δῦ 10 ψ}} χο- 
δβαὶϊ ἴγτοιι αοὐ᾽ δ ̓υἀσηηοηῖ αὶ. πο νἱοϊκοὰ τηδῃ, 
ΟΥ (δαὶ ηο τηϑ ΜῚ) ΔΟΥ͂ ὩΟΥΘ Ὀ6 ἰΟΥΣΙΌΪ6 ἰο 
οἴδογϑ, Ὀαὶ ΦοποΎϑἢ δ'οθθ ἴῺ Βοεύθη.᾽" “ἍΤ 
σοΙρ] οἰ ΕἸ σοι Ἶ685 ἰΠ6 Ἰδτηθηϊδιΐοι, Υ0}. 2."-- 
6. Α. Β.] 

ΘΟΟΤΕΆΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΉΤΟΑΤ,. 

1. Το οποηλΐθβ οὗὨ {πὸ ρῥίοιβ ἃσὸ ποῖ ΟΣἿΪΥ͂ 
Βί ΓΟ (, ΟΥΔΩ͂Υ, ππβογαρυΐουδ, ογοἷ, δη ἃ ΘΑ ΟΣ ἰ0 
ἀονῖδο [6 ταὶ οὐ ἰποὶγ Ορροπϑηίβ, Ὀυΐ (ΠΟΥ δγ6 
᾿Κανγῖβο τοίϊλομέ 71{αϊ, ἀπ σοαίεβ6 οὐθῃ ἴο (890 
οχιοπὶ οὐ ἀεηγψίπσ ἰπαὶ ποτ ἰβ ἃ ἀαοά. Βιυὶ 
Ἡ 115 (ΠΒΘΥ Ταχο. δοοότῃ, δηαὰ ὈΪΔΒρῃ θη, πὰ ἴῃ 
ἱμοῖν ῥυϊὰθ νον ἀϊδετοριγα 4}} Ὀνῖηθ οοτα- 
τοδοβ, δηὰ οὔδηιΐ δραϊηβὶ 8}1 απ ΟΥΔΟΡ δηὰ 
τὶ δ; Οοα ἐεες ὮΟΝ ΠΟΥ͂ Δοὶ δπα μὸν Ηἰβ βΒ67- 
τλοὶδ ΒΌΒῸΡ : δπὰ Οοἀ γονθη]β (ο (ἤοπὶ Ὀοὶὰ ἰἢ 6 
Ῥοισεν ὁ ἀὶδ λαπά, 886 ἰο αοἀ νῖῖο 18 αζισαψᾶ 
δηὰ εἰεγπαίϊν Κύπσ. 

2. Θα (δῖ5 ΥὉΥῪ δοοουσηΐ (Π6 Ῥΐουϑ ὙΘΙῪ ὕΤῸ- 
ΡΟΓΙΥ εοπεπιϊέ ὑΠΟΙΏ56 1168 ἴο αοὐ, ἀπὰ ἐμ18 δεσιγ 68 
ἰδεῖ ἤγοιῃ ἀθϑραὶσ. Βυὶ (1:6 {ἰτη6, Ὀοίοτο ὨῖνΣη9 
Βεῖρ ΔΡΡΘΑΓΙΒ, 18 Οὗ ὙΘΡΥ͂ ἰοηρ, απὰ ἴὑ 18 Βασὰ 
ἴοτ Εἷπ ἰο τσαΐξ. [Ιζ 18 νὸ]ΐ ον εἴτα ἰἤ Π6 {68 
ΒΓ Κι ΒΘ 5 δὶβ ΒΟΡΘ δηὰ σχουΐγοβ ἢΪ8 ἰγαδί ἴἢ 
Θοά, διὰ διιηὴδ ἰπιβοὶῦ [Ὁ Ῥαίΐθησοο ἰῃ δυσί ρ, 
ΌΥ ΡΓΆΥΘΡ. 

8. ἴπ (6 αησωϊἦ οὗ οχίογηδὶ ἰγου 9 δπα ἰη- 
(ΘΓ Π 8] 4.8] οἰἱο (116 ῥΐοιιϑ ΤΑΥ͂, {ΠῚ ῬΥΟΡΥΪΟΙγΥ, 
Ὄγζε αοὰ ἴο ᾿ιαϑίοἢ (0 (μοὶ το]οῦ; Ὀυΐ ΔΙ ΒοῸρ 
ἴ86 νοΐοθ οὗ {μον ζαπιεπέαίοπ ΤῊΑΥ τοϑοιπά, γοεὶ 
ἷξ πιαδὲ ηοἱ σοπίδἰη 6 οοπιρίαϊπί ἀραϊπεὶ αοὰ, 88 
1 ἢ ὁ ᾿πιργορουὶν ἀοἰϊαγοά, ΟΣ 85 ἱΓ 1916 {16 εἴ- 
δἰοιοὰ ἴῃ σοπιϊπ 81] ἀδβηροῦ εοἰΐλουΐ τεαδοΉ, ΟΥ ἃ8 
 Ηδ μδὰ ρ»εωγροεεῖν δαὶ Ηΐβ ογὸβ δῃηὰ δδγϑ 
δαικϊ δὲ (Π6 1] ποοὰ δῃὰ Ῥγβυοσθ. [ἴπ|9 σοὶ ζα- 
ἴοι οὗ ἐποῖν ὡσεραχπαδε, ΠΟΥ τπυϑὺ σῖνο ἐδ Θπηβοῖνοδ 
δυὰ ἰμοῖν οδ39 ΘΗ ΙΓΟΙΥ ἐπίο [16 Βαπᾶβ οὗ αοὰ. 

ΗΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΡῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 
Ἦο το 8425 ποίἷπα πᾶν Ηἷπὶ Ὀυὲ ὑπὸ δαγίλ 

ὕροη Ἡ ῖοἢ 9 Ἴ 811 δῃ ἃ βίβῃη 5, ΤΠΔΥ ἱπάδοα αἱ 
(69 ἰὼ π|ιοϊκοαὰ Ῥγεθυπιρίϊου Ὀθ αἀγγοβδβηΐ διὰ 

᾿ομασακκκττοσατας 

»τγομα ἃ5 ἰἔ ἰθσγθὸ 8 πὸ Θοιἷ; Ὀυὲ ἴθ ν}}} οτθ 
Ἰοπίς Ὀθ σασέ ἄοισπ Ὀγ [10 ϑνοσγαϑίϊηρς Κίηρ, νιοα 
ἰιοὸ ὀέαερήέπιεα διὰ αἀεηΐοδ.-- ιν δρεαὰς δθουι 
αοά, Ἀεὶ αοὲ 88 ᾿ξ {0 Υ0 ὙΟΓΟ πὸ (1Ἰοἀ.--ΑἈἼοα 5668 
αἰό ἰωϊ ἰΔΚο8 ρμἷαοθ οὐ ϑδγίϊ, Ηδ πευίεοίδ το- 
ιΐης, Η6 γἹογρείδ πὸ ὁπη6, Ὀυὺ Ησ6 ΜΠ] ποὶ ᾿)ατθ 
(6 ἐὐπε, {110 ψέασο, ΟΥ Κλ 9 2ογπι οὗ (ἰ)ο γονοϊδίϊοι 
οὗ ΗϊΪδ8 σἱκιυιθουθῆθθϑ Ῥγοδοσίροα ἴἰο Ηϊηι.--- 9 
Βιου ἃ ἐφωγπ ραίίεποα ὈΥ 180 ψμαίίεπεο ὦΓ Οοα.--- 
Ὑ αἀοα {μογὸ 18 ἱπάοραά ἀδέαψ, θὰ πὸ περίδεί. 
--ἨὭοἷο ψἼοὸ νουϊά β6ὸ ἱμ9 γεζἤἑπεπέ οὐ ἷ8 βορεβ, 
τηυδὶ οὶ ΟἿΪΥ δοίέευε ἰμδὶ αοἀ :8, δηὰ ἐμαὶ Ηο ἰ8 
8 ΤΟΎΔΥΟΟΣ ΟὗὨ ἴμο80 ὙΠῸ δϑοὶς ἢ πὶ: δ6 τημδὶ 
ἸΙΚονΒ9 »γαν ἰο ἀοἂ δηὰ εσαῖϊέ θροπ αοά.---Α5 
ΒΌΓΘ 85 (ἀοὰ [Β ἐυεγέαδίϊπο ίπσ, 80 δυγὸ ἰβ {10 
δηαὶ ἀπὰ οομρ]οῖθ γὲπ οὗ (86 υηροάϊγ, ἀπὰ {ἰι9 
8] δῃὰ οἴδσπαὶ δαίυαίίοη οὗὨ {116 ρμὶοι3.---Εὗ αοὰ 
Ἦδ88 ἴα Κο δηγίμβης ἰπίο Ηΐδ δ 85 ννὸὸ ποοά τοί 
ἰγοῦ]ο οὐτβοῖγοθ νι σαγο, Ὀὰὺϊ τὸ τυδβὲ δἱ δ] 
{{π|Ὲ65 δυμπλ Ὁ]0 Ουγβοῖνοβ ἀηάος Ηΐβ ρονογία) 
μαπά, δηὰ |ἴ6 ἴῃ Ηἰβ δῃὰ οὗ ζγδοϑ. 

ΒΤΑΒΚΗ: ἀαοἀ οἴοθῃ πἰάοβ Ηἰβ ἴδοα ἔγοτϊη ὑ8, 
δηα ΡΟΒΙΡΟΙ6Β ΗΪ8Β 8610, ΟὨΪΥῪ ἰθαῦ τ ΤΑΥ͂ ῬΓΔΥ͂ 
ἸΔΟΤΘ ΘΔΥΓΠΘΒΟΪΥ.--- 9 ΠΙΟΤῸ Βιι6 6658 1.6 ὉΠ ΡΟΟΪΥ 
᾿αᾶνο ζη πεὶρ Βοαγὶ 8 ἀοδίγο, (ἰἸ0 1658 (ΠΟΥ͂ ΘαΓῸ 
ἴον αοἀ.--ΡγΙὰθ δὰ Βαυρί π655 τὸ (6 ἅη- 
ΚΟΟ]Υ 80 πῃ γθ ΒΟ Δ Ὁ]9 {παὺ ΠΟΥ ἀο ποὶ ἱπαυὶγθ 
ΔΙΘΡ 8} ΟΥ Οοἀ, δηὰ ἰδ οΥ Σαχζατγὰ 8}} τυ Βοϊ θβοπιθ 
γοθοιΐοη 88 [01]γ.---Τ}} 86 Βοουγ δηὰ ἀϊδββοϊαῖθ- 
Π658 Οὗ Ἰηδῇ ΣΘΟΟΐΥΘ {Π6ὶ} Βυρροτνὶ ἴῃ ποὶ γοβοοῖ- 
ἴῃ ἅροι ἰμ6 λυ ρπιθη 5 οὗ Ὁ οἱ .---ἰΓ δὴ ὑπροῦϊγ 
ΤΏΔῈ 6] ονοβ ἴῃ {6 νογὰ οἵ Θοἰἷ, 6 πιυβὶ 11Κ6- 
189 Ὀοϊΐαγο {παι 1.18 111 18 ποῦν, τὺ ἐλ ὙΠ 
ΒΌΓΟΙΥ σο1η06. δδίῃσθ ΒΟ ΟΥΟΥ ἢ ἀ065 ποῖ Ὀοϊΐαγθ 
1.18, .6 ταδί, Πἰἰκονν 189 σορατγὰ (16 τ οχὰ οὗὨἩ αοα ἃ5 
1168.--- Τὸ ὉπρΟαὶΥ ἸωδῖΘ 1165 ὑμῖν γοΐυσο δηὰ 
ΒΥΡΟΟΥΙΒΥ {μεῖς Βμοιίον ; θὰΐ {16 δυγβο ΓΟΆΘΠΟΒ 
{Π.61}.--Ἴ ὁ ἀδὴν Ὀἰνίθ ῥγονυνϊάθηοο 16 (0 0]85- 
Ῥἤοθ δραϊηϑίὶ (ο4.---Ἰ  οὴ αοα Ὀορἢ5 ἰο Βοδ  οἢ 
ΒΟΥ το κοάμοβϑ, ὑμθ ἀνουυ πη τησδὺ ΘΟπιθ 
ουῦ; ἴον ἀοἀ 8668 ογϑ ἰῃΐο ἰδ τηοδὶ δοογοῖ 600Γ- 
Ὧ67Β.--- ΑΒ Ἰοη 885 ("6 μοι ΐ68 οὗ ΟἸ τἰδβὶ δγὸ ὑἢ- 
8016 ἰο οαϑὲ Ηἷπι ον ἔγοπι ΠῚ8 ἐμσόπο οὗὨ βΊοΓΥ, 
Ηΐ5 Ομυτοῖ ΝΝ}}} σοιηδῖῃ ἰπ βρίο οἵἉ 4] ι}ν0 ἀον1]8. 

ΟΒΙΑΝΡΕΒ: ΤΉΟΒ6 ἯΠῚῸ ΒΥ {ἰαὶ αοἀ ἀοοβ ποὶ 
δῖ ὉΡ ἴπΠ6 αθαὶγβ οὗ χβθῃ, 40 88 τη110}}) 88 θη 
ιν δῦ ἐβοσο 18. 4 αοὐ, ἀπὰ Ὀ]δερβοῦιο Πίπι ἰῃ {μ6 
ταοϑὺ οὐαοὶ 8} 6Υ.-- ΜΈΚΧΖΕΙ,: Πιδὺ ΤρΔκο8 
06 ροῦν 8ὸ βοοῦγσγο ἰῃὰ ἰμθ που 1] 
Τμοῖν ϑυσοθδβ δηὰ ῥῬγχορίοββ; 2) (ἰιοὶρ στϑαϊ 
ΠΌΘΟΣ δὰ δαμοζθηίβ; 8) (μεῖς ψιοκοά 
πραγ, πο} ἀοδρίϑοβ αοὰ, δπὰ ἀοθϑ ποὶ 
ἴοαν ἱμαὶ Ηἤὸ τι] Ρυηἶδἢ ὑμοῖὶγ τὰιἰοϊζοάποεϑ Ὀ8- 
Θαυ86 Ηθ ἀεἴδγθ ἃ ̓ἰ0{16ὁ6.{Ὀ. ἩΠΥ ἃγο ϑ8ι.6}}) οοῖα- 
Ῥ]αἰπὶβ οὗ ἰὴ βαϊπὶβ ἀσϑουϊ θα ἰο 8 1) ΤΒαὶ 
ἯΘ ΤΩΔῪ Β60 ΠΟῪ Ῥδϊη Γι] 1{ 18 ἴον (6 μίουβ Βοδιί 
Πθη αοα Β6ΘΙη8 ἴ0 ΚἸἾΥΘ ὝΔΥ ἰο (05:6 νἱοκοᾶ; 2) 
{πδὲ τγ ΤΩΔΥ ᾿Π κου ἶ86 πο (δ 6 ΘΔ 688 οὗ (80 
βαϊηΐβ; ὑΠ6 0 Παῦο 1 κονν 59 δοδῖι δηὰ Ὀ]οοἕ, ἔΒοΓο- 
ἴοτο {ΠΘΥῪ βίγιραὶο πόποι} τὶ (οἷν γα }8 ; 
8) ὑδμδῖ 70 ΣΩΑῪ ἴθαγη ἰμαὶ αοα σαη Ὀθαν νἱϊι 
ΒΟ, ὙΘΆΚΠΟΒΗ ἰἔ ΟΠΪΥ ἔαϊι ἢ 18 τηαϊηἰδίη θα. --- 
ἘΒΑΝΚΕ: Το δαί τηιιϑὺ ἄτδὶ Ὅ6 Ὀτουριῦ ἱπίο 
(80 Βοδοοὶ οὔ 18:0 σγοββ, 'ὅ8 ψοτὰ (πδὶ ἰτοδίϑ οἵ 
(09 ΟΓΟΒ8, 158 ἴο ὯΘ ΓΘ] 56 ἃ Ὁγ ἰεἶϊη. πὰ σίγα πὶ 
βίγοηρσί ἢ! δηα ὩουΣ ΒΕ ΠηΘΗΐ.---ΒΑΥΜΟΛΑΈΤΕΝ: ΑΒ 
ἸΏ 88 8 πίδὴ σορηγὴβ αοα 88 8 ΘΠΘΙΩΥ͂, ἢθ 
Ἡ 8 65 ἰδ [Ὡ6ΓῸ ΟΓΟ 50 Ο04.---ΑἸ Ποῦ δοῖὴθ 
{πη 8 τὸ Γοτροίίθη [ὉΥ ἃ {ἴπ|6, δη ἃ τὸ ογθδίυγϑ 
18 ἰγου δ] 6 δθουιν ἰμοῖα, γοὶ αοἀ ν|}} ἰη Ηἰϑ υχηθ 
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ἰβαυΐγο ἴον ἔοι, δπα Ὀσοαῖκ ἐμ ταὶ οὗ ἐδθ ὑἢ- 
ξοα]γ.----ΗΕΒΒΕΒΟΕΒ: Η6]} ἰ6. οι ἱπὰ ἐπ6 γι ἀθ 
οὗ ὑμὸ ππροάϊγ; Βοαυθὴ δηὰ δἰθγη8)] ᾿ἰΐθ δγὸ ὈὉθ- 
Βἱηἀ [0 βυβογίηϑ οὗἩ ρίουθ Βοαγίβ.-- Ὁ ΟΥΓ 18 
υπιδη, Ὀυῦ ἰο δοπίϊπθ Θοηβίδη  γ ἴῃ Ἡ]οϊκοα- 
Ὧ6Β8 18 ἀ6Υ}}18}}.- -- ἝἊΑὐδὲ: Ρυϊάο δηὰ γαῖ Δ ΥΘ 
ΑἸ ΤΑΥδ ὈΓΟΙΒΘΓΒ.---Ἴθ βουθσοϑὶ σοηβίοί, θα 11Κ6- 
νἶ86 ὑμ6 τηοϑὶ ὈγΙΠἸϊδηΐ υἱοίοῦυ ἰῺ ΟΓΟ55- ὈΘΘΥΪης, 
5 ἰη9 Ὀ6᾽ ον ΔΡΡτοργιαιΐοι οὗ {89 βόῦοῦ δπὰ 
ἔτασο οὗ αοά ἰο τιγβοὶ 88 δὴ ἱπαϊνι σαὶ, δπὰ ἰο 
Υ Ῥτγοδϑηὶ οἰγουτηβίθ 668, 

[Μαάττη. ΗΕΝΕΥ: 79 βίδῃά δίδν οὔ᾽ ἤγοπι αἀοα 
ΌΥ͂ ΟΡ προ] 1οὗὉ, δηὰ ἰθθὰ Μὸ σοιρίδῖα ἱ{μπδΐί 
αοἀ εβἰδη48β δἵαν οὔ ἔγοπι υ8.-- ΒοτΘ (ΠΟΣ6 18 8 
ιοαγί 10} οὗὨ τηδ]ΐϊοθ, {μ6 Υ6 18 ΘΟΙΩΙΠΟΒΙΥ 8 του ἢ 
1} οὗ ουὐγβ68.-ροί (Πο86 ἰμδὺ βυθοῦ ὉΥ͂ γγουὰ 
ΟΡΡΓΘΒΒΟΥΒ 006 [αὐ αοα Μ|1}}] ἰὼ ἀμπθ {ἰπ|6 δΡ- 
ῬΘΔΡ ἴον ἰἰθῖα ; ἴον (.0856 {πδ' ἂγὸ δουβῖτθ (0 ὑπ ο τ 
816 δουδβίῖνο ἰο 6 οἀ ΑἸταΐ ΠΥ ἰο00.--ΒΑΒΝΕΘΒ: Ῥυγὰθ 
18 δἱ (μο χοοί οὔ] 86 Αἰ μαΐίϑυω, ὑβθογοί 68] ΟΥ ῥταο- 
168], οὨ ὑἶΐοὸ δαγι ἢ ; δ (88 τοοὺ οὗ 8411 ἐμ6 χοϊυο- 
ἰδπησα Ὑ]ϊσῖ {Π| τὸ 18 0 Βοοῖὶς (ὴ9 ἔδνον οὗ ἀοἀ ; οἱ 
{60 χοοΐῖ, ἱμογοίογο, οὗ {110 σὰ ἸΒΟΥΥ δηὰ τγοίομοά- 
ὯΘ88 οὗ (116 οΥ] ἃ. Μρὰ βοὶ αϑ ἢ 1ἰΠ6Υ ψογο ποῦ 
ΣΟΘΡΟΏΒΙΌΪ6 (0 ὑμὶν Μίδου, δπὰ αἂδ ἐγ 10 ποΥῸ α 
Βοίι]οὰ ροὶϊπὶ ἰμαἱ Ηο πουϊὰ πανον 64}} (μὰ ἴο 86- 
οουῃηῖ.--- ΒΡΌΒΟΕΒΟΝ : 70 (86 ρα Υ ἴα] 6γ6 οὗ (Π6 δυῖ- 
ἴον ον (89 οτὰ βοαπχρά ἰο δίαηα 8ι}}}, 88 17 Η6 σἈΙ ΤΥ 
Ἰοοϊκεά οη 8πὰ αἰὰ ποὺ Βυπιραι ἶἷζ6 τι [118 αἵ- 
Πϊοϊοὰ οὔθ. ΝΙΔΥ πόσο, {Π6 οτὰ δρροαγϑὰ ἰο Ὀ6 
αἴαν οἵ, Ὧο ἸΟΏΟΥ “8 ΥΟΡΥ͂ ῥτοϑϑηΐ Π6ῚΡ ἰπ ἰγοὺ- 
Ὅ16,᾽ Ὀὰὺ δὴ ᾿πασσδαϑϑὶ Ὁ]6 τηου ἰδίῃ, πιο τὶ ἢ 
ΠΟ τηΔὴ ΟΣ] Ὅ6 ΔΌΪ6 ἰο οἰ. ΤῊΘ ῥγθϑθῆοθ 
οὗ αοἀ ἴ8 ἰμὸ ον οὗ ΗΪΒ Ῥθορὶθ, ὈὰᾺΐΓ ΔὴγῪ βδιυδβρὶ- 
οἷοι οὗ Ηἰδ Δθβεθμοο ἰδ αἰδβίχδοιϊης Ὀογομα τηθὰ- 

ΒΌΓΘ.---ΤῊῈ ΓΟΩ͂ΠΘΓ 18 ΠΟΥΟΥ δ ἴγοτχ {86 τηουϊῃ 
οὗ ἐὶ9 ἔχγπδοο σ ἤθη ἰδ Χο] 18 ἴῃ ὑμ6 ἤγο, δηὰ 
(6 δὅοιι οὗ ἀοὰ ἰδ δἰνγαυβ ἡ δ κίης ἰπ ἰδθ τηϊάϑι 
οὔ ()6 δδπιθὰ ψθὴ ΗΒ ΒΟΙΥ σὨἰϊάγοη ἀσα οδϑὶ 
ἱπίο {8 6ῃ}.---ἰῦ 18 πού (86 ἰσουῦ]ς, δὰ 116 ἱ ἀϊης 
οὕ ουν ΕΔΙΒΟΓΒ ἴθ, νη ῖσἢ ΘΟ 8 18 ἰο {6 αυΐοϊς. 
--Α βαρ ἴδοθ δηὰὶ ἃ γοὰ δγὸ ποῖ ἣἰ σοιιρᾶ- 
πἰοθϑ. Αοὐ Ὀδγ68 ἐμ Ὀδοῖς (Πα ἰδ 6 Ὀ]ΟΥ ΙΩΔΥ͂ 
Ὀ0 ἔδει; ἔον 0 18. ΟὨΪΥ μέ αϑλὶ οι οη τ αἰ ἢ σδῃ ὃὈ6- 
οομλ6 ὀΐεδί αΒΠ]Ἰοἰϊοη. [{πγὦὸ  γο σαγγίοα ἴῃ ἐϊιθ 
ΒΓΠι8 οὗ ΘΟοἀ ΟΥ̓́ΔΡ ΘΥΟΥΥ͂ δίγοδηι, Π6ΓΟ του] Ὀ6 
89 ἐσγίαὶ, δῃὰ πθγο (16 Θχροσίθησο, πο ἴγου- 
Ὁ19 18 πιρϑδηΐ ἰο 680} υ ἴ---Τ 6 ΟὨΪΥ Ρ͵869 ὙὮΘΓΘ 
Θοὰ ἐδ ποὺ ἴῃ ἰδ9 ἐμουρμίβ οὔ ἰμ6 π|ὶοϊεϑὰ. 
ΤῊϊ8 ἰβ ἃ ἀδηιηΐηρ Βοου βίου; [ὉΓ ὮΏΔΡΟ [ἢ 6 
αοἀ οὗ μβοαύϑῃ 18 ποί, ἐδο 1 οτὰ οὗὨ Ἀ61] 5. τοὶ ῃ- 
ἴῃᾳ δηὰ ταρίηρ; δηὰ ἱἰἢ αοὰ Ὀὸ ποῖ ἴῃ οὖγ 
(πουχσηίβ, οἵἵν τοι 8. τν1}} Ὀγίπα υ8 ἴο μοτὰϊ- 
ἰΐοῃ.-- ΑἸ 1 {πθ τὸ 18 ΟῊΘ ΘΏΘΙΩΥ͂ ΠῸ Μ|}} ποῖ ὈΘ6 
Ρυβοὰ Αἱ. Ὀόδὶ πὶ}} Ρυ8 αὐ {16 σαπα]ο οὗὨ δ͵8 
Ἰ}1ο, δη ἃ ὈΪον ἰξ ουἱ, δπὰ {1|ὸ τιῖὶοϊκοα Ὀοδϑδίον γ}1}]} 
Βηὰ ἱΐ στίτι ποῦὶς (ὁ τας ἰπ (Π6 ἰοτῦ.---αοὰ 
8}}8}} πὶ {Π6 ΒΙΏΠΟΥ ΤΌΓΘΥΘΥ ; 80 Ἰοῃᾳ 88 ἴῃ 6.0 
18 8 ζγαΐῃ οἵ βίῃ ἴῃ Βἷτα ἰΐ β08}} Ὀ6 βουρδὲ ουἱΐ 
δηἃ Ῥυπὶδὶ 64 .---Οοα ροτμλ 8 ὑΥσϑηίβ (0 ΔΥΪΒ9 88 
(Βονη-οᾶροβ ἰο ργοίθοι Π 8 Ομ το ἔγοιῃ {116 1π- 
ἰγυϑίοη οὗἩ μγροοτγίὶί68, δπαὰ (μᾶὶ Ηὸ πιὰῪ ἰθδοῦ Ηἰδ 
ὈδοκδΙἴπς οἰ] άτθη ὉΥ {6 πὰ, 88 αἸάθου ἀϊὰ (μ6 
68 οὗ ϑυσοοίῃ τὶν [8.6 ὈΣΙΘΡ ΟΥ (Π6 Ὑ]]ΔΘΓΠΘΒΒ: 
θαϊ ΗΘ Βοοῃ ου8 ὉΡ (686 ΗΓΟΔΒ, Πἰἶκ6 {80 {ΒΟΤΏΒ, 
δὰ οδϑδίβ ἔΐθαὶ ἰπίο [6 το." --ϑρυμπαξον "δ 
ΤἈΒΑΒΌΒΥΟΡ ΒΑ ΙΌ: 1503. ἤΑΥΤΒΟΝ : Α βρὶ γι 4] 
ῬΓΘΥΘΥ 18 8ὴ ὀμηιδία ΡΥΆΥΟΥ.--- 116 ἸΟΤΟΣ [16 Βοδτι 
ἀοβοοπάβ, 16 ΒΟ (80 ΡῬΓΑΥΟΣ 8866ῃ68.--- 
Ο. Α. Β.] 

ῬΒΑΙΝ ΧΙ. 

700 ἰλε ελὶς Μωδϊείαη, 4 Ῥεαῖπι 9. Παυϊά, 

1 [Ἷη18}6 ΤῈ ρΡυΐ 1 ΩΥ ἐτυβί: 
Ἦον Β88γΥ γο ἴο ΤΩΥ Βοι], 
ΕἾΘ αβ ἃ ὑἱγὰ ἴο γουγ τηουηίδίῃ 

ὦ ΕΣ, Ἰο, [86 νι οκοα δά ἐλοὺν ὈΟΥ,, 
ΤΏΘΥ ΤΔΚΘ ΓΟΔΑΥ͂ [Π6]Γ ΔΥΤΟΥ͂ ὉΡΟῺ {86 Βἰγϊηρ, 
Ταῦ ΠΟΥ͂ ΤΔΔΥ ὈΥΪΨΠΥ βδοοῦ δ [86 ὑρτγὶρῦ ἰῃ μοϑγί, 

9 ΠῚ 186 Ἰουηάεαίίοηϑ Ὀ6 ἀεδίχογοί, 
ὟΥμδὺ οδῃ {Π6 σὶρ μύθουβ ἀ0 

4 Το Ι,ΟῈΡ 18 ἴῃ μιἷβ ΠΟΙ͂Υ ὑθαρ]6, 
ΤῊΘ ΟΕ ἰΠτοηθ ἴδ ἰῃ ἤθΆΎΘΩ : 
Ηἱ8 ογοβ Ὀθῃοὶά, 
8 οὐδ 8 ὑσν, {86 οἰ] ἄγο οὗἉ πηθῃ, 

δ ΤΏ 1.0ΕὉ ὑτίοι ἢ {Π6 στρ ύδουθβ : 
Βυϊὶ [16 ψίιοκοα δηὰ ἷπι ἐπὶ Ἰονοῖι νἱοΐσπσο δίς βοΐ διαξοι ἃ, 
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8 ὕροι [π6 νιοϊκθὰ μα 8.)4}} ταῖῃ βπΆγοθ, 
ΕἾτο δηὰ Ὀγὶπιβίομθ, διὰ ἃ Βουτίθ]6 ὑθπιροδῦ: ἐλὶϑ δλαϊΐ δ6 (6 ροτίίοῃ οὗἉ ὑμοὶγ οὰρ. 

1 Ἐὸν [86 τἱρῃύθουβ 0} ἰογοίδ σὶρ ὐθουβῃθ88 ; 
Ηἰἷβ οουπίδηδβμοοσ ἀοίδ ὈΘ[0]4 (86 ὑρτὶρῃΐ, 

ἘΧΕῈΘΟΕΤΙΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΙΤΙΟΑΙ 

ΟΟΠΤΕΝΤΘ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.---Τὰο ἄτι ἰγαδὶ 
πα θΘοὰ ψμῖϊϑὶ τμ6 Τουπάδιϊοηθ οὗ ἴμο0 ϑιδίθ βηὰ 
βοοὶδὶ οσάὰθν' 8Γ6 βῃδκίηρ, {1.6 ΤἸΔΏΪΥ ταὐθοιίοη οὗἉ 
89 δουη56ῖ οὗ ἀϊδοουταροα ἔνθ ὰθ γΠῸ δα νΐβο ἴῸ 
ἤεο ἵγοια ἴ6 ᾿πγοαίοηϊης ἀδηροῦ, {86 οἰ θοΥα] 
δουδάεησε ἰῃ δυτὰ μοῖρ ἰμγουρὰ (6 ῥπαϊσία] κο- 
Τογηπιοηῖ οὗ αοά, οογγοϑροηά 80 ΜΟῚ] ψὶὺ ἢ 110 
ἜΒΑΤΘΟΙΟΣ οἵ αν, ἰθὺ (ΠΒΟΥΘ 158 20 ΓΟΔΒΟΏ ἴο 
ἀουδὲ 18:6 δοτγγοοίμοϑθ οὗ πθ {ἰ{19, ΒΟΟΣ τὸ 
ἰδ Κ οΥὗἩἨ 1Β6 ΘΑΣ] ΟΡ ρογὶοὰ οὗἩὨ [80 ρογβοσυίοῦ ὈΥ͂ 
δι] (Ετν814}, οὐ οὗ [86 Ὀδίι168 οὗ θενὰ νιν 089 
ῬΒΙ 9.65, τἱϊϊὰ ἃ τοΐργοῃσο ἴο 2 ὅδ. χχὶ, 17 
(ΕΠἸἰΣἰχ), οὐ οὔ δοοουηὶ οὗ γον. 8, οὔ 18) ΥγϑὈ 6 ]Ποα 
οὔ ΑὈΞδ] ου (Μδυγον, 6286 }). Το τἱρογουβ 
Ὀγετ Υ, κηὰ [86 ἔγα5}., ΠἸΥ̓ΘΙῪ τπιονοπιθηί οὔτ 16- 
ἔπαραϑ ἀο ποὶ δρτο6 δ 41] στὰ (ἢ 6 δα ρροφί(!οη ἰδὲ 
(δἷ5 18. ἃ Ρ5δ]ηι οὗ Ἰαιηοηϊαἰίου, οοπμροϑθα ὉΥ Ηο- 
σοι δὰ δὐ {πὸ {ἰπιο οὗ (Π6 δἷορο οὗ ϑοθηδοι ΘΕ Ὁ." 

δισ. 1. γον. 1.--Ὑ 08 δοβονδὰ Βανθ 1 τὸ- 
ἴαξκο. [Α. Υ. “75.λὲ δοτά ἀο 1 »ωΐ πεν ἰγμδί.᾽" 
Ηαρῆ, : “ ὙΠῸ 6 πονδὰ ΠΔΥΘ 1 [Δ ΚΘ ἢ οὗ Τουπά τ0- 
ἴασο." ϑ8ο Ῥογονηθ: “1 πορᾶ η0 ΟἰΠ9Ρ τοίυκο: 
Βονν “ΟΉ γ6 ΒΆΥ ἴ0 Π16, δἴ6. ̓  ΠΥ ἴδοῖ δΔΓΘ οἡ ἐῃμ6 ἰγὰθ 
Βοοῖκ, ΒΥ 9Που]ὰ ἵ Ἰοοῖς Θ᾽ βδύγῃεῦο ΓὉΓ Ββαΐοίυ ἢ 
{815 ἴδ (Π6 [}} ἔοτοο οὗ ἐβο ὀχργοδβϑίοῃ. ΤΏ ἰδ, 
ἸΏΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, 8 ἴογοο ἰὼ ὑδ0 ρογίοοι, 41 λαυε Τοαπά.᾽ 
Ιε ἰα δῇ οχοϊδιηδιίου οὗ ᾿ουἶα! οοηδάθηοο ἰη {Π9 
ἰδουχδῖ μαὶ "9 λαδ δυο ἃ τοί βο, δηὰ 18 ποὶ γοί ἰο 
“εκξὶι. ΤῈ6 δάνΐοο πόσο σίνγθη, δὰ νι] ἢ6 Τγ0- 
Ρεΐδ, ἰϑ ἰπαἱ οὗ ἰἱωϊὰ ἀπηα ἀθβροπάϊηκ ἔγθη 8, νυ 0 
που]ὰ ρΡογϑυδὰϑ πἷπι ἐμ 8}} 18 ἰοβὶ, δῃὰ ἐμδὶ ἐμ 6 
δ᾽ σιεϑὶ πίθου 8 ἰο γ᾽ 6] ἰο οἱγοαπιβίδῃοο8, δηἀ 
ἴο δεοὶς δδαίοίυ ποὶ ἴῃ γοϑίϑίδῃοθ Ὀὰἱ ἴη ϊχηιϊ, Βαὶ 
ἴῃ ἤδλοῖ {μ6 τοΐσο τ ϊοῖ ἢ 1}8 ΒΡΘΑΙςΒ 15 1η6 γνοὶσθ 
οὔ {πὸ πδί ταὶ μοαγὶ, οὗ ἐμδο βοϊ 9, δη ὦ ὑβορ ουο 
δΒοτι-ἰχίοὰ δηὰ σονγαγαϊγ ἰηβιϊηοὶ, Ἡῖσ ἢ δ]- 
ὙΦΥΒ δὶ ἄγϑι, ποὶ, Ὑμλῦ 18 υἱκθε7 Ὀαϊ, τ μϑί ͵8 
καί; Το δᾶνίοα ΠΙΔΥ Ὀ6 ὙΠΟ6ΔΪ πιοδηΐ, αὶ 1ὲ ἰθ 
ὉΠΟΎ (δοίΡ. ἰἰϊ. ὃ; ἵν. 3}: ΤΐΒ 8 (86 νἱοσ- 
ἴογγ ἰμδὶ ονογσοϊηθί {μ6 πνουϊα, ουθῃ ον ἴαϊι. 
Βαὶ ἐξ 15 οὔζθῃ ἃ ΒΟΤῸΣ ἰγἰαὶ ἴον διὰ ἰο δνο ἰὸ 
πὶ οίδηὰ (86 ῥ᾽ δά ρ5 οὗ γ9]}} τηοδηΐης γί οηα8 
(δὴ ἴ0 δύ ἰἰβϑοὶϊῖ δζαίηϑίὶ ὀρθῇ ϑῃουἶθϑ.᾽᾽ --ὖ. 
Α. Β. 
δἰδο... Βυρί. δαἀνοοσαίθδ ἐἶθ ῥ᾽ ταὶ ποῖ ἰῃ- 

εἰυθάοι ἰΠο80 ΝΟ ΔΓῸ ἴῃ δἰ ταν οἰγουπιβίθη 68 
δβὰ ἀδῦκογ, 'ῃ ορροδί(ίου ἰο {μ6 ᾿Ἰπ ΘΥΡγοίουδ ὙΠῸ, 
πιὰ ἰ6 6» 188} οτἰἶοβ, δά ορὶ (6 βίη ρυϊαν γοδά- 
ἶηξ. Το Ὀϊτᾶ ἰβ υϑοὰ 88 ἃ ἤχυτο οὗ (Π6 Ῥυ- 
δυο, 1 βδη).. χχνΐὶ. 20: ἴζϑιηη. ἰἰΐ. δ2 . Σὺ 8 Π6Γ6 8 
ςοἸἸεοαῖῖτο, δηθὰ οἰ Ὁ 85 ἡ γοοδιΐνο ἰῃ ΔΡρροβί(ίομ, 
ΟΓ 88 ἃ ΟοΟΙπραιίϑοηΩ. [Ἐνγα]ὰ Τοζαγὰβ (818 ὁΧ- 
ῥτοβείΐοη 88 ἃ ρΡγουθῦ ἱη 180 δπιοης (ἢ 6 678, ποὶ 
ἴοαηά οἰδοπογο 1ἰ ἷβ ἰσυθ, Ὀυὶ γοῖ ΠαιΌΓΘΙ 88 ἢ 
ἄχυτο οὗ βρϑοθοὰ ἴῃ {πο86 ἰἴτηθ86, 80 Ἠαυρίοϊά : 
-ο γοῦσ πιουηἴδίῃ.---"ῃ . είίο: “ἃ ἔρυτο 

4 [Πε|ὁ Ῥραῖα, δδνο ὈδΘΏ οοπιροοοϑᾶ δὲ ἐμδὲ οὐ εἴς 8] 
τοσοϊτουσοά, Τἤμω. ΧΧΙΧ.-χχχὶ., δηὰ 2 ὅδπι. ἰ.- εἰ}, 

γἱὰ ἰοδὲ ἰ89 οὐσηδάσδηςο οὔ ἔμο Ρι[ δι᾿ 66, τωδ ἰῃ ἰἸσοῦ]9 τ 
δ΄᾽95 οσψὴ πιδῶ, 1 ὅαπι. Χχχ. 6, 22-24; 2 Β4πι. ||. 39. δῃ ἃ 8411} 1Π96 
τεϊ φίοτο οδ πιὸ! δο ἐδ ροϊοΑ] ᾿παιξαϊίοιϑ οἵ ἱστοὶ Ὑγθσθ 
ἐμκατὺεά οὐνὰ τ᾿ ἀλη ζοσ οὗ ἀφο! υἰἰο8.--Ὁ. Α. Β.] τϑν.πβ......ὕὍὕζ.....ὕ......1.τ1τὌ1.β0β...00ὅὃ0.0Χ..............................ὕ.θ....0ὉϑῸϑῸϑΘῸὖῦὉοὉῦὉῦὉῦὉῸῦὉὁὉϑὸὄ0ῳὕ0ὕΧΔΚ«(.| {(Ὁο.ψ..-----.-----------..ὕὔ}}ϑΒ....ὄ.ὄᾧὄὃᾧξ.--..ὕ-ὄὕβ.΄΄΄-΄-΄-΄Ὃ΄  0ῦϑθΘ-΄Π΄-ὖρὐρθσὁϑ9ὁ0ἄὨ--ὄ6ὄς...-΄΄΄-ΦὋΦὩΦππ4ππ||2ι'ιτἰ΄ρΠὖ.11.ὸ.Βὄθ0ὉθΠἡθΘῦθ9ῦθ9πΠ-π-π...ᾷ9ϑᾷ -“-ςαὲ1:.......Ὁ..0ὕ.ὕ.ὕ.τΞ τ(ὕ0.......- θΘ-ῦθὉ ΠπΠΠΠ5π55.νϑ........ .......-..-Π΄ΠΠ6ὃΠὃῸῤ Ὸ ΦΔΦὋιἝἭἝ!“Ἕἕ.Ἕ. 

ἰδοῦ ἔγοτι Ὀὲγάδ, τ ποῖ, τ βοὰ παηϊθα ρου ἐἶ9 
Ῥιδίη, 860 Ὀδοὶς βρϑϑάϊν ἰο (16 ποοάθα τποπη- 
(41:8: δαὺ ἱὲξ ἰδ ᾿ἰἰκα 89 ἃ ῬΓΟΡΟΣ ἰάθο8. ΤῈΘ 
τηουηϊαΐηδ οὗἨἁ Ῥαϊοθϑθϊμο Ὀοίῃρς τἰοἢ ἴῃ ΟΑΥΘΒ αἵ- 
ἴοτάςἀ δβαΐο Ρ]645608 οὗ τοίιῃρκο ἴσοι ϑπθΐοδ ἢ 
.ιο]ὰ Ῥοδϑοϑβίο; οὗ ἴδ ρίαϊπβ. Τὰ Μαίι δἰ μα 
δὰ Ηἷὶν Βοη8 βοὰ ἰο ἰδ τηουηϊδίη, 1 δίας, ἰἱ. 28.᾽» 
8.0 4180 ϑανϊὰ ἰῃ μἷ8 βί κι ἔγοιι 880]. "-- -ΟἹ Α. Β.] 

γεν. 2. 7η8 6696, (Α. Υ., “2.0, διὰ (9 
βίδίπιθηΐδ οὗ ΥοΣ. ὃ ἀο ποῖ ΔΙ]ον ὺ8 ἰ0 τοχαγὰ 
{8056 ὙΟΤΩΒ 88 8 ἜΧρ  δηϑίϊοῃ οὗ ἰδ ροοί (ΟΔ1]γ.) 
ἴτ πιαὶτο8 Ὡὸ αἰ ογθηο9 ἰη ἰδ͵8 Σοβρϑοὶ ΘΠ ΘΥ 70 
Ὀεοχία τοῦ. 8 τῦῖϊ ἢ “Ὑ 71ογ ᾽οΥ “11. 86 Ὀγρο- 
ἐμ 6ι:168] ἐπίογργοίδίϊοα ἢ85 ποίμἰηρ ἰο 40 ψὶϊ {Π6 
σουϊθηί(ϑ οὔ ἐ}0 οἰδιβο, Ὀὰϊὶ ΟὨΪΥ τἰι} (8 δἰγαοίυ 6. 
[ΤῊ ΘΓ9 18 8 οἴἰδηρο οὗ ἰθϑθ ὑγ ἢ} ἰβ ἰοϑί ἰῃ (ἢ9 
ΑΟΌΥῪ., νιυϊσὰ ἰ8 ὙΘΓῪ ἀταπιδῖϊο, νἱά., Ηπρῆ, δὰ 
ΑἸοχϑηᾶον ἐπ ἰίοοο. Πυρῖ. : “ΤΟΥ 5ρΡ88 ἰδ Ὀονν, 
ΠΟΥ Βαγο δα)αβίοα ἐπε ὶνῦ ΔΥΓΟΥ͂ 0 ἴμ6 δίνης. 
ΑἸοχϑδάονρ ἰσϑηῃδϊαίοβ ἐΠοΥ “ λαῦε ἥχεά᾽" (ποῖγ δ.- 
τον. Τὴ ΕΠ κα ἶβιν “6 ΚΟ Υοϑαν ᾿ 8 ἰθο0 γαρίιθ. 
--ΥΥ ν, ογΘ ΡΓΟΡΟΥΪΥ “ἐπ ἀανκπεδε,᾽" ἴῃ {110 
ἀατκ, ἰῃ δοογοὶ, ἰγΓοδομθσουϑγ.---Ο, Α. Β.] 

ον. ὃ. Το ἑουηδεαῖξοι δ ΒοΓ 81 ἢοΐ ρΡογθΟῺ δ 
(ἀεοδοηΐυθ, ΗΠ :1ς) 88 [8. 11}.1; χῖχ. 10; 6], 11.9, 
Ὀαὶ {89 ]8ν͵3Ὶ δὰ ογάἀϊμδησοϑβ οὐ ρα Π 16 υδίϊοσο, 1 
ὅδ8η). ἰἰ. 8: Ῥ8. Ιχχυ. 8; ἰχχχὶὶ. δ; Εξ. χχσχ. 4. 
Οαϊν. εἰ αἱ., ἴο]]ον πα 1.6 ϑερί., ὕαϊχ. Α4ι]}]}., 
ϑγτηηι. ὑγϑιϑ]αίο: Ἦ δῖ 85 6 ἀἋο0Πη6 7 ΠΑΠΙΘΙΪΥ͂, 
ΤΟΙ; ἩΠΟΣΟΝΙΒ Ὧ88 δ6 ἄοηθ στο ΤΘ 
Ῥογίοοι, ΠΟΉΘΥΘΥ, ἀο0685 ποί ἴΌΤΟΘ 8 10 [μἷ8:; δὶ 
ἰς ργονυθηίβ ὑπ υϑαδ] ἱπιογρσοὶδίϊοη : ΤΠαὶ θα]] 
[0 ἀοἵ πδπιοῖν, οἰ γ1890 ἰμδπη 06. 780 ρ6ῦ- 
ἔεοϊ ἴῃ ἰπἰογτοχδίϊνο οἰδυ598 '8 οὕϊθη 864 ἴῃ [9 
8086 Οὗ 6 [αἰ Βα) ποι  ν6- δὶ σου] μο ἀο 
(86. Βοιιταϊάί, Ηυρῖ., θ6111286}}}, οὐ 1 ἜΣΡΤΘΒΒ6Β 
[89 σϑβυὶὶ οὗἠἨ ἐχρογίοθπος (Ἐν αἱά, εἱ αἰ.) [Τ|}6 
Απρὶἰσϑη ῬΓΑΥ͂ΘΥ ὈοΟΚ ὑγδηϑίλ! θη: “ ΒῸΓ (86 Τοπη- 
ἀαιϊουθ τ ῖ}} Ὀ6 σαδὶ ἀοτη, δηὰ νυ αἱ "85 86 τὶ ἢ - 
ἴθουβ ἀοπο ἢ 80 ΑἸοχαπάθρ. Ηυρΐ,.: Ἡ Β1δὲ ἢ 6 
ἄιϑδηῖ8β ὑπ 9 ροΟΒΒ ὉΠ Υ οὐἩὨ [19 ΔΌΟΥΘ, γαοὶ ἰγϑῃϑδίοα : 
“ΒῸΡ ἴΠ6 ἢ Π Δ ΥΒ δγὸ ἀδβιγογοα ; [Π)6 τὶ [ΘΟ ι18---- 
ὙΠ αὐ ἢ85 6 ἀοηθ (Δοσοιιρ 1864) ᾿ {π8 8 “τ πδί 
8:85 Β9 ἄοπρο, δοδοιῃρ! δὴ θὦ κοοοτάϊηρ [0 δΐδ ργ6- 
γ᾽ ουδ οχροτίοποο᾽" Απὰ ἰδ 8 ΒΘ βίϑ 68 ἢ 9 ἀργθ6- 
ταθηΐ ὙΠ Ε τ 8] δηα ΒΟισΙΟΥ (Ν. “Ἔλτεηὶ., πῖο 
ΘΟΙΡΔΓΟ8 γ᾽ 11} συνήρτακεν, Χου., Ογτορ., 'γ. 2, 26). 
ΤῊ]8 ΒΘΘ ΠῚ ἰ0 86 ἰμ6 Ὀδίίον Υἱθι.---Ο. Α. Β.] 

ϑιγ. 11. ὕ7εγν. 4. ϑβονδδ ἰῷ Ὠὶκ ΒΟΙ͂Υ Ρδ- 
Ϊαοθ, εἰς. ---[ἃ. Υ., “"ἐεπιρίε.᾽" θα Ζ5 6} : 
“ΑὉοΥΘ ἰδ οαγἢ ὅσο {6 ΠΟΉΥΘΏθ, δηὰ ἱῃ (ἢ 0 
ΒΘΑΥΘΏΒ 8 θυ δ᾽ 8 {ΠγΌ0π6, {86 Κίηρ οὗ Κίημα. 
Απᾶ ἐμΐθ ΒοΔΥ ΠΥ ἰδ ρ]6, 018 Ῥαΐδοθ, ἴ8 (Π8 
ῬΪδοο ἤγοτῃ τ ϊιθῆο6 8] ΘΑ Ρ  ΒἾΥῪ {μη ᾳ5. δγὸ ὅπ ]}Ὁ 
ἀεοϊάοα, ΗδΌ. ἰϊ. 20; Μία. ἱ. 2. ον μι0Ὸ τογαὶ 
ἐβγΟΏ 6 ̓ὮΘΓΘ ἰ8 8180 (86 υἀ μηηοηὶ δθαὶ δῦονο {86 
φαγί, Ῥϑ. ἰσχ. 7; οἷϊὶ. 1θ.0Ὁ. Ψοιονδῃ, ψῆο ἰ8 
βϑϑίϑα (μογο, '8 (89 4}1-ϑϑϑἰπρ ἀπά {Π6 8}}- Κπον- 
ἴῃς. ΤῊ -Ξξ Ἴόγπέγα, οὗ ἃ μϑποίσγδιϊῃρ κἴνποθ,. 

Φ[" ΤΟΩΤ") ἰδ εἰρηίποδηῖ; [ὁ τοίου ἰο ἴΠ9 νὑγο] την 
τοοιμηϊδίῃ δ᾽γοπρμοϊ, εἰ8 ΠΑπι ΠΑ δἰ ἀΐηρ Ρίδοθα οὗ δανί ἃ 
δηὰ Ὠἷδ Γγθη δ: δοπ6 ΒΠΟῸ ἢ ΟἿ 8ἃ8 ἴπο οδνὸ οἵ Βπροάϊΐ, 1 ὅδε). 
χχίν. οὐ ἐπο Π}11} ΗΟΒΙ]ΔΝ, χχυΐ. 1. Τῆΐδ Ῥϑαὶπὶ ὙΓ95 ΟΟἿΏ 
᾿ῴμης ΜΠ θη [660 ΓΟΠΙΟΙΙ ὈΤΘΏςΘΒ ΓΘΓῸ ἴγοϑ ἰῃ ἐδ6 ταϊηδ οὗ 

γί ὰ δά μἷ5 δά ῃογοηῖδ.- Ὁ. Α. Β.} 
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δἰάποα ἱπῖο (86 ἱπποτγτηοϑὶ πδίωγϑ οὗ ἐπἴρθ. ΤΊ10 
ΟΥ̓́Θ᾽ Α 88. 65 Δγ6 πηρηϊτοηο ἀρϑίσηθάϊγ. ἩΠΘη 10 
Θομϑἰάον δηὰ ἰηνθοδίϊχαιο ΒΒ γΡ γ, τὰ 6 6 γ9}148 Δρ- 
Ῥτγοδοῖ 056 8ηΟΙ ΘΓ ἰῃὰ οτάον τμεῖ {Π6 σά ΠΟ 6 ΠΙΑΥ͂ 
Ὀδσοοῦλθ πιο βίη ρίθ, αἀἰγοοῖ, δηὰ || ἃ ἤδλμῃ ρ6- 
ποιγαιϊίηρ ἰΒνουζὰ [Π6 οὐ͵θοῖ.""--Ο. Α. Β.]» 

γον. 6. Ἑαίη.-- Ηυρίοϊα πο ἔμϑι βισοηρὶν ἰο 
[86 ορίαἰἷνο, δηα πᾶ 8 " ὅτ δῃὰ γί πιϑίομθ 88 
ἸοΘι8.᾽ ἀορθηα ὑροη “16 Τι8Κ08 ἴο γαϊῃ.᾽᾽ Αο- 
οογάϊης ἰο θεοὶ ὑζϑοῖ (6 ζαΐατο ἴα τΠ6 5879 
ἔοτηι δίϑδίθβ ἃ ἔδοὶ οὗ ἴλ ἔπίατο σοϑυϊὶης 11} 
ὨΘΟΘΙΒΙΥ ἔγοιῃ ἵβοϊβ οὐὗὁἩ τἴ06 Ῥγϑβθηὶ. “Βαίη "" 
ἀοποῖοβ ἴ16 σόμπάσποε ἴῃ Ὑ ἰοσῖι [6 τλ68η85 οὗἨ ρυ- 
πἰϑμιηθηὶ ἀοβδοθηά. [{{8π6 δοσθηί8 δ ροϊπιϊηρ 
ὍΓ6 ποῖ αἰιοτοὰ ἴῃ οτάονῦ ἴο ἢπὰ διδιϑθὰ βοιμϑί ἷηρ 
σογιοϑροηάϊηρ (0 ὅγθ δπὰ Ὀγἰπιβίοηθ, 6. (ς. οοαίδ 
(Βννα!α, ΟἸΒ.., ποῦν 4180 Βδιιοἰ"θν), οὐ αδήε (Ηἱἰι- 
εἶχ), ἴβὸὰ (818 τ68π8 οὗ ρυηϊδαμηθηῦ ΟΟμ δ᾽ 8(8 
οἰτι ον οὗἁ τηλ8868 (ΒΟι 6 Υ Ῥγον οι δ᾽ ν), Ἰατη ρ8 ἴῃ 
ξϑηθταὶ, ρίοσοβ (ΑΌθῃ Εσγα, Οεἷογ, Μ|ο}.) ΟΥ 
δίϊπσε ὙὨϊσὰ πιοϑὶ ᾿ΒΊΘΥΡΓΟΙΟΥΒ Τορασὰ 88 ἄὄριυ- 
ταῖϊνο οὔ ᾿ἰχιυιπίης ; οἴ] γθ, ΟἹ] ον τς Ολ νη, 88 ἃ 
τω6 888 οὗ ποϊάϊης (Β6πὶ ἴδϑὺ ἴῃ ΟΥΔΘΡ ἐπὶ ἐμὸν 
ΤΔΥ ποῖ 6βοῦρ9 ἴ6 Ρυπἰβῃπιθηί. 

Τηο θϑὲν ψίηδ᾽᾽ Γ[ΓΑῸὈ.Υ., “- Ποννίδίε ἐδηι- 
»εει᾽7 18 16 μοὶ δαϑὶ πὶηὰ, Αὐδῇ. δαπιῶπι τς "ἢ 6 
ῬΡοϊβϑοηουβ8βι Ηυρῇ, ἀο68 ποὶ δοπϑβίἀθῦ ἱμαὶ ἐπα 
τηϑδηϊηρ γε ἢΔ8 ὈΘθὼ ργοῦοα, Ὀυΐ Γαί Β6᾽ ἐπαΐ οὗ 
γασε, ἀπὰ ἰτδηδίδίοβ: δίαδί οὗ ταῦ. 8. 11Κο- 
νἶδο Ποηχεί. ἱ [ογάβνγοῦι : “ Τὴ Ῥβα]πηΐδί τὸ- 
ἔδτβ ἰο (80 ἀοϑιγυοίίου οὗἩ ϑοάοιῃ δηὰ Οοπιοῦγδὶ 
88 ἃ ΡΡορμοίϊο θοαὶ οὗ πιιδὶ αὐναὶϊίβ ἐπ 6 υὩ- 
βοάν ; δπὰ δ δηϊοἱραίθβ ὑμ6 Ἰδηρυαρο οἵἉ ϑι. 
δυᾶὰο οοῃσογηίΐπα {1|10860 Οἰτ68 “88 δοὶ ον ἢ ὉΓ δὴ 
Θχϑαρὶο βιυδοσίης (ἢ 6 γϑηβοδποθ οὗ οἰοτπαὶ ὅτ ᾿" 
(ϑυάο 7). Δπὰ [ο πηι οἱ ραίββ (ἢ) ἱπιλ ροῦν οὗὨ μ 6 
ΑΡΟΘΔΙΥΡΒΘ χὶσχ. 20; χχὶ, 8." -- Ῥοσχιίο οὗ 
πϑὶγ Οὔρ.---ΑἸοχαμάθυ : ““δοιηθίΐηῃς πιθᾶ- 
ϑυγοά ουἱ ἴον ἰμοῖι ἴο ἀγίηϊ., δοοογτάϊΐης ἰο {ἢ 6 
τοαυοηί βογὶρίαγαὶ γοργοϑοηίδιίοη, Ὀο(ἢ οὗ ἀοἀ᾽ 8 
ὙΥΔίἢ δηὰ ἴαυον δΔ8 ἃ ἀγλυραηιϊ ΟΥ 85 [Π}0 ΘΌΡ 6οῃ- 
ἰδἰπίηρς '. Οοπιρ. βα. χυὶ. δ; Μαδιῃ. χσ. 22. 28; 
χχυὶ. 89. 116 πιοδηΐηρ οὗ (6 τ 01]6 ΥΟΓ86 ἴ8 
ἰδὲ πον (πα ΐης {ἢ 6 ργοβθηῦ ΒΟΟΌΓΡΙΥ οὗὨ [89 
πη ροάϊγ, (ΒΟΥ 8}18}} Βοοη 6 Υ ΟΥ ἰδίου Ὀ6 δου π ΔΓ} 
Υἱϑίιοὰ σι ῖτἢ ΟΥΟΤΥ γνανὶοῖυ οὗ ἀοείτυοίνο 4 6- 
πιοηί."--ΟΑΟ. Α. Β.] 

γον. 7. ἘΙρδίθου δοῖδ [ἁ. Υ., ““γἱσλίεδοιι- 
πεε8᾽], Ἰ᾿ἰλογΆΙγ, “ τισλίεουπέδδεδ,,"") ἰἰπᾶὶ ἴ8, 
δοίβ οὗ νἱχῃίθοιβηθ858. --- 16 Ὁρτρδῦ 85888}} 
ὈΘΒοΙ]ᾶ ΕἾ 5 ἴδοο. -- ΤΘ δἀ͵οοίλνθο ἴπ ἐδ6 
δ'ρΌΪΑΥ ἰ6 σοἰϊοοϊϊγο 88 διιδϑῖ., δθῶοθ ἴδ6 

4 [6] ἰσδοῖ : “ ΤΊ 6 ΤΩΘῊ δύο τηλη οϑί ἴο ἔπ 6 Α11-Θοδυοδίηρ, 
6Υ6, [πὸ Α]]-ἰγγίπρ αἰδῆοο οὔ Φοῃουδῇ : γἰρ θοῦ δα ὑπ γί κἢϊ- 
οοῦδ. Ηο ἐγίοιἢ [Π6 γ᾽ δουδ, ἔπαὶ ἰ6, Η9 γοοοχζοΐξοθ ἰῃ {116 
ἀορὶδ οἵ ἐπ οὶτ ϑου}}α ὑποὶν τἰκὶιίθοι δ πδίογο, Ὡἰσἢ δίπηδ [9 
ἰοδι (ΡΕ. χυὶ!. 8: Ζ2οῦ χχῆὶ!, 10) δο ἐμαὶ Ηο ῥγοίδοϊ ἴθι Ὑ ἢ 
ἴονϑ 85 (6 γἱηίθοουδ οἰ ης ἴο Ηἰπὶ ἰπ ἰόντ: Ὀπὶ ἴη9 πίοκοὰ 
διὰ ἢ Ὑδο 08ρ8 Υἱοϊοῇσθο ποῖ [6 ποοῖς, Ηἰδ ϑοι] αῖθα, 
ϑηὰ Ηο πδίοϑ πη 8πὶ ὙΪΠΠ Δ᾽] [μ6 ΦΏΘΥΑΥ οὗ Ηἰΐδ ΒοΟΙΥ Ὀοίης. 
ἘΠῸ6 τηοτο ἰηὔρηδο ἰπὶ8 Πλίθ ἰ8, [6 τηοτὸ ἔδατίαὶ Ὑὰὶ}} [89 ρυ- 
Ὠϊδμτηθος Ὀ6 ὙΠὶοὴ δ δου δ ἄονγῃ ὕροὶ ἴπ6π|."--Ο. Α. Β. 
{{1Πότὸ ἰδ ἤόγο ργοῦπλοΥ α γοίογοποο ἴο [ῃ6 ϑέγοσοο οἵ ἵ 

ΗοΙν [δὰ ἰἢυ9 ἀοεογί θὰ ὈῚ ΤΠοπιϑοῦ. “ ΤῊ6 δῦ Ὀθοοτη 65 
Ἰοαθὰ πίῃ δηο ἄυσδε, ἩΔΙΟὮ ἰδ Ἡ ΠΙγ]8. ἢ ταίη θα οοῦθ 
ἈΠΠῸΡ δηά {6 δὶ 115 οσσῃ τ]ὰ νὴ} : [Ὁ γδοϑ ἀοὙ ΘΥ6 
ξοτδε, Ὀοπίπρ δηὰ Ὀγοακίπας ἔπο ἔγοοο, δη ἑυβκκὶπι δὲ δλς 
πάϊνίἀπαὶ ᾿ραῦ; ἰξ χτον 8 ἀγοππὰ ἔθ Ὠοῖδο5, ΓΟ ΡΒ Δ ἃ γΓηη 8 

τίοι τῖἢ γοῦν οἰοι!68.᾽".-οὐ ΤῊ ὀγοα ἰπῆμταο, τπ6 ἢἰρ6. 01} πἴοτ, 
Δηὰ {πο πιοίΐδειτο οὔ 6 Ὀοὰγ ογδμροτεῖθθ, ποῦ [δ 6 ΟΘΆΔΟ] 6 Βα 
Δρρ! οδιίου οὐ ἐπί8 ρογβοοπίίος ν] ἃ: γοη Ὀδϑοοτθ ἰδηση 
ἘΟΓΥΟΊΙδ. ΓΙ Δ Ὁ]6, ΔὨΠ ἤοδρα τ ἢ κ.᾽" ῥι. αἰ.}1 ΔΛιγίπον ΤΠοσ- 
βοῦ, [δηὰ δὰ ἐμ9 Βοοῖκ, Ρρ. 29ὅ ἀπά δ87.--Ο, Α. Β) 

Ρίυταὶ οὗ (0 ρῥτιϑάϊσαίθβ.0. Τὴ βδυβῖχο 'β ἴῃ 4 
Ροοιΐσ8], δοϊθπλῃ ἴοτπι οὗ (1:0 δἰπχυϊαν (Ε γγα)ιὶ, 
ΟἸ8.) δῃᾷὰ 18 ποὶ Ὠθσθββδυ ΠΥ ΡΠ] ῈΓᾺ] οὗἁ ΤΑ] ΘΒ Υ, ΟΥ̓ 
δὴ ἰποχδοίηθϑϑί ἢ υρί.). ϑίπσοιμο ἴδοο 18 εἰβον θτο 
ΟὨΪΥ {16 οὐθοῖ, δΔηὰ ποὺ “Μ6 θυ }εοὶ οἵ δεοίηρ, ἐπ 6 
ἰγϑηβαιῖοι νγλϊο 18 ΟΟΓΙΔΙΏΙΥ Ῥοδϑι ὈΪ6 θα, 
“818 οουπίθπϑησθ ἀοὶᾷ Ὀδμοϊὶὰ (π6 Ὀρτίρῃι.᾽»" 
([8δϊεὶ, Καὶ πιοιὶ, αοῖον, ἈΠ ι., Ηδηχεὶ. [Ἁ. Υ.]) 
ἰΒ οὺ ἴο Ὀ6 τοσοπμπιθηαοά, ΔἸ που ἢ ἴῃ ἰδ6 οὐμον 
οἰδαϑε8 ἀοἀ ἰδ (6 βΒυ 7θοί, δηὰ {16 Ρ] ΓΑΙ ΤῸ Πι8 
ἴῃ [η0 Βυ χ δηὰ ὙϑγῸβ 86 ὙΟΥῪ Μ76}} οχρίαἰποὰ 
Ὑ Βἰ ἰδὲ [π6 ΟὈὐθοὶ Το πιαὶηβ ἴῃ ἰπ6 δἰησυϊαν. [.Ὁ- 
{Π6Ρ, εἐ αἰ., ΤοἸ]]ονπ πιοβὶ οὔ 86 δῃοϊδηΐ ἰσϑϑ- 
ἰαιϊοηβ, γοραγὰ 18 88 δοϑίγδοί--ωργίσλίπεια. [Α]- 
ταοϑί 8}}] γϑοϑῃΐ οοϊητηθηΐδ ΟΥΒ δάορὶ [ῃ6 χϑπᾶθγ- 
ἴῃς οὗ ἐδ δυίμον. ΤΏυδ Ηυρίοϊά: “70 Ὀομοϊά 
Θοα᾽Β ἔλοο᾽ ἱβ χινγαιΐνε οὐ (9 δἰ θβοδβὶ ἴΆΥΟΡ 
ψὶτἢ αοα δηὰ Ὀ]οϑϑοάποβδβ, 88 Ρβ. χυϊὶϊ. 16, 111 
δἰεὐπρ δὰ δἰδηάΐης Ὀοίοτο (Π6 ἔἕδοθ οἵ Οοά, Ρα. 
χὶ!. 12; οχὶ. 18; Φοῦ χχχὶϊὶ. 26, εἰς. ; Ὀογγονγοὰ 
ἔγοι (86 ρυίνι!ερε οὗ ογ θη 8] τη ρηδίθ8 (0 ΔΡΘδν 
Ὀοίογο (μ6 Κίηρ, δηἀ Ὧθ6 ἑμυογοὰ ψὶτἢ ἴῃ 6 σου- 
βίδπίὶ δἰ χη οΥὗὁἨὨ ΤΠ) 6ΒίΥ, πὰ 80 ὑγαπδίοσσχοα ἰο ἐ}}6 
το]δίϊου οὗ 86 ῥίουδ ο Θοα, ψδο 8190Π60 δἃΓ6 ΤὯἼοσ- 
μὴ γ οὗ ἐμὲὶθ βίχῃΐ, δῃ ἃ δα οδρϑῦϊα οὗ ἰΐ, 8ὸ ἴδ 88 
οὐἶγ [86 ΡᾳΓΟ σδὴ ὍΘΔΡ (86 δἰ χὶ οὗ (86 Ηοἷγ Οπδ: 
Ὀαὶ ϑἷη οχοϊαιοθ ἔγομι ὑπ6 ῥυϊνι ρα; σοῶρ. {86 
Ργοπιῖβο, Μδι}). συ. 8, ἐμαὶ “1ὴ6 ρυγο ἴῃ μοαγὶ 
8Π8}} δοο ἀοἀ,᾽ δηὰά {6 σοτγϑοδροπαϊηρ ἔρυτο 
οὗ βρ᾽ γί] γεοορίίου ἴῃ (6 Βου86 οὗἩ α6οα, ποῖοι 
Ἂν (86 Ρίουβ Βαγε, Ῥα. γυ. ὃ; χυ. 1." ---Ὃ᾿ Α. 

" 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΑΙ͂,. 

1. ὙΠοβθ δγὰ ποὶ ἔγμό ἡγίεπαῖς πιο, ἴθ ἀδηρον- 
οὐ (ἰτὴ68, ρυὶ [86 ἀαυΐγν οὗὨ βο] - ργοϑογυδίϊοη Ὀ6- 
ἴογα ἐμαὶ οὗ ἀμ ἰο (6 οοπιπΐϊγ, δα {ἢ 6 ἢ 
το {86 Του ἀητίομβ οἵ (Π|6 δίαι 6 τὸ τοοίδὰ ὑρ, 
δηὰ {6 ρΡ᾽1 18 γ8 οὗὨ βοοΐα] ογὰθὺ Ὀορίη ἴο 5888Κο, δὰ - 
νἱβο ἴο ἡ σὴἠξ 'παῖ δα οὗἉ το [6 σοη οὶ στ ϊο βηῃουϊὰ 
Ὀ6 νεροὰ ἴῃ ὑπὸ παπιε οὐ Οαοα, ἀδὰ νι [Π6 δ8- 
ΒΌΓΒΠΟΘ οὗ 7 ιοἱπρ αϑδιδίαποε. Ἰηάοοα ΘΥΟΤΥ δοι- 
γασοοιδ τῇδ 8πα ὈΓΑΆΥ͂Θ ΨΆΓΓΙΪΟΥ Γαΐ οἴ8 βυυ οὶ 1πὶ- 
Ρυϊδίοῃδ 88 ΘΟΎΔΙΙΥ δηἃ βδιιοίυ] ; μον τυ ἢ 

4 [Π6ΠΠ Χθ ἢ : “ Τὸ Ὀόο1 ἃ Θοά βκοο [5 ἰῃ {{56]{ ἰπηροαυῖ»}6 
ογ ταογῖϑὶ το πἰίμοιιϊς ἀγίης. Βαϊ πῃοπ Οοα κτμοίουε!ν 
διῖον Ηἰτλ οι ἴο Ὀ6 δοθῇ, Ηο πιαῖζοβ ἰἴϊ ροδεί ὉΪ6 ἴοσ ἴμ6 ογϑᾶ- 
[το ἴο Ἰοοῖκ ἀροῦ Ηΐπι. Τμΐβ οπὐογπιοηὶ οὗ 1η6 Ὀὲνίπο ἕβοϑ 
ψἤσῃ ἰΐ ἰ6 δοουσά ἴῃ ἸΟΥο, ἰδ [6 μἱκβοδὶ ΒΟΏΟΥ τ ἰσ Θοα ἃ 
ἄτδοθ σδὴ ὈΟδΙΟὟ Ὡροῦ ππδῃ, ἰΐ ἰα [Πυ Ὀϊοκοίηρς οὐ (86 ρτίρὶεῖ, 
ΟΣ]. 18. ὍὯἶοὸῸο οδιηνδοῖ δ6Υ τπεὉ [18 πηϑαηδ Ὀοιιο αἱ τὸ δ 
ἰὼ ἴ9 ψου]ὰ ἰο σοπιο, οὐ [88 [ζ ἰ4 ὀχ οΙ υδίγο]γ ἰῃ ποτὰ, 

το [ΤῸ Δ)» ͵4 ἰοδὲ ἴο 186 ΟΙΪὰ εσίαπιοηςϊ ἰάθα ἰη (πα 

πἰρμὶ οὗ δλεν. αὶ (αἰ Ὀγοαῖχα ΓΒγοὸπρ ἢ (ἢἰ8 ηἰρῃῖ, δὶ 
ςΟΏδΟΙ68 {801 τ ἢ ἃ Γΐτο ὑυθοϊΐης οἵ Θοὐ, Ζώοῦ χίχ. ὁ. 
Τῦο Νὸν Τοδίδυοηὶ γοἀφηιρίίοι 48 γοα! σϑὰ τ 8 ἰυ]αῖο 
οἵ (Αἰ ἰπ ἐμαὶ (0 Ἀϑάθοσαον μα5 ὑὕγόκοι ἱπγοῦ χὰ ἴθ εἰρσηξ 
οὔ [Π6 τϑαῖπι οὗ [6 ἀοδί, γαϊδοὰ τὸ ΜΠ} ΗΙ π|δο] {6 μίουθ 
οἵ π9 ΟἹ Τοδιδιηθηΐ, δηὰ ἱγτβοδροτγίεά ἔπόπὶ ἰοἴο ἴδ 6 πρθογο 
οὗ ἰ8ο0 Ὀίνίηο ἰοτο Ἡδίςἢ ἰα6 χουοαιθά πῃ οαυθη. Ρογονγῃθ: 
“ ΤἸΉυ8 Ναίϊ(ἢ εἰ ηἀἶδα πο προ. Νοῖ οὐἱγ ἄἀοθδ θαγυΐὰ πιαῖκο 
ΦοΒόονδἢ 818 σοί [ἢ Δ᾽ τ γ. ὈΠῚ π6 μη Γροΐσο ἔῃ ἴδο 
τπουκῆϊ [Παΐ ἢ6 64}} ὑὈσοποϊ ἃ 1Π6 ἴδοο οἵ υά,---μοοϊὰ ον 
116 Ἰσιι οἵ Ηἰδ σουίήθηβποθ ϑύθῃ ἰοὺ {πη τπἰἀδὲ οὗ ρξίοοτο δηὰ 
ἀαγκηοσα. Ὠϊὰ Ὠἷ6 ἢρρῸ τοροῖ ργοηὰ (5, δηὰ δἂτὸ πα ἴω 
διρροδο [δὲ Π6Γὸ Πο Ἰοοῖεθ (οτπιγὰ ἰο βοϑίης Θοά ἐπ ἴδ6 ν.- 
δυττγοοι [οἵ ΑΖὁαο, οδηποῖ [9}}. Βυΐῖ δοὸ χνὶ. 1] ; χυίὶ. 15. 10 
ὯΔ. Πονγονοσ, ᾿ἰθ Γὰδ ΤΏΑΥ ὈΘ6 ἴΠ6 ΘΧΡΓΟΒΘΙΟΝ οὗ ' ΠΟρο ἔμ] 
οὔ ᾿πιπιουίδ! γ. ἦν ὸ Κπον ἴπαῖ ον Πχῆς ΑΠΠ οτϊοῦ πὸ ᾿- 
οἵ οὐ Ὁ ὯΝ δ [ἌΓ ΤλΟΤΘ ὀχοθοάϊηρς δηὰ δίογμαι νοϊχῃϊ οἵ 
εἰογγ. “ὍἴἼὸ Καὶ οὑ ἴπαὶ Ὑπθη Ἦδ ΒΠ8}} Ἀρροδῶν... ΝΘ β᾽..}} 
866. ΠῚ π| δὲ ἢ1ο ἰδ. 6 οδῃ ἴβκο [ἢ }α Ῥαδὶπὶ ΠΠΚουγίκο ἴ0 οἵ Γ- 
βοῖνρα, ηὰ (εἰς ὈΡΟΏ ' ποοίης υὑοά ἴῃ ἴδ ἴσο οὔ Φοδοο 
Οἰσίοι.᾽". τὸ. Δ... 



ῬΒΑΙΝΜ ΧΙ. 10ῦ 

οότο (δ 6 ϑονογεῖρζη, ψγὸ ἰδ οαἰεα οἵ αοά, δηὰ 
ψ8ο γὼ ἰὼ αοα 

2. Τὶ ἀοὰἂ ἰδ8 εἐπλγονο ἐπ ἀεαυεπ ἀοε8 ποὶ 
Ῥγοτϑῆὶ Ηἰ5 ρογογπηιθηΐ οὁα ΘΑΓίἢ, Ὀὰν τὰῖΠ 9 Ὁ ἰδ 
ΡΓοδαρροβοὰ 885 νγϑὶ] ον Ηἰδ σονθγηπιθαὶ οὗ (9 
τοοτίἀ ἴῃ κοποτδὶ 85 ἴου Ηΐδ δρεοίαξ ἀεα] 8 πὶιἢ 
ἱπαϊν: ἀπ 415, δηὰ ἱβογοίογα ἰΐ 15 86 ουπ ἀδι; οἢ οὗὮ 
κἰδο Ὀδϊτοτον᾿ 5 οοηζάσπος ἰμαὶ οὐ ἴὰ ἴδ 6 ψοτδὶ 
εἰπιο8, 6 Μ}1}} γϑσϑὶῦο δοϑϑο:δὺϊο 86}0 ἔγοιι (86 
Ιμοτα. 

8. [ὑ 5 ποὶ βἰαίεὰ ΒΟΡῈ ΠΟΥ δ πιδ ἰ8 7ι8}- 
δοὰ, Ὀὰὶ δον ἰὰ μισὸ τ ἰμ6 σἰχζῃηϊθουῦβ. Ηθ 
ΤΏΔΥ ἰηἀθοα οὐ ΘΑ (4}} ἱπίο ὑπ 6 χιοδίοδὶ ἀδη- 
ξοτεβ δηὰ ποοάβ, διὰ ὃ6 βυγτουπά δα ὃγ ιἱπι|ϊά, υἢ- 
δαῖο, δηὰ {4190 ἔγίοπάβ, δηὰ Ὁθ ορργοββοὰ Ὀγ 
τοὶ ΚΙ Υ, οὐδεν, δὰ το 6 116 88 ΘΟ Θπ 168; ὑ. αοὰ 
δες ποί ἴογχεαζε (ο80 Ὑἰο ἰγυδὲὶ ἰὰ Ηἶΐπι νὰ 
νης δι. ἢ ἐγίεφ (οι, ἰ{ 5 (τ, 88 ἃ αἀϊ5- 
ΘΟΣΒΟΥ οὗ ποδιίβ, Ὀυΐ ἐπ6 ἀρτῖχαϊ, σ΄ οπὶ δ [88 
Τουπὰ ΔΙ], Ηὁ οδυβο8 ἰο οχρογίθῃοο Ηὶδ ἰοῦε, 
διὰ λείρε ἰΒοι ουἰ οὗ 4}} ἰμ6 1 ποοάβ. 

ἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΤΙ,. 

Ηὸ νοὸ 85 Λα ἀο68 οὶ 37ε6.---Τη ὁ Κὶης οἵ 
Βεδυδὴ ἰβ Ὡοΐ ΟἿΪΥ δὰ αἰπιίσλίψ Ὀὰὺ Π|κοννἷ8 δ 
οπιπιδοίεηξ Οοὰ δηὰ [86 δέ ἐειοαταδεν. ---- ἢ Ὦότο 

. Θύϑὴ ἴδ9 δίσοηρι οὗ δ γἰἱζῃίδοιυβ ἴα 116, (ἢ 9 ΔΥΤᾺ 
οὗ Ηΐτι ψἢο 18 δἰ τοποᾶ ἰῃ ἰδ 9 Πα 8 [6 108. 
--Ἴ͵ΤῊο σι εγὲ οὐὨἨ ἰΠ6 δαγί ανὸ ἸἐΚονν 186 ἰο γοβοοὶ 
(δδὶ (ΒΟΥ ἤανο ἃ ζογά ἰῃ μιοδΎθῃ.---Ἴ 0 τοϊοζεά 
'δΎὸ ἴ0 ΓΟΟΚΟῚ ὈΡΟΌ ΠΟ ἰαφίπ Βιο6 688 ; 1 ΟὨΪΥ͂ 
ΤΟΙ 8 (0Γ ἰδ) ἴο τοαΐξ [ὉΓ [86 ἰονΥ  ἷο ἡμασ- 
“πεν οὗ αοἀὐ ν]}}8ὺ (μ0 τισλίδουδ ΤΩΔΥ ὮΟΡ6 ἴῃ 
(πὸ ἀεδείδίαποε οὗ ἀοα δηἀᾺ εἱ ἰδδὶ νν}} δελοία Ηϊδ 
εοωπίξηασηεε.---ἴῸ {ἰπ|0ὸ5 οὗὁἨ ἀδῆρον νγὸ τηυδί ποί 
Βογκοὴ ἰ0 ἴΒ6 δαγνΐοθ οὔ ποαῖς δηα σονδταὶῦ 
τηοη, Ὀμί ἰγυδί ἴῃ ἰμθ τοογὰ κηὰ αφείδίαηοε Οὗ 
Οοά. Νοὶ ἴο 8660 Ἴγοπι ἀοἀ διιΐ ο αοὰ Ὀτγηρ5 
ἀοἸ] τόσαποθ, δα υδίἰοη δη ἃ ρ6866. 
ΟΑΥΤΥΙΝ : ΑἸιπου σὰ 4}} δ. 16 οοηΐρϑϑ αὶ (6 

πονϊὰ ἰδ τ]ὰ ὉΥ αοά, γοὺ τἴ1π6γὺ δῦ Ὀυΐ ἴον, 
ὙΠ ΘΏ 8 584 οοἸηρ]ἰσαίϊοι οὔ δἰ ΓΒ Βυ στο παἀ8 (ἢ 6 
πὶ} ἀδΥκπθ 58, Ὑὺ αν (8 οομνίοι 'ο 60Π- 
διυιοὰ ἰπ 116 ἱππογηοδὶ ρᾶσὶ οὗἩ (ἢοὶν βουΐϑ. 
ϑτδβκε: ἩΒΘΠΘΥΘΥ ΔΩΥ͂ ΟὯΘ ἰΓΠ5 (0 δαυϊος 

Οοά, {λ6γ9 8ΓΘ ΘΥ̓ΟΣ τ ϊοϊοὰ ἀθόου Ὀἰγάβ τι ϊσὰ 
ἰδϊηῖκ ἰο ῥτουθηΐ ᾿ιἶπ).-Νο Βυπίοσ σδὴ Ρυγϑὰ9 
186 ζϑπιο ΠΟΤῈ ΒΟΟΥ {μ8η 086 ὉΠ ΟαΪΥ ἀτὸ ΚΥΘΘαΥ 
ἴον (86 γαΐη οΥἁ (6 ῥίουϑ.---ἰῦ 18 νν9}} ὉΓ (080 
ὙΠῸ δῇ Μ6]]-στουπάθα, ΘΒΡΘΟΙΑΪΥ δἱ (818 1δδὶ 
ιἰἴῶ6, τ θὰ ἴἰ6 χτουηὰ 8 ποί ἀδειγογοα, γοὶ ἰ8 
το ἴ0 ΒΏΔ ΚΘ ἰῃ ΤΩΔΗΥ͂ ΝΔΥΒ δπα ΒΘ ΒΟ ΠΙΔΗΥ͂ 
[ἀπάὐλπιοῆία)ὶ ἰτυϊμδ δ οοαυίοδίοά. Τοῦ το 
ἵνὸ ὙΑΥΒ 'ἰπ τ ΐο αἀοἀ 8 ργθϑϑηΐ ; οὴ6 ἴῃ ὙἰΘ ἢ 
Ης 8116 πρανῆ δὶ δαρί, (6 οὐδοῦ θὰ Ηδ ἰ8 
Ρτοβοαὶ ἱπ (0 πογὰ δηὰ βδοσϑιηηθῃῖ, γ68, ἴῃ ἰδ 6 
Βοδυὶϑ οὗ Ὀε ον γδ.--- 16 ΟΠ Ἶ ΡΓΟΒΘΠη60 8πα οπι- 
πἰδοϊεθδο οὗἩ Θοἀ δῖὸ ἃ Ὑ ΡΥ βίγοηρ, δοηϑοϊδίΐοη ἴ0 
τς ὈΦ᾽ ΤΟΥ τ ΒΘ ΟΡΡΓΘεΒβοα.---ογο 8 ἃ αἰον- 
δῆς Ὀοΐ ΝΘ 6ῃ (Π6 ΟΥΓΟΒΒ Οὗ [86 ρῥίουδ δηὰ ἰδ ρυῦ- 
ἰδῃαχοπ οὗ {π9 τἀ ροά Υ, [6 ΤΌΓΣΙΏΘΥ ΔΥῸ ργοβογυοα 
ὉΥ βυδοχίπς, (Π6 Ἰαιίου δτὸ δῃ  Γοἷγ ἀοϑί γογϑα.--- 
ἢδ πο ἴογεβ Οοἀ δηὰ ψ1}} Ὀ6 Ἰοτϑὰ Ὁγ αοἀ πιυϑὶὲ 
ἴον τ χμίθοῦδι688.---ϑῬροδκ Ἡδδὺ ἰδ σίφαὶ, τηδίη- 

ἰαΐη {89 χη δὰ ἀονίδίθ ποὺ 8 ὅπροῦ Ὀγοδά 
ἔγουι σἰϊοουδαθ88 δηὰ πὸ [ογὰ νι ι}} "6 ἔδνον- 
ΔΌΪ6 ἰο γου. 
ΟΒΙΑΝΌΚΒ : ΑἸ δουρὶ τὸ ἀο ποὶ ἴῃ 811 ψᾺΥ8 

ΒΟΥΥΘ ἰδθ9 ᾿ΔῊῪ οΥ̓͂ ἀοὰ αἴἶον (106 ἢεβἢ, γοῖὶ ν6 
Βου]ὰ ἀο ἰὰ νεῖ Οὐγ βοὺ}]8 δηὰ λγΘ Ρ]6δϑιιγθ 
ὑβογοΐῃ “ἴον ἴ86 ποῦ τλὴ (οαι. Υἱϊ. 22) ἴὰ 
ογάεν (μαὺ Θοἀ τὰϑὺ ποί Ὀ6 Ὠοβίϊ! ἴ0 ὑ8.---ϑκι,- 
ΝΈΚΚΥΒ: Το ἕδνον οὗ αοἀ δπὰ ἰἰ ἕδνου οἵ. 
τ ϊοςοἀ ΤΏ65 ΔΓῸ ὙΪΩΘΥ δραῦὶ (8 θαύθη δηά 
ὁδί .--- Μοῦ ΕΒ : παι οοϊαΐοτί5 δὰ δησουγαροῖ 
86 γ»ἱουβ, 8118 (86 ἀπ ραϊν νι ἴθαν δὰ ἴθγγοσ. 
--ΑἈκοτ: 16 τονγὰὶ οὗ (6 Ιου 18 (1.6 Ἰογθ 
οὗ αοὰ, γοῶὰ Θοὰ ΗΠἰιπιθοῖῖ.--ΗΠἸΒΕΒΕΒΟΕΕ : Το 
ἴὩΟΥῸ ἀρφᾶδηί ὑμΠ6 τ σοῦ τὸ ἴῃ {νοῦ Ὁ] 6 ἐἰπι05, 
(86 πιοτθ ἀο͵᾽εοοϊοα πὰ ἀϊιδοουγταροὰ ἴΠ6 Ὁ τὰ ἰἢ 
τηϊϑίογίπο.---Ι ΕαΚΕ: [ὑ 5. νο}} ἴογτ μόδα, ἴὸ 
ΜΠ οτὶ Δ} ἰη Οοἀ ἰ8Β 80 ἀφᾶσ, ἐμβδῖ {Π 6 δδῃ καΐῃ 
ἴον ᾿ἱμοπηβοῖνοβ 8 ὕὑ8518 οὔ κοοὰ δΠορα ἔγοπι ἢ ἷ8 
᾿ο] μο88, Ηἰθ ρονος, Ηἶδ8 οπιπἰβοΐθησο, δὰ Ηἰ8 
568] δζαϊηϑί τ οἰκο ἀη688.---Ξ ΤΠ. ῈῈ: 5᾽ κἢβ ἀδοοπὰ 
δηα σοηδϑοϊδίΐοη ἀοδβοθη δ ---ΟΥΈΝΤΗΕΕ: Ἰδότα 
δῖΘ ἵνο Κἰπᾶβ οὗἩἨ οπθπ 68, (Π6 ΟρΘΏ δηὰ ἰἢ6 
Βοογοῖ ; (π6 ἔογπλοῦ ρογβοοῦϊο υ8. ἰδ 6 ἰαίίον σίνο 
08 ἴΠ6 δο-σαἰϊοαὰ σουὰ δανί66.--- ΠΙΚΌΒΙΟΗ : ΜδΚὸο 
ὯΟ Ρ6806 ὙῚΒ [86 νου ϊὰ ἀπι}} αἴϊεν ἃ ἀθοϊδῖνο 
νυἱοίουυ, δηὰ ἰοῦ γοῦν ἀΔΙΪΥ σοπίοβδίοα Ὀ6 ιδι}9 
ουἷγ: [ἰγυϑί ἴῃ {Π6 [ογὰ, 

ΜαΑτΤΗ. ΗΕΝΕΒΥ: 7:0 σοηδάοποο δηὰ οοτϊΐονί 
ΜΠ 1Ο ἢ 1896 δα ηἰ8 αν ἢ αοά, τ πῃ 6}} 08.686 ΒΟΡΘ8 
διὰ 70γ8 ἰῃ {80 ογοδίυγο ἔδἰϊ {ποπὶ, 18 8 γἱ 4] 10 
8. σΔγΏ4] τ τ], δηὰ ἰβ τι ἀϊουϊοα δοσογαϊ ρἿγ.-- 
αοοά Ῥοορὶθ πουϊὰ θ6 ἁὑπάοηθ ἱΐ (Π6Υ Βαὰ ποί 8 
αοὰ ἰο ρο ἰο, 4 Θοὐἀ ἰο ἰτυδὶ ίο, δηὰ ἃ ἤμίυγθ 
1188 ἰο Βορο ἴον.-τἶἰη βἰηρσίης (8 Ῥβδὶπι) τγ 
τουϑὺ μῃοοῦγζαβο δηὰ ϑηραρο οὐγδοῖνοα (0 ἰγυϑί 
ἴη Θοα εὐ 411 ἰἶπη68, τουδὺ ἀδροπὰ ὑροὺ Ηϊα (0 
ῬΤοίοοὶ ΟὟΓ ἱῃποΟΟΘΏΟΥ͂, μὰ τΆκΚ 08 ΠΔΡΡΥ; 
τηυδὶ ἀγοδὰ Ηΐδθ ἔσο 85 τοῦδ ἐμ δη ἀθλίῃ, δπὰ 
ἀεδῖτγο Ηΐδ ἔανου 886 ὈΘΙΟΣ (ἰδ [18.---ΒΑΒ Ν ΕΒ: 
106 νιἰοιοα αν οὐογυι ἱὴς 0 ἔδυ; (86 
τὶ ξίοουθ, ποιμβίης. Τμ6 ομὸ ἰ8 ΠΕΥ͂ΘΡ δϑίο; 
(9 οἰμοῦ, δ γσᾶυϑ. 86 οπο ψ|}} Ὀ6 ἀοἰἱνογϑα ουἱ 
οὗ 811 ιἷ5 ἰγσουῦ]οθ: (Π6 θη οὗ (86 οὐμοῦ σδῃ ΟΠΪΥ 
Ὅο τυΐη. -ϑρύΌβΒαξον: Ἡ ΠΘΏ ΡΓΔΥΘΥ θηζαάρ68 αἀοὰ 
οὔ ΟἿν δῖ46, δηὰ τ Ποῖα ἤϑι ἢ δοσυγοβ {86 [8] πηοηὶ 
οὔ 16 ρῥγοπιΐβα, πδὺ οαῦδθ σα μοῦ Ὀ6 [ῸΡ 
Δίκαι, ΒοΟΥΟΡ στο] πα ταὶ ΠΥ ΟΡ ΘὨΘΠ)1608 ὃ 
--ϑ ἰὶ βιυρκοδιθὰ ἰο υ8 ἰ(παὺ 6 ΓΘ ἈΓΘ ὙΔΥΒ οἵ 
δυοϊαϊης [6 ογΟ88, δπαὰ διιαππίηρ (6 ΤΟΡΤΟΒΟΙ 
οὔ ΟὨγίβι ἢ [μοῦ 15 ποῖ θαυ θη ἴ0 [886 γοΐθ6 οἵ 
ἰ9 σὨΔΥΙΘΓ, Ὀαΐ 866 ὶΚ δὰ ἰπόγθηβο ΟὗἨ Αἴ}, (ἰνεῖ 
0 ΠΙΗΥ͂ ΨΤΟΒΙΪΘ ὙΠ τὶ ποῖρδ! 168 δὰ ρον 6 Γ8 
δηὰ ζο] ον ἰΔ9 ογὰ ΓἸγ, κοΐ πὶ μοῦῦ (6 
ΟΔΙῺΡ, ὑθατίς Ηΐβ γορτγοδοῖ. δδίϑδιηπιοι, [86 
βεοβῆ. (86 αἀον], μι }} 41} νι θροῦν ἴῃ ΟἿΡ ΘΓ 
“ ΕἾ66 π5 8 Ὀϊγὰ ἰο γοὺυῦν τηοιηίδὶῃ,᾽" αὶ Ἰοὺ 8 
οοῦιθ ἤἔοτιϊ δη ἀςΎ ἰμοπὶ 81}. “ Βδβὶϑὺ (Π9 
ἀον! δπὰ μ6 ψὶ}} 866 ἔγοπι γου.᾽"---Τ)ῖο δάνΐσο οἵ 
σονδραΐϊσο δηὰ (ἴα, 66 οἵ ἰπβοΐθποθ, ὈοῖΪΒ 8ῃ- 
ΒΉΘΤοΟ ὉΥ ἴδ. [1,.688οη---Αἰἰορὶ π0 Οἶ6Γ 
δΏΒ6Υ.---ἸΓ 4}} δΑγ ΒΥ (ἰη 28 [4}}, διιὰ {110 ὙΟΓῪ 
ϑίαιθ 41} το Ρίϑοοϑ, σὺ δ πὸ ἀο Ἦθ σδῇ 
ΒΟ ον ἸΟΥΓΑΪΥ, ἤορ ου ΘοΡΓ]Ϊγ, αὶ ρϑίϊθη ]γ. 
ῬΓΘΥ͂ ΘΑΓΠΘΒΕΥ, 6] 16γ9 σου δάθηςγ, δὰ ὑγρὰ 
ἢ π4}}γ.--ακ. Α. Β.] 



106 ΤΗΕ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΓ ΜΒ. 

ῬΒΑΙΜ ΧΙΙ. 

70 ἰδέ ελίε υεϊοίαη Ὡροη ϑλεπμπ δ, 4 ραΐπι 97)  αυίά. 

1 Ηδρ, ΚΟΒὉ; ἴοσ [86 φΟΑΪΥ τηϑῃ σθδβϑίὶ ; 
ΕὸῸγ [86 ἐδ Ὁ} .}} {81} ἔτοιῃ διηοηρ [πΠ6 σΒΠ]Πάτϑη οὗὨ πηθῆ. 

2 ἘΠῚ ΒΡΘδΚ συ δ} Υ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ Οη6 ὙΠῸ} ἢΪ8 παὶ ρθουν: 
ἩΡὰδ Ββαϊιογιηρ 1106 απ πὶ] ἃ ἀου]6 Ὠοατὺ ἀο ΠΘΥ͂ ΒρΘδΚ. 

3 ΤΊδ [ζΕ} 88}8]] συ οὔ 411 Βαἰ ογίπρ 1108, 
«Απά 189 ἴοιραο {πα΄ Βροδ κοῦ ρσουά ἐππρϑ: 

4 Ὑ78ο ἰᾶγϑ βϑαϊά, ὙΥ 1 ουν ἰοηρῖια ψ}}} τῖθ ῥγου δὶ! ; 
ΟὐιἦΡ ]1ρ8 αγ ΟἿ οΟΥὔπι: 00 18 Ἰογὰ οὐϑῦ ἃ8 

δ Εὸν [86 ορρτοββίοῃ οὗ [8 ροου, Ὁ [86 οἱ ρβίηρ οὗἨ [86 ὨΘΟΑγ, 
Νοῦν ψ1}} 1 Υίβο, βαι (ἢ [16 [0 ΒὉ ; 
Ι ν|}} βοὺ λύηι ἴῃ βαίδιυ ἵγοῖν λΐηι ἐλαΐ ρυβθι ἢ δ ᾿ἷπ|. 

6 Τθὸ πογάβ οὗ [9 ζΕ}0 αγὰ ρυγ6 ΤΌΓΟΒ: 
Α48 εδἰἴνοῦ ὑτὶϑὰ ἴῃ 8 [το οὗ οδυίῃ, 
Ῥυγῆοα βουϑῃ {ἰπ168. 

7 Του 5.810 Κϑορ ἴποπὶ, Ὁ ΟΡ, 
μου 8ῃ.8]} ῥσόβοσνο ὑβθηι ἔγομι {18 σΟΠΘΓΑΙΟΙ ΤῸΓ ΟΥΘΓ. 

8 Το νι οϊκοα τα }]ς οἱ ΘΥΘΕΥ͂ δἰά6, 
ὝΒοα {δ6 γιϊοδῦ πλθῃ 81Ὸ οχδὶιθα. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

1τ4. ΟΒΑΒΑΟΤΕΒ.--τα ὈΓΑΥ͂ΟΣ οὗ θαυ (ΥὙο. 1 αἹ) 
ὑπάον {Π6 ἱπιργθδαίοη οὗ [89 ἄθογϑδϑθ οὗ ῥ᾽ υ 
δηὰ {αἰ π ]}}088 ἴα (6 ὑγοτ]ά (γ6γ. 1 δ), δὰ {πὸ 
ἴπογθαβο οὗ βἰ18π1616088 δηὰ οαγοΐοδα ἀθοϑ  {111Π|688 
(τοτϑ. 2-4). [ἢ ποτὰ] ἱπαϊρηπδιίϊου δραϊηδὶ (ἰιἶ8, 
ο 68}}18 ἃροῦ αοἀ (νον. 8), γϑοίνϑα 8 Ῥγοπιΐβθ 
οΥ̓͂ Ὀί το ΒΡ ἴ0Γ ἔῆο89 ψγῖο τϑαιοϑὶ ἰΐ (νϑυ. δ); 
Β6 Βῆονγθ Ἀ᾽ δἰ ὮΪΥ (ἢ 9 ΤΟ] Δ ΌΪΥ οὗ 186 Ὀγοτη 89 
οὗἩ Φομονδὰ (γον, 6), δῃ ἃ Ἔχρύθβϑβθ δοῃβάθῃοθ ἴῃ 
Ηἰβ ῥυοίθοίοη (Υ6 Ὁ. 7), ὁσ9 πιογθ τοίου τίη (0 
[86 Ῥγοβοηΐ δομαϊιΐοη οὗ δογγυρίΐοπ (γον. 8) 
ΤΒο Ὀ'νπο ργοηχῖ89 4068 ποὺ ΔΡΡΘδΓ ἴῃ ἴμ6 ἔΌττα 
οὗ ἃ οἰίαίΐοη οὗὐ 8 Ῥγορθοίίοαὶ ποσγὰ δἰγοδαγ 
αἷνο (Εννα]α), ΠΟΥ 859. ἃ πιοτὸ Ῥοϑίϊδαὶ ἀγϑβϑϑ 
{π 88: δαὶ δ5 6 ἰγσγὰθ ργορβμοίΐσαὶ στϑυο]δίΐοη. 
γϑὴ ΗϊιΣζὶς τοΐοσβ πού ΟὨΪΥ ἴ0 (ἢ 8 ΠΟΙΥῪ 1οἱ ΜΔ ΪΘ ἢ 

Ῥανυϊὰ ἰοοῖκς τὶ ἢ εἴτα ἴῃ τᾶν (2 Άδῃ. υ. 19, 24) ; 
δι 6 Ὀτγίησβ ἰο πιΐϊηα ἰ.Δ 6 Ῥτορἢ οί 168] διατγδοίοῦ 
οὗ δεαυϊὰ (Αοἰβ ἰϊ. 80), δηὰ γεραγὰβ δἷπι “85 
οσοπιροίοπὲ ἰο Ῥαεγοοῖτο ἃ Ὀἰνίηθ πογὰ οὐ ἰδμ6 
ΤΑΪΤΤΟΡ οὗὨ ἷ8 δου] πϊο Δα Ὀθ6Ὼ ρυγὶδοα δὰ 
Ὡηδυγάδοηοα ὉΥ ῥγάγον,Ἐ ὙΤΠΟΓΟ 18 Π0Ὸ ΓΟΠ80η 

. ἴογ ἐγδηβϑροβίης (9 ἔνο δϑὲ γϑῦβοδ ἷἰπ ΤΥ ΘΓ 

4 [Ὀο]Πἔχδοῖ : “ ΤΠηθ ἵσττιο Οματοι οὔ “οιιονδῃ ψᾶ8 ἐὮ θη 88 
ὅτοῦ αὶ ΟΒυτοῖ οὗ σου ἤδοθδουβ δηὰ τραγῖγτε, διὰ {π6 δἰκμΐπας 
δἴιοσ ἴπὸ Τυἱυτο οἵ Φεμονδ νγῶϑ [6 ὯῸ 1686 ὧἀθο0}» [8 ΠΟῪ 
ἴδ " οοτὴρ οτά 0604. "--Ὁ. Α. Β.} 

ποὺ ἰο σοποῖπάο τὴς 8 οτγίηρς ἀἰδοοτὰ (Ηρ... 
4106 88], 18 ἃ τίης δηὰ (δαὶ ογδοῖθ 8 118 
οντοῖ᾽" (θο 11 2508). 

βΨιν. 1. Ὑοτ. 1. Εἴ91Ρ.--[Ρόγοόνῃθ: 4 “4αῦε᾽ 8 
ΙΏΟΥΘ δηρἰναῦΐσ, Ὀθσδυδο 0 ΟὈὐθοοὶ 8 ΟΧΡΤΟβ8οά, 
οἷά. ῬΒ. οχυὶϊ. 1, ΘΟ ἴῃ Πἰκ6 Δ ΠποΡ ἴΠ6 γ Ὁ 
41 Ἰοτϑ᾽ βίδπαβ πίϊπουΐ 118 οὈ͵εοὶ."--Ο. Α. Β.] 
--ὈΛδάρρϑαδσ.-- -[ἃ. Υ.: 4“. οραδοίἢ.,) ΒΑΤΏΘΒΣ 
ΤΉ οἷρ οοπάυοι ῬΑ ΒΌΟΘΝ ἐπδΐὶ {ποὶρ ἰπδυθηοθ 
ζαϊϊοα ΟΥ̓ νν88 1οϑί ἰο (}}λ0 δοτηστηαπἶγ.""--Ο...8.]-- 
Ἑ αὶ Ὁ].--ὴ 9 “Αἴλθη Ῥ6ΟΡ]6.᾽" δοοογάϊηρς ἐο 
μαϊδοτ δ σίοϑβ. Ετουι 86 ροϑβί(οη οὗ {6 ργοαϊ- 
οδίθ, Ὀθΐογο, ἰὰ ὑπ ΡΪυΓΑ), γνὸ του]Ἱὰ ἀχροοὶ (ἢ ὁ 
ῬΟΓΒοδ ἰο Ὀ6 τηρηὐϊομθα, Ὑ816}1 4130 (ἢ 6 ρ8γ8}}6] 
οἴαυδο ἔβδνοτθ, 88 Ῥβαΐὰ) χχχὶ. 28. Τὸ ἀουῦ]ο 
γοδβοὴ οὗ ὑπδ ῬΣΑΥΟΡ ἀοθ8 ποὶ ἴογοθ ὺ5 ἴο 
τοχατὰ (86 ΡῬ᾽υγΑ] 88 δὈϑβίγαοί --Ξ (δ᾽ } Ὁ] 685 
(ϑορε. ἀλήϑειαι), οτ “ΓΑ (8γτ1.}), πμὶσι ἴη- 
664 ἰδ ἴῃ ἐἰϑο]7 ροϑ81 16. 
γον. 2. 1165 [Α.Υ͂.: “ σαπίϊψ"].-- 8 ἐθ 

ποῦ ἰο ὈθΘ γχοΐογσγθα ΣΠΟΥΘῪ (0 ἴδἶδο, ὉΌρΓο- 
Διδῦ]9 ἀοοίσϊηο5 (Οο6ο6., ϑιοιιιίάϊς, εἰ αἰ.). --- 
ὨοσὉ]6 Βοασὶ.---[ΑἸοχαπᾶου : ΒΥ ἃ ἀουὺῦ]ο 
Βοαγὶ γ)ἢὃ9ὸ 8.6 ῬΓΟΌΔΟΪ ἰο υπἀογδίδυα, ποῖ 66 
αἰβει πα ϊδιϊο ΟΥ ΒΥΡΟΟΣΙΒΥ, Ὀσὶ ἰῃοοπδὶδίθῃ ΟΥὍὮΌ 
δηὰ ἰηδίδΌ  Υ οὗὨ ἰθσιρον, ν ῃΐοῦ Ἰοδαδ 6 ἴο 
ϑηϊογίαϊ ἢ ορροβίΐο 66] 158 ἰοτνογὰβ {86 β8πὶθ 
οὈ͵εοι. Οομρ. ἐἰμὸ ἀοδογὶ ρίϊοη οὐ [9 ἀουδὶο- 
τοὶ θα “ πδη ἴῃ 768. ἱ. 8." --Ο. Α. Β.] 

ιν. 11. Ὕοτθ. 8, 4. [ᾧῬοτονπο: “ΤῈ θατηΐης 
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οὗ τἱχβίεουβ ἱπαϊρσηδίΐοα εἰς ἰἰβο] 7 ἴῃ ἃ 
ἴεσνοηϊ ΡΓΑΥΘΡ ἴοῦ ἴθ ὑρτοοιΐϊης οὔ 9 νι οὶο 
κίπσάοαι οἵ 1168.᾽" -- Τὴ θὰ ἤόγο αἀοβογι θὰ 
86 ΟΥΙΘΏΓΥ πο οσοσυργίπρ ἃ εἰσ Ῥοϑἰιίοι, 
διηοοι ἢ δη 5ΌΡΡ]09 οουγιίογθ, ρογίθοϊ ἰὼ 086 τὶ 
οἵ ἀΐδϑοπιϊϊη ς, γοὶ σἰογγίηρ ἰὰ 0} ροόονγοῦ οὗ 
δαγϊη, ὙΔδί (ΠΟΥ ᾿ι8ῖ, ὨΟΜΘΥΘΥ δίγοσίοιβ (6 
[δϊϑοιοοά ον ἐμ οδ απ ηγ .᾿᾿--Οοα. Α. Β.] 

γεν. 4. ΨῚΓ τοραστᾶ ἴο οὖ Ἰοηβῦθδ νν6 
Βδονν δβισθηκῖ.---Πυρῖ, ἰγαημδίδιοβ: ϑὸ δγθ 
τοϑϑίευϑ οὔ οἷν ἰοηζαθα; [Δ. Υ͂ : ““τοἋἶλ οὖν 
ἴοπσμεδ τοὶ έ τος ρῥτευαὶ];; οα [89 οἰοῦ Βαπὰ Ενν- 
δὰ δαπὰ Οἰδὰ. υυἱἢ Οοἴον δ αὐ : ὍΔ 8.0 οοηΐοαθ- 
ΤΑΐ68 οἵ οὔῦ ονη ἰοηζιοθ: ΗΠ ζίς : Μὰ Βιγοηρίθ θη 
ΟΌΣ ἰοη Ζιι68.---ΟἿΓ Ἰὲρ5 δῖ οὖσ οννι. Ἢ οτά8- 
ποῦίῃ : 189 νσϑα ΒῈΥ (ΟΥ ΓΑΟΘΡ ἃΡο ὙΪ{}} 
8, ὁ ΟἿΓ 8460), (δοαρ. 2 Κίηρβ νἱ. 16; ΡΒ. 
χινὶ. 1). ΤΉΟΥῪ ΤΟΥ οἱ {ποεῖν ᾿ἴρ9, ἰδοῖν βιηοοί, 
βοιϊογιπρ Βρϑθοῖθβ διϊοα ἰο ἀδοοῖγθ; οὐ ἱδοὶν 
Ῥτοιὰ δπ.} ΒλυζΌι ποῦ 3, 8016 [0 ΟΥ̓ΘΡΘΟΙΏ6. 
Ἐ8Ὶ5 (ΠΥ 88} 15 Οὐν δΔΡΓΠΟΡΥ, ἩἱᾺ Ὁ γ δ γ0 
ἰδτὶ ποῖ ὈΪ6.᾽᾿ -Α, Δ. Β.] 

ϑὲσ. 1. γεν. δ. 1 ν1}} δοῖ Ὠἷτλ ἱπ βαίθιν 
ἯὮΟ ρδϑηῖθῖδ δίϊοσ ἰϊ.--- δωσε σμὶ ἱπλίαξ ἐϊὶ 86. 
δαϊμιὶ (δυΓΟΥ, δἰ πνἢ ΥῪ Ενγα! ἃ. ΟἸβ, Ησηροι., 
θοϊ σϑοι [ΑἸοχαπάογ]. Οοπρ. ΗδΌ. ἰἱ. 3, νυ 
ΡΔηϊ παρ ἴοΥ δὴ οπὰ ἰ5 ἀοβογι Ὀ6 ἃ τὶ ἢ ἃ βία] Ὁ 
εἐχργοββίοθη. 786 ἱγαηϑ)αιίοη οὗ αοἷον, οϑοηηι., 
εἰ αἷἰ., ““ἀχαϊηδι π]οπὶ {Π6Υ ρα ΓΑ. Υ΄., “)“γοπι 
λὰπ ἰλαέ ρηβείλ αἱ ἀπ, π88 δζιϊηϑυ ἰὺ (ἢ 6 

οοπϑίτυοίίου πὰ ἢ. ΤῊΘ ἰγδηϑ)διϊοη δἀοριοα 
ὮὉΥ ΜΙοδ. δὰ Ηυρῆ.--οἶπ οτάὰον τ δὲ 9 ΠΙΑΥ͂ ΓΘ- 
ΘΟΥ͂ΘΥ ὈγΟΑι ἢ--- Γοίγοβἢ π᾿ 536], σαυ.5605 ι18 (0 58 
ἰδὲ οὈλοοὶ οὔδ6 γοτρ. [πὸ ἰγαπδίδιίοη οὗ ΑΟΥ͂. 
εἰ αἰ. 16 ἴο Ὀ6 ργεΐεγγοὰ. Βαγῃθε: “" ΒΥ μῖ8 δοη- 
διγυσίΐοη, δἷβδο, ὑπ σοπηῃροῖίοα νὶϊὰ (ἰἰ6 τη 
βἰδιϑιηθοϊ νν1}}} Ὀ6 Ὀοδὶ ργοβουυοά---τἰαὶ (Π6 ἴῃ- 
αυΐγγ γτοΐογγοὰ ὁ ἰα ἴπ6 Ῥϑαὶπι γγὰβ8 ἀοῆθ Ὦγ 
πογας, ὉΥ ἴπὸ Ὀγοδίἢ οΥ͂ ἰι6 τηουϊἢ---ἰ 8 Ἰηα]- 
οδιΐης ταὶ ὉΥ ἃ ισογα ΟΥἩ ὀγεαίλ ἔπΠ0γ οουϊὰ ἀ6.- 
δΙΓΟΥ͂ [ἢ οτ "--Ο. Α. Β.] 

γεν. 6. Μ)οΙς- 58 ορΡ.---ϑ'ησο [86 οἰὙπιοΐοσυ 
δ,ιονβ {8 ἰχϑπϑίδιίοη οὗ 180 οὐὔβοιγο Ηοθτγον 
ποτὰ, δηὰ ἰδ δαάϊ(ῖοπδὶ) το “1 ἰδο θαγ ἢ ̓" 
δΔ’6 ὑσδὶ δβυϊϊοὰ τὶ (ΐ8, Ὀδσαυ89 ΡιΓΘ 5117 0 Υ 
δοπβ ἀονα οὐὔἱ οὗ 1:6 ΟΥΘ. θαροι} υρ ἴῃ [86 [ι1- 
ΒΔοο, 6  ἰΣϑο ἢ ῬΓοΐουβ (πἰ8 τοπά γί, [οἰ οσίης 
ὕοεο., δίϊοι., αἀεδοπὶαμ, ΟΙϑ. [ὑ ἸΔΔΥ, ΒΟΎΘΥΘΥ, 
ὕ9 ἰγδπϑ] δια “ πηο]ιΐης νϑβϑδοὶ,᾽᾿ (δὲ 18, ογαοὶ ὈΪθ 
ΟΥ οὐεῆ : Ὀσὺὶ (ἢ 6 οδνυί ἢ τῇδ (6. ΤΩ68 ΘΙ ΠΟΥ, 
ἴα δῃι οΥγου Ὀοίοηρίης ἴο [9 ΘδΡ  Ξπεθη ὁ] οϑοα 
αἰ οατί ((Πα]ά., Μίδαν., 0 οίιο, Ηυρί. 
εν Υ 1]. ννο ἢ 8 δραίηδι {ἰμθ υϑαρὸ οὗἉ τροϊ ἰηρ 
οὐδο8, οὐ ἰἴ ᾿ἰ 18. ΟὨΪΥ δὴ ἱπαϊσαίΐου οὗ 115 μἷλοο 

ἰξ 15 δυροσγδυουβ; ΟΥ̓ ἴὶ τιυϑὲ Ὀ6 σοηπῃοοϊοα ψΊἢ 
186 Ρδγι:οἰ ρ᾽ ἐσερυτγὶ θα οἢ δοοουηὶ οἵ (6 Θατίἢ, 
(8δι 15 ἤγοιν 183 ΘΑΣΓΒΙΥ͂ Ἰηρστοάϊοηϊ8 (Β οβθπηι.. 
Ἐπ δὰ εἰ αἰ.). Αμδϊπδὶ {818 ἰβ (Π6 ἴδοῦ ἐἰμδὶ ῬῸΝ 

ἀοεβ ποί τοοδὴ (6 δδυὶῃ 88 “παΐεγία. ΤΠ 
ΘΟΥΘΏ τἰπιδα 15 τοζαγάθα ὮΥ τηοϑὶ ᾿π οΥ ΡΥ ΟῦΘΤΒ 
80 8 ΒΟΪΥ ὨΡΟΓ, ὉΥ ϑσαλάϊΐα δἰ αἱ. 88. ἃ σουῃὰ 
Ὡαδιῦοτ. Βοος ἰδ6 {768} ΠΥ ργ οί 8 
(πο, Βονογνον, ὑδίοκ οὗὨ ἰμ6 βογοτγοίὶχῃ οὗ (89 

ἰδπὰ, αἴθοὸπς πῆοπὶ γλίδΌ. υπάογβίβπαβ Οοά, 
νἱά, ἨυρΓ), Ηδηκεῖ. δὰ [ϑηβοτῖο ἰγϑηβΊδί : 
“ἶνοῦ οἵ 8 ῥγίηοο οἵ ἴμ9 ᾿δηα,᾽" νν ἰδὲ {ΠῸῪ 

τερξετὰ ἰὲ .“5. ἃ ΒεσοπάοΥΥ ἴοτπὰ οἵ Ὁ. Ηἰϊσὶς 
ον ἱσαηωϑῖθβ: τοϊϊοα ἱπίο ἢ 6 ὈᾺΡ ἴῃ (6 οτγὰ- 

εἰθϊθ. Ηδ τοφιτὰθ γ 3}, Ῥβ. ἰχνῖ. 80. 

Βοιίομον του]ὰ τοδλὰ γϑνθσειο {86 ἸαΞίτο οὗἩ τ} 
Ξεσίο τὴ ρατο Ὀγὶ καΐ τὴ888. 

δίγ. ΙΝ. γον. 1. 816 βοῃθσαῖίοι.---[ὈῬο- 
ΤΟΥΏΘ: “βροκθα οὗ (ἰἸο89 η0 ποῦ ΟὨΙΥ͂ ᾿ἶνθ ἴῃ 
186 Β8120 826, θυὶ δ΄Θ ρογυδ θα ὈΥ͂ ἴδ βρίγιῦ οὗ 
Πα δβᾷθ. ὅδ ἴπ8. 111. 8. Ηοργο ἰμ9 ψουῦ]ὰ 88 
ΟΡΡοββϑὰά ἰο {86 Οἰγοὶι."᾽ --Ο, Α. Β.] ᾿ 

γεν. ὃ. ΣΙ [9 υυἱοἰςοα νγϑ]}ὶς αοιϊ οι ον θῖν 
βἰᾶο ἱπ δοοοζάδῃοθ νὴ τ [86 ἱπόοσθαδα οὗ 
νἱ]θη0858 δποηβ [86 ΟὨἑ! ἄγοι οὗ Σ1Θ}.--- 
βο!θ, 88 ἀτοῖ., Βοϑϑπ., ὑπιγοῖΐ, ζοϊ ον ας 
δγιαπι. δηδ Φογομηθ, Γοζατὰ 2 88 8 ρϑγίϊοϊθ οἵ 

9 [80 Α. Υ., ““τολὲέπ ἰλὲ υἱϊοδί πιοῆ α͵7ὲ 61- 
ἐμὰ" γοὶ 80, ἰδὲ (ΠΟῪ πὶ (Π6 δἰδιοιηοηϊ οἵ 
80 χϑαβϑοὴ νἱλπ ὑπαὶ οὗ 119 ροΐηῦ οὗ (πιὸ. Βυΐ 
ἴς 8 Ὀθυον ἴο Γοζαγα ἰἱ 88 ἃ δου ρ δου, Ὀδοδι86 
ἴθ {μθἢ ΘΧΡΓΕΒ809 8 σογγϑοίϊγθ δηαὰ οοτηἴογίης 
υάριμοηῖ γοβροοιΐηρ [86 ργονίουβ οἰδυν (ΗΠ υρῇ.). 
ΗἩξίσις υὐἰΐθ5 (0 Ἰοιι6 8 ἴ0 οἶον ογὰβ ἃπὰ ρσοῖϑ 
1890 πιρϑηΐῃς, "" ΟΠΌΔΡΡΥ (ἀαδβιην ἔοτ ἴμ6 νονὶὰ 

οὗ πιδ 3 [Ια 186 Ομα]ὰ. διὰ Βδϑρία. 79 
Ι68π8 ἔδίο, γοῖ ἱἰπ [9 Ρ]υΓγ8) ῬΓΟΡΘΓΪΥ δίσηα 
Ζοαϊαεῖ; ἰπογοίογο Ηἰἰ τὶς ἰδ ἱποϊϊπθὰ ἰοὸ {(ἰἰπ}ς 
ΡΆΡΕΪΥ οὗὁὨ βοιὴθ ἰάϊοπι οὗὨ οδοϊιηθοη ἰ1ΐἴ6, ῬΕΙ͂ 
ΤοίοΓϑ ἴο Διιάρχοβ νυ. 20, νῇογο 9 ϑίδνϑ δον Υ 
ἱπιογίοσο πὶ δυᾶῃ δἴδαῖϊγβ.0 ΕὈΥΒΘΕΪΥ [Δ90 
ἰΓαπϑ αι θα - ἱ ὉΠΟΥ͂ τἶϑθ, 8 ἸΘΤΓΟΥ ἴο {9 68}1}- 
ἄγοι οὗ πιθῆ. ἴῃ ἃ δία ΔΥ Οοδβοηῖα8 Τὴ90- 
βδῦσυθ. Οπ ἰδ οἱδοῦ δαπὰ α΄. ΒδιΓ ρυοΐουβ (19 
ἰγσϑηϑὶδιΐοα οὔ Ηδηροί.: ον] Π685 18 [ὉΓ ΤΏ6 ἢ 88 
ΒΟΥΘΤΟΙ ΖΉΪΥ, πῆ οι 18 ἰἢ8 ἱππρτγονθὰ ὈΥ [6 ῃ- 
Ζοῦϊκ9: Βα ΠΟ 15 ἴο ἰἢ9 ΟὨ Ἰ τη οΥ̓͂ πθἢ 89 
οχαϊίδίίοη ; Μοὶ 8]ιοι ἃ τηθδῃ : ὑπ Ὺ Μ1}} ποῖ 
ἸΟΠΩ ΟΔΓΡΥ ἰΐ Ο0Π---ρτὶἀθ δοπιο8 Ὀθίοτθ 4. ζ8]}]. 
Ὁμμθτοὶς ἰτδηβίδίοβ: Τὴ6 νἱοϊζοὰ ταὶς τουπὰ 
δῦουϊ, “θη ἴ.6 βῆδιμο οὗ ἴἰπο οσἢἰϊ τοι οὔ πιθῇ 
τἶβοβ. [ογάβνονι " ἱγαληβὶδίθϑ ἰμὰ8: Του Βμα]ϊ 
ΚοορΡ θα), Ο μογὰ, Ποὺ βμαὶῖ συδγὰ ἷπι ἔγοιῃ 
18 ρσοηθγαιίοη ἔογονον, δι βουσὰ ἰἢ6 τ]οῖζοα 
ΜὉ}}κς Οα ΘΥΘΥΥ͂ δ'ἀθ ὈΘοδα86 Υἱίθη 695 18 θχα] θη 
διηοης [86 οἰϊϊ γα οὔ θη. Τ6 Ῥβαϊπιϊδί [0Γ6- 
9115 το (πη χ8: (ἰλῖ ἀπ ρμοά] 085 Μ0}}} ονογῆου, 
οΥ̓Θἢ υὑπίο (Π6 οηἀ ; δηὰ τ᾿]. ἰῃ6 τἱσμίοουβ ψ 1}} 
θ Ῥγοβδογυοα ἴτγοῃι (6 Βοοὰ οὗἁ ᾿ἰπίαυϊγ. Απὰ 
{Π8 ὮθΘ ῬΤΟΡΘΓΟΒ (Π6 ὙΔΥ [ὉΓ 6 ἀροϊαγδίϊου οὗ 
86 οτὰ ΗἸ 59] ἰπ ἰἢ6 αοδροὶ δΘουσογηΐηρ (9 
Ἰαϊιον ἀγα (Μαὶίϊ. χχίν. 12, 18.""--Ἐ. Α. Β.] 

ῬΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἙΕΤΉΗΙΟΑΙ,. 

1. ΤΏοΒΘ τὸ δαα {ἐπιδα 6 {89 ὨΌΠΙΌΘΥ οὗ 
{89 γί θη 9 οὐὗὁἨἩἨ Οοὰ κδηά οὗ {ἰτ6 ἔα ̓  ἐὰ] ἀδαγθιβο8, 
ΔὨα (Π6 παπποῦ οὗἩ ἰδ 6 ἀουδ]6-ἰ[οηρσυθά, ἀδοοὶ τ] 
Πα ἔαϊβο ἱπούοδβοδ ἴῃ ἴδ Ἰαηά. 76 ρΡίουβ ὶπ 
{8}8 6886 Ὦδτο τῇ ἢ} (0 δ} 7 ᾿πίσογη}}} 8πα οχ 
ἰθΥΏ8}}γ, γοὶ (ΠΟΥ͂ τηυβὺ ποὶ ΟἿΪΥ βυ ον δηὰ 
θπάυγο δπὰ ἠοὶ τη ῖκ6 τι! σοπηρὶαἰπί, 58ι}}} 1688 
ἴθαρΡ, Ὀσὶ (Π6Υ τουϑὶ {εδίν ἀραὶϊπϑὶ {8.6 τη δοὶ οἴ 
πὰ [8 σδ 808, δῃη ἃ σοηδίϑηι Υ ἐπιρίοτε 186 Βοὶρ 
οὔ αοα. 

2. Τὴθ τυροῦ δη5 ποὺ ΟἿΪΥ στὰ (Ποῖν 
ἰοῆσυθ5, Ὀιΐ 4180 ἴῃ δοὶβ ὈὉῪ ψ μοι (ἢ 6 ΠΙΘΙΙΌΘΓΒ 
οὗ 86 Οδμτοῖὶ οὗ αοἀ Δ.6 ὀρργϑβϑβοᾶ δηὰ ἰῃτοαδὶ- 
ἐπθα. Βὶ ἴῃ βρίϊ9 οὗ (ποἷν ναὶ σΊΟΓΥ δηὴ στοαὶ 
Ὀοδϑιΐης [ΠΟΥ 8γὸ ηοὶ ἷῃὰ (6 Ῥοβί([ο (0 ΟΔΥΤΥ͂ 
οὖν (μοὶ πίοκοὰ ἀονίοθθ. ΤΠΟΥ Δοσοτιρ  ϊ8ἢ 
ποι πἶπρς ὉΥ ὑμὶν ΒΥΡΟΟΤΙΒΥ δηὰ ἤδίίοσυ, δπα ἀο 
ηοί δἰἰδΐπ {πον πα 8ΠΥ Τοῦτ ὉΥ ἐμοὶ (Πγϑαΐβ 
ἴδῃ ὈΥ υἱοὶ ἀοοεϊι αὶ θπὐϊσοιμοηΐδβ, οὐ ἱπάθοὰ 
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ὉΥ {ποὶν 5'δηάθγ. 
πὰ ρμγοίεοί8 [0860 ὙὯὄκο δβίἢ δίίογ Ηΐτ. 

8. ἰὼ (εἰπιὸ8 ΟΥ̓ ἰτοιυῦϊο αοἀ εοπιΐογία [δ9 
δ οιοα Ὁγ Ηἰδ λοίὶψ ισοτά, διὰ δπδιεθηβ ἰηα [6 
Οὐατοὺ ἱιβοὶζ υοῖσες ΜΕΪΟῺ ἐφ ἴο (6 ἔσὰἢ 
οἵὐἠἨἁ τ6 Ὀίνίμθ Ρῥτοιαβθϑ, πὰ ἰ0 86 ΓΘ] Δ 0}}{γ οὗ 
1.9 ΒΟΡ6 οἵ βαϊναιοι σὰ 18 ὈΔ904 ὉΡΟὰ ιἰκ6πι. 

ἩΟΜΙΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΙΟΑΣ,. 

Το πουϊὰ αἰέαοζα ἴ6 οοηφτορδιίου οὗ ἱμ6 
Τιοτὰ Ῥυῖ ἀοὰ ἀεξίεπας ἰι.---ἰῦ 186. ἢοῦ ρῥτομβοα ἰὸ 
6 Ρίουδ (μδὺ [86 Υ 5..8}} ᾿ἴνο τοϊέλουξ ορροϑί(ἴοη; 
θαῖ τμαἱ αοὰ νπ|}}} »χγέδετυς ἰὨοιτα ἔγοτ 6 πὶοϊκοα 
ξοπογαϊϊοη δὰ δαυὸ ἴΒ6πὶ.---Ἴ}6 στόν οὗ [89 
σοηφτγοκδίϊοι ἰϑ δὶ {ἰπ|68 ἐπίεγγωρίεά, Ὀαὺ ἰΐ οδη- 
ποῦ ὃθΘ αεδίγοψεά; ἴοτ ἴΠ6 ἱοτὰ ἰβ 118 μΕΙΡ βπὰ 
ἰι9 δαϊυαϊίοπ.---ἴὰ ἴμ6 ἀδγδ οὗ ἐποὶν αβιοίίοπ 186 
ΡίουβΒ δᾶνο βύ 1}, 1) [π οομπδοϊδιίοι οἵ φγαψεέν; 
2) ἴμ6 Ῥγοῃιῖίβθ οἵ ἴμ86 τογὰ οΓ Οοά; 8) (86 Γ6- 
[γοϑθηΐ οὐ {πΠ0 οοπιπιμπίοπ 0, ϑβαϊπία.---Ὑοα 
δοδνονδ ἰμ6 δφωρρίϊσαίϊοπ οἵ Ηϊ8 ρΡοορὶθ; νγν}}} 
μοὶ (8 Ῥθορὶο τοϑρομὰ ἰὸ ἰῃ9 φγοημδεδ οὗ (ἢ6 
ποτὰ οὗἩ ἀοἀ ἴ--ἸὨθ ψιοῖκρὰὶ δὴ ζο68 δϑουϊ [ῸΓ 
ἃ δὴογέ (ἰπηο, ὑπ0}} 89 ἰ8Β οδϑδὲ ἀονπ ὉΥ ἰδθ 
Ἰιδπὰ οὗ Θοἀ ἔγοπι δΒὶβ ἐπιασίπαγψ εχ, ΤῈΘ 
βαη9 δδπὰ οἵ αοὐ χαΐβοβ ἴθ ρμίοιιβ ἔγοπη ἐδ 
ἀερίλε οὗ ἱεπιροταὶ προ ἰο ἐδ)9 Ἰοὔιϊ 688 οὗὨ εἰ67- 
παὲ Ξεαϊἱυαίϊοη.---ΤΠ6 ἀθμθηοῦ οὗὔὐ (1196 π|ὶοϊκοά 
ΘΟΓΓΟΒΡΟΠ 8 τι {86 υἱέεπό88 οὗ δοτταρί Ὠυηδῃ 
πδίατο;: ἰδῃθ ὀοηάυοσί οὔ {Π9 Ῥίουβ ΘΧΡΓΘΒ568 
ἐμ) ποδέὲϊέϊῳ οὗ {πὸ οὨἱἸάγοη οἵ αοά. 

Τύτηβε: ΟἿἿΥ 6 ψῃ0 8 ἴτυο ἰο Οοά, 16 ἐγὰθ 
ἴο τ6ῃ ; δυΐ ἕδϊτἢ πη (ἢ. 6 ατασο οὗἩ Ο0α 8.6 Π66608- 
ΒΑΤΥ͂ ἴο ὈοΠ.---Οαὐν εν : σ0α οἴἶοτβ ἴῃ Ηΐβ νογὰ ΟὨΪΥ 
(δὲ ψναϊο Ηο νν}}} Γα16}}} ἴῃ ἀ66α.--τάκκε: [{ 
Ὀοϊ ΟΥΟΥΘ ἤδτο αἰπκὶ ἰδ οὰ δἰγοδαν ἴῃ ἰμ6 {ἰπη0 
οἵ Ῥαεαγνὶἃ, ον τησοἷ ΠΠΟΓΘ ΠΟῪ ψνἱ(ἢ 9, το δτὸ 
ΠΟδΥ {86 ᾿Ἰαδὲ ἄλγβ, ννἤθη ᾿ἰ(ἰἰὰ δὶ ἢ ἀπά Ἰονο 158 

(0 ὃ6 Τοιιηὰ.----Π Ὀδ᾽ ον ΓΒ ἀγὸ ἴον, (6 η 566 ἰο ἰΐ 
{πδὲ ἰθοὰ δὶ ἑουαπὰ ἴῃ {19 {190 Ὀαπὰ ([μὰκο χὶ!. 
82).---Υ̓ ὁ πιθη, τα ΟἿ ΟΥ̓ΘΥ γοῦν ἰΘηραθ δηα γοῦν 
᾿ϑατγὶ, (αὺ (6 ἤοΥΘΥ ΤΑΥ͂ δροδὶς (86 ἰγυΐ ἢ, 86 
ἰαϊίον Ὀ6 τι ποὺΐλ συ}]6. ΤῸ δΡΘΑΚΚ ὑπρτοδιδὉ]9 
(ἰηρ5 ἰ8. δὰ ἱρυτγο ἔγαϊ! οὔ α θαά πεαγί. 80 
Ἰοῆζ 88 ͵ὸ 8.6 ποῖ Βυπιθ]οα ὑπᾶορ αοα δπά 
πομνοὰ ἀοπτη ἴῃ Ποατί, 80 Ἰοῃβ ἯΘ0 δ΄ Θσροβοὰ ἰοὸ 
(0 ἡυάρηνοηϊ οὗἩἨ Ὀοίηρ τοοἰοά ουἱ.---Τ 6 δἰ ἢ οὗ 
ἐῃΠ9 τοΐϊβοτ ὉΪ6 δ ΚΟ ΠΒ ἴΠ 6 ΥΘΏΖοΔΠΟ66 οὗ αοὰ: 
ἐπονγϑίοτο ἐγου Ὁ]6 ἐμ οαὶ ποί, 6186 ἱμϑὶν β' α8 τ ]ἢ] 
τλ8 6 γοὺ δηχίουβ.-- -Ἴ9 ρτοαῖον ΟὟΥ προα, (89 
ΠΘΔΤΟΣ Θοἀ.---Τὴ0 στοδίου (80 ἔγο, ὑ86 ΠΟΌΪΘΡ 

Θοά ωαΐολέα οΥτοῦ ἢϊδ ροϑορὶθ᾽.ΆἊ 
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πα“ αι - 

ἀπὸ ἰτῖδ].--- ΕἸ 196. ἀοοϊγῖ πα ἰδ ΘΙ ἢΘΓ κο]ἃ ποῖ 
Ι δῖ τον, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ δ6ιιπι.--Αϑ ἸΟΠ 85 ννθ 8.6 ἴῃ [ἢ 6 
ΟΡ], τὸ ἂῦὸ οὈϊϊχοὰ ἴο Ὀ6 διἰβοης {ἰ 6 π|ὶοϊεοα, 
ΟἸΪΥ ἮΘ δῦῪο ἴ0 ΡΓΔΥ, παὺ νγὸ ΤἸΏΔΥ Ὁθ ἀοἸἑ γεγο 
ἴγοιη ὑδοῖν τὶ οἀ π688.---ΟΒ ΑΝ ΌῈΒ : ΤῊ Ῥἱοῦϑ 
ΓΘ ΒΟΥ" ΒΟΔΉΓΥ, Ὀὰὶ ἰδ Γ68 σΡΟΥ οὗ ἰδμοιηβονοβ. 
“τ ΜΈΕΝΖΕΙ,: ΤΥΓΔΌΠΥ 185 ἰθἀοοα Βδατὰ ; Ὀυὶϊ ἔκ180 
ἀοοσιτίηθ 8 το ΒΗΓΟΘΙ; ΤῸΓ ΓὙΤΘΏΩΥ [Κ}}}15 {86 
Ὀοῦγ, Ὀυὺ {4160 ἀοσίγίηθ (.)6 580ι].---ΕἜΙΒΟΗ : 
Ηοϊὶὰά ἴο ιμ6 ἔονν Ὀδ᾽ ΘΥΟΓΘ μι. διὸ ἰοῖϊ: Ὀὺπὶ ἰδ κα 
ἴο οατὶ 89 υπΐγογβαὶ οουτυρίΐοη δηὰ Ἰδπιοιὶ 
οΥον ἰΐ το (6 1,οτὰ.--- ΠΕΒΕΒΕΚΟΕΕ: Ηοῖρ, Τμοτὰ ! 

ΕὙμδὶ 18 δμοῦί, θυΐ 86 ροοά ΡῬγβϑυου.--- ΑἹ} βαὶπίβ 
τηυϑὶ Ὀοϊίονο, Δηὰ ΟἿΪΥ ὈΘΙΣΟΥΟΥΒ δΧΘ βαϊῃῖβ ὃ6- 
ἴοτο Οοα.---ὈΜΒΒΕΙΤ: Νοἰπίης Βυτγίβ Ὀδ᾽ ΘΎΟΥΒ 
τλοΓ ἢ 85 [86 ἴποῖκ οὗ ἰγαϊ 1} 688 δπὰ ὑρτὶςὶῖ- 
Π6588 ἴῃ [Π0 του] .--- ΤΙ. }ῈἘΒ : 6. ποθ ποῖ Ὡρδὶ 
ψὶὶ υμδὴ βγη ; ΟἿΓ ΟἾΪΥ͂ ΘΒΡΟΙ ἴδ {πὸ 
νοΓγὰ οὗ 6οά. ---ὈΙ ΌΕΙΟΗ : Θοά᾽ Β Ρ6ΟΡ]6 'πογο 886 
Βυϊ ΕἸΟἾΥ, δὰ οὐ ὉΠὰ6Ρ {6 ΘΓΟΒ8. 

ΓΜάττη. ΗΕΝΕΥ : Τότ ἷβ ἃ (πη ἄχοα 0} {86 
ΤοΒΟὰΘ ΟὗἨ ἧΟὈΡΡΓΣΟΒΒθα ἱπῃοοοῃοΥ,, ἴδμαὶ ὑἶπι9 Ψ}}} 
δΟΙη6, 8Δπἃ ἯΟ ΙΏΔΥῪ Ὧδ Βυγο 1ἰ ἰ8 οὗὨ Α4}} οἴ ΒοΥΒ (ἢ 6 
βιιϊοϑὺ {1π|6.---ἰπ δίπαίης {Π18 ῬΒΆΪΠῚ πὰ ργαγίης 
οΥοΥ ἰΐ, τὸ τουδὶ Ὀσον αὶ (ἢ 6 ΚΘΠΟΥΔΙ δΟΓΓΌΡ ΟΝ 
οὔ ΤΩΔΏΠΘΙΒ; ἱμαπὶς αοα (δὶ {πἰπῶ8 ἃ ποῖ 
ΟΥΒῈ ἰβδὴ (ΠΟΥ 8.6, Ὀᾳΐ ῥτὴν πὰ ἤορΡο (μαὶ 
{67 Μ|}}] 6 οίίοΡ ἴῃ οὐδ ἄυ6 {{π|ὲ6.--- 
ΒΑΒΝΕΒ: Το 14}}] οὗ 86 Ῥγοίθδθοῦ: οὗ τοϊϊίοη 
ἰηῖο δίῃ 8 ἃ ζγϑαῖον 1058 ἴὸ ἴῃ 6 ΟΒΌΤΟΙ 08} ἢν }9 
ἄρδι} πουϊὰ Ὀ6. ΤΠΕΓΘ 18 80 }}}7 8 σγοδίον ἀ6- 
ἔτοο οὗ γϑοϊι] οββ 88 ΑἸΠΘΩ ΔΘ} ἴῃ Σαρϑγὰ [ο 
(οὶνΣ Βρϑθοῖ ἰμᾶπ ἷπ τοραγὰ ἰο ἰμεῖγ οοπάμοί ; 
διὰ ΠΙΔΏΥ 8 δ ῬἾιο που] βῃτίηἰς ἔγοπὶ ἀοίῃς 
ΔΏΟΙ ΠΟΥ ΤΟΩ ὉΥ 88 δαί οὗ ἀ]8]ιΟ ΒΥ ἴῃ Ὀιδὶ- 
688, ΙΠΏΔΥῪΥ ὍΘ Οἱ! ΟΥ̓ ΤΘΟΚΪΘΒΒ 88 (0 ἀοϊης ἰιΐπι 
Μ͵ΙΟΩβ ὉΥ δ υπκίηα ΓΟΙΔΤΕ. --- ΒΡΌΒΟΕΟΧ: 
ἐς Πορ, 1οτα 1" Α δδοτί, Ὀυϊ δνθοῖ, βιρ- 
βοβίϊνο, ΒΟΔΒΟΠΔΌΪθ, ἈΠ ΒΟΥ ΘΘΑΌΪΘ ΡῥΓΆΥΘΙ; 

8 κΚἰηάὰ οἵ δ με} 85 δυοσγὰ, ἰο Ὀ6 ἰυγηεα ΘΥΟΓΥ 

ἯΔΥ, διὰ ἰὸ 6 υδβεὰ ΟΠ 4811] ΟσοδδίοΏ8.---ὶϑ 
8128} β 08 σὰ 881} ἰμῃΐο ΠΑΡ ΌΟΥΒ Μ᾿ ΠΟ ἢ ἴδτρεν 
γοββοῖβ, ἀγα ἸΠΟΓΘ ὙΔίοσ, σδηποὶ ΘηΪΟΥ, 50 
οὖν Ὀγίοῦ οὐἶοθ δηὰ βδοτι Ῥοϑίϊ Ἰ008 ΙῊΔΥ ἰγϑὰθ 

αὶ ἢ μονὴ ΒΘ ΟἿΤ δ01}} 8 ννἱπᾶ- συ, δηἀ 
Πυδί ποϑα- Ὀουη ἃ, κ8 ἴο ἸΟΏΖΟΥ Θχογοῖδοβ οὗ ἄδνο- 
ιἰοη. δηὰ ποι (δ 6 δίγοϑδῃι οὗ ζ,λΟΘ Β66ΠΙΒ 8ἴ ἴ00 

Ἰοσσ ἢ ΘΟ ἰο Βοδί ἃ τποόοσοὸ Ἰαογ οὐδ ΒΡ] ἰσδἰΐοῃ. 

-τ 2 6808 ἴθοϊθ πῖτἰ ΗἾΒ Ῥϑορὶα, δπὰ {Π ΘΙ ΒΏΙΔΓΙΝ 

8.6 ΠῚ ΖΓ οὐϑίοσβ Μὴ} Ηΐπ. ΒΥ-δηά-Ὀγ, Βον- 

ουοῦ, ἔλεν ὈδΘαίπ ἰο β᾽ ἢ βῃἃ ΟΧΡΥ688 (Β 6ἷ πα ΐβογΥ, 

δυὰ (μδῃ σεὶϊοῦ οοτηθ8 ροδί- Βαβίθ.--οὶ Α. Β.] 

ῬΒΑΙΜ ΧΙ͂Ι. 

ΤῸ ἰλε οὐὶφ ᾿μοιοίαη, Α Γεαῖπι 4 Παυίᾶ, 

1 ον Ιοηρ πι] ἔβοὺ ἐογμοῦ τα, Ὁ ᾿ωῸΒῸ ἢ ἴογονον 
Ηὸον ἰοηρ Μ1 ἰδοὺ ἰάθ (ΠΥ ἴβοθ ἔγοιῃ πὸ 
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2 Ηον Ἰοπρ 884}} 1 ἰ8|κθ ΘΟ. 86] ἴῃ ΠΥ βου] 
ες Ηαυΐεσ ΒΟΥΤΟῪ ἴῃ ΤΑΥ̓ ποϑυὺ ἀΔ}γ ἢ 

Ηον Ιομς; 588}1 τἷὴ6 ΘΠΘΙΩΥ͂ 06 ΘΧΑ]ἰΘα ΟΥΘΓ [16 ἢ 

8 Οὐηβίάοῦ απ α μοδῦ τα, Ὁ ΓῸ0ΕΡ ΠΥ Οοά: 
1ἰρσιῦθα ταΐπθ ΟΥ̓68, ἰοϑὲ 1 8166 ρ [86 οἵ ἀβδίὰ ; 

4 [δὲ τλΐὴθ ΘΩΘΙΛΥ͂ ΒΔΥ͂, 1 ΒαΥΘ Ἰππη εξ βεδῆνη ῖπι; 
Απά ἴμοβθο ἐμαι ἐχσουῦ]δ πιὸ σαϊοΐοθ μη 1 διὰ τιουθᾶ, 

ὃ Βυῖ Γ δανο ἰγυδίοα ἴῃ (ΠΥ ΙΏΘΓΟΥ ; 
ΜΥ Βοϑδυῦ 8}8}} σϑοΐοθ ἴῃ ὉΠΥ 88] γα !οη. 

ὃ [1 νὶ}} β'ὶπρ υηΐο 6 ΟΕ", 

ἘΧΈΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

ἴτ8 ΒΑΒΑΟΤΕΒ. 100 βαΐῃὶ Ὀορσίηδθ ὙΠΠΡῃ 8 
δίτορῃο οὗ ἄνο ᾿ΐη68, ἃ Ἰδιηδηίδίΐοα ΤΡΟΠ 8 δἷᾳ}}- 
ἴπς Ὀτγοαϑί, ἴῃ μὶσ ΒΟΡΘ ἰδ ἴῃ βούθγθ σοπῆϊοί 
σι ἀοσδραίγ; ἰθθα ΓῸ]]ΟὟΒ 8 δίσορῃΒ οὗ ΤΌΌΓΡ 
Ἰίλ 68 οἵ υτζοαῦ ὈΓΑΥ͂ΘΡ ; ἔγοπι ψῃϊοῖι Ὀτοδ 8 ὕοτι Β 
ἴῃ 6 βίγορμο οὗ ἰἴγθθ ἰἴποβ, δι ἢ ἰὰ ἴῃ ὈΣΥΐη6 
ἔτδοο, πὶι Ἔχργοϑϑίοπβ οὗ ζογουδ ῬΘΥΒΟΠ8] ῥΔΓ- 
εἰοϊραιίου ἐποτγοΐῃ. [ἐ 18 4}} οχρυϑββοὰ ἴῃ Ϊδῃ- 
ξυδξο 80 ἴγὺθ ἰοὸ 176, δπὰ ἢ (Π9 ἤγϑϑιι 688 οὗἁ 
εχρογίϑηοο, ἰμδὲ 10 18. ΘΒ ΕἸΓΟΙΥ͂ ἱη8.π|1851 Ὁ}6 ἴ0 Γ6- 
ξετὰ δϑ ἰϊ8 βι υ)οοὺ {16 Ρθορὶθ οὗ [8τ86] ορργοϑβοὰ 
ΟΥ Τοτοῖζα παιίουβ (δοίη... Βοδβθημα., 9  οἰ(6) 
οὐ ἐ0 ϑυδονγίανς ΟἸγῖδὶ. αν α οδῃ ΟὨ]Υ͂ ΔΡΡῚΥ 
68 8 ΡΟ. 80 ἴδγ΄' 88 δἷ8 Θχρϑυίθησθ ἰ8 δρρὶ θὰ ἴο 
(6 ἀοἀ-δατίης δυο δὰ Ογἰβιΐϊδα πηϑνίγγ. 
[Ῥεγοηθ: “Ἴὸ τϑρία ἰγδηϑιιϊου οὗ ἔθοὶίηρ 
ἴγϑιι αὶ ἀθρί οἵ τοϊβοσΥ Ὀογαονίηρ οὐ ἀοδραίγ, ἴ9 
ΒοΟΡΘ, διὰ ούβϑῇ ΟΥ̓, ἰ8 ὙΘΡΥ͂ ΓΘηλ ΓΚ Ὁ]6.᾽ Ηζὶς 
Ροΐογα (15 βδίπιν ἴο (ῃ9 (ἴτη6 οὗ 8ὅ81.}᾽8 ρῬογβοοῦ- 
ἰοῦ οὗ αν ὰ. οἰ  ίσβοιι 1Π|κοῖν 180 1011 68 ἰ0 (18 
ορίαΐοη.---Ο. Δ. .Ξ 

ϑιν. 1. εν. 1. Εδοουν ᾿Ἰοῃᾳβ--ἴοτονοσ.-- -Τ Το 
τποοϊϊης ἰοροίμοῦ οὗὐ (6 αμυθϑίΐοη, δηὰ [9 
Ἰατιϑοίδιΐοι, ἴῃ ΔρΡραγϑηῦ οομδίοϊ, ἰπ (δ6 τΟΡαΒ 
« ἢϊοἢ Ὀσχίη 8πηὰ οἷοβο ἴΠ6 οἶδι.80, 18 ἑουαπὰ [Π|6- 
αἷδο, Ῥ8. ἰχχὶν. 10; Ἰἰχχὶχ. ὃ: ἰχχχῖχ. 46. 8 
ἰς οδηποῖ ὃθ Δ ΟΓΟΙΥ δὴ δοοιἀθη8] νϑηὺ οἴ οχϑοῦ- 
μ688 ἴῃ {89 ΘΧΡΓΟΒΒΊΟΏ, ὨῸΓ 688 ἰὑ Ὀ6 8οὺ 85149 ὈΥῪ 
μι τρτοίλης “ ΓὌΓΘΥΟΥ ᾿ἢ ΌΥ 4 ΘΓ ΓΟΙΥ ᾿" (Ααα!!]., 
οδϑδη.), τ ἰοἢ [1.6 ἰδηχιάαρθ ἀοθ8 πο ρογπιϊί, 
δαι ἰξ 15 ἰο Ὀ6 ἀχρίαἰπϑὰ ἔγοιι πὸ οοηβίοι ἱπ (110 
ῬϑδΙπιὶϑι᾿ 5 οὐσῃ [δ] ϊηχ8 ((αἰν., Ηδηρβί., Ηυρΐ., 
θοἰ ε: 568), πίοι μα 186} (ΑἸ Βοὰ ἢ 6 ᾿ΠΟΟΡΥΘΟΙΪΥ͂ 
ἰτβηϑἰδίθϑ ““ δη ΐγον,᾽" “Ὁ ΓἍΠΠΥ ᾽᾽) ὙΘΡΥ͂ ΡΤΟΡΟΥΪΥ 
ἀεδοτίδο8 48 “" δὴ δηβυΐϊδῃ οὗ δρίγὶὶ 10} 8618 
ἰδὲ 1 85 ἴὸ ἀο πίι(ἢ 4 ἀοα κα]Ἰθηαίοα, Βοβίϊϊο, 
ΠΩ ΡΙΔοΔ Ὁ]6, ἸΏ ΧΟΓΔΌΪΘ, 080 ΓΑΙ 8. οἰθΡ δὶ, 
ΤΟ ΠΟρΡΟῸ ἰἰβεϊ  ἀοδρδῖγα, δηὰ γοὺ ἀδβραὶγ 
Βορε5; δηά 8}} {πδὲ ᾿ἶνϑδ 18 [ῃ9 “ στοδηΐηρ δαὶ 
ἐδυροὺ Ὁθ αἱἱοτοὰ,᾽ ψΒΟΓΘΎ ΙΒ (Π6 ΗΟ δδρίνι 
Ἰδκοὶ ἢ ἸὨΪΟΓΟΘΒΒΙΟΏ 70 08 Ὀγοοάΐης ΟΥ̓ΘΥ ἰδ9 
παίετδ βιτουάοά ἴῃ ἀδνκηθ88. [86 ρυποίιδ- 

86 ΒΘ Βαίἢ ἀθα]ὺ Ὀου ΕΠ ΠΥ π 1} τλ6. 

υἱάϊης Εἰ πη δο ] πὰ 186 σαν οὗ Αἀυ}18 πὶ, δη ἃ δηοι 
8 σαρίδίη ἴῃ [.)6 βού 66 οὗ ἰμ9 Κὶπρ οὗἩ (6 Ρμιὶ- 
᾿ἰθιϊμθ8; δῃηα δια 4}} ἷ8 ργο͵ϑοίβ, ιδυπιθαὰ Ὀγ ὑπο 
του Γηα] σομνίοίϊοι 1 88}8}} ΠΟΥ Ομ9 ἀδγ ρογὶϑὰ 
ὈΥ 6 δαπά οἵ 58}.᾽ "--α͵, ΔΑ. Β.] 

γογ. 2. θ)Α:]γ.---[Βάγηθϑ: “ὁ ΕΥ̓ΘΡΥ ἀλγ; οοη- 
βίβηιιγ. Τδαὺ ἰθ, [09 ψγ͵ὰὼ8 20 ἰηὐθετη βϑῖοη ἰ9 
ἷθ ἰγοῦ ῦ]θ8. ἘΠ ΒΟΓΓΟῊ ἴα ͵8 Ὠθαγὶ ΒΘΘΙη5 ἴῸ 
δύο Ὀθ6η Ὠοῦ ΤΏΘΓΡΟΙῪ (μαὺ ψ ῖο ἢ 88 σϑυδοὰ ὈΥ 
ἰτοῦὉ]6 ἔγοια τίϊμοῦῦ, Ὀυΐ 4150 {μδὺ 16 ἢ Βργαὸ 
ἔγοια {86 ΡδίΏ 711} ΠΘοΘΒ8γ οὗ δἰἰθιηριΐηρ ἰο ΤΌΣΩ 
Ὀϊδην" [Ὁ ἷ8 οὕσῃ γϑὶ θἵ---Ρ δ 8 Ἡλι 1ο βοριποά (ο 
Ὀ9 ἴῃ νεΐη." "--οΟ. Α. Β.] 

δὲν. 11. γον. 8. Μίαϊσθ χη Θγθδ ΟΪΘ8Σ --- 
Α. ἵ., “ἰἰσλίεη πεῖρα ον68"}] ἀοθ8 ποὺ πιθδῃ: 

Δ] πη αίθ τα ΘΥ̓68 -- ΤΥ ἴδοθ:; ὩΔΙΔΟΪΥ: 1 1ἢ 
[89 σὰ οὗἩἨ ΤῊ δΘουπίθηδποθ (οἷον, δὰ τηοϑὶ ἰἢ- 
[ΘΥΡΥΘΙΘΓ8), Ὀὰὲ δίδίθθ {Π6 δου βθα θη 668 δηἀ ἰδ9 
τΟΥΚ οὔ (μ9 Ὠίν᾽ηο σίαποθ οὗ ργασδο, παπλοὶγ: [80 
Βιγοη σι οηΐης οὗ ἰπ6 Ὑἱ να} γ, τ ΒΟΒ96 ΤῊΪΓΤΟΥ 18 (Π}9 
οἶθᾶν διὰ ομϑογίμ] ογο, 1 ὅδιῃ. χὶν. 27, 239, Τ βοὲν 
αἀἰτπη 688 βίιονγβ [6 ὀχ δυδίϊοη οὗἉ Υἱ(α]ἱΐγ, ΡΒ. νἱ. 
7; ἴατῃ. νυν. 17. [1018 ἴγτὰθ 8, χὶχ. 8 βρϑββ οἵ 
ΘΠ σι ἰοηΐης; (..9 Θγ685 ὉΥ͂ [86 ἥρ᾽ γῖῦ δῃὰ (Π6 ποτὰ 
οὗ ἀοἀ ((Βαϊά., Οοσο., εἰ αἰ.}, Ὀπὶ (18 18 ποῖ Γθ- 
ἔετγϑα ἰο ἴθγθ, ὙΒΘΓΟ ἐὺ [88 ἴἰο ἀο νυ Θη]σ- 
θοΐηρ τὶ {86 Ἰἰσὶ οΥ̓͂ ἴα, 828 ΦοὉ χχχίϊὶ. 80 ; 
Ῥβ, χχχυὶ!. 10; γον. χχὶχ. 18, [6] ἰσβοὶ : 
“Τὸ φησ θηϊης ἐκ ἰο πῖϊοὰ ἜΝΙ τοΐοτϑ, 

8 {Π9 Ἰονοθ-Ἰχἢϊ οΥ̓ (Π6 Ὀϊνῖπο δουπηίθηδηοο, ῬΒ. 
χχχῖ. 16. Γαι, Ἰονο, δηὰ ᾿ἰἴδ, δγϑ γοϊαιθά 4688 
ἰπ (ἢ βογίρίαγοθ. Ηο ὕροὰ ψ δοπὶ Θοα Ἰοοῖ5 ἴῃ 
Ἰοῦβ, τοὶ ῃβ αἰΐτθ, 9 ψῆ0 18 Ῥογπιοδίθα ψ]ἢ 
ΠΟΥ Υἱ ΔΙ}, ΟὈΐαΐηΒ ποῖ (0 8166 Ρ (80 δ'θθρ οὗ 
ἀδδ.}."--Ο. ἃ. Β] ΤΤμὸ Κιπάὰ οὗὨ β]6ϑῃ ἰβ 1ηα]- 
οϑίθα ὉΥ ἐμ δοουδβαίῖϊντθ. [ςἈ. Υ.: ἰλὲ φίδερ . ἢ 
ἄἀεαι ἢ. Τὴ δηοί οῃὺ ᾿Γδποϊαϊϊ οηΒ οη {π 6 οἱ πον δ ηά 
Βαν ΘΥΥΟΠΘΟΙΒΙΥ (ΚΘ ὴ ἰξ 88 1 ἀδαῖ 8 ποὶ ὅρυ- 
ΓΔΟΨΟΙΥ Τοργοβοηίοα 88 βἴθδρ, Ὀυὶ 88 8 δοπάϊίοη, 
ἰο τ 6, ΟΥ ἱπῖο τ Β]οἷ, Β᾽6 6 0 ταῖρι Ἰοδά ἢ 

[ὕὲν. 4. ὙΨΒθη δὰ τηονϑθᾶ.---ΒΑΓΠ68: 

4 [Προ] ἰγϑηδίδῖοδ: “ ΑΖ ὅν ἰοηρ." ὈοΙ ΣΟ ἢ ΤΓΒΠΒ- 
Ἰδῖοϑβ, “" ἀυγίηρ [80 ἀδγ,᾽᾽) δπὰ οοηίταβίβ τΐἱ 1Π0 Ὠἰκϊ 6ὴι- 
ῬΙογοὰ ἴῃ τηδιεϊ ς Ὠἷ8 Ρίδπα, Ὑ Ὡϊο ἢ ἀμτίηρ ἴῃ9 ἄδν ῥγουθ οἵ 
ὯΟ ΔναΪ!, δηὰ ἴδ 6 σοῃ πιθοῦ ἐπ ἰσουρὶο ἀδγ δον ἀδγ.-- 

ιἰοα οὗὁ ἰΒ6 Α. Υ., “ Πἴοιο ἰοπσ υἱΐϊέ λοις ἤογσεί ] Ο. Α. Β 
πι03 (ογέῦον 3 ἰβΒ ἰυσοττοοῖ, ῬΟΤΟΥ͂ΣΘ: “[{ ἰδ 
παίωγαὶ ἴον ἃ ρογιυτροὰ δηὰ ἀουδιΐπρ ποαχί ἐμ 8 
ἴο ΟΣΡΓ6585 ἰίϑο ᾽πὶ 8 οοηΐιϑοα ἃηα δἰπιοδί οου- 
ἐγδά οί τπβθηοτ.᾽"--ἰ ἢ 6}} παυδὶ θανϊὰ θανθ 
υπάἀογειοοὰ δὶ (8 τγ88, θη, θα ὉΥ 86], 
Κηφ ποὶ ὙΠΟΡῸ ἴ0 Ὀοίδικο δἰ πβο]ῦ; δὖ ΟἿ Θ 

ἰξιηα βεεκίπα γούικο διιοηρ ἴΠ6 ΜοβδΌϊ 68, δί 8δῃ- 
Οἰδὸς ἰπ ἐδ6 πὶ] θσηθοϑ οἱ ΖΙΡ; ΠΟῪ δὰ ΟΠ] 

Ἐ[Ὀότγοόνσῃθ: “ Βθ08 ἰΒ [ἢ9 ΤϑεΥ Ὁ] 655 οἵ [᾽9 δρ! γί [0.8] σΟὮ- 
δῖςῖ, [μα ἰτ βοθτῺΒ ἃ8 ἐ ἀοαίῃ ΟἿΪΥ οοπ]ἃ Ὅο ἴπ0 οηἢ. Ἧς 
κοον 1159 ὙΠῸ Βαϊά, " βουἱ 18 ὀχοοοϊης ΒΟΓΓΟΊΨΓΙΙ οΥΘῦ 
πὑηΐο ἀοαί.᾽ "--- ΒΆΓΩ6ὁ8 : θαι [5 οἴἴθη οοιϊηρατοά ἴο 8166 0.--- 
τ ἰ6. ΟἸΪΥ, Ὠονγονθν, ἰῇ σοποθοιίίοη τἱἰτὰ Οτγδιϊδϊ ἐγ, δαὶ 
{η9 ἰάδϑι, ὯΔ8 60 Ὼ (ΠΥ σαγτίοα οὐϊ ὉΥ τηθ ἀοσέγί πο οἵ ἴ86 τὸ- 
ΒΌΓΓΘΟ ΟΝ ; [ὉΓ 45 νὸ [6 ονγη δἱ ηἰχὶλ πὶ [ῃ9 ΠΟρθ οἵ 
δινδκίς ἴο ἴΠ6 ρυτγθπ 5 πὰ Θιογταθεῖδ οὗ ἃ εϑῦν ἀΔΥ. 80 [ἢ 
(γί βείδῃ 1168 ἀπ ἴῃ ἀθδῖμ. τὶ ἢ [6 ΠΟρ6 οἵ αδὐνακίηρ ἰπ 
τΠθ0 πιογηῖης οὗ {1τ0ὺ γοβηγγοσίίον ἴὸ τὸ μετα. δ ἃ ΘΗ} 0 Υ- 
λιθ 18 οὗ ἃ ΠΟῪ δὰ οἴυ ΓῺ} ἀδγ."--Ο. Α. Β.) 



110 ΤῊΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΞΛΔΓΜΞΒ. 

“Μογοὰ ἴἔγομχ) Υ δἰθδαξαβίηθϑϑ ΟΥ̓ ΓΠ. 688 ; 
ΐιθη 1 δὰ ονϑγοοιθ. Ηἰμογίο 6 μδὰ Ὀδθη 
8Δὺ]9 ἴο οϊά ουῦ ἀραϊῃδί ἰἰθαι, ον 6 Ὀοζδη ἴο 
ἀδδραῖσ, δμὰ ἴο δὰ Ὁ μαὶ {Π 0 νου ἃ ΔΟσοΠρ 8 
ἐμοὶν οὐ͵οσὺ ὈΥ̓ ονογοοπιίης δηὰ βιυθάπϊΐϊηρσ κἷπι. 
Ηΐδ8 στουπὰ οὗ ΔΡρτο μι πϑίοι δηὰ οὔ δρρθ4) νγ88, 
(παῖ ὉΥ ἷβ θείης Υδηαι ϑοὰ {16 ὁ8186 ἰῃ ΜΒ 1Ο ἢ 
86 ψὰβ δηζαροὰ νουϊὰ βιοῦν, δπὰ ἐμδὲ (6 6π6- 
ταΐθβ οὗ γοϊϊχίοα σουἹὰ ὑγυαρἢ."--ο, Α. Β. 

[δέν 111. ὕογθ. ὃ δμὰ 6. Τμβοϊυοῖς: “ Ἡ Β1]18ὲ 
(89 πυπάονῦ απὰ Ἰἰρμιπϊηῦ ἀγὸ 81}}} ταί ς 
δτουπά δἰ, θανὶα βίη 5 ἷ8 ϑοὴς οὗ Ῥγαΐβϑο, 85 
ΓΘ Υ 4180 βα 8, " Ἧ δ116 ϑαίδη χαρὸβ δηα ΓΟΔΥΒ 
δϑουϊ πἷπι, 6 πλϑϑ ἢ 116 Β1ηΧ.5 ΑἸἸΘΕΥ αἰ. 11{{]6 
Ῥμβα]π.᾽"" Τὸ ϑδορίιυδρίηλς πὰ8Β δὴ δαάϊι οι) 
οἴδιδο, Το] ον οα Ὁγ ΓΠ6 Υυϊχαΐο δά ἐμ6 Επ 188 
ῬΓΆΥΟΥ Ὀοοὶς: “Υο8, ἵ ν}}} ργαΐβθ [89 απ οὗ 
(89 ογτὰ Μίοϑι Ηἰρἢ.᾽" [Ὁ 18 ποὶ ἰουπὰ ἰῃπ δῃγ 
Ἠοῦτον 3, 58.--0Ο. Α. Β.] 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΑΙ, 

1. Πα ἴθ ἔγὰο ἰμαὺ Θοά ἄοθ8 ποὺ ἔογχοῦ ἀπὺ- 
οπε, γοῖ ἰὑ ἸΠΔῪ Ὀ6 ἰμαὶ ἰο 1.6 δυπηδῃ δρὶγὶϊ ἰΐ 
ΔΡΡΘΑΓΙΒ 88 ἰἔ δ ννοτθ ἡογχοίίεπ ὉΥ αοἄ, δὰ ἐμαὶ 
(δ Ηοΐὶγ Ομ ἰιδὰ υεἰἰεά Ηΐθ8 δουπίθηδησθ ἔγοιω 
μα. θη Β6 [6618 δὶ οὔσδα ἐμδὺ ἢ 18 ζογδαζεη 
ὍΥ αοὰᾶ, αιὰ ἰμαΐ 80 8 τοεαξ νὶνῃ γοίογθηθθ ἰοὸ 
18 δμοηιΐθθ, ΒΔΙΘΥΟΥ ΤΟΒΟΙΪΥΟ8 6 ΓΩΔΥ ΤῊ ΚΟ, 
86 ν| }}} ποὺ Θθοδρ9 ἔγομι 818 σοι ]θθ. Ηδ ἔδανϑ 
09 αἀἰδίαυον οὗ αοά, δΔοὰ αὖ (10 δα: 6 {ἰΐπιὸ ἰ8Β 
δηχίουβ ἴον ἢἷθ οὐγῃ ἐξ, δα οὐ δοοουπὶ οὗὨ ἷ8 
Θηθπιΐοβ δλοιίς 0 υἱείονψ. 

2. Ενθῃ ἃ ρίοιιϑ ἸΏ ἸΩΔΥ 18]] ἰηίο δυσὶ ἃ 
Βίδὶο οἵἨ απχίείψ οὗ 800}, ἜΒΡΘοΙΔ}}Υ ἱΥ ἢ 18 αἰπά- 
ἔα] οὗ ι͵8 δἐπ8 ὙΜ|1181 ἀπά τς {ἰλ680 ΘΑΥΓΒΪΥ ἰγουῦ- 
168: ἢ ΒΘ οχρουίΐίθησοθ ὑμ9 πέαγπθδδ οὗ Ὀίνῖηο 
Ρυπίϑπηοηι ἴῃ [9 ἀληρογα τοὶ ὑπ γοαίθη δῖτα; 
1 Ἠο ἴδοϊβ ἱπ ἷ8 γαῖ (6 μαπὰ οὗ {Π0 τίσλέξοια 
αοἀ οδαβιϊβίπς αἷπι; πὰ ἱΥ ἢΘ ΤΘσΟζ ἾΖ08 ᾿ΐ8 
ἰγδηβρτοβϑίοϑ ἡβαϊηβὶ 1ἱ νη ΘΟΠΤη8Π48 1 ἴμ6 
πἱπάγαποομ ἰο ἢἷβ δοτητηπῖοι Ἡ11Ὲ} αοά. 

ἃ, Υοῖ, 825 Ἰοπῷᾷᾷ 88 (86 δοαῦὶ οὗ τὔϑδῃ δὲ1}} ὕὸ- 
ἰδὶπ8 μιὰ ἐπ ἰλὲ Πιυῖϊπε σγασα, ἀεδραΐτ ἀοοθ8Β ποὶ 
καὶϊῃ (86 ΒΥ ΘΙΏΔΟΥ ΟΥ̓́ΘΡ ἷΒ Σου Ὀ]6α βου]. δα 
ΙΔΑῪ δίσυρρῖθ ἴου ἃ ἰοὴρς {πιὸ νι λορε, 88 ἰὸ 
ὙΠ ΟΙΠΟΡ (118 σΥΔΟΘ ΤΏΔῪ 8.}}} 6 τοΐογτγοα ἰο λὶϑ 
οὧη Ῥοτβοῃ, δηὰ μον Υ ἰ(86 1] Ὀγ ἰΐ ; Ὀαυὶ ἰΥ͂ ϑυ6ἢ 
8. Τὴ 5{}}} ΘαΥυμ ΒΘ Ϊ »γάνψδ, δὰ δδἢ ΘΑΓΏΘΒΙΪΥ 
681} ἀροῦ [19 ὈΪγ 19 στδοο, Π6 Μ|1]}} 1 Κοννῖβο θα τη 
αραΐη ἴο ἤγγ ἐγμδί ἴῃ ἰδαὶ στᾶοθ ψδὶσοῖ αἰοπὲ 
Δογβ μοῖρ ἴῃ ἀδῆροτβ οὗὐἨ ὈοΥ δὰ ἡθοθββὶἰ68 
οὗἩ βοι}]: ηἡπᾶ ἔδθαν 18 σμηβδηροὰ ἰηΐο αϑδώγαπος οὔ 
βαϊνδιιοπ. δὲ 48 Ἰδιπιδηίδιϊοη ἰῃΐο ἰἢ6 Ῥτγαΐβα οἵ 
αοά. Μ“ιϊα εηΐπι, σιδα πος ἠϊς »γεπιμπέ, αὐ Οὐτίδίωπι 
ἐγε οοπιρείἐμεπὶ (τ 6 607}). 

ἨΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΙΟΑΙ͂, 

Μδη ΠΏΔῪ ὍΘ ἴῃ στοδί πόεα οὐ οδγίδ, 80 (δαί 
6 Ἴο ἰοῆξον Καονβ ον ἰο αασυέδα ΟΥ λεὶρ Ὠΐτ- 
δοῖῖ; Ὀυὺ 80 Ἰοῃᾷὶ 88 Ὧ6 68 »γσψ, Ὧ6 18 ποὶ ]οβί. 
-- Τσουῦ]ε οὗὨ ἀσαγί ἰγδηβοθπά 8 δοαι πθοᾶ : Ὀπὺὶ 
19 φτγοδίθδί ἰγουδὶθ ΑΥῖδο8 ἤγοθῃ ἀησωΐδὰ οἵ 
δομΐ ΟἹ δΔοοουπί οὗ 16 ταί οὗἉ 604. ---ἰῦ 5. νν6}} 
ἴον {Π 086 ψὴο, ΔΙ βουσὶ ἰπ ἴ86 στοϑαίοβὶ δηχίοϊυ, 
ἃτο ἀτγίνοη Ὁγ [Π6 66] πρ ἐπα. {πΠῸ Ἀγ σδαπαοποά 
ὃψ Θοά. ἰο Βεοὶς (86 σταοσε οὗ αοἀα ὕὉπηάήον (86 
ἐχρετίεποο οὗ (6 Ὀίνίαθ ρστδοθ (86 ζαπιοπίαϊοη8 
οὗ ἃ δὴ 8ΓΘ οἰιαληζοα ἰηίο ἰλαπζεχίυϊπο.---λο- 

δογάϊης 88 6048 δΘοιιπίθπαμοθ ἰβ υεϊϊεα διξαϊηδί 8 
ΟΥ̓ δήϊπεδ ὑροῖ υ8, Οὐν ᾿ἰἔδ δυὰ οὖν Θχρουίθησθ 
ἀΥγ9 ἀδγκαηθα οὗ Ὀγίχυϊοποα. 

5ΤΑΒΚΕ:--αἀοὰ δη8 ὑγου  ἀθὰ δπὰ δρροϊηἰοά ἰο 
ΘΥ̓́ΟΤΥ Ομ τί βιϊδη 8 ΘΓΌΒΒ, 80 8180 μον ἰοὴς ἰΐ ἴδ 
ἰο ἰαβὶ, δηὰ 86 σδπιηοὶ ἔογχοί 18 ΟΥ ΟΡ 6ΥΟ5868. 
αοἀ ΟὨΪΥ ἰδ ἐμ9 ᾿ἰκαὶ ἴπ 4}} οἂν ἰγοι 168, γ688, 
Θνθ ἴῃ ἀθαΐ. 6 δια τωῦοι ὈΪϊ που δπὰ το γΘ 
ἴοο] δ ἰπ Οὐγν οὐνη δάυθυϑι (65 ὑπ ἰπ (0886 οὗὮ 
ΟἴΒΘΓΒ.---ΘΊ 66 0 δπὰ ἀεδιὶ {0]1 ον ὁπ 6 δῃοίΝ 6 Γ᾽, δπὰ 
ΓΘ ὈχοΟίΠ6Υ8.-- Πρ νη0 ἀο068 ηοί τοσοῖνο [ἢ 6ἢ- 
᾿ς ἰοπὶηρ σταοὺ οΥ̓ Θοὰ, οδηποὶ αὐναῖα ἔγοι 8.6 
δίεορ οὗ βίι, Ὀὰΐὶ τηυϑὶ σοὸ ἰο 8166} ἴῃ ἀοδι}ι 1186 ]7. 
--ἼἾο δηὰ οὗὨ δ}} (μ9 ΟἸ τ δι᾽ 8 π᾿ 8 ἰγου Ὁ]68. 18. 70γ. 
ἴυ ἰβϑ υροα!Υ δπὰ ἱπιιυτηδη ἰο ταὐοϊοθ οὐὸσ (86 
τα ἰϑίοτ ἅΠ68 οὐ ΟΌΣ ποϊμιῦογθ; πιδὲ ἃ ἀθστοθ οὗ 
ψὶοΚοάη 658, ἰμ6ῃ, 18 ἴι ποῖ, (ο τοὐοΐοθ οὐδσ 116 Ὡἢ- 
ἀεοβοσυϑὰ ἀϊϑαβίθσβ οὗ σἰῃίθοιβ βου]ϊ8βι Ηθ τ ἘῸ 
ΤΙ ὨΟΠΠΥ Κηονβ {116 κτασα οὗὁἩ {μ6 οτά, Ἠΐδ σγοδάϊ- 
Ὧ688 ἰ0 μοῖρ, δὰ Ηΐ5 σοῃβί πὶ Ὀοποῆϊβ, τ} } ΒΟΡΘ, 
το ]οῖοθ, δῃηὰ ργδῖβο πῃ ον ἃ ουθὴ ἀηΔ6 . (ἢ 8 ΟΓΟΒΕ. 
--ΑΟἴνι!ν : ὕθ1}} αοἀ αοἴτ5}}Υ βἰγοίομοβ ἔοσι δ Η 18 
Βαμα ἰο δεὶρ 8, {110 868 ογἷϑβ, ΗΒ οὐεβ δΓθ 
οἸοβοϑά. 

ΒΕΙΝΕΚΕΚΕΙ: Αἱ ἤγθί τὸ βου] δοπιρ᾽δί ἰοὸ 
ἀοὰ οὗ οὔτ πορὰ δῃηὰ βοϊοἰϊυἀθ - ἐπ θὴ τὸ βου) ὰ 
ῬΓΔΥ ἰο Ηΐπι ἴοσ Βεὶρ δῃὰ ἀδιίσοσαμοθ, δὰ αἱ 
ιι18 ἴογ Ηἶΐβ οὐ δἸΟΥΥ πὰ Ὡϑδῃθ β8κθ; δηὰ 
ΠΑ γα Βῃου]ὰ ὑπδηὶς Ηΐῃ ἴον Ηΐβ8 σγδοίουβ 
δανΐοθ, ἤεὶρ, δηὰ δϑεδίβίδῃοο. --- ΕΒΑΚΚΕ: Τ]}6 
ομοῦ ἰδίῃ, ἱπουμθοπί ὑροὰ πὸ οὶ τοι 
οἵ Ὅἀοά, ἰθ ἰο Ροββθ88 ἰἐδμεὶγ βουΐϊβ θὰ μᾶ- 
(16 η69.---ΕἜΙΒΟΗ ; 866 Ὑ]ιδὶ (ὮΥ ζαϊτ ἢ σδ ἀο, διὰ 
ὙΠΑῚ ΡΟΜΟΥ ἰὐ 88 ἰ0 Οἤλ86 ΔΎΔΥ ἴπ6 βρίγὶϊ οὗ 
ΒΟΓΓΟΥ͂, δηὰ Ὀγὶπρ Ρ᾽θδϑυγο δηὰ 0γΥ ἰο {6 ᾿ιραΓί. 
--οοδ: ον ἀο τὸ ὀοπιθ ἴγομη (ἰδ κι 685 "(0 
Ὀγίσὺ ᾿ἰχαί, ἤγο [86 ἀορίἢ!Β ἰαίο 16 Ποῖ 8, 
ἴτομι βίγαϊ 8 ἰηϊο ἃ νὰ γοο ἢ ΒΥ ῥὑγάγορς δηὰ 
ὈΥ 8 βίσυρκίίης ζαϊ ἢ, νοῦ αοα πηθοῖϑ αἱ ἐἢ6 
ταῦ ἐπι τὶτἢ ΠὶΒ στο ἴὸ ᾿εἸρ. -- ΤΗΟΙσΟΚ : 
ΤΘτο ἴθ 8. πιο Βδγάθγ {γ18] πὰ {86 Ἰοησί οὗὨ βυΐ- 
οσϊημχ ὑπΠ8δὴ ἴῃ (εἶν δίγοκί.- -ΤΑυΒΕ: ΑΒ 6 
ΟὨ]1ὰ οὗἩ Θοά, δῇ τϑι ἴθ6]58 ψῃδὶ ἢ6 18 ἤθη Ἰοῖς 
ἰο ἰτηβοὶῦ. ---ΔΙΕΌΒΙΟΗ : Νοὶ ἴο ρῬογοοῖνο ἃοὰ ἰδ 
16. πιοδὺ Ὀϊζ[Ω, ἀθαῖ, δηὰ 8ι1}} το Ὀδ)ιοϊὰ αοά, 
18 ᾿ἰἴο, ουϑῃ ἴῃ {Π 6 πηϊάϑι οὗὨ ἀραί. 

[Μάττη. ΗΈΝΕΥ: [π βἰρίηρ {18 Ῥβαὶπὶ δηὰ 
ῬΓαγίης οὐον ἰἰ, 1 γὸ πᾶν ποῦ {16 Βα π|6 6ΟΏ- 
Ρἰαϊηία ἴἰο το (δαὶ θενὰ Πδά, νς πηυϑὶ {πϑηὶς 
αοὐ ἐμαὶ τὸ Βανο ποί, ἀγεδὰ δηὰ ἀοργθοαίο ΗΪ8 
τἰ αγανίησ, ΡΥ δπα δυτρδίἶχθ ἡ ἢ} {}}080 
{παὺ τὸ ἱγου]οα ἴῃ παϊπὰ, ἀπὰ δῃσουγαχα οὐτ- 
Βοῖγοβ ἰπ οὺῦ τηοϑὺ ΒΟΙΥ [Ἃ6ἷ1} δηὰ ἴογ.-- 
ΒΑΆΧΕΒ: ΑΠοΙοὰ, ἀοργοββθα, λπὰ βδα, νγὸο ρὸ 
ἰο αοά. Ἐνουυι πα Βθοὴθ ἀλσκ. ἴθ αν ἢ0 
Ρ6860---;Ὡ0 οἷαδν δηῃαὰ ΘΠ ΟΥ̓] Υἱο Υ8 ---ΠῸ 707. Α8 
Ὅ8 Μ810 ὕροὴ Θοά, πον γἱονγβ οὗ Ηἰβ ομαγδβοῖοθυ, 
Ηΐβ ἸΏ ΣΟΥ, Ηἰδ ἴον, ὈΓΘδΚ ἀροῦ (μ 6 παἷπα. ΤΠ 
οἱουὰβ ορεῦῆ. [χη Ὀοδιη8Β ὑροῖ υ8. ΟἿἷἦν δβοὺΪβ 
ἴαΚο Ποϊ]ά οὗἨἩ [πΠ6 Ῥτοιηΐβοδ οὗ αοα, δπὰ ννο, νῆο 
νουί ἰο Ηἶδ ἱμ γοῦο 58 δηα ἀσβροπάϊηςρ, ΓΙ86 ἔσΟΣΩ 
οὔὖν ἀονοίϊ οη5 δ᾽1οὰ νὴ 1} Ὀχαΐδο δηα Ο0Υ, δ Ὀαι18- 
δἷνο ἰο ἰδ ὑγ͵α}8 Ὑ ΐο τδὰθ 8 80 886, δηὰδ ζχϑ- 
)οϊοΐηςξ ἴἰὰὟ τ09 δὈο]ϊ 67 (μδαὶ 41} πῆρ νν}}} 
ὙΟΥΙ ἰΟροίΠοΥ ΤΌΣ ΟἿΥ μοοά.---ΞΡΌΒΟΒΟΝ : ΙΓ; 
(890 τοϑδὰθῦ ᾽λΔ8 ΠΟΡΘΡ γοὺὶ ἴουπα οσσαδβίου ἴο 
086 (86 ἰδηρυᾶρο οὗἁ {8 Ὀγίοῦ οἂθ, 6 ν}} 
ἀο 80 ογὸ ἰοῦρς, ἢ 0 Ὅο 8 Ιῃ8ὴ δ[16Γ {116 
μογα 8 οὐ Ποατὶ.-- ὁ ΔΓΘ6 4}1} σοῦ ἴ0 ὈΪδΥ͂ 
ταοβὺ ΟἹ ἴἰ 6 Ἡοσβὶ βίσϊης. 9 δοὶ υΡ πιο 6 ῃ- 
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μ] εἰοῃεβ ΟΥ̓ΘΣ ἐμ ζΎΔΥΘΒ οὗ ΟὟΥ ογ8, Ὀυὺ ΨΒΟ | ἰδίΐοῃβ δῃὰ ΟὨ]Υ ὁπ6 οὗ (δπί] 9168, δηὰ το ἔα 
(ἀπ 8 οὗ ογϑοίζῃς ᾿οπυϊηθη δ οὗ ῬΓ8186 10. [36 -  ΙΔΟΓΘ δὺ Βοπθ ἴῃ Μδιϊϊηρς οὐὖἱ ἃ Αἥδόγογα ἰλλὰ ἴῃ 
ὧδ τοσεϊγοα ἴ ὁ ἩΣὶϊο ΤΟῸΣ ὈΟΟΚΒ οὗ [μδιμθη- ἰ σης 8 76 2, ειηι.---Ο, Α. Β.] 

ῬΒΑΙΝΜ ΧΙΨΥ. 

Τὸ ἰλε εὐὶε Απαϊοίαη, 4, εαίπε 977) δαυίά. 

1 ΤὩο ἴ00] δίῃ βαϊὰ ἴῃ ἷβ μβοατί, Τἧογο ἐδ ἢοὸ Οαοά. 
ΤΏΘΥ δζὸ σοστυρί, [ΠΟΥ πᾶν ἄομθ ΔθΟσαϊ 8 ]6 ΤΌΣΚΕ, 
Τλοτο ἐδ Ποη6 ἰδὲ ἀοσίδ ροοά. 

2 Τὸ 10} Ἰοοκορὰ ἄονῃ ἔγοτι ἤϑανθῃ ὑροη [86 ΟὨΙΠ]άτϑη οἵ ΠΊΘΏ, 
Τὸ 5866 18 {8 γθ ψ6͵6 ΒΩΥ ἰμδὺ ἀἸά υπαογβίβηα, 
Απαά βοοῖκ ὅσα. 

ὃ ΤΉΘΥ 81Ὸ 811] ρΌΠΘ δϑὶάθ, {6} ἃγὸ αἷΐ ἰοροίμας Ὀθοοῦλο Α]ΩΥ : 
ΤΆοτο 8 Οη6 ἰδμδΐ ἀοοίδ ροοά, 
Νο, ποῖ οὁΠ6. 

4 Ηατνοϑ 81} (8 πογῖκοῖβ οὐ ἱπὶ ΣΕΥ͂ πὸ Κηομ]οᾶρο ῦ 
ὟΒΟ οδϑί ὮΡ ΠΥ ΡΘΟΡΪ6 αϑ {6 Υ οδὺ Ὀσθδά, 
Αμπά 681] ποΐ ὉΡΟΩ ἰδ6 ΟΕ}. 

ὃ ΤΏΘΓΟ ὙΟΓΘ {ΠΟΥ͂ ἴῃ ρτοδὺ [6Δ.: 
Εὸν Οοἀ ὦ ἴῃ {86 ροπογϑίίζοη οὗ [86 τἱρῃύθουβ. 

6 Υε δανὸ βμδπηθᾶ {6 σουη86] οὗἨ (Π6 ΡΟΟΥ, 
Βοοδυβα ἴδ6 1.0Ε}Ρ ὦ 18 τοξιρθ. 

7 ΟΕ ἐμαὶ {86 Βα] ναϊΐοῃ οὐ [8Γ86] τῦϑγ8 δοπι οαἱ οὗὨ ΖΙοι 
ὟΒοΩ [Π6 ΓΧΟῈΡ Ὀγίπροί Ὀδοκ [86 ΟΡ ΨΥ οὗὨ ΒΒ ΡΘΟρΙΘο, 
δοοῦ 88}} σοὐοϊοθ, απα ἴβυβ6ὶ 8}8}} ὈῈ ρὶδά. 

ἘΧΈΕῈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤ, 

ἴτε ΟΒΑΒΑΟΤΕΒ ΑΝΌ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.--- 8 Ρτθ- 
νἱοῦδ Ῥβδίτη σᾶνθ οχργεδβίου ἴο 8 Υοῦ οὗ {Π8}}- 

ῬβΑ]1ὴ 888 8 δἰ τη ὐδν βυ ]οοὲ ἰο Ῥβαδ]πὶ χὶϊ ἘῈ ΟΥ̓ 
ΘΟΌΓΒΘ ΜῈ σδπηοὶ ἀογῖτο ἤγοπη (μἷδ ἔδοί, {πδὶ 
{8680 ῬΒΔΙΠ18 ΤΟΥ͂Θ ΒΌΓΟΙΪΥ ΘΟΙηροΒοα ὉΥ {Π|6 ϑϑτὴηθ 
ΔΌΪΒΟΓΡ, δηὰ τοῦ. 7 ταϊριὶ δθθηὶ (0 ἔπ} ἃ ᾿δίον 
ἔπιθ. Μοβὲ τϑοοῃηΐ ἱπίθυρυθίοσβ βίθδο Κϑῃθιηϑ 

ἴυ], Βεδσί θ᾽: 107 οὔ δοσουπί οὗἩ ἰμὸ ἀεϊΐνογδαηοο ]. 
ἔτοια 80 ἀἄδῆρεν ἰὸ δἷ8 [{{ὸὺ τυ ίοθΒ. 6 δὰ 6ῃ- 
ἰγεδίοὰ, 1 τοῦ. 7 οἵ {18 Ῥβδὶτῃ 4]} ἐδ Ῥθορὶθ 
8.6 δυητηοῦοα, τ} [ἢ ΔΒΘΌΓΔΠΟΘΘ Οὗ σοι ρ] 866 
(86 Ταἰατο 8 υἱϑοα 48 ἃ }1.85]γ76), [0 Γα)οἶσθ ΟΥ̓ΩΥ ὕα- 
ἴπτο ἀο᾽ νοσδῆςο ὕγοιι ἐμ σοα ἢ ς ΓᾺΪΏ, Δ χ οὐ 8} 
ἰοηκοά ἴον : δπὰ {18 Βρυίπϑ ἴγοτι ἃ ἀδβοσι ρίΐοη 
οὔ τ86 τοϊ σίου ἀφο] 9 δηῃὰ τηοτ8] σογγυρίΐοη 
ῬΡονδΙησ δος πιθοῦ. ἴῃ ἐμὶβ γοδροοὶ ἐδ18 

4 [Ῥογούγῃθ: “ ΤΠῸ βίῃ ον, ΘΘΏΪΥ αἰΐνο ἴο 8ο ου]]5 οὐὕἉ 16 
Ε{πὴ6. 8066 ΟΥ̓ΟΤΥ ΓΕ πρ ἴῃ [Π6 ὈΪδοϊκοδὲ σΟ]ΟγΒ, Ὑδ6 ΘΡΟΘίμαΥ 
16 Βο ψὶἀο-.Θργοράὰ ἐδ} 411] ἂγὸ ἰηνοϊγδὰ ἴῃ εἶ, ὀὁχοορῖ [Π6 δπι4}} 
τοτητθηῖ (ππρ|ἰοἀ [ἢ νοῦ. 4): δηὰ {πὸ ᾿νοῦ] ἃ βθϑθῆ!8β αζαΐῃ τῖρο 
ἴον ἡυάρσπιοηΐ 88 ἰῃ [Π6 ἀαγβ οὔ Νοδ (νοτ. 2). Βοίῃ ἰπ {Ππ|π 
Ῥβαῖτα κπὰ ἴῃ Ῥπαὶπὶ χὶΐ. ἐπ σοπιρ!αἰπὶ ἰ8 τηδὰθ (δαὶ {{ 0 
π  εϊκοα ὄρργϑαδ δηὰ ἀδθυοῦν ἔπ τ αἰιίοοιβ. [ΤΙ Ὀοίἢ, συΓΓᾺρ- 
τίοπ Ἠπ8 τίβϑη [Ὁ [6 τηοεῖ χί χα πιο ποὶρϊ, Ὁ. Πογθ [ῃ6 ἀοίπρε 
οὔὕ ὑ"αὰ πιοπ, ἔΐπογο {ποὶρ τσογώε, ἴοσιῃ ἴδ οἰϊοί δι θὐοοὶ οὗ 
οοτρνϊδΐης."--Ο. Α. Β.] 
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δοίυ δ! τοίδυ ἴὸ {10 σαρἱ Υἱν αἱ ΒδΌγίου, ΗΖ, [6 ὅχοά ἰλεογψ οὐ, δὴ υπάοτϑίοοα διὰ σομβοϊου 
οἱ τ 6 δαῖπο {ἰπ16, (0 [0 ργορ δὶ Ψ θιθιἶμ 8 τα 
ἀατον ; ΟἸ5}. ἀθϑοθηαϑ ιο (19 ΜΙ ἀσοαθθδη ρογϊοί, 
νν 180 δαί 5. (Ο]Δν15) Γοίδυβ γον. ὅ ἴο ὥὅθηπδ- 
οπογὶ Ὁ, διὰ πῖτ ΤΒοοάογοῖ σοραγὰβ δα δῃ 88 
(6 δυίοσ. 16 ἰπιογργεϊδιϊου Μ01}} βίον (μαι 
γον. 7 ὁ ἷ8. ποὺ ἀφροϊδῖγο δραϊηϑὺ αν, αὶ ΓΙῸΣ 
ἰὼ οοπῃποοίϊου υνἱ ἢ ΟἾΒΘΣ δβιδιθιηοηίβ ἰὰ (6 88 ]πι, 
σοπῆγιηδβ ἰἰ8 ῬγΟρΒοίΐο δηὰ ἀἰάδοιΐο ομδυδοίοσ, 
ψ σὰ ἴθ 10 τὶ} 8680 ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ο4]|1.0ὰ Μαβ8ὶ- 
διιἱΐο. Ρβδ]πὶ 1, 5. 1 κον 186 ἴῃ ἴδνοῦ οὗ 8 ἸΟΥῸ 
πηοϊοηϊ ἰἰπλ6, ἃ5 ἰὶ ἀον!δίθ8 ἔγοιῃ ἰΠὶ8δ Ῥδαὶτ ἰῃ 8 
ἴον, γοὶ ΥΘΓῪ δ᾽ σπι σαπί, ἴὰΓΠ8 οὗ (Πουρὰι. 

1. ἰθ υποονίη ὙΠ6ΊΟΡ 8}} οὐ ι1ὸ βούθῆ 
ΒίγοΟρ 68 6 γ6 ΟΥ̓ ΚΊ ΠΑΙΪΥ οὗ ἢ γ6 0 Τρ Ό 6 Γ8 (1})6- 
}.1186}}} ἃπὰ το γϑ8. ὃ π4 ὅ Βανϑ Ὀθθῃ πηι] 6; γοῖ 
{8 ἰδ ΡΓΟΌΔΌΪ6. [Ῥεγονπθ: “[ὰ ἴογ [86 οἀθ 
8 ἀγδιωδιῖῖο, Οὐ αἰϊϑδ᾽ -ἀγϑιδιῖϊθ.Ό ἀ φγοαὺ ἰγαοαγ 
8 οῃαβοίίςς Ὀοίογο {88 ΘΥ68 οὗ (1.0 ροοῖ. ϑϑίῃ 18 
᾿Ηἰδιῖης ἰ86 1} ἂρ ἴα Τιϊδηῖο τ 988 ἀραϊηδὶ 6οά, 
δηθὰ οι Ἰοοκ8 ἀονα ὑροῦ ἰἰ8 ἀοίμμκ8 88 Ομ 60 
ὉΡΟΩ (6 Ὀυϊὰογθ οὗ Βαῦθ]. Ηθ 8008 υἱὲον 
ΔΡΟϑίαϑβΥ (Υ0γ. Ἦν ΗΘ ϑρθδῖβ ἔγοπι ἤϑδύϑῃ (Υου. 
4), απὰ ἴ[Π6 ΘΟΥἹ-ἀοοτθ ἄγ σοπέουπαοα δὖὺ {89 
νοὶ οὗ Η͵8 τπιοῦ μὰ (νοῦ. ὅ). “1 που]ά ΒοδΓ ον 
Ὀ0 Ροββὶ Ὁ16,᾽ 84ΔΥ8 ναὶ, “ἴον ἃ στοαὶ σὰ ἴο 
Ὀ6 δκοισῃϑὰ ἴῃ ἔθνυϑῦ ΟΥ ΠΟΘ δι γι ς οὐ }}π68,᾽ 
Ο. Α. Β.] ᾿ 

ϑιγ. 1. εν. 1, ἘοΟ].---ΤῊ 6 οἰγιθοϊοσυ οὗ 
παδαΐ ἰφαἀ8 ἴο [6 ἰάοα οὗ τὶ πογοὰ δὰ νἱϊμουΐ 
ΒΆΡ: υδαᾶρο, ἰ0 Βρὶ γι 4] ἀ}}]π 6885. ὈΔΥΓΘΏΠ 685 δθὰ 
ΟΣ Β] θη 688 (88. χχχὶϊ. ὅ, 6) ἴῃ οοηύχαδι τ ἢ 
119 ΓοΙ κου ἔγθϑηθ88 δὰ τηοσαὶ 8Ό1}}γ οὗ {πὸ 
ἴσαν ψίϑο πα. ΤΠ οχρτγοβδίοηυ ἀοθβ οὶ χοΐοῦ 
ἴο πιο ]οοῖυα!] το πθθθ. 7 16 ραογίθοιϑ ἴῃ 
(ὴ9 ἔνγεί ἔν ὑϑσβϑο8 ἂἀο τοὶ ἴἤογσγοθ υ8 ἰο 8 
ῬυΓοΟΙν ἰδίου θδὶ ἰπιογρτγοίβίίοη (Βρυγ, ΗἰΣίς, 
δἰ αἰ.), ΜὨΘΙΠΟΥ ψ ἰθᾶῦθ ἰ8 Ῥθσϑοὸὴ ππἀθ- 
ἰογιίηοα οὐ τμϊηὶς οὔ ΝΟ δἀηοσζαν, β'6ηΠη8- 
οἰθΥὶ Ὁ δηὰ 19 Αδβϑυτίληδβ, ΟΥ πὰ θγθ [8:8 ῬΓΟΡΟΥ 
"9 ΝΕΌΔΙ ((Π60 δυδβθαπα οὗἩ ΑὈΐμα1}). ὍΠΟΥ 
ΓΘ Οσἰδυβοθ ΘΧΡΓΘΒΒΙΩ ΘΧΡΟΓΙΘΏΘΘ, ἩἩὨΙΟὮ Ργο- 
ϑθηῦ 80 ἱπουχἢϊδ οὗἩ Π6 ἴοο], ΒΟΥ ἢ 6 τηϑηΐζοβί8 
Ἀἰπηθ6]Γ ΘΟ ΒίΔΠΟΥ ἀπ ΘΥΟΓΥΤΒΟΤΟ. [7890 Α.Υ͂. 
Ὠθεὰβ οογγϑοίΐοη θτο, ἰἰ βου] χϑαὰ ποῖ: (ἢ 
"οοὲ Λαίὰ βφαϊά; Ὀυὺ 86 00] δαὶ ἐπ δὲ 
Βοασῖ. Ηυρΐ,, “1 16 {Π9 δοογοί ἱβουζιῦ δπὰ 
ἀεἸυϑίοη οὗ δἷ8 Ὠϑδνί.---ἶἰς ἴθ ΗΚ ονν 86 ποὶ Ἔχη οι] 

κΙ͵ῖΒΩΣ ἴΠογθ Βῃοι]ὰ Ὀ0 ἔνγο Ῥβαῖπιβ ἰῃ 16 οο]]θο 00 80 
δἰ πη} 88 Ῥβα] πιδ χίν. δηὰ 1]. 15 [ἢ γ186 1 τϑιρδυ Ὁ ]6. ΤῈΘ 
ἀενίδιίομα, ἔδυνε τπουμἢ ΓΠΟΥ ΘΔγθ, ἀγὸ ᾿{Πἰκοντῖδο σοιμαυκδῦϊθ. 
γεγο ἰδ ποῖ ἴογ υϑγ. 7 οὔ Ρβ. χίνυ. [86 Ῥανϊάΐο δα μουβμὶν 
νου] Ὀ6 ππηπεϑιοηαῦ]θ. ΑἸιὰ ἰξ ΦΟΟΙῚΒ ΤΟΓΘ ᾿Ὡδίυγαὶ ἰὼ 
ἈΡΡΙΥ ἴΠ|6 Ἔχ ργοαδίου ἴο 89 Ἰοηρίηρ οὗ {πΠ9 οχὶϊοα αἱ ΒΑΌΥ]ΟΗ 
(Εν α!ὰ, θὲ έοτο, Ηυρΐ,, εέ αἰ.). 11 πεχξ Ὀ6 ἃ Ἰαῖοσ ταγαί- 
04] κἀάϊξίοῃ, δο ἴμ Γ δὸ ῥβ. χῖν. [8 οοὺποθγηῃρα, οὐ σβῖμον [86 ογί κί" 
ΠΑ] 5. χίν. 1- νϑδβ, ὮΥ ἃ ἴον δ᾽ ἐθγδίοὴ5 μηὰ δή ἰοῦ, δὐαρ θά 
ἴο τΠ8 οἰγουπηδίβησοα οὔτἢ 6 οχ 6, δῃὰ ρβίνοϑη 88 Ῥδ. 11Π|. πὰ ὙΘΥΥ 
τ ΓΔ δῇ ἃ Ἰδῖοσ ρογίοα, θ8. χίυ. δὲ βδδί πη πτοὰ ὈΥ [ἢ 9 
δ ἰτο οἴ νοσ. 7. 9 Ῥβαὶπὶ 18 σου ρ!οἷθ ἰπ [[8661} οοτίδί ἢ! 
νἱπουϊ τον. 1. ΤῊ δ που] δοοουπί ἤἴοσ ἴπο {{Π||6 οὗ θῸ 
Ῥηη] 8, δβογ "θα ἴο αν, αηὰ υὑπβοὰ ἰπ 9 ἴοι ρίο ᾿ΟγΒὨΪρ 
δηδ κὲ ἔθ βαῖηθ ἔἰπιὸ (Ὁ 0 ΟΟΟΌΓΤΘΠΟΘ οἵ ἴῃ 6 δβαῖηθ ῬδΒΆ] 1 
ἐν ἰοο ἔῃ [Π6 οο]]θοϊοη."--Ο. Α. Β.] 
ΤΙΡεγονηθ: “ΤΉΘΥ δῇ ἰοδθ ἩΏΟΔΟ πηδοτπίαπαϊηρ [86 

ἀμτκοποὰ: ΠΟ, ῬὈγοίοθδίπρα ποι δοῖνοδ ἴο ὕθ ᾿νΐδο, ὈΘΟΒΙΙΘ 
ἴοοϊθ. δυοῖν πιθῃ, 80 ΠΙΆ ἃ Ὀομδὲ οὗἩ ᾿μοἱΓ γϑϑδοη, δηὰ 
νουἹὰ ἔμίη πῶῖὶῖ ὌΥ τπὸ ᾿ἰσιϊ οὐὗὁἨ ἐμοῖς τοβδοῦ, ὈΓ͵ΓΟΥ͂Θ 
μον ἢ {π|6 τποῖτ γοθδοὴ ἰ8 ογίῃ. Τῆθ ομ ποῖ ἰ6 [86 τόσο 
ουξείηκ. Ὀδεαῦδο ρουβοηβ οἵ (πΐ6 ἰεἰηἃ ΚΟΠΘΓΑΪῪ ἰΔῪ οἷδίτα ἴο 
ΤΏΟΓΟ [δὴ ογαΐθαγ ἀϊδοογητωθηΐϊ." Βαγηθδ: “1118 ἀραϊρπρὰ 
ἴ0 ΘΟΏΥΘΥ͂ ἴδ ἰάθα ἐπᾶὶ τ] κοάποδα οὐ [τρί οἷν ἰδ Θεθο π 14}} 
ΓΟ, ΟΥ ἴο 86 ἃ ἴδε ἴῃ ἀοδογί δίς τἴ06 νἱοκοά πη ΐοἢ σ]] 
ῬΟΓΠΔΡΒ τηοΓ {8 ΔΗΥ ΟἿΟΣ, ΔΘ (86 τηΐπὰἃ ΔΥΘΤΒΟ ἴο 6 
βἷῃ---ἰὉΥ [όΓῸ 8 ΠΙΔῺΥ ἃ 8 ΠΟ πΟυ]ὰ 806 τοΓο ἴῃ [9 
ποτὰ 70οἷ ἴο ὕὈσ περ πὴ [πη 10 ψογὰ τοίοκεά ; πιο πουϊὰ 
ΓΒΙΟΣ Ὀ6 08}}. ἃ ἃ δίῃ πΉ 7 ̓μΠΔῺ ἃ 70οἱ.᾽"--Ο, Α. Β.} 

ορὲμίοπ, Ὀυϊ ἃ αἰδροδιίίίοπ Μοὶ Ρὰϊ ἰι8οὶ ἰὴ 
Ὡ͵αωοίίοα δηὰ ἰΒ ἰπΐογτγοιὶ ὑμογοίγοια, ουϑὰ ἱἢ ἰΐ 
ἀοφθ8 πού ΒΩΥ ΔΗΥ͂ {μπἰπχ: δὴ Αἰ Βμοΐβπι οὗ θησι δὰ 
1|1ἴ6.--Ο. Α. Β. οσσπρῖ, δοτηΐ ΔΌΙΘ, ἸΘῪ 
ἸΏΔΙΣΘ ὕπο ὶσ ἄοίϊῃρ8.---Τὴ9 ὑνγο υϑσῦθ ρῥ]δοοὰ 
ἈΙΟΏ ρ58119 οὐ ὁπ6 δηοίμον, νι που 6 οοπηθοίίης 
Ρατίΐοϊο, ἰπἰοηϑιἶγ (116 ἰά68 οΥἡ Ὀδάηρββ πιο ἰδ 
ΠΟῖ ΠΘΟΘΒΒΑΥΠΥ͂ οοηῃίαἰ θα ἴῃ (26 που. 786 Ρ]υ- 
τὰ] δθονβ ὑπδ [{}0 διιῖ ον, ἔσοτα {6 δορί ηπΐπς, Βαὰ 
ἴῃ τωϊηὰ, ποὶ δὰ ἱπαϊνϊ ἀν] [00], ννῖιο ᾿ὰ8 ἰὸ ὈΘ 
τοραταρα 88 8 ὀχοορίϊοη ; δυὶ Πα ἤγβί κῖνϑβ (86 
ομδυδοιογιβυοθ οὐ {πὸ οἶδϑϑ, [ἤθη ἀθβογῖ 68 {π9 
οοπάυοι οὗ ἱπαάϊνιυα]5 Ὀοϊουσίης ἴο ἰξ. Τμθ 
ἤγβι νοῦ ΔΤ ΚΘἢΒ ἃ 584 ΓΟΙΠΘΏΌΓΔΏΘΘ ἰ0 {8080 
δοαυδίηϊοὰ ὙΠ {Π6 ΒογὶρίυγοΒβ; 0. {80 88π|0 
ψογὰ ΔΡΡΘαΣΒ ἤγϑιὶ ἰπ αοη. τἱ. ὅ, 12, ἰπ (86 ἀθ9- 
δβοσϊρίΐϊοη οὗἁὨ εἶθ οοτσυριΐοι ποῖ ργοσοα θα 116 
Βοοὰ, δπὰ 18 Γσϑαῦθη γ δορὰ ἰῃ ἐμ 6 δοτὶρίαγοβ ἰ᾿ὸ 
ἀοϑίμκιαῖο (06 δροβίαϑίββ οὐ {πὸ [βγδ0]}168 ἴσγοπὶ 
186 ᾿ἰνίηρς αοἀ δπὰ {πὸ βδογϑὰ ογαϊηβηςοδ οὗ Ηἰδ8 
οοὐθηδπὶ ψ ]ο ἢ 80 γα Υ οοσυν (ἔχ. χχσιὶϊ. 
1: Ὥθυϊ. χχχὶ. 29; χχχὶϊ. δ; Φυάρεοθ ἱἰΐ. 19). 
Τ86 ἰσχδιιβὶ (ἴοπ 1β {π18 Ργορδγοὰ ἰῃὰ ἴ[μ6 8011} [ὉΓ 
1μ81 τ] εἰσ ἢ ζ0]] ον. 

ϑιν. 11. εν. Ζ. Ζιοοϊτοἃ ἄονν .---Ἰ ΐο σαν 
Ὀονοα Ηϊβοῖῦ ΟΥ̓́ΘΣ ; ἱπαϊσαιΐης Σ68]008 δηὰ 
ἰπίθηβο Ἰοοϊκίηςς ἴὉ ΟΥ̓ΘΥ ἴο ἃ οἴοξοὺ δχϑιαϊ δ οι, 
2 Κίηρμβ ἰχ. 10; οὗτοι υϑοὰ οὗ Οοά, ἴοῦ; {μ9 ἔτβι 
εἶπ Θ6η. χὶ. δ, χυὶϊ!. 21, ἴῃ 6 ἰβίοῦυ οὗὨ (ἢ9 
ἴον ογ οὗἩ ΒαΌοὶ. ΤΊ]ιο86 δ νν6}} ὧβ ἢ. 9 Γϑί γι 08 
ἴο ΘΑΓΪΥ ἰΒΊΟΣΥ͂ ῬΥΘΥΪΟΙΒΙΥ τπρηἰϊοποά, ὙΠ16 ἢ 
Οατοιυβ δ᾽σαβαῦ οὐβογυοᾶ, ποοὰ ποὶ τοδὶ οδὰ ι8 
ἰο ᾿ἰπὶῖν ἴῃ Θχργοβδίουβ ὑϑοὰ Βοῦο (0 (ἢ986 ΡΔΓ- 
υἰσαϊαν ουθηΐὶβ. Βυΐ (ΠΟῪ (ΓΗ Οὐγ ἰοῦσα ἴῃ 
{18 ἀϊγθοίΐοη : {πὶ νὸ παρά ποὶ ἰγοῦ Ὁ] 6 οὔΓ- 
βοῖνϑβ τ ῖῖ [86 τοία(αἰΐοι οὗ ἴοοϊβ, ἴογῦ αοα [88 
Ῥγδοι σα ΠΥ Ῥχου δὰ ον (818 ἰοηῷ δξο. Τ|"ῖ5 
τοἰγοβρϑοὺ οἵ ΕἰΒΙΟΥΥ 10} 118 αἰξοϊοδυγο οὗ Βυτη δὴ 
οδοσγυριΐοη δηὰ Ὀινηο λυ ἀρσιίμθῃι8 8βοὶ8β Ὀθίοτο ΟΡ 
ΘΥΘΒ (6 011 168 οὗὨ 6 Ῥγϑβθῃϊ, Ῥδε Υ ἐπ {]οὶν 
σομποοίϊοῃ τῖϊ ἢ ὈΠΙΊΨΘΟΙΒΑΆ] δ᾽, ῬΑΓΓΥ πὶ 10 
ΔΒΒΌΓΔΠΟΘΟ οὗ Ὀὶνί πο οΘοπαἀοιηπδίΐοη. 16 ΤΟΥ ΘΡ 
Ῥοΐῃὶ οὗἩ νἱον 8 ποὺ ὈΥΟΡΟΣῚΥ οδιἰμπηδίϑά, Ὁ τ ῖ 18 
Ῥο] ἰσβοῖ νγὸ ΠΡ ΟΙῪ δοοορί {π6 ρεγίδοϊ Β6:86 ἴῃ 
δΟ [Δ Ὁ 88 (86 τοβι]ὶ οἵ αοα 5 Ἰοοϊκὶπς δρουϊ Γοοορ- 
ΕΙΣΘδ ἐμὲδ Ἰοοκίηρς; δϑουϊ 186} 88 δὴ δοὲ ἩΒ1Ο ἢ 
88 ΔΙγοδαν ἰσδηδβρί γε ; [86 ἰδίου ροϊηΐ οὗ νἱεν 
15 οὈὐβοιγοα, {Ὁ {πἰ8 Ἰοοκίηρ δρουϊ 8 τορασ θὰ 88 
ἃ Ροείΐς8] ἄχιγο, ὉῪ τ Βὲσ [Π.6 ῬΒΑΙΤΩἶϑὲ τ ΡΤ. 8868 
ὌΡΟΣ δὶβ ον Ἰυάσχιοαῦ [86 808] οὐὁ δ ̓ νίμθ 
ΔΡΡΓουδὶ; ὈοὶΒ ρΡοϊηϊβ οὐ υἱον υδηΐβὴ ἰοζοῖ μον, 
1 16 δσοῃίθηὶβ οὗἩ (π6 ἠυαάαπιοοῖ ραϑϑοὰ ἴῃ 601- 
δοαυοηοο οὗ {μΐ8 νι πο δχδπιϊπδίΐοι ἡ δῖον 18 
τηϑηϊ οι, ΔΓ οβϑϑῃ θ}γ τ ΑἸ π6 ἃ 88 Ὑ76}1 πῦῖι}ῖ 

τοίοσθῃσο ἴο πο ἷὶγ πιοδηΐπρ 88 μοἷν γε 1} }Υ 
ὉΥ δοοορίΐϊηβ 8 ὨγΡΟΓθΟΪ 6 ἔΌγὰ οὗ ΟΧΡΤΘΒΒΊΟΩ 
(Η υρέ,, (ΟΠ ον ἱηρ ΟδίδΚετ). 
Ομ] ἄχθη οἵ πιθ}.---Ἴ 1 Ὑ4}}}7, Β0Ώ8 οὗ Αἄδῃ. 

Τοῖΐθ ὀχργοββίοη ἀοθβ ποὺ ἀδβίρηπιθ 186 ὉΏΡΟΩΪΥ 
88 ΒΘΝ (ΚΠδΡΡ εἰ σἱ. τ ἢ τοΐθγοποθ ἰοὸ α6ῃ. γτἱ. 
2), οΥ 18 Βοδίμϑοῃ (0)6 ἤϊοιί[ 6). οὐ (86 ἴ00]8 ῬΓ6- 
ὙἹΟυΒΙΥ τηοπιϊοηθά, 88 ἢ ΒρΘοίΑ ΠΥ Ῥσοδί  αῖθ οἷ 88 
οΥ̓͂ πιϑη (Θ΄ (Δ Κ67), ΟΥ (86 β8116 ἰπ {μεν ζΟΠΟΣΑΙ 
Ομ ατδοίον ἃ8 ΠΏ ἢ δῃὰ βυῦἾοοι [0 {86 σΟὨΒ᾽ ἀ6Γ8- 
ιἰοι οὗ Θοά (ΗὉΡ7.); Ὀυὺ τέ 88 8 ὈΟΑΥ͂, 88 [86 
Ῥοβίου!υ οὗ Αἄδπ), γοῖ ποῖ 88 ἴοοΐβ (6 εἴ6}), αὶ 
ἦπ ἰμοῖν ΘΠΑΓΔΟΙΟΥ 88 ΤΟΙ ΌΘΓΒ οὗ 8 [8|1 6} Τ860 
(Οαἰν.. 1. Η. Μίομ., 81107). 

ϑιν. 111. εν. 8. Α.11.--- Το (οἴ! ΠΥ 88. νγγ6]}} 85 
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ἰδὸ υπϊνουβα! τίν οὗἩ Βυμηδη ΘοΟΥΥΟΡ ΪΟΩ ἰ8 βίδιβα ἴῃ 

186 διγοηχεϑὶ Ἰβῆσυαρμο, δυὰ ἔτι οἵ 81}, 85 βαυης 
ἔοπο δϑἰ)9 ἔγοιῃ 110 σίμμϊ ναῦν, δηὰ ὑμθὴ ἰΐ 18 

ἀοδηεα ὉΥ 6 νογὰ τδίοἢ οὐκί μα ΠΥ νν 88 θα [ὉΓ 

Ραγεῖοαὶ σοσγαρίϊοι, ΘΒρΘοί δ οἵ ιμ6 δουτίς οὗ 

ταὶϊκ ἴα ἴ80 Αγδδῖο, θυὺ Π|κοννῖϑο οὗἨ πχυγαὶ 60Γ- 

ταριΐοπ, Ποῦ χγν. 16.---ἰΓ νι δου Γοι ννῸ γεχυτὰ 

(86 Π νοι Ὀοχίηβ ἰμ6 οἰδυβθ δ 8 ραγίίο]δ οἵ 
ἰαίογτοχαίϊ οι, 88 γ618. 2 δηὰ 4, ἰ0 νγ 161} {Π|͵θνγ 180 

6. Βαυν ἰ8 ἱποϊποὰ, ἐμοὴ ἱὰὸ τουὰ θὰ δανίββ]9, 

ψἰτὰ Επ δὰ, ἰο βανοὸ ὑπ τόρ οἵὔἩ Ψεϊιονδὰ Ὀορίη 
βεσε, τῖοὰ Ηρ, θο  ᾿ιΣβοῖ, εἰ αἰ. τοραγὰ 88 Ὀ6- 
εἰποίης τῖϊἢ τοῦ. 4ἅ. Βυὺ πίμοὰΐ τοζϑγα ἴοὸ (19 
λοι ἰπαὶ ἴθ ἰ6 ποὺ δὲ 4}} ὨθοοββαγΥ ἰ0 χοβαγὰ 
Φοβονδ 85 Βροδκίηρ, [815 Βυρροϑί(οηυ τοῦ ποί 
εἶτα υ8 δὴ οχργοϑϑίου οὗ (9 Ἰυάφστηθηὶ οὗ (6 
Οππϊβεοϊοπὶ αοα, Ὀαϊ ψοιυϊὰ τ ΡΟ σοηϊίπυθ (9 
ἔξατο οὗ βρϑϑοῖν, ἰῃ δοοοσάθποθ νὶλὰ σψίοι ΗΘ 
828 δὰθ δὴ ἰηγοϑίϊκαίίοη. ΤΠ Π 16. μου οθ 
ἰο Ὁ6 τοξζατά θα 48 δὴ δ.ι16]6-- - (9 8}1, (16 ἰοία! γ, 
85 ΡΒ. χὶϊχ. 17; θδῃ. χὶ. 2; δοορ. Εν δὶ (ἱελγ- 
ὀμεὰ, ἃ 280 σα). 

ει 19 ποιόν ἐμαὶ ἰμθτὸ 8 ποῖ ἢ6ΓΘ ἃ 
διδιοιιθηὶ οὗ 8 ἀοσίεῖηο, Ὀὰϊ ἰδ6 τηθπιΐου οὗ 8 
ἴαοι, ἰλαὶ {5 ἸΔΟΥΘΟΥ͂ΘΟΥ τηδῖζοβ ἐΐ 6 το γὰ}] 60Π}- 
ἀεοπιπδιίοη οὗ 1Π09 Θηἰϊλτο υόσϊ ἃ 148 δὴ δοίυδὶ) 
Τεβαὶϊς οὗἩ ἀοὐ᾿ δ Ἰοοϊεϊηρ ἀῦουν. ΤῸ ϑορί. μὰ9 
ΔΙΤΕΔαΥ γοραταθαὰ {18 σΣϑϑι}]ὶ ποὶ 85 8 80] 1 ΥῪ 
ἴδοι, Ἰιυλϊοα ἰο ἃ οοτγίδιη ρογίοά, Ὀυῦ 88 ἰδ θη 
ρ ἰαἰο 89 ἰοχὺ Ρ8558.09 {ἢ δὶ πιὶ 8 Ρ δ Ὀ͵6οῖ8 
ἔτοαι Ραβ. νυ. 9: χ. 7; χχχυΐὶ. 1: οχὶ. 4: [538. 
Ἰὶσ, 7, 8 (1ἴπ (89 πιαγκίη οὗ (μη9 (σά. γαιϊο.), ψ ἢ 
ΓΈΑΡΡΟΔΡ ἴῃ ἴδ οἰϊαιοι Βοπι. 111, 10-12, ἀπά δνα 
ἴοῦπα (μ6ῖ} ὙΑΥ͂ ἰπῖο {Π6 Ατδῦ. δηὰ Υυΐϊρς. ἰγδη5- 
ἰδιϊοῃ5 οὔ οἷν βαϊπ). [[ω||κοτνἷϑο ἱπ 6 ΕΖ] 185} 
Ῥγδαγοσ-Ὀοοἷὶς νογβίοη.---, Α, Β.7]. [0 ἐμὸ Εὁ- 
Ὅγον ἐπ 8 δα αϊτϊου 18 ουμὰ ΟΠῚΥ ἴῃ οοὐά, 649. 
ΔΡΡΘΙΘΏΥ 848 8 ἰγδηϑιαιΐο Ὀδοὶς ἰαίο Ηοῦτον 
ὈΥ ἃ Ομ νυίβιϊδη πῖῆο νόου ἱὰ }ιι|5{}γ (16 οἰἰδἰίοη οἴ 
186 Αροβί] (θ)Πὲ Βοϑθεοῖ δηὰ Ἐοδϑοῆτα. βδρδϊηϑὲ 
Κιτισὶ, 0 πιδὶηἰδὶηβ (8 δαϊοη(οἱ 7). Ἐ}9 
ὑδαγοῖῦ 45 διυδοϊοης ὈΪΌ]164] δυρροῦὶ [Ὁ 118 
ἀοοιγῖπο οὗ Βυμηδι ΘοΥταρίϊου ὈΥ σοπηροίί 
Βονοσγαὶ ΟΥΠΟΥ Ῥράβϑᾶροθ οὗ (0 ΒιΌΪ6 νι ἢ (μ 8. 
Ἡονενον, ἰμ9 ἱίουργοίοσϑ οὐὗἩ ΤΌΣΟΥ {ἰτ68 μ 8 9 
ποὶ δι οἰ θη γ ἰδίϊησεϊδλεα τοι (0 ἴδλοίϑ τὰθῃ- 
ιἰοποά δογθ, {Π6 οοποϊαβίομϑ ἀγάπῃ ἐδ γ γοι 
δὰ ἰμμοἷν ἀορτηδίϊο 0.59. 

ϑισ. 1. ον. 4. Εἶανθϑ 811] ἴ86 υγοσΐσθεβ οἵ 
ἰπἰαα τ πὸ Θχρθείθηοθ ἡ [ἀ. Υ͂., “ ἀποιο- 
ἰεγε᾽᾽].--Ηἰισῖς, πο Ῥγϑυϊουϑὶν ἰγαπβ]αίϑα ἰἰ: 
8Γ6 (ΒΟΥ ουΐ οὗὨ ἱποὶν π|ῖϊβ ἢ Ὡον δάγνοοσδίββ 
τ[86 ἱγωπϑίδιϊίοη οὗ πὸ ϑοϑρί., υὶζ., Φογοτηθ, ἃ8 
ἴαίατο. Τὰ] ργΘϑιρροθθ5 ἰδ 6 ροϊπίΐηρς οὗ [ἢ 6 
ἱπροτῖ., πίοι 18 ἰοαπὰ ἴπ βΒοῖὴθ οοάὰ., δηπὰ ρὶνοβ 
δὴ ἈΘΔτωΐδβϑὶ Ὁ]96 δϑηβο, ἰΐ ἰΐ 8 γοριγάθα 858 ἰῃ6 
᾿πγοδίοηϊηρς οὗ ἰμ6 Ἰυάᾳκηιουι πῃ τ δῖ ἢ (9 ποτῖ- 
ἐγ οἵ ἱπίαυ εῦ δΓΘ (0 Ὀδ6 κοί }}} δϑβαγοά οὔ (89 
ΤΟΥ δηὰ οὗ πὸ βοιϊνὶγ οὗὁἩ 1Π6 Θοἀ ψΒοῖῃ 
ἴΔΕΥ δυὸ ἀοηϊοὰ δηὰ ἀϊβγορατήοα, Βαὶ (ἢ 
Ῥετίεοι οὐ π|6 Ῥγθβθῃῖ ἰοχὶ 18 τι }} ΤΟΥ͂Θ 9] 6 Ὁ] 
ἴο (86 σδοππεσίΐϊοη οὗ 1ῃ6 ἀἰβοοιιγβα ΠΡ ΈΒΓῚ ΔΒ 
ἐς τείετβ Ὀδοῖς 9 ἐπα Ἰυάστηοπι νη ϊοὶ Θοὰ Ὰ8 
δἰγεδὰν σοπϑίδπεῖν δαὶ ἱπιραυίϊα!}!}γ οχοουϊθὰ ἴῃ 
δΙΒΟΤΥ Ὁροὺ {Π|6 ΡΟΥΒΟΠ9 οὗ 8}} ουἱ]- ἄοοσβ. Βιιὶ 
86 Θδασδοίοῦ οὐἉ ἔπ αιιδϑίΐοη λ8 ἰπτοδιοηΐης ανὰ 
ΝιυΓρίησ, [5 ποα ἴκοπ οι ἱπἴο ἃ ἴοπο οὐὗὨΎ ἰητνοϊ παν ν 
Ἀ5( ΟΠ 5 πηοπὶ αἱ ἴπ6 Ὀ] ηπ688 δηα βοσυγὶγ οὗἁ 
6Ε71}-ἀοονϑ, {Π, τ τ Οεἶον, Ηδηρί., οἱ αἰ. [Ἁ. Ὑ.]. 
νὸ ἐχρίδἰη : ΚΟΥ͂ -- 60 ποὶ γοβοοὶ ὑροῦ ἰἱ. 

Μογϑοῦορ ίμο 811 ἀοθ8 ποὺ δῴγθθ νυ} (δ. 
1ὸ γοΐογθησο ομμηοῖ ὃθ δῇ ἃ}} ἰο οογγϑοὶ ηον- 
ἰϑάχο (ΟἸαυϑ8). Ποννόνοῦ, ἰὑ 18 διἀμλῖ8810]0 ἴ0 σοη- 
Ὠθοὶ ἴμ6 γΟΓῸ ψἱτὰ τ6 ἀορώῦ να ἰμῖο οὔὐ 1άἀθα- 
τα 6 ψἱποῦν ἀπαογϑιωμά ες " (ὃ νν 14}, απ σοδ- 
ΒΟπδῸ]9 ἢ (1)ε]11280}}. Βαὺ νχαῖμ ΟἋΓ αἰ θτρεθίδιίοα 
189 δώνϑμοθ ἰὼ ἐμποῦν 8 ΟἸΘΑΓΟΥ. ΕῸΓ δἴθοῦ 
τηϑητουϊης [δαὺ ἀοὰ Ἰοοῖ 9 δθοιῦ δὰ δχϑιὶη 68 
ΟΥ̓ ΠΙΘΑΙΪΙΥ ψνὸ ψψουϊὰ οχροοὺὶ 8 γοίθγθησο ἰὸ (ἰι9 
θέν ἠυάσαιμθηι, δὰ ἱμάθοὰ ποῖ ἰο δυϊηλῃ 
ΟΡ᾿ὨΙΟῺΒ ΟΥ ἔθοϊϊηρθ γοβρϑοίϊῃς {18 ἡυάριηθηῖ, 
Ὀυϊ το ψὶιδὶ τ Βαὰ δΔΙγοδν δοσοιρ ] 880 ἰῃ ἢΐ8- 
(ΟΥΥ. 7189 σομπίοχι, πιουοΥοΥ, 1688 0 ἃ βιαΐθ- 
τλοηΐ οὗ ϊνὶμο δοίβ δηὰ ποῖ οὗ λυδὴ δοι ο18. 

ϑδίἰποϑθ ποῦν ἰδ ἤογτι οὗἁ ἰδ αποδίϊοη σὰ . 
ἀοεβ ηοὶ ΒΠ0 ΒΗΥ͂ υποογίδἰΥ δὺ 4}}, ΟΥ Ἰθδὰ (ἰὸ 
Βοιμοι πη ἰμδὶ ἰ8 γοῦ ἰἴ0 Ὀ60 ἱπαυΐϊγοά δον, Ὀαϊ 
οἢ ἴμο ΘΟὨΙΓΔΥΥ͂ ΟΣΡΙΘΒ86Β ἴῃ {110 βίχοη ροϑί (6 Πι8 
{6 υἱπιοϑὺὶ οογίδι ῖγ, [16 αἰοϑίΐοη ὑμ 08 κ᾽ ἢ 
ἰοχοῖμον ψ 1} 105 ἱμγοαι οηΐηρ πὰ τυ δγηϊηρ οἰ γ80- 
(6 δὲ ἴ89 βϑῆι6 ἰΐπηὸ 8 {γἰαπιρδαῦ ἰοπο, δηὰ 
0 ῃ ζοσ8 8 ϑυϊϊ 10 ἰγαηϑιίοα ἰο ἰδδὶ ΜΒϊσὰ 
[0110 νγ8. 

Εαϊ ἘΡ ΤΟΥ͂ ΡΘΟΡΙΘΟ.---ἰ ζο]1ο 8 ἔγοτη Μίο. 
εἰ. 8; [86. 111. 12, (ταν {110 πιαπίΐου οὗ ΨἉΙ͂Υ ἀοο8 
ποῖ ΠΘΟΘΒΒΆΥΙΥ ἱπιρ}ὶγ 6 ογβ οὗ Ψομοναὶ. 
[Ηοσονοτ, ἦς 15. ΠΊΟΓΘ παδίυσο δα Ὀοίίον, ψὶϊὰ 
Ἐν α]ά, Προ] χϑοῖ, δέ αἰ., ἰο τορατὰ Φοίοναὶίι ἃ8 
Βροδκίης. [ὑ 18 ογα πῃ Κοορίηῃρ τ (19 ἀτα- 
τηδιΐο οἰ γδοῖοῦ οὐὗἔἁὨ μ6 δηιἶνὸ Ῥβ8]Π).--Οο, Α. Β.]. 
'ῬΒΟΓΟ 88 Ὀ66Π ΠΟ ῬΓΟΥΪΟυ8 ΣΟίΘΓΘη66 ἰ0 Τογοΐρη 
Θηθηλΐθϑ, ΟΥ ἴ0 ὙΔΥΒ ἰπ νν]ιἴο]. [6 15Γ86}}} 68 Ὑγὸ 9 
σοηϑιιμπηαά, ΟΥἩ ΤΟ ΔΩΥ Ἔχίθυ πα] οὐθηῖβ δί α]], Ὀὰΐ 
ἴο τ0Γ8] δηὰ σχοϊιρίουβ χοϊαϊ'οη8, γοὺῦ 8.0.) ἃ5 
οὐσὰγ ἰπ ἰϑιοῦῦ διὰ ἰπ 8.861... 7)|6 δηοϊοπὶ 
ἰγαπϑὶαἰΐουϑ δηὰ τηοϑὶ ἱπίογργοίουθ πα βίαι 
ἤΘΓΘ ὉΥ ἰδ δοιῃραγίϑοῃ, (110 ΠΙΔΏΠΟΥ οὗ οαἰΐης 
ἊΡ {88 Ρ6ΟΡΙ6, 88 {πῃ 86} οἱ Ὀγοδὰ. Τὸ ὑῃροαὶ 
ΓορΑΓΡα ᾿ὑ 88 τπ οἷν πδίαγαὶ Ὀυδίη 688 10 ὁδὶ ἂρ (86 
ῬΘορῖθ. Τμΐθ ἱπιογρτγοίδιίοη 8 ποὺ ψἱουΐ 
κταϊημλδίϊοαὶ οὈ͵εοοϊΐοθβ, 80 ἰμαΐ Ἡϊιχὶς ἰδ κ65 
τοῖα ζο ἴῃ (0 Βιιρροϑίιίοη οὗ ἃ ἱγαπβροβί(οα οὗ 
Ἰοίίοσβ, νν ῖοῖν ἰ8 τοσοιιηο! δα ἱηἀ 668 ὈΥ̓͂ Δμ8]0- 

αἷοθ, δα τοδὰβ ΣΙ ἰπβίϑβὰ οὗ 2. Βαϊ εἶτ 
ἤφσυγο ἰ5 ἰανυογοὰ ὈΥ (6 ἔγθαιθποΥ οὗὨ 18 50 πῃ 
[89 Ῥτορίιοίβ, τσβοσθ ἰὐ 18 811}} ΓΆΥ ΒΓ σατγτῖθὰ οὐ, 
διὰ Ὀγ μ0 αἰ βου] οὗ ἡπαϊηρ ΔῺΥ οἴ ον δοοοΡ- 
ἰΔὈΪ6 Βο0ὴ86. ΕῸΓΡ ἴ}6 ἱπίογργοίδιϊο οὗ μον 
“σι 45 Ὀ66η σουϊνο ὈΥ ΟἸδυδ8, 4065 ποῖ αἱ 8]] 
δα 10 (89 οοπϑίτυοιΐοα οὗ ἰμ6 οἶδια8ε6, ἱπ δοοογά- 
866 τΐ πΐο (86 ἀονουγίηρ οὗ (6 ῬΘΟΡ]9 
αὔοτγτάβ (89 ππδαηδ οὗ βιιρροῦὶ ἴοσς 8 υηροῦϊ]γ. 
ΜΟοτοογον, ἰο οὶ Ὀτολὰ οαπηοὶ πθαῃ (ο ᾿ἶἰγο γ06}} 

(Φ. Η. Μιίοδ.); αἷ8ο ποὶ ἰο ᾿ἶνθ ππρυηϊβῃοα 
(Οο66.}): υΐ βΘΠΟΡΆΪΥ ἰ9 Βυρρονί {ΠΟ ΠΊΒΟΊΥ68. 
Νον ἱἢ ἐμῖα 8 ἰη σουῖϊγαβὶ τι Ἡ Πδὲ Το ον 8, (890 

γοίθγθησο πηι ὈΘ 10 4 πορ]θοί οὗὅἨὨ ῬΓΆΥΘΥ αἱ [89 
ἰδ] 6 (Οπα]ά.. 1,.. ἀ6 θῖοα). Τΐβ, Ὠονονον, 18 
ποὶ δι 140]6 Πασθ. 840, ᾿ἰκονϑο, παγαϊν [Π6 1498 
οὔ Ἰινίης βοουγοῖν πογοὶπ, 45 δὴ δηἰπιδὶ (Η ρ΄.) 
ἴπ το 16 ΠΗ γδίδαὶ 11 δ σου]ὰ 6 πουτβῃθα, 

δῖ [86 βρί γίταα] 16 τοπιαΐη ὑπο πουγ88- 
το. Τπουρι {π|8 (πουρηῦ 8 ρρτορσγίαιθ ἱΐ 
85 ΥΘΥῪ {16 Θυρροτί ἴῃ (6 ψογὰβ 48 βιιοδ. 

ϑιγ. Υ. ον. ὃ. Πο16.---ΤΊ" 5. ἀοο98. ποὺ 688 
19 δαπια ρίασε ὙὮογα ἴἢ6 ατγίπιθ ἰ8 δοτῃηπι  ἰοἃ 
δηᾷ εΠ|ὰ σοηἀεπιπδιίοη ἰ8 τοσοϊνοα (ΑΌθη Εζτγα, 
Κἰπιονῖ), οΥ ΠΟΤ ΠΟΥ βηουϊὰ τοσοορηΐζο Οο 
δη 0811} ἁρου Ηἰπὶ ((]8}88), 80 8180 ποὶ {80 ρὈ͵δοθ 
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οὔ ἡμίωγε Λαάριηθηΐ (ΕἸδιΐπ., σαϊνίη, Ηθηρβί., 
ϑιῖεγ). διμουσ ὈΪ 18 ῬΓΟΡΘΟΕΙΥ 8 ἀοδί κπδίιοη 
οἵ ρἰΔ66, ἴθ τι θη ὨΚονδο Ὀ6 υδθὰ (0 8 Βρ809 οὗ 
εἰιμο (08. ᾿χνὶ. ὕ; γον. τὶ. 27). δπὰ ὀυϑὴ οὗ (890 
ταῖατο (ΖορὨ. 1. 14; Ψ“ο0 χχὶϊι. 17), τί νγϑὶσα 

τοϊογθθθθ [06 Ρῥτορβδοιὶσ ρμοτγίθοιϑ πσουϊὰ (μθὴ 
ΒΟΥ ἴμ6 οεγίαϊπίψ οὗ ρμυπιβιμηθηῖ (88. Χχχνὶ. 
12; οχσχχὶὶ. 17, Ηοβ. ἰὶ 17). 8.1} 1689 δῖ 
ψὸ ἰο ταϊὰῖκ οὗ 6 ρίδοθ οὔ υάχινοθης εὐ λίπ 

δ, οὗἩἨ 86 δοπϑοίεποε ((ἀοῖθ Ὁ), δἰίδουχὶ ἽΠ5 
(ὩΘΔῺΒ 88 νν86}} (86 οῃηχίοιγ Ὀθίογο ροϑϑὲὉ]9 ἀ1888- 
ἴ6Γ, 88 ΓΟΥΓΟΡ Οοἢ δοσοιοῖ οὗ Γ68] ἀϊδβαϑίονυ, δῃὰ 

ἰπἀοοά Ὀοιμ, Ὁ 80 Ὁ 88 (ΠΟΥ͂ 8.Θ τηδάθ ὉΥ οὐ 
ἴο ἱπιροπὰὰ οὐ (ἰἰθαᾶὶ 88 ρυπὶβητηθηΐ [ῸΓ ϑδἰῃ. 
Τι6 οσοηίοχὺ ἀοταπαβ ἰδ6 Ἰδοῦ ἰηἰογργοίδίϊοη 
ΤΙιιθ )αχίαροβίι(ίοη οὗἁ 110 8ᾶπι0ὸ ογὰ 88 πουῃ 
κῃ νου (30 ἃ180 1838. χχίυ. 7): γι θη ἃ ἔγί σαὶ, 
18. 580 6} ἴ.6 ἸΔΟΓΘ ΡΟ ΓΟϑα4 0} 0 28 (18 'ττογὰ, 
Ῥγον. ἰΐ. 26: 11}, 90; σοπρ. Υἱ 15, ἢδ8 [6 
ΒΟΘΟΠΟΔΥΥ͂ ἰά68 οὗ βυ ἀο}}7 δηά πποχροοίθαϊγ. 
Τί Ῥβαϊηπιῖϊδὶ τοίουβ ἰο ἴ:6 Ὀίνίηθ Ῥιυη δ οηί 
ἢ ἰϑίοτ! 64}}ν 18}196ὰ (Ηρ, ΟἿΪΥ ἴοο ΒαΑΓΓΟνΪΥ 
ἰο 0.8 οσσαγγοησθ δἱ ἴμ6 ὕχοαυβ ἔγοπι Εργριί) ἴῃ 
[[1ὸ οἸοδοβί σοῃηῃθοίΐοη Ἡἱ( (86 ἀοϑογίρίϊοι γον. 
2.84.) Θϑρϑοίδ!!υ τοῦ. 4. Ὁ ἴδ υδοὰ νυἱδὰ ἃ β' πλὶ- 
18Ρ ζοῆογαὶ Γοίογθηοθ ΦοὉ χχχν. 12. 6} 1286 ἢ 
ἰταηϑίαίϊθβ: “ΤΠ ογθ ΓΠῸῪ Βυυἀ8 ν δ ἀ ἀονῖηρ,᾽" 
πὰ οχρ]αΐηϑ: το θὰ αο0α ν}}} θρϑδῖκ τὸ 
εἰνοῖα ἴᾳ ΗΪ8 ψυδῖδ, 85 γον, 4 16 δἀἀυσοα 858 ἕτγοιῃ 
Ηΐϊ5 που, ἴπ 6 Ηἰ5 νοτά, τσ ἢ πόνον ζαι}8 οὗ 
οἴεοί, (δπάογ8 ἄονγη ὑροπ ἐμαὶ Δ υτδπ ῬΟΓΒΟΙ 
ψνὰὰο 18 τι ουΐ Κηον!οὐσζο δηα σοηδοϊ ΘΏ6θ6. 
ἘΣ αοἃ ἰᾳα ἰπ 1809 μοποσαῖέου οὗ 89 

τἰρδῖθοῦ.---Τ}}}86 αἰνοβ (10 ΣΟΆΒΟΩ οὗ [86 ἰογ- 
ΤΟΥ͂Θ οὗ ἡυάρφαιοης νοῦ Ὀγθαῖς ἴῃ ὑροὴ ἐμοβθ 
Ὑ 0 ΟΡρΓΘθ58 διὰ ἀσνοῦν 6 Ρ6ορ]ο οὕ ἀοῦ Τα 
οοηἰταϑί, (μα αοά 5 ποὺ νῖϊὰ 6 ἀροῦν 
(ΟἸδιι:5). ἱβ αὶ ταδίίον οὗ δουγβο, γοί 1 18 ποΐ Β6ΓΘ 
οχριθϑϑθα, Μογθοουοσ, {μο οἱαιιβα ἀοο8 ποῦ, 88 ἰ5 
ΞΟΌΘΓΔΙΟΥ Βδυρροβοά, τλκ ἐμ ἰιϊδίογ! ο8] ἴδοι 
Ῥειομχϊποαΐ, ἐὺ Φοοναῖ ἀνγο!] ] οι πὶ (Π6 τὶ δὲ 
οἵ Π|8. ροορῖὶθ, ργοίθοῖβ δῃὰ χοόογϑύῃβ μοῦ βηὰ 
Ὀυΐηχβ δῦουαϊ τμοἷν οομρ]οὶθ υἱοί οὐ  οὐοῦ (πο ὶγ 
Θιοτ)ϊ68. ἴῃ σοῃίγαβὶ νυ ἢ ἐμὸ Ὁποῦ ρ 8. οὗ {16 
ζοοἹ, γ6 Γ 1, 6 ΘΧΡΓΘΒ868 (μ6 τοὶ! σίουβ γα , ἐπα 
Μιολὲπι ἀφοϊαγο8 ΗἰπΒ6} Ὁ οη. δαγιί, ἐπ (110 σοηο- 
Σαι θη οὗ {6 τὶ ίοουβΒ. Τ|19 Ἰδίίον 8 ᾿ιἶκο 1890 
ποῖ ἃ δἰβίογι σα! Ὀι δὴ οὐδ ἴσο 4] ἰά68, δπὰ ἀοο8 Ὠοὶ 
οοἰποϊάο ϑηΐιγοῖν ὙΠῸ (Πδὶ οὗ (86 ρΡοορῖθ οὗ 
15τδ6], διιοῦς τ οτὰ {Π6 τἰρηΐθοιβ 6 γ0 ργοδθηὶ 
ΟἿΪΥ 88 ἱπάϊ! νυν] 818 (6 6Π. υἱϊ. 1) ΌὉΥ ὑμοῖν ζϑῆθγα- 
εἴοηβ (απ. γἱ. 9), γεῖ ψῃο πἷπάον [Π6 τΐϊπ οὗ {116 
Ὑν}1}010 Δη 8.6 {Π|}0 τη 6815 οὗ βαυΐϊῃρ [Π6 Ῥ6ΟΡΪθ. 

ϑὲγ. ΥἹ. εν. 6. ἴοι ΔΓ δθϑιθ ἴδ 
ΘΟ 89] οὗ [89 ορρσχοβϑεϑᾶ; [ὑπ υαἱμ]---ΕΟΣ 
δόβονδμ 6 δία τοΐπμο..-- 76 οομπεοῖ, ἰμαὶ 
15. 81} τΓ16 δουπηδοῖ σοι ἢθ δα ἀρτοθὰ ὑροη 
αἱ ἢ ἢ πη86} ἢ, Μοδὶ ᾿πιουρνυοίοτβ ἐμ κ Ῥαγίϊου- 
ἸΑΥῚΥ οὗ 89 ῥΐαπ Ῥγοροβεὰ ὈῪ πἷπὶ ἐο ἀοϊϊνοτ 
δἰ σι} ἔγοπι δἷβ ὀρργοββοσθ. ΤῊΘ σοπίοπίβ οὔ 
.Ϊ8. σου η86ὶ τηϊρῃν 0 ρσίνοη ἴπ 1π6 ΓΟἸ]οσίπς 
ΤΑΘΙΠὮΘΥΒ οὗὨἨ [Π8 γογβὸ τὶ τἢ “λα ̓" [Α. Υ δε- 
εαι86] (ΑὈΘη ΕἰΣτα, Οαϊνίπ, ϑιΐον, ΗΣΣἰρ). Ηον- 
οτον, (86 ὑγδηβιαιίΐοη “ Ὀυ" (Κα πον “ἱ αἰ.) 8 ἴῃ- 
δἰ πηΐ851016. Βαϊ (9 ρτοοοάϊηρ νου ἀ068 ποί αρτοθ 
πὶΓἢ (8, ΘΠ 6 τὸ τοζατὰ (ἢ 6 ἱπηροτίδοῦ 88 ρΓ6- 
Βοηΐ ΟΥἩ ΓΤ, ΟΥ, 848 15 οἴδθη (ἢ8 ο6Ά86. ἱπΊρ6Γη- 
εἶνο. Βὺν ΖῚ2 ἀοθ8 πο πηϑᾶῃ ἷπ (ἢ ΗἸΡΗΪ, “10 
ΒΟ δ" ((Π6 διηοΐϑης ἰῃ θυργοίθτα), Ὀὺπὶ “10 δητ150 
ἰο ὈΪΌΒὮ,᾽ ΟΥ̓ Δοίἑγ ογ “10 ἀἴθατδοθ." [ἢ ἐμ οτο- 

ἴογϑ, γὸ τουδὶ ἰχδπαίἰθ 4“ ἔογ,᾽᾽ 1 ἰδ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ αἱ 
119 Β8Δ0160 {ϊ1π|6 [0 Βι)|ρρο8θ {δαὶ τ)6 οἴαυδο τ Ἰδὲ 
δίϑιθβ [.6 Οϑ86 ὼ8 ἴδ] θη ουἱ, διὰ ἐπὺ8 (ὴ9 
ἴοντλον ἐγ δέϊοἠ, 88 ὈΘΘῺ δἰιοτ θη οα, οὗ νγϑτηδὶ ΒΌΡ- 
ΡΥ ἃ βἰιογῖ οἰδ8θ βοιιθί ἰπα ἰκα: ἴο Π0 ῬΌΓΡΟΒΟ; 
οὐ, ἴῃ γϑία (Ηαρΐ,, θ6 ΄ εἰιθ, Ηφιιγχϑβι., Π6}12868 
Εν ὰ γϑυβίδίοθ: (80 ἀφβίρῃ ἀρπλίηδβὶ ἐδ6 δἵ- 
Βιοιοὰ γου νν1}} 866 (0 6 ἰῃ ναῖῃ; ργονί οι θῖν Β6 
ἰγὰπϑἰδῖθα - ἴῃ γοῦν ἀοβίση τῖτἢ τοίοσομοθ τὸ ἰδ 
Δ οἰοα υν1}} σοὺ Ὀ]αδὶ Ὀδοδαβα. δίς. 

δέν. ΥΙ.. γον. 7 Ὅηο ν;|}} ρκὶνθ οὐ οἵ 
Ζίοι [Α. Υ͂., Ο ἐλαί--ττῖρετθ εοπιθ οἷ ὁ Ζίοη] --- 
μα ἃ οοῃίγαϑί ἐμ 8 Ἔχ ρυθββίου πρ8 68 ὙΠ Ὑ6Γ. 
21 Απὰ ΠΟΥ͂ ο᾽οαυϊν ἈΘ Βῃονβ ἰδὲ Β6 ἀο65 ποὶ 
γοίδυ 0 Β6ΙΡ δραΐηδί δχίογπαϊ νἱο]θπσο οὗ οτοὶ ῃ 
ΘηΘΙἾ 68, ὈΥ͂ (86 Ὠἰνίηθ μόν Γ, Ὀυΐϊ ἴο ἀο᾽ ἸγουΔῃδ6 
ΌΥ ἀοπιοῃδιγδίΐοηβ οὗ ργύδοθ ἴῃ οοπηθοίϊοπ τ ἰτ 
89 ἱδίοτ σαὶ ἱπβιϊαὐἱϊοπβ οὔ βαϊνηιϊΐου. Τ86 
απθβίϊοη ἴῃ 1[η6 ΔΗ ΧΙΟυΒ ὈΥΆΥΘΥ ΟὗὨ (886 Ορρταδβϑὰ, 
οοπίαϊηΐης {1|ὸ ἀθδῖγο ΤἴῸΣ τοαοιηρίΐομ, Ῥτυθευρ- 
ΡοΟ868 {πὶ Φοῃονυδὰ ἂἀννοῖ]β ἰῃ Ζίοη, δπὰ ἰδ δὶ ΗΒ 
ΒΑΠΟΙΌΔΥΥ ἰδ διδπάϊΐης ἱπ Φεογυβη]ειη, θυ δὲ [86 
8816 ἰἴπ)6 ἐὺ ΘχΡ᾿ Δ᾽ ἢ8 ἐϊ8 ΔΡΌΤΟΔΟΙΙ ν11}} ΓΟ ΓΘ Π 66 
ἴ(ο ἃ ἱπάγαπος προ 8 81}}} ἰο ὈΘ δΒοῖ 859146. 
δυοῦ 6 ἰπάταποθ 18 ποὺ ἐπ 6 οχί ευπδὶ ἀἰβίαπος οἵ 
{η6 Ῥβδὶπιῖϑί ἔγοπι θυ 88 οτα, δαν, ἀυτίης [26 Το- 
Ὀο]]ου οὗὁἨ ΑὈδαϊοτ (ατοιΐυ8), Ὀυΐ μὲ5 βπβ τ] οἷ 
ΟΛΟ πο γεῖ θη ΓΟΥ οχρίαἰθὰ. Το βῃϊπίηβ 
ἴοτίἢ οὗ ἰΠ6 Μοββϑίδηΐϊο (πουφίι ἴῃ {8 ῬΆΒΒΑΙΘ ἰδ 
οΟΥ̓ΘΣἸοοϊοά, ον {πἷ8 τοϑβοῦ δδρθοία ἢν, ἰπ δῖ, ἴπ 
(80 υϑα8] ἕοτιι οὗὨ γεβοϊνίηρς [6 αὐυθειϊοη ἴῃ {868 
ορίδιϊντο: “0 ἰμαὲ Ηθ νοῦ σοπλα,᾿᾽ ὙΒΪΟΣ ἰδ 
οΘΡ(δἰ ἸΥ Ῥοβϑὶ Ὁ]6 (Ῥ8. 1ν. 7, 96. ἰχ. 1), 89 »ὲγ- 
405. αοἰΐηρ τοιῖτοβ ἰὁ (ὴ0 Ὀδοκατοιπὰ Ὀοίογο (8 
ἀεἰζοεγαπος ἩΜὶσἢ 8 ἀφεῖσα δπὰ {16 ἐὔη6 νν βδῃ ἱὺ 
8 Ἰοηχοᾶ Ὁ. Τμὶδθ 18 ἴῃ αἰγοοὶ σοπ γϑαϊοίϊοι ἰο 
(89 ἰοχί. 

ΤῊΘ Ὁ ΘΥΒΑΙ ΠΥ δηά ρατίϊαὶ ἰάθη! 600 685 δπὰ 
Ὀγοϑάι οὗ 9 Μοβϑίδηϊσ ΒορῈ νοι 18. δοίῖΥ6 
ΠοΤΟ, Ἰοδὰβ ἴο (δαί ΤΌτμοτ ἰἴτηθ, ἴὸ ποῦ δα 
οἶμοῦ ὀχργοββίοῃ οὐ (9 σνεῦβα ᾿ἰ κου 86 Το ΌΓΒ. 
Εον Ζίοη γγχὰ8 ἱπάθοὰ ἔον 84}}1 ρογϊοὰβϑ (9 6οῃ86- 
ογαιθὰ ρἷδοο ἴοῦ [86 ὮΟρα οὐὁἨ ἴβϑγδεὶ, ὙΒῚ ΟΡ 
ὈΘ᾽ ον, Δ Υ Ύ ον (ΠΥ ταὶ ὃ6, ἰτηοα ἐμ εἶσ 
ἔλοοϑϑ ἴῃ ῬΥΔΥΟΓ, δοοογαΐης (ο 2 ΕΚίπρβ νἱῖῖ!. 29, 
44 Τῖ5 18 11 Ἰκονγῖβο τηθη οποα τν} 8 ΘὨΙ᾿.8818 
Ὅδη. γνἱ. 10, 88 ἃ σμβιαγδοιϊογίϑιϊο οὗ (6 γα ἤδλι 

οὗ ἐπῖ8 φῬγορίιθὶ σοβϑίαης δὶ Βαγίοαθ. Βαϊ πὸ 
ΡῬτορμοὶ ονυοῦ δσροοίϑα οὐ Ῥγδυεὰ [ὉῸΓ ἢ δὶ} ἴγοπι 
ἀεδιγογοὰά Ζίοη. Τδ Ῥυορὶιοὶβ ἀθβοσῖὶῦθ σδίμεν 
(19 σγποίουβ (πγηΐηρς απαϊη οὗ Φοπονλ ἰο ΗΪ8 
Ροηπϊΐοπι ρϑορὶθ ἴῃ οχίϊθ, Ηΐβ ροὶῃς σψὶτ {πθιὰ 
ἀπά Ὀοίοτο ἑθοῖι ἴῃ Ἰοαάϊης (μοὶ Ὀδοῖς ἴο δογυ- 
βαϊοῦι κπὰ (Π6 γοῦυ ]ΐπς οὗἁὨἉ {Π}0 ΟΥ(Υ δηὰ ἔθιρ]α 
πἀπᾶος Ηἰδ ργοιοοίίοθ. ΤῸ αυθβίίου Ὀοίοτα 8, 
βουνοῦ, ἀοο8 ποὺ ἰπ ἰδ9 ᾿ἰοηδὶ σοβθιῃ Ὁ]6 818. 

Απὰ νῇἢδὶ ἰ8 (ἤογο (Πδἰ σοτιροὶδβῸδ ἰο (Εἰ πἰς οὗὨ 186 
τοϊαγη ἔγοιῃ ἴ80 ΘΑΡ ΑΙ δὲ Βα γ]οη ἢ Αἱ ]Ἰεδεὶ 

ποῦ {π6 ἀχργοβϑϑίου ΔΩ δῦ ἴπ ᾿ἰ6ε} οσ Ῥθοδ 89 

ἰς θεσαῖηθ δϊουνατὰθ μο βιίδηδίηρ χρυ οββίου [Ὁ 
ιἷ8 ἀεἸνογαποο; Τμΐβ πουϊὰ Ὀ6 8 ΓΘ μείμεο 

»τὶποίρίϊ. ἙἘοτν [86 βᾶπιθ δαργοβδϑίοῃ οὐ τ 8 αὶ- 

τοαὰν ἴθ Ζοοῖ ἰἷ. 1: Απιοϑ ἰχ. 14; Ηοβ. νἱ. 1] 

(υἱϊ. 1). ΤΏ ἐξ όγθ τοῦ ΤΏΟΓΘ ΒαϊΌΓΑΙ (0 

πΐπκ οΥὦ ἐδθ ἐπι οὔ {86 Αβϑυτίδη σδί τα (Υ 

τ ἰ ἢ [61] ἀροὰ ἐμο κίηράοαι οὗ ἰϑτδοὶ, ὁ δο- 

4 [1 ὁδοὶ οΥ͂ [686 κοβ. πουουοῦ, ἴη6 τοίογομιςθ ἰβ ἴ0 

[6 ὀχίϊο [οτοϊοϊὰ ὈῪ ἴθδο Ῥγορμοῖα, δ γοϊγὰ ἔγοσι τν Ὠ ΒΒ Ὑγῶ 8 

οοπάϊεἰοηοά οἡ τορϑαϊδωοο.--ὁ, Α. Β.} 
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οὐυοὲ οὗ (Πα ἀαϊΐνογδηοο ουὖἱ οὗ Ζίου πδὶσἢ ἷα 
γιαγοὰ ἴοσ Βαι (δἷ8 ἰ8 ργουθηιθά ὃγ {116 οἱοδίεπς 
Οἰευβα, ἰὼ τ οι ΦδοοῦΞ  βγδϑὶ 8 οα ]θὰ Ὡροῦ ἴὸ 
τεὐοῖαο, θυϊ ποὶ δυάδι δηὰ ἰδγῶθὶ. Βαι (μι ἷ8 οΧ- 
ΡΓεδβῖοι ἀ063 ποὶ δ 81} τη τιϑγοὶγ: ἑυγηΐης 
δδοκ ἔγοιχ σαροϊνιγ ἴῃ ΔΓ, ὙΔϊολ (θη Ἰεδὰβ ἰο 
6 πιοδηὶης οὔ: ὈγΙηκίης Ὀδοὶς ρΓίβομο ΓΒ οὗ τϑν, 
θαυὶ ἰὲ 15 υϑοὰ ἤρυΓαιίνοΥ ἴον 116 ἰυγηϊηρ οὗ δὲ 
ὈΌΒΔΡΡΥ͂ σοπάϊιίοι ἴη10 ἃ Γοβίογαίοη ἰ9 ΖΌΥΙΔΘΥ 
ῬΓΟΘΡΟΥΙΥ ἴῃ ροποταὶ, ἔζοκ, χυὶ. ὅ8, ὀυθὴ ἷἰπ 
Ργνδίο δέαιγα, οὐ χὶὶ. 10θ. ἡ (0 ἔγοαυθηι 
Ὧ8Δ6 ἴῃ ἴδ0 Νὸν Τοβίδιηθηὶ οὗ μΠ9 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ8" 
Ὀοπάδ, ἱπερτ βουπιοῃιῖ, δἰο., ἰπ ἃ ρυγδιϊγθ Β6Ώ86, 
ἐι6 δόβουύι οι (μδ. (6 ὅσυγαιίνο 080 οὗὁ [0.6 ΔΌΟΥΘ 
ἰοττωι] [6848 ὨΘΟΟΒβα τ Ϊγ (ὁ ἃ ἰδίου ογὶ κί, 18 80 
ἴϑ06 8 (Π6 ΠΙΟΓΘ ΔΡΌΙΓΓΑΡΥ Δ ὈΏΤΘΑΒΟΠΔὮ]6, 88 
186 δῦοάς ἴῃ Εχγρί νἱτὰ τ ὀχρουίθησο 61} ἀρ 6 Γ᾽ 
188 βδπιθ ροϊηὶ οὗ νἱενγ, θδαϊ. χχχ. 8 (Ο]διι88, 
διῖϊου). ΑἸγθδν ἰδ 9 ΠΙΟΓΘ δῃσίθηΐ ἱπίογργοίουβ 
αν ἐμογοΐογο, δου 0(0):6 ΒΔΌὈϊη5Β, ΡΥ ΪΥ οχ- 
Ῥίαϊποά ἐἷ8β ρα588 6 88 Μοβδίδηϊο, βαγι γ υπάον- 
δἰοοῦ ᾿ἰέ ἀΐτδοιυ Υ οἴ [π6 ϑὁρί τὶ] ἀο᾽ νογδηοο οὗ [86 
Ῥεορὶο οὗ 6ο4, νϊοῦ (65 88 δρρ] θὰ ἰο (δ6 
ἀεϊνοξδησο οὗ (89 μπαγοῖ ὕγομι ἰἰ8 ΒΑΌΨΙ]Οη ΟΥ 
ἴσοι ἰ(6 βογνί(υὰθ ἰὰ ἔσγρι (Οα]ν.). Εσϑα Ηἰι- 
εὶς τοΐοσϑ ἴδ ὀχργοβϑίοῃ, ὙΒ σὮ ΟΟΟΌΓΒ [ἰἰκ ον 86 
βκυγοιί τοῖν 96. χχχ. 18, δὶ Ἰϑδδὶ ἰοὸ ἴ9 ἱαγηίηρ 
ΔΓΑΥ͂ οὗ οὐἰδίοτίαπο. Ἠθηζεί. πη 8 οχργοββϑοὰ ὮὉΥῪ 
ἰδ ἰδηζύαρο, Οοα᾽ Β αταοίουϑ (υγηΐηρς ἰο ἐΐ 6 ἀἷ8- 
ἰγοββ οὗ Ηἰ8 ρθορ]ο, να ἰ δὲ 6 πηδί ἰδ 8. {π6 ἰἴη- 
ἸΓΒΙΒΙΓγ76 τησϑηΐϊης οὗ 21, 69 Ὀοΐης (116 ΟὨ]Υ 
ΔΙΙοδΌΪθ τοραπίης (Δείίγ. 11. 104). Βυὺ (86 
ἴση οῖεγ9 πιθδπίηρ ἰ8 πιλάθ σογίδίη ὉΥ ΡΒ. ἰχχχνυ. 
δ; ΝϑφἈ. 1ἰ: 2: Ὀογοπὰ αποδβίΐοη ὈΥ ΕΖοῖς, χὶνὶϊ. 
Ἵ. Ἠραχκϑι. δ ΥΘΡΥ͂ ῬΓΟΡΟΥΪ ἰδίεοη Ὀδοῖς 8 
Ῥτονίουβ υἱὸν (δεῖν. 1. 142), ἐμαὶ (9 οἱοβίηρσ 
ΕΓΒ ἰβ 8 ἰδίον ἰ᾿ἰϊαγρὶο8) δα αἰ οι (οβθητ.). 
[ἈΙοχδπάον: “716 τῇοὶο τᾶν ὍΘ ΡΑΓΔΡΓαβοὰ 
89 (Ὁ]]1οὁτ͵: “0 δαὶ Ζο ον, ἔγοιῃ Ηἶδ8 [σοῦθ ἴῃ 
Ζίοη, νουϊὰ ρστϑηὶ δβαϊναιΐου (0 Ηἰβ ᾿ρθορὶβ, ὮὉΥ 
ΟΥΑΙ ἐς ἰμ οι ἴῃ {π6ὶν σαρίΐνο, Γογβαίκθη βἰδίθ, 
διὰ {μὲ οοσδδίοῃ οὗ χοϊοϊοίηρς τσὶ Ὁθ ἐπ 08 
δἰοτάεα ἰο ι86 Ομυγοὶ 1᾿ "--|. Α, Β.] 

ΤῪΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂, 

Ἰ, πὸ ἀοοίτῖπο οὗἩ ἰδθ οοττερίϊΐοι οὗ ἰδ9 δα- 
ΒΔ} Γ8ΟΘ δηὰ (9 δ6ΙΡ ἔον ἰξ, Τμϊ8 8 (0 {116 
εἰτοι ὉΥ λῖογον δήϊον [06 Ὁ, 80 σἰτοθα ἰΐ 8Π Δ Ρ- 
Ῥτοργίϑδιθ ρου ρὮγαβο ἴῃ (ἢ 9 βοῆς : 558. δργίολί ἀδν 
ὥηιείεεπ πιωπᾶ τοοὐἱ ΤῺ ἀθηΐαὶ οὗἩὨ αοα ἀο68 ποὲ 
δἰσδγθ σοπ!6 ὈΡΟῺ 816 }}08 ἐ γοῦ ἰδ ἀθοΊαγοβ 56] 
86 ΔῊ ἐγτγείϊσίοια αἰροεδίίοπ ἴῃ (6 σοττυρίϊου 
διὰ πογε] 88 6985 οὗ 8 οοπάμεί Ὑϊσ ἢ ἰδ τοογίν 
οὗ αδλογγεπεε. Τὰ ἰβΒ Ὠοὺ ἸΠΘΓΟΙῪ δὴ ἰὰ]6 οὐ Βδατπι- 
688 ΡΙδῪ οὗ τπουκῶί, οὐ ἃ βοϊθηϊδο ἰπυθειἐ ραϊίοι 
οἵ 180 ονὐνϊάθῃοθθ ργοροβοὰ ὈΥ βομοΐδυβ [ῸΣ 16 
νεΐηρ οὗ Οοἄ. [015 ἰηἀδοα 8 τηογοπιθηΐ οὐ μουραί, 
δαὶ ιμδὲὶ οὗ ὁ ιοαγὶ νυν ἴθ ἢ Β88 Ὀθοοῖηθ “οοξῥδὰ ὈΥ 
τη αἰσαψ ἴχοια αοα, οι. ἱ. 21; δῃὰ 1 ἢ 88 
ἰο ἀο ποὲ 8ὸ τσ ὙΓΒ μ6 ἐλεογείίοαϊ δ8 ὙΠ 
ἴδε» γαείϊοαὶ τοδδοῦ. Ὑπογοῖοτο ἰΐ τλ ἶκ 8 {86 δ ἐγ 6 
Βπιπ πηβέ Γ0ΓΥ σοοά, διὰ ἰἰ ἰ8 Ἰοαδὶ οὗ 4}} δῇ ουὶ- 
ἄεῃοο οὗ ἃ ϑδουπὰ δῃἀ βίγοηβρβ βρίτὶϊ. 

ὦ. Μεοη οἵ ιμὲδ Κκἰπὰ τὰν ἱπαἀοοὰ τοχζογὰ ἐμ θῃ- 
Βεῖνε8 85 τΪ66, ΡΣ δὶθθ ΟὯΘ δῃοί 6 γ, δηὰ ἴδ] βίσου 
Δηὰ δρίς ἰῃ 6 ποι]ὰ: Ὀυΐλ αοἀὐ ἱκηονπ, 6οη- 
ἀειηδ, δηὰ γολεοσίβ ἔβϑῖὰ δηὰ (πεῖν ἀοίηρεβ, δηὰ 
Ηδ δ88 Ἰοῃςξ βίποθ ἀθοϊδσοὰ ἰο ἰῃοβθ Ὑ8Ὸ ψγαὶϊ 
ὍΡΟΣ Η πω, δον ἰΐ δίδηβ τ ἱ 1 (πο αὶ, οι. ἱ. 22. 

ΤΒΟΥ αἀγὰ οοπαεπιποα αἰγεαάαψ, Ὀδίοτο ἰπμθ δγθ 
οαδί ομξ α8 τερτοϑαίεε. 

8. Μογθονον Θοὐἀ ἰγουῦϊοϑ Η᾿π}89617 τὶς [080 
ΜΌΟ ἀο ηοΐ ΓΟ ]6 ἰμοιηβοῖνοα δὐουΐ Ηἰη : ΗΘ 
ἰπαυΐγοβ δἵϊογ ἴμο80 ὑγὼ0 πιδῖῖο πῸ ἱπαυΐγγ ΤῸΓ 
Ηϊπι; Ηθ ἴθ 6 ἐποίαίδέε ιοἱέποδ5 (θη. χχχὶ. δυ) 
δὰ ἰμβοὸ ΨΦυάχο, ψῆὴο σαῆποὶ Ὀ6 Ὀτγίθοα, οὗ αἱ Ϊ 
{μοῖν ἀοἷῃρβ 88 γΧχ}} 88 1116 δἰ δπὰ ἐπουρσῆιβ οὗ 
{πον οασίβ. Βυΐ Ηδ Ὀνγίωρθ ἔογνδαγὰ (6 ουΐ- 
ἄφησο οὗ Ηἰδ Ὀθίης δπὰ Ηἰβ νου, ποὶ ἰπφογοῖϊ- 
οαἸϊγ, Ὀυὺ Ὡγναοίιοαϊΐϊψ ΔΒ Φυάμκο, Ατδηρον, δὰ 
ΒΑΥΙΟΌΓ. ΗΒ δβροδικὶπρς ἰ8 ἐκ νν189 δὴ δοῖ: Ηἰβ 
γευείαίΐοπ ὦ ἠϊδίοτγ. 

4. Νὸ τῆϑῃ, ΠΟΝΘΥ͂ΘΡ, Βιου]ὰ 7866] βΒοοῦ ΓΟ ΟΡ 
γαϊβθα δῦονϑ οἴμβεσβ. ΕῸσ ὈΥ ἐμ|6 Βἰδβίουυ οὗ σϑ- 
γαοϊδιΐου, ἐμαὶ ἐξσλέ ᾿Δ8 οοηὴθ ἱπίο ἴἰΐ6 ψον]ὰ, 
ψθ1σἢ σοηοηληβ {π6 ποῦ] (Φο μὰ ἐἰϊ. 19), διυά 
ἀϊβοϊοβοβ (9 ἱπαϊνγί ἀυ.4] 88 γγϑ}] 88 ι.6 τυβοΐθ Σϑ60 
δοοογαϊηρ ἰ0 (δ6 2) ,σὲπε γωμασηιεηί, 85 Ἰγὶης ἴῃ 
οοπεπιοπ οογτερίίζοη ἱπ ΘΟὨΒΟαΌΘΏΟΘ οὗ (πον π8- 
ἴᾳυΓο 885 εὐϊἑίάγεπ οΓἡ Δάαπι, ἴῃ δοοογάϑποθ ψὶ ἢ 
νυ ἰοἷλ (ἢδὺ γν ἢ]οἷ 18 ὈΟσῃ οὗ {86 68}, Ὀδαγθ ἴῃ 
1189}}7 4}} 89 οδινδοίοσβ οἵ (6 σάρξ ( οἰ δ]. 6). 

ὃ. Τὴ δαὴθ ᾿ἰσῦ βονβ ᾿ἰἸκον 180 (ἰαὺ {6 76 
ἷ8 ἃ τισλίεομα σεπετγαίϊοπ ὁ δαγὶ"β. Τὰ6 σοοορ- 
ἰζίοη οὗ (͵8 [κοὐ ἀο08 πού οοπίγδαϊο ἰμ9 βιδίθ- 
πιϑηΐ οὗ ὑπ6 ἰοίαὶ οογγυρίϊοη οὗὨ [᾿|ὸ οὨἢάσοῃ οὔ 
Αἄάδηι, μη γδοίης 8}} ψὶϊμοαυϊ ὁσχοορίίοη. σον ἐδθ 
τἰσυίθουθ ζοηογαιΐοι οομδββίδ ποί οὗ ἃ 11{1}0 Ὀδπὰ 
οὗ θη γὰο δγΎο Γοπιδὶποα οχοϑιηρὶ ἔγοπ βίῃ δὰ 
ἰϊα οοτγυρίϊου, ψ πο ἀοα δοπιθλονν ἢ 88 ΟΥ̓́ΘΡ- 
Ἰοοκοά, νιθὴ Ηθ Ἰοοκθα δῦουϊ, Ὀθσδυ36 {ΠΟΥ͂ 
διοοὰ ἰῇ ἃ ΘΟΥΠΟΙ, ΟΥ Ὀθόδιιβθ (ΠΘΥ δγῦὸ τοί 
Ὀτγουρμὶ ἰαΐο οοπδἰ ἀδσγαίοπ οἢ δοσουηΐ οὗἨ ἰδΠοὶΡ 
511 8}} ΠΟΙ ΌΟΓ ἴῃ δοιορδαγίβδου Ἡἱΐ 86 αινίὰ] δοῦ- 
γαρίΐοι οὗ ἰδ πιῶ89868.. Τὸ ὑδῖ8 οἶδβϑ8 θοϊοηρ Γῶ- 
{π6ὺ [080 πιϑῃ ἷπ {Π6 τιϊά δὲ οἴ 80 σεπογδίίοη οὗ 
πὸ σῃ]άγοπ οὗ Αὐδπι, το Βᾶτο Ὀδοη δογη σσαΐπ 
88 οὐίάτεη 9.7 αοἀ οὗ ἱποογγαρί 019 βορὰ, ψν ο ὉΥ 
(18 εὖἦσησε οὗ (Ποῖτ ἸΠΌΟΤΩ πϑδίυγο ἴουτη 8 ρϑου- 
1ἴασ οἶδβϑϑ 'ῃ 196 πιϊἀδὲ οὗ (80 σοῃογδίϊοῃ οὗ πιθῃ, 
δηα δογα 189 βοοὰ οὗ γοζοῆθγδίιοη [01 (86 θη 1 9 
ῬΘορΪϑθ. 

6. ἴι ἴἰβ οπὸ απᾶ ἰδέ φαπιε Θοὰ, [86 ΒΟΥ αοὰ 
οὔ γογνοϊδιΐου, ψῇῆῇο 85 80 Κηυτ ἔσγοτῃ Πποδ- 
τοῦ, ΟΥ̓ {86 τιουῦ(]ῖ οὗ ΗἾΒ Ῥγορ]ιοίδβ, ὑπ6 αοίμκαξ τό- 
δι οἵ ΗΪ8 ἐπυοείσαίζίοη οἵ τἴλ6 οἰι] το οὗὨ τωϑῇ, 
δἃ8 ἃ ῬΒΓΠΙΏ, δα [88 68}1.64 ΟΌΥ δἰλθηΐίου ὈΥ͂ 
{ῆθῖω, Ἡῖι ἢ δὸ Ὁ ΘΑΡ ποίη 688 (0 [6 αοίμαΐ απ- 
διοαῦ ΜΏΪΟ. Ηρ ρσίνοβ ΌὉΥ ΠΪδ8 ἐψε δῃὰ τοογὰ, ἴῃ 
(8:6 σεπεγαίϊοτπι 9Γ ἰὯ86 τισλίεοιιδ οπ εατίλ, ἴο (89 
ὈΠΙΟΟ]γ, ὙΠῸ δ8 100]8 ἀο ποΐ χοῦ Ὁ]6 {ἢ ΘΙΒ6Ι 68 
πὰ ΗΒ ΟΥ̓ 8 δπα ἀρηΥ Ηἰἷδ Ὀοΐης ἀπά }1ὃ. 

1. ΤΏΟΓΘ ἰ8 ἸΠΟΓΘΟΥ͂ΘΣ 0 ΤΓΘΆΒΟΙ Ὠ6ΓΘ ἴ0 ἀϊπ)ὶ- 
ἰδ ὈΥ ΒῺΥ ἐΐπιϊίαϊοη [6 ποῖσιὶ οὗ ι1|ὸ ἀθοὶδ- 
γϑίϊο; τϑβροοίϊηρ ἰδ οσχίϑηϊ, ἀδρί, απὰ ρυπίβἢ- 
ΔΌΪΘΩΘΕΒ οὗ Βυμηδῃ ΟΟΥΤυρίΐοη. “4Η9 Β8γΥ8 δἰ 
ἄγοι αἰΐ, (Β6ῃ ἑοσοίλον, τ ταν, {ποτ 18 Πἰκον 86 
“ ποίΐ 8 βίῃ ρ)]θ᾽ οη6.᾽ υζνγ. Τδο υάφιποηὶ σο- 
Βροοίϊηρ ἰλ 6 σοπάϊ(οη οὗ Ἰπϑῃ ἰδ ποῖ 8ῃὴ ὄἽχᾶρβο- 
τι, Μ᾿ ἢ ΘὮ ΘΘΒΙΪΥ ΘδοΘρ68 ἵγοτῃ 6 Ὀἱ( (ΘΓ 688 
οἴ (8:9 Ἰατησπίαιου δηὰ ἴδοι ηρδ; δπὰ 88 8 ροοίϊ- 
64] ἔσξιγτο ἰο Ὀ6 Σροοκοῃδα (ὁ 168 δΔοσουπὶ οὗ [16 
Ῥοεῖ. ΤΠ ροοῖ, ἯὮΟ Βρϑδα δ6γο, 18 οὲ ἴδῃηοὶ- 
ἴα], μ6 ἰβ ποὶ 80 τῇσι 8 Ροοὺ 8ἃ8 8 φχγορλεί. 
Τιογοΐοτο δἷβ ἀοβογιριΐοη ἰ8 ἢοῦ [86 οΙἹΟΟΠΙΥ͂ Γὸ- 
Βεοίΐοι οὗ ἃ κἰοοτην αἰδροβιιίοη, (Ὡ9 πἰρῃὶ 168 
οὗ ἃ ἀαγκοηθὰ δοπιοιωρ]διίοη οὗ (ῃ 6 ποσὶὰ, Ὀυΐ ’ὲ 
δ8 ἐδ γδ]υθ οὗ δ ἀδεοίαγαίίοπ 0.7, τευείαίΐοη, 
ἩΒΟΙΒΟΥ ἰδ Ὀδ8808 1166] 7 οἡ φγευίοιις ἐξείἐπιοτὶδδ 
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οἵ δογὶρίατα, ον 8 ἰο ὈῸ ἀϊγοοῦν τούοσγοα ἴο {89 
επἰϊσλίεππιεπὲ ὉΥ ἰμ9 ϑρ γι οὗ αυάὰ. 

8. ΑἸΊ ἔοοϊα τὸ ἱπάοοὰ δίππθγϑ, Ὀαὶ 8411 βἰη- 

ΠΟΙΒ 8.6 ποῖ Βι0 70οοἱβ (μα΄ ὑΠ0}7 ἀθῃγ ἰμ6 Ὀθίης 
οὗ ἀοὐἰ, Ηἰθ )υάκαιοῦι δα σογυοϊδιίοη, ΟΥἹ τοχαγὰ 

ἴθ πὶ ἃ8 οὗ πὸ δοδοουῃηί, Απὰ τοϑηΥ ὙΠῸ ῥτουΐ- 
Οὐϑ}]γγ αἀἰὰ (8, τὸ τορϑηϊθά ψθθῃ {Π|6 } ἐ2}έ- 
γὶεησεὰ “Ὠδὶ (8 4}} ᾿ηϑδηϊ. ἘΠΟΥ ἤᾶτο ἔγβὶ 
θοθαὰ ἑογγίβεά ὙΜΘΠ ΤΠ6Υ μδῦο ποὶ δσρθοίθα ἰϊ. 
Πμογο ἰδ ΠΟΎΘΥΘΥ ποί ΟΠ]Υ͂ 8 ὑθῦτονρ υπίο ἀἄδαίλ 

ΠΟ ηἀοΡ ἴμ6 βίογιωβ. οὗ ίνίπο ψυϑδίϊι, 80 8180 ηοὶ 
ΟὨΪΥ {ἐμ ἱπιροπάϊος ἰοσσοῦ οὗ ἰδὲς ἐαϑδέ 7μαάσπιοτιί; 

(ογ ἰ8 ᾿ἰκον 8 ἃ ἰθῦσοσ υπΐοὸ γερεπίαησε, ὉΥ 

“ΟΝ (6 ΒίπποΥ 18 διννδκοηϑὰ υὑπίο ᾿ἰἴ6. Τΐδ 
ΒαρΡρΘΩΒ ραν σα δ ῖγ, ν 6 [6 ἀη Οα]Υ, τ ἢ Ρτθ- 
γ᾽ ΟΙΙΒῚΥ πᾶνο ποὺ οαγοα ἴον (86 Ὀ᾿ΤΊΠΘ Δ ΘΠΟΥ͂, ΓΘ 
Βυνρυϑοὰ ὈΥῪ {μ6 νἱοίοτίοιβ τοογὰ, διὰ ("6 οὐδϑῦ- 
ρΡονογίηρβ αεἰ οομΐπρ ἰογ ἔγοιῃ ἰδ σεπεέγαίϊοη 
οὗ 106 τἱισἠέεοι. 

9. Τ8)9 πῃ ροῦν 88 δύ} ἐαΐ μῷ {8 9 Ρ60}}]6 οὗἁ 
αοὰ. ΤΒΘΥ υ80 ἰμοὰ 88 ΤᾺΣ 88 [ΠΟΥ ὁδῃ ἴ0 8 Κ0 
ΤΟΟΙ ΤῸΓ ἱμϑιωβοῖὶγοθ ἰὼ ἰμ6 σοῦ. ΠΑΙΘΥΘΥ 
ἄἀοοβ ποὺ Σϑϑα ἢν δρρὶδυά (μ θυ, ἰΒ τοραγάθα 85 ἃ 
δοοίῳψ φίυεη οὐεῦ ἴὸ ἴμθπι. ΕῸΓΡ (ΠΥ (ὁ ποί ἰῃη- 
αΐγο δἵϊον 694, δῃηὰ {ὸ ἀοβισχυοίοι οὗ Η]8 Ρθο- 
ΡΪΘ6 ᾿ἰβ 88 παίιγαὶ ἴο {μθῖὰ, 88 τηυοῖ 'π δοοογάδηδθ 
αὶ ἢ μον ν 868, δηὰ 845. Πη006ἢ 8. τηδί[6 ̓  οὗ 
6Οου 86, 88 (}}0 οαἰΐης οὗ ὑμοῖν ἀΔ}}γ Ὀτοαὰ. [1 ἴθ 
ἰσὰθ μα (6 Γγ9 181} ΕἸ ΒΟΟΓΣΥ͂ ἃ »γουϊδίοη [Ὁ [86 ρεορίε 
οἵ α6οἀ: Ὀυὶ νοτο ἀοοθ8 βισ ἢ! 85 ὁ0π6 ἐΖίδί, τυ ἢ 
ἰ8 Δ016 ἰο γεαέϊζε ἰἰΒ Ὀίνπθ ἀθβίΥ οὗ Ὀδίηρς 8 
ΠΒΟΙΥ Ῥϑορὶοῖ ΤὨΘΓΘΟΓΘ ΟΥ]] ἀοογβ ἐπί εἰς ἰδ δῖ 
{80 8.0 }υϑιϊ θα δπὰ δῃί 16 ἴο0 ΟΔΡΓΥ͂ οα (μοὶγ 
ψοτὶς οὗ ἀθβίγυσίίοη. Βυΐ Βο ἰοηςζ 88 {116 πιεηὶ- 
δὲ78 οἵ 6 ““χοποσαίϊοηυ οὗ (Π6 ΥΓΙΖὨϊΘΟυΒ,᾽᾿ Ὀδ 
(Π6Υ (6 ΟΥ̓ ΠΙΔΗΥ͂, ΒΓῸ ἴῃ ΟὯΘ ΡΘΟρΪο, {ῃ9 [υογὰ 
ἀοθβ ποὶ βυϑδον ἰΐ ἰο θ6 ἀεβίγογεοα, αὶ Ὀγίημϑ ΗἸ8 
(ΘΓΓῸΡ ΟΥ̓́Ρ ἰδ6 ΘΗΘΠ168 οὗ Ηἰπιβοὶῖ δηὰ Ηϊβ 
οὨἸ]άγρῃ. 

10. Βυὶ 41] (δοδοὸ ψῦο 8.6 ορργοβδβοὰ τιυβὶ 
ἰλκοὸ γοΐσε νὰ (6 Ζογά ᾿ἴ [ΠΟΥ σνου]ὰ διἰίαϊη 
βαϊναϊϊοη. ΕῸΥ ἰῃ6 τβοϊ 1 0η8, ὈΓο͵θοίβ, Ρ]ΔΉ8, 
δὰ ἀογνΐοοϑ οὗ (ἢ ἱπαϊν᾽άιδὶ, οσθὰ (ἢ 6 Ὀοϑὶ οὗ 
{οτα, ΠΥ Ὅ0 Ὀγουχιι ἴ0 δϑιηθ ΕΥ̓͂ 1Π6 Υἱοίθ 66 
οὗ οΥἱ] ἀοογβ: ποῖ 80 οὐ Β γοβοϊ υἱϊοπδ δηὰ υπ- 
ἀοτιακίησβ. ΗἶἾὀ νῖο ἰΓαΒί8, ΟΡ 68, δηὰ γγϑὶβ οἢ 
1686 Ὑ1}} ποὶ Ὀ6 Θϑμδῃηθά. Τ7|1}0 ψγου]  ΤὩΟΓΘΟΥ͂ΘΣ 
6Δ ὯῸ ΙΏΟΓΘ Ῥγϑυθηΐ (ῃ6 φγαν εν ἴΆΟΙΩ ὈΤΟΒδίης 
ὉΡ ἰπῖο ἐμ9 Ὠθαγὶ οὗ Θοα, ἔμδη ἰὺ ὁ8Δῃ ργουθηὶ (ἢ 6 
Ββον οὗ Ὀινίηο δοπδοίαίζοης δὰ το ἐδἀπιεπί Ἰῃο 
ιἰι6 808] οὗ (π6 ΟρΡῬγυ ββδα, 7 01:686 ἰΣΌ]ΪΥ ἴα τπ ἔΓΟΤΩ 
4π6 πογ]ὰ ἰο αοὰ. ' 

11, Βυΐῤ (μα τοϊδίϊουῃ Ὀοίνοο αοὐ δπὰ (δ6 
ΒΟᾺΪ ΤΑΥ͂ ὯΘ ΥΟΙῪ αἰ δογοηὶ ἴσοι ἰμΐ8. Απὰ ἰδ6 
Ἰαϑι ἰο ἔογχεί ἰὰ ἰδ (8 Ῥσγαγογέμαϊ βυβοσοσ, τ 086 
Ἰ}|ρ8 ᾶνθ ἰοβι: δοά γτοβρθοίϊηρ (06 πο υβδὶ 60 Γ- 
τυρίΐοη οὗ ([ἰἰὸ οὐ ἼΠάγοη οὗ τθ, δὰ πᾶν οοη- 
[65864 (86 σοιητηθηΐϊοι οὗ αοα πὶ (9 ζοπογα- 
ἰἰοπ οὔ 16 τ χίθουθΒ. Ηο 18 8016 ἰο τοὐοΐὶσο ὑπαὶ 
118 Ῥθορ]Ὲ Ὀοίοσο 8}} οἱ τ8 888 τοοοῖγϑα (116 818- 
(οτῖσαὶ οαἰξ ἰο Ὀ6 (86 ΡῬΘΟΡ]ο οὗἩ αοα, δπὰ ἱἐμπδὶ 
{860 γ6 ΑΓ δαποίμαγίεδ διὰ })ιυΐπα δεγυΐορα ἰὼῃ (6 
σοηρτοχαίίοι; Ὀαΐϊ μἷθ. 80} 18 ὑγου]ο, Ὀθσαιλ8θ0 
ΟΥ̓́Θ ΔΙΠΟΩΩ ἷδβ ΡΘΟρΡΪΘ ὯῸ ροπογαϊΐοη ΠᾺ8 ΕΥ̓ΟῸΡ 
[18]16ἀ 118 ἀοΒ ὨΥ 80 48 ἴ0 Ὁθ 8 γἱζῃίθοιβ β6Π9- 
ΤΑΙ ΟῺ ; δὰ {δδὺ (6 ἰδίοτγ οὗ Η18 ρθορὶο ἰ8 τἃ- 
Εἰ 8 δσοῃδβίδης ἩΠΠ688 οὗἁ 118 Δροβίδβυ ἔγοῃι Οοὰ, 
μι 0 ἰνηοα ἰονατὰβ ἰμθ πὶ ΟΥ̓ΘΡ ὙΠ ΠΟῪ ΓΟΥ͂Θ- 
ἰλιϊοηβ, διὰ τμδὲ (818 γορϑαίϑα 1.586] 'ἴπ ΟΥ̓ΟΡῪ 56- 
Ὠδτγϑίΐοη. ἀπά δὶ βουχὰ ΒΘ ΠΔῪ δἰχὶι, (δὶ πἰ8 

Ῥοορὶθ δαγο ἔφ] ἰαΐο αϑ[ίοίίΐοπμϑ διηὰ σοῦ Ὁ]8 
{γουχσὶὰ Ὀϊνίπο υἀραιοηῖ, γοὶ 6 Θχρουΐθῃοοβ {86 
βογογοϑὺ αἰοιΐοα ἰῃ μΠ6 δωγάεη οὗ σε, αθὰ [μ6 
ψογϑί βουυϊτυἀθ πάθον ἴἢ6 ἀοηιπίοπ οὗ δίῃ. 

12. Μοτϑουορ ἐγμό 6] γγδΌ 0 οδῃποὶ ΘοὨδἰβὲ 
ἴῃ ἃ σιβηρθ οὗἩ οχίθν πὶ) σγοἰϑιίοθβ. Τμογοίοσο 8 
ἰατηΐϊηρ ἴο {110 ἐιδέἑίίοηδ οΥ δαϊυαίίοπ οπἰ Δ Ὀ}18 6 
ὉΥ Θοά, δηὰ {86 ἀδ6ϑῖγ ἴθὉ {16 πιέαπϑ οὕ σταξσέ οΥ- 
ἀαϊηοά Ὀγ ἀοἂ ἰπβ (6 δἰχζῃ οὗ ἰΠ6 δεσιππίη οὗ ἃ 
ἰατπίης ον δτὰβ βαϊγαιΐοη. Βαϊ βαϊναιίίοη ἰ(βο] 
Θοπι68 ΟὨΪΥ ΒΘ ἔπ6 ϑαυϊοιῦ ΘοΙλθ08, πὸ Ὀτίη 8 
186 δΔοσαρίμ Ὁ] 6 ἰΐπιο οἵ (0 σγασίομδ ἰωγηὶπσ ΟΥ̓ 
ἀοά ἰο γεαεπιρίϊοη. Βείοτε Ηϊδ οοτΐῃρ ἰΠοΣὸ 185 
ποίμῖηρς θυ ἐησμῖγν, διἰσλΐησ, ἰοηισίπα, δὰ διηοης 
Ὀοἰἑονοσβ, λορε ἴῃ (89 ΖΟΕΡΕΪ βπὰ 18 7008. 

ΗἩΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΙΟΑΙ͂, 

Ῥοπΐαὶ οἵ Οοὰ ἰδ α ἐοἰΐν, Ὀυὶ οὗ 6 ἀαηπσογοις 
Ομ υδοῖον.--- Βαΐονο 115 {πΠ6 ἀεαγίέ ΟΧΡΓΘΒΒ6Β 
8617 ἴῃ 086 ἐξζε ονθὴ ψὶϊβουΐὶ τογαβ.--- οὐ Ηπὶ- 
861 οοπάυοίϑβ (6 σοίμαΐ »γοοῖ οὗ ΗἨΐβΒ οσῃ Ὀοὶπς 
ὉΥ αοἴξδ οἵ υάριιοοϊ δπὰ ἀδφποπεδίταίίοηδ οὗ στδοθ 
ψ ϊο τὰ (σου ὑμ6 τολοίθ ο7 λϊδίογῳ ἴο τοατπ 
δα ἰο οοπιΐοτί.--- πιδοτη ΘΟΥΓΌΡΙΪΟΩ δηὰ ἐπλό- 
γίιοὰ σαὶ! ἀο ποὺ ἐχομδὲ 6 βίῃ Γ, Ὀὰϊ ΤΑΙ ΘΡ 
8βοὶ ἰπ ἃ ἀγϑδα [Ὁ] Εχῖι [16 ΘΟὨΒΘα ΘΠ668 οὗ αροῦ- 
ἰαδν ἴτοτα ἀοὐ.---Ηὸ ψ8ο ἀο688 ποῖ Ὀε]ΐονο ἴη Θοά 
σαγ68 ποὺ [ὉΓ πιεῆ.---ἴἢ (0 6 σδογχυρὶ ποῦ] {Π ΘΓ 8.6 
ΤΩΒΏΥ Ρ6ΟΡ]6 [0 ΔΓΘ οϑέ, γεῖ [Π6Γ6 8 ἸΠκουγὶδο 8 
τίσλίεοιιδ σομΘΥΑΙΪοΒ, ἰὰ Μοῦ αοἀ ἐἔΐσεδ, τσογζε, 
δά εοπάδσπιπα (ἢ }6 γν ΟΥΚΟΓΆ οὗ ἰπΐαυϊγ.--αὶ {ἰπλ68 
{Πο86 ΨῈῸ ἄδην Οοἀ δὰ {})}0 ὙΟΥΚΟΥΒ οὗ ἱπίαυ 
ΔΥῸ ΠΥΘΑΙΥ 7γισλίεπεά ποθ {ΠΕΥ ρεγοοῖνο 86 
τευοία(ἴοπδ οὗ ἰ'6 Ὀϊνίηο 116 ἴῃ 6 σενδγαΐϊοι 
οὗ ἰδ! γίσλίεοα, Ὀὰαὺ (ΠΟΥ βοϊάοπι ολαπσά ἰποὶν 
ἀϊϑροϑίἐϊοι οὐ ἑσιργοῦε ἱμοὶν σοπά ποῖ, ΠΟ ἸθοΓ6 (88 
{ἸΟῪ ἀο δῖον {1:6 ὀχσροῦίθηοο οὔ ἴΠ6 τπϊρυῖϊν ἀροα8 
δὰ ἡπάρτηοηίβ οὗ 86 ΑἸ ἢ γ.---Τ ΠΥ 18 8 δα- 
ἐμίατῳν δὰ ἃ τυοκεα ἰΟΥΤΟῸΡ οὐ δοοουπὶ οὗ 6 8)1- 
γνἱθ σουοϊαιϊοηϑ οὗ Ἰυἀρπιοηῖ; (6 ΤΌΓΟΙΟΡ 1οδ 8 
ἰο ἀδβὶγθ [Ὁ αεἰίυογαπος ἴγοιῃ π9 ϑδεγυϊίμαε οὗ 
βίη, {μ6 ἰαίίοῦ Ὀομχοίϑ δίμὀδοτηπέθδδ ἰον αγὰ8 Ὠϊ- 
σἷπο δηὰ δυμμδη }1181166.---ΤῊο ἀο᾽ γόσαῃοθ ΟΥ̓́ΤΗ6 
τ806 οὗ τῇ, γμίζεη ἴω Αἄσπηι, ἔσγοτα μηϊυεγδαὶ δυὰ 
δη γε ταὶ, ἰδ ῬΓΟΡΟΓΘα ὈΥ ἴμα6 ἐπεί μίίοπδ οὐ 
9τασε ὙὩϊοΝ αοα 8848 Θϑίδ Ὁ] ἰ8η6ὰ ἐπ Ζδταεῖ, Ὀὰὲ 
οὐϑ ἴῃ ἴ86 Ῥ6ΟΡΪ6 οὗ 183Γ86] ἰΐ 18 ὀχροοίοα ἴῃ (μ9 
ἥτε. 

ΗΤΑΒΚΕ: Ηυπιδηὴ δοΥΓαυρίϊΐοι ἰδ Β0 66 Ὁ διὰ υἢ- 
αι ἢ οπλ8]6 ἐἰαΐ Δ ὈΘ]ΐοΥο ἴῃ πὸ αοά, ΟΥ ΘΩ͂ 
ΗΙ8 ργονίἀθπδα δῃὰ μουθγῃμηθηί.-- -Η ΝΟ ἀο68 
ποῖ ἰηαυΐτο δον αἀοα ἔγοια [8 μοῦ, 88 [Π9 ΟἿΪΥ͂ 
Βουχοο οἵ 8]}] χοοά, 5:}}} Γοπιδὶηβ ἴῃ ἰμ6 οἹ]ά πᾶ- 
ἴᾳγο, δπὰ ᾿ἰθβ υπάδν 86 συγϑο δηὰ γαῖ οὗ αοά. 
Βοτο Ὀ6 υῖβα δῃά ἰο ἱπαυΐγὸ ἴον αοα δῇὸ 6 ΓΘ 
τοροί ον. ----Β6 014 ἐπ 86}Γ ἴῃ {118 τηῖσσον, Ὁ πιϑα, 
88 Οἴζθηῃ 48 Ῥμαγιβαϊσαὶ ὑγὶάθ δἰίδοῖκβ (Π60: Ὀσύὶ 
ταὶ ἀοθ8 ἰϊ πηδί (ον, (86 ργοιυὰ ΡΘΆΘΟΟΙΚ ΒΒ δῖ ο 8 
1] θοῦ Ὀδπὰ ἰο ὑΠ6 Θδσιἢ.--- 6 ὈΪοδδοὰ ἔγυϊ 
οὗ γϑοαοιηρίΐοι 18 βρὶ 8], ΠΘΔΥΘΏΌΪΝ,, δπὰ οἰθσηδὶ 
ἦογ; Βοτθ ἰπ Τοτγοίαβίθ, ἔΒ6γ ἴῃ ρογίθοϊ ου. 

ΟΒΙΑΝΡΌΕΒΕ: Τ}18Β1Β (86 αἰ το η906 διηοῃρ 6 
ἐμαὶ δἰ βου σῇ νγγχ)ν ΓΘ 8}} Β'ΠΏΘΥΒ ΟΥ̓ παίατο, γοὶ 
ΒΟΙΙΘ 8.6 ιδιϊ 6 ὈΥ ζΔῖ ἢ δὰ ὁπαονοά τὶ 189 
Ηοὶγ ϑρίσιι, δῆ βοσυθ (ἀἀοά ἴῃ ζἈ11ἢ, ψν Ἀ11δὲ οὐ ΒΟ ΤᾺ 
τοιηδὶῃ υπροάϊγ.--ΕἜΑΚΚΕ: Ὧο τουδί ΟΌΒΟΓΥΘ 
ῬΥΪΠΟΙΡΔΙΥ ὑνο ὑδίηρσβ: ἤγβιγ, Οὐὐῦ τα ΒΟΥ, ἴῃ 
σι ῖσἢ 6 8]} 16 ὈΥ δίυγο; βοοοῃάϊυ, (9 ζΓ806 
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ὙΠΠΟἢ 15 Ὀοβίονν οα ὑροη 8 ἰῃ Οἰγῖβὲ 6808 ΟΌΓ 
βανυίουτ.--- ΕΚΙΒΟΗ : Το τοάβοῦ Ο78]] 6Υ1] 15 παία γα] 
ὉΠ άπ 685 δὰ ΓΟἸΥ ; το μσ9 ἃγῖϑθ8. ἀοιδῦ οὗ ἐμθ 
Ρινίμς φοτογηιποοῖ δηὰ ρῥγονίάθησθ; δηὰ ἔδβθῃ 
ἸΏΔῃ 815 ἰηϊο ΒοοΌ Υ, 80 41 μ6 ᾿ἐἶνο5 ὑπο Γοἷ, 85 
"Π ἴλότα ποῦ πο αοα ἴῃ μοδύθῃ.---οα πιυϑὺ ὃ6 
δου πὶ 48 186 ἱσῃοδὶ ρκοοά ΜΒ] 6 ἢ 88 Ὀ66η Ἰοϑὺ ὈΥ͂ 
δβίη.---ἰ δ οαῦὶ 48 ἀσρατίοα ἔγομι αοἀ ἰἰ 88 
ἀερατγιοα ἔγοπι Ὀ]οβϑί πες, δηα 1168 πάθον (ἢ 6 ΘΌΓΒΘ ; 
1 45 ἀοραγιοὰ ἔγοπι ᾿ἰσιὺ δηα 1168 ἴῃ ἀδυϊκ 688 ; 
ἧς 45 ἀορασχγιϑὰ ἔγοια 16 δὰ 198 ἴῃ ἀδδίῃ; ἰΐ 
82δὲ ἀερασγῖθα ἔγοιῃ οδύθῃ δηἃ Ὀ6]οΠρΒ ἴμ ἢ 6]]. 
--ὅτινσξα: 510 ποὺ ΟἿΪΥ ῬΆ5868 ὌΡΟΣ Δ4]1 τηθῃ, 
Ὀὰΐ ᾿Ιἰκονγῖϑθ ρ8458565 ἰμπγουρὴ (ἢ6 ΘηΓΓΘ τπδῃ. 
--διξύβίση: [ νο ᾿ἶντο ἰη αοὐ, νγὸ Ἰοοκ ὕροη 8]} 
ἐπ πρσ9 ἔγοτα οἀ᾽ 8 ροὶϊπί οὗ γνἱδθν, δηά, ἰοοϊκίης 
ἔτοπι Η τ, τοχαγὰ {μῖ8 ποσὶ ἃ 85 ϑηαιγοΥ αἰοτοπὶ 
ἴγοτη τᾶῖῦδι 10 ὉΒ0 Δ} ΔΡΡΟΔΓΒ. 

[Μάττη. ΗΈΝΒΥ: [ἢ ΝΘ ΔΡΡΙΥ οὖν Βοδτίβ 85 ὅ0- 
Ἰοῶου ἀϊά, Εδο. τὶΐ. 26, “«ἰο βοδγοῖὶ οὔ ἰδ 6 τυ7ΐϊοῖς- 
εάμ6ε8 οἵ ἴοἸγ, ουθη οὗ [00118 688 δπ ἃ Ἰυη81}688,᾽" 
{8656 ΤΟΥΒο8 νν}}} αϑϑὶβί υ 'ῃ 6 Βοδσοῖ, δηά ν1]}] 
βίον υ8 δ'η ὀχοθααϊηρ βἰηἶμ]. Β᾽ἢ 18 1π0 ἀἰδοδ8θ 
οὗ υῳδηκίηα, δά ᾿ξ Ρρθασβ Β6ΧΣΘ (0 Ὧθ ᾿ιΔ]χαδηί 

δὰ ορίἀοηιῖοδ). ---Ἴ 086 ὑπαὶ Ὀδηΐον το] ἰκίοπ δπὰ 
τοὶ κου Ῥϑορίο, τ'}} ὅπά (ο ὑμὶν οοβὶ, ἰὺ ᾽5. 11} 
εδιίης τι οἀροὰ ἰοο|5, δηὰ ἀδηρογοιθ Ῥ6γβο- 
ουὐίπρ ἴμο86 {πᾶὺ δ κ οὐ ἱἐιεὶν τϑἕιρο.--- 
ΒΑΒΝΕΒ: ΑΒ8 δ μϑιίον οὗὨ ἵἕδσί, 1...6 Ὀδ] 16 ἐμαὶ 
{6γ9 ἰδ πὸ ἀοἀ 8 δΟΙΙΠΊΟΠΪΥ ουπαρὰ οἢ ἰδ 
ἀοϑῖγο ἰο ἰθδὰὰ 4 νἱοκοὰ ἴθ; οὐ, (86 ορὶπίοῃ 
ὑπαὶ (Πγ0 8 πὸ αοα 18 δῃιθγαοοὰ ὈΥ {0860 
ψο ἴῃ ἕλοι ἰοδὰ Ββοἢ}! ἃ ἰἴθ, ΪΠῈ 4 ἀοθῖΐτο 
ἰο Ββυϑίαϊπ ἰἰβθιηβοῖγοθ ἴθ ὑμεῖὶΡ ἀδργανίυ, 
δηα (ἰο ἀνοϊὰ (86 ἴα. οὗ ἔιίαγο σοϊγι θυϊίοη. 
“-ΞΡΌΒΟΕΟΝ: Τ}0 Αἰὐδποΐϑῦ 18 ἐλὲ οοἱ Ῥγϑ- ϑν]- 
ὨΘηΐΥ, Δηὰα ἃ ἔοοὶ υῃϊνογβαγ. Ηρ πνουϊὰ «πἰοὶ 
ΑἀφοΗΥ͂ Θοα 16 γγοῦὸ ποῦ ἃ ἴ00] ὉΥ παίαγο, απὰ 
δανίης ἀοηϊοὰ Θοὰ 1 18 πὸ Τηᾶῦνοὶ ἐπδὶ μα Ὁ6- 
ΘΟΠπΙ68 8 ἴοοἱ ἰῃ Ῥγδοίίΐοο. ϑδίη 'β αἴ νγαυβ ΓῸ]}Υ, 
δηὰ 88 ἰὑ 5 (ΠὨ6 Βοϊρεῃὶ οὗ δβἷη 0 δἰΐίδοὶς [6 ὙΘΥῪ 
οχίδίθποα οὗ (6 Μοϑὶ Ηἰΐᾳῖι, 80 18 1ΐ αἷ8δο ἐμ9 
τοδίοϑ ἱπηλρὶ η8Ὁ]9 ΓὉ]]γ. Τὸ ΘΑῪ ἰμογθ 18 20 
ἄοα 18 ἰο 6119 ἐπα ρμἰδϊηθδίὶ ονϊάθησο, τ ϊοὶ ἰ8 
ΟὈΒΟΪΏΔΟΥ ; ἰο ΟΡΡΟΒΘ ἰδ δοιῃητλοῃ σοηβθοηί οἴ 
τη Κἰπά, πῖον 18 δι ρίἀἰγ ; το δι186 σομδβοϊουβ- 
Π688, ἩΙΟΘΏ 15 Ἡ 1ΟἸΚ ΘᾺ Ώ988.---Ο, Δ. Β. 

ῬΒΑΙΜ ΧΥ͂. 

Α Ῥεαΐπι ὁ δαυϊά. 

1 ΙΒΡ, Ὑ80 588}] 8146 ἴῃ {δ γ ἰδοθγμδοὶοῖ 
ἯΤΟ 588}4}} ἀνγ8}} ἴῃ [Ἀγ ΒΟΙΥ Β1}}} 

2 Ηδ ἰδεῖ ψδϊκοίῃῃ ἈρυϊσΒΌγΥ, δηα πουϊκοί στρ ΘΟΌΒΏΘΒΒ, 
ΑΒὰ βροδίκοίδ ἴδ ὑχαΐῃ 1ῃ ΙΒ θαγί. 

8 Ηε ἰδλαξ ὉΔοκ ο ἢ ποὺ τ } εἶ ἰοηρίιθ, 
Νοῖ ἀορί 671} (0 18 ποῖρ! ΟΣ, 
Νοῦ ἱβκοί ὉΡ ἃ τερτγοδοὶ δραϊηβὺ μἷβ ποῖ ΒΟΥ. 

4 ῃ ψἢο86 6Υ68 8 γ|]6 ρούβοῃ β οοῃίθιηποα; 
Βυΐ Βα Βοπογοίδ {μθὴλ (πα  ἤδαν 186 [.0ΕΡ. 
Ἠς ἰδαΐ βδποατοῖὰα ἴο ἀΐ οἱὐη, Ὠυτῖ, δηα ομδηροία ποί. 

δ. Ηε ἰδαξ Ῥαύίοί ποῖ οὐ ἷΒ ἸΠΟΠΟΥ͂ [0 ὉΒΌΓΥ, 
ΝΟΡ ἐδ κοί τονσασγὰ ἰπδὲ 16 ἱπποσρηΐί. 
Ης ἰδδί ἀοοίβ (8686 ἑλύησϑ 88.411 ποῦϑγ Ὀ6 πιονϑά, 

ἘΧΕΟΘΕΤΊΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ͂, 

ἴτϑ σπάβΆστεα. ἴο πᾶν ἤτβί ἃ αποβίϊοπ ἀϊ- 
Τοοιοά ἰο 76 Βονδ, ἴῃ ἃ οἴδιιβθ οὗἩ ἔπννοὸ πιδι Ὁ 6 1Έ, 
τεβρεσίίηρ (86 σμδυδοῖον οὗ (86 τἸῶδῃ ὙΠῸ ΠΙΔῪ 

οὈίδίη {89 ῥΥ ἑνὶ ]οσο οὗ ἃ σαοεδί τὶ Ηΐ τ, δπὰ Ὀ6- 
ΘΟΙῺΘ 8 ΤΟΙ ὉΘΥ οὗ ΗΪδ8 ἔπ} ; ΤΠ 6 ΤΟ] ον 5. {116 
ΔΏΒΥΘΡ, δἱ ὅγε ἴῃ 8, οἴδυδο 1 Ἰκονγ186 οὗ {νγ 0 Πι 6 ΠῚ - 
ὍοΥΒ, τῦοθα σοηϊθηί9 ΔΥῸ (6 οανγὶοα οὐυἵ ἴῃ 
ΓΘ Βίγορ 98 οὗ {ΠΤ Θ Τη ΘΠ ΌΘΥΒ οδοῖ, τ 8 15 (ἢ 6 
Ῥαυ οί 98 Ρα88 οὐοὸσγ ἱπίο δηϊΐϊϊ στογὺδβ, διὰ ἰδ 
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οἱοϑίης πογὰβ γοίοσ Ὀδοῖς ἰὸ ἐδθ. ἐβουχα σοη- 
ἰαἴποι ἰπ (6 αυθϑιΐοη, νυῖ (ἢ δὴ Οχργθδϑίοη νυ} ] ἢ 
Ροΐαί9 ἴο ἃ ογθ θπἰαγροά δογιζοῦ. ἴα ἴ8μ6 δῃ- 
Βνον αοὐ Βρθδκϑ, ποὺ 89. ἃ ἀγαπιαϊΐσ ῬΘΥΒΟΠ, ΠΟΡ 
ἰο ἴμο Ῥβαϊηχῖϑι ὈΥ 8ῃ ογδοῖθ, Ὀὺὶ ὈὉγ (6 Ῥβα)μἶϑί 
ἴο ἐμ8 οοηρτεκοϊίοη. Θοα [88 θη] ιθηθαὰ [.9 
Ῥρα]τηΐθι 0 δαΡη ΘΒ Ἶἷγ ἰηαυΐροθ οὗ Ηΐπι, ἐμαὶ 
(018 τὴϑῃῃ!: ΠΥ ΚΠΟΥ 8 Ὑ011}1] 6586} 018 }}γ ἴσοι [8 9 
τονοιλ]οά 1δν5 οἵ Φοβονδα, ἀπὰ ᾿ηὰθοὰ ἢὃθ Βρϑδῖκβ 
ἴῃ ἴογπη5 οἵ δυργοββίου ιιϑοὰ ἴῃ {μ6 αν; Ὀυΐ ἴῃ 
(1.6 ΒΏΒΓΟΥ 85 ἴῃ {πὸ αὐοϑίϊοη, 6 0858568 ΟΥ̓́Θ ὃθ- 
γοπὰ (89 ᾿ἰπιϊΐ8 οὗ ἐϊὸ ΟἸὰ ἸΤοδιδιαθηί, ἀπὰ ἀο- 
ΒοΡ 68 ἴῃ ουὐδηρχοὶ θα] δηα Ῥγορθιΐο βρὶ εἰν ἐμ9 
ἔδυ γ οὗ αοἀ ἰῃ ομαγδοίοσγιβιὶο δηὰ ἱπαϊγί 8] 
ὑγδ (8. 

[6] 286} : ““Τίιο ζοττοον Ῥβδ]πὶ ἀἰδβιϊ ρου ΐβῃ 98 
ἔτοπν {89 ΄η888 οὗ ὈΠῖγΘΓΒ6] σογγυρίίοη ὁ τὶ ρμί- 
6008 χοποργαίίοπ, δῃὰ οοῃοϊυοθ8 νυνὶ ἴΠ 9 Ἰοησίης 
ἴον βαϊναϊΐοῃ ουἱὐ οὗ Ζίοῃ. ββ8. σύ. δηβϑυοῦβ ἰδ} 6 
αἰοϑίϊοη το Ὀο᾽οη 5 (9 (8 τἱχμίθουϑ σϑηθγδ- 
ι(ἴοη, δηὰ πᾶδο 5 ἰο σοσοοὶγο {18 βαϊγδι!οῃ ἴῃ {80 
Ταίατο."-- Ο. Α. Β.] Τμὶθ ἀο68 ποὶ ΔΡρϑδὺ ἰο ὃθ 
8 Ῥοϊοιηῖϊα δζαϊηδὶ {16 ρυίθδίβ {85} ΟΥ̓ {ο89 
οὗ ρυϊνι]κοὰ σϑὸκ (ΜίοΙ., δίῃ, ἐέ αἰ.}); ποῦ ἃ 
τοὐοοίίοπ οὗ οδογτίηρμβ δηά 6 1{|κο, γοί 1 ἀ069 ποὶ 
ἀοιπαπα ἰδ 6 ΟΌΒΟΥΥΔΠΟΘ οὗ ΓΙ(68 δῃα οθγοπηοῃ 68. 
Τὴ οῃιἶτγο ἀοσβογὶ ρἰΐϊοι 18. ἰπ {Π09 ΒΡΏΘΓΘ οὗ δ10- 
Τ8]5, δὰ ποὶ ἰπ ἰδαὶὺ οὗ {0 ΙΔῈῪ; ἐΐ 18 8 ὄχοῦ- 
οἶδα οἵ ἀυίϊεβ, ἱἰπ π ϊοῦ {86 υρτὶρἰιίπ 6885, γἱνδ- 
ΟἾΥ, δ ΡΟΟΥ οὗ Ρἰοἱ Υ Δ5ϑθγίβ ἰ96 7 1η Ἰϊἴο, 614 
ἴοτι Ὁ δ8 1 τοῦθ ἴῃ 8 ΤΟΪΤΤΟΥ. Οοτγγοβροηάίης 
ΤᾺ] νι ἐδ ΐ8 ὁμασδοῖον οὗ ὑπ9 Ῥδλμ 18 (.)6 οἷτ΄- 
δυϊιϑίδησθ μα τ 1δι 1ὑ τοϑου δ ἢ ἢ 6 νγογ 5 
ΟΥ̓ (0 ἴανν, ἰὶ 18 γοιθοῃπορὰ δηά σασγτγὶοὰ ζυγοῦ 
οαὐ ἰὰ Π 9 ῬΥΟΡὮΏΘΟΥ, 18. Χχχῖ!, 138-10. Νοιβμίης 
σ8Π ΤΟΔΒΟΠΔΌΪΥ ὃὈθ δα ἀυσοὰ ἀραὶϊπδὶ θανὶα 88 {116 
δυῖϊιοτ, [Ι͂π ἔανου οὗὨ δῖα 8 ὑπο ἔδοὶ {παὺ δ ποο 
(116 ατὶς τδϑ σαυυῖοά ὑὉΡ ἴο ΦουΒ8]6 πὶ {116 “ὁ δ ΟἸΥ͂ 
τηουπίαϊα [λ ϊ, Α. Υ.] οὗ ΤοΒονδὰ ᾿ 18 ἑλεγε, δηὰ 
δὶ ἐπ δαῖηθ ἰΐτπηθ 06 “Δ ΌΘΤΥΠΔΟΪΘ᾽᾽᾿ ΔΡΡΘΑΓΒ ἷἰπ 
(19 Ῥβδ] ἰο 6 8|}}} Ἔχ βϑίϊησ. [ὁ 16. δι πλῖ8510}9 
νι Ηἰἰχὶς [ογάϑυγογί, ΑἸοχδηᾶθυ, δέ αἰ. ἴἰο 
«εἰ πἰκ οὗ 16 σοΥῪ ἰἶτ)6 οὗ ἱπαὺ χϑιγονδὶ, δἰ μου ἢ 

᾿ ἐδὸ ραγιϊοαϊδν Του 668 νν ἰοὮ {819 ΒΟΒΟΙΆΡ ἤπ 5 
Ὀοίινοο (818 ῬΒα]πὶ δηἀ [89 ἀοβογί ρου οὗ (6 
ἀοαϊοδίοι οὗ 9 ποὺν ἰδ οτπδοὶο κίνϑῃ ἴῃ 2 ϑμπι. 
Υἱ. 1.284. σϑῃποὶ Ὀ6 Ῥτογοὰ νὰ ΔΩΥ͂ οοτίδὶηίγ. 
51}}} 1688 18 {8 6 γ60 δ σον βτγιηδίίου οὗ (δ χοΐθ- 
ΣΘΏ6Θ Ἰη846 ὈΥ Ὠεὶ ἰΖβο ἴο {86 ἐΐϊπηθ οΥ̓͂ (86 ΣΘ- 
ΘΙ] οη οὗ ΑὐΒδίοι, νν θη ἐμ 9 ΞΞ'΄δἀδῃοίαδυΥ ψγὰϑ ἴῃ 
(16 Β8η45 οὗ [ἢ Σοῦ 618, ν᾽ 119 θανὶὰ }ι1 86} τὰ 8 
ἴων αἀἰδίδηϊ ἔγοιι ἰἰ. 
δ. 1. εν. 1. ΜΙΑΥῪ ὍΘ ἃ βΌθει.--Το ζ4180 

γοίογθ 668 Δηα ΘΥΓΟΠΘΟὺΒ 080 οὗ {18 Ἔχργϑδϑίοη 
ὈΥ (86 δηοϊοπί ᾿πιθγρυοίοσβ 80 Βα γθ ἠουπηὰ ἴῃ ἰἰ 
ΟἿΥῪ ἃ ἰθΠΡΟΥΔΥΥ δΌΟθΘ οὗ Βίγβηρογβ ΕΟ ὙΘΥΘ 
ἸΏΘΓΟΙΥ δι βογεα ΤῸΥ ΔΤ ΕΪ]|6, ἴῃ οοηίγαδὶ τ {89 
γορυΐαν οἰἐἶ 2608 δηὰ ἱπθ δ Ὀϊ Δη(8 οὗὁἨ [6 ἰεϊη σά οι 
οἵ ἀοἂ ((4]γν.}), δου] ποῖ πιϊβ]οδὰ ἃ8 ἰο οἴἶδβοϑ 
[19 οΥγἱ ίπα] δπαὰ Ῥσοόοροῦ πιοδηΐῃρ οὗἩ 6 ΗΘΌγον 
ψογὰ, γν ΒΊ 6 ἢ Θββθη 4}}γ 16 Δ 8 (0 (Π9 1ά6α οὗ ἔγί θη ά- 
88} δηὰ φῬγοίϑοίίοῃ, δοΐωρ. Ῥβ. νυ. δ, δὰ 1}6 ρμ88- 
8268 ἱΠ6γ9 δἀἀπιοσοά, Τμυ8 ΟὨΪΥ ἀο68 186 οἱοδὶπς 
οἶδιθθ ρϑὶῃ ἃ 7.1} πιϑθδπίης, δη πὶδὶ Ηυρίοϊα 

4 [ᾧῬοΓΟΝΏΘ : “ ΕἸΘΥΘΏ ΘΌΪΑΥΒ δῖθ ϑῃηυτοθγείοα ἴῃ ἩΠΙΟὮ 
ει} 8 ομδτιαοῖον ἰ8 δυπιηθα πρ. Ηΐδποθ ἰη [Πη9 αοπιατα (Μα]κ- 
κοίῖ ἴ, 24 δ), ἰξ ἰ6 βαϊὰ ἐμαὶ θαυ οοτιρτίαθα ἢ 6 618 σοτὼ- 
τηδηᾶο οὔ ἴπΠ6 ἴανο αίνοη οὐ δίηδί [ἢ οἴονθῃ: ᾿δοϊδἢ (ἰδ ἰδ 
δή ἀοη) [η εἰχ (χχχί!]. 15); Μίσοδα ἰῃ ἘΠ Γθο (Υἱ. 8) Απλοϑ (Υ. 4), 
ΟΓ σαΐμοῦ ΗἩΔΡα καὶ (11. 4), ἰὰ οὨ6."--Ο. Α. Β.] 

ἄἀοθδ ποὶ βυ οἰ θη] δδιϊπιαίθ, ἰΐ (ἢ 8 Ὀδοῖς ἰο 86 
ορϑηΐηᾷ διγορὶλθ διμὰ 115 {|16π16, νυν [8 115 τοραηΐϊης 
τὰ} }γ ἀονοϊοροί, δὰ νυ ὶυ δὴ ουδῃροὶ σαὶ δπὰ ρτο- 
Ῥίνοιϊσα}] ρσίδησθ δ ἰ6 δθουῦγθ μοϑβί(ἰοῃ οὗ (}16 
ζαρϑὶ ἴα [})}0 Βου86 οὗ ἀοἀ, τοδοδίπς ἴογι ουἱ οὗ 
{{π|9 ἰηϊο ΘΙ ΓΏΪΥ, δη 18 ἰγβηαυ το Ὀγ 186 Θμτἰγ9 
Ῥβαϊω. 786 δχϑμοιίοα! γί κι οὗ {818 Ἰ ογργοίδ- 
ἐἴου, πῃ ΐοὶι 18 προτίδηί ἀοκιμδί! δ} γ, 1165 ἴῃ 1186 
Ῥοϊηὺ οὗ (μ)0 αυθϑιΐοι ἴο 189 ταἰπὰ οὗ {||6 [δτΊϑοὶϊίο, 
ἰο νίιοτι αοά᾽ Β ἰδ γηδοὶς δηι ΟΥ̓ πιουπὶ τηἰϊρσιὶ 
ξαΐη ὑπ0 τηοδηΐηρ οἵ 6 δυϊμαη ἀν ο]] ἶηᾳ, σοτῃρ. 
Ρβ. χχνυὶϊ. 45ᾳ. ; ἰχὶ. δ; 1538. χχχὶϊὶ. 14, Μοάθγῃ 
ἰηϊογρυθίουβ δύο ὈΘΟ0Ὼ ἴπ6 ὅγϑυ ἰοὸ ϑαΐοη (819 
ἰφομ 68) χρυ δϑίου, ἰδ. θ ἔγου) δοησγοιθ ΓοΪΐδ- 
1108 οὗ "8, ἰμίο ἃ πον ὶν βσαταιΐνο ἀθεϊδιίΐϊοι 
οὗ οοιλααπίου 8} αἀοἀ ἴῃ χοποτγαὶ. 

ϑίσ. 11. ὸσ. 2. [Τι|νἱϑ βίγσορμθ ἀδθβοῦῖθοϑ (68 
σοπααοὶ οὔ {πὸ ἔγίομα οὗ ἀοἀ ἰῃ σοπογὰὶ ἰου τ 88 
ναὶ κίης γμεγγεοίίν (Α. Υ., ὡρτισλιν), οὴθ σὑ0 
ἀοοβ γτἰχῃιθουβηοθβ δηα ϑροδκα ἰδ9 ἐγυίῃ. [Ἃπ 
δία ϑασῖ, οὐ ἢ δὶβ8 Βοαγί, ἢοὶ τι ΓΟ ἩΠᾺ 
189 ἰοῆζυθ. Ηπρίοϊά 3 15 υϑοὰ νὰ 1.6 Βοαγὶ 

ποῖ 88 αἰ νἱπρ (ἢ 9 δουγοῦ οὗ βρϑθοῖ (νοι πουὰ 

Ὁθ 279) Ὀυὶ 848 σο-ορογδίης υἱτὰ (86 ΒΡΘΘΟΝ, 

δὰ (μυ8 αἰνίηρ 1ὑ [18 ἐγα 6 58."---Ο, Α. Β.] 
ιν. 1. Ὑεν. ὃ. [118 βίχσορ!"ϑ ἀθβϑοσὶ 68 πορᾶ- 

{νοὶ ἷθ οοπάμποὶ ἰοασαβ 18 ποῖον: (1) 
Ηο ἀοθβ ποὶ χὸ δῦουϊξ ψιλὰ ΒΙδμὰοΣ ὉΡΟῚ ἐιὲ8 

ἰοηριθ. ΑΔ τα Ἰϊ γα γ, ἰο σοὸ δΌουϊ 88 8. ΒΡΥ͂ ΟΥ̓ 
τ 16. Ὀ ΘΑ ΓΟΓΡ, ΟΥ βἰδηάογοσῦ 78 18 6 τ ἱοϊοα πᾶ ]κ, 
186 Ὡδραίϊνο οὗ [9 ρογίθος σα], γον. 2 α.; (3) 
6 ἀοο8 ποὶ ἀο ουἱ]; (8) 'Θ ἀοθϑ ποῖ ἰδκθ ὑρ 8 
ΓοΡγοδοῖ δραϊηϑι 18 ποῖον. ἈΠ), δοοοτάϊης 
ἰο Ηυρΐἕοϊά, 88 6 το {6 τπιοϑδῃΐϊης οὗὁἨ “" Ὀγὶης 
ἴον, ““ δροαὶς οιυἱ,᾽᾽ τὸ ργοΐεττε, εβέεγγο. 8) 6- 
᾿Ἰϊισβοῦ, Ηθημρβί., Ηἰἰσὶς, εἰ αἱ., σἷνο ἴι (ΠὨ6 πιρδΐϊης 
οΥ̓͂ Ὀτϊπρίης ΟΓ ἰοδάϊιρς αἀἰδρῦμθθ ὉΡΟῚ ΔΏΥ ΟΠ6, 
Οαϊνία, εἰ αἰ., ἰο Ἰἰἶπ ὉΡ 88 ἔγοπι {6 στγουπὰ. 70 
{π15 Διο» ᾿π θΡρσυοίαι ο ῬΟΓΥΓΟΤΠ6 06] 1068 : “6 
μδι} ποὶ βδίοοροα, 80 ἴο θρθϑδΐ, ἴο ρίοἷς υρ αἰγὶ ουἱ 
οὔ (ἰι0 ἀπ ρἢ!!} δὲ δ 9 ΤΑΥ͂ Οδβί ἰΐ δἱ }υ]β πεῖ μῃ- 
ον." --Ο. Α. Β.] 

ϑιγ. 1Ὑ. γόοτ. 4. ῬὴΘ χϑρσοῦαῖϑ. ΓΑ. Υ͂., υἱΐε 
»Ῥεγ:οη]. ἨἩϊιξὶς δμὰ 1) 6} 0286} ἴα ἶκο ὮΡ βδῴζδίῃ (89 
οχρίαπδίϊου οὗὨ {10 δποΐθηϊ ᾿πίοργοίοτβ ((παϊα., 
ΑὐΌθη Εστα., Κἰοὶ, ΟἹοσὶο.) δοοοσάϊης ἴοὸ τ οὶ 
189 γΘίογθηοο 18 ἰο {86 Δα (Υ̓ ἀπ 86}- ἀοὈ8860- 
πῃηϑηὺ οὗ 16 ῬΒαϊπηΐϑί, ΒΟ ΓΘ ἀοβὶ σπδίο8 ᾿ἰἶπι- 
861 ἰπ ἐμ6 βιγοηαϑὶ δα ῥυοβϑίοῃβ, ὙΒῚΟἢ ΒΟΎΤΟΥΘΥ 
οογγοβρομαὰ πἱἰΐζ [ῃ9 ἀθοϊαγδίϊου 2 ὅδ. τἱ. 22, 
88 ““ ἀοβρίβϑὰ ἴῃ ἰβ ονῃ δυεβ, δῃὰ πψοσίθν οἵ το- 
)εοἰΐου." Τῖΐβ γὙἱθν 18 Β118]6 ᾿ἰΚον δα ἴο (89 
σοπίαχί; ἰδθ9 σοηϊγαϑὲ 8 ποὺ ἰδοϊκίηρ; 0. Η. 
Μίοἢ. ΔΙγθααν Ὀτγίηρβ ἰὑ οσί ἢ τὶ} [6 τΟΓᾺΒ: 
διδὶ ἱρδὶ αἰδρίτοεί Ἠ60 διιδ8 δα αἰΐετδ υἱγί 8 εδἰ αά- 
πιϊγαίοτ, ἀπὰ {86 πα μλ  γ ῃν ἃἰ6 ἢ} θαυ ἃ σομἔρεβοβ 
Κον ἰ89 ἴῃ ΡΒ. οχχχὶ., δΡΡοδυβ Γθαῦ θη Υ 88 ἃ 
οοπάϊιίοη οὗ ρἰοαϑίης Θοα, 15. Ἰνϊϊ. 18; 1 ὅδπι. 
χυὶϊ!. 17. ΗονΘΥΟΡ ἰπ6 δοσοῃίς8 οὗἩ ἰδμο ἰοχὶ. Γϑ- 
οορί. σογγοϑροῃά ψὶἢ οὐῦ ἰΓαπβὶαιϊΐοη, το 18 
δανοοείθα ὈὉγ Ηυρΐο]α. 

4 [ΡΠ σϑοῖ: “32 δυὰ 19 ὙΓΕΪΟΒ ΔΙῸ Ὠ5ΌΔΙ1γ ἀϊδίίη- 

κυϊοπιο 45. ἰὴ Ηοἱ Ἰθηἰδίϊς παροικέιν δΔηᾶ κατοικᾶῆιν ΔΙῸ ΠοΙὀῸ 
οὔ τὸ τωοδηΐηκχ : ποῖ ΟἿΪΥ ἃ ἱταπδίϑυϊς, Ὁ. δὴ ϑυογίδδίϊυς 
1) (Ιχὶ. δὴ) ἰδ τοϑδῃξ; ἴ00 αἰ δογθησοο οἵ [Π9 ἔντο ἑάοωδ ἰδ 
ΤΏΘΓΟΙΥ {π͵8: [κι (Π9 ΟὯθ ἴγοια ἴδιο ἰάθα οὔ α ωμάοσγίως [9 
Τθθηθ ἔμ6 δηάίηρ οἵ μοσττωδιυδηὶ ρῥ]δοο, [π6 οἶδοθῦ ἔγομι [.9 
[άθα οἵ τηεπι ὈΘΣδὨΐρ ἐπ ἢΠ6 ΤΑ ΠΥ ἀθηοῖοα (86 ροδδοδδίοῃ οὗ ἃ 
Ῥογιωδλῃθηΐ μἶδοθ."--Ο. Α. Β.} 
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Ἕο πα πατι.---ΤῊο ἰγδηβδιϊοθϑ: “ΤῸ Βὶ8 
πεϊσιῦυοτο᾽ (ϑ8θρί., ὅγν., [μαϊμογ), οὐ, “Το ἐμ9 
πίοκοι," (ον! ᾿πίογρϑ. δίθοο Βοβϑῃι.) 86 ἰπ- 
εοῦσθοὶ. 716 οχρβηλίιίοη οὗἩ ἰ9 Βα. “6 
Ὁ ΘΑΓΞ -- ΎΟΝΒ ἴ0 ἀἋἀ0 [ιἰπι|89}7 δὴ ἰΠ}ΌΓΥ͂ -ς ἴῸ 
Βατὶ δἰ πλϑ6] 7, Θϑρθοὶ Δ Υ ΟΥ̓ ἰδϑιίης δα πλονιϊ- 
οαϊΐοη, 18 ΡΔΥΓΥ ΘΟΠΙΓΒΕΥ͂ [0 υδαρο, δη ΡΔΡΟΥ͂ ἰ00 
Βρεοί βοδΥ αδϑοοιίο. Ηαρί,, Ηἰιεὶς, θ 6] ὑσβοι.. θβίἃ- 
ὈΪΙ|5} τὴ6 Ἔχργοβϑβϑίοῃ 'π αιθβίζθη ΙΔΟΓΘ δΟοΌΓΑυΘΙΥ 
183 γοποπια, Ηδηρβί., ἀ68θη., ὈΥ τοίθγθησθ ἰ0 
189 ἰδν τοθροοίϊηρ 5ἰα-οἴογίηρΒ οἢ δοοουπῖὶ οἵ 
ξαϊ οὐϊηρ ἴο ἱποοηϑίἀοταῖθ οι 8 δα γοῦ8, ΠΟΥ͂. 
γ. 4, τ θογο ἰἰ ἰ5 ογυίἀθα ἰῸὸ ὀχοβδηρο ἰδ δηὶ- 
ταὶ τονσοά [ὉΓ 8ὴ οδοσίπῷ ἴὉΓ δηοίμον δηϊπιαὶ, ΟΥΓ 
ἴον ἰι8 γαϊαθ ἰὰ φοϊά. Ηιυρίοϊά δάάιιοθ8 ὑπ δα α]- 
(ἰοῦ! Α] Γοΐογοησο ἴο ἔργ. χχγυϊ!. 10, 88, αἷἴνονρ αοἷοὺ 
δυά. Η. Μίςϊ., νθγο ἐμ 6 αυθδίϊου ἰ8 οὗ δ]0ογ- 
ἷησς 86 τοῦ ἰἰδοῖϊῖ. Τη9 Ὠγροίμοιΐσαὶ δηΐθοθ- 
θαι 18 ἰῃ 86 ρογίδος, (16 δοῃϑοαυδηῦ ἴῃ ἐδ 6 1π}- 
Ρεγίοο. [{Τ829 ΕηκΙ θὰ ῥγάγοῦ- Ὁο0Κ τϑγϑῖοα 
δοτα δῖ 68 [ἢ9 τοπάογίης οὗ ἰμο ϑορὶ. δὰ ἱμπαὶ οὗἁ 
ἰδε Δ. “8Βο ιμαὺ δυοαγϑί μηίο λὶδ πείσλδον, 
85} ἀϊδπαρροϊαίοι εἴπ ποῖ, ἐμουρσὰ ἰὉ ΜΟΓΘ 0 ἠῥδ 
ὄιση ἀϊπάγαποε.᾽""---Ο. Α. Β.] 

ϑέγ. Υ. ον, ὅ. Τιὶΐβ τοΐουθ ἰο ἴον. χχγν. 87, 
ὙΠΟΤΘ ΠΒΌΓΥ 9 Του Ὀϊἀἄθη, πὰ ἰο θαι. χγὶ. 19 ; 
χχυῖϊ!. 22, ποῦ Ρυπίϑηπιοηΐ ἔοσῦ υπτὶ χμίσοι8 
δπ ζηιθηὶ 18 δοοοπιραηϊθα ψγὶ τὰ (9 σαγβθ. [Ὀ6- 
τότπο: “ϑασὰ ἰα ἴ6 ἄσυτο οἵ δβἰαΐη 059 ΠΟΠΟΥ 
ἄγατο ὉΥ ἰα ρθῃ οὗ ἃ ψΦ ον 8} ροοὶ. Ομ νι βιίδη 
ΘΒ ΤΔΙΓΥ ἰἰπ8 ποὶ ἀτθαιηθὰ οὗ ἃ Ὀγίχείου. 79 
ἢδνθ ποορὰ οἴϊοῃ δηὰ βογίουϑ! Υ [9 ροη ον ἰ. ΕὟΡ 
ἣξ ϑῆονν5 8 ἰῃαὶ δι 1 ἰῃ ἀοα δηὰ βροιΐθ85 ἰῃἴορ- 
ΤΊ τῆλ  ἢοὶ Ὀ6 ϑυπάογοα; (πὶ τοὶ ρίοη ἀοθ5 οί 
Υοὶ! οὐ Ἄχοιι88 θυ αἰϑῃοηοϑιΐοβ: ὑμδὺ ἰοΥθ ἰο 
οἱ ἐβ ΟὨΪΥ {Ἰι6π ψογ ΠΥ οὗὨ 16 πῆχὸ νγῆθῃ ἰΐ 18 
ἴδε ἴο δηὰ Ὀοηά οΥ ΟΥ̓ΘΡΥ δοσίὶΆ] νἱγτίὰθ. δοὶ 
10 18, 89 ἰξ γόγο, ἃ ἰουσῃϑίοπα ἰὸ ποσὰ γ7ῦ9 
ΒΒ} Ὀτίπ οΌΓΒ6]γ968."--Ο. Δ. Β.1 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ͂, 

1. 7δο πιοβϑὶ ᾿προτγίδηϊ σμέδέϊοη ἐπ {86 δᾶ 89 
ἀαιϊν ἐαγτε οὗ ἰμο86 Ὑ[ἢχκὸ ἴθα αοα, αγο, ΒΟῪ ἰο 
δἰιδίη ἴο ἰμ6 ρεγπαπέπέ οἷδοθ οἵ ἃ σωέδέ ἴῃ (ἢ 6 
Βουϑο οὗ Θοἷ. Εον (1.18 ᾳφαθειϊοα τοίθγβ ἔτγοιι 
ἰἴ6 ἴο εἰεγπέέψ δὰ ἔγοιῃ (80 οἷά οονοηδηΐ (ὸ 
(86 ποι. ΕῸΥ ἴὑ 8 ἰγὰθ ὙΎ ΠΙΑΥ υἱδὶέ [8 Βουδθ 
οἵ ἀοἀ ου Θαυὶ δηὰ ὃὉθ ἃ χυσϑὶ ἰὰ ἰΐ ; Ὀυὶ νὸ ἀο 
ποΐ αιρεὶξ ἰποτοῖὶα, Ὀμλ οσέεόγραία 7) υΐπε δογυΐδε 
Δυὰ τγεσοῖῦο ἰβοΓΟΌΥ ὡριγώμαξ γοοα δαὶ ποιγὶδἢ- 
πανί ἴῃ ογονρ ἴἰὸ ἃ ἔωτίπον »έστίηπιασα. αὶ ἰἴΐ 
πὸ τουἹὰ ποὶ ΟὨἿΥ Ὀ6 βογυδηίβ οὗ ἀοα Ὀπὶ αὐ [86 
δδῖ0 ἰἴπ|6ὸ οὗ (80 λοιμοελοία οὗ αοἀ δΔοὰ ἐεζξοιο- 
εἰἰέζεπα ψὶϊῃ ἰθ6 βδϊπί8 (Ερδ. ἰϊ. 19 54ᾳ.}, διὰ 
ΠΟΥ͂ΟΡ ὙΘΥΘΡ ἴῃ {18 βοοϊθίγ, ὑβο Ὑ1Ο τηϑὺ ΡΔΥΓΥ 
δθ8 ῥ]δοθὰ ὕροῦ διηοίμον βοὶϊ πὴ ὑπαὶ οὗ (116 ἐαιο, 
δη μαγιγ Ὀ6 ᾿16Ἁ ἔογι δΌονοΘ 811 πὰ ὀυοῦγ Κἰπα 
οὗ τογελὶΡ οπ εαγίλ ἰηίο οοπιπαπίοῃ ψὶϊ ἢ ἢ 9 
δυκοὶβ 'ἰῃ δἀογαϊΐου δηὰ τῖϊὰ {Π6 ὈΪο88θθαὰ ϑβϑαϊπίβ 
ἴῃ τ86 ἀξασεπὶν ϑαποίυαγυ, δπὰ ἴοὸ (06 ρδγίἰοὶ ρδ- 
(οι ἰὰ ἰ6 ππαγγίασα διρραν οὗ 016 [δῦ (Β6ν. 
χὶχ. 9; δορ. Μαῖί. χχὶΐ. δῃὰ χχυ. 

2. ἴῃ ἰδ6 Ὀινίπο ἐαισ ᾿ἰβ8οϊ ἢ (6 γ9 18 8α ρσοδὰ 
ἩΔΙοΝ ἀγίγοσ 8 ἴ0 (6 Οο8ροὶ (υἱ χ. 28 84), 
δη4 πιο ἰπγοῖζοβ δηὰ Κοορβ αἰΐϊγο ἃ ἰοησίηπσ 
δίνουν 1, Εον ἰδο ἰαν ἀοιηδηὰβ ἱγγοργοδοὶ δ ὉΪ 6 
δοηάυοὶ δὰ βἰποοῦϊ δηὰ ρυτγὶίγν οὗ ἱβουχὨίθ, 
ῬΟΓῚΝ δη] του ῖκ8, ΙΟἢ Δγ ουπὰ ἴῃ πὸ πηλῃ 

[86 μοὶρ οὗ [86 ἰδ δ'ομο, Οὐ 1ἐβ τῇδ ῃβ οὗ ῥζγο- 
Ὀἰιϊδιῖοα δὰ οἵ δαηοἰ βοαίίοη. Βυὶ πο ἰὰν Β83 
ἰ15 αὐἰάϊπφ ταῖαϑ ἴῃ (818, ἰδδὺ ἰζ ποΐ ΟΠΙΥ͂ ἴοτπιϑ ἃ 
ἀϊδίογίοωἑ δίασα 9.) τουδἰαίίοπ, Ὀαὺ 18 δ Θθ58θ018] 
Ρᾶτι οὗ ἰδμς ὀοοποπ 97) δαἰσαίἑο". 

8. “ὁ πιυϑὺ ποϊΐοο, (αὶ ὑΠ0 Ῥδβαῖῃι τ ΓΟ ΙΥ͂ 
Ῥτγοϑθηῖθ ὑπὸ ρογίγαϊν οὗ ρίουβ ρϑορὶθ, σψιϊμουὶ 
ϑιονίης  Θη66 ἐδ 18 ΘΟΠ168 ΟΓ ἰδ ἰο ὃ6 διϊαϊποα, 
Ηδμσο ἱΐ ἴ8, τὺ δὴ ὕπνν180 ΠλΔΠ ΠΙΔΥ͂ 880Υ109 
ει... νῃῖοῖι ἰ8 Βαϊ ἴῃ Π9 Ῥβαίω, (ὁ πιοῦὰ] νἱσίὸ 
διὰ ἴγϑο Μ}}}, σα ϊο γοὺ ἰ8. 80] 0} Ὁ δμὰ δοῃμθο ὃ 
ποῦ οὗ Ὀινίμο σγᾶσο, νοσκίηρς ἴῃ υ.8.᾽᾽ [κυ δον, 

ἨΠΟΜΙΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Ηδ ψἢο πουϊὰ ατσεῖϊξ ψὶι αοὰ ἴὰ Ηἰ8 Ἀου8β9 
τηϑί δἰαρὶ ἰπιβοὶ ἢ ἰοὸ 016 δυγδ σοιηθηίβ οὗ ἀοα᾽ 8 
᾿ιοι.86.--- ὁ ΠΙΔῪ Ὀ6 πυϊεα ἴοὸ ΘΟοἀ᾽Β Ὠου86 βηι 
ἰ8Δ 0190 διὰ γοῖ ποὶ ζαϊῃ (6 δηγοψπιεπί οὐ ἱμαΐ 
μοῦ αοα ΟἿ. 8 υ.8.---Τὸ ἀδϑῖτο σοπιπιμπίοπ ὶι|ὰ 
Αοα δηὰ ἐγαηδογόδς ἴπ0 σΘοιδη68 οὗ αοα 8χθ ἰγ- 
ΤΟΟΟΏΟΘΙ Δ Ὁ]6 ἢ ΟμΘ ΔΏΟΙΠΘΓ ; ἴογ νἷοθ δοραγαίξα 
αοἀ δηὰ τοδῃ ἴγομι ὁπ6 δποίογ.---θ 80 ἰΓῸ ΪΥ 
1.85 δηἀ βοοῖκβ οοτηπλ ηΐοη 11} οὐ, ἢ88 δηα Β66 8 
οουχπλοΐοι ᾿Πἰκονγῖ86 τὶ (868 Ρίουβ, Ὀὰϊ δυοὶ ἀϑ 
(6 βοοσϊοὶγν οὗ (9 υπρχοάϊγ. Τμ0 ἑσὼ Τουιδίηδ 
οοηδίαπεϊν ναὶϊαϑ ὉΪΘ 88 ἃ ΓΙΓΓΟΥΡ, ὉΔῚ δηα ὈτγίαΪο. 
---ἂὸ νλο τῖϑῃ 8 ἰο Ἅιοοἰξ ,οτγοῦεν 1 αοά, παιδὶ 
ἰπφιῖτε αἴτεον αοα ἴῃ ἐΐπιε ὅπ 866}. ἱπί ΘΓ σοῦ ΓΒΘ 
νι αοἀ οἱ εαγίλ, δηὰ ἴον (8 Ῥυγρονο 86 (ἢ9 
πιεαηϑ οὗ στασὰ οἴεγοα ὈΥ αοἀ δοοοταϊης ἰο ἰμ6 
οτἐν οὗ δΔαἰυαίίοπ. 

ΟΑΙΤΨΙΝ: [Γ ΔῺΥ ΟἿ 158 ἀογοίοα ἰο τὶ ου 8} 688 
δ τπιοἀογαιίοι ἰοτγαγ 8 δἷ8 πο ζ ἢ ΌΟΥ, ᾿16 508 
ὉΥ 18 δοίβ [πὲ Β6 ὕδατβ αἱ .---ἰ 18 ποὶ ἃ σοῃμμοῃ 
νἰτίαθ 0 ΒΟΠΟΡ ῥίουβ 8δηα σἰχζυύθουβ πιο. ΕῸΓ 
Ὀοσδυα86 ΒΟΥ δῦ (μ0 οβδβοουτγίηγδθ οὗ (6 πογ]ὰ 
ὑποὶν γί 8 ἀβυ }}Ὁ ϑῆδτο ἐμοὶ δαί τὶ (ἢ (ΒΘ. 

5ΤΑΒΚΕ: Ηο ψ0 Πλ5 αἀγο] ἱη (6 ἰΔΌΘτηδοΪθ 
οὗἩ ἀοἀ 845 ἃ ἰγυθ οἰ(ζίξοη, τὶ! ᾿Πἰκονσ86 σοιμαΐῃ 
ΤΌΡΘΥΘΡ ΟἹ δα δοῖγ πιουπίδΐη οὗ (0 1,οτα.--ὦ 
Ομ τίβϑιϊδη 88 δ ρἱϊχυὶι βουϊὰ μαϑίθη ἰὸ ἐδ 
τηοπηίδίη οὗ ἀοά.---Το δνυοϊάδλησο οὗὨ οΥἱ} Ὀο] ἢ 9 
(ο {π9 Ῥγόορον γχδὶῖκ οὗ ἃ Ομ νι βιΐδῃ, ἃ8 ψο]} ἃ5 (ἢ 9 
Ῥγϑδοίϊοο οὔ ζοοάποββ:; πο ἢ οΔ Οχἰδὲ πίϊποαυΐ 
πὸ οἰμοῦ, βίῃσθ γαρθηίϑηοθ ἀδραγὶβ ἔγοπι ουἱὶ ἰὸ 
βοοα.---Το τονγατάβ οὗ ροά]! 688 δὺῦθ ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
ἰθιρογαὶ, Ὀὰΐ ὑΒ6Υ θη γ9 οὐθῃ ἀπίο οἰδσγηΐίγ,--ο 
ΒΕΙΝΕΚΚΒΕ: Οοοά πον ρ᾽]θ8θ0 αοἀ, ποὶ οη 8ο- 
οοαηί οὗ ἐμοὶ ον ον, Ὀὰὶ οἡ δοσοιιηὶ οὗὨ {16 
θο] ον; ΡοΥΒΟῺ8 τὸ ἀο0 ἰΒθη]. ΕὟΌΥ κοοὰ νοῦ }κ8 
ἈγῸ ἴθ ἔγυϊ! οὔ [αἰ δορὰ ἰδϑι γ ἴο δὶ! ἢ. -- 
ΕΒΑΝΚΕ: ἮἯΠΟ {|1}} Ὁ6 ΒΑΡΡΥῖ Ηοθ γὴο δη8 8 
᾿ἰνίης δι} δηὰ δον Ὁ ἴο Ὀ6 ᾿ἰνίηρ ἴῃ ἰἰ8 ἔγυϊι5 
δηα 118 Ῥονγθν.--- ἜΊΒΟΗ : 6. δ᾿ πο Ὀ9 80 ΘΑ ρ07ΓΥ 
ἴον ἰμϑιγυσίίοῦ ἴῃ τηδίΐουβ οὐὗὁἩ ΟἿἿ βαϊναιίοη, Ὀυϊ 
ἐπᾶὺ αοὰ [18 8ι.}}} πιοῦθ ἀθβίγουϑ ἰο σγϑνῦθδὶ 
ΗΐβΒ νὶ}} ἰο 8 γτοβροοίϊπηρ ἰμθῃηι.---Τ Ππονῦσκ: 
ἴῃ (6 οϑβιϊπηδίΐοη οΥ̓͂ 4}} δυμηδῃ τηοτῦὶϊ ἴΠ6Γ0 
δ δ0 ΠΟ οὐδοῦ βίβδπάαγάὰ ἰμβδὴ ἐμ δὰ οὗ 
(οἀ.--ΤΑῦΒΕ: [ὁ 8 ποῖ: τγᾷο Ὑ|] σοπθ ἰο 
ΤῊΥ ἰαρογηβοϊοῖ Ὀὰϊ: σψο ἘΜ] αποοϊ 3 πο 
ΜἘμῚ γεπιαϊη. 3 ἸὙπαὶ 18 8 στοαὶ πίηρσ τ θη τγ79 
ἐΐπκ, ὑμᾶς ἰδ Εδίμοῦ οὗὨ 18 Ἰοάρσίπρς Βουδο 18 
116 Ηοὶγ Οη9 οὗὨ ϑΓδο], δῃὰ (6 ζσιιοβὶ 18 8 βίῃ που 
Ὀγ Ὀῖτιδ. 
ΓΠΑΤΙΕῚ ΗΈΝΕΥ : [18 ἐπ Βαρρίηθ85 οὗἉ ρἱοτί- 

βοά βαἰηΐθ ὑπαὺ ὑπ  Ὺ αἀνγ6}} ἴῃ (δὶ ΠΟΙΥ ἈΪ}}, (ΠΟΥ 
8ΤῸ δὲ ὑοπιθ ὑδ6γθ6, ΠΟΥ͂ 8}}8}} 6 ἤοτγουϑσ ὑἢ 609. -- 

ὈΥ πδίαγε διὰ τ 8ῖο 8 οδπηοί θύθῃ ὃθ αἰἰδὶ θὰ ὈΥ  ΤΒΟΒο ἰμδὶ ἀοδβὶγο (0 ἱεσπον ἱμοὶν ἀπίγ, τὶϊ 8 σθ- 



1.0 ΤῊΗΕ ΕΙΒἙΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡῥΒΑΙΜῆ. 
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βοϊαϊτίοη ἰὸ ἀο ἱΐ, ν|}} πὰ τἘ86 ϑονγίρίυγοβ ἃ ὙΘΥΥ͂ 
ἕαϊτταϊ ἀϊγοοῖον, δπὰ οοηβοίθαοο καὶ 410} πιοηϊ- 
ἰ0Γ.-ῶπ οδίῃ 18 ἃ βδογοὰ (μη, νυ ἱσὶ γγ ταυδϑ 
ποὶ (δίης 0 ΟΙᾺΥ ἤμϑι διὰ Ἰοοϑθ ψιθ. [ὦ βἰῃρ- 
ἰης 18 ῬΒβδίιη νγὸ ᾿τηϑὺ ἰθαο δηἀ δαιμοηϊδὶὶ 
ΟὐΣβοῖνοδβ δὶ οηθ ἀηοίλοῦ, (0 δϑηΒννο" τλ6 οἰ ΓΔ6- 
ἰοῦ θγο σίνοῃ οὗ [16 οἰιίζθῃ οὗ Ζίου, (δὶ τγ9 
ΤΩΔΥ͂ ΠΟΥ͂ΘΡ ὉΘ πχοΥϑαὰ ἔτοπι (1Δ0α᾽8 (ΔΘ Ο01]6 οἢ 
δε, δη ΠΩΔΥ ΔΓΓΙ͂ΥΟ δὶ ἰδϑδὺ δ ἐμδὶ ΠΟΙΥ Ἀ1]], 
ΘΓ ΜΗΟ 884} ὈΘ ἔοΓΘΟΥΘΡ οὐυἱ οὗ ([16ὸ τοδοὶ οὗἁ 
ἰοειηρίδιϊοη ἃπα ἀδηρογ. --ΒΑΒΝΕΒ: Εἰηάηθ688 δηι 
δ δοσοιῃποαδίίης βρὶ εἰ ἴῃ. Ὀι1.51 685 ἰΓΔηδϑαοὶ 09 
δ 88 πλιιοῖ ἀθιηληἀοα πον ὈΥ ἰδ 6 ῥγϊῃσ! }}68 οὗἉ 
τοὶ χίοι ἃ8 {Π0Ὺ ψότο 6 (18 Ῥβαΐτα γγὰ8 Ἡσὶϊ- 
ἐδ, ΟΥ̓ 88 ΤὨΘΥ ὑοῦ ὑπ ον [86 ἰδ Ὁ νυ ἱσὶ Τοῦ δά 6 
480 ἰδικίηρ οὗ ἰπιθγοϑὶ ἔγοτα 8 ῬοοΟῦ δῃὰ ποϑὰγ ὕτο- 
{86 γ.---ἸΤΟΚΡΒΤΟΒΤΗ: θεν, ἴῃ δβἰαρίης (8 
Ῥβαΐμὰ, 18 ἰθϑδοιβίηρ 8 ΠΟΤ 00 ΤΩΔΥ δἰίδίη ἰδ9 

δῦουϊ ἰμθπὶ, βοοά πιθὴ ὙΘΔΙ δοιὰ ἰπ ἐδοὶς Ῥο- 
Βο9. Ουγ ἰιθανὺ τιι8ὲ Ὀ6 (6 ΒΘΠΟΙΌΑΓΥ δηὰ χο- 
ἴαξο οὗἩ ἔγὰι, βιοιϊὰ ἰὶ Ὀ06 Ὀδπηίβιοα ἔγοῃ 4]] 
ἰ6 νον] Ὀοβίο, δαὶ Ὠυπιοα ἔγοιῃ δίπους ΤΏ6ἢ ; 
αὐ 4}} γἰϑὶς γὸ σϑῖ οηἰονίαϊ ἰδ9 86] οὗ ἔγαι, 
ἴον ὕγαν ἰ8 Θοἀ᾽ 5 ἀδιρμίοσ, ΨὙὯλο τουδὶ 6 δαγοο 
ἔα} μι ἐμ9 βϑαῦὺ 18 ΚΓ ὶν ἄχοὰ αηὰ μριι]οὰ ἴῃ 
ῬΥΪΒσΙΡρΙΘ, ἴον ὑθηάθΓΏ 988 οὗὨ δοπβοίθῃηδρο ἰόντ 
ὑγαι μα ϊπθδ5, ἰκὸ ἐμ ὈϊΪοοῖα θὰ ἃ ρϑδοὶ, πϑεὰβ 
56 η110 Βα] ηρ, δηἃ οὔσθ ἰοϑί ἰΐ τόσο δατνὰ ἰὸ 
τοραΐῃ ἴ{. Φεϑὺ8 τῶβ ὑμ:0 ΤῊΪΓΤΟΣ Οὗ Β, ΠΟΟΥΪΥ 
δπὰ μοϊΐ 988. ΟἿ, ἐο Ὀ6 ΠΟΥ Πα ἴΟΓΘ ἕαβῃϊοποι 
αἴϊον Η]β δἰ τα! } 46 1- τον Ιοτὰ βραῖκο δου] οὗ ἢὸ 
τλδη, Ὀὰὺ ὈΓΘΑΙ θα 8. ῬΓΆΥΟΥ ἴῸ Ηἶδ 068: π 
τί ὃθ ᾿ἶϊκα Ηΐἶπι, οὐ γγϑ 8.}4}} πϑυοῦ 6 πὶ Ηΐτ. 
-Ἴἶὸ 81} ροοὰ τῇϑῃ ὅὁ οὐ 8 ἀϑθί οὗ βοπουῦ, διὰ 
Ὅ6 ὮδγΥθ η0 Υἱρὶὶ ἰο δα νον ταδὶ ἰδ ἐμοὶν ἀμ6 
ἴο ΨΊ]9 ῬΘγβοῦ8 ΨῈ0 ἈΔΡΡΘΏ ἰο Ὀθ ἴῃ εἰ χἢ Ρ]δοθδ. 

Ὀ]οϑβθάπο88 οὗ {86 νου ϑιϊπρς τηϑηβίοηβ.---ϑρῦα- --Ὁ Α, Β.] 
ὍΒΟΧ: ΤΒουρὶ ὑγαι8, 16 ΓΟβο8, δύ ἱμΟἢ8 

ῬΒΑΙΜ ΧΥ͂Ι. 

Ἡϊολίαπι 9.7 Ταυϊά. 

1 ῬΡγδβοῦνο πιο, Ο ἀοά : [ὉΓ ἴῃ πθ6 ἀο 1 ρμαυΐ ΤΥ ἰγυβί. 

2 Ο νῷ 8ουιΐ, [ποὺ μαϑὺ Βα] ἃ υαπίο ἔπ6 ΒΡ, Του ατέ Υ Ιτά : 
ΜΥ ροοάῃοβθθ ουίοπα οἰ, πο ἴο [δ66 ; 

ὃ Βιι ἴο ἴδο βαϊηΐ5 ὑπαΐ αγό ἰὰ 6 δαγίῃ, 
Απά ἰο μο Ἔχοβ]οηῦ, 'ἰπ  οπα ἐθ 811 ΤΥ ἀοΙρηΐ, 

4 ΤΠΟΙν βουγουϑ 88] Ὀ6 ταῦ Εἰ ρ|164 ἐδαέ μαβύθη αϑν' δμοίμ ον φοά : 
Τηοἷν ἀγίηϊς οἤδουίηρβ οὐ Ὀ]οοά {111 1 ποὶ οὔδσ, 
ΝΟΣ ἰδῖκθ ἊΡ ὑμοὶγ πϑηλοβ 10 ΓΑΥ͂ 1108. 

δ 16 Το} ἐθ (Π6 ρογίοῃ οὗἨὨ πιΐηθ ἱπμ ον 8η06 Δ πὰ οὗὨ ΓΩΥ͂ ΟὔΡ : 
Του πιαϊπίδιποϑῦ ΠΥ ἰοῦ. 

6 ΤΠδ 1᾿π605 δτὸ (116 ἢ αηΐο πιὸ ἴὰ μ᾽] οδϑαηΐ ρζαροϑ;, 
ἴοεδ, 1 παν 8 ροοάϊγ Βουιίαρθ. 

71 νὶ}} Ὁ1]658 {π6 ΟΕ, το μα ρθη πλ6 σοιπΠβεὶ : 
ΜΥ τοΐῃβ 4180 ἰῃβίγισῦ τη ἰῃ ἴπ6 πίρῦ ΒΘΆΒΟΠΒ. 

8 Γἤγ6 βοὺ Π6 [ΟΒἘΡ ΑἸ Αγ 5 Ὀοΐογα ΠῚ : 
Βοοδυβθ ἦδ ἐδ αὖ ΤΥ τὶρμῦ Βαηα, 1 5841} ποῖ 6 πχογοά, 

9 ΤΠΟΓΟΙΌΓΟ ΤΩΥ Βοδτί 8 χἰδα, δπα ΤΑΥ̓ ΡἸΟΥΥ το]οϊ σοιἢ : 
ΜΥ ἢσϑῃ αἴ5ο 8[.4}1] γεϑὺ ἴῃ ΠΟρϑ. 

10 Ἐὸνὺ που νὴ] πού ἰθαᾶνα ΤΑΥ͂ 80] ἴῃ Π6]] ; 
Νεϊίμον χὰ] τοὺ ϑυβδν (ϊη6 ΗΟ ΟὨθ ἰο 866 οογτιρίοπ, 
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11 Τπου νι] βου τὴ 186 ραίλ οὗ 118: 
ἴῃ ΒΥ ΡΓΌβθηο6 8 {01} 688 οὗ ἸΟῪ ; 
Αἱ ὼγΥ τῖρμῦ μαμὰ ἐλόγθ αγὸ Ῥ]ΘΑΒΌΓΕΒ [ῸὉΓ ΘΨΘΓΠΊΟΙΘ. 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΥΙΟΑΙ, ΑΝῺῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ. 

ον 89 Ττίτικ υἱά. Ἰηϊγοἀυοίίοη. Τ6 τηϑῃίϊ θη 
οἵ 186 νοτβοὶρ οὗἨὨ ἰάοἶΒ, νοῦ. 4, 18 ποῖ οὗ β6}} ἃ 
ΘΒΔΙΔΟΙΟΡ 88 ἴ0 Ἰοϑὰ υ8 ἰο [ἶπῖκκ οὗὨ [86 ἰἰπι68 οὗἁ 
86 οσχὶϊθ (Βδιίοορ, Ῥγοδεπ Ὁ. 42 βα., ἀδὲ ἐηζεγὶδ 
ὦ 848 84.) ; δῃὰ (89 ἰαῆχαερο ἀοε8 ποῖ ἰ6δὰ ἰ0 ἃ 
πιὸ ϑυ υϑοααδηΐ ἰοὸ [86 οἰσθς ἢ οομίυτΥ (Εν 4]α), 
νυ το θαεανὶὰ (Ηἰιτς). Το βροοὶδὶ οοοαβίοῃ ἷπ 
δ14 16, Βοτοτοσ, σδηποῖ 6 Καοση. δίδηνυ ἐδἰηἸς 
οὗ (μα εἶαι6 οὗ ἷ8 δοοὰθ δἱ Ζικίδς (Κπδρρ) 
διοης ἱμὸ ῬὨΣ δι ποθ, ποσΟ ἀθϑῖγθ δίΐον ἐπ 
Ρίουβ (5 4..}} δηὰ ἰοπιρίδιϊοι ἰο (86 ψοσϑῃϊρ οἵ 
ἰάοἷ5 (Ῥα]., ΗἰἰΣ1 4) ΓΘ ὙΘΥῪ παίυγα]. Ηἰισὶς 
(808 Ἔχ Ὁ Ϊ δ᾽ 8 γ6γ8. ὃ, ὃ. 9 ὉΥ 1 ϑδιη. χχχ. υἱά. Ὀ6- 
ἰΙογ. ο  ἰχβοῖ (Ὠϊ ΚΒ οὗὨ ἃ ΒΟΥ ΓΘ βίο 685 ἴῃ (86 
Ἰδίοῦ Ρατὶ οὗ δαν ̓ 8 ἴθ, δἵιογ {89 Ὀυϊ ἀΐηρ οὗἁ 
80 Ρ41466 οὗ οοὐδν," ψ 8}}18ἱ Ἠυρίο]α ἀἰδριθ8 [Β9 
ἰάοα τπ αὶ νϑρ. 10 "1 κουῖβο δοννθ ἰδὲ ἢ9 Ἧ65 ἴῃ 
ἔτοαι ἀδῆροῦ (Ηρηρβι.), δηὰ ΒόΒ] δραΐη, νὶτἢ 
186 αποΐθηίδ, Βο].8 ἔλδὶ 1π ρϑθ γα) ἴἰ0 [Π9 {1π|0 οὗ 
86} 5 ρογβοσυίίοη. Τὴ ροδίϊίου οὗὨ (8 ῬΒΔ11πὰ 
ἰδ 186 οτὰον οἵ Ρθ8]πὶ8 18 βϑῦιδρ8 ἀοϊογπιηθὰ ὈΥ̓ 
(86 οχργοβδϑίοῃ, "ποῖ Ὀ6 πιοΥϑα,᾽" γ8γ. 8 ὁ, (ῃ9 
βδιὴθ ἩΪΓὰ τ δἰ {86 Ῥγουου δ Ρ88]πὶ οοβθά. 

[το ΟΒΠΑΒΑΟΤΕΕ.--- 9 ἔγοί οἰδυ8θ σοη δ᾽ 8 ἴῃ 
κεττὰ (86 ἱβουρσῃὶ οὗ {86 Θηιγθ Ῥβαΐπι, πδιη ον, 
(δαὶ ἐ.6 ρίουβ ἴδῃ [88 δ᾽ ὙΔΥΒ ῥγοίθοίοῃ νυἱι} 
θοὰ αχαϊπδὶ 4}}1 818 θηθπιΐθβ Ετγοπι (818 8.881ι:- 
ΤΆΠΟΘ ΔΓΪ86Β ἰὴ ΟΤΥΥ Οὗ ῬΓΔΥΘΥ ΥΟΓ. 1, τὮΟ86 
ἴοττο βδονθ (06 Θχρογίθῃοθ οἵ ργοββίῃςςῷ ἀβδηροῦ, 
δυὶ πιο 816}  ῬΆ9868 οὐϑῦ ἰπίο (89 σοῃΐοθϑϑίοη 
οὗ 6 τᾶν ἰῃ ὑγϊοὶ [86 Ῥϑαὶ πιῖϑὶ ῬγΟρΟϑ98 ἴο 
δοὶ ἰὼ οοηϑθάϊθηο06 οὗ ἷβ Τοϊδιίοη (0 αοἀ (γον. 
2) διὰ ἰο ἢΐβ ρϑορῖὶὸ (τον. ὃ)... Τὰ ἴθυβθ 
δηὰά Ὀοϊὰ πιδπηοῦ, δοτὶ θυ [ὁ ΟὐὈΒΟΌΤΙΥ, 
ἴπ ἴ868 Ῥγοδθηίδείοη οὔ δὸ οοῃίγαβὶ (Υοσ. 4) 
ἴῃ πο ϊοἢ (6 ῬΒδιἶδϑὺ πιδὶ ἢἰα] ἢ 8 ἢ] π]86} ἀραϊηϑὺ 
[06 τΟΥΒΕΙΡΡΟΥΒ οὗἠἨ ἰάο]β, νὰ 8}} 118 δβδά- 
Π688, γοὶ Δ᾽ 88 δ Θῃογροὶΐο ἰοῶθ, ἰΠ 68 
Ῥ88868 ΟΥ̓́ΘΣ ἰπίο 4 ἴον, υπάυϊαϊλης ον οὔ ἃ 
ςαδἰπιοὰ ἔγατηθ οὗ τἰπὰ ἴῃ Π6 ἀοβογί ρίϊου (Υ6Γ8. 
δ, 6) οὗ 60 χοοὰ οἰοβοῆ ἰπ (οα, δηὰ οἵ (9 
Βαρρίῃθδβ δ᾽ οἱιϊθϑὰ οὐ δοδοιπί οὗ (8. [ἐ ἱμθὴ 
ἰὕγη8, ργδ βίης θονδὴ (γον. 7), (9 0580} }} οὗ ἐμ 
Ῥοδίεἶοα οὗἉ ἴ1μ6 Ῥα]μἶδὶ οϑι8 Ὁ} 186 ἴῃ Ηἰμπ (νθγ. 
δ), δηὰ γἱβεβ ἵγοι ().6 δβϑύγδησοθ οὗ {1118 δοπηπηι- 
ποι τ Οοα, ποῖ ΟὨΪΥ ἰ0 8 1 116ηἰ ἀδο]αταίῖοι 
οἵ ῥγοδοηῖ ἱνί πο ῥγοιθοιϊΐουῃ (Υϑῦ. 9), Ὀαὶ ἴῃ 
Ῥτορδοίϊο ἰπϑρίγαίΐοῃ 0 ἃ ργορμῃθιῖο Ῥτοϊῖδθ οὗ 
1:6 ογου ]δϑίϊπρ Θη]ογιηοηί οὗ πβαϊνδιΐοη (Υ6 78. 10, 
11). ΤΏ [Ο]ον ίης ἱπιογργοίδιΐοη ν0}}} οχρ]αὶῃ 
(89 Ρτορμοῖίο δηὰ Μοβδίδῃϊο οἰιδσδοίοσς οἵ μὲ8 
Ῥδδββαζο. 

ϑιγ, 1, ον. 1. [ΑἸοχδηᾶθῃ: “ Τ]|16 ῬΥΑΥ͂ΘΓ 
ζεερ, ϑαυε, οὐ Ῥτθδθινθ τπ6, ᾿τρ᾽166 δοῖι] δυΐ- 
ἴετίης οὐ ᾿πταϊηθηὶ ἀδηροῦ, ψ Ὠ116 (110 ᾿Δδὲὶ σ᾽ 86, 

Φ(ΤΗ ἴθ6 πογο οοπεαίδίοϑηϊ τ ἢ ἰὯ6 βΌΠΟΓΑΙ ἴοπο οἵ [ἢ 9 
ΤΆ, 1.9 οαὔἰίασίοη οὗ ΔΩΥῪ ΔΙ] υδίοη ἴο ἩΔΓΠΙΚΘ ΘΏΘΙΩΙΘΒ ΟΥ 

πουδίουν ἔπεα, ἔδὸ τοδιυγιΥ οὗ [Π6 Ῥεδι το δι δ (δ ἢ δηὰ 
Βορε, ἴο οὐ πδαθ τ ΐΓῈ το δο σορίοιηρίαίοα ἀδαίὮ, [ἢΠ9 
οσδοοίουδηραφ οὗ ᾿εἶδ οὨἴἶγο δοοορίδησο Ἡΐἱξ Θοά, δὰ δθουϑ 
811 ἰ. Μοροίαπὶς δἰ] υδίοπα τοῖβ. θ9-11. ΤῈ ΏΔΥ, ΒΟΎΘΥΟΓ 
ἴατὸ ὕδεῦ σοιηροδοὰ υπᾶθγ ἴΠ6 ἰπῆἤυθηοθ οὔ [Π9 ΡτΟρὮθο οἱ 
Καοιδδη, 2 βδη). ν"].-- 1 οουὰ ποῖ σοηκίδίοῃε!γ ἱ τ 1Π6 Μοῦ- 
βίιφηὶς ΔἰἸυεΐοοϑ ατθ ὕδθῃ δα 9 Σ ἔπωσι {1|2.---Ὁ. Α. Β.] 

7 λαυε ἰγυδίεἄ ἐπ Τὴεε (Α. Υ., “1 ΤΛλε 4ο 7 ρνεΐ 
σιν ἰγμδί᾽᾽), βίαϊοβ. 10 ρτουπὰ οὗ ἷβ αϑϑυγοὰ 
ὮΟΡΘ δοά σοηῃβάρηϊ ροίἰ τοι. ... Ἐ6 Ῥτοίογιθ 
ἔογπι ἐπ 0] 168 δὰ} {118 18 0 Ὡ6Ὺ ΟΥ βϑυάδάθσῃ δοί, 
Ὀὰῖ ὁπ6 Ρογζοσγιιθα αἰγοοάγ. ἢ ποὶ οἿ]γ ἐγυδίδ 
ἰῃ Οοἀ δὺυ »ργεδεηί, Ὀὰαΐ λας ἐγιμδίεα Ηϊω Ὀθίοτγθ. 
ΟομΡ. ΡΒ. υἱὶ. 1; χὶ. 1.᾽.-,ΒὁὔὉὔ. 4. Β.] 

ϑιγ. 11. γον, 2. 1 Βα ἴο ϑοβονβῆ.---Τ 9 
ΒΔΌ. δῃηα ΤΩ ῺΥ ἱπίουργοίοσβ, δίίογ τἴμ6. ΟἸια]ά. 
ῬΑΓΑΡὮΓΑΒο, γοχαγὰ ἀπιαγί ἃ8 δὴ διἰάγοβϑθ ἴὸ (ἢ 9 
800] στ] Οἢ 8 ΠΟΡΟ [0 ὈΘ Βαρρὶϊοαά [Α. Υ.. “" Ο τὰν 
δοιμὲ, ἰλοι λαδί δαϊ ]. ἘρΥ ΓΘΆΒΟἢ5 δρδϊηβὶ {818 
υἱά. Ἠυρῆ,, πο γοῖ, ἰὼ οτάον ἴο ροὶ [86 ἢγβι ροῦ- 
Βοη ΟΝ {116 ΟἰὮΘΥ δποίθηι ἰγϑῃβ᾽ί[ 9Π.8 ΓἿΥΘ, 
ψουὰ τϑϑ ποὺ ἀἰγθοῖγ τὶ ἢ ΔΠ16ἢ., Ο]5}}., εἰ αἰ,, 
απιατίΐ, αἴξοῦυ βοιοὸ Οοαά. ἰῃ Καοπηΐο. δὰ ὃ6 
Βοββὶ, αὶ αἷϊζογ αδϑοηΐῃβ δόοαρῖβ 8 ἀοίδοί γθ 
ΟΥ̓ ΒΟΜΥΔΡΙΙΥ 88 8. οχὶ, 12: Φοῦ χὶϊὶ. 2; Ἐζοὶς. 
χνὶ. 89, δῃὰ 1 Κίηκϑ υἱῖϊ. 48; Ὀιιὶ ἀοο8 ποὶ ἀφοοϊὰθ 
ΒΟΥ {μ18 ΓΖ ]ὰγὸ οὗὨ (δ6 ψοάώ ΔΒ 118 ΣΟΔΒΟΏ 
ΤΩ ΘΤΟΪΥ ἰὴ ἃ ἀοζεοιδνο τυϊτι οὐ 'π ἃ ργοπυποϊδίοη 
ψ 6 δὰ ὈδοοΙηθ σοπιηοῦ ἰῃ {Π6 ᾿δηρυδρο οὗἁ 
(86 Ρ6ορὶθ δῇϊονσς {μ9 Αγδπιδὶο μοῦ, δα αἴ Ὁ 
86 ΔΗΔΊΟΔῪ οὗ (Π0 24 ἔσπι. εἷηρς (Ηἰἰεὶς, Επνα]ὰ, 
οὶ 1250}, δ ἃ πη ΟἿ Υ ἀθοΐαγοϑ (δὐ ἢ 6 18 ορροβοὰ 
ἰο {π Βυρροδί(ἴοῃ οὗ ΗΟ δηὰ ΒοιιοὮ ΟΣ, τ 0 
ἐπ] ὶς οὗ [80 ργοδθηὶ Ατδιηδὶο Ῥγοπιυμποϊδίίοη οὗ 
πὸ 18[ Ῥογβοῦ ρογζοοί, ἐπιγείλ. 

ΝΙΥ Ἰιοχᾶ.---ΤῊῦ βυχ, Ὑδϊοδ 848 Ἰοϑὺ 18 
δἰἱσηϊδοληοθ ἴῃ ΟΥ̓ ΠΔΣΥ ὑδᾶρὸ ἰπ 1ἰβΒ Ὀ]οπάϊηρ 
[οχοίμον νἱτἢ} αὐδη, ἰδ ΒΟΤΘ ΘΠ ρδἰἷ6 οΩ δοσουηῖ 
οὔτδο σοπίγαϑβι (ΗἸ εὶς, θ6} 1 ὑΣβοι, ΗΠ ρ[.}; γοί 18 
ποὺ ἐποροΐοσο ἰο Ὀ0 τοδὰ αὐοηπΐ (Μὶοι.), 88 δ. 
ΟΧχ. 1. Ὀυὶ 885 ΡΒ. χχσν, 28 βῆονϑ, σαοπαΐ ἰδ ἰο Ὀ6 
τοίαἰ ποα (νον Ἡ1Ὲ} ζαπιείς 1ἴ8 υϑ08] 85 ρίωγαὶ 
πιπ)εδί. ἰὼ ογάονῦ ἰο ἀοδβίβρμῃαίο Θοά, νἱϊ ραίίαοῪ 
ζογπιϑ [06 ΣΘΑΪ Ρ᾽υΓ Δ] - αν ΓΟτὰΒ, υἱά. ΟΘδοπῃὶΒ, 
ΤΌθ8.). Ἴμο οοπίτδϑι οὗ {π6 Ῥϑαὶπιϊϑὶ ἰὸ (86 
ΜΟΓΒΕΊΡΡΟΥΒ οὗ ἰάοἷ8 18 ἐμ ργορδγοὰ, {κου 80 
ἴῃ [Π6 Βοσοηά τῃθπ 6} οὗ (Π6 γογβο, (6 ΒιγΟΏ ΔΙ 
ΘΙΏΡἢΠ δ 5ἰ26α ρου βοηδὶ σζοϊδιΐοη οὗ {9 Ῥβδ]ηπιὶϑὶ 0 
Φοιοναῖι, τ οτὰ δ6 888 ἰπ ΥΟΥΣ, 1 οΔ4]]6 ἃ ὉΡΟῚ 88 
ΕἸ. (Αᾳαῖ!. ἱἸσχυρε)ὴ, δηιὰ ποῦν δοῃἴθβθοϑ 88 [18 
Μαβϑίορ δηὰ δἰ πιβοὶῦ ἰὨογοουΘ δὲ Η8 βογυϑηί. 
ΤΏ686 τοίθυθῃοοθ ἀἰδαρροδυ ἰῃ ἴΠ6 {ΓΔὨΒ]ΔΙΪΟΝ : 
“{μ6 [ογὰ;,᾽" ρῥγοΐεγγοὰ Ὀγ ὃ Ἦ᾿ οἰΐο εἰ αἷ.; τυ ίοῃ 
νου]ὰ σοηά ον Ῥχοιηϊηοηῖ, ᾿πδίθαά οὗ ὑπὸ σοηίγδϑὶ 
οὗ 186 Ῥβαϊηνδὶ ψὶϊ (06 ΤΟΡΒΙ ΡΟΣ οὗὨ 14ο]8, 
τ] ἢ '8 ἢ δοσογάδῃσθ ἩΓΠῈ (16 ἰθχί, ἰπΠ6 οο- 
ἰγαϑδὶ οἵ φοβοόονδὴ νιϊ (μη ἰάο]ϑ: .Β6ἢ] τεχαγὰβ 
0 88 οα8. αὐξοὶ.--Ξ Ὁ Του Μοτὰ ! 
ΜΕ κμοοᾶ, εἰο.---α 6 Γ᾽ 8 ἰγδῃβἸδιΐοη: “1 

τουδὶ βυ ἷγ οὐ ΤΥ δοσουπὶ [0ὉΓ 86 ΒβΒαϊηίβ,᾽" 8 
ἐπ ΡΟΒΒ᾽ Ὁ]9 ἰο 9 Ἰαῆρυλρο. [μ|κϑνν7}88 8}} ἀϊγϑοί 
Μοβαίδηΐϊο γοίδυθῃ οϑ 8ΓΘ ποί ΟἿΪΥ ΔΙΌ ΤΑΤῪ δηὰ 
πὶ ουΐ γοδβοῦ, Ὀὰΐϊ ΘΠ ΓΘΙΥ ᾿πϑατῃ β81 Ὁ1]6 Οἢ 86- 
σουηὶ οἵ γ60}, 4ά ὃ. ΤῸ ἢτνβδὶ πογάβϑ, γοῦν. 2 ὁ, 
οδηποί πηθϑῃ δΔηγ ΒἾης 6186 Ὀὰΐ “ΠΥ ροοά,᾽" δῃρὰ 
ἰηάἀοθα ποῖ ἴῃ 8} ΙΔΟΓΔ] Β6Β6-::Ξ κἰ πάη 688, τ ΟΥΪ, 
Υυἱγίαθ (Ααᾳυ]]., Οαϊν. [Α. Υ., φοοάπε46}), Ὀυὶ ἰπ 
186 5086 οὗ ποϊΐαγο, χοοὰ, ῥγοβρουῖγ. 1 τὸ 
οουϊὰ ΟὨΪΥ ἰγδηβ]αίθ, “' ΤΌΥ ΒΒρΡΡί 688 8 ποιπἰηρ 
οἢ ΤΥ δοοουπὶ,᾽ 0} τῦὸ πυϊχαΐ ἰδ 'π 86.890 

(86 δσχρ]αμπδίϊομ οὗ μυϊμοσ, Βαὶ ὃν ἄοοδ ποὲ 
᾿ 
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Ἰ68}) φγορίεγ, δὰ 2 (ϑπογίθποά ἔογαι οὗ Ὁ2) 

Ὧο68 ποὶ πχοδη πέλὲΐ Ὀὰὶ ποη, δηὰ οἾ8ον ἢ ΘΓ Δ᾽ Μγ8Ὰ 8 
βίδη 8 Ὀοίοτο ἃ πὶ σοσῦ. Βυῖ ΓΒ 6Γ6 18 ὯΟ Υ ΓὉ 
βού. 70 ΒυρρΡ)Υ βυσἢ ἃ νοῦ 18 ποὶ ἰῇ ΔΗΥ͂ 6386 
ἴο Ὀ6 Ζιι658 ψ ΟΥΚ ΟΥ̓ ἴο ἱπίτοάιοο Δ Ἰηἀοροπάθηϊ 
ἰάθη (18 ατοιΐα8 Θχρ δἰ ἢ: ΤῊΥ̓ ΒΔΡΡΙΠΘΒΒ 8 ποὺ 
ἀοδίχοὰ ψιι} Τ 66), Ὀαΐ τπηαϑί ᾿ϊπαὶῦ 186] ἰο μ8ὲ 
ΜΟΙ 16. τηοβῦ Ὠβί!γ8)], ὑπαὶ 15 ἰοὸ ἢ 6 ΥΟΓῸ 6586. 
Μοτγϑοσονῦ, ἰμθη (86 ἱπιρουδΥγο ΤΌΤ. ἰ8 ποὺ 88 
παΐαγαὶ 45 (ἢ 6 δ αρῖο σορωΐα. Τὶ 8 ἸἰΚαυνΐδο ποὶ 
ἴἰο ὃὉ6 ἐγαηδϑ᾽αίοι : 4" πὶν ΜΟΙ ΆΓΘ 15 Ὠοΐ ἱποιπι θοδῃΐ 
ρου Τμοο; ὑμίμο. ἰο {πὸ φαϊπίδ᾽" (Βδ8]), αἱ- 
εἰουσὶν ἀέ τὰΔῪ ἀδηοίθ ὑμ6 ἀὐυἱῖ που θοαὶ ὑροη 
ΔΩΥ͂ ὁη6. [Ιἢ ἰμἷβ 8Β6η860 ᾿ϑακὶ οχρ απ: [(ἰ10 
βοοὰ ψοϊοι Του δον θδὺ τη6 18 πού ἱποιῃ θοηΐ 
υροη 7΄έεε ἃ8 8 ἀυΐγ, Ὀυὺ {μ0 δβεπι8β' 0 πηυδὶ 
ἰγιπδίαϊο : δοπώπι πιόὰπὶ ποὺ ὁδὲ διρτα ἰε (οἷον, 
ἀἀ686η. εἰ αἰ.). Ἐπ Ῥβδ]ιἶδβί, νὰ Β48 δγοδαῦ 
ἀορϊατοὰ πἰπιβοὶῦῖ ἴο Ὀ6 ἃ δογυϑδηΐ οὗἩ ΖΦ βουβὶ, 
ΟΝ Θχρὶκῖπδ, ὑπαὺ ἢ9 δ 5 ἰῃ ΦΖοίοτα [18 
μ᾽ αιοαὶ χοοὰ διὰ 411 ἷβ Βαρρίῃθβθ, γοῦ ᾿᾽θ ὁχ- 
Ρυ68868 {118 παρα λν οἶ ν, ἴῃ ΟΥ̓ ΟΡ (0 ΘΧοΪ 6 ΘΥΘΓΥ͂ 
(που ὶ οὗ σοηπαπῖοη τὶν 14.018 (γον. 4). Τ ἰδ 
ἷν εἰὔμορα ὈΥ (86 ἰγαπδίδίΐου οὗ ἴμΠ6 Ῥαϑομίίο ; 
“4 ΠΙΥ ὨΔΡΡΙΠ 685 ἔγοπι Τὴ 66 ;᾽ 10 8 1||κὸ 186 ΟὨΪΥ 
πΠΟΧΔΟΪ τοπάογοα ; ὈΥ̓͂ Φοτοῖηθ, φτίπό ἰδ; ὉΥ 
ϑγιαη)., ἄνευ σοῦ; ᾿ἰ{{10Ὸ ὈδιίοΣ ὈΥ Οοοο., Κὔϑιον 
εἰ αἰ., ὮΥ ργϑρίεν (6. ἼΠοΓΟ ᾽8 ΘΟΓίΔΙὨ]Υ ἃ γοΐθυθηοθ 
ἴο ὑπὸ ῥγο οι ἔχ. χχ. 8 (Ηφηχβί., Ε 14). 
Βαῤ {μογῦθ ἰξ δαυβ: ἰδοι β8]ῖϊ δὺθ ὯῸ0 Ομ ΟΣ 

ξοὰβ 5 ὑν. Το δ ἸΏΘΔ 8 ῬΤΟΡΟΥΪΥ, ἑοναΣ 8 
ΜΥ ροσβοὴ (Ηυρῖ,, ΗἰἐΖ᾽ ᾳ), οὐ, Ὀεΐοτο ΜΥ ἔδοθ 
(Βδ8}). ΤὉ8ο πιοδηΐϊηρ οὗὁὨ “ ὈΥ {118 5146 οὔ δπὰ 
4ἐ ουΐξ β'ἀο οὗ," ἴθ (6 δθῆβ86 οἵ ραϑί ὈΥ (6 δὰ 8 
οὗ, ν ἰοῦ ὀχοϊαθ8 (μ6 οὈ͵οοὺ παπιοά, 885 ποί Ὀ66ῃ 
Ῥτογϑὰ ἴῃ 186 ἰδησζυδρβθο; ὈὰὉ ΠΟ τηοτθ {πδἰ οὗ “"οἡ 
1η0 δἰάθ οὗ {π6 βΒαῖηθ,᾽ (ο ψ σα ἔογι  ΟΥἾν 1} (86 
ἰγδιηϑ᾽αἰΐοη δεργα (6, 1.0 ΘΧΡΙδηδίϊοπβ ἱποϊϊη 6, 
μικον θδο ὑπ ἰγδπδαιίοη οἵ )ὸ ἤἬδο(ϊίο 58. 1}}- 
[ουπάοά : 8}} ΤΥ το ἴὯγ6 18 ποὺ (0 τη6 ΔΌΟΥΘ (866. 
ΤΠ ῬΓΘΖΏΒΏΟΥ οὗ (Π6 ΘΧργοδϑίοπ σοηβϑῖβ ἴῃ 
.)18, ἐμαὶ ιπ6 ΡΒδ)ταΐβδὶ ψνἱδὴ 68 0 Κηονν πἷδ χοοὰ 
δὰ δαρρίμοββ, σοῃβιἀθγθὰ ποί 8ἃ8 ἢσγϑί Ὀθίηρ 
δἀάοὰ ἰο αοἀ δῃὰ 88 δὴ δα αἰτίου ἰοΘΓΊηΣ ΔΌΟΥΘ 
Ηΐα, Ὀυὲ ἐπὶ αοα Ηἰπι86} 8. 18 διέπιπεπι δοηῖιη. 
[Τὰ8 Βίοθμα : 10 18. ΠΊΟΓΘ ΟἸΟΒΟΙΥ (ὁ Ὀ6 6Χ- 
Ρἰαἰποᾶ : ΠΙΥ͂ ΒαρΡίπ 688 18 ηού δἀἀρα ἰο Τ66-- 
ποιϊμἶης, ἰμδύ ταιιϑὺ Ὀ6 Δἀἀ6ὰ ἰο 166, Τηλ}κ68 τὴ 
ἈΔΡΡΥ, Ὀυὶ Τποὰ δ᾽οπο, ρσίνίηρς οχοϊαβῖνο δπὰ 
[α]} βαϊ ϑέδο(οη. Οορ. 86 δπαϊοσουβ ὑπουρσμὶ 
δὰ οὀχργοβδίοη ΡΒ. ἰχχὶὶ. 28. 10 0818 ΔΖ ΓΘ68 
τοῦ. δ, σογο Φομονδὰ Ἰἐἰκονγ80 18 οδ] θὰ (ἢ 6 
Ῥραϊπιΐδί᾿ Β ρογίίοη."--ο Α, Β.].} Τμῖθ ἰπίον- 
Ῥτοιδιίου, ψ σὰ 18 σογτοοὺ ἴπ βοοοτάβησο τ] 
189 Ἰαπρσίιαρθ, ΗΒ ΘΓΒ 80 ΚὙ6]1 ἴο (Π6 οοπίοχι ἐμαὶ 

0 16 δυρογδυουβ ἰο Ῥγ648 ουὐ οὗ .3 ὉΥ δὴ δυι - 

οἷα] ἰπιογρυοίδιϊοη (89 1468. οὗὨ ““ ον" (Ηυρέ: 
ἸὯΥ ἈΔΡΡίΏ688 ΓΟδβίβ ΟΥ̓ οὐ 1866). Ηἱἰχὶς ουϑῃ 

τὶ 68 (0 ΘΧΌΓΘ88 γϑὰ (ξξεϊηπιο, γδί 6 γ), δη ἃ ὉΥ 

ΦΊΡοζονῶθ ἱγαπαίδίοβ: “1 Ὦσγὸ πὸ μοοὰ δογοπὰ ΤῈ66. 
ΤΑ ΘΓΆΠΥ τὰν κοοὰ (ΠΥ ΠΔΡΡ[Π6686), 88 ἰῃ ΡΒ. ονΐ. δ; Φοῦ ἰχ. 28, 
ἰθ ποῖ Ὀογοηά οὗ ὑοδίάθ Τη96. Τδ6 ὁ ροοά᾽ πδοῖϑ βροΐκϑη οἵ ἰ8 
ἰῃ οσοηίτδδε νἱ [Π6 “ΒΟΓΓΟΥΒ᾿᾽ ἰῃ ΤΟΙ. 4, Δα ΔΗΒΊΘΓΒ ἴ0 [86 
ὙΓΟΓΟΒ, “ΤΩΥ ἰοἵ, ΤΥ ΟΡ, ΠΥ ἱῃμογ ἢ σ6,᾽ ἰὴ τογά. ὅ, 6. ΒῸΣ 
δ δΒοιτ(ἰτηδῃ ΠΠΔΥῪ Ὀ0 οογιρμαγοὰ ἢ. Ἰχχι . 25, “" ' οπὰ ἤανθ 
Εἴ Ὠοανθη θὲ Τηο6.᾽... Τηΐ4 ἰ56 ἴΠ9 οὴθ χταπαᾶ ἰπουκχδῖ 
ὙΟὮ δίδιρα [86 ῥδλϊηι, " Του Ὁ [οτγὰ, αγὶ τὴν ρογιίοῃ, 
ΤῊΥ Ποῖ, ΠῚ ΟΥ̓́, ΠῈΥ Α1} ἰη 1]. " Ββὸ δἷδὸ ΑἸΟΧΘΉΘΘΡ: “ ΜΥ 
Πδρρίηοδα ἰβ ποῖ Ὀοαίαο Τῆ66, ἰηἀορθηάοης οὗ, ΟΥἩ Βορασαυΐϊο 
ἕγοτη ΤΠ00}" ΤΠὸ ἰηϊογρτγοίδείοη οὗ ΜΟΙ] δπὰ Εἰϑμσα ἰδ, 
ΒονΟΥΟΓ, ἴδγ ὑυοιϊῖοτ.--ΟἹ Α. Β.} 

ἀϊδιίοτίθι 89 οὗ (9 νοτὰ8 ἰο σαΐῃ {μ6 οοηίΓαδβέ 
οὗ Μαβίος δῃὰ Ὀϑῃοίδοιον (Ἰοὺ δὶ ΠΥ Μδβίου, 
ΙΩΥ̓͂ ΔΡΡίΠ688 γοϑ(8 ΣϑίθΥ ὉΡΟῚ ΤΠ66). ΤῊθ 
86η86 ψου]ὰ [Π 6 6: Ὑ1|1|8δὲ ὑϑ08}}γ (Β6 δουυδῃξ 
ΘΆΓΟΒ [Ὁ 18 ογὰ, Β6ΓΘ [ΠΠ|9 ΘΟὨ ΓΔΥΥ 18 (8.6 6880. 
Το Υυϊχαίο (φμοπίαης δοηοτγιπι νλδοτισπι ΠΟΙ ἐ968) 
Το ον ἴἰ.6 ϑορὶ.: ὅτε τῶν ἀγαϑῶν μον ὧν χρείαν 
ἔχεις. ἴῃ ἴμθ Εηρ δι, θυϊοῖ, ΗΠ ΒΒ Ὀοτς δηὰ 
Βενυίθηθ. ΒΙΌΪΟΒ, ἴῃ ρδαγὶ ᾿ἰκονδο ἴῃ Οαϊνὶη 
δὰ 4“. Η. Μίοϊι., (818 (γδηϑ᾽ δύο τ 6 καΐηθ (ἢ9 
δχρ δηδίϊου ἐπαὶ 84}} χοοὰ ψὰϊοῖ μ0!6 8ρδβδίεοῦ 
ΟἾΓΠΟΙ ΔΟΑΌΪΤΟΒ ΟΥ̓ ΘΧρΟΥΪΘΠ668, 4068 ποὺ ΓΟΙῈΓ ἰὸ 
αοἀά, ἴον ποτὰ (Βου θη Ὀ.; “ ὁοἢ 088 δοσοαηὶ ᾽ἢ) 
0 15 ὉΠΏΘΟΘΒΒΟΤΥ, Ὀυΐ ἰο 186 Βα] (8 [ὉΓ ὙὨΟΤ. ἰὲ 5 
ῬΔΓΓΠΥ ΠΘΟΘΒΒΑΓΡΎ, ΑΓ βϑ] αΐατγ. Ασοοοταϊΐϊηρ ἰο 
διίοῦ (6886 ΤΌΤ ΔΓῸ 8 ἰπίοηιοηδὶ τ ἀα]9 δηὰ 
δῇοταὰ (6 ΟΥΑΙΏΔΤΥ Γοδάθν (ἢ 6 Βυρογ βοΐ] 56Ώ86: 
“ΟὨΪΥ 1} ΤΠ66 18. ΤΥ βαϊνδιϊοη," Ὀὰϊ αἶγο [0 
(6 ἀδθορὸῦ δϑδγο ον οΟΥὗἨ ΡΓΟΡΙΙΘΟΥ͂ {86 ἀθοροῦ 
ἀοιΌ]6 πιοδπΐηρ : ΓΩΥ̓ τοείΐατε (1 Β66Κ, 1 ννὶ]}] μα γ6) 
ποῖ 1} ΤΠμ6ο0, δηὰ ΠΥ βοοὰ δοίΐοηϑ (6Υ8π ἱπ 
(18 ἀθηΐδὶ ασὸ ΠΟΟΟΒΒΔΤΥ δηὰ ρμγοδίδΌ]6) ποὶ ἴοΥ 
ΤΏ66, Ὀυΐ το [86 Βαϊ ηἰβ οὐ δαῦ ἢ δηὰ 9,07 {π 61}. 
ἴῃ δβδοσορίϊπρ βῦο ἃ τηγϑίϊσαὶ ἀου Ὁ ]0 Β6 86 ἢθ 
ἤπάβ ἃ ῥτοϊυὰθ ἰο Ρ}]]. ἰὶ. 6-9, δΔηὰ ουὐθὴ ὄχ ρὶδὶἢδ 
(8 ἕασ κυ  Βοτ 5 ργονίουβ ὑγδηβἰ δι ΐ θη : “1 δὶ 
τοί πῃ ζοοὐ οἰγουϊηδίθησθ8 τὶ ΤΊ 66." [Ιπ σοη- 
ἔογπἶν Ἡῖ0 ([Π6 βιαἰοιῃοαὺ ᾿8ὺ τΠΏΔ46, ΟΌΓ {Γ8Π8- 
Ἰαϊἴοη ἀο68 ποί ΒΑΥ͂ : 1 ῬΓΟΙῈΡ ποιμίης ἰο Τθ6; 
ἴϊ 18, ΠΙΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, ἢοὺ ΒυρὈ»] θὰ ΟΥ οονογοα ὈΥ 189 
στη οὗ οχργοϑβδίοη; ΤΠ ΠΟΓΟ ἰβ Ὧ0 ΒΑρΡρΡίΏ658 [ῸΓ 
τη6 ΔΌΟΥΘ δηὰ Ὀογοπὰ 1006. ΤΠ Β6η80 8, αοἀ 
ἷ8 0 9 {Π6 δββθῆσθ δῃιὶ {]η 685 οὗ 8}} σοοά, 
{ΠΡΌ ΤΘ ὯΟ δὶοιϊοη σδη αἰμι δὰ 1ΐ, πὸ Ρ᾿γοβδ- 
ῬΟΓΙΓΥ͂ ἰΠΟΥΘΆΒ6Θ ἰΐ. 

ὙΥΓ τ86 Βεαίηῖα [Α. Υ(.., ““ ΤΌ δε εαὐπί4]. 
--Τ σοπδίγασίΐοη 15 Ἔχοοραϊησὶν ἀϊδρυϊ θα 8πά4 
ἀἰδῆουϊ.. ΙΓ νὰ βαοὶς ἃ νοῦ [ὉΓ (ἢ αἀαἰΐγο, τ 
δηὰ ἰν ΟὨΪΥ ἰπ (ἢ 9 [0] ον ἰὴ γογβθ. Τμθη {δ 6γ0 
δΔΡΪ868 ἃ σοπηδοί ου οὗ ψογὰβ δ 6} 848 Ὠοαυΐ. γἱ!ὶ. 
18; Ργου. ἱν. 10: χχχὶϊὶ. 10, δὰ (μ6 βθῆβ6 πυοιϊὰ 
6: ἐπ βαϊηίβ ἴδΥθ ΠΥ ΒΟΓΓΟῪΒ (6 Ὺ τα} Εἰ ΡΥ 
(οιδοῖνοϑβ; Βόι ΟΠ ον, γοδόπ Ὁ. 42 βα. } ΟΥ ἱπά φορὰ 
δοοογαΐηρ ἰο Βποί ΒῈΓ ῬΟΒΒ᾽ Ὁ]6 ΘἰΥΠΊΟΪΟΘῪ : {μ 6 ῖῦ 
14.015 (Εν αἱὰ). Βαὶ β06} 8 Θοπίγαϑί 8 ποί ἴῃ (88 
(αχὶ, 88 ἰδὲ (6 ΖΌΓΠΔΘΥ Βει 1:8 πὰ ἐγ οηὰξβ οὗ (86 
Ῥμβδϊπιὶϑὲ μδὰ αροϑίδιϊζϑὰ νν 1181 6 δὰ χοπιαϊη θὰ 
αὶ ΒΓαὶ ; (86 ΘἜχργοββίουμϑ ῬΒΊΘΗ ἱπιρ}ὶγ (ἷ8 8.6 
δὶ ὁη66 ΒΡΡ] ἰδ δηὰ ἐπ 8 {Π6 ἀοδίτοα ὑἐπουρῆς ἰδ 
Ρὰϊ ἰηίο (μ6 ἰοχί. [ἴῃ ογάον ἴο δββοῦρα 686 αἰ Π}- 
οὐ 168 δηὰ (μἷ8 νἱοΐθηοθ ἰο [86 ἰοχὶ ΠΙΔΗΥ͂ ἱπίογ- 
Ργοίουβ σοζαγὰ {818 6 γ86 ΔΒ ἃ οἴδβα δοτῃ ]6ῖ9 
ἴῃ ἰἰβο], Τλ6 τ δ οΥ Υ βοὴ στοραγὰ (ἢ 6 ἔγπίι 
ΟΓᾺΒ 848 ποιηϊπαίἑγο δΌΒΟ] υ[ οσεξβ8 [ῸΓ (Π6 μ8᾽ πἴϑ. 
Βιυῖ (86 Θχδρὶοβ δα ἀπορα ἴῃ βιιρροτί οὗὁἨ δυο 85 
ἰμἰοΥργοίϑιϊ ἢ ἈΓΘ οἰἐ 6 Σ τηϊδαπαογβίοοα οὐ 8189 
τϑδαΐϊηρθ (υἱά. Βδιίσμον 1. 6.).. Τνΐθ ἰπίογρσοῖδ- 
{100 ΔΡΡΘΑΓΒ 8[}}} ΟΥΘ ἰπδαπλὶβ81 Ὁ] 6 ἰὴ ΘΟ Ώ60- 
(ἰοα τ [η6 ἰηἰογρχοίδίϊ ου οὗἩ [Π6 ποτ τυ σὰ 
ἔοϊ!ον. Αασοογαϊηρ ἰο Βοιίο γ᾽ 8 σαγοΐαϊ βιαὶθ- 
πηθηῦ ἴἰ 18 σταιμπηδί 681} Θα  ΓΟΙῪ ἰηδαπι18810}]6 ἴ0 
(8 |κ6 {1|0 δίαί. σοπϑδίγ. “ἼΝ 88 δίαί. αὐδοῖ. δὰ ἰο 

ἰΓ8ΔΏ8]4ἰθ: 885 (0 ἴΠ6 βαϊπίβ. , δῃά (6 Ὡ0Ὁ]6, 1 
δαγθ 8}} ΣΥ̓ ἀο] ρ ἰπ μοὶ. Τλδ δἰϊοταρὲ οὗ 
ϑοπντον (ἀὐδδεγί. ρλίϊ. ογὶ!. 1717), αἴϊου ἴμ6 6χ- 
διρὶο οὗὨ ἰμ6 ϑορί., ἰο πα 4 τογὺ ἴῃ αὐξγᾶ, ἴῃ 
ΟΥ̓ΔῸΣ ίο ἰχδηϑίαίο, “.Α5 ἴἰο (9 βΒαϊῃϊβ.... ὑγβοπὶ 
Ι λόποῦ δπὰ ἴῃ ὙἩΒοῖὰ 1 πδγ6 4}} τὰν ἀοἸ χαὶ.᾽ πχυϑὶ 
δὺ ὑμ6 δλπι6 {{π|6Ὲ ἀπ ΘΡί Δ ΚΘ ἴ0 ἰΓΏΒρΡοΟθο {868 1 ἱπ 
γον. 8 ὁ, δηὰ ἐδ ΔΙον (6 ἰοχὶ ἱἐνίὶοθ. ΤῺΘ 



ῬΒΔΙΝΜ ΧΥ͂Ι. 

ΡΓΟΡΟΒαὶ οὗἩ δίογ (δσοπταθηί, 1796), νῖ ἢ τ Βοτὰ 
ὕπιῦτοῖι, θ6ὸ ἤει δὐ αἱ. ἀργῦθ6, ἰο τοχζηγὰ {δ9 ), 
ψ πο 8 ἰπ σου ΟΥΤα ΕΥ̓͂ ἩΣΐὰ ἔμ 6 ἰοχί, 85 (8 ἰῃ- 
ἰγοἀυσιοα οὗὁ τῃ6 οοποϊαϑίου (16 βαΐϊη! 8. ... 
μογ δῦο ἢ ποῦϊθ ἴὰ τυ οηι 1 ΒΑΥΘ 8]} ὩΥ ἀ 6] ἢ ἐὶ, 
ἴὰ οοπίγαδὶ γι Οὐ θγΘ ὙΠῸ ἈδΥθ ἐποὶν ἀ 6] χη ἴῃ 
οἴδὸν το ζηδί69), ἰ8 {0}} οὗ πιϑϑδηΐπρ, δηα ψγογθ ἰΐ 
ποὶ ον ἴθ ἱπιογργοίδιϊοη οὗ ἴῃ τϑι ψογὰ ἴῃ 
τεῦ. 8 28 Σίαί. αδεοί., ἴῃ, 1156} 8 Π11851 016, Ὀὰ  γοὶ 
ἰδκθα οἸοϑεῖγ, ἀθιηδηὰβ ὑμαὺ ΣΞΣ} 8 ου]ὰ 6 σοη- 

ποοίρἃ πιογὸ οἰοβοῖν ψἱνὰ ΠΝ. Τ]ὸ ἱπίογρτο- 
ἰδιΐοη : 7ο [πΠ6 5Βαϊηβ' 88 18. υἱἱΐ, 20, ἃ σα] ἕης 
ὑροη αοἀ (1}6 1}, οΥ ὑπ6 ρΡοοὲ δῃηᾶὰ διῖ8 γι θη 8 
(780}.}, 19 σγαπαπιδί ΘΆΠΠΥ ἀπ 8.588118Ὁ]0; θαὺ Ὠὰ5 
᾿ππ||6 σοσγοβροπσποο ὑγὶτὰ ἐμ 6 σουγβα οὗ ἱπουχὶιὶ 
οὗ {815 Ῥβαϊπι δηὰ 15 ἔογοῖίχῃ ἰοὸ ἰἰ5. ργοναι ]Ἕϊης 
ἴοη6 οὗ Ῥγϑύοσ. ὕπαον 1686 οἰγοιυπηϑίδποθϑ 
νὸὶ δα ἱποϊ!ποὰ ἰο (Πΐηϊς οὗ ἃ σομπῃοοίϊοῃ 
αἰ (6 Ῥγονῖοῦβ σὑθγ8θ.0ὡὨ. Το γστοϊδίΐοη οἵ 
ἰ(δ6 οἴδιϑα9ϑ ἰο ΟὯ9 8ῃηοί 6" 88 οοῃίταβίοὰ ἴῃ 
1.6 ἰαἰογργοίδιιοα οὐἩ ΚΕίπιοιῖ, Οδ᾽νη, ϑιιογ, 
ὨΔΙΠΟΙΥ ἰηδῖ, {πὶ χοοὰ οὗ ἰ890 Βα] πιϊϑὶ οδη- 
οἱ θοποῦι αοὐ (ἰἰὸ ἱοτὰ, Ὀυὺ (6 βαϊηΐβ, ἢδ8 
ΔΓΔΥ ὈΘοη σοηῃδιίάἀοτοα; νὰ Βηγθ ΟὨΪΥ͂ ἰο ΤῸ- 
ϑτκ Βογὸ {πδὲ ἰμ γῸ 8 Πα νγῖ8θ Ὧ0 ραυίὶοὶθ οὗὨ 
ἐσηίγαϑὶ ἰὼ (6 ἰοχί. Τδ6 Ῥγοροβὰ) οὗ Ἠθηϑ]οΥ, 
Γερο δὗον 06 δηῃοΐθηῦ ἸΏ ΘΓΡΓοίο ΓΒ ( δέηιεγ- 
ἔωασεπ ὥδεν ϑιεδίει ἀν Ῥεαίπιεη, 1791), ἴο τοχαγὰ 
ὙΔΟ δβ ἴῃ δρρ οβί ἴοι ἰο αἀοπαὶ δῃὰ ἐμ6η ἰο ὁοπ- 
ποοί [86 Το] ονν πρὶ νογ 8. ο] οϑ6 ᾽ γτξε πο Εἷς 18 
δῦογο ΤΠ60 (50 ΓΡΑ35869), ἴΠ0 8ι1η(8,᾽ 18. ϑι δι οΓρα 
ΔΙΤΕΘΥ ὁπ ἰΐ6 δοΐ ὑμαὺ ἰΐ 18 ἀπυιϑ8] ἴο χίτθ {110 

ποτὰ 2 (6 τηθδηϊης οὗ πίἰλ. 6 οαπποὶ δβογὶ- 
ΟΌΒΙΥ (Ὠΐηκ οὗὨ αὶ ἀδεροηάοποο οὗ ἰμ0 ἀδιΐγο ἐϊζ᾽. 
ἀρεἠπα ἀροὴ ααοπαϊξετ μου τὶ {πΠ9 ποτὰ οὗ 6 
κϑἰ(8 (ϑιο 6], γοσταπιπιε οὐ 18:21), οὐ δοσοιηὶ 
οἵ τε ἱπιογθάϊαῖθ οἰαυ8δθ. 'ο πιϊχῦ ται ΠΒῸΓ 
δοσορὶ 8 ἀερθοθθη06 ὩΡΟΩ ἀπισγίξεεὶ βρϑαῖς ἰο [ἢ 9 
δδίηἰβ, ΘΒ ΘΟ Αγ ἱΥ {Π6 σοηϊοη(85 οὗὁ ἰἢ9 δά άγοϑ8α, 
ἷφ ποῖ δουχῦ ἴῃ {Π6 τνοτὰβ: ἃ}1 τ ἀο] σΐ 18 ἴῃ 
ἴοι (Κίαιοδὶ, ΕἸαπαΐΩ.), ΟΥ ἴῃ νϑνγ. 4 (Ηοΐαι., 
ἱΓεεασμπ ἐπα Ἐπ ίμπσ, Ἰ. 1032), Ὀὰγ ἴῃ νον, 8 ὁ, 
δηἰ Ἰηϊοοὰ 50, παῖ (86 } 18 Γοιηογοὰ ἴο ἰδ Ὀ6- 
δυπίηξ οἵ τότ. ὃ ἃ δι (6 7131} ἴο {86 Ὀορὶ ππίης 

οἴτεγ. ὃ ὁ (Π 6}1{280)-Ξξδηὰ ἴο 116 88 08 τύ αἰ ο ἢ Δ ΓΘ 
ἴω ἰδ ἰδηὰ : {8686 ἃγ0 (8 ΠΟΌΪΘ ἰὰ τυοπὶ 18 Δ]] 
ΠΥ ἀοϊ κι, Βαιῖ ψιϊπουὶ τορατὰ τὸ {Π6 Δ] 6 Γᾶ- 
ἴοα οὗἩ 1Π6 ἰοχὶ τ ΒΙ6ἢ 18 ἱπάθοϑα β'}0}6, (89 δἀ- 
ἐγεββ ἰοὸ (Π6 δϑ᾽ πίβϑ, ρἰδοοὰ ραγϑ)]οὶ νυ (ῃς δὲ}- 
ἄτοβα ἰο οὐ, ἀοφδ ποῖ ργορουΥ σογγϑροπὰ σἱτἢ 
ἰδ ἴοθπ6 ψ βίο Ῥσουϑὶ ἢ οἰσο ΒΘ ΣῈ ἴῃ ἰμ96 ῥβδὶπι. 

[ΓΘ] Υ τοπιδΐ 8, ἐμδγοογο, ἐοὸ γορηγὰ (ἢ 9 ἢ 28 {88 
εἰρη οἵ Ὀοϊοησίηρ ἴο (Οαἷν., Ἡφημρβι., Ηιιρί.). 
Βαῖ ἰὶ ἀοο5 υῖ ΤΟ] ον ἔγοιιν (8, {πδ τῃ6 ῬΒαὶπὶ- 
δι βαγβ: Ὠἷ8 σοοά δῃά [κἷβ ΒΆΡΡΙΏΘΒΒ 5. 18 αοἀ 
ΟΓ Γαϑῖβ Ὡροὴ αοὐ, ἴῃ 80 ἴδ ἃ8 6 Ὀδθϊοηροα ἴο 
ἴδε βαϊη8. Ηθ βαύβ γδίμϑσ, ἰμαὶ 9, ἱπ Ὀθοϊοηρ- 
πᾷ ἰο [86 δαὶ πίβ, ἰῃ σοῦ 8 4}} 8 ἀ οἰ σας, (068 
οὶ ταχοι ἁ δὰ ἰγοαὶ Ὠἷ8 γοοὰ δπηὰἃ ΡΡΙ 689 88 
δοιηο εἷς δα ἀϊιϊοη 4) ἰο οὐ, Ὀὰὺ {μὲ ἢ9 ἀἸτΘΟΙΥ 
48 τοραγὰδὰ δῇ δοῃίθββοθ ἴῃ {818 σοι η ] Οἢ 
οἵ κδἰηία ἐμαὶ αοιὐ Ηἰτη586 1 8 ἢ18 σοοῦ δηθὰ ὨδΡ- 
Ρίδεββ. 1 χοζαγὰ (μἷ8 οχρ)παιϊίοη οὗἉ πιῖηθ 88 
οογγεδροηδίης τὶ [8 [ἢ 6 οοπίοχὶ δηα {86 Ἰδηρτιαρο. 
()8 109 οὐδοῦ δΒβαπὰ ἐδ ἰηιογργοίδιίοη οὗ [9 
ἀειῖνο Ὁν ΠΟ ἴῃ Βἷβ Ἰοχίοομ, “" δοοογαϊηρ ἴο 
ἴδ ὁχαιαρὶο οὗ, ἩΘΕΑΚΘῺΒ ἴΠ9 Β6Π86 Ἀηὰ ἰΒβ ποῖ 
διδοίη! ῥσγογοὰ ἰὰ ἴδ6 ἰδηρύημρθ.---ἶι ἰδ ὕποοῦ- 
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(δἷη, τ βίον γ͵ 8 Γ6 ἰο τορατγὰ γον. 8 ὃ 48 ΡΆΓΔ]- 
16] νυ ἱιἢ τοῦ. ὃ α δῃ ΒΌΡΡΙΥ (Π6 ἐαπιεα οὗ (6 ᾶτϑὲ 
οἰδυδβο δὲ 19 Ὀοχίππὶηρς οὗ ἰῃ6 βοοοπὰ Ὀθίογθ 
ααῆγϑ, ννοβ86 δ(αί. σοπαίγμοί. 1ἰ86 οχρίαἰηοαὰ ὈΥ }16 
ἕλοι, (Βα ἰὑ συοϊοημχθ ἴὸ 86 10] ον ἰης αἰδυ80 
ν Ϊοἢ 15. ἰπ Β6η86 ἃ ΓΘ γΘ οἰδαϑο (πηοϑὲ ἰη16Γ- 
ῬΥΘΙΘ6ΓΒ), ΟΥ ΨΠΘΙΠΘΡ ΜῈ ΓΘ Ὠοΐ ΓΒΙΠΟΥ ἰ0 τοχαγὰ 
19 δοππϑοίϊοη οἵ αἶαυ.805, Βο ἐμαὶ [9 ἰά6α οἵ 189 
ΒΑϊΪη18 18 ἸΏΟΓ6 ΟἸΟΒΘῚῪ ἀοδηρα 88 ἰμοβθ 80 ἈΓΘ 
ἴῃ {πο Ἰδηὰ (οΥ οἢ {6 θα γι}) δῃὰ δῦὸ (88 ΠΟὮΪΘ 
ἴὰ Ὑγθοτα, είς. (Βδὄιισ 67). ἴῃ ΔῺΥ ὁ88 [86 δίαί. 
εοηδίτιοί, 18 ποῦ Δ Οχρτγϑββίοη οὔ 116 ΒΌρου  δ ῖνθ 
(Ὀπιθτοεῖι, Καϑιθυ), δηὰ 18 ᾿ιἸεονν5θ ποῖ ΟὨΪΥ ἴο 
Ὅο σοπῃθροϊοὰ νἱἢ [ἢ 9 ΓΟ] οί Ὡς ποιιηςεξῖ 6 ΠΟὈΪ6, 
8}1 ὩῪ Ροαβασο β πο (θ6 ἢ οἰ16), ΟΥ̓ 1} ΠΟΌ]Θ, 
ἴμ6 τοίϑ]}}Υ οὗ τὴ ἀεϊσαι ἰ5 ἰὰ ἴΠμ6πὶ (ΗΠ οηζϑι.), 
Ὀαλ νὴ} (06. ϑαιγο οἰδῦδο (Η υρΐ.}, ΔΙ ΓΠΒουρσὰ 
ἴι ἰ5. ποῖ ἰο Ὀ6 Θχρ] αἰ ποαὰ ὑμὰ8 ; ἴῃ 6 ΒΡΙοπαἸὰ τὶ 
8}}, σοῦ) 1 ἀοδβίγο (846})8). Κυύδβίου. Ἰθᾶνοϑ (89 
Ἷ αἰϑγοκχαγαϑὰ ὈΥ {16 ᾿ἰΡδῃϑ]διΐοη: 170 ἴ.6 ὁ0η86- 
ογδιθά.... {μ6 Υ Ὀδιουζ, [6 ποῦϊθ ψὶῸ Ρῥΐθ889 
[6 οη( τ οἾγ.Ἀ 
Το Αεαοελὶπι τὸ δοοοτάϊηρς ἰο ἰδ ἰῴ66 ἐδθ 

ἅγιοι, {8 πη 6 ΥΒ οὗ (}8 ῬΘΟΡΙΘ οὗἁὨ ἀοίΐ, ἃ89 ἰο89 
οοηϑοογβίοα ἰο ἴΠ6 βογυΐοο οὗ φοιοναι. 7.6 δρρο- 
Βἰἰοη, ὁ ΏῸ 8Γὸ οἡ φαγιἢ,᾽ ΒΟΥ {Παὶ (8 τοῖθτ- 
ΘΠ66 ἰδ ἴο {61 οὐ͵δοίνο τοϊδίΐοη ἴο τἰν0 σον ϑηϑαῖί. 
Τμ18 οἴδυβο βίδι 68, ἴμ8ὲ ἐῃθ Ῥβδ) δὶ βρϑηκβ οἵ 
1.6 σοηρστοζαίϊου ψϊσὰὰ 8 ὑροὴ Θαγὶ πο δ0 
δὰ ἴῃ αἰδιϊησιίοη ἔγοπι (6 οοηρσγοχηϊίΐοη ἴῃ 
Ββοδυθῃ οὐ ὑπ6 δηῆροῖὶβθ (ΑΌθη ΕΖτΔ), 88 ΨὙ]} Γο- 
ἴογθησθ ἴο ἰδ Ῥουβοηδὶ χοϊαϊΐοη ἰο ἀοα μ.ϑὺ τηθΏ - 
ιἱοηοά, Τ86 οχρ᾽ απδίΐοη οὗἨ ὑμοβα Ὀυτγιδὰ ἴῃ {89 
δαγί (Ὁ Βα]ά., 1881} 158. θη ἸΥΕΙῪ ἰοτοῖχα ἴο 189 
ἰοχί, δηινὲ {ἢ γ0 ἰΒ 0 οὐἱάθησο οὗ 8 Ἰἰτηϊ δ! ἱο ἰοὸ 
{8080 ψ8ὸ ψόγθ ἴῃ {86 ον ᾿απὰ (Ηυρῇ), ἴῃ 
σοπίγαβὺ ἰο (ἢ 056 Ἰηο 6 Γ8 οὗἉἨ [9 Ρδορὶθ οὗ (9 
οονθηϑδηῦ Ψ]16} σψογθ δύτοδά. 716 ΓΟ] οσίης 
οἰ δῆοινβ, οίγονυον, (μα ἰἢ6 Ῥδδὶπιῖϑι ἢ 89 
ποί ἰπ πυϊηὰ [ἢ Θχίθ ΓΑ] σοιμπηυηΐοη οὗ τἴῃ6 80- 
64}104 νἱβί 16 Οματοι, Ὀὰὺ (Π6 ἸἰνὶΠ; ΠΟ ΠΙ ΌΘΣΒ οὗ 
(8 ΟΒαγ ἢ 88 ὨΪ8 δϑβοσϊδίθϑ. Τὶι6 ααέγίπι ἈΓΘ 
Ὡοΐ {μ9 πιδρῃαίθδ. 19 δυϊϑίοοται ῖς ΠΟ Ὶ ΠΥ ἴπ 
αἰδϑεϊησίΐοη ἔγοπιη 1:6 βαϊπίῖϑ, ψ σὰ διμοιρ (9 
Ἰονοῦ οἶα8868, ἰδ ἀπὶι Λπαγείξζ ἅτ γϑρηασ θα δ8 
βιιοῖ, Ὀὺὶ εἴτ βαϊηϊθ, ἰἢ γῇ οπι, 85 ἢ ἢ 6 χα οὶ ]θης 
ηὰ φησι θῆρα, (86 Ὠϊνὶπο δόξα ἈΡΡΟΆΓΒ γ- 
Βεοοϊοα. Αοοοταϊΐηρ ἰο ΗἸ τὶς αν νν85 ἵρῃ ἴῃ 
ῬΠΠἰδεῖα, 1 ὅδ. χχυῖ. Ὀγίνοη ἔγοπη δἷ8 Ἰαηὰ, 
(6 ἐοπιρίαιϊοη ἰο ἀρουϑίλεϊτο ἔσοτθι θη ουλ ἢ ΜᾺ 8 
Ὠϑίυγαὶ, 1 ϑδηι.. χχυὶ. 19. Τὸ 16 τοὐοοίϊοη οἵ 
188 ἰαπιρίδιϊοι γον. 4 οὗ οὧὖῦ Ῥβαΐπι 18 βαϊὰ [0 
γον, δηὰ τόσ. 7 ἰο ἰ86 ἤμοὶ ἴἢδι ανὶα. αὐ 89 
δοπιπηβδηὰ οὗ αοα, δοὰ υπάονία κοι ἴ[.0 Ριυγϑαὶς 
οὗ ιἷβ θη θηπιΐοβ, δπἃ βοηΐ ργοβθη β ἔγοπι ἴΠ)}6 ὈΟΟΙΥ͂ 
(ο ἰδ οἰἀοτ5 οὔ {6 οἰ165 οὔ “υάδδῖ, 1 βΔ πη). χχχ. 
26, ο δγϑ ἱβογοίογα οδ]οὰ νἷ5 ἔσθ. 7 6.9 
8.0 ἴ8:6 ΠΟΌ]6 δηὰ ὑμ6 ὀχοθι θην πὰ οι αν 
..88 411 ῖ8 ἀδῖη!. [10 18 ἔτι [Πδὺ αν, 88 ἴῃ 
ΥοΥ. 2 ὁ μο 8 βαϊὰ ἰο ΒΥ {πδὺ ἢ6 πιὰ ΒῚΒ 8 60688 
ἴῃ Ὀαίο ἔγουι Φθθοναῖ, οὐχὶ ἰο δυο βϑῃὶ 8 

4 ΓΡΟΤΟΉΠΘΟ: “ Ἧ7 6. ΤΏΔΥ ἰδ ἴκθ ν ἴῃ τη ϑοῦδο οὗ " ὑοϊοπρίης 
ἴο,᾽ ")οἰπίης ὐγϑοῖ ἴο, ατνὰ [9 μδδδαρο νου] πηοϑῃ, 1 ΠπΑγΘ 
πο χοοὰ θογυπά ΤΠ 66, ὈρΙοη χα 851 ἀο τὸ ἴπ6 [0ΠονΒμΐ οὗ 
ἐμο δαϊπί8, δοὰ το πΟΌΪθ ἐὰ ἩὨΟτὰ,᾽ εἰσ. ᾿παᾶοοὰ βοῦν δι. ἢ 
τοθϑηΐης δϑοῖηδ ἴ0 ὮὉΘ ΓΤοαπἰγοὰ Ὁ᾽ ἔπο οοῃίοχί : ἴογ ἰξ ἰ5 ΟΥ̓“ 
ἀοηῖ τἢδὲ ἰς ἰα ἴῃ 9 φῶμε μι οὔ ἴὸ Ῥεδιτἶ πὲ ἴοὸ σοηίγωϑιὶ Ηἷδ ΟΥΤΏ 
ΒΔΡΡΌΥ ἰοῖ, δηὰ ἐπδς οἵ οἴδοσβ ὑγο, ᾿|1τ6 ΠΙπιϑο]ῦ, πὰ Ἰοαῃα 
τοὶ Παρρίποϑα ἰῃ Ψομουδὴ, τῖ ἢ [Π6 πιιδογαυΐϊο σοπα  οη οὗ 
ἴΠπο099 ὁ ὙΓΟΘΘ ΒΟΙΤΟῊῪΒ ψψ0γθ ἱποιοδαδοά, ἴ0Υ πος 
αἴτον οἶμον κοάβ.᾽"--Ὁ. Δ. Β.] 
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Ῥαγὶ οὔΠ6 ὈοοΙΥ οὗ (818 ΥἱἹοίοΥΥ ΟΥ̓́ΘΡ (86 Ατη8]9- 
Κἰϊ65, 85 ἃ ὑβδηϊ-οἴονγίρ, [0 (89 που οὗἩ αοὰ 
δηα [118 Ῥυίϑβϑδίβ; Ὀιΐ {8 9Γ86 ψγὰ8 ὑθῃ πο οοηίγαὶ 
ῬΟΥΒΏΪΡ, 1 βαπι. χχὶϊ. 18; οσορ. 1 Οἔγοη. χὶϊὶ. 
8. ἸΤμογοΐογο αν ἃ πδ8 ἔγοτη δϑγοδα δϑηΐ ἐἢ9 
Ῥνοβϑηΐ ἰο μοϑθ ψῆο Ὀοϊοηρ ἰο ὑπ πδίϊομδὶ σοά. 
ΤῊΐ8 ἰμ θα 18 ϑι ρροβοά ἰο ὉΘ 8δ1ἃ ὉΥ στϑὺῦ. 8, (δὶ 
ὧν Ὀοϊοηρβ ἰο {᾿6 861 ηἰ8 ἰπ ἐμ ἰδηὰ. αν 11|κ6- 
80 ΒΔΥ͂Β, ΥΟ0. 4 α, ΒΟ Π6 δΒἰτηδοὶζ ᾿α8 οχρογὶ- 
Θησοα ἴμᾶὺ ἰὺ ἔᾶγθϑ Ὀδαϊν σὶῖὰ (ἢ6 ἈθδίὨθῃ ; 
Β᾽ τα ἸΥΥ συ ΓΒ. 9 δα 1], ὑπαὶ ἔμ] 658 οὗ ἸΟΥ͂ Σθ- 
ψαγὰβ {6 βουυῖοθ οὗ Φομονδ. Ἐ---ΟἸΒ Βα ΒΘΏ ΓΘ- 
Καγὰβ (1ὸ ἰοχί 88 θα ΓΟ οοττυρίοα. ΤΠ Ὑυ]- 
ξαίο ἰγδηϑὶδίθβ, δίϊον (16 ϑ'ορὺ. : “1 {μ9 Βαίη!θ, 
ψϊοἢ τὸ ἰὼ Ηἰδ8 ἰδπὰ, δ 848 δὰο νοπάριϊαὶ 
8}1 Ηἰβ (π|γ) ἀοἰ ρα, ΟΥ διῖθν δῃοί μοῦ γοϑαϊῃρ 
ΔΙγθαὰν οὐβογσνυοὰ ὈΓ Αὐρυϑίπο, “ ἢθ 888 ποὩ- 
ἀονία!γ 8116 4}} ΤΥ ἀ6δὶγο.᾽" 

δίσ. 1. γεν. 4. δὴν 816 τΠοΐὶσ βοισζοῦνβ 
ΓΑ. Υ., 7λεῖν δογγοιοα δὴαϊΐ δα πιωῤιἐρίϊεα}].----Ἴ 18 
οἰάι59 8 ἐκ νν 186 ἀἰϊβρυϊθα 88 ἰο 118 δοηϑίγαοἰΐοι 
ϑδηὰ τηρϑηΐη. οῖῃθ, 88 ΔΙΓΟΔαΥ τηθηϊϊομοά, 
σοπιδίηο ἰὺ τ] ἐπ 6 ρτθοοάϊηρ; οἶδυ8θ, Ὀυὰΐ πιαϑὶ 
ἐμ θῃ ΒΌΡΡΙΥ βΒοπιϑί ἷπ Θϑβθη 141, Ομ γ5 (Μ|ΊοΝ., 
ΟΙβῃ., Μϑδυγονρ, Εν] ), ψὶὰ ΟΒδ]ά., βϑγιηηι., 
Φογοῖηθ, ἰηΐοσργοὶ ὩΥΡ̓ οὗ ἰάο1]18β. Βαυὺ ΟὨ]Υ [δ9 
τηϑϑου]ϊηθ οὗ (μ18 βίϑῃλ 18 υδοα ἴῃ ὑπ 6 δ6ῆ80 οἵ: 
οατυοᾶ- χοτκεςεϊ τη οβ οὗ ἰάοῖ8ι Το ἐοδιιϊπίῃο, 
ψ ἢ 6} 8 ΒοΓΘ δορὰ, δἰ ρη}ῆθ5: ΒΟΥΤΟΝΒ (Ῥ690ἢ., 
Αααὶ]., β6ρι.). ϑβίῃοθ ΠΟΥ͂ ἰξ 15. σοππθοίθα ὙἱᾺ 
8 Βυδὴχ πμϊοῖὶ Του 0 ῬΘΥΒΟΏΒ, ὙΠΟ σ8Π ὈΘ0 
ἸΏΟΓΟ ΟἰοΒοΙ Υ ἱπαϊοαίθαὰ ΟὨΪΥ ἰὰ ἰμθ 10] Οἱ ης 
τγοτὰβ, ἰη6 ποχὺὲὶ ψοτὰϑ δῦ υϑυδιϊν, τὶς (ἢ 6 
ἘδθΌ., τοραγά δα 88 8 δβυῃά. γοϊδίΐνο οἴσυβο. ΤῈ6 
Τα ΒΟ 6 οὗ {86 Ὑοὺῦ 332. ἰγθαῦθηι  } Υ ΟΟσΌΓΒ 

τὶ ἐπὸ ὑοπιϊπΐηθ οὗἨ ἐδ 6 ποῦ ΒΘ ἰΐ ῬγΘΟΘαΘ5, 
δά ἐπ Ἔχργοβϑβίοι “"ἐμοὶν βούτονϑ,,᾽ ἰπϑίοδα οὗἁ 
Π9 Βοΐγονβ οἵ ὑμοβθ ὙΠ0,᾽ 15 ἀοίοπἀθα ὉΥ 
Ηἰισὶς. Ηυρῆ. δοὰ οὶ ἐζδοῖ,, οα 189 ΟΣ "δηά, 
δυὰ (ἷἰ8 μβαγὰ δηὰ ἰηδάπἰβϑὶΪθ. πὸ ΤΟΤΊΘΥ 
πουϊὰ τοίου, νῖϊῃ Βο;γγον, Ηθηδ]ον, Κυρογιὶ 
ἴῃ Εἰολλοτηπὶς Αἰϊσεπιεῖπεν Βιδίϊοιλ., τοὶ. 6), τοδὰα 

ἦι 88 ἀίρλι (-ξξπιωερὶν [80 Α. Υ.}), ΒΘΓΘΌΥ 8}} 
ψουϊὰ Ὅθ ποτὶ. ΤῈ Ἰαιίον αἰνὰ 68 γϑσ. 4 α 
πίο ἔνο ἱπάοροπάοπι οἴδυβοα, τ ἴοι γοργοδθηΐ 
{π6 Ρἷδοθ οὗ ἃ ποηι. αδεοῖ., δηὰ ΔΓ ἴ0 Ῥ ΘραγΘ ἴδ9 
βἰαἰοπιθηί ἀϑβουὶ υἷης (Π6 ἱπίογηδὶ αἰ ογθηοθ Ὀ6- 
ἑπσόθη Ὀανὶὰ δηὰ βιυιοῖ Ρ60Ρ]6.--- ΜΙ ΔῺΥ ᾿πίογρτο- 
ἰογ8 δϊον (86 δηοϊθηὶ ὑγαπδιδιΐοιβ στορητγὰ {10 
ζο]]οσίης του 8 88 8. ῬαΥΓΆΡὮΓ8488 οὗ ΔρΡΟΒίδβγΥ ἔΓΟΤ, 
αοὰ, πα ῖϊδϑὲ ὑπ 6} ἰγϑδηβὶδίο: ψῆο Βηβϑίθη Ὀ80}- 

μαγὰβ, ΒΟΒΠΌΣΓΟΡ οὐθῃ ΘΔηροΒ ὙΠῸ ἰηίο ἽΝ. 
1ι ψουϊᾷ Ὀ6 Ὀοίίον ἴἰο ἐγδηβὶδίθ: γᾶ Πδβίθῃ οἷ86- 
ψοτὸ (οἷον, ϑίοττ, Βοβθη., θ)0 ἤοιίε, ϑι16Γ), 
ΟΥ ιαβϑίθῃ δῖον βδποίμοῦ (ᾳ16Ὁ}, Βαθίθα ἴο 
οἰ ΠΟΥ8Β (Πϑλοὶγ 4018, ἀθβθη., Εν). Βυὶ ὙΠῸ 
Βα 186 τηοϑδηΐηρς οὗ μδϑίθῃ ΟἿΪΥ ἴῃ (86 »ὲδϊ ; ἴῃ 
(6 ζαΐ ΟὨΪΥ ἐδ6 πιοδΐπς : Ῥυγο 480, ΠΔΙΠΟΙΥ [ῸΓ 
ἃ νἱΐο, Εἰχ. χχὶΐ. 16, οϑῃ 6 ργοῦθα. ΜδηΥ ἰπ- 
ἐοΥργοίοσδ (ϑδίοαιο Ὀθὴ Μοϊθοῖ, σαν. δὲ αἰ.), 
τἶτ τοΐογθησο ἴο ἐ6 ἄσυγο οὗ τπῃηϑυγίδρο, 0 Υγο- 
Ῥσγοβϑηΐ {89 τοϊαιΐοη οὗὨἩ [Π6 δοῃφτοραίίου ἰο αοα, 
ἰδῖκο ἰὴ9 οχργοϑβίοῃ β6σθ ἴῃ ἐμὶβ γ8Υ. Ηἱϊισίς, 
ψο δηάβ (ἰαὺ ἐπ 6γ6 18 σοπδί ἀδγοὰ θσο ποί ἰδθ 
οοηίγαϑὺ Ὀοίνοοη {μ9 αὶ [Ὁ] ἀηὰ τ[Π6 ἀροδίϑίο ἰπ 
ἔβγδοὶ, Ὀὰΐ Ὀοίτοοη ὑμΠ9 ῬΟΥΒΕΪΡΡΟΥΒ οὗὨ 1018 δηὰ 

4 [16 ΤΏΘΟΥΥ οἵ ἨΪἰ ἰμ [5 ἰηροπίουδ, Ὀπὲ ἴοο Αγ ον] δηὰ 
Ὡοᾶ, [ ἀοδϑα ποῖ αρῖοθ ἰῃ ἴοηο νὶτ οἵπον Ραδὶ πα οἵ 

(δὶ ροτίοἂ. ΤῊ Ῥβδὶπι οοσίδι ΠΥ ὈΟΙΪΟΏρΒ ἴο ἃ ἰΔίοΣ Ῥοῦγϊοά 
ἰῃ πὲϑ 118 αἴτοσ [6 Μοεδίδηϊς ᾿γοΟΡΒΘΟΥ͂ οἱ Ναῖδῃ.--Ο. Α. Β.] 

(6 ἩΟΥΒΕΙΡΡΟΙΒ οὗὨ «Ζ60 δον, ἰγαηβῖδίθδ: ὙἘ80 
βισῖνο (ο οὐδ δποί μοῦ. Ἠυρῖ. ζο08 Ὀδοὶ ἴο (6 
τηοδηΐδρ οὗ "ρυγτοδα86,᾽ ψίιποιῦ [9 ΓΘδυ 666 10 
δύγίδρο, δη (ο ἰΐβ Γοϊδυϊομβΐρ ἰο 3 ἰο 6χ- 
οἰδηρο: δά (πίη 8 οὗ 86 Θχοῆδηχο οὗ (6 6 Γγθ- 
αἰΐανν ἰσὰθ αοἂ [ἴ0ὉΓΥ 8 ἴδ᾽8θ οὔθ (8. οτὶ. 20; 
Ηο5. ἱν. 7 ; 26γ. 11. 11), δῃὰ τϑιΐπαβ 8 οὗ [88. 
ΧΙ. 8; χὶν . 11; ψθρο ὙΠ Σ ΠΠΚο τ 86 15 ἰπ (16 

ϑ'ησυϊαῦ δηα δΌβοϊυίθ. ΤἢυΒ ταοϑὲ σοοθοϊ Ἰη6Γ- 
ῬΥΘΙΘΓΒ, διιθης Μ οτη, πο ΥοΡ, Βοιίοπον, Ηδηρ- 
Βίθ ὈΘΓΩ, Ὠ 6] 1}|}29608, Βοϊὰ ἔαδι ἴο {86 Δ]} βίου ἰο 186 
ἄρσυγο οὗὁἨ ποοίΐηῃρ, δηὰ γοιδεὶς ἰδὺ [ΒΓ 5. Β6ΥΘ 
βϑὶ ἃ ἢοί ὀχϑδοὶὶν ““ΟἾΒΟΙΣ χοα8,᾽᾽ ἃ8 Εχ. χχ. 8 δηὰ 
ἔγϑαῦθμί!Υ ; θαϊ 8 ἰηἀοδηϊ ΟΡ Γ οβϑϑίοη 8 σμοβ6ῃ, 
γν ἱοἷΣ Ἰο848 ηοὺ ἰο ἐμ ογάϊπαγυ Ὀπὺ ἰο (6 80- 
ο4]16ἀ πιοτὸ οἱ οσδηὺ ογβῃὶρ οἵ 4015. [ὑ 19 αὐθ8- 
υΪοη88]6 νν Βοίους (μ6 ἐο]]οινῖπρ οἴυΓαὶ βυ ΕἾ ΧΟ 8 δ τὸ 
ἰο Ὀ6 τοΐογτοα ἰο ἴ ψουβίρρογε οὗ 1ὰο]5, νι 
σοι 106 δὶ πιϊϑί ὈΣΓΟΔΚΒ ΟἹ ΘΥΟΥΥ εἰπὰ οἵ 
οοπππηΐοη, τὶ ἢ (δ 6 Γοίσ88] ἴο σοιηθ τὶ ἢ 
{ποτ ἴῃ ἐπεὶν οἴου ηρσ8, δὰ τὶ} νΠΟ086 πϑῖμ 68 ἢ 6 
Ὑ7}}} ποὶ ἀ68]9 ἷ8 1105 (θ 6] {Ζ86}}}, νι οτῃ 6 ν7}}]} 
ποῦ πιρηίίου ἰπ Ὠ1Β ῬΤΆγΘΓΒ (ΒΟΒ]); οὐ θέον 
ὙΠ6Ὺ τοῖον ἰο (π6 ἰάοἶβ {ΘΙ ΒΘΙΥΘΒ, ἴῃ ΙΆΥΟΣ οὗἁ 
ΜΠΊΟΝ Δ’Ὸ ΘΒρΘΟΐΑ}]γ Εχ. χχ. 7: χχὶϊὶ. 18 (πιλ]κα 
ὯΟῸ ταθηϊοη οὗ ἰδ9 πδῆηθ οὗ οἰβοῦ μοα8); Ηο8. 
ἰϊ. 19, δηὰ {6 οοπίγηβί ψῖ0} γον. ὅ (Ὁ αἱν., Οτοῖ., 
Βοιιοῖι., ἔνα! ά, Ηθηκβι., Ηυρίοϊά, ΗἰΣὶς [ἢὈὲ- 
ΤΟΜΏ6]). 
Το ἀτὶ κ- οὔθ ἢ ρμ8 οὐ (δ 6 [8.86 1168 δοπ δἰ βίοα 

οὗ νἱῆθ, δῃηὰ ἀγίηκ- οὔδυϊηρδ οὗὨ Ὀ]οοά Αὐὸ |ἰτ6- 
86 οί ἑουηὰ διημοηρ [πὸ ΒΘϑί θη, Ὀὰὶ τὶπο τ᾽ 88 
τηϊχοὰ ψὶϊμβ Ὀ]οοὰ (Ζθοοϊ. ἰχ. 7) δῃὰ ἀγαηΐκοη 
ΟὨΪΥ ἴῃ σοπηθοϊΐοη Ὑ1Ὶ} ὑουγ  Ὁ]6 ἀπά γε ἢ 58, 
ὑπᾶὰον θα] οα 8. Τὶ ΐβ δροοΐ8] γοΐογθησο, 
ΒΟΎΘΥΟΓΣ, 18 Δ Ὁ ἴσοι 86 τηϑϑδηΐης οὗ 1Π6 ἰοχὶ, 
ΜἘ16} δα κὶ, ΑΌθη Εσγα, Φ. Ὁ. Μίομ., ΤΥ ἴον 
ΟΥ̓ΘΙΪΟΟΚ. οιμο ἱπίογργοίογβ, μογοίοσε {Κίπ- 
οἰνΐ, ϑιίογ, 6} }{286}}}, τοραγὰ 6 ΟΧργοββίοῃ δ8 
σωταέιυε οὗ οἴδοτίηρ τηϑδὰθ ψὶς ὈΪοοΟαΥ μδη 8 
διὰ -οηβοΐθησο δίδιηθὰ ἢ Ὀ]οοά, πα ἴο ἢ τηδὶθ 
ΟΥ̓́ΘΟΣΥ οἴὔἶογίης τ᾿ποϊϑδη. Οὐδ ὈΘΙΓΟΥ 89 ἃ. δοπ|- 
»ατγίδοη, 88 ἰἴ (6 σοηδὶβϑίοα οὗἩὨ Ὀϊ]οοὰ ἰπβί δὰ οὔ 
ψίηο, 188. χγ]. ὃ, ἰο ψν ΐἱσἢ σοιη ραγίϑοη Ὀϊοοά οὗ 
ἔταρεβ, ὅοη. χὶϊχ. 11: Ὀθυὶ. χχχὶϊ. 14, Τ9ῺῸΓηι8 
{86 ἰσδηβίιοη (βομπαγτον, ἤθηρδί., Ηαρί.). Δλο- 
οογάϊηρ ἰο Ηἰ Σεῖς {πὸ 12. 18 Θοπιραγαίνθ, δὰ [86 

τπϑϑηΐηρ 8: 1 ΤΟΥΌΘΑΣ ἰο ΟἿΟΣ ἱμοὶν ἀν πκ- οδον- 
ἰη 8 τἸῇογθ ἴπ8ὴ 10 οἶδεν ὑἐμεὶν Ὀ]οοά, 86 βυρρο- 
βι το {π8ὲ δὴ δοίῖοι ἴα τηοηςἰοηοα 16 ἐδ ΟἹ Υ 
ἰο Ὀ6 ἄοῃο ὈΥ γί θϑίβ, δ)ηα ἱμπογοίογο Ὀθουδο Ὀδνὶὰ 
δουϊὰ ποὶ Ὠαγα ἀοπηθ ἰδ 18, 18 ραϑϑαζο δὲ δᾶ γ6 
ἃ Μοϑείδηϊο ᾿ἱπιογργοίδιϊοι (ΒΟ), ουθγϊοο κα {1}χ6 
ἴαοί ἐπα (6 ΤΟΙ ῬΘΏσΟ ΔΘΓΘ ͵β ποῖ δἱ 8}} ἃ δοδῆ- 
Ὠοὺ ὃθΘ ἴο [Π)9 ΔἸ δηὰ 9 ἰθρα}ν ἀτσδηροὰ 
Τυποίΐοηβ, Ὀυϊ ἰο (16 το 884] ἰο ραγίἰοἱρδίθ ἴῃ τπ6 
ὙΟΓΒὮΙΡ οὗ χοᾶ ἰπ ἃ ἔογττα Μαϊοῦ ἴῃ ἴἢ6 τηουὶῃ 
οὗἩ τὸ Μοεϑβϑίδῃ ποι] Ὀ6 Θῃ ΓΟΙΥ ἱπαρρσορτίδίε. 
ΤῊ γυϊραίο, δήϊου 6 ϑορί., αἰ δθγβ δπιϊγοὶν 
ἔγοπι ὑπὸ ΗΘΌΤΘΟΥ : ὑπ 6 γι 68868 ΓΟ τη ]ιὶ- 
Ῥιϊοα; αὐτου ασὰβ ὑπο μαβίθηθα. 11 ψν}} ποὲ 
ἈΒΒΘΠῚΌΪΟ ἐμ Ὁ ΘΒΒΘΠΊ 168 οὗ Ὀϊοοά, ποῦ Ὀγχὶπς 
ὑπ οἷ πὰ ΠῚ6 ὈΡΟΏ ΤΥ ᾿ἰ08. 

ιν. Υ. εν. ὅ. Ῥοσχιίου οὗ χτΐῆϑ ἐπ μοσὶ- 
ἴδ 09 δῃ ἃ οὗ ΣῪ οὔρ.---}, Βοδίἀ 68 2 Οῃτοη. 
χχχὶ. 4, οἷν ἴῃ ἰπ θεν αΐο Ῥβα]μηβ, 8 δίαΐ. σοπεί. 
δηά ἰο ὃ6 οΘοπηθοίοα ΜΠ} οί φουϊνοβ (Ηυρῇ. 
ὍΡοΟΠ ΡΒ. χὶ. 6), θὰ ποί ἴῃ [86 δθ0πη80 οὗ γμοτγίϊοη 
οὗ Τοοὰ (ΗΠυρΐ.}, ἰοφοίδοΣ τὶῖ ρογίζου οὗ ἀτγίης 
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85 ἰηθ ἱνὸῸ ρΡϑγὶβ οὗ ἃ ἴδδδί, ὁ ὑϑι8] ἄρυγο οἵ 
δινίὴο ἴδυοῦ δὰ Ὀοποῦίθ, 58. χχὶὶ. 26. χχὶὶὶ. 
ὃ; Ῥ͵ΟΥ͂. ἰχ. 2; Ὀυὶ σογτοβροπϊης νυ ῖ1 [6 ΟΙΒΘΓ 
ΘΥΡΓΟΕΒΙΟῺἢ8 οὗ [15 ϑαΐπι 6 ἤσυγαιλνο ΘΧΡΤΟΒΒΊΟῺ 
οΥ͂ πουγ 1} η, Ροϑϑοβϑίοη δηὰ αυἱοϊκοΐηςς ΘΗ ΪΟΥ- 
ΣποΏϊ, 85 ἰδ6 Ρϑδ)πιϊδὺ 8 Ὀοΐὰ ἰῺῈ Φοῃουδἢ 
ττουχὰ Φοθονδὶθ ἔανοσυ. Τὰ ἢγδι ἤμυγο [8 
ὉὈγοῦσῶῖ δῦουϊ ἰμ8: ἰπ 0116 ζοπογὰ} αἀἰν ϑίοι οἵ 
τ 6 ἰδ 116 ττἱὺθ οὗἉ [ονἱ γοοοὶνοὰ Ὡ0 ροβϑβθβϑίοῃ 
ἴα ἴδ Ἰαπὰ, Ὀὰΐ νγᾶβ ἰο 1ἴνο οὔ [86 ρᾶγίϑ οὗ {16 
υδεοτίη κα νἱσ [6}} ἴ0 (9 Θδγο οὗ {})086 νν 0 
ποτα οσουρίοα ἴῃ Ὀινίηθ ΒΟΥΥΎΪΟΘ δθοιϊ (6 Β886- 
ἰπαγυ, οα δοοουυί οὗ Φεμογναῖ, ἴθ θαν, χυ ]!. 1, Ὡ, 

ΦοΒουδὰ Ηἰπιβο] ἢ 18, (ΠΡ οσθ, 681164 ἰμοὶν Ρ] 
πεϑδατο, Ὀδαϊ. χ, 9, ἰπ βροοὶδὶ δρρὶϊοϑίίοη ἕο 
Αδζοη, Νυῶι. χυῖὶὶ. 20; τογθ ψίαοὶγ οχιοπὰ οα 
ἴῖο ἴμ6 οῃξίτο Ὠουδ89 οὗἩ 2ΔδοὉ, 26Γ. Χ. 16, ἢγδὲ 
θγουσαϊ δΌουϊ ὉΥ ἴη6 ἀοβίχη (πδὺ ἴμ0 Θηιΐγο 
Ῥεορὶθ 5βου]ὰ Ὀ6 ἃ κἰηχάοπι οὗἁὨ ῥυιϑβίβ, ἔχ. χῖχ. 
Ὁ, διὰ ἐβογοίογο δΡΡ ἢ ΘΔ Ὁ]0 ἴ0 ΘΥ̓ΘΓΡῪ ἱπαϊνί ἀτι6] 
5 Ὑ6Ὸ] δ ἴ0 (6 ΠΟΘ ὈΟΟΥ͂ οὗ βαϊηϊβ δ8πὰ 
ΒΟΌΪΟα, τογ. 8.--Ετοὰ (6 ἀἱϊν᾽ϑίοη οὗὨ (6 ΠΟΪΥ͂ 
Ἰαπά ὈΥ οὶ Ὀείνγοο ἐπ ναγίουβ ὑγ 065 δηα (6 1 
ΠΟΙ ΘΤΒ ΟΥ̓ πδιοὰ ᾿ἰκουϑο (86 ΘΧΡρΓΘϑϑῖο0η 

Ὁ} τὶ ψῆφος, 186 Ἰοί ἰαἴκοηῃ ουὖὐ οὗ δὴ ὕση, Ὑϊοῖ, 
ΒοΝΟΥΟΥ, δῖῃθσο ἀθοϊβίοη ὉΥ οὶ νγῶἃ8ϑ τοζδγά θα 88 
θοὐ᾽ 5 δεὶ, μδ8 Ὀθοοῖὰθ ἰπ ἰμ6 ΟἸὰ Τοδίδιλθπὶ [89 
δγιιδοὶ δηὰ ἰγρθ οὗ 4} ζγϑδηίβ οὔ (6 σοόυδὶ 
ΣΙκυιθουβηθδβ διὰ ριδὸθὸ οὔ Ἃοά, 885 ἐπ 
Ροδδοβϑϑίοῦ (ΒΘΥΓΘΌΥ σίτου ἰδ ἐμ9 ἐουηάδίϊ 
δ 6556η00 οὗ 4}} Ἀΐνίηθ Ὀϊοδδίηρς (Ηυρἕεὰ). 
δίηοθ ἰμδὲ ὙΔΙΟΝ 14118 ἰῸ ΔΗΥ͂ Οὴ6 ὈΥ Ἰοὺ 88 
1:6 Βδτὴθ Ὠδη6, σόγαΐ, 6. σφ. δυΐύζοβ 1. ὃ ; [58. ἵνὶ]. 
6, ἴξ θ᾽ Ὑ ΥῪ πϑίῃ ταὶ ἰοὸ γοραγὰ 7 21 88 λίρλὶ οὗ 
8 ποτὰ 792" δηὰ ἰο ὀσχρίδίῃ ἰξ δίϊθουῦ 89 δΘΊΟΣΥ 

οΥ̓͂ ἰδ Ατδοῖο (4. βομυθηβ): Τῆοα οπΙαγχοα 
τμδὶ σψῃΐϊομβ 8885 (1160 (0 πὸ ὉΥ ἰοί (116 ηρϑί., 
ΒΒ], εἰ αἰ.). ϑ΄ποο, Βονανοῦ, (6 τιθδηΐϊης οἵ 
80 ποτὰ ἴθ ἀϊβρυϊοἀ, ΒοιίοποΓ δπὰ βίου ρὸ 
Ὅδοῖϊς ἴο 8 τοοὶ 32 -- Του τηδικοϑὲ ΠΥ Ἰοΐ ἴο ζδὶὶ 

(18δὲ 15, ἰο [4]1] οὖν οὔ 89 υτῃ)ὴ. Τἷθ βοοοηὰ 
Σηοδαΐη, ΒΟ ΘΟΥΘΓ, ΠΙΥΘῺ [ῸὉΥ 116 Β8ῖκο οὗ δσρὶδ- 
πδίιοῖ, 15. νι ουϊ ΘΧΔΙΏΡΪ6 ἰῃᾷ (δ9 υ86 οὗ [890 
“οτὰ. Τῆδ ῬγΟροβαὶ οὗ Ενγα]ὰ ἴο σοζασὰ (ἢ9 
ἀἸδίσυ. ἴογι οὐ τὸ πογὰ ᾿ἰκοινῖδο 88 ποηιθῆ 
σδεῖτ. “ΔΏΠπΟΙ ὍΘ ΘΑΥΓΙΘα οὐἱ. Τὴ ρῥγοϑοηῦ Υἱ 
οὔ ΒοιΟΒΘΓΙ ἰ5 πόσο ΠΠΚοΙγ, ὉΠ δὶ ἴ( ἰ5 ἃ ἀἰταϊ μα νγ6 
ἕοττα, ἴ{1{16 ΟΥ̓ σΟΒΙΪΥ ροββοβδίοῃ ; 8: Του δτὶ 
186 ἦεντοεῖ οὗὁὈἨ Υ ἰού. Ἠυρΐ. δηὰ δε] σβο σὸ ἴὸ 
186 τοοῖ 79 δηὰ τεβατὰ [89 ζογτμ 88 ἐδ ρατιὶ- 

εἶρ]6 721 ᾿ποονγϑοι πε ἰθης Του ψ80Ὸ δά- 
Σοἰπίαίογοδί ΠΥ οί, οΥ Του ὙΠῸ τηδὶ πιδἰ ποδί, 
Κεορεδὶ ἴῃ 8 ᾿οΤ ΙὙ {μδι ψ ϊσ ἢ Β88 ἐδ] 6 ἴὸ 
16 ὉΥ ἰοὶ, ΗἰΣὶς ἴῸΣ (8 ἴοσηι σοΐοσϑ ἰοὸ {89 

δυδίο εν οἵὨ ὅ 2,νὲ, 1 ΟἜσοσ. χαυίϊ. 80, δαὶ τοχατὰβ 
189 τοοῦ Ποῖ 18 ΟΥΓΟΠΟΓΥ δοοοριθα, 88 'δρ- 
Ῥτορυῖδίθ (0 (89 οοπίοχι δῃὰ οογγθοίβ ἃ8 Ὕ"97γ--ς 

ἐαρείμμα, τ Α11δὶ ὮΘ ΟΧΡΤΘΒΗ68 [Π6 οοη͵δοίαγο {Πδὶ 

ὙΘΊῊΩ υὐἰρθὲ 6. δα δτοδηῖο ουργθθβίου (δ ρϑϊηβὶ 
Ἡ ὮΪΘὮ, ΒΟΤΤΟΥΟΥ, ΥὙῸ Ὁ. 8), δὰ ἰγδῃβίαίθθ: Τμοα 
δτὶ σΟΠΒΙΔΏΓ(ΓΥ ΓΩΥ͂ ῬΟΒΒΟΒβίοη. 

8». ΥΓΊῚ. ον. 6. Ηἰἰζῖς υπὰονβίδη δα ἐδ᾽5 ΤΟΥΒ6 
ἰ068}}γ οὗ 4 Ὀοδυια} γοχίοπ. 6] 1256} Γοραρὰβ 
189 ὀχργοδδίου ΠΠ|κονν}86--- ΕἸγϑίδη 6148, θὰ 88 ἃ 
δεαταιΐνε ἀεεϊκηείίου οὗ αοα Ηἰπιδος. πο δὺ- 
βιτδοὶ Ἰονοϊποδα, δοῦ χχαχνυὶΐ. 11, ἰβ Ὀθιἐθν, τυ ΒΙΘἈ, 

ΒΟΎΘΥΘΣ, 8 ποὺ ἰο Ὀ9 γϑεοϊν θὰ ἱπίο δὴ δάἀνθγὺ : ἴῃ 
8 ἸΟΥΘΙΥ͂ Ἰ8ηηον (ΒοΟιίομον, ΗἨυρί,, 081); ον 
1.9 ΘΧργοδϑίοῃ 8 ποὲὶ ἰο Ὀ6 βοραγαϊθαὰ ἔγοιῃη ἰδ 
ἰοοαὶ οοἱογίης δηὰ σγοίδσθησο, Μὶο. ἰἱ. ὃ; ΦΖοβα. 
ΧΥΙΪΙ, ὅ.---ν (Ξε κον180) 8 υϑοὰ ΠογΘ 85 δοη- 
Βγηιδίογυ, σί νης κτδάδιϊοη ἰο [86 ἱπουρσπῖ; (89 
ἴδοι }8ι τηϑηἰϊοποιὶ 18 γϑοοραϊζοι ἴῃ 1116 ἔδοἰ ἰη ζ9 
οὗ (6 Ῥοοί (Ηυρΐ.). 

ϑίιγ. Υ.. γον. 1. Αἅνίδοᾶ ΓΑ. ., ““λαι 
ψίυεπ πιὲ οοωηδεὶ "], 18 ποί--σαγοὰ [ὺΣ (ΚαΔρρ), 
ὈυϊπΞερτουϊ θὰ ψὶν ρσοοὰ δουπδοὶ, ψ ὶο ἢ Βοῖῃθ 
([βδκὶ, 6  οιι 6, ΟἸ8β}ν.) γϑίοσ ἰοὸ 15 χζόῆθγα) 6χ- 
δονίδιϊοη ἰο [86 ἴϑασς οὗ αοὰ δηὰ ζαὶι μι ] 688, 
Οὐ ΒΟΥΒ δπᾷ ἱπά θεὰ, οα δοοουμπί οἵ {116 ἔοἸ οὐ 
οἴδιδο, 0 γθ σΟΥΤΘΟΙΥ (Κἰπιοῖ, Οα]ν., Ηοημϑι., 
Ηυρζ.), ἰο (86 δοιΐοῃ οὗ αοἀ ἴῃ (Π6 ποατγὶ οὗ (89 
Ῥβαϊανϊδὶ ἰῃ ομοοβίης δηὰ Ἰδγίηρ μοὶ] ἃ οὗὨ ἐμ9 
ξοοὰ ἀϑονθ ἀββογί δε, Ἢ) (ΡΥΟΡΟΡΙΥ ἴἰο βοὶ 
γα!) 18. οὔθῃ υϑεὰ οὗ Θ Ὀϊνὶπο ἰδδομίηρ δαὰ 
ΔΓΏΪΏΖ, 6. 5. Ῥδ. χοῖν. 12; [58. χχνὶϊ!. 26- 
ουί. ἰν. 86; 80 ἰπδὶ (6 ψαγηΐηρ οὗἩ {6 τοὶη 8 
866Π18 ἰ0 ΓΟΐῸΡ ποὶ ἴὸ 9 ὑπουραίϑ (ποδί ἰηϊοῦ- 
Ῥτϑί6γ8), Ὀὰΐ ΓΑΙΠΟΡ 18 ρ6478]10] ἰ0 ἰλ}0 δάνίοθ οἴ 
ἀοὰ ((αἷν., Ηυρΐ.).Ἐ 

ϑίγν. 1. γον. 8. ϑόοτὴθ γοργὰ (δος "3 (Α. Υ.., 
δεσαι86) 88-- 6, δ'ποθ ὑμποῪ βηά [ἢ6 δηΐθοθ- 
ἀφπὶ ἰο ἰμ8 10] ὁ ς οἰλυβο ἱπιγοάιισοα : τηοϑὲ 
Ἰπίογργοίογθ, ΒΟΎΘΥΟΣ, γορατὰ ἐλ δβεξξίοσ, 88 8 
βιδίθιιθηὶ οὗ (86 ΓΘαΒΟῺ οὗ (6 Ῥγοοθάϊης βίαἰθ- 
ταθπὶ. ϑιδηάϊης ον Ὀοΐηρς δὶ (6 γί ρῃϊ διὰ (88. 
οἶχ. 8] ; οχ. ὃ; οχχὶ. δ) ἰ8 9 ἄρυχο οὗ ρτοιθοί- 
ἴῃ ΠΘΆΓΠ688. [ὈΘΓΟΥΩΘ: “σά ἰῃ αν 8 ΟΥ68 
ἷδ πο δὐβίγδοίϊοη, Ὀυὺ ἃ Ῥογβοη, σϑδὶ, ᾿ἰνίηρ, 
νοἸκίηρ δ ἷ8 δ[49." ---Αο. Α. Β.]. Τιιθ βυθμ]ϑοὶ 
δ 37 18 οπχϊἰοα, 49 Ῥεβ. χχὶϊ. 28; ἵν. 20; οχὶϊὶ. 4. 

ϑιγ. 1Χ. εν. 9. ΘΟἽοτν.--ἰ 6112 86 ἢ : “ΤΊ ΕΓ 6- 
ἴοτο, θθσδυ86 ΘΠ ΟΥ̓ΔῈ 1880 ΠΟᾺΡ Εἶπα ἰο Β6Ὶ]ρ εἶπαι, 
818 808] [8 ἰγδηϑροσία ἴῃ ὅν, ΓΙ), πὰ [18 ρΊογυ, 

[(μαὲ 158, Ἀἷ8 8ουϊ] το]οϊσοί ἢ, τυ 118, 88 (6. γμί. δοπ- 
δέδ. ΘΧΡΓΘΒΒΘΒ, ἰδ ἸΟΥ͂ ὈΓΘΔΙκ5 ΤΟΥ ἢ ἰῃ χο]οϊοεϊηρ. 
Νὸ ρΡδβϑαρο οὗ δου ρίυγθ 15 80 ἰκὸ (8}18 881 Το 88, 

γ. 28. Ὁ 8 πνεῦμα (νοῦς) Ὑ23- ψυχή (υἱά. Ἠ6- 

᾿ϊσϑοῖ, Ῥεγολοῖ. ». 98), Ἴ3, σῶμα; ἴμο ἀμέμπτως 

τηρηϑῆναι, ΜὨΪΟ (86 ΑΡοβίϊθ {πογο ὙὙ15}}08 ΓῸΓ 
18 Γοδ οΥΒ ἴῃ γοϑρθοΐ ἰο [6 ἰδ γ66 ρῬδγίβ οὗ {Πποὶν 
ἠδίατο, Πανὶ ἃ ἤΘΓΘ ΘΧΡγθ588.0. 8ἃ9 ἃ σοῃβαοπί 6Χ- 
Ρεοοίδιίοη."-Ὁ. Α. Β. 
ΜΥ 8688 8150 8881} ἅνγο}1} ἴῃ βαΐοῖν ..---[Α. 

Υ., τεϑί ἐπ ἀορε]. πο ἔοτιι οὗ σοῃπηρθοίίοη 8] 8 
τπαΐ 68} 185 ποῖ ΘΓ 88 Βόοιι. νἱὶ. 18 (Π|215) Ρ6- 
ΓΙΡ ΓΑ 86 οὗ {π9 Ῥοσβοῃ, θαΐ πιθδὴ8 ἴΠ6 δοώψν. Βαϊ 
{86 ᾳιαρϑιϊοα 8 ΠΟΙ ΒΟΥ ἰΐ Ἰηθδῃ8 {86 ὈΟΑΥ͂ ἃ8 
ἐϊυΐπσ, Ὀοΐης πᾶσ ἐμ Ὀϊνίπο ρῥγοίθοιΐοη ἴῃ ἃ 
οοπαϊιΐου οὗ αὐυἱοῦ ὨαρΡίπθββ, πα ἰδία ϑὰ, δηὰ 
τὶς πουὶ ἀδηροῦ ἔγοπι ΔΏΥ ὨοΒι 116 8] οἱἱ οἢ ν 
ΒΘ ΌΘΥΩ, εἰ αἰ.)}, ῬΒ8. ἰν. 9; θουΐ. χχχῖϊ!. 12, 88 - 
26. χχὶϊί. 6: σου. ἱ. 83: οὐ ποῖ ΠοΥ ποῖ ταί ον 
{86 βαιὴ 8 Ὀοὰν ψ τ γοΐδγθῶσθ ἰο ἰ(8 ἑαίατο γϑϑὲ 
ἴῃ 88 0010 'η (0 στανοῖ [{ 18 (τὰ [86 ΓΟ] ον ἱπς 
ΥΟΓΒΘ ΒΡΘΆΚΒ οὗ ργδϑογυδίϊου (ποὶ ἴῃ ἀθδίἢ Ὀυ1) 
ἔγοῃ ἀδδίῃ, δῃὰ 16 ᾿ἰπιϊ δι οα οὗὁὨ (86 τηοληΐπρ οὗ 
τον. 10 α ἰο ῥτοβογυαίϊοι ἔγοπι [86 ἀδηροῦ οὗ ἀθδίἢ 
ἴῃ 8 ΠΟῪ {Πγοδιοηΐῃρ ο486, 15. ῬΟΒ58:0]6 ἔγοπι (ἢ) 6 
ἰδηβύδρο, 8. χχχ. 4; δσοῦρ. Γβ. ἰχ. 14. Βαϊ 1 

4 [ῬὈοτΟν9 : “ Οοα 88 10 πιὸ ἴο βηὰ Τὴῦ ογ ἰη ἢ πὶ, δ 
ὨΟῊῪ ἰῃ [πο ηἰκινῖ δολϑυῃδ, ΔΘ [πὸ {{π|0 πιοδί ἈνΟΥΘΌΪΟ ἴο ᾳηΐος 
τπουρδξ, 1 πιραϊ πο τ[πογοοη. ΤῸ Ποιεῖ ἰζϑοϊ ἰ6. καί ἰὸ δἀ- 
το 8}, ὈΘΟΔΌδΟ 1 Δη ΧΙ ΟἸΑΙΥ͂ 1ἰσέθηδ το ἴηο τοίοϑ οἵ οὐ, δοά 
ΘΟΘΚΚΔ (0 οοῃίοτῃ ἰἰδ01{ ἰΒογϑῖο.."--ΟὉ. Α. Β.) 



126᾽ ΤῊ ΕΙΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΔ1,Μ8. 
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ἰι 8 γτοσορῃϊζοα ποὶ ΟὨΪΥ ὈΥ͂ ΟἸαιι.58, Τ]1ο]., Ὠ6- 
Ἰϊισϑοῦ, Ὀυΐϊ 4180 ΟΥ̓ Εν ϊὰ δὰ Ηαυρῆ. νὶτ τοῖο- 
Τοῦοο ἰο (ΑἸ νίη, παι [Π16 τσαν οΓ ἐε διὰ (ἶὸ 70 
«οἷἱὰ αἰοα ἰὰ ἰἴ6 [ΟἹ] ον νϑγϑθβ, γοΐον ἴ0 βοιῃθ- 
ἰὴ ογὰ [ἤδη ὩΘΓΕΙῪ ἀοἰΐνογδησο οὗὨ ᾿ἰἔθ ὕγοπ 
ἀδῆχοσ, δηὰ (16 Βαρροϑβίιιο ἰδ ἡδίαταϊὶ, ἐμαὶ ἰΐ 
ΘΧΡΓΟΒ868 (Π8 006, [8 (Π8 ρΡίουϑ 5ἰ1}}} ποῖ αἱ 8]}} 
Ὧθ (86 ὈοοΟΙΥ οὗ ἀθει}, Ὀυϊ δατα ἔπ ϑνουὶαϑιίης 
οοιαδιηΐοι ἢ αοα 5 ὑΒοα ἰἰ ᾿5 8.11} Ἰοτα ἡδίυ- 
ΤᾺ] ποί ἴο τοιμαΐη ὈΥῪ {ΠῸ ἢγϑί δίορβϑ οἵ (6 γσϑοοξ- 
πἰἰΐοη οὗὨ ἃ ἀθοροῦ δα ποῦ ΘΟ ΡΥΘ ΙΒ ΘΏΒ:γΥ6 ΤΠ ΘΔΏ - 
ἴῃς. ΕὉγ ἰῃ νοῦ. 106 6 σοηδίαμοο 18 οχργοϑβοὶ, 
ἰπαὶ αοὐ νν}}} ηοὐ ονοτίοοῖς οὐ σὶνθ ὑὉΡ {πο δοιὰ] ἴο 
ϑλεοῖ. ἩἨοτγοΐη ἰ8 ὀχργθβϑβϑὰ (6 Βορο οὗὨ ἱταπιοτ- 
(6 ΠΥ 'π ἃ νΙοΓ 5Βθη80; ἴον ϑδλεοῦ 18 ἴῆ ΔΠΥ͂ σα8θ 
{πὸ σαϊπογίηρ ρἷασο οὗ ἀοραγιοα δβου]β ἱπ ἀϊϑίϊηο- 
το ἔγοια {6 ζσγᾶτο ἩΙΟΙ ΓΟΙῸ 8 (ὁ ὈούγΥ, 
αδη. χχχυῖ. 856. ΑἸγοδαὰν ἴῃ (}}}8 σοῃποοίΐοη νοῦ. 
9 ὁ πιαῦ ἱπ οοα Βρθαὰῖκ οὔ (9 ῥγθϑοσνυηι οη δα 8ο- 
ΘΌΓΘ γοϑῦ οὔ (6 οπἰοιι θ6α Ὀοάγ, δπὰ ργθρασο ἰμ6 
ἐπβουρί οι (86 βορῦ, αἸγοδν δης οἰ ραῖο8 1} 
ἐϊ8 κατασκηνώσει ἐπ᾿ ἐλπίδες. ΤΗΐ8 ἰβ 51}}} Τηοτα 
οογίαίη ἴγοιι τὸν. 106. Εον {89 εχργθβϑίοῃ: 
Του ψ|ϊῦ ποῦ σῖνθ ἃ εἰν ὙΠ ἰο βεοοὸ ΠΠ, 69 
ΤΏΟΓΟΙΪΥ ραγα] οὶ τ {16 ῬΓΟΥΪΟυ 5 τ ἰθοὰ τἱϊὶ 
Ὠοῦ Ἰοὺ ἰπὶ ἀΐα, νου ἃ παν ἃ ἴογα,, τ ἰσἢ τοῦ α 
Ἰεδὰ ἰο ἐμ ἐμβουσίν ὑπαὶ (ἢ 9 δρϑδῖκοῦ μ45}0 Βορ6 
ποί ἰο αὲ αἱ αἰΐ, ταῖν [Δ ἰο (πὶ Γοοοχπηϊσοα ὈΥ 
Ηυρῖ,, Ενα]ὰ, εἰ αἷ., ἰαῦ Ὠ6 ΒΟΡΘΒ ἴον ἃ Ὀ]οββϑοα 
οοηιΐπυδποθ οὗ [16 ἢ αοα οχίοπαΐηρ Ὀεγοπὰ 
ἀδαῖ. Τιι}5 ἰθᾶνοβ πηἀοοϊ 6 τυ οί μοσ ἰΐ 18 ἴο Ὀ9 
Τορβαγαθα 88 ἰη ἢ 6 ΠΟΥ οὗ Εποοῖι δὰ ΕἸΪ48, 
οΥ οἰ βεγνίϑθ. Βυΐ ποῖν 1 Βα8 οὶ Ὀθοη ρῥγογοὰ 
μα ΠΣ τασϑὲ οογίϑι ΙΥ θὸ ἀογὶνοὰ ἴγοὰ 1} 
Ξες ἴο βίης ἀοτγη, Θπὰ τη Ὀ0 ἐγ 5] αἰθα “Ἅστανα,᾽" 
88 Ρ8. υἱὶ. 1, νν ον [ἰτὸ ϑορί, μΔ5 {ἰ{οννὶδο βόϑρος. 
Τ8ο ἀογϊναίίου οὗ ΠΠΖ ἰπ τ πιϑδπίης διαφϑορά, 
τιιΐ, οοτγυρίϊΐοη, 18 ἱπᾶάοοα ΥΟΓΥ Ροβϑὶ ὈΪ6 (α 656η., 
ὙΪΠΘΕῚ, [8. χἰὶχ. 9, δι 8910], 18. ᾽ν. 38, Ἰῶογο ἃ ρ- 
Ῥτοργίδιθ [δὴ (Π6 οἴου, 20} χνὶὶ. 14, Βοδυ σοὶ 
ἰο Ὀ0 ἀοηϊοά. δ΄Ά΄: ποθ ογο (ἰἰὸ νον ἰδ ἐῃ 1116 πηι.56. 
ξουάον ἰα {86 δἰμηϊβοαί'οα οἵ γἷί, ἰὼ ἐ86 ἔδιωϊ- 
πἷηο, ΠΟΊΥΘΥ͂ΘΥΙ, δοοογάϊηρς ἰο γον. χχυΐ. 27, {116 
ἀἰογοποο οὗ πποδηΐηρ πνῖ{ἰ ἃ, δἰ τα ἢ λΥῚ οὗ δουπὰ 
8. 801}1 1685 ἀοι Ὀϊΐι], 58 {1676 δύο ρᾶγϑὶ] 618 ἔουν ἰΐ 
ἴῃ 8}} Ἰληζυλροβ, ᾿ἰἸκοιν 86 οὐΐοη ἴα ἴΠ6 ΠοΌτον. 
Βυλ] δάσο 88 δϑρθοὶ!!Υ οοηνἱ ποίη ὨΓΙ), 88 
τηθδηΐηρ ἴῃ (ἢ) τηλ80. Β'ἰκηρς ἀἄονη, Φοῦὺ χχχνὶ. 
16; 18. χχχ. ὅ0; σοτρ. Ρβ. χχχυῖ τι. 8, ἰῃ ἴδηι. 
γοβὺ (Ἰογι να ἤγοπι [7)). ΑἸ] (86 διοϊοπὶ [Γ8Π8- 
Ἰαι10ῃ8 ἰᾶνο {ἰιῖ8 ἰηογργοίαι 'ο τὶ {86 ΘΧΟΘΡ- 
ἰἰοη οἴ {116 Ο μα] ὰ, 16 δηοϊοηὶ 6.5 Βανο δὰ 
Β0 ᾿ΐ{116 ἀοιιδι οἵ ἱξ, {πεὶ ἔγοιαῃ 1 885 οτἱ ἰδ οὰ 
[π6 τα ὈΪ ποδὶ Δ Ὁ], (μα ἐμ Ὀοάγ οὗ Ὠανὶὰ 88 
ΠΟΥ͂ΘΡ ἀθσαγοὰ. [10 ΓὉΥ̓ΠῚ8 {86 Ποῖ οὔ (δ ον]- 
ἄθῃοθ πὰ ὑἰμ9 Μοαϑίδηΐο τϑίργομοο Οὗ (ἷ8 Ῥαϑθδρθ 
ἴο [808 γοδυτγγοοίίοη οὗ 96608, ἰοϑιἰ ρα ἰο 85 6, ἔδοί 
ἴῃ (80 ΒΟΥΠΙΟΉΒ οὗ Ροίον δὶ Ῥοπίθοοβί, (Αοἱβ ἰϊ. 25 
88.) δῃὰ οὗ Ῥδὺὶ ἰῃ ἰμ6 βυῃᾶροχζὺθ οὗ Απίϊοοὶιϊ 
(Λοίδ χἰϊὶ, 8δ-87). [0 ἔοτγπιβ πῃ οὰν ἰοχί δὴ 98- 
δ0ῃ 14] τη! ΘῈΣ ἴῃ (ἢ 6 ργοΟρτο88 οὗ ὑδβουρσδί, δπὰ 
4 ἱπιρογίδηὶ ἀθοϊαγαιΐοη οὗ του] δίΐοη γοβρθοίϊης 
{86 γοϑαγγθοίίοη οὗ {π|6 Ὀοαγ (υἱά., Βοοίγὶ 8] δῃηα 
Βιμ1641). Ὑπὸ ΤΌΠΙ 15, δοοογάϊπρ ἰο ΗαρΓο] ἀ᾽ Β 
δ αν Ὁ]0 ἱπυοδίϊ αι οη οὗ ΡΒ. ἱν. 8, {89 ὈΘΑΓΟΣ 
οὔ τ[πΠ6 Ὀὶνίηθ στδοθ ἴῃ 8}} (6 γϑϊ δι οϑ ἰὼ ὙΠ 16 ἢ 
(818 ἰα ΒΟ δἱ ποῦὶς, ὅτδί οὗ 4]}, δηὰ ομίοθν, 
δοσογαϊηᾳ ἴο (868 ραβεῖνο ἴοστη, “"δίδῃάϊης ἰπ 8 
δβίαἰθ δηὰ οουθηϑῃὶ οὗ στοθ ψἱ ἢ Φ 6 ἢ οΥ̓δἢ,᾽᾽ Βοῖῃ6- 
ἐἶπηθ8 δρριἱθὰ ἰο {89 βαγσγοῦου οἱγοὶθ οἵ ὑδ9 ῥίοιιϑ, 

ἸΠκονν 89 ἰο ἀα ἱπάϊν! 8] βογνδηί οὐ Θοά 88 οβ- 
ΡΘοίαΙγ ἑδνογθὰ ἴῃ (μ6 πιϊάδϑι οὗ {6 οδοὶ Ρδορὶὸο 
οἵ ἀοἀ; (θη, αἰίβουρῃ βοϊ ἄοτ,, 11 |κθννΐβο δ οι νον 
δχετοίδὶπς σγασε 885 Μοὶ οἵ οι, Ια. οχῖὶν. 17; Φ2ου. 
1ϊ1, 12, 85 οἵ υπη6 πδὴ ἰο δΔηοι μον, 8.1. χὶϊΐ. 1: χυΐὶὶ. 
2ὅ; χΙϊ. 1; σοπιρ. Μίο. νἱῖ. 2. Το ὅορι., πίῖἢ 
ἰι8 ΝΜ οβϑίδηὶο ἰηιογργοίτίοη, μ68 Ἰἰϊςο ιν 99 Σδη8- 
Ἰαϊθα ΥΕΥΥ͂ ῬΥΟΡΘΓΙΥ τὸν ὅσίον σοῦ. ΑἸ! (86 δῃ- 
οἱϑηΐ ἐγϑδηβὶδιΐουϑ, ἀπ τηοϑὲ Μ53., αν 16 δἰ ἢ- 
καϊαν. 19 Μαβογὰ [ἰἰκουνῖ86 βαγ8: γοὰ 18 ποῖ 
Ρτοπουποοάὰ. Τδὺ8 1 ιμἷ8 Δα γοδὰ ἴῃ ἐμ Μϑ. 
70, 88 ὨΟΥ͂ [ΚΟ ν 186 Βοπι6, δη( οβρϑοΐδ! Υ Δῃ- 

οἱοηὐ ϑραπίβαῃ Οοδά. Βαγνο ἰΐ, ἐπἷ8 ᾽8 ηοἱ ἰο Ὀ6 Χ6- 
καταθα δΔ5 ρίυγαὶ, Ὀὰϊ 88 βίησαϊαν, απ ἱπάδϑά βο 
τα 10 15 ποῖ 80 τσὴ ἰο Ὀ6 γομαγάθα 85 ἴῃ6 80- 
σα]]οἃ δπρμδιῖο Ρ]ΌΓΑ] ΟΥ ῥ᾽ γαὶ ΟΥ̓ τηδ᾽οδιγ 
(Β0}})1, δῇονυ 9 δῃοῖθηί ἰῃίθυργο ΓΒ) 88 γαῖ Β6 Ὁ 
ἰ86 ψοά 18 ἰο Ὀ6 οοπβίἀογεὰ 45, 6 βῃ. χνυΐ. δ: Ῥβ. 
ἶχ. 14; ΦΔέογ. χὶνὶ. 16, 88 ἃ δίῃ οὗ (μ6 βϑρβοΐ, 
(ΗΕ ἰπϊᾳ). 

γεν. 11. Μαῖςθ ἰσῆόονσῃ (Α. Υ.., "08) »τ 
58 ἔγθαυ θη Πῦ υϑοὰ ποὶ οὗἩ ἰ᾿ιδογοίϊσαὶ Κηον]οάκα, 
ἵμιῦ οἵ ργδσι σαὶ οχρογίθπθσο. Τὸ υὐᾶΐῦ οὗ Ἰἱξο, 
(Δ. Υ., ““»Ῥαιὰλ 97 {4} ται ὝΛΥ ἴο ᾿ἰ{6΄ (Ρτον. τ. 
0) Ἰεδὰ9 ὑρινναγὰβ ἰῃ σοηίγαβι ἴοὸ διδοῖ, νν  ϊοἢ ἰ5 
ἀονηναγα, Ῥτου. χν. 24: δον. Ρτον. ἰϊ. 19 : γτἱ. 
28; χ. 17.---΄Αοψλε [ἢν σίβμϊ μδηᾶ.---Οορ. Ῥτον. 
11, 10, 8ο (εν αοἀ δαἀπιϊηϊθῖετβ. Τηθ οχρίδι- 
(ἰοὰ οὗ Ηδηρδι. ὈΥ (ἢν σῖσιι παληὰ, 88 ἀο]ἑ γον- 
ἴῃς δηὰ ριιηιϑαϊηρ, γον. χνὶϊ. 7, ἴθ. αραϊηβὶ 186 
ῬϑτΔΊ16ὶ (πὶ (γ ρύεβθησρ, ἀοιμαηἀοὰ Ὀγ (86 ΠΝ 
οὗ δϑϑοοίδι! 0}).--- ΠΣ) ἀθηοίθ8 ποῖ ΟὨ]Υ ἐπαυγίης 

ἦ0γ ἴῃ δοπίγαϑβε ἴο βοοιΐηρ Ρἰδαβαγοβ οὔ (μ6 ποσὰ, 
θαι Ἰἰκον 89 Θπάυγίης ,όγευεν. 16 ποτὰ ἰβ δὴ 

δοουδβαίϊνο δἀνογῦ ἱπβίθαὰ οὗὨ ΓΙΧ)}), ΒΘ: 06 δορί. 
ΘΟΡΥΘΟΙΪΥ͂, ἐς τὸ τέλος. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙΣ,. 

1. ο ψνο 88 ᾿ἰνίηρ ἔα ἢ ἴῃ (86 ἐγὼ οὐ, 
ἰὰτ8 ἰο ΗΠ ἰῃ ΘΥΘΓῪ ἱπτοδιθηΐϊης ἀδῦρσον, ποὶ 
ΟὨΪΥ ἰπ βίο οϑβ δηὰ ἀδῆρονῦ οὗ ἀθαίῃ, Ὀχὺ νιῖτὶ 
ΘΥ̓́ΘΓΥ ΟΧΡΟΥΐΘΠ60 οὗ (δ6 ᾿Πϑδοιγὶν οὗ πυμλδη ᾿1ἴο, 
δηὰ ὕπο {16 ἐπι ργθδδίοη8 οἵ 118 Ῥϑὶπῖα] Ρογ- 
Ρἰοχίτῖθθ.Ό. Βυῦ (69 δαπιὰ γαϊ(ὰ ΜὨΪοΝ ἀγῖγοβ 186 
ορργοββοὰ ἰοὸ ἀοἂ, ὀρϑῃβ ἰδ οῖν 1108 ἰο »γσψέγ, δπὶ 
ογοδίοβ ἴὰ ὑμθπὶ (6 ἀοϑώγαπος οὗ δεὶπρ ὀεαταά, δ.8 
Ὑ6}1 85 (80 οοπήάεποο οΓ δεῖῃ δὐείίεγεὰ Ὁ αοἀ. 

2. ΤΏΟΥΘ ΔΓΘ ῬΓΔΥΘΙΒ δηά βοῃρ8 ἩΠ|0 ἢ ΒΑΥΘ 
Ὡοῦ ΟὨΪΥ ΡΟ ὉΡ ἴγοιι (6 δβοὶϊ οἵ δοοπίεδδῖησ ἰμ 6 
Ἰἰνίης αοἀ οὗ Γονο]διίοη, δὰ το διρρογιοὰ ὈγΥ 1 
88 ὉΥ 1ἰ8 στομπα οὗ 7αἰὦ απαὶ ἐζΐε, Ὀὰϊ νν ῖοἢ κῖνα 
ΘΧρτοβϑίοῃ ἰὸ (μἷβ σοηζοββίοη ἂϑ δμοῪ, δὶ ἱΒΟΓΘΌΥ 
ξαϊῃ (86 ἔοτια οὗὨ αἰάδαοίϊο ἐδείἱπιοπὶεδ. Τθ686, οα 
δοσοθηὶΐ οὗ {μοῖγ Ἰγγίσοαϊ δα ἀϑυοίϊ 88] οἰ δυδοίοσ, 
τοίαϊη ἐδοὶν δα γπῇ 85 1 6}} 88 (μοὶ δοπι ον πο 
οἰαγδοίθγιβι 108; {ΠΟΥ͂ ΘΥΘ δάνϑδῃοο 0 σϑαὶ φσγο- 
»λειϊοαὶ αἰδοοιιγεα, ΒΘ (ΠΟΥ οτἰσίηδίθ ἰῃ »εγ- 
δϑοπαΐ εχρεέγίόπος ἴγοτα δοπιπιῖοπ ὐἱϊἱὰ Οοὐἀ, 
το 18 [00 6556 η [18] δυ ϑίδποο οὗ αἱ! ἢ, δη ἃ ὮΥ 
Υἱγίυο οὗ (818 οτ σίη ποὺ ΟὨΪΥ ὈΓοδίμ 6 ἴῃ σοησσαὶ 
{86 Ὀτοδί οὗὁὨἩ δηοῖμος ποῦ], Ὀαΐ τευεαΐ (116 πεψε- 
ἰεγῖὶοδ οὗ Ὀϊνὶπο ἰδ. 

8. ΤῊΙΒ Ῥγορμοίίο ὑθϑυϊ ποῦ οὗ (6 Ῥγδγΐησ 
ὈοΙ οτος ἰβ οα (ὴ9 ΟὯ9 βἰἀ6 οοπιεδδίοπ, οἢ 110 
οἴπον, φγορήξοψν, γεὶ ἷῃ Ὀοϊὰ γοϑρϑοῖὶθ Ὀτουρῶι 
δΌουίϊ ὈΥ τς ἐπάϊυϊμαὶ οοπαάϊἴοπ οἵ (8.6 Βρθδῖκοσ, 
ποὶ 1085 ἔμδὴ ὈΥ ἷ8 ἀιδίογιίεσὶ ρμοϑίϊίοη, Ῥατιῖΐςσι- 
ἸΑΡΪΥ τοὐλπ ἰδ ἐσοποπιῃ οἵ ἰδ Κίηχάοαι οὔ 6οὰ. 
Του αῖνοθ (6 ῥχοβθηὶ δίδίθπιθηΐ ῬΑΥΓΥ 1186 Ρρεςυ- 
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Ἰ2ν τὶν! ἃ σοΐουῦ, ρασὶὶν 1.8 ᾿ ΘΓ Πα] 85 γ706}} ἃ8 6Χ- 
ἰεγοδὶ 11πι118 

4. Το ἴγὰθ Ῥσγορμοὶ ζποιοδ ἢΪ8 Ροβί[ἴοη, δηὰ 
ἀο.5 ποὶ ἀδθὴγ ἰῖϊ. Βαὶΐὶ 8ι}}} 1088 15 "6 Ῥτοιυά οὗ ἰ!. 
1 δῖα γοϊβδιϊους ἰο αοὐ Πο 15 δἱ 9 βλῖπο (110 Η 5 
δεῖσαπὲ δπὰ ζγιεπά. Τὸ ΑἸταἰ χϊΥ Θοά οἵ σαγνο- 

ΔΑ Ζν ἰδιΐου ἰ8 λὲς ζογά δπὰ λὲδ οπὶψ σοοά. 
Ευοὰ ἢ9 Κηον 8, Ἰογθδβ, 88, δῃ ἃ 866 }.8, 18 [ὉΣ ῃἷπὶ 
δυῖ Ξοιηοι πῖπς δαἀαϊιοηα)ὶ ἰο αοιὐὲ, θαΐ ἰὺ 19 δοῦι- 
Ρτοοπ δα ἐπ αἀοα, δῃὰ 15 8 ροτγιΐοη οη δοδοιῃΐ 
οὗ 5 δου που ψῖιἢ α6οα. Βαὶ (8. 18 ποὶ 8 
Ρϑου δ᾽ γοϊδιίου, αἰδιΐϊη ρα ϑιιΐης ἷπὶ ἔγοαλ ΟΠ ΘΓ 

Οἱ ἰ δοὨ ΓΆΡ αοι 8 8 οἱθσί Ῥϑορὶθ τ6ῃ. 
ου δαγίβ. Ηο ὃ.885 ἴῃ ἴδο Ἰαπὰ δπὰ δυοάθ οὗ (16 
ΡΓΟρμοΣ ΠΟΘΙ ΌΘΓΒ οὗἩἨὨ ῃ0 οοπγγεσαίίοπ 0 δβϑαϊπίϑ. 
Το ἴσο Ῥτορίιοὶ σοη ε48ε85 Δη ἃ τοσαγαβ Αἰταδο 
88 ὁ0η68 οἴ (ἰδ, δ ὦ ἃ5 Ὀοϊηρ ἐπ σοπιπιμπίοη εοϊῃ 
ἰλρηε, ἰαξιἰ 865 ἴο Ποῖ σΘοταπληΐοη τ ὶτἰ αοά. 

ὅ. Νοῖὶ ἐσόγῳ ζὐιά οὗ ινίηθ βουνίοο 18 Ὑ6]] 
Ῥἰοδδίης ἰο αοά, δηὰ γεἰιψίομδ ἃ γοπ 668 ΔΓ ἢοί 
1.0 Ὁ6 τοχαγά θα 848 (γἱϊπσ. Τὸ ἔτυθ Ῥγορδοῖὶ 
εοηἰοπὰ5 γαῖ μον δζαϊηϑ (116 ἔα} ἀο᾽ αϑίοι ὑμ8ι}} 
ἀδρθη 8 ΟΠἿΥ ὕροῦ ἰἰ8 γοϊϊρίουβ σμδγδοίοῦ, δηὰ 
ποῖ 80 πὰ σ ἢ ὈΡΟΠ 8 σοπογοία παίμγο, Ηδ 68γ- 
ὨΔΘΪΥ δπὰὶ ἀοοι ἀρὰ] Ὁ Βορ γαίθ8 Εἰ π|86} ἔγοπι (ἢ 086 
πίῸ Ρογΐογαι βῆ 068 δηα 64}}] ἱπάθοὰ ὑροῦ 
ἰδεῖν χοάς, Ὀιλΐ γοῦ γουοπποο (Β9 ἰτὰθ ἀοά, ΒΟ 15 
Ἰικονίβο ἐμοῖσ Ογοδίον, δπὰ που]Ἱὰ μοῖρ ἴθ, δηθὰ 
μβανο οχσοι δηρχοὶ Ηϊαὶι ἴον τ αἱ νν 16 }} οδῃ δηὰ ν]]] 
ΟἾΥ Ὀγίπρς ἐπ θπὶλ ἰγουῦ]θ ᾿ἰμϑἰρλα οὗ Ξδαϊνγαίϊοη. 
Ηϊθ τῃο]οὸ ἀφ] σαί, οα ἴὰ9 οδονῦ μηηά, 18 ἴῃ 186 
Ἰοι Ὁ γ8 οὗὨἨ ἔδο σοῃρτοραίίοη οὗ αοὐ, το, ποί- 
πὶ διδπάϊηρ (Βοῖν ρΡοϑίιϊοπ 85 βΒεσύδῃΐβ, δἃγ9 γοὶ 
106 ποῦ 8δη4 οπ] χυοη θα ἰὼ ττοπι [6 ΜΆ, ΟΒΙΥ 
οἵ Θοὰ 16 σἰοτΒοα, δὰ [Π6 φἸΟΥΥ οἵὗὨ (0 Βαϊ ηἰ8 γὸ- 
Βοοίεά, 

6. [πὰ τμῖ8 ρεγδοηαΐ τεΐαίίοπ ἰο αοά δπηὰ ἰο {6 
ἐοηρτοζδιίου οἵ αοὐ ἱπ ἴΠ6 ἰαπηα, (6 ργορμοῖ Β88 
δηά Πο᾽ 5 ἷ8 Ὠΐσ 68 σοοὰ δά 8 σγϑδίοϑι Βδρ- 
Ῥίηθδα : 6 γϑσορπὶζθβ πᾶ ργϑῖ865 8 Ὀ68ι 676] 
δ Π]8 σοηϑίδηϊ 100. Ηδ ποὺ ΟἿΪΥ Ταδοῖγο9 ψἢαὶ 
δὲ ποροᾶβ ἔγοτῃ αοά, Ὀπὶ [6 88 ἐπ ἀπά ευὐἱίὰλ αοὐ 
81 ταὶ Βα π66659 δπὰ 84}} ἷ8 ρίθαϑβαγο. Βαῖΐ ἢ 18 
ἄοδβ ποῖ τα κο πἰπὶ ργουᾶ, ΗΘ ΓΘ ΘΙΌΟΥΒ ἐἰἰδὶ 
(15 Ὀϊεβαοὰ χοϊαϊϊοα ἰο ἀοὦ 888 οτἱσίπηαιθὰ ποί 
ἔγοτπαι ἷ8 οὐσῶ Ὑ}}; ὑμογοίοτο ἢ ΡΥ 8868 ἀοἀ 80 
᾿88 ργουεά ἴο ὈθΘ ἰπθ Ὀδδὺ ἴοῸΥ ἶπι, Ηδ τϑιλθίη- 
Ὀ6τ5 (δι ποῖν 95 πάἀϊηςς ἷ8 οοαμμασΐοη 10} 
θά, δε ἰ8- γοῖ ποῖ οὔθ τνῖτϊἢ αοα, ἀπά ἐμαὶ ούϑῃ 
Πη πψουϊὰ Ὀ6 γοΥῪ αἰ δογοηὶ ἔγοπι ἰἀθηιγ. [ΙΓ 
δε ἰἴνο5 ἰῃ αοα δηὰ ἀοά ἰὰ δἷπι, ἢ9 8 γοῖ ποὶ 
δ οσοὰ ὺρ ἴῃ αοά, ἀπὰ αοα ἢ85 ποὺ Ὀ66ῃ βιιῃ}κ 
ἷπ εἶα. ὝΟαοὐ ἰ5 ἰπάἀδοά ἢ0 δι γδΌρον (0 πἷπι, 81}}} 
688 δη ΘὨΘΙΩΥ͂, γοὶ αοάὰ 18 δῃὰ Τοπιδίηβ αποίλεν 
Ῥεγδοῦ. Ἰμογοῦτο ἀἂΥ ἀπὰ πἰρηῦ ἢ6 Ἰοημρ8 δηὰ 
διγίνϑϑ (0 ρσδβϑγυα, βιγοηρίποη, δηἃ ἀθθροθη ἐδΐ8 
δοπιαμαηΐοῦ, τὺ 8 (9 σγουπαᾶ οΓ ἀἕὲ οοπῆ- 
ὦρπορ, ιἰ6 «μδ)εοί οΥΓ λὲδ ἦοψ, δπὰ (6 δομγοθ οὗ 
ἐς ἐ7ε. ΕἸίραπί εμριάἀϊ αἰοϊἰαδ, υοἱρίμοεὶ εἰ οΐαϑ 
Ῥοπιραίϊεὶ αἀϊσπιίίαίεα, φιΐδιιδ Κγυαηπίμῦ, ρατϑ ὉΔΡῸ 
δια ἐεἰ εἰ εγὶέ 7 εμε ἐπ δίεγπωπι (6(11058 οτἀΪη). 

Ἵ. Ῥεοδι, ἐπ ὅτανο, δοὰ Η6]}, δυο 1οβὶ ὑπ οὶν 
ἴΈΓΤΟΥΒ ἰοὸ ἴΠ6 τοῦδ ὙΠῸ 5 δδβυγοα οὗἁ (}8. οομὰ- 
τουπίοη πὶ αΟοἁ. 27ὲ λας οὐ, κπὰ ἐπ αΟοα ἐξ; 
ἴος αοάἁ ἰβΒ Ἰϊἴ6, εἴογπαΐ 1186, δίεσδεά Ἰἰΐο, ὠπῦα- 
ἰλοπαδῖς ἴῃ ἰϊθ ἀορίῃ, ἱἐπεχλαιμδιίδίε ἴῃ ἰ(8 Γυ]- 
Ὧ685, αἰἱὐ-κεεβέοὶσπί ἴῃ ι18 ΟἸΟΤΥ δηὰ ροόοῦγοσ. Βαὶ 
᾿ἰνίας ἴῃ (15 πουϊὰ δπὰ ἰὴ ἴπὸ 868 ἢ} 89 σδῃηοί 
ὅβοδρ6 ἀδαί ἢ οὐ ἀνοϊὰ {ἢ ΖΤαΥΘ; δηἢ 88 8 δόγυαηί 
οἵ σὥοά κηονίης τλ6 Ὠίνίηθ ὁτάον δηὰ βιι)θοὶ ἴῸ 

ἰϊ, Π6 σαηῃοὺ ἤογμοῦ οὐ ἀθϑ9 0196 δἰ θν οὗ ἐμ ϑιῃ, 
Βιιὶ 85 6 “η),επά οὗ ἀοά δε Κηονϑ δηὰ ἴδοὶϑ ὑπαὶ ἴῃ 
8}1 δᾶ805 ἢλ0 158 δλείίεγεα ἴῃ αοἀ : ἴον αοἀ οἀπηοὶ 
{ὈΓ 58 Κ6 (16 πιδὴ ͵ῃπ0 ἀοο8 ποῖ [οὔκ Ηἰπ, δηὰ 
89 τΏϑηῃ ΠΟ ᾿ἃ8 Ὧ0 ροοᾶα Θχοορὶ Θοὰ, δπὰ ν1}} 
αν ποι ΐηρ ΔΌονο αοὐ οὐ Ὀθ8110 Ηΐτα, {ΠΟΓΘῸΥ 
ἔλεε αι} αἀοα δηὰ ἴῃ ἀοὰ ἰδμ6 Μ“ιεπεδ οὗ }0Υ διὰ 
Κοοά. ᾿ 

8. 119 ψο 48 τηϑᾶο (μἷ9 σοπβάοηοο οὗ (Π6 ἀ6- 
δγαποα οὗ ζαϊ(ἢ δκηὰ σοῃ οϑϑίοη οὗἉ ἰὑ, ἃ τπηδλίίον οὗ 
ἐχρετίεηοδ ἐπ ἰὔϊ, ἴο εἶτα ἰμ6 ἢορο οἵ οδἰθγπαὶ) 1ἰ [9 
βαϊῃ8 8 »έγδϑοπαΐ ταϑδηΐίης. Ηθ γοχζαγτὰὰ8 αοὰ 88 
9 δορός, σοπίεπίδ, δπὰ αἷπὶ ποὶ ΟὨΪΥ οὗὨ ἐγυέ 
διηα οἰεγηαί Ἰἰἴ6, θα αὐ 11}0 Βαιῖμθ (ἴἰπι|0 οὗ ἷβ »6᾽- 
δοπαΐ ἰὑε. Τ 15 ᾿ΠΠαπιϊαλίθ8. 907 ἀίηι ἴῃ. 6 πρὶ οὗ 
ἀθ.8. Ηρ Κποννβ ἱμαὶ 6, ἐμ ξανογϑα Γτἰθηά οὗ 
οὐ, νγαϊκίηρς (86 ΨΑΥ οὗὨ ᾿ἰἔδ πιο 16 ἴα 1116 οὁθ6- 
ἀἴθπο9 οὗἉ δια, τὰ }} ουϑα ἰῃ ἀθαι ἢ χὸ ἰο ὅοἱ, δηὰ 
11 διαί (μα πΐοῖ 18 ἴῃ ἰμ6 »γέϑοποθς 97 (ἠδ 
απγείς, αἱ ἰδ γσίσλί λαπά «οὗ [πη 6. οἷν Ἰἰνίης αοά. 
δίησα (818 ΘΧΡοΓί ΘΏσ9 ἰ8 8{}}} ἴῃ π6 Ταίατο, Ὀὰΐ 15 
ΔΙΓΘΔΑΥ͂ ΠΟῪ (ἢ6 οΟὈ͵οοὺ οὗὨ 5 αὶ τ, {μη 6 ῬΒβαϊηιίβε 
Ῥγοροβῖο8 ψὰ }8ὺ 6 σοη 5868 ἀϊδ ἠορὲ οΓ }αϊϊἢ. 
'Γμογο ἰ8 Εἰ|κονν 86 ἤ 6 γ6 ἢ δ Ὁ)]66ὲ δηι ΓΟΓΠλ ΠΊΟΥΘ 
ἐδ (8 ““ Βαβι ἴηρ ἀρ οἵ (6 ΠορθΘ οἵ ἱπιιοῦία ἐς 
ἴῃ ἐμ6 ΟἸὰ Τ᾽ οϑίαηηθηϊ." [0 18 ἰγὰθ ἔμογο ἰβ ποῖ 
γοῦ ρίνϑη ἃ ἀοοίγίηθ οὗἩ (6 Υοϑυσγοοίίοη οὔ {εἰ 
ἀραιὰ, θαΐ γοὶ ἃ φγορλείίς ἀεοἰαταίίοπ οΓ {λὲ αε- 
δγαπος οὗ ΡῬατίϊο;ραίίπο ἵπ (ἦς εἰἐγπαὶ απὰ δἰεδδεα 
ἐὑε 9" Θοά, ἰὼ πι αἰοῖι (Π 9 σέγπιδ οΥ α ἀοοίγῖπε οΓ ἰδ 
γέδωγγεοίίζοη. ἃτὸ αἰδοϊοβοα, ψδμισὴ ἃτὸ γχοοϊορὰ 
ΘὨ ΤΟΙ ἰπ (δ 6 στομπαά 9} τευεἰαίίοπ, διὰ ἴον {6 ὶ» 
ἀδνοϊορηιοηὺ ἰπίο οἰθαγ 688 οὗ τοσορση ἴοι Ροϊηὶ 
αν θογοπὰ ἱἐποιηϑοῖνοδ, (κοὶν οὐνὰ ἐΐηθ, δθὰ ἰμ6 
Ῥογϑβοπ οὗ 6 Βροδίζου. 

9. 180 δρϑδίογ ἰβ ποὺ 89 Μοϑϊδ, οἰ μθν 85 
8 ῬΓο-οχ  ϑίϊπρ ΡΟΥΒοῖ, ΟΥ 88 ἃ ἤσυγο οὗ Βρθθοῖ, 
8[1}} 1698 ΠΙΟΓΟΙΥῪ 8 Ρίουϑ Ῥοοῖ το Οχρυθ5568 ΟὉ- 
ΒΟΌΓΘ ΒΟΡΘΒ ἴῃ Ῥοδίϊοα] ΒΥρογθοῖὶο, Ὀὰϊ Β6 8 2 α- 
υἱὰ α α »γορίιεῖί,  ὅιτιι. χχὶϊ!. 2; Αοἱβ ἱΐ 80, 
ἮΥΒ11δὲ θανὶαὰ οὐ 186 "8515 οὗἩἁ ργονίουϑ δσ ρουΐθηοσϑ 
οὔ ρογσϑομμὶ οσοπηταυπῖου τὶί αοιὐὶ, δὰ ἀπάος εἰ 6 
ἰπιρτοϑϑίοη οὐὗὁἨἩ ργυδθβοηΐ δχρουΐθῃσοβ οὗ (6 8810, 
ΒρΘΔ 8 'π ἰ6 ΒΟρο οὔ ἔπ τ, οὗ (16 Βα τὸ σοπιϊ αϑη 69 
οὔτ. 5δῖη6 οχίϑηἀϊηρ ἰμϊο δἰ ΘΓΉΪΥ ; (818 18 ἰῃ 6Χ- 
ῬΓΟΒΒΙΟΩΒ ψἰϊο ἢ ἤᾶΥθ ΔῺ Θηξ ΓΟ ρέγδοηαὶ γοΐ- 
τέποσ, γαῖ ἠοὺ ἰῃᾳ [86 ἔοτγιῃ οὗ δὴ Δρρὶϊσϑιΐου οὗ ἃ 
266 τα] γαῖ ἴο 18:9 Ῥβα]τηἶθὶ οὐ οὔ ΓΒ {πὸ Βΐἴπι, 
Ὀαὺ ἴῃ δαοὶι ἃ ψΑΥ (μαὺ 0 ἀἸΓΘΟΙΥ ὈγΘΘ ΚΘ σου ἢ 
[86 γοίθγοῃοο ἴο αν, δα τπυϑβὶ, ἢᾶνο 6841}16 ἔοτι 
ὑΒουχμίβ οὗ »ργορλειίϊοαῦ 1]απϊδιίοη δηὰ Μἴε9- 
διαπὶς τηθαῃΐηρ, 80 ΒΟΟῸΠ 88 {80 δἰϊϑηιΐου ν)͵1ὰ5 ἀἷ- 
τοσίοα (ο [9 ΥΘΥΥ͂ ῬΟσΌΪΑΡ Οἰδγδοίον οὗ {ποὶγ 
οοησορίΐοη. Τ 15 πιῖσιῦ ἤατο Ὀ66Ὲ {116 6886 τ (ἢ 
}αυϊά λυπεῖ ἴῃ δι ϑοααθηὶ τοβοδοίϊοη ὑροη ἰδ 
Ῥϑαϊπὶ ἴῃ (88 Β0η80 01 Ροίοῦ ἱ. 10-12. ΕοΥ (δῖ 
Ῥαβϑηβρο ἀἰβιϊη συ ϊδηθ5 Ὀθι ΘΘ ἰ6 δίαίξεπιδηίδ οὗ 
1Π6 Ρτορείβ, δὰ ἐμοῖν οὐσ δεαγολίπο δἴλον (9 
ΒΡΘ66᾽8] β6η86 οὗ {πεῖν Ῥτορ θοΐθβ, δὰ [89 ραγιϊ- 
συῶν πιθρηΐϊηρ ἀεσισπεά ὈΥ͂ (6 Κρὶτὶν οὗὁἨ Ογῖϑὶ 
νου κίηρ ἴθ (μοὰ, ΑΒ 8 πιδί(οσ. οὗἩ οοιιγβα δϊδν 
186 ἀφα οὗ θαυ, νθα (μἷθ Ῥβα)]πὶ τῶᾶϑ υϑοὰ 
δι ΟΏς (ἢ. Β80Γθα δοη 8 οὗ (80 οοηρτνοχαιίοη, 118 
Μεκαϑιδηὶς γοΐοσθησθ σου]ὰ ποῦ αὶ ἱποῦθαβο ἰὴ 
οσετίαἰπίψ απάὰ τοοοσηπίίοη δταοτιξ {π6 σδουρτοβα- 
τίοη οἵ Θοά. Βαὶ {8 ἀοθ8 ποὶ ἱπιρὶγ (πὶ [ἢ 9 
Μεοβδίδηϊο ἰηἰογργοίαιί οι οὗὨ (818 88 τ }} 849 οἱβϑῦ 
ῬδΒθαβθ8 οὗ 16 Ρ588]π)8, ταὶ ογισιπαίεα ἴτοιι [8 
γεβεείζοπ οὗ (δὲ οοηστεφαίίοη (ϑοιαὶϊςΣ ἐπ ἀεπ 
ΤἈεοϊ. ϑιωά. ὠπάὰ Κτιί., 1860, Ηϑέι 1). ΜΟΓΘΟΥ͂ΟΥ 
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ΜῊ ΟΥΘΕΥ͂ τοοοζαηϊίοη οὗἩ λέφίογίοαΐ ασοοτππιοήα- 
ἔἴοπ, 88 Μ61} ἴῃ υπαογβίδπάϊηρ Μοββίδηϊο ῥτο- 
ῬΠΘΟΥ͂ 88 ἴῃ ἰ15 οἱ κὶῃ δηὰ ἔογῃλ, (9 8689 οὗὨ (8 
Ῥαάββαρθ ἰβ ποῖ ἰο Ὀθ ᾿ἰπιϊιοἃ ἴο ἐμ ἰάοα, ἐμὲ 1)8- 
υἱὰ νγ88 ἴῃ η0 ἀδυρονῦ οὗ ἀθδὶβ 80 Ἰοῃρββ 85 δι 9 
Κι ζάοπι νγὰ9 ποῖ ἀοϑίγογοα νεῖν Ἀἷπι, πὰ ὑπαὶ 
ὅθι Π6 ἀἰοα [εἷ5 Κη σάοιι 80}}} γοιπιδϊοὰ (Η οἵ- 
τληη, ϑελγύμδεισεῖς ἰὶ. 1, 857). [ὁ ἴθ ἐγὰθ ΤῺ 
ἰπιογργθίογθ αΥ9 πού βυβηοϊθηι)Υ ἀἰϊϑιϊη σα 568 
Ὀοίνοοη ἱπαιυΐγγ ἰηΐο {πο οτἰ κί παὶ 8θη56 οὗ {119 
Ράββαφξο, δπὰ (μ9 δρρὶ ἰοαἰίοι οὗ [86 γατἢ ἄγ νσα 
ἴτοτῃ ἰ, Μούθουονρ (Π6Υ͂ αῦθ ποὶ υπίγθαυ θη Υ 
ἰηϊτοάυσοα ἰπίο {9 ρΡαᾶβϑᾶρθ, οὐ ἰῃΐο {πὸ ὁοη- 
βοϊουϑη 695 οὗ αν, ἰά 648 οὗ ἰδ9 γοβαγγϑοίϊου οἵ 

(6 Μοβϑία, διὰ μ6 ραγιϊοϊραιίοα {πογοίη οἴ 
ΘΥΘΤΡῪ το ἢ Ὁ οὔ ἰπ6 οοηρτοραίΐοη, οὐθ ἴῃ ἴδ 
ΟΙὰ Τοϑίαπιοηΐ, τῖιο Ὀοϊϊονοα πα Ηἶπι. Βαι {815 
δου ΟΠΥ Ὅ6 κηονγῃ ἤγοια ἰδ 6 βἰδπα-ροϊηί οὗὨ [153 
Τα] μοῦ ἴῃ τἴπ6 Νὸν Τοβίδπιοηῖ, Βυΐ ἰῆτος 
(ΐη 58 ἈΓΘ σοΥ Αἰ ὨΪΥ ἰπ 6 ἰοχὶ; (1) (8 θενὰ 
ὈΔ569 (Π9 σοηδιίίοηοθ οἵ εἶθ ΒΟΡ9 οὗἨἩ Χ ραγιϊοϊραιηρς 
ἴα {Π0 Ἰὸὁ ψιϊοὶ 18 ἰῃ αοἄ, δηὰ 9 ἱπιραγίοα Ὦν 
6οά, υροῦ εἰ8 ρεγδοηαΐ τεϊαζίοη (ο ἀοὦ; (2) μδῖ 
(15 Ορ6 ͵ἰ8 οχργοϑϑϑὰ ἴῃ τοογα, τ ἰο ἢ ΘΟΧΡΓΘ538 
τλοτο ἔμ αη Ὠανὶὶ αἱ ἢγϑὲ βαρροβϑοὰ οὐ παν, δπὰ 
Ὑ ἸΟἢ μΒαγθ ἐοαηά ὑπ οῖν Χ68] 1 ΕἸ] ϑηῦ ΟΧΟΙ ΒΙΥΟΙΥ 
ἷῃ ἃ ἀδβηίίο ἔλοί, Ὡϑιμοῖυ, ἰὰ {16 τοβαγγθϑοι ίοη οὗ 
Δεϑι8 Οτῖϑῦ; (8) ἐπαῦ ἐλ} 9 ΣΔΏΠΟΓΡ οὗ ὀχργθβδϑίοη 
σοηϑιϊαἴο5 (6 ραϑϑαρο ἴῃ αποβίϊοη ἃ ἠἥεδδίαπϊς 
»τορῆδον, γοῦ ποῖ ἰῃ δ ὑὐρίοαὶ, Ὀὰϊ ἢ ἃ »γορῆλο- 
ἐϊεαὶ θ6τι8θ0, ϑ00}} 88 ἐἰ 8 κοι ὶ86 ὑγοαύοὰ ἱπ ἐἰ9 
Νον Τοβιδπιοηί. 

ἨΟΜΙΠΕΤΊΟΘΑΙ, ΑΝῸ ῬῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

10 Ὀτίηρβ ρστοδὲ Ὀϊθβϑίηρθ ἰο οοηΐο85 αοα 88 οἱΓ 
Ζοτά; ὉὈαι τὺ τηοϑὲ ἀ6᾽ σὨΓ{Ὁ1 οἱ [4118 ἐο ὑπ οδ6 
Ὑ0 ἰΔΥ δοϊὰ οἵ ἀοάἀ Ηἰπι80}7 88 ἱποὶνρ ἀζγλεδί 
φοοά, δΔηὰ ταλῖκο 086 οΥ͂ μ6 σοπιπιμπίοη ΟΥ̓ ϑαϊπίς 
ἴον (μ18 ῬύγρΟοΒ6.---Ἰ 89 σοπιπιμπίοη οὁ ϑαὶπί8. ὁδΔῃ- 
Ὠοὺ Ὀ6 υπἰιοὰ τιῖὰ 8 φαγίξοϊραίίοπ ἐπ (ἦ6 »γαο- 
ἐΐοεα οὔ ἴμο36 νγὶο ἔδΥο “οσγεαζεη Οοἀ.- Τῇ γἱουβ 
ποὺ ΟὨΪΥ ΘΩΪΟΥ̓͂ ἰὼ (18 τοῦ] 8 φίεαδιγε οὗ Ὑ1οἷὶ 
η6 τον Ἱὰ ἀποῖοα ποϊίης ; Ὀὰὲ ὑΠῸῪ Βᾶγνο ἰο 6χ- 
Ροσὶ ᾿ἰκον 86 φέδαδιεγεδ Ὑ ἰδ (Π6 τον] οδηποί 
Τοσεϊυό.---6 0 88 δοπιπιπίοη σὶϊὰ αοἀ ἢ 88 
ἴο Ὀθ ΥΟΥῪ σαγοίαϊ ἰο ελεγέδλ ἰῦ, δηὰ {ποτοΐοτο θαν- 
ὨΘΘΕΥ ἰο υ80 (ἰ60 ἐπδί ωξίοηδ, πιεαπς οὗ, σγασε, Δ. 
αὐἀνίοε Ῥτονϊἀθα ἴον {Π}8.--ΟἸ} Ὁ (086 γον 8 ἢκγθ 
δη αὐϊάϊηφ νὰϊαθ, χοῦ τὸ δηὰ ἴῃ ἐμκ6 ,γέδεποε 
οἵ αοὐ, ἀπιὰ νυ 68 6 γϑοοῖὶν ἔγοπη ἐμὸ λαπά οἵ 
οὐ. ---Τὰς Ὀοθὲὶ ΤΟΥ ασδίηδὶ ἰγου Ὁ1]605 δηὰ 
ἰοπιρίδι᾽ ὁπ. οὗ 8}1 Κὶ αιὲϑ ἰ8 ἰο Κϑορ αἀοα οοῃϑίϑπιΥ 
ἄδίογα ΟἿΓ ὀγε8 δπιὶ ἐπ ΟἿ ἀέεαγϑ.. ηθ 89888- 
Τ8Π6Θ οὗ ἰἰι0 ογονγὶ ϑιϊηρ ἀυγαίίοπ 077 οἷν ἐχίδίοησε 
ἐπ σοπιίοτιϊης δπα γοίγοβϑἷπρ ΟΟἿΪΥ Ἀθη ἴ{ 15 σοη- 
ποοίϊοα νἱτἢ {Π6 ὈΘ] ΟΥ̓ Θτ᾽ Β ΠῸΡΘ οὗἉ εἰεγπαὶ {ΐε ἴῃ 
ἴ86 ῥσγόβοποο οὗ 60].----Εὐεγ αϑίσις {6 ἰΒ ἀβϑυγοὰ 
ἴο ἰἰο86 0 δύο πη846 {δ9 ᾿ἰνιης αοὐ (πον Γὰ0 
δοτά, υποὶν Ὠ]ιϑβία] σοοά, {πθὶν δοίάϊηρ ρογίίοπ. 

ΚΤΑΒΕΒ: ΤῊῆθ ΒυρΡονΥίΒ οὗἁἩ ΟἿΓΡ ἔγαβὶ ἴῃ αοἀ δαῦτο 
8 ἔδυ ΒΟΥ αδοιΐίοη δπὰ ῬΠῪ ἔον Πὶ5 οῃϊ]άτγοη, 
8.8 1.6}} 85 ΗΪδ8 ἱπῆπίῖο ΡΟΟΥ 88 (86 [ωοτὰ οὗ δΔ]] 
Ἰοτά59.---ἀοἀ Πα8 Η 8 βαϊπίβ δηὰ ποῦ]659 ποῖ ΟἹ 
π ἤθάγϑη, Ὀὺῖ [{π ιν 86 οπ οαγὶὶ.--- το τὸ- 
ΘΟΏΪΣ68 ἴΠ6 ἱππογ Δ η668 οὗ (86 μογὰ 848 ἰονοὶν δηὰ 
ὈθαυΠίαϊ, 1} Ὀ6 αἀἰαρυβίοα ψίθ {Π6 ἱπμ υ ἴλη 668 
οἵ (ἰἰὸ ψονγϊὰ : ἰὸ ψὶ}} γϑῦα9ο ἱϊ, ἀπὰ βδυη ἢὰ δΒυῖ- 
ζοτίη σα ἴο σαΐϊπ (᾿6 Ὀθαυ Ὁ] ἰπμογ (869. .---Ἴ 8 ὁ 
ΟΥ̓ βρὶγὶϊ σοῃδίδη }Υ οχοίίθϑ ἐμ ὸ βἰ α1Ὁ} θαγὶ ἰὸ 

ΕΥΪ : Ὀαΐ [μ6 Ηοῖγ ϑρίτιὶ ἀδγ δηὰ οἰκο δα ῖκ θη 
ἷῃὰ ὈΘΊ᾽οΥογ5 οὶγ αἀδϑίγοθ, δηὰ δχοίιθθ (μὰ ἰοὸ 
8οο4.--- ΕἸ 0} 15. ποὺ δὰ 116 οὐ ἴδ (πουχὰί, Ὀαὶ 
8 δαιΐγθ, Ὀυ8γ, ἱηἀυϑίχίουβ ἰο Ἰοοῖκ ἰο αοἀ δηὰ δὲ 
Ὧ0 ἰΐπιθ ἰ0 ἰὰτ ΔΎΤΕΥ {ἰ0 ΘΥγ68 οὗ ἰ6 Πρατὶ ἔγοιῃ 
Ηἴπι.---Ετοια τ 6 ᾿ἰνὶπς ἰσυϑὶ οὗἉἨ {πὸ Βοασγί ἴῃ αοά, 
ΔΓ568 ᾿ΠΌΘΓΏΔ] 07 δη( βΒίποοσγθ ἰοτο ἰο αἀοὰ δπὰ 
Δ ογθαίιΓ68.--Ἴ ὸ ἰοαρυθ 8 ρσίνθη ἰο δῇ ἴὸ 
αἰονιγ ἐμο Ὀϊνῖ πο παῖιθ, πὰ οΥΓ γ᾽ τοσοιηὶ ἢ 8 
Ὀθηοβίϑ8.---Π ΟἹ τα (6 Ἡρδὰ ψοπὶ ἰο πηροὶ (86 
ἀοϑιγοὰ ἴββιθ οἵ Ηΐ8 βυβουϊησβ ψὶ ἢ [8}} αβϑυ- 
τϑησθ, ἐμοη ΗἸΒ πιθ 6 γ8 οαη ᾿ἰκονγ86 οοτί δ  ὨΪῪ 
Ὀο]ΐονο ὑπαὶ Οοα Μ}} ρῖνα 41} {ποῖν ὑγου 168 ἃ ρ]ο- 
τίοιιϑ οπὰ, 2 Τίμι. 'ν. 18.---Το Ὀοὰγ οὗ 2 65805 
οου]ὰ ποῖ Ὀοσοῦλο σογγυρί Ὀοσλι86 6 Γ6 ΘΥΘ ὯῸ 
8108 ἴῃ ΗΪ8 τι θογθ. 6 πιιϑὶ ὈδοοΙλ6 ΘΟΓΓΕΡΙ, 
Ὀδσαι180 βίη 5.}}} ἀ τυ 6118 ἴῃ οὐσ τοῦ] Ὀοάΐοβ, Ὀυΐ 
6 ἐπ8 Δ δϑ'ἀθ ὑπ Θοτγαρίϊ Ὀ]6 πῃ ΟΥΟΡ ἰὸ 
διῖ86 ἱμοογχαρί  ὉΪ19.--ἴπ (818 ΕΠ Ὸ ΟΠ τ βι δὴ μα το 
ἰῃ 6οαἀ᾽ 8 ψοτγὰ ΟὨΪΥ 8 ἔξογοίμβί οὐὗὁἨ ΒΘΒΥΘΏΪΥ ἸΟΥ ; 
αν ἴῃ ὑπαῦ ᾿ἰἴ6 (15 70 ννῚ ] Ὀ6 σοιηρ]οίθ; (ἢ 6ῃ 1ἱ 
1} ἢ0 ἰοῆροῦ δ6 8εϊἃ : ΒΔΡΡΥ͂ ἰο-αλγ, βαὰ ἴο- 
οὐ γΟΥ; Ὀὰὶ τὶ που ἐπίογ τα βϑίοη τ ἢ [ΠΥ 6 
Θη  ΓΟΙΥ ἦογουϑ ἔγοπιὶ αοά, ἰΒτουρ αοά, ἀπὰ ἴῃ 
θοἱ.- --ἰ τη ξπ: 18 οἰιϊοίδδὶ αηὰ δἷἱρῃοϑὶ Ρ88- 
βίου, ἐγυϑὺ ἱη αοα, τὴ Κ68 ἰἶα ἃ Πσθηος Ὀσίνγθοα 
[9 ῬΘΟΡΪΘ οὗ 6οα, νΒὶοῦ ἀγὸ Ηἰ8 ροβϑοββίοῃ, δηὰ 
ἰῃο8ο 0 8τὸ ποὶ Ηἰἶβ ρββορὶ. πὸ σὰν οὗ [{9 
8 ἃ ΜΟΥ οὗ ἰῃ9 ΡοΨ ΘΓ δηὰ ͵υδίϊσο οὗἩ ΟΘοἀ Δ] "6. 

ΜενΖει,: Ηο ψ8ὸ Κπονβ δηὰ ἴἰονθβ αοά, Ὀ6- 
Ἰίονοβ οὐ ἢΐϊπὶ; Βα ψιῸ Ὀο]ΐοτοθ, ργαΐβοθ ἢ πὶ 
δη σοηΐρθϑθοθ Ηϊπι: δ Ψ}0 σομίραβοθ Ηϊΐπὶ ἰ8 
Ῥενβοουϊρα ; 6 Ψ|ιοῸ 18 ροσβοουϊθὰ 8 οδοτηζογιοα 
ΌγΥ ἀοα; Βο ψβοῦι ἀοἀα οοπιίοτί8β ἤδ ᾿ηϑιγυοίβ, 
δι (6 η60 φτγοσθϑᾶ ἔμ τπιοϑί θοδαι ] γυ  8.--- 
ΕΒΙΒΟΗ: Ηθ ἰ5 σι σὰ ὁπουρ ἴον (ἴπ|6 δηὰ οἰ γα  Υ 
Ψ 00 σδΔῃ δ΄ 8}1} ἐϊπιοβ Ὀολϑὶ οὗ 8 ἀοα 8]0η96.--- 
ΤΊιο βαϊηί8 οὗ ἀοἀ τὸ ᾿ἰ κοι δ Η 5. ΠΟὈΪ68.---Ἰ 
ψ6 'αγνὸ αοὐ ἰὴ γνίον,, δπη6 αἰ γαοῖ 8}} δὶ νὸ ἀο 8πηἀ 
ἢδνο ἀοπο δοοογαϊΐηρ ἴο Η]5 πηοϑί ΒΟΙΥ ροΐηϊ οὕ σία, 
ΠΟ ΟὯΘ οἡ Θαυ(ἢ ὁΔὴ ἀδργιτο ὺ5 οὕ ουν 6 γ᾽ 866. 
--ὕμββειτ: Ηδ ψο [88 ἀοὐ ἤογ δῖϑ σὰ ΓΘΔΙΪΥ 
δηὰ (τυ γ ἀοΥῖνοβ ἔγομῃ ΠΠῚπὶ ὈΥ τη 688 οὗἉ {δ} ἴῃ 
(10 πιοδί βοογεὶ δοτηιηιηΐοη, (6 ΗοΪγ ΟΠδοϑδὶ 
δηὰ οἴοσῃα]ὶ Ἰ1ἴ6. -- ὁ. τὰοϑὲ ομϑογίὶ Ἰἰριὶ 
ΒρΥυΐη9 ὉΡ Ποτθ ἔγοπι {6 ἀορίῃβ οὐὁἁἩΘ ζαΐτ, 
δοὐὰ ἰβ ρουγοὰ ΟΥ̓́ΘΣ {6 ΡΊΟΟΙΙΥ ρΓΔγΥ6.-- 
ΟΕΝΤΗΕΒ: Τθογο ἰβ ποίη ΤΠΟΓΘ ἸΟΥΘΙΥ͂ ΟΥ 
Ὀϊ658οα ἴον (6 οἰ] ἄτη οὗἵὨἩ αοα (Π 8} Ὀ155] ὀοτῃ- 
τιπΐοι ἡ ἢ αοἀ.--ὈΙΕΡΒΙΟΗ : 7ο Βανο ἴμ6 ρτδοθ 
οὗ αοἀ δὰ Κηοῖν 1 88 δ᾽ γἂγ8 υἱοίογίουβ, 18 ἴῃ 9 
οϊάθῃ τηγύβίουυ, 6 οχοοὶἸθηΐῖ, θαυ Υ ΘΑ] 
οὗ Ὀο] αν οῦβ, 8πα 4}] {{π18 (88 Ὀθϑὴ χίγϑη ἰο {λθτὰ 
ὈΥ αοἀ 'ὰ Ηἰ8 νοτα.---Πἶ τὸ ἀγὸ ΟἸΟΒΟΙΥ υπϊἰοὰ 
νὶτἢ 411 βαΐπίβ 'π αοα, γΥῸ ΑΣΘ6 ΠΠ|κὸ τ ῖβ6 ἰἢ ΘΓ Δ}Υ 
βοραταίοα ἔγοπη ὉΠΌΘ]ἸΟΥΘΓΒ; δηιὶ πὸ γιὸ ἀθοῖα τ ο8 
ιυἱ πι56 1} ομδ οὗὨ {}1ὸ βαϊπίβ, τηυϑὶ ἰκον δα ἔδο] {μὲ 
Πὸ 8 βορανγαίϑα ἔσοπι (6), δῃα πηυδὲ σοη 688 ἐπ δὲ 
νι οὶν σοπαϊτοῃ 18 Εἰ ἰκὸ νν 86 ἈΠΒΔΡΡΥ, ἐμ δἷῦ παϊ γο 
ἦθ. νίοἰκοα δηα ]οϑὶ. 
ΓΉΤΕΙ ΗξνδΥ: Οονοηδηίηρ τὶ ἢ αοα τησδὲ 

6 ποᾶγὶ τνόογῖς, 4}} (Πα 15 ψι] 8 τϑὶ ὃ6 6ηι- 
Ρ᾽ογοὰ ἐπογοῖὶη δη δηραζοὰ {πο ΓΘΌΥ.---ΟΒ τῖβι 
ἀοἸ 18 ούρη ἰὴ [10 καϊρῖβ ΟἹ θαγίὶι, μοί ἑ τ ἢ- 
βιαηαἀΐηρ (οἷν ῬΟΆΪΚ699 δηΠ πιρηϊοὰ ἰηδνηΐἷ- 
ιἴ65, ννυἱσὰ 15. ἃ. 500. γοδϑοὺῦ ὙὮΥγ 'νγὸ ΒΒουΪα. --- 
ΤῈ βεαϊηίβ δῃὰ πμοὶν ὉΪ148 δγὸ Κορὶ ὉΥ (06 ροινοῦ 
οὗ (οἡ.--- θαι ἢ ἀοϑίγουβ ἐμ Ὠορ6 οὗ πηβῆ, ΦοὉ 
χῖν. 14, Ὀυϊ οὐ ἴΠ6 ἢορο οὖ ρμοοὰ ΟἸ τ ϑ ἴδῃ, 
ΡτΤοΥ, χίν. δὃ2. Ηθ μδ8 Πορϑ ἴῃ }}ἰ8 ἀδϑίϊι, ἰνηρς 



ῬΒΑΙΜ ΧΥ͂Ι]. 129 

Βοραθ πῃ ἀγίπρ τηοτηοηίβ; ΒΟΡΘ5 ὑμαὺ (6 ὈοάΥ 
88:8}} ποὶ 9 οἴ ἔόγονοῦ ἰπ (8 χτᾶγνο; Ὀαϊ, ἰΒουρὴ 
ἶϊ 866 ΘΟΓΓΟΡΙΙΟΣ ἴοΓ ἃ {ἶπι6, ᾿ς 588.8}} δἱ (8 πὰ 
οἵ ἰἰπ|0ὸ ὍΘ Γαϊβδοὰ ἰὸ ἱτοϊλογία! ν. ΟἿ γὶβι᾽ 5. τθ- 
ξυττοοι0ῃ 15 8 ΘΆΓΠΙΘΒΙ ΟΥ̓ ΟἸΓΒ, ἱἰἔ τὸ Ὀ6 Ηἰ8.--- 
ΒΑΒΧΕΒ: ΝῸ 0956 ὁσδὴ βαίο! Υ 8Ὸὸ ἔδυ] ῦΣο ἰτ- 
861} στ τῖοα 88 [0 ΚΌΠΟΥ ἰΐ 8 ἔγοασοηὶ δαὈ͵]θοὺ 
οἵ δοηγογβαιΐίοη. Ῥοϊ]αιϊΐίοα πὶ] ον ἰηΐο {86 
δοατὶ ἤγοιη το σἀὰ8 τυ βίοι ἀσβονῦῖθο ρΡοΪ ἰΐοπ, ον 
πθθΠ ἔΠ6 76 15 ΠΟ ἰπίοπιΐου (δαὶ {πΠ6 086 οὗἁὨ Βυοἢ 
φψοτὺβ βου] Ῥτοάιιοο οοπίδηϊπαϊίοη. ΝῸ οπ6 
ἐ81 ὃθ ἴδηι ᾿ἶἰτ τ διογὶο5. ΟΥ ΒΟΏΖ5 οὗ 8 Ροὶ- 
ἰαϊοὰ παίατο, δὰ 81}}} γοίδί ἢ ἃ ποαγί οὗ ρυγὶ(ν. ---ο 
βϑΡΌΒΘΕΟΝ : 100 ἰἐἰ10 οὗ “Ηἷ8 ἘΕΧΟΘΙΙΘΠΟΥ͂ ᾽" 

ΤΆΟΤΘ ὈΓΟΡΘΟΥΪΥ Ὀοϊοηρβ ίο {Π6 τηθϑποϑὶ, Βαϊ ηΐ ἐἰιππ 
ἴο (06 σγοαίοϑί βοϑόγοορ. ΤῸ ἰγὰθ δὺίϑίοοσδς 
το ὈΘ]ΊΘνΟΓΘ ἴῃ θ8υ5, ΤΠΘΥ δτὸ (ἢ οὨΪγ Εἰρὶυ 
Ηοποταῦϊο8, ὅ΄΄αγ8 δπὰ καυίουϑ Δ ΓΘ ῬΟΟΥ αἰβιϊπο- 
(ἰοπϑ δοιῃραγϑα ννῖϊ [ἢ 6 σγδοο8 οὗ {μ6 β'ρινγὶϊ.-- 
ΤῺ6 πἰριι βοβου ΔΘ {16 ΒΙΏΠΟΙ ΟΠ ΟΟΒ68 ἴον 
18 8109 15 {6 μα! ονοὰ ποὰγν οὗ αὐἰοὶ, ν θα Ὀο- 
Ἰΐονοσβ Ὦθαν ἰδ Βοῖι, 8ι1}}} γοΐδοβ οἵ Ἀθδαγοη, δῃ 
οὔ (πὴ 9 ΒοαΥΘΗΪΥ [1ἴ8 τὶ ἐμ ΘΙΆΒ61γ68.---ΟἸτῖδυ 
Ταϑυγγοοίΐοη 18 {86 68.890, ἰι6 θαγῃοβί, ἐμ6 συὰ- 
ταηίθο, δηὰ {π6 οι οι οὗἁὨ 6 σϑίης οὗ δ]}] ΗἸ: 
Ῥοορὶθ. 1μ6ὲ ἴμθαι, ἐπ ΓοΐοΓο, 50 ἰο ὑπο ῖν ζταν 68 
ἃ8 (0 (ποῖν Ὀ64 5, τοϑιϊηρ (Πμοἷν 688} ἀπιοηρ ἐἢ)6 6104. 
88 ΠΟΥ͂ ΠΟῪ ἀο ὉΡΟ; ὑμοὶν ΘΟ 6}103.--Ο. Α. Β.] 

ῬΒΑΙΜ ΧΥΙΠ]. 

Α γανεν οΓ Ῥαυΐά. 

1 Ηρδν ἐδὸ σἱρῃΐ, Ο 10ΕΡ, δἰϊομα πηΐο ΤᾺΥ οτΥ; 
αἴγνο ϑδσ υπΐο ΤΩΥ͂ ΡΥΆΥΟΓ, ἐλαέ σοοσίδ, ποὺ ουὐ οὗἉ ἰεϊρσηρα 1105. 

2 Ἰδοῦ ΩΥ Βοηΐθησ6 ΘΟΙὴ6 ὈΥΓ ἔγοπι ΓΠΥ͂ ΡΓΈΒΘΠΟΘ; ἡ 
1μεὐ [λ1π|8 ου6β Ῥ6 8014 {πὸ ἐβίηρβ ὑμδὺ ἃγὸ δαμ8]. 

3 Του παιδὶ Ῥτουθα τοΐπο μοατί; ποὺ ἢδϑὺ νἱϑιίθα ηι6 ἴῃ (86 πἰρμῦ; 
Του Βαϑὺ ὑγὶθα τη6, απα Β8μ8]} 8πα ποίμ]ηρ: 
Ι τὴ ρα ΓΡΟΒβοα ἐδαΐ ΤᾺΥ̓ τηουἢ 8.41] ποῦ ὑγϑηβρτοαβ. 

4 (οποογῃίηρ ἢ. 6 ΟΡ οὗ τηθῃ, ὈΥ͂ {86 ποτά Οὗ ΤΥ 1108 
[μάν Ἀαρῦ πι6 ἤοπι [86 ραίμβ οἵ [}6 ἀεβίτουοι. 

ὃ Ηο]4 ὕΡ ΠΥ ΡΟΙΠΡΒ ἴῃ ΠΥ ΡΔ(ἢ8 
Τλαξ ΤΑΥ Τοοίϑίο 8 8110 ποί. ᾿ 

6 [μανὸ 6811. ἀροῦ {Π66, Ὁ ἔμοιι ψ|1} ΒθΔΡ το, Ο αοά: 
[ποῖϊπὸ [Π1η6 ΘΆΓ πίο τη, απα ΠΘΆΓ ΤΑΥ͂ ΒΡΘΘΟΝ. 

1 Βμον ΤΏΥ τρδυνθ]ουβ Ἰουϊηρ- Κἰπάποββ, Ὁ 
ΜΒΙΟΙ Ρυΐ {πο ῖγν ὑσυδβὺ ἐπ ἐδδ6 

τοῦ ἴμ0588 (μδὲ σἰβα ὉΡ αφαΐηϑὲ ἰΐδηι. 

ὃ ΚΟΟΡ Π|6 88 ἰπ6 ΔΡΡΙ6 οἵ [86 6γα; 

ου (δαὶ βανοϑὺ ὈΥ͂ (ΠΥ σίσῃῦ Βδηᾶ {Βθῖὰ 

ΗἸά6 τὴϑ πᾶ {Π6 ΒΗΔΑΟΥ͂ οὗ [ΠΥ ἩΪΏΡΒ, 
9 Ετομ {Π6 Ὑ]ΟΪτοα {μ80 ΟΡΡΓΘΒ8 Τη6, 

Ετγοτι ΤΩΥ ἀΟΆΑΪΥ ΘΏΘΠ1165, τὐῆο ΘΟΙῚΡ885 τὴ6 δου, 
ΔΙῸ ἰποϊοβοα ἴῃ {πο ῖγ οσῃ ἔδί: 10 ΤΊ 6 

ὟῚ {πεῖν ταουτ {Π6Υ Ερδδ ρσουαϊγ. 
11 ΤΒΟΥ Βαῦθ ΠΟῪ ΘΟΠΙΡΘδβοα 8 1 ΟἿΓ Βίθῃ8: 

ΠΟΥ Παγα βοῦ {Π6]Σ ογδβ ΟΝ ηρ ἀονῃ ἰὸ {86 φαγί; 
12 126 88 ἃ Ἰἴοῃ ἐλαΐ 18 συγ οἵ ἢ18 Ὀ͵ΘΥ, 

Απὰ 88 ἱΐ Ψ ΓΘ 8 γουηρ ᾿οη Ἰυτκίηρ 'π βοογοῖ Ρ]8068. 

18 Ατῖβθ, Ο 1. ΟΡ, ἀϊβαρροὶπὺ Ὠϊπι, οαϑὲ ἴσα ἀότῃ: 
ΤΑΙ ΟΣ ΠΥ δου] ἔσομαι (ἢ 6 Ἡ]ΟΙΚΘα, υυλίολ ἐδ [ὮΥ βινοτά: 

14 να ταθῃ τοϊιίοϊ, αὐ ἰΠΥ ἢδηα. Ο Τ,ΟΒΡ, ἔτομι τηθη οὗ ἴπ6 ψου]ᾷ, 



180 ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΓΜ85. 

Ἰγλίολ λαυς ποεῖν ρογοῃ ἴῃ ἐλίδ 116, αμὰ ψμοθο 6 ἰμοὰ Α]]6βὲ τ ἰὮγ μά 
ἰγοαδι7 Ὁ 

ΤΉΘΥ ἅτ [11] οὗ σμ!]άγθῃ, απᾶ Ἰοαγα {86 τοϑὺ οὗ (πεῖν διυδοίαπιοο ἴο ὑπιοὶν Ὀδ068. 

15. Α.5 [Ὁγ τηϑ, 1 ψ1}} Ὀ6Βο] ἃ (Πγ [306 1 σὶρ ὐΘΟΌΒΗ688: 
Ι584}} Ὀδ βαιϊϑθθα, ψβθῃ 1 αγαῖζο, 1 (ΠΥ 1 Π|ΚΘ 688. 

ἘΧΕΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΤΊΤΙΙΕ ΑΧῸ ΟΟΝΤΕΝΤΘ.--- αι οδροοίίηρ ἐεἠαῖ, υἱά, 
Ἰηιϊιτοἀμποίίοη. Τ|ιῖὶ9 Ῥβδ)]πλ 88 80 ΒίγοΩ ΣΙ Υ ἰπλ- 

’ φῬγτοϑβοά προῦ 1 ἰμ9 οἰαγδοίθτ βιϊ05 οὗ 8 ΡΥΆΥΘΥ, 
5 ἰὑ ὙΓΟΠσὮ 68 856} ἔγοπι [86 Βοιιὶ οὗἁὨ ἃ τἸηδλ αγνά 
Ῥγοεϑοὰ ὈΥ ἀθδα ὶ Υ θη Θπ 168, ἰῃ ἃ πιοπιθηί οἵ ρστοδί- 
ο81 ἀλλοῦ, {παὺ ψγ͵ὸ ποοὰ ποὺ ΒΌΡΡΟΒΘ ἰδδΐ {μ9 
{116 15 8 ἰδίον δά ἀϊῖοι ὑδἸζθη ἔγομι νοῦ. 1 ὁ (Ηἰι- 
κὶσ). Ὑπὸ πηδῆπονΡ οὗ οχργαβϑίοη αἰβ0108568 80 Υἱ- 
νίαν (16 ἀρφίἰαίλο, οπϑηρο οὗ βοπιϊππϑηϊ, πὰ ϊνὶ- 
ἀσ!!ν, δηὰ ἐμ ᾿πππηοαϊδίθη 6885 οὗ (6 οἱγουτα- 
Βίλῃοοπ, (δὲ γ)͵1α ΔΓ 81}}} 1655 ἰο ἰδἰηἷς οὗἨ (9 αὉ- 
δίγασί Ρούβοῃ οὔ ἰ86 γ᾽ ζβίθουθ (Ηθηρβί.), οὐ οἵ ἃ 
Ροοί, υπκποόνῃ ἴῃ ρογϑοη δηα οἰγου τη θί Π065, 85 1ὐ 
8 Ῥτοϊομ ἀρὰ 18 {80 6886 ἴῃ πηοϑὲ οὗ (6 Ρβα]η18 οὗ 
Ἰαπηδη(αίΐοη δηὰ ργάγον (Ηυρἢ.); ἔον ἴῃ ἰδ 118 
οὗ Βαανά, πὰ (μα (1α16 οὗ (80 ρογϑβϑοουιίοη ὈΥ ὅδαὶ 
δοσογάΐηρ ἰο 1 ὅαπι. χχὶϊὶ., [Π6γ0 6 γὸ οἰτοιη- 
Βίβ 668 ΘΟΥ̓ΓΟΒΡΟΠΟΙΠΡ ΘΧΆΘΙΟΪΥ Ὑ10Ὲ {1086 οὗ (818 
Ῥρα]ηὶ (ΗΠ 2ἰς) ; δηὰ {89 Ἰδῃηριαχο Μοὶ 18. ἔγο- 
ἀρ Υ πατὰ δηὰ ἰπδοχὶΌ]ο, νυ 11 118 ῬΘΟΙ ΑΥΪΥ 
ἰγγοχυίαν ἰαγη8 απὰ ρ]ΟΟΙΥ͂ ἰ0π685, ἰοσοῖμο ὙΠ} 
οἰνοῦ ροϊηί8 οὗἨ οοπίδοῦ ν᾽} Ρτοπλ θοῦ ΟΧΡΤΟ8- 
ΒΊΟΏΒ ἰῃ οἴμ᾽ Ῥ58δ])9 οὗ αν, 15 ἃ ὙδῪῪ τοϑυϊοα 
οδαἷιο οὗ μῖθ ἔγαπι οὗ πὶ (}6}1{2868}}, αἰ Βου σἢ τὴ 
ΤΩΔΥ͂ ΡΟΥΠΔΡΒ ἰπ Βοτὴθ Ῥαββᾶροθ δά 8. ΘΟΓΓΌΡ- 
ἴοι οὗ ἐπ ἰοχὶ. (ΟἾ5}.}" 
ΤῸ ῬτΑΥΟΡ Ὀορίηβ νἱ! ἢ ο4]}1ρΡ ὑροη Οοᾶ 88 

{89 τἱκμίοουθ Φυαἀσα αηα ἰη Ά}}}0}]0 Βοαγοθ ον οὗ 
μιρατίβ, τὶ (ἢ 8 ΔΡΡΘΔ] ἰ0 ἐμ ΒΟ ΘΒ οἵ (110 ρμ6- 
(ἰἰἰομο (τοτβ. ἴ, 2), σψῖο πον ἰπδὲ Β6 ͵58 
Βρατυοῃοα (Βτουκι ἀπά ἱστοῦ ἢ ἴῃ ἰδ ᾿ηπχοϑὺ βοιυὶ 
ὉΥ Οοά, δηὰ δοσογαϊ ον μοϊάϊηρς ἴμδι ἰο {μ6 ψογὰ 
δηἀ νὴγ8 οἵ Οοἀ π6 888 κορύ πἰπιβοὶ ἢ ἴα ἷβ σοῦ- 
γουϑαιῖοι δηὰ ψΑ}1ς, δὸ ἰμδὺ {Π0 δογγαρί τηοΥθ- 
Ἰηθηΐ8 οὗὨ τΏ6η ΠαΥθ ποί ὈΟΓΩΘ ἷτὰ δίουρ στ 
{6 πὶ (γ 6.8. 8-ὃ). ὙΠ 80 πιιοῖ (μ6 στθαίον 85- 
ΒΓ Ώ66 οὗἨ Ὀοΐης μοδγὰ (Υϑγ. 6) ὈῬΥΔΥΘΡ ΠΟῪ Υἱ8685 
ἴογ ἀο] νοτϑῆοθ ἔγομλ Ἡἱοϊςοά, βίγοῦρ, πὰ ΡΟΝ ΘΥ- 
1 Θῃθμ 68, ὙΠΒΟΒ6 ὨΘΑΓΏΘΒΒ, ΠΟ ΧΟΡ ὈΪ6 ἢ 688 δηἀ 
ΟΥΘΙΥ (τοτβ. 10-12) τὸ ἱπίαϊ γον ἀοβονὶ Ὀ6α, 
οὨἸἸς ἀροῦ ΦοΒονδῖ ἱπιηοϑαϊαδίοὶΥ ἰο ᾿η θυ οτθ 
{τετ: 18), δραίϊηβί δὴ ΘΏΘΠΙΥ γ0{δ0 18 ΘΒρΡΘΟΐΑΠΪΥ 
ΔΏΖΘΟΓΟΙΒ (Υ60 Ὁ. 12) ψἘῸ 18 Θβρϑοὶδιν ρῥσγοιηϊηθηί 

ἈΙΏΟΙΣ 86 ΜΟΥ] γ-τϊπ ἀρὰ ψῆ0 βοαῖς δὰ πὰ 
(οἷν χοοα δῃηὰ Βαρρίπ688 ἴῃ ὑμίηρ8 οὗἉ ἐμΐ8 νου] 
(νον. 14). Ηδ οἴοβββ ὈΥ͂ Ὀγϊησίης ἰπΐο βίσγους 

4 [ΤῊ 15 ῬβᾺ1πλ τόδϑῖ Ὁ88 [ἢ 9 ὑτοοοϑάϊηρ, ἴῃ 80 τ ῺΥ Ῥδιι Ὁ- 

ἴαγ5, 6. ζ., 9 ῬΓΆΥΟΣ οῦ, Ρεδ. χυὶ. 1; χυἱὶ. 8; [80 Τοὸ- 

οΟἸ]οο θη οΥ̓͂ σοτητηπηΐοῃ ΐν θοᾶ ΌΥ πἰρε, Ῥεβ. χνί. 7: 

ΧΙ. 8; (8ὸ υδὸ οἵ ἣς ἴῃ Ῥγδυοσ, Ῥβδβ. χυὶϊἹ Ἱ; χυΐ!. δ; [86 

τοσὺ Ἵ9, Ῥαδ. χυΐ. δ; χυ. ὅ (Ὁ 6112 5. Ὦ}; (86 ΤΟΙΟΥΘΙΟΘ ἴο [ἢ 6 

Ῥτοϊοοίης αηᾶ ἀοίοπαϊηρ τἰ χη Ππαηὰ οἵ Ποἂ, Ῥπα. χυΐ 8. χυὶΐ. 
1. 11; τ80 σοητγοδίρα ϑογίίοπς οὗ ἴπὸ ῬΒα]ηχὶδὲ δὶ [010 τυϊςκοά, 
}».5. χΥ], 2.6; χΥίΐ, 11,18: δηὰ {Π6 ρ]θαβύγοθ οὕ ἴἋΠ6 Ὀἰνὶ 8 
ΣΥΆΘηΟΘ, Ῥθδ. χυϊ, 11. χυὶΐ, 1δ: 1παξ ΠΟΥ ΙΠΔΥ͂ ῬΓΟΡΟΙῚΥ ὑθ 
τοΚΑΓι  ο 556 ἰοὺ σοϊημοδοά αἵ οὐ Ὡρᾶγ ἴπῸ καθ {ἰπηο, Βηιὶ 
ΕΝ ΟΝ με ἴδια Ο1089 οἱ Μενία᾽ ὃ {0 (υἱα. ποῖθ ἴο ῬΒ. χυὶ.).-- 

οοηίταϑὺ (86 ἀϊπροδί(,οΏ, Ῥοδί(10η, δηἃ ΒΟΡΘ6Β οἶ 
9 πιῇ Οὗ ΡΓΔΥΟΡ. 

δὲν. 1. ον. 1, ἘΠ ΒΒ ΘΟῦΒη6585.---Τὴ}8. ποτὰ 
8 ποὺ ἱῃ δΔρροδιίίΐοη ἴο ΦοΒονδὰ (ΚΟΒΪ6γ), οσ ἴῃ 
ἀοροπάθηῃσο ρου ΦοΒοΥδἢ δοσογάϊηρ ἴο [μ9 ἰτδη5- 
Ἰαι᾿οη8 οὗ βγπχηι. δηὰ ΤὨοοίοὶ., κυρὶε δικαιοσύνης, 
Ὀυὺ 88 δὴ δοσυβείϊ γο οὔἰπο οὈ͵οςί, ΤΊα ἱπίογρσχοίβ"- 
(Ἰοη, 16 88 Υτἱρμίθουϑ (Δᾳαὶ]., Φοτοπιο, ΗἩοηρΒί.), 
ἀπὶϊ98 ὑπ 0 οχργοϑβίοη, οὐ σζαΐμου ἰΐ5 ἰάθβ, ἴοο 
ΟἸΟΒ6ῚΥ ἰο {86 Ῥ6υβο Ῥγαγίη. Γι Π Γ᾽ 5 τπλΥὶΠ8] 
γοδάϊηρ: [ἰοὺ π]]ῦ ποῖ ΠΘᾺΓ πη6, (μη ἢ οαγν (ὮΥ 
τὶ ίθουβ ο8.886, ΒΘρΑΓΣαῖοΒ ἰΐ ἴἰο0 δ᾽ ἴγοηι Π 6 ρ6 Ὺ- 
δοῃ. ΤῈ6 ρϑῆθγαὶ Θρ υδοῖου οὔ (110 χρυ οββϑίοη δὰ 
115 τηδδηϊηρ 88 ἰηἰτοἀποσίηρς ἴπ6 σοηϊοηίβ οὗ 9 
ῬΓΔΥΘΥ, 8.0 οἴμοορα ὈΥ Οἰ ΠῸΓ οὗ [ἢ 6 [ΣΠΉΒΙ] ΑἸ ]ΟῺΒ : 
ΤΑΥ͂ Τὶ ἰΘΟΌ ΘΠ 688 τες ΤΩΥ͂ Τἱ θοῦ οϑιιβ6 (Ὁ Α]Υ.), 
ΟΥ, ΠΥ Υτἰκδίοουβ ῬΤΆΥΟΣ (Ο)ια].), οΥ ἱηάθοα, 
ΤΩΥ͂ Βίποθγθ Ῥοίϊΐοη (Κι ). ΤῊ 6 ῬδΓγΔ!} 6] 181. 
(Πρ) ἄοοβ ποῖ ᾿υϑι ν ΘΩΥ διιοὰ βρϑοῖαὰὶ τοῖο- 
τοῆσο, 5111} 1658 8 (86 ἀττίοῖα ἴο Ὀ6 Ὀτοιιρὶνε ἴῃ 
88 ὃ δ. ΠΕ χ, δηἶ (πὸ τἰ κυ ὐδουθΏ 6538 ΟΥ̓ ἱπηοσθηδθ, 
Τοραταρα 88 086 γῆ ΘΓ ΟΡργοδθδα δηά ἰπ- 
λατοᾶ ἴῃ [6 Ῥογβοουίίοη οὗ αν ἁ, το σοηι- 
ἰδίῃ δπὰ ῬγΑΥῪ ἴῃ μἷ8 πηουτ (εΐοτ, εἰ αἰ.) 1ὲ 
ἷθ ἰσχὰθ ἐμ! ρδυῦδρῆγηβε : ΗΠ. ἴ6 ΥἸρὮ ΘΟ 8Ππ655 
τ ΒΙΟἢ Βροδκοίι (Βγοῦ σι ὴ6} πουϊὰ 6 ἸΠΟΓῸ 6Χ- 
δοί (Ὡδη ἰμ δὶ ΔἸσοδαγ τοὐοοίοα: ΗΘᾺΡ πι6 ἴῃ ΠΩ͂ 
τ ὨἰΘοΟυΒη 6885 ΟΥ̓ 88 Υἱζυίθοιβ. ΕῸΓ τὶ ρίι6005- 
Ὦς88 οὗ 86 ἐς δῃὰ ποὶ οὗ (86 Ῥοσβοὴ ὑνουϊὰ Ὀ6 
ἤγχϑι βἰαίϑὰ ἱπ' βοοοτάδησο τγιί (86 ἰοχί, δηὰ 8119 
αἱ ἰμ6 Βαπ|6 {ἰπ|6 (Ὠαἱ ορροϑί[(ἴοη οὗἉ τὶς δου βη 658 
οὗ π9 (πΐπρ δῃά οὗ (πΠ6 ροσβοὺ ψοιϊὰ Ὀ6 δυοϊἀ θὰ 
(Ὁαἷον., ὦ. Η. Μιοῖι., εἰ αἰ.}, ΒΊΟΝ 18 Τοτοῖρῃ ἴοὸ 
{16 ἰαχί, δπὰ ἱπάφοα δοοοταΐηρ ἰο γον. 8 βα., 60}- 
ἰγδαϊοίοσυ. Βυϊ γοῖ (Π9 Γοίδγθποο οὗ σἰζῃϊθοιβ- 
688 (0 {ἢ ὈΘΥΒΟῚ ΔΡΡΘΟΓΒ ἢ {80 ἰοχὶ ΟὨΪΥ ΑἰἿΟΡ 
ΠΙΔΩΥ͂ ΔοσοτηϊηοάδίΐοηβΒ. ΤῸ (δ 686 Ὀοϊοης [89 8}Ὁ- 
ῬΘθα] τηδάϑ ἰοὸ {89 γἱ ζῃίθουβ ἀοαϊΐημ8 οὗ Θοά 80- 
οσογάϊηρ ἰο ΗΪ8 ᾿ηΐ8}}10]0 ἡυάρπιθηῖ Ὀγ [π 6 Ῥτὴν- 
ἱηρ Ῥβαὶπηῖδί, ὴο ἴῃ (86 υρτγὶρμῖπε88 οὐἉἨ ρῥἱοἵΥ 
οτίο8. δηχίουδΥ ἰο αοα νῖῖ ἢ (116 Βορε οὗ Ὀοΐϊηρ 
μοηγτά. Τ|ν}8 ἱπηίογργοίαι ἰο Ὀσῖρβ ἰηϊο νον δῇ 
δάναῃσθ ἴῃ ἰδ ἐπουχας ἡ ἰ οἷ} 18 ΤῸΓ ἴΠ|6 πηοϑί ρατὶ 
οΥ̓ΘΥ]ου κοα, δηὰ ᾿Σκον 86 18 δαυρροτίοα ὈὉΥ {μ6 ἴδοις 
{δι πὸ 1.81 τγοτὰ ἴῃ νον. 2, ἴἢ δὴ δανοσὈΐα] ἰῃ 6 Ὁ - 
Ῥτοίδίοπ, ΘΟΥΤΒΡροΟ 8. θαι τὶ ἀϑαρθ [Π8ὴ ἴο 
Τοραγαὰ 1 45 δὴ δοουδείίνο οὗ (μ6 ΟὈ͵θοὺ ἀοροπάρπι 
ὍΡΟῺ “ δελοια,᾽᾽ ἀὰ ὑμ8 ῬΆτΆ]16] ἴο: Βοδῦ τ ρμί- 
ΘΟΌΒΏΘΒΒ, ἴῃ ΥΕΡ. 1, ΘΒΒΘΠΓ ΔΙΙΥ ἃ βία οτηθηΐ Γ6- 
Βροοίΐης ἰδ6 σπαγδοίον οὗ ἐμ6 μοί ο πον, τ Ὁ 118 
ΟἿ πιο ργοία(οἢ Ῥγοβοηΐβ δ ΒΡΡΘΑΙ ἴο {πὸ ᾿Ὡ- 
Δ}}1016 ᾽υά αηηοηὶ οὗ αοα 1 Β (γ᾽, ὈῚ δοαιρδγὶης 

4 [Τί ἴπ ὙΟΥῪ ὑδυδὶ δος ἱπΠ οΥΡΓΘΟΤΆ [0 τοχαγὰ {Π}|8 ἐπε 
πο 6. οδροοίμ!ν Ῥγοιηΐποπὶ δα δδαϊ, πὰ {16 ῬΒΆ]πλ ἰδ γοϊοττοῦ 
ἴο ἴ6 ρογοὰ οὗἩὨ [6 ρογβοουτίοη ὈΥ 854}}, ὑτῖ 1ξ δθοῖὴβ ὈΘΓΟΥ 
ἴο τορηγὰ τπἰ8 ΘΠΟΠΙΥ͂ 86 [Π0 ΡΟΤΟΓΙ “2040, ὙΠΟ ᾿ν85 τὴ6 
Ἰασι οὗ Πανὶ 5 Π{{8, Θαροοῖ ΠΥ τοναγὰθ {8 οἸοκα, δηὰ ἔἴι6 

ῥβδαϊπιίοὶ οὐἴοῃ δἰ 68 ἴο [ἢ 15 "οἹά, μον ογαὶ, Ὁθδοσι ρΌ]οΠ8 
οἰοσαίπ, πο οτο ἴΠ8η οπςο ᾿ὲ ἴα διάροϊνν ἴο {τραίτῃ 
Βανί Ηἰπικο! . παῖ αν ἃ τοχεγάοα τ Ἀπ ἢ} ὁ οττ ν γΠῸ Β6 6 
γόνα ᾿νἰα ορϑηἀ ἴω Βοϊοπιυῃ, 1 Κίη κυ, ἰἰ. δ, 6.-- Α.Β] 
1{1μ9 δυΐμον ἰα ἱβοογγθοῖ ἰῃ σοραγαίης ὈΛΦῸ 85 8 



ῬΒΑΙΝΜ ΧΥ͂ΙΙ. 

ῬτοΥ. ἱν. 2ὅ, δ8πᾶ8 8, β᾽ ταῖν ἐπουρδὶ οχργϑαβοὰ ἰοὸ 
ἐμδὶ οἵ 46 Ὁ. νυ. 8.--- τοῖα ἢ ρ5 νι τοῦ ἅϑθοϑὶξ. 
Α.Υ͂. (“Ἰλαὶ φοειἈ) ποί ουἱ οἵ Μεϊσπεά ἐΐρε." Ηαρ- 
μὴ ἜΝοῖ πἰϊ8 ἀδαοοι(α] ᾿ἰρ8, οΥὁὨἨ ψὶ Ὁ} 1108 
αἰΒοαὶ ἀοσοῖν ([ΔἸδοιιοοά, Ὠγροογὶ8.),᾿᾿ ἰπ ΟΡρο- 
εἰτοη ἰο 186 ΟΥΥ διὰ ῥγδαγϑῦ, νοὶ δὶ ἄγϑί ῥγο- 
ἰοει8 (86 φωῤ͵)εοίενα ΡΥ Π 688 οὗὨ ΗΪ8 ΡΥΘΥΟΥ δηᾶ 
("6 ἰάδαβδ νι ιν το 6 Βυρρογίβ ἰἴ, Ὀαὺ δὶ (86 
ὅδ! ἐἰπιθ συδγϑηίθοδ δ 6 οὐγεοίϊοα τι οὗ 186 
δικεγοπ οὗ 815 εἰ ιθου 8688 ἴῃ ἰἰ6 γϑύ πλθὰ- 
δεν {πίι πιῖοὰ ἰδ 18 Ρ8.}}61) 80 ἴδ 88 ἰμδὶ [6 
πὸ ἰ5 ἀεα]οὰ νεῖ καὶ ἀδτὸ πού Δρργοδοῖὶ ἀοὰ 
δπ τεπίαγα ἴο 64}} ὑρου ΗΪδ γἰ κι θουβη 688 83 ἃ 
τἰχίοουβ ππϑη, σοι. Ρ8. χχχὶϊ. 2; ᾿ἰχνΐἱ. 18, ἐπὰ 
“Παρ ΒΟΙΥ δηὰϑ8.᾽" 1 Τίπι. ᾿ϊ. 8.-Α, Α, Β.] 

ϑιν. 11. 7ες. 8. βου Βαδῖ ρεονϑᾶ, εἰο.--- 
ΤῊ ἰἄτοθ ρμετγίοοίθ, δίῃοθ {Π|6 7 ΓΘ (ΟἸ] οὐσϑὰ ὈΥ͂ 
δὴ ἱπιρετίεοῖ, ἀο ποί τοῖον (ὁ ἃ ἀβδβηϊίο εἰδίογὶ 6] 
ἐτεδὶ ἰὼ ἰδ 8 ἰϑίογυ οὗἩ ανὶὰ, Ὀαΐ ἔοτπι ὑπ δ 6- 
ςοἀθηὶ, βίαι (6 Ὠἰνὶ πο δοίἱνἱ{168 τ σὰ οοη- 
δίδη γ ργοσεὰσ ἐδ τοβυϊὶ οὗ πὸ Ὀί ν᾽ η6 Ἔχ ϑπιἰηδ- 
τἴἴοα ἀοδοτ δὰ ἴῃ (9 σοποϊυϑῖίοα. Τῆθτο 8 πὸ 
φιδϑίϊοα οΥ ἀοαδιὶ Ὀαὶ ὑπαὶ αν ἃ 15 ἀγαστη ἰπῖο 
(818 δοατί οἵ οχαπιϊπαίῖοι ὉῪῚ αοα, ἀπά ποποο [10 
εἰδδε ἀο68 ποῖ ῬΥΟΡΟΡΙΥ δαπϊί οὗ Ὀθΐης [Δ ΚΘ Ὶ 85 
Ἀγροίβοι1541, Ὀμσϊ τίν 88 Ῥγοβθηῖ.-Ῥ που 
δᾶδιὶ νἱδἰϊοθᾶ ἔῃ [89 πἰκῖ.---«[116 ν᾽ βιὰ ἰθ ἴου 
(86 ρύῦγροβε οὗ ἰυνοϑιϊραιίης, Φοὺ Υἱὶ. 18. 1 ἰ5 
Ὁ πίσλϊ! δ5 (86 ἰΐπλθ τ 6 ῃ {116 800] 15 πα ἰδίαν θοά 
Ὁ) (6 χοῦ! } πονϊά, Δηὰ ΓΟΛΟΥ ἴον τϑβρϑοί οι 
δη οχαιηϊπαίίοη.---Ὧοα 851 ᾿γὶθἃ τΏ9.--Τῇο 
υδαδὶ ἤζιιγα οὔ (Π6 τοᾶηϑγ οὗ πηοἰ4]3.---Ο. Δ. Β.] 
μου 1 ποῖ δηᾶ ἰῃ τ:τὯ9 τυἱοϊτϑα 

ἰδοῦ; τ τοῦ ἢ οὶ οἱ ΣΑΠ 66.688. 
μὰ (“" Δα) δλαἐΐ πα ποίιλίπσ; 1 απὶ μμγροκεά 

τῷ πιομιὴ δλαϊέ ποὲέ ἰταμεστεδδ᾽᾽ 1. ὅδϊποθ ἰἰ 

845 ποὶ Ὀθθῃ Ῥσονθὰ (μαΐ 2 μ8ϑ8 (86 πιεδπίηρ οὗ 
“ κοίλίησ,, {ἴ 6 γ6 18. πο ΟὈ]δοὶ ἰο (6 σου Ὁ “" ὅηα,᾽" 
Ἰἔ το ἤο ον {80 δοοθηΐβ, δῃἃ οοππϑοὶ ἐμὰ ποχὶ 
νοτὰ τι (86 ποχὶ οἶδιθθ. 9 πὶ σΟΓΙΔΙ ΠΥ 
Ἰηοϑὶ ΔΙΌΤΙ ΒΌΡΡΙΥ “ποίη ᾿" ἤγοια {ὸ δοη- 
ἱεσὶ ἰπ δοσογάδῃοο νι {86 δθη86. Βαί {6 ἴη- 
ἱεγργοίδίίΐοη οὔὐ “ΤῊ, 85 1 φρουϑοὴ Ρονῖ. - - Ἶἰ 
δατο ἱπβουσῃὶ, (Βδὲ ἴθ, ρΡυγροβοὰ (15. 'ν. 28) νυ σὰ 
βοὴ που]ὰ Ὀ6 ἱπητηρα αἰ ον [0] οοἀ Ὀγ {πὸ βιδίθ- 
ιηρηὶ οὔ ἴΠ6 σοῃίθηίβ οὗἩ (8 ρυγροβθο (Γι Πογ, 
θεῖον, εἰ αἱ., Δ 4 }}γ 6} 1156}, νυ ἃ 1180 10 158 ῬοΒ5 1019, 
γεί 6 ορροβοὰ ὉΥ ἴδ ἴδοὶ (Παὺ (Π) 6 σοπίαχιὶ ΓΑΙ ΠΟΥ 
ολ565 08 0 ἜΘχροοσῖ ἃ βΒίαἰθπιοηΐ τοβροοίϊης (89 
πργαὶ οὐπάέοη οὗ ἰῃ 6 Ῥπδ] πιϊβὶ (μ6ὴ οὗ 18 ρυτγ- 
ῬΟκθ. Μογϑουοῦ 86 οἶον βίαι θθηϊβ Οἡ (ἢ 18 
δυδ)εοὶ ἀο οὶ Δ᾽ῖΖονν 18 ἴ0 ἰτγδηβδὶδίθ τῖϊ ἘΒοιύ- 
ἐδεῦ: 17 1 δουρί ν᾿] οἸκοάπ688, ἰὰ τηυβὲὶ ποὶ ξο 
ΟΥ̓́ΣΥ ΕΥ̓͂ που ἢ. ΤῈ6 Μαβοῦα ᾿ἰ κου ὶβο γον 5 
(Βδῖ (με ἰοπς οὗἁἩ (μἷ8 Πδῦτον ποτὰ ἰβ ἰο ὃὉ6 ρυὶϊ 
ὅρου ἐπ ἰαϑὶ 9υ1]8016.ὈὨ Τ᾽ 15 15 (6 ἃ ποὰ νι ὶ (ἢ 
ἰδ Βυβῆχ, δη ὦ ἱπάθοά ποὶ {86 ρῥίυγαὶ οἵ 8 βυῦ- 
δίλΒΕγ6 τ αἰ σἢ σαπηοὺ Ὁ9 Ῥτονυοά, Ὀὰΐ δὴ ἰηδηϊ- 
ὄϊν πὶ ἃ ἔδιηϊπῖηθ οηἀΐης (Ηυρ.). Τὺ πὸ οοη- 
δεεὶ ἰξ ψῖ 8 ἴπ6 ἐοἸ]ον πα οἴλαβο ἰπ δοσογάϑῃοθ 
δι (06 δοοθηΐβ, θα κδ5ἷμοα [86 τιῆ86. οὔ (9 

ήτο, ἰὶ ἰα θεϊίον τί τἢ ἨαρΙ, δηὰ ποδὶ ἰτουργοῖοῦ ἴο τορατὰ 
ἱτωα ἐν οδδεσὲ οὗ “ νο πο], 7ΖοΠοΥδὴ ἰδ ἴο δοκηον]οάρο Η 8 
ὅπῃ ᾿ὐξτροηξ 4 στο (Ηρ) Ηο ἰδ ἴο ὈοΒοϊὰ τ ἢ ἴαγοσ ἐπ9 
τρις, ἐφ γ, ΤΏΘΓΟ ἰ6 (ἢ τ|5 8 σταϊδείοη ἰπ τδθ Ἰπουκῆϊ οὗ 
ἴδια εἰτορθδ. 1) ΤΏ ῬΒΑΙ τλΐδὲ ἀΡρθδ]8 ἴο Φϑμουδὴ ἰοὺ ΠΟΔΣ 
ἔδο τίραι! ; 2) ἴο 1οὲ Ἐὴ6 δοπίθποϑ μὸ [ογν ἥγοτι Ηΐδ ὑσθϑθῆςο, 
ἴδ οουτὶ οἵ ἴπ6 στοαὶ σπάρο, ᾿οσὲ ἔμο ἀφοϊσίοῃ Ὀ6 Ῥτοοϊαίταοὰ, 
τα. ἴπθῃ; 8) ἐο Ῥμοϊὰ ἐξ τ γεμάτον ἰο Ἰοοῖκ ΤΠ ἜΡΡΤΟΥΑΙ 

Ρίεασυτο προῦ Θ ἴ Ὀοΐηρ ΔΡΡρσγουθα ὮΥ [26 [Ὡ- 
δΠπνο δυάςο. Ὁ. 1.8 
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τοτῦ ἀοτμδηβ ἰμαὲ ᾽8 βῃου]ὰ Ὀ0 ἐδ βυδ᾽οοί οἵ 
(86 οἶδυ8θ, (ἢ 9 ἰγαπϑ᾽δίίοα, Υ ἱμοι ρα ἀο68 ποὲ 
οὐϑυϑέθρ ᾿Υ πηουΐἢ (ΗἰἰΣἰ ς), ἐπι 18, 1 ἀο ποί ϑρϑδὶ 
ἵπ 5166Ρ, θθσδα86 1 δαὶ ποῖ ὀχοϊἰ6α ὈΥ ραϑβϑβίοῃ, δρ- 
ΡΘΑΓΒ (0 ἀὁ νἱοἾθῃοο ἴο [6 ἰοχὲ; οἡ [1 9 οὐμοῦ Βϑδῃα, 
186 ὑγϑηβ) δ ϊοη, “ΤΑΥ͂ πιο! ἀοί ποῦ ΟΥ̓ Γβίθρ ΓΩΥ͂ 
ὑβουρ8,᾽" {πδὺ 15, 1 ΒΔΥ ὯῸ ᾿ηογο ἰμδη [πἰης 
(ΗΠ ηρϑβί. [ΑἸοχδηάθν]7) 88 [μι βίπυρὶο ργοίοβιδίοη, 
4“ ἀο ποι αἰ Ββοπιῦ]ο, 1 ἀο ποί [ΐ6,᾽ ἰ8 διγαϊ πᾶ, δπὰ 
τὶ} 186 Ἰδοὶς οὗ Δη Οὔ] θοὐ ἴῃ (8 ρτοσβάϊης οἰδβθ 
ΟὈβαῦγΘ δηὰ υπἰ 6} Πρ 0]6. ΤᾺΘ Θχρ]δηδιίοη οὗ 
Αὐθὴ Βσγα, Βυσθν, Βοβθῃπι., εἰ αἷ. : ΤΑΥ͂ ἱπουχδί 
ἰδ οι αἰ οτοηὶ ἔγοπι τὰν ψοτὰβ 18 8ι1}} 1695 αὐτο 
81016. [18 ΔοσοταϊηἽ } ποῦο παίαγα] οὶ ἰο Γγ6- 
βυτὰ [0 δΔοσϑηΐβ 88 γοβίγοἰἷνο, Ὀαὶ τ ἢ (ἢ 6. δῃ- 
οἱδηΐ ΓΑΒ] αι οὴ8Β δηα Φογοῖηθ, δηὰ βίποο ζ. Ὁ. 
Μίοδ., ΠπιϑΥ γϑοϑαί ἱπίθγργοίογβ, ἴ0 πγα]κο δῇ οὗὔ- 
θοὶ ἔογ ““ πα,᾽᾽ δηὰ ραΐϊῃ ἵἔντο ρδγ8}16] οἴδυβ68 
Ὀθερὶπηΐηρ τὶ “ποί,᾽ δηα υπἀογδίδηὰ (ἢ 6 τπι6- 
αἰιαιίοπ ἰπ δοοογάδησθο Ὑ1{ ΗΠ ΘΌΓΟΥ υϑᾶρο 85 (ἢ 9 
τηθαἰζηιίοη οὗἨ 6υ]]. 800 Ῥοσοσπο: “Τδου αβί 
ἐγ οὰ τὸ δὰ βηαοβί πο οΥἹἱ ἐδοιριὶ ἴῃ πιο, ποὶ- 
{6 Ὁ ἀοί αν που ἢ ἰγϑΏθρτο58.""-α, Α. Β.] Το 
Βι χ σου] ὈΘ 85 ΡΒ. χυϊἱ. 28, (Ηρ) ποὲ ἴοτ 
δ δοίι8] Θἷη, Ὀυΐ ἴ0Γ οη6 Τομραγ θα 88 ροϑβὶ]9 
γε ἀθηυϊοά, Τ8ὸ ἰγδηβί (ἴοι ἔγοια {6 πχοηίἰΐοη οἴ 
β'ηβ οὗ ὑἱπουρμύ ἰο βἷπϑ οὗ βδοίϊοη, σοηβίογθὰ ἴῃ 
86 βυθϑοαιιοπὶ γοῦβθθ, σουἹὰ ἐμθὰ Ὀ6 δβυ Δ ὉΪΥ 
ΡΓΟΡρδτοὰ ὉΥ βἰῃβ οἵ σοσὰ. Ἐ 

Ψν. 4. ἢ τῶ8}} ήΆ.Ἅδοϊηρα, Ὀν ἴδ 9 τυνοτᾶ οὗ 
ΤΥ ρ85,1 ανϑ Οαγθία!!}ν ανοὶᾶοἃᾶ ἴΠ6 ραῖἢ 
οὗὐ ἴμ9 ἅἄορβιίσογοσ. [ἀ. Υ., “" οοποογπὶμ7 {ὴ6 
τσογχ8 97 πιεη."]. ΤΠ6 δηοίθηϊ ἐγδηϑίαίογβ σοη- 
πθοὺ {890 Ἰαϑὲὶ τογὰβ οὗ (ἢ 6 ῥγουϊουβ υθῦϑθ ΟἸ ΟΒο Υ 
(ἢ 818 γΟγ80, δηα οἰἰ μον ἰγδβ]αίοθ: ΠΟΥ͂ πιουτὰ 
ἀοἱ ποῖ 30 ΟΥ̓ΘΣ ἰο {86 ἀοίῃηζΒ οὗ τχθη, μα. ἴδ, 
ΔΡΡΤΟΥΘ ἰδθηι; ΟΥ, ΤΩΥ͂ τιουϊὰ ἀοίῃ πο ἰγαῃ5- 
ἄτοβ5 δοοογάϊηρ ἰο {πὸ ἀοἷπρ8 οὗ τηθη. Τ᾽ 8 ρσίγο8 
ἃ Ὀοίον. Ῥδγα] 6 }13π|, ΘΠ ἃ {ΠΘΡΘΙΌΓΘ ΠΠΔΗΥ ἰπί6Ὁ- 
Ῥτοίοτθ δρρτουο (18 αἰγὶ βίο οὗἩ πὸ σϑοσϑθβ. Βιῖ 
1η8 ϑίγιυσίατο οἵ 8 Υ0γ89 8 ποί δἰ 8 ΘοΟπιρ]οίο. 
Μοβὶ ἰηΐογρυθίοσβ, δον Οδὶν. δα Θ οἷον, χοχαγὰ 

᾿ 85 ἰοπιροσγαὶ, 88 Ῥβ. χχχὶϊ, Θ: οὐβογϑ δ5 ἀθ- 
ποίϊηρ οἰ ν Τοίθυθμοο -- ἃ8 οοπόοτηβ [Ἁ. Υ͂. 
ΟΣ σοπαϊιίοη, 8495 ΡΒ. ἰχὶχ. 22. οὶ χϑολ ἰαῖκο5 
[η0 Γοϊ] ονίης σψογὰθ αἀἰγο οι ἴθ ἐπ6 8θη46 οἴ 
“ἐδ φαΐηδι (Π6 ποτγὰ οὗἉ ΤῊΥ 1|1ρ8,᾿ 828. {86 οὈ]66ὶ οἔ 

[ἢ ἀοΐηρπε οὗ πιθοῦ. ἀοοοτγάϊηρ ἰο Ηἰ τὶς ἢ ἴῃ- 
ἰγοάπι6ο8 (ἢθ δοσυβαίϊνο οὔ (ἢ 6 οὈ͵οοὶ, 45 1 ϑηιη. 
χχὶϊ. 7; Ρβ. ἰχῖίχ. 6, νεῖολ νιοὶ βορηταιοά 
ἔγοτα ἐμ ἥπέε σου 18 δραΐῃ ἰδ κθὴ ὯΡ δὕϊον {8} 158 ὈῪ 
ἀπ βίδίοπιοηΐ τ πογοίη 680 ἀοϊημρ8 οὗἁἨ πιϑθὴ δοῃ- 
βἰβίοἀ ὁ [Ηυρίοϊἃ : “1π {Π6 τιϊὰβὺ οὗἨ (Π 6 8ὰγ- 
τουπάϊηρ ῥτδοίῖο668 οὗ θη, νν ἢ σἢ 80 Θιιϑ. Υ ΘΑΓΥΥ͂ 
οἰ οτΒ ΔΤΑΥ τϊἱζι ἰμοὰ, Ε Βανο δυπηραὰ [{ο]- 
Ἰονσίηρς, ἰδοῖς πνίοκοὰ οχαπρῖθθ, Ὀεΐης 1Ἰεὰ 
πὰ βυρρογίεαὰ ὈΥ ἰΐθὸ νοτὰ οὔ Ὃ6οῦ."-- 
νγοτσὰ οἵ ΤΥ 11ρ8.---Ηυρίο]ὰ : “16 ποτὰ οὔ 
Θοάὐ ἰπ [Π9]ανὺ, ἰδεῖ 8, 6 σοπιπιϑηἀπηοπῖδ οὗ 
αοά ἴῃ σουίγαβὶ ψὶὰ ἰμῃ6 ἀοΐϊηχϑ οὗ θὰ ὑὃῶ0 

4 [ΕἸ Ω τηράϊδίοβ Ὀοί νόθ ἢ 6 δαῖμον δυὰ ἨϊΖίς. ΤΏΙ, 
Ὧ6 οοηΐοησε ὑπαὶ Ἢ) ΠΟΥ͂ΟΥ ΠΙΟΔΠᾺ ἐγαηερτεξε, εἰη, πὨση 
π:δϑὰ δίομθ, πὰ “ βἰηοὸ [Π6 “ τὰ που ἢ ἀοί Ὡοῖ ὑΓαΠΝΩΤΟΒΒ ᾿ 
σ8ῃ ΠΑΡ ὃθ τὴ6 γοϑαὶϊξ οὔ ἔθ οχδιηϊποιϊίου ὈΥ ηἰκίιϊ, ἰΐ ἰ8 
Ὀοΐίοῦ ἰο γτοχατὰ "ΊῚ ἴθ οὐ͵οοῖ οὗ ΣΕΥ ΤΠ, δ ὑΠ|ὸ δδ1ιθ 
εἴταθ 36 [89 δι} θεῖ οὗἡὁἨ 3)", ἴθ : ἐλοις εσέΐέ ποί βηὰ ιοἱοκεὰ 
ΉΡΊΕΝ 146, ἱλεν ιυἴ1 ποί ραξξ οὐεν' τᾶν τιοιμὴῃ, ἰἰιαὶ ἰδ, 1 Ψ1}} 
ποῖ ὈΘΕΓΑΥ͂ ποτὶ ὈΥ̓ ρου κεἰ πρς ἰῃ δίοορ."--ν Α. Β.] 
ΤᾺ ΤῊΣ ΗΠ ς ἰγαηβίαϊοδ : “16 ἀοἰβ οὗ τλθη, ὈΥ (ἢθ 

χλᾷ ΠΥ Ἰρδ, 1 βανϑ διιυπηθὰ ἴπ6 μαὶῃ οὗ [86 σοῦυοζ."-- 
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ὑγΑΏΒσΤΟΒ8 ἰΐ, δηὰ ΟΠ ΘΓ ἃ εἰ ἴον τ ]6." --Ὁ. Α. Β.] 
ἽὝΣ 5. Βεγθ υβοὰ ἴῃ ἃ ῥτορηῆπὶ 86η86, τἱΓΠουΣ 
Οχργεββίης ἰδ9 ποραίϊγθ σοίογομοθ ὈΥ ἴ9 88 
808]. 

γόον. ὅ. ΜΜΥ βἴϑρβ Βο]ἃ ἔαβὶ ἢ ΤΥ Ρ81}}9.-- 

7μ6 ᾿πβαοϊνο Ἴ0 ἰἴ8 τοραγάθὰ ὈΥ {116 αποϊδαὶ 
ὑγβδηϑιαίοῦβ δηὰ τποϑὺ δηοίθηί ᾿ῃίΥργοίουβ, δπὰ 
ΒηΙΟΠΡ᾽ [ΔΟΤΘ Γοσθηΐ ἱπίογργοιοσα, 00 ἤἥοίιο διρὶ 
δυΐον, 85 ἱπΡΘΓΒΕΥΘ τὸς Βιιρροῦῖ ΠΥ βἴορ8 [ΔΥ̓͂,] 
Βαι {818 ἀο68 ποὶ δστοθ υἱἱτἰ ἐπ 6 ροτίθοι οὗὁὨ (9 
Τοϊ]) οννίης οἰδιϑδθ. Τὰο ἱπδηῖἶν6 15 (ἢ 6 Θἰ ἢ 6 Σ 10 
Ὀ0 τοραγ θα ἴῃ {Π9 8686 οἵ 6 ρσογυηΐ, δὰ ἰῃ θη 
Τηοβί ΡΓΟΡΟΓΙΥ 68 8ῃ δηϊοσοάθηϊ (0 {Π6 ΤΟ] ]ονν ἱπς; 
οἴδυϑο (6 "ΐου, εἰ αἰ.), οΥ ᾿πϑίθην οὗ 9 ἤηϊιο 
νογὺ (ἀΘϑοπίυϑ, ὁ 128, 4), ἀπὰ ᾿πά 66 ἃ8 ἃ ρογίθοί, 
γοῖ ποὲ 88 (Π6 18ῦ βοΥΒΟὴ β᾽ρυϊγσξξί αν 6 πιλίη- 
ἰαϊποα ΠΥ 8.608 ἰη ΤΥ ρα 5 (ἀοἷ6ν), Ὀαϊ 88 (16 8ὰ 
Ῥότβοῦ ῥυτὰ (ο60.) ψνὶ 1} τοβροοῖ [0 υϑ8ρ69 - 
ΤΩΥ͂ ΒίΘ0Ρ8 Παῦθ δοίιὶ ἴαϑι ἰο ΤῊΥ ραν 8 (Εννα]ὰ, 
Ηδφηρϑι., Ηἰισὶς. ΗΠ αρί., 6 ]11280}}}. 

ϑιγ. {Π1. γον. 7. Μαῖϊσθ Τὴν βιδοθ υσου ἄθι- 
ἴα]. --- [4. Υ., «λοι (ἦν πιανυείίοις ἰουΐηφ- ὶπά- 
4648], ᾿ἰΛΘ ΓΑΙ, Βορηγαΐο; ὩδΙΠΟΙΥ, ὈΥ̓ σταάκιϊοπ 
ἧη ἱΒουχαί, (9 ἱπιροτοὰ Θχ: Ὀϊτοὴ οὗἩ ΤΥ στϑοο 
ἕγοιη 6 6888] οσχ ἰ οἰιϊοη5 οὗ ἰπ6 βαπιο, 80 (ἰπδὶ 
ἐῦ ΤΏΑΥ ὑδ8 Ῥτονο ἴὸ Ὀ6 ψοπά ον ρσ]ογίοι 5 ἴοὸ 
τὴ (ϑ6ρί.}; ποῖ: ἰδ να ΤΥ σατο ἔγοι (ἰ9 
δανογβαγῖοθ (Βα η.) ἀοσοογΐης, ἰο Οἱ 6 ΓΒ 
(0)ο είι6, ΗΠ αρίο]α, 029} }{286}}}.. {1π|8 ἔα ]δπηομία] 
τοθδηίης οὗ (μἷθ γον Ὁ 18 'π ὑπο ΗἸΡὮἢ πχλὰθ ἴο 6 
8 δἰἰγϊ δαί οὗὨ (06 οὈ͵)οσί, 80 (δὲ :ὸ Ῥμδὶ τη ϊδὶ 
ἀοο8 ποί γοαμαϑὶ δηγίβίης ΘΧ ΓΔΟΡΪ ΠΑΓῪ ἴον Εἰ πι- 
Βοὶ ἢ, θὰ ΤΠ ΓΟ ἱπῃρΊοΓ 8 ἐμαὶ 1Π6 ὑὸ}}-Κηονῃ 
ποπάουι] Ξε φἰουτὶουβ ρσίᾶσθ Δ 0 Βονη. 8 6- 
᾿ϊιχβοὰ ἐγαπϑίαιοβ ᾿ἰ6 [6 δπὰ ὑμ6 αποϊοηί 
ἰγδηϑ)αίοσθ: δραΐδδί ΤΥ τἰχιιὶ παπᾶ. Βιυΐ (9 
τῖσαι Βαπα οἵ ἀοὰ ἰ5 ἔγϑοαυθπ})  πιθηιϊοπϑὰ 85 {ἢ} 6 
ἰηβιτυπιοηΐ οὗὨἨ ἀ6᾽ ἰἸγοσϑησο, Ρ58. χὶϊν. 8; χουν]. 
1; ΔΦυάρο5 νἱϊ. 2 ; 188. ᾿'σχ.Ἅ 1. Τὸ δηχίοῖυ οὗὨ [9 
τηοϊηθηῦ ἰΓΔΏΒΡΟΒΟΒ {Π6 ἸΟΡ 8 1 [ἢ 6. ὈτΘΔΓΒ. 

ϑισ. ΤΥ. Ψογ. 8. Αρρὶϑθ οὗ ἴ89 96Χ9.---ἰῖον- 
ΔΙ; (πὸ 1016 τρᾶπ, {1|ὸ ἀκυρμίον οὗἨ (6 6Ἔγο, 
ΙΔ. ᾿ἰ. 18: Ζοοϊι. '.. 8, Τίιο ἄσυγο 18 ομοΞθη 
ὙΠῸ τοΐργοθσο ἰὼ θουί. χχτὶϊ. 10, 1] ; δοπιρ. 
Ῥτον. υἱὶ. 2, ἃ 18 διιυονγη ὈΥ̓ (89 Βυδβοαοηὶ σοΣ 8. 
Ηιιρίο]ὰ : “1 ὅτϑι ἤριυγο 49 Ὑ{{}} 8 18 ῬΤΟΥ͂ΘΓ- 
18). ἃ8 ἃ βυτηδο] οὗἩ δαὶ τ ἃ]οἢ 18 ἀδθαγοϑῦ τὸ 08, οὗ 

(86 τηοϑὺ σατγοίαϊ, αἰϊοηεἶγο ρνγοϊθοίίοη. Τὸ 86- 
σοῃά, “ἰὰθ τὸ υπάθν ἰμ6 δλαάοιο 9.6Ρ4|ξἨβ Τὴ τοϊπσϑ,᾽ 
15 ἰλίκοη ἤγοπι Ὀΐϊγὰϑ, Θβρ ο ΠΥ {}}0 ΒΘη, ν 0 Ῥτο- 
ἰοοὶβ ΠΡ Ὀγοοά ψ 1} Π6Ρ νη 3, α ἤρατο Οὔτ ποδὶ 
ποῦ ρῥτοίθοίϊομ, ἔγθαυοηο Υ οὗ Οοα᾽ 8 Ῥγοίθο- 
ἐἴοι, 88. χυχνὶ. 7: ἵνὶϊ. 1 : ἰχὶ. 4: ᾿χὶϊὶ. 7; χοὶ. 
4 (υ564 οὗὁἨ Ομνῖθί, ΜαῦιΒ. χχὶϊ, 87), διὰ ἱπ (89 

4 [Ηυὐρ(οϊά: “ ἈΣι Ῥτορουὶν ἴο πδίο, ἰαἶκο ξοϑὰ, οΌΒΟΓΥΟ, 

ὌΞΌΔΙΥ ΡΟΒ ΤΟΙ, ἰῃ ογᾶοτ ἴο ζἸἸοΥν ἴΠ 6 ἸΔῈ δηὰ ἐο γί κεὶ 
ὝΩΥ (5 5. χυὶ!. 21, πὸ ΨΑΥ8 οἵ Θοά ; ΡΓΟΥ͂. ||. 20, (πὸ γἰ χα 
ΘΟΏ8), ΘΓ, ΟἹ [6 σΟΠΟΓΑΓΥ, ἰἢ ογάοτ ἴο αὐοίϊα. ΤΙ ΐα πϑδηΐης 
18. ἩΒΌΔΙΥ Ὀγοῦυκῆϊ ἀθοις ὈΥ̓ [η6 τοῆοχίτνο 468. ἴο Ὁθ ΟἹ ΟΠΘ᾽ 8 
κιυδλγά, ἴὸ ον! 6 οὗ ϑοιμοιϊ ἰηκ. υυἱ τηἰ8 85 δ ὨΡΡΆΣΙΥΟ [468 ἢ6- 
ΟΟδβα τ Υ 888 12 ψὶτ} ἰξ: Ἡ81191 Βογὸ ἴΠ6 δοοιϑαῖῖνο ὈΓΘθυρ- 

ῬοΟδοθ {Π9 ογἰχίηδι δοϊίνο βἰ χη δορίίοη, τ οἢ ὮΘΓῸ οἰτη 16 Γ 
ῬτΟΧΉΒΉΓΥ [θα] 408 1116 ἡσφητίνθ σΟηΒοη 6 Π0-5 ΨΠΊ|ΟὮ Δ ΓΘ ποῖ 
ΘΧΡΓΘΒθοΩ, ΟΥ ἀογοϊοροβ ἴγομμ {Π9 ἰάθη οὐ Μαϊοῆ, χυαγά, ἴκϑορ, 
δοοογάίηρ ἴο πὸ πεῖογο οὗ ἐππὶ νυ] νΐο}ν ἰθ νγαϊοϊο, ἃ ποσυςίνυ 
οἰἀθ υγ Γϑίδθγθῃοθ --ν [0 ᾿ζθ60 ΟΠ, [οἱ ἃ οὔ᾽, ατοϊὰ. Ὑογάβινογε!ι 
ἐγ δ᾽] αἴοβ : “1 Ὦλγθ πιλυκοα [ΠἸὸ με οὗ 9 ἰταπσρτοβδου, ἃ 
δυο ἴτἰοά ποῖ ὈΥ 1.0 ψγογ9 οἵ ΤῊΥ [ἰρ6, ΤῺΘ δοπείπηθηϊ [3 
θχρίαἰηοὰ ΟΥ̓ [πὸ Αροϑίο!ϊς Ῥγδϑοορῖ. “1 ΔΠΥ πιῇ ΟΥΘΥ͂ ηοἱ 
οὔτ πογάβ, πο'ε ἐλαξ πιᾶη, διὰ πάνθ ΠῸ ΘΟ ΡΘΩΥ ὙΠῸ ιΐηλ, 
[ποῖ ἢΘ ΣΩΔῪ ὑθ δοέιδινοῖ (2 1098. ιἰϊ, 14).""--Οὦ 4. Β.} 

ΒΔ ΘΟΠηΘΟίΪοη ὙἱΓῈ (0.6 ἢτβὶ ἤρσυτο, Ὀεαϊΐ, 
χχχίϊ. 10,11, Ὀοϊὰ ἴῃ τοίου [0 {Π6 δορὶ οὗ 
[93γ26].᾿ Ἡοταθνονῦ : 5 ΤΓΠΘΓΟ 18. ἃ οἰϊπιαχ οἵ 
ἀοἰἰολίθ ἐθθθγῃ685 ἰὼ {ἰ6 ἰλησυαρο Πόγο.᾽"---, 
ἁ. Β.] 

γον. 9. ΜΥ θπηθϑιρΐθα το βΙθθαά Υ δὰτσ- 
ΣΟΌΠ ἃ 1296 .---ΤΊιο μοϑτἰοα οἱ {Ππ|6 δι Ἐχ 15 ἀζαϊηϑὶ 

{88 δοηποοῖΐοπ οὗ 9922 νυῖι (16 ρτοσνάϊῃς σόοσγὰ 
-ς ΤῊΥ̓ ἀολἶἱγ Θηοπιὶο8 (εἶεν [Δ. Κ.}]}. Οοα τὸ 
οἵμον ἢππὰ ἰΐ 8 δι 15510]6 ἰο καὶ (6 Β8Π1|6 86188 
ὈΥ {πὸ ἰγηηϑἰαἰΐοη : δραϊηβιὶ (16 Ἰ1{6 (ΚΊ πι6}}1). οΥ, 
ἱη πιαῖλογϑ οὗ 1 (ΗΠ θη ᾳβϑὶ.). Μοϑί γϑσϑηῆι ἱπίου- 
Ῥγοΐογϑ, ποίνονοῦ, ἰγδηϑὶηλιθ δον (πὸ Ο] α]ὰ. δηά 
Αὔδη Εζγα: ὙΠῸ ΘΑΚΟΓΏΘΒΒ, 88 ΡΕΒ. χχυϊὶὶ. 12: 
χχχυ. 20; χἷϊ. 8, [58. υ. 14. 

γεν. 10, Ξ' αῖ.--Δλίδην ἰηἰογργοίογα, ᾿ἰκατνῖδθ 
ΟἸαιι89, διίαν, Τδοϊασκ, δου ἰὴ6 ΟΠδὶ ἃ. δπάὰ 
ϑγιηη., ηἀδογϑίδϑη δ Ὁ (δΐβ, ()}0 ργοδρετγεῳ ἴῃ 
Ὑγ ἢ σὶ ΟΠΘΥ ΨΥᾺΡ {πο ΠΊβο 68, δηὰ τν ἃ 6}} ΡΓΟΙΏΡΙΒ 
ἴΒοῖὰ ἰο ΒαυΗΥ Θχργοϑϑίομβ. Οὐ γδ γοχατγὰ ἱἰ 
88 --ε ἴδ ἴδί ποτὶ ((οἷθν) Ξξξὶ αὐέθοϊ πα Ποατρί, 
(06 εις, Κῦδβίον, Εν], εἰ αἰ.)}; Ἠυρίο]α 48 
ἸΏΘΓΟΙΥ ἴμ6 ἀδαγέ. Βυΐ τηδηϊοϑιγ ἰλ 18. ταϑϑηὶ 

ἐμαὶ (μοῖρ Βοασέ, 2), ἰ8 ποί ἃ Ῥυϊδαϊϊηρ, Ἀπ τη8ὴ 

Ππαοατί, Ὀυΐ ὉΠ, ἃ ἰᾳπὩ2ρ οὗ ἔλί, Ῥαβ. ᾿χχ ϊὶ, 7; Ἵχῖχ. 
10 (θοϊϊζϑοῖ, Ηἰχὶς). ΤῊ οἱοβίης ὑρ. 1 δοπη 
ἢ. 117, ἀθηοίθϑβ πὸ ᾿πἰ πιο δὶ ἰοἰϊης οἹ᾽ ἔγοιῃ 
8}} ᾿Ἰπασθποο58 τ ϊοῖὶ ψουϊὰ οχοῖιο δα Δ 6ῃ10- 
ιἴοη8, 80 [πὶ {Π6 σοηΒΘα 6η060 ἰ8, ματἀθηΐης ππὰ 
οὈάυγδον, ΡΒ. χου. 8. α πᾶν ποῖ ἢθγο ἃ ρ]6ο- 
πα, Ὀυὶϊ ἃ οἰ πηχ, ἀπά 6 σοηίοχὶ διιοῖβ [ἰχ8] 
τ 8τὸ ηοί ἰο (δὲπὶκ οὗὨ ὑμ6 οοβίπς ἃρ οἵ δβοοτοί, 
ΟΥΑΙ, ΒΟ  Θη0 5, 8. ἰχΐν. 6, 7; Ῥχονυ. νυἱΐ. 10, δινη- 
ἰγαβϑίρὰ νὶν]λ βροαϊκίηρ οὗ {Π|0 που ἢ ΔΕ ΉΡΓ): Τιο 
οχρίηδιΐοη οὗ Τδοάογοῖ, γῆ υπαογβϑίδπαβ 116 
ἰϑατὶ ἰπ (9 Β6η860 οὗ ΡΙΥ 18 ΘΠ ΓΟΙΥῪ δδίγαγ.-- 
Βιροαῖς ρτουᾶ)ν.--- Τ 8 σοπ68 ἔγοπι ποῖ ἀθ- 
Ἰιιβίοῃ οὗ ἃ Ὡθαγ δηἃ ΒυΓ6 Υἱοίοτγ. 

γον. 11. Ουὖξν βῖθρβ... ποῦν Βανθ ἴδον 
ΒΌΣχου ἃ6α χη9.--ΓΔ. Υ., Τλεν λαῦυὸ ποῖὺ σοτὰ- 
»αϑβ564 ιι8 ἵπ ΟἿ τς ϑίησα {6 βίησιϊαν βυΐ- 
ἢχ ἀοοα5 ποὶ ἀργὸ νψἱτ τῆ Ρ᾽υγα] δυϊὰχ οΥ̓͂ (86 
ποῖη, ἴδ ἰγδηϑίαιοη συοαά σγέδδιιηι ποδίτιαωπι, 
αν ΒΊ1Οἷν ΒΕ ΡῬΟ568 (ἰα0 {}}18 ἀασιιβαί 186 οὗὨ οἰοβον ἀ6- 
Βηϊιοι οὗ [86 ρῬᾶτι οὔ 16 Ὀοὰν (θη. 11}. 18) 8 
ΡῬΆΓΔ11οἱ ἢ 86 δοσαβαῖίίνο οὗὨἨ (6 Ῥϑγβοὴ (8 6- 
᾿ἰ{256}}} ἢ88 Ὑ τ  {Π||16 ἴο Τϑσοτηπιοηα ἰ(. Εἰ 1068 
υἱοίΐθησο ἴο (06 ἰοχῖ, ΠΟΤ ΘΥΘΥ, ἴο Γοδὰ τῦῦι ἃ [6 
αδοτα ἴλ 6 οἴυγα, σι θ ἴπ6 σοαὰ. ἀο ποῖ αγα ἰΐ. 
Το ἀουῦο δοσυδαί γα νυ ΕΙΘὮ 18 υδ118] τι 1}} ν᾽ Ὁ 8 
οὗ βαγγουπάϊηρ, ἰο νοι δηοί οηΐ ἰηΓΟΥ̓ΡτοίοΥΒ δὉ- 
Ῥοϑδὶ, σουὰ Βοσθ Ῥσοάσοθ ἰμΐϑ ὩΟΏΒΘΏΒ6: τὺ 11} 
ΟἿΡ Βίο 08 {ΠΟΥ ΒΑΥ͂Θ ΠΟΥ͂ ΘησΟΙΏρηΒΒοα πιὸ. Ηἰἰζὶρ, 
ὙΠῸ ῬΓΟΥΪΟΙΒΙΥ ᾿πουρσδὶ οὗἩἨ (86 δοσυβαιίνο οὗ 186 

ΟὈ76σὶ ἴο ΓΘ) τὸ “σὰν δίορβ.. .. ἰο ἴ6}} ἰο (88 
στουπα,᾽" ΠΟῪ Ἔδχρίαΐηϑ ἰμαὶ ἐπ ἀϊδθίαποο 18 ἴοο 
ξύθαῦ θοίνοοη ἰδ) Ἰτογ8, δῃια ΠΠΟΥΘΟΥΘΡ ἰὶ 18 οὈ- 
βιγιυοίοα ὈΥ {0 ΡΑΓΘΏ 6815: ΒΘ ΠΟῪ οἴδηροδ ἴἸ16 
γοννοὶ ροϊη(5 ἴῃ ογάϑῦ ἰο σοὶ ἴα τηϑδῃΐης : [ ρμοῦ- 
αοἶνο Εἷπι. Τ 18 18 ΘοΥ δ ΕἾ δα πιὶβϑὶ Ὁ16, πὰ κὶνο9 
ἃ οοα 56ῆη86; ὙΜ|ΙΪδὶ (86 τηρϑδηΐπρ ΟὈϊαϊ θὰ ὉΥ 
Β0116 οΟὗὁὨ {Π|ΟὸῸ δηοΐθηί ἰγληδἸ αι ἰοη5 ὉΥ οἰ απ σίης ἃ 
Θσοημδβοηδηῖ: “ΤΏΘΥ ΟΧΡΓΟΒ8 οοηρτιδίυϊδιί᾽ ἢ 5 ΟΥ̓ΘΡ 
ταθ,᾽ 15 τἱοϊθηὺ δηὰ ππηδίαγαὶ. ΠΗ {Π6 Ργθ- 
βοηΐ τοδάϊηρ ψὸ (δίηἰς (αὶ (π6 αἰδοοῦγδα ἰΒ 
Ὀτοίκοη ὈΥ͂ 1Π9 Ἰἰν 1} 688 οὗἨ Ραββί ἢ, 
Το δτονν ἄονσῃ Ὡροῦ 186 βτοπῃᾶ.---[Α. 

Υ., ““Δοισρὶπρ ὅοιυπ ἰο ἐλ εατγίλ.᾽"" Βαττι68: 



ῬΒΛΑΙΝ ΧΥΠ. 188 

πααατον  ..........κ.0.........ὕ.....................ὕ............ὕὦΧϑὦὃΧὦ0.Ν..θ
βθἥὄ.ᾧζὉὁΞ....΄ὖὉἢὕὕὕ-ς- π΄. Τ ΤΤΤΤΤΤσπ“ ὸπϑρορρτπρππππρρπρρρποψοΨὁοΨῖ“πἝονΨιυ““εα  “εο«ὍΨἔοΨοΨΠΨἍ.Ὅ«ινεν 

ἜἼῊΗ9 ΗρΌτον πογὰ 12), πδίδ---ταθδῃ8 Ἀτο- 

ῬΕΣΙ͂Υ ἰο βἰχοίοιι ουἱ, ἐο Θχίεπᾶ; ἱμθῃ ἰὸ ἱπο]ῖπο, 
ἰο Ὀοιν, ἰο ἄεργϑϑϑ; διὰ μθῃσθ [6 1468. οὗ ρτο3- 
ἰγαιηχ; ἔδυ, (0 πιϑῖτθ ἐμ 6 Βῃου!άον Ὀθηὰ ἀυννη- 
παγ 3, Θθη. χὶὶχ. 1ὅ; ἰο Ὀγίῃς ἄονγα ἐδθ πιὰ ἴ0 
δὲ οὐἦοοὶ, Ρ5. οχίχ. 113; ἴἰο δον τ.6 θαύθηϑ, Ρ3. 

χυὶϊ. 9. Ησποο (6 ἰἀοὰ οὗἨ ρτγοβίγαιίηφς δὴ 
ΦΏΘΙΙΥ ; δηὰ ἴμὸ βθι.98 Β6γθ οἰ θα ΓΙ 18, ὑμαὺ {Π|Ὸγ 

δὰ ἄχει 186] ΘΥ68 ἰπιθΏ ΠΕ Υ οὐ ἰἰιο Ῥϑδ]η ἰδ, 
αἰ ἃ ΡΌΓΡΟΒΘ ἰο ρῥγοβίσγαι ἰεἰπὶ 9 ἴΔ 6 φγοῦιμ, 
οζ δορί οἰ οἷν οὐθῦινλοὶπὶ δ ἷπι.᾿᾿-Ο. Α. Β1] Τὰ 

ἰαίδλρτοιδιίοῦδ (μὰν (6. ἀϊγθοὺ τπ6 1 διϊθητοη 
“0 τσὴ δϑίὰο ἴὰ {6 ᾿ληα ᾿ (Η θη 81.); οὐ ““ἴ0 
πτοπὰον ἱπτουρσὶν [86 απ" (Εν δ!) [ΑἸοχδαίον: 
«50 αϑίγαγ,"--ο. Α. Β.] ἃγὸ δυιοἷδὶ δι ὰ ἅἀππθ- 
ΘΟΒΘΑΥΨΥ͂. 

γεογ. 12. [ΞΠῚ5 1Ἰκϑρθ586-- 9 8 11|κο, 18. ποὶ 
ἀοροπάδουϊ ἀρομ [Π8 ρτγοοθαϊηρ οἴδαδθ, 88 Α. Υ͂., 
Ὀπϊ ἃ Κλ δυοὰ ἱπάοροπάδηϊ οἰκλα5ο, ἱπίγοάποϊης 
τι ἤἔσιωιτο οὗ ἰδ6 11. ἂἀπὰ 0 γουπρ 10}, υἱώ,, 
ποῖ88 Ὡροη ΡΒ. Χ. 9 εη.--Ο. Α. Β] 

ιν. Υ. Ὑον. 18. 60 ἑοσιῖ ἴο τηϑϑῖ Εἷπσ.--- 
Α. ., “.αἀαρροῖπέ ἀϊπι." [Ὀογονψαθ: “94 
αΥὐἱὰ πἰταβ86}  πϑοΐ ἕογι ἢ ἰο πλοοῦ γϑί μ6 Ἰΐοι 

ατὰ ἐὸ Ὀσατ, δη δἰϊογσναγὰν {Ππ0 οπδιηρίοη οὗ 
Θδιμ.᾽" Τιῖϑ ἰ9 ἐμ ἔσθ ἰηπιογργοίδἰίοη δάγο- 

ες ὉΥ͂ τηοβὲ γϑοθηΐ ἱπιογργοίθγβ.---ὖ. Α. Β.]-- 
σαβϑὲ δἰπι ἄοντῃ.--[ΡΓΟΡΟΥΪΥ ἴὸ τρϑῖζθ λεΐτα 
[11 αροα .νἷ8 Κπθθβ, (Ηαρέ.), ἐπα ἄραγο οὗὨἨ (0 
Ἰίοι ᾽5 δοπίληιοι Βογο.-ὖ, Ἀ. Β.]-[λ9 τυἱοϊκοά. 
ϑεζτοῖλθ υπιογθίδυ δ (ἢΐϊ8 (ὁ 6 ()|86 ἀο6)).--- 
ΒΥ ΒΥ πνοιᾶ.---ἰΝοὺ δ9 ἡ. Υ., ““ωλἱσὴ ἐδ 
ἱὰψ δεροτά." Οοά 18 ἴο ρὸ ἕοτί ἰ0 τηϑϑῦ (16 
δηρασΥ͂, ἘΠ .0 18 Ἰἰἶκο ἃ Ἰΐοα, ἰο Θαϑὺ ἷπὶ ἄοντη ρΟα 
εὶς ἰς 668, ἀπά ὈΥ ἢ! ϑυογὰ βίδν παι, δὰ 8 
ἐεἰῖν τ ἰἕ6 Ῥϑδὶγαϊβί.-- -ο, Α. Β.} 

νον. 11. Ῥοϑορ]θ οὗ ἴδ νγοτ]ᾶ, Ἰἰἰοτα}}ν πιθ 
οὔ εἶ. 6 που] [Ἁ. Υ΄..,] ογ οὗ ἰϑι ροΓδὶ 1 ἴὸ, Ποὺ πΙΘῺ 

οὔ ἀιιταίϊου οΥ οἵ οῃι ατγίης δύ6ος635, (Οαἰν,, 6 η6- 

τὸ, Βυάίῃρ,., ἐοδεέτε δἴλοσ 09 Αταδῖο, Ὀυὺ 
οἰιδιοτ ΡογίβιδὉ]9 πλθ (Ηϊσὶς) οὐ Ὀοίϊοῦ Δίζογν ἐἰ9 

Βδγτῖϑο: πϑ οὔ {μ6 νοῦ] ν᾿ 0} γϑίθγθμσθ ἰο {Π|6 1 
ἀϊδροϑίιίου (Κίπιοι!, αοἷον ὴ τχοϑὺ ἰμίογργο- 
168). 189 1106, ἴῃ μο Το] ον ας Γο]αιίνο οἶδιδο, 

ἈΗΞΌΎΓΟΥΒ ἰο ἐμῖ8, νη ϑτοίη ΠΟΥ͂ ΠΑΥ͂Θ ὑπο] ν ΡΠ, 

δαὶ ἰ5 ἰμεῖν ροτίΐοπ, 85 19ῖν Εἰ νοϑὶ σοοὰ ἀπὰ 
δαρνρίη δα, Ρ8. χνὶ. ὃ, ποὶ ἱειαρουαὶ 19 ((6ἴ61), 
16 πιίδουὶ ἀυναιῖου (Ηἰι Σ᾽) ἃ8 βιονίης ὑμ6 ἴαιθ 
οἵ (μὰ τηροῦν, 70Ὁ χχ. ὅ, [8. Ιχν. 20; 80 |{ϊκο- 

αἷπα ποί ᾿ἰἴο Ὀϊο58οὰ νἱῖιλ ὀχίογπη] σοοὰ δὰ 
φασί] παρρίπ 688 (Οαἷν., ΕΘ ρ5..) οὗἉ νυ] οι {16 7 

Ἰδτο γοοοϊνοὰ ἐμοὶγ ῬΥΟρΡΟΡ ΡῬογίΐου ; θυ} ἰμ6 ἐ4|ε 
υαίπ ᾿ἰἴα, ἰὰ σοπ ταϑὺ ἴο ὑμθ βρί γι} 11 ἴῃ αοὰ 
(ΗΕ ρΐ., Ηἰιτἰα).Ἐ Ηογο |ἰἰκοννῖβο 16 ἴοπὸ δηὰ 
οσάον οὔ ἰδ νογὰβ βου (ἢ Ἰδησυλρο οὗ ΔΏχΧΙΘΙΥ 
δηὰ μεϑιοθ. Εἰϊ8ε (8 88 ονοι]οοϊιοα, χηοϑὶ 

Ἰπιουργοίουϑ ἰγαηϑἰαἰοὰ ἰμ9 Ὀορίππὶηρ οἵὗἨ ὠ(δθ 
γογ8Ὸ " ἴγοι ρθορὶθ οὗ ΤῊΥ παηὰ ̓" [Α. Υ.] δηὰ 
τπουχιὶ ἕο ἐδ τπιοϑὲ ρατὶ οὐὗὁἨ ἰμο80 τη θ Υγ ἢ 0Πὶ 

Οοὰ 8068 ἃ5 Ηϊα χοὰβ οἵ οδδϑβιϊβοιαθηΐ δηιὶ 
δοουῦροθ; βοπλείἑ τη68 ᾿Π κα νν 186 οὗ {8059 Μ|ῖ0 τηιϑὺ 
[411 ἱπῖο Ἰυάκπιοιὶ ἱπ (6 νγγαὶ μα] Βαπὰ οἵ 6 οἀ 
Ὀδοδυθο [Π6 πηθϑ8γο οὗ (μποῖὶν 8 τψ88 ]]οιὶ. 
Τ8ο ῥσόροῦ τοπάϑυΐης 18 “ ὃν Τὴν λαπά᾽ ἃ8 ΔΌΟΥΘ 

4Φ[Ροτόπσηο: “ 70 παῦϑ Ποῦ ἃ υἱοὺν οἵ ἴΠ9 τοογί δηὰ οἵ 
{{7π νετγ τευ γκαῦ]θ ἴυτ ἴπ6 ΟἹ ά Τοϑίαπιδηῖ--α κὶ πὰ οὗἩ ππιί- 
εἰραξίοη οὗ τι οοπίθσὲ Ὀοέποθη (Π6 ἤρα πηά τη Βρμίτί 
πἤϊο 8ὲ. Ραμ χὶνρ 4 τ ΟΥ 6 Ἰόνὸ οὗ ἴ6 ποτὰ διὰ οἵ ἀοΐ 

οἱ πολι ὅς. υδι σθαι. --͵ῷό, Α. ..) 

ὉΥ ΤῊΥ δνονῖ, (λ)8 ἔνγο χρυ θβϑ οἢβ Ὀοΐπρ' ΡΆΓ8]- 
16].-Α. Α. Β.7-- 1 παῖ νυ ἴδου μαδῇ 
βἰοιϑάᾶ ἂρ. ΓΔ. Υ. “ὧἰἱλ ἐὰν διά (ἐσεαδωγε)",]. 
Τμ18 19. 8 μαϑὺ ραγιϊο. 88 45 ἃ δβαὈνϑίδηςινο 1 8 
ξοοι βρι80, ΡΒ. χχχὶ. 19; σον. χὶϊ. 22, διιά 
ἴῃ ἃ Ὀυὰ 860η80 Φοὺ χχὶ. 19. Αἰπιοϑὺ 81} ἱπίϑνς- 
Ρτγοίογϑ ἴα ὃς μοῦοὸ ἰὼ (6. ἔογπιοῦ 86η86, ἰδ 
οἱ φίνοα (6 νου γ- ταὶ 9 (6 ρογιϊοι {867 
ἰιάᾶνθ ασἰνοβϑθῶ, ούϑῃ σαϊϊάγου ἰὼ ἀϑαηάλησο, Φοῦὺ 
χχίΐ, 17, ἴο νυ ϊιοτα {ἰἸΥ ἴθαγνο {ἰιοῖν δαθησο, γοῦ 
σιμουΐ Καονίηρ οΥὁἉ ροϑϑαϑϑίης [[λ0 ρτοϑροοίβ δηὰ 
Θηὐογηνοιῦ οὗ 16 ρῥίοιβ8. Ηἰιζὶς οὐ {10 οὐἶο Ὁ 
δα ἰακο9 ἰὰ ἴῃ ἐδ Ὀ4ι 86η86 οὗἁ ἐἰι6 Ριαηἰϑ πηοηὶ, 
9 Γϑοοριίου ΟΥ οχρογίθησθ οὗ Ψμΐ6} 18 Γοργθ- "ἢ 
βοηϊθά 848 Θαϊίης οὗ ὑἱιίον, ἀθαγ ἔοοά (Φοῦ ἰχ. 
18, χχὶ. 1ὅ, οοιρ. νΥἱ. 7; 8. Ἰῖχ. 1ὅ), 88 οὐ 
ἢ}14 016 Ὅο 1ἰἰ98 οΥ̓͂ (ὸ πιοκοὰ νι 6 το οἵ 
ΠΠ|8 σιγαϊὰ (Τοῦ χχ. 23). Τ ιῖβ λυ ριαοηὶ ᾿5 }{|π- 
υννῖθῳ 8411 ἴο οχίφη τὸ οἰϊϊάγοη δὰ οἰ] ΓΘ ἢ 8 
οἰ! άγοη (Εχ: χχ. ὅ, δοηὶρ. Φοῦ χχὶ. 7, 8. 11); 
ἰο υὺυιϊολ ὑμ9 Το] οσίης γον 48 δοσογἀϊης ἴὸ 15 
{Γ8 5] ὑ10Π, ἸΏΔΥῪ {ΠΟΥ 8181} 0.0.6 8018, ἐἴς.,) Γ6- 
ἔον. Τδο ἰγαδηβίαιϊϊου πιλὰο ὈΥ πιοϑὺ ἸΠ ΘΓ τοί ΓΒ 
“Πποῖὶν οι τοι ἂνὸ 8.16 τνουϊὰ γοαιυῖγο 7722. 
Τα ἐγαηβ᾽ αἰϊοι οὗ ύϑιον το ΤᾺῸῸΪ]ονν8 (μι ϑερί, 
γα]. οἴοποῖν ΣἸ ΠΟΥ τὸ 7.}} οὗ βου δ᾽ [Δ. Υ.], 
ἰᾳ Ἰιλογαὶ Ὀὰὺ ΟΌΒουΓΘ. 

ϑιτ. ΧΙ. γον. 10. ΤῺ δηιἰλοιϊσαὶ τοΐογοῃσα οὗ 
ἐμ} βίγορδο 198 του ἀθγοὰ Ὑ ΡῪ ῥγοιηϊμθαῦ ποὺ ΟὨΪΥ͂ 
ὈΥ͂ (μ9 οταρίιηϑὶ8 οὗ (9 7 [442 μὴ τὰε, Α. Υ. 1], 
Ὀυὺ ᾿ἰἰτονγίβο ὉΥ ἰκ6 ᾿αςοητ οὶ .36 οὗ (10 8810 
νονὰ βαιὶϑηθα νὰ γοΐογοθησο ἴο ϑ᾽ἠουαλ᾽ 5 ζοτηι, 
ἴη Βοϊιοϊτηρς Ηἰ8 οσουμηϊθηϑησθ. ΤΊι686 Ἔχργοϑ- 
βίουϑ {Πθιηβοῖνο8 ὈΥ (μοῖρ ἀμ ΘηἸλ ὈΪ6 τοίργθηοθ 
(ο Ναὶ. χὶϊ. 8, σο ὮΡ. ἔχ. χχχὶϊὶ. 20, Ἰθαὰ ἃ Ὀ68- 
γοπά (9 ἀ80}} τηθὰμ8 οὗ τοσορῃϊζίης δ ὁο0πι- 
ταί ἩΓΠῈΠ αοα. [Ια ἰδθ ργθβθηΐ σοηίοχὶ ἃ 
Εἰαποο ἰδ χίνοα ἰηίο εἰογπὶίψ. [ 18 ἔσθ ἔθ το 5 
πὸ ταοηϊΐου οὗὨ ἃ τοϑυγτγοοίίοι οὗὨ ι0 ἀθαλά πΒ 8αοὶι 
(ΗΠοὔιμδπη), οὐ οὗ ἃ παίαγα] δδκίηρ ὕροῖ {110 
ποχὺ ταογτηΐηρ (Ἰὑνγα] 4), ον οὗ 8 Ὀγοδιἱης δρηαΐῃ 
δη ἃ δβἰορρίπα ἔογι ἔγοιι (89 σοπ[πβῖοῺ οὗ ἃ ρεῦ- 
Ῥιοχίηρς ὑγοι Ὁ ]6, 48 ἴγοῦι ἃ πἰριὶ οὗἨ βυθδογίης 
(ΗΠ), 8ο ὑπδὶ ἃ πονν ΘΓ ΟΠ] Ρ ια56 οὗἉ 18 ὈγοΚὸ 
ἴον! ἀροῦ (δ ρϑδϊπλῖϑι ὰ (06 Βα! ρῦ οὗἁ (}19 
Ὀϊνίπμθ σγδοθ (Κατγι2), οὐ οὗ ἃ πυἱησίρς οὗ δοῖϊι 
τοΐογοποοϑ (Πρΐ.}, οὐ ἰμἀροα οὗ δὴ δνακίηρς οὗ 
Φοιιοναῖι ἐμαὶ 8 ἴῃὰ Ηΐ8 δοιαϊηρ ἴο }16]ρ, δἰον 
μανίας δά οη Ηἶδ8 οοαίθηλποο (ΟἸοτγῖρ., Η 6η8)., 
Ηδακϑβί.) ; αὶ οὔδη αἱραζίπρ ὕγοπι ἰλε πῖσλί 4 ἀεαιὴ 
ἀωεν γτοοϑθαΐ ἰηξογργθίοσθ, ονθ ἘοβΘη τ 6 Γ, 

86 Ἤδεοιϊο, Θοβομΐιι8), 3Ξ8 ἃ ΒοΟρθ βιίηϊης 
ἴοσι ἢ ἤγολ ἰμθ οοπβοϊουσηθϑββ ΟὗἨἁ Θομπητηηὶοῦ 
πὶ Φοιονδὰ (Βο}.286}}) 18 Ῥβαῖπὶ χύϊ. 10; 
χΙχ. 18δ.Ὲ 

4 [Ῥογοῦσηθ; “ΤΟΥ ΪΥ τπηθη μᾶτο ἐποὶν φαξέε  ασέέοπ ἴῃ ὑμ 15 
118, ἰπ ἰγοάϑιγοδ, ἰὼ ἙοὨ ἄγοη; θαν ἃ ΠορΘ5 ἴο Ὀθ6 δαξὲ 
ψΙ τὴν κου θο ΟΥ̓ ΤΑΙΠΟΥ ΤΟΔῚ πιρληίίοδῦ δοαϊϊψν 70 πι 
(ΠΠ23.213) οἵ ἀοἀἁ. Τῶὸ ρθγϑοῦδλὶ ὑσχοποῦῃ βίδμ δ ὀπιραιι- τσ, 
ΟΔΙῪ αὐ ἐδ9 Ὀορ ηΐης οὗ ἴΠ 6 γογ89, ἴπ ογἄον ἴο πιδτῖς [86 σοῦ- 
τας ὑυοίνοοη Ηἰθ οσση ζοϑ] ἑη σα πηὰ ἴποϑο οἵ ἴῃ6 τηθῃ οὗ ἐδ 
νοῦ], Π16 ΒΟρ65 (48 Φοῦ αἷβὸ ἀοϑα χίχ. 26, 27), ἴο 896 αοἀ. (ΤῊ 9 
ΡΑγΔ ΠΟ] θη οὗ 6 ποχῖὺ οἶα 80 ΒΏΟΥΒ ἴἢαὐ {{||5 πε δ ΘΔ ΤΟΥ͂Θ 
1 δὴ ΠΊΘΓΟΙΥ “(ὁ Θηΐου Ηἰ8 ἴάνογη, ἴπὸ Πχης οἵ Ἠ 8. οοππίθ- 
8006, οίο. ἃ5 ἴῃ χὶ, 7). ΤΉ οτο [8 8ὴ ΔΙ] υδϑΐοη ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἴο πο 
«“« πιδηϊ θα διίοη οἵ Θοὐ ΔΑ ταὶ ππλᾶο ἴο Ἀοβοθ, ΝῸπι. χὶι. 8, 
τσ εγο Οοὐ ἀθοίατγοβ πεν ἢ Μο864 Πα Μ}}} ροακ “πιοπίπ ἢ 
ἰο που τἢ.᾽ οθ ΔΡρΡΑΓΘΠΓΥ, δι} ποῖ ἴῃ ἀλτκ δροθοῖθ8: αηᾶ 
16 οἰ Π πᾶ (τοῖον για, {Πὸ καιὴο τον α.9. 869) οὗ ὅσιος 
τὰῦ δΏΑ]} πὸ ὈΘηΟ]α,᾽"" ἸΥογήάψινοντι ; ὙΠῸ Πουχί [8 σοΙα- 
ΡΙ θα Ὁγ 8ι. ΦΖομη : " Βοϊογοι, πον ἀγὸ νὉ ἴῃ δοη οὗ ἀοά; 
απὰ ἰδ ἀσί ἢ ποῖ γοῦ δρρθαῦ ψ ηατ νγὸ δα} θὸ, Βα νγγὸ ΠΟῪ 
ταῦ 68 Ε16 ἀρρόᾶτν Μγὸ 81.1.41} ὕ0 π|Κ {{0Ἀ. ἴωγ νῦϑ 81λ8}} 500 
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ὉΟΟσΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. ΤΏοτο το σου ]659, ἰαἴο ἡ μῖσὶὶ τνο ἀο ποὶ ἔμ] 
839 ἃ Ρυηἰσπηθηῦ [ὉΓ οὖν δΒἰη9, Ὀὰῖ ἴῃ ψιῖοῖ Μ09 
δῖ0 ὠπ)μδιίν ρεγδϑεοωί(ὦ ἀπὰ σοροὶ]ϊθα ἰο 866 
ἴτοια δαγι -ποαγιο, ὑπρτησιρ θὰ δ ρονογίμ! 
Θησηϊΐα8, αηὰ νι 4}} 86 πϑιΐσο οὗ οὧτ σδ8ι139, 
ΤΩΔΥ ὉΘ ἰῃ ἀλη ον οὐ βυσοσίης ἰο {10 558 768 οὗ 
ΟΌΡ Ὀϊι6Υ Ορρομθαίθ, δπὰ οὐϑῃ οὗ Ἰοβίῃᾳς ουῦ 
Ἰῖν65. 

2, ἴη βυσῖὶ 8. βἰἰπαίου ποῖ 6  Ἰαμχοη δι! 005 
ΟΡ ἀοθροπαάθποῦ ἃγθ Ὀοοοιλίης ἰο ἰΐ6 μίουϑ. 

. 186 ῥρῥύορον δουγβϑθ ἰ8 ἴοὸ »γαν ἴον δείρ, νἱνὶσὶ 
ἸΠΔΥῪ ἴῃ δηχίοίΥ οὔ Ὠθαγὺ ὈδοοπλΘ 8 ογὰ, τὶ ουΐ 
Ὀοσοπλίης; ἐπ ρτΟρΡ ΘΓ, δη 4 ΠΙΔΥῪ ΔΡΡΘαὶ Ὀοίοτο αἀοἀ 
(086 τισλίεου υμαᾶγε ἰο (10 »εγδοπαὶ τισἠίδοι- 
φπιό58 οἵ 6 ρογϑοσυίοα, πιπουαῦ ἈΠΟΥΘΌΥ ἰπ (ἰἰι9 
Ἰοδϑὶ ἀϊβρυϊίης, πιασιατίης ΟΥ σοπιοηάΐης τι} 
αοἰ, οΥ Ὀοκβίίηρ οὐ σοβάϊηρ ἱπ οπε᾿ 5 οἵοη τὶ ρὶιῦ- 
Θουβῃ 658, ΕὟΥ [8616 18 πο γοίογθῃοο ἴὸ γρἰθοι8- 
Π688 ρσαϊησα ὈΥ̓͂ Οη60᾽8 βοϊἔ, οὐ [0 ΟΠη6᾽8 Οὐ ἀδβονὶϑ 
δὰ (μ0 νγογιλῖη 688 ἀογῖγοά τ᾿πογοΐγοα,, Ὀαΐ ἴο {86 
ἔχοι, (μὲ {116 ΡῬΙΘΙΥ͂ οὗἩἨ (0 ρου ἰοθοΣ 68 βίιονγη 
ἐιβοὶ 828 υἱίαϊΐψν δῃρὰ »οισεν μἰῳ ἴῃ ἴθ. Ῥογβοη, 89 
ἦι οχρύθββοβ ᾿ἰϑοὶ σαηάιαϊψ δὰ δἰποεγοῖν ἰπ 8 
ῬτδγοΥυ. Απὰ ἴα βιυοῖϊ 68368 {6 αἰιθϑίϊοη 18 ποί 
οὗ 118 οτἰχίηῃ ἔἤγοιῃ ζΖγδοθ δρργοιιθηάθα ἱῃ ἤδίν, 
δυῦ οὗ 10 φαγπεδίπεσα δὰ γϑαϊ ιν οὗ 1.8 αἰέεδέα- 
ἐϊοη. 

8. ον Βὸ ψγὼο 8605 ἔτοιι (ἢ6 Ἰαιϊστοοηΐ δηὰ 
δὴ οὗἨ πιϑη, ἰο (16 ἡυἀρσαιοαΐ ἀπ ργοθϑησο οὗ 

αοὐἀ τπιυϑὺ ποὶ ἔοτροῦ (μα΄ 86 ΑἸταϊ χιΐγ ἰθ {π|κ6- 
τνἶϑϑ (0 Α1- πον, (96 ϑεαγολέῦ οΓ ἀδαγίβ. 
Ηδ πιιϑὺ 8.}}} ζασίμον 6 ταϊπ α] οὐ (δῖε, {πὰ 
ἀπάον 6 ἰγγίης 6γ80 οὗ (ἢ ΠΟΙΥ͂ δηά οπμηῖϊρτο- 
βοΐ αοα Βο δηάμυγοβ δὴ ἐπ ιιδίς γμάγπιοηί ὉΥ͂ 
πἰσιιὶ 849 νγ»ὸ}}] 88 ὉΓΥ͂ ἀμγΥ, πναϊζίης ΟΥ̓ Β]θορίης, 
ἀγθαιαίπα οὗ δοίϊηρ, [18 γ706}} ον ὑπ 9 τῆλ το 
[6619 υἷθ Ἰυαχσίης δηὰ βιἔτῖπρ ΠΘΆΓΠ688 οὗὁἨ οὐ, 
τ οἢ ἃ8 (86 ἤγα ἴῃ [ῃ6 ἔχ γηποοθ δοραγραίθϑ (ἢ 9 
2011 ἔγοπι τ16 ἀγοβϑ, ἃ8 δοοίλίησ ἀΐδ σοηῃβοίδησο, 
δά ψνο ολη σομΐογί ἰταβοὶ τ ὑμδὺ ἔδοὺ ἐμαὶ 
αοιὐ Βη8 ἴῃ εἶπ 8 τῆλῃ ὁ ἐγ ρίείγ. 

4, Τὰο Βιιπιδὴ ΠοαΡὶ 18 παίωγαίΐψ ἰηοϊ ρα ἴο 
οΥἱἱ, δηὰ δὴ ἀοίϊηρβ δηὰ ρῥγδοιΐοσοβ ἀο ποὶ 
ΠιΟΥ͂Θ ἴῃ ἰδ ρϑιδ8 πὶἰσ ἢ Ὀ]θα80 αοἀ; ὑΠ6γ αἱ- 
ἰοιηρύ ταίμον, ἰο Ὀγθὰκ ἰπτουρὰ [0.6 γοβίγαϊηίβ 
ἱροϑθ ἀροὴ ἰμοῖι ὈγΥ αοά. Βαὶ 88 οἴ οΔΟΥ 
οἵ (110 πιδαπδ οὗ στασα ἴῃ {116 σοη χγοζαίίοη οὐ αοὐ 
8 ΔΌ16 ἰο σλαπφσε ἴἰμο αἰϑροπίιίοη οὗἨ 6 Βοᾶγιὶ 
δηὰ 86 ψγο λοέας ὕαδὶ ἰο ἰδὲ ιυογὰ ο,Γ Οαοά, ἰδ 
ΔΌΪΟ [ἰἰἸκονγῖθο ἴο νἱ ϑίδηἀ (6 ἰἐθαιρίαιϊ 8 οὗὮ 
μὶβ8 5ἰτυδιίίοα δηπὰ ἰο τοὐϊξ ἐπ λέ ανϑ οΓ αοά 
δοοοταϊηρ ἰο αοἀ᾽Β τοχυϊδίϊοι. 

Ἠΐπ 859 Ηθ ἰδ, (οο!ρ. 1 Οογ. χἰϊὶ. 12; χυ. 40: 2 Ὅσον. 11. 13; 
Οὐϊ. ἰἰϊ. 10.) 4.4 Τπουάογοῖ οὔδογνοι ἤότο, τπ νυἱοἰςθὰ τα Υ ὉΘ 
βαιιϑῆ οι νἱ ἢ ξοπς [ἢ 1.18 Ε{{6ὸ, Ὁ 1, Ὁ αοὐ, 584}} θῸ βαι88 ὁ 
ἢ [πο δἰχης οἵ Τὴν δοηπ ἴογ δυϑγιθογθ. ὅο αἰβὸ Ὀἰάγημιβ 
Ἦοτγο." ῬΟΓΟνηΘ: “Ἰἢ ορροβίτίοη ἴο {πἰ5 ἱπιοτγργοξατίοι ἰΐ 5 
ΘΟΙΠΒΙΟΙΙΥ͂ δϑβογίοα (Πα [{π|ὸ γα} οὗ τοδυγσγοοιϊίΐου δὰ ποὶ 
γοϑῖ ὕϑοῃ γουθα οὶ, απὰ ταϊ, σΟὨΞΘΑ.ΘΠΟΥ ἰΓ τὸ ἤπά [ἢ 9 ἀοο- 
Γ[Ὧ9 Ὦθτο, ἴμ9 5] πλιϊδὲ δ οὗ Ἰαῖοῦ ἀκίθ, δἴογ ἴπ9 οχὶἰθ 
(80 δ) οἴἴ6). Βυϊ 819 8 ΠΙΘΓΟ δϑδογίίοη. ΕἾΓγβε Δ8 Τομα γα 
ἴδ 89 οὗ ἴΠ6 ἥχυνο ' ακίης ἴγοπι ἤθδυ ᾽ ὀσσηγα ἰη 2 Κἰηρϑ 
ἶν.81. Ὀομί 8 ϑροΐζοη Οὐ ἐν" 8 δίοορ ἵγοῖλ Ὑ8 οὶ ἴθ ΓΘ 89. 0 
ανακίηρ 7οὉ χίν. 12, Φον. [|.30, Νοχὶ 18. χχνὶ. 190. "Ασα ΚΘ 
Σχ9 [δὲ βἴοϑρ ἰῃ ἴδο ἀιιπι,᾽ ΡΙΔΙΠΙΥ Γϑίδγβ ἰὸ ἴὴ6 τοδβηγγοςίίοη, 
(ΒΕϑωοθ ογἰ εἰς ἢ 9 ἰὨἰηἰς (πὸ τυ σομα ποέ Ὀ6 πον ὈοϑοΓο 
(89 ΟΧΙΪΘ6, αγὸ οὐ] χοὰ ἴυ διρροβο ὃ παῖ [9 Παρίου ὑσὰϑ νυ γί ἴ- 
ἴθη αὐιεν (Παϊ εἰπι6). Αχαΐη, ψὩῪΥ που ηοῖ θεν ἃ ἢανο αἵ- 
ἴαϊ πο ἴῃ δοπὶὸ ἀσρσγοο ἴ0 [1.0 Κηον! οᾶχο οἵδ ἔγιτ]ν, τ Βίσἢ [ἢ 
Ἰδαίου (ἰπι|085 Ψ8 80 ΟἸΘΑΓΙΥ τουοα]οά 68 ἃ 8 ἴο ἘΖοκίοὶ 
(0 τη 8κ68 [850 οὗ ἰξ 8 [Π9 ἰταλρμο οὗ [89 γοϑαγΓγοοσιίοη οὗἉ [δγ6] 
ΧΧΧΥΙΙ. 1-14}, πὰ αηϊοὶ (χιΐ. 2)1""--ΟἹἍ Α. Β.} 

δ. ἔιματο 8 ΔΙΓΟΔΑΥ 86 ζγοαὶ σοηϑοϊαῖίοη" δηὰ 
ἃ βίγοηρ, Θῃσοα ἀρ Θιηθηἴ [0 σΟΠ 5. ΜΕΥ πον ᾿σαγ- 
6Γγ8 ἴῃ (6 δϑϑαγϑισο οὗ {πὸ ἤδιτπ, τ Θοα οι 
ΟὨΪΥ͂ ποιγϑ {6 Ρίουϑ, ὕυῦ πιθοῦ πη δηὰ 
ἐπ οΥΘΌΥ͂ ἰ051Ώ.95, αὶ οὐ ΠΣ ραγί Ηὀσ [5 δηή 
Μ11 ππαϊηϊαῖϊ ἐπίογοοιγδα απα τοίαίοης πὶϊῃ 
ἷπὶ: ἰδθη γι ἢ ἱπογθδβίης πθϑὰ8 δὰ ὑπάον (ἢ 6 
Ῥτοβϑυγα οἵ ργθαῦ ἀδῆρογϑ ἢοΐ ΟἿΪΥ ἰἰ9 πεεα οἵ 
16 ἱπιργογοιηθηΐ οὗἁ ()}}ῖ8 ἱπίθγοοιγθο ἢ (οά, 
αι ΕΠ υγῖδθ [86 οψοιδπθδα οΓ Ῥγανδὺ δρᾶ {6 
οοπἤάδεποε ὁ, δεὶη7 ἀεαγά, σιὶθ ὩσΌΓΙΒΗχοπὶ 
διηἀ ΡΟΤΟΥ ὉΥ [0 Θχρουΐθῃσθ πιρὲθ ἴῃ τΠϊδ ἰπίογ- 
σοῦγϑο, ἰδ αἱ ἃ ὈαἸοη ρΆ ἰο (Π|6 παίιη6 οὗὨ αοά ἰο ὃὉθ 8 
αεἰϊυόγεῦ οὗ ἰο96 ψι10 δεῖ 275 ργοίδοίίοη. ΤὮ6 
σομγα76 οὗ ἰ)6 ῥίοιιβ 18 Ἔχρ᾽αἰηθα Ὀγ (μ686 ἤυμη- 
ἀπ πλθη 8] ΡῬγίηορ]65 δὰ ἀροὴ ἐμ θιχ ἰλ γἶ888 ἴῃ 
ΟΥ̓ 6 Ρ ἴο ἱπιρίογο ᾿ἰἰκονν 199 ἰῃ Βροοΐδὶ οἱ ουτηϑίδ 668 
δρεεὶαΐ σγαείοια λείρ. 

θ. ἔτοτα 89 δοηβάθησο οὔ ἐδ ἔαϊςμ, ἐμαὶ (Π9 
Ῥεγϑδοὴ οἵ ἰἴὸ Ῥίουϑ ᾿δπ 0 [85 ἰπίθγσοι γβ3 
νψὶ τ αοἱ ἷἰᾳ Δα ΟὈ͵θοῖ οἵὨ Ηἰ 59 ἰονα δῃά οᾶγϑ, διῖβοϑ 
10 δβϑϑαγαποθ, ὑμαῦ (18 Ῥόγβοη τνῖ}} ποῦ οηῪ ἤπὰ 
ΟσσΑϑίοηαὶ ἰοὴρ δὰ δὴ δϑβϑίβία ποθ σοΐδυγίηας 
ἸΏΘΤΟΙΥ 0 Βρϑοΐϊαὶ δὰ ἰγαπβίθηι ἡδοὰϑ δηὰ ἀδε- 
ογϑ, ἴγοπλθ (119 δ πισαιν Ῥγοίβοίου οὗὁὨ "6 ορ- 
Ῥτοβϑϑϑθά, Ῥαὺ ἐμαὶ 9 δπ48 οσῃβίαπί ῥτγοϊθοιϊοη 
δρΑϊ δῦ δ] (86 Θῃθηἶ6Β οὗ ἷβ ὈΟΑΥ δηά 5οι], δηὰ 
ολἢ δὲ δλοί(εγοα ζογεῦεν ἐπ Οοά, ᾿Γ μο λαδ λέ δαί αο- 
ἐοη ἐπ ἰλεπεαγπέδδ απά δοπιπιμπίοη ὁ Οοα ἴῃ δοηίγαϑὶ 
ἴο (86 ρθορὶο οὗ ἐμῖ8 νγου]ὰ, ψὰο ἀο ποὶ ἰμαυΐτο 
ἴον αοά, Ὀθσαῦδβο ἔμ 67 Βϑοῖς δῃὰ ἢπάὰ ἐμοῖσ βδαί- 
ἰβύλουοπ ἴῃ ὑμ6 ρῬοββϑαββϑίοπ οὗ ρου βιδὉ}9 χζοοὰϑ 
δηὰ ἴη (86 Θη ΟΥ̓ πιθπὶ οὔ αν  Ὠ}Υ ἴογ. 

1. ἀτϑδύ Ἵχίθυπαὶ Βαρρίμθββ, ῬγΟβροσγ απὰ 
ἸΆΧΌΡΥ, ἰπόσθδθθ ἴ(Π9 παίωγαὶ δοἰβεληοει, ἰσογίαϊ - 
πεδ8 απά »γίάς οὗ (6 ὑποοηνογι θα πϑη, τὰδ κθ 
18 δαί 1π8θη81019 ἴο0 ϑιμοιϊΐοι9 οὗ Ρἱἐγ δῃὰ ἐδ 
ἱπθογη ζϑο] ἰὴ 28 οὗ ̓ υδιῖοθ, δηὰ ἀο ποὲ ρϑυγπιῖξ Βἷτῃ 
ἴο Θχ Ὁ ΓΒΔ ΚύΔΪπο98 ἰο αοὰ ἔον Ηἰβ χγϑδὶ 
Ὀδηοῆίβ, αὶ γαῖθον δίορ ᾧρ ἐμ9 βουγοῦβ οὗ 5 
Ἰοῦϑ ἰο ἀοἀ δηὰ ἷβ ποίρῃδον δηὰ φῥγουθῃΐ ἐδ 
ΔΡΡτοδοΙι οὗ {ἢ} 096 ἐπὶ π ρ8 Ψ ἢ] ἢ τγου]ὰ οροη ἔμ ότὴ, 
80 1ιδὺ (1:0 πιδη 18 οἰιοϊςο ἴῃ ἷΪβ. οὕνῃ ἴδῦ δῃαὰ Β89 
Ὀθοοπηὸ δρίχιμαϊὲν ἀοαά ἴῃ [ἢ 6 τηϊάϑὲ οὗὨἨ πΪ8 δϑιιη- 
ἄδποθ. Οη (δ οἵ6 " Βαπά, ἔγοι }}68 δηὰ ἀδῃσϑυβ, 
ΒΟΥ πσ8 δηάὰ πῆγα 68, ἰδ 6 ἸΔοῖὶς δὰ 1088 οἵ 
ΘΔΡΓΒΙΥ ροοά, ἱπηροὶ 016 ρίουβ πιδὰ τῖι ον 
Του ΘΏΟΓΡῪ (0 ἰαν λοία οΓ Θοά κιὰ (ΘΓ ὉΥ 
οὈίαϊη ΒΒ ΟὨ]Υ͂ Βα  ναίου δὰ ἐγώ ἐξ ἐπ αοά, 

8. ἤο σῆο [88 σα, Βα8 ἐζε. Τμἷβ ἐγ δη- 
(6 ΓΒ ΟἾΪῪ ἱπίο {6 ἐχρεγίσποα οὔ ἰδ δβοὰ] υν]ιῖςὶι 
845 Θομτηηΐοη πὶ αοὰ. Μογϑονοσ ἐδ Ἰἰΐο 5 
ἸΠΚονσῖϑο ἐμ ἐϊγλέ οὗἨ {πὸ 8ο], δῃηὰ ϑῃ]ασρθβ 118 
δϑρῆξγα 9. υἱδίοῃ, 80 ὑμὰῦ ἱξ ποὺ ΟΠ Ἰοοκ8 ἀροὰ 
ἐμ φστδοίουϑ δοιιηθπλησθ Ποῖα αοα οαι868 ἰὸ 
Βιἷμ6 ἀροη Ηὶδ βογνδηῖβὶη (6 πἰρηῖ οὗὨἨ ἰγου Ὀ]6, 
Ὀαὺ 10 ΘοηΒοῖ68 186} τῖτἢ ὈΘΠο]άϊηρ ἐπ ἐδα γμέωγε 
ἰλαὶ ἥόγπι οἵ οὐ, ἰῃ πιϊοὶλ (Π 096 ννῖο 86 δοιὰ- 
Ρ οί ον ὈΪοββθὰ, νν}}} βο0 ΗΠ πὶ 85 Ηθ 1ῖ8. ἀσοοτὰ- 
ἰὨΡῚΥ [86 γμεἰέ δα λοι οη 'π ὑπ δ᾽ Θθθθα ϑηογταθπὶ 
οὔ (μη Ὀοἰοϊἀϊπρ [86 Ὀ᾽ νη 9 σΊΟΥΥ σοπχο8 οΠ]Υ ἰπ 
εἰογηἰϊψ δὰ ῬΥΘΒΆΡΡΟΒΟΒ {μ9 αῳαζέηφ ὕγοι {λᾶ 
δίεερ οΓ ἀεαίλ. 

ἨΟΜΙΚΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤΙ, 

ΤῊ ΡἷουΒ τηϑῃ τη  6α]} ἀροη (πο ᾿αἀ ρτηοπὲ οὗἁ 
Οοα αιὰ γον προὰ 1 θη σοπάθπιποι ὈΥ (9 
ἡπαρπιθηὶ οἵ πόπ. Ηδ πο ϑρροθδὶβ ἰο (οὰ, 
δβἰιου ἃ σοηδίάον ἰδαὶ αοἀ 15 ποὺ ΟὨΪΥ (6 “4ἐ- 



ΡῬΒΑΙΜ ΧΥ͂Ι]. 18ὅ 

πἰσλίν δὰ ἐδ πεεγοξ εἶ, Ὀὰ. ἐμδὲ ἢ9 5. {πον 86 
16 .4{{- ποιοίη ἀπὰ ἰμ6 οίν Οοά.---αοἀ 5668 
ποῖ ΟΟἿΥ ΟΓ τσογζα, Ηρ ἤθδγ8 οἱ ΟὨ]Υ͂ οἂν τογώς, 
Ηο ᾿ἰκονν δα Ῥγόνθθ ἰδ6 λεαγί, δηὰ {1Π|8 τοέέλοωΐ 

. ξραβαίον, ὉΥ ὑδΡ δοὰ ΓΚ εἷρὶι.--Ηο ψῃὸῸ ν}}} 
ψῶῖκ ἴῃ ἐμ τρανὸ οἵ ἀαοα πιιϑβὶ αἀἰγθοὺ πἰ 86] ὉῪ 
(6 τοοτὰ οὗ Θοὰ διὰ ἴκθρ {μ6 γεσωί(αίίονις οἵ 
(αοἱ.---Τῆς Ὀϊνίηθ σγάσα ποὺ ΟἿΪΥ ἀοἰἑγογβ ἔγοι 
Βὸ Βαπάβ οἵ εαγίλὶν ομθπιΐθθ, Ὀὰΐ 11 Ἰκονν 80 ἤγοιῃ 
ἑπόθτν εἴ πα} σοτγαρίϊοι δηὰ ἔγοπι (9 ρονγον οἵ 
᾿ΘΙΡΟΓΆΙ πὰ οίογπαὶ αἀξεαίλ.---Εὐοτψ οὶρΡ οὗ 
Οοὰ ἴα ὦ πιΐγϑοϊθ οὔ ρυδοθ; ὑυὺ ἴῃ ἰδθ »αγ- 
δεμμίατ Ἔχ  ϊὈϊἰοη8Β οὗὐἠ δνίηο [6 ]0Ρ ἰδ τα ϊγ8- 
οὔἰουβ ὭΡρΘΑΓΒ ἴῃ Υϑγίουβ ἄθᾷγθοθ, [1 ἴδ, 
Βονουον, ποῦ αἰ γΑΥ8 ρεογοοϊσοὰ ὈΥ πιθὴ Ὑ}} 
ἐπ0 ϑδπιθ οἰδαγπόδα δηὰ ποὶ ᾿πρὶοτοὰ τὶν {0 
δῶῖη9 ζέγυονῦ ἴῃ ΡΟΥΒΟΠΔΙ αἰϑγΓ088.---Ἴ 18. ἃ ἰγὰθ 
εἴσῃ οὔ υμίλη οογτυρίΐοη, ἰδὲ ἰδ ρΟΥΑὶ λαρρὶ- 
πέδε Ἀαγαξηδ ἰὯ6 Ὠθατὶ 88 ΘΑΒΙΪΥ 88 ἰΐ 8118 ἱΐ τὶτἢ 
φαίη ἐῆοτίς αὐἴ6γ μεγιδλαδίε σοοάς απα 7ους.--- ΤῊ 6 
Ῥγϊποῖὶραὶ ἀαπσέγε οΓ τοογίαϊψ-πιϊπαεάμεεδ ατὲ 
"Ὀτροι μεῖπεεε οὁ.Γ αοα, εἐχαϊίαίίοη 97 δεζΐ, δι δοπ- 
ἐεπιρί ὁ. οἰλεγ8.---- ὁ ΨΦΑΥ͂ [0 Θ860806 ἴτοτϊῃ ἱἐέπιρο- 
χαὶ ἀροα δῃὰ δηχίοίυ ἰὸ εἰόγπαί σοοαβ δηὰ ͵ογ8 
φοηδὶϑί5 πη τοαἰκέπφ ἴπ ἰλδ τοανα Γ᾽ αοα. 
ὅταβκε: ἢο πο πουϊὰ 00 οατγὰ ἴῃ ἷ8 σϑ 80 

διξαϊηϑὶ 4} κὶπάβ οὔ ορρυϑβϑίοῃ δηὰ ὑῬουυϑγβίοῃ, 
τἸπδὲ 'ανὸ ἱὩΠΟσΘΏ06 85 ἷἰ8 0168; ἰἴ ηοί 9 τπι8 
Ἐγδὲ ΘΟ [655 Εἷδ σι} δηὰ 88κ αοἀ ἴῸΓ ζοΥ σαί 6.688. 
ΠΥ ρταγοτν ἰβ ποῖ ἰο σὸ ἕοτι ἃ ἔγοτῃ αὶ ἔα ϑ6 τηουίῃ, 
89 οασί τουβὺ ῬΥΘΥΪΟΌ ΘΙ Ὀ6 ἔγθθ ἴγοσι 8}} ἀθ- 
οοἰ Ὁ] 655 ; ἴον ταῦ 81}8 19 Βοεαγί, νν1}} ρα88 
οτοῦ {6 του ἢ (Μαΐνι. χἰϊ. 84).---ἸΓ 'νὸ δτὸ δὖ- 
ἰδοϊο δηὰ ρμεογβοουϊθα ὉΥ 19 ψου] ἃ δηᾶὰ οὖν 
οϑ86 15 ροοὰ δηά τἰριίθουϑ γϑ οσδπηοί σοί οί 6 Γ 
δάνίοο, ἰδ ἰῸ δύο γοοοῦγβο 0 Θοα δῃὰ ρμ͵ἷμ69 
ΘΌΡ ποοά ἴῃ ἰῃ9 ἰὰρ οὗ ἨΐΪΐ5 ρτδοθ.---ΝΡ ογβοουϊοὰ 
Ομ ϑεΐδησ οἷἵοθα δυὸ ηο0 Ἰιάχο οη δατίΐι ἰο ἀο 
ἴδοπὶ Ἰυϑίῖοο; ὑπο ΒΟΌΓΘΠΟΘ τϑὺ δομθ ἔγου 
Ββοδνυθῃ.-- -Τ 9 6γ68 οὗ Ἰη6 ΟὨΪ 860 Ὑγχίδαί ἢ88 8, 
δὴ δρρϑδγδποο οὔ δβυδη νίβάομη δπὰ ροῦοῦ; 
δὰ {π6 6γ868 οὗἩ {πο οτὰ 8606, ἩΠδ8ὶ 18 τἱ χὰ δπὰ 
Κοοὰ. ---Τὴο πὶ χα δ θη ἱροῦ Ὁ]98 δηα ΔΗ] οἰ 08 
ὮΓΥ υα, Δγο ἱπἀοοα δατὰ ἔον Ποδὰ δηὰ Ὀ]οοά, Ὀαὶ 
ΥΟΥΥ͂ Ργοπ 8010 (0 (86 Βοι], Ὀθοδυ86 (Π6Γ0 15 ἐμ15 
Τενθαϊοὰ ἴἰο οἰμοῦθ δηὰ ουγβοῖνοϑ ψΒδί 18 ὁΘο- 
66841]6ἃ ἴῃ ..---ἰῷ 18 ποὺ ϑηουκὰ ἰο ἰθᾶγα ΟΥ̓ ουἱὶ 
ποθ: 8 ΟὨπνιβιίδη 8 ᾿Ἰκονν 89 ποὺ ἰο βρθϑαὶς 
ΚαονΪΏΔΙΥ δὲὴ ἰάϊο ποῦ; τυοὰ 1085 ἃ νι ϊοκοα 
ποτ. Ο νἱιδὶ νοι α]Ώ6085 18 ὩὨΘΟΘΒΘΑΤΥ [ῸΓΡ 
1 159!---ΤῊ 6 ἸΏ ΟΥΘ ὉΠΡΟΑΪΥ͂ πηθὴ βἰγῖνο ἰ0 Οὐθυ ΓΟ 
(6 σὰς οὗ αοἀ᾽5Β ψογὰ, οὐ ἴο Ὀγθαὶς ἔγοπι ἐ8 
γοῖζο ὉΥ Ὀο]ὰ πμιοϊκοάηθθθ, {86 τόσο σδγοΐυν 
διουϊὰ Ὀο]ίονοσθ 6, ποὺ ἰο ἀονίαίθ ἃ δηχοῦ- 
Ὀγοδάϊ ἔγοπι ΓΟΥΘΓΘΏ69 δπα οὈοαϊΐθηοο ἰὸ (δ9 
πψοτχὰ οἵ 6.0. ---ἶὖῦ 18. ποὶ οπου ρα ἰοὸ σοπιαίη ἴῃ (ἢ 6 
τί τᾶν, Ὀσὺ ἰξ 8 1 ονν 80 ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ (0 πη 9 
δάνδῃςθα (πογοΐῃ δηὰ ποὶ β]}}.---Ὁ ον ἀδηροῦοιβ 
διὰ 5. ΡΡΟΥΥ͂ 18 (9 ἩΔΥ͂ ἰΠγουρὰ (δΐ8 ψιιοϊκοαὰ 
ποῖα! --αοα ζι1618 4}} Ηἶβ ὑσοπιἶβοθ ἴο 8, ποὶ 
88 νὸ ἐπὶ ηἰκς ΔοΟσογαϊηρ ἰῸὸ ΟἿΣ τϑΆβοῦ, Ὀυὺ γγοη- 
ἀονία ἢ γ, ἱποοῃ σοι ὈΪΥ, δραϊηδι 41} ἱδουρδῖ δηὰ 
δῦΌοΥο 8}1 γοδβϑοῃ.-- πα 15. ἸογῸ ἐθηάοῦ, βοηβὶ- 
ἔννο, ἀθάσοῦ ὑπ {89 ΔρΡΡΙΘ οὔ ἐδὸ 6Υ90: γοὺ Ὀ6- 
Ἰίονουβ δτ βυοῖ Βοίοτο αοὰ : ΠΟΥ ἰΐθη οδῃ 
(8089 ψῈῸ ἰουσῖ ἰμοπι, γοηδΐθ ὑῃραυηἰδμοα ἢ 
(266. 11]. 8.)--Τὸ νίηρδ οὗἩ δ θῃ ΟΟΥΘΡ ΒΟΥ 
δγοοὰ 80 ἐμαί {Π60 0 οδῆποὶ ὃ6 8000 ὈΥ͂ Ὀϊγὰβ οἵ 
ῬΓΟΥ; δὲ:0 ΟΟΥ̓́ΘΤΒ (ἢ 60} ἀρϑὶηϑί γαῖ 8 Πα ΒίοΥυΠιΒ ; 
80 πΑΙΌθ ὑμόϑιὰ δα βἰγοησίμθηβ ἰμθ, 65 

ΠΟΥ͂ 8ΓῸ οὐἷὰ δηὰ νψοϑὶς : 8ὸ ᾿ἰἰκοννΐθθ, ἀοθ8 (89 
Ὀίνίθ χγδοθ ν τ Η 58 σα ἰάνθη (Δα! Β. χχὶ τὶ, 87). 
-τῖο 18. ἃ τοΥγῖθ]ο νογὰ, ἴο γ9 ὉΠ6᾽ 8 ροτγιΐϊοη 
ΟἿΪΥ ἰπ ὑμ198 νοῦ] διὰ τἰὰ8 6 Θχοϊιἀθα ἔτγοια 
ΘνυϑυἸαδίϊηρ Ροϑβοβϑίουϑ' 09 (0.016 Ἰηϑὴ ψ 0 
ἴον ἃ ϑιογὶ ὑθῆιροῦδὶ ρίδδβυγο 880. 065 δυσὶ ϑὶ- 
ἱπρ 0 [---ὔῷἅῦ ἰ5 ἔσθ αοἀ οἴνθη Ὀ]68868 (6 ἁπροα  Υ 
ΨΥ} 0} ΙΠΟΓΘ ὈΟΔΣΙΥ Ὀϊοδββίπθ, (μδη ἐπ ρίουβ, διὰ 
8118 ὑμϑῖα θείου ψὴ} ΗΪ8 ἰγοαϑαγοθ; δαϊ {Π 0} 
δνο ὑμοὶν ρογίϊοι ἴῃ ὑμ18 18 ἀπὰ {π| 6 } ϑίαγνϑβ ἴῃ 
ἰδ 9 νον] ἰο σοιη9.---ΟὨ]άγο δύο ἃ εἱδ οὗ (110 
Ποτὰ ; Ὀμὰὲΐ (ΠΟΥ͂ ΠΙΔΥ͂ ἱπόῦθα8ο 89 σοῃάθιηηδίϊοι 
οὗ (μοῖν ρδυύθαίβ, ΣΥΊΠΘΥ πορχίοοι (ἢ 6 βαϊνδίϊοη οὗ 
Εἶν ΘΠ] ἀγθηΒ βουΐθ δὰ ἀσγοίο ἐμὶν διιθηϊί θη 
ἸΏΔΘΓΘΙΥ ἴο ὑ86 βίον Ὁ ΏΘΩΥ “ο0068.---Ο τ ἰδβιίαι, 
Του Βρ για] πα χοῦ δηὰ {ἶγβί τ }}} οὶ ὁπάατο 
ἔογουου πο, {86 ὑἴπ|0 19 ἀγα ΤΙ θα Υ, ΒΘ η γοι 
ΨΥ} Ὅ0 Βα ϊβῆθαἀ νὴ} [Π6 τσὶ Ῥοββϑθβϑίοῃβ οὗ (ῃ9 
υουδβο οὗ 6οὰ.---Ηὁ ψῖιο ψου]ά ἱπ λο ἔαΐατο ιν αἶκθ 
ἴπ 86 παρὸ οὗἩ 604, πιιδὶ Ὀορίη ουθ ῃθγῸ [(ῃ6 
ὑἰγϑηβῆχυταιίοη δπὰ ῥγοάἀυοίΐου οὗἨ ὑμ6 ἱπιαρο οὗ 
6ο4, 2 ον. ἰἰϊ. 18.--τὸ ριθαῖ, γο8, 8 ἰηδηϊίθ 
ἀἰ ογοῦσο Ὀοίνγοοῃ [86 Οἱ] άτϑη οὗἉ ιμ18 του] δηὰ 
(πὸ οἰϊάγοα οὗ α6οάα! Τὸ ἴογιμον ἤδτθ {πον 
Ὁ6]1198 411, 86 Ἰδιίον ἐπ Ἀθαυθηβ [Ὁ]}, (6 οὨΘ, 
ἐμ βιιδάονβ, ἐμ οὐβοῦ, πὸ ἰγὰθ ᾿προν δ ι8 Ὁ]0 
βιιὈϑίδῃοο 

Κυτηξε: 79 ΤΒΓΙΩΘΡ 8Πἃ ΤΏ0Γ6 δτάθηϊ Οὐ ῦ 
ἤιε 18, ἠμ:9 τότ ν1}} ἀοἷ δοσοιαρ  β τ τ} ἰΐ. --α 
ΒυσεξΝηλαενΝ : 19 πουἹὰ ΙΩΔΥ βαιϊβίυ ἰἰ86}}7 
ΨΠ0ΓΘ ἰ Μ|}}; 1 11} δα 8 Ὑ τ γ 86} πὶ Θά, 
- ΟΉΝΕΡΕ: Ῥ δ 15 10 ἴο Ὀ0 8 πιδῃ οὗ {μ6 τοῦ] ἢ 
Τὸ Βδυθ Ϊ8 ΒΘαΥΘ ὉΡΟῺ ΘΑΥΙ δηὰ ᾿ΐἷ8 ρογίΐϊοῃ 
ΒΘΓΘ.- ΑΆΝΥ: Τποῦθ 8΄Ὸ ἴμγθθ γϑϑϑοῦβ ὙΠῪ 
ῬΤΑΥ͂ΟΣ ΜΠὶΙ ὍΘ ποαγᾶ: 1) ἃ υἱχδίθουβ σϑυ8θ: 2) 
Τὶ ὑθου δῆ 688 .η Ο γ͵βι; 8) εἰς θοῦυβη 988 οὗ θαχί. 
--Ξοξβινεα: Το οὨϊοῦ Ὀϊοβϑοάμθϑβ δομβὶϑίβ ἴῃ 
θομοϊάϊης αοα, δῃά ἐμὶ8 σοῃϑἰϑ8 ἰῃ ἐδ 8 Θοἰθϑὶ 
ΘΟΠΙλΠ;ΟΏ.--- ΒΕΝΒΟΗΕΙ,: [ΠΠΟσΘΏσΟ 18 ἰμ6 Ὀοϑί 
ΓΘ 8506.---Τὸ ΘΒ] ὰ (1ο᾽ 8 δοιμπίθηδηοο ἰΒ ἰδ 9 
ἰγσιθ ῬδΥδαΪβθ.--- ΕΒΊΒΟΗ : Ὀανιὰ ἴῃ ἷβ ορουϊης 
ΟΓΒ ΟΧΡΓΘΒΒΟΒ αὖ ΟΠη60 ἷβ ἔα (ἢ, Ὀοοδα80 ἢθ 
ἰαγβ 014 οὗ {μ9 γἱ χὐδου8η 685 οὗὨ ἰιὶθ ϑαυΐϊοιν; 8 
θα θδίη 6855, Ὀθοδυ8δο μ6 ΟσοὨίίπιιθ8 ἴο ΟΥΥ; ἢἰ8 
Βα τ ἰγ Ὀθοδυδθ ἢ9 8606 8 σγδοίουβ δυάΐθῃοα: 
8 ῬΘΥΒΘΟΥΘΓΘΏσΘ, ὈθΟδυδ6 6 Κηοοΐζθ ἴοὸῦ (ἢ9 
ἐῖνὰ οἰτηθ αὐ (0 ἀοον οὗ σγδσθ; μἷβ ργὶ 688, 
Ὀθόοδυδθ ἢ Β8Υ5 ποίμΐης Ἵχοορὶ τὺ δὶ Βοαρί 
ΒΔΥΒ ἰ0 πἷπι.---Ἴ ΠΥ: Γι ΚἸΟΓΥ Βα8 (16 βογσυδηὶ 
οὗ ἀοἀ ἰο ὀχρϑοὺ δον ἀϑαίῃῇ 1) Ηο ἷβ ἰο ὃὉ6- 
Ιιο]ὰ ἰδ Ιυοτὰ ἱπ ΗἸ5 σἴογυ; 2) ἢ ἰβ ἴο Ὁθ Βαι18- 
δοὰ ψῖνὰ ἰμπ Ὀϊοδβίηρβ οὐ Βοαύθῃ; 8) 6 8 ἴο 
δνγαῖζο ρσἰονβοα δοοοταΐῃρς ἰο (6 ἸΟΣΥ οὗ ἐδ9 
Ἱοτὰ πο ουθυϊδβίϊηρ ᾿ἰ ἔθ. 

[Μάττη. ΗενδΥ: [ἐ ψ}}} 9 ἃ στοαί σουηΐοσὶ 
ἰο ἃ8 ᾿ἢ ἐχουῦο, πθ ἱὰ οοηοδ, δη 8 ἰἢ9 
ὙὙ.66}]8 οὗ ῬΥΑΥ͂ΘΡ δροίΐηρ, ἴὉΓ ὑπ θῃ ΤΩΔΥ͂ 718 ΘΟΠ16 
ψῖτἢ ἐπ 0 τοῦ ὈΟΪ 685 ὑ0 ὑπὸ [ἤγοηθ οὗ ᾳ3τ866. -- 
6οἀ᾽ Β οἸμχηἰβοΐσθῃοθ 8 88 πη6}} (80 710Υ οὗ πὸ ὑρ- 
τἰρσδι 88 ἰξ ἰ8 0Π6 ὑθΓΓῸΡ οὗὨ πυροονὶῖ68, δπὰ ἷΐ 18 
Ραγ ἰδ] αΥΎ οομα οΥΓ 8 ὉΪ]9 (0 ἐμ 80 Ἧι 8 τ ἴδ [56} 7 
δοοιυδθὰ πὰ ἴῃ ΔΏΥ ν»ῖὶϑ9 δᾶ γθ Ὑσοηρ ἀοηα ὑΒ 6ῃ. 
--Ἰ νὸ ἴζθορ οὐ 5 αν 85 {6 δρρὶθ οὗ ον ὃγο, 
ῬΥΟΥ͂. Υἱΐ. 2, γὸ ΣΙΔΥ͂ οχροοὶ αοἀ ν|}} 80 Κϑθρ ὃ ; 
ἴον ἰὐ ἰ8 βαϊ ἃ δοῃδογῃΐης ΗΪβδ ροορὶθ, ἐμαὶ ν᾿ 1050 
ἰουσμοί ὑδοιι. ἰου σοί [86 δρρὶο οὗ Ηϊ᾽8 ὁγ6. 
ΖεοΠ. ἰἰ. 8.--- Το γο 18 ἢο 8αι ἰβίβοιου ὕογ ἃ βουὶ 
αὶ πῃ Οοά, δὰ ἰη Ηἰβ ἕδοο διὰ 1ἰκονΐβο Ηἰδ 
κοοὰ ν}}} ἰοτγδγὰβ 8, δῃὰ Ηἰἶβ σοοὰ νγοῦκ ἰπ υϑ; 
δα οὐθη ὑμδὲ βαιἰϑίδοιζοη γΥ}}} ποῖ Ὀ6 ροτγέϑοι 1} 



186 ΤῊΕΒ ΕΙΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ῥΒΑΙΜΞ. 

ν6 σο9 ἰο ΠθαΥθΏ.---ΒΑΒΝ 8: ἮΓΘ 68ῃ ΟΥ̓Ρ ΔὮ 
ΒΟσΘΟΡΙΔΌΪΘ ὈΓΑΥ͂ΘΤ ΟἿΪΥ τ ΒΘΏ 6 8.6 διῖτο (δ δαί ἰΐ 
νου Ἱὰ 6 γχὶρσιιὶ ἴον ἀοαὰ ἰο δῆϑυνον ἰΐ, οὐ δαὶ 1 
νουὰ Ὀ6 οοπδίβϑίθηςξ Μ1Π ρῥονίοοὺ δπὰ οἱϑν- 
παὶ Ἰυϑίλοο ἰοὸ σγϑδηΐῦ οὐν τϑαῦθΒί8. -ΞΡΌΒΟ ΟΝ: 
θανιὰ νουϊὰ ποὺ αν Ὀθθὴῆ ἃ [δὴ αἵἷἶον 
ἀοὰ ον δοαγί, ἢ μὸ δα ποῖ Ὀθθὰ 8 ἴδῃ 
οἵὔἨ Ῥῦδγορ. Ηο γγδὸβ 8 στῃδϑίον ἴῃ 6 βδοσγϑὰ δεί 
οἵ βυρρ)σαίίοη.---ογο 18 ΠΠΟΓΘ ΓῸΔΥ ἰδαὺ τοῦ 
ΜΠ ποῖ πθᾶν {πὸ ᾿οτὰ ὑμδὴ ἰδαὺ ἰπ6 ᾿οτγὰ Ψ]}] 
ποὺ ἴθ υ.--ηο σᾶ γοβίϑὶ ἃ ΟΥ̓ Α τρδ] 
Βοδγίγ, Ὀϊτζίον, ρΡἰΐθοιιβ ΟΥΥ, τἰχῦ δἰπηοϑῦ το] 8 
γοοῖς, (ΒΓ δ Ὀ6 0 ἴθδν οἵ 118 ργονδίθῃοο ψὶ ἢ 
ΟὟΡ ΒΟΔΥΘΩΪ Εαΐποτ. Α ΟΥἿ 18 οὐὔὐὖὐ δι] ϊοβί 
Ὀϊΐοτδῆοθ, δηἀ ἴῃ ΙΏΔΏΥ ΜΘΥΒ ἰδ 9 πλοϑῦ Ὡδίαγαὶ 

οὔ Βυπδη ϑουπάβ, ἰζ ΟἿΣ ῬΓΔΥΘΡ διιουϊὰ 116 (116 
ἰηΐδη 8 ΟΥὟἿ Ὀ6 Π0Γ0 πδίυτγαὶ [88 ἱπ 6 1} σοί δὰ 
ἸΏΟΥΘ θαγηθδὶ ἐδ οἰορδηῖ, ἰἢ Μ|}1 Ὀ6 ποῦθ (86 
1688 οΪοααθηὶ τὶν ἀοὰ, ὙΠΟ ΥΘ 18 ἃ τϊρ ΡΟΥΤΟΥ 
ἴῃ 8 ΘὨ11᾿8 ΟΥΥ ἴο ργυϑυδ ] νυ ἢ 8 ῬΆΡΘΗ(᾽Β ΒοΔΤΊί. -α 
Τοδί ΒΟΑΔΥΘΏΪΥ ὈοοΙ νυ οι 1165 περί οοἰδα ΟἹ ΤΩΘΔΗΥ͂ 
ἃ Β86 1 ἰϑ [116 ΟἿΪΥ συϊάθ ἴῸΓ ἴπο86 ψἢο που]ϊὰ 
δνοϊά (9 Θημοἷης δὰ θηἰδηρ] ης τη8268 οὗἉ δἷῃ :; 
δηὰ 0 ἰβ ἐμ Ὀδδβὲ πιθδῇϑ οὔ ργοβδοσυίΐης 6 γου- 
ἴα] »ἱ νὰ ἔγοπι ονον ἰγοδαΐϊηρ (086 ἀδῆρογοι Β 
ΨΑγΥγ85. Ἶο πιυϑὺ [0] ἐδθ οὴθ οὐ ἰμ6 ΟΙΟΡ : 
80 Βοοῖκ οἵ [͵ΐἴδ, οὐ 1η0 ΤΑΥ͂ οὗἩὨ ἀθδί : (16 ννοχὰ 
οὔ {6 Ηοὶγ δρίτγὶι, οὐ ὑμ6 βυχροδβιίου οὗ (89 οτῇ] 
βρὶγὶ!..-ΟὉ. Α. Β.] 

ῬΒΑΙΜ ΧΥΠΙ. 

Τὸ ἐλ οδίε ἢ Ἀωοίοίαπ, Α, Ῥεαῖΐηι οΓ Ῥαυϊά, ἰλε δεγυαηί οΥ (δε ᾿ονά, ιολο δραζε ὠπίο (λ6 Σοτγα (λό τοοτδ ο7 
(λὶ δοηρ πὶ (δε ἀαν ἰλαί ἰλ6 Τοτα ἀεἰϊυεγεά ἀὲπε ὕγοπι (ἦε λαπά οΥ αἱὲ λὲξ ἐπεπιῖδδ, ἀπά ὕγοπι ἰλδ 

λαπὰ οὗ δαιιί: Απὰ λ6 εαϊά, 

1.ϑΟΕΗ0ΟΕΣξΣ]1 νἱ]] Ιονο ἴμοο, Ο 10ΒΡ, ΤΥ βύγθηρίμ. 
2 ΤῊ 1.0Β}Ρ 8 ΤΥ τοοῖς, 8η4 ΤΥ ἰογύγεββ, 8ηα ταΥ̓ ἀΟ] νογον ; 
ΝΥ ἀοά, ΤΥ βίγθμσία, ἰὰ πβοπὶ Γ Μ{1}] ἰγυδβί ; 
ΜῪΥ Ῥυοκ]οῦ, δπὰ (16 Βογῃ οὗ τηῦ βαϊνδίίοη, ἀπά ΤΑΥ͂ ἰρ ὑονεγ. 

8 1 1} 9811 ἀροῦ {πὸ ζ0ΒΡ, τοῆο 8 οί ἴο ὈΘ ῥγαϊβοά : 
8.0 888]} 1 6 βανϑὰ ἔγομλ τι} η 6 δι} Πλ168. 

4 ΤῊ βουτονβ οὗ ἀϑϑίι Θοπι ραβ96α πη6, 
Απά [86 Βοοάβ οὗὨἨ ὉῃρΌΟΪΥ τηθῃ τπ866 Ττ16 δέγαϊα, 

δ ΤῊ ΒοΥΓΟ 8 οὐ ᾿6}} σοτα ραϑϑθα τὴϑ δρουΐ : 
ΤῊΘ ϑηδγοϑ οὐ ἄθδι ἢ ργονϑηΐρα ἤη6. 

θ [ἢ τὰν αἰβίχοϑβ 1 8116 ἀρου {μ6 ΠΟΕΡ, 
Απᾷ οτἱοά υπΐο τὰ Οοά: 
Ηρ Βοδιά τοῦ σνοΐοθ ουῦ οὗ κ͵8 ὑθῃιΡ]6, 
ΑΠά "ΩΥ ΟΥ̓ σϑη6 βαίοτθ Εἷπι, δυό, Ἰηῦο ᾿ἷ8 6818. 

7 ὙΠοα ἐμα οασί βῃοοῖς δπᾶ ἰσϑι] θᾶ ; 
ΤΗ6 ἔουπάαιϊομβ 84]80 οὗ {π6 1118 πιονϑᾶ 

Απᾷ Μεγ βθβίκοη, Ὀθοϑῦβο ἢ6 γ͵ὲ8 Ὑ ΤΟΙ. 
8 ΤΏοτΘ πϑηΐ ὉΡ 8 βιβοῖα ουὖ οὗ ἈΪΒ ΠΟΒΙΧ115, 
Αιά ἅτο ουἱ οὗ μἷβ τωουϊὰ ἀονοιγοα : 
Οο4}58 ψοσο Κἰπα]οα ὈΥ͂ ἰἱ. 

9 Ηο Ὀοποά ὑπο μον 4180, δῃἃ σδῖμθ ἋΟΜΏ : 
Απὰά ἀδυκηθββ τῦσαδ πάθον ἢἷδ ἴδοι. 

10 Απὰ Βο τοάβθ ὑροη 8 οβϑγαρ, διά ἀἰὰ Ηγ: 
Υα, Βα 414 ΗΥ ὕρου ἐπα ψίηρβ οὗ {86 τὶμα, 

11 Ηδ πιδ46 ἀφΥ ζῆ 688 Ὠἷ8 βοογοῖ ρἶδοο; 
Ηἰβ ραν οι τουμὰ δδουῦ Εἰμὶ τῦοτθ ἀατκ Νδίοσβ αν ά (μιοἷς οἰου 5 οὗὨ {86 5]κ168, 



ῬΒΑΙΜ ΧΥΙΙ͂!. 

12 Αἱ {6 ὈτΙρ ὔμοβ5 ἐπαΐ τυαϑ ὈαίοτΘ Εἷτα ᾿ΐ8 (Β1οΙκς οἱου β ραβδβθα, 
ΗΔ1]} δίοπιοϑ μα ςοδ]8 οὗ ἤγο. 

13 Το Π͵ΟΒΡ 80 ἐμβυηάσδγοα ἴῃ {Π6 ἈΘΑνΘΏΒ, 
Αμπά τ1μ6 Ηἰροβὲ σαν δ18 νοΐοο; 
ΗΔ41] ξίοτιθδ δπα ο0818 οἵ ἤγο. 

14 Υἵοβ, 6 βοιὺ ουῦ 8 ΔΓΓΟΥΒ, 8η4 βοδίογθα ἰἤϑχα ; . 
Απὰ Βα βμοῖ ουαὖ ᾿ρμίμϊηρθ, δῃα αἰβοοηχίθα {ἢ 61}. 

15 Τῆρη [ἢ6 Οἤδ 618 οὗἨ δίουΒ ὝΘΙ͵Θ Β66Π, 
Απά {86 υμπάκιϊοηβ οὗ μ6 σου] 6 γα αἰβοογοσοα 
ΑἹ (ΕΥ̓ τοῦυκο, Ὁ ΠΟΒΡ, 
Αὐ {86 Ὀ]αϑὺ οὗἩὨἁ 186 Ὀγθδῖ οὗἁἨ {ΠΥ ποϑβίγ!]8. 

16 Ηο βοΐ ἔγοπι ἃθονυοϑ, ἢ6 ἴοοῖς π|6, 
Ηδ “γον τὴ ουὖὖὐ οὗ ΙΔΩΥ Ὑδίθβ. 

17 δ ἀδ] γογθα πὴ ἔΛΌΙ ΤΑΥ͂ ΒΙΓΟΠΡ; ΘΏΘΙΩΥ͂, 
Αια ἔγοια {Βοῖὰ τ 16} Ὠδίθα τη: [ὉΓ Εν ΘΙ ἴοο Βίγζοπρ [ῸΓ ΤΏ6. 

18 ΤΙΘΥ͂ ργανθηϊθα τὰθ ἴῃ {Π6 ἀΑΥ͂ ΟΥ̓ ΤΥ ΟΔΙΔΙΆΪΥ : 
Βαυῖ (ῃ6 1,.0Ὲ} ΨΑΒ ΤΑΥ͂ Βίδγ. 

19 δ Ὀτγουρσῃῦ πιο ἔου ἢ 8180 ᾿πΐο ἃ ἰᾶγρθ ρΐδοδ ; 
Ηδ ἀο] γεγο τθ, Ὀθοδιιϑθ 6 ἀθ]]ρ θα τη π6. 

20 ΤῊΘ ΤΙΟΒῸ γοϑγα θα τη6 δοσογαϊηρ ἴο ΤΑΥ͂ Τρ ὐΘΟΙΙΒΏΘΒΒ, 
Αροροογάϊηρ ἴο [86 οἸοΒΏΠ688 ΟὗὅὨἨ ΙΔΥ πδηαβ ἢδίῃ ΒΘ ΘΟ ρΘΠΒ6( Π16. 

21 ἘῸΣ 1 ἢανα Κορὺ ἴμ6 ψ8γ8 οὗ {86 ΠΟΕΡ, 
Απά Βαανα ποὶ ψ]ο α]ν ἀσρατγίοα ἔπι τὰν Οοά. 

22 ΕῸΓ 81] ἢ15 ἡυαἀρταθηΐβ 0676 ὈΘΙΌΓΘ ΤΏ6, 
Αμπάα 1 αἰὰ ποῦ ρΡυΐὺ ΔΥΔΥ͂ [.18 βίδιῦοβ ἔΓΟΤῚ ΤΏ6. 

29 1 ν͵ὰϑ 8130 ὑργῖραν Ὀοΐοτα Ὠΐμη, 
ΑΠΔΙ Κορὺ τγβο] ἢ ἔγοπι ταΐμδ ἰπἰ αυϊγ. 

21 Ὑπογοίογα Βαίι [Π6 ΏΟΒῸ ΓΘΟΟΠΙρΘηΒοα τὴ6 Βοοογαϊηρ (0 ΤΑΥ͂ ΤΡ ὐΘοΟυΒη685; 
. Ασουταϊηρ 0 {1.6 ΟΙΘΒΠΏΘΒ5 ΟὗἨ ΤΥ ΠδΠη 48 ἴῃ 18 ουοβιρΐ. 

22 ὙΥΜΠᾺ 086 τπϑγοῖ δ} μου Μ1Π Βηθνν ὑμυβο] παθόντα; 
ὙΠ δὴ ἀρτρὺ τηδῃ ἰοὺ Μ]1Ὁ Βμ ον ὑΠγΒ6 1 ἀρτγὶρμῦ; 

20 1 086 ρΡυτο ἴμου τὶ] βμθνν ὑγβ6] ἢ Ρυγο ; 
Απά πῖῖὰ {μ6 ἴτοπνασζα μοῦ ψ|]Ὁ Βῃοτν ὑγβο ἢ ἔγοταγα. 

21 Ἐὸν ἰδοὺ ψ|1Ὁ βᾶνο {86 δῇδιοίθα ρθορ]α; 
Βαυΐ ψ|1Ὁ Ὀτηρ ἀονπ δἱρἢ ἸΟΟΪΚΒ. 

28 Ἐὸν ἴδοι νὴ] Πρ ΤΥ ΘΔ Π6]6 : 
ΤΙΘ [ΒΡ [ἢ ἄοὰ {0111 6] ρ θη ΤΥ ἀδΥΚ 688. 

29 ΕῸΓΣ ὉΥ͂ {μεθ 1 ἢανθ συ {πγουρἢ ἃ ἰγῸ0ρ ; 
Απά ὈΥ͂ ΤΩΥ αοἀ δαγθ 1 Ἰοαρϑα οὐδὲ ἃ Μ8]]. 

80 4. (ον αοά, Ηΐ8 ὙΔΥ͂ 18 ροτγίδοί : 
ΤῊ πνογά οὗ 86 [0ΕΡ ἰ5 γιὰ : 
Ἧς ἐδ 8 Ὀυ ΚΙ οΓ ἰο 8]1 ἰῃοβ6 {πδὺ ἐγυβὺ ἴῃ Εἰμ.. 

81 ΕὟΓ πδο 9 αοἀ βαυὰ μ6 ΖΕ} ὃ 
Οὐ γῶῆο ὦ 8. σοοΚ βᾶνο οὖσῦ Οοὐἂ ὃ 

ὁ2 ἢ ὦ ἀοἄ ἐμαὶ ρίγάἀο. ἢ τπ6 τὶ βιγθηρΊ, 
Απά πῃ Καί ΤΥ ὙΔΥ͂ Ρογίθοϊ, 

89 Ηδ πιβκοϑίῃ ΠΥ ἔδοι {π|κ6 μἰη8᾽ [δ6ξ, 
Δηᾷ βοιοι ἢ πιὸ ὈΡΟῚ ΤΩΥ͂ Πρ Ὀ]ΔΟ68, 

84 Ἠδ ἰρδοβοῦμι ΠΥ Π8η48 ἴ0 ΜΆΓ, 
80 ἐμαὶ ἃ θΟῪ οἷ βίθϑὶ 18 Ὀσόκϑῃ ὈΥ τηΐπ6 ΔΙΤΊΩΒ. 
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[58 ΤῊΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΔΙΜΗ. 

90 Τοῦ Παϑὺ 8150 ρίνϑη τὴϑ {π6 8}}1614 οὗἨἁ [ΠΥ ΒΑ] νϑίῖ 08 : 
Αμὰ ἐγ τὶριῦ μαηα δίῃ ΠΟ] θη π16 ὉΡ, 
Απα [ΔῪ ροη ]θ 688 Ὠδίῃ τη846 Ιη6 ρτοδί, 

86 Τπου ἢὨαϑὺ δα γροθα ΤΩΥ͂ ΒίθρΒ ὉΠ ΘΓ Ὠ16, 
Ταδὺῦ τὰν ἔδοῦ ἀἰὰ ποὲ 8}1Ρ. 

87 1 ἢδγνα ρΡυζβιιοα Τη]Π6 ΘΠΘΠῚΐ68, Δα ονογίδ κῃ ὑβθῖ : 
ΝοΙίμον αἰά Γ ἴαγῃ αραϊη {1}} (ΠΒΘΥ ΓΘ οΟμβυμπηθα, 

88 [ἀν ψουμαδα μοι [Πδὺ ΠΟΥ ΤΟΓΘ ποῦ 8.0]6 [0 Τἰδ6: 
ΤΠΘΥ δΓ6 8116} ὩΠα ΘΓ ΤΩΥ ἰδοῦ. 

89 ΕΓ μου μιδϑὺ ρίγαθα τὰθ Ψ1Ὲ βίσοηρίῃ απΐο 86 Ὀδίι]6 : 
Τοῦ μϑϑύ δα θαιιοα ὑπάθγ ταθ ἴπο86 [δύ ΤΟΒ6 ὉΡ δρδὶῃβὶ 1τη6. 

40 Τπου δαϑῦ 8180 ρίνϑῃ τὴϑ {π6 ἤθΟ8 οὐ τη ΘΠΘΙΆΪΘΒ ; 
Τραὶ 1 παρ ῦ ἀΘΒΊΓΟΥ ἰδ 6 πὶ ὑμαύ μαὺθ τη6. ᾿ 

41 ὙΒΟΥ οτοά, θὺὺ ἐλθγδ ᾿ιῦα8 ΔΟΠΘ ὕο βαγο ἑΐδηι: 
νον απίο {ῃ6 ΟΒΡ, θαΐ 6 δηβιοσγοα {μι ηοΐ. 

42 Τθδη ἀϊά 1 θοαὶ {Π6πλ 8118] 85 {86 ἀυϑ Ὀοΐογο {μ6 πὶπᾶ: 
Ι ἀϊά οαϑὶ {θτὰ οὐὖ 45 (86 αἰγῦ ἴῃ {868 δἰγθοίβ. 

48 Τῆου ᾿αϑὲ ἀ 6] Ἰγογθα τὴθ ἔγομῃ ὑμ6 β γ νἹρ85 οὗὨ (6 ῬΘΟρΪθ; 
πὰ ἴμοιυ ᾿αβὲ 846 τηὸ {86 Ποδα οὗ [ῃ6 Ὠρδίῃρη : 
Α Ὀ]6 ὡδοην 1 αν ποὺ Κῆοτσι 8 8}} ΒΟΥ Π16. 

44 ΑΜΒ ΒΟΟῊ 88 (ΠΟΥ͂ ΠΘΆΓ οὗ τη6, {Π6Υ̓́ 814]}] ΟὈΘΥ͂ ΙΩ6: 
ΤῊ 5 ΓΔΠΡΌΓΒ 8Π.8}} ϑα υαἱξ ΓΒΘΙΊΒΘΙΥ68 ηΐο ΤηΘ. 

45 ΤΒ6 βύγδῃρϑιβ 888} [816 ΑΙὝΑΥ, 
Απὰ Ὀ9 αἰγαϊα ουῦ οἵἨ ὑ{δοὶν ο]οϑθ ρ]δο6β. 

4606 Τὸ 080 Ἰἰνοίι ; δῃᾶ Ὀ]οββοα δ τὰν ΒΟΟΚ ; 
Αμπά Ἰοὲ {ῃ6 αοάἂ οὗ τὰ 

47 1 ἢ Οἀοάἂ (μδΐ ἀνϑηροίῃ τη6, 
Απὰ βυρθά ποῖ {86 ῬΘΟρΡΪα ὉΠ Τη6. 

48 Ἠδ ἀο] γογοίῃ τὴ6 1ΤῸΠῚ ΤΠ 6 ΘΠ ΘΠ Ϊ68 : 

Βδ  ναϊϊοη θ6 οχδὶ ρα. 

Υοε, ἴδοι 11τϑϑὺ πιθ ὉΡ δον ἴΠμο86 ὑμαὺ ΤἼ86 ὮΡ δρϑίηβὺ Πη6 : 
ΤΊου δαβὶ ἀθ νογοά τὴ6 ἴσοι {Π6 ν]Ἱο]οηὺ τη. 

49 ΤΠογοίοσθ Μ111}1 σῖνο ὑμδη 8 πηΐο ἴμ66, Ο ΟΒΏ, διλοησ (ἢ 6 μοδίΒ η, 
Απὰα βἷηρ, ργᾶ18365 υηΐο {ΠΥ͂ ΠδΠΊ6. 

δ0 Οατοδῦ ἀθ] νογϑηοα οίσοῦῃ 6 ἰο 818 Κίηρ; 
Απὰ 5μϑνθί ΤΏΘΓΟΥ͂ ἰο ὮΪΒ δῃοϊηίοα, 
Το θενὰ, δπα ἰο ἢ18 β6θα [ὉΓ Θυ ΟσΘ. 

ἘΧΈΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΘΑΙ͂, 

ΤΗῈ ΤΙΤΙ,Ε.- -Τ ὁ ε111]0, 85 ἴᾺΓ 859 (6 τογὰβ οὗὨ 
Πανὶ, 8 11 ἐμαὶ οὗἩ Ῥη, χχχυΐ., (Π9 στοϑίὶ οὗἉ ἰΐ 
Τοταϊμἀβ 18 ΒίγοηρΥ οὗ δαί, χχχὶ. 80, ἰπ ῥδγὶ 
οὗ ἔχ. χυ. 1: Νυῃ. χχὶ. 17; δηάὰ ἰβ ουηὰ 11|κ6- 
Ϊ80 ἴῃ 2 ὅδπι. χχὶϊ., ΠΘΓΘ (8 ῬΒ8] ΔΡΡΘΩΓΒ 
ἴῃ 18 ἰδίοτ᾽ 64] σοπποοίίου, τὶ (ἢ Βοηγο ἃ ΠΥ ΘΠ 668, 
γε ΘΒβθη( . }}7 (16 Βαηθ. [πῃ τηοϑὺ ὁ8808 (0 
881 οὗ οὖν οοἰϊοοίΐοα Β85 06 οΥἱχίπαὶ δηὰ 

ὈοίίοΓ τοδάϊηρβ (υἱά. ὈΘ]ον ροπ ἰἰ8 τοϊδιΐοη ἰὸ 
2 ὅδπι. χχὶϊ.). ΑἹ] {115 18 ἴῃ ἔαυουῦ οὗ {μ6 ν᾽ δ 
88. 1 ψψὰ8 ἴῃ οὔθ οὗ (086 ἰΒίοΥ 641 ὈοΟΪκ8 ἔΓΟπὶ 
ψὶοὰ (6 δυῦθον οὗἨἩ (ἢ 6 ὈΟΟΙ οὗἨἩ ϑαδιαοὶ πιδάθ 
ὀχίγδοίβυ Τὴ 80 οὗ {μ18 Ῥβ8] ἰῃ ΡΒ. οχυϊ. 
δά οχ]ΐν. 1ἴθ ἴῃ ἴανον οὗ 18 σγοαὺ δηπίἰαυ ιν, 89 
Ὑ7011 δ8 86 086 οὗ νοῦ. 80 ἰῃ ΡΤοΥ͂. ΧΧΣ. ὅ, δπά 
ΥΟΥ. 88 ἴῃ ΗΔΌ. 111. 190. ΗΟ ΤΙΔΩΥ͂ ΡΑΥιϊου τ ἴῃ 
{μ9 οοῃίθηίβ πὰ ΘΧργθββί οἢ8 οὗ (19 Ῥβδϊπι ἀζΓ00 

πὰ Θανὶά, (αὶ ΟΠἿΥ ΟἸΒι. ἀπὰ Ηυρῆ. (δὶ πκ οὗ 
ἃ ἰαίοῦ δ Π0Υ. ΤΠΟΓΘ 8 Ἰἰκονν]89 πὸ ταὶϊα 
ΤΘΆΒΟῺ [ὉΥ Γορδτγάϊηρ {}}6 ΟἹ οΒί Ὡς ΘΟ Γ80 88 8 ἰαί Ὁ 
δαἀαϊοη (Ηἰἰσὶς ἀξαὶϊπδὲὶ Ηυρ.). Βαϊ οίηρ δυ- 
ἐπαπίϊο, ᾿Πδϑιη ἢ 88 1 ΡΓΟΒΌΡΡΟΞΒΘΒ 86 ῬΤΟΡΒΘΟΥ͂ 
2 3811. Υἱὶ., 1Ἢ Γοΐδιβ ἰο {110 αν ροσῖοῦ οὗ θαυ 8 
116, 1 ποῦ δυθῃ ἰο {16 {ἰπ|6 οὗἉὨ .ἷ8 αγὶης βοῃρ, 
2 ὅδπι. χχὶϊ. Τὴ Ῥσχοπιϊποηί ἔδθαίαγοθ οὗἅὨ {Ἰν6 
Βα δ᾽ οὐ ἄρσγοθ ψΠ8 (Πἷ8, πὰ ἀο ποί Δ]]0ΟὟ υ8 10 
ταϊβίακο (Π6 Το Γοβρϑοίΐνο υἱοὺν ΟΥ̓Δ ΥΟΡῪ ἱπιροτί- 
δὶ ρμογὶοα οὗὨ Ἰἰἴθ, δϑρϑοίδ}ν αρὶ(αἰθα ὈΥ ΝῈΓ 
δηὰ [κ δυθηΐβ, Ὀπὶ γοῖ Ὁσοιρσηὶ ὉΥ 5τ8οθ ἴο κ 
88 018ΓΔ 0 ᾺΟΥῪ σΟΠΟΙ] 10. ; δηά {Π| 60 Ἰ68ἀ ἴο 8 Ρογϊ οὐ 
ἴα ψΐοῖ θαυ, δὕΟΥ παυΐηρ σοῖο ἔοτὶ υἱοίουϊ- 
ΟἿ ΟΥ̓́ΣΡ ἀοπηθδίϊο ἔου 8, ἃπ ἃ 88 8 ἰεῖηρ υἱοϊοσγϊοιϑ 
ἸΠκΚονν 86 ΟΥ̓ΘΡ ΟΣ πδίΐοηβθ, δὰ πάθον ἤδαυο, 
ὁ ἰδ ὁΠ9 8146 ργ81868 {π6 ον εὔογἀ θα πὶ ὈΥ 
Θοά 88 8 βίψη οἵ Ηἰβ8 σοπαἀ δβοθηϑίοηυ δηᾶὰ ἔδυοσ, 
δπα οα ἰδ ΟΥΒΟΥ σΘΙοὈγαί68 118 48 ἴ:6 σονδιὰ 
οὗ μὶ8 ἀογοίϊοῃ ἰο Ζεοιοναῖ. ἨἩἱϊισὶς, ἱμοσζοΐοσο, 



ῬΒΑΙΜ ΧΥΠ͵ΠΙ. 189 

Τοίεγθ, ὀρθοῖ! γοτα. 48 δὰ 44, ἰο {Π|ὸ ἴδοὶ 
προιοηθὶ 2 ὅδ). νἱϊἱ. 9 84ᾳ., ὑμδὲὶ [ἢ βοῇ οὗ 8 
ἀἰδίαπι κί ὑὈτουχιῦ χίθ ἴο δαυϊὰ, ἤθη οα 
δ τοίη ἴσοι ἄτϑα, 8 δὰ 1ἰΠ|κο 86 δοπαπογοα 
(86 Βάοπιΐτ 6, απ ὰ βιοοα αἱ ἢ δηὰ οὗ ἷβ οχρεοὰὶ- 
ιἰἰοη οἵ ΜἈΓ: δηα ὙὯ6η ἐδ9 Βδήονβ Ποῖ [ἢ 
τεῦς Πἰοὰ οὗὐἠ ΑΑὐδαϊοπι, δὰ ὑμθ ἰγδηβρυύθϑϑίοη 
ἐοαμη 6 ν᾿ Βαϊ βοῦα δὰ οἡ ον δοοοιυῃηΐῖ, 
ἤτον ὑροπ ἷ5 16 δὰ ἷ8 δβδουὶ, δα ποὶ γοί 
ἰτου δε (ἢ6 βυμδῃϊηθ οὗ ἷ8 Βαρρίμθθ8. 789 
πιθο!οη οἵ ὅδ! δ οσ 8}} ἷ8 δπϑιΐθθ ΣΟ ἀ6ΥΒ 
μὲαι δοηϑρίσυουϑ 88 ἰμ8 πιοϑὶ ἀδῆροσοιβ οὗ δ], 
γρὸ ἰ8 ἰ86 ἰα8ὲ ἰο 0 Τογζοίϊοθῃ, δουρὶ 8 
εἴπ δὰ Ἰομς ϑῖπ 60 Ῥα8804 διΥαΥ. ΤῈ ΤΌΓΩ ἴῃ 
πθϊοῦ (686 ἔδοίϑ δο ρυὶ τοχοίμον, ϑῦον8 ὑδαὶ 
ὙΠ ΔΥΘ ἴθ γὸ ἃ γοϊγοβροο τ σὰ Θχίθη 8 ΟΥ̓ΘΡ 8 
ἰοης ρογίοά, αὶ ν ποῖ οσουγγοά οα ἴδ0 ἀδν οἵ 
ἰδ6 οοιηροβιεΐοη οὗ (6 Ῥ88]π), δηὰ οτἱ χκἰ μαϊθὰ (119 
ἰοηθ9 οὗ (6 Βοηρςξ ἰοχοίο τὶ 118 Βοηιϊ τη ηἴ8. 
ΤΙ|0 πϑπ|6, δογυϑδηὶ οὗ Φοῃονδῖ, πιΐοὰ 1)ανα 
ξἰτοβ ἴο Εἰ π)86]7 ἴπ ἢνἷ8 ῬΥΔΥ ΓΒ, ΡΒ. χίχ. 11, 18 ; 
εαἰτ, 10; 2 ὅπαι. Υἱϊ. 20, δῃὰ ἔθ γο ἰῃ 8 θη 6 ΓΔ] 
868886 ἰῃ ὙΠ ΟὮ ΟΥ̓ΘΤΥ͂ Ρἱοιίϊβ [5γδοὶϊῖο ταὶ ϊ 136 
ἶϊ, 18 ογο πὰ (6 (ἰ{10, 85 ἰῃ 8. χχχυνὶ., ἰῇ {6 
Ῥτεζηδηὶ πηοδηΐης οὗὨ δ ΟΥ̓ ΟἾΔ] πλθ ὅπ Βοη- 
ΟΥΔΌ]6 {1{|6Ὸ ὧϑ Δῆοβοϑ ὈθΆΓ5 ἰἰὶ, θουϊ. χχχίν. δ; 
405. χχῖγ. 29: (6 Ῥγοροϑίθ, Ψ6γ. υἱΐ, 25 δηὰ 
εἰδονθογο, οα βοσουηίὶ οὗ {ἰοῖν ἰδϑίοτὶ 68] ροβίιΐοη 
85. ἴ)0 δροοίμ! σοιῃπιϊβϑίοπθαὰ ἰῃϑι τα πη θη οὗὨ 
θοὰ; κηὰ αν ἸΙΚονν 8 ἢ88 τοοοίγοα ἴὶ Ὀοΐης 
ΤεοοφηϊΣοὰ 45 βυοὰ ὮΥ [6 τ᾿ποὰἱ οὗ Φο ονυδῆ, 
Ῥε. Ἰχχχῖχ. 8, 30. Α ράγα οὶ ἰο ἐϊ8 '80 ἴῃ (ἢ9 
{116 οὗὁἨ βουθγαὶ Ῥββὶπιϑ 15 Τοαη ἴῃ ἰ18 0.80 δ΄ {89 
ΜΕΙΒΒΙΒΕ οὗ τηοβί οὗ 186 ορίβίοβ οὗ (89 δροϑ- 
1168. 

ἴτθ ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ὙΒΕΙΝ ΑΒΕΒΑΝΟΕΜΕΝΤΊ.- 
Εἰγβὲ, (τὸ ἴα δ οσργοϑϑίΐοη οὗ ἴθηὰθν τοϑίρπδ- 
ἰοα ἴο οδονδ (Υ6γ. 1), ἴ6 Ῥεγοίθοιον δηὰ Ποτγὰ, 
ΟΟΠΒΟΑΌΘΏΙΥ δοιαὶ δηὰ ΠΟΥΟΡ βουρίιῦ ἰη νδὶν 
(τον. 2); ἔθη οι ]ονγϑ (δ 6 ρτὶποῖραὶ οἷδιι89 (6 Ὁ 
8), [86 ἀπο] ρς οΥ͂ υιῖςὶ ο τ ἐἶο Θβϑοη 1α] 
βυδ]οοὶ οΥ̓͂ (6 ῬΘ41η), παι οἷγ : (16 ἐλαπχίμἑ σοη- 
Ἰβείοη, ἰθὺ τἷϊδ Φο ον [858 ἀοϊϊνογοὰ ἰδ9 
Ῥεδὶ υἱδὺ ἔγοτα ιἷθ ϑηθταΐοϑ ἰῸ ΒΏΒΥΤΟΡ ἰ0 ὈΥΘΥΘΓ. 
Τὰ ξτοδίηθββ οὐ (6 ἀδπρζοῦ 18 1ϊΠΠυϑίταιοα {πε 
4 δηὰ δ); [6 ΡΓΑΥ͂ΘΥΓ 8 ὙΔΥΠΙΪΥ͂ τιθϑῃϊοη θα δηιὶ 
ἴϊ8 δανίης Ὀθ6α Βοατὰ (γογῦ. 6). Ηἰἷ5 δοπιϊης [9 
δοῖρ ἴῃ τ89 δδτί βαυαῖκο δὰ ἰθπιροϑὺ (ποὺ τα τοῖν 
δρυταίΐτο δ Ηυρῖ. οοπίθηαβ) 18 πιαρηβοθηιν 
δΔη δαγρυι βμὶγ ἀοβογί θὰ (τογβ. 7-18) ; ὑπὸ ἀ6- 
ἰἴνοσποθ ὉῪ [9 Βαπὰ οὗἩ αοὰ ἰῃ ἰδ6 πιοπιθαί οἵ 
80 Ζτοδίοδὶ ἀδΏροΣ 8 {πΠΔῸ ΚΙΊ ΠΥ τοοορηϊζοα 88 
δ Ῥ»τοοῦ οὔ Ηΐ8 χοοά ρ]θάβιιγο (νογβ. 16-19), (0 
τοπαγὰ (ῃ6 ρίουβ οοπάποῖ οὗ ΗἶΐβΒ βογυδηῖΐ (Υ  Ὑ8 
20-2δ), πίοι ἰ8 ἐουαπάοά ἴῃ (δ τηογᾺ] παίαγο οὗ 
θΘοὰ ΗϊπιϑεὶΓ {(τοτβ. 24-27), δηά κίνοβ (8 σϑᾶϑοῃ 
δηὰ ρῥἰοάχο οὗὮὨ 8 βδαρροτὶ οΥ̓ ἔ!6 Ῥϑα] αι 8.᾽ 8 119 
(τετβ, 28, 29). Τῇθη τ Ῥβα)πηῖϑ Ὀδρὶπβ ἴ0 
Ῥγδῖβα ει ον 88 ([{ 6 ΟὨΪΥ ἰγθ Οο δηὰ ἔλι ἢ Γα] 
"εἰρετ (τογβ. 80, 81). Τμΐθ 18 ἱπιογταρίθα ἴῃ 
ἴοττη ὈὉΥ 116 τοίγοθρϑοιϊνθ τονΐθν (ΔΙ μοι (6 Υ0 
15 ΔΟΙΌΛΙΥ ἃ ὑταϊθίηρ ΟΘο4) νι ϊοὰ (6 Ῥϑα]πῖϑι 
ὯΔΚ65 νεῖ ἢ ΓΟ ΓΘ 66 ἰ0 Πἷ8 Γοροδίθα ὀχρογί θη 668 
ο 186 δβϑίϑίδπος οὗ αοὰ ἴῃ ἀοπιοδιΐο ἔδυ ὰ8, δαπὰ 
ἴῃ ἰογεί χη τ Υ8 ἔγετβ. 82-450). [ἐ 18 ἐπ θη, μον- 
τον, ἰδίκοη ὑρ δρδίῃ ἀἰγθοιν, δμὰ Ὀγουκι ἴὸ 8 
δδἰἰδίβοίοτ σομοϊυδίοη ἴῃ ἔν Ὸ δι Γορ 68, βγϑὶ, ἐδ 9 
ϑυηπιΐπας πρ οΥ̓͂ ἐπδηἰκααί νὶπρς ἴου [86 δουπάδηοθ 
οἵ Βεὶρ αἴοτἀοι 88 }ι181 ἀοβοντ θὰ (γοσβ. 46-48), 
κηὰ (Π6ὴ ἰὴ γτονγα οὗὨ ὑἱπδηϊκοχί νης τ ιλοῖι Ἰοοῖς ἴασ 

Ὀογοπὰ 89 Ὀουηα8 οὗ ϑγδοὶ (γϑγβ. 49, δ0), ἰη 
δῖ. ἰὰ 89 Μοβϑϊδηΐο ργοπιδ6 δη ἀθϑιϊην σίνεη 
ἰο θανὶὰ δηὰ δἰ8 βϑϑι.. 

1τ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΤῸ 2 ΑΜ. ΧΧΙΙ.-- -Ἴ 6 ΟἹ ΔΟΥ Ὑἱ ον 
ταὶ ἰδ μοὰ Ὀγ Ηθηρθὶ. νγὰ8 [Ὁ {116 οτῖ σιν οὗὨ 1}}0 
ἀου]9 γϑσοθηβίου οὗ {18 Ῥβα]πὶ οὗἩ (μδι κερί νίης 

ΟΝ ἱπβίθδα οἵ Ὑ, νυβίοι ἰδ αβοὰ θἰβον μετ 
ἴῃ 1.168) τγὰ8 ἰο 6 τοίογσοἁ ἰο αν ἃ δ 1πι86], 
δά ἱπαορὰ 80 ἐδιαὶ 2 ϑαπι. χχὶϊ. 18. ἃ ἰδίον. Ὀαΐ ἰμ- 
ἀοροηάοον γαγίδιΐοα, υἱὰδ οχργοβϑίοηϑ Ὑγϊσ ἢ 
0.6 σἰΟ50Ώ, ΘΙΏΡΒΔ(10, δηα αἱ {ἰπ|68 χρη δίουγ. 
ατγδιλ ΘΓ ΒΌῈΡΡΟ395 8ῃ ἰηϊθηϊϊ ὁπ] γον ϑῖοι οὗ (86 
ἰοχὺ οὗ ἐμοὸ Ἀβδ)πι, Ὀυΐ διϊθιηρίβϑ (1π πον, 8Ζ- 
ἐσεί. ϑιμα. 1. 1) ἰο δῆον, ὈΥ ἃ οἷοϑο σομιραυῦίβοῃ, 
ἐμαὶ 2 δι). χχὶϊ. αὔογἀ8 ἱπγουχιουΐ ἐαδίοῦ δηθὰ 
τσογδ6 τοδαϊηρθ, ὈΥ 8 ἀϊδογοηῖ Βαπὰ ἤγοιῃ (δαὶ οἴ 
{(π9 δ ΒΥ. Οα (9 οὐμον μαηά, ὕόου θηρον 9 
(πιπιεηί. Οτξ., 1833), βου ἰο δον ἐμαὶ {119 
Ὀθοίιον γοδαϊηρ8 ἃγὸ Του ἃ ΠΟῪ ἰπ {Π}0 ΟΠ 6, ΠΟΥ ἴῃ 
{86 οἰμον, (δδὺ ἐμ ἀονὶαἰϊοη5 γοτο πο ἰηΐθῃ- 
ὑϊοηδῖ, Ὀὰϊ ἀοοὶἀθηίδ)ὶ, οοοαβί ομ θα ὈΥ ΟΓᾺ] ἐγτδκ ἰ- 
(ἴοη, δηἃ ἰἰΔλ0 σαΓΘ]β8η 688 οὗἩ (6 σοργὶδί; δηὰ 
{Πδὺ Ὀοϊ ἑαχίϑ δυὸ δῦουϊ ὑῃ}9 Βαπιθ γ]06; {1 
ὑπὸ οτἰβοργαργ, Βονοῦον, οὐ δοσουηΐ οὗ ἰπ0 
1958 ἔγοαιιθηῦ 59 οὗὨ {{|ὸ νοῦγοὶ βίζη8, ὈΘΑΥΒ 88 
δοίης οἰαταοίογ, 16 Ἰαϊίον 18 οχρίδϊ ποιὰ ὈΓ 
Ενγαϊα ἔγοπι {Π|0ὸ 86 οὗἁἨἁ δῇ αποίθηϊ ΜΙ, Ηαυρίοϊὰ 
ΒΟΝΒ {δὶ ὀνθ ἰπ (9 ΟΥΠΒΟΣΓΔΡΏΥ ὯῸ Βυγ9 
ῬΓΪποΐρῖο σὴ Ὅ6 σαγγὶθὰ οαἱ, ἐἰναῦ πιοϑὲ οὗ 9 
ΤΡ Δ(Ι0Π8 ἴῃ 2 ὅδ. χχὶϊ. ἀο ποῖ δἱ 4}} ἀθϑοῦνϑθ 
16 Ργοίεγοῃοο βοποί  γ608 ρσίγοῃ (0 66), δηὰ ἀ6- 
τἶνοϑ {Πιθχ ἔγοιῃ σᾶ γ6}688 ΘοΟργίης δπὰ ἐγδαϊιϊοη. 
ΗἸἰΖί; πον δζαίϊῃ τπηδϊ ἰδ ἢ8 [ἢ 6 ἸΠΔΟρΡΘάΘη090 οὗ 
οι τϑοθηβϑίοηϑ, ΒΘ ἐμ 9} οὗ ΜΕ] οἷν σΙΎ68 10 οΥἰκχὶ- 
ΠΑ] Ρυγο ἰθχὶ θη γΓΟΙΥ, γοὶ ἢ6 ΒΌΡΡΟΒ68 ἐμδὺ 1119 
ἔοντα οὗ ἰμοὸ ἰοχί οἵ Ρβ. χυ!. 18 ἴον 816 πηοϑὺ ραγί 
ΡΓΟδγδΌϊο, δὰ θχρίδίηβ ἱὰ ἰθυ8: Ταὶς ἐμ0 
8] 18 ἱῃσοτρογαιθα ἴῃ 8. Βἰϑιουὶοαὶ ὈΟΟΪΚ 8, ΔΘ 
ῃ6 ἔαϊθ οὐ αἰ πἰϑίογῖσαὶ ἰθχίβ; [π6 γτοϑρϑοὺ [ὉΓ 
ἐποῖν ροοίϊοαὶ ἔοι, γγίθηηα δηὰ τηονθιηθηΐ ΥὙΟΥΥ 
8008 Υἱο] ἀοἀ δηὰ αἰδαρρθαγοὰ Ὀϑέογθ {10 ὀᾶσα [ὉΥ 
110 Β1Π1Ρ10 Β0η86, ποὺ ἰ0 βρϑεῖ οἵ (18 ἔδοὶ ιἰιὰῖ 
10 ἰοχὶ νγἃ8 αἴζοτ ιν γἀ8 δοσθηϊθα 88 Ῥτο586, νν}}}}31 
ἴῃ ὑπ Ὀοοῖς οὗ Ῥ88]πὶ8 ἰΐ νγὰϑ δοδϑηϊθα 88 ῬοθίγΥ. 
θο] ἰχϑο ὑπ᾽ η κ8 {ἰιδὺ (ἰ19 Δ 8]9 οὗ δανία («ἰὸν 
λα ψγαπιῖ) 6τΘ {0 βδουγοθ οὗ 2. ϑαιη. χχὶῖ., ἴὰ 
να ϊοῖ [86 Ῥθαΐὰὰ δὰ Ὀδθη ἱποογρογδιθά, δὰ 
ἔγοτι νυν ἱσ ΠΠἸΚονγῖ89 ἐῃ 9. ἰδίοτγίδη ἀθγιγθα τυοἷλ 
Ὀδϑἀθβ. Ηοφ αρῦϑοβ νι Ηιρίοϊ ἃ, θυ Τϑιηα τ (5 
(μαι 2 ὅδηι. χχὶϊ. βοιννϑ (6 ᾿Ἰίσθη86 οὗ ρορυ αν 
Ἰληρυδχο. ΟἾἸβϑὰ. βικ8 ἰπ (}}8 ον! θη οἵ ἃ ἔγὸθ 
ἰῃἰογροϊαϊίου τὶ ἰςΟΓΆΥΥ Ρῥτοάιιοι οι Ὀθίονθ 
(9 010856 οὗ [86 ΟδΔηῃοη. 

ϑιισ. 1. ον. 1. Σ1ονθ 99 δϑοοϊ ομδῖθὶν 
[ἀ. Υ., 7 ωὧἱὲδ ἰουα (λε6].--- δ 18. οἰϑϑννμθῦο 10 
ΟἿΪΥ σπορὰ υϑοὰ ἰῃ Ηοῦτον ἴο ΟΧΡΓΘ88 ἴ}ν0 Ἰον οἵὗἁὨ 
τ ἰο 6Θοἂ κμπά ἰΐο νοτὰ υϑοὰ Βόγο, ὈΓΤ, 8 
ἰουπά οἷν ἰπ (6 Ῥὶοὶ δπὰ ἴθ 1|}6 5696 οὗ ΡΙ(Υ. 
Βυϊ ἐμὶ8 νψοτὰ ἰὴ ἐδθ Αγαπραϊο [88 10 116 ζαΐ {19 
ταϑϑηΐϊηβ οὗ Ἰονο. δηὰ Ατδιηδῖὶο χρυ ϑβίοβ ΓΘ 
ποῖ ἰηἰγοεαυθηῦ ἰὼ [80 ἸΔΟΥ6 δησίθηϊ 859 νν6}}] ἃ8 ἰῃ 
116 Ἰἰοίονς Ηδῦγον ψυιησθ. ΤΏΘ ῥτοροβδαὶ οἵ 
Ηἰισὶκ, ἰποτοΐογο, ἰο οογγοοῦ (06 ΤΊ ὈΥ Ὧ διὰ 
οἰδησο (πο νονγοὶ Ροϊηίβ, ἰΒ ἀπηθοοϑθᾶγγ. ΤῈ 
Β6η86, ννῆϊοσἢ τουϊὰ Ὀ6: 51 π΄} οχίῖοὶ ΤὮρα,᾽" 
νου ἃ θ6 ΥΘΡῪ ΒρΡΡτγοργίαίε δὖ ἐδ Ὀοφίππίηρ οὗ ἃ 
βοης οὗ ΡΓδῖ89 δῃὰ {μδη καρίνα. Βα ἰο ἀουδι 
οὗ δὴ ὀχργϑϑϑβίοῃῃ οὗ ἰονο ἰὸ αοἀ ἴῃ {πὸ πουϊὰ οὗ 
Βανῖα, θοσᾶσδθ διιοὴς ἰμ9 δηοΐθηὶ ΗΘΌΓΘΥΒ [Π6 
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ἔεαν οὐἠ αοἂ γγαβ δ'οῃϑθ ῬγΟΡΟῦ, ΟΥ6 ΟἿΪΥ δἴξοτ 
δαὶ. νἱ. δ, 186 σοηπροοίορα ἰΐἱὰ 8 ογιἰοϊϑιὰ οὗ 
Βογοὶ ΒΟΥ δὰ 18 ἰϑίου 681) τηοπαυιμθηίϑ, 
ψ ἰσ σοπιἰθιῃ 8 186] ὈΥ 1(8 ἀθδγοὶ 4016 μ6668- 
δἰ ἐγ οΥ̓ ἀοϊηςς Υἱοϊθῃσθ ίο μ9 ἰοχί. [ἢ {16 Ρρδτα]- 
161 ραββϑαζο, 2 ὅδαι. χχὶϊ., (ἷ8 γοῦϑθ ᾽85 ταληὶ- 
ΓΒΕ} Ὺ [δ] θη οὗ, ὉΥ βιιογίθηϊ παρ, τ} 1118} ἃ οΘορθη- 
βαίϊοι 18 Ὀ66η τη θ ὈΥ̓͂ Δ Θοϊαγβοηλοπίὶ οὗ {Π6 
πρχὶ γογβο, νοὶ (86 βσοοηίβ βοὴ αἰγνιἶθ ἰηΐο 
ἔνο γϑυβ68, ὈΥ͂ ἴῃ6 δΔααϊιίου, δον ὑπὸ ψοτὰ ἤοεί- 
Γ684, οὗἁὨἁ ἴἰὸ οἶκιιβθ: ΤΥ γοΐαρθ, ΤΥ ἀ6] ἸΥΘΓΟΥ, 
πὰ ἀο] γοργὰ τὴ6 ἔγοιῃ υἱοΐϊθηθθ. [|Κουγὶ86 ἴῃ 
(09 ἤτγϑι Ἰΐμο οὗὨ (818 σϑῦϑθ “ΠΥ ἀο᾽ τ γον ᾿ἢ 18 
το. 5 5. οχὶν. 2, δηά ἰὰ ἐλ ϑοσομπὰ ᾿ἴπο: αοὰ 
(Διολ 6) ταῦ τοοῖκ 88 γον. 46. 

γον. 2. [Τότ ἰ8 ἴῃ τι 8 γ9. 80 6 οδρίης Ρ 
οὔ πιρίϑρογ8, υἱά. ῬΒ88. χχχὶ. ; ̓χχὶ. ; οχ]ῖνυ. Ῥο:-: 
σχΟηΘ: ΚΤ ἰμαρ68, το αΥῸ πιοϑί οὗὅἁ ἰζθη 
ΟΥ̓ ἃ τιᾶτίϊα] ομαγδοίον, αύο Ὀογγοννοὶ ἔσο (0 
οσχρογίοηοο οἵ αν 180, δὰ ἐμ 6 ρΡοτγροίιαὶ 
βΒίγτυρχὶοβθ ἴῃ ψ σοῦ 8 γὰ8 Θηρηχοά, ϑβοὰθ οὗ 
{16πὶ 6.6 βυαρχοβίοα ὈΥ ἰδ παΐαταὶ οουμῆυτγαίϊοη 
οὗ Ῥαϊοβϑιΐηθ. Αἰρϊὰ (88 “ τοοῖκϑ᾽ δηὰ “ ἔδϑβι- 
ΠΟ5508᾽ Οὗ 18 Ὡδιΐνο ἰδπὰ, δηά (86 ὁ εἰκῇ ἰοτον᾽ 
Ῥογοθοά οἡ 8ολ9 ἰπϑοσθβϑὶ Ὁ]Ϊ0 οὕδρ, ἢ6 νεῖ (λ ΐθ 
Σιι190 Ὀδηιΐὶ οὐὗἨἩ ουἰϊανγα, δδὰ οὔἶθῃ ἰουπὰ ἃ 
βαίθ ἰἀϊηρ- Ρἶδοθ ἴγοπι ὑμ9 σαὶ οὗ ὅδυ].".-- 

ἹΜΨῪ ἘϊοοΟΙς.---ΑἸΟΧ 0 Ὁ: “448 {δὸ γοοῖ ἢ) 

οὗ (πο ἢτβί οἷδιιβθ ϑυχζοϑίβ ἰδ 1ᾶ68, οὗὁἨ σοῃσοαὶ- 
λθηῦ Δηα ΒοΟυΓΙΥ, 80 [9 γχοσῖζ (37) οὗ 80 Βεοροπάὰ 
οἴδυϑο [Δ. Υ͂., “Ἦν εἰγεπσίὴ ᾽ δυσροβίβ ὑἐμδὺ οὗ 
διγοησίῃ δηὰ ᾿0Ὁ}}}Πύ0 . Το σατο 'α Ὀογγοντοῦα 
ἔγοιῃ δῦ. χχχὶϊ, 4, δη ἃ ΓΟΔΡΡΘΑΓΒ ἴῃ ΡΒ. χοὶϊ. 1δ. 
Οοπρᾶγθ [8818 Β ῬΏΓΑΒΘ, γοοῖ οΥ͂ ασε8 ([8. χχγὶ. 4), 
δ ψἀ600᾽5 ΡἤΓΑ89, {Π0 δίοπε οὔ 7εγαοὶ (θη. χ᾿ΐκ. 
24. Ἐ--ΟΤἮῺΝΥ βισοῃββο]ὰ (Α.Υ͂., τίγεε8).---Ηπρῦ.: 
“ΤΣ 18 ἴὉ ΚΘΏΘΓΑΙ 8. βίγοῦρ δηὰ ποὺ θ851}γ 

δοορββί 19 ρῖδοθ, οδογάϊπς γοΐαχο δηὰ δβαίεϊγ; 8 
τηουπίαϊ, ἃ ΟΔΥ͂Θ, 8 ὙΓΌΘΡΠΘ5Β, εἴς. Οὐοιῃρ. 1 
δ). χχὶϊ!, 14, 190; χχῖν. 1: συΐμοβ γἱ. 2; 1588. 
χυχὶ. 16; ΦἁΦοὺ χχχίχ. 28." -- ΜῈῪ βμῃϊο] ἃ 
(Α. Υ., δωοξίεγ, ἃ Βρθοῖθθ οὗἠἨ β 9] ὰ). γα. 
Ῥβδ]ηι ἰἰϊ. 4 δυὰ ὅδφη. χν. 1, σβοῦο αοα 68]}5 
ΗΪβο 1} ΑὈγδηλ 8 8}}16]4."-- Ο. Α. Β.]-- όσα 
οὗ 1 βαϊνδϊίου.-- -Τὴῆο Ποτη 18 ἔγθαυθη 
(89 βριγο οὗὁὨ βίγϑοηριλ δηᾶά υἱοίογίουθ ῬΟΎΤΟΥ, 
γοὺ 9 Τοΐογσθῃσθ μοῦθ ἴθ ποὶ [0 αἰέξασζ, Ὀαὶ 
10 ρ»γοίεοίϊἼοπ. Ἠδθῶῆοθθ ἰδ ἔἤρσυγο 18 ῃοὺ ὈοΥ- 
χονοα ἤγοπι (89 Βοτα οὗ {10 ὈυΠ]οῸ (πιοϑὲ ἱπίογ- 
Ῥτοίθ 8), οὐ ἱπάθϑα οὗὨ (δ) ϑυυπιπιῖ(8 οὗ τηοχη 818 
μ λογῆδ ἴθ ΤΩΔῊΥ Ἰδηρσιακχοδ, 6. σ. Μαίίοτν- 
ογπ, αμίλοτη, εἰς.---Ο. Α. Β.7, δὰὶ οὗἁὨ ἐλά αἰίαν, 

1 Κίηρ 1ἱ, 28 (Ηἰἰ215).{-ιῺ( ( ΜΥ Βποίρδι (Α.0Χ.., 

4 [ὈοΠΠεσβοῖ : “ »Ὁ πιθδῶβ Ῥγορϑυὶν (89 οἱϑίϊ οἵ {δ τοοῖς, 
θα ἐδ τοοῖς )4 τίυθῃ ἰηΐο οἱϑῖθ; δηὰ ἫΝ (δθ μαγὰ δηὰ 

ΓΟΟΚ (Αγαῖπ, “1.2, πιοπηίΔ[η}.".-“ Ασοογαϊησὶν [Π6 
ἰάοα οὗ ἃ βκιίο (αηὰ ςοῃνθηϊθῃ) Ὠἰἰπκ.Ρίδοο, ργοάοιηἱηαΐοδ πῃ 

»ὴ, [αὐ οὗ στα Ἰουμπάδιίοῃ δηὰ ᾿μβοσοοβε Ὁ] Θηθα5 ἴῃ 

ΚΣ, ΤῈ ὁὯο ΒδᾳἼτο τοϊαϊμὰθ υ οὗ (6 ΕΔοταί ἴδ »ὴ, 18. 

χυΐ. 1; ΧΙΙ. 11, ([ὴ0 Πέτρα [ὈῬοΐτα], ἀοδοσί δὰ Ὁγ βέγαυο, χνὶ. 
4, 21, θῃης!]οδοὰ ἈΥ͂ Βύθϑῃ: ΣΟΟΚΒ ; [86 ΟἾΠΟΓ οὗ 1μ6 Ῥορηϊοίαπ 
ΓΕ Ἰῶνα ἼΧ [ΤῊ ὙΣΘ6], [9 τοίαψο μἷδοθ οὗ πὸ θ61.᾽" --Ο. 
Α. Β. 

1{{Β8ὲ [670 16. πο γϑίδγθῃοθ ἰῃ [η6 οοπέίοχί ἴο [9 ἴθι} ΟΥ 
ὉΠ16 αἴας οὐ ἴ86 ἴπγοπο οἵ οἷ, 85 μίασοθ οἵ γοΐαχο; ἐδ 
Σοίογοποο ἰ8 ΘΕ ΓΙ ΓΟΙΥ ἴο {πΠ6 τιυυηϊαίηδ απ ὀανοα κηὰ ΓΌΟΪτ8 
απ νὰ ΓΚ 6 ΤηΘ 08 οἵ ἀοίθποο. Τίιθ σοῃποοίίοη οἵ λογπ ἰτἢ 
ΒὨ ΘΙ ταἰκῆηῖ ἤινογ [10 ἀοίδσησί γο ἈΓῺ οἵ {πὸ δι Πηϊο, υὅ ἐΠ 6 
[ο!]ονὶης οσὶ πὰ [Π0 ΘΏΘΓΑΙ ἔοθοῦ οὗὨ Ε{|ὸ μαδδυξοὸ ἴΑΥῸΣ 

λιίσῃ ἰοισεν) --οἀἰοχαπάᾶου : “Τὸ Ηροῦτον νοχὰ 
ῬΙΟΡΟΥΙν ἀθηοίθβ αὶ ΡΪ869 80 Εἰρὰ 48 (ὁ Ὀ6 Ὀ6- 
γορὰ (6 γϑαοὰὶ οὗ ἀδηκον.᾽" [0 15 ἃ δἰχὶι σοὺ 
ΟΥ ογδξ δδογαϊηρ 8 βαΐδ σοίυκο, οἱά. 8. ἰχ. 9.--- 
Ο.Α.Β 

Μδην ἱπίογρτγοίθγβ, ἢ ἐπ6 δηοΐθηξ ἐγϑῃ518.- 
εἴο.8 (ΠἸκο σί86 Μϑυγον, Ηθηρδί., ΗΠ αρί.), τορατά 
“εἠουαὴ δυὰ Κ᾿ ἰϊ 85 ϑυ]θοίβ, {16 πδῖὴ63 τὰ ἰσ ἢ 
ἴο ον θδσῖὶ (0 88 Ηἰβ Ῥγϑάϊοαϊθ, βευθῃ οὗ 
σὰ σψουἹὰ ὑμὰ18 ὈῸ σοπίαϊποά ἴῃ νοῦ. 2, ἰοὸ 
ψ οι θη σϑί. αἰδοῖ! 68 Βοπ)6 ἱπιρογίαησθ. λέοβί 
γϑσθηὶ [μι ΘΓργοίογθ, δονγονον (Ηἰἰζίς δὴ 6} 286} 
᾿Πκονγ 86), πὰ 5 ἴῃ 4}} (ῃ6 πϑιηθ8, 80 κου 189 
ἴῃ “ελουκῖ δὰ ΕἸῚ, διαρ]  οαιτίοπβ οὗ ἐπ βυ!ῆςχ 
οἵ {μ6 τογῦ, νοῦ δορίαβ ἐμ Ῥβδ]α), γοὶ ποὶ 8.9 
ἰϊ9 ΓΘΑ] οὈ͵δοί., δι 88 (ἀ κίης ἃρ ἐἰ 6 γοσηιῖγθ οἵ 
89 ἄγει πο. Οηἱγ Ηἰιζὶς νου]ὰ ομάπρο ΑἿΣ 

ἰπίο Ὄμλε ον Βοάθρϑιμθν, δοοογάΐϊης ἰο Ῥβ. χὶχ. 
18. 

δέν. 11. Ὑ7ον. 8. Φομονδὰ 18 ποὶ 4 τοσδίϊνο ἴῃ 
{18 γογϑθ (βίον), θυΐ ἰπ δρροϑβιιἴοι ἰο 86 νψοτὰβ 
Ρἰδοθά Ὀοίογο ἴον οπρμλϑὶβ: {16 οὴ6 ὙΠῸ :ϑ 
Ῥτγαεϊβοά, ἐπαῦ 18, γιὸ 18 {116 βιι Ὁ) οὐ οΥ̓͂ {19 ΡΓ41868 
οὗἨ βγδοὶ, Ῥβ8. χὶυἹἝ!. 1; χουΐϊ. 4: οχὶϊὶ. 8: οχὶγ. 
ὃ; ΡογΒὰρ58 ἐδ φ]ογίουϑ Οηθ (Ππρῇ.}, ἐμαὶ 18, Η6 
ἰο σβοπὶ ΟἸΟΓΥ δ τηλ) οϑ Υ 18 δϑογίδοα. ΤῈθ 
ἰαιρογίθοιϑ δτο Ὡοὺ ἰο ὈΘ (δίκῃ 88 ζὰα! γο8 (ΠΥ 
διοϊθηῦ μέθυ ργθίθ 8), βίη66 {89 ζο ον ἢ βίο ρ 9 
ΒΏΟΥΘΒ ἐπδὺ {86 ΓΘίΘΥΘΠ6Θ 18 ἰ0 ργϑϑίης αοὰ οπ 
δοοουπὶ οὗ Ὀίν᾽ 6 Ποὶρ δγοδυ ὄχρογι πο; διὰ 
ΒΑΓΑΙΥ 88 ργοίθγ [68 νυνὶ (ἢ τοί οησο (0 ἃ ργονυϊουβ 
ΒρΡΘ6Ϊ4] ἀο]ίνούδησο (Ηἰ 214). [ὑ 5 ἔσθ, ΕἸΘῪ τὸ 
8 υϑοὰ Τγροαυθ ΪΥ ἔγοιῃ σοῦ 6 οπνηγάθ, ας 
{600 ἀδροπὰ ἀροη (πα ρογἔθοιϑ μοὶ οσοισ ὕσγοτα 
Υ6Γ. 4 οἡὐ. [ΠΥ πον ἰἰ680 ψογὰβ τ] αὶ ἐπηπη θα] - 
δίοῖν ΤΟ ]οῦν ἀγθ ἔοαπὰ ἰο ὃὈ6 ἃ τοσαρίτυ]αῖίοη οἶ 
ΤΩΔΏΥ͂ Ῥαγίϊου αν ΟΧροτίθΠ0685, [Δ 6 ἀθεβοτὶ ρίϊοη οὗ 
νυ σ ΠΊΔΊΟΒ 1860 οὗ (μ6 ἰδπιροβί, (Δ οη ἔτγοιχ 
οὐ 6 Γ [Ὠ ΘΟρ 868 ΟὨΪΥ͂ 88 κα ἄχυταιϊνο ᾿ἰΠβί γαῖ ο ἢ 
(Ε νν8]α, ἤθηρϑι., Ηυρῆ., θ6111286}}}; {8 6 [86 ᾿τὰ- 
Ῥογίθοιβ δγθ ἰδίζθῃ 88 ἰηἀοῆηΐϊίθ ἀοβὶ κηδιίομβ οὗ 
1π0 Ῥαϑί. [Ιῃ {18 ποῖ υῃ8118] ρΡοΘίΪσ] 860 (6 ΥῷὮὌ 
σον» τϊβουὺ ἀου δὲ ἴῃ γογβ. 20 δηὰ 28 βᾳ. οἴ 
ιὶ8 θα]. Βυὺ ἴπόγὸ ἐὺ ἰγολὶβ ΓΘΆΙΪΥ οὗ ἃ σο- 
σαρ᾿ἐυ]αύοη οὗὐἨ Ῥασιϊ συ δὰ δἰ γαῖαν ἰοαίγοθ 
αὶ ἃ χοίγοθροοῦ οὗ (86 ΙπογᾺ] δοιΐοῦ οὗ τ86 
Ῥβα]πιῖϑὺ δηὰ οὗ (9 ὀχρογίθῃοοϑθ πιλάο ὈΥ͂ Εἶπ 
ἴῃ σοπϑθαιθῆσθ οὗ (8. Ὑοὶ Βαῦο [80 δπιῖσγα 
ἀοϑοτιρίϊοα Β66Πὶ9 (0 ΤΟΙῸΡ (0 8 Ῥαγιἰοα αν 6886, 
ΟὨΪΥῪ ἰὰ ἀο65 ποῖ Το] ον εἰαὶ γον. 8 βῃυυ]ά Ὀ6 Ρὰξ 
δῦ ὑὴ9 ΒΗ Π10 {1π|0 8ἃ8 γογ. θ α«. Τ7Τ|15 τηοϊΐο οὗἩ 89 
οηἰΐγο ῬΒδ)1ιὴ ΡΡΘΑΥΒ γβί, πδιίροῖγ, ἰὼ (110 ἔΌΓΙα 
οὗ 8 ξϑῇργα) οἷαιδθ Ῥγοραγοὰ ὈΥ ἔΐ 6 ρῥγοάϊςδῖθ 
ιϑοὰ ἴῃ οΔΙ ἢ πρ ΡΟπ Φειονδθ. Βὰΐ ἰὺ ἰ8. ποὲ 
ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ, ΟἹ (198 δοσουπί, ἰο ἰγδηβ]δίο 1} α. 
ΒαυΡ: Ῥγδίβοὶ 6 δοϊμιονδαῖ,, ἴ οΥΥ. 

ϑισ. 11. γον. 4. Βαμᾶβ οὗ ἄθϑβι.---Τὴο 
ϑερί. δῃὰ (6 ΒΑ ΌΪΏ8 ἰγϑπδὶδίθ δογγοῦῦ [Α. Υ.]; 
δηά 2 ὅαπι. χχὶϊ., 6 τ ἐῃ6 εἴδυδα Ὀσσιηϑ υὶ 0} 
“(6 [4.. Υ.., τολεη], δηοί ον ποτὰ 15 αϑ6ά--- 
τσαυέ8. 89 Ῥ8.γ8}161] οἴδιϑοβ δῷῖγθθ ΥἙΣΥ γγ6}} 
ἢ (μϊ9, {89 νοῦ ποὶ β8ὸ Μὸ}]}]: δῃὰ ουῦ 
τοδαϊης 18 ᾿ΙΚουνῖδο πῃ Ῥβαίῃ οχυὶ. 8, δῃᾷὰ ἰ8 
ἸΙΚονΒβθ ὙΘΤΥ͂ δησΐίθην ((ἰαἰγίπ, Ηαρίε]α).--- 
Βτοοῖζα οὗ οΥἹἱ] [Α. Υ., ποοάε οΥ μπγοάϊν πεεπ]. 

[0 τοίδθγοηοθ ἴο {πὸ δΒυπιην δ οὗὨ ἢ1}18 ΟΥ πιοπηϊαίηα, ΟἿ 
10:086 ΤΟΟΚΥ, ΠογΉ-1Π|κὸ δαπιηιὶὶα αν 864 οἴζοη Τουπὰ τοῖαρο 
ποθ ρυγευοὰ Ὁγ ὅκα}. [Ὁ 8 Δ Ὀδδα  } ἄχαγο οὗὨ τὸ ῥγοζασῦ- 
ἰης στὸ οὗ ΨΦοδότνα), 6 }} 1 θαυ ἃ ἴω ἃ ἸΟΌΥῪ διιὰ ἱμβασιςξ» 
δι 16 μοαὶς, Ὑγσβογο .ι18 Βα! νδίζοη 5 βιιῶν.--Οα, Α.. 1}.] 



ῬΗΛΙΜ ΧΥ͂ΠΙ. 141] 

--ν}3 {ποτ ! ]γπτσεπιοί ἰο 20 ὑρ, 18 σΘΌΘΡ  ν Ὀυὶ 

ποῖ ἐχοϊϑι ΤΟΥ υϑοὰ (ΗΠ ΘηΖ3..) [ῸΥ πιορα] ἃ"- 
(γι δι 638, 849 νον 6595; πηι 5. τθη ἴἸΚ6η 
ΌΥ πι9ς1 ἱπίθγρυθιουβ ἃ59 8 γμεδοπιβεαίίοπ οὔ ὰπ- 
ΕΟ οηοαλο85 πη {ποὶγ δἰ λοῖβ, ὈΥ͂ Βολθ (76- 
τυ... αϊπον, ὁ. Η. ΜίοΒ,, ϑιυῖογ) 18 υπαουδιοοῖ 
ἀιγοοῦΥ οὗ ιἴχ6 ῥϑύϑοῃ οὗὨ ἰδ ὐδυϊ, δοσοταΐης ἴο 
2 Οον. τί. 1ὅ, σοιρ. 2 ὅδ, χχὶϊ!. 6; Ὀιὺὺ [110 
Ρλψεϊσαὶ σαὶ Βοιιίου (Βα λῖας.), ρα τον γοσορηϊζοά 
ὉΥ Οκῖν. δπὰ σιϊμουὶ ἀοιὺιλ ἴῃ Να, ἱ. 11; 5, 
χιὶ. 8 (Ηπὐρ΄.), 19 τοοοχηϊζοὰ ὈΥ τηοϑὺ γοσοηὶ ἰπ- 
ΑΟΓΡΓοῖοτ 88 Ὦθγ6 ράγλ 1161 ψὶ ἢ θα δηά (6 
ἰονσον ποτὶ, γοὶ ποῖ το] οχίσλ! Υ, (ἢ 9 ἸΟΊΤΟΓ 
σοτὶ ἃ γι} 219. βίγθαλβ ([. Η. Μ|οι.), θὰ ἃ8 
αὐψηνι τἰ εὐ δὰ ροταϊἰοη. 

[{ὕὲγν. ὃ. Βαπᾶβ οὗ [86 πη ἅθτ- υυοτ]ᾶ (Α.Υ͂., 
δογγοισα οὗ ἀεί). -- ον (86 οχρ]απαιίοη οΥ 160] 
οΥ υποτ- νου] οἱ. ΡΒ. γἱ. δὅ.-.--8β΄ πατθ8 οὗ ἄϑαϊἢ. 
--ῦῦό δΥωΘρΘιιο: “'αδγοβ οὗ ἀθδῖ τὸ χατγδίίνο οὗ 
ἴδ ἀδῆρον οἵ ἀϑδῖ ; (οΥ 5] ἰηχ8 απ (ἢ 111 ἂγ9 
ἔτεααδηι ἤσυγεϑ οὗ ἀϑῆροῦ δὰ πψηγἰαγίηρς ( οὐ 
χτϊ. 9. 10; 959. ἰχὶν δ; οχὶ. δ). ̓  --Ετονϑηϊϑᾶ 
1Δ9.--- Βατηοπ: “Το σπορὰ θγο υϑοα ἴῃ ΗοΌτοΟν, 
89 οἵἵτ σόογὰ »γευεηί ἀἰὰ ον σι 17, πθϑὴ8 ἴ0 αη- 
ὥρας, ἴὸ ο Ὀθίογσγθ. Τα ἰάθη 6 Ρὸ 8 (δὶ 
ἐδοθθ βηδιοβ μαιἱ, 49 10 γογϑ, Β  ἀἀΘηΥ συβῃθα 
ὌροΟοΩ ἰπὶ, οὐ 851:1646 ἢϊπι. ΠΟΥ͂ σαπιὸ Ὀθίοῦθ 
δια ἴῃ ὃ 15 σοϊησϑ, δὰ Ὀουαπὰ πἷπὶ ἴαϑι.""--Ο. Α. 
Β΄ 

ἵΐεε. 6. 1 τὴν ἅϊβῖσχθ95.---Ὁηον ἐπ 6 οχρο- 
τιοοσο οὗὨ [8.6 Ὀγοοίζϑ οὗ δνὶ], τι} ΒΏΛΓΘΒ οὗ ἀοαίῇ 
δοὶ τὸ ὈΔδΔηὰ9 οὗἩ {ἰἐῸ υηάογν- του] πιοηίϊὶοηοί, 
ῬτοῦδΌ!Υ᾽ γοΐογγίης ἴὸ ἴπ9 δῆ συ 8}} οὔ (8 πιοϑὶ ὑγγ- 
ἸῺ Ροτγὶοάβ οἵ δἷ58. ρογβεσοαϊίοη ὈΥ̓͂ 810].--,Α πᾶ 
οτϑᾶ.--ΤῊὴο δηχίοιυ οὗ βδοὰὶ]ὶ ἀθαγιπαϊηρ ἱπγηιθ- 
ἀἰϊαῖὶο τοιοῦ οχργο9868 ἰ(8οὶ γ᾽ ἴῃ [89 6Υγ.-- 6 η1- 
ΡΙο.---όγόνηθ: “Νοὶ ἰδ6 [6π1|ρ1]9 οΥ ΤΑ ὈΘΓΠΔΟΙΘ 
ου Μι. Ζίοη, θὰὶ (δ ἰθτηρία ἰὼ ϑαύθη τ Βογϑί ἢ 
Θοὶ δϑροσίϑ!γ ππλη 6519 Ηἰφ9 ΩἸΟΥΥ͂, δηὰ τῇ Γ0 
Ης 15 ψουϑῃ!ρραα ὈΥ ἰδ16 ΠΘΑΥΘΏΪΥ ἰκλο05{8---ἃ 0͵466 
Ὑδὶοδ 14 ὈΟΙΏ ἰθηπιρὶθ δπα ρδ]λ66." --Απὰἃ ΧὩ 
ΟΥΥ 63:16 Ὀθίοσϑ ᾿ἰπΔ.---Ῥλγηθ9: 1 85 ποῖ 
Ἰηϊογοορί οὐ οἡ (6 τννᾶγ, Ὀαΐ σαπιο ὰἃρ [0 Ηἰπ.᾽"" -α 
Σηῖο πἰ5 ΘΑΓΒ. --- οἰ ισαῖίης; {Ππλὺ Ηρ σογία! ὨἢΥ 
Βολγὰ ἐν" {πὸ ΟΥΥ οὗ ἴΠ8 Βυβεγίης ῬΒδ)πιϊδί, 
ἴῃ ΡΘ6Ὁ}] οὗἩ ἀθιι, Ξρθϑὰ! 1059 ΜΑΥ ὙΪΓῸ τοῦθ Δ η 
86 βρϑεὰ οὗἉ ᾿ἰχῆι, το το Ῥαΐδοθ οὗ Ζο)ιονϑῆ, (0 
ΗΐΒ γΟΡΥ ργϑβθῆσθ, ἰηϊο ἢ 8 ὙΘΥΥ͂ Θῖγϑ, δηὰ [ἢ9 
ΓΕΒΡΟΏ96 ἰ5 σίσοη νιν ὑΠ6 5δῖὴη6 νοῦ δογέι} ἀἱ- 
Ῥοοίπμοβθ ὈΥ͂ Ζοιοταῖ. Ῥογονῆθ: “16 ἀο] νον- 
866 5 ΠΟῪ ρμἱοσίαγοὰ 888 πιδρηϊβοθηΐ (ΘΟΡἤΔΏΥ. 
θ94 δοπιο5 ἴο γϑϑοιι 18 βογύϑηὶ 85 Ηθ οδπιθ οὔ 
οἷά ἰο Ξ΄:π5πεὶ, δηὰ 811 παίυγο ἰ8 πιοΥοὰ «οἱ ΗἰΪ5 
οοαιΐησ. δ΄ πη} ἀοβογὶρίΐοηϑ οὗὐἠ πο Ὀϊνίηθ 
Το τ ἰεϑἰδιίοη, δηὰ οὗ ἰμ90 οἴἶοσίβ ῥργοἀυοορα ὈΥ ἴΐ, 
οοςατν 88. ἰχνιῖϊ!. 7, 8 : ᾿χχνὶϊ. 14-20; ἔχ. χὶχ. : 
δυάκζοι νυ. 4; Απιὸβ ἰσ. ὅ ; Μίοδῃ ἱ. 8; ΗδΌ. 1]. ; 
θαι τ 6 ἱπτγαρα 15 ΠΟ ΠΘΓΘ 80 (Ὁ οατγ δὰ ουἱ 48 

4 (ἢ.  οἴίο : "" ανοε, στοαὶ ταίοῦα τὸ, 6ϑρΘοί "ἢ }Υ ἰο τἢ9 
Βεῦτονε, 3 [τοαποηῖ ἤχατγο οὔ πιἰδίοτί ποθ, ἀληχοῦ (τοῦ. 16. 
Ρε. ἘΝ 6; μην 7: ἰχίχ. 1); δὸ 1Π|πουσίδο ἰο 16 Ο,τοοῖκθ.."- 

Ά. Β. 
Ἐ{{Π0: τῆ6 οχρεποιλίοη οὔ πο πὶ πρὶης οὗὨἨ Ῥαπάδ δηὰ 

ὕτοοῖχ δηὰ μβῆστγοθ τγϑ ΠΙΛΥ͂ ἐπίπης οἵ ἔο8ο ὑτοοῖκα οἵ Ρὰ168- 
τίρϑ τε ϊς ἢ αγοὸ ογι τὴ ἀγυ, οὐ σοηϊαϊπίης ὕὰ8 ΠΠ|10 πλέον, 
ὃπὶ σδοὴ (86 δίογιη5β Ὀατϑὲ ὑροὺ [86 ἰδηά, ΠΟΥ τυδὴ ἰὴ ἴοΣ- 

Ψεῖοῖο, 1807 .ὰῪ Ποῖα οὗ Βίπι, δἰ πὸ πἰπὶ [ω51, δυττουπὰ ΠῚ 
τ Ιροὰ 

δοοῖ οὔ Βίοοτα. Απὰ [86 Ῥαα]ηλἶδῖ Μτ85 ἔπ σογιοδροηάϊης 
᾿πρίκαρ ὐμέην τοὶ οἴοτετι οἵ οΥἱὶ πὶ 15 τισι ΐης δοοί δηὰ 
ουσοκείης παίοζγα, ψέα!. Θαρϑοὶα! ἢ Ῥπδ. ΧῚ . Τ; ᾿ἰχίχ, 1 δηὰ 2.-- 

64.8.} 

Ὦδγθ. αν Β ἀρ] σοραπσο ψ͵ὰ8, οὐὕἩὨ σοιγτϑο, ποῖ 
ΛΘ Υ Δοσοιιρδηϊθα ὈΥ 806} σοῃγα ϑῖοη9 οὗ ἢ6- 
ἰαγο, ὈΓ ΘαγιΒαυδῖο, δηὰ ὅτγο, δηὰ ἰδπιροϑῖ, Ὀμὶ 
(19 ἀοΙ γϑῦϑοο, οὐ γί] ον ἢΪ8 τηδηϊοϊ ἁ ἃ οἱ ἦγ ο- 
ΔΏΟΘΘ, βαϊπογοά ἰηΐο ΟὯΘ 89 6 ἐμ η Κ8 οἵ (ἴοι), 
ΔΡΡρΘΩΥ ἴὸ ἴηι 89 ἃ ΠΑ ΥΥ 6] 1 ο0.8 ρτοοῦ οἵ πο νη 9 
ον, 88 υοῦὶϊν οοοίοα ὈΥ̓ ἔμ6 ἱπιπιθἰδιθ ρΓγ6- 
8θ6ῆη096 πη δηρον οἵ ὅοα, 85 ἴ Ηδ6 8.1} οοιπθ ἀονγα 
ἴῃ γ᾽ 531016 ἔοτια ἰο δΔοσοι 198 ἰθ. 186 ἰπηηζο ἰϑ 
ΘΓ ΘΙΥ ϑυϑιαϊηθὰ ἐῃγοιυχπου!. Εἶγϑι, τὸ πᾶνὸ 
ἐλ θλγτΒασδῖκθ, δὰ θη, 89 ργοϊαάΔίαρ μ6 βίογῃι, 
δηἀ 58 μογαϊὰ οὗ (οα᾽ 8 ψυχὰν, ἰμ6 ὈΪ842Ζ6 οἵ ἰδ9 
᾿ς αϊπίης (τογϑ. 7, 8). Ναοχί, (6 ἐμἰσὶς σαϊθ᾽- 
ἴῃ οἵ οἱοαϑ, τ ]οὰ δθοῖὰ ἰο ἰοιοῖ δηθὰ ϑανοὶορ 
9 φϑτί. ἰἢ9 τϊη, δὰ ἰδ ἀδγίκηθδ τ ἰσἢ 
ϑγουθ Φοθονα γἰ δὶ πρ οη ἰ.)9 ομογιδῖα (9- 11). 
μβιγ, (86 {1} οαϊδθυγδβὲ οὗἩ (9 βίοται, 6 οἰουὰϑ 
Ῥδυιϊηρ Ὀοίογο ἐμ6 ργθβϑθῆοθ δηΐἀ βίογῦυ οἵ 768ο- 
γἂῦ, δηὰ ρουγίπας ὑροη (9 ΘαΡιἢ ἐμ 6 Ὀυγάθη τὶ} 
δἰ σ ἢ (ΠΟΥ το γ9 θαγνγ--9 ἰυπάον, δῃὰ {Π6 
᾿ἰκταΐϊης, δηὰ (Π6 Βα]1],--τῖ ἢ 8 ἡν ΘΑ ΡΟΙΒ οὗ 76 ον δὰ 
Όν πὶἰισι, οα {86 οὔθ ᾿βη, Ηο ἀϊϑοοιιῆ!9 ἢ 5 
θηθῖο08, δηἀ, ὁ {ἰ10 οἱ 6 Ὁ, ἰᾶγ8 ὈΔΡὸ (109 ἀορΓ 8 
οὔ 89 808, δηὰ ὑπὸ ΥΘΥῪ Γουπάδιϊοη8 οὗ ἔμο ψου]ά, 
πὲ Ηθ πιᾶὰὺ βαῦϑ Ηἰβ βοσυδηὶ Ὑ80 ἰγιιϑίβ ἰῃ Η τὰ 
(11-16)." --Οῳἶσ. Α. Β.] 

ϑίγ. 1Υβ. ον. 1. Ἑ'οαπδαϊίοηβ οὗὐ 89 
τλουηϊαίηῃα [Δ. Υ͂,, λιῤ[41.---ὖ δα χχὶϊ. νὰ ἴη- 
βιοδα οὗ 89 ϑάγί, (9 Ὠθαγθη9, δπὰ ἰΐ ἰ5 ζοη6- 
ΓΑΙ ἀπαἀοτϑίοοά οὗ (Π9 πιουπίαϊΒ 85 ἴ:6 Ρ11 18 Ὁ 8 
οὗ (μβὸ ᾿θαύθὴθ (900 χχνὶ. 11}).. [ς6ιοταῖι 18 
Τθρυθβοηϊθα 88 πιονοα, ὈΥ (110 ΟΥΥ οὗ ("6 Βυβον- 
ἴῃς Ῥπαϊπηχίδί, ἰο δῆχον, Πιϑ τυϑὶὴ 18 Κἰηα]οὰ 
ἈΖηιϊη8ὲ Ηἰθ θα ϑηΐθ8 γι ἐμ. 6 ὈΓΟΟΪ(5 οὗ οὐἱὶ δηὰ 
[Π0 8η84765 οὗ ἀραῖῃ. Το ϑαγί δηὰ ἰκ5 Το ηἀ4- 
(1068 Βα Κ ὑπά ον ὑδθ διηοίΐ οι οἵ Ὀινίηθ υγαιὶ. 
--δΒιλοῖζτο ἰῃ μἷὶ8 ποδί 14.---ΗΠαρ[ο]ὰ : “ς Ἤτοι ἢ 
18 ῬΟΘΙΪΟΔΙΠΥ ΓΟργΓοϑθηϊθα 89 (9 ποδὲ δπογίΐησ, 
ἰαἸκθὴ ἔγοιι ἐμ δοϊϊοῃ οὗ δὴ δΏΡΥΥ τλη (ΟἋαΐν,, 
(6196), οὐ γαῖ βου θθδϑβί, 88 ἃ βουβ6, ἰΐοῃ (Ἰλοβοῃπλ.), 
σοιρ. ραγ σα] αν (μ6 ἀδϑογὶριΐϊοη οὔ ι.6 οΓο60- 
ἀϊ16, Φοῦ χὶῖ. 11 84. ; 85 θη εἰαὶ 18 ἰπδοά {119 
ΡΓΟΡΘΥ πηθδηΐηρ οἵ ἣἢλξ (ἔγοιὰ ἢ) δηοτί, {Ππαὶ 8, 
Ὀγθαὶλθ ἐπγουχίι ὕ89 πο056), ἃπιὶ ἰἰδηδ6 {{{ }7}99 
διηοης ἰὰ 9 αἀγοοῖ4 δη οιδηὴ5 [6 Ὡ086 Μὰ9 [80 
βδθαὶ δπὰ οὔζϑῃ οὗ νγγαί. Ηοτθ ἴὑ 18 ἰηστθαβοὶ 
ἰ0 ΒΔΟΪΚΘ, 89 ἰΐ ἰ8 οἵἴϊθη βαϊὰ οὗ (9 σι! οὗὨ 
αοά, ᾿ν»᾽, ἸΏΝ, Ηἰ5 ποβθ (οὐ Η 8 νγδι}}} βιῃ 68, 
Ῥμ. ἸΙχχῖν. 1: Ιχχχ. 4: ουί. χχὶχ. 19. Τ|ιιὶα 19 
οοπηθοϊοά τ ΗΥγθΘ (438 88. ἰχνυ. δ), (ἢ 9 διε] 
ἤχιγο οἵ ψγδῖὶ ἴῃ 8}} ἰδληρίδρζοβ, δηὰ ἰογὸ ἰπ- 
ἀορά ἔγοιῃ Ηΐ8 2 ΟἹ, ραν ἢ οἱ τι ῖ ἢ (9 Βιη 0 9 
ἷη [ἢ ἢΟ560, 85 τὶ 16 ογοσοάϊϊο, οῦ χὶΐ. 18.᾽ 
--εΒυτηίηκ οοδῖα Ὀ]δεοᾶ ἔσζγοσῃ ἐξ, ἐμαί ἰδ, 
ἔγοι 189 πιοιρέδ, ῬΆΓΑ119] ψ ὶ γα οὐέ 9. Πα πιομίἡ 
ἀευοωγεά (Ἠαρίο]α, 6] 286, εἰ αἰ.), ποὶ 88 (9 
Α. Υ., εοαἰΐφ ιοενε ἀιπαϊεα ὃν ἐϊ.--- οἰ 11 2860}: “ὙΠ 6 ἢ 
αοἀὰ 8. ΔΗΔΤΥΥ, δοσογάϊηρ ἰο ἐϊὸ Ο]ὰ ἸΤοϑίαπιθηὺ 
Ἰάθαϑ, ὑμὸ ρόῦγοῦ οὗ πγαϊϊ ργθϑοηῖὶ ἴῃ Ηὶΐαὶ ἰϑ 
πἰηἀ]οά, πὰ βατοϑ ὑρΡ, δὴ Ὀτγθακα ἔογίΒ. 7189 
ΒΟΥ πα οὗ γαῖ τᾶ ὑπουθίοσο ὃὈ6 σδ᾽]οὰ {119 
δίῃ 9 οὗ ὑπὸ ἔτ οἵ σψγϑι] (8. ἰχχῖν. 1; ἰχχσ. 
8); Βιῃο κο 18 89 (ἢ 6 Ὀτοαΐμ οὗἨ ὅγο δηὰ (δο Υἱο- 
Ἰοηλ οὶ Ὀτγραίδ, το ἰδ ἀγασα ἴῃ δηά οιἱἵῇ 
ἐπτουσὰ 80 0959 οὔ [6 Ὑ͵Αιμλ ΓΙ] (οορ. ΦοὉ 
ΧΙ. 12), 18 αἋ8 δίβοκο, τ οὶ συ τ]8 ἀρπαγὰ ἔγοη, 
10 ἱπίογηαῖ ὅτγο οἵ στρα. Τὴθ ἔγο οὗἁὨἩ τγαϑδῖίι 
“ ἀρνουγϑ ουὔυὐ οὐὗὨ (8 παουΐ.᾽" ἐμαὶ :δ, δαῖτ ο5 
ἤοσγι ἢ} ἔγοαι (π6 τπιουϊὰ, ἀονουγίης 81} (δ αὐ ἰΐ 1 γ8 
Βοϊὰ οὗ, τὶ θη ἰῃ ΔΌΜΟΥ ποτγάβ, τὶϊὰ αοὰ ἰὼ 
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ΒΟΤΥ͂ ΡΟΎΤΟΤΒ οὗ ἀδίαγα πυὶοἢ σονροϑροπὰ νυ] ΗΠ 8 
Ὑ{80} δη ἃ Β6ΓΥ9 ἰῦ, οϑ ρϑοΐδι}ν ἰ6 το οὗ 89 Ἰἰαὶν- 
πἴορσ. [18 ἢ γϑὶ οἵ αἱὶ 0ὴ6 ᾿ἱκαιπίης; τ ἶσὰ 'δ 6 τΘ 
οοιμρδιοά ἰο ὑμ6 Βαπιίης υρ οἵ σἰονίπς οοα͵8. Τ 86 
ῬΟΨΟΥ οὗ {86 τρανὰ οὗ αοά, τοδὶ! σίης ἰἰβοὶῖ, Ὀ6- 
ΘΟΠΊ68 8. ἤδηιο, Αηἀ ὈδίοΓΘ 118 ἂγο ἰθ Ομ ΓΟ Ὺ ἀ18- 
ομαγζοά, δ ποῦπο668 ἰϊ86] ἴῃ ᾿ἰΖἰηΐη ζ8.᾽ Τπὸ το- 
ἔξγ ποῦ ἴῃ (ἷ59 δίτορ 6 ἰδῖο {110 Δρργοδσοΐπα βύογῃηι 
ὙΠ 119 ἀἰδίδηῖ β69}165 οὔ ᾿ἰχιπΐης.--Ο. Α. Β.] 

ϑιν. Υ͂. ὕες. 9. [Εἴ Ὀονοᾶ [89 ϑανθῃ8 
δη ἃ οατῶ9 ἅἄοννῃ.--- Το βίοται 8 ἡθ6ἂγΓ δὖ δοὰΐ, 
{89 ἀδῦῖκ πιω83868 οὗ οἷοιάθ ἀοϑοοπὰ δηὰ βϑϑῖῃ 
δἰιποϑὲ ἰο ἰουσὰ ἰκ6 ϑατγίθ, υἱά. ΡΒ. οχῖϊν. ὅ ; ἔχ. 
χὶχ. 18: 188. ἰχῖὶν. 1. Ῥάᾶγδ}]91} τὶ (} 18 8. [Π9 
Βοοοπα οδιι80.--- τὶς οἱουσ δ ἀπ ἅσθτ ἱα ἔθοῖ. 
--ὕοαιρ. Νκῖ. ἰ. 8 Βαᾳ., ΨΒΟΓΘ (μ9 οἷουἀδ 8ΓΘ 
681}64 ὑπ ““ἀπδὺ οὗ Ηἰβ ἴδοι." --Ο. Α. Β.] 

γεν. 10. [ΕΘ τοᾶθ ὑροῦ ἴ89 οβοσῦ εαπἃ 
ἀἰᾶ ἔν.--- ας ἰὰ (0 ργϑοθάϊη γθ6Γ890 116 ΡΥΘΒΘΉδΘ 
οὗ Φοιιοναῖι ἰαὰ (6 ἀδτῖκ διὰ ουὐϑυβδῃ σης βίου π)- 
οἰουά 58 τοργϑϑοηίθὰ ὈΥ̓͂ Ηἶϑ δίζϑθηου ἰῇ Ὀονίηκρ 
16 οΪου 9 δὰ ἰγοδάϊης ἴμοπὶ ἀονῃ ἴο (6 φαγὶ, 

80 ἴῃ {μ159 γογϑ6 ΗἾ8 ργϑβϑθῃοθ ἰὼ ἰδ9 βίγοῦὺς τὶπὰ 
Μη ϊο ργθοθοϑ (6 ουὐὐδτοακίης οὗ (86 βίογπι ἰδ 
Τοργοϑθηίθα ὃν Ηἰ5 γἰαϊης ρου [9 οβογαῦ. Τὰθ 
σμογαῦὺ ἴθ υϑο8 Π6ΓΘ 88 ἃ οοἰϊοοἰἶΐνο ἴον (}}.6 Ρ᾿ γα]. 
ΤῊὴο οδογυδίπι 80 ΘΟ ΡΟΒίθΘ οὔθδίιΓ68, 6η]- 
Ὀτασίηρ ἰὰ ὁπ6 1868 ἔοταιϑ οὗ 18 οχ, μο Ἰΐοπ, ἐδ 6 
θα] δηὰ τῆλ ; ΓΠΘΥ͂ Γοργοϑοηΐ ἰπ 88 υπὶϊγ οὗ 
(ἰοὶν οοποοριΐου [6 Θπ ΡῈ ογοδιΐοη ἰῃ 118 πιοβὺ 
Ῥοτγέδβοι ἔογιῃ 88 [Δ 9 βογυϑηὶ οὗ Ψοονδα, ἐΒτουσὶι 
86 ἴα6695 δηἀ ἤογη!Β οὐἉ (6 ΤὉῸΓ ταοϑὺ Ῥτοπιϊμοηϊ 
δηδ οδαγδοιογίβιϊο ογθαίατοβ πιϊοῖ τοβοοί [89 
αἰγὶ θαϊ68 απ αἱονν οὗ ἀοα. ΤΟΥ͂ ΔΓΘ ΤΘΟΡΓΘ- 
βοηϊθαὰ 88 ἴπ9 ὈΘΑΓΘΥΒ οὗ ὑμ6 τοῦθ οὗ Φαβοναἢ 
(σοι. ἰ. δά χ.), (9 ρυαταϊδπβ οὗ Εάδη (θη. 
ἀϊ!. 24), διὰ [16 πιοϑί ΒΟΙΥ͂ ο͵Δ60 ἀπὰ {86 τα οτοΥ- 
8Β68ι. ΤΏΟΥ ΒΥ ἷπ ἃ ψ εἰγι ν πὰ δηὰ τ ίτ Βδιιίηρ 
ἄτε δῃηὰ ᾿ἰσιϊηΐηρς (ΕΖεῖς. ἰ. 4, 18), δηὰ “186 ποῖ890 
οὔ ἐμοὶν ψίημϑ ἰδ {πὸ 18.868 ποῖ8ο οὗ στϑαῦ τυδίθυϑ ᾿᾿ 
(Εσοκ. 1. 24), 86 ρίονΥ οὗἩ ἀρὰ 5 δΌυγνο {6 686- 
γυδίπι τ ιϊοῖ ἔογαι Η 5 ἰνίηρ ομαγίοι. Ἐ-- Ο. Α. Β.] 

Βδοᾶς οὐ ἴ89 σνίῃββ οὗ ἴ8Βο σἱπᾶ [Α-ῸΥ., 
ν1.---Ξ ὅδπι. χχὶϊ. μ88 ἰηϑίοδα οὗ βοῦν ἃ ὑγθα ΚΡ 
ψοτὰ, Ηθ ἀρροαγοὰ [ἡ. Υ΄., 8 800}}, γοῦ ποὶ 
ἰῃ 8}} Μ358.; ρογδδρϑ ἰὺ ογἰ κ παιθὰ τ ΓΟ ὉΥ 8 
εἰΐρ οὔ ρθη, σῃδηκίηρ πο ἡ. [Τ|1}8 οἴδυβθ 
ἐβ Ρ8.8116] νι (89 ργεοοραΐϊης; ἰδ6 ψὶηὰ πολ 
δοσοπιρδοΐοϑ (89 σπαγὶοὐὺ οὗ {.|9 ομοσαδίαι 18 γθ- 
Ῥτοβοηίθὰ 48 πίἰηροα. ΑΘ Φοιιονυδὰ τἱὰ68 ὉΡΟἢ 
9 ομογαδίο οἂν, ΗΘ Βοδίϑ, ὈΟσΩΘ ὉΥ (μ9 Μ]ΏΩ8 
οὔ δο νὰ, υἱά. 8. οἷν. 8; [88. ἰχνἱὶ. 1δ; Νδ88}. 1. 
8. Ηυρίο]ά, ψ τ Οαϊνίη, (δ ΚΒ (μὲ [86 σ ρα Ὁ 
6ΓΘ Γοργοθθῃίδ (ἰΠ 6 δβίογιι πϊηὰ, οὐ ἐπ 9 οἱουάθ ; 
Εἰοῆα, (δαὶ τὸ ἢᾶγο ΠΟΓΘ δὴ ἱπαϊοσδίϊοη οὗ (89 
οΥἰχῖηδὶ πιοδηΐης οὗ (89 σμοΡαῦ, Ὀὰὶ 10 18 Ὀθι Θ᾽ τὸ 
τοραγὰ ἐμ οἶδι1.5688 88 ρΡ8Γ8110] γοί ἀἰδιϊποὶ ἰη 1ά68, 
Ζοθονδὰ τἰάθβ ὑροῦ (80 Ομ οτυδὶο οδδυὶοῦ δ8 (δ 9 
αοά οἵ ἰμ9 σονοπδηί, δῃὰ βδοδγ8 ου ἐδ θ τη 8 οὗἨ 
86 τῖὲπά 68 ἰὸ Θοἀ οὗ παίυτο.--Ο. Α. Β.] 

γον, 11. Εἶἰο τδᾶθ ἄαδιϊζηθαα ἘΠῚ τυοὶϊ 
[Α. Υ͂., Με δεονεί ρίαορε.---Βᾶτιοδ: “16 πογὰ 
τοηἀογοα φϑογοί ρίαρο---Ὑ ΠΌ -- πη 88 ὈΓΟΡΟΓΪΥ ἃ 

λιαϊπα; (Ἀθῃ δοιιοίὶηρ, εἰ 6α, Ῥτίνδίο, δβοοτοί. 

4 ΓΕῸΓ ἃ [11 ἀϊδοππδίοη οὗ ἴδ9 ΟΠοσ ΐπι υἱὰ. ΒΜην. ϑ'γιι- 
δοίεῖε ἃ, Μοι, Οὐδ. 1. 81} τα. 840 δῃ.; Ἡϑτᾶθτ, Θεία ἃ, πο. 

ποίζοπε εὐνδοίϊοα "ι' 
- πον ἱ ἐπι; Βαϊγυαίγη, Τυροίοσν τ 

18ῦ 6ᾳ.; β5πιῖ 1 9 Φέσί, 47 ἰλς Βὲδίςε, ατί. Οπαγωδίηι, εἴο.--Ὁ. Α. Β.] 

Ηδςποο ᾿ξ πιθ8ὴ8 8 ΘΟΥ̓ΟΥΪΏ(, 8 νοὶ}. Οομρ. Φοῦ 
χχὶΐ. 14; χχὶν. 186. Ηοτγο [86 τη οϑηϊῃβ, δεθιῦβ (0 
06 τὶ αοαά νῶὴ8 ΘησοΟ Ρα88664 ὙΠ ΟἀδΥΪ 688. 
Ηδ δα, δ8 ἰὑ ψγοῦο, Ὑγαρρθά Ηϊἰ πιο] ἴῃ πίρδι, 
δα πηλᾶο Ηἰβ δῦοάο ἰῃ 10 αἴοοπι οΥ̓ 86 βίου 
--Εουπᾶ αΌουϊ Βίμπλ Ὀοίοηρθ ἴο εοουογίπφ δηὰ 
πού ἰο ῬΑΥ]Ἶοη. 88 Α. Υ.- -ἘΠῚ 5 ἴϑηῦ 8. ρδυδ]]οὶ 
ἢ σε ἀπ ἃ ἀδροπάθην προη 186 Β810 γον, ποῖ 
ψίὰ ἢ 1.6 σορα]α, 45 ἰπ Α. Υ. (ΠΕΣ ραυϊίοη, τσετε). 
σ. Α. Β.].---2 βδη). χχὶϊ. ᾿π8, ἰπείβδα οἵ ἅἄκασὶς- 
ὯΘδ5 οἱ νυαῖθεα [ἡ. ΥΓ΄., ἀαγᾷ ῬΉΚΤΗ ἃ ποτά, 
γι ΐοῖ ἢ45 οτἰχίμαιθὰ ῬΟΓΠΆΡΒ ὈΥ 8 δ'1}0 οὗ {86 
Ροῦ, ἴἰο ψιἱοδ δοοογάϊηρς ἰο 1Π6 Ατδνῖὶο ψγὸ οδῃ 
ΟὨΪΥ͂ κχἶνο ἐἰ6 τηοδηϊηρ οὗ “ὁ σοἸ] οαιΐοη οὗ τγαίονβ.᾽" 
2 ὅδῃι. χχὶϊ. 88 ἸΠκονθο: δ τηδὰθ ἀλυ κη688 
(Δ ὈΘΥ 8068 Γουη δρουὶ Ηΐπ, τυ ὶσ ἢ ἰ8 αι γοα 6 - 
ἴῃς οἴ (Π9 1άθ8 οὗ 6 Ῥβαΐὶπι. [7|}1}8 γθγ8θ 8 8 
ἀοϑογὶ ρίΐοη οὗ (6 ϑίογιῃ ἴῃ ἰί8 τηοϊηθῃίδγυ 10]], 
Ὀοίοτο Ὀυγβιΐηρς; ἔοστ ἢ, Τὴ ΔΏΡΓΥ Φο οναῖι δέ γϑ 
Ηἰβ οδβογιιῦϊο οαγ, γοὶΐϊθ Ηἰπ 86] νι τἢ6. ἀκα Υκ 
οἱου 8, δῃὰ Ρ1168 τῷ 16 ἀδνυϊζη 658 οἵ ψαίογθ δπὰ 
{π6 (δἰ οὶς οἱου ἀθ 1} ἃ ἰθαΐ ἱπ νοῦ Ηδ τηδοῃΐ 
ἰο ἀ'νν6]].---Α. Α. Β.] " 

γον. 12. [Ηρ] : “ ΕἸΌΔΙΥ ἐδ βίοστη οὗ 
Ὀινίηθ γαῖ ὈγΘα 8 ἔοτί ἢ δηα ἀἰβοθαγζοβ ἰἰ56}7 
ἴῃ ἰμυπάον, μα] δηὰ Ἰἰχηϊπίηρδ, διε... οὐ ἰδθ 
μβοιαὰβ οὗ (μ6 νυ] οῖκοα.᾽'΄--σ, Α. ΒῚῚ Τδὸ τοϑδά- 
ἰῃς οἵ 2 δι). Ἔ χχὶϊ., ἔγοιυ 86 Ὀγὶχιίηο88. Ὀ6- 
ἴογο Ηΐπι οοαὶβ οὔ ἦτο Ὀυγηοά [Δ. Υ΄., Τγουρἢ 
(896 Ὀτὶσαίπμοθα Ὀδοίογθ Ηΐὰὶ ψοσθ οολ]8 οἴ 
ἤτγο Κὶπα]ο ἃ} ἰβ δδϑὶοῦ. ΜϑῃΗΥ ἱπίεγρτοΐουβ 
᾿Πκοννῖβο σου ϊὰ ὈΪοὺ ουὐὐ 186 δΒίγδηχθ νοσχὰ “ ἰδ 
σου δ," 8δη4 ἰγϑηβϑὶαίο : δαὶ] δηὰ δ08}]8 οὗ ἔγ 
νοπὶ ἔογίῃ, ΟΥ τυδβιιοὰ ἔογι! (ΗΠ ρ΄.). ΙΓ (018 
τοηαΐῃ, Οὐν πα π 8] δι, ἴον Η πρῖ. δηὰ Πο] 12 56ὰ, 
ἰ8 [6 Ὀοδὶ τϑοοιιπιοη ρα : ΕἸΟΙΣ ἴΠ6 ὈτίρΒῖ- 
088 ὈΘίοΙθ δὲτλ ρ885808 [ΒΣΟΌΒΕ ἰδ οἱουᾶδ 
8411 δῃ!ὰ οοεδῖδβ οὗ 8τ19.--Εοὐ ἰ0 6 ̓ ηςοΥρσγϑία- 
11{08}8 : ““ΥΔηΐΒμ6α ᾿᾿ (ΑἸοχ., Ψψογοπιθ, Οαἷν.), ΟΥ̓ 
“Ἅ ὈΡΟΪΘ 0}, 80 ὑμδὲ μαὶϊ αῃὰ 6015 οὗ ὅτο ψϑηΐ 
ἴογτι ἃ (υϊμον, Οοἷοτ, ὅ. Η. ΜίοΝ., Ἀοβδϑημι.), οὗ 
{π8ὲ (89 1881 τογὰβ δγθ (0 0 ἰἀΚο ἢ 88 8 Οὐ ΟΓΡΥ͂ 
οὗ δϑίοπ᾽ βαθὺ (Ηδοηχζδί., Εν α]ἁ, ΟἸ58.).)}, ἂγϑ 
ἀουδιἢ] δὰ ἥπά πὸ βιρροτγὶ ἴῃ {6 Ῥδγδ]]οῖ 
ὙΟΓὰΒ ἰῃ γον. 18 (α. Βδιγ), δ ἰζἦ (μ9 τοροδιϑὰ 
Ὀτοαϊκιηρς ἔοσῖ οὗ ἐδ 9 ̓ ἰρμἰπὶπρὶ νουὰ Ὅ6 μἷο- 
ἰαγοὰ ὈΥ͂ ἐὴ6 τοδίοταϊΐοι οὗ (080 ψογὰβ ψ ϊο ἢ 
δὰ θθθῃ ἰβδκοῃ δύδῦ. ΕῸΥ ἴῃ τοῦ. 13, (686 
ογβ ποὺ ΟὨΪΥ ἃγο ᾿Ἰδοϊκίης ἴῃ 2 ἥδπι. χχὶϊ., Ὀὰῖ 
ἸἸκονν 86 ἴῃ (80 Ξερί, οὗ ον Ῥϑδίτι ; 86 Υ ἀιδιυτ 
186 βἰγυοίατο οὗ (6 γ6γ80, δηὰ δηὰ πο βυρροτί 
825 ΗἩοφηρϑί. οοπίοη 8) ἴῃ 1Π6 ΤΧοΐογθησο ἴο ΕΧ. ἰσ. 

28, ψ θγο (6 σοηηθοίϊοη οὗἩἨ ΜνοΣΒ ἰθ αἰ οτθηῖ. 
ΠῚ, Ὠονόνον, (μοὶ ν ἀορθηίίδηοο ὑροὰ (Π9 γοτὺ, 
δεηέ 7οτίλ [Α. Υ͂., ξαγ6], 8 πιαὶπία! βοὰ, ἔμ 6η 186 
ΡΟΘΙΡΥ οὗὨ ἰμδὲ ἰηἰογργείδιϊου 8 1οδ. [19 Α. 
γι, ““4ι.δὲ ὀνισλίπεδε (ἰλαί τοα6) ὀξίογε Πύη Ηΐδ 
(λίες οἱἰομάς μαδεεά, λαϊὶ (δἰ0π68) απὰ οοαίς οΓ ἤγε,᾽" 
ἀοοθ8 ποὶ αἷγθ 8 οοά δοι:|8θ.0 Τα ἰάοα ἰβ ἰμδὶ 
Φο ονἢ αἰβοδαυχοὰ ὑπτουχὰ (86 ἀδυποθ5 ἐΠαῖ 
νοὶ ]οὰ Ηἶ8 Ὀνὶ εἰ ὑπ 688 {6 νγοδροῦϑ οὗ 8 νυδίῃ, 
ἢδἷ} απὰ οο4}8 οὗ ἄγθ.0 Οορ. (6 ἀδβοτι ριΐοη οἷ 
1.6 ἀοβιγυοίίοη οὗ ιὸ Οαπαβηϊ 65, 705}. χ. 11, ὅτο 
τηϊη χα τ ἱ (ἢ αἱ] ραχαΐίης ἐν 6 Ἐπγριΐδηδ, ΕΣ. ᾿Σ. 
24, 8ο 8180 ἱπ 188. χχυὶ!. 17: χχχ. 80.---ΟὉ, Α. Β.] 

γον. 18. [ποϊολὰ οἵ ἔῃ ἴ[86 Ἀθανθῃ8, 2 δι. 
Χχὶΐϊ. Β88 (6 τοδαϊΐϊης: ὕγοπιὶ λεαύεῆ, ν᾿ ἈΪΘὮ τηοβὲ 
πιο ΥΡΓΘί ΓΒ Ὀγοου. 

γον. 14. ΤῈ βυ ὴχ ὅπι [Γἦσηι, οὈ͵οσὶ οὐ {ἢ 
ΤΟΥ, βοαίεγοά δηὰ ἀϊβοοιηῆι041] τοῖον οὶ τὸ (}9 



ῬΒΑΙΜ ΧΥΤ͵ΙΙ. 

ΔΙΤΟΝ δηι ᾿ἰκαταϊη κ9 (δηοῖθηί ἱπίογργοίθυβ), Ὀαΐ 
ἰοὸ 86 ϑηδπιΐοδ, 0 δῦὸ οί Ὡδηγοα, ἰξ 18 ἰτασ, 
γοῖ αγὸ Ὀοίοτϑ 6 ταϊπὰ οὔ ἐδ 6 Ῥϑβα] ηχϊϑί. Εἰ να]ὰ 
Γοίοτϑ ἴὶ ἴο 0 πγδῖϑθτβ πο δύ αἰ γοοι Υ πη6}- 
τἰοπϑὰ, οὐ δοσουῃὶ οὗἩ (6 ΘΑ 37 σγϑιητλδίϊ 98) 60ῃ- 
ποοιϊίοα. [ηϑιοδὰ οὗ ΕΘ δμοῖ (ογῦ Ηθ ἰδτον, 
ΜΘ πιοδοΐϊη 2 δ868 ἰα θη. χΧΙϊχ. 28). πιλ Υ 
ἰἸαμογργοίοτβ σοϑδὰ ΒΘΓΘ, ἰῃ 0͵]84660 οὗ ὑδ6 γογῦ, (0 
νοὶ - ΚαΟΤπ δ νον γαδεξειιδηῦ, ἰὴ δου πάδησ6. 

[8ν5. ΥἹ. γον. 10. Τ818 βίογπι οὗ δινίηθ ταί 
Βοὶ ΟὨἿΥῪ 9σϑίίοτο δηὰ αἰβοοιιδίοα (9 Θηθηλ 168 
οι Ῥϑδὶ τϊϑὺ 5 (ἢ 6 ΟΔπδδηϊίοα Ὀοέοτο ψοϑίιδ, 
8} 6 ΕἰχΥρ δ η5 Ὀεοΐοτθ Μοϑβθ8, Ὀυὺ ἈΚ ον ῖ86 
Ὀωυγϑι ἴῃ ΓΌΓΥ ὑροῦ ἰδ9 οαγίμ, Ἰαγίαρς Ὀᾶτα ἰδ 9 
Ὀσι4 οὗ ἰδ 9 ψαίοΥ5, 88 οὔ (9 Βοαὰ 868 δπὰ ἰδ9 
Φοντίμβη, ἴοῦ ἴἰδ6 ραβϑᾶζο οὗ (6 [[βγϑ6}} 168, ἀ15- 
εἰοκίῃ αὶ [89 οπά ἰἰοηβ οἵ ὑπὸ στοῦ]. Τ|}8 νγ9 
δόςσοπι ] 5864 ὈΥ̓ (06 βΒίτοηρς νὶπὰ, 86 Ὀϊδαῖ οὗ 
[89 Ὀγθαῖἢ οὐ ΦΩΥ πορβιίσί]8.--.Ο. Α. Β.1 

[8᾽γ. Ὑ1. γον. 16. Τὰ ϑα]πιῖϑὶ οτο ἰθαῦθ8 
188 ἄσυτο οὗ ἰΐο ΤᾺ ΘΟΡΠΔΗΥ δηὰ γοϊαγηβϑ ἴο {16 
ΠΙΟΓΟ Β᾽0}0 ἰά685 οὗ δίτορᾷο Π|. Ηδ γϑαὶΐζοϑ 
0569 τῃ0Γ6 Ϊ8 ΟὟ ῬΟΓΒΟΠΔ] ἀδηροῦ, ἴῃ Ρ6Γ1] οἵ 
ἀφαι δηαἃ ὀχροβϑὰ ἰο (8:6 Ὀτοοίζ5 ΟΥ̓ οΥἱ δηὰ (9 
ὑ8η4 5 οὔ ϑεοὶ. Φοθονδι σϑαοβϑά ἔσο αΌῦονθΘ 
--Ηὀὄὀ βιγοισμοὰ ἴογὶ ῃ Η8 ιδηιὶ (ηοἱ 88 ἰῃ Α. Υ',, 
Πξε εεπὶ ἥγονε αδουε), δ Ἰαϊᾶἃ Βοϊ]ἃ οὗ τ29 (Α. Υ., 
ἰοοῖς πιδ, ποὺ 80 2004), διὰ ἄγθνυν 26 Ὁρ οὔΐ οὗ 
ετοαῖ τναῖθυ, δὶ ἴα, (Π 6 Ὀγοοῖκ8 οὗ οἱ, τ αἰ ἢ 
δνὸ νγ}} ηἰσὰ ΟΥ̓ ΠΟΙ )6 4 (μΠ6 Ῥβαϊιαΐθί δηὰ 
εῷδτγοῦ ἷτα ἴῃ ὑΠ6}} Ὀδπ48 οὗ ἄϑαι. Νοίδίης 
ὁΔ Ὅ6 Τοῦτ βρ]9 δηὰ ὑοπομίηρσὶΥ Ὀσαυ αὶ 
ἰδδὴ {118 ἀοϑοτὶριΐοη οὗ μὶ8 ἀθ᾽ σογαῆοθ. ΑἸοχ- 
δ 6 Γ᾽ ΒΏΡΡΟ565 ἃ Γϑίθγθησθ Β6γ ἴ0 ἰδ ““Ὠϊϑίοτὶ- 
61] [δοὶ δηὰ [89 ἰγρίφα] πιοδηΐϊης οὗ (86 ἀο]ίνοτ- 
ΔΘ οἵ δίοΒδοθ, δὰ ἃ ἰκἰη οἵ οἷαῖαι Ὁροῦ (6 
Ρατίὶ οὗ θενὰ ἰο Ὁ6 τοραγάθιὶ 49 δῃοί μον Μοβοϑ.᾽" 

γον. 17. Το Ῥβδ᾽ πιϊδὺ πον ἰοατοϑ 158 δριΓγοβ 
οὗ βροοσὶ δηὰ βίδίθϑ ἰῃ βί πι ρ]9 ἰθγπὶϑ ὑμδὶ Ψ6ο- 
τὴ ἀο!γογοὰ Ὠἶπι ἔχοι ἷ8 βίχοι κα ΘΙΏΘΙΩΥ͂. 
Τ818 Βίγο. Σ ΘΏΘΠΙΥ Μ͵ὸᾶβ ΡΓΟΌΔΟΪ δαμέ. 

γον. 18. ΦΘΥ 6911 ρου τ29 ἐπ ἴπ9 ἅδγν οὗ 
ΤΩΥ͂ ΟΔΙΔΙΩΙΓΥ͂ (Δ. Υ'., »γευοπίοα πι6, ἸμοοΥΓθο() ; 
Ὀὰῖ ΖοΒονἢ Μγὰ8 818 βαρροτί ; (μ6 Ὁ σουϊὰ ποὶ 
ογότγοοπλο ΗΠ. 

Ψον. 19. ασχᾷθ ΡὈΪ809. --Ηθ Ὀτουκχεὺ Εἴτα ἕο ἢ 
ἴτουι μιἷ8 δίγαϊ8 οἵ τγουῦϊο, δὰ ρσαγθ ἷπιὶ 8ηι0]9 
ΓΟΟΙΣ ἴ0 ΤΟΟΟΥ͂ΘΓ ἰπ180] δηᾶ οχίοπα δἰ πηβο ἢ ἴῸ 
δἷ8. Βοαγί᾽ 58 σοῃίοῃηϊ, υἱά. ῬΒ. ἵν. 1.---ΟΑἈ,Α. Β.]. 

[8ι5. Ψ1Π. γοτγα. 20-23, Τα ΐβ βίγορθ αῖνϑα ἐμ 8 
Γοδϑοῦ ΨΗΥ͂ Φθθονδι ἀο]χίοαὰ ἴῃ ἰὰ ππὰ ἀ6- 
Ἰνοσοὰ εἶπ. Ηἱΐδβ ρῥτοίοϑβίουῃ οὐ ρογϑθοῃδὶ ἰῃ- 
ἰΟ τ 15. ἰκὸ ἰΒαὲὶ οὗ (6 ῥτγουΐοιιβ Ῥβαΐια (8. 
χτὶΐ. 8). Ῥογονηθς: “16 ψοτὰβ αγϑ, ἴῃ ἰγα ῃ, 
πογὰϑ οὗὨ οἢ}}1.1-}1Κθ, Ορϑη- οιγί δ βἰ ρ] οὶ γ, ποὺ 
οὔ δεγτοζάῃὶ Ὀοβϑί] 688." ΤΉΘΥ Ἀγ ποὺ ἰποοη- 
δἰβίοπὶ τὶ (ἢ ὑ.6 Ἰαιίοτ ραγιοα οὐὗὁὨἩ ἷβ ἰ6. ανίὰ 
ἴῃ ἷ8 [ἰ{Ὸ γᾶ συν οὗὨ σγοδὶ βἷπ5 δηὰ βυδογοά 
θιτνὶπο οἰδϑιἰδοιηοηΐβ Ἀηἃ σοη οϑϑοὰ ἐμαὶ ἢθ τᾶ 8 
τοσοίγίης [86 ΡΘΠΔΙ(Υ οὗ κἷ8 ογΐπλοβ, γοῦ ἱπ (18 
Ῥϑαΐπι, τ ογο 86 8 ρῥγαϊδίης 0.1.9 ἀ 6] γογϑ 68 οἵ 
διΐ9 6οἀ, πὸ ᾿ἰΚονγΐβο ϑονα ὑμαῖ (ἢ 680 ὙΘΓΘ ἰ68- 
{που ΐδ8 οὐ θ' νἱηθ ἔδνου ἴ0 τὰ δηὰ οὗ δρρτγουδὶ 
οἵ εἷ8 υρτσῃίπο89 δηὰ ἱπίοχγιγ. [ΙΓ ἴῃ ΟΥοΓ 
Ρεβαῖπια θαυ 18 δίποουο ἰπ ἢἷ8 ΘΟ οββίοηϑ ἀπο τ 
(ἢ οχρογίοησο οὗἨ δίνί πο οἰ δϑιἰβοιηθηί, μ6 ἰ5 
{κοτνῖβο δἴπσοοσο πὶ (ἷ5. Ῥβαΐτα ἰὰ ι18 ργοίθββ᾽ Οἢ5 
ποάορ τ6 οτροτγίοποα οἵ Ὀὶνὶπα εἰ] Ἰσογβ 668. 

Τὰ ρεηϊϊοαι κα] Ρ᾿ἈΔ}π|8 ϑί πα [ὉΓ {ἢ ἐπιϑοῖνοβ δηὰ 
ἰδ6 Ῥβαϊπιβ νυΐο αϑϑοτὶ ἱπηοοέπος δηὰ ὑρτὶσῃϊ- 
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088 δΒίηπα ἴον ὑπ ΘΠ ΒΟΙΎ 68, ἐἤΘΓΘ 18 ὯῸ Ἰησοῃδῖβὺ"- 
ΘΏΟΥ ἰζ γγὸ γοσορηΐζο (ἢ 9 αἱ ἴδγομοο οὗ θυ ρθυύϊθῃσθ 
ἴῃ [6 σοι γ πῃ 89 ΟΧρ ΓΘ 5964 ἴῃ 8.086 ὑνγο 6185868 
οὗ Ῥβαϊπ|8. [6 Ἰ|280}; “1 (μἷ8 δβϑίγορῃο Ρϑ. 
ΧΥΪ, δ68 {Π6 βδιηὸ ἴ0Π6 85 Ρϑ8. χυϊὶ. δπὰ (ὉΣ [818 
ΤΟΆΒΟῺ ἰὐ [ΟἸ]Ονα ἰι. Οοπιρᾶγο ὑΠ6 651 ΠΟΥ͂ οὗ 
θανὶά ἰπι861 1 ὅδηι. χχυὶ. 28 84ᾳ., (}9 (6801 ΠΟΉΥ͂ 
οὗ 6ο41 ΚίηκΒ χὶν. 8, 119 ἰθβιϊ ΟΩΥ οὗὨ δἰ ΒΟΥ 
1 Κίηρϑ χν. ὅ, χὶ. 4."--Ο. Α. Β.1] 

ϑιιγ. ΙΧ. γον. 2ὅ. 2 ὅδπι. χχὶΐ, ἰ'ὰ8 ἰηβίϑδα οὗ 
τΑ ΤῸ, ἀέγο [Δ. . ἄοοβ ποῖ αἰδιϊη συ βιὰ, θαὺ ἢ 85 
πιαπ ἴὰ Ὀδι}ι γογϑί οη5--α. ἃ. Β.]. Τ6 οὐδὸν αἱἔ- 
ἴογθησ08 ἴῃ {1118 ΒοοῖΊοη 8.6 5{}}} [688 πιρογίληΐ δηὰ 
τοϊαΐϊθ ΟὨΪΥ ἰο σταπιηλί 68} ἔΟΓΙ5 ΟΥ ἀϊ ἜΛΘ 6685 
ἴῃ ΟΥ̓ΒΟΘΥΔΡΗΥ. [Βαγη68: “ Ετοτα (86 ῬΑΤΓΘΌΪΔΡ 
δἰαἰοηθηὶ γοϑροοϊϊπα ἴ6 Ὠϊγίπο ἀδδὶιηᾷθ τὶ 
1 π|80} ὑπ6 Ῥβα]τηϊδὶ πον ῬΆ8868 (0 ἃ ΖΘΏΘΓΗΙ 
βίδιθιαθηὶ (ϑαρσαοβίοϑα ὈγῪ νγῆαὺ αοὐ δΒαι ἀοῃς ἴον 
᾽ΐπν} ἰῃ Ταχαγὰ ἰο [16 ζοπογαὶ ρυϊποῖρ]ο8 οὗ (86 
Ὀίνίηθ βαπηἰηἰϑίγαιίΐοη. ΤΠ δὶ ζοηογα)ὶ βιβδίθηηθηϊ 
ἰϑ8, ἰπαὶ αἰοαά ἀεαίς εὐἱ(ἡ πιοῆ ἀσοογαϊη 7 ἰοὸ ἰλοῖγ 
σλαγασίεν ; οὐ (αὶ Ηο ν|'}}} δἀιρὶ Ηἰἶδ ργονυϊ θη αὶ 
ἀοαϊίηκδ ἰο ἐμ οοπάυοσί οἵ θη. ΤΥ ψ}}}] ἅπὰ 
Ηΐὰ ἰο Ὀ8 Βιοἢ!Ἐ ἰονψατὰβ ἔμ θ 88 ὑπ ν αν βίίονα 
{πϑιηβθῖνοβ ἰο Ὀ0 ἰονγατ8 Ηπι.᾽᾽ 6} {296 ἢ : “ ΤῈ 9 
γα ΔΘΓΘ ΘΧΡΓΘΒΒΘΑ, ἰ8 ποὶ (πδΐ (6 1408 το ἢ 
ΙΔ ἴογ πηι οὗ αοἀ ἰδ Θοπμδί ἢ ΓΠΥ [6 παῖ ΓΓοΡ οὗἉ ἷ8 
808}, θαύὺ υπᾶὺ {}|ὸ ἀδαϊίπρς οὗ ἀαοα νἱτὰ πχθ 15 (ἢ 6 
ΤΑΙΡΤΟΥ οὗ {Π6 τοϊαιΐοη ἰὰ Ὑιϊοὰ αοὰ ρΡκυῖ85 Ηϊΐω- 
801 ἰο δἷπι.᾽"--Ο. Α. Β.] 

γον. 27. ἴῃ 2 ὅδαι. χχίϊ. 15 οἰ πὸ : Τ᾽ ΐΪη9 ΘΥ68 
Τάου αἰαδὺ Ἰοὺ 41} ἀροὴ ἰμς ρῥγουᾶ: οτ, ΤὨΪηθ 
ΘΥ68 (1001) ἀροπ ἔθ ῥτοιά, (ὑπο) Τμοὰ ἀοθὶ 
δυμ!]αΐθ [Ἁ. Υ΄., Τ᾿ λέπο ἐν 65 (αγ 6) ὡροη ἰδ λαυσλίν 
(ἐλαι) Τάοι πιαψεδὲ ὀγὶπρ (ἰλέπι) ἀοιοη]. 

ϑιν. Χ. ον. 28. Τοῦ πιαῖτϑαῖ ἰἰσμϊ ΤΥ 
Ἰᾶτᾶρ [ἉΔ. Υ'΄., ““Τ λοι ιοἱἹξ ἰἰσὴί πεν εαπαίε." ΤῸ 
Ηοῦτγον ἱπιρογίθοίβ ἀγ6 τοί 6 τ ἔαϊυγοθ Ὀαΐ ἰη- 
ἀςφθηϊιο ἀοϑὶ παι οηθ οὗ οοπίϊηπθ δααὰ ἱπσοπι- 
ΡΙοῖθ βοίϊου.---Ο. Α. Β.]. [βδρ ποί- "τες 
Ὠαρρίηθββ (ἰπ 6 τη) οΥ Υ οὗὨ ἱπίογργοῖθτα), Ὀαΐ 
Ὀατγπίης ἰδιηρ, ὑἰμ86 ρΡαϊιἱπς ουὐ οὐἠἨ νυ] 6] 8ἰ1ονν8 
(6 ἀδϑοϊαιίου οὐ (180 1ΔΌοΡΏβοῖο, (16 δΌδη- 
ἀοππχθπὶ οὗὨ (Π6 Βοιι89 (Ηαγπαν, Βεοῦ. α5 ἀδπὶ 
Οτίεπι, 1. 180 βα.}), δῃὰ ἐϊιογϑίοτο 18 [ΓοαΙΘΏΟΥ͂ 
υϑοὰ 88 ἤρχιυγαίνο ΟἽ ἀοβιγαοίΐοη δὴ σαΐῃ, 88 
ν6}} οὗἁἨ ὑἸὸ ἱπαϊνίἀυα] (οὉ χυνιϊὶ. ὁ; χχὶ. 17; 
ΦεΓγ. χχυ. 10: σου. χὶϊἹ. 9; χχ. 20; χχῖν. 20), 
88 Ῥαγ ϊου ΑΥΪῪ οὗἨὨ δἷ8 τὰσϑ ᾿ ϑαηι. χχὶ. 17); 88 
(16 σοπίΐηυα)ὶ Ὀυγηίΐης δηὰ οἂγθ οἵ (80 ᾿δῃρ 
ΒΟΓΥ͂ΘΒ 848 5 ἤρυτο οὗ (6 ργαβθγυαίίου οὗ 119 δπὰ 
(86 σοπάϊιΐοη οὗ ργοβρογὶΥ (9 οὉ χχὶχ. ὃ ; Ῥγον. 
χχχὶ. 18), δῃὰ ἴβ δβρϑοία νῦν ΔρΡΡΙΪθὰ ἰο 8:0 σοη- 
ι(ἰδδποο οὗἉ 6 ἰιοιι88 οἵ θανίὰ (1 Κη χὶ. δύ: 
χυ. 4: 2 ΕΚίηρθ νυἱῖϊ. 19: 8. οχχχὶϊ. 11; ὃ 
οἰί6, Ηαρῆ,, θ6}112509}}}. Τ 18 ραββαρθ ἐδ Δ ὈΡονὶ- 
αἰοὰ ἴῃ 2 ὅδι. χχὶϊ., δῃηὰ 8ὸο υδοὰ ἐπεὶ Φοπονδὰ 
Ηϊ 861 18 σα! ἐμ 6 Ια ρ οἵ θανὶα. [ἢ 2 ὅδ). 
χχὶϊ. “ὩΥ̓͂ αοὰ ᾽ ͵ἰβ Ἰαοϊκίης ἰὰ 9 Βοοοῃὰ πηθπὶ- 
Ὀ6Ρ οὗ (9 ΥΕ6 780. 

[γεν. 29, Εἰοσ ΨΥ [199 1 χη ὑροπ ἴτΟΟΡΒ, 
διοᾶ ΌΥ͂ τῦ ΘοΩ͂Σ Ιθᾶρ ονϑζῖ νγ8}}5 (Δ. Υ.,7 
λαυὲ τῶ ἰλγοισὴὰ ἃ ἰτοορ. . .. ἐαυά 2 ἰδαρεά 
ΟΦ ἃ ιτοαϊϊ). --- ὁ ἰαιρογίθοίβθ δῦ ποὺ ὉΓ6- 
ἰογίι65, Ὀυὺ τὸ ἰηδεβηϊίο, 85 ζΟΠΘΡΆΪΙΥ ἰπ 0818 
Ῥϑά]α (υἱά, ποίο8. οἢ ΥΓ, 8). Βαγηθβ: “ΤῊ 
νογὰ ἔγοὸρ ἈΘΓΘ ΤΟΐΟΥΒ (ὁ ὈΔῈΔ 8 οὗἉ δβοϊἶθγϑ, ΟΥ 
Ἰοϑ5. ΟΥὮ οποπιῖθα. Τὴ6 ψοτὰ στοπάογοὰ σνη 
ἰλγουσὰ [ἃ. Ν. τπιοδὴ8 ῬγΟΡΟΥΪΥ͂ ἴο γώ; δπά 
16, 88 δθγθ, ἰο τὰ ΟΥ Γαδ Ὁροὰ ἴῃ 8 [05.119 
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ΒΟΏΒΟ; 0 ΤΓυΒ σἱ1} υἱοΐθησο ὑρὸρ οὁη06. 716 
ἰάδα ἰἰογοὸ 5, (μὲ Βὸ δὰ Ὀθοῃ ϑηβϊοὰ ἴο τυ 8ἢ 
ψ 0 σἱ ο]ομσ6 ΡΟῚ Ε9 ΡΠ ΟΡΡΟΒΘΥΓΒ; ὑπαὶ 18, 
ἴἰο ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΏΘ ἰμθηὶ Δηὰ ΒΟΘΌΓΘ ἃ Υἱσίουυ. ΤῈ6 
ΑἸ]υϑίοη ἰ8 ἰο ἰῃ9 ΑΓΒ ἰῃ τϊσὴ 6 δὲ Ὀδοη 
θησαροα,᾿ Τ6 Ββοσοῃά οἶδι.59 σΑΓΓΪ 68 οἢ (16 68 
οὔτπο ἤγβί, 6 αἰἰαοίκ5 (89 ἰΓΟΟΡ8 οὗ 19 ΘῈ 6 Ππ|}69, 
ἢθ ὈτΘΔΙΚ8 (6 1 γϑῃ ΚΒ, δ 6 ΤΊ ΒΠ65 ὉΡῸπ ὑπο ὶν ἴου- 
ιἰθαὰ ἰονγη8, 6 το! 8 δηἀἃ 1681}08 ΟΥ̓ΘΡ ὑποὶν γ7}}8 
δα οδρίατο59 μοι. ΟορΡ. 4206] ἰ,. 7, Τ ΐθ μδὰ 
Ὀδθπ ἰι8 ὀχρουΐθηοθ οὗ {86 ρσγδοῖουϑ μοῖρ οὐὗἨ 8 
αοὰ νἱιο μβδὰ βηδ]οὰ δίπι ἰο ἀο {Π|8.---Ο. Α. Β.] 

[8ιγ. ΧΙ. τ. 80. δἰ σβοι - “ΕΠ [(42. δε) 
Θοά, Α. Υ.] ἴθ. ποπι. αὖδ. 88 ΣΤ, θουΐ. χχχὶϊ. 4; 

(ῖ8 ἀποϊθηὶ Μοβϑῖο Θαργοββίοη Βου πα 8 Π6τὸ δζαΐῃ 
88 2 ἤϑδι. υἱΐ. 22, ἴὼ ἰδ του οὗὨ ενυϊὰ. Τ89 

Δυίϊοῖο οὗἁ χα, Ῥοϊπίθ ἰο 89 αοα δἱδίοτίσ4}}Υ χο- 
ὙθΆ]οἷ. ΗἰβΒ ΜΑΥ 5. ἤδυ 1688 δηἃ ὑπ ]Δ 4 ὉΪ6. 
ΗἰΪβ ποτὰ 5 ΓΗ ΝΣ, ποὺ ἀγοββύ οσϑ, Ὀὰὶ ρᾶγὸ ρο]ά, 

ἔνορα ἔγοιῃ ἄγοβϑβ, ΡΒ. χὶϊὶ. 7ζ. Ηρ νἶῆο πιά ταῖν 
Βἰ 86] ἴῃ Ηΐπ, ἰλ9 αοἀ οὗ Ῥτγοιηΐβο, 18 βιιἰϑ] δὰ 
ἴτοταη δ] ἀδῆρογβ. - ῬΥΟΥ. χχχ. ὃ 18 Ὀογγονοα 
ἔροπι 15 ρ858ι6.᾽" 

γόον. δ]. Ηυρίοϊα : “«ΦΖομοναῖὶ αἷοπδ 8 ἰγὰ9 
αοά, ἐδεαὶ ἴθ, Πηο σδὴ δηὰ ν}}} λεῖρ. Τμἷ8 8 
Ῥδγ 1161 τι ἰ1}} ἌΝ, ΤοΟΚ (ΘΟ Ρ. Υ6 7. 2), ΒῈγθ υϑοὰ 
δύ οὨσ6, 88 ἰῃ6 πϑηι0 οὗ αοἀ, 315 Ὠουϊ. χχχὶΐ. 4, 
168, 18, 80 54ᾳ., 87 ; 188. χ]ῖν. 8, δέσ. ; ἔΓΘαΌΘΠΕΥ 48 
ἃ οἶδ ἴῃ σοπίγηδί τὶ ἢ ἐμ ταὶῃ ἰοὐϑ, Θϑ ρο οἵδ} }Υ 
Ῥοαυὶ. χχχίϊ. 81. 1 ὅδῃι. ἰἰ. 2, Ὀαὶ ἸἰἸκονν 189 τ 41} 
(86 ζΔ150 ΡΓῸΡΒ δηὰ 1416 Βορ 68 ὁ Ὑ ίοἢ δὴ ρἰ δα ν 
0114 8 ̓πϑιθδα οὗ ου αοα οἷν (0 4]γν.)." --. Α. Β.] 

[δὲἐ-. ΧΠ. γον. 82, 189 αο ν8ο εἰτᾶσιδ 
τὴ τὶ αἴτϑηρί!. (Α. Υ. (ΠΝ ὡ) Θοά ἐππν 
ΤηῸ Τοΐογοποθ ἰ8 9 “ουν Οοἀ᾽ οἵ τὸν. 8 
ΑἸοχαπάου: Τὴο ἰπηρϑρίϊηρ οὗ ἃ αυδ ΟΥ Ὀθ6- 
διίονίηρ οὗ ἃ μἰ ὑ 18 ἴῃ νταγὶουβ δῆσυδροβ ἀοϑοντὶ θὰ 
8.5 οἱοιΐης. Τὺ8 ἰμ6 ΕἸ ρα] 15} ογὰ 8 ἐπάμθ ἂπὰ 
ἑπυεδί ὮΔΥΘ δἰπιοϑύ ]οϑὲ ὑμὶν οὐχί πδὶ τηϑδπίηρ. 
ΤῸ ἄριυγο οἵ ρίγαϊης 18. ΡΘΟυ ΑΥΪΥ δἰ χηϊβοδηί, 
Ὀθοδιι86 ἴῃ (ἢ 6 ΟΥ̓ Θπί84] ἀγοββ ἰπ9 χἰγαϊο 18 6586 }- 
14] ἰο 411} ἔγθο δηα δοίϊγο στηοὐϊοῃ.---ΜῪ 8 
ροτσίϑοϊ.---Ηυρ6]4 : “Μη  050}Υ 18 ΘοΟΥσ οἰ αἰΐνο οὗ 
(6 88π16 ρΡ] 1886, το». δὴ ΔρρΙἰοα ἰο αοά, 88 ἐπ9 
οἴεοι οὗὨ ἰ0 δὰ ΠΟΓΘΌΥ τηραϊδίθ! Υ (06 Βα 16 88, 
ὀυέπ, ΘΑΞΥ, ἴγοο, (μ8ὲ 8 ἃ Βυσσοβϑύ τγᾶγ.᾽} 

γον. 88. ΕΘ τρϑῖςθῦἢ ΣΥ θοὶ ἐκ πη ᾶ᾽' 5 
ἴοθοϊ. Βαῦποϑ: ““ὅο Ηαῦ. 11]. 19. Ηἶο ὙΠ παῖ 
ἸΗΥ͂ ἴδοί 11 ἰη᾽ 5 ἔϑοὶ, δῃὰ 896 ν11} 3 πὶ ἰὸ 
γα κα ὑροῦ ταΐπο ἰρκῃ ρμἰδοθβ." 1116 ἀϊπα ἴ8 {Π6 
ἴοπιδὶθ ἄθοσ, γοιιϑυίαῦΐο (Ὁ Βοοίηθ55 ΟΥ 8:.ν1{- 
Ὧ659. ΤῈ ΠΙΘΔΒΪΩΖ ΒΟΥ 18, (δ. αἀοἀ δα τηδὰο Εΐπ) 
δἰογ οὐ δοίΐνϑ, ΘῃδὈΪ πρὶ εἷπι ἰο ρῬυγβαθ ἃ βγὶπς 
ΘΏΘΠΙΥ͂, ΟΥ ἰ0 ΘΒ0Ά9 ἴτγοιῃ ἃ Βιν τα πηΐηρ ἴοο.᾿"Ἔ 
-.-Δοᾶ δοϊζεοιϊἢ 1169 ὍΡΟΣ ΣῪ ὨΙΚΒ ρτ]δοθ8β. 
ΑἸοχηηᾶονρ: ““ Ην ἀείσλία, ἰο88 ἩΒΊσΒ ἃγο ἰο δ 
τοϊηθ ΟΥ̓ τὶριι οὗ οοηαυιο8ι δηᾶ ὮΥ Ὀίνϊηα καἱδι. 
Τ8ο Βοὶ κἴ8 ΠΥ ὈΘ (9 ποία] ΒΙ Ὠ Δ 5 οἵ (Π9 
ΘΟΌΠΙΡΥ ον ὑπ αγιϊβοὶδὶ μοϊραίθ οὗὨ 118 ον δε 
Ῥὶδοοβ.Ἵ ἡ 

4 [ἢ οίϊο: “ιν  ποδ5 ἰὴ τουπηΐπας Ὰ8 ἃ ΠΟ] οὈγαϊοὰ νἱτ- 
{πο οὗ [Ππ|ὸ ἀποίοηϊ ἤθτοθϑ, Ὀδολι166 ἤθοίηΣ γ͵ὲ8 20 ἀἰδτγιοο απ 
οὔθῃ ἃ ΠΟ ΘΙΒΑΓΥ δίταίποιθ. ΑΟὮἢΠ]|Ὸ6 ἰ6 σα] ]ο ἃ πόδας ὠκύς 
ΤΙ]. α. 68, τνἱῖῦ τοπονῃ; 1 ΟὭτοη. χἰΐ. 8, [1 ἰ5Θ βαϊὰ οὗἩ ἵἔπο 
ὮΘΓΟΘΒ: 88 ΓΟΘΒ, ΣΡΟῚ εἶ πιοππιδίη ἰῃ δ ΓΕ11655. σΟΙΏΡ. 2 
δα τὰ. ἰ. 23, Ταπιας οὐ. ῬΥενίασ, Ρ. 84 δη."--Ο. Α. Β.] 
{ {ΤῊ [6 ἴπ6 νἱονν οὔ δ  γνἱπ απ Ἡθηρϑῖ., νας ἰς 5 Βίσγου 

'γ ορροβοά Ὀγ )ο Ἰοϊΐο ἀπὰ Ηηρῖ,, ῆο σοηίοπὰ ἔπαὶ Πενὶὰ 
6Δ᾽᾿υἀθ8 ἴο Βυνὶἔποδε οἴ Πρ πα τοῦ ζο ὕροι ἰα ὨΓΧΐ Ρ]κΟσδ, 
Το Ῥναϊ δι ἰδ, πούσονοσ, δρϑακίπς οὗὁ πο μοῖρ οὗὁἨ ἴδο [οτὰ, 

ΤῊ ΕἸΒΞΙ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ῬΗ͂ΛΔΙ Μ5. 
ἄπιν φροεπομεῖρ 

ον. 84. δ τοϑοβοῖίδ τ δδηδθ ἴο 
ΔΙ. -- Βαύῆοβθ: “786 85Κ}}} νι αἰσὰ Ἰλανιὰ Ἰιδὰ 
ἴῃ ἰὴ υβ86 οὔ ἰδ ὕον, [Π9 βυονγὰ, οὐ 186 
ΒΡΘΔΥ, 811] οὔ πῖον ἀθρθηὰβ οἢ (ἰὸ ἢ δηάε,--- 
ἸιΘ δϑουῖὶῦθϑ θη γον ἰο Ὕαοἀ."᾽ ---ΑΠ ἃ τΐῃ9 
ΑΙΙΏΒ ὈΘηᾶ ἴΠ9 Ὅονυνν οὗ ὌγαβΒβ. ---(ἀ Υ., 
ἸΏΘΟΙΓΘΟΙΪγ, “δὸ ἐλαί α δοιν οὗ δἰεεὶ ἰ8 ὑγοζεη 
ὃν πὶ αγι8.}) Ῥοτοσηθ: “ἼΠΠ}, ποί (68 Κίπι- 

οἢ}}) ΝΊΡ. οὗὐ ΠΤ “18 Ὀτοίζθη ᾿ διὺ ΡῬί6] οὗἩ  ΠΠ), 
“ἴο ΡΓΙῸΒ5 ἀἄονῃ δηα 80 ἰο Ὀθηὰ,᾽ δο Ηυρῆ,, 6 
Ἶγείιο, Εν α]ά, εἰ χϑοῖ, ΑἸοχδηάορ, εἰ αἰ. Ῥο- 
ΤΟΥ͂ΠΘ: “στο {πὸ Ὀοπαϊΐπρ οὗ ἃ ὈΟΥ οὗ ὈτΆ85 (ΟΥ 
ὈΓΡΟΏΖΘ, Ταΐμον, χαλκός, Μ᾽ ὮΪσΘΙ Βοοῖῃ8 ἴο ματα Ὀ66 ἢ 
ἰθ ροΓθα, δὰ σοπά ογϑὰ ρΡ]} 140] 1116 Βί6 61] τυὶτ α8), 
ἱπαϊοαίθ8 ἷ8 σγοδὶ βίγορι Ἰὔωμ: Φοῦ χχ. 24.) 
Ιη Ηοπιον, Ὁ] γ7γ8868 Ἰθᾶνοβ ὈΘὨϊπὰ ἷπιὶ αἱ [5866 
ἃ Ὀον Ὑϊοσ ὯΟ ὁπ6 Ὀυὺ αἰ π86}} οουἹὰ Ὀομά.᾽ 
--᾿,ἈΑ. Β1 

ϑίν. ΧΙ. 7ὸον. 8ὅ6.{. Οσοπᾶθδοθῃδβίου:;-ἰ[Α. 
Υ͂., φεπίίεπε88]. Ὑπὸ ποιὰ [Π}}}} Δ] γὺ8 πη 68}8, 
τ τον ἐδ6 Ὀονίης ΟΥ̓ ΟΠ θ᾽ 8Β 8οὶῇ δπὰ μοὶ (ἢ 9 
Ὠυπμα!)δίϊοη οὗ δηοῖμθονΡ. ἸΤ])οτοίοτθ {116 18 η5]8- 
(ἴοι οὗ αι μον, δον 86 δορί., γαὶς., “1 Του 
δυμ δι οδὶ 6, Του πα ἰκοϑί τηθ χσγοδί,᾽, 18. ἰπηδἀ- 
τὴ 581 0]0. [Γἐ 18 ἔγιθ {818 πογὰ, τ ΠΙΟὮ ΘΧΡΓΘ5508Β 
{μὸ ἰάθδ οὗὁἨἁ Βυμιγ (Ῥτον. χυ. 82; χχὶϊ. 4) ἴ8 
υϑοα τὶ! γοίοσοησο (0 Οοα ΟὨΪΥ ἴῃ (815 ραδβδρο; 
Βῖποθ ΒΟΥΘΥΒΓ ἴῃ ΡΒ. χὶν. 4 0 ἀοποῖίθβ (μ6 6οῦ- 
τοβροπαίΐηρ δἰἰγὶ δαΐο οὗἩ [86 σοηἀοδοορηϑβίοη οὗ (89 
Ἰσηρ, 0 18. ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΡΥ (0 Οχρ]αΐπ, νι} ΗΖ, 
δοἴϊζον [00 Αταῦῖο; ΤῊΥ σᾶῦο, ἕδτονῦ οὐ τ τ ΟἸΒἈ. 
ἴο σογγϑοί Ἴ}} ψὶϊὰ ΠῚ») ὑμδὶ ἴβ (Ὁγ ΒοΙρ. 

“«Τ. “ Τ ι 

Το τοδάϊηρ 2 ὅδ. ἽΠ» 8 ΒΑΡΟΪΥ ἴο ὍΘ 6ὁχ- 
Ὀἱαἰηθἃ 88 ἱῦ (6 1 πιουοὶν αυΐθ8668 (Κἰ πιο 1); 
8.11} 1668 18 ἐμ6 τηοδηΐπς ἰο Ὀ60 ἰογοθα ὈΥ̓͂ δἰ ογης 

ἐδ9 γονγοὶ ροϊπίϑ ΠΩ» (7. Η. Μίοι., Ηοπ καί.) 
ἰο ἐμαὶ οὐ “ Βυπι γ᾽ (ϑδορί., Ῥεοβοῖ,, Τμοοά,, 
ϑγταηλ.); Ὀαὲ ἰο ἐΓαπδὶδίθ, ἱμογο, τ τ (ἢ ΟΒα]ά., 
ΤῊΥ δοαγίης τὸ Ψ. ἀο68 ποὺ ἀἰϑιϊηρυΐβ Ὀὰϊ υ868 
(ἢ ϑδῖὴ9 ψογά, σεπίϊσηο88.---Ο. Α. 1}.] 

[ὕον. 86. Του Βαβὶ ϑηϊασροᾶ ΤΥ δῖορα 
Ὁ: ἄσΥ 1Ώ9.---Βαῦποδ: “Ἴμο ἰάθ8 6.6 18, “Του 
ἢδϑί τηϑδθ σοοῖῃ [Ὁ ΠΥ ἴδοῖ, 80 {μὲ 1 το Ὀ66 ἢ 
ΘΏΔΌΪΘΑα ἰο γα] ϊς του Εἰ ἄτλπ 6 ΟΥ ΟὈδίγ οἱ 0Ὲ.᾽ 
ὅο ἴῃ Ῥβ8. χχχὶ. 8, “Του μδϑὶ βοί ΤΥ ἴδοι ἰῃ 8 
Ἰαγχο τοοῃ.᾽ Τῃὸ ἴά68 18, ἰδδί !6 8 ὈΘΙΌΓΘ 
βίγαϊ θη θα, ΘΟ ργ ββοᾶ, ἰηάογοα ἴῃ ἷ8 σοΐηρδ, 
Ὀι0 ἐπαὺ ΠΟῪ 4}1 οὐβϑίϑο οϑ πὰ Ὀθθη ἰδ κῃ ουίΐ οἴ 
116 ὙΔΥ͂, Δηἃ Ὠ6 οοι]ὰ τ 8}}κς ἔΓΘΟΙΥ.---Τ δὶ τὰν 
ἔοοι ἀϊᾶ ποῖ αὶρ. Μασγρίη, “το 8} Κ]68.᾽ 
Το Ἡεῦτον Ἰνοτὰ τ 8:8 ΡῬΓΟΡΘΟΥῚΥ 8 7οἴπί ; δβιλδ)}} 
7οἰπέ; οβρϑοΐ!γ ἰμ6 αηλίε. ΤῈ6 χοίρογεῃοδθ ΒΟΥΘ 
ἰ8 ἰο {86 απλίο, (6 οϊπῦ (μ8ὺ 18 80 υϑοῖι ἐμ 
ναὶ Κίηρ, δηα ἰῃδί 18 80 Ἰἰδὺϊ6 ἴο Ὀ9 βρταϊῃθα ΟΣ 
ἀϊβϑ!οοδίοἃ. Τὴ τηϑδηΐης 18 (Παὺ μὸ Βα Ὀ66 ΠῚ 68 8- 
Ὀ]εά τὸ 8}Κ ὅσια; (Πὺ Βο αἰὰ ποί ἐπι." --(...8Β.] 

[δι». ΧΙ. γοτβ. 87-40. ΤΊ ΘΟμΒΘαΊ 6 Π668Β οὗ 
Ὀινίηθ δβϑἰϑίδησθ ΓΘ (ἢ9 Βυ δ᾽] υσαίϊίοη δηθὰ ἀ6- 
αἰγυσίΐοη οὗ 15 δῃοηΐθβ. 6] 96 ἢ: “ ΤᾺυΒ 
Πρι της ἰῃ Οοα᾽ δ βίγηχί, νι αοα᾽ ΒΒ ΘΔΡΟΙ8 
δη τᾶν οὐ 8 αβϑιβίβῃοθ ἢ6 Ὀδθαΐ, δ δ] οί Θὰ, 
δηηϊ ἰϊαϊοὰ 41} 118 Θημηγΐ 65 ἴῃ ἀοτποβίὶς δη ἴο- 
τοὶρπ ασϑ. Ασοοτγαϊΐης ἰο ΗΟΟΣΘῊῪ βπγπίαχ, 4]] 
{819 15 Το Γοβρ οι το. 

10 σίνίης τὰ Βίσοη ἢ δηὰ ρον, δὰ [6 νοϊξοῦ ἰο ἴδ Σ- 
Ῥγοῖ [Π|8 νϑῦϑθ ΘΟ; βίο} τ {ἢ Ἐπ Ὀγοσοάίης δηὰ Το]  οσσίης, 
οὔ αἰϊαοκίης δηἃ οοῃᾳυθοῖ, δὰ οἱ οὔ δοοίηᾳς, ἔσομι 1.1 ΘῺ9- 
τα 195.--0. Α. Β.] 



ῬΒΑΙΜ ΧΥΙΙ͂Ι. 14 

γεν.40. Δπᾶτν θηθιἶθα, ἔΒου βκανϑδὲ 
ἴο τ'9 ἴ8Π6 Ὅδοϊς.---(Δ. Υ. Τάοιω λαεί αἰδο σίυνεη 

πε ἰλε πεεὰ ὁ πεῖπε ἐπεηιῖεε. ἩἨσυρίοϊά : “ὩἿν 1... 

δ εἰδοσεσο ἰμιγϑηβιιίνο (2 Ομ τοι. χχίχ. 0.)- 

ἽΔΡ» 39, Δ} 9 (965}. υἱῖ, 8, 12) το ἑατα [89 
δας --εγσα ἄὅατα, νέγίεγα, 66; ἴθ ὨΟΥΘ σδυθδίΐγθ 
ἰο παζε ἰ8)6 ἐπεημοδ᾽ δασζδ ᾿μαὶ 18 Τὰ ρὶ εἶ γ798 88 
Ες. χχίϊὶ. 27, δπὰ ἴῃ ᾿ἴϊκὸ βθη890 8. χχί. 12. 
ὃ ΔΘ ἰὸ πιᾶῖκὸ Ὀδοΐκ5: Ὡ 6618, Ὁ40}.9, -οργοβοης 

(βεῖτ πϑοῖϑ ΟΥὁ ὈΔΟῖ5 0 ἐδθ Ῥυγβίοῦβ, ὙΠῸ 866 
ἰδ δπὶ ΟὨΪΥ οἡ ἐἰι8 8149 δι {115 ΟἸΪΥ͂ 88 Ὡ60}9 
διὰ δεοῖθ. Οορ. Ψ96Γ. χυῇ]ὶ. 17. 1 ψ|Ά}} 860 
ἰβοῖῇ δ5 Ὀδαῖ δηὰ ποὺ δ8 ἴωσο, παὶ ἷβ Ὀσϑἰιϊηὰ 
δοὰ ποὶ Ὀδίοτα.᾽ 80 ὅοδθη., θὸ οι, Ὠο) 280, 
Ῥογονσηο, Αἰοχϑηάοσ, δέ αἰὄ. ΒΆΓΏ68, ΒΟΎΘΥΘΥ, 
Ῥγοίοσξ 89 Α. Υ. ἀπὰ υπιϊογϑίδη 8 ἰὲ "’ σοι ρεῖθ 
δῃ δ᾽ δοιΐοη,---89 ὙΠ6Ὲ [18 ΘΟΠΑΌΘΓΟΡ ῥἷδοθθ ἢ ἷ8 
ἴοος οὐ ἰ.:6 πθοἷκ5 οὗ δἷ8 ἴ068.᾽"---Ο, Α. Β. 

ϑὲγ. ΧΥ͂. γον. 41. 2 ὅηπι. σχῇ. μαβ, ἐλον Ἰοολζεά 
[{πϑιϑλὰ οἵ ἐλέν ογ64]. [0 6} ΠΣ 868: “ ΤΊ οἰ ΓΡΥΓΆΥΟΥ 
ἴ0 1μοῖν ἰοἷ8 δη ὄὐαπ ἰοὸ Φοβονδὴ ἔοτοο Ὦγ 
ποδοϑϑΐγ, Ὀδσηυϑο ἰὺ Μψὰ8 ἀϊγοοίθὰ ἰο Ηἰΐπι ἴον 
ἰδεῖν ον ἰπίοσοθιϑ δηὰ ἰοὸ Ϊδι0, γα γνδϊη."-- 
σ. Α. Β.1] 
ον. 42. 23 Άδι. χχὶΐ. π68: ““μδὲ οΓ (λδ εαγίλ᾽᾽ 

[1πδιϑδὰ οὗἉ ἀυεέ ὀφίογε ἰδέ τοϊπα]; αὶ ἴῃ (ἢ 86- 
οὐ τορι ῦοῦ δραΐϊη: “1 αἱα δἰαπιρ ἰλεηι." 
[Βατηθα: “Δδ 9 πο ἀυϑὶ 8 ἀγίνοῃ ὈΥ {89 
νἱη, 80 {πο δοὰ Ὀοίογθ πιΘ0 Τθογο σουϊὰ 
δ το πιοτὸ βιγι κί ἱἰἸαϑιταϊΐοη οὗἨ 86. ἀϊΐθ- 
δου ἥιοαὰ ΔΥΩΥ Βγίπα Ὀοΐονο 8 σοηαυογογ.᾽᾽ - 
ΑΔ ἴδο ἅσδι ἐπ ἴδ δἔχθϑοῖα.--- Βάτηθ8: “ Τ}10 
ἴθ ἰ8, 1πδῦ 6 ροωγεα ἰλεπι ομΐ, ἴογ 8Βο ἱῃ9 Η6- 
τοῖν πογὰ τρθδηϑ, 88 (()6 αἰγὶ ΟΥ τοΐγο ἰῃ ἰδ 9 
εἰγοϑὶβ. 4.5 ἐδπαὺ 15 ἰγο άδη οπ, ΟΥ̓ ἐγαυιρ] θα ἀντ 
80 ΒΥ, ἰηϑιοδὰ οὔ Ὀφίη πιγβμα ]]οα ἴον Ὀλι16, 
ΨψΟΓΘ ὙΠΟΪ ἀἰδου ρηη τοῦ, βοαϊίοτοὰ δηὰ Ἰονι (0 
Ὅο ἐτοάοη ἀονὴ 88 ἰδ τροϑὺ ΜΟΥ 1088 οὐ͵θοί 
ἰ.᾽΄ πὸ. Α.ὄ Β1] 

δὲν. ΧΥ͂Ι. εν. 43. Βιετὶ θα οὗὐ [89 ὈΘ0Ορ]9--- 
Τῆϊο 159 τοίοσγοἀ ὮῚ Ησηῃσθϑι., ΗἰιΣσιρς, θ6}1286}., ἰο 
πο ἱπῖογηδὶ σοηδιοῖβ νυἱτ τοΐοθομοθ ἴο 58. δπὰ 
Αὐϑαοπι, δηά τ 6 {Π|6 ἢ ΘΧρΡ δἰ η ἴῃ {118 ΒΔΙ1η9 ἩΑΥ͂ 
[δ τοϑάϊης 2 δι). χχὶ! Ὁ») τ ὮΥ Ρϑορὶο; 

φῇ εἰ ΟἿΒ ἢ. δ ΡΡ ἢ 165 ἐδ ἰπουραῦ, “6 ἢ Οὐ ΒΟΡ 
πα ΐοῦ3: ᾿ δηἀ [86 ΒΑΌΌΪη8 γοχζηγὰ {19 ότι Ἀ5 
ρίαται. Μδηγ Ἰ᾿ἰκονῖδο γοραγὰ ἐπθ Ὁ} οἵ {6 
Ῥ57πι 45 ραγα), μοι ΒοΘν ον τὴν (18. ἰηΐοτ- 
Ῥτεϊδιΐοη ἰ8 Ὀ68ι τοχαγαθα 859 οοἸ]οοίϊνο (ΗπΡ[.) 
Βιυξ (δ6 σογὲπι ἴῃ ἴῃ9 ζο ον τπθ ον ἔασον 
186 ἄγθὶ πιδη(ἰοαοα ἱπιογργοίαιἰοη, 88 1} κ  νν 156 
ἰδ (ὃ6 τοΐγ τορι ῦονῦ ἴ56 ὉΨΡ δοαυΐϊγθϑ ὈΥ {ἴῸ 
ζοϊ! ονίηρ τοϊδιΐϊνο οἴδυβο, (19 οἶοβον τηϑδηίηρ οὗ 
Ῥεορὶδ Ῥγϑυϊουϑὶ ὑπκπονῃ ἰο {10 Ῥβα]πιῖδὲ, 88 
ἰοτεῖσῃ δηϊ ἀϊβιίμηί. ἴπ ἴ6 ἄγδί τη Ὁ Ρ [ἢ 6 
εοπδιτηοίίοη 5 ἰἰἰ6 [5, χχνυὶ. 2: χὶϊχ. 8: 2 δληι. 
Σχῖ!. 849 [ἴῃ [89 δΒοοοπα οἶπιι86 : ἰἰοιι Παϑὺ Κϑρὶ 
Τῶῦ9 89, οὕ ἰδοιλ ργοβογνυοάμ πὴ ἴο ὃὉθ, (6 Ποδὰ 
οὔ το ποδίμϑῃ. -- [Εἴθ οὗ ἴ86 Βοδῖβϑῃ. 
Ηασγφίεϊά. “1 8 αὐοβιϊοη Δ ὉΪ6 ὙΠ οὶ ον 118. 18 
ἀμιοτιεαὶ οὔ ιλ6 δι )]εοοίΐοπ οὗ βοπιθ ἴοτοῖΐβη πὰ- 
ἐϊσπθ, οὐ νηοί ον 1 ἰβΒ ηοὶ ταὶ Π6Ρ ἰῃ ἑαδαΐ αηΐγον- 
88}11γ---ονογοὶ ΠΥ οὔτ ποτὶ, 85 Ῥϑ. ἰϊ." [ὖ|15 
Ῥτγοῦδοϊο τοδὶ ἴθ ΒΩ ΓΑΙ ΠΟΥ ἃ ἢ βίου οα] ΓοίδΡθη ο. 
ΤᾺἰ5 ἰβ τηοτοὸ ἰὼ Ἰκοορὶπς νυἱτὰ {0.98 Θμἶγο ῬΒΆ]Πὰ 88 
Τοϊτοθροοίί νο.---Ο, Α. Β.] 

γον. 44.- ΑΔ ἴ80 ϑασίῃᾳ οὗ 189 68:.---- 8 
͵[δ τεγετάοὰ ὈΥ͂ πιοδί ἱυοΓΡγΟίοΥΒ 88 ἴῃ δοπίγηθίι 
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ἰο {μοὶ ον Ὀομοϊαάϊης (Τοῦ χὶϊ!. ὅ,)--ῖ ΒΥ 
Ἀθαγὰ, πιιουῦ ΒοοίὩΣ π|60, ΟΥ̓ 885 ΒΟΟἢ 88 (80 
βουπὰ οὗ δουιηδηά ἔγξοιῃ μα ἀἰδίδπσο Δ σοπιθ 
ἴο 6, ΟΥ Ὀθιῖοῦ, 88 ΒΟοοῦ 848 16} ἰιοατὰ (λ0 ΓΘ- 
Ῥοτὶ οὗ ὑμ6 Ὠδπι6 δῃὰ υἱοίογὶ 68 οὗ θανία, (θα, 
ἰϊ. 26; Φ4Φοβίι. νἱ. 27. ἰχ' 9: 15. χχὶιὶ. ὃ). θὲ 86- 
σουμηί οὗὨ ἰδ9 πιϑθῃςίου οὗ οὐοάϊομοσρ, νυ οὶ ᾿ηχηγθ- 
ἀϊδῖθγ [ο]] ον 8, οὐἰθγβ (ϑιίογ, Ηυρΐ., Οαιηρὶ), 
τοσδγὰ [9 Ἔχργοββίοῃ 845 ἰἰ|6 Ἢ:6 ἀονλη, “Ὁ δἱ 
(6 νοτὰ οὗ, νψἱ{ τοΐργθησο ἰο τἰ6 οοπιηδηὰ 
(ΠΟΥ δὰ γχϑοοὶγϑα δηᾶ 15 ργοωιρὶ δχθουίοα, 
βασἢ 8 ΒΌΡΡΟΒΘΒ 8 γοροί ἰΐοη οὗ ἰπ 6 ρυονὶ ου8 ννογὰ 
δηὰ οχρίαϊμθ: “ΤΟΥ ΟἿΪΥ ΚΠΟΥ πὶ ὈΥ̓ (δ 9 
Κηονϊθάρα οὗὨ {πὸ οἂν."᾽ --ϑοηϑ οὗ ἑοσοίβη 
Ῥατῖβ ἀἰϑδθιη Ὀ]θᾶ ἴο π|9.---[. Υ. διίγαπγενα 
δὴαϊξ διόπιϊέ ἰλδιιδείυεδ, ΑἸοχαπάθυ ; “ οη8. οὗ 
οὐ] απ δ νν}}} 116." -π-Ο. Α. Β]. Τὴθ δυπιθῖθ 6χ- 
ῬΙΘΒ9]Οἢη5 οἵ 0 σοπαιοτοά, νη ϊοῦ πο ὈΘ66η 
ἴοτορα, δ.θ οἴϊοθηῃ σωϑηϊοηθὰ 85 ἰἴθ8, ΔΙ ΥΡΟΟΣΙ ΒΥ 
δηΐ ΒαιίοΥΥ. . 

γεν. 456. ΤῈ 50ῃ85 οὗ ἰοσϑίβη ρεατὶβ δᾶϑᾶ 
ΑΥΨΑΥ͂. -- Τἢὴ9 τΥἱοιογίουβ ροννεῦ οὐ ]1λιυνιὰ 68 
ϑίγαοὶς ἐμ θη) 88 ἃ ἤθτῪ ψἰπιὶ (15. χὶ. 7), τ οτοΐοτγο 
ὑπο Ὁ γΠῸΡ σα ν.--- ΤΙΘΙΔΌΙΘΑ Γ[ΑΥ͂.. δὲ αὐγραϊά]. 
ΤῸ (0110 ν}8 ἔσο Μίσα!ι υἱἱ. 17, σοπιρ. ἢ 0. χὶ. 1], 
ἰῃαἱὐ ΔΓ πιυϑὺ ἰἰᾶγνο ἐ|10 τλοδηΐηρς οὗ ἰγϑιῦ}α. 1 
8 ΠΠ|κονἰ86 Τουηὰ ἴῃ οορηδίο ἀἰα]θοῖθ. ΤΙ ψογὰ 
804 ἰη 2 ὅδ). χχίϊ. ἰηϑίοδ οὗ 15 ΔΓ νυ ἱοὰ 
ἸΠΔΩΥ͂ ΜΆ. δηὰ δῃοίθης ὑγδηβ]λ 1008 Ἰιἰζονν 199 
δδνο ἴῃ [86 ῬΒδ]πι, "688, σίγα ἰἠεηιδείυοδ, ν αἰοὶλ, 
ονγονον, 15 δὴ υηυϑυλὶ οχρτοϑϑίοη οὗ δαυΐϊρρὶης 
ΟὨΘΒΒΙΗ͂ ἴον δίς. Τὴθ πιϑδηΐης, ἐΐπρ (Ξ ορί. 
γυϊα., Ῥοβοῆ., Κ᾽ μοὶ), ΒΟΝΘΥΟΥ, ΟσσυγΒ ἴἢ 
οομπαὶθ ἀϊηϊοθοίβ δὶ 18 δοσορί οα Ὦγν Η Ζὶς. 

ϑίγσ. ΧΥΙ. εν. 46. Ηἰιχὶ, ᾿ΠΚονν 80, πιὰ 
ΤΩΘΗΥ͂ ΤΟσθηΐ ΠΟΥ ΓΘίΟΥΒ, γα τον. 40 5α. 
88 ορίέαίέἐυνε, ἃ8 1 (8 ΟΥΥ οὗὁἩ Βοιημαχο δηὰ το)οϊοὶπς 
Δαυγοβδοά ἰο {6 Κίηρ, ψπΐοι, Βονόνοῦ 8 

1 ϑαιῃ. χ. 31: 1 Κίηρϑ ὶ. 89), 18 Β6Ρ6 δρρί δὰ ἰὸ 
οὐ, Βαὶ ἐν ἰ8. ὈοίῖοΡ τι Κ5..ν»ι., ΦΔότοιμθ, 

ΟἸογίο., ἰο στοραγὰ {π680 γογ 8 88 (ἰδοϊλνατἶνθ 
οἰλυβοθ ἱπ {π9 86η80 οὗ ἀοχοϊορὶθϑ (Π οη μϑί., 
Ηυρΐ,, Ῥ6}11286}}}. 

γεν. 47. Το γάγο πνογὰ υϑοα ἤθγο ἴον ϑυῦάπαο, 
[3] ἰθ ἴῃ 2 Βαϊα. χχὶϊ. βαρριϊοὰ ὈΥ {110 804] 

ποῦ [Ὑ7}]. 
γον. 48... ΜδπΥ ἰηἰουργοίοσβ ἀπάἀογβίδη ἃ (Ὧ9 

δι οὗ ν᾽ οθη 06 ἰο Ὀθ ρϑΔνΡι Ιου] ΣῪ 8801 (ον θη 
Ηἱχὶς δὰ Ἠθϑημρϑὶ.). Μίοβι ἱπίογργοίουβ τοραγὰ 
(86 ΘΧΡΓΟΒδίοι 88 σο]]θοίνο (Ρτον. 11]. 8}}. 

δέν. ΧΥ͂ΙΠ. γόοτθ. 49-80. [6] 2508}: “1ΒΘ 
ΡῬταΐβο οἵ βιιοὶι ἃ ἀοὰ, ννῖο ἀοθϑ ἰοὸ αν] ἃ 45 119 
8 Ῥγοπιϊβοα, 18 ποὺ (0 γριδίῃ ᾽πε ἰο [ἢ πᾶ Γ- 
ΤΟΙ 80Ρ8009 οὗ [δβγϑοὶ. [{ ἰἰὸ Αποϊηίεὰ οὗ ἀοὰ 
ΤΑΔΪΚ08 ῬὍΔΡ ὑροη ἰἰΐ6 Βοαίθη ψὶ ἢ ἢ 9 βοτὰ, 
γοὶ ἰυ ἰ8 τπᾶὺ ἤπα!ν {86 Ὀϊοδδίης οὐἩ 19 Κποιν- 
Ἰοάχο οὗ ϑ9εϊονδῆ, δηὰ ἐπ6 βαϊνδίοη οὗὨ 9206- 
μονὴ Ὑϊον 6 ΒΕΥΥ͂ΘΒ 88 6 ἰΔίΟΓ, ΤΠΔΥ͂ 
Ὀτοαῖὶς 118 ΨΑΥ ἰο (πο 1 118 ϑηποῦ. ἩῚΓἢ 
οηλτῖγο ῥγορυίοιυ Ῥαυϊ, Βοαι. χνυ. 9, δάάιιοθϑ 
γον. 49 οἵ ιΐ5. θα], ἰοχοῖῃον τψὶτἢ Ὥσφαί. χχχὶϊ. 
4"), δΔηὰ Ῥ5. οχυὶϊ. 1, 88 ργοοῦ (δι βαϊνη 0 Ὀθ0- 
Ἰοῆμχϑ ᾿ἰκονῖδο ἰο (Π6 αδη 1168 βοσογ ΐηρ ἴο (80 
Ὀίνίηθ ἸΠΘΥΟΥ. Παδί 15 βίαἰδὰ ἴῃ τοῦθ δ0 89 
19 ΓορΆβου δηὰ ἐπο βυν)]οοῦ οὗ {Π9 ῥγδὶβθο τ 108 
οχιθηβ Ὀογοπά ἰβγϑοὶ; ἴ8. 1 αν 18 118 δῦ ΒΟΥ, 
Δ8 Ηἰσῖὶς γοοοβηῖσοβ, ἃ ὙΟΥΥ͂ οομβἰϑίθηϊ 6080 οὗ 
89 Μεββίδηϊΐϊο Ῥγοπιῖβθ, 2 ϑδπι. Υἱὶ. 12-16. Απὰ 
Τηροάοτοι υἱϊποιῖ ᾿πργορΥΪΘ Υ ΔΡρΟ8]5 ἴο (86 
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οἱοδίης τοῦδ Ὁ» - δεοὶϊπδὶ (80 7628. ἴπ τ 
Ὑ Βοὴ οἶθ6, ἰπ8ὲ ἴῃ ΟΥἶϑὲ, {86 ἤου οὗ δαγνὶά, 88 
Ἰθανα᾽ 8 1Ἀ]16ὸὰ ὑβγοὴθ ϑηδυγίηρς οχἰβίθησθ, δηὰ 
ΑἸ} ταὶ 8 Ὀθ6ῃ Ῥγοιιβοα ἰο θανἹἀ᾿ 8 βοϑὰ, ϑυϑὺ- 
᾿ιϑι πω γαῖ δηὰ Γο  γ ἴ ΤῊΘ ῥταῖ80 οὐ ὕϑβουδὴ, 
(μς αοἀ οἵ θανίὰ Ηἰ5 βδηοἰηί θα, 18, δΔοσονάϊης ἴο (8 
ἤπεὶ πιοληΐησ, ὑῬταΐβὸ οὗὁἨ 80 Εδίδον οὗ 6δ8ι8 
Οδεῖθι." --ὦ. Δ.8 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ ΑΝῸ ΕΤΉΪΙΟΑΙ,. 

1. ἴῃ ἃ {πδηκίμϊ δά ρίουϑ μοαγὺ 09 ἀθῃ10}- 
βἰγαιίοιιϑ οὗ (0 Ἰοῦο οὗ αοἀ Ὀθχοὶ 8 βίησογο δῃὰ 
᾿ΘΔΥΓΥ͂ τείγη 97 ἰους, ἰὼ 9 Ἔχργοβϑδίοῃ οὗ πιϊοὶ 
{118 ἔδοὶϊ ηΖ8 οὗὨ δϑοιίΐοη τηϑοὶ ἰὰ δπὰ ροσνϑδάθ ἰὺ 
υνἱτ (ἢ 6 τοσορηϊιίοι οὗ χτοαὶ οὈ] σαι! οη8 δὰ ἐμ 9 
γοῦν οὗ θη ἶνο οΘοπβοοσζαι οι, (Ώ6αι. γἱ. δ). Τμοβο, 
Βονονον, ὙΠῸ ἴοτο (9 ογὰ, αγθ δ {Π9 δυῃ, 
Ὑΐοἷλ ἀβοθη δ ἴῃ 18 ῬΟΥΤΘΡ ( πᾶρο8 νυ. 81). 1 ἰδ 
ποὺ ἴῃ νϑΐῃ {ἰωΐ {ΠἸ 6 Υ (4.6 τοΐαρχο τὶν αἀοά, το 
ἦ5 {9 δέγεπίδ οὔ (ο89 ψδὸ ἰγαβὶ πη Ηΐπι, δῃὰ οἢ 
6 οπα βἰἀθ ἀδέϊυνογϑ δπὰ ρῥγοιθοὶβ ἔΐϑιι, ο [6 
οἶμον 4118 {ποτὰ τ {ἢ δισθηχί ἰο οοπέέπωθ ἴῃ [86 
λ)0Ρ}6 οΥ̓͂ ἔδιΕ}}. 

ὦ, Τὸ ἐμαηϊκίαϊ γείγοαρεοί οὔ Ῥγονίουβ ἀοΪϊν- 
ΘΓΆΠ6ΘΒ δίγθηρί 6 8 [9 δ ἢ ᾽πθ ἡμέωγό Ἀ6]Ρ ἔγοιι 
αοά: δῃηὰ ἢ ψῇο ὈΘΑΓΞ ἰη τϊηᾶ, ὑπαὶ (ἰὺ αοἀ 
ἱηνοϊκοι ὉΥ͂ ᾽πὶ ἰ8Β ἐμ Ζογα οΓ Οἰογν, νῆα {110 
οοπσγεφαίίοπ »γαΐδεα οἱ αὐοτγαίίδοη, οΐϊῃϑ ἴῃ, 
οἢ δὶ ραγὶ τὶ οη9 δοης οὗἨ ργϑίβο διῖδι δηοί ποῦ 
δηὰ ἤπα 5 [κΐ8 ᾽0Υ ῃ (1:9 ἀοοϊαγαίίου οὗ (89 Ὁθπ0- 
ἂϊβ οὔ αἀοἄ, μἷ8 ρθαβυτγο ἴῃ ἐδ χίοσυ οὗ ἐμ ἱμοτά. 
Ἐσοϊοδία δόηιρεν υἱποὶξ δεπιρόγφμε ρωσπαί εἰ διρεταίὶδ 
»τείεντ πιαϊίδ ραταίωε αὐ ζμίωγα πιαία δωρεγαπάα. 
(ἔπιον). 

8. αοὐ᾽ δ Ὀοΐηρ σπίλγοπεα οἢ εἰκὶ δηα ἀν9}}- 
ἴῃς ἰπ 16 ἢθαύθηβ, ἀο068 ποὲ δορϑγδίθ Ηΐπὶ ἔγοαι 
Ηὶ5 βογνυδῃιβ οἡ θάγί ; 1ῦ ΘΓ οχ ἰδ 5 Ηΐηὶ 
ἰῃ Ηἰ8 εἐχαίίαίϊοα δΌοΥΘ 484}} {18 ΡΟΎΘΣΒ οὗ (86 
το πὰ {110 ΑΌΥΘ8; 10 πο Ιη0Γ9 ῥτουθηίβ Ηϊΐτη 
ἔρουλ ἀδατίπσ [110 οἷ χζἢβ δηα βιυρρ! αι οη 8 οΥ̓ (δ 9 
ορργοβϑβοά, μδὴ ἴγοιῃ πιαζὲησ ἀποιρη Ηΐδ ῬΥΟΒΘΠ 66 
ἰο ἰιοὶρ ἰῃ σρδοῖίουβϑ οοπάἀθθοθηβίοη (0 ἐπ πθοιὶδ 
οὗ τηθῃ. 

4, ΤΊ|ιο τευοζαίίοηα οἵ αοά ἴῃ (89 τοῦ] ἃ ὃτθ 
ποὺ ΔἸ ΘΒ δοσοπιρϑηϊοα ὈΥ͂ δἰγϊ Κίηρ ρλεποηιέπα 
ἐπ παίωγε, 81}}} 1058 δῖὸ ἰμυαηὰον δυὰ ᾿ἰχΐπς 
Ηἱὶΐβ οοπδίαπέ εἰϊθηἀδηΐθ οὐ ἰδ)6 δωγε βίχη οὔ Ηΐβ 
δοπιΐης. Βυὺ ῬΑΡΙΪΥ, ἐ. 9 ΘΡροδγβϑδηοο οὗ αοἄ ἴῃ 
ΒΙϑίΟΥΥ͂ 85 ΤΟΑΙΪΥ δἱ (ἦπι|68 ὈΘ66 ἢ δηπουηοσρα δπα 
δοσοπιρδηϊοα ὈΥ δυο! ῬΒΘΒΟμΘΏ8 (Εχ. χὶχ.; Ῥ88. 
Ἰχυ .; ᾿Ιχχυὶϊ.; Ηδὺ. 1ἰϊ.;: Ηδρ. ἰὶ. 7; 2 Το. ἱ. 
8); Ῥαγ γ, αοἀ 88 Ζοτγὰ 9 παίμγθ Ἀ868 ἰμ9πὶ 88 
10:6 ᾿ηδίγυαμπηοη β οαρ᾽ ογοα ὈΥ Ηΐπι, δη πη θ8}8 [0 
ἄονον Ηἶθ βογυϑδηίβ ἀπ ρυπ δ ὑπο ὶν ΘΠ ΘΠ Ϊ68. 
1 18, Βον Υοσ, οὔ χροὶ ᾿ροτίϑῃοθ, [0 ΓΘΟΟΖΏΪΣΘ 
ὴ9 νοτὶς οὗὁ ἐδ0 [ογὰ (δογοίη, δηὰ δπιϊάδϑὲ (ἢθ 
Β.αἸκῖης, οὗ {ἰΐὅὺ ποτά, ἰπγουχ (6 Ῥοννο ΓΒ οἴ 
πλίαγο᾽ Β 116, ἰο ἀἰϑσογῃ (86 σγαιρ οὗ ἐδ μιαρὰ οὗ 
6αοά. 

δ. Τὸ Ὀθδοϊά ἐδ ἥῶγπι οὐ ἐλε διοϊπε Βεὶπρ ἰδ 
δ8(1}1 ἑαίατο δπὰ γοί 9 Ὀθ οχρϑοίϑα “" ΧΥΪΐ. 15). 
Ηδποθ (Π6 Τ7λεορλαηπῖεε οἵ ἰὸ Οἷά Ἰοδίβπηθηϊ 
ΓΘ 8]1] Ῥδυιὶν ἐψρίοαϊ, ῬΑΡΓῪ ἐνπιδοί δα; [Δ 6Υ 
ΤῸ πιμγδίεγίεδ 88 ὙΟΪΪ 88 τευείαζίοπδ, ἴΐ ἷἰθ8 Ῥϑγ- 
εἰου ΥῪ (8 6 οἰοωάε, τ μϊοὮ νοὶ! {86 ἐσλί, τ ῖο ἢ 
8 ποΐ ἰο Ὀ6 ϑῃηάδυνοά ὮΥ τηοτίδὶ ογο8 (ἔχ. χχὶϊὶ, 
20, διὰ οἰβθνθγο) δηὰ 18 ἰῃμϑοοθδϑὶ Ὁ]Ϊ6 ἰ0 ΒΏΥ͂ 
ογοαίυγο(] Τίη. νἱ. 16), ἱπ σι αοα ἀνγν6}1}8 δὰ 
νι πἰοῖ ΓΟΣΊΏΒ 85 (9 τοβοοϊξου οἵ ΗἰδΒ ᾿ἰκαΐ-Ὠδίυγο, 

180 Ροθρ᾽οπάθῃοο οὗ ἐδ ΚΊΟΥΥ, δοξα, Ἵ22, δηὰ 80 
{16 ΒΡργοδοῖι οὔ δὴ ἰο ἀοἀ ἴδ ρδγιϊν πιδὰθ Ρο8- 
Β' Ὁ1Ϊ6, Ρατυὶν ἀοοϊατοά. Τμὶβ ἤσυταίί νο ἰδηρυδρο 
5 18 6 ῬΔΓΙΪΥ ἤγουν (89 Βρθθγο οὗ (86 Ῥβοποιμθῆδ 
οὗ Ὡδίυγο ψὰϊσὰ ἀγὸ Ὑἱδί Ὁ]0 ἰὼ (Π 6 ὨΘΑΥΎΘΏΒ, ἴῃ 
δοοογάθϑησθ Μὶΐ τ ἰσδἢ ᾿ἰσὶ ἰδ σα] ἰοὰ Ηΐ8 γχ8ν- 
πιθοῦ (8. οἷν. 2), ἴπ6 οουὰθ ΗΒ ἰοπὶ (Φοῦὺ 
Χχχυΐ. 29; 8. χουΐἹ.), (89 (πυηάον ΗΙ5 τοΐοθ 
(Ρ8. χυὶϊ!. 18; Φοῦ χχχυῖ. 2), 1 χη. Βοσθν ον, 
δηὰ {Π6 βίου ἃ8 ἱπδίγυϊπηοηὶβ οἵ Ηἰ8 γἱρυίθουβ 
Ρυπίθιηοηῖ8 (υάκοϑ ν. 4; 9. χχχ. 397 εᾳ., Ρ88. 
1 8; Ἰχσνὶϊ!. ὃ: χουΐἱ.), οὔθ ἰπ οοπποοιϊίΐοη τι 
ὀδγί αυκο8 (8. ᾿χχυὶϊϊ. 18; οχίν. 4; .06] ἰΐ. 10: 
ἦν. 16; Ναὶ. τ. δ; 18. χχὶν. 28). Αἱ ()1ὸ Ὀα5818 οὗ 
{Π|0 ΒΥ ΠῚ Ὁ] ͵ 9πὶ οὗ πδίαγο 168 (π6 ἰάδδ, {μδὺ 66Γ᾽- 
ἰαἴη Ροου]ϊατί 165 'π ἐ8η9 πδίυγο δα δοίΐοη οἵ αοὰ 
σογγοϑροηά νυἱῖὰ 'ι. ΤΏ ρηοΟ αοα Ηἰπι86} 18 δὶ 
ἰἰπ68 ἀρϑοτ δθὰ ἃ5 »γεβοηΐ δηὰ αοίΐρα ἱπ (650 
ῬΒοδοιθδδ οὗὮ παΐιιγο, Ὡοΐ ΠΙΟΓΟΙΥ βοσοτηρδηϊοὰ 
ὉΥ ἰμθπι, δπὰ ἴῃ ὈοΪά θαὺ δουιοιηρ!αἰΐνα ΟΧΡΓΘδ- 
Βῖ0η8 (9 βιἰγΓὶ πρὶ υΡ δπὰ ὀχργθϑδίοη οὗ ΗῚ5 σγαι ἃ 
18 Τϑργοϑϑιῃίθα 88 πὸ κἰπαϊίης οὗ Ηΐπ ᾿ς -δίατο 
ἷῃ 41} (ὴ9 ἰὕτη8 οὗ β6ΥῪ δπὰ δδιίης ἤσυτγοβ, πὶ} 
(η8ὲ Βπιοῖο ἰδ8ι168 ἔγοιῃ Ηΐδ ποβίγὶ 8 δου ς νυ ἱ1ἢ 
ὙΓΘΙ (θοαυί. χίχ. 9; ΡΒ. ἰχχὶν, 1: Ιχχχ' 4), δηὰ ἀ6- 
γουτίηρ το ἔγου Ηἰβ τουϊ, (οοηΡ. ὑπ ἀ6βοτῖρ- 
(ἴοη οὗ {|ὸ οτοςοά!]ο, 7 οὉ χἸ!. 10 84.}, ἔγσοιῃ 186 
οοὐΐθ πο οἷον τη Ηΐπ. ΤΊιθ89 παίωγαξ 
»λοηοόπιθηα, τοὶ 80 τη οἷ ἰῃ ἐποιηβοῖγοβ, 88 ὉΠ Ρ 
οεγίαϊπ οἰτομπιδίαποες διὰ πόσα ραγίξσμίαγ [0γπ|8, 
ἔοτπι ῬΘΡΓΥ (Π6 βυδοὶ, ρΑΥΓΥ [ἢ6 πιοδη8 οὗ 8 
ΤὨΘΟΡΒΔΏΥ. [ἢ ἰδ 6 ργοβοηί ἀδβογὶ ρίΐοη (μ}6 Ρ6Ὁ- 
8054] ἰῃἰονίογθησο οὗ ἀοα ἴο ἀεὶ τον ΗΠ ΐδ8 βογσυδηΐ 
δὰ υάρο Ηἰδθ. δποπιΐῖοθ, δἰ" ουκ δοοσοιηρδηϊοὰ 
ὈΥ ποίυγα] ΡῬῃ θπομηθπδ 8 γοί ρδγίϊσυ αὶ ον δν- 
δοίογίσοα ὈΥ (6 πιρηϊίΐοη οὗ (Π6 ΟἸιασαῦ. ΕῸΡ 
ΒΟΥΘΟΥ͂ΘΡ 4658 1088 Ὁ]0 (Β6 οἰ οἴ Ὗ δηὰ ὑγθοΐδθ 
τοοδηΐηρ οὗἩ (ἷ8 ψογὰ τὰδὺ Ὁδ, γαοὺ πἰ8 τὴ ἢ 8 
οογίδίη, ἰπαὶ (16 ἔὐΡΙ.8Β ὑπ ΓΘ ἀοεϊρηαϊοὰ 85 
Ψ0}} ἴῃ (ΠΟΤ αγίϊβι !ῖσ σοργοβοηϊαϊοα ὑροῦ {δ 
δῸκ οὔδο σονθηδηί, (ἔχ. χχυ.) δπᾶ ἴῃ {ἰ ἰ6π- 
Ῥὶθ ἴῃ τοϑη 0] νναγ8; 85 ἰῃ ἔμ Ῥγορῃοί 5 Υἱβίοῃ 
(Εσοϊκ. ἰ.; χ.; Βου, ἱν.), νῆδτο {ΠΘΥ δΔ΄Θ ΓΤΟρτο- 
Βοιϊοα 85 ᾿ἰνὶπρ Ὀοΐηρα, μοὶ 1688 (8η ἴῃ 189 Δ Ὁ- 
ταϊΐνο, (ὅδη. ᾿ϊ}.} ἀπὰ μὰ (6 βίδηδίηρ ΓΟργοβοῖ- 
ἰδίου οὗὨ Ζομονδῆ, ἐπδὶ φ ἰ8 θη γοηθὰ δῦονθ 
186 Οπογαδῖπι (Νπι. Υἱῖ. 89; 1 Άδπι. ἱν. 4, νἱ. 2; 2 
Κίηρβ χὶχ. 18; 18. χχχυὶὶ. 16), δοῃβίδῃη Υ ΔρΡΡ68] 
ἰῃ (80 οΪοδβοβὶ σοϊδιΐϊοη ἰο ἰῃθ τευείαίίοπ οΓ ίλα 
γοναὶ πιαγεδίψ οὗ Φομονδι ἱπ {μ86 νου. Οη ἐμὲ8 
ΥΟΥΥ δοοουηὶ ὑπὸ ν ΔΥῸ ἰπ 8 αἰγεοί σοὨηΘοίΐ 0 
τὶ (10 οἰοια8 νυ »ἱοἢ; ἱπάϊοαίθ (86 Ῥγόβοποο οἶ 
αοἀ ἴῃ ἰμὸ ψοῦϊὰ δηὰ τὸ (6 σβϑβϑῃϑ οὗ Ηΐ8 δρ- 
ῬΘΆΓΆΠΟΘ, 88 ἰμ6ῃ ἐμ ἢ οἰκί δ Ἰ ον 180 885 ἐϊϑ 
Ρίδοθ Ὀθύνγοθῃ (Π6 τ ϊηρβ οὐἩ [86 πον πὶ (μον. 
χνὶ. 2; Νυῃ. Υἱΐ. 890). σοι {{ῖ8 Γο]ονδ, ἰδ δὲ 
689 86 πο Π6Γ ἃ ΓΙ ΠΟΥ ΒΥ 00] οὔ {Π|680 οΟομ! 8 
πιο τε; δ παΐιγα οἱ ποίΐζοπα δυπιδοίϊα Ολεγιδογῶη, 
864), ΠΟΥ ἱπ ΟΡ ῥϑββδβθ ΤΩΘΡΟΙΪΥ 8 δηυϊδυΐης οὗ 

(8606 ἄχυγο, ἰδὲ Φομονδὰ τἰὰθβ ὑροη (6 τῖη ἃ - 
οἰουάβ (Οαἷν. Ηυρί, : Ρ8. οἷν. 8; 18. χίχ. 1: 
Ἰχυὶ. 1δ: Νδ. ἱ. 8). 8111] 1688, δ [Ὁ ἰο 6 
οοπιραγοὰ τὶ} ὑπ 6 πιγίπο]οχίο δὶ ἐΒυπᾶ ον ΠΟΥΒΘ5 
οὗ (86 ἴῃς οὗ βοανθη. (7. ἢ. Μίοβ.). 

6. Ηὸ σψο 18 ἀορτὶ γοα οὗ δὶ] πιϑϑῃϑ οὗ σχϑβὶϑὺ- 
ΔΏσ6 (ὁ ἷ8 Θηθηιϊΐ68, Β6Θ8 ΘὨςΓΟΙῪ αἰνθῃ ΟΥ̓ΟΡ 
ἰηίο ἐποὶν ῬΟΤΟΥ, πὰ γοὺὶ 88 Οοα εἰς αε λὶδ 
“ ΄ϊἸεπά, (καὶ τι ἰβ ποὺ θη γ ὶῪ Ἰοϑὺ ; ΐθ ἀδγ οὗὨ 
τηοϊϑίογί 9 ὈΘΟΟΠΊΘΒ ἃ ὅαν ποίοιοογίλν ἴο Εἶτα ΓῸΡ 
ἷ8 ἀοἰέγογδῆοθ ὈΥ ἰδ6 βδηὰ οἵ ἐμ [ογὰ, νπο 
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ἀο ἑγεσα ΗΪ5 εἰφοί ἔγοτῃ 41} (π9 βί γαὶϊ18 οὐ ἰγου Ὁ ]9. 
ΕΕἸἰεοίίον, λοισεῦογ, ἐδ ποί αγόίῥγατγψ, ἰλ0 ἴονο οὔ 
Ουοὰά ἰδ ποί ἃ ὈϊΪπά ἀπὰ ππτὶ χίοουϑ ργοαϊ]οοιίοη, 
Ηΐδ8 χοοὰ ρίοδδυγο 18 ποῖ δὴ ὉΠΓΘΆΒΟΙΔΌ]6 ἴανον. 
Α τεεϊρτοοὶίψ οἵ δοϊϊοα, δὴ ἱπίογοθδηζο οὗ ἃ 
ἸΔΟΓΆ] ΟὨΔΥΔΟΙΟΡ ἰδ κο8 υἷδοθ, ἩἩιΐο [85 88 ἐδ 
οομίθηιβ (Π6 ἱμβουσῃΐ οὗ τέσοπιρεπδε, ἴον ἰΐβ 
ζουπ αιίοη 189 εἰλέσλαξ παίμγε ο,Γ Οαοά, ΌΥ νἱγίιθ 
οὗ ψυϊο αοα ποῖ ΟΠἸΥ ἀρρέαγε ἰο ΘΥΘΕΥ 18}, 85 
ἢδ δἰ πιΒ9] 7 18 τη ἀοὰ δηὰ βἰἰυδίοα, Ὀαὺ 1 νν 860 
οηὴ με ραγί αεἰδ ἴῃ ἃ ὙΔΥ ΘΟΓΓΟΒρΡΟΠαΐης ἰο (19 
(1 ὅδπι. χχυῦϊ. 28: 18. χχίχ. 11; χχχὶ. ὃ; 900 
γ. 18 : Ῥτον. ἰἰϊϊ. 84).- Βυὶ 6 ψῆο ρμῥ]εδάϑ {116 
Ῥυνγίιν οὐ 18 μβδπᾶβ δὰ {Π|6 ΒΟ; ΒΥ οὗ ᾿ιἷ8 οατὶ 
δὰ δὶ5 νδϊκίης ἴῃ {1} 6 νγαγβ οὐ αοά, τηυϑὲ 566 ἰο 
ἢς, ἐθδὶ βοϊζγρτγαΐὶβθο 18 ποὺ δϑαγὰ ἴῃ ἰὐ, 80} 88 
δρτίηζαο ἴτουι βοὶ ὑ-ὶζϊοουδβηοδδ, θαὺ ἐμαὶ ἰΐ 19 
ΟἿΪΥ ἃ ἐδείιοπν ο7, ἐλς "ρυϊζυἱπέδ6, πὶ} νι] ἢ 
ἃ τα 28 ϑοτγο Οαοαἀ δπὰ Ἰαρὶ Ἀΐπ186]7 ἤγοηι 
ἰγοβϑραββοβ, δηὰ τ ῖο 8 ὈΥΘΒΌΡΡΟΒΟΒ ἐπίϊγ σοη86- 
ἐγαέξοα ἴο Οοἷ, «πᾶ ἀδθοΐδγοθ 180} 85 7μάχίὶη) 
οπεδϑεὶ πἰὶὰ δηὰ δοοογάϊηρς ἰο αοἀ 5 νογὰ διὰ 
Ἰανσ. ϑυσ ἢ 8 βοϊ - γϊ ἴη685 18. {6 σοηγηο ὈΥ 
ἴδ6 ͵κμάσπιεπέ 9, Οοά (1 Κίπζϑ χὶν. 8). [π (ἢ Ϊ8 
σοημθοϊΐοη ποῦ οϑῇ ὍΘ ΠΟ ΓΘΟΈΓΘΠΟΘ ἰὸ Ὀυῖθ 
δηᾷ βοϊ-οχα)διΐοη, ἱπαβυησῇ δ8 ἴπ0 ὑπουχσαὶ οὗ 
ΤΟΘΟΙΏΡΘηΒΟ ἰθο]υἀο5 ἸΙΚονΐθο (6 σογίδιΥ οὗἁ 
(86 Αμπιϊαίίοπ οΓ (δὲ ργομά (153. ἰϊ. 11), νοτὰ 
ΦοΒ ΟΥ̓Δ ἢ Βδίθ8β (του. υἱ. 17). 

7. ΦοΒβου ἰ8 [ἢ ΟὨἿΥ ἐγ δῃὰ γεαζ αοᾶ. Ἧο 
8106 οδϑη δηιὶ ν}}} Βοῖὶρ. [19 γγ6}} [Ὁ Ηἴτπι, ΒΟ 
ΣΟΙῖο4 ὑροὴ Ηἰΐδθ »χγουϊάεποε, ἰτιαβίὶΒ ἴῃ Ηΐ8 »γο- 
πππῖδό8, τοβοῦὶβ ἰὸ Ηἱδ8 ργχοίεοίίοη. Ἦδθ ΜΠ|Π1 ἐ2- 
»ετίεποε (9 Ὀὶνί ῃθ δϑϑἰϑίδησο, 80 ἰμαὺ 6, δσιηοᾶ 
ΠῚ ροιοογ ἴσος οπ ἀϊσὴ, τοὶ ΟὨΪΥ 6868}068 ἰδ 9 
διίδοκβ οὗ ἷ8 θῃθπΐοβ, Ὀὰϊ ἰδ ἴῃ ἃ Ῥοβί(ΐοη, ἰο 
σοτΡ οἰ ο] Υ οὐθγοοσια 8 δάνογβατῖθθ, Ῥν θ089 ΟΓΥ͂ 
ἴο ασὰ ἰ5 ποέί ὀεαγά, Ὀθοδυ89 ἰὑὺ 18 ποὶ ἃ ΟΥΥ͂ οἵ 
ῬΤΆΥΟΥ ἴγοῃ ἃ θοαὶ ἰυγποά ἰο αοἀ, Ὀὰΐ ἰ8 ΟὨΪΥ͂ 
8, ογὺ οἵἩ απχὶείν, οχιογίθα Ὁ ποοοββὶγυ. 

8. Το αἰβέγεποθ δείισεεη δ6 Οἰἱά απα Νέειν 
Τεείαπιεηί 8 ὙΘΥΥ͂ ΟἸΘΑΥΪΥ ἰο ὈΘ χοοοχηϊτοα ἰη ἴἢ9 
ἰτοδίπθηὶ οὗἨ οηθπΐοδ δηὰ ἰμ9 ἀοβογίρίϊοα οἵ 
1 αι. [{ 18 γα οὐ (89 ὁη6 δἰἀο ἐπεί ουϑῃ ἴῃ ἴΠ6 
ΟἸὰ Τεϑιδπιθηῦ »γίσαίε τουόησα 18 τορυάϊηίοα ἀπὲ 
Οοὰ 15 ἀεοϊατοά ἰο Ὀ6 ἐπα αυεησον 07 ὀϊοοα αἸτοιλαγ. 
Οεη. ἴχ. ὅ. Οἱ {μ9 Οἱ Ὁ δ46 ᾿ἰκονγὶβα ἴῃ (80 Νὸ 
Ῥοβιδιηθηῖ ἰδ 6 ππασίδίγαίεβ ἃτ6 Υθργθβοηίθα 28 ἐδ 9 
δεγυδηί οὗ ἀοἱ ψο 68: ἐμ διοογά (Ε οπι. χὶϊ!. 4). 
Ἀπὰ (δΠο γοΐογθηοθ ἈΘ6ΓΘ ἴῃ (18 Ῥβα] τ 18 (ο {δ 6 ἀωΐν 
οίλε ξιπσ. Βαϊ ἃ Ομ γι βίη εἰς νι Ὧο π88 πνοὴ νἱο- 
ἴοτὶ69 ΟΥ̓ΘΡ ἰδ 6 6πθιῖ68 οὗ Ὀ' τὶ 9 ΟΥ̓ 8 Π668 δηὰ 
ἰπδιϊταιϊοπ8 ἰγου σὰ Ὀϊνίηθ δϑϑἰϑίδποθ δηὰ δὰ 
85 ἃ ἀυγ ἴ0 Ιμδῖζθ 8 δια ῃοὶ ΟΠΙΥ͂ οὗ ὑπ δοίϊ ἢ 8 
Ὁαὶ ᾿ἰκονν δ οἴ (9 ᾿ἰἴα οὗἩἨὨ (0 δάἀνοσγβατίθϑθ οὐ τὸ 
κιυχάομΒ οὗ Οοά, οουἱὰ ποὶ ἐπιρεαϊαἰεἶῖν 1.80 
οἰἰος ἴον δἷδ ἐλαηζεσίυίμσ, οΥ ἷ8 σοῖσα αἱ [9 
οοἰεὈταιίου οὗ υἱοίοσυ, βοῖηθ ΟὐὗἔἨἩ (16 ὀχ ργοββίοῃϑ 
Ὀπεά Ιαγο. Τ06 δυϊ δου! Υ ἴου ἰγχγαηβίογεί πρ δπὰ 
Ἰσδασίογπιΐηρ ἴθ ἤγοιῃ, ἢ ΟἹ Τοδίαιηοηϊ ἰῃο 
(16 Νεὸν Τονϊδιηοηΐ βἰδηᾶ-ροϊηΐ 1168 ἴῃ (ἢ ἤμοί 
ἴδει θεν ἃ τη πῃ 1008 (ἢ ἐχλέδέϊίοηϑ οΥ υοπσεαπος ἀ8 
Φίνεπ ἰο ἠἀὲπε ὃν οὐ, ΜΥΘΥΘΌΥ ὉΠῸΥ τοοοῖτο (Π 6] 
7ιὐβεαίδοα, ἀπὰ αὖ (0 δαπμθ ἰἰηθ ἰδ οὶν ἐΐπιϊία- 
ἔν. 

9. Τλαηλεσίυϊπσ ἴον 811} {μ6 ΠοΙΡ., φῬτγοιἰθοί(ίοη, 
δυο Ὀεποῆϊβ γϑοοϊνοα ἔγοιῃ αοα, ἃᾶγὸ ποὶ ἴο ὃθ 
᾿ἰπιϊοἀ ἰο 86 δρίιοτο οὗ {πο80 ψῆο ἤλυθ ἀΐγϑοί)ν 
Ῥδυιϊοἰραιοὰ ἐμογοΐο, θαὶ δγὸ ἴο 6 Βοαγὰ αὁ 'ὰν 
δι ροειὀϊε. Απὰ ἱἷἰϊ 186 ποὺ ΟὨΪΥ ἰο χεδουηὰ ἴῃ δ] 

10 πον]ά, Ὀὰὺ 158 ἑπίεπίίοπαίίψ ἰο Ὅθ οαγτὶοθα ἰηΐο 
811} ἐ80 πουῦϊά. Ηρ γῇο υπὰογϑίβη δ ἷ8 ροδέξοη 
ἀὲ α δεγυαπί 9. Οοὐ, ΜἈΘΙΒΟΣ ἰΐ Ὀ6 Βἰχσὶ ον ἸΟΥ, 
μα8 ᾿ἰκονίβο [Ὁ ἰδ. μοϊά οὗ {80 ἑαεζ οΓ ἀεοίαγίης 
6οὐ 88 ἷβ ον, δηὰ ἰο υμἱϊΐο ψὶεὰ ἐλ (ἢ 6 τνυοτῖκ οἴ 
Βργθδάϊης δυγοδά {.)6 πδπὶθ οὔ αἀοὰ διιοηρς {8080 
80 ον Ηΐπι ἢοῖ, 760 ἀδαίλδη τὰ ποῖ (0 ὮὉΘ 
δοιηδδίοα νἱτὰ ἐμοὸ δσογά, Ὀὰὶ πὶ (116 τοογὰ οὗ 
Οοά; ἰδ. δέἐεδδίπο οΥΓ ἰλ6 ζἀηοιοίεασε 97 Οαοὐἀ, Βον- 
ΟΥ̓́ΘΡ, 18 ὑπὸ Ὀοβῖ πιθ8}8 οὗ Βοαϊϊηρ (λὸ τρομπάς 4 
τσα. 

10. Τ}9 δυονίαείίπσ σοπίϊηι 69 οὐ ὑμαὺ νυ ὁ ἢ 
Ῥενίά μι88 ἐββη κί }Υ 1614 ᾿)ο]4 οὗ ἴογ ἃἰπι86} δη4 
Ὦ}8 βορὰ ἐπ Κεΐ ἐπὶ ἐλὲ οσεγίαἰπίψ οὗ {ἰὸς Ὀἰνίηθ 
Ῥτγομπιΐθο, δὰ νι] οὶ ἢ6 ῬΑΥΠΥ ἰαυᾶβ, ῬδεΥ 
Ρτηΐβοϑ ἰῃ Αἤεδδίαπίς ὮΟΡΘ, 8, δἷϊοῦ [89 δι} Υ 
{τοηο οὗ θαυ 8 ᾿ἴπη9 δὰ Ἰοηρ ἴ8}16η, βοουγοὰ 
δη4 ρἱεαἀχοά Ὀγ ὑέδως Οὐτίδέ. 16 Αροβί!ο Ρδυ], 
ἴ ἴζοπι. χυ. 9, ἱμπογοίογο οἰΐθθ 11 κου ΐθϑοὸ τον. 49 
ΟΥ̓ 158 Ῥβα]αι, ἰοχοί ον ἱ τ Βοιί. χχχὶϊ. 48, δηὰ 
8. οχυϊὶ. 1, 89 δῇ ονἱάθησο τὑδὲ ἰμ).6 Βοα ΒΘ Ὰ 
1ΠκΚοννβΒθ τὸ ἰο αἰἰδίη (ἢ βαϊγαίίοπ ἴῃ ΟΠ δὶ 86- 
οογαϊπρ ἰο [μ9 πιόγεν οὗ αοἄ, δηά ἴῃ ογάδν [ὁ {818 
θη ἃγο (0 Β6ΑΡ (6 ργϑασπίηρ οἵ ἰδ 6 (053ρ6], δηὰ 
(ο ὃὍ6 γοσοϊγοά δηὰ ἰγθαιθαὰ 88 πιοπιῦθγϑ οὗ ἰδθ 
Οσμγἰβιΐδη Ομ μοἢ. “ πο δεν ἃ χίνοβ {ἢ 8.5 [ὉΣ 
8 υἱοίογὶθθ, Β8 αἱ {ῃ9 βΒδῖῃθ {ἰππ9 ῬΓΟΡΒΓΟΒ ἃ ᾿γο- 
ῬΒΘΟΥ͂ οὗ Οιεῖδι᾽ Β ῬΘΥΒΟΩ δηὰ υἱοίου θ᾿ ([.ὰ- 
11.607). 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΠΑΟΤΊΟΑΤΙ,. 

Ἡγιιλ σοά ! Ἰμδὶ 18 (Π6 ἴσα νγαϊοιννοταὰ ἴῃ σαν 
δηὰ ἴῃ ρμέαοο.---λ ρίουϑ Κὶηρ χαὶμβ οπθ υἱοίονῳ 
ΑΙΟΡ 8ηοίμον ἴῃ αοπιεείίο" βισὶ Ὁ5 δηὰ “ογείση 
γν818.--Τ 6 Αἰπισλίν, αἵ (ἰπ168, τα ῖζοϑ 86 οὗἩ (9 
»οιρογδ 97 παίωγα ἴῃ ἃ δι Κὶς ἸΔΠΠῈΥ ἴῃ ΟΥΘΡ 
ἴο Δοσοιῃρ δ ΜΠ δ ρωγροδέδ. ἴὰ ἰβ ὨΘΟΘΒΘΆΓΥ ἰοὸ 
οὔβοτνο 6 φχονογηπιοηί οἵ ἀοαἀ ἰπ παίέωτγαέ ρμλ6- 
ποηιθπα Ὀοὶ 1665 (δὴ ἴῃ λίδίοτίοαὶ ουθηί. ἀοά 
γευοαὶς ΗϊταΒοϊῖ ἴῃ παίωγαὶ ρλεποηιεπα ᾿ἰκονἶ86 ; 
θαι δὲ ὑμ6 Βδπι9 (ἰπι6 Ηο υεὶΐ6 Η ̓ Ἰπ8οἸ Γ ἴῃ (μθπι. 
ΤΊΊοΟΓΘ 8 ΠΟ Ὠθ6ἃ 80 ρτεδί, Ὀυΐ {Π2ι Θοἃ σδῃ α6- 
ἐνερ ὯΒ ἴγοτα ἰῖ ---θ γῦο 888 ρεγοεϊυεά (6 λαπά 
οΥ̓͂ ἐλα οτγα οἡ Ὠἰαβοϊί, θὰ κἶνοϑ ὑ6 σίογῳ ἴ0 
Αοά ἴον ἰδ)ὸ δαὶ γαϊίου 6 8.88 γοοοῖγοα, 18 δ ρα Ὁ]9 
οὗ Ὀοΐπρ ἃ δεγυαπί οὗ ἀοάὰ, δηἀ 18 4016 ὁ Ὀθσοπιθ 
ἴα (89 βαπὰ οὗ ἱμ0 Κοτά 8βη ἐπδίγωπιοπί οὔ (6 Ὀ- 
νἱπο ἠυὰριποοί, δηὰ 4, ἐοοὶ οὗ Ὀϊγὶπο κγ8066.---ἀοα 
ὈΪοθ808 Ηἰΐβ βογγϑδηίϑ ἰἰϊκονν δ τὶς ἢ ἐεπιροταὶ 
φοοΐε, οἸϊοῦγ, ΒοΟΘΥΘΡ, τ ῖ ἢ οέόγπαὶ εαϊναίίοη, 
θυ ὈοΓΒ ὈΥ͂ χτδο6.--Ἐ Ἀοἀ ἴῃ ΗἸ5 δοιΐοῃ, ζΟΥΘΓ 8 
Ηϊπβοὶ δοοογάϊηρ ἴο 186 οοπάμεοί 9. πιεη; δὰ 
γοῖ {μη0 σαδ6 ἀη ἃ ουπάαδίίοη οὗὁἩ ΟΡ Βαϊ γαϊίοη ͵9 
ποὺ λυπιαη τισλιίεοιδηόαα, Ὀὰϊ ιοῖπε φΥαῦσα.--- 
αοά ἰ8 4 7υδέὲ ᾿εισαγάεῦ; σὺ {Π6ΓΘ 18 8 χατοδῦ αἰ- 
ἴργοηοθ Ὀοίνγοοι ἰἢ6 γοργὰ οἵ ζγδοθ δηὰ ρυ- 
π 8} πηϑηΐ.---Τ παπια 97 Οοὐά ἰδ Ἰιϊκονγῖβο ἰοὸ ὉΘ 
Ῥτοοϊαἰ πιθὰ διιοης ἰμ6 ἀεδαίλοη, ἴον {μΐ8 θενὰ 
δηὰ δὶ5 δορὰ οἢὐ σοῦ (86 ᾽ν πο ατᾶσδο Γϑδίβ 320;- 
εὐεγ, ὮδΒΥ͂Ο 8 ἱποοῖρα Ὁ Ϊ6 ἢ ρΡΟΓΙΔΏ66.---ΕΥ̓ΘῚ 
{πὸ πιοϑὶ Ῥίοιιϑ τοδὶ 88 ποΐ γοῦ σοηιρίοία πιοτὰ] 
Ῥογίοοιϊϊοη ; θὰ. β'ῃοοῦθ φὲείψ Ὀγϊημ8 αὐέίά!ηφ 
ὀίδεεῖπσ; ἴον τ ἰ6845 ἰο Ὀοΐδ (1: 680 (πίη 8, ἰο οὐ- 
δεγυαίίζοπ οΓ λα ἰαισ δὰ δεοκὶη ΟΥΓ σταῦε.-- 9 
ὍΠΟ ΘΑΥΓΏΘΒΙΕΪΥ δι γῖνο δ ἰο ἁνοϊὰ σωί, ἀἰγοοίβ 818 
διἰοηϊοη ἴο (6 Ὠ ̓ ν πο Ἰἰανν. 
ΒυΘΕΝΒΑΘΕΝ: [{ἰ ρίοδβα αοἂ ἐπαὺ τὸ βιουϊὰ 

δυον ον Ηΐβ ΝΙΟΥΥ δῃά {6 βαϊνδιίΐοῃ οὗ οὐζσ- 
δαοῖγοβ δῃὰ οὐουβ ΒΟῪ σδῃ γὙ γοίι)30. 
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ὅταβκε: [ δεν ἃ, τθθῃ αἱ 86 μοῖραι οὗἉὨ εἷ9 
Εἴοτγ, σα] θα Εἰτ86 (ἢ9 βογυϑηὶ οἵ π9 [οτὰ ἴῃ 
ΟΥοΓ ἰο βιοῦν δ͵8 ἀθορ Βυτ  γ, (θὰ Ὀθ γα Εἰ ἶτ6- 
τ 189 ἐπὺ8 πιϊηδοά; (μ9 ἰχθον ἵποὰ τὶ Ὁ Ϊ 
ΥΟΌΓΒΟΙΓ {Π|0 τ10Γ6.---Ἐ 8 κτοαὶ εἰς ἀδουὶ 68 δ ὲ8 
ἀοϊίγογθῆσο ἤγουαι ἢἷ8 Θημθη68 ποὺ (0 [πἰϑ οὐνῃ 
Ῥονον, δυϊ ἰο (89 Κογά, ἰῃ νο80 ΒοῦοΥ 16 βίη 58 
8, Βοης οὗ ργδίβθ; πουἹὰ ἐπα δ πὰ τηϑὴν ἔοϊ- 
Ἰονογβ ΠΟΥ͂ δοηρ ἰ6 ργοαί οἵ {19 νον! -- 
ΗδαΡ Υ Ἰονο ἰο Θοἀ ἀτῖθοϑ ἔγουι Ὀο᾽ἑονίηκ ἰκαον- 
Ἰοὰσο διὰ γοβϑοιΐοη ἀροὰ Ηἰ8 Ὀεπεῆίβ.--- ἢ αοἀ 
ἷδ οὧν γοοῖ, νὰ. 1} οὐϑρίστον υδϑῇ΄ [Ι[8ΗΦὸ 15 
Οὐγ βἰγοηκίοϊά, ἔμ τὸ δ8Γ6 βδίο: ἰἢ ἢ6 ἰδ ΟΌΓ 
ἀοϊίνεγον, δ ψ1}} οί οὶ 8 αἸοηθ ἰῃ Οὐ π660659- 
δἰίγ; ᾿ἴ Ης ἰβ οὔν γοίγϑδαί, ἯὙὸ δ.θ ἱηνίηοὶ Ὁ]6: ᾿ἢ 
Ηο ἰβ. Οοὺγξ βιιϊοϊ ἃ, ἢῸ δύσον Μ|}} ἷϊ ὧδ; γ68, ἰἢ 
Ἧδο ἰβ {πὸ ογὴ οὗ οὔν βα] υδὲΐοη, πὸ οὔθ Μὶὦὃπ ἀο- 
Ῥτῖνο ὺ5 οὗ οὔν βδϊναδίίοῃ.---Βοϊονθτβ ποῦ οἷΪν 
ΟΥῪ ἰο αἀοἀ ψθῃ ἐμοῦ δγῦϑ ἴῃ αἰδβίγβδθ (θνϑῃ {16 
ἀπ ροά!γ ἀο {118} θυὶ {ΠΟΥ͂ ὈΤΑΥ͂ ΘΙ ΎΔΥΒ; γοί (Π οἷν 
Ἰοηρσίης ἴον χγὰσο ἰ8 γοἀουδί θά, (6 τπογο (ἰιοῖτ 
ποοὰ ἰπογθαβοθ. Το βίχηϑ οἵ ἀοὐ δ πνιαΐ ἢ π8- 
ἴυγο ἃγο ἰηἀθοὰ (ογνὶ 6, Ὀὰὺ (ΒΟΥ Αγ ποῖ ἰο Ὀ6 
τοοϊζΤοηθα ἰῃ σου ρδνγίϑοῃ τ ὶτἢ 80 Θνου  αβιϊηρ δηα 
ΒονεΌΪο Ρυπὶἰδβὶιπιθο (8 οἴ ἢ 6]].---ἶἾΝ Ο ΔΌΥ5885 ἢ Δ 8 ΟΥΘΥ 
Ὀθθῃ 80 ἀθθρ, ΠΟ ΘΏΘΙΩΥ 80 ΟΓυθὶ. δι  ρονογίυ!, 
δὰ η0 ἀἰϑαβίου:. 80 ἰθγ ῖ0]9, ἃ8 ἴο ριυιὶ ἰ9 δβ[.8 πὶ 
(9 οουἥάθησε οὗ ὈΘ᾽ ἴον γ8 ἰὼ ἰμεὶν Αἀοἀ.---Αο- 
οοτάϊης 65 γοῦ Ὀθδδγο ἰονδγὰδ αοἀ, 8ὸ γοῦ ΒδΥθ 
Ηἴπι; ᾿ἶ γου βρεῖς Ηΐπι 88 8 βτδοίοιιβ ἀοά, γου 
ψν}}} πὰ Ηἷτ βυσὰ; ἰἦ γοιι τοχησὰ αἀοα 88 γοῦν 
Ἑδίδον, Ηο υ}} γεχασὰ γοῦ 898 Ηἰ5 δ ἱ]ὰ ; 1 ον - 
ΟΥ̓ΟΡ γοὺ τηοοὶς ΗΠ 6 σμϊ!άγθη, Ὀόνναγο, Ηο ν}}]} 
τηοοῖ γοῦ αἰξαΐϊη (Ρτον. ἱ. 24 5α.)---Αοὐ 5 ποῖ ΟὨΪΥ 
δἰ χα δηὰ σταοϊσαϑ ον Η 86], θα 41} (δεῖ 
Ηος 15, ἢορ ᾿8 ἰο ἰμοδοὸ ψῇο δΒΟρΡΘ ἰῃ Ηϊηι.---Ουν 
αοά ἴῃ (6 δἰ οϑὺ ἰα Η6, τοδο ροσγοῦ πο ἰά οἷ 
οὔδ6 Βοαίμϑηῃ αῦθ ΘΧΡΟΥ ΠΟΘ. --- ἸΟΙ ΟΥ̓ ΟΥ̓́ΣΓ 
ΟἿὟΡ ΘΠΘ168 τηδὺ Ὀ6 δουρῶΐ ἔγοαι αἀοα, δπὰ ηοί 
αϑοτί θὰ ἰο οὐνῦΡ ον βιγθηρι δὰ νβάοῃι; γοὶ 
ΝΘ ΓΘ Ὁοὶ ἴο τοὐθοί (86 086 ΟΥ̓ ῬΓΟΡΘΥΙ τπ68ῃ8 (1 
Κιίημβ χχ. 18 5α.)---οΟο Ὀθ]ῖοτονρ τηυδὲ 056 δυῖχι 
(89 Ρονγον οὗ ἀοἀ, δηὰ ποὶ Ἰἰοαγτο οὔΥ (9 δβίσιιζ θ 
ἀη1Ὶ} {1.6 Θη ΘΠλΪ68 8ΓΘ ΟΥ̓́ΕΓΟΟΠΊΘ ---Τ16 ροῦν 
1ἰκονϑθ ργαν, θυ νι ῖῖὰ ἱπιροηΐίθηῦ ἰοατί8, δπὰ 
ποὲ ἔγοιι ἔγυθ ἔδίί, ὑπογοΐογο αοιἱἱ [{ἰπᾶνν 190 ἀοα8 
ποί ἤδαν 810}} ῬΓΔΥ͂ΘΓΒ (ΦόΠὴ ἰχ, 81]).---Τ αὶ 8. ἃ 
διοβαοὰ γουθῆρο οὗ ἱπὸ Μοβδίδῃ, σρβθὴ Οοἀ 
Ὀτγίηχθ Η 8 θη θΏ}168 ἰο γορθϑηὶ οὗ ἰΒεῖν πὶ κοάμ 685 
δηὰ δοοορὶ Ηἰπὶ δ {πον Κίπς. δίησθ γοὺ οδῃ- 
οὶ ΓΘΟΟΙΏΡΘΏ89 Οοά ἴον 8}} Ηἰ5 Ὀδμοῆϊβ, γοὶ ἰονα 
Ηἰπι ἴον θη, δθὰ ρῥσαΐβδο Ηἶ8 Πλπιθ. 
ΟΒΙΑΝΌΕΒ: μου οἷν δῇδὶτβ δῖὸ Ὀδὰ πο 

Βου]α ἰγαθί ἰῃ αοἂ; ψθθὴ (ὮΘΥ δΔΓῸ οοά, νν 9 
ΒΒουΪὰ ποὶ ὃὈ9 ρΡτου. -ΑΒΝΡΤ: ΤΉΏΓΘΟ (πη 5 Δ Υ0 
ὨΘΟΟΘΒΒΗΡΥ (0 Υἱοίοῦυ : (86 Βῃϊο]ὰ οὗ Θοα, αοἀ᾽Β 
τίσι, δὰ οὺν μα πλ  { γ, τ ΙοὮ ἀοθ8 ποί ΓΟΙΪγ ἀρ 
δυπιλὴ ρόνοῦ, Ὀὰϊ ὑροῦ Ὀϊνίπθ ρονον.---Βαυμ- 
ΟΑΕΤΕΝ: μου αοα οσοαδίοηβ σροδῦ πιουθιηθηί ἰῃ 
{86 τϑαὶαὶ οὗ ἡδίυγο, δπά 'π ἢ πιδὴ δβοοίοίγ, δ ἀ6- 
βὶχηϑ 8}1 τὸ Ὀ6 ἴον [π9 ἀ6᾽ 'νϑυδῦοο οὗ ΗΪ8 οἱ! άτϑη. 
-«-ἀαὐνιν: Τῇ ΓΘ ἰ8. τοι ϊβοὰ υβ δὴ ἰηνίὶποὶῦ]6 
Ῥγοίϑοι οἢ δρϑϊηϑὺ 81} (8 6 οῃβοίβ οὗ ἴμο ἀενΐ), 4}} 
{Π6 ΟΥΔΗ͂Ι οἱ βίη, 4}} (Π6 ἰοιηρίδιίοηδ οὗ (ἢ 868}. 
--Ἀενδόμεῦ : ΒΥ ᾿μαπι  γ πὸ Υἶβθ, ὉΥ ῥτὶὰθ ψ}6 
δοηθ ἀονη.--- ΠΕΚΒΕΒΟΕΞΕ: Τ6 που] ὰ ζχο68 ἰπ 
ΤΩΔΗΥ͂ ογοοκοὰ νγαγϑ, θυ Ὡ6 ψν 0 νὙ5τ᾽} 8 τ τ αοἀ 
δι υδηθο8 ἔγου 009 νἱγίιθ ἰ0 δηοί 6 }.---ΕἙΙΒΟΗ: 
ΤῊ πιοδί οὗ γοῦν Ἰοῦθ γοὺὰ χὶνγθ ἰο ἰδ! πογ]ὰ 
ΝΟ γοί ἀο068 ποὶ τοβροπὰ ἴοὸ γοῦν ἴονγο. ΗΓ 

αοὰ Βονγονον ἴΐ 18 νν9]} βροηί. ἢ "δὲ ἢτα Ἰονοὰ 
γου, ἀμἰγ Ὀσδβίονα το χοοὰ ὑροη γου, δά 
1} σοπιίίηθθ ἢϊΐβ ον ἰὼ γχγοὺ ἴογονυθυ.-- 
Βοαλτζκι: νθ πιυϑὶ ἰκΚονγὶδθ ἰθᾶσ (0 ΒΡρτγο- 
ὑτίδιθ ουὖν Θοἀ δηὰ ϑανίοιις δοοογαΐϊηρς ἴο 8}]} Ηἰδ 
πδϑίημθ8 δηὶ οἰ 6608, Θσοογαάϊης (0 8}} {δὶ Ηο ἰδ αὰ 
ἴη8, δῃηὰ (ο δἰίδοὶϊ,) ἴο δυθυΥ πῆι οἵ Θοἀ δὰ 
Ομεῖΐαὶ ι.Δ9 1{{|0 τνογὰ “πὰ γ,᾽᾽ δηὰ βᾶγ: Ηφ 18 Π8ὲ 
᾿ἰκονγ 86 ἰ0 πι|6.--ΟοὯ.Ἡ ν. ἀξβίαση: 70 σοπίρπι- 
Ρίαις 6048 ρα]οτίου" δἰἰγὶ θα 168, ρσυηἶβ {Π|6 πὶ δηὰ 
ἸΩΔΖ Ὗ ἰμθιι, 18 ἴον ΘΙ ΘΥΟσΒ (ἢ 6 ὙΘΓΥῪ ῬΓΟΡΘΡ 
πιθῃ8 οὗ ἀο]ἑγογη06.---ΟΥΈΝΤΗΞΕ: ΑΙ τμδὲ 8 
γαῖ πὰ ρ]οτίουϑ, (αὶ 18 ΨΟΥΓΌΥ οὗὁἨ ργδῖβα, 85 
ποῦ Ὀορὴ ἀοπθ ὈΥ όγΟθ8, Ὀὰ0ὺ αοἀ 1.848 ἀοηδ ἱΐ 
(μγου κι {Π6 πη, Ἰδὰῦ 8ἃ8 ΒΟΟΏ 88 ἢ ρΊΟΥΥ ἰδ ἰο ὈΘ 
Εἰνοι τὸ (οὐ, 411} (ΠπἸ6 τἰλοι 8. οὗ ι}}8 Ροϑὶ πιυδὲ 
ΔΒΒΌπι9 (ἰ)6 ἴοτηι οἵ ἃ δοὴρ οὗὨ ῥγαΐβε.---Ἀῦ ΒΕ: 
10 ϑιϑιιΐο5 οὗἩ ἀὰ δᾶνα ποι ἱηᾷ 80 ταποαὶϊ (0 [6 Ὁ 
88 ἰ:6 δὶ οὐὗὁἉ 6 τί οπάϑ οὔ αοὰ 

[Μάττη. ΠΕΝΕΥ: 604 ν}}} ποῖ ΟὨΪΥ ἀοὶῖνος Ηΐδ 
Ῥϑορὶοοῦι οὔ οὶν σου Ὁ]685 η ἀὰδ ιἰηιο, Ὀμὺὶ Η6 νν}}} 
Βυδβίαϊη ἰΠ 6, δηα ὈΦΔΥ (ἢ 6 πὶ ἃΡ ὑπάον ἰΠοἷν ἰγτου- 
ὈΪ658 ἰη (6 τηθϑηϊΐπι6.---Ἦ ΒΘἢ 8 Βοὶ ουγβοῖνοθ ἰῸ 
ῬΥαἶ89 ἀοα [ὉΓ Οἢ6 ΤΠΘΓΟΥ͂, Μ67 δὲ Ὀ6]6ἀ Ὁγ (μας 
ἴο οὔϑοτνθ {8:0 ΠΠΔΠΥ ἤογα 1 ΨὨϊοῖ ν6 ὮΔΥΘ 
Ὀδθὴ σοπιρδβδθὰ δον δπὰ ([οἱϊονοὰ 4}} οὐῦ 
ἄἀλγβ.- - -ΒΆΆΝ ΕΑ: ΝῸ πιαὴ ἀἰβιοπογβ δἰ πη56 ] 
ΌΥ δοϊπον) θά ρσίης (μα ἢθ6 οὐγοῦ ιἷὶϑ βυσοθαβ 
ἴῃ {6 νουϊὰ ἴοὸ (6 θίνίηθ ἱπίουροβὶ Ἰ 0Ώ.--- 
ΒρΡύπακον : 6 οἱεῖϊβ οὗ ἴ6 Βοοῖὶς οὗὁἨ Αχεβ 
δ βαίο ΔΌΟΑ68.---ὸ Ὀθ0 Ββανοὰ δἰηρσίης ἰ8 ἰο ὈΘ 
δαγοὰ ἰηάεορὰ, ΔΙΔΏΥ δγοὸ βανοὶ πηουγηΐϊηῃρ δηὰ 
ἀουδιίος ; θαι θανία πδὰ βιο}ν ἑαϊ ἢ τη δὲ 6 οουϊὰ 
ἢρσιῦ δἰησίηκ, δηἃ νη (6 Ὀ41116 νν᾽Ὁἢ 8. βοὴ 811}} 
τἴροὰ δὶ8 ᾿'ρ8.. Ηοινν ΠΆΡΡΥ ἃ (δἷηρ ἰο ταϑραΐῦθ 
ΓΡΘΒᾺ ΠΊΘΡΟΥ ννἱνἢ 8 ἤδαγί δο 81 Ὁ]0 οὗἩ ᾿ΠΘΓΟΥ͂ ΘὮ- 
ογοά, δπὰ ἰο διιίοὶ μαῖθ ἤδνν ἰτὶ8}8 πὶ 4. οοῃμδ- 
ἄθησο αδκδὰ ἀροὰ ραβδὶ δχρογίθησοβ οὗ ιν! 9 
ον ! --ΡΎΆΥΡ 18 ἐ δὶ ροβίθση σαΐθ τ δὶοὶ ἰδ ἸοΥξ 
ορθῆ δύϑῃ ΜΠ 6 (110 ΟἿΤΥ 15. Βίγ Ὁ Ὀοδίοσοα ὉΥ 
{10 ΘΏΘΙΩΥ ; ἰὺ 8 (δὶ ΨΑΥ υρινατὰ ἔγοπι ἴμ6 μοἱῖ 
οἵ ἀοδθρεὶν ἰο τυ οι (86 Βρί γι τι18} ταΐηον ἢ 168. δὶ 
9506 ψ 6 ἰμ6 δοοίβ ἔγοια Ὀδθηθαῖ ἢ Ὀτγοαὶς ΤΌτ ἢ 
ὍΡΟΣ ἰιΐπ).-Ο οΠογοα ΡΓΆΥΘΡ, ἴο 6 ΔΌΪ6 (808, 
{πγου ἢ Ψ68118᾽ ὈϊΪοοά, ἴο ροποίσαὶθ {1)6 Υ̓ΘΓΥ͂ ΘΩΥ 5 
δηά Βοοτί οὗὨ δοῖιγ. ΡΥ γον ἢ 8 Βα οὴ ΒοῦδΒ65, 
ορϑηδὰ ρυίβοῃ ἀοοῦβ, δῃὰ τηϑὰρ βίουιιϊ θα ἴ0 
αυδὶ]. Ῥτγαγοτν χη 68 {116 δίασγιῃ Ὀ6]1, δὰ (6 Μ68- 
ἰὸν οὔ 9 ἤοιιδῈ 8γ1868 ἴο (Ὧ6 Γεδβοιθ, Βῃδ,κίης; 8}} 
ὑιῖπημᾳ8 Ὀδηθαῖ Η 5 ἰγοϑ. --- Β]Θβ8οα ἰ8 1:6 ἀδῖκ- 
685 ΜΠ ΪοὶΣ ΘΠΟΙΓΙ Δ΄ Π8 ΤΥ οι : [0 1 ΤΑΥ͂ ποὶ 869 
Ηΐ, ἰΐ ἰ8 ϑιυοϑ ἴὸ ποὺ ἰμἱὶ Η6 18 πογκίηρ ἴῃ 
Βοογοί [ὉΓ ΠΥ Θί6ΓΠᾺ] σοοὰ.---ϑινοοῖ 18 ΡΙΘαΒΌΓΘ 
οἴνον ραΐη. Επϊαγζοιθπὶ 18 119 ογα ἀεὶ κα] 
δίϊον ἃ βθῆβοῃ οὗ ρίἱ πο ἷῃρ ΡΟΥΟΥΙΥ δηἀ βοσσονίυϊ 
σομξηοπιοηί. ΒΒοδίοροα βοιιΐβ ἀοὶ ρῶς ἴῃ 9 
Ὀτγοηὰ ἤδ] 8 οὔ (9 σου ῖϑα θη αοα ἀγίτοβ ΟἹ 
(19 ΘΠΘΗ͂ πὰ βοίϑ ρθῶ (ἰ ζαίθβ οὗ {86 οῃγνΐ- 
τοποά οἶ(γ.---Αὐϑί αβϑυγοα, 1 τὸ ρζὸ ἀθερ δῃηουψφῆῇ, 
βϑουϑγοίση ρτδοθ ͵8 ἐπ συ ἢ τ Εἰσὶ 1168 δἱ {86 Ὀοῖ- 
ἰοπὶ οἵ ΘΥ̓́ΟΤΥ νὸ}} οἵ πιοῦου. Ὅδορ 868 ἤββοσῖθβ 
ἴα τ1Π6 οσθδη οὗἉ 1) νΐίηο ὈοιΠΙΥ͂ ΑἸ ΑΥΘ Ὀτίηρ (ἢ 6 
ρΡϑανΐβ οἵ οἱοοίΐης, ιἰϑονιπιϊηδιΐης ἴον ἴο ἰἰχδξ. 
-- Βα κ᾽ ογ5 Ὀοσίη ννῖἢ ἀμϑῖγ ΒΙΌ]68, δη ἃ 50 ΟἈ 
ἴο ΔΙ ΠῚ Υ ξατπηθηίβ.---αοα σῖνοβ ἃ8 Βοϊ 688, {π 68 
γον Ρὰβ 85 ἴον ἰἰ. Τὴθ ῥγίὶσζο ἰδ δινδγάθα ἰὸ πὸ 
βοννοῦ δἱ {π6 βιονν, Ὀὰϊ (8 σανάοπον γολγϑὰ ἰξ: 
89 οἰ ϊὰ νυῖπ8 τἰἸ6 ρσῖζα ἔγοιῃ [16 ΒοΒοΟ] -τηδϑίου, 
Ὀμὰὲ {19 γϑϑὶ ἤόποῦ οὗ μἰ8 Βομοοϊΐης 1165 τὶ ἐ86 
τηϑϑίογ, δἰ βουρσὰ ἰηϑίοδα οὗὁ γοοθινίηρ 86 ΟἾΥΘΒ 
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86 τον τι. ---ΘΟἀδεοοηα {Βουσῃ δ ὑροὺ οὐ Β ΤΏΘΓΟΥ 
διουϊὰ Ὀ6, ἀῃἃἀ οἴϊοη ἀγο, ἰὴ Ὀσϑί. [16 νὶηθ 
οὨ πα 668 ΟἿ ργαϊ 6 ΖΡΟΝΒ Βίγοη ον δβηὰ 
δΘΕΙΟΓ 88 ΜΠλὴ πηοραϊϊαί ἀροη ἀἰν!θ σοοι 688. --α 
Ζι ἰ56 Θοἀ 8 τααϊκκης ΗἰαδοϊΥ ᾿ἰκι1|6 ψπϊσὰὶ 18 166 
68.390 οὗ οὔὖῦ Ὀοίης 2846 χσῖοαὶ. [ἴθ δγὸ 80 ἰἰϊ- 
190 (ἰδὲ ἰζ Θοα ϑδϑιιυυϊα πιδηϊΐοϑὶ Ηἰβ συθαὶηθ88 
σἰιμουϊ σοηἀοϑοθηβίου, γῸὸ δου] ὰ Ὀδ6 ἱγαπιρ!οὰ 
ὍΠ6 ον Ηἰδβ ἔδοι : Ὀὰϊ αοα, ΨὮΟ πιιϑὶ βῖοορ ἰὸ νἱ ον 
(86 δικἴ65. δπιὰ ὈΟῪ ἴο 8600 ψὮδι δηροὶδ ἀο, ἰοο ΚΒ 
ἴο ἐδὸ ἸΟΝΙΥ δηα οοπινεὶϊο, δηὰ πλᾶ}κ98 (θη χτοαῖ. 

--τὴο σγάσοο οὗ αοά δβοπιοίϊἑπηθβ ὕὰ π8 ᾿ἴκΚὸ ἤγϑ 
δτηοηρ ἴθ δία], δηὰ α πϑιίΐου 8 Ὀοτὴ ἰῃ 8 ἀδγ. 
Ὡμονο δὶ βτϑὶ δβίρδι" 185 0 πῃοοσιποη (δίηρ 
ψ] 6 9680. 5. 1Π9 ΟΟΘΥ. Ηθ σδῃ ἩΓΙΘ Οεοϑδγ 8 
᾿ηοϑϑαχθ ψὶϊῃοι Ὀοιδίϊηρ, Ρεπὶ, υἱαϊ, υἱοὶ; ΗῚ8 
6Θ05061 ἰβ8 ἴῃ ϑοιὴ8 68808 Π0 ΒΟΟΏΘΥ οδγὰ ἰΠδη Ὁ6- 
Ἰιονεὰ. αν ἱπαυσθιηθηίδθ ἰ0 Βργοδα δΌγοδά {9 
ἀοοιγὶηο οὗ {}|6 ὁ1088 !---Ἰ 0859 ἶἢῸ ἃτὸ βίγδηρ τ 
ἴο ὅοβιιϑ δ8Γ6 βίγϑῃζουβ ἰο 41} Ἰδϑίϊης Ὠδρρίποϑδ: 
ἴο80 τηϑὶ 8Βοοῦ ἴδ ὙΠῸ τοίιϑο ἴὸ δ9 παϊογοὰ 
ἔτοια (89 τἶνοσ οἵ Ἰ10.---ΟἍ Α. Β.1] 

ῬΒΑΙΩΜ ΧΙΧΣ. 

Τὸ ἰλ6 Ολίε Μυοιοίαη, Α Ῥεαίπι ο7 αυίά, 

1 Το βοανϑηϑ ἀθοίασγο {πὸ ρΊογ οὗ Οοά; 
Απὰ [δὸ ἢγιμδηηθηΐ βῃθυοί μ18 Βα πα γπουΐς, 

2 904Υ ὑπο ἀΔΥ υἱΐοτοῦ! ΒΡΘΘΟὮ, 
Απὰ εἰριῦ ἀπο πὶρθΐ βμθσοίῃ ποτ ]οάρθ. 

8 Τῆδοτο ἰδ ἨΟ Βρθθοῦ ΠΟΥ Ιδηρθδρθ 
ἭΡΛονο ᾿μοὶς γοῖοϑ ἰβ ποὺ μϑαγὰν: 

4 Τποῖν 1[1π6 15 σοῦθ οὔ  {πγουρῇ 4}1 [86 δαί, 
ΑἸ:Α τδΒοῖγν ποτα ἴο [6 δῃὰ οἵ (Πη6 ψου]ά, 
Τη {βοτὰ μαι} ᾿6 βοὺ ἃ ἱᾳΌθγηδο]6 ῸΓ {Π6 βαη, 

ὃ ΔΥΆΒΙΟἢ ὦ 88 ἃ Ὀγἀθργοοπὶ σοπλϊηρ ουαὐ οὗ ἢ13 ΟΠ ΘΓ, 
Ανὰ το]οϊοοῦ ἢ 83 ἃ βίσοιῃρ πλδη ἴο Γι ἃ γϑοθ. 

6 Η! ροϊηρ ἴογἢ ὁ ἔγουῃ {μ6 δῃα οὔ [ῃ6 ἤδάνθῃ, 
ἈΑπὰ 15 οἰγαυϊῦ υηΐο {Πα οηαϑ οὗ ἴἴ: 
Απὰ ἐδμόγθ 18 ποίαίηρ ἱὰ ἔτουι (16 μοϑί ὑμοτοοῖῖ 

1 Τῇ ἰανὖ οὗ [π9 ΚΟΒΡ ἐς ρογίδοϊ, οοηνοτγίίηρ [86 βου]: 
ἼΠ6 ὑθϑυ ΠΔΟΩΥ͂ Οὗ μ6 ΟΕ ἐθ ΒυΎ6, τ κίηρ δ [ἢ 6 Β᾽ ΠῈ|ρ]6. 

8 Το 9ἰαταῦθ9 οὗ [86 ΟΕ} αγὸ τἱρῃί, το)οϊοἰπρ {86 Ὠοδτῦ: 
6 οοτππηϑηατηρηῦ οὗ {μ6 [ζ0Ε} ὦ ρυγα, δ Πρ ὐοηϊηρ [Π6 ΟΥ̓́68. 

9 ΤΒο ἴδεν οὔ πὸ [0 ΒΡ 8 οἰθϑδῃ, οπάυγίηρ ἔλθου. 
Τῆο Ἰυἀσιηιοηίϑ οὗ [Π6 ἴζ0Ὲ} αγὰ ἰγὰθ απὰ τἱρῃύθουϑ 8100 ΘΓ. 

10 Μοτθ ἴὸ ὑβ ἀβϑιγοά αγὸ ἐλδψ (δὴ μο]4, γοα, ὑμδῃ ταὶ ἥπο ρο]ά: 
δ θοίου 8130 ἐμὴ ΒΟΠΘΥῪ δπηα [86 Βοπουοομηῦ. 

11 Μοτγϑονυοῦ ὈΥ͂ ὑδι6πὶ 18 (ΠΥ βογυδηΐ ψατγηρά: 
Απὰ ἴῃ Κεοορίηρ οὗ ἔμοῖὰ ἐθόγα ἐΒ σκτοαὺ γοταγά, 

12 ὝἘ)ο οδὴ υπάογείδπα ἀΐδ ΟΓΓΟΓΒ 
ΟἸοδηβο ὑπο τη6 ΠἸΌΙΩ δβϑογοὺ {ει 8. 

18 Κοορ Ὀδοκ ΕΥ̓ βουυϑδηΐ 8150 ἔτοτῃ ργΟΘΌ ΠῚ [0113 δὲπ; 
Ι,ωι 1ῃ6ηλ ποῖ ἤαγνα ἀοπλη!οη ΟΥ̓́ΘΣΓ Π16: 
ὙΒοη 884}1} 1 Ὀ6 ἀρτί μι, δπὰ 1 88}4}} θ8 ἱπποοδπῦ ἔγοιι {86 ρτοδὲ ἐὐβηϑογϑθϑίοα, 

14 1 τῃ6 τοσάϑ οὗ τὰν τπουΐτ, 
Απά τ1π6 πιραϊ δίίου Οὗ ΤΑΥ͂ μοατί, θ6 Δοσαρί8}}]9 ἴῃ ΤῈΥ βἰ σε, 
Ο [Ι05Ρ, ΠΙΥ͂ βιγοηριῃ, δηα ΠῺΥ ΤΟάθϑμλοσ. 
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ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

ἴτ8 ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝ ΟὈΜΡῬΟΒΙΤΙΟΝ [ὲ 15 0808}}Υ 
ΒΌΡΡοδβοα εἰπῶ {μ18 ῬΒΑΪπὶ δομδ᾽8." οὗὁἨ ὑνγγὸ ρϑυίβ, 
{86 ἤογταον Θσχργοβϑϑίης (89 ργδῖβϑο οὔ αοἀ 88 γϑᾶ- 
ἰὸν, [86 Ἰδιῖοσ [86 ργαῖβα οὗ Θοἀ 88 γευϑα)ϊηρ Ηΐπ- 
8617 ἴῃ 1π6 ἰανγϑ οἵ Μοβθβ. ϑ'ποθ πον, μοὶ ΟὨΪΥ 
{86 βΒαὈ]οοί, Ὀαὶ ΠΠἸκο ῖδο (0 Ἰδσυδξο δηἃ βίταο 
στο οὔ {Π|ὸ γ6γ868 οὗ (89 {ὑ2|}ῸῪό ρηγὶβ 15 ἀἰδογθηί, 

δου (ΠΟΥ βθθπὶ ἴ0 ζΟ]]ΟΥ, ὁπ 6 ΔΙ 6Γ ΨΊ βου σ0Ὲ- 
ποοίΐοι, ΓΩΔΗΥ͂ ἰὨἰΘΥρτ οί ΓΒ τοραγὰ {86 ὃν Ὸ ρατίβ 

88 ἴνγὸ ΘΓ ΓΘΙΥ αἰ ογθοΐ ΡοΘπι8, δοπιροβοά δἱ αἷἴ- 

ἴοσϑηϊ (ἰπιθ8 (Κὔδίογ, Ηυρέ,, Βοιίομ6γ), τ δἰ οἷι 
ΜἜἜ͵Ο ὕου Αγ 8 υηἱϊοὰ ἰομοί 6 Γ ὈΥ 8 ἰδίϑι ροϑί 
(Εν. 414), οὐ ὈΥ (116 δορί] (0)  οἰ16). Βαὶ ἰν 
888 Ὀθθῃ Υ̓ΘΕΥ͂ ῬΓΟΡΟΥΪΥ τοιμδγίςθα ἀραϊηϑὶ {{18 

ορίπίοπ, ἐμαὶ πὸ ἀἰ ονθηοο οὗ ἴοθθ διὰ γγίδη 
ΘΟΣγοΒροπβ Ἡΐ} 186 ἀἰ ἜΤ Θ ποθ οὗ βα )θοί, δμὰ 

ἐδδὲ τοσοῦ ἰδ δι Ὁ͵6οι οὔ (9 οη6 ρᾶτὶ Βα8 8 

οδβϑηίϊδὶ γοϊδίΐϊοπ ἰο ἐμ οὗ (6 οἵ 6 Γ Ῥαγί, δηὰ 
ποὲ 6 τοϊαιϊίοη βυθβοαιθηι ᾿πουρῦ οὐ. ὈΥ͂ ΓΘ6- 

βοοιΐοη ; ἴον ἐμ6 ἰάοηιγ οἵ (μ6 αοἀ οἵ Βονοϊα- 
(ἴοη αὐτὰ εἶἰἰο Οτοδίον ἰ8 (ἢ 6 Τὰ πἀδιαοηίαὶ ῥτὶποὶ- 
Ῥὶθ οὔ 189 Τ ΘΟΟΤΔΟΥ͂, Δπὰ 18 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ἰοϑι1ῆθα (0 

ὈΥ 16 ΟἹὰ Τοδίδιαθηῦ ἔγοτι (9 θαυ] ]οβὺ ἐἶπλ68. 
Ευχίοτίθογο {686 ΤΘίθγθμοοδ 8.0 6 Οχργββϑά 
ῬΑΓΟΥ ὈΥ {86 ἱπίθη!οπ8] 80 οὔ (λ)6 Ὀϊνί 0 Ὠδπιθ 
οὔ δὶ ἴα {πο ἄτϑιὶ ραγί, δῃὰ οὗ ὕελουαῖΐ, ἀπά ᾿πἀοοὰ 
ΒΟΥ ἢ ἰἰπιθ8, ἰῃ (89 Βοοοηὰ ρϑγί, ῬαΥ ΠΥ ὉΥ {89 
δαχίαροβί[οη οὗ ὅ.π δπὰ [αῃν, Ὀοὶ}ι οὗἩ τ ἱοῖι ΔΓΘ 
661106ὰ ζΖίσλί, (89 ἤογιμος Φοὺῦ χχὶ. 26, (1190 ἰδ ον 

Ῥγον. νἱ. 8, ναῖϊο {(μ9 τηοάϊοίθδβιιθ ἰγαπ βίο ἢ 

ἤγοιι (ἢ οη6 Ρϑτὶ ἰο 9 οἴου. ΑΒ ἴον {π6 1δῃ- 

ἄυδρα οἵ [86 Ρβαΐίπι, Ηϊι τὶς θβρϑοΐδ!!υ, [88 
Ὀγουρσῆὶ ἱπίο ποίϊοθ, δῃὰ οι ρμαβίσθα δζαίηϑί 
Ηαυρζοϊὰ, ἰ[δ6 δηοίθης δὰ ραγίἰου αν να ϊο 
ἴοαίατοβ, θϑρθοὶν οὗ {πὸ ϑθοοπά ρδγὶ. Ἐ Ηραηρ- 

Βέθῃθοτς 8 δἰγοδαν ρυϑυϊοιϑὶγ σαντα {1118 ουἱϊ 

ἴῃ ἃ ΡΘου δ. Δ ΠΠ6Ρ ὈΥ͂ τη ἰδ ηἰπρ μ8ὺ {π0 0 
δτοο Ὀ6 ΟὈΒοΥυθα ποὶ ἔνγο, Ὀαὺ γί ον (ὮΤΘΘ Ρδτίδβ; 
ἴον οἴϊτον ἰ6 ἀοβογί ριΐοη οὗ δοίυ δ] ἔμοίβ, ἴῃ ὑνὸ 
Ῥδγίϑ ἴ16 Ῥβδὶ.λ ἰυτη8 ἀΙ ΘΟ Υ [0 Φομόονδα, δηὰ 
ὈΘΟΟΙΠ6Β ἃ ΡΓΆΥΘΓ ἴον ἤου κυ 695 δηαὰ ργόϑοσυα- 
κ(ἰἴοη. ΤΉ 6859 ορἱπίομβ δῦ γοῖί 80 δοῖὰ, [δὺ5 0110 
οοπιρουίτίοη πιυδὶ [4}} ἴὰ 86 ρογϊοαὰ Ὀοίογο [89 
βὶῃ οἵ θανίὰ σψῖτἢ ΒΑ ϑ μι οΡδ. 

[6]: ϑοι: “1 ὑθ9 {116 οὗἨὨἁ δ. χυϊἱὶ. θανῖα 
ἰ8 ο1Π1εἋ “Ἴ 2» δηὰ ἰπ Ῥβ8. χὶσ. 9 ο8118 Εἰ πη  ἷζ 

ὈΥ (μΐ8 πα. [ποῖ Ῥβδῖπιθ 6 68}18 ὑροῦ δ6- 
Βοναὰ νυνὶ (86 Ὡδιη6 οὗ “Υ, ὑπο γῸ δὶ ἐμ 6 Ὁ6- 

αἰππίης, ἤθγΘ δύ ὑπ οἷοϑθ. 7680, τὶ! Οὐ ΒΟΥ 
Ῥοΐπίϑ οἵ δοπίδοϊῖ, ᾶνθ δο-ορογαιθα ἰπ ἱπάυοϊηρς 
[0 δοτῃ ρον ἴο δβίίδοῃ ἐμὶβ Ῥβαὶταὰ τ οι ὁ6]6- 
Ὀταῖοβ οὐδ γογοϊδίίοα ἰῇ Ναίυτθ δπὰ 86 αν, 
(ο ΡΒ. χνὶϊὶ., τ ἴοι σοἸογδὶοθ Θοα᾽ 5 τουοϊαίϊοη 

ἐπ ἰδ Βἰδίονυ οἵ θανὶά."}--Ο. Α. Β.] 

4 ([Εἰοἤῃπὶ: “ὙΠΟ σἤθηρθ ἴῃ ἰιο βισιιοίητο οὗ [110 γογ866 ὁ00- 
οδαίουδα ὕγ ἀἰδογοῆοθ οἵ ἴθ, σΔἢ 80 τι οἢ [116 1658 "9 υτροὰ 
μα βένν 1ῃ6 τπιοὐὲν οἵ ἐμθ Ῥαδὶπι, δίηοθ ἔδο δίγυσίυτο οἵ γογ868 
νοι Ῥγαυα δ ἢ ἴΠ6 γα ραγὲ, Γραρρϑαγη ἔῃ τοῦ. 1. Αραϊποὶ 

ἘΠ δυρροδί(ίου {πᾶὲ [Π6 ὨΓαΐθ6 οἵ [0 Ἰαὺν ὈΘΊΓΑΥΒ ἃ ἰδίοσ μ6- 
τἰοὰ οἵ σοτηροβί(ἰοη, σον. Ῥ8. χυΐ . 22 6.38]. ἘΠθ πογὰϑ οὗ 
δ Ρπλ! αὶ τοδοιη ἰη ῬΒ. οχίχ." --ὐ. Α. Β. 
Ἐ {Ρογοπηο: “1ἴ ΠΥ ἤδνθ Ὀθοη τί ἴο ἢ ῬΟΥΠΑΡ [ἢ (}16 

Διοὶ Ππυδὴ οἵ αἢ Ἐλβίοτῃ βυπγίθο, θη [ἢ δ; νγᾺ 5 δΟΘΉ, βὼ- 
πᾳ (οτὶ ἢ δ ἃ Ὀγίάθχγοουν ουἱ οἵ ᾿ὲ5. οἸιαπλ νοῦ πὰ τοἠοίοἰ ες 
888 το σῃ ἐν τη ἴο ΤΠ 8 σοῦΓ5ο. ΤΏΘ δοιαὶ ὈΤρΑΙ 65 41} (Π6 
λ0 κπα απ θαι, ΔΙ1 .}λ:0 κΙδάποαθ δῃ κουῦν οἵ {πὸ πιογηίηκ. 
ΤΏ ἀογοιϊ βίρ ον Ιοοῖκα οὐ, ἥτεϊ, οὐ [πὸ ψοτῖα οἵ Ἅ βδη- 
ἄοτα. δ βοθ8 8}} οσγοδιίοπ ὈΘΑΓίῺ κΚ [16 οοπαίδηϊ ἱΠοΌ Κἢ δ]16 πὶ 

τοδί ΠΟΥ ἰο [16 Μλίκου ; δηὰ {πὴ 6 ἰατπβ Ὠἰπηθ6}Γ ὑῖϊἢ ἃ 

(οοϊης οἵὗἨ ἀθερ σεϊίδίμοϊίοη ἴο ἴπαῇ νοὶ οἴθητου δηὰ ὈΘΕΟΣ το. 
Ὧ606 ΟΟἿ Ηϊ ἴο ἢ ουῃὰ ἴῃ 810 ἰμδρίγοὰ δου ρίυγοθ. 

ϑίγ. 1. Ὺ0όν. 1. 911. .. ῥσγοοϊδισηϑιῆ.--- ΓΑ. 
Υ., ἀεοίατα . . . δϑλειειίλ]. Τὸ ΒοδύθΏΒ ΔΙῸ Ῥ6Σ- 
ϑοϊβοὰ 85 Ῥβ. 1. ὁ; χουϊὶ. 6; 88 ἴΠ6 στηοτπὶῃ 
ϑίατγβ, Φοῦ χχχυϊὶ. 7: 6 ὑγϑεβϑ, ἴ8. ἵν. 12, θἢ-- 
εἶτο πδίυσγο, Φοῦ χσὶὶ. 7; β. οχὶυἝἹἱ 25α. Τ6]}- 
ἴῃς δηὰ Ῥγοοϊδι ΐῃ, ἸΩΔΥῪ ΘΟΒΒΘΟΌΘΠΙΝΥ ὃδὸ 88- 
ϑογίοα οὗ μοὶ σὶϊὰ οχργοδδίουβ πε ὶο 690- 
ΜΏΘΓΟ 8Γ0 υδβοὶ οὗἩἨ ιἰϑί ον] παργαιίοη, το 
Ῥτοοϊαῖα ἐ9 σῦθαὶ ποῦὶ8 οὗ Οοἀ ἔγοηι ροηογδίῖοι 
(ο ζΖουογδίίοα. Τ8 ὀχργοβϑδίοηῃ ἰδ {Π|6 ἵποτθ 
Ῥγοκηδηί, 88 ὑπο ΕἰΒΙΟΥΥ οὗ ἴθ ογϑδίϊοῃ οὗ (89 
ΒΘΔΥΘΠ8 δηὰ 18 δίδγβ ἰῇ ΟἼ6η6515, ἴο ν ϊοσ ἐδ9 
νογὰ γαζία (οορ. 8. οἷ. 1) Γοίογβ, 18 Σορτθ- 
ϑοηΐθιὶ 88 ἰοίοάοιίδ, δπὰ )ὼ8 Βοὰ 4 ᾿ιἰβίονγὶ δὶ 
σου γβα, Ἡ ἶἰσἢ ἀραὶ ψν88 σα]]οὰ ἔογὶ ἢ δηκ ΟἹ] οΒο 
ἀοιογπιϊηθ ὈΥ [η6 Μ|}}} οὗ αοα δὰ ΗΒ δοίἱ νιν 
88 ἃ Ὠινίηο δυιϊβοογ, δὸ ἰμαΐὶ ἐμ θτα 8 ἱπρτοββοᾶ 
δηά ὀχργεβϑεὰ (( οἷν.) ἐπ γοῖη, Ὡοἱ ΟὨἿΥ Ηἰἷδ ογθᾶ- 
{ἶνθ Ῥονογ (Θοἷογ, οἱ αἰ.) Ὀὰΐ 16 δοιΐοῃ οἵ Ηἰ5 
παπᾶ, ὑπαὶ ἰδ ΗἾδβ τη βίθυϑρ δὰ Ηἰβ τπιδ᾽οβίυ, 
1868 τεβοοιϊοὰ ᾿πηαρο οὗ ΗἾ8 Θοὐπορά (Β οπι. Ἰ. 20). 
[Ηρ[ε]4 : ““Ἴὸ ΒΘαΥΘἢΒ 88 (Π6 σοῦ οὗ αοἀ τοὸ- 
γοαὶ 86 Οτθϑίοσ (88 )'ὸ Β8γ, 16 πογὶς Ῥγαῖ868 
{16 πιϑϑίθ Γ᾽) δοῃρ ΡΒ. οχχχυύϊ. δ; [5. χὶ. 29 βα.: 
ΧΙ. δ; χὶὶν 21, εἰς.᾽" - Ἔα ἅγννοσὶς---λαηά- 
τρογκ, σοΥκ οὗ (ἢ 9 Βδῃᾶ.--Ο, Α, Β.] Τὸ ραγιὶ- 
οἰρίαὶ ἔογβ βίδιθ, (δὶ ἐ8:689 ἃσθ δοῃβίδηϊ δηὰ 
οἰηγδοίογ δι] 6 τ Ϊ(Π68868. 

ον. 2. αν πηῖο ὅδὺ ρΡουτσϑῖδ οσῖδ 
ΒΡΘΘΟὮ.--[ἅ. Υ., εετγειλ]ῆΠ. Το ἰπιογσυρίοα 
ΘΥδοῖον ΟΥ̓ ἐμΐ8 ἀθοϊαγίηρς, το τονθδὶβ (ἢ 6 
ἴοτυ οὔ {86 Οτγοδίον, ἰ8 οοσηδ᾽ ομϑα ὃΥ ἃ οῃδίῃ οὗ 
ἰτδϊοη. [{ 15 ποὶ βαϊὰ {Παὶ {8.6 Ὠθαύ ἢ 8 ργοδο ἢ 
ἰο υϑ ὈΥ ἀδν δπὰ Ὁγ πίριιι (Δδιγ6), οὐ (δ δὲ (ἢ 6 
οϑη 68 οὗἩ ἰἰπιο ῥγαΐδβοὸ Θοα ([βδϊκὶ, Ο]ν.) δὰ 
(δι νοι ἴῃ ἴΠ 989 ΟΠ ΔΏΡΟΒ ἰΒ ϑ6θ ἰῃ (6 μ68.- 
γθΏ8, δηῃ ΠΒΡΡΘΟῺΒ ὕπάον {16 ΠΟΑΥΘΏΒ Οἢ ΘΑΤίΒ, 
(ΑΌδῃ Εγα, δι16 0), Ὀυϊ ἴΠ6 ἀἰϊδόσθποθ οὗ {89 
ἈΘΑΥΘΏΒ ΟΥ̓ ἀν δῃὰ ὈΥ πίρὶὶ 8 Βαὰ ἴῃ υἱὸν, βη ἃ 
ἰμβογοίοτο ἀδὺ 15 ρίδοοὰ ἰὴ ἀἰγοοὶ σϑίθγθποθ ἰῸ 
ἄδγ, δῃὰ εἰρη ἰ9 εἰσι πὶ ογάον ἐμδι ὑποῖτ δοτὰ- 
ταυπ σαι ΘΒ ΤΩΔΥῪΥ συδὶι ἔοτι} ΟΥ πὸ] ἰοῦ (8. 
Ἰχχυὶ. 2; Μὶο. ἱϊ. 6, 11; γον. ὁ, 28). [9 
Μγειῖο: “18 ρορί Ῥουβοῃϊῆθβ (9 ἀδΥ δηὰ ἴῃ 6 
πἰκμί, δηὰ [88 ἰδ οπὶ ὑγαμδην [ῃ6 Ῥταΐδο οὔ αοὰ 
ἰο ΘΥΟΡΥ ζοΟ]]ονίπρ ἀδὺ ἀπ ΟΥ̓ΘΥΥ ζο] οὶ ης 
εἰχοΐί, δ8 ἰὰ9 ζδίποῦ ἰγϑηϑιηϊβ ἴ0 Ϊ8 ΒΟ [89 
ΒΟη28 δὰ βδυΐηρδ Ὀγδϊδίης ͵8 Σ]Π δι γῖουβ 8δἢ- 
ΘΟΒΙΡΥ͂ τ ὶιϊσῖῖ ἢ 885 ἰπδοτὶοα ἔγοπι 18 δι 6 ..᾽» 
Ἐοϑοππι.: “)εοἰαταίων ρῥγδαϊσαίο εἴπ ἐπίεγηιδδίοηα. 
Εἰ φωῖα οαἴωπι »γϑαϊοαί ΡεΥ αἰδδ εἰ ποοίεϑ, οὐπιὶ ἱῃ- 
ἐεγάϊε μτίποορθ αδίγογωπι, δοὶ, οομαριοίίμν, ποοίι φδίεἶν- 
ἰαγωπι ρωϊελνιίμαο; εἰ φμία ἷξε οἰ ποοίεε δἰδὲ ἐποῖ- 
ὁδηι διοοοάυπί, τάεο ροξίϊοο ατίϊοίο ἥπσεὶ ποδίεν, 
μημηι αἴεηι ΡῬογασίο σιγδα οἱ ργεαϊξαίίοπε δια, τα εγ 
αϊεὶ δεγσμεπίὶ υεγδα ρμγααϊοιἰοπΐδ, δὲ ποοίεπι φμοφῶε, 
Ῥεγαοίο οσυγδι, εἰ φμαδὶ ἄψπιπο οαπίαίο, ἰγαάεγο ποοίς 

Τῆυδ Ὧ6 Ὀοκίηδ ἴ)6 ἀδΔΥ ; [ἢ π8 ὯΘ6 ὈΓΟΡΑΓΟΘ Ὠἰπιθο] Ὁ Γ ἴδ 
ἀπείοθ ἐπὶ αὐναὶς ἶσα, ἴ0Γ ἴμ6 ἰϑιριίδίοηβ ἔπδὶ ΤΩΔῪ δδιοοιὶ 
δηὰ ἐδ ΒΟΓΓΟῪΒ αὶ ΙΏΑΥ̓ ΚΑΙΠΟΥ 89 ἃ οἱουά αὐοῦϊ εἶτα. Ησθ 
Ὧ28 τοδάο ἐτγίαϊ οὗ (6 γϑοίουβηοδα οὗ {πὶ ποτὰ. Ηοσ ἱεῃοντθ 
ἰϊα ἄφορ, Βα ]ονίης, δου] -Θυδιαἰπίθς, ΡΟΥΘ. ἢ Κποῦσ ἰδαὲὶ 
ἰε ἰ5 {}} οὗ ἰο δηὰ ποδ]ίης. Βαϊ 9 ΝΒ δ͵]δὸ ἴμδι 11 ἰδ 
ἃ νογὰ (παῖ δοαγοπ66 δι {γ966 [2)9 ποαΙὶ, ἴδῖ τουϑαὶδ τὴ 6 
Ποΐιποϑα οἵ αυὰ, δηὰ τ δἰ [Ὠ]} 685 οὗἩ ΠπδΏ : δ τποζοίοτγε Ὦ6 
ὕοῖσ εἰ π|86 1 [ἢ ὨΓΆγοΥ, δαγί ἢ κζ, ̓ Α8 [ὉΓ ΘΓΓΟΙ͂Β.-- ΠΟ ΤΔῺ Π}.» 
ἀογαϊιληὰ πο 7 ΟἸοαπδο ποῦ τὴ6 ἔγοτα ϑοογοῖ Δ Ὁ}18.᾽ " ΤΕ Ϊδ 
ββαῖλ ταν ὕθ σοι ραγοὰ πὶ Ῥα. Υ}}. ὧἢ ὁνγοῃΐϊηρ ῬϑΆ τη δἰ υΐ- 
ΔΓ ἰη [ἴ8 οοηϊοτηρ  διίοηπ ἴοὸ τ}}8 πηογοΐης δα] [ἢ ὑοίἢ 
16 σοηῃίοιηρ]δίίοη υἵ [6 Ὀἰνίπθ ΖΙΟΓΥ͂ 88 ἀϑθοϊδιοὰ ἰῃ 80 
Ὠράγθηθ, Ὀοχοίθ ἃ ἔθος οὗ Ὠυ ΠΥ ἰπ [6 δοὺ} οὗ [9 
Ῥοδιοχίσὶ πο τίκου ἰὴ Ῥὲ. γἱ ἢ. δι, ἰηῖο οχργοδοίοη οἵ ἕαϊ τ ἢ 
δηὰ σοπδάσηςο ἰη Θοά, ἰῃ Ῥα. χίχ., ἰηίο ὑγδγοῦς ἴου ἔογείνο- 
Ὧδδ8, Ὀτοδοσυδίίοη δηὰ δοςορίδηοο.--ὦ. Α. ΒῚ 
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δογμεπεὶ πιιῶδ οὐμοη αν, υἱὲ ἰία οοπέϊπμο, σὲ δἰπε εἷα 
ὑμεγταϊξεῖοηε αἷἰδδ εἰ ποορίεβ φιαδὲ σλογεας αβοαπί, εἰ 
Ῥὲέεμπι ἰαμαϊ ὑπ: οεἰεδτεηί." --ὁ. Α. Β.] 

γεν. 8. ΝῊΝΟ ΒΡΘΘΟὮἝ δηᾶ πο νυοτᾶβ νυν βϑοδθ 
γοΐοϑ πηΒϑατᾶ (πιρλέ δε) [Α. Υ., (ΤΆεγε ἐδ) πὸ 
δριεοὶ ποτ ἰαπσιασε (ιυλετε) ἰδεῖν ϑοῖσο ἱν ποί λέατα!]. 
--ΙΒῈ ἰαϊογρτοίδιϊου οὗ 980 ψοσὰϑ 88 ἃ σοΐδ- 
το οἶκλαθο, δἴϊονς γιιτίπρα (Οὐεογυ. ὅσον Ὁ. 811, 
δ9). αρρτουϑά ὃὉγ 6 είτε, θεοὶ Ἰύξϑοι, ΗἰἰΣίς, δο- 
οογὰϑ ἢ [9 ἄχηιιγο ργονίουβυ υϑοά, δηὰ ρὶγοβ 
86 δρρυορυίδιϑ 86η86; μαϊ (818 ἡδίυγα] ἰδ συδρο 
οὗ ἐπ 6 ἀθαυθῃϑ 18 ποὺ ἃ Βροθοῇ νγοβθ βοιιπα ὁδη- 
Βοὶ 6 υπἰἰογϑίοοα, Ὀυΐ 15 ταῖμ ον" 8 φανερόν (Βοιι. 
;. 19) [18αἰ ἰδ πιδηϊίοβι ἰο α]}.---Ο. Α. Β] {89 
2, οοπηθοίοα υἱϊδ (89 ραγιοὶρὶθ, ἰ8 ἃ ροοσίϊοαδὶ 

ΟΣρΡΥ  πϑίου δἰοροίπμον ᾿ἰκὸ ἐμ αζρλα τγτίσαί,ἑ σιπι 
(Β να]ὰ, ῷ 28ύ σ; 4 822 α). Ακξαϊηϑὶ ἐἰν8 ἰπίοτ- 
Ῥιοίδίιου τ ΑΥ δ οὐ͵δοίθα, ηοΐ Β0 πη 6}} ἐδ! ΡᾶΓΔ]- 
Ἰεϊῖπται ννὶσἢ 18 ἰΠΒΟΥΘΌΥ ᾿οδί, 88 (᾿ 9 Τοΐθγθῃοθ οὗ 
886 Βυαιῖχ ἴὸ ὑπὸ σοῦ 8 ψ ἰοῖ ἱπιπιθα δι ον Ρτο- 
οοάθ, ““ϑροϑοῖὶ δηὰ πογὰβ,᾽" παῖδ (πΠ6 δυ χ ἰὴ 
86 ζοϊ]οσίπα ᾿ἴπθ [Ὑὸσς 4 α] τοΐίοσβ Ὀδοὶς ἰοὸ 
Βεανθὴβ δηὰ (89 γιαδηιθηί, τὶ τ αἱ ο ἢ ΔΑΥ δηἃ 
πἰχζης σογτοϑροηὰ. Βιὶ 1 πὸ βιου]ὰ ΔΡΡΙ͂Υ (818 
τοΐεγθοοθ μοῦ ᾿ἰκοιίθο, πὰ αὖ (0.6 Ββϑῖηθ ἐΐπὶθ 
τεβίοσο [6 Ρδτδὶ [6] ̓8πι (Κίπιοἱ οἰ αἷ.}, ὑμθη ὉΥ͂ 
(ἱθ ογιαδὶ οογγοοίη 6585 γθύ τγουΐϊὰ ΟὨΪΥ χοὺ ἴἢ9 
ναῖε πιλιίον οὗ δου γϑθ οχρϑηδιΐίοη, ἀοδίτογίης 
180 Ῥοοίῖσαϊ πιονοιμθηὶ δπὰ τγίμηι, [Πα ὑμ9 6χ- 
Ῥγθϑϑίοιϑ 0.91 υϑοὰ 8.9 ποὺ οχαοί Ὀπΐ Ροθιϊ6Α]. 
ἮΦ τοιβὲ ποὶ, ΒΟΤΘΥΟΡ, τοχζαγὰ ἰἰἷθ ΥΟΥΒ0 88 8 

ἰδίον χἷοβ8. Το ροοίϊοϑ] υ80 οὗ ὯΔ, ̓  2.170} ὙΠ 2. 
ΟΙϑμδυϑθο το δ, 18 ΔΙΓΟΘΥ ΟρΡροβοά ἰο ἰμῖ8, 
85:11}} 1655 οδὴ ἰξ Ὀ6 τηδϊηἰδϊηοὰ (αὶ ἰδ 6 δῃιἰ6- 
δἷ8 18 ἐουηὰ ἰη {πὸ [0] ον τϑγθθ, (ἰαν {μι.680 
ἀπσπεῦ νὶἰϊποδϑοϑ, ϊβουῦ βουπάὰ δηά ᾿ἰδηρῦδρο, 
δγο γοί Ἰουα ΘρΡΘΆΚΚΟΓΒ, ΠΟΓα145 ΘΥ̓ΟΥΥ Β6ΓΘ τη ἀ6Ὁ- 
δϑιοοδ. Εν ἴῃ θῃ ὙΠΩσ τοῦδὲ ΘἰΓΠΘΡ ΒΌΡΡΙΥ [Ὧ9 Ρδτ- 
ιἰοῖο οὗ δι 6815 (ΕἼ Δπι., οἰ αἰ.}, νυ 16} 18 4]00- 
ξοῖμοΣ ΔΥΌΙΓΓΑΡΥ, ΟΥ Τορδιὰ Ὑὸ. 8.88 [9 δπίο- 
οεάθπηὶι ἰο γον. 4 ()6 οι), ΟΡ τορατγὰ ᾿ΐ ΓΘΑΙΥ͂ ἃ8 
8 Ῥτοσοαϊηρ οἰγουπιϑίαηιϊα)] οἴδυβο (Ἐ τα} 4), 
φινσἢ 18 8ἃἋ8 βατὰ ἰο Ὀσ᾽ΐογο 858 [09 βιυρροβι(ΐοη 
(ΒΕ ρῇ.) οὗ δὲ Οχγιρογοῦ ΟἿΪΥ Βαϊ Θχργοθβοά: 
ἀππιὺ, δὰ γοὶ Ἰουαὰ οπουρῖ. ΤᾺ18 σοηϊγαβί σαῃ- 
ποῖ ὃὉ5 ἀοτῖγοα ΟΥ̓Δ ΠΪΟΔΙΠΥ͂ ἔγοπι {ἢ 6 ΘΙ Ρ 8518 οὗ 
86 οἴδυδα:; ἰὑ 18 ΞΠΠΡῚῪ ἐογοθα ἰηΐο {110 ο]8ι1186. 
ΤΙ|ῖ8 19 58}}1 τῶογο (89 ο486 ψὶὶ Ηθηκβί,, 10 
δπι.5 ἱπαϊοηιθαὰ ἰμ6 ἔοτοὶ Ὁ]6 655 οὗ {86 ἐθϑβύϊη ΩΥ 
το ποοὰβ πὸ Ἰδηρυδθ ἀρ ρπεα ον ΤὨο 
ἰδησυλρο ἀο68 οί δάιηϊν οὗ (0 ἰπίοτρτοίδίϊοη 
ψδῖϊοὺ 8 6γ, ΟΔ]γ., οἷον πὰ τοδὶ δποΐθαίΐ ἰῃ- 
ἱεσρτοίοτϑ ἔο ον, δύμοσ {86 δηοϊοηΐ ἐγϑηβὶ αἰ 018, 
18δὲ 1{|15 165. ἸΠΔΟῺΥ οὗὨ ἐπ 6 ἤθαγοιβ 15 πἀοτδβίοοα 
ἘΥ Ρδορΐο οἵ 8}1} Ἰαπρυδᾷοβ [ΒΑΓΏ68] : ΠοΥ ἱπὰοοὰ 
οὔ 896 ἰπτη το Ηοΐπιδηη (7)ιεοὶ. ϑιμά,. πὰ 
Καὶϊ..1817) 65 αἴνϑη ἴδ: 0 βρϑϑοῖν, δη πὸ πογάϑ, 
ΓΘ ἴπ6Γ6 (Πδὺ 115 08}]} 8 ποὶ ποαγὰ, ὑπαὺ :8, 89 
πκρελδβκίηρ οὔ ἐπ ΒΟΔΥΘΙΒ 18 σαΥτϊθὰ οη δοπρ ψἱῖἢ 
811 οἱεῦ Ἰδυσυδιοβ; ἐπ δροθοἢ ΟΥ̓ (ἢ 6 ΒΘΒΥΘῺ9 
Βουηδθ δῦουθ 8}}1. Βιίοῖίιον ἐγαπδβίδίοθ: ἮΒΘγΘ 
ἴθ Ῥτεδομίηρ δὰ γβογθ ἃσο γογὰθ Νοῖ ἃ βουμὰ 
οἵ 1ἰ ἰδ ἰο ΡῈ βοαγὰ 7 

Φ [Βπναϊὰ: κ ὙΠ οπε ἰα1Κ, πίεπουΐϊ τογάα, στ τποαῦε [ἐδ γοΐοθ 
ἴω ϑοαπὰ Ὀοσδιῶθ Ἰουά ΓὨτοῦυρμἢ ἐμ ποθ ϑασίῃ, 

ϑιν. 11. ον. 4. πμοῖσ 1119.---Οὐ]γ ἰὴ πιθ8}- 
ἷηᾳς “᾿Ἰθαϑυγιης ᾿ἰπ6᾽ οὐπ ὈΘ Ῥγχονοὰ ἴῸγ ἐῃ9 
νοτα 1} ([88. χχχίν. 17; Ζθοβ. ἱ. 16, εἰ6.}, τ δῖ Β 
068 88 ζαγ, ΟΥὁἩ Θχίθῃ 8 88 ἴᾺ, 88 [89 ἰοΥΥ ΠΟΥ 
οχιοηᾶβ, 26γν. χχχὶ. 89; 200 χχχυὶ. ὅ, [88. 
χχχῖν. 17: Εζοίς. χὶτῖϊ, 8 (Ὁ 4]ὰ., βαϊεὶ, αἰ οἷον, 
Βοϑοηπι., Ηθημρθί., Ἠαρῆ, Π6}11286}}. Τὴ πιθδη- 
ἱπρ βουπάϊηρ βιγίηρ ()}9 ἤοιιο, δὐθον Βοῖγθ ἸΏΟΓΘ 
δηοϊοηὶ πο ΓΡΓΘΙΘΓΒ), ἰ5 ἢῸ ΠΙ0ΓΘ ἴῃ (δ 6 πορὰ (8 
(αὶ οὗὅἨ ἱμτοδα οἵ ἀϊβϑοοαγβο (Ηἰ κα), οὐ ὑμ6 11πθ 
οἵ νψυϊτης (Αῦθα Εἶτα, Οαϊν., Οοσς.)β. ΤῈθ 
ἀονιναξίοη ἔγοπὶ τη βίο βίγϑίοι οαὐ, ἐπ (9 56680 
οὔ τόνος ἴτοια τείνω (Ἐ τα] ἃ, ΜδατΓΘΥ), 18 ῬοΒ510 16, 
δηὰ ἰδ ϑδ6ρί. (οοαρ. βόομ). σ. 18) θα} 68 
φϑόγγος, ϑγιμῃι., ἦχος, ὕ αἷς. δῃὰ Ζ6τοῦιο, δοπι, 
Ῥοβοδῖ!ο, “ 118 Ῥγοοϊαϊπίηκ.᾽" Βαὶ (μἷ8 τιοδηΐϊης 
οὗ βουηάᾶ, ἰμπμ6, 8 ποὺ ὈΓΟΡΟΡ ἰο ἰδθ ψοτὰ οἶ80- 
076, θη690 ΟἾ8}.,) Μϑυσον, Θ656}., ΡΓΟΡΟΒΘ (0 

τοδᾶ ὉΠΡ ἰηβίοδὰ οὗ Ὁ}, πιϊοι, μονσθνον, ἰδ 

υϑοὰ ἴπ 80 ῥγαυΐουϑ γϑγῦβθ. Τ86 ρδγ8]}9}18Π) 
δραΐῃ (Οδπιρὶ.) 1θ ἸΏοσΘ ἰπ ἤἴαγον οὗ ἃ πογὰ [ὉΓΣ 
δοιπά ἰδῃ οὗὨ οὨΘ ΤῸΓ ἑδγγίίοτψ. Υοὶ πἰϊδουί {μὶ5 
116 οχίθπὶ οὗὨ (πῖ8 ῥτγοοϊαἰ πιῖης 18 δἰδίθα 85 00 8}}Υ 
απ] θα, ποῖ τλογο οι Ὀταοΐηρ 18:6 θη ἶγ6 οἷο 
οἱ οὗ {89 ψου]α.-- 1 [ΠΘ:1.--ΗὈΡρΓ6] ἃ ὙΟΥΥ 
ῬΓΟΡΘΥΥ γοΐουϑ {119 θυ χ Π6ΡῸ ἰο ὑμ6 λεαυόπδ ἰῃ 
νοι αοἀ δα58 δοὲ ὉΡ δ ἰθηΐδ οὐ δθοᾶάθ ἴον 189 
Β.0., 80 ῬΟΓΟΎΩΘ δηὰ Βαῦποα. Βαγηθθ: “7186 
θϑηΐηρ 8, (μαι (80 ϑπ 85 ἷθ δΌοἀΘ οὗ ἀ ν70}}- 
ἰης-Ρἶδοθ, 88 ᾿ξ ψγογθ, ἰπ {μΠ6 μοαύθηϑβ. Τ}6 δὼπ 
8 ΡΑΡΟΪουΔΕΪΥ τηθηἰϊϊοηθά, ἀουι}658, 85 Ὀοὶπα 
(Π 9 πιοϑὺ Ῥγοπχϊηθηΐ οὈἶθοὶ διποηρ 6 ΒΟΛΥΘΗΪΥ͂ 
Ὀοάΐθ8, 85 ΣἸϊἸδ γαιἑ Ὡς ἰῃ δὴ ουϊπθηῦ ΤΏ (ἢ 9 
ἰοῦ οὗ αοὦ. Τὶιθ 86η88 οἴ (Π 9 νγμ019 ραβϑβαᾶψο 
15, (δὲ (Π6 ΠΘαΎθ 8 ἱπ ζΘΏΘΓΩΙ ῥτοοϊαίαι [}10 
Εἴονγ οἵ ἀοά, διιὶ (μαὺ {μ18 18 βιιονση ἰπ ἃ Ρὴγ- 
ιἰσαϊαν δὰ βροοῖδὶ ἸΏΒΠΏΘΡ ὈΥ͂ (6 ᾿ἰχῃΐ, 1Π9 
ΒρίΘηΟΥ δηὰ (6 ουγπογίημβ οὗ ἰμ9 δβυι.᾽"--Ὁ. 
Α. Β.]» 

[Τοπῖ (Α. Υ΄., ἑαδονπαοῖϊδ).---Ἠ υρίο]ὰ : “4 
ἀνο ϊης 18. ΡοΘυ ΘΠ  αβδίχηθ ἰο ὑμ6 βὰπ ὈΓΥ͂ 
6οά, 80 ἴᾺΡ 85 ἰΐ, {ὖκὸ 41} (6 βία υϑ, 88 18 ἤτγιι 
Ρίασθ ἰῃὰ δ παδανθηδ, ἔγοπι τ Ὦθη66 ἰΐ Ὀοχίη5 ἐ(8 
αἰ οουγδο ἴῃ [16 ἕο] οἱ Ζ ΥΟΓΒΘ δηκ δχαΐη τθ- 
ἴυρηδ; πιπουΐ ἀουδὺ τὴ βρϑοὶαὶ γοΐθγθηοθ (0 
ἰϊ8 δυοαθ αἱ πίσλί (οἷ. γ). Οοιαρ. ἰπ {16 0Π1ο νν- 
πᾷ Υ6 186, ἐϊο Ὀ64-ΟΠ δι 6 Ὁ, ἔγοπι Ὑ ἰοῖὶ 1 Βί6 08 
ἔοτι ἃ ἰὰ (89 τἸαογηΐης. Τμυ8 ΗδΌ. ἰἰϊ. 11: “ΤῈ 

οἵ οοττοοίίοῃ οὗ οχρίδηδιίίοη οἵ {πὸ Ὀοϊὰ ἥχσυγο τυῖιιίϊο πινὰ 
διογί υθὰὲ Ἰδηχυᾶχο ἴὸ ἴὴ8 ποδύϑθηβ, ΠΟΥ μάν ἃ ἰδηρύηρο, 
Ὀμσ: ποΐ οὔθ ἴδδὶ σδῃ ὕο οἰπβδοὰ τ|ῖϊ ΔῺΥ οὗ [πὸ αἰα᾽οοῖδ οἱ 
οαγ. ΤΙΣ μαῦθ ἃ νοΐοο, Ὀὰξ ὁη0 ἴπδὶ σροθαῖῳ ποῖ ἴο ἐδ 
οδῦ, Ὀπὲ ἴο ἰδ ἀονοιὲ δηὰ πηδογείδηίης ποατί. ΤῊθ Β6η 80 
᾿ΥΕΙῚ Ὅ511 οχργοδοϑὰ ἰῃ (ἢ Ὑ01}1- πονῇ Ραργά89 οὗ Αἅ: 

Ὠ:- 
4  Ὴ 1 ΟὟ ἐπ εοἰειπη, εἰΐεποε ΑἸ] 
ογνο χουπὰ {||8 ἀδεὶς ἑογτοδίσίδὶ Ὀ41], 

Γ Γ Γ 4 ΠῚ 
ΤῸ γεαϑοῆ  ἐαὖῪ ἰὮΘΥ Α]] τοὐοίςο, 
Αμπὰ υἱὲον (ΟΥ ἃ κἰοτίουθ γοΐοο,᾽ 7 εές. 

8ο Ῥοτάσποτνιἢ : “" ΤῊΘ οἸθιθη8 τὸ 605 ἘγΔΉ ΚΟ [518 (ἢ9 
Ὁσίγοῦθο ἰα (οὐ ΟὨιτοῆ. ΤΏ δογπηοη ὙΠΟ ΤΏΡΥ ΡΓΟΔΟΒ 
89 Του [16 ΤΟΘΡΟΏΘθ9 ἴῃ πο σηΐϊγοῦθα] δϑδοηΐϊ οὐ τηδηκἰ πηι. 
Βαϊ ἰδ δοαπθποθ οὗ δ αἱδηηοπὲ ἰ5 ἃ δος οἰοχύθησο, απὰ 
11π5 αἰ δογα ἔγοπι [η6 ἀγεϊοϊδῖο υϊογβῆοθα οὔ ἔπο ΟἹ τοὶ." 
Ἐμο νἱον οἵ οὔτ δυῖποῦ 18 Ὀγϑίογα "]6.---Ο. Α. 5] 

4 [ἢῦὸ Ῥοϊίο, ὅοδεη., δητον, Ἡτίσξις, Βααγ δηὰ 20} Σϑο ἢ ΣΘ- 
ἐδ Βυ χ κα ἱπάοδηΐθ δηὰ χοϊδεῖνο, ΤΏυδ Ὠς ᾿οῖῖο: 

“ ΤῊ οηὰ οὗ ἴδο ποτὰ ἰ8 ογὸ ἀοαϊχηοίθα 88 6 ἀνα! ας οὗ 
[00 δ, τΠΙΟὮ ἰδ θὰ 48 δ ἐπθ οῃὰᾷ οὗ ἴ1ὸ ΠΟΔΥΘΏΒ, 
ὙὮΟΓΟ [{ αδϑοα (ἰ6 ηἰμχῆςϊ, τ θτο ἰπ τ[ἢ6 γρλήανς, βαν διιοβοί ἰξ 
τΌγπ ἴῃ, δηὰ ἴῃ [Π6 τλοτηίπς Κορ οτί ἢ. Τα Π191106 ἱπγησά 
Ιὴ τὶ ἢ ΤΒοῖα, δὰ Οεδίβη κνοο [6 δ] ἃ διδὰγ οαΥο, ἩΪῈΣΘ 
ἴο Ραδδ [9 πίραϊ.""--ΟἹ Α. Β.} 



162 ΤἸΗῈῈ ΕΙΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΜΑΙ ΜΒ. 

Β.π δηἃ τηοοη βἰαηα 511}} ἰη ᾿Π οἷν πα αι 10 η (321), 

βηὰ {116 ΠΥ, .“Ἰοάρίπρϑ᾽ οὐ “οιδ68,᾿᾽ οὗἩ [16 

Θοηδβἐ θ᾽] αἰ ἰοἢ5 οὗ (6 ζτοἀϊδο 88 δἰμίϊοηβ οὗ (6 
Βᾷῃ. Τι6 βαῖιθ ἅχατο διβοης ἰδ6 ατγθοῖκθ δηά 
Βοπιδη8β (Άοιῃ., ΟΥμα 8 ἈἙείαπι.), ἀτιὰ Οϑϑίδη (1{|. 
91). ὐοπιρ. οτάογ, Οεἰδί. ἀ. Πεὸ. ἢοεε., 1. ΤΆ 
8η." --Ο. Α. Β.] . 
Το δι θζου οὶ Τοΐθγθησα ΟΥὨ ἸΠΔΗΥ͂ δδοϊοηΐξ ᾿η- 

(οΥργθίοσα ἴὸ ἴπμ6 ἰθαυύθῃϑ ἃ8 8 ἤρυγο οὗ ἴΠ6 
Ομ σοῦ, ἀπὰ (16 ϑὰ0 858 (6 ἤἥχαγο οἵὗὨ (μθ κοβρεϊ, 
οὐκί μαο85. ἴγοαι (86 βιιρροϑί(οα, ὑπαὶ (Β6ΓΘ 18 
ΒΟΓΘ ἃ ῬΓΟΡΌΘΟΥ υϑοὰ ἴῃ οαι. χ. 18. Βιυὶὲὶ 110 
ΒΡΟΘ(10 τ1808 [Π686 ΨΟΓΒ ΟὨΪΥ οὐ ἐμ φτγοιιηὰ οὔ 
(86 ΡδΓΆ}161] μοτο ρίνοη οὗἨ [89 πδίυγαὶ δηὰ μἰϑιο- 
τοδὶ γον ἱοὴ8 85 ἰγρίσαϊ οὔ (ἢ 6 Ῥγοσϊδηλιΐοη 
οὗ (μὸ χοϑβρδὶ, νυΐϊοὶι δ οι ὰ οαηγασο {μ6 φηςἶγθ 
νοσϊὰ. [{Ρογονῆθ: ““8ι, Ῥάαμὶ, Βοαι. χ. 18, 
αυοίο8 ἰδ} 9 ἴογῖιον ρατὺ οὗ {15 σοῦ ἰῃ {|1υϑίτα- 
(Ἰοη οὗ (6 ργοζγο88 οὗ (6 αοϑροὶ. “δῖ, Π6 
ΒΔΥ8, “ σοιπμοί ἢ ὈΥ͂ ΠραΥΐ Πα, ἀπ ἴῃ θη 8818," Ηκνο 
(ΒΟΥ (ἃ 6. [86 πϑιΐοῃ8 δἱ Ἰὰγβο) ποὺ εχ 7᾽ Υϑα, 
ΣΘΙΠΘΓ, 80 γ᾿ οἷν 88 (6 οᾺρ601] Ὀ6Θἢ ργθβοιοά, 
[πδὺ 118 ῬΓΟΧΓΘ95 ἸΠΔῪ 6 ἀοπογί δὰ ἴῃ [86 το 8 
ἱπ ψῃΐσ τ6 Ῥϑαϊπιδῦ (6}}5 οΥ̓ σα οὐ τον αιϊοη 
οἵ Ηἰτπηϑο]Γ ἴῃ ματα. ΤΊ6 906 [1.48 ΠΟῪ ὈΘΟΟΠῚΘ 
οο-οχίοηδίσγο ψιἢ (9 οἴμοῦ. 126 ργϑοοηέωπ 
εαἴοτιπι 18 τ οὐ ΙΔΟΓΘ τη γοσβαὶ ὑμαῃ [16 »γεοοπίωπι 
ἐυαησεῖ!ϊ.""---Ο. Α. Β.]1 

γον. ὅδ. Αμᾶ 86 ἰδ Ιἐ|κ0 ἃ Ὀτί ἄθβσιοοσῃ 
(4. Υ., Ἡγλιίολ (18) αδ α ὀιιαάοστοοηι).---ἴι ἴ6 ὈΘΙΤΟΡ 
ἴο τορυγὰ δ] 825 Ὀοχίηίπς δὴ ἱπἀοροαάρηι 

οἴαυδο, 85 6] 1296}, Μο]]., Επταὶϊ ἃ, Ῥογονηθ, οί 
αἱ. Ηαυρῆ, υ8β68 ἃ οοΐοπ, Ὀαὺ (6 χο δι γθ ΘΟΏΒΙΓΆ6- 
(ἰοα ἰ8 νου ναγγαηΐί, δη 4 πὴϑκο8 ἰδ οἴαυσο 
ἴοο πο ἀδροπάθην ἀροὴ (ἢθ ριδσοάΐηζ. Ῥο- 
ΤΟΥΩΘ: “ Νοίδίης ο8 Ὀ6 πιοΓὸ δι γἰ Κίς (8 86 
Ἄφσαγοβ ἴῃ ]ο (8.6 ἔγθβιι 88 δ σίλάη688 οὗἁἨ 
(86 γοιης ποτγηΐϊης 8δηα (μ6 βΒιίτοηχίῃ οὗ (16 ΒΒ. 8 
οὐ αγαὰ τλγοῦ, τὸ ἀσβογῖθα].᾽" οὶ] ἰΣϑοῖ : “16 
ταοτηΐης σε ἢ88 ἴῃ ἰδ 8 ΓΒ. 688 δηα σὮ ΘΟΥΓΙ]- 
Ὠ688, ἃ ΓΘηΟΥ͂ΘΙ γουῖ. ἸΤθτγοίοτο 86 τΔΟΡἶτς 
δὰ 18 σοῃραγοα ἰο ἃ Ὀγϊάορεοοιι, (6 δοδῖγο οἱ 
ψί 086 Ποδνὶ ἰ8 βδιϑῇῆοι, ν ῆο βίδη 5 δ ἰΐ ̓ αγο δὶ 
1π9 ὈΘρΙπηΐπρ οὗ ἃ πον Ἰ᾿ἰΐθ, δηὰ 'ῃ 080 γου(ἢ- 
ἦι] οουπίθηδποο (6 70Υ͂ οὗ {16 νγοδα ἴῃ ς- αν 5ι1}} 
8} 1}98.᾽΄---ΑΒ ἃ ό6το ἴο ΣΌΣ ἃ Σ809.--- 6} 0286}: 
“8 ἴῃ 1.8 γΥὶ86 ἰΐ 18 σοιῃραγθα (0 8 Ὀγ᾿ἀοργοοπι, 
80 ἰῃ [(8 γϑρ1 ὁουτδο (δὲν. χ! ἢ. δ) 10 18 σοτιρατοα 
ἴο ἃ Π6γὸ (υἱά, ῬΒ. χΥὶ. 88), ἔον ἰΐ Ζοθ8 οὐδοῦ (8 
ΘΟΌΓ86 ΒΠΘΥ, ΟΥ̓ΘΡῪ {ἴπ|6 1ΐ 8.605 ἔογί, Ὀοδίονιης 
115 Ἰίχῃι, δὰ ονθγοοιηΐηρ 8}} (ἰὴ 8 τῦῖϊὰ 12} 
(θυάροβ τ 81). ἘΒἰοηι: “Τ]|16 πιοραπίηρς 8 ποὶ 
.ιθ γώοί 668 ἐπ γαππίηρ, θα: δ τολοΐσα5 γαπηΐης 
Ξεῖ συ η8 ογίμ!]γ (Π|ἰ21ᾳ)." 16 βϑαϊθ δου- 
Ραγίβοῃ ἷβ υϑοὰ ἰπ {π6 Ζεπάαυεδία, 11. 106 (06 
Ἶεἰι6). Βαγοι “Ἴ6 ἰάθα ἰ5 (αὶ ἰμ86 βὰῃ 
ΒΘΟΙηΒ (0 ᾿ιανὸ 8 Ἰοῃρ ᾿ΟΌΓΠΘΥ͂ ὈΘίοτο εἶπαι δυὰ 
Ῥυία Του 1] 1}18 νίρον, Ἄχυϊίης ἰπ ἐπ ορροτῖι- 
ὩΪΠ οὗὨἨ πμδῃϊοβίϊηρς ἐμαὶ νἱχον, απ οοπδάρηϊ οἵ 
ὑσὶ ατρδίης ἴα π6 ΓΔ606.".--Οὐ, Α. Β.}]" 

5 [ογάμπτί : “1 σδπποῖ, Βυτοῖν, Ὀ6 ὉῪ σἤδηοθ ἔπδὲ τὸ 
Ὦανο ογο ἥραγείίνο ὀχργοδϑίομα ἩΠΙοὮ ἀοδογίὈ6 ἐδ τγοτῖς 
οἵὗ γίδε, τὴ Κίηρ οὗἩ κίηρβ, 9 Μὶρδΐ σοπηύθτγοσ, στὸ ἐπ 
οοτϊηραγοά ἴῃ "οῖϊι Τ᾿ εσϊαπιοηῖ ἴο ἔο δι (Μα4]. ἐν, 2: ον. ἰ. 
16: χ. 1), δῃηὰ βἰιΐηοβ (υγί} 88 ἃ δ ἰὴ τὸ ΤᾺ ΟΥαοῖο οἵ ΠῚ 
Ομύγοῖι, δηά ἀἰ5ρΡ6]}3 {Π|ὸ ἀλτίκηοσδ οἵ δίῃ δῃηὰ ὀγγοσ, διὰ ἡ}1- 
Σαΐη68 [6 νον] ψ Δ Η 9 ὑΚΡῸ: Δη ψῆο 15 4190 σα] τὸ 
Βγιαάερσνγοομῃ ἰὰ δον ρίυγο, δὰ κ8 ἃ Βγίάορτοοπι (Ζοἰλη ἐἰ}. 29 ; 
Ἐν. χχί. θ) σδῦπλο ἰοτἢ ἔγοπι Ηἰβ ποαυοαΐν σαι ῦθν, ἰο πη ἶἴ6 
οἂς ποίυγθ ἴ0 ἴδ9 Ὀἱνίμο, Η19 ὁλοιο [υγι ' ἐς εέόΓΟ υἱγσέπαϊι 

[ὕετ. 6. ἘΠ εοίπε ἔοσι.--ιυρί, : “ΟΠ, 
(8 6 ι.98] νγοτὰ ἴον τἰν6 τἰβίης οὗ {6 βυῃ, ΒΡΡΘΩΓΒ 
᾿ ΓΘ ἴμ 118 οτὶρίηδὶ βχαγηῖνα πηδδπΐηρ : σοὶῃ 
ονγιὴ, νυἱϊ γοίθγθθσθ (ὁ [16 βίθρρίῃρ ἔογι ἢ (81) 
ἔγομα δῖ8 συ ϑιηθον (ν6γ. δ), ἰπ σοι γαϑὶ τὶτἢ 12, 
κοΐϊης ἰπΐο {116 ΟΠ ΑΠΙΌΘΥ δὖ ἷ8 δβοι(ἱη, “ ἰηϑίοδὰ 
οὗ νὰϊοῖ 6 0 Ἰϑρἢ, τευοΐμίοη, γαμηΐης ἀν πῃ 
(ἔγοαι ἢΡ), 188. χχὶχ. 1; ΡΤ, ὁποοῦνρδβα, γϑ- 
ΥΟἾγ7 6), Θἰδονμογο οὗ (6 Ῥδβδίηρ ΘΊΓΑΥ οὗἩ  (δ6 
θα, Εχ. χχυχίν. 22: 1 ἤμαι, ἱ. 20, Ἰδοῦ οἵ ἰδ 
ἀΔΙΥ Ῥαβδίηρβ ΔΎΤΑΥ ΟὗὨ (86 δυπ᾽ (ΑΟΨΥ,, εἰγει). 
“4 ΤῈ8 18 ηοἱ ἃ ἀδδοτὶ ρίϊοη οΥ̓͂ ἰϊ8 “οχί ὁπ θὰ οὐ γβο ἢ 
(θς ἡ ει16), Ὀὰϊ οὗἁὨ 1116 Θπΐτο οχίθηϊ οὗ 118 σοΊΓΒ6 : 
“γοπὶ οπε ἐπά οΓ (Ὺὲ ἤξατ θη (0 (λε οἱλεν (οοΥτο5- 
Ροπάαϊΐης νεῖ ὁ ΟΥ̓ΟΡ {86 γν 8016 ϑϑυγί,᾽ δῃὰ “τὸ 1ῃ9 
θπα οὗ 19 νον], τοῦ. 4, ννῆϊσῃ Ποσο γϑοαῖγο 
Βοῖν ὀχρ]δηδίΐοη δηὰ (Ἱ ΔἸ λ6ῃ}}, δΔῺ 1 οΥ̓͂ ἰῖ5 αἰἐ- 
Ῥεπείταίιησ ἀεαὶί." --Ἰ οί 6 Ὠἰᾶ ἔχοι ἐϊδ 
θδῖ.---Ηυρίο]ὰ : “818. γϑίευβ ῬγορουΥ ἴο 1.53 
8}- Ρϑηθιγδί ς ἐιαγηπιίὰ, ἀδαί ( οτὴ τ σἢ [Π6 δὰ 
Ῥοδιΐοα}ν Βὰ8 (Π 0 ΠδΠ1Θ ΤΙΣ, ὑἱθ μοὶ, ἰπ δου- 
ἰταϑὺ ἴο ἐδ ἸΏοοῦ ΓΙ, 86 Ῥ4]9, 1538. χχχ. 26); 
δαὶ ἱποϊαάϊπς ᾿ἰκοννῖ8θ {μ9 ἐϊσάδ, σοτῃρ. ἱπ αἱ] 1δη- 
ξυδρθ98 8. Βἰτιϊ τ ργονοῦῦ, (μαὺ 186 Β ὁ 8668 δηὰ 
Ὀνίη 5 Δ}} (Ὠΐη ρ5 ἴο ᾿ραῖ,᾽ ᾿᾿--Βαγπαβ: “ ΤΠ ΓΑΥ5 
οὔτμὸβη ρϑηοίγαιθ ΘΥΘΥΥ Β6γ6. ΝΟ ἴῃς Θϑσι θ68 
ἰς 1018 ποῖ 8 Πη|6 76 ΤΏΔΓΟἾ [ὉΓ ΒΒΟΥ δηιὶ Βρ]6ῃ- 
ἀοῦ; ἴΐ 8 ποί. δὴ 1416 δπα .861688. ἸΟΌΓΏΘΥ ἴῃ {116 
ἸΟΔΥ̓Θἢ8 : δα Δ}} (ἱηζα, υοροίβοὶθ8, Ὀἱγἀ9, Ὀδαβέα, 
Τὴ θΏ,---4}} {πδὺ Ἰῖν68,---- 661 {πὸ οἴἶροί οὐὁἁ δὶδβ γιϊαὶ 
τ ἢ, δη(ὦ ΔΥΘ δηϊπηαῖοα ὈΥ ἐν 8 υϊοϊκοπίης ἰἢ- 
οηο6." -Ὸ. Α. Β. 

ϑίγ. {{1, Ὑον, 7. [6] {252}: 4“ῬῊ 6 γαπδιεϊοη 
ἔγοπι {89 ΘὉΘ Ρητί (0 (6 οἴου 88 πὸ δχίθγηδὶ 
τηοάϊατα, 1 18 ΟὨῪ ἰπαϊσαιοὰ Ὀγ {86 ἔδοί (μδιιμο Ὠ]- 

Υἱπθ Ὡδηη6 ΓἸ}Σ7 [ελουαλ ἰδ κ68 (π6 Ρ]α66 οὗἉ γε 
(ἘΠ. 186 πογὰ οὗ παίαυγϑ σϑυῦθα]β ὩΝ (Ἐ), (89 
νοτὰ οἱ δοτγίρίιγο Σ᾽ (ΘΒ ονδῈ}); (86 οῃς Θοά᾽ 5 
ῬΟΜΟΥ 8δπὰ τη οϑίγ, {86 οἵ μβαὺ Ηἰβ σοιηβοὶ δηὰ 
ΜΠ], Ὑννοῖνο ουϊοξίεβ οἵ (9 αν Το] ον, ἔνο Ὁγ 
ἴνο οὗ ψ]]ο δ’ ΘΠ 18 ΠΕ το] αἰ θα 85 ρυοβαπιρ- 
το δηα σοποϊυβίοη, δοσογάΐηρς ἴο (6 βοιιοῖηθ οὗ 
ι᾿6 Οῳϑυγδ, γἰβίηρ πὰ βιηκίηρ 88 σγατοϑ. 6 
ἴθ61 ΠΟΥ 186 Βοαγὶ οὔ 16 ροοί, θη Β6 Ὀορίῃϑ τὸ 
ϑρθδκ οὗἁἨ ἀοα 8 ννογὰ δπὰ {6 σουρϊδιΐου οἵ ἢ ̓ Ξ 
χι Ὀερίῃβ ἰο Ὀθδὺ ψῖῖ σοάουδ]οὰ 10γ.".---ὐ.. 
Α. Β.] 
ΒΘ Ιανν.---Τὴς ποτὰ ΤΙ πιο ΔῺ 8 ῬΓΟΡΘΟΙΣΙΥ : 

ἰπϑίγισίίοη, ἀοοίτῖηθ, δηὰ ἐμ ροίουο ἸΠΔΥ͂ πιΟδ τ 
ΠΠκοινῖβο ἐπ 6 ογὰ οὗ ῥγορίθον ([56. ἱ. 10; υἱϊᾶ. 
10): γ88, ἐΐ τηᾶὺ ὈῸ υϑεἀ οὗ {|16 νόμος οὗ 9 1451 
ιἰπι65. Βαὶ ε|||ῖ8 ἀοθ8. Ὡοΐ ῥύονο ἐμαὶ ἴξ τηθδ8 
Βογθ {80 Θ08ρ61 (ο66.}, ΟΥὁ 186 τονοϊδιϊίου δηκ 
ψοτὰ οὗ αοἀ ἰῃ ζΘΏΘΓΑΙ (ἸΔΗΥ͂ δποΐθπι ἰηίον- 
Ῥτοίθ ΣΈ, ̓ἰἰχονν86 8116). 79 [0] ον Βγποηγιηκ, 
{θὰ τοΡ. 11, ΒΥ (Παὐ ἰὴ 6 ΓΟΐοσοηοθ δοτο ἐ5 
ΟὨΪΥ ἰο {80 γϑυθ]δίΐοῃ οὗ {μ6 ἴδιν φίνοη ὉῪ Μοβοβ 
ἃ8 (89 τυ] οὗἁὨ 1176 Ὁ. ἴϑγϑοὶ, 8300 10 ἰϑ ποὶ βαϊὰ 
ἱμαῦ 16 Τλογαλ σοπυετίδ {1} 8οα] (ϑ16γ), οὐ Ἰοδὰ 8 
{16 δρίγιῦ Ὀδοὶς ἰηΐο 1186} (Αὐφυϑιῖ), αὶ 15 
οὀσργαβϑίΐοη ἴῃ 118 ἰἀϊοτηαιῖο 886 88 ὯὨο Γοΐδγθησθ 
ἴο {Π6. ποΓᾺ] οματγδοίθν, Ὀὰϊ (ὁ (6 Ἔχρϑυίθηοοθϑ 

ππατσισπερακεσασκα, 
--εςς...»...οὕςςςς. ὁ ὁ ὁ  )οΠήτ᾽᾿ 

ἑαηημαπς ἐλαίαπιο᾽ (βαγβ Αὐραθίί 6), ἰῃ οτάον ἴο ϑϑροῦϑο ἴο 
ΠΙ861| ἴμὸ Βτίάο, Ηἰ6 Οσμυτοῖ, δηὰ ἴο ἰοὶῃ Ποῦ ἰῃ Τηγοῖτὶο 
Ὑοα]οοῖς ἰο ΗΠ πιθοῖ., Αηὰ τΠογθίοσγθ 1} δποίθςξ ὄχροβίϊονα 
ἄρτοοῦ [ἢ ΔΡΡ]γ ἐπ [680 τνυγ8. το ΟὨτίβε. δνὰ εἰ ῥααιίτο ἰῳ 
Ἀρροϊηϊοά, ἴῃ {}ὸ ϑαγὰπι δηὰ [ματΠ τ186, ἴον ΟἈτίβιγαθ ἔσω : 
δορὰ ἰὼ 1110 ἀγοχυτίϑη υδο, ἴον τ Αμπυμοίδου,᾽"--Ο, ἃ. μ.} 
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οἵ ἴὸ. Τι6 γοϊγγεξλπεοηί δὰ τοδοϊπιδίΐου οὗ {ἢ 
δου] ἰ5 ο4|1εἀ 8 γοϑίογαιου δὰ Ὀτίησίης ὈλοΚ. 
ὕσαρ. 1 ϑιαι. χχσχ. 1: [μδπι. ἱ. 11. [ΓΑἸοχδη- 
ἄογ: “Τα οὔεοὶ οὗ οοπυεγίένᾳ ἴὩ8 δβοιὶ ποι] 
ποῖ δῦ ὕδοὴ διἰγιθυϊοὰ ἰο 6 ἰδ ἴῃ τ18. σοη- 
ποοίΐθη, πιοτὸ 6 ψΎΪΟΡ ἰ8 ἀοϑονγὶ δἰηρ (ἰ6 δΗ66- 
εἰοη9 ομογ 8βιο ἰο παν 8 (06 ἰδνν ὈΥ πλθὴ δἰγσοα γ 
εοηγογίοα, νϊσῖ Γϑλονθβ δἷϊ δρραγϑηΐ ᾿ῃσοπϑ]6- 
(εν πιιὶ Ῥαα] 5 τοργοβοηϊδιίίοη οὗ 6 ἸΑῪ 85 
ποτκίης ἀοδῖ, ππὰ αἱ (Π0 δαῖηθ {π|0ὸ ἢ 6 π6668- 
εἰἰγ οἵ πιακίπς (6 Ἰὼ θη (6 αο8ρεὶ, οΥ ἴῃ 
ΔΓ ΟἷΟΓ ΜΨᾺΡ ἀσρηγίίηρ ἔγοπι (06 οὈνὶουβ δηὰ 
1.508] ἱπιρότι οὗ 6 Ηεῦτον ποιὰ." --- 86 ἴθ6- 
ΕΙΣΟΏΥ.--οτόνηθ: “Ὰ8. ἰοδιιγηρ. Ὀοαγίης 
νἰϊπε85 οἵ Θο᾽ 5 σπατδοίου, θοὶ ἰῃ Ηἰἷβ χοοὰ- 
Μ}}} ἰσταγάϑ ἴἢ086 ὙΠῸ ΟΌΕΥ Ηϊαι, δπὰ ἴῃ [118 
ἀϊϑερίοδϑαγο πρζεϊποὶ ΓΔΏΒΩΥΘββ: ΟΉ 5, Θϑρϑοΐδ γ ἴῃ 
(9 ἰαεϊον δοῆβϑο. [Ἃ 18 88 ΗἩδυϊθβθθ βᾶυβ. “Τ8θ 
νογιὶ οὗ αοἀ ἰεϑἸγίης οὗ Βἰπι86} δα δἰνϊης 
«δι Ηρ ἰ5. πῃ ορροϑί(ἴοπ ἴο ἐ 6 Δροβίδϑδυ οὗ πθῃ᾿ 
(διλίκ. ἃ 14, Α4ηπ|)}. ΒΜιά. Ὠευϊ. χχχὶ. 26, 27 
ἤρποο ἰπ6 ἴοτοο οὗὨ 115 σοηποοίίοη τὶ (ἢ 6 ἀν 
δπὶ τ 6 οῦσυ -8οαὶ, ἔχ. χχν. 16: χχνὶ. 84. 1,6υ. 
χτὶ. 18. (μ6 δγπιῦδοὶ οὗ αοαἀ 5 γιχίιοοι5 ΒΟΥΘΓΙΠΥ͂ 
δ(είηϑι. 5 Ὀδίης ἰάάοη ὈΘηΘδΙΒ (ἶ 9 ΒΥ πιο] οὐ 
ΗΪ5 στο διὰ πιοῦου,᾽"---Ο. Α. Β.] 
Βα ΡΙ ΟΣ ΕΥ -- 8 ἰ6 ποῖ {1109 8} (ὕΠ 6 γ), 

δὸῦ (ἢ 6 παία ΓΑ] πδὴ ἴῃ σΟΠποΓαὶ (πιοϑὲ ἱπίογρτθ- 
ἴ6Γ8)}, ὯὨΘΟΓ ἴδ οροπ-τηἰμἀθὰ δηκ βυβοοριϊ 019 
(ϑι16Ὁ}, δι6]1 ἃ8 ἴ6 ρῥίουβ δηὰ {πο τ [86 πιιϑί 
ΘΟΥΙΔΙἾΥ τοιπιαΐϊῃ ἰῇ οτάοῦ ἰοὸ γι 9 Ὁ ῬΓΟΡΓΘ85 
(Ηδαροι.), Ὀιδέ 86 τῇδη Μ]10 15 ἴῃ (ἢ 8 σοῃα το 
οἵ οὔθ ἴῃ δὶ υὐἱθοῦὶγ, υἀποἀυσαίοα ἀπὰ ορθῃ [0 
ἜΥ̓ΟΤΥ ᾿ ΡΥ ΘΒ οΏ, ΘΘρϑοΐ δ! ΓῪ τἴ0 δδπ ον δηἀ ἰοπΡ- 
ἰδοῦ (ΗαρΓ.), ῆο, Βονγζενοῦ, μδ8 ποὶ γϑὶ ἰοβϑὶ 
(86 ἀϊδροϑιτἴοη οὗ 4 “8114 (Ὁ 41γ7.} (σοπὶρ Δίδιι. 
χὶ. 25: 1 σον, ἱ. 27). 
ἴεν 8 [θυϊϊίσβοιι; “ἼΠο Ἰδνν '8 ἀἰϊν᾽ ἀοα ἰηίο 

ὉΈΡ9, ἀθαιαπ 5, ον ἀϑοϊαγαιίομβ σϑβρθοιίπς {116 
δ ξειΐοπ8 οὗὁἨ τη [Α. ΥΊ. δίαίιίε6), {680 ΔΓΘ 

Ὁ, τὶς ΔΒ πόγπια ποτπιαία, Ὀθοϑυϑ6 {Π 6 Υ ΡΓῸ- 
δεϑά ἔγοπι (89 }αβὲ δηὰ ΠοΙγ ν}} οὗὁἨ αοά, δπὰ ἃ9 
πόγπα ποτα πδ, ὈδοΔΌ8δ0 6} 1οδὰ ἴῃ (6 τὶ α]ιὺ ΥΔῪ 

ἰαίο τ χΐ ρδὶ δ; {ΠΟΥ δΓὸ (ΠΘΥΘΌΓΘ 25 ὍΘ, 
ἰδεῖς ἐταϊπί πα δηὰ ἀϊγθοιΐοη σϑῆμουθδ 4]}} οὈϑίγιιο- 
ιἰοη8, δλ.188 68 (80 ΔΟΓᾺ] 6068 δηὰ μἴἶνοβ (116 
εἰαὰ ςοηϑοΐϊοι,5}} 688 οὗ Ὀοΐηρ ἴᾳ ἰμ6 τἱχζιιῦ ΨΥ τὸ 
ἴδ τί ὁπά. 7 ΠΧ, Φϑμονδ᾽Β βίαταϊο (ἔγοιῃ 

ἭΣ, ἰδία ογ), 8 ἔ:6 6θβ8θη00 οὗ Ηΐδ Θοτητηδῃ 8. 

Τὸ βιδία!ϊο 15 οδ οἱ, ἰδρ, Ῥτγον. υἱ. 23, δηὰ {Π6 
ἴα, ᾿ἰρῃῦ. 8.0 ϑγο, ἰν ἰ8 ΓΠ3, ραγθ, ἃ5 δι} 16} 

(ϑοης οὗἨ 80]. τὶ. 10), ἀπά εἱ8 Ἰιφὶ ᾿πηρατίϑ 186 }} 
ὑγ: ΩΝ ΓῪ ΝΟ, δα] ἰτθηῖις (819 ΘΥ 68, τ ΒΘ ἢ 15 

ῳϑδδοὶ ποὶ ΟὨΪΥ οὗ δ] σδιοηΐης (ἢ9 υπἀογβίαπά- 
ἴης, Ὀὰι ΕΞ ονν 8 οὗ [86 δηζΐγο σοηά ἰΐοπ, ἰΐ πι8}κ 68 
ερίγἰϊα4}}γ οἷθδν πηὰ Ἰούοὶν 88 τνθ}] τ8 βρὶ Υἰ (1 }}Ὁ 
δουπὰ δηὰ ἔγοϑιν, ἴον ἀἰτηπ 688 οὗὨ δγϑ 8 ἰγουδῦ]ο, 
δείίποθβ, ρΡογρ] οχίυ, ᾿--Ὁ Α.Β]Ὲ 

γετ. 9 Πο ἔθαν οὗ ϑοβονδ 5. ποῦ ον]ὶ- 
ἀδοι!γ πιοϊοηγηίο---ἀοοίτηθ8 ΟΥΎ [ἰοῦ Ρῥγβϑο- 
(ἰο6, .9 ἴκ5. χχίχ. 18. --- [ΟἹθδς --- ΒαΓη658: 
“ὙΦ, ἰᾶλοτ, ταθδῃϑ ὈγΟΡΘΥΪΥ οθαν, Ρατο, ἷῃ ἃ 

4 [βεγοῖσπο : “ὁ Ασοογήίϊης ἴο ἐπ οχργοδαῖνο ΠΌγονν ἰάΐοπι, 
"ὸ ἰσ τ᾽ ἴμο δοι] ππδὲ (οοὰ ἰδ ἴο ἴ86 ὙΌγὰ δηά ἔμ πιίης Ὀυάγ. 
ἢ ὁ νἱεῖ 1πὸ ΠΒΟΙΟΥ πο Π6 Ἰουπὰ ἰη 1[Π0 ποοὰ γὙκ8 ἴο 
δοδαῖϊδδη, ψ δ δ του ψολγίοϑὰ δηὰ οχι δι δίοά, ἴγοϊῃ 
ἴδο ρυγευΐς οἵ πἷα Θη 6 πλῖθ8. ὭΡ. Ρε. οχίχ. 18; Αοῖϑ χχυΐϊ. 
18; Ἐρὰ. ἱ, 18."--ΟΧὮὦὌ 4. Β.] 

ΡὨγϑἰοδ]ὶ 860η86, 88 Ορροβοὰ ἰο ἤϊίν, βοἰ δα ; (ἢ θη, 
ἴῃ ἃ σογοιμοῃίαὶ Β6η80, 88 Ορροϑοὰ ἰο ἐμαὶ νι ἶοσὶι ἰ5 
Ρτοΐδπο ογ δοιμθλοῃ ([(ΟΥ. χὶϊ!. 17), δοιὰ (Β6η, ἰη 
Ὁ ΤΟΥ] ΒΘΏ86, ἃ8 8 οἶθαῃ ΠοαΓί, εἰς., ΡΒ. χὶϊ. 6 : 
Ι:,10 [ἐἰ8 δἷἰϑδο δρρὶἰεἀ ἰο ρυγὰ ροϊὰ, ἔχ. χχν. 
11, Τθ δθῆ89 Π6.θ ἰβ8, ἰμΒαὺ (πθγθ 8 ποιπἴηρ ἴα 
ιὶ (δὴ θη 18 ἴῸὸ σογαρὺ (6 ποτ }8 οὐ ἀοᾶϊο τὴ9 
Β0ι}}. 
δηἋ ΠΟΙ ἰομάοθπογ, δἀδριθαὰ ἰα οἰθδηβα 16 βουϊ 
δηάἀ (ἰο πιᾶῖκθ ἰὺ ΠοΪγ.--Επ ἀατίης ἔοτθνο:.--- 
Βιδπάϊης ἴο 8}} οἰθγηϊ γ. Νοί ὑθαιρογαΓΥ ; ποῖ 
ἀεοαγίης : ποὺ ἀοδίϊαθὰ ἴο ρ488 δι ΝΑΥ. 
ἄτπι ΠΟΥ͂, δα ιἱ νὶ}} βιδηὰ ἔγπι ΓΌΓΘΥΘΡ. 

Εγνονυι πε σοπηθοϊθὰ τὶτὰ ἰξ ἰ8 Οὗ 8 βᾳτθ 

Ιι διδη 9 
Τμδὶ 

8. (0 ἰὼν οὗ αἀοἀ, σοπβίἀογοὰ 89 δ βρίϑά ἰὸ πηδῖσθ 
(86 Βοαγὲ ΒΟΙΪΥ͂ δηὰ ριχγο 8 οἴθσγηαι. ἸΒαὶ ἰΐ ἰ8 
ὨΟΥ ἰδ ψν}}} οὐ Ὀθ6. ας ἰἰ8 ἰϑκομΐης 8 ὨΟῪ 
ἴλ νν}}} δοπιΐηπα ἰο Ὀ6 ἔογονον." --ὖ πὐρτηθηῖπα-.- 
θοἰἑισβο : “7 ὌΩΖΩ ἂγὸ ἴμ9 γμγα οὐἠἨ (μ0 ἰανν, 
88 σογρμδ ζμγὶα αἰοίπὶ, αἸ! (ἢδὲ 9 τίσις πὰ ἰῃ δο- 
οογάδηοθ νἱιἢ τἰχι δοσογάϊης ἴο εἰ ἀδοίπίοη οΥ̓͂ 
Φοθόοῦδῃ; (8680 ἰανγθ δγὸ ΠΌϊῥέ, χα [Ὦ, σιδτάϊης 
δηα ργοίθοιϊης 180], ὈΘοδΌδΒ9 8ἃ5 αἰδιϊη συ ϊϑ θὰ 
ἔγοπι πιοϑί 14 γ8 Οὐἶ6Υ ἰμδη (080 οὐ Ιϑ5γαϑὶ {Π67 
τὸ δὴ υὐοδηχοδῦϊα, τπογὶ ἤουπάδιϊοη ᾽--Ὁ 
Ἐϊσδίθουβ δ᾽ τοβϑίδθε ---ΒΑγη68: “Ταῦ ἰ8, 
{6 Υ ἃγο, νἱιυυΐ Θχοοριΐοη, 7.8; ον, {ΠΟΥ δΓ9 
δι οχοί μον οὐ τ ΒΟΥ τ θϊοουβ.""--|Ὸ. Α. Β.] 

γεν. 10 [Ἡμαρίο!ά : ““7Ὅὸ δοποϊ δῖοι : [6 η 66 
{86 ἱπσοι ΡΣ 80]9 ναΐθο οὗ 6 Οἱ νη 9 αν, Ὀτουραὶ 
ἰηῖο νἱϑνν ὈΥ σουιρηγιϑοιι τὸ [ἢ (86 πχοϑὶ ἱππροτίδηϊ 
πϊδίοτῖαὶ σοοὰδ δέιον νοὶ τη δἰγῖνο: Θο]ᾶ, 
ἃ3 (06 ΓΑΓοϑὲ δηὰ {πογοογο ὑπ 6 ποδί οοϑὶὶυ σοοὰ 
δηὰ πηοϑί ἤὐρι τὰν δον, βυποὶ οὔ ἴΠ6 ἀθιεγοϑβί 
ῥοδββοδβίοη δη ὦ οὐ᾽θοὶ οὔ 89 πχοϑὲ ϑαζοσ βἰτγὶ δ 
οὗ πιρη ; ἘΓΟΒΘΥ͂, 45 (Π6 δισέφίεδί δγτιδοὶ οὗ [86 
τηοϑὶ ἀο] σι] ἐηογπιοπί 6 ἔογαιον σοπιρατγὶ- 
805 ἰὼ (16 Β0Π10 86η85 (Ὑ{ ρα γ}5 δη ἃ ργϑοΐοιυϑ 
Β[0Π68). [{ἰκεινι86 18, οχὶχ 12; οχχυϊἷ, δηὰ ἴγϑ- 
ααθηίγ, ἰη τον. ἰι. ἐς 11. 14. 8ᾳ.; υἱϊῖ. 10 54., 
19; χυΐῖ. 16: χχὶὶ 1: 2οὺῦ χχυὶϊὶ. 16 84ᾳ.:; {119 
ἰδίιον Ἰἰκοινῖθο βαὶπὶ οχιχ. 108 δηὰ Ρσου. 
χχὶ. 18."--.᾿ἘΓΟΠΘΥΟΟΣΔΌ, πιοῦθ ΡΓΟΡΘΟΕΪΥ͂ 85 ἰὴ 
(6 πιαγαίη, αἀὐορριηφ οὗΓἹ λοιεψοοπιὸδ. βατῇρϑ: 
Ὁ Το δἰ αδίοι ἰ8. ἴο ΠΟΏΟΥ ὑπεῖ ἀγορϑ ἔγοπι {1}8 
οομ 5, δὰ {μογοἴΌ ΓΟ [6 πιοϑὶ ρυγ6 Ἰοπον. Τ|ναὶ 
ν ἰσὶι 18 »γεδ59.:} ἔγοτι {6 σοι Ὁ Ψ 1] ᾶνϑ δ πιοϑί 
ἱπον 80] ἃ πιἰχίατο οὗ Ὀ66-Ὀτολὰ δηὰ οὗ (Ἰν6 
σοπιὺϑ ἐπ θηβοῖνοθ. Ταῦ νυ ἱἰο ἤοισα ἔτοπι ἴ}}0 
σοι Ὁ ΨῚ]] Ὀ9 ριιγο."--(ἃν Α. Β.] 

διΓΟ ΙΝ. ὰν 11. [ὙΜΔ)ασγηθᾶ ---Βαγηθβ: “ὙΠ, 

ΖλὮδν, ΠΘΔΏ5, ῬΓΟΡΟΥΪΥ, ἰο δ6 Ὀτίρης, ἰο Βα ϊπ; 
1Π6ῃ ἴ0 ὁ 186 ἴ0 Βιῖη9, ὑρ τη }6 ᾿ἰζιιῖ; δηὰ ἤθη 
ιο κἀπποη δα, ἰο ἰοβίγαςί, ἰο νᾶῦτ. Τα θϑβοηί αὶ 
168 αγο ἰβ ἰο ἑλγοιο ἰϊσὴξ οπ α διιδγεοί, Βὺ ἃ58 ἴὸ 
ϑ''ον ἰζ οἰθαῦὶγν ; ἰδὲ 18, τη κθ (6 ἀσῖγ ρῥ]δίπ, 
αηὰ εἶα σοπεθαυθησοβ ροἱαΐη, Οοπρ. μον. χν. 
81] ; Ετοῖϊς. 11]. 18; χχχὶν. 7. Αἰεχδυάον: “789 
Ρἤγαβο, ἘΒΥ δουνδῃῖ, Ὀγΐηχβ (86 σοπογαὶ ἀοο- 
ἰγῖποβ οὗ (μΠ6 ἰογοροίΐης οοπίοχί ἰη0 ΡΟΥβοη δ] ἃ Ρ- 
Ρ]ἰσδιΐου ἰο {π᾿ νυ τῖον."".-πῷ. Α. Β.] 

γον. 12 Βιτοτσβ.--- Τὸ ποτὰ Νὴ), 2 »Ὶ 
ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ͂ ΠοΓΘ, ἀδηοίοβ [6 δπιΐγο ουπηρδ88 οὗ 
αἰ η 0Π84] β'η8, ἰἢ9 ἀγνυΐματα, Μῃϊο) παὰ 
μαρροηεὰ ΓΞ, ἀπά ὀνθα οὐ ἐμἰ8 δοοοιηΐ ποῖ 
ΟὨΪΥ οοποεαίεα ἔτοτα ταθὴ (μον. ἱν, 18, θὰ 111|κ0- 
υἶ86 ποῖ ἐυ6η ἀποιρη ὉΥ (6 ρογβϑοη ἢἰπι9ο} ([μ6γ. 
Υ. 2 84.), Ὀθοδιι89 [ΠΟῪ πιΐϊχῦ παν Ὀδοη σΟοηλ- 
τὐἱιἰοἃ ωὠποοηδοίομδῖν, ὈὰκΓ στῆθη (ΠΩ Ὀδοϑηθ 
Κηοπη, ΜΟΧΘ ἴο Ὀ6 δἰοπρὰ ἴον ὉΥ οὔοχίηρβ (Ναπι, 
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χν. 22 84.). ἴῃ σοηίγβδβι υἷι ἐπ θαι Δο ἐμ 6 γ98-ὀ 8 ΤΙΥ βίγοηρίῃ ἴῃ Κοορίηρ (ἢ6 [ν; ΠΥ Β0- 
Ῥ88868 (Ναπι. γν. 80 8ᾳ.}, νοι δῦ δαϊὰ ἰο Ὁθ 
οοιμτὶ θὰ τῖ(ἢ 0} }{π04 Βαπὰ δηὰ 88 ποί ἴο ὃὉθ 
δἰοηρᾶ ἴον, ἔγοιῃ το ΓμοΡοίογΘ (16 ῬΒδ])ηλὶϑί 
Ὑϊβὴθ8 [0 ὉΘ ῬτΓΟΒΟΡΥΘα, 

Μὸν 18. Το ποτὰ Ὁ ἀοδουῖϊδοθ {π680 88 
Ὀοαδίϊης [Α. Υ.. ργεειερίωοι (εἰη4)}, Ὀαΐ ποὶ οη 
(89 546 οὗἩ ἐμοὶ δρρθαγάποθ 88 αἀἰδβιορασγαάΐηρ δ]}} 
1ϊπι 5, Ὀὰὺ ο, ἐῃ6 5ἰὰθ οὗ 9 οτἰσίῃ οὗ ἐμοῖν βίη 
ἔγουι (86 ποαχὶ Ὀοδϑίϊης οὗ (8 ἰι58.ι8ὅ. Τδο γῥ]αγαὶ 
ἔοττα οὗ (ἷϑ τογὰ ἰ8 ἴῃ ΟΥΠΟΥ ραβϑδῴοδ οὗ ϑουγὶρ- 
ἴυγο ΑἸ ΤΑΥΒ (0 Ὀ0 Σοχζδγάθα ΡΓΟΡΟΥΪΥ 88 οὗ λαυσλίν 
ὀρρυεβδοτα, δὰ 15 ᾿ἰἰκοννὶδο πογΘ ἴμ8 ἰδίζο ὈΥ 
ΤΩΔΏΥ͂, ἤπ8}}γῪ Κδειον δηὰ Ο]βι. Βαυΐ ἐμ γὸ 18 πὸ 
οἰδον γοίογοηοθ ἴῃ (8ῖ8 Ῥβδαι (0 ἐΐΐ0 Ορργοϑβίοῃ 
οὔ βυοῖ Βοβἕῖ 9 ρογβοουίουϑ ((μ86 δορί. διὰ Ψυς. 
Βανο τεϑὰ 1), 110 οοπέθχί 688 [0 019 ΒΡ 19 
οἵ τοογὰὶ ργροϑοσυδίίοη, ποὶ οὐ ργοίθοίΐοῃ δραδϊηβί 
Θχίθγη δ] ρόγοῦ, Ἴ7μ0 οχργοβδβδίοῃ ΣΏΪΟΣ [Δ Υ͂., 
λαυε ἀοπιηίοη} ἴὰ ἴο (ον ίηρ ταοιιῦον οὗἁ ἐδ6 
ΨΟΥΒΟ ἰδ ΘὨ ΙΓΘΙΥ ΔΡΡγοΟρΥΪδὶθ δῃῇ οἷθαν ΟΌἿΥ 6 ῃ 
γ τοζαγὰ ἴδ 6 ρῥί ατοὶ ἤΌΓη) 88 ἀϑηοίίπρ {πὸ δοϑίγδοὶ 
(Εἰπιοδί, Βοϑθηπι., 6] 1 ἰΣϑον, ΗΠ σῖα), τυβῖσα 
Θδϑρϑοΐδ!ἶν γϑοοιμῃθη8 186] ἴθ ἢ δηοϊοηΐ ρΐθ090 
οὗ σοιῃρυϑἰ(ίοα. Τ1η6 γοίδγθηοθ (0 {8 δυΐ ἰηδὰα- 
6ποθ ἀπὰ ἰδο ἰθιριΐπα ΡΟΣ οὗ δϑβοοίδιου δὰ 
ἐπιθγοοῦγϑθ τὶ ὑγουὰ ἰγδηθζνγοββουβ (1)6 ἤοί(ο, 
Ἡυρΐ,, ΟΔῃΡἘ.), ἔογοθβ (ἰ9 δυβίγαοὶ Ἰμπίο (89 ΘΧ- 
Ῥἰδηδιΐοι πῃ ογάον ἰο Ὀ6 Θπ υγϑῦ!6, απ ΟὈΒουΓο8 
86 οοπίταβὲ ἐμαὶ ἰ8 ἰὰ ἰδ 6 οἶδιβεδο θη. ἱν 7, 
Βοπι. γ. 14, δηα δἰ το δὺ ρϑββᾶροδ ἩΝῚΘὮ ΔΓ οἰξοα 
Ἰοδὰ ἀϊνγθοι  ἰο δὴ δὐβίγδοὶ, διὰ 10} --- μο]ὰ 
Ὀδοῖκς, ργϑβοῦυο, ἰβ Ἀ808}}}7 οοπηθοῖοα 1} δὴ δ": 
δἰγδοὶ (θη. χχ. 6; 1 ὅδ. χχυ, 89), 8.11} 1688 
8 ἱὑ ἰο Ὀ6 Βυρροδοδὰ ἐμαὶ ἰμ6 ἰηϊθηϊΐ 00).8] δὶ ἢ ΓΘ 
Βοτο ρεγδοπίβεα 88 ἰγταηὶβ (ΗΠ θη κδβί.) Ὑῖο ἢ βἰγῖνθ 
ἴο Ὀγίπᾳς [89 δουυδηῖΐ οὗ αοα ὑπᾶρϑν {ποὲν ἈΠ οσ ΒΥ 
ἀοιηϊηίοη. [ὑ ἰ6 ἰμ6 Ὀοδδίΐϊηρ οὗ μιἴ8 δπιοίϊοπδ 
ψ ΐοΒ 8 ομαγαοά δρηϊηϑὲ θδνὶα (1 ὅδηι. χνὶΐ. 28) 
σοΙρΡ. ὅ8π:168 ἱ. 14 (Ηἰιτὶς), ν ἰσῖ αἱ [(Πμ9 61080 οὗ 
{8:6 τ γ89 δου 119 ἐχργοδείοπ 88 ΩΣ, (--- 8ρο8- 
ἴΔΒΥ, ἰγοδσἤ ΘΥΥ, ΓΘΌΘ]]10η}) 15 πηλνκοα τ] ἢ ἃ νογὰ 
ἴῃ δρροβί(ου τ 6 ἢ ΘΧΡΓΘΒΒ68 ποὶ [89 ἔγΘα Θ ΠΟΥ 
(Ο41ν.} αὶ (86 σγεαίπέδα οὗ (μ6 ἰπίᾳυϊιγ. ΤῊΘ 
πογὰ ΤΡ) (τος. 12 ἴῃ ῬΊ6ὶ σϑν. 18 ἴῃ ΝΊρΒ8]) ἴβ 
8 υάϊοῖαὶ νογὰ, δπὰ βίδηινϊβ αἱνγαγθ σψὶ τ τοΐϑ.- 
Τοπ69 ἰο αυ}!ξ δηὰ ρυηΐϊβθηι, [6] ἔΣβοῖ: 
“ Ὠεροΐατο ἱπποσθηΐ, βρθδὶς ἔγθθ, ἰεᾶνθ πηρυ- 
οἶβη6α."--Ο. Α. Β.] 

γεν. 14. [6 Σϑο ἢ: “196 Ῥβαϊτπιΐδὶ δηΑ}}Υ 
ῬΓΆΥΒ ἴογ ἰδ ργρδοίουβ δοοδθρίδῃοθ οὗ ἢἷ8 ῬγΆυ ον, 
ἰπ τ δῖοι οαγὶ δηα πιοαι ἢ αηΐϊ6, θαϑοἃ ἀροη (9 
ζαὶ Β΄] 688 οὗἩ αοὐ, υἱιϊοῖὶ 15 ἤγπι ἃ8 8 ὑτόςῖ, δηὰ 
ΗΪ8 γοἀοιιριϊνο μογο.᾽ --Θ δοοθρίβΌ]ὁ9ὁ.--Ρο- 
ΤΟΥ: “16 8ι18] ἔογπιυ]α ΒΡ ᾽ἰ64 ἰο Θοἀ Β δο- 
δσορίϑμοο οὗ βδογὶ 68 οογοά ἰο Ηἰπι (1ω6γν. ἱ. 8, 4, 
“τ ῬΓΑΥΟΡ (ο Οοἀ ἰδ (86 Βδουϊῆσο οὗ (86 οανί, 
διὰ οΥ̓ (16 1108. Οοπιρ. Ηοϑβ. χὶῖν. 2, “80 ψν]]} νγθ 
ΟΥοΥ οὖν 1ἰγρ8 88 οδῖὶυββδ. " ΑἸοχδαηάογ; “ΤῊΪ8 
Αἰ ̓ ἰϑΐοἢ 4180 ΒΟΥΥ͂ΘΘ ἰο δυζιροδὶ (Π6 1άρδ, ῃοἱ 6ο0η- 
γεογοὰ ΌΥ ἰγδηβϑιαίίοη, οἵ διοηθπιοηὶ, οχρίαἰίοπ, 
88 ἴη6 φτνοιῃᾶ οὗ [16 δοσορίδποθ ὙΔσ [ἢ 6 
Ῥβδὶπιῖϊϑὶ ὨΟρΡΟΒ ΟΥ̓ ῬΓΆΥΒ ἴογ.᾽) --α ϑοδονδἢ, 
ἸῺΥ τοοῖς δηἃ ΤΥ τϑάοθϑιηθι.--(Α. Υ., πιν 
4ίτεπϑλ), ἴῃ (89 τηργχὶη ΘΟΓΓΘΟΙΪΥ γοοζ. Ῥο- 
ΤοΥπ6: “Τι9 πϑι0 οὗ Φομουδὰ 18 γορθαίθα [ῸΓΡ 
[89 βουθηίῃ {ΐπιθΘ. Τ|16 Θρ᾿ (μο1 8 ὁ ΠΥ ΒΟΟΪΚ,᾽ “ΤΩ Υ 
Βοιδοῖιο ᾽,᾿ ὮΔΥΘ Π6ΓΘ 8 ΡΘουΪϊ ΔΓ ἴογοθ. ΕῸΣ Ηθ 

ἀθθῖηθῦ 148 ἀθ] γουΐπς τὴ9 ἔγομι 86 χυΐὶ δηὰ 
ΡΟΣ οὗ δβίη."--ΟἹ Α. Β.] 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. Τὴ οοπἰοπιρΙδιΐου οὗ (᾿θ αἴογτυ οὔ παίωγα 
Ἰηυδὺ ποὺ ἰοδά ἰο ἰΠὸ ἀοϊβοαίίοη οὗἩ παίατγα: ἐξ 
δι ουϊὰ ᾿οδ ὺρ Ὀσγοπὰ {μ6 οδηἰῖγο νοῦ, δπα ὃ6- 
χγουὰ 4}} (ἶν βοανθῃβ, 9 ἔμ Κηον θάρο οὗὨἩ ἰδ 9 
ψίοτν 97 Οοά ταϊγττογοὰ ὑπβογοίη, δηὰ Ἵχοίίθ ἰο (ἢ 9 
αὐοταίϊοη οΥ ἐδ6 Αἰἱπείσλίψ Οτεαίον ἀφοϊατίης Ηἰπ- 
86] ἰβογοὶῃ. Τμπο ἀχραηδὲ οὗ 9 Βοδυθηδ τὶς ἢ 
Θϑπῃοὶ δὲ 41}} Ὀ0 δυγγνογοα ὈΥ͂ πιδῃ. 85 γοὶ γθ- 
οαἰνοὰ [8 ἐἐπιέέδ ἔτοιι Ηἶπι τὸ ἰ8Β δοηθ ἰηδηϊία 
δηα ΑἸαϊίίγ. Ενοα ἰη6 δυὰπ, ὙΠ|6 8 ὙὯοΣ- 
ΒΌΪρροα ὈΥ 80 ΠΙΔΩΥ͂ πα 008 88 ἰδ6 Κίηρ υΥ Πο8- 
τὴ γοοθίτοδ 06 ΤηΘΑΒΌΓο Οἵ 18 πηοϊΐου, δηὰ ἐπ 6 
τουοϊυϊίζοη οὗ 18 σουγβο ἤγοτι (86 β8π|0ὸ μδῃὰ, 
ισἦοδε σουογηπεέπέ απα τοοτὰ ἀϊ80108560 ἐπ οιηδοῖνοϑ ἰπ 
δἰ] (δίῃ ργβ 88 ὉΥ ἐλε λαπα οΓ α Αἴαείεν, τὐλοπι αἰἱ ΠΣ 
τοοτὰδ »γαΐδοε. Τὶ ἰδΒ ἴτιο (6 ῥὈΓαΐβθ οὗ πδίυγο 8 
αἰβογθηὶ ὉΥῪ ἀἄδὺ ἴτοιχυ ψιαῦ ἰΐ 8 ὈὉΥ πἰχαΐ: 
χοῦ ἰΐ ργϑϑδοῖθβ ἐποίδεαπίϊψ, δὰ 1(8 βογιηοπ 18 
Ὠοὺ ΟἿΪΥ ἰιθαγὰ εουεγψισλεγε ἴῃ ἰμ6 νον, ας 
᾿ἰΚοννίβθ 8 οαρδὺϊθ οὗ Ὀοίης υπάεογδιοοὰ ἘΓ 
ἐυεγῳ οπε. 

Φ, Βιιὶ 1 πὰ σίογίουα τοογὰς ΟΥ̓ ἀρ ἃτὰ 30 ἰῃ- 
δίγυοίίγο᾽ πὰ εὐ γίος 0 πδῃ, ΒΟΥ το οἷν ζυθα Ὁ 
δανδηίΐαθ ΠΙΔΥ μ6 ἀοΥῖνο ἔγοια (86 ἔα οἵ Θοὰ 
ψμΐοἢ 18 ΔΩ ΟΟΙΥ ποσὰ σίογίουΣ 3 ον ἰἴὶ 8 ον 4 
απά ἰδὲ ταπιε αΟοά, Ὦο ἀοοΐαγοθ Ηἑ 96] ἰη ὀγεα- 
ἐίοπ, δὰ γοῦθαὶθ Ηἰτβοϊ ἰη ἀϊδέογψ. ἴῃ παϊυγαϊῖ 
(ἰη ρα, ΒοΎγοΥοΥ, ΟὨΪΥῪ {116 αἸΟΥΥ οὗ ΗἶδΒ πείαρὴν εἐ- 
ἐαἰ δίατο οδὴ Ὀ60 πον ; Ὀὰῖ {60 “ΙΟΥΥ οὗ Ηἶ8 
“ποταΐ Ὠλΐττο ΓΘΟΥ͂Θ8]8 ἰ[86]7 ἰῃ ἰῃὴ6 ψοτὰβ οὗἩὨ Ηἰδ 
ἴδνν, ἰ νπὶοῖ Ηἰ8 εοὐῤξῥ ἀπὰ οομπδεέ δὰ Θχργοα- 
δίοῃβ. 

8. Το ἐνοῖτο φμϊοσίωπια οὗ ἰὴ6 ἴατν, τΐο8θ 
Ρδγίβ δγὸ γοϊαίϑὰ (ὁ οὴθ δΔῃποῖΠ6 Γ᾽ ἃ8 ργδβϑυπρίϊοι 
δ Θοηβοαῦθησθ, δηὰ ΜΠ ϊοῖ ΓΘ σοπιραγοὰ Ὦν 
αι τὶ (Π6 ἔπτοῖγο ἔγυ 8 οὗὨ {}|9 ἰγθο οὗὨ 116, 
γον ἰο ἰδὲ 6χοθι]θηοθ μεοιίανρ ἰὸ (||ὁῸ6 ἰᾶνν οὗὨ 
Ααοὰ αφ φυοὐ, νγ οὶ 8 ᾿ἰἰεθνν 180 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ Ὀγουρμὶ 
ἰηίο νίονγ Ὁγ δαὶ, Βουι. γτἱὶ. 12, 14, ὉΣΥ νπΐσὶι 1ὲ 
8 186 72εισοί οὗ ϑτδοὶ δηὰ (6 σοπεογί οὗ 1096 
Ψ0 8οὺ δοοογάΐηρ ἴο ', ΒῸΣ (89 οβδγδοίοσ οἔ 
[89 ΤΟΥ 88 6 2ιυἷπε ἐπείγμοίοη τοβροοιΐηςς (ἢ 9 
ἀμίδα ἴο ὉΘ 11} ]}]6ἀ ὈΥ͂ (6 Ρ6ορ]ο οἴ ἀοἂ δηὰ :8 
ἱπαϊ νἀ] ποι Ὁ ΓΒ 1 6}} (6 τοϊδὶϊοὴ8 οἱ ᾿ἰἰΐο, 
ἰησοῖτοθ (5 παυϊηρ Θαϑϑθηι αὶ ἷγ ἰἢ6 1ΌΣΩ οὗ 8, 
(εδίΐπιοπν τπϑηϊϑϑιϊης [6 νν1}} οὗ αοά, δπὰ ἱἐὶ ἀϊ- 
γἱἄοϑ ἰϊβοὶϊ ἢ ἱπίο οοιπαηάπιεπίςΣ δὰ δίαίμίεα 
Μοῦ τοϊαῖθ ἴο (Π6 ἔϑδν οὗἁἩ Φοιονϑα, δηὰ μᾶνα 
πο τηθδηΐης οὗ ἑεσαὶ δίαίμίες, ΤΠΘΥ ΘΟΠΒΘΟΌΘΩΝΥ 
Ἰιατο ποὶ ΟὨἿΥ σοπε 7οτγἱι ἴγοιι αοα δῃὰ γϑοοϊνϑὰ 
[ηΠ6 Θβϑϑηι) οἰαγησίουβιὶ68 οὗ 8. σομρίεία διὰ 
γεϊϊαδίς τυΐε οὗ (116 τεοίμὯὲ δὰ »ωγὶ οἵ 8]} 
ογαἀϊηδηοθ68, ἰδ. δίποεγὶίψ οὗὨ (Π οἷν ὁπα δηὰ βἷὰ, (ἢ 9 
{τυ ἢ οὗ δἰδίιυϊο5 δηὰ ἀδοϊθίοηθ, Ὀυΐ ᾿ἰἸκα τ ὶθ9 
ἰγϑαὶ οὗ (8 ἰσὰθ Γοϊδιοη (ὁ αοἂ δοοοταϊος ἰο ἰκ8 
διδγοοέ δηὰ αὖπι, δηὰ (πογοίουθ βρί γι 8}}} γό- 
Γγρδὰ διὰ αὐπιοπἦ, τ ἈΪ}δὺ ΠΠῸΥ τῴοῖοε (6 ποδὶ 
δηὰ επἰϊσλίοη ἰΐ6 ογθδ. Μογϑοῦονυ 848 θβδ6ἢ- 
(ἰδὶ ραγίϑ οὐ θινὶπθ σου δίΐο, {Π0Υ ἌΓγο οὗἁ 
εἰεγπαὶ αμγαίίοη, διὰ δύο ὔσλί, δηὰ οοῃπίΐπυθ 
ἴῃ {Πἰ|8 οομποοιΐου ἴῃ 9 ἰϑίουυ οὗ γϑάθιιρ- 
του (δέδιε, ν. 17 8ᾳ.). ΤΉ ὑπὸ ὰνν οὗ οβονδδ 
ἷ8 [δ᾽9}᾽8 τηοϑί υαΐμαδία ροδδεδοίοπ διὰ διοϑοίοδί 
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ρα δτδοϊουβ εἰ οἵ αοὐ, ραἰαὰ ἰἰάΐημ5 (8. 
10). 

4. Τὴ)2ο ἔσθ δεγυαπέ οὗ ἀοἀ εἐχρεγίεποοθ Ὀοΐα 
(86 δα] οπιθηΐ δηὰ τοΐγοϑπηθηΐ, (μ6 σογγθο- 
ἴσα δηὰ γοσαγὰ οὗ ἰῃ9 ν. Ηο 18 ργοβογγυοιὶ 
ἔτοτα τϑ δ} Υ ἀπά 86] - τὶ θουβη 685 Ὀγ {89 ἴδοί 
ἐδδί {1.6 γΓὸ ὙΑΥὰ ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ ἴῃ9 ζμ{πἰπιεηΐ οὗ 8} 6 
ἰδνν. ΜΟγΘΟΥΟΡ ἰδ Βογυδηὶ οὗ ἀοὐ ρογοοῖνοϑ ἰῃ (9 
ἴον 859 ἰδ6 τγτοῦ οὗ ρογίθοίϊοη, λίδ οἵσὶ ἐπιρέγ- 
“εείϊοε, διὰ (8 τοΐετέηοε ἰο ἀμπιαλ δίπε 'ὰ χοῃοτὰ] ἴῃ 
(δεῖν ταυτί, πυσιῦθν, δὰ οποσιϊΐγ. [ΙΓ ἢ6 δΡ- 
Ρἰϊ65 10 ἰο 8 ΟὟ ῬΟΓΒΟΏ, Βἰ8 εἱαΐπι ΟΥ̓ πιορτξ ἴ8}}5 
ΔΎΑΥ. ΜΟΥΘΟΥΟΣ ἰΒ6 αν ἰπδίγυσίὶΒ πἷτπη δ (}}6 
Β8ΙΩ6 ἐΐϊπθ τοϑροϑοίϊης ἰδθ αἰγέγεπος Ὀδίτθοη 
ἀοδγ 81η8 διὰ υϑῃΐαὶ δῖ η9, γοθροοίϊηρ (δ 9 πιέαπ8 
οὗ αἰοπεπιρηί, δὰ γχοβρροίϊηρς (μ6 σοπα (οηδ 
7ονσίσεμεδ οΥ εἰπε, δὰ ὑμὰ8 ῬΓΟΒΕΡυΟΒ ᾿κἷπιὶ ἔγΟΙα 
ἀδαρδιτ. 

δ. ἈΕΟΥΘΟΥ͂ΟΥ ἰΐ6 αγγαπσεπιεπξ 9. ἰλὲ ἐπδίϊ- 
ποηδ 9,) αἰοπεπιεπί δὰ [8}9 ΟΥ ἀπ η068 Γοϑροοίΐῃς 
1πεῖσ τὖε6, ὈΘΙοΩς ἸἸΚονδα ἰο (Π6 σοιμδη 48 δὰ 
διδία 65 οὔ 6 Τλογαλ. [ἴῃ ἰμ 686 (6 ΟΥϑαίοῦ δηὰ 
ἱδνυξῖνυον ΓΟ Υ68}]8 ΗΪπ|86}]7 88 ἰΠ|6  εάδεηιογ. 186 
Ἰδν 1ἴϑ ἢ ἰμυ5 υὐζο8 ἰο δέεεῖ δαϊυαίίοη ἴῃ 89 
ἔτϑδοθ οὗ αοἀ ΌΥ τοροηΐδησο δηὰ ζαϊί, τι ]δὺ 1 
ἀϊκοϊοδεβ ἰο {86 Β' πη Ρ αἷ5 φαΐ, δὰ πιϑῖζοβ ἴω 
ἐχροσίςησθ ἢ18 ἸΏ ΔΌΠ} ἰο ᾿ι6ὶΡ 1 τπ86}7, θαΐ 119- 
Ἐΐ86 1οἷ8 ἴα Κηον 9 Γεδαΐπθ85 οὗ αἀοἀ ἰο ζ0Γ- 
ξεῖνε, διπὰ Ὀγίηκθ Ηἰβ βαυΐηρ βίγοη χί ΠΟΩΡ. 

6. Τῖια ἱπδιϊυἱοη οὗἁὨ {116 οοηγεθδίοπαί ἰοχοὶ ἢ Ὁ 
τὺ} ἐπ Γοαυ Τοτλθηΐβ οοπηθοὶοα ἐμογον ἢ, 18 ἴῃ 
ορροϑϊίίοη ἴο (0 σοη οϑϑίοη δηά ῬσΆΥΟΣ πιδάθ, 
Ῥε. χὶχ. 18 5ᾳ. (οορ. Οὐπῇ, Αυσιμί. ατί. νὴ. Βαὶ 
80 ΟἿ 18 0 ρμἰοδὰ ἃ8 δὴ δχοιιδθ, Οὗ ἴο )υβι γ 
(θοῦ 56] 765 ΌὉΥ͂ [Π6 ΒΟΟΓΘΟΥ͂ Δηἀ (ἀ6] 680 ὉὍ οὗἨ ΠΠΔῺΥ 
εἰ, (ἢ 6 υηΐδιβοσλβ Ὁ] 6 Πη 688 οὗ (μ9 συ Δὴ Ποϑτῖ, 
[6 ᾿τ ροββ Ὁ. ΠΗ Υ οἵ ἃ δοτρ]οἰθ Κπον]οᾶμο οὗ 86] 
δι βίῃ. ψυπιϊβοδίίοη 8 ἃ φρεακίπο εἶταν δὰ 8 
ἀερείατίπς συλ ἰεδ8 ὁπ ἰλὲ ρατί 907, αοά; ἴῃ (8 Πλ- 
γἱὰ δὰ Ῥδὺ] αὔγῦϑοὸ (δοπρ. κα σῖ89 Ῥ8, χχχὶϊ.). 
Ιΐ Ῥγαεβιρροϑοα οἢ (ἢ 6 0π9 Βἀθ (9 σγωδε οὗ αοὰ, 
οὔ (6 οἵον (6 ἐαψὲηφ ἠοϊα οὗ (δ9 Βαάπιο, νυ ]οὲὶ 
ἐδπῆοΐ ΒδρΡροὰ ΜἱϊῃΠοὰὶ τχερεπίαησθ ΒΌΥ ΙὨΟΓΘ 
(85 πϊζους αὐ. Βυΐῖ πῦογϑ σορϑοηΐίδησο δηὰ 
ἰδ δύο, τ δῖον ΓΘ ΤΌ 18}}Κ ΠΟΟΟΒΒΔΓΥ ἴ0 009 
Δοοΐ ον, ἰδ9 βογυδηΐ οὗ οἱ ἰθ υγροὰ ουὐοσ ἴὸ 
δῖ 6. 8 ΙΩ0Γ6 Οομμρίοῖθ διόγγεπαδν οὗ Ἀἰπ)86]7, 
διὰ (0 ΙΩΟΓΘ ΘὨ(ΙΓΘΙῪ σοηδέσγαία ἈἰτηΒο}ῇ ἰο αοὐ, 
ῬΑΡΟΕΪΝ ὮΥ ἰἰὸ ἀποιοίεασε μα ψὶϊ σοπβοίθη- 
"ἰοῦ 861[-ὁχαιηϊηδίϊ θη, ἰἤστο 81}}} σοιηδίη ἰο ἢϊηλ 
ἴδῃ] ἴο Ὀ6 Γερτγοί θα; ΡΑΥΓῪ ὈΥ (.)}60 ἐχρεγίδηξε, 
(Βδὶ τ {86 πηοϑὺ βοη οβὶ δι υἱνὶης δνου βασι ῆοα- 
ἰοῦ ἰθ 6 ἀδ χοῦ ουϑῃ οὗ ἃ σγγνο ἰγδαηϑργοβδϑίοη, δηὰ 
Ἰκεπ 89 οὗ ἃ σγοδὶ 10Ἀ]}, ΠΟΥ͂ΘΡ ΘΗ ΙΓΟΙΥ νη 8.108 
ἴσοι εἶπ. “ἼΓἼ80 ἸΔῈ 18 βορδγζαίθα ἔγοιῃ (86 
Βορο οὗ ἔοτρίνθῃ 595 δπὰ ἰῃ6 ϑρίνιι οἵ ΟἸγῖϑι, 10 18 
80 ἴα γον ἰῃ9 δυγθοίῃθβϑ οὗ Ββοῦου, (παὺ ἰΐ Γ8- 
ἴδεν Κι]15 ΡΟῸΥ δοι]8 ὈΥ͂ 18. Ὀἐ [6 ΤΠ 088.᾽" (( Δ Υ]8}. 

1. Αἢ ευἱάεποε οὗ δαοὶ αἀἰβροβι(ΐοη οὗ 800] 18 
89 »γαψενρ 70. ρατάοη δηὰ »γεδεγυαίίοπ, ἰξ Λλεατί 
δηᾷ ἐρ υηἱϊ6 ἰη ἰΐ, δῃά 186 οἰιϊοῦ αἀεδίγα οὗ 189 
δοαὶ 15 τπ4ὲ αοιὲ τ'ῦ.}} δσσορὶ ἰΐ 88 δὴ οὔετγίπσ πο }}- 
Ρἰδδβδίης ἰοὸ Ηΐπι, ἰμαὺ ἰ8, (πὶ Ηο ν}}} λέσγ ἴι, 
ἴδο βουὶ (μθὴ (ΓῺ πὶ ἢ} 1 ἰο (89 αοα οὗὨ γονοἶδ- 
(ἶσπ αἰγοδάγ πονῇ 88 ἷβ γοοῖ διὰ ἢΪ5 γϑάδεπιοτ, 
ἴῃ το50 ρχγοϊοοϊΐη ῬΟΥΘΥ δπὰ βηνΐίης ἰἴονθ [9 
ἐγυκὶβ τ τ (6 ἸΏΟΡΘ ΒΘΘΟΌΡΙ(Υ δϑ ᾿ 6 88 αἰσοδὰν 
τοοοϊνοὰ δηὰ οχρογϊϑῃοθα βαϊνδίϊου ἔγοπι Η μὰ. 
“ΟΥκίπδ) β'η 'β ποῖ ἀοϑίγογοα ἰῃ (μἷ8 τοῦ], Ὀὰὲ 
Ῥατύοηοα,᾽" (βοῦ. β΄ μαι). 

ἨΟΜΙΠΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Τίιο σίοτν οὗ αοἀἂ ἷᾳ τοβοοϊοα ῸΥ δὴ οὐθῇ ἴῃ 
(86 τοογζα 97 ογεαίίοη; Ὀαὺ (8 δρίεπαοτ Ὀδδιηβ 
ἴον ἔγοπι (ἢ 9 τσογα8 ὁ) ἐΐλε τευεαίεα ἰαιο, οἸθατονῦ 
{δὰ βαμὶ] σι, γοῦ 10 8165 ον 5. ἷπὶ πχοϑὶ 
ΕἰονϊουΒΙγ ἴῃ αοἰδ ὁ ϑβαϊυαιίολ ἴον ἷ8 γϑάθηρ- 
ιἰοη.-Ναίαγο δη ἢ ἸΒΊΟΥΥ ῥτοδοῖι ἐπ 6 δαπιὸ αοα, 
(μαὶ 18, 1) (μ6 διαί Οὐεαίον οὗ (τ νοῦὶά; 
2) (88 ΒΟΙΥ δαιοσίυεν οὔ 6 ΘΠ] άγοη οὗὨ πιθὴ ; 
8) ἴ8ὸ πτγδοῖοιβ ἤεάδεμβεσ οὔ ρϑαυϊίθηῦ β' ηθγϑ. 
-αἰλ ἰδ ἰγυθ, οὖν αἀοἀὐ 18 ἐπυῤδέδίε, γοῖ ποὶ επ- 
ἀποισθ, θοῦ 88 πευϑῦ ὈΘΘῺ 8 Ἰδοὶς οὗ ρ»γεαοῖ.- 
ἐπ αοά, Ὀυὶ οἴαη οΥ̓ Ρ6ορΡ]6 ἰο ἦδαγ (Ἐ6 ΒΕΟΣΙ ΟΣ, 
λεεὰ ἴι, διὰ οδεν 11.---Ενϑὴ ρῥΐουβ ρῬϑορὶθ ἰᾶγνθ 
81}}} λιαάτη ἴααὶ5, ὈὰΣ ὑπ ἄο ποῖ ἀὲάδ 116 Π|. --- 
αοὐ 6105 ἃ8 ποὶ ΟὨἿΪΥ ἰο ἀποιῦ ΟἿΓ δἷπϑ, Ὀαὶ 11|κ6- 
ἶ86 ἰ0 γοσοῖγο ρμαγάοπ 707 ΟἱΥ ἐγτοότα, δὰ ἴο οὔ- 
ἰδ ργέδεγυαί,οη ἤγοπι οτγίπιδα. --- ΤῸ (86 μεορὶδ 
οἵ Θοά (Π9 ζαιο οὗἩ αοἂ ᾽β8 (ἰθ τηοϑί σοϑβι]ν σοοά 
δηὰ (1ὸ βυνοιίοϑὶ )“οοὐ, Τῆγοθ ἰΐη98 το ἐπαάϊδ- 
»εηβαδὲν ἴο ἴΠ6 βαϊνδιίἱοη οὗ τπθη, 1) αὐἀογαίϊοη οἵἍἁ 
(110 πλλ΄.οϑίν οὗ αοὐ ; 2) γερεπίαποες ἔον ἰμοἷν βὶ ἢ : 
8) τεοοποϊϊαξίοη σῖτα οὐ ὈΥ γτοἀεαρίΐοη.---Η9 
ψ0 νοῦ ]ὰ δ (μ0 δϑεγυαπέ οὗ (οἵ, πιυδὶ ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
ἐπδίγωοί Ηἰ ΒΟ] ὉΥ (δ ἑαιο οὗ ἀο(, Ὀὰὲ Ἰἐκονν 158 
Ὀ6 τοαγηεα αμκαϊηδὶ ὑγδηβργοββίοη, δηὰ 6 ἐεά ἰο 
115 οὈβοῦνβηοοθ.--ϑ ἰδ 6 ζογα 850 {1160 δέγυαπΐ; 88 
{80 δεγυΐοα 80 (86 γεισαγά. 

ΞΤΑΒΚΕ: ΑΒ (Π6 Βοαύθῃϑ τὶ ἐμ ῖὶν σουγΒ08 
δά οΥον 810 8 ΒΓ6 ἩΪ 658 ΟΥἮὨ (86 οἸχηϊροίθη 06 
δυὰ τἱ΄.ϑάοιμι οὗ (οάα, 7059 80 8 6 ΖοΒροὶ ἰβ ἴο Ὀ0 8 
οουϑίαηϊ δΔηὰ (αἰ {}} [Ὁ] νυ η.688 οΥ̓͂ ΟΠ τῖϑί, 3.66 Β6ΥΘ 
(λ 9 οἰ οΓ ἐπα οἵ 4}} (π6 στοδίαγοβ οὗ 6σοα Τὴθ 
Οτγοδῖογ᾽ 8 ἴον 18 ἰο ὃὈ6 δΔἀναποϑὰ ὃν ἰδο, δπὰ 
τὰδη 8 ἰο Κηον αοὐ δείρῃι ἔγοια {ἢ 6, δῃ ἃ ᾿ἸΘδ τ 
ο ἴον Ηίπι δηὰ ργαΐϊβθ ἢίῃ).---ἰὐ 8 Βαγοι] ΓῸΡ 
δ, εἶα πο Ϊοϑὺ ογοαίατγα, ο δ 5116 τὶς Γ6- 
Βροοῦ ἰο ὑποδβο ἰδἰηχ8 αἀδοὰῦν τ μῖσὴ ονθὴ ἀὐπ} Ὁ 
ογοαίυγοβ βροδὶς ἴῃ (μον [8 1}]}10ῃ.---Νὸ ἀδγ Βῃου]ὰ 
Ρ489 ᾿ὶΠου ΤΥ σι ον γίὶηρς τ αοά, δπα πο πρὶ 
ἤθη 1 8ιου]α ποὺ Β60ΚΚ ΤΥ Γοϑί ἴῃ Η18 στδοθ.--- 
ἢ αν αἰγοαάγ, ψ τ (ἢ 6 {16 Ρτορογίϊοη οὗἉ γ6- 
γοϊαϊΐοη πϊοῦ 6 δὰ, 48 υἱἱογοα βδιυοἢ Ἔχοοὶ]οηΐ 
νον, ψδὐ Βῃου ἃ νγθ ΠΟΥ͂ 88 Υ, αὐΐον ἰΠ6 ϑογὶρ- 
ἴατοϑ οὔδε ΝΥ Τοβίδμηθηῦ αν οομηθ (0 8, 
ΜΘ αῦθ δοὺ ΘΥΘΥΥ͂ δίῃ ἴῃ 8 8{}}} φσυϑδίοῦ 
Ἰἰχὶιι "πᾶ μ6 ζο8Ρ6)] 18 αἰδὼ 141 8.8, 80 10 1Κ6- 
τ ἶ86 ΟΣ ΚΘ ὨΙν]η6 70Υ ἴῃ 036 Ὑῖ10 ΔΊΟΥ {ἢ 61ὰ- 
86 1|γ98 ἰο Ὀ6 ΘΕ Ϊ ρμϊθηοα ὮὉΥ ἱϊ.---ΤῊῆο, ΗΟἿΥ ϑριστιῖς 
δοοο 8165 ΗἰΒ οϑῆοο οὗ δαπηοη δ ΐηρ ἴΠ6 Βοὰ] 
ὉΥ (860 ποτὰ οὗ αοα, ποῦν ὈΥ ἀοοσοίγϊ 0, ΠΟΥ͂ ὈΥ͂ 
{μ6 σοξαϊαίϊοη οὗ δῇ ἰπιἱ Ὀθὰ ΘΥΓΟΣ, ΠΟΥ͂ ὈΥ͂ Ραῃ- 
ἰϑΐηςΣ δὴ ΟὨΒΟΥγοα ἱπιρΌ ΓΙ Υ, ΠΟΥ ὈΥ͂ γα οηϊης 
ἴο αἰ 1] 688, Κα ν 186 ὈΥ͂ σοηβο] πρς Βυρροῦὶ ἴῃ 
ἐγου 16.---ΑἸπου κι (Π9 αν 8 ἃ ΠΆΙΓΓΟΥ οὗ βΐη, 
γα πὸ τῇδ Οδῃ ΟὔὈΒΘΥΥΘ 8η4 ΚΠΟΥ͂ οἰ 6. ἐδ9 
πα ἀθ οὐ (ἢ 6 ΒΟΟΥΘΟΥ͂ οὗ δΪ8 ἴδ} 8, 8.}}} 1688 
(6}} {π|6 0} [ὁ οὐ ΓΒ.--Ηθ τὸ Πα48 χίνθη δἰ βοὶ 
ἰο αοἀ 848 8 βοσυδηΐ ὙΠ] Ὀο ρῥγϑϑοσυθὰ Ὀγ Ηἰϊτ 
ἔγοιῃ Ὀοΐηρ [6 δβογυϑδῃὶ οὗ βίῃ δῃὰ (9 δἰᾶγο οἵ 
ϑείδη.--τϑ ἰσοὴξ 88 ἰδ σἰχῃίθουβ δ.θ. ἴῃ (δ6 
νὰ ΠΟΥ ὙΠῚ ποὺ Ὀ6 ΘὨΙΓΟΙΥ Ραγο οὐἱπρ ἰο 
ον ζἰ αὶ] βίη, γοῦ {ΠῸ ΡΥ ΔΓΘ ρᾳγο Ὀδίογο οὦ, ρΑΥ Υ͂ 
οῃ δοσουπὶ οὗ 6 ἱπιρυϊαῖίοι οὗ ἐδ)6 τὶ ιθουδ- 
Π688 οἵ Ομ Υἶδὶ, ῥδυγογ Ὀθοαυδο αοὰ 8 ρ᾽οδβοὰ 
ΜΔ (ὨΘΙΓ ὨΘῊῪ ΟὈθάΐθηοθ, ἩΠΘΟΓΘΌΥ (ΠΟΥ ἔγοθ 
{ποτ 50 1 768 ἔγοπι 8}} ζἼ058 Ῥγουδι ἰὴ βὶπ8. 
ΑΜΒΒΟΒΕ: “Ἅμα ἐδὲ ἴηιογα, φαῖα ροεθαυετίδ, οἰἰμά 



1δ6 ΤῊΒ ΕἸΠΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΓΜΒ. 

ἐΐπιεγο, πὸ Ῥέσοϑδ; ἰδὲ εεἰ 7ογπιον αὧἷδ διρρἰϊοεῖο, ἠϊς 
δοἰ ἰοϊμάο ἀε ρμγϑπιῖο.---ἂυαύδτινε: μθη ἰδοὺ 
Ῥταγοϑὶ ἰἤοὰ βροαϊκοϑῦί τῖϊῃ αοα; ποθ ἰδοὺ 
Τοσοδὶ ἰμ6 δογίρίαγοθ, ἀοὰ δρϑακ8 ψῖ ἢ (1. 66.---α 
ΟΠΙΑΝΡΕΒ: αοἀὐ 48 ἀοῃθ 8 ζγθαῖοσ βδῃηα πιοῦθ 
εἰοτίουβ σοτὶς ἴῃ δαυύϊπρ Ῥοοῦ βίπηοτα, (ἤδη ἰη 
ογοαιίης ἰμη6 νοῦ]. ΑΈΧΟΥ: Οὐ 5 νογὰ, ργαὶβϑθ 
δὰ σίογυ, οδηποὶ δηὰ τηυϑὺ ποὶ ζι|].---Ὦ. ὅΤΙΚΕ: 
ΤΠ ἤτγϑι οονθηδαΐ ἴῃ ἷο ἢ) αοα τυ οβϑοὶ ΗΪΐ8 
οχἰδίθποο δηὰ ψ|]}}, οἷ 8 οπ ἴο (6 το]! σίοη οὗ ἢ8- 
ἰυγο δηὰ σοῃβοΐθποθ Μ ιὶσἢ 18 ρΓΟδαρροΒοα, ͵ι9ὲ 
88 (9 ΟΡ σογϑηδηῦ ὙΙΟΝ ὈτΙηχΧ85 ρτᾶοθ δὰ 
ἰγυ ἢ, ΔΡΡΘΔ8]8 ἴο {6 Ἰὰνγ τ σι ργοσοάορά ἰϊ.---ΟὉ. 
γ. ἀξβύασε: 100 ΡΓΆΥΟΡ ἴοσ ἰογ χίνθη 88 οὗ ἀθὈ 8 
ἦθ 70] ονγοὰ αἰτοῦ ὈΥ (89 ῬΥΑΥΟΣ ὉΓ Ῥγόβογνα- 
(ἴοη ἰῃ δηὰ ἔγοιι ἰδθιηρίαί ὁπ, 88 ἴῃ 86 [ογ᾿8 
Ῥτγαγον.-- -Τ πουῦσκ: [{4}} ε1.}0 ρΥΓΘΘΟἾ ΘΓ Β Οἢ δ Υ ἢ 
ΜΘ, διἰθηΐ, δῃα πὸ υπδῃ τποιι ἢ (οἷ ἃ ΔΗΥ͂ ΠΙΟΓΘ 
οὗ αἀοἀ, (6 γὰ πῃ ὑπ0 Βοαύθηβ ἢ{158 στοαὺ σἼοῦν δὰ 
ΤΑ] ΒΥ Αγ ἰοΪὰ δὰ ἀοοϊατοὰ υἱζπουΐ οοϑϑδιϊοη. 
«-Ο πΜΒΒΕΙΤ: [Ὁ 15 8 πη Υδιουῖοῦϑ δοης, Ῥδὶσἢ 19 
Βυαηρ ὈΥ̓͂ ἰΒ9 πΐγογβο, δηὰ ἰο νὰ ϊοὰ 6 Ῥοεοί 
1ϊθίθη8; ἰΐ βου πα 80 {πα} ἰΐ 8 Βοασγὰ οηγ ἴῃ (ἢ 9 
ἀορί5 οὗ (6 ιιδῃ δοιὰ, ψ ογο (89 βρτγίηρς οὗ 
ἔαϊ! ἢ 18.----ὈΙΕΡΒΙΟΗ: Τὰ ποτ κ πυϑὺ Ῥγαῖδο (Π|6 
ΤΒίΟΡ ΘΥΘΟΓΥΨΜὮΏΘΓΟ, δη ὈΪο5δοὰ ἰ8 6 ὙΠ0 πἢ- 
ἀεογβίδηαβ ἰ(. 

[Μάττη. ΗΕΝΒΥ: Ετουι ἐδ9 τὶ σμίη 685 οὗ (ἢ 
ΒΟΥ 5 79 Δ ΘΟἸ]6οἱ ἐμαὶ ὑπ6 ΟΥΘΔΙΟΥ ἴ8 Ἰρδ; 
(ποὶτ ναβίη 688 οἵ ὀσχίθηϊ βρθδῖβ Ηἰβ ᾿πιπΊ ΘΏ 51} ; 
(οἷν πεϊχας Ηἰδ γα ϑοθ ΠΟΥ δηι δουθγοί σηίν ; 
μοῖρ ᾿ηδθαθποθ ὑροῦ ἰμ158. δαγίἢ} Ηἰ8. ἀοπιϊηΐοη, 
δα ργονϊάθησο, δηὰ υπηΐϊγογ 84] Ὀοποβοθησα; δηὰ 
8}1} ἀεοίϊατο ΗΪΐθ δἰ γ ΡΟ ΟΡ ὈΥ ΒΟ (ΠΟΥ 
ψοΥο δἰ δγϑὶ τηδ6, δηα σουίΐηιϊιθ (ο (18 ἀΔΥ͂, δο- 
σογάϊης ἰο ἰ6 ογάϊηδησοβ ἰδ σγογθ ἐμ θη δοὺ- 
ι16ἀ.---Ἴο ΠΒΟΙΥ ϑοτὶρίυγο, 88 ἰν 18 ἃ γυὶθ Ὀο(ἢ οὗἁ 
ἀϊίγ ἴο αοἀ διὰ οἵ ουν οχροοίαἰίου ἔγομχ Η ἰπιὶ, 15 
οὗ τ οἢ συθαίοῦ 086 δηα Ὀοποῖν 9 υ8 [ἢδη ΟΔΥ 
ΟΥ εἰσι, ἰμδῃ (Π6 δἷῦ νγὸ Ὀγοδίμο ἱπ, οὐ {Ππ|0 Προ 
οὗ μ6 8βι1}.---Τ)ὸ αἀἰϊδβοονοῦῖθβ τηδὰθ οὗ αοὐ ὈγῪ 
Ηΐϊ8 ψοτκ πὶ σοῦ ἢανο βου νοά ἰ πῃ Ἰιλὰ γοϊαἰ δα 
δἰθ ᾿ς ΓΙ (Υ ; Ὀὰΐ ἰο τ σονον Ηΐπὶ ουἱν οὗὨ }}15 18116 0 
Βιαὶο βῃοί μον σΟΌΓΒΟ τηυδὲ Ὀ6 ἰαἴκοη, ἐμαὺ πχιιϑὲ 6 
ἄοπο ὈΥ ἴΠ0 Τ οτὰ οἵ (αοἀ.---ΒΑΆΝε8: Τὴ9 Γοαβοὴ 
ΜΠΥ ΔΗΥ͂ πιλῇ 8 οἰδίοα ψἱτἢ 4, οοηνίοίου οὗἨ 18 
ΟΥΏ βΟΟΙΪΏ688 8 ἰπαΐ Π6 48 ΠῸ }ιι18ὺ 86η89 οὗ Π6 
τοαυϊγοιμθηίβ οἵ ὑἰπ6 ἴδ οὗ αοἀ ; δῃὰ (δ στῇοτϑ 
ΒΗΥ͂ Οη6 δΒἰιἀΐδ8 (δαὶ αν, {86 τηογθ 071} δ6 ὉΘ 
σοηγνποοα οὗ πο οχίθηϊ οἵ [8 οὐ ἀρργαυ (γ.-- 
βρύβοξον : 8 ΠΥ γοδὶ ἀϑδβϑιυγοὰ ἰδδὺ ἰῃ6 
για ““ γοβιΐ 68 οὗ ογοδίϊοη ᾿" Μ|}} πα σοηίγα- 
ἀἰοὶ αδηοβὶβ, ΟΡ ΜΓ'Γ11Ὶ ἃ σογγοσῖὶ ““ Οὐϑιλο θ᾽" Ὀθ6 
ἐουπὰ δἱ ναγίδηοθ τὶ (ἢ 6 παγγδαίϊγο οὐ Μοϑβδϑβ. 
Ηο 15 νυ ϊβϑαϑί στῆο γοϑὰβ Ὀοίἢ ὑπ6 ποῦ] -Ὀο0}Κ δηά 
ἐμ9 ογα -Ὀοοἷκ 88 ἔντχο Ὑ0] Π165 οὗὨ ()}6 Βᾶπι6 ἸγοΥΚ, 
διὰ ἴδ 8 σοποογηΐηρ (ἴθ, “ΠΥ ΕΔΙΠΟΡ τοῖο 
ἐπ οτη Ὀοίἢ."᾿ --ἜἬθ νἢο νου ]Ἱὰ ριι688 δὺ Ὀίνῖ πο βαῦ- 
᾿ἰταΐγ δου χᾶ:ο ὑρταγὰθ ἰμιο [89 Βίδ συ  τυδυ]ι; 

Βο τψῆο ποιὰ ἱπιαρίηο πη 1 τη ϑὺ ΡΘ6Γ ἰηΐο ἐἢθ 
Ὀοι 1685 Οχρδῦβο; 6 ΜΠπΠῸ ἀ651Γγ68 10 806 ἢ) ν᾽ 6 
νά οι 5 ου ἃ σοπϑι ον ἰ6 Ὀα]δηοὶης Οὔ (26 οΥνὃ κε; 
86 ψῆο ψουϊὰ πον Ὠινίηο δ 6} {Υ πγυδὶ πιδτὶς (ἢ 6 
Του ΪΆΓ ΠΥ οΥ̓́ (δ 6 μ᾽ ΔΗ ΘΙ ΔΡΥ͂ ποι 0.5 ; δηἀ ἢ6 ὙΠ0 
νου α δἰιαΐη βοπιθ οοπσορίΐου οὗἩ ὈἰνΙΠ6 ῥοῦ, 
Κιθαίηθδϑ, Δη( τη) 69, ταιι9ὶ δϑἰϊ χδὶθ (0).68 ΖΌΤΟ6Β 
οὔ διἰγδοιΐοα, [89 τηλχζηϊίθ οὗ 86 ἄχϑα βίδυϑ, 
δηὰ 86 Ὀτγὶ Πη688 οὗ ἴπΠ6 ᾿ .οΪ6 σα] βιΐδὶ γαίῃ. 
--Το ξοβροὶ ἰδ ρογίδοι ἰῃ αἱ] ἰῖ8 ραγίβ, δηὰ ροῦ- 
ἕοοῖ ΑΒ ἃ ψιοῖο; ἰὺ 15 ἃ σγίπιο ἰο δαὰ ἰο ᾿ΐ, ἰγοαβοῦ 
ἴο 816» 1, δηὰ ΤοἸοΥ ἰο δκο ἤγοπι ἰ1.--- δὶ 8 
Ὀ] 658 ης ὑπδὲ ἰῃ 8 πνογ]ὰ οὗ υποονίδἰ πιο 8 6 ἤδτθ 
Βοτῃ οί ὨΙΏρΡ ΒυΓΘ (0 Τοδὶ Προ Ἦα παϑίθη ἔγοπὶ 
(86 υϊοϊκϑαηἀδβ οὗὨ Βυδη βροσυϊαί! 0η5 ἴο 1810 ἑεγγα 
ἥνπια οὗ Ὀινῖηο Βανί δἰ ἱοῃ.--- ΕἼΘ 6. στύᾶοο Ὀτὶηζϑ 
Βοαγὺ ἴον, θαυ ἢ-θοσπ σαϊγίΒ ἀνθ }}]95 οἡ {86 11ρ, 
8ηι} θυ.5}:65 (ῃ9 ὈΟαῚΪγ ΡονοΓΒ; Ὀυΐ ΒαλΎΘΩΥ ἀο- 
᾿ἰσὶ8 βαι [9 Ὑ 16 ἰπη 8} Ὡδίυγο, δπὰ ἢ]} (Π 6 τηθῦ- 
(δ! Γἀσυ 65 ἰο ἐμ Ὀτῖπι. ΤΌΘΓΘ ἰ8 πο οοτγάϊα] οὗ 
οοτηΐοτί ᾿|Κ ὑμαὺ τ ἰσἢ 5 Ῥουγοα ἤτοηι {π6 οι (16 
οὔ ϑονγὶρίυγο, - ΠὍ0Κ δὲ (9 βιι δηὰ ἴὺ γμυ(8 οαἱ 
ΥΟΌΓ ΟΥ̓68, ἸοοῖΚ αὖ {9 τοῦθ ὑπ δη βυπὶΐχζι οὗ κ6- 
γοϊλιίοη δηὰ ἰΐ οπἸ κϊθη8 ἔπ θπὶ; 6 ῬυΤ Υ οὗ 
ΒΏΟΥ σῶυ.3059 ΒΗηΟΥ-Ὀ] 1688 ἴο (6 ΑἸρίὶπο [τϑ- 
γοϊϊον, θα [80 ΡυγῚΥ οὗ Θοα᾽᾽8 γα ἢ ππ 5 (9 σοα- 
ΓΑΓΣΥ οἴἶΨοί, αὐ ἃ συγο8 6 παίατα] ὉΠ πη. 685 οἵ 
{116 8Β01}].--Β 1016 ὑσας 8 Θη τὶ οἴη ἰο ἐμ βουϊ ἴῃ 
(0 ἱ ο8ὺ ἀοσγοο; {Π6 τηοίδρίιοῦ 18. ὁπ δ ἰοὶ 
ἐλ οΥ8 70Γ66 ἃ ἰὑ 18 Ὀγους  οαἱ ; φοϊά, ἤπο ροϊὰ 
-οΟἸαυσῦ ὅπη σοί; ἴν ἴθ χοοά, Ὀοίϊογν, Ὀοδὲ: δηὰ 
(πογούοσο ἰΐ 18 ποὺ ΟἿΪΥ ἰο ὯΘ ἀοϑίγοὰ υῖτἢ ἃ ταὶ- 
ΒΟΥ δυϊάιγ, Ὀυλ ψἱτὰ τοῦθ ἴδῃ (δαί.--- ΜΙ θη 
ΒροΔΚ οὗ βοϊ ἃ ροϊά, Ὀυΐϊ τνδαῦ 18 80 8ο11ἀ 859 βοϊὰ 
γαῖ ὃ---Οαὐ (Π9 868 οὔ ᾿ἰΐδ ἔπ θγ νουἹὰ Ὧθ πιΔΏΥ 
τ οῖ8 1Γ 10 6.6 πού ἴον {ἢ Ὀ᾽ νῖπο βίου πὶ - 5 ζῈ 818 
νον σίτο ἰο (η6 τδίσεῦα ἃ ὑἰπιθ}ὶγ τνατπίηζ. 
Το ΒΙΌΪα βῃουϊὰ 0 οὐὖῦ ΜοηίΟΣ, οὖν ΜΟΏΪΙΟΥ, 
ουῦ Ἡπεπιοπίο οτί, οὐν οι ΘΙ  ὈΥΔΉσΟΡ, δηὰ ἰἢ0 
Κοοροῦ οὗ ον σοηβοϊθῃ66.---Ηθ Ὀοϑὺ Κηον ἢἰπ- 
Βοι Γ ν 8ὸ Ὀοβὺ πον (16 οτά, Ὀυΐ Θγοη βυςσὴ 8 
οη9 Μ|}} ὈΘ ἴῃ 8 π|820 οὗ ΟΠ 885 ἰο ὙΠδὶ ἢ6 
ἃἂοο5 πού ἰκῆονν, γαῖ μον ἐΒδη οἢ {86 τπηουηϊ οὗ 60η- 
ξταϊυϊδίϊοη 45 (0 τ μΒβαὶ μο ἀοθ8 Κηον.--- ἾὟ μαγο 
ἢδαγα οὗδ δοΟπΊΘαΥ͂ οὗὨ ΘΥγοσβ, Ὀὰϊ ἰο ἃ σοοὰ πιᾶπ 
1818 8 Ἰ80γ6 11 8 ἰγαθαν.--- ΔῊ ὈΟΟΚ5 Βᾶγο ἃ 
ἴον ᾿ἴπ08 οὗ ογγαία δὐὖ (ῃ9 οηὰ, θὰ οἷιν δγγαοίμ 
τηΐϊρ ει Ῥ09}} 0 85 ἰᾶτρο 88 {8:6 ψοϊυτηθ ἐγ τὸ οουϊὰ 
θαὺ Ὠαγτο Β6η860 Θποισὰ ἴο 866 πο. Αυρπδίϊῃθ 
ψτοῖθ ἴῃ δἰ5 οἱάοῦ ἀδΥ8 ἃ βευίθβ οὗ οίγαοι δι ὁ0}8 ; 
ΟὟΥΒ χπαΐρηϊ ΚΘ 8 ἸἸΌΤΑΥΥ ἰζ ψὸ δὰ δῃουφὰ 
ἔταοσο ἴἰο Ὀ6 οοηνϊηορα οΥ̓͂ οὐῦ πιϊδίαϊκοβ, δηὰ (ὁ 
δοηἴδ88 {ἢ 6Π|.---Πἢ ψγὸ δα ΟΥγ685 ἰκὸ μοδο οἵ Θοὲ 
νγὸ Βῃουϊά (1 η}Κ τ ΥῪ αἰ ΠΟΤΟΒΕΥ οὗ Οὔ ΓΒΟΙγ68.--- 
ΤΙ ἐγ ΒΓ 9810η9 ἩΔΙΟΝ Ἧ͵Ὸ 860 Δηἀ σΟὨ 688 δΓΘ 
Ὀαϊ Κα (9 ἈΓΙΠΘΓΒ Βη18}} βδιρ]οβ ψΔΒΙσἢ 6 
Ὀγΐη 8 ἰο τιᾶτκεῦ, 6 86 μ88 Ἰοῖν }ι1ῖ8 ΠΥΔΏΒΥΥ 
ζ}} αὖ λιοπιθ.--Ο, Α. Β.] 
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ῬΒΑΙΜ ΧΧ. 

ΤῸ ἰλὲ ολίεῦ πιμεϊοίαη, α Ῥεαΐηι οὗ αυϊά. 

1. ΤΤῈΕΞΊΩΟΕΡ Ποδγῦ (Π66 ἴῃ {π6 ἀΑΥ οὗ ἰτουῦ]θ; 
ΤὭς πδηλ6 οὗ ἴῃ6 αοὐ οὗἩ ὅδοοῦ ἀοΐοπα {Π66; 

2 ὅ6ηα ἰῃθ6 μοῖρ ἔγτοπι {Π8 βαῃοίαθΥ, 
Α πὰ 5βιγοηρίμοη {Π66 ουὐ οἵ Ζίοη ; 

8 ΕοΙ ΘΙ ΌΘΓ 8}1} (ὨΥ οἥδγίηρΒ, 
Αὰ δοοθρὺ 1Δγ Ὀυγηΐ βδουῆοο; 6] 8ῇῃ. 

4 (ὐτϑηῦ (Π66 δοοογχαϊηρ ἴο [ΐη6 ΟὟ μθϑγί, 
Διὰ {01Π] 411} [ΠΥ οουμβ6ὶ. 

δ ὟΝ “1}} τοὐοῖοα ἴῃ {ΠΥ δα ναί] ι, 
Απὰ ἴῃ [μ6 πᾶπ|Ὲ οὕ ουγ οἷ πὸ Μ11}] 8δοῦ ὉΡ οἱμ" ὈΔΏΠΟΙΒ: 
ΤῊς [08}Ρ {0Π8Η}Ἰ 41} τὰ γ ρεοὐοη8. 

6 Νον Κηον [παι {πΠ6 [ΒΡ βδνοί ἢ ἢΐβ δηοϊηϊοα; 
Ηδς ν«1}} οᾶῦ Ὠίπι ἔγοτῃ ἢ18 ὨΟΙΪΥ ἤθάνθῃ 
ὙΥῈ {86 βανίηρ βίγοηρσίῃ οὗὨ Β18 τρμῦ Βδηᾶ, 

7 βοπιο ἐγμδὲ ἴῃ οπαγὶοίβ, δηα βοῖλθ ἴῃ ὨΟΓΒΘΒ: 
Βιιξ ψὸ ν}1} τϑιλθι θοῦ {86 Π8π|6 οὗ [86 0} οὖν Οοά, 

8 ΤΟΥ͂ Ἃγὸ θτουρῃὺ ἀονῃ δηά ἐλ] θη: 
Βαϊ πὸ ἴθ σίβθῃ, δηὰ βίἰδῃά ὑρεϊρἰιί. 

9 ὅδνο, [ῈὉ}Ὁ ; 
[δ ἰμ6 Κίηρ ΒΘΆΡ ὺ8 ψ Θη 1 08]]. 

ἘΧΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

1τ ΟΟΝΤΕΈΝΤΒ ΑΝ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. 0 8858Ϊ8ἰ- 
δῆς οἵ ἀοὐ ἰθ ἱπιρί ογοα ἴον ἃ κί, Ὁ) Το ύθγ θη 690 
ἴο α τσαῦ τοἰκὰ ζοτεῖσπ ἐποηκίοδ, δὰ ἱπάοροά, 85 ἰΐ 
δοοῖηϑ, ποὶ ἴῃ βἜΘΏΘΥΔΙ οὐ ἢἷ8 ϑηἰογίηρ Ὡροὴ ἢ 5 
κοτοτηπιοιὶ (Ηρ. ) ; ον πὶ πουῦ ΘΏΥ ΓΟΙΘΓΘΏσΘ 
ἴο 4 δροοσίαὶ δ.86 88 κα ἰογιηιἶἷα οὗἨ ἃ ὈῬΓΔΥ͂ΘΥ [ῸΥ 
δυϊμοτὶ 65 ἰὼ κοηθτα} (αν... ματ., (6160) ; οΥ ἴῃ 
ὃ ἀΐτεοι Μίοβδίδηϊο βεῆ86 ροϊυϊϊης ἰὸ Ομγὶδὺ δηά 
ι86 Οατγοὶ τοὶ ἰδηὶ (7. Η. ΜίοΙι., δἰ αἰ.) ; οΥ 6πι- 
Ὀτδοπς μ6 το 1αβὶ γϑίθυθῃϑοβ (ἢ ϑημβί.) ; Ὀϊ οἡ 
μἱα σοὶπσ ζογίλίο ισατ, δὰ σὶϊὰ ἰῃ9 βδουγϊῆσθβ 
ὑδπδὶ ὩΡΟῺ δβυοῖ, οσοϑδίουβ (1 85}. χὶϊ!. 9-12, 
πιοβὶ ᾿πιοΥρυοατθ). Οπ δοοουπί οΥ (16 πηθης08 
οἴ Ζίοα ἴῃ οομπροοίΐοῃ υγἱΐὰ 8:0 Βαῃοι ΕΥ̓͂ Ὅν 
2), (18 κἰπς οαπηοὶ ὉὈ6 861}, ἰο ψ ποπὶ πὰ οἵ 
σοῦ) ανί ἃ πιὶκ ας θροαῖς, Ὀὰΐὺ Γαῖῆ ον Ὀανϊὰ ἢΐτὰ- 
δε}, το ἰὼ {μ6 Βοοοηι οχροάϊιϊοη αρζαϊηϑὶ ἐπ 6 
ϑγγίδηϑ δυο; θα ζοτί εἰ πι5 6] Γ ρεγεοπαὶίν (3 δια. 
Σ, 17), δηὰ ΚΏΘΥ ΒΟΥ ἰὸ υδηᾳυ ΐβἢ ̓ ΐ5 δῃηθηιΐ 68 ὙΥΠ 0 
ΜΈΓ ργουϊἀοὰ πὶ οἰδνίοιβ (2 ἤδη, τἱϊ. 4). 
ΤῈο δροδίκοῦ 18 1860, ὨδίαγαΙΥ, ποὲ ανὶὰ, Βυϊ 
εἰἰδοῦ (η6 σοηστορδίΐοα δβϑοτ Ὀ]οαὰ δἱ (6 βδοτὶ- 
Δο9 (ποδί ἱπύθγργθίθγϑ). ΟΥ 806 ὁη6 δροδίεϊη ς 
ἴῃ (ποτ πδθθ. 189 δυρροδί(ἰοῃ οὗ ἃ Γοβροῃδίνθ 

: ΒΟΏ Ὀρίγοο! (9 σῃ οἷ" 8ηὰ 8 βίη κἷο τοΐοθ (Υϑν. 
6), οἰ πγ ἃ ον (Ενγαϊὰ, Ὠ6}11286}}}, οὐ (Π}9 
κίης (ΚπδΡΡ εἰ αἰ.), τᾶ ῖκοβ (μ6 ῬβΆ)πὶ ποτ Υἱν]ὰ, 
ὑαῦ 19. ποῖ ῥαἰ εἶν αίνου ὈΥ ἰδ ἰοχί, ' 
Το ᾿γϑηδραγοηῦ Ἰδηζύῖμα δὰ (δ 6 Β᾽ πὴ ρὶθ 8᾽- 

γαηροποηῖ, (9 Βαιοοῖ ἢ ΒΥ ΠΕ ΟἰΓΥ͂ απὰ [16 αυἱοὶ 
δάνδηοθ ἰῃ ἰπουρ]ῦ, ἀγὸ ποὶ ἰὼ ἔανον οὗ ἃ ρορί!68] 
οὔιιβίοη οἵ (ἰἰ6 Γεθ ᾽ η χ8 οὗἩ ὑμ6 πηοπχοηϊ, Ὁ οΥ̓͂ 118 
δοίης Δ ΒΥ ῬΥΘΥΪΟΘΒΙΥ σοΟΙμροΟΒΘα ἴον νη θ 
Βούνὶσο Οἢ ἃ βρ6οἷΑ) ὁσσδβίοῃ. [ὑ 18 τοῦ λίιτδὶ 
ἴο ΒΌρΡροΒΘθ ἰδαὶ 80 δυίδοῦ ψγ88 θαυ ϊά, [Δ δὴ 
ὈΠΚΠΟΝῺ Ροσὶ, 88 ὑΠ 6 Υ9 δΓΘ Βοῖη6 ὑμίηρϑ (δαὶ Γ6- 
τη τι.5 οὗὨ ἐν}8 βίγ]9θ. ΗΖ, τὶ ἢ τοΐθγοησοα (0 
116 ποχξ ῥβϑίηι 88 οὯ9 οἱοβοὶν οσοηῃοοίοα τὶ 1}} (ἢ 9 
Ῥγοϑϑῃί, οομδίἀθτϑ 9 Κίηρ Βογ δ ἀγθββϑϑὰ 88 
ὕετῖδῃ τὸ δἰ ἔπ θοαὶ πηΐηρ οἵ εἷ5 κονου πιθοῦ 
μαὰ ἰο σουἰοπὰ ψίιἢ ἰμ9 Ῥἢ δι ̓ π685 (2 ΘΟ γοη. 
χχυΐ. 6), δΔηὰ (89 ρτορδοὶ Ζοοδβαγίδ (δο Θχογί- 
οα βοιθ ἰπηδυθποθ ὑροὰ ὕεσί ἃ, 0 ττδὰδ {116} 
Βἰχίθοῃ Υ̓ΘΆΓΒ οἷά, 2 Οἤγοῃ. χσχνὶ. δ), 88 {116 
ΒρΘΆΚοΥ. Βυϊλίπο [ΠΓοΛα8 οὗἁὨ [ἢ 18 ΒΥΡΟΙ 6518 ΓΘ 
ΠΟΥ (ΒΔ 8 βρίἀογ᾽ 5 80 (δοιηρ. ΡΒ. χχί.). 
Το ἤτϑί 4] οὗἨὨ ε1.}0 Ῥ581πὶ ΘΧΡΓ68865 {0 ἀ68179 

ἴον ({|0 8ι106688 οὗ [89 Κίηρς (τουχκὰ (6 858 αίδ 60 
οὔ Φοβονδῖ, ἱπ δυο ἃ ὙΑΥ (Πδὺ 115 ΓΔ] τθηὶ 18 
ποῦ ΟὨΪΥ͂ ΟΓΙΔΑΙΪΥ ΡῬΓΟΒΟΡΡοΟΒοα, Ὀμύὺ ἰογ8 [89 
68] Τουπάἀδίίου ἴον (μο Υἱοϊοτίουβ βμοιι 8 οὗ [18 



108 ΤῊΕ ΕἸΒΒΊ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙΜ5. 

οοηρτορδίίου (γογ. δ). 1.0 ἱπηροτίοοίβ ὮΑΥΘ 
ἔτοπι [11 Θδυ] θϑὲ ἐἰπλ68 ὈΘΘῺ σοηϑίϑηι Υ τοζαγά θὰ 
88 οΟρίδινοδ, ΟὨἿΥ ὉΥ Ηἰιτὶς δα 83.66}18 88 ζαϊ υ Γ08 
ἴῃ 16 802890 οὗ οοιηἤοτίϊης δπα δπσουζαρὶης 6ὁΧ- 
Βονίδιΐοη, ἃ8 δῇ δσργοϑϑίοη οὗ 8, ορο, ὙΔὶσὰ ἷ8 
βαϊὰ ἰο ἕογπι 6 ρῥγοϊιυάθ ἰο ἐδ:6 σοηγίοίἑ οι οὁΧ- 
ῬΓοθ56α ἴῃ τοῦ. 6. Βυΐ (6 σογίδι ΠΥ οὗ Ὀίνίηθ 
μοῖρ το ΔΡΡΘδΓΒ ἰὴ τοῦ. 6, τὶς “ὁ ποιο,᾽᾽ πῃ ϊοῦ 
αο068 ποί αἱ δἰὶ θα ἰο ἃ ἰδίϑν οοιηροϑι(ἴοι οὗ ὑμἰ8 
βοοίίοῃ (Μδυτον), Ὀὰὲ ἰο 86 δοηπβτνιμδίϊου οὗ ἰμ0 
ἔδιι ἴῃ δι νίηθ μοΡ, 88 ἰ0 38 Ὀθθῃ ἀθοϊατϑά ἴῃ 
Βδου ἤσε8 δηὰ ῬγΆυΘΥΒ, ἄρτγθοθ Ὀοίίοῦ τὶΐ {86 
Βιρροβίιϊοη ταῦ (ἢ9 Ῥγοοθαϊηρ νοῦ ἀγὸ ορίδ- 
εἶνο8. Οὐἷν ἔγομι ὑμὲβ ἰουηδαίϊοη οὗ οσογίδι αἰ Υ 
ἀοοβ (86 ἰδηρυάζο γἶβθ (γ6 Υ. 6 Ὁ) ἰο (8 ΘΧΡρτΘ68- 
δβίοῃ οὗ πο λορὲ οὗ μ6 Υἱοίοτυ (το ἰ8 ἀοβογ θοὰ 
ἴῃ τ γ9. 7-8, ἰῃὰ ἀγδιιαιΐο δας 6818) δπηἃ ο01086 
ἩΪΓῸ φγανεν οοτγτοϑροηαϊης τὶς {18 οουγϑθο οἴ 
ἱπουχῦ (τον. 9). Τὴ ρογίροίβ ἰῸῺ υϑσγβ. 6 δηὰ 
8, Οχργϑβυ (6 δυτθ [αἱὰγα. 

ϑισ. 1, [Υὲγ.1. 886 πᾶιὴο οὗ ἴδο Θοᾶ οὗ 
“δοοῦ.---δασποϑ: “Ἴμ6 ποτὰ παηιὰ ἰ8 οἴϊθῃ ρυΐ 
π 16 ϑογίρίατοβ (ὉΣ 1:6 Ῥογβοῦ δἰπηϑοϊῖ; δπὰ 
Βϑῆσθ ἐμ 18 ἰ8 οαυἱνα]θαύ ἴο βαγίης ὁ ΠΠΙΔῪ {86 Θοὰ 
οὗ Ψδουῦ ἀοδίθηἀ {μ66.᾽ 866 8. νυ. 11: ἰχ. 10: 
χὶῖν. δ; ᾿ἰἰν. 1; Εχ. χχὶϊὶ. 21. Φ26ὸοοῦ ᾿ψ5 οὔθ 
οὔ {86 Ραίγίαγοῖϑ ἔχου Ὑβοῦι, Δ΄ΘΥ 8 ΟΥΒΟΣ 
πδπη6, ἰμ6 ἐΘΌΓΟ Ρ6ΟΡ]9 ἀογῖγοὰ (μοῖρ παῖθ 
]εταεῖ, δὰ (μ6 τγοτὰ βϑϑῆιβ θτθ ἰο Ὁθ υϑοὰ ψ 1 ἢ 
ΣΟΐοτο ποῦ ἰ0 186 Ῥεορίθ ταῖν ἐπδη ἰοὸ [86 8Π668- 
(0. ΟοπιΡ. [8.χ]ϊν. 2. Το αοὐ οὗ Φαοοῦ, οΡ 16 
αοὰ οὗὨ ἴϑτγταϑὶ, σου] Ὅ6 Βυβοηγιηοιβ ἰθτῃβ, δὰ 
οἰ μΒον ψουϊὰ ἀθποίθ (πδὶ ἢ6 νψγἃ8 (ἢ Ῥγοίθδιου 
οὔ 8 παίΐοη. ΑΒ β8ϑυσὰ Ηο ἰδβ ἱῃνοῖϊοα ογὸ: δηὰ 
1.8 ῬὈΓΑΥ͂ΘΣ 8, (ἢδὺ {16 ατγοιῖ Ῥχοίθοίοῦ οὗἉὨ {86 
ΗΘΌΓΘΥ Ρ6ορ]9 πουϊὰ πον ἀοίεπα (6 ἰκΐηρς ἴῃ 
{π6 ἀδηχουβ ἩΒΙσΒ Ὀδδοὶ πἷτη, δηὰ ἱπ (δ. 6 οηΐογ- 
Ὀτίβο ψιϊοῦθ π6 δ υπαοτίακοη."--οϊθηᾶ 
8.66, ᾿ἸἰογΆ}}ν 88 89 τιδυαίη οὗὨἨ ἃ. Υ͂. “βοὶ 1Π 66 
οἢ ἃ δἷρἢ ρ4οθ.᾽ ῬΟΓΟΥΤΙΘ : “ “8οὲ (866 ὕρου δἰ ὶν᾽ 
{πδὶ 8, 85 ἴῃ 8 ὕογίγοδθ ΠΟΤΘ ὯῸ ΘΏΘΙΙΥ δ ἀ0 
{1160 ΒδΓΠΊ, ΟΓ ΟἿ 8 τοοῖὶς δἱ ἴθ ἴοοι οἵ νι ΐο ἐδ 6 
ᾶγο8 ἴτοῦ δηὰ ἀδ8}ὶ ἐμοίωβοὶγοβ 'ἰπ ἱπιροίδηϊ 
ἕατγ.᾽ 

γον. 2. ΕΟ ἴ80 ΒΒ ΠΟΓΌΒΙΥ, Ρδγδ]]οὶ πὶ 
οὶ οὗ Ζίοσι, 88 (6 θαυ} Υ δυοάο οὗ αοἀ διιοηζ 
Ηἰΐβ ρϑορὶς ναί μον (ΒΟΥ ΔΥῸ ἰο Ὸ ὕρ 88 ἰο ΗΪΐβ 
Ῥαΐδοα, δηὰ ἔγοτα τ 6 Π66 88 ἔγοτῃ 118 ἰἄγοπ {ΠΥ 
δτ6 ἰο Γοσαῖγο μοῖρ δηὰ βίσϑηρίι, υἱὰ. Ῥβ8. χίν. 
7, 1. δ.-ῷ. Α. Β. 

γον. 8. ἘΘτΩΘΙΌΘΣ 811 ΤΥ τϑαῖϊ- οἴδοσίη κα. 
[4. Υ. οὔεεγιὶπ81.---Τ 18. οχργοϑϑίου πάϊυγα ἐν 
γοίογϑ (0 [Π6 ΘΥῚ Δ6Π06 οὗ δἷΒ ΡἱοΥΥ ψγευϊομδὶψ σιν θῇ 
ὈΥ τ. 6 Κίηρ, Ὀαὶ 1 18 οὶ ορροββα (Ηυρΐ.) ἰο {Π9 
Τείογοησθ 0 δὴ οΟὔδυγίηςΣ ΠΟῪ Ὀοΐης δάθ, Ὀασὶ 
Σαίμον 166415 0 {ἢ}18, 85 ἴἃ 8 (18 ΟΥ̓́Θ ΠΟῪ ΡΓ6- 
δοηϊοὰ ἴῃ (6 δωγηέ οὔεγίπσε οὗ ἰμ9 ἰεῖϊη. ΤΒ6 
Ὀ]οΟΟ41688 τηϑδὲ οἴϊεγί πρζϑ οὗ ταϑαὶ τὶτ οἱ] δπὰ ἰη- 
66η86 (μον. 11.}, νι ῖ τἢ ἴονν Θχοορί ὁη8, δοοοιηρδῃϊοα 
[π6 Ὀυγοὶ οἶον ΡΒ γΥΒ1οὮ ἡγοτο οη ἰγογ σοηδυπιοὰ 
ΟὨ ἐμ9 Δ᾽ Ὁ, ΟΥἩΎ ὙΠ 016 Ὀυτηῖ οδονγίηρθ ([ρ6γ. 1) ; 
..6 069 ὈΟΐΒ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΩΒ ργοροῦὶν σδοπιρίθθηΐ 0Π9 
δηοίμον, διὰ (Ποἷν Βθραγαὶθ πιϑπίίοη [88 ΟἿΪ 8 
Τῇ θίοῦ αὶ βίχηϊ ἤσαποο. Μδγ Οοἀ τγουιοῦον [ἢ 
Ῥτγονίουβ οβογίη 5 οὗ (9 Κίπρ, ἰοῖ Ηΐηι Ὀ6 ρ]εαϑοὰ 
ἢ (86 ρτγοδοηῦ ΟἸουίησδ. Τ6 Ἰαιῖο 8686 ἰδ 
οοπίδἰ οὰ 'ἰπ (6 ὀχργοβϑϑβίοη : ΣῪ Εἶθ δΒηἃ δῖ, 
[4. Υ. αεοερ(] ᾿ἰιθτα}}γ ; Δ Ηθ τθᾶκο αὶ (ΡῈ 
Χχὶ!, δ); Ὀαὲὺ ἰῃ9 Ρὲἱο] ἱποϊαἀθ8 1 Ἰκουσῖβθ ἰἢ6 
πιοδηΐης οὗ ἀθοϊδρθ. [{ τγ88 μοὶ σοῃιδη θά ἰδπδὶ 

[89 δηΐπια]β οδογοα δουϊά Ὀθ δὶ (ον. χχὶϊ. 18 
8. ) ἦξ 88 80 τοῖν {Π}0 ΙΟΓΘ 8ῃ ουἱάθησο οὗἉ (}6 
νἸΠἸηρηθδθ δὰ ρμἰαάηθ8β οὗ {πὸ οογου. ΤῈ 
ἰγδπϑ᾽διίοη οὗ βοπιο οὗ (0 ΤΏ 0Γ70 δῃοίθηὶ ἱπίαεγρτο- 
(08 δήοσ Αὔδῃ Εσγα: ἴσασι ἴο 8868 [Α. Γ᾽, 
ταϑγ βίη] τοζαγὰβ ([η6 νογὰϑ 85 ἃ ἀδῃοιηϊπδνο οὗ 
15, αὶ Ἰολὰβ ἰο 056 οχρθοίϑίϊοι οὗ 118 Ὀοΐῃρ 
κί πα]οὰ ὈΥ ἈΘΔΥΘΗΥ ἢγο 88 ἃ βίφῃ οἵ ἰ(8 χγδοΐουβ 
δοσθρίϑῃοθ, ἃ8 97 ἷχ. 24; 1 Κίηρβ χυϊὶ. 87: 1 
σὨ το. χχί. 26, τ οὶ ἰ8 ποὶ δἱ 8}} }υδεῖ οὰ ΌΥ 106 
ἑἐοχι. 1 018 ἀονὶ τδιϊοη, πιογοοόυον, (ἢ 9 5656 
0] ῬΤΟΡΘΥΙΥ ὈΘ “᾽ ΠΩΔῪ Ηδ6 ΟἸ68Ώ86 ἴγοπι 83|1608.᾽ 

γον. 4. ΟΟΌ89!.---Ῥογον πὸ: “ Δ}} (80 Ρ]8ῃ8 
8Πα πιο 80 Γ68 τῇ ἰμ0 ΜΓ ᾽"᾿--Ο. Α. Β. 

ιν. 11. γον. δ. [ΦὮΥ δεαϊναῖίου.---Ηυρίοϊά. 
Ἡεἶρ, οὐ ἀρροϊηιοα υἱείοτν (8. χχχὶϊὶ, 17), ΘοΥΓθ- 
ΒΡοπὰδ ψὶῦ τη 6 σοῃίθη!8 οὗ γ 618. 1 δηὰ 2."--Ο᾿ Α. 
Β.]" Ὅ)ανϑθ ὈδΏΠΘΣΒ, {δὶ 19, 85 δὴ δχργαβϑίοη 
οὗ 7ον οχ δοοοιυμὶ οὗ γιοίοσγ. 786 ὑγδῃβὶδιΐοῃ οὗ 
ΠΟΡΟ δηοϊθηί ἰπἰογργοίο τ: δοῖ Ρ ὈΔΠΠΘΓΒ 88 ἃ π|6- 
πιογίαΐ οὗ υνἱοίονν [Ἁ. Υ.7 ἀ068 ποῖ ΘογΓοβροπα νυ ῖ ἢ 
6 ἕογιαι οἵ 19 Ποῦτον ποσὰ. [ὰ 8 αὐοϑιϊοηδ- 
Ὀ16, ἸΙΚον 86, ψμϑίμον (0.9 ἐγδηδίδιϊοη οὗ ἴἢ0 
ϑερί. γυϊς. 88 νν6}} δ 89 Ῥοβοῖ. μεγαλυνθησόμεθα, 
ππασηϊβεαδιπιιδ, ἐχιαδίτηδ, σα ὃ6 ἀοτγινοὰ ὕγοι 
(6 βδ:ὴ9 νογά, 88 δὲν (6 Ασαθῖο, ΟΥΓ. νυ} 6 Ὁ 

ἯΘΔΓ͵ΙΟ ἰο0 δοσορί δεοίπος τοδάϊης ὍΣ) ᾿ϑἰοδὰ 

ὉΣΏ-- [Βα] 811 [ΠΥ Ὀϑείο:Β, τερϑδίβ [89 

σοηίοηίβ οὗ εν. 4.-Ὺ(Ἱ Α. Β.] 
[ϑισ. ΠΠ. ον. 6. Ῥογονπθ: “80 ΒΟΡε βυάᾶ- 

ἀθη}]γ ομδῆροβ ἰηΐο σογιδίηἰγ, δοισ ἄποιον 1 (πδὶ 
Το ΒοΥ Ὁ} λαιὴ βαγοὰ, λαίὰ γίνυθη υἱοίουυ. ΤῈ0 
ΒΙΏΖΟΡ ΒρΡΘΔΚΒ 'ῃ (89 [Ὁ}} δϑβυγαησο οἱ ζδι 8, {δαὶ 
18:6 ΡΓΑΥ͂ΘΡ ἰ8 μοδγά, δπὰ 88 ἱΓ 6 αἰγοδὰγ δἂν (μ6 
υἱοίοῦυ αϊηοὰ, Τὴ6 Ῥγαυον δὰ Ὀβθθη ὑπεπ " 
δηὰ 2) ἰδὲ θαοἀ που]ὰ Βϑασ δηὰ βοπὰ ιοἷρ ὕγοπι 
(6 εαγίλίν βαῃοίυλγΥ οὗ Ζίοη. ΝΟΥ (6 ΒΏΒΨΟΥ 
ἷθ δαϊά ἰο οοπιθ ἔγοιι Ηἰβ ΒΟΥ ἀεαῦέθ. Εον ἵἴ 
Θοὰ ἰμοὰ οοπάεοβοθηάθα ἴο ἀνγν6}} ἰπ γτἱ δὶ ὉΪ0 
ΑἸΟΥΥ διμοᾳ πιθη, γοί Ηἢθ ψουϊὰ 68} ΗΪβ8 Ρθο- 
ὈΪο (δὲ Ηθ ἰ8 ποὶ 1ἰπιϊὶ οὐ Ὀγ (16 Ὀουιη 8 οὗ {ἴπ|9 
πη δρ866. Ηο ἰδ ποῖ ᾿ἴϊὸ {πὸ σοάβ οὗἁ (}ν8 Π68- 
(θη, 19 ροά οὗ 086 ΟἷἵΥ οὗ ΘουπίτΥ. Ηθ βοηάβ 
μοῖρ ουἱ οἵ Ζίοη, θαΐ 6 οασθη οὗἨ Βθδνθ 8 6Δῃ- 
ποὺ οοπίαΐη Ηἰϊπι (800 ἴμ6 τϑοορηϊιίοη οΥ̓͂ 115 
ἴταΐῃ ἴῃ ϑοϊοιμ π᾿ 5 ἤγαγον, 1 Κίηρβ γῇ}. 27, οἰς.}). 
ΟαἸϊνίη βθ68 οχργοϑϑϑὰ ἰῃ (ῃ6 ϑαγ Υ 5 ΠΟ ΟΔΡΥ͂ 
ταδὰθ ὈῪ Βαηάβ (ἢ 9 σγδοὸθ δῃὰ οοῃαθεοθῃβίου οὗ 
αοὰ ἰο Ηϊ᾽α ρϑορὶδ; ἴῃ (9 ΒοανθηΥ, Ηἷβ ἰπ ἤηϊῖθ 
Ῥοτγοῦ, φτοδίμθϑδδβ, δῃηὰ πηλ.οθιγ."--- ΜΙ ΡΥ 

ἄοοᾶα [Α. Ὑ. εἰγεηρίλ].--- Ὁ! Σβο “ Γἠ 32) 
ΙΩΘΔ 8 δ6γθ ποὺ ἰδ8 [Ὁ}}}} 688 οὗ Βίγϑηχί ἢ (ΟΡ. 
8, Χο), δαΐ ὑμ6 Θχδ  Ὀἱιἴοὴ οὗ δίγοηρίὶι {{᾿8. ονἱ. 
2. οχὶν. 4; οἷ. 2; [6. 1χ|]}. 16), ὉΥῚ σοι Ηἰδ8 
τῖσεῦ βαπὰ ψοσῖβ βαϊναϊίοη, ἐμαὶ ἴθ, υἱοίοσυ, (ὉΣ 
βοὴ 80 8τὸ δι Πἰπᾳ.᾿ 

γον. 7. οπλθ οὗ οδασίοῖβ δῃᾶ δοῖὴϑ οὗ 
Βοτδθ5, Ὀπῖ νυν ᾿Ὧ61]9 τηϑηϊίος οὗ [89 8:10 
οὗ δοβονδῇ οὖσ Θοά.---  ε} 2986}: ““Δοσογάλυς 
το {86 ἰανν ἰϑγαοὶ βῃουϊὰ δνθ Ὧ0 βίϑηἀΐῃρ; ΔΡΙΩΥ͂ ; 

Δ ΓΡΟγοῦσοο : “ Το 'παν τόδ ὁ ἐπ6 ΠΟΙ δῃὰ νἱοίογυ του ἢ- 
δβοΐδα Ὁ Θοὰ το [86 ἰίηῃρ;᾽ ὑυΐϊ ΤΉΡΙΟΡ ΟὈΘΟΣΎΘΘ: “Τ7ηὸ 8]- 
ταοϑὲ ἱπαιηοῖϊνο ἀοροηάθποθ οὗ [9 δγβ}] θ5 ὕροὺ ἴδοὶρ 
κίπι, κϑ ἴμο τῶδη πο Βῃσο }ὰ βαύϑ ἴθϑτῃ (οορ. 1 Άδιη. χ. 27), 
ΤΥ }6ε}668 05 ἐπ ἰηἰογργοιίης [6 ὀχργϑοδίοι, ἐὴψ δαϊδαέδοι, 
γοσ. ὅ, ἰῃ ἰ«( τοδὶ παΐζυγαῖ ϑοηθ6, ποῖ 88 {Π|) δα! ναϊίου Ροδίου οα 
ὉΥ αοά ὕρου ἴΠ6 κίας, Ὀλ )α ἐμαὶ πτουκμϊ Ὁ ἴπο Κίῃρς ὅο ̓ 

Ρ16.᾽" ΑἸοχδαηορ εἰν πα {πὶ “ ὑοῖὰ ἰάθα δῖὸ ἰὩ»- 
» 11 οαχριδυδίίου οὗ Πυρ 9] ἰὁ ἴδ0 πιοδῖ μοροΣ.-- 
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ἐδ Ἰὲνν ἴοτ ἰδ κίης, θθαϊ. χνὶϊ. 16, ἀοποιποθδ 

180 Κοερίης οὗ πιδῃν Βοῦβθβ. 80 νγὶ8 ἰΐ 1|Κϑυη δ 

παπὰς (6 ἡυάμκοδ διά 86}}} υπάϑυ αν ; ὑπ ον 

δοίοπιοβ δἰγοδαὰν ἰδ ομδηρθά, [9 ργοουγοὰ [ὉΓ 

Νἰ πιο] 6 κγοοῦ δυο ν οὗἨ ᾿οτβθθ δηὰ οἰναυὶοίϑ. 

1 Κίηςε χ. 236-29, ον. 7 μἶνθβ 8 υϑγὺ ἀβοϊβίγε 

ουηΐεϑϑῖοα οἵ ἐμ (πιο οὗἨ δανὶὰ, (μαὺ [Βγ86}᾽8 

δουϑὲ ἀχαϊηϑὶ δ18 δῃ θη 68, Θϑρϑοίμ γ {110 5. γί δῃΒ, 

ἴδ τ ἅται ἀοίδποοθ δῃὰ δγπιβ οὗ (86 πϑῆγθ οὗ δ18 

θοά. θνἱὰ βρϑϑῖβ βἰπιϊϊασὶγ ἰο αοἰΐαιμ, 1 ὅδ). 

χτὶὶ, 40." -- 9 Α, Υ. ἀοο8 ποὶ φἷγϑ ἰδθ 

ἴοτοθ δυὰ Ὀδια οὗὨ (86 οΥἰ ίηδὶ. Ζγωδὶ βου ὰ 

ποῖ Ὅο ἰηδοτίοὰ ἰῃ ἰδὸ ἄγϑί οἷδυϑθ, δῃά σχϑ- 

ἸΠΘΙΔΌΟΥ ἀο68 ποὶ αἰγθ ἰμ9 ἰάθα οὗ {μ0 βοθοοπὰ 

οἶδιι96. 
γον. 8. Βιυρζοϊά: 4 Τῆιο οοπἰγαϑβὶ οὔ ἴμ Ῥγο- 

υἱοὰβ υϑῦβθ ἰ8 σοπίἰηυοὰ νῖνῃ σοίογομοθ 0 86 

δοηϑϑαυθη668 ἩΠιἰσἢ Ὀοία μα γνο ἀογί νὰ ἴγοπι ὑπο ῖν 

ςοηῇ θηο68.᾽ οϊἰίζϑοι : “ἸῺ Ὀγθου 98 8.9 

φεαί. οοπβάσπι..6---ὸ αὶ ἰτἱαταρ 8] οἀθ Ὀθίογθ (110 

γιοίοτγ᾽ 85 ᾿αϊμον ΓΘΙΏΔΥ ΙΒ, ΟΥ̓ οὗ 70Υ ὃὈ6- 

ἴοτο τὰο ποεὶρ.᾽ " - 9. αν Ὀονσϑᾶ ἄονσῃ 

δι. ἃ ἔΔ116 πὶ (ποί 88 Α. ὕ.: ΤΊΈΘΥ ἀγα ὀγουφλί ἀοιση). 

--Τ 6 ἴἰάδα ἰβ (μαι {ΠΥ θτϑὲ βίη κ ἀοσσα ἃροὰ ὑμοῖν 

Κηθοϑ δηοὰ πο ζ8}1} ἴὸ (6 χγοιιηα,---Β νυν 9 

Βανϑ σχίσϑθῃ δηᾶ εἰοοᾶ Βτηι (Δ. Υ. ο“ἰοοά 

ἐφείρ λι). --- θο! ἰἴσβοῦ : “ Βίπσο 0 ἀο68 μοὺ πιθλῃ 

βία, Ὀαὶϊ βίδα ἀρ, 3232) Ῥγοθαρροβϑδ δαὶ ἰδ 6 

δπϑσωΐθβ βοὴ δὰ {86 ᾧὀρροῦ δηὰ. Βαΐ (π6 σοη- 

ἀϊιίοη, οὗ διζαϊγθ σῆδηρθ. Τῇο86 γΠ0 8.0 βἰϑηἀ- 

ἴπρ ΚΑἸΪ, (0886 ὙΠῸ γα γὶπρ τἶβο ἃρῚ (δ 6 ἤογτηο 

χειααΐη ἰγίηρ, (κ6 ἰδίίον θθρ ἴμὸ δο]ά."--ΟἸ, 
Α. Β. 
Ὁ ΙΥΓ. γον. 9. ΕἰοῖΡ ἴδο [κῃ .--- ΤῊ 15. [86 

0Ὀ6518 οὔ {π9 Ὠγπια: ἀοηιπδ δαίυμπι Γαὰο τέσεπι, ΔῈ} 

(89 πδιΐουδὶ γηηθ πϊο ὕδγ Ὀ6θὼ ἀοτγίγοα 
ἔτοαι ἴ ἴῃ δοοοσάλῃοθ τὶν ἰμ9 ϑερῖ., ὕυὶς 

᾿Ασοοτάϊπα ἴο ιμ9 δίαβογοιίσ δοοοπι υδιίοη, τ υἱοῖι 

56. αἀγοοσαιεὰ ὈγΥ Ηθηκϑι. δηὰ Βο  ἰἰσβοι,Ἐ τ που ὰ 

θὲ ἰσδηϑίδιϑ, Φϑιουδῃ 6: ΜΑΥ͂ {89 ἰεϊηρ ἤ6ὰΓ 

υ9. Τηὰ8 180 Ῥοδβοι. [δὰ Α. 7.1. Τὴϑ Κίηρ 
σου ἐπδη ὃ6 Φομονδῖ, βίησο ἴ6 μοαγίηρ οἵ 

ῬΓΑΥΟΡ ἰδ 8 ῥτοάϊσαίο οὗ 7ϑμοΥῦδ ; δοσογάϊῃᾳ ἴ0 

δυσίοηϊ ᾿πἰογργοῖοσβ, Ομχῖδι. ϑίῖησο, ΒΟΤΘΥΘΙ, 

186 ρϑαϊ ΒᾺ8 δ γοδαῦν βροκθῃ οὗ δηοίμον Κίηρ, 

86 βυρροϑί(ίοη οΥ̓ δαοἢ ἃ ἰγληβί(ου ἴο ΦομοΥΑ ἢ 
5 16. ποτο οὈ͵θαιϊοπαθῖθ, βίμοθ ἰὺ ἰ8 ἔγτὰθ Ηθ ἰ5 

οα]]οὰ αὶ στγεαί κιησ (5. χὶ νι. 2,}) γοὺ ΠΟΥΘΡ πλ6 γθ- 
1γ, (δὲ ζίπσ. Τμῖβ οὈ)θοιϊοα πουϊὰ ὈΘ ῬΔΤΕΥ βαὶ 
δεῖ, 7 τί 189 Ομα] ἃ. τὸ παῖ ζῃΐ ὑγδηβίαίο, Ο 
κίηκ ̓  ΘΒΡΘΟΙΑΙΙΥ 85 (μ9 ο4}} οὗ ῥγδυϑυ, δε ἰβ 
τοι 8. χὶϊ. 1: σχυὶὶ. 2ὅ, ψιποαΐ δὴ δδοιιβη- 

ἄνο. Βαϊ (μ6 (ἰἰτὰ ρογύϑου οὗἩ [6 νοῦ ἄρ68 ηοί 
δαὶ ἰ80 τοσαίϊνο, τθϊοι ὑ89 γυϊ,. δυθΙ ΓΑ Υ 
δοδηρθοα ἰπὶο ἰἢ9 δβεοοῃὰ ρεγβοῦ. Τ1ηθ 8010 
ἸΩΔη ΓΕ} δἰϑηὰβ 'π ταδηϊοϑί τοϊδἰΐου (0 τον. θ, 
80 ι([ιδί τον. 9 18 ἀϊδιϊη συϊδηοα ἔγοπι σοῦ. 1, ὉΥ (86 
κοι (πὶ (6 οἱοβίης Ροί᾿ἰοη 18 ὈΑβ6ἃ ὑροη 1ἢ9 
ἰπιοτνοπίης ῬΧομΐβθ, ϑίηοθ ἰὴ 6 πογβ 'π ΥὙ6 8. 
θαπά 6 σοΣγοϑροηα ἰπ οἴμον σοβρϑοίϑ Θῃ ΓΟΙΥ͂ 
αἰ οὴθ δηοίμοτν, ἰὲ 5 οοτίαἰη δαὶ (16 δηοϊηΐοα 

[258 ἰμ6 58110 πιδΑπίης 88 Κίηρ. [06] }Σ80} : ΤΊ 
Τὸν Τοδίδιαιθηί ΟΥΥ οὗἩ Ηοβαπῆδ ἴθ 8 ρϑυιίου- 
ἰαοσϊσίης οὐὁἨ {π8 Ὀανίαϊο, “αοαά 8δνὸ {1|ὸ Κἰηρ 
τοολἰαι θὰ ὉΥ͂ ΡΒ. οχυΐ!. 286.(. Τ6 οἱοβίπρ 119 18 
8 ἐοτοϊοροεά Απιοη.᾽--Ο. Α. Β.] 

Φ [Βεϊ Πσϑον, μοῦγουθσ, δατοοὸθ τῇ [πῸ δαΐποῦ ἴῃ (89 
ἐπτδοαϊδτίο “βάτο ἔδο Κίημ." Ῥ]ά, οἱοκίης σύπιδγῖκ4.--Ο. Α. Β.} 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΉΗΙΟΘΑΙ. 

1. ἴὰ ἰθ. δὰ ουὐἱάομοθ οὗ ζχγοαὶ σγδθθ διὰ 8 
βουγοα οὗ σγσ Ὀϊοββίηρς ἰπ ἃ ἰαηά, ἰἴ »γίποε διὰ 

»εορέδ ταϑοὶ ἴῃ {6 ρυθβθῃοθ οὗ αοἀ, ν᾽ὶ1}} δοιηπηοα 
ἀοϑίσοβ παπὰ δυΐης (6 δάσια σαγέδ ἐπ ὠπὶιεα 
Ὡταψέν Ὀεΐογθ {9 ἵβγοῦθ οὗ (6 Είοτηα]. Εον 
Ῥυΐησα δὰ ρϑορὶϑ Ὀθιοηβ 80 ΟἰοβοΥ ἰορθί μον, 
ἐμαὶ {6 πεεα ὁ (λ6 οὐδ ἰδ Ἰἰἰχονν 86 ἴπ6 οαἰαπιὲ- 

ἐν 9. ἰλὲ οἰλεγ, Ὀαΐ ἰμ6 δοπλαιοῃ βορὰ 18 6886- 
εἰδ}ὶν αἀνδησοὰ ὈΥ εοποογά, αηὰ οοποοταὰ ͵ἴ8 Ὀθϑὺ 
σοουδειιοα δηὰ δἀναποθὰ ὈΥ ὠπίοπ ἰὰ ΘΟΠλ0Ὲ 
ἀευοίίοπ ἰο α΄οά. 

2..ΑΧψ. Κίης ϑονβ ὑπαὶ δ 8 δῃῃ αποἰπίεά οὗἁ (ἢ 
Τοτὰ, δηὰ 8 ἰκίπρς ΌΥ Θοα᾽Β ξγδοθ, ββϑρϑοΐδ!ῦ ὉΥ 
ποῖ ΟὨΪΥ͂ Βυγγουπαϊης [89 δοίίοηβ οὗ μἰβ ζουθτη- 
αϑηῦ ἢ ᾿γαψεῦ δηὰ δ νίπα «εγυΐοό, Ὀαΐ ὈΥ͂ 
»εγδοπαῖψ ραν λοϊραίϊηρς {Ππϑγοὶῃ 88 8 βιϊαϊας ΘΧ- 
δαρὶο ἴον 86 πιοὶθ σοηρτοβδιϊοθ. ΑΔ ρῥϑορὶθ 
Ῥγονοβ ἰἰβ6 7 ἰο 6 8 ρεορίε 97 ἰλε ᾿ογά διὰ ἃ 
οοηρτοχαίίου οἵ αοα ὈΥ ποί ΟὨἿΥ ὀυσζαλίησ Βαοὶι 
8 Τυῖὶορ δηὰ τὺ βίης πὶ βυ66088 δη( ΥἱἹΟΙΟΓΣΥ, 
βεϊνδιϊοη δηὰ Ὁ] βδί δ, Ὀὰὺὶ ἐκ ον 189 ὈΥ̓͂ »ταψίη 
ιοίίλ ἀὐπι διὰ ον ἀὲπι. Τ}ὺ8 (818 ῥβ8] τ ΠΛΔΥ͂ 
ἜΒΘΥΥΘ 88 ἃ ἀογουί δηά μον νδίοι πορὰ." ([υ- 
{π|0Γ.] 

8. προ ἴῃ ῬΥδΥΟΣ πὰ δοπἤάεποο οὗ Ὀδ6- 
ἴῃς ποαγὰ δγὸ πουγίϑιιϑά δηὰ βιγοηριμοηθα ὈΥ͂ 
ιδ9 γεπιοπιδγαποε οὔ ἴμ6 Θχ αἰ δ (ἴοπ8 οὗἨ μ6]ρ, νὶτΒ 
ψηΐϊοὰ Θοὰ πη δίγοδαν ργουΐουβὶν ἀθοϊαγοαὰ δηὰ 
πα χοϊῆοά Ηΐ8 παηὶδ, πὰ ραγιϊϑι δ Ὺ ὈΥ (Π 086 
αὶ ψ ἰο ΗΠ δ88 ρφἰογίβοα ἰλ ἴῃ ον ρτθάθοθ8- 
ΒΟΓΒ δηὰ δησοϑίογθ τι δῦ ἰδ τηοάοἷβδ οὗ ΟὟ 
ἴαϊ ἢ. [[ῴὺὉ δὐῖβϑοβ πιόσϑόυοῦ ἔγοιλ 89 ἀδεωγαηοα 
ἐμαὶ γὸ δσὸ ἴα ἰμ) βδῖῃηθ εουεπαηί 97 σγαοδ πὶϊμ 
ΟὟ ἤδιμοτβ δηὰ (δαὶ τὸ φσγοῦὲ οὐυγβοῖνοβ 0 ὉθΘ 
τιϑιαῦογβ οὗὨ ἰϊ, [ 5 ἔγαθ, νγθ 64}} ἀρο αοὰ 
ψἰ08 ἃ ἀθοροσῦ, τίοον δηὰ παΐρ νοῦ πδῖὴθ ἰπδῃ 
16 [ϑγϑο] 68 σουϊὰ, ὈὰΣ 86 Ζ᾽αἰλεν 97 οἷν Σονά 

εμ8 Οἠτίαι ἰδ (6 δ! αοα 85 π6 Οοά οΓ 
«[αοοῦ, 086 πϑῖλο ὑμ6 [93γδοὶϊ 68 Ὀγουκὰῦ (0 γ6- 
ταϑι 8 η66 (θη. χαχγν. 8) 6 (Π0Ὺ ργαγϑὰ (0 
Τοιονιῃ οὐ Ζίοη. Το ἀἰδογθησο ἴδ ᾿ΠΟΥΘΙΥ ἴῃ 
8 φίασεξ οὗ Ηἰΐδ τογοϊδίϊοη, δ δοσογα ηρὶν ἰπ (ἢ 9 
ἀοριὰ δπὰ ζμ]ηθδβ οὗ 9 ἱκπονίοάρο οἵ Ηϊπι. 
Το Ρδ6θ85, ζοσιηβ δμὰ τηθίμοαβ οἵ 22 ,υἷπ6 δογοϊοα 
δνο Ὀθθη δἰἑογοα ἴῃ ἃ σουροβρομάϊης γᾶ . Βυΐ 
6 οἴϑημο ἴῃ ἐπθῖι 8.88 ἰδίκθῃ ρῖδοθ ἰβγουρὰ {ἰ16 
βρί γε οὐ 18 πον σογϑηδηΐ ἰπ ογάον ἰὸ [14] {160 
οἷά : ἐπ Θοὰ νῖο ἰ8 ϑοἰγοποά ἴῃ 1.6 ΒΘΠ οἰ ὈΘΕΥ͂ 
οὔ Βοαύϑῃ, βι}}} ουϑὺ πιϑοίϑ σὶτῃ Ηἶθ Ρθορ]θ ἴῃ 
δαποίϊιμαγὶοθδβ οἢ οδγίϊ, δῃὰ 1οἰ8 Ηἱβ σγασίοιια λεῖρ 
βον ἴον ἤγοτα ἔβθποθ ἀροὰ Ηἰΐδ οοηστγορβδίίοη, 
τσ. 1191 Ηδ σοταθ8 (0 Βοὶρ ἰμθπὶ ἔγοσι βθδυὸπ ΤᾺ 
ἐμὸ πεσλίν ἀεθαε ο δαἰοαϊϊοη. 

4, Τὴ οοηρτγοχείίου οὗ αοα ἷ5 ἀϊδιϊηρσυϊβοά 
ἔτοτῃ {6 ψογὶὰ ὉΥ (δ6 ἔδοὶ ὑπαὶ ἴῃ {μ9 ἀδγ οὗ 
ἰτουὉ]9 ἰξ ἄοοβ ποὶ γεῖψ ρου θαυ ΕἾ ταθ8ῃ8 οὔ 
ἰοῖρ, δυο ψῆθη ἰΐ τρϑῖκο8 086 οὗ ἰδδπι ἴῃ 8 
ῬΓΟΡΘΡ ΠΆΠΠΟΣ δά δοοογάϊπηρ ἰο {πὸ σοπιιδηά- 
τη οὗ α6οά. Βαϊ ἰὰ ρευὶβ 18 σοηβάθησθ ἰπ {86 
αϑοὶδίαποε οὁ7 Οοά, ἀπὰ ἴον (18 γϑϑβοῦ Ὀοίογθ 
δυὰ αἰτογύνδαγὰβ σῖνοϑ Ηΐβ πϑῦιο (86 αἸοῦν (600. 
1 βδηι. χυῖὶϊ. 46: [88. χχχί. 8: Ῥβ. χχχίϊὶ. 11). 
ΕὸΣ ἐμ ἷα, ΒΟΎΘΥΘΥ, 8 δίγοπρ ἂἀπὰ ᾿ἰνίης ἔμὶ0}} 8 
ὨΘΟΟΒΒΘΥΥ. ““Βαὶ (9 ΖΔ} νυ ἷσ ἢ Γ6}168. ἀροη 
αοά, οοὰ βἷηρ (ἴθ ἐγίμηιρλαπί οὐδ δείογε (δ 
οἱοίογψ, ϑη ἃ τηδκθ ἃ ΟΥῪ οὗὨ 0 Ὀοίοτθ 86 [6] 
ΘΩΒΌΘΞ; ΜΔΟΓΘΔΒ ονογγι πα 18 Δ ονγοὰ ἰο ἴα". 



160 ΤΗΕ ΕΙΒΞΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙΜΗ͂, 

Ἐοὸν Βα Ὀοϊΐοτοϑ ἴῃ αοὐ ἀπὰ ἰμ8 ὑγυὶν 8459, ψ αὶ 
μὸ Ὀοϊΐοναθ, Ὀθόδ86 ζαϊ ἃ ἀοοδ ποὶ ἀθοοὶνα : 89 
6 1165 ζδϊολι, 80 τ} ἱξ ἈΔρρθα ἀπο ἷπι.᾽" (ὼυ- 
1860). 

ἩΟΜΙΜΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Α κίηρ ἀοθ8 ν͵8}] {{| Ὀοἴοτο ᾿9 16 2415 ἢ 8 ροορῖθ ἐὸ 
δαίιἰ6 δαιιϊηϑὲ 89 δηδηιν, ἢ 9 16 8.13 ἔθ πὶ ἰηιο {118 
λοιιδε 9. αοα ἰο »γαγον.---ἶι 5 ᾿Ῥν6}} ου ἃ Ἰδηἃ νυυοβϑο 
κίηγ ἰ8 116 πιοάεί 97 ρίείψ, νσίοϑθ Ῥϑορὶθ παῦθ 
115 πιοίίο: Φοιιονδὰ λοίρ ἠ6 κὶπρ 1--- 16 οαἰϊοο365 
μ6 Ὀθϑὲ ροτίϊοα ἰὼ τὰν ψῖοὸ ἀοο8 ποὺ τοῖν ἀροη 
δαγίλίν πιοάπ8 οὔ ρονθῦ, Ὀὰὺ Ραΐδ ἷ8 σοηἤἀ6η08 
ἧπ [||ὸ αϑϑιδίηπος οΥΓ Οὐοα, --- λιαίωγαὶ δοώγασα ἰ8 
ποὶ ἰο 6 ἀοϑρίϑαεά ; Ὀυῦ ι16 σοηβώεποα ὁ} ἐγιμεί 
ἰὰ αο1 βυγραβθβοθ ἰδ, ἰῇ ποῦ, ἀπγαιίοα δηὰ 
εἰγοηρίῃ. -- Τιιθ οοεπιμηπίοη 9Γ 7}απιἢἡ υπῖϊα8 
ΒΙΓΟΏΖΟΥ ὑμαπη ἴπ8 δϑ1ὴ9 ἀαησέγ ἀπά περ πιοῦθ 
ἐπυϊπι οἷ {δὰ [80 Βιῖη6 λορέ απά 7ογ. ---ΠἸΆΡΡῪ 
μΠ60 ἰδηὰ ψῇοπὸ Κίης σλτοϑ ὕου {{Π|Π᾿2ι σοοά ὁ (δὲ 
»εορία πιὰ ψῆοβ6 Ῥϑορίο ταοὐοϊοθ πῃ (16 δαἐυναίίοη, 
ΟΠ ἰδ ζίησ.-διοίπο δογυΐοσα ἈΔΒ ἴῃ 8 ργδοθάθῃσθ 
οὗ {ἰὸ δόγυΐσα ο7᾽ ζίηρδ.---- 6 σοηβάδησε οὗ ιτυϑὶ 
ἷῃη αοἂ 8δηαὰ (1196 σδδωυγαησε οὗ ἴῃ ᾿ιϑατγίτιρ οἵ 
ῬΓΆΥΟΘΥ ἀο ποὶ σοηδβίϊίαϊθ {6 δόσίηπὶηρ οἴ σοηι- 
τοσοῦ τἷιϊ Ουά, Ὀιϊὲ δῦὸ 8 οοπδέφμοποο παπὰ 
7ευΐε οὔ ἴι. τ ῦόὸο. διό ἃ οὐ ΟὨΪΥ͂ ῬΓΑΥ τοὐ ΟὨΘ 
δηοί ον, Ὀαὺ κον ἰδο 3707 οπὸ βδοοίϊογ.---αὐἷ ἢ 85 
Η15 ἀνα]! τη σ-ρίλοθ ποῦ ΟἿΪΥ ἴῃ ἀεασυεηπ, αι 1{{6- 
υνδο οὐ ἴδ εαγίλ, δι ἤγοιῃ Ὀοϊὰ οἴασοβ Ηπ βοὴ 8 
ἴον ὀέἐεπδῖπσ, εοπδοία!ἴοη δυὰ λείρ ἴο ΗΪ8 ροο- 
Ρὶθ.---Μδὴ8 ἀγανίπς ποῦ ἴἰο αοἀ ᾿π8 ὕον ἰ(9 
γέαδοῦ 85 Μ6}} ἃ8 ἰι8 σοπδόφμόηος οὐ ἀγα νίης 
ΠΘΩΡ ἰο ΤηΔΏ. 
ὅταπκε: ΑἸπουρσὰ τ 9 Ομ νβιίδη ΟΠυτοῦ 15 

γα }ς πὰ ΘΡΟΠ 655, Ἢ 865 8 βίγοης [ΟΥ̓ΘΡ ἰη 
{86 ηδπι0 ρῦ ἀοὰ.---Τὴθ. βδουϊ ἔἥδοϑ οὗ 1106 Οδτὶβ- 
εἶπα 8.0 8. Ὀγοόίὸπ Ἀπὰ ἃ δσοηϊγὶ(θ δοαγί, ἃ, ΠΟῚΥ͂ 
λι6 δηὰ δὴ ϑαγῃηθϑὺ Ῥγαΐϊβο οἵ 6ο0α.--- 6 Τιονὰ 
ἀοθ5 ιδὶ ἰῃ 0860 ὙΠῸ ἔραν οα ἀθδῖτο; Ὀὰὶ (Π 6 Υ 
ἀοϑῖγο ποιπδίης (μαὶ 15 ὀρροβεὰ ἰο 6οά.---Ἴ {1196 
ψ00}.} γϑοίζοηϑ ἰο (8 Πομοῦ ψΠδὺ 10 88 δοσοιῃ- 
Ῥ᾿ ἰδιϑ ]οηθ πὶ (8 οὐνη μόνου, οὐ ἱμ6 ΟΥΘΥ 
δαηά ὁ 8. 8 βίγπῃρθο ἰδίηρς οὔ νἷο ὈΘΙΊΟΥΘΥ5 
Ὀοηϑί, οἵ (6 ποὶρ ψϑϊσῇ ἢ85 δοῖηθ ἴγοιη 6οά.--- 
8: 8 ἴϑγϑοὶ σου]ὰ 1 ὩΡ 119 Ὀληπον τι 07 
ἴῃ (6 πϑδηιθ οὗ ἀοά, 80 ΘΥΘΥῪ Ὀοϊἑονίης ΟὨγὶ9- 
(ἰδὴ Δ ΠΟῪ ᾿ἸΚοντθ9 ἴῃ πἷ8 οΠσο, βίδιϊοη δηΐ 
ΘΔ ΠΣ γοπίατο ὑροη ἰϊ. οοηβάοηϊ ἰῃ α6ο4, Δηα ολη 
8830 6 ἱπηϑο] οὐ Ηἰϊ8 στγδοίΐουβ δϑεαϊβϑίβῃοϑ.---- 
Ππαῦ 18 οαγὰ ἱῃ θάγθη τηῦσδί 6 ρονογίιὶ 
δχϑουί θα ὁπ Θατίἢ.---ΟἜ νη 4] Ρ]δη5 τὸ ΦΟΏΘΓΑΙΙΥ 
οὗ ΡΟΟΥ βυσοθαβ δηὰ ἰγπ οὐἱ Ὀβαΐγ; οα {10 
οὔθ ν Ββαπα δι 19 Ὀασαη τὶ Θοά, 1458.---Οτν 
Ὀθδὲ ΔΥΒΘΏΔΙ ἰβ ἴῃ θα ύθ δηά ἴῃ ἰμ9 σαὶ Βαηὰ 

οὗ 6αοὰ.---ΤΊιΘ απ οἱ παν Πουο γοὺ ὈΘοη 80] ες 
ἰο βίῃξ ἃ ἴγιο (τ απρϑοῦ οἀθ οὐοῦ ἰμ9 ἀονηΐα!] 
οὔ ιμῸ0 ρμίουϑ, (μοὶν Ὀοαϑίϊηςς 5. 0Ἀ150; δυϊ Ὀ6- 
᾿ΐονθυθ ὁπ ΠΌΓΘ δηά ἴῃ βϑαύθη 9ΌΓΟΝΟΡ δὶπρ 110 
αἰοτίου9 Υἱοίογγ οὗ ὑἐμὸ ογὰ (1 ὅοτ. χν. δῖ; 
δον. χὶϊ, 10). 
υτηξα: οὐ πιιϑὶ μοῖρ διὰ δάνἷβθ: οἱνῦ 

Ρἰδηϑ ἐπ δοίΐομϑ δῦ οἰ μου σὶβρ οὗὨ πο τγΑ]016.-- 
ΟΒΙΑΝΌΕΒ : ἀτρβδί, οχαϊ θὰ εἐἰ{1|Ὸ5 ἀο πὸὶϊ τπκὰ 8 
Κίηρς ἰανί ποῖα, θὰ αο9α᾽ 5. 6 ]0, ν δῖοι ἰ5 χαϊποὰ 
ὈΥ τ ργαγοῦ οὗἉ αὶ. Τὴ Ὑἱοίουυ 5 ἃ σίἣι οὗ 
(οἱ, δηὰ ἰ9 ποῖ δΒοσοι ] 586 ὉΥ σῆθαί ρσεραγα- 
ιἰοῃ ΟΥΓ ἃ στοαῦ [οϑι.---ϑ ΝΕ ΚΕΒ: αν ἰ8. Ὀ6- 
ἄὰαη ψὶι ἀοὰ ἰ58ι.68 ἔδυόγν : Ὀύὲ {ἰ 6 χγθδῖοτ 
ΡῬαγὶ οἵ {ΠπΠὸ νογὶά ἰγδηβαοὺ Αἷ] υηΐπρβ νν του 
αοἀ᾽ 8 δάνϊοο, νι οαὶ ἔδαγίηρ Ηϊπι δὰ οαἰης 
ἃροη Ηἰηι.---Αυ8Βκ: ΕΔΓ δὴ ῬΓΑΥΘΟΥ ΑἸ ΔΥΒ 
οἷα Βαπὰϑ ἐπ ἰνΐ9 Ομ γ ϑιίϊδη θατὶ δὰ δδπηοὶ 
Ἰΐνθ δραστὶ. Ῥγδυοῦ Βυρροτγίβ ἔπὶ ἢ δηὰ [ἈΠ 1} 
ΒίΓΘΏΘΙΓΠΘΏΒ5 ῬΓΔΥΘΓ.---ὨΙΕΡΕΙΟΙ͂ : Το Οἀοἀὐ οἵ 
[5γδο], νῆο 18 ἴῃ οὖν χἱἀδὲ ἐηὰ ἴῺ τ8, 18 Ηθ 
ψ0 8 Θη σοποὰ δῦονο 811] ἢθδύθῃβ δπὰ σι ΐοβ 
41} εἴη χ9 ἔγοπι τ 6Π66.---Αὶ ἀδροπβ ὕρὸῖ οὐ 
Ὀοϊοπαίας ἰο αοα᾽ Β Το] ογοῦβ ἀπὰ οὐν ἀμ ΠΥ βί8- 
ειἰοπΐης οὐνϑαῖνοϑθ ὉΥ ΗΒ ὈλημοΡ, ἰκπὶ 8, Ηἰδ 
ψογὰ, δηὰ ἴγοια ἰθὺ ἀογίνίηρς οἰ 8581}5οιηθουΐ δηά 
οοηϑοϊδιίΐοι, ναγηΐΣ ληὰ οοπἤάθησθ. 

[Μάττη. ΗΒΝΆΥ : ΤῸ ὈΓΆγοΥ οὗ Οὐ 6 Υ5 [07 ὺ8 
ταυϑὲ Ὀ0 ἀοβίγοά, ποὺ ἰο δι ροῦϑϑάοθ, Ὀὰϊ ἰο βοοοπὰ 
οὖν ΟὟ ἴῸΓ ΟὐΥΒΕ6ΙΥ68.---Τ] 1.086 ]10 πᾶ κα ἰὑ {οἷν 
Ὀυϑίηθ855 ἴο αἰονὶ γ αοα τηᾶὰν ὄχροοὶ τὶ Θοά 
ὙΠ, ομθ ὙΔΥ ΟΥ̓ ΟἰδοΥ, σΎΔΕ ΓΥ {Ποῖα ; ΓΠΕΥ ΜψΠ0 
ΑΚ ἰὰ Ηἰ8Β σουηϑοὶ ἸΠΑΥ ΓΟ Ἶ80 (Π Θηλ86 ᾽ν 68 
(αὐ Η6 νῖ!! ἔμ18] (Ποἷγβ ---ῃη δἰ σίης (ἢ689 
ΥΟΥΒΟΒ, ἯΘ δἰιουϊα ΘΠΘΟΌΓΗΖΟ ΟὈΓΒΟΪτ 8 (0 ἰγυβὶ 
ἴῃ αοἀ, δινὰὶ δι} Υ ὉΡ ουγβοῖνοδ ἴ0 ῬΓΑΥ͂ ΘΑΓΏΘΒΙ]Υ, 
8 Μὸὺ αγὸ ἰῃ ἀυν Ὀουηὰ, [0 {086 ἯΒΟ δγθ ἴῃ 
ΔΙ οΥΥ οὐον 8, (δ ὰ1 ἀπο Υ ἐπ} ἵν τη ΔΎ ἰοδα 
αυϊοῦ δηὰ ροδοοδῦϊα ᾿ἶνθϑ, ἱπ 411] σοί] πη 6885 δᾶ 
μοπθϑίν,. -- ΒΑΕ ΝΕΒ: ΝΟΥΟΥ Βῃ οι] τ 6 Ἰοοῖκ [ῸΓ 886- 
6658 1658 ΟἿἊ ὉΠ ογία κί; 88 Ὀ66ὴ ργθοράοα ὈΥ̓͂ 
ῬΓΑΥΟΥ; δηά ψῃθη ΟὟΥ ὍΘΒ᾽ ῬΓΘΡΆΓΒΙΪΟΙΒ ἰδύθ 
Ὀ66. ᾿416, ΟὟΥ ὨΟΡ6 οὗ δι σσοδ8 8 ποῖ ὈΥΙ ΠΥ 
δηὰ ταλίηγ ἴῃ {ἰο, Ὀὰΐ (ΟῚ ἰῃ ὋἋοάἀ.-- 
ΦΡΌΒΟΕΟΝ: ΟΠατοίβ δηὰ ΟΥΘ65 8 Κα 80 ἷπὶ- 
Ῥοβίης ϑίλον, δὰ ἢ ὑμοὶν σαι ἰὴ, απαὰ ἀσβι, 
δηὰ ἥπο οΔρΑυ βΒοη8, ΚΘ 80 στοαὶ α ἄσυτο (πὰ 
γαῖ Δ 18 πιιισἢ) (ΔΚ ΘῺ νυν 1{}} (ἢ 6 πὶ; γαί {π6 ἀϊ8- 
οογηΐϊηρ 67Υ6 οὗὨ ἔλα! Β6 65 ἸΏΟΓΘ ἴῃ δὴ ἰηγἰδ᾽ ὉΪΘ 
αοά ἐἰνδη ἰῃ 411 (ε86θ.ὡ Ὑπὸ τηοϑὺὶ ἀγοδαάθὰ ψὰτγ- 
οηζίηθ οἵ δανία᾽β ἀδὺ Μ͵ὰβ8 (6 τνδῦ- οἰ Δ ΓΙΟῖ, 
δΥγπιοὶ τὶ βογίμοθ, τ δῖον τοννοὰ ἀοννη τηθα 
1|κ6 ρΥ885.: {{|8 νγὰ8 (6 Ὀοαϑί δῃηα οἱοῦῦ οὗἉ (890 
πο οτίηρ πϑιίοηϑ ἢ Ὀαΐ ἴπΠ6 βαϊηι9 οοηδί δγοα 
(ἢ 9 πδῆηο οὗ Φοίιοναῖι ἰο ὈΘ ἃ ἔδν Ὀοίτον ἀοἔθμῃοθ.-- 
σ. Α. Β.] 
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ῬΒΑΙΜ ΧΣΙ͂, 

70 ἰδ εὐ Μαωριοίαη, Α Ῥεαΐπι 97) Ῥαυίϊά. 

1 Το Κίπρ' 588}1 ἸΟΥ ἴπ (ὮΥ βίγθηρίῃ, Ὁ ΠΟΚΡ ; 
Αμπά ἴῃ [ΠΥ βδ υδίοη ΠΟΥ͂ ζΤΟΔΟΪΥ 588}}8}} [6 το]οϊοο 

2 Του μαϑὺ ρίνοη κἰπι ἢ͵8 Ὠοαγί 8 ἀ65|Γ6, 
Αμά διαϑὶ ποὺ ψι Β ο] θη {μ6 τοαυοϑὺ οὗὨ δ18 1108. ββδἰδῇ. 

8 ΕῸγ ἴδοὺ ῥγογθηΐοϑί μἷπὰ ι ὑΠ|6 ὉΠ] οβϑίηρβ οὗ ζουάῃ688: 
Του ϑβοιϊεϑὶ ἃ ογόνῃ οὗ ρυγο ρο]α ου Ϊ5 ἢθδά. 

4 Ἠδα δ3Κοὰ 116 οὗ [Βθ6, απὰ ἰδοὺ 
υόπ Ἰοησῖι οὗ ἀδγβ [ὉΓ οὐδ δῃα ουὐου. 

δ Ηἴδ ρ]ουῦ  ρτγοδί ἴῃ [ΠΥ 88] δ οι : 

γοϑὶ ἐξ τω, 

ΗοηΟΙΓ 84 πη8] 650Υ ᾿ιαϑί (Ποὺ ἰα]4 ἼΡῸα Πΐτη. 
ὃ ἘῸγ που παϑὶ πλδάϑ Εἴη τοϑὺ Ὁ] ῸΓ ουοῦ: 
ἼΠου δϑὺ τω846 πἷπὶ Θχοθοαϊηρ υ]8Δα τις [ΠΥ Θουπίθηδῃοσ. 

Ἱ Ἐργ ἴΠ6 Κίηρ τγυβίοι ἴῃ [86 Τ,.ΟΕΡ, 
ἈΑπά ἱΒγουρὶν ὑΠ6 ΤΔΘΓΟΥ͂ οὗ [86 Μοβὶ Ηρ ἢο 8..8}} ποὺ Ὀ6 πιονϑά. 

ὃ ΤΕΐϊηο πδηά 5}4]} πὰ ουἱ 4}} {πὸ δηθηιὶθβ : 
ΤῊΥ τίρηῦ μαηὰ 8}8}} πὰ οὔ ἐμοβθ (μα Βαΐθ (66. 

9 ΤἬου 8.4}0 πιαῖκο ὑμθηι 88 ἃ ΗΘΥΥ οσϑη ἴῃ [86 {ἶἴπμο οὗὁὨ [Πΐπηθ Δηροῦ: 
Τη8 [050 588}} βν  ΠοΥ [Πθπὶ ὉρΡ ἰη ἷβ τσδίμ, δμὰ {0 γο β.18}} ἀθνοὺγ {Π|6 πὶ, 

. 10 Τποεῖν ἔγαϊς 58.410 ἴοι ἀοδβίγου ἔγοτα {π6 δαυίὶ, 
Απα {δΒοὶν β6θα ἔγοτη διμοηρ (86 οἰ] ἄγοῃ οὗὨ πηθη. 

11 Εον [Π6Υ ᾿πίθη θά ον1] αρσαϊηβὲ (166: 

12 Τμογοίογο Ββμ6]0 μου τπλαῖκκο {ποι ἴασγῃ {Πποῖν δος 
ΤΟΥ ἱπιαρίποα ἃ τη ϊβοβίονουβ ἀσυΐςθ, υὐὐλιοΐ ΠΥ 81Τα ποῦ 800 6 ἐο ΡΟ ΟΥΉι. 

ἤξάδη (που 8}14}Ὁ τλδῖζο τοδαν ἐλίπο αγτοιῦδ ρου (ὨγῪ βίσίηρβ δραῖμβι [86 βου οὗ [μ6ῃ., 
18 Β6 ὑβοὺ δχα! θὰ, [.Ο ΒΡ, ἴῃ {μΐηθ οὐνῃ βγη : 

ὅϑο “1}} μὰ βίῃ δηὰ ργαῖβθ {ἢ γ ΡΟῦΤἝυ. 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

ἴτε ΟΟΝΤΕΧΤΒ ΑΝῸ ΟΗΛΑΒΑΟΤΕΒ.---ἴη (6 ἤγαὶ 
2} οἵ ι)]8 54] Φοιονα ἰ8 δἀἀγοθβοὰ δπά 
ἰβδηκα δ ὀχργοβϑοὰ ἴὸ Ηΐπὶ ἴον (ἢ 9 στοαί Ὁ6η6- 
ἔμ βᾶοση ἴο ἐδ:0 Κίηρ. Τὴ τΟΣὰβ βθοπὶ [0 ΓΘΙ͂Ρ 
δοῖ πιοΓῸΪΥ [0 σΘΠΘΓΑΙ] δ] οπϑίη 8 (Ηπρῖ.), θαϊ [ὁ 
τρεκίαί ὀἰεεεῖπσε, πιὰ ματι ου]Υὶν ἰο αὶ ρον να] Ὀϊ- 
Ἴ͵ΠῈ δ5ϑἰβίαπσο, υὶν Γοίογοησο (0 τὺῖθῃθβ δηὰ 
ῬΓΆΥΟΓΒ ργονίοιιθ] Υ Ἔχρυοβϑϑοά, ν᾿ Βἷσοἷ ΦΤΘΘΙΥ Τὸ- 
οοε8 (86 Κίηρσ, δηὰ (μ]8 18 δὴ οχῃ ὶ Ὀἱ οι οὗ 
θινίδε ροτοῦ δῃὰ μβγδοθ, σοῃποοίθα στ ἐμ 9 ῥτο- 
βεγταίου οὗ [.)9 Κίπρ᾽5 116 δηὰ {6 δί γοηριὶῃοπίης 
οἵ κἴ8 κοτογηπιεηὶ 80 (πδί ἴ( σοη ἶπυθ5 ἃ5α ὉΪ688- 
ἷλς ἰὸ τῇ εὐἰΐτγα ρϑορίθ. Τὴθ βυρροδί(ίοῃ οὗ 8 

τοΐδγομοο (ο ἐδ ουθηὺ ρσοδαρροθοά ἰπ (86 ὈΓοΥΪ- 
οὐϑ Ῥβαΐτῃ 8 Τ ΡῪ πδίυτγαὶ, ϑδροοΐ}} 88 θανίὰ, 
αἴϊονῦ {86 σοπαποδὶ οὗὨ ΒΔΌΌΔΙ, δοὶ ἀροπ μἷ8 Ββεδὰ 
(88 τογαὶ στον οὗ (Π6 ΑἸηπηοη 68, τ ΐ 6} 88 
δἀογποὰ τῖϊἢ ργοοίουϑ βίομϑβ (2 ὅδπι, χὶϊ. 80), 
δηἃ δβοπιθ οὗἉ [8 ρϑορῖὶθ γογϑ ἰβσονπ ἰπὶο ὈγῖοΚ- 
Κκίϊηβ8. αὐτοῦ 80 741} οὔ ἰδ βϑίγσοπᾳς οἷν Βα Ὀδοπ 
ἀοοϊἀοα ὈΥ (Π6 Ῥογβοπδὶ ργθβθῆοο οὕ θανὶὰ. γον. 
9 αἰ ζαῦ τοῖον ἰο (ἷ8.Ὁ [Ι͂ἢ (Π6 βΒοοοῃὰ δ} οὗ [89 

4 ΓΡογΟΎΤΩΘ : “ὶ 7Π0 Ἰδδὲ ῬΒ11πὶ τῶϑ ἃ ἢ δὴν Ὀσίογο ἐδ ο Κίπα 
ποηΐ (τ ἢ (0 ὈΔΕ[16. ΤῊ8 [6 ΔΡραγοΠΕἾΥ 4 78 ὥρης οἡ 18 
τοίΐητῃ. Τη {πδὶ, [6 ῬθοΟρ]οὸ οτίϑα, "ΦοΠοΥαἢ αἷνο [Ππ|06 80- 
σον; ἴο (ὨῪ ΠΒοαγι 8 ἀραίγο "᾿ πη {π|ς. τποὸν {πηπῖς αοα το 
85 Πποατὰ {Ππ|97]1Ὁ Ῥγανογ: "Ἴὴ9 π|αἢ οἵ ἰδ. ποαγὶ πλεῖ ΤΠοῦ 

γϑη ἢ πη." ΠΟΙ ΣΉ Ἦ : Τη ΘΓ ῬΒΑΙ πὶ τΠ 6 ρρΟΠΪο ΘΡΡΘΔΓ 
ἴογο αοἂ ἰπ [0 εὔαϊγα οἵ {ποῖ ἰείπα. [Ππότὸ τε δ ΐηρ δηὰ 

Ῥγαγίης, μοσο ἐμδηϊκκίης δοὰ πορίπα, ᾿θτΘ δὲ ἴποσὸ [ἃ [89 
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Ῥϑδ]πλ δον 18 ποὶ δφαίη δἀαγοββοὰ (Ηυρῇ), 
Ὀυϊ 6 Κίιχ. 119 ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΩΒ ἰῃ ΥΟΥ. 1] 86 
ΘΒΡ6ΟΙΆ}}Υ ἀραϊηδὺ {16 τοΐίθγθησο ἰ0 ΘΠ ΟΥΔΏ, 8]- 
(Ἰιοιιρὴ ἴα Οἵ ΟΡ ΓαΒρΡ οίΒ {18 ΓΟίθΓΘΏΟΘ 8 ἕδυογθά. 
ΤΙ|ι6 δι ἀγ688 οὔ ῬΓΆΥΟΡ (0 αοὐ, ψΒῖοἢ οχργοδβοὰ 
{Ὡη}Κ8 Τοῦ 116 οἷν πα Ὀ]οδϑίηρσβ τ 108 δα ὈΘ6η 
γτοσοῖνοι, ραΒ868 ΟΥ̓́Θ ἰηίο [6 Ῥγϑαϊοιΐοῃ οὗἁὨ 81}}} 
Ταγί μον νἱοίοΥία8 οὔ (16 Κίηρ ΟΥ̓́Θ 1118 Ομ ΘΠ 168, ἐμ 
ΒΡί(6 οΥ̓͂ ἃ}} οΥΟΙΓΥ ἀανὶσο8. ΥὙογ. 7 τρ8 68 86 
ἐγαηβιιῖοη τ ἃἰοἷι ΒροακΚΒ οὗ δ οΥνδὰ 88 τν οἷΪ δ {π 6 
Κίης ἴῃ (6 (τὰ ρογβοὺ (Ηδημρβι.). γον. 18 ρσίνοβ 
{Π| σοποϊ αϑίου, ν᾿ δὴ ΔΡΡ68] ἰο δ δ ονδῖ, νν δῖ ἢ 
ἄσαβ ποὶ ρΡευῦ ἐἰ6 δηἰγο Ῥβδ]τω βοιμον θτο Ὀοίοτα 
(6 Ὀοσίππίης οὗ δπ τ ροπαϊης νὰν (0)6 Ὑ οἰἰ6), 
Ὀυὶ τοίου ἰο (86 χοϑ] σα ἰο οὗ (6 ῬΓΟΠλΪ86 ΪΔϑβιί, 
οσχργοβϑοὰ, Τὴ πιαΐὰ4] τοϊαϊίοι οὗ ἰμ6 νο 
Ῥβαΐπιβ 18 ΡΟ 08 ἀὰθ ἰο [16 ὁὯ9 ὙΠῸ δυγγαηχζοὶ 
(θη. ΜίδηΥ οὗἉ (Π0 ΠΟΥ αποϊοηΐ ἱπιοΓΡΓΘίΟΓΒ, 
ούοη Βοβθημ. 2 Αὐδζ., αἴϊονῦ (86 οχαιηρὶο οὗ (6 
Ομαϊὰ. δηὰ (6 τοῦτο δηοϊοπὶ ΒΌΡίη8, γτοραγὰ 
6 Ρβαϊιη 88 Μοβϑίδηϊο, Θβρϑοί  ἶγ οα δοσοιηῖ οὗ 
γογ8. 4, 6, 9θ.ἃ Ηἰιχίχ, οὐ δοσοοιηὶ οὗ 1 ἵν), 
γον. 1, (μΐη κα οὗ 86 Κίπρ ὕτσίαϊι ()77}Χ) ννβοϑθ 

ζαι 1 ν δηᾶ σταπά λίθον Ἰιαὰ Γ}16α νἱοἰΐτηβ ἰο δοη- 
Βρίγδοὶοβ (2 Κίηρβ χὶϊ, 2158ᾳ.; χὶν. 109), 1 ἢ 
ταὶς ῦ Ἰἰκ ιν ̓86 αἰτοιηρὶ ὑπ 16 οὗ (86 δὶ (0 1116 
{γοηθ. Ὑόογ. 4 18 βαϊὰ ἰοὸ σοΐον ἰο 18, ἰἢ σοῦ- 
ποοίϊΐοη πῖτἢ τε 16} τν 6 Δ ΓΘ ΓΟΘπιὶ ἀ6α {Πδ. ΔΙΓΟΔΟΥ͂ 
ἴα 2 Κίηχδκχ. 14; χὶ. 1, (80 ἀδϑίζῃ νγαὰ8 ἴο ὀχίογπιὶ- 
παῖ {116 ΓΔ} οὗἩ Ὀανὶά. Ενναϊά τη κϑ οὗ (6 
Κίης Φοβίδιι, ψουϊὰ ΒονΘΥΟΡ ταί μον ἀοβοοπὰ ἰὸ 
8 ἰλίοῦ ἀπὸ. Ηθηρϑίοηθονς; δὰ οχρσγοββοὰ ἴῃ 
{89 Βα], (6 {Π4.Κ8 οὗἉ 1(1Π|0 ΡΘΟΡΙο ἴον ()}ὃ Ῥτγο- 
τοΐβο χίνθη ἰο θαυνϊά, 2 ὅδ: Υἱῖ., δηὰ {6 7ογίι 
ΟΡ6 ἴῃ 118 [0] ] ποῖ. ΤΡΘ ῬΥΟΡΌΘΟΥ οὗ Ναί δ, 
αἱ δὶ] ουθηΐβ, ἰ8 186 γονϑδὶ ϑα ἐουηἀδιϊοη ἴῸΓ 60ῃ- 
ποοιίης (Π6 Μοββίδηϊσ ᾿ορ68 τ 1Π|ὸ μουδϑο οἵ 
Ῥανϊὰ, δὰ ἰβ γοδομβοϑθὰ ἴῃ {86 Ῥβδὶ δ, δπὰ Β88 
ούθη (0 ἃ σογίαϊη οχίθηί Ὀθοὴ ΤΌΣΌΠΟΓ σαγγὶ θα ουἱ 
ἧπ ἐβο. ἴπ ()86 ρῥγϑβθηῦ ῬβϑδἼϊῃη, ΠΟΎΘΥΘΡ, (ΠΟ ΥΘ 
ἦβ ποί ἐμ β᾽ ̓ ς οϑὺ ἔγϑοο οὗ βιιο ἢ ἃ ἀθυθὶοριηθηί : 
δηὰ ὑμ0 Μοββίβηϊο ἱμιογρτγοίαιο 18 δβιδί(ογθὰ 
Ἰτοδαν ἰῃ {16ὲ ἔδοὺ (μα (μὸ ογόοσῃ οδηηοῦ ὃ8 
Δ Κ6η 88 ΒΥ: ὈΟ]Ϊ6Ά], 88 ΦοὉ χίχ. 9; [.8ὲι. γ. 10, 
Ὀθοδαβθ ἰὑ 18 δα] ]οὰ 4. ὁτοῦη οὗὨ ὅπθ ροϊὰ ᾧ Βαΐ ἐϊ 
τηδὺ Ὀ6 σοποραοά, ἱπαὺ ὑπ γΓοίογθη668 ἰο 86 ὃ: γ- 
τίαη δηὰ Απιωοηΐϊίΐθ ΝΆΓ ΒΓΘ ΟἾΪΥ ΡοβϑίὈΪ6, Ὀυΐ 
Ὡοὺ αἰγοοί, δηά (δεῖ ἴδ 6 τογὰβ πτου]ὰ ΤΏ0Γ6 παίι- 
ΥΑΙΪΥ σϑηιϊπὰ ὃ. οὗ ἴΠ6 οἱογαίίοη οὗ ανυϊὰ ἴἰο {86 
ΤΟΥ {Πχοπ6 ὈΥ͂ {Π0 μδηάὰ οὗ αοά, ἔπαπ {89 ἰαγ- 
ἴῃς μοῖὰ οὗὨἩ 9 ογον οὗ 8 Κίηρ οομαυογοα ὮὈΥ 
αν, Βυΐ 8 τοΐδγῃηοϑ ἰο (89 δῦονυϑ τηϑηἰϊοηθα 
ΓΟΡΌΘΟΥ 8 ΠΟ ΒΘΓΘ (0 Ὧ6 τοσομηΐϊΣζοά. ΕῸΣ (δὲ8 
885 ἰο ἀο ψὶἢ {16 οοπίἱπυλποο οὗ (06 Βου860 οὗ 

Βανί ἀπά 18 κἰηράοπι (2 ὅδπι. υἱῖ. 18, 16) ἰο 
οι ΡΒ. Ἰχχχίχ. 4; οχχχιὶ, 12 ὕὔοΐοσ. Νον (89 

ταϊἀδὲ οὗ ττὰσ, Ὀ0ϊ ἢοτο δον [ἢ 6 ΤΟΟΟΥΘΤΥ οἴ 19 ἰκϊης, ἰπ (ἢ 6 
ΘΡΒΌΓΘΔΏΟΟ οὗ [8 νἱοϊογίουβ ἰογτα βίοι." --Ο. Α. Β. 

4 [ὉΤογάσνοσί : “ Βου Γ665, ἰπ ἃ ὈΥΪΠΙΩΣΥ͂ β6η86 Ὀοϊῃ 
ἤοϑα ῬΒΆΙΠΙΦ σοΏσογῃ Ὀαγίά ἰπηϑοῖῖ; Ὀυϊ {ΠΟΥ οχίοηὰ [ἂΣ 
Ὀογοηὰ ᾿ἶπι. Τῆο Κίηρ, ἤογο ἀἰεραγοὰ ἴο υα, 6 Κἰπρ οἵ 
Ἰκίηρε;: δ ἰ6 9 Ἐνογο τὴς Οπο, (τί δὲ ΒΙοσσοᾶ ζογουου. 
Τὸ Οὐαϊάεε Τιγρῶπι 8 Ὦσθγο ἢ τπ680 τοιατκαῦϊο 
Ὑορδ: Ὁ Ιοτὰ, ἐδα Ἀΐηρ Δίοδείαἢ 8) 81} γοϊοίοο ἴῃ ΤῊΥ 
δίιΓο κί ; διὰ παελὲ ονπα ἱπας ἴδ6 οἷον Ἠοῦτον ἀοσίοτα 
Φχροποάοᾷ {18 Ρδαῖπὶ οὗ ἔπ9 Μοδδίδῃ: θυ μὸ δαα, ἐμαὶ ἰη 
Ἐπὶ μα ἴο οὐνίαϊο ἴΠπΠ6 διατπηθηΐδ οὗ ΟἩ γί σ ἰδ, {τ ἰδ ὕειον ἴὸ 
οοηδηθ ἰὶ ἴο δεν. ΤΉΘΥ, ᾿Πποτοίοτο, νῆο ἐπι 1 ἴο ἐπ 
ΗΠ οτα] θθηϑ86, πιο [6 ὅονγα. Τη6 ΟἸ ΓΟ 6.5 ἀοοϊεγοὰ 
ποῦ οἰ [υὐρπιοηῖ οὐ [6 αὐθδιίίοη Ὁ δρροϊηζης ἢ 18 
Ῥδαϊπὶ ἴὼ Ὅ6 υδοά ἴῃ ἰδ οαίίνα! οἵ (ΟΠ γί 5 δδοϑηδίοιῃ;. ἰηίο 
Βοανοη."--Ο. Α. Β.] 

{{Ὁ{{τάὖ΄ἰῷ βοπονοσς, Ἠυρίο]ὰ οἱ τοσ. 8.--Ὁ, Α. Β.] 

ΘΧΡργαδβδίοῃϑ ἱπ (5 ῬΒδ]πι, ““1δησί οὗ ἀδγπ,᾽" δηὰ 
4“ ΓΟΥΘΥ͂ΘΓ δηα ΘΟΥ̓ΟΡ,᾽ ΤΟΩΔῪ ποὶ ὃὉ6 Γοΐογγοα ἴο 186 
οοπίϊπυδηοθ οὗ {86 16 οὗὨ μἰ8 ροδίετίψ (Οαϊ νίη, 
Ἠδηρϑί.), Ὀὰϊ παιιδὲ 6 ἐαίςΘ ἢ 88 Ῥδγβοη δὶ δηὰ ἰῃ- 
ἀϊνί ἀνα]. ΕῸΓ (8)}0 ταοῃἰίοη οὗ ὥγαψεγ γον ἐΐε ἴπι- 
το ἰαι ΕἸΥ Ῥγοοθάθβ, δηὰ {8 σὴ ΟὨΪῪ Ὀ6 ὑπάογ- 
ϑιοοὐ οὗ δαυΐη ΟΥ̓ οὔ »γεδεγυίπσ ἰϊ. ὙὨ θη ΠΟΨ 
ἴθ 18 βαϊὰ, (αὶ αοὰ ποὶ ον δδ8 Βοαγὰ {μἷ8 
ῬΓΘΥΘΡ ἴῃ 118 ὈΥΪΕΙΔΓΥ͂ Β6Ώ56, Ὀὰΐ μλ8 σίγοη (86 
Κίῃρ 8δπ ὠπεπάϊησ Ἰἰἔθ, οχίθπαίΐηρ ἰηΐο εἰογ πὶ γ, 
(89 Μεββίδιηϊο ἱπίογργοίδι ἢ. Ὑγ88 ὙΟΣΥ παι γα] ἰ0 
{μ6 σοηργοραίίοη ἴῃ Ἰδίον (ἴππθ8; 86 δι θου, 
Πονγουθῦ, 888 υϑοὰ [88 Θχργδββίοη ΟὨΪΥ οὐ (δ9 
Ῥθύβοῃ οὗ (μ6 Κἰηρ, ποὶ οὗ μὶ8 τὰσθ νν ἰδ) οαϊτηΐ- 
πδίο8 ἴῃ ΟἸτῖδὺ (Π θη βὶ.). 1 πον Ῥανϊὰ ἴβ (86 
δαί πο, Μν]10 ΒΡΘδἸκΒ οὗἉ μ᾽ πιβ6] ἴπ ἰμ6 τϊγὰ ρογ- 
80}, [Ὁ ἡ ἰοἷι σθαβοη {8 ΓΒΔ ]τὰ πὶ σῃΐ δ6 ἃ Βοης 
οὔ 119 οοῃρτοχαίίοη, ὑμ80 ἐσ ργθβϑίοη Δ μοί ὉΘ 
ἱπιογργοί θὰ Δ8 ἀψρεγδοϊε, δὰ οχρ)αἰποὰ νῖὶ στο. 
ἴεγθηοθ (ο 1 Κίηρθ  ὶ. 81; Νοιι. 1ϊ, 8 (Ηυρῦ, Ηἰι- 
ξῖᾳ. 1)9}11280}}}. ΕῸΓΡ ἰὺ 18 δὴ δηιγοὶν αἰ σοὶ 
(δίης τ ΒΘΙΠΘΓ 8 ῬΟΟΡ]Θ ΟΥ 8 βυδήεοὶ οοῃρταίυ- 
Ἰαΐθ8 ἃ Κίπρ, ἰμβαὶ μἷβ ἀὰγϑβ ὩΔΥῪ πᾶν Ὧ0 δηά, ΟΥ̓ 
τ ΒοΐΠοΥ ἮΘ 8ηΥ8 οὗὨ δἰπιβο] τπαὶ Θοὰ 88 χίνϑη 
μἰπι ἃ 16 [δι τ ]} ποῖ οπὰ, δηὰ τη ῖκοϑ {18 186 
Βιι Ὀ]οοὶ οὗ μι ]ο (Πδη κερί νης. Τμογοίοσο, 1 
βηὰ Βογθ (1186 ϑίγοηροβί οχργοββίοη οὗ {}1|ὲὸ δ88ὺ- 
ΤΆΏΟΘ οὗὨ ἴδ} 0}} ἴῃ {6 ῬουΒοδὶ δοηϊἰ λποα οὗ ἢ 6 
Ἰἴὰ οὗὁὨ ἰμοβϑθ ψ]ῖὸ }ιο]ὰ ἴαϑδί ἰο (86 οονοπδῃϊ οἵ 
ἔτϑοθ πη ᾿ἰνίηρ σοϊαχηπΐο νι ῖ ἢ Φομοναὶ. ΤΒδὶ 
Ὑ ΒἰΟὮ Θἰθον μ γθ ΒὨΐΠ 68 ον ἢ 88 λορε ἴῃ {6 δβουὶ 
οὗ δανϊά, διὰ ἀδθοϊαγοα ἐ(βοὶ ἢ δἱ {ἰπηθθ ἢ τ οτὰβ 
οὔ φυγορῆεον,  ΐο ἀο ποῖ {ποτηβοῖνθθ ἐγαδβοομὰ 
αν βΒ ον ὑπαογβίδηαάΐηρ, ἢδ5. μοσο αἰἰαϊη θὰ 
(86 ἔογι δηὰ Ἰδηρυᾶρα οἵ δβϑυγθησθ, πὰ ῥγθ- 
ΒΌΡΡΟΒΘΒ 8 πιαίεγιίν οἵ Βρὶ γα] χρογίθηοο, δοὰᾶ 
8 τοβοοίΐοη Ὡροὴ ῥγεουΐουβ σγδοΐουβ συΐϊάδημοθα 
Δηα Σου θ]ατΐ 0η8, Ἐν εἰσἣ ἱπ οτάοϑν ἰο 6 υπἀογείοοά 
Ἰοδὰ ἰο ἐμ Ἰϑίίον ρογϊοα οὗ θανϊά 8 6. Ὑ1Ὲ 
{18 ἀστοο {10 ΓΟ] ον ς τ ογ8 11 Κο το, ἴῃ τυ Βῖοἢ 
θανὶά τοδηΐ οβίβ ἃ Θοπϑοϊουβη 85 οὐὗ Ηἷ8. ροβί ἴοι 
δια ἱπιρογίαμοθ ἴῃ (6 ὨἸΒΙΟΥΥ οἵ τεἀοιηρίΐοῃ. 
Ηδθ ἴἰδ8 ρίδοθὰ [Ὁ ἃ δέειεδίηφ 7οτγευον, (Ἰαὶ ἷβ, ἴῸΣ δ 
οὈὐοοὶ δηὰ πιράϊδίον οἱ Ὀ]δββίηςς 88 ΑὈΥΘΉδτΩ, 
ὅεη. χὶϊ. 2; 1.10 Ῥϑορὶε, ἴβι". χῖίχ. 24. Ἐχροῖι. 
χχχίν. 26; Ζεοδ. νἱϊδ. 18: 1Ἀ8)6 τἰξῃίθουβ, Ῥϑ. 
Χχχυΐϊ!. 26, δηὰ μὰ8 ἵπ π6 φγέδοησε (Ὀθίοσα 86 
ἴδ06) οὗ οονλὰ (ΡΒ. χυΐ. 11) ἴῃ ἤχι το 88 δὶ ὑσϑ- 
ϑοαὺ 188 Βουγοο ΟΥ̓ ἷΒ ον, πὰ {}"6 {πὰ Ρμδηῖ 
ΔΒΒΌΓΘΠΟΘ ΟὗἉ ἷ8 Υἱοίοσυ ΟΥ̓ΘΥ 811] δῃδιἶθδ. 

[διὲγ. 1. γεν. 1. Ἡοὐοϊοθιμ. .. Θχο] οι --- 
ΤῊθ ᾿προγίθοίβ τὸ ᾿γέδεπί (Ηυρῖ,, Βο]λίΖβοῖ, 
Ἐπνδ]ά, Ηἰϊσῖς, Μο]].) απμὰ ποὶ ζυίΐυγοβ (Α. Υ., 
δλαΐξ γον... δλαὶξ τοίοῖοε. Ῥογονπο: “8}8}} ὃ6 
εἰαα,᾽"" 4. 5}4}} οχυὶ!." ΑἸοχδηάοσ: “"8388}} χο- 
οῖοθ,᾽" ““8}}8}} ὀχαὶὶ ᾽)). 

γον. 2. Ἡθαυθαῖ οἴ δία 1Ρ8.---Πυρῖ.: «ΤῊ 8 
ἰ8 {89 δροΐεη πεὶβ}, (μι 6 ΘΧΡ λον ῬσΑΥ ΟΣ (σογσεβρομπά- 

ἵπρς νι μῦ, τόν. 4) ΡῥΙδοϑὰ δος δίάϑ οὗ ἐδ 

(ΟὨἸῪ ἴουπὰ Β6Γ6) ἷβ δοΥγθοιγ κίνθῃ ἴῃ Κορί. 
ϑέησις. Ἰὰ ἴΒ 6 ΒΘΟΟΠΟΔΓΥ ἴοτηι οἵ 7) Ὑ (48 
ἸΠκοννῖδο ἴθ (Π6 Αταδίο διὰ Ταϊπηυὰ ποχοΐπαι 
ἴοτταβ ἔγοπι 5 ᾽ δτὸ ἠουπὰ νῖϊ δὲ ἱπβίοδὰ οὗ 5») 
ῬΓΟΡΟΥΙΥ τ χατέω, ἰο Ὀ0 ἐπρίψ, ἰο περὰ (οοπιρ. 
ΝΊΡΒ6] δηὰ {89 τεϊδίϑα 13 ἰο θ6 ροοῦ) μῆς ἰο 

4 [Ὑἱ6. ὀχροεϊ!ου οἵ γοσ. 4.--Ο. Α. Β.] 
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ἄρεῖτε, δτιιὰ (πη δου γαζά (86 Ὁδυ8] τηϑδηΐϊηρ οὗ 
ἰαξε Ῥοεϑεδείοη, ῬΟΒΒ688, εἴ6.---Ο, Α. Β.] 

ϑιν. 11. γόον, 8. Ῥτονθῃῖοδι.---Βαγησβ. 
“Ἴῃου χοοδὺὶ Ὀείογο δὲπα ; ἴμοὰ ἀοδὲ δηἰοὶ ρδίθ 
δπι, οἱά. Ρ6. χυὶϊ. 18, πιαγζίῃ. Ουν νοχζὰ ργέ- 
ψεπζ 18 ἸΟῪ ταοϑὺ ΘΟΙΠΠΟΙΪΥ͂ υ894 ἴῃ ἰῃ9 Β6086 οὗ 
ἀϊπάετ, βίου, οὗ ἑπέεγοερί. Τμ18 18 ποὶ ὑμ9 οΥἱ μὶ- 
πδὶ τπιθαπῖης οὗ (9 ΕΠ 88} ψνοτά: δηὰ ἴδο πογὰ 
ἷθ ΠΟΥΟΡ υϑοὰ ἴῃ (818 8686 'π (9 Βὶ0]9808 ΤῈΘ 
Βυρεὶ ἰδ! νογὰ πθθῃ οὖν ἰγϑηβἸδιϊοα νΔ8 τηδάθ, 
τιρᾶπὶ ἰ0 σὸ δείοτο, ἰο απίϊείραίε, διὰ ἰΐβ 18. {86 
απἰίογα τηοϑηΐπρ οἵἉ ἰῦ ἴῃ ον πα] Ἶδὶὶ υουβίοη, 88 
ἴι ἰθΘ [86 τηοδιΐης οὗἉ (9 οτἰ χη). Τῃθ τιϑϑη- 
ἴῃς ΒοΙΘ ἰδ, ἰμπδὶ ἀοἀ δὰ δηι οὶ ραιθα δὶπὶ ΟΣ 159 
ἀεϑῖγθθ. Ηθ Βαὰ ροῃο Ὀσίογο ἐπι. Ηο Παά ἀο- 
εἰασηοὰ ἐπθ ὈΪοβϑίηςς οὐ Ὀοίοτο ᾿ξ νγἂὯϑ δϑίοά 
Ηαρίοϊά, τ Βοπὶ ΜΟΙ] δὰ Ρογοόνσηο [ΟἸ]ΟΥ,, ΓΘ 6 Γ 
ἷι, Τάου δοπιεδέ ἐ., πιοδεί ἀὲπι, ΤὨ18 18 ρογδρβ Ὁοί- 
ἰθτ.--ΟὉΟτονσι οὗ ρῦχο μο]ᾶ.---ΗΠυρίοϊά γορατὰβ 
(18 οὶ 85 [1:6 σγσοῦνῃ οὗ ἃ οοπαιογοα κΚίης Ὀὰὶ 5 
4“ ἀϊξ οἱσπ, 88 δυτ00] οὗ ἰΠ6 τογψαί αἰσπίίῳ σίνοῃ 
δἷπι ὉγῪ αοἀ.᾽ ΑΓΏ6Β Γοΐδυϑ 10 ἴο (8 Υἱοίονγγ. 
“Η8 νγγὦϑ ογουποὰ ψ818 ἐγ υρῇ, μ6 88 βῆονπ 
ἴο Ὀ6 8 κίησ; 86 ΥἹΟΙΟΥΥ͂ νγυὰ8 1ἰ|πὸ πηδκὶπρ; κἷηι ἃ 
Κη, ΟΥἩ δοίης 8 ΟΓΟν οἵ ρᾳτο ροϊὰ ὕροη δἷ8 
ιοδα,᾽ ῬῬΟΥΟΥΙΘ ΣΟζΆΓβ ἰΐ 88 8 Ῥοοίΐσα] ἥρσογα. 
θε ᾿ἰχϑοῖ τοΐοσ ἰὑ ἰο (16 σἀριπροὰ οτονγῃ οὗὨ ἰδ9 
ἰς οὔ 86 Αὐλπλοι 68, νυν ἴοι 18 πηοϑὶ ΠΠ|Κ 6]. 
ον. 4. Εἶο δεϊζοᾶ 116 οὗ ἴ869.--ΒΑΓΠΘ8: 

{0 ὀχρνοϑϑίου ᾿ἰ8617 νψου]ὰ Ὅ6 δΔΡΡῚ 680]9 ἴο ἃ 
{ἰπ|6 οὗἁ βἰοἴκῃοβθθ, οὐ ἰο ἀδϑῆζοσ οὗ δῃγῦ Κκίηδ, δηὰ 
Ιοτα ἰὰ 18 αδοὰ ἀουθι]688 ἴῃ τοΐθγθησθ ἰὼ (6 6χ- 
Ροβιγο οὗ ᾿ἰἴδ οὐ χοΐϊηρς ἱπίο Ὀδι116, ΟΥ οὐ σοΐηςζ 
ἴου ἰοὸ νδν. - πο σὰ οὗ ἄσγαπ.--Ηὐρίο]ὰ : 
ὩΡτεεεγυαζίοη οὗ ἴα δὰ ἰοπρ {ϊε; 8. βιδηάϊης 
Ἰεδίυτο οὗ Ὀ]οβϑβίη δ (8. Ἰχὶ. 7; χοὶ. 16), ἀογϊ γϑὰ 
γοῖῃ {80 ΤΟΙ Ϊδ6 οὗ 86 ἴδνν, δηά {[}}6 ῬΓΟΥΘΙΓῸΒ οὗ 
180 ἤρα οὕ αοὰ δηὰ πίβάοιι, γον. ἰἰϊΐ. 16. ἱγν. 
10; ἰχ. 11; ΒΟΡΘ 88 πο Θοηϑθαῦθῃοο οὗ Ὀϊνἶπθ 
Ῥτοίοοιΐου δηἃ θβροοΐδὶ Ὀ᾿νίηθ σγαοε.---ἘΥΘΥ͂ ΟΣ 
δηᾶἃ ον ο:.--Ῥοσόνηθ: “ΠΟΓΟ ἰ8 πὸ Αἰ Ου}γ 
ἷπ (ἷϑ ΟΧΡΓΘβδίο ΟΥ̓ 88 ΔΡ}Π16α ἰο αν ἁ. Ιι 
ἯΔ5ϑ 1508] ἰ0 ῬΓΑΥ͂ (μα {π6 Κίπς τπαϊρας ᾿ἴνο 10Ὁ- 
οτον (1 Κίηρεὶ. 81; Νοβι, ἰἱ. 8, δέ6.}, δηὰ 8 ΚΘ 
ΔΌ( οἱ ραιίοη οὗὨ δὰ θη ]θα8 ἰδ ΟΟΟΌΤΒ ἰπ ΟΠΒΟΓ 
Ῥεδὶπ9 (χχὶϊὶ. 6; Ιχὶ. ὁ; χοὶ. 16."--οο]. Α. Β.}» 

[δγ5.111. γεν. ὅ. Οτϑαῖ ἐδ ἷα ρἸΊοσν ἸπτοῦὮ 
ΤῺ ἄοϊ]ίνοζαμοθ (Α. Υ., ΠῊ σίοτν ἐδ στοαί ἴῃ 
ἐὰν φεαἰοαίϊοη).---Τ Ὡς 468 18 ἰδὲ [9 δανΐῃρ 86} 
οὗ ἀοὰ ἴῃ γσἰνίπς Εἰπὶ ὑμ6 ΥἱσίοΥΥ ΟΥ̓́ΘΣ 18 ΘΙ ΘΠ1168 
δὰ πιδάθ μιΪ8 κἴουυ αγοαί. Ἠυρίεϊᾶ: “22 
(εἰονΥ) Ῥγορϑυὶν οὗὁ (86 2 οίπθ πιαλεδίψ, Βατθ 18 
Ταβεοοίιοα, ἐμ 6 τοψαΐ, υἱά. ῬΒ. τΥἱὶϊ. 1, ὅδ." Ὁ)6- 
1 Σβοῖ : “4186 ΒοῚΡ οὗ αοἀ τοἀοπηάβ ἰο δἷ8 βΊΟΣΥ, 
δηὰ Ραυθ8 ἰδ 6 ὙΑΥ [Ὁ Βὶβ σἴογγι ἰΐ θη ΔὉ]68 Εἶπ, 
88 ΥὙΟ Γ. ὅ ὁ Τη0808, ἴδιμουϑὶ δα ρ]ονΪΟυ ΒΙΥ (0 
τοδί ἰδίῃ δηὰ εἰγοηρίμθη δῖ8 κἰηράομι. Τῆς 
ΥΟΡῸΒ Υ6 5. ὅ ὁ δηαὰ τοὺ θ, ΔΓ6 ργεδεηίξ --δγθ8ῖ 
ρου δὲπι (Μ0]}, δοϊίσβοι, Ῥογονηθ, εἰ αἰὄ. ΑΔ. 
Υ. Βαβ, "" ἑαϊά ἀροῦ Βἷπι᾽)). 

γεν. 6. ΕἸΣ που δοῖῖοβὲ πἷτ κα ἃ Ὀ1686- 
ἴηρ ἴοστθνυϑσ. (ἁ. Υ.. Του ἀαεί πιαάε ἀϊπι πιοδί 
δἐεεεεά (Ὅτεσεγυ. Μανρίπμαὶ τοδαΐης, απὰ δεί ἀὲπι 
ἴο δ] ὁδί 95). ---ΒΑΓη68: “71:6 ὀχργοϑϑίοη ἰῇ ΟΌΡ 
ἰσδηδίδιίου, δ ἰΐ 18. ΠΟΥ͂ ΘΟΙΙΙΏΘΏΪ ἀπάογδίοοά, 
που ]ὰ ἀοδη, τπαὺ αοα δὰ τηδὰθ αἷσι λαρρῷ οὗ 

9 Ποτάεπονγι : “ ΤῊηΐ8 σου] πο ὃθ Ῥτοάϊοϊοὰ οὗ Ῥανίὰ 
Βμαροῖζ, ναὶ 4 ἔγο οὗ σὨγίδι, γο δαγβ, ἰῃ ἦπ9 ΑΡΟΘΔΙΥΡθο, 
“7 απὶ ᾿ς ἰλαὲ ἰυείΑ απ σαν ἁγαά, απα δενα ἴ απ αἰΐοε 707- 
δγιονε, (ΒΥ. ἱ. 18; οοταρ. οι. νἱ. 10)."" --Ο. Α. Β.] 

Ῥτγοβροόγουῦβ. Τἷβ ἀ068 ηοΐ 5θθῖὰ ἰ0 6 {86 8689 
οὔ τμ9 οτἱαίμαὶ. Τὸ ἰάθα ἴβ, ἐμαὶ μ Βδὰ τιδὰθ 
πὰ 4 Ὀ]οδϑίηρ ἴο πιδηϊεϊηα, οΥ ἴο ὑπ6 ποῦ ἃ, οὗ 
ὑμαῦ ΒΘ δὰ τηδὰο μἷπη ἰ0 Ὀ6 ἃ Βοιγοθ οὗ Ὀ]οδδίπς 
ἴο οἰδοτΒ,""--- 6} 5898} : “Τὸ 8βθὶ 88 Ὀ]οβϑίηρϑ ΟΥ 
ΤᾺ] 688 οὗἁ ὈΪ 658: 0,5 8 Δ θα ρ δἰὶς οχρτυοϑβίοῃ οὗὨ 
αοἀ δ νογὰ ἴο ΑὈτϑπι, ὅ θη. χὶϊ. 2; Ὀς ἃ Β]οβϑίης, 
ἐμδὶ 8, (8:6 ῬοΟβϑ6ββοῦ δηἀ πηϑι ϊδίον οὐ ὈΪ οββί ἢ 8.᾽" 
--Γ δου ἄοκιὶ δ]αά ἅθῃ δὲπιὶ νυνὶ τ ον ἐπ ΤΥ 
ῬΙΘδΘΏΟΘ.  ---ὃο Ῥόγονηθ, ΜΟ)], δπὰ δοϊϊίζβοι, 
δὴ Ηαυρΐοϊά, τοῦθ ϑχϑσιὶγ, “ δοίογε Τὴν Μαεε;"" 
Ἐπναϊὰ, ““θοΐογο Τ 06." Μιά. Ῥ8. χυὶ. 12, ΤῸ 
Ῥγϑδβϑῆσο οἴ αοἂ ἰδ ἐμ 00 οὗ 86 γἱιιίθουθ, ἐο ὈΘ 
Ὀοίοτο Η 8 ἴβοο, Ὀθμοϊἀΐης Ηἰδβ [869 15 ὑπο ῖγν χγϑαδῖ- 
οϑύ ῥσϊνι]οῖο δηὰ ρ᾽θαϑαγο. Τὴ Α Ὗ., ““τοὐιλ τὴν 
οομπίεπαησε" ἷβ δὴ ἱποογγοοῦ γϑῃϊογίης οὗ ὑδμ9 
Βροῦτον 29: Πξ.---ΟΑ. Α. Β.] 

[ἐν. ΤΥ. γὸν 7 ΤῊΐθ νοῦβο σοπηθοὶβ {89 ὕ0τ- 
ΘΓ ρμϑνὶ οὗ ἰμ6 Ῥβαὶη ὙΠ (ἸΔ6 ἸδιΡ ἘῸΌΣ, 
ῖνθϑ 6 σϑαβοῦ οὗ {116 ὈΪοββίηρδ ἡ ἰ οὗ ὑπὸ Κίης 
..88 γοσοϊγοα. Ηασ ἰγιυβίοι ἢ πὰ Φομ ον, 6 ἀ6- 
Ρθημᾶθβ ὕὑροῦ Ηϊα δυὰ ποὶ ὑὕροῦ δἰπη8ο]ῦ δηὰ 
ἐμογοΐοτο 86 β.}} οὶ Ὀ6 τηονοά, Π6 884}} ποὶ Ὀθ9 
Βδίζθῃ ἔγοπι {μ6 ἤτστλ γοοῖς προ Μη 6} 6 18 685- 
ἰ4}}8864.---ΑΟἍ, Α. Β.] 

δίγ. Υ. [ὕ7ὸν 8. ΡῬογοινηθ" “ΤῈ ΠΟΡΘ μαββίης 
ἱπίο 8 ῬΥΓΟΡΙΘΟΥ (᾿αΐ ἰπ ΟΥΘΥῪ Ὀδι1]6 (μ6 Κίηρ 
νν}}}] Ὀ9 νἱοϊογίουϑ οὐοῦ μὶ8β Θῃ οι ΐο8 ᾿᾿ ΑἸοχδηάον: 
“ΒΥ ἃ κἰ πὰ οὗἉ οἸϊπηαχ ἴῃ {9 ἔογπι οὗἨ δχργϑβϑίοῃ 
Βδηᾶ ἰ8 Το] ονοὰ Ὁγ χίρμς δᾶ, 4. 811}}} πηοῦθ 
ΘΏΡΒαίΐο βίση οὗ δοίΐνυθ βίγοηρί!. Τὸ δηᾶ, ἴῃ 
(818 Θοπηθοίΐοι ἱποϊαἀθ8 ὑμ6 ἰά645 οὗἨ ἀοἰοοιίης 
δηὰ Σοδοβίης. ΟορΡ. 1 ὅδ πι. χχὶϊὶ. 17; 18. σ. 10, 
ἴῃ {89 Ἰαίϊοσ οὗ νι ιἱὶσὰ ρῥἷδοοϑ 1)6 νυ 8 ὁ0Ὲ- 

δίσυϑα πὶ 8. Ῥγοροβί(ίου ( 7), 88 ἰὶ ἰ8 ἴπ ἐῃ9 
ἄγϑὶ οἴδυβο οὗ ἰἶἰιὸ σοσϑθ Ὀδίογο ὑ8, ὙΒΠΟΥΘαΒ ἴῃ 
ἔθ οἷον οἴδι8ϑθ ἰξ ΧΟΥΘΓΉ8 (6 ποιπ ἀἰγθοίγ. 
ΤΥ δῺγ ἀἰογϑησα οὗ τϑδπὶηρ γδ8 ἰπίο πα δα, ἰἰ ἰ5 
ῬΓΟΌΘΌΙΥ ποὺ στοαίον (Δ (μα Ὀοίννοου ἤηά βηὰ 
ηπά οὔὧξἐ ἴθ ἘΠ ρἸ18}.".--οΟ. Α.8Β]} 

γεν. 9. βοῖ δα ἃ Βοσυ ονϑῇ.--- Πυρίο]ὰ ῥτα- 
ἴουβ ἰο γοχζαγὰ {18 88 ἃ ποιμϊπαῖδνο, Ὀθοῦ8θ ἢθΘ 
ΤΟΙΣ [η9 ραββαρα ἰοὸ αἀοα," νο806 ψγαὶ 18 ἴγθ- 
αἸΘΣΟΥ ἀθθογί θα 88 8 οοπδιυϊΐϊηβ ἤγο, ὙΠΟ89 
Ρυπίβηποηὶ [5. χχχὶ. 9: Μα]. 131. 19 18 οοῃιρδγοὰ 
0} ἃ ΠΘΡῪ ΟΥ̓Θη 88 {86 ἐπείγμηιεηί οὗ οΘομβατίης,. 
Βυΐ οὐομ Ὑἱῖ {818 ἰῃ ογρχοίδιϊ οι “Ὁ δε 18 8ἢ 
οχρχϑϑβίου ἀογι νὰ ἔγομι οὐ Θοπηθοί:οη8; δηὰ 
οδόνοῖ ἰβ ποῖ ΒΡΟΚΟοπ οὗ 88 8 ἀδνυουγίηρ ἢγθϑ 
ὈΠΕ1] (86 {0]]ονίης οἰδι8θ. Μοβὲ ἱπίογρυθίο σα, 
ἐμ Ροοσθ, οχρ δῖα 06 Θχρυγθϑϑίοη, 85 8 Ἶἴοοβθ 
'σορανίβου δηὰ σϑιιϊπὰ 5 οἵ ϑοάοπι, τ ῖι080 
βιαοῖζο (ἀ ἐπ. χὶχ. 28) 18 δοπιραγϑὰ ἴο {8 Βπι0κο οὗ 
ἃ ὈΓΏδΔ066, οὗ (ο (16 σοῃδιιπιὶης οὗἩ ἐμ 6 ΑἸητηοπὶ 68 
πη (0 οὐϑὴ (2 ϑαῖι χὶϊ 8]).- -ἶῇ [86 τἰσθ οὗ 
ΚΕΥ͂ ΔΏΡΕΥ ἰοοῖς. [Α. Υ, ἐλίπδ ἀπρσεγ].---ϑίησθ 
86 κίης 18 ἰπ 186 ῬΓΘΒΘΏΟΘ οὗ Φομονδὴ, τογ. θ, 
ΜΠ θη ὃ᾽θ ἀἰτοοίβ μἷβ ἴδοϑθ ὉΡΟῺ [ιἷβ Θηθιΐοβ, ἰὑ 
Θχονίβ ἐμαὶ ἀδδιγυσίῖνθ ρον πΐοβ 15. 808}}Υ 
δβογί θὰ ἰο [8 ΔΉΜΤΥ Ἰοοκ οἱ Φοῦοναβ ΗἸἰιχὶς 
Ὁπαονβίδπαϑ {680 Ἰτογ 8 οὗἉὨ 8. ῬΟΥΒΟΠ8ὶ ΘΡΡΘΔΥ- 
8η00 (2 βδπι.. χυὶΐ. 11). [8ο Εἰοθπι: “ΒΘΏ 
(ποὰ (86 ἰκϊηρ) πιδσοϊνοδῦ ῬΘΥΒΟΏΔΙΪΥ δρδίμβὲ 
ἐμ ότ δ 186 μοδὰ οὗ 1} ΔΥΊΩΥ δηὰ ϑιιονγοδὺ {Ππ6πὶ 
ὑπ γ σουπίοπδιισο, Ὀθίοτο το ΠΑΠΊΘΙΥ, ΠΟΥ͂ 
Ψ}}} ποῖ βίαπάὰ Ὀιυὶ ν]]}} 74]].᾽"--αι Α. Β.] 

[ϑιν. ΥἹ γεν. 10. Ρογονηθ. “ Ῥποὶσ ἔγαϊ, 

. ἀρ όθω, μοῦ ὙἱῈ 6 [0Γ ἰπὺπὶ 88 6 ΠΟΥΥ ΟΥ̓́ΘΏ..᾽-“- 
σ. ΔΑ. Β.] 
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-- δ ΠΡΘῺ, Ῥοδίο συ, ἐίε., Κα. ἰΐ. 20, Ηοϑ. ἰχ. 
16; τὸ ΖΔ ΠΥ “ ἔγαϊν οὗ [16 ν οιῦ,᾽ ΡΒ. οχχνυὶὶ. 
8; οχχχὶϊ. 11."--ο᾿ Α. Β.] 

ϑέγ. ΥἹ1. [ον. 11. “ ΒΘΥ δανθ αεἰσοϊοδοᾶ 
οὔ ονἱ! (ἃ. Υ.: 7Τλεν ἱπίεμ δα εὐ). --- ΒΘ 68 : 
“ 1μο ἰάθ8 βοϑίῃβ (0 Ὁθ ἀογὶγεα ἔγομπι δίγείολέπσ 
οὗ οὐ ἰδυΐῃς Βα Γθ8, ποίβ, ΟΥ ρίηϑ, ἔοῦ (86 ρυτ- 
Ρο86 οὔιακίης νι ]ὰ θ6α8ι5. Τμαὶ 16. ὑπ Υ Τογπιοὰ 
δ Ρἱδῃ ΟΥ̓ ῬυΓΡΟΒΟ (0 Ὀγίηρ ΟΥ]}] ὑροη Οοὰ δηὶ 
Ηἰ5 οδυδβθ: 88 ἰδ ιίον ΟΥἩ ΤΟΝ ΟΣ ἔογηιΒ ἃ ρυγ- 
ῬΟΒΘ ΟΥ ρμῥἷδῃ ἰο ἰδ τ ῖϊὰ Ὀθα8ι8. 80 Μοὶ] 
δῃὰ τηοϑὲ ἰηἰογργοίεσθ. αὶ Ηθηχοί., Ηἰ σὶρ, 0)ὸ- 
1} σϑοὺ δηὰ Εἰθ πὶ γοηἀ6ν ἱΐ “Ὁ Τ ΔΟΥ͂ ὈθΩὶ ΟΥἹΪ ΟΥ̓ΟΡ 
11|66,᾽ (Βα. 18 ἰῃ οΥθὁΡ ἰο σαϑί 1 ἄοτα ὑροὰ (66, 
οἱά. {19 ρΆτ8}}6] Ἔἐχρσοδϑίοῃ, 8. ἵν, 8; 2 ὅδῃιν. χυ. 
-- ΤΟΥ 6..}8}} ποῖ ρῥχϑν δ]! .--- Το γοηἀϑεΐηρς οἴ 
(6 Α. Υ͂. 28 ἃ Γοϊειἶνθ οἶδι.δ6 " τολίεὴ ἰλεν ατγὸ ποί 
αδἰε ἰο μεγίοτηι,, ἰθ ἰποχδοὺ δῃὰ 8ρ0115 {186 ἔοτοο 
οὗ [μ6 ῬΟΘΙΓΥ. 

γος. 12. Εοσ ἴδουῦ ὐἱἱ!ς πιαῖσο ἴθ: ἴστε 
τἘιοὶσς Ὀδοῖς (Ἰἰϊ., πιαϊζοὸ πον διοιϊάον, οἷά. 8. 
ΧΥΪΙΙ. 40), νυ τὰν (Ὀον) δἴσίπμθα σὴ ἴποὰ 
Ε186ὸ αἱ δβραΐϊπαῖ τμοὶτ ἔδοθ.---ΑἸοχδηά ον: 
“7}10 σοιηπιοῦ γογβίοη οὗ (116 γβὲ νογὰ (ἐλεσγε- 
τε) 18 ποὶ ΟὨ]Υ ΘοπίγαΓΥ ἰο υϑᾶρ96, Ὀὰΐ ἀΐδὶ ατῸ8 
1.16 Β6η89 ὈΥ οὐδουτγίης 80 οοπποοίΐοι τιῖϊἢ (ἢ 6 
ἰοτοχοίης τ γδθ, τ ΒΙοἷὦ 18 118: “ ΤΉΘΥ 8}14}} ποὶ 
Ῥγουαῖ!, ὀεοαμδε Τίχου 8.4}} τι ῖκο ἐμ πὶ ἰυτη {Πϑὶῦ 
Ὀδοῖϊ.᾽,-ΑΟ. Α. Β.]. 1 Πὸγ σϑιδνκ8 προπ (ἢ 18 
γογ80: “ΤὨοῖν ἰγου ]68 οχοϊίο ἰδ θὰ ἰο βὶρὶι, 
δηὰ ἐἶΐθ ὈΟΜ δαδβίθηΐης δραϊηδί ἴθι ΘΟ 6]8 
ἴπθπὶ ἰο τοΐυγη, δὰ (μυ8 (ΠΟΥ δγὸ ἰδ Κο 1Π ἢ 
Βίγαϊί, δῃά δύϑ ἴῃ βυοἢ 8 οοηάϊ(οη ἐμαὶ ὑπ 600 ζ.}} 
ουἱ οὗ (116 Υγγίης ῥδὴ ἰηίο {1 ὅτγο."Ἢ 

[ὕεν. 18, Ῥογονηθ: "ἼΘ9 βίον Β885 ἀοηθ 
τὶ ἷ8 χοοὰ νν7ῖβ!68 δηὰ Ῥχγορδοίθθ [Ὁ {16 
κίηρ. Νονγ δ6 ἰυγηϑ ἰο ἰπ0 ΑἾΤΟΙ οὗἁ Υἱοίοσυ, 
δὰ ὑσδγ8 Ηΐτὰ ἰὸ τωϑδηϊζεδὺ Η 86] ἴῃ 4}1 Ηΐβ8 
ῬΟΥΟΡ δὰ μἴογυ, αὐ Ηἶθ ῬΘΟΡρΙΘ ΤΠαΥ͂ ΘΥΟΡ 86- 
Κκηυονϊοάρσο Ηϊ δἃ8 [86 ΟὨΪΥ͂ δουγοθ οὗ ἐδμοὶγ 
βίχθηριι.""--Ο. Α. Β.} 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂, 

1, 7Τλαηπλίμϊπεεδι ἴον τοοοϊγοαὰ μ6 0 86 θασοτηΐης. 
Τότ 18 χροδὶ βαϊ ναιίΐου μθὴ Ὠδαρὶ δηὰ }}0 
δέτοο ἰπ 1, δη ἃ Ρ6ορὶο δῃηὰ ῥγί;οθ υμϊΐο ἴῃ ἱΐ, 8 
μὸ} 828 ἴῃ ὑδ6 ϑγαψέρ ἴ0. εὶρ. ἀπὰ θη 8 
κίης Τοὐοϊσοβ το0Γο ἰὼ Οἷα δίγεησίλ ἴμ8ῃ ἰπ 1.18 
οὕ δίγοηχίι, δὰ δὴ {8.09 σομσγοβαιοη 86- 
Κηον]οάροβ (Π6 βαῖημθ νυ} Ῥταΐβο, 1 18 8 δἷχῃ οὗ 
σοτγγοοῦ Ἰυάχπιθηιϊ δὰ ἔσθ Ρἱ είν, ὙΒΊΟΣ κἰνοδ 8 
Βορο οὗἉ {Ὀγῦ6 Ρ ὈΪοδβίῃ 8 δῃ ἃ Ορϑῃβ [8:6 Βου ΓΟ 68 
οὗ οπάατγίης αρΡίπ 688. 

2. Ηδὺ νἰϊο ὁδῇ Ὑ6ΒΓ 8 ογοῖοη 85 δἰἰδἰπϑὰ ἰοὸ 
ἸπῸ0ἢ. ΒΟΏΟΥ δΔηὰ σγοαίηθθβ [Γ ὯδΘ μ88 γϑοοϊνοά 
ὧν ἔγουι Οοα᾽ς δαπά, ἈΘ ΤἸΏΔΥῪ ΤΟ σοι ἰΐ δπιοης 1}}6 
τοαὶ Ὀϊοδδίημε οἵ βυοοθβϑθ. [ζ δ σοπίϊῃυθβ ἴοὸ 
ΤοπιεπιδοΡ ἩΏΘΠσΟ δὶ5 ΡΟΝ οδιηο, ᾿ἰἐ ἩΠ| ποὶ 
ὈΓΙΏΣ ΔῺΥ Βρ᾽ ἰδ] ἱπίυγΥ ἰο ἷπι, ΟΥ 40 ΔΗΥῪ ἰῃ- 
αν ἴο "ἷἶβ βουϊ. Ηοσ πὶ} αἷνο ΟαΟοα ἰλὲ ἀοπον ἴῃ 
(ΒΘ ΚΥᾺ] [ΟΥ, δηὰ ἰπ μαπι]ο ἤδιι αδὰ οὗ αοὰ 
ἩΠδὺ ᾽6 ὨΘΘ68.: Ὀαΐ τοῦθ ἰδῆ {ΐ 6 σοζάδη στον η 
Ὑ1 Βονδ]α6 {ἢ ἐπι ρου ΒΔ Ὁ]6 ογόνη οὗ εἰογπαΐ {{ε 
δηὰ εἐἶο ογονγη οὗ γί σλίεοιππεδε, δὰ ἰηἀθοα 85 [10 
σγαείοις σύ οὗ Ηΐπι γγῆο ἀο68 ὀοχοθεάΐης δϑυηάδηὶ 
δῦοΥΘ δ]} ὑπαὶ νγγὸ 881. δηὰ υπάογδίδηα, 

4 (ἀοττοτη : 4:8 ἀεπιὶ Περ Ή, ἐπὶ αἱο Τα ε, ἰμαὶ ἰδ, οαξ οὗ 
[Π8 ὑπὰ δηὰ ἰηῖο [6 ψαῖοῦ το 1116 ἔγοιι (86 τοοῖ.--Ο. 
Α. Β. 

8. Ηδ ὙΒὸο γοοοῖσεα Ὀϊοδϑίηρθ ἴσοι αοά, 88 
{πο υσίβα ἴο Ἔργεαά (λεπι αὐτοαά Ἀροι οἰ μογβ. Βαὶΐ 
[0 φγϑιίοδὶ Ὀ᾽οββίη κϑ δ γοσοϊγοὰ πη βργοδὰ 
αὐτοδά ὈΥ τ 6 δεαγετδ οὐ αἱυὶπε τευείαίίοη, ἰδ6 
τοραϊδίογβ οὗὁἨ 16 ἀώίογν 9 τοάἀεπιρίίοη. ΤΊ]ιοὶγ 
σοπιηιμπϊοαίοπϑ ποῖ απήγοαυθηίΥ, ἰὺ δ ἔγιι6, ἰγδὴ- 
βοϑρῃηὰ {86 ἐπιπηραϊδὶθ υπάἀογδίδπαϊος; Ὀαὶ {86 Γ9 
'ἷΘ ΠΟ Οὐσδβίοηυ ἰῇ {μἰ8 ἰο Θοποδοδὶ δπὰ ν 880] 
(μ6πὶ ἔχοι 119 οοπσγεσαίίοη. [ἢ ἰθοαι 18 ἀευείορεὰ 
γαῖ Γ (|16 ὠπαεγδίαπαϊ οὗ τονοδϊοὰ (γι ἢ δὰ 
»αγιϊοϊραίίοη, ἴῃ ἀμ)! δαϊναι οη΄ δηε 1116 Ὀοδίιοποὰ 
οἢ μοῦ ὈγῪ Οοἀ. 

4. ΤΏο Ρίοιιβ ΘΟχρογίθποθ {πὸ ργοδίοϑί γὸψ Ἀθη 
{8 60ΥὉὍἁ δΓὸ τοι Οἷα, ΒΘγὸ οἱ θασγίμ πὰ ἴ86 7ογείαδί 
οὗ σγδοθ, δβρϑοίδ ιν ἰπ Ὀϊνὶμθ Βουυΐοο, ἰπ 6 Σ6 ἴῃ 
86. “ἔμ ἐπγονπιεπέ οὗ ἰὕε, δὴ ἴον δν οἰκίης (μοῪ 
ΔΓΘ βαϊ,5βοαἀ νῖ{}} [0 ἴογπι οὗ αοἀ (8. χνὶὶ. 1δ). 
θυνγίης (ῖ8 αν Εν 1 ἔθ ὑἰλ το τὸ δίιἑ πιαπν 6Π6- 
πεῖοα ἴο σοπιδαΐ, τυ ἢ αὐ ἰηβδιηθα ογϑῦ ἰο λαίε, 
ἐχοεί ὑἐμοὶν δίγεπσίὴ ἰ0 ἀεδίγοῦΥ {πὸ ρίουδβ, δῃὰ ἱπ 
(πο γα ιέπεδε βιτθίδἢ ουὐ {πεὲν ποῖ οὗ ἀδβι γαοίϊοπ 
διζαϊηδί (μθ. Βαϊ δ ψ|1Ὸ Ρρυΐ(β Β]18 ἐγμδί ἐπ Οοα, 
Μ}}1 ἢοὺ ἰοἰ8 Ὁ οὐ ἴ4}}, Ὀὺπὶ σι 6 Μ01}1} ποῖ ΟἿ] 
6 ἀοϊϊνοτοὰ δηὰ ργεβογυοᾶ ὈΥ (16 σγαφε 97 (λὲ 
ΑἰΙπιϊσλιίν, Ὀὰϊ νι }}} σοπιρ] οἰ γ σϑμαυΐβὰ δηὰ ἐγὶ- 
ὈΠΙΡ ΟΥ̓Δ 8 ΘΠΡΙΏΪ68 

δ. ἴπ [1689 οἱγοιιπιδίδῃσοθ δὰ, το] δίϊοπ 5 {86 γ6 
8 ἃ ΓΘα8Β0οὴ διὰ βιυχητουδ ἰ0 ἀαέίψ μειϊ(οη δηά 
(μα κδαίνιης. ΕῸΣ ψ6 σουϊὰ ποῖ ἀΐθρθηδο υὙὐιὶ 
οὐ 8 γέδίπηρ ὦ» ἴἰο Οὔ δϑϑἰβίβδῃσο, δῃὰ {}6 ΟΠ σΔΟΥ͂ 
οἵ Ηἰδ ροιρεν, ἷῃ ΠΥ υπαάογιακίηρ οὐ δἰ ἑυδιίΐοη οὗ 
ουὖῦ ἴθ. Τἷβ, μογθοόνοσ, τὸ οὐσῶν ΠΠ|κονν 186. ἴο 
τεοοφηϊΖα, δ ἰο εαρτέδε ἩῚ|}} σἰαά ἰλαηλ μίηεεε ἴῃ 
Ῥτγδιβδίης αοὰ, το 18 ἃ8 τπποἢ {110 ἔγμς Ζἤεγο δπὰ 
μο ἐγὼδ ΟὈΉΦΏΕΤΟΥ, 88 ἴ.6 [μοτὰ ΟΥ̓́ΘΡ 8}} Ἰοχὰάδ 
δηὲ Κιης ΟΥ̓ Σ δ}1 Κίῃ β. 

ἩἨἩΟΜΙΓΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ττῦθ ἐλαπχιμίποθ ἰοταγὰθ ΘΟ οὐ 8 Δὴ Ἔχρτϑβϑίος 
οὔ ρίουα 7ον, διὰ ἱπἀθ6α οὶ ΟὨ]Υ̓ ἴῃ 1[}6 λεῖρ απά 
ψῇα ὑμαὺ Βαντὸ Ὀδοη γοοοῖνοα, Ὀυΐ ο}16γ ἴῃ (80 
δίγεησίἦ απᾶ ἰουα οὗ Οοὐ νῃϊοὺ 89 ὈδΘη τηδὰθ 
Κηονῃ.--ασοὰ ἀεαγδ Ῥγαυογ, θυ Ηδ ἀο68 317 πιοτὸ 
διὰ κἶνϑϑβ ," πιοσγὲ (Δ 4}} ννὸ αδὰ ΟΥ̓ ἀπαεγδίαπά. 
--α ρίουβ κὶπρ οοῃΐοδβοβ ἐμὰν ἢ 88 μιἷ8 Ἵγοιον 
οι αοὐ, Ὀὰὶ ἢ6 ναΐιθ8 {6 ὀγονῃ οἵ εἰεγπαὶ {8 
ἴαν τῆοτο ἔδδη ἰὴ 8 σοίάεπ ογοινῃ, δηὰ ἰμ6 7ον ἐπ 
ἐλδ ργεβέποθ ο"Γ Οοὐ ἴδ ἩοΥίδ τοσο (0 Ὠΐπὶ ἰΒ8ῃ [86 
φίοτν οὔεατγίλίν διισοε88.---- ἢ ὙΠῸ 1.88 ὈΘ6Ὼ αποἰπέεά 
Ὀγ οά, ἰδ Ρ᾽αοεα Ὀγ αοἀ 88 ἃ δέεδδίησ 707 οἰλέτε, 
αι (18 θ᾿ νίμθ ρωγροδα παὰ8 118 οοπιρίδίε τεαϊϊζα- 
ἰἰοπ ἵπ ζει Ολτὶδέ αἰοηε.--- 06 “Ὁ Ὀδ8868 ἷπι- 
86} 7 ἰὼ (89 ἰουε οὗ ἀοἀ, δὰ ΒιιρροΣίβ μὲῃ 8617 ὉροΩ 
{80 δίγσεησίλ οὔ 6 Μοδβὲ Ηἰρι, Βαβ (9 Βοϑϑὶ δέ- 
συγ δραϊηδί ἐοίίεγίπσ ἀπὰ αἰ πο --- 9 ΘΊΟΥΥ, 
ταπάσυν, ἀπ δβίγθηκί οὗ »γίποες 18 ΟὨΪΥ͂ ἃ τ6- 
βοοιίοη οἵ {10 πιαΐεδίῳ οΥΓ Οοά; τ οτοίογο (ἢ 086 ΔΥῸ 
116 σγεαίεδὲ διιοὴς ἔμ θῖι μ0 δέγυά αοα (86 τηοβί 
οομδοϊοης οὐ Β}γ.---Τ ὁ ἀποϊπίεα οὗ ἀρὰ [88 8, ἐδρο- 
7οϊά ἰαϑὶς το μογίογπι; μθ 18 1) 8 πιράϊαίογ 9 2) .- 
υἱπο δίοεδίπσ, δυὰ 3) δὴ ἐχϑοιίοῦ οΓ Φίοίπο 7μά- 
πιεπί. 

ΒΤΑΒΚΕ: Οαοα᾽β ρσοοάπῃο88 18 8ι1}}} 8ὸ χγϑδὶ ἰο- 
νατὰβ Ηἶἷ ομἱ]άγοη ἰμαὶ Ηρ οἵϊξοη σὶνοβ {ποῖ 
τὰ] ἢ τοΥ6 ἐδ ΓΠΟΥ͂ ΒΑΥ͂Θ 1110 ΘΟΌΣΤΒΙΟ (0 8διδὶκ ΟΥ̓ 
ἴα Βορο (Ερξ. 111. 20).---άβ Ἰοῃρββ δὲ Ομ γἶδὲ ᾿ἶνεεδ, 
Ηἱβ Ὀοϊΐονοῦβ τιιϑὶ ᾿ἰκαννδο ᾿ἶγο; ἴον Ηΐβ ᾿ἰῖ6 ἰδ 
{πον 1186 (σοι χὶν. 19).--- 9 ποῦ] ἀϊγ-τἰη ἀοὰ 
[τοῦ ]6 ̓ μ τα ΒΟ ΙΥ98 ΟὨΪΥ ἴῸΣ ἰθΡΟΓΔΙ ὈΪοδδίη κα, 



ῬΒΑΙΜ ΧΣΊΙ. 166 

Β68}}} οὗ Ὀοὰγ, γτἱοῖαα, σγοδὶ μοῆον, δηὰ Ἰοης 
ἴδ : δαὶ 41} ()}18 ἴα ἃ ἀγϑαῃλ δηᾶ βῃῆλα οὐ ἰη 6ο0ηλ- 
ραγίδου πὶ ἢ [6 ὨΟΔΥΘΏΪΥ δὰ οἰθγηαὶ Ὁ] βϑὶ ἢ 5 
οὔ (86 ρΡίουϑ.--- ΓῸΘ 0. 6 θα! οἰἀΐηρς {6 ἴδοο οὗ 
θΘοὰ, παϊσὴ ἰδ κ69 ρἷασα ἤθτα οἡ θϑγί ἴῃ ἔδὶἐ, 
δηὰ ἴῃ (6 ἤδοτα, Ὀπὺ ἴῃ Ὠόανθη ἴδοθ ἴο ἴμσθ (] 
δόμα ᾿ἰϊ. 2).---ΕΙΓουσενον σον ἀοα ΠΟΥ͂ Βθθῖῃ8 ἴο 
Ἰοοῖ ἀροῦ ἰδ δπ6πιῖϊο8 οὐ Ομγίϑι, (Π6 τότ Μ}}} 
Ηἰβ δῆχοῦ Ὀπγ δζαϊαϑθὶ ἰἤθαι ἴῃ {μ6 αΐϊαΓο.-- θ᾽ 
86 Θποηλῖ 68 οὗ [6 ΟἸ τσ ἃγα πα ὉΪ6 ἰ0 ΟΔΥΓΡΥ͂ 
οαἱ ἐδεῖν τνϊοϊκοά 6" 58 ἀριϊϑὶ ἴΠ9 Ηοδα οἵ ἰἰ8 
ομπγοῖ, 50 (ΠΥ ψ]} ποὶ δριίησιὶ ΠῚΒ το Ὀ 0 Υ8. 
Τυογοίογο δ δοπιίοτγί 6} γ86 ΘΠ άγοῃ οὗ (6 Μοβὶ 
Ηἰκ  Ηδ ννυῦο ἰ8 ἴον 8, ἰδ σΥΘδίον δηἀ βίγοηζοΥ 
(885 Α11 {πλ’ὲ δτ ἀφαίηϑι αὐ (1 Φοδη ἵν. 4).---Ο 91- 
Αἵρκα: ΟΘὁ}} Ἰοο 9 Ὁ διυν ἰϊθ ἀρόη 86 ὑσὶ οἵ 
Ηἰ5 ἐποηνίθα; γοῖ ἱ Ηὸ ἰἰα8 βίοτοά ᾧἃρ πἡζαίηϑι 
ἰΒθὰι ἴον 4 ἴοι; {ἰπι0, 6 ν0}}} ραπ ἢ νγῖτ}Δ 811}} 
ἔτοδιου βου ΟΥ̓ αὐζογνγαν}3 --ἀξίεπ: Οαοα ἢπ9 
Ηἰδ ἸΙαλῖτθι εἶπ 843 γ͵0ὸ}} ἕοῦ ΗἶβΒ γαῖ ἢ 88. ἴον 
Ἠΐ9 ξγδοο.----ΕἜ ΒΟΉ : ΦΟΥ πιυϑὲ ΠΠΆ}}Ὁ (ΟἹ ον ραΐα : 
Βοῖρ [(οἹονν γόοιο; τ 6 Ὀϊοϑϑίης (06 συγβϑθὶ [6 
Κοϊάθ σγόοσγῃ ἴἢ6 στόν οὗ ἰΒοῦη9:; ἰἰἴθ ἀδλίῇ ; 
ἀδοογαίοαῦ ἀπὰ ΠοηΟΡ δ8[18118.-- ΒΒ! απ: Ετοπι 
[88 τδη κί] γοοοσαϊοη οἵ ὑἱ αοὐἱ π645 (ἢιι5 
αν ἀοηο ἴον ἴ06 ἰκείηρ, δηὰ ἱμπουθίογο ἴῸΓ (ἢ 6 
πιοὶθ ρθορὶθ, θ0νγγ8 ροοὶ σοηἤάσπορ ἴῃ 81}}} ἔατ- 
186 Ὁ δ59ἰ53ϑίιλ πησα ἔγοιῃ (α.--ΟΟΈΝΤΗΚΕ: ΑἸ] το- 
Εου(β ἰὼ (6 νον] ἃ ἀγὸ ΟἸἿῪ ἰπϑίγαηθηῖβ οὗ αἀοά 
ἴο ὈΪ6589 ΔηὴΠἢ οἰ αϑι1ῖ56 1109 Ὠδίϊοη8.--- ὈΙΕΌΕΙΟΗ: 
ταδί ἴῃ αοὐ ἰ5 δὴ ἱποχυ λα ᾽α βίγοη κί, νυ Εἰσὶ 
τοδϊηἰδ᾽ηβ ἰὯ6 ΥἱΟΙΟΥΥ͂ ἰπ 411 ὨδΟσσϑ 1Ἶ65, δηᾶ 
(δτουκὶι δἰἱ βιυβογί ηρη.---οτο αοα ροἶνοϑ 70, 
ποϊπίης τὶ] νθηΐαγο ἰο ἰγουῦ]ο ἃ8. 

[Μλττη. ἤκπευ: ἤδμοη Αοα᾽Β Ὁ] ΟΒδί ἢ 28 ΘΟΠ16 

Βοοηον, δηὰ ρῥγουθ γἱοῖθῦ, ἔμ Ὑχ6 ἱπηδρῖῃ9-- 
6 {Π6Υ 86 σίνοη ὈΘΙΌΤΘ γγ1ο ΡΓΑΥΘα ἴῸΓ {Π Θ1., 
Ὀοίοτθ 8 ΓΘ ΓΟΒΑΥῪ Γ[ὉΓ ἰμθπὶ|, παν, ὙΠΟ 6 
ἴοδυθὰ {Π6 σοηίγαγυ, --ἰ βοῇ 1 ΓΩΔΥ͂ Ὀὰ6 ἰγΌ]}Υ δ6ϊά, 
188ι Ηθ ῥτγονθηῖοα 15 ψὶ τ ἱμθ. Νοίμίηρς, ἰη- 
ἀφο, ργονυθηῖϊθα Ομ γὶδί : Ὀὰὺ ἰο πιδῃκῖπα ΠΟΥ͂ΟΡ 
ΔΒ ΔΏΥ ΓΔΥΟΥ ΙΟΓ6 ΡΓΘΥΘΏΙΠἢρ (Δ οὐν ΓΘ ΘΙΏΡ- 
υἰοη ὈΥ͂ ΟΒσίϑί, απὰ 4}} (Π6 Ὀ]6886α ἔγυΐϊϊ8 οὗ Ηἰ8 
τηοαϊδιίοη.---ΒΆΒΝΕΒ: Τγαϊ ἢ πηθοῖ5 ΟΥΓΟΡ Ὀοὶα]γ ; 
ἔασο ἰο ἴδο6, δῃηα 5 ποΐ δἵγαϊα οὗ ἃ αν ἔριιϊ. [ἡ 
ΘΥ̓́ΘΟΥΥ 5υο σοπβιοῖ ΟΡΓΟΡ Μ1}} αἱ εἰπιαίοὶν γίοϊὰ : 
δὰ πΒΘηΘΥΘΥ [86 ψ]οκοα σ0Ππι|6 ΟΡΘΏΪ ἰηϊο 6οἢ- 
Β᾽οἱ νη αοἄ, (ΠΟΥ τυϑὲ Ὀ6 σοπιρο]ϊοὰ ἴοὸ ἰυγη 
αηὰ 866.--- 4}} ὑπὸ ἀονίσοβ δηὰ ἀοβὶγϑβ οὗ (ἢ 
νἱοκοὰ τγσογο δσοοιῃρ] δ μοὰ, τἰ ζιι θουβη 688 νου]ά 
ΒΟΟΏ 668850 ἴῃ {6 φαγί, τοὶ ίου δηὰ τυἱγίαθ 
νου ὰ σοῖο ἰο δὴ οπὰ, απὰ ουθὴ αοὰ που]ὰ σθδβὸ 
ἴο ΟσδΌΡΥ (6 ἐβΠ ΡΟΏΘ. ---ΘΡΌΒΟΕΟΝ: ΜΟΓΙῸΟΥ ἴῃ 86 
6Ά86 Οὗ ΠΙΔΗΥ͂ Οὗ 8, Γᾶπ Ὀρίοτα οὐν ἀθβὶγ8 δῃὰ 
ῬΓΆΥΘΓΒ, δηά ἰΐ ΘΥῸ Ουϊγυῃ 8 ΟἿΡ δπάθαύοσβ δηὰ 
Θχρθοίθῃοῖθθ, ἀπ οὐθὴ ΟΡ ΒΟΡῸΒ ἃγὸ ἰϑῖϊν ἰο ἴδ; 
ὈΘμἰπά. --Ργουθηϊόηὶ στᾶοθ ἀΘΒΟΥΎΥ͂ΘΒ ἃ ΒΟηᾳ.---ΑἸ] 
ΟἿὟΓ ΤηΘΓΟΪ68 8ΓΘ ἰ0 Ὀ6 ν᾽ ον θα 8Δ8 “' δὲεδδῖπισα,᾽" σΥΠ18 
οὗ ἃ ὈΪ]ε896α ἀοὰ, τηρϑηῃὺ 0 ΓΏΔΪα ιτ.5 ὈΪ]6Β8θὰ :; 
{ΠΟΥ δΥῸ “ ὀἐδεδίησε οΓ ροοάπεεε,᾽᾽) ηοἱ οὗ πιοτὶΐ, Ὀαὶ 
οὗ ἴγϑο ἴανοῦ ; δηὰ {Π6Υ̓ δοῖηθ [0 ἃ8 ἴῃ ἃ »γευέηί- 
ἴπσ ὍΑΥ͂, ἃ ΜΑΥ οὗὨ ρῥτγιιάσηϊ οτος, Βυ ἢ 85 ΟὨΪΥ 
Ῥγοσθηίης ἴον δου ἃ αν ο δύγδη ζοα.--- ΕΟ 8 {ἴπ|6 
186 ἔοοθο οὗ αοα ΠΙΔΥ͂ τακὸ Ὀο]ὰ δάνδμοοἊ, δηά 
ιγοδίδη ἰο οὐϑῦ ΓΟ ονουυ βίης, αὶ 8 ἴον (168 
οὔ {86 οἱοοῖς Μ}}} δἰἴορ (Π6 ἴδοο οὗ (Ποἷγν δι Ἶ ΓΒ. --- 
Αἱ βγϑὶ {ΠΥ δάνδῃσθ ἘΡΕΌΘΕΙΕΙΝ Θηου ἢ, Ὀιιὺ 96- 
ΠΟΥ͂ΔᾺ τηθοί8 ἔμοῖ ἰο (Πποῖὶν ἰοοίἢ, δηὰ ἃ ἰδδίθ οὗ 
{πΠ6 ΒΡ υἀφιηοηίβ οὗ αοὐἀ Βρ6θα 1} γ πλαῖτο8 ὑπ 6 1 
β69 ἴῃ ἀἰδιλδγ.---Ο, Α. Β.] 

; ῬΒΑΙ͂Ν ΧΣΧΙ͂Ι. 

70 ἐλὲ ελίο Μιδιοίαπ ὡροπ Αὐ)εϊειλ δλαλαν, Α Ῥεαΐπι 9.) δαυϊά, 

1. ΝΥ Οοά, μυΥ 6οά, ΜΕΥ μιαβϑὺ δου ΟΥΒΑἸκθη το 
ΡΊιν ατὲ (ἤχου 80 ἴαν ἔγοτη Βδ]ρίηρ πι6, απά ἔγοην [μ8 πογάβ οὗ τὴῦ τοδυϊηρ ἢ 

2 Ογ Οοᾶ, 1 ΟΥΥ ἴῃ {86 ἀαγίηθ, θυΐ που ποαγοβὺ ποὺ ; 
Απά ἴῃ 186 εἰ ιῦ βοαβο, δα ἅτ ἠοΐ Βἰ]οηὐ, 

8 Βυὶ ἴῃσοαυ αγέ Ποῖ 
0 ἰάοι ἰμαὶ Ἰαβαθένοα μι ῬΓΑἕβοβ οὗ [αγβοὶ, 

4 Ουγ ἰδίμοτθ ἰτυσίρα ἰη (ἢ66: 
ΤΟΥ ἰτυβίαά, δά ποὺ αἰάδὲ ἀ 6] νοῦ {Πθτ. 

δ ΤΊΟΥ οτθα ὑπο {Π66, ἀπ ΜΕΘ ἀο]νογοά : 
ΤΠΟΥ ὑγρά ἰη ἐΠ 66, ἀμ τότ ποῦ σοῃουηαοί, 

β Βυ 1 απ ἃ ΨΟΥΠΙ, ἀπ πὸ ΠΊ8Π: 
Α τϑργοβοῖ οὗ τπθ, δηα ἀοδρὶβεά οὗ [0.8 ῬΘΟΡΙ6. 

Ἴ ΑΙΙ {ΠΥ [Πα 866 τὴθ ἰδυρ ἢ Π|6 ἴο ΒΟΟΓΉ: 
ΤΏΟΥ δῃοοὶ οαὖ [π6 1ΐρ, ἰΒ6Υ Βῇδ!κο 89 μοδά, ϑαγίπρ, 



1606 ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ΡΒΑΙΜϑ. 

8 Ηο (ἰτυβίρα οἡ ἰῃ6 [0 Β᾿"} ἐλαΐ ᾽6 που]ὰ ἀο νοῦ Ὠἶτη: 
Τοῦ ἷπὶ ἀΘΙ γ Υ πη, βοοῖηρ 6 ἀο] σι θα ἰη μι. 

9 Βυΐ (δου αγέ Βα ἰδαὺ ἰοοῖκ τὴθ ουὖ οὗ [Π6 πο : 
ΤὨου αἰάδι πιᾶκθ πὰ ΒΟρ6 τυλόη 1 τϑαᾶϑ ὍΡΟΙ ΤΩΥ͂ πού μου Β Ὀγοδβίδβ. 

101 νγὰβ οαϑύ ὕροὴ [866 ἔγοπι {Ππ6 πποπὶῦ : 
Του ατέ Υ Οοα ἔτγοιι ΤΥ τοί μοῦ Β 6 ]]Υ. 

11 Β6 ποὶ {ᾺΓ ἔγοτα πιὸ; [ῸΧ σοῦ ]6 ἐδ ποῦ; 
Εὸγ ἔΐογα 8 ΠΟΘ ἴο ΒΕ. 

12 ΜδΩΥ Ὀ0}18 βᾶγο σομπιρβϑβθα [Ὲ6 : 
Βίγσηρ διιίί8 οὐ ΒΑΒἤδη πᾶν Ὀοβοί τὴθ τουπά. 

18 ΤΉΘΥ ραρϑα ἀροπι τὴα εὐἱξ, {πον ταου ἢ, 
Α5 ἃ ταυθῃΐϊηρ δπα ἃ τοδγίηρ ἸἸοΠ. 

14 1 δὴ ρουτοα ουἱ [κα Μαΐου, 
ΑΠπὰ 8]}] ΓΑΥ͂ ὈΟΠ6Β 8Γ6 ουὖ οὗ Ἰοϊηΐ: 
ΜΥ Βοδγί ἰβ {|3ὸ νᾶσχ ; 
ΤῸ 1Β πιοὶ ρα ἴῃ {πΠ6 τοϊἀβὶ οὗ τὰν θονο]8. 

15 ΜΥ βίγθηριῇ ἰβ ἀγὶθα ὕρ [πὸ 84 ροίβῃογά; 
ἃ ῺΥ ἴοηριιο οἰθανθίῃ ἰο ΤΑΥ͂ δ; 

Απά ἰδοὺ μαϑὺ Ὀσουρηῦ πὴ ἰηΐο {86 ἀυδβύ οὗὨἨ ἀρδίῃ, 

160 ΕῸΣ ἀορβ ἢανα ΘΟ ρββθθα ἴὴ6: 
ΤῊ 8556 1} 0}]γΥ Οὗ 1π6 πιοκοα πᾶν ἱπο]οβοα ΣΩ6: 
ΤΉΘΥ Ρἱογοθα ΠΙΥ͂ ΠΆΠ6Β δηα ΤΩΥ̓ ἴδοί. 

17 1 τὰΔῪ 61] 811 ΤΩΥ͂ ὈΟΠΘΒ: 
ΤΉΘΥ ἰοοῖς απα βίδσο ὈΡΟΏ Τη6. 

18 ΤΉΘΥ ρδτΐ ΤΥ ΡΆΓΤΙΠΘἢ 8 ΔΙΏΟΏρ; {861}, 
Απὰά οδβί Ἰοίβ ΡΟ ΤΥ σψοβίαγο. 

19 Βιυὶ Ὀ6 ποὺ ποὺ ΤᾺΣ ἔτοια πιο, Ο ζ ΒΕ}: 
Ο τὯΥ βίγσθηρίῃ, μαβϑίθ ὑπ θα ἰο ἢ6]} πηθ6. 

20 Ῥοϊϊνοῦ ΤΥ ΒΟ] ἔγομῃ [Π6 βοσα; 
ΜΥ ἀδυ]ϊηρ οι [86 Ροντοῦ οὔ 186 ἀορ. 

21 ὅαγνϑ τὴ6 ἴτοι {δ6 110Π᾿8 του τἢ : 
Εὸγ μου παβὺ Βθασα π6 ἔοσα (86 ΠΟΥΙΤΒ οὗὨ [Π6 ὉΠΙΟΟΙΊΒ. 

22 1 11] ἀθοΐαγθ {ΠῪ παπὶὸ ἀπο ΤΑΥ͂ Ὀτοί ΓΘ ΙΗ: 
Τὴ [ἢ τηϊαβὲὶ οὗ [6 οοῃρτορδίίοῃ ΜὙ{|1 ῥγαΐβο (8668. 

29 Υο {πδΐ ἴδαν (πΠ6 ΟΕ, Ὀγβϑὶβθ δἰ πα; 
Α]] γε {δ βορὰ οὗ ὅδοοῦ, ρ)] οὐ Ὗ Ὠΐτη; 
Αμὰ ἴδαγ ᾿ϊπὶ, 8411 γο [86 8β6ρ0α οὗἉ [δγβ6]. 

24 Ἐὸγ ἢ δίῃ πο ἀοβρίβοά ποῦ δ βογτϑά {π6 δ] οΐοι οὗ (80 Δϑή]]οίοα; 
ΝΟΙΠοΥ μα ἢ6 14 ἢΪ8 ἴ866 τοι ἈΪΤᾺ : 
Βυὺ “θη δα οτἱϑα υπίο ἢΐπι, ΒΘ οαγά. 

25 ΜΥ ργϑίβο δλαϊΐ δὲ οἵ ἴπθ6 ἱπ π6 στοδαὺῦ σοῃρταρδίοῃ : 
1 ν}}} ΡΑΥ͂ ΤΥ γοτβ θοΐογο {Π6 πὶ (ῃδί ἐΥπαα ὑπ 

26 ΤῊΘ πηθοῖκ 8881] οδὶ δῃὰ δ βα βῆρά: 
ΤΉΘΥ 58}4]1 ργδῖβα [π6 1.0Ὲ}Ὁ [δ] βθοῖκ δΐπι: 
ὙΌΣ δΒοδτὺ 8}8]] 1γα ΤΌΤΘΥΟΓ. 

27 ΑἹ] (86 δηβ οὗ [π6 που] 8}}411] Το θτη Σ πᾶ τυστῃ πηΐο [80 ΤΟΒΌ : 
Αμὰ 8}} {86 Κἰπάγϑαβ οὗ [16 Ὡδ ΟΠ 5}}8}} ᾿τουβὶρ Ὀδέοτο (866. 

28 Εὸν {86 Κίῃραοιῃ δ [Π6 1,ΖΟΕΡΈἘ: 
ἈΑμπᾶ Β9 δ [86 βΟΥΘΓΠΟΣ διμοηρ [δ 6 πδίϊοι. 
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29 ΑΙ] ἐΐεν ἐδαΐ δ6 αὶ ἀροι οασίϊ 8}18}} οδΐ δῃα πουβῃὶρ: 
ΑΙ] {86Υ (μδΐ ρὸ ἀοπη ἴο (6 ἀυδί 5841} ον Βοΐοσο Ηἶμηι: 
Απα ΠΟΠΘ ὁ8} ΚΘορ 8]ἴνο Ηἷβ ον βου]. 

80 Α βοϑὰ 888]] βοῦγϑ Ηἷπ: 
τ 88}8}} Ὀθ δοοουμπίοθα ἰο ἴπ6 Τ.ΟΒΡ ὉΓ ἃ ζϑηθγαίίοῃ. 

81 ΤΉΘΥ 8}}8}} ΟΟΙη6, δπὰ 8}}8}} ἀθοΐδσο [18 σὶρ ὐδουβηθαθ 
Το ἃ ρθορὶθ ὑμδὺ 88.411 θ6 θοσῃ, (δῦ μ βαίῃ ἀομο ἐλίϑ. 

ἘΧΕΘΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

9 ΟΟΝΤΈΝΤΕ ΑΝ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. Ἧ [(ἢ Γαβροοί ἰο 
(86 ΤΊ] 6, οἷά. [πἰτοἀυοίϊου.--- 9 Ῥβαΐαχ Ὀοχίἢ9 
πὶιδ σα} πς ὕὑροη αοά, το τα ῃ 7οδ8ι8 1.56} ἀἱ- 
ΤΟΟΙΥ 88 δὴ δηχίουβ ΟΥΥ οὗ 0116 ΒΟΥΘΓΘΙΥ σου 16 
δηδ ργοβοηΐβ 1ἰ86 17 85 ΔῊ ΔΌΧΙΟΙΙΒ ἱπΠαΌΪΤΥ [ὉΣ (89 
Γεδϑοῦ οὗἁ δΪ8 Ὀδΐπρ ὈΣ5α κοὴ ὈΥ αοα (τον. 1), ἴπ 
ποῖοῖ σοπάϊΐου {80 θυ ΓΟΡ 1.48 Πἰτη8617 οχίου- 
ΒΑΪγ, ἰΒουρῖ ᾿ΙΘΓΏΔΙΥ 6 18 ΟἸΟΒΟΙΥ υπὶἰοα ἰο 
σοά; ἴον "5 Ιου δηὰ Ῥουβου θυ ἢ ΟΥῪ [ῸΣ ἀ6} 'νο Σ- 
Δὴ66 49 ποὶ γοὶ δα 8 Ποαγίης (ΥΟΥ. γ ΤΕ Ϊ5, 
ΒΟΝΟΥΟΥ, 15 ΘΟΠΊΓΑΓΙΥ ἰο ὑ86 πδίαγο οὗ Οἀοά (τοτ. 
8), δηὰ {16 ΘχροΥ 6866 οὗ ἐπ ζαί Β6 18 (γοΓ8. 4, δ). 
ΤΗὸ πιϊβουυ οὗ [86 Βυ Ἕγοῦ ὙΠῸ 18 "ΠΟῪ δ] ηγοϑὶ 
ἐτυϑιοά, 18 {1 ΤΏΟΓΘ ὈΒ᾽η[Ὁ] δ ἱποοηοθίναὈ]α, 
(δδὶ ἱοχοῖθον τ ῖ8 Βα οοηαϊίοῃ, 15 ὑταβὶ ἢ 
Θοά, ν ϊσὶ 8. ναὶ} ἰγοννη ἰο {9 Ρ6ΟΡΪ9, 18 τηδὰθ 
ἰδ οὈ]εοοὶ οὗ ὈΪΟΟΥ βόογὰ (γοτβ. θ-8). Τδουσὰ 
βοογηδά, 6 ΓΟΟΟΖΏΪΣΟΒ δα ϑϑογῖβ ἢΐ8 ΘΟΙΙΩὉ- 
πἷοη τὶ αοὐ 85 ργουϑὰ ἰο δἷτῃ ἔγοιη .ἷ8 ὈΪσΓ(Β 
(τεσβ. 9, 10). Οα εμὲ8 ὙΟΥῪ δοσοιιηὺ ἢ6 δρϑδίῃ 
.Ὧϑ ρ ἢ 6 ΟΥΥ οΟὗὨ ὈΓΒΥΘΙ ἴῸΓ ἀο] γα μ66 ἔγοτῃ 
ΒΕΆΤΟΥ δη ρα οΡ Ρ6Γ]] οὗ ἀθαίῃ (γογ. 11), τ ἢ Ϊσἢ 
86 ποῪ ἀοβουῦῖῦ68 δὶ ἤτϑιὶ δοσοσαΐϊης ἴο 8 Ἔχίθγῃ δ) 
{ἐγ ΓὉ}Π 658 {τ Γ8. 12-] 8), δηα [6 δοοου ἰὴ ἰο ᾿(8 
εἴεοιβ ἁροῖ ΒΒ ρϑύβοι (Υ6γ8. 14, 16), δηὰ ἤπα}}γ 
δοοοτἰης ἰο 115 ΒΡΘΘΑΥ͂ ΔΟσΟΙΙΡ] ΒΒ χοηΐ ΔΙ ΓΔ Υ 
εχρἰδιποὰ ὈΥ ἷβ8 δῃθπιΐοθβ (Υο τ. 160-18), ΤΠῸ 
ῬΓΆΥΕΥ ἰ156 1 18 (π6ῃ υἱἱοτοα δοοογάϊηρ (ο 115 6556 }- 
τα] βα )οοὶ (γογβ. 19-21), δὰ οἷοβοβ ἴῃ ἃ ΤΌΤΙΩ 
πιο ἱποϊυ 468 ὑἢ 6 ἀΘθΌΤΘΩΟσΘ οὗ ἰ(Β Ὀοΐηρ Βοαγα. 
Τ8ε σομδοαῦοησο ΟΥ̓Τ15 Μ|}} Ὀ6 [86 ῥτγηΐβο οὔ αοὰ 
ἴὰ [88 Θου ζτοδίϊοη οὗἉ (86 ὈΓΘΙΒΓΘῺ ὈΥ [86 τηοῦτἢ 
οὗ δε ἀεοϊϊ γοργὰ οὔθ, (γ 6 γβ. 22-24), ψ 110 Ψ1}] [}- 
Δ] ἰδ γοῦ8 ΠΟῪ αἰίοτοαὰ (τος. 26), ὕγοπη τ ΒΘ 
δροΐϊη βαϊγδαί οὐ Ὑ01}1 αὐὶϑϑ ΓὌΤΘΥΘΣ ἴῸΓ ἴθ 086 ψΠ0 
ἴεν αοἀὐ δηὰ ββδτθ ἐἱμβεγοΐῃ (τοῦ. 26). 186 ἰαϊ- 
ἴον πὶ} οοπϑίδι ᾿κΚουίδο οὗὁὨ οσοηγογίοα ποδί θη 
(νογ. 317), ἰπ τοι αοα ν1}} υἱπαϊοαῖθ Ηἷ8 βονϑ- 
τείχηιγ (τον. 28), 4}} οὐ βοτὰ Βονγονοῦ Ηδ ἔθϑαβ, 
Ὀεσδι86 ΠΟΥ͂ ΒΟΥ Ηΐπὶ (Υγ6γ. 29), δηὰ μου Ὁ 
ῬΓΌΘΟΓΥΟ5 ἔσο ζοησγαίϊοη ἴ0 ζοπογαίϊου ἴδ 6 βορὰ 
οὔ ἐμ6 βογυδηίβ οἵ ἀοἀἂ (τσ. 80), δῃᾷὰ οδυβ68 ἰὲ ἰὸ 
ἔτον ἰπίο ἃ ρϑορΐϑ οὗ ἀοά, ἴῃ νὰ 16} 18 ργοοϊαϊπχοὰ 
πιδὶ δ πδ8 ἀἄοπο ἴὉΓ ἰδ θὰ (Υ6}. 81). Τμὺβ α 
οἷοδθ δηὰ οοιηρδοὺ ἰγαΐῃ οὗ (βουρὺ 5 ρίνθῃ, 
πΒΙΘὮ τίβοϑ ἤγοι [86 βίγαϊ 8 οὐὗἤἨ ρουϑοῃδὶ αὐ] οί ὁη 
ποῖ ΟὨΪγ ἰο {π6 οὶ 5 οὗἠἨ δδδύγαποο οὗὨ δὶ τ ἰὴ ἃ 
ΒΌΤΟ ἀοἰ σόσδηοο ὈΥ οὐ, Ὀυὶ δάνδηο68 ἰο (Π6 δυὺ- 
Ἰΐωο τἱδίοῃ οὗ δϑγὸ βαϊνδιΐοῃ πῃ αοά, ὋΣ (μι ο86 
οὔἱ οὗἉ 411 πιδίΐοῃϑ, γὙδ ἃγὸ οοηγογιοα ἰο αοα. Ιη 
(δὲ νἱδίοῃῃ ὑπ γ 18 8ὸ ᾿1{{10 οὐ άθησθ οὗ ἃ Ἰαΐδσ 
δοροϑοη, ἐμὲ ταῖμοῦ {π6 αἰ διὶο ραγιϊσαϊα 
Τίβπι 18 Ἰδίου, τ μὶ]βὶ ὑπ 6 ρσορβθοὶθϑ οὗ μ6 ὉΪ688- 
ἴῃς οὔ 4}} παίιΐουϑ ἴῃ ἰ86 βοοὰ οὗ ΑὈγϑδμδπι, Ὀ6- 
Ἰοηχεὰ αἰτοδαν ἴἰο ἐμ Ῥδυγίγο 8] ρονγὶοὰ. δὶ 
8ὸ πἰκὰ (ἢ 6 ἰδησυδρμο οὗ (16 ῬΒαΪπι. 1) 6} 1{280}} 88 
δῆονῃ ποὶ α ΤΟΎ ΟΟΥΤΟΒΡΟπ ἀθῃσοβ ὙΠ Ὠαγνϊΐο 
Ῥμδ] 8." ΒΕ] τϑαν 48 ὕ8 οὗ 186 δοί (Πδὲ ἴῃ ψο- 

πιᾶπι, ὙΟΥ. 2, τ ὮΔΥΘ 8 δηοίοηΐ ΗΘΌΡΘΥ δ66- 
δαιϊνο δηἀΐηρ ΔἰΟΣ γαγὰβ Ἰοδί, υἱοὶ 18 δοσοτάϊης 
ἴἰο Ορροσὶ (υοιγπ. Αδίαί., 1857) ἴτεαυδηΐ ἴῃ [89 
Αδβδυυίδη συ οἰ ἤοστα ἰδοῦ Ρ ] 08, 88 τγν9}} 88 ἰδ9 
δοοαβαιδνο δηαΐϊηρ ἴῃ ἢίλ υὑπδοὰ δἰγοδαν ἴῃ (ἢ9 
Ῥρηϊδίδυσα τυ ἰοὶ ᾽ϑ 866} ἴῃ [86 ἔτσο Βαραχίθροιι., 

ΓΝ, γον. 109, ἀπὰ Π.2)», τοῦ. 24, ΑἍἜὔἰβίογὶδδὶ) 
ΤΘίοσ 6 Π69 ἰ0 ἐμ6 οοπάιποὺ οΥ̓͂ μα ρμίουδ 88 ορροβοὰ 
ἴο {89 γϑθε}8 ἱπ ("6 Μδδοδῦθϑδῃ {ἰτηθ8 (0]8}.) ὉΓ 
ο ἐμαὶ οὗ {πὸ ν δ ΡΘΟΡ]6 ἰῃ αχὶϊθ ἰὰ ἐπ ὶν 4116- 
(ἴοι ὈΥ (86 Βοδίμβθῃ (18ακὶ, Κιπιοδῖ, 9 ἤοίίθ, 
Εν 61), 8 ἢ ΠΟ ἸΠ0ΓῸ ὉΘ ργονϑὰ μη [90 δορο- 
δἰ (ἴοι ὉΥ {π6 Ργορβοί Φογοτΐδα ἴῃ (89 ἀδγπ οὗ δὶθ 
11-ἰχοδιηθοῦ δπὰ βυδβοαυθαί ἀο]ίνογδησο (6 Σ. 
ΧΧΧΥΪΙ. 1] 584.} ΒΒΟΥΕΥ Ὀθίογθ {86 ἀοβέγαυσίίοη οὗ 
“μά, τ θῆσ6 ἐμθ ργοθροοί οὗ ἃ Π6Ὺ σοηθγαί οη, 
δῆ {89 Θῃιίτοὶν αἰ ογοηῦ ἰομθ οὗ ἰμ6 Ρβϑδ]ὰ ἴῃ 
8:0 ΌΤΙ ΘΡ δ πα Ἰα((οΥ ἢαῖνοΒ ἰ8 ἴο Ὀ6 οχρ]αϊποα 
ΗΠ21ᾳ); ον ἱπάθρα 118 σοπῃηροδίϊἑοι ὈΥῚ 1Π6 Κίηρ 
οζϑ κί ἴῃ (μ6 ἐἶπλο οὗἁ ἷ8 αἰβίγοβϑβ δηὰ ἀθ] γο γ- 

Δὴ06 ἔγοτα ϑβϑημδομοῦὶ Ὁ (988η}. Τμο διγυοσίιγο 
Οὗ 86 Βίσορθοβ, ὑϑυβθϑ, δὰ |1π05, 1ἰἰκοννἶθο, ἰῃ 
Ῥανὶ ὙΘΓΥΥῪ αἰββί πα ΑΓ ἴῃ Ἰοησί ἀηὰ σγίμπι, ᾿ο5 459 
ποὺ ἰο {110 ἰΐπο οὗ (ἢ 8 ἰγδηϑιιΐοη ἔσγοια (1.6 ΘΟ η 6Ἶ89 
ἰηῖο {86 Ἰοο86 816, ΟΥ̓ ἴο 8 τον οὗ 1689 ρΡοοίΐο 
ἰδ] θπὶ δηὰ 8111}, θαῦ αὐ ζι!68 σύμ ΟΣ ἃ ραῖπδί {1} 80- 
Ροβί(Ἰοη οΥ̓͂ ΠΠ6ΥΘ ἸΓΘΓΑΓΥ ἰΔΌΟΥ, οΥ οὗ 8 ἔγθθ ρο- 
οἰΐδ681 Θοῃοθρί:0η ΟΥ οοϊηροδὲϊίου, ΘΒρϑοί!}]} 1 νη 
Θδι ποῖα {6 ἔδοῖ, ὑμδι 4}1 18 ἐγσοαιθὰ ἱπαϊνι ἀι}}Ὺ 
δῃα ἴῃ ΡΟΥΒΟΏΔΙὶ ἐθγηϑ, δηα 18 γοίοσγοα ἰοὸ δοίυδὶ 
ουθηΐβ δηα ΘΧΡΟΓΙΘΏΌΟΘΘΒ. “ 
[τ ΜΈΒΒΙΑΝΙΟ ΟΗΑΒΆΟΤΕΕ.---ἼΓ πον τὸ αἷς (0 

τ Πδ ΡΟΓΒΟΏ, δηᾶ ἰο ΟΒ6 οἰΓουηβίδ 668, Β6ηἰ- 
Ιλ Θη 8, δηἀ ΘΠ αγδοίου, {86 τ ΟΥ8 Π ΘΓ ΒΡΟΚΘῊ 8ΓΘ 
ΘΠ ΙΓΘΙῪ ΔΡΡτοργίδίθ, (ἢ. 6 ΒΏΒΥΓΟΣ 6. ΟὨΪΥ Ὀδ, ἰ0 
κίης θανίὰ ἔογῦ {86 τροϑὶ ρδατί, γοίὶ δἰπιοϑὶ βι1}} 
ΠΛΟΥΘ (0 Ζοβὺ8β ΜΒ ΐοἢ 18 ΟἸγὶϑὶ. Τὰ ΐδ 8 80 ζ6π6- 
ῬΔΙΪῪ τοοορηϊζξοα ὑμαὺ ἰΐ ἰθ ὈΠΉ ΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ἰο κα άτι69 
πΠ6 ρδυι σα ϊαῦ ἔδαι στο τ ΐο ΓᾺ]Ὺ ᾿α 8017 ἰἰ. 
ΤῊῈΟ πόσο αἰῆσυ] αὐοδίϊοη, ΒΟΉΘΥΟΣ, 18. {}}18, 
ΒΘΙΒΟΡ ἰμ689 δ.Θ ΟΠΪΥ͂ ΘηΘἸορίθ8, τ ϊοῖ ΠδΥΘ 
ὨδίυΓΑΙΥ Οοσοδϑβίοηθα ἃ ΘΟΙΡΑΓίβοη οὗ (86 ἴδιθ 

11,19; χχχύ. 22; χχσν. 21, ποοὰ ᾿χχὶ. 12), {6 πδηο οὗἉ [ἢ 9 
ϑοιι! ΠΤ [ ΓΠ (Ρ6. χχί!. 20 ; χχχν. 17). Όπ6 ἀδδὶ σηδίϊοη οὗ φαϊοῖ 
δ πα γοδίαηδίίοη Ὁ ΤΥ (Ρκ. χχὶϊ. 2; χχχίχ. 2 ᾿ἰχχὶϊ 1: 
ΘΟΙΏΡ. ΙΧΥ͂. 1) ΑΓδ6 ἴ0 ι18, 0 ἀο ποῖ Ἰἰταΐῦ [μ9 ἐυπιας θανίαϊς 
Ῥβδῖπιβ πὶ ΗΙσὶς ἴοὸ Ῥδ8. 1|}.-χίχ. ὧδ δανὶ ἶο Ῥϑσοπ ΑΓ Ἶ68. 
Ιη ΟἾἾὟΘΓ τοϑρεςῖς, Πκονγΐβο, ἔθ ΓΘ τ Ὠοϊ ἸΔΟ κ Ὡς δἰ τα ΠΥ 68 
ψῖ ἢ οἴοΓ δηοίοπὶ Ὀανίαἶο Ῥ881πὶ86 (σοτρ. Ῥα. χχί!. 29 τ ἢ 
Ῥβ. χχυὶ!. 1, σοί ἀοτγῃ ἴο [Ὧ6 ἀπὲ, ἴο [ἢ 6 μὲ, {1.6} ἐπ ἸαἴοΓ 
Ῥβα] 8, 65 ΡΒ. οχ εἰ. 1, ἰπ 18εἰ Δ ἢ δηὰ Εποκ.) Ἐϑρθοίϑ"Πν (ἢοαθ 
οἵ [86 ἐΐτηο οἵ 840], 85 Ῥβ. ἰχίσχ. (οοπρ. 8. χχί!. 26 ν ἴῃ Ἰχίχ. 
82) δηὰ ΡΒ. ᾿ἰχ. (οοπρ. ΡΒ. χχίΐ. 16 τὶ 1ἰχ. 11.".-0..Ἁ. Β.] 

4 [ῬΟΓΟΏΟ: “106 Οἷἀ6Γ 26 .. 16} ἐμ ΘΥργοίοτβ οὶ {Π9 ἃ ΠΠἢ- 
ΘΗ. δπά ἱπουρῆς τπαὶ τ1πρ δογον οὗ ἴθγμθ)] ἴῃ οΧ]]6 ἈΟΤΘ 
1.6 δ] 6ς οὗ [6 δίῃ χοῦ δ οοπιρί ἰηϊ.--- ΤΠ ουἱ δὐἀομιίης {Πἰς 
σίου ἴο [Ππ6 [111 οχίθηϊ, ἰὲ [5 80 ἴθ τ πΟΓΓΠΥ οἵ οοπδιἀογβιίοη 
ἐπδῖ ἰδ Ρροϊηῖϑ ἐο τ δῖ [8 ῬΓΟΌΘΔΌΪΥ ἴΠ6 σογγθοὶ γίϑυ, υἵζ.. παῖ 
[ἢ ῬΒΆ11 τ σοπιροδοὰ ὈΥ ομδ οἵ {Π0 Θχ]θ8 ἀπτίης ἴΠ6 Βη- 
ὈγΪοη ἰδ} οἀρινν. Απηὰ τῃουρὶ 1:6 (οο ἢ ρ8 δπὰ ὄχρτοϑ- 
δἷομδ ΔΘ ΟἰΘΘΥΪΥ ἰηάϊνίἀυα}], ποῖ πϑεοπδῖ, γαῖ (ΏΘΥ δγὸ [Ὧ9 
(661 1 58 δ ΘΧΡΓΟδδίοηΒ5 οἵ Οὴ6 Ὑ80Ο 5Β}}}Εἔὅὄδϑ ἢὩΟΐ ἸΉΘΓΟΙΥ 88 8 
ἐπάν π6], Ὀσὲὶ 80 ἴο δρϑαῖὶς ἰῃ ἃ σοργοοεοηίδίϊγο οἰδγϑοίοσ."- - 

2 [οἱ τζος δ: “ ΤΏΘ 681} οἵ ρταῦοτ ρπιητῦκ (δι. χχί!, ' Ὁ. Α. Β.] 
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δὰ ποτα οὗ 7685 ψ τὰ {86 Ρτοβοηὶ ἀοβοτὶ ρίΐοι, 
δα τοπάογοα (ἢ εἷν δρρὶσαϊίοη ἴο Ηΐπι ροβαὶδὶε, 
Ὑἰδοαῦ ἀοΐηρ νἱοίΐθποο ἴο {86 ἰοχὶ (Δ᾽ αἰ. χχυ]], 
8ῦ, 48, 4θ;: Μαγῖκ χνυ. 84: 70δη χῖχ. 28 8α.; Ηοῦ. 
᾿ΐ. 1184ᾳ.)}) Ηδ νῆο πιοῦν ρσγαπίβ (818, γν}} Βοοῃ 
9 σομτνίησθα (μαι ἢδ σα πηοί βίορ ἤθτθ. ΕῸγ (Π 6 
Τοϊδίΐου δοίη ἐἰο ΒΙ Ὁ] 1ς4] θανὶὰ απὰ θαν 8 
ΒΟῺ σΟΠ 5158 ηοἱ ἴῃ ΠῚ6ΤΘ ΔΥΌ ΪΑΥ Γοϑο  ὈΪΘ 668, 
Ὀὰν ἱπ ἃ ἐβογουρῃ-ροίΐης τοϊα οπϑΐρ, δμὰ ἐ8 
Τουπαοὰ ποὺ ἴῃ δοοὶἀϑηίαὶ οτἰ(ἰοΐϑπιβ, ΟΣ ἱπ 600- 
Ὠϑοίἑ0η8 ΟΥ̓ ΟΠ Θ᾽ Β οΥ̓ἢ οἰιοοβίηρ, ν᾽} ἶσον ἀγο ὑθ 6 ἢ 
Βραπ οὐ ζαγι ον ἴῃ βο οἸβεῖο Γυσδ: Ὁ ἴῃ (ἢ 9 
ξονθγηπθηὶ οἵ Θοάἀ ἴῃ ἢἰδίογγ. ἴπ (18 ΘΟ 60- 
(ἴοι (86 Ῥβαὶπὶ πηαδὶ αἱ 1688ι, Ὁ9 γοβαγάθα 88 ἰγ- 
Ρὶοδὶ ; δπὰ ἱπάδοα νγὸ ἃσὸ ῃοΐ δἱοινοὰ ἰοὸ (δὶ ηἰ 
οἶμον οὗ (Ὠ Ῥογϑοῃϊ βοαίίοη οὗ (6 ρϑορὶϑθ οὐ [8- 
ταὶ ὈΥ 8ὴ υηκπόνη ροοί (06 ἤϊοιι 6, ΟἸ5}.), οΥ ἴὸ 
ἰμβορὶ Ὀοίνϑοῃ Ομ γίδὶ δὰ αν 16 ἰάθ8] μοῦ- 
Β0η. οὗ {μ6 τὶ ριιίθουβ (ἢ ϑῃ κβί.), ἴο Ὁ [8:6 ΓΘ ἢ 668 
ΔΙῸ Θη(ΙΓΘΙΥ σοπογοίθ δηὰ παν ἀυ}. Βυὶ ὀνοη 
ἐἷ8 ἀεδηϊτ'οα ἀοοθβ ποῖ βυϑῖοο. Τὰ6 αυοδίϊοῃ 
δἰ}}} Το 818 ἴο ὉΘ δηδννοεγοα, τ ποίδοῦ (π6 Ῥεδϑὶα 
8 ἰο Ὀ6 τοβαγάθα ἃ.8 τ ΓΟΪΥ ἰγρὶοαὶ, ΟΥ (Ὑγρῖδα]- 
Ῥτγυρδοιΐο8), ΟΥ ΤΠΘΓΘΙΥ͂ Ῥτορβοιΐοαὶ, ἐμαὶ ἴθ αἷ- 
ΤΟΟΓΥ δηὰ πιο δίε Μοδαΐίδηϊο. ἴῃ ἰἰ6 βυβὶ 
6886 δεγνίἃ δρϑακβ ποὶ δἱ 8}} οὗ (6 Μοβϑίαϊ, υαὶ 
οὔ εἰ 580] δῃὰ 88 οση δυνδθῃίυγοβ---οὗ (ἢ οὔἴἶἑοίβ 
δηα Θοηβοαῦοηοοδβ σοπποοίθα ἩΠῈ Ποῖ ; δηὰ (ἢ 6 
ἐγρίοδὶ τοίογοθοθ οὗ {Π|ὸ86 νογὰϑ του]ὰ 6. ΟὨΪΥ 
ΒῸΒΘΑΌΘΠΙΕΙΥ ἱπ ἴμ6 οοπρᾳτοζαίίοη. ΤὨΐβ βυρρο- 
δἰ(ἰοη ἰβ Ορροβϑά ὉΥ {{| οἱγοιπηδίθησθο, {μαι ἴῃ {ἰ6 
Ἰϊ6 οὗ θανία, τ δὲ (86 (πὴ οὗὁἨἁ [9 ρΡογβοοιιΐοθη 
ὉΥ 880] πυϊσυϊ δδογὰ 86 ἰδίου δὶ ἐουπαάδιΐοη 
ἴον δύσι οσργοββίοπθ (Οα]ν., γϑηοπι., ΤΠ0]., εἰ 
αἰ.}, γοὶ πο οἰγουπιδίθποθβ πο π ἴ0 08, οὶ ΘΥΘἢ 
1 88π).. χχιίϊἹ. 28 8βᾳ. (τοθ Ηοΐπιδῃη), ἴθ ἰδ θπι- 
Β6Ι͂Υ68 501 δ οἢ σοπιρ] αἰ πίβ πα βυσ ἢ ΠΟΡΘΒ 88 
ἰ8οδθὸ δ δχργοδβεα. ΜογΟΥΟΣ, [Π)6 δβυρροϑὶ- 
ἰἴοη οὗ ἃ ροοίϊ68] ΒΠΙΠΊΔΥΥ͂ οὐ ᾿ἷβ Οχρου θα ὈΥ 
{π6 τσὴ ἰνἰοα Κίης ἴῃ (6 ονθηΐωρς οὗ ἷ8 116, 
ἤηἀ8 115 γοδυϊαιΐου ἴῃ 186 ἱπάϊν! τ] οἰδγαοίοτ- 
ἰδι1σ8 οὗ {πὸ Ῥβαὶπι δ᾽ γοδαῦ γορϑαϊθαϊγ πιοηϊϊοηοα. 
ΤῸ Ῥύυτθ Ὠἰδιοτῖοδὶ ᾿ἰπεγργϑίαἰοὴ (Ῥδυ]ι8, Εοἷκ- 
ΘΡδηη, ὃδὸ ἢείίο, Ηυρίοϊὰ, Ηἰ τὶ, δμὰ ἰπ μδνί 
Ἠοΐτλθη}) τ ἰοἢ δὺ ποδί τηδῖζοβ ἰῦ ἃ ἸΏΘΥΘ {Υ̓ὮὦὉῬΘ, 
Ὑσῖ δοσογαάϊης ἰο Κυτίς, 88 αἀἰβοουοσοὰ ον 
Διο 115 [ὉΠ] ππθς ὉΥ (6 ψνίϊοτα οὗ ἴ6 Νὸν 
Τοεβίδιηθηί, 1ἴ8 Θη  ΓΟΙΪΥ υηθϑιἰβέβοίογγ. ἤο |Κο- 
ἶδο ἐμ6 ΠΙΘΓΟΙ͂Υ ΡτορΠοίΐο8] ΟΡ αἰγοοὶ Μοββίδηΐο 
ἰπιογργοίδιίοη οὐὗὁἩὨ 1809 δηοίθῃί δγπδροζαθ, Ἡδμίοῆ 
Τοραγάβ (ἢ 6 Ηἰπα οὗ (89 τηοτηϊης ἀἰγθοῦΥ 88 ἴμ 6 
ΠΆΠ6 οὗ ἰπ6 ϑεκίπδς, δηἃ Ὧ8 8 βυθοὶ οὗ (δ 
ΔΡΡΓγοδοδίηρ τοἀοτιρίΐοη, 80 Ἰϊκονν δ (6 οτίῃο- 
ΔΟΧΥ οὗ ἰδ δποϊδηὶ οἰ ασοῖ, νυ δἰ σ ἢ τοΐογγοα οδοῖ 
δηὰ 54}1 ἸΟῪ ἀπ ΡῬΥΟΡΟΥΪΥ ἴο ΟΜ γίδὲ δἵοῃο, 
ὀχοϊυαίης αν. Εὸγ ἰμαὶ δηοϊθηΐ ἱπίογργοία- 

4 [ΑἸΟΧΑηοΥ (ΟΠ ον Ηοηρπίοη ότι ἔπ πα: “ ΤῊ δυ ήοςοὶ οἵ 
Ἐπ Ῥεῖ πι ἰ54 1116 ἀο! νόγαποα οἵ ἃ γἰαπίοουβ ϑυ δογον ἔγουι μὲ 
φηδαηιίοδ, δ (6 οὔἴϊιμος οὗ ]ιΐἰ 9 ἀο᾽ γϑύβηοθ οὐ οἴμοτο. [{ ἰδ 
80 [ταυπιθὦ 88 ἴ0 "8 Δρῃ! θα νἱπουϊ υἱοϊθησθ ἴο ΘΏΥ (86 ὕδθ- 
Ἰοηαίης ἴυ {πὸ οἶαϑ5 ἀοϑογὶ "»ο, γοῖ δο [δὶ ἰξ '᾿ψὴ8 ΠΥ νογί- 
ἢεὰ οηἷν τη ΟἿ ἰἢ ἴΠ0 Ἠρδαὰ παηᾶ τορτοδοηϊηίνο οὗ {Π6 οἷαπα 
ἰη χυσϑιίοη. ΤΠ ἱπεπηοάϊη 6 ΒρΟΆΪΚοΣ ἴῃ ἴὯ6 Ῥβη]π ἰα Δη ἰάοα] 
ῬΟΓΘΌΙ, πὸ τἰχῃϊθουδ δουυδηῖ οὔ 726 Πονϑῆ, ὑυυἱ πἰ8 ογὰσ παν, 

. ἴο ἃ οογίαί οχίθηϊ, ὈΡ δρργοργίβιοα ὮΥ͂ ΝΥ δυδαγίης Ὀ6Ι ΙΟΥΟΓ. 
δπὰ Όν 6 Ὑ)80]6 δύ εγί ης σπαγοῖ, κ5 ἸΘῪ ἤλυθ Ὀδδ ἴῃ δὶ] 
κε." -Ο. 4. Β.] 

ἡ [{ογάδννογι : “ΤῊΘ ΠΙπὰ τορτγοδοηῖθ ἱππόσοποθ Ῥόγβε. 
συἰρα ὮΝ ἤπο0860 ὙΠΟ 8.6 σοπιραγοά ἰπ ἢ ῥδΆΪπι ἐο ἈΠ ἰλπήθη, 
ΠῚ (Ποΐγ ἀομη σποδίης ἰξ. ἴο ἀσδίῃ, ϑοὸο τόσ 16. Απὰ δα 
Ἠϊηὰ ἰδ ςαἸ]οὰ πὸ "Π πα οὗ {ππῸ μεογηΐν. βιιο Μὰ8 Ομ γος 
αἱ Ηἰες Ραββδίοη. [6 νν88 πιο 688 υἰηὰ ; Ης ν8ο (ἢ9 " θ)87- 
δβρείης τοι οἱ ἰεἰρκὲι ; Εἶθ τὸ ἸΟΥΘΙΥ διὰ ῬΡΌΓΟ 88 [1:6 τ ΟΓΙι- 

εἴοῃ ἐπεὶ ἱξ ἰ8 πὸ Μοδβδίδη Ηἰπιϑϑὶῦ δ 0 Βροδῖκα, 
8 ἱησουδίβἰοπὶ τὰῖϊ {89 σπαγδοίου οὗὨ (Π6 ῬδαΪαι, 
ψθ]σἢ ἰδ (Ὠσουρδουϊ Οὔ 6 ΟἹα Τ εβίδιηθηὶ δηὰ Ἰγεὶ- 
δα], βηὰ {π6 γ6 18 ποῦ 8 ΒΥ} 8 Ὁ]0 ἴ0 ΒΒΟΥ [δὲ Δῃγ 
ΟἾΠΘΙ ΡΘΥΒΟΙ ἴδ5 ἰο Ὀ6 Γοχαγάἀοἃ 85 βροακίης ἴῃ (89 
Ῥἶασθ οὗ ἴμ6 Ῥβαϊτηἶδί. ἀπά [89 πεν Ρἰ!δ86 οὔ 
(8 ἱπιογργοίαιοη, (δαὶ (6 δυΐθοῦ 85 (γ8η8- 
Ῥογίβα δ᾿ π|586}} ἱπίο {86 ρΡαεγβοῦ οὗ ΟἾ τὶβί, βρϑλ- 
πᾳ ἴγοπι Ηΐπὶ ἰπ (10 ἄγβὶ ρογδοὴ (΄. Ὁ. Μίοδ., 
ΚΏΔΡΡ, ΟἸδυ88, εἰ αἰ.) 18 ἴῃ Ῥατί τ ΓΟ ὶΎ (Π6 ἰη- 
γογϑίοη οὗ (86 ἔογηυ}6 οἵ }}}8 Βίδη- Ροϊπί, ΡΑΓΙΥ͂ 
8 8} .- Δ. δι οπιρὶ ἴο Τϑοο 6116 (6 ἢἰΒίΟΓΙΟΑΙὶ δπὰ 
Μοεϑίδπϊο ᾿πιουργοίδιοπβ. ΕῸΓ Δ ΊΏΘΓΘ οχίοτπαὶ 
υπίοι οὗὨ ὈοΓ μι οΥρυθίδυ ἢ 5 νν ΒΟΓΟΌΥ ΒΟ0Π16 ρΟΓ- 
(ἰομβ ἃγ6 γοΐζογσοὰ ἰο δαυϊά, οἰ βούβ ἴο (6 λῖ6β- 
βὶδ, δοοοτάϊης 88 6 ἱπάϊνι ἀπ} ἤθδίυγοβ οὗ ἐδ 
ἀοβοτὶ ρίϊου δὶ [η6 οπ6 οὐ (6 οἶμον (ΒυάϊηοΥ, 
οποηια, 64.886) πουϊὰ ποὶ Βδι ΒΕ ὺΒ ΔΩΥ͂ ΠΙΟΙΘ 
{Π8ὴ ἴΠ6 Δοσορίδποσ οἵ ἃ ἀου 6 86η86, ἃ ιἰϑίοτὶ- 
08] δῃὰ δ διοβοϊδηἷΐο (ϑι16 7). Ὑπὸ ἤγεϊ πιθῃ- 
ιἰοποά διἰἰοιρί, πδιρ νυ, ἀσδβίγογβ (ἢ 6 ΠῚ οἵἉ ἰδ0 
(οχί δῃὰ 18 γοΐογθησοθ, Ὀυΐ ἴΠ6 ᾿δϑὶ τρηϊϊοποα 
ΒΆΡΡοΒι(ἰοὴ ἀοδβίγουβ ἐπ ποΐΥ οὗ 118 τηοϑηΐϊηρ. 1 
ἷβ ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ͂ ἱπογοίοσο ἴοὸ ἀοῆηῃθ (6 ἰγρίθδ8) 
Μεβδιδηϊο ἰηἰογργοίδιΐίοη (Μοϊαμοίμοι, Οαἰ γί, 
Οτοῦ., ΟἸενίο., Ὀπθτγεῖι, Τοἱ]., Κ 611) πιοτα δο- 
συγ οὐ 85 ἱυρίοαὶ ργορλείίραί. Ἰποη ὑἤογο Ϊ8 
μοί πψγουρσθΐ ἰηΐο (π6 ἰοχί ὈΥ {|ὸ ΗοῚΥ ϑδρίτὶΐ 
Δ Μοδείδῃηϊσ δοῆβαὸ ὑπο ἰο ἴδ6 Ῥπδίηνϊδι 
ΗἰπΒο ΙΓ, ἴῃ ἃ ἴοτι οὗ τοόογάβ νι ΐσῖ 885 ἔοιυπὰ ἐ{8 
ΓΔ] {Ἰδ) πη ομὺ ἴῃ {110 ΒΒ ΟΥΥ͂ οὗ 688: θυ Βανίὰ 
ἴῃ 86 δρίτὶι, (μι ἰθ δροδϊκίηρ 88 ἃ Ῥὑσορβεί Β88 
γοχαγάἀοα Εἰταβοϊῖ 85 ἃ ἰγρε οὗ 116 Μοβϑίδῃ βπά 
ῬΥΟΡοβϑἰὸΒ οὐδ οὐ ἰμΐβ δοοουηΐ, θθσαῦβο ἢθ 
ΒΡΘΕΚΒ 659 880}. Βαϊ ἐπθη [Π6 σοτροβί 10 σ8ῃ- 
ποὶ 74}}] ἰηίο 89 ΘΑΥΪΥ ἃ Ῥεγὶοὰ οὗ θαυ ᾿ἰ ἴδ 88 
(6 {ἴπ|6 οὗ {86 ρΡογβοουϊίΐου ὈΥ ὅδ], ἰο ν δῖοι 
ΜΓ ἃ σΟΥΓΟΒροπαΐης Τυπαἀδπιοηίδὶ ἰάθα, Ἵυθῃ, 
Ῥο᾽ ζϑοβΒ δαπὰ Β6}}] 8ι}}} σεῖοσ. ΠῚ πυρὰ 
τοδίον Ῥγοῦ δ ὈΣ ΠΥ τὸ τὐϊχὶ τ πἶκ οὗ 186 ἐἶτηθ 
οὗ ἴ)6 δίχιϊ ἔγοπι Αὐβδίοιῃ ἴο {π6 ὙΠ] ΟΡ Π 688 
(Βιιάΐῃ ον), δηὰ 80 ἀδηφεοτν οὗ Ἰοβίπρ ἰΒτοηα δηὰ 
᾿Ἰἰἔθ δοῃμοοίοα ἰδογον τῆ. [1 ῥσοΐοῦ, ΒΟΜΟΥ͂ΘΓ, 
{Π6 αἰχουχηδίδησοβ ἰο νι ΐσ Ῥ8. χυὶὶ. γοΐον, τὶ 
118 σοποϊυδίου Μ ΕΘΝ 888 8 Μοβδίδῃϊο ΟΠ δοίο. 
ΤΒΟ ργορδμοίίο οἰαγδοίου οὗ [88 Ῥβδὶπὶ 18 ΟΧ ρ τ 88. 
'γ Ὀγουρῃΐ ουὖἱ ἴῃ Φοδπ χὶσχ. 24, ἰοβοίμον ψὶῖἢ 
116 Ῥτορ θοαὶ σμδγαοίον οὗ {86 ῬΒδ]τη δὲ. Μ δι ἢ. 
χχνὶϊ. 8δ. Τ6 ὑγρῖσαὶ σμδγϑοῖοσ οἵ {86 Ῥεα]ηι 
8 ΤΏ ΟΤΘΟΥ͂ΘΡ σοηΒγπμρα ΌΥ͂ [6 ἴκοὺ (ΠῚ “9 6ε 5 Οἡ 
{8 ΟΥ̓ΟΒΒ ΒΡΟΔΚΒ ὈΔΓΙῪ ἔγοπι ἰδ 6 οἱ ΓΟ πηϑίϑ 668 
ἀοδβουϊ δοὰ ἴῃ 11} 18 Ῥβαὶπι (90) χὶχ. 28, 80), ρηι σιν 
ΡΓΆΥ 5, Ἰαιηοηίίης ἰπ (6 ννογὰβ νν δίοῃ Ὀορχὶη (μὲ8 
Ῥβαὶπι (Μαδιίῃ. χχνὶϊ. 46; Μαῖὶκ χν. 84): γοὶ ηοῖ 
ἰῃ τογὰβ οὔ δχδοίὶν (86 βαπιῈ βουπά, Ὀυϊ ἴῃ 186 
Ατδπιδίο ἀἰαϊοοί, δοσογαϊ ὨἾΥ ποὶ 88 ἃ αυοίδίϊοῦ, 
ΓΠΟΓΘΟΥ͂ΘΡ' πο ΤΠΘΓΟΘΙΪΥ͂ 85 ΔΡρ]οἀ ἰο ΗΠ 56]7, δαὶ 
88 ἰληρίιαχο δ οἷν Δρρτοργίδίθα, ΟἾΪΥ οἱ (86 
ξτουπὰ οἵ (μῖ8 δοῖ!] ΔρΡρσγορτγί αἰΐοῃ οου]Ἱὰ τὸν 22 
οὗἩ {5 Ῥβδία Ὀο ἰγοδίοα ἴῃ Ηροῦ. 1. 11, 88 186 

[ηχὶ δηὰ οδτὶν ἴῃ {Ὧ9 τπιογηίης, ὁ ἩΜΠ|1|6 [ἃ δ γοῖ ἀδεὶῖς,᾿ Ηἰε 
ΒΆΥ͂ Ὠμπίογβ τπίγαϊοὰ ἴοσ Ηἰΐἱ ἀραῖς (Μαῖει. χχτνὶί. 57: 
χχυὶ. ἡ. Ομτίδε, (ἴθ ἰπποσοηξ δπϑπά ϑροίϊοος Η πὰ, [8 σσὩ- 
ἐγαδιοά ἰὰ 6 Ῥπαΐπῃ τ ἢ (6 }»0}}5 οἵ Βαβιδο, δὰ τθ6 ΓΔ’ 
γοηΐπε δπὰ γοδγίηρ ἰἰοῦ (νοσα. 12. 18).᾽"---ὐὸ ΤΊιΘ ὁομσηγτθοιῖ 
ορίηϊυπ οὗ 81} ἀδποίθηϊς θαροδίθουβ πᾶν ὈῸ δητηηνοιὶ Ὁ ἴῃ (110 
ποτὰ οἵ Ε(. Απρυδίϊηο ἤότο: " Θιίο ἡ τς ἐπ ρέγκον ἃ ΟΥ̓ 
εἰῤαὶ»" οτὖι δ Ἰποοάογοϊ Ὄχρύοϑδοθ ἐξ, ἐγ ἰογά (Ἰεγίδί 

ἴα επὶ9 Ῥπαΐπὶ κ8 Μδῃ, ἐπ πιτίβα δη. ἢ ἐπθ ππιὸ οὗ 
ἐδ πδῖϊγο .᾿ δηᾶ ἴπ6 ΟἸυγοῖ, να ἀσοϊαγαά μον ῥάξο 

τωϑηΐ ἴα εἶθ δοΏμ6, ὉΥ δυροϊηῃιίης {π19 ῬΒαϊΏλ ἴοὸ ὑθ Ὁδοὰ ἢ 
αοοὰΐ ἕτίάδν.".-.ΟἍ. Δ.Β. 



ῬΒΑΙΜ ΧΧΙΙ. 

νογὰβ οὗ Ομ τοὶ Ηἰπιδοῖῦ, [ὑ 18 ΘΑ5Υ ἰ0 υπάσογ- 
εἰδδιὰ, ΒΟ ᾿υΐΠῸΡ ἴῃ ἰηἰοτγργοίίϊης (π18 Ῥβαΐαι. 
τειϑδϊποὰ ἐγεθ ἀλΥ8 δηὰ πἰρηιδ δας ὉΡ ὁ Ὀτοδὰ 
δηὰ 5}1, θῃ ΓΟ ἸΏ 86665510}6. 

ϑιν. 1. εν. 1. ΜΜῪ Οοά, εἰο.--- [8 δορί, 1188 
τελιὶ 4 δίαΐΞ-ειγ Οοα ὕὑροῦ 6, πδιρϑὶν Ἰοοὶε. 
ἴδε δου σαγδ ἴθ γο σπλα ἰηϊο {86 ἰοχί οἵ ([ιΐ8 
θτεοὶ ἱγδηδ᾽διΐοη, νυ ἰοσῖι 8 (οἰ ον Ὀγ ἰμ6 γυϊ- 
ζλίε, [16 τηδγζίῃ 4] σίοδδ ὁ ϑεὸς λ5 (9 τοι πογὰ. 
Ἠονοότνοῦ, (6 οἰίαἰιλου 8 οὔμο Νὸν Τοδίδιηοηΐ δηὰ 
(86 οἱδεῦ διυοίθηϊ ἰγδηβὶ αἰ οῦΒ βίον, ἰδδὺ 6 
τοδϊης οἵ ἰ(ἰ Ηδθῦτγον ἰοχὶ ͵8 ἐ|}86 σογγϑοὺ ΟΌΘ. 
ἴδο γτορειἰοη δον ἰῃ9 ἀορίἢ5 οἵ (86 Δηχίοθί 
(ἰ Κίηζε χυὶ!. 87: 2 Κα μ5 ἷν. 19; 56ΓὉ. ἦν. 10) δῃὰ 
(86 τόπου οὔ (6 ἰηαιίγγ, ΜΒ ΐοὰ ἰ8 ποῦ ἴο ὯΘ 

τάει 85 δὴ ἰπαυ  ΥΥ οἵ ἰσιρϑιίθησο δη οὗ ἰδ6 
β65}} ΠΑΡ ἴὸ ἀεδβραῖγ (πα »ἴ.). ποῦ ἱπά θοα 88 8 
ἐσϑδοὶ ἰθαἸ ΥΥ͂ ῸΓ {1:6 ΓΟΘΒΟΏ8, ἀοιημδπαΐηρ ἱπίονγ- 
πδίϊοη 8ηι} δοοουηὶ (Ηδημρβι.). Νοῦ ἀο68 ἰἱ δῇ! ν 
(δαὶ ἰὰ {86 Βεῖριι! οὗ βυβογίηρς ἰμ6 δρϑαῖοῦ δὴ8 
ἰοϑῦ [86 τσοὶ] οοιΐοη, ΠΥ Βο ἰδ 8 βυδογ (ΒΟὮ]), 
ναὶ ἰϊ 18 δῷ δηῃχίουβ ἰπαυΐγΥ οὔ (6 βου], ἰδυχοηί- 
ἴᾳς (Οαἰνὶ ἢ) δηὰ ἰγουνὶ θα, νοι 80 6 8 ΠΠΟΓΘ 
υσίογ ἴΠ6 ἱπσοπδίϑίθησγ, [δι 8 δὴ ΨἘΟ ἰ8 ἰπ- 
ΠΓΠΆΠΪ ἀοροπάρηϊ ὕὑροῦ αοὰ δα ΔΡΡΘΩΥ 88 
ΟΧΙΘΓΏΔΙΙΥ Βαραγϑίθ ἔγοιῃα αοὲ δὰ χίνθη ὉΡ Ὁ 
Ηϊπι, ἰμδὲ ΟΥ̓ ΘΔ ΠῚ δηὰ ἰσαρογαὶ αι] οιΐου. 
ΤΈΘΓΘ 58 πὸ σοπιγαὶοιϊου οὗ 58. χυϊ. 10, ογο; 
ἴοΣ ἴι6 δΌδυιοππιθηΐ 18 ποί δϑϑογίθα 88 ΔῈ δὺϊά- 
ας ἴλει, Ὀαὶ 15 ΟΧργθϑϑθὰ 88 δῇ οσρογίθησο οἵ ἃ 
ἹΒΟΠΘΠΙΑΤΥ͂ σοπα οη. ΟΠΙΥ ἰπ [818 80η86 οουϊὰ 
δεδυβ δρργορτίδίβ {11639 ον 8 ἴῃ (Π6 μαΐῃ οὗ Ηἶ8 
ἀδαι ρου 1:0 σΓο885β. Τθαὶ δ δίοπο 88 γθΆβοῃ 
δη4 τὶ ριιὶ ἰο ἰμοῦι (Β6γ]. ΒιΌ., 8116.) 15. δὴ Ἔἐχδαρ- 
ξεταῖοι δεϑογίΐου. [Ὁ ΠΟΥ ΘΟΥΥΘΟΙΥ ΒΑΥ5: ““ΑἹ] 
188 Βαγίηκϑ οὗ (8 Ῥϑδ)πι δ΄ὺΘ ποὶ βαϊἀ ἴο δυδΥΥ 
06 δῖποο 81} παν ποὺ 18} βδπη6 αἰ 5 δηὰ 81} δ Ὺθ 
ποὶ (86 δηπι6 βυβενγί 5." οβροοίί πα ἰαπιάλ ἃ 
θσγχίοπο υἱά. Ηαρῆ. οὐ ΡΒ. σ. 1.--ἶσ ἴσοσα ΤΩ 
Β6ῚΡ (αγε (Λε) σσοτᾶβ οὗ ΤΩΥ͂ ΟἿΥ 1|--ΤἸ αὶ “οί 
ἷ8 Ἐσργαϑϑθαὰ ἤγοιω τυ ἶσα {μ6 ργοοθάϊῃρ δηχίουϑ 
γαδβίίοη ατοϑβο, δηκὶ ψ] ἰο ἢ 18 ἰὰ οοπίσχαϊοιΐ οι ἰο 
86 ῥτονίουθ Πἰβίουυ οἵ [βγδοὶ δ8 μοὸ οἰ ονὶης 
ΕΓΒ659 Β[0ον, ὨδΔιμοἷΎ, ἐπαὶ (ἢ ὈΥΘΥΘΥΒ οὗ {6 
Ῥίουβ πιδὴ δἤδύο τοὶ ἴουπὰ 8. μοργίηρ. Τ6 

ΦιἸΠοτἀσιογίἢ ἔπ] δαπι8 ἢΡ ἴΠποὸ Ἡοδαίδηΐς γοίδυησοα οὔ 
το Δ. “Ουτ εἰ δορίοα ἴΠ6 ται 'νογάθ οὗ {Ππ|8 Βα! ., 
πε ος νὴ οὐ ἴδ 6 σγυδὸ: ὁ Δΐν σοί, Ἀν Οοά, τον λαδὶ ΤΆρα 
αι Μεῦ" (Μαϊδ. χχνυιὶ. 16: Ματὶ χν. 84); δηὰ δι. 26- 
Τοῦνο {πη |}γ καγα, " κ λος απιππαάἀυοεονίίπεμε, ἰοίμεπε Ἐταΐπειπι α 

πὸ ἵῃ γος αἀεειπίαγὶ." Αὐπὰ τὴ6 ΗΟΙΪγ βρίτίις, 
δραακίηρ ΌὉΥ ἵτο Αροσίϊου δῃὰ υδηρο [ο8, δὲ. Μαζίμον 
(χσνυί!. 535), δηὰ 8ὲ Ζοδη (χίσχ. 23), δρρ!ασ ἰεὲ ἴο Ομτγίδβε. δι. 
Μειιίνον δ γα, ΠΟΥ ογυςΐ ἤοι! ΗἾ ἢ, δ} ραγίοα ΗΙ]5 καγιρρηῖδ, 
αριίπς ἰοίδ, [δὲ ἐξ πείριΐ ὃς “ιε  ἰδα τολίον, σας π ὃν 
με (ί. «. ἴ τὲ6 δα} νος. 18), οὔ, δὴ δι. ΖΦοΐ ᾿ν18 
(ἃ, "τῆλε ἐδς δογίρίμνα πείρλὲ δὲ {εἰ βιὰ, ̓ ς δδ εἶν, ΤΉΘΥ 
Ῥασίοὰ ΨΥ χαγιμοηῖα δου ἔπ 6πὶ, δἃ ὮΡ Ὦ ΜῪ γτοδίιγο ἀἰὰ 
ΜΟΥ σα ἰἸοῖΔ. Απά 81. Φουδη δλγι. (χίχ. 28), " ὥόδυβ κπον- 
ἴα τὲ 4}} ἐπίῃ χ9 σοῦ ΠΟῪ δι΄ ΟΠ ἐκ ϑ τ δὲ ἢ 6 ϑεγέρέωγε 
πΐκι ὕθ 1016] 164 (ἐ. 5. ἴη6 βογίρίιτο ἰῃ σοῦ. 16). "βαῖ 1 
τῆι. Το ἀρὰ ὑπὸ οὔ τ᾿Ἰοδ6 ψὙἢο Ῥοτϑοουτοὰ ΟΠ Γίδὲ ἴο 
ἄραι, ἰ6 δος υταϊοῖν ἀσοογὶ ὑοῇ ἰὼ ἴπ6 Ῥυαϊπι. ΑἸὶ (ΠΟῪ ταὶ 
θὲ 36 ἰαυσὴ νιὸ ἰ0 Σηογ ; ΠΟΥ δινοοῖ οὔϊ [86 .}}Ρ, ἐ ΠΟΥ δλακε 
ἐν λφαὰ διγίος, τ ἰγιείεα ἐπ δε ζοτα ; ἰεἰ Η πε ἀεἰίοον Ηΐνε 
(νεῖ. 7, 8). Οομιρατῖο ἔπ ἢ "γγαϊτῖνο οὔ Π6 Ευβῃκο]αῖϑ. 
“ΤΟΥ επδῖ ρεοὰ ὉΥ του ]ρὰ Ηἰ πὶ, ἐδσὲν ἤραιὶε᾽ 
(δι. χχυϊ. 89). Τὸ ἰδ τοπιγ ΚΑ Ὁ]6 παι ἴπο τ ΓῪ πυγὰβ ὮοΓΘ 
Βυοὰ ἰη 16 Φρρίωασέπι, ἐξεμυκτήρισαν, κυ ἐκίνησαν κεφαλὴν, 
8ἴο οὐοριοὐ ἰπ ἴ[Π6 αουμοῖα (ατῃ. χχυ . 39: Ματγὶκ χν. 29; 
ἴδκο σσιϊὶ. 35.). "ΒΟΥ τουεϊκρά Ηἰ πὶ, δπά καἰά, Ἦξ ἐγιμοὴ ἴῃ, 
Θαοΐ, [εἰ Ητνε ἀεϊέθεῦν ᾽ (Μδῖι. χχνῇ!. 41, 43) 
δαίδος οἵ ο Βρίφεἴο ἴο εἰ Ηοῦγονε αὐυοῖον γοῦ. 22 οἵ {πίε 
Ῥω! δηὰ 6 ἰζϊ κ8 βροῖκοη ὕὉγ Οπείδι : 9 ἴδ ποὶ 
εοαπιοὰ το οδιΐ τοπὶ ὑτοίπευπ, δαγίηκ, 1 ιοῦζ ἀκοίαγε ΤῊΝ 

γείδνρη, ἐπ ἰλὰ πιέε 677 ἐλα ΟἸεγοῖ τοί! 7 εἰπρ 
᾽ (Βοῦ. 11. 13)..-Ο. Δ. 8. 

βαδιε ἐπί. κὶν ὃ 

τείος ὑπέρ 

1609 

ἐπαίΐασοε πεπιογὶ 8 ὯῸ τΏΟΣΘ δρδίηδί ὑἐμὶβ ὀχρί ηδ- 
εἰοη, ἰδ (6 οἰγουπιδίαηοθ, ἰΠδὺ πῃ συγ. 1] δπὰ 
19, δηὰ ἔγεαυ θην ΘἰΒΟΎ Β6Γ6, ποηίἰοη 18. πιδὰ8 
οὗ αοὐ δ Ὀοίης δίαν οὗ. 1Γ νὰ δϑδπάοῃ {δἰ 
σοπδίγυσιίίουῃ ΔΙΣΟΔαΥ ἔθ] ον ΌΥ ἰδ6 δῃοίθηί 
ἰγδῃβ]διΐοπβ [Α. Υ. 1ἰκουν186}, {6 (5 οΘοπδϑίσιο- 
(ἴοη οἴδογβ. ἰἰβοὶϊ δ8 (6 πηοϑὲ σογγοϑοί, νυ ἢ ῖ6}} Γ6- 
Κατὰβ [Π6 νουὰβ “ ἴδλτ ὕγοιῃ ΤΩΥ οἷ ρ,᾿ 845 ἴῃ ἈΡ- 
Ροϑὶϊίοιυ ἰο (10 ρτοσοάϊης " ἔυσβα κοι, δοοογαϊπᾷ- 
Ϊγ 88 ρεσχί οἵ ἰμὸ Ἰοιηθπίδιϊοῃ δηθὰ αυδϑβιΐοῃ, 
ὙΒΟΓΡΌΡΟΣ ἰὶ νουϊὰ (6 δὲ διαί θὰ ν 1} (6 
ἱπάἀεροηπθμὶ οἴδυδθ ““ ΟΓῺΒ οὗ ΤΥ ΟΥΥ,᾽ (δδὶ 41] 
{πδὺ ρΡγδοσθάοβ οοπδίϊυἱ68 (6 οοπίθηίβ οὗ (86 
ἰαιηοηίδίϊοῦ (ΑΌδη Εσγα, ΟἸβιαυϑθη, Ηωυρζε]ὰ). 
Βαὶ δι ἃ δβἰδίθοι)θηὶ ἴῃ ἰη6 ἴογπι οἵ Ὠδγγαί: οἢ 
ἰιδ8 1|1|}0 ἀρτϑϑαιθὺὶ 8 (Π 9 ἰοπο οὗ {80 ῬΒβαϊπι 
ἴῃ ΟἾΒΘΙ Σοβροοίβυ Μοβδὶ γϑοθῦΐ ἱμίθγργείογθ 
Αἰ ον βαϊκὶ, Οδἷὶν., Βυάϊης., Οἱοτῖσδ., ΒΌΡΡΙΥ 10 
Ρτεοροβί(ἰοη πεὶπ (τεεῖγοι) δμὰ γοραγὰ {ἔπι Ἰαίί ον 
Πα} οὗ (μὲ8 Ἰΐπο δ 'ῃ δρροβί(ἴοῃ ἴο () 8 ΌΓΙΙΟΡ 
μ4}. [8 πιοϑὲ πδίωγαὶ ἱπθη ἴο τορᾶγὰ οί 
᾿ϊμο8 οὗ ἰδ τϑύβθ 88 8 σοπηθοϊρα Ἰαιμοηίδιΐοη. 
ΕὸΣ ἰῃ ἰπίογργοιίης (μη 6 Βεσοηά Ἰΐηθ οὗ ὑμ6 γθῦ8θ 
85 80 ἱπάοροηάουηϊ οἴδυδο: ΓᾺΡ ἔγοπὶ ΤΩΥ ΒοΙρ, 
ἔγτοιυ (6 ᾿ογὰ8 οὗ Υ ἰδιηθπίδιϊοη, πϑιγοὶγ, ατὶ 
Τοῦ (ΟΥ̓ ποτ οἰ ΘΑ ΙΥ Ρυϊηρ {(μαὶ τ σῇ ᾽8 Β0Ρ- 
ῬΙϊεα δἱ 86 Ὀεφίππίης : Του ἀτὶ, οἰο.), ΠΡ οου]ὰ 

Βεγαϊγ ὉΘ πιϊδδίῃ. 5 ουϊὰ το, ΒΟΤΟΥΘΡ, ΒΌΡΡΟΒΘ 
δὴ ἱπάορομάθηϊς οοπίϊπυδίΐοη οὗ {8 ἱπαυΐνν 
(Κἰπισυὶ, Βοβοῦτ., Βύ}]), {πη 6 οὐρὶὶ ἰ9ὸ 6Χ- 
Ῥϑοῖ ὑμ6 ταροιἰοη οὗ {116 ἰπί ον τοδί ρηγι ο 9. 
ΤὴῸ δβυρροπί(ἴοπ οὗἩἨἁ ἃ πεν αυρδβιίοη : Ατὶ Του 
ῬΘΡΒΔΡΒ δἵδν οἱ ἢ ( ἐπ 6 πι8), 8 8.}}} 1688 δβυϊΐ Ὁ]9 
ἴο (ἢ σοηίοχί. Βυὶ ἀχαϊηδί {ΠπΠ18 Θηἶγ δοηδίγυο- 
ἰἴοη, ποῖ ἰο πιοηιίοῃ 1158 τηοαϊβοδίίοηΒ ἃγὸ (ἢ 9 
[ο] ονίπας ῥγϊμοῖραὶ γθαβοῦϑ: 1). Τινδὶ ἰπ δοσορί- 
ἴης 1 16 πιοϑὲ παίυταὶ δπὰ αἰπιοδί ὑπανοϊ Δ Ὁ] 
οοπηθοίίΐου οὗὁἨ ψοτγάβ ψουϊὰ Ἰοδὰ ἴο ἰδκίηρ 189 
Ἔχργοϑβίου “1η9 πογὰβ ΟΥ̓ ΤῊΥ̓ ΟΥΥ,᾿᾿ ΤΩΘΓΘΙΥ͂ 88 
ΔΠ ΧΡ δπδίΟΥΥ δρροβίοη ἰο (6 νγογὰθ ν᾿ 6 ἢ 
ἰτπηοἀϊδί οἰ ρτοοθὰθ: “ΤΥ ΒοΙρ ᾿" ψΠὶοὶ ποιὰ 
αἶνο 8 θη τοῖν ἱποογτοοῦ ἱπουρμΐὶ, 2). ἴῃ ογάὰδν 
ἴο διυοϊα {μἰ8 ἰηϊονργοίαιίοη, ἰὰ 18 ποὶ βιιβιοϊθηῖ 
ἸΠΘΓΟΙΥ (0 ΒΌΡΡΙΥ (86 ῥτγοροδίἰἰομ “ ἔγοπι,᾽᾿ Ὀμύὺ 
εἰιμοσ “Ὑ8Ὺ ἴγοπι "ΟΥ̓ “δηἀ ἔγοιι ᾿᾿ τουδὶ Ὀ6 ΓΘ- 
υΐϊγοά, Θαρθοΐα!!γ ἴῃ ΠΌΤΟΥ Ψ]ΠΙΘγο ἰδ ἰδ 81{|}} 
ΠΟΘ ἰθἀἰβροηβηθϊο. [βακὶ ἰηἀοοα πα 5 1}1|18, Ὀαὶ 
ἰϊ ἴθ ποῖ ἴῃ πὸ τοχὶ. 8). ΕἸ ΏΔΠῪ {π6 του, {Ἰῶϊ 
Θοά ΗἸ πο Γ 18. πὸ Ἰοηροῦ τοϑοϊιδαὰ ὈΥ κμ6 ννογὰϑ 
οἵὗἩ Εἶτη ψ8ο οτίοβ οὔὖἱ ἰο Ηΐτπὰ ἰπ ὈΡΑΥΟΓ, 50 ργοαί 

ἰ8 Ηἰ5 ἀϊδίαῃοο ἔγοπι Ηΐπι, 18 Θη ἸΓΟΪῪ ἀπ Ὁ} Ὁ] 16 α], 

δηὰ οδπηοὶ ὃ6 οχρ᾽αἰποὰ ΟΥΟΡ δρβδίΐη ὈΥ {Π9 
(βουσὶ οΥ̓͂ ΒΒ. ῬΓΆΥΘΓΒ ΓΑ Πρ το Ὀ6 ᾿οατὰ, ΜΒ] ἢ 
8 (86 τοῦ δουρί πὲ οἂν οχρ᾽δηδίίου ἤπηα8 
Βορο. Ηἱϊισὶς οὐ {πὶ8 ἀσοουπὶ που]ὰ οδηκθ 189 

τολάϊηρς ἢθτο, Ὀοοαυ88 86 ϑοσορίβ ἰμ6 οοπίϊπιιϑὰ 
ἰπβυθπσδο οὔ {86 Ῥγοροβίιίοπ πιὲβ, Ὀυΐ ΥΘΥΥ͂ ΡΓῸ- 
ῬΟΥ͂Υ ἀοπῖίθβ, {μὲ δασ ἀπ] 1 ἰάδπβ δ δεὶρ 
πᾶ ποτάβ οουἱὰ Ὁθ τοζατάεἀ δ Ὀοΐπρ ἴῃ (ἢ9 
δλῺ9 ᾿ΐπ6 πὶιίπβοαϊ ἃ τοροι ἴοι οἵ {π6 πιπ. Ηθ 

Ραΐδ 88 ἐμ6 οτἰ ίπδὶ τϑδάϊηρ "ΡΥ τε γοτα τὰν 

ΟΥΥ, πΔἰοἢ 885 Ὀθοὴ ομϑηροὰ ὈΥ Δ ΠΟΙ Ϊδί, ..2.0 

μδὰ ἴω αὐἱπὰ Ῥβ. χχ. δ: χχὶ. 1, δ, ἰπίο ἜΘ: 

ἴτοτη ΠΥ Βαεῖὶρ. ϑιυοὰ δὴ ΘΥΓῸΥ ἴῃ σου ῃρ ἰδ ΡΟΒ- 

δἰ Ὁ]6. γοὶ ἴΐ 18 ὈΠΗΘΟΘΒΒΔΙΥ πεγο. Τμὶδ οχρίδῃδ. 

ιἰἷοη ᾿ἰκονὶθο ἰβ ἰπ οοηινδαϊοιΐοη τὶ ἐμ ἰοχῖ: 
“αἰ {89 ποτὰ" (δι...) πο ψου]ὰ ἀοπιδῃὰ 
ΔῚΣ ἰὸ τοῖοι Εἰπιοδὶ δὰὰδ 109 οΧΡΙδηδίο συ 



110 ΤΗῈ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΗΑΓΜ5. 

οἴδυιο ““ ΑἸ πουχ Του ποατϑδί.᾽" Τ00 τϑηίΐου οὗ 
ψπογάβ, ἱπαάϊοαὶοθβ (δὲ (8:6 ΟΥἿ ΤἯ8 ποὶ ἰθϑγίιΐου- 
Ἰαΐίθ δῃὰ 18 116 ΤἸΏΟΣΘ ΠΟΟΘΒΘΒΔΑΓΕΥ͂, 88 ἰΠ6 ΟΥΥ ἰδ 
ἀοεἰχπαιοαὰ πὶ 86 ΗΘΌΓΘΥ οχργοβδίοι Ὁ. (ἢ 6 
τοϑτγίης οἷ Ἰίοῃ (τοῦ. 18 ; 15. υ. 29; 200 ἷν. 10), 
νι ΐοῖ 6 ἢ υδβοὰ οὗ Βυπιδη Ἰδθῃ ἰδ ΟΧΡΓΘΒ568 
{86 βίσϑησίῃ δὰ νἱοϊθηοο οὗἁὨ ἰΐϊθ υἱΐοταποο (00 
1, 24; Ῥβ. χχχὶΐ. 8; χχυχυ!δἝ. 9). Τὴ6 [ΓΔ}8]8- 
(ἴοι οἵ (89 δορὶ. δι γυϊγχαίθ, “" ἸΥΔΏΒΤ ΒΒ ΟῺΒ᾽᾽ 
ΤΩΔΥ͂ Ὁ6 τοΐογγοα ἰο δὴ ἰη ογσδη 9 Οὗ {017ὸ ᾿ἰθίυ0 ΓΒ 
(ἸΣ τ 2} ἰὰ 186 Ἠοῦτον ψοτὰ. 7116 ὑγϑῃβ]α- 
ἐἰοῃ οὗ ἰδ β'γν., ““{Ὁ}1γ᾽ ἰΒ δοππηθοίδα τῦῖμ 18 
8156 ἰπϊοτργοίδιϊΐοη οὐ [86 θπίΐγο οἴδυδβθ, βίῃοθ ἰὑ 
δυὰβ πα ἰμ6 ἴοο1 8} τοῦ 8 οὗ (Π6 δυβθοσου ἰδ 6 
ΤΘΔΒΟῚ ΟΥ̓́ Γοίϊ188] οὗ Ὀίνί πο μ6]ρ. 

γον. 2. Μνυῆ5' αοῦ, Ζ ΟΥΥΥ ἴοΣ 8016 ὅδγκε 
δηὰἃ Του ἅοδὲὶ ἢοῖ δῆδυνοι, δη ἃ [σου ἢ 
[86 πἰκδῖ, δῃ ἃ ΟΔ] 2688 1 (λανε)ὴ ποῖ.--Ηἱἰϊ- 
εἰς ἤπαβ ἴῃ δίολαξ δὴ δοουδβαιίγο οὗ ἰμ6 ΟὈ]θοί, 
“ΦΥ͂ α6οα 1 08}}." ΟΥ̓́ τ΄8ο80 Ἦδο δοοερὺ ἰδ6 
δὴ] ἰηϊογρσοίδιίΐοη οὗ ἰΐζ 88 ἃ νοσϑίϊγο, Βοῖη6 
(ΟἸδὰ., Ηαρῇ., Β68],) τοχασὰ 1 85 (86 βυ ]οοὶ οἵ 
(Π}0 ΟΥΥ͂ ΟὗἩὨ ὈΓΔΥΘΡ, θαΐ [86 ΤῊ ΔΊΟΥ 88 ἐπ 6 ἀϊτοοὶ 
ἑἱηνοσδίΐοι οὗ αοα Ηἰπ56} τ ἢ ΘΟ ΤΉ Θ 668 ΔΘ 
(86 δίχα οὗ ῬΤαγογῦ. 70 Ἰἰπιῖί 1 ἴοὸ οη6 ἀδΥ δηὰ 
ὁ86 ἰδ οὗ δβυβονίημ, (Βαα6) ἰβ (89 τοῦθ ὕὑῃ- 
πδίυταϊ, δῖησθ ΗθὉ. γ. 7, Βῆονγδ ἰδαἰ ποῖ ονϑῇ (ἢ 6 
ογγίης οὗ 6808 5 ἴἰο Ὀ6 ᾿ἰτπιϊ δα (ο [μα πιρηιἰοπ θα 
ῃ Μαίίιι. χχνῖ!. 46. ΤῊ οαΐπιπέδ8 8, Δοσογαϊης 
ἰο ἰη6 οοῃμδίαπλ υϑὸ οὗ {8 ΗἩοΌγον ποτά, ὑδ6 
δἰΐεποο 977 τεεϊγηαίίοη ἴῃ οοπίγαβὲ ψ 1 πυτυτίης 
δια σοιῃρ δἰ πος. Κἰησο {86 Βυ θοῦ 88 ἰμ 08 
ἴατ τοοοϊγοᾶ μοὶ 6 ̓  ΒΘ ΠΟΥ ΒΏΒΥΟΓΙ, [18 Β᾽]6 66 
ἦθ ποὶ γοῖ δἰ]οιϊίοα ἴἰο ἷωι. 76 ὀχρ᾽δηδίϊΐου οὗ 
ἦι δ: δυϑδίης ὑὕρ, αυἱοίϊηρ, δ5.}Π|ΦΞ (διῖον, 
Ηυρΐ,, θ 61 10286}}}, Π88 πὸ βυΐϊδοίοηί ψδγσαπί ἰπ 
Ἰδηχυδρο ΟΥ̓ ἴῃ ἔδοί ; 8ι}}} 1685 (80 ἱηἰοτρτοίαιίοι : 
χοβῦ ἱβσγουρ (μ6 οοβϑαίΐοη οἵ βδυουϊηρ5 (89 
ει, Κῦϑιου). Τηὸ Οδαϊὰ, 888 σδοσγγθοίὶγ: 
βίϊοῃσθΌ. ΤὴῸ γυϊΐζαῖίθ ἱποουσ Ὁ δος {86 
ϑορί.: δπά ποί ἴο ΠΥ (ΟἾΪγ. Τὴ ὅτ. δῃὰ ΑΥδΌ. 
δΔύ6 δ γοἷν ἀἰδογοηί: δηὰ μου Μυ110 ποὶ Ἰὰγ Βοὶ]ά 
οὗ π|6. 

ϑίγσ. 11. εν. 8. Ἐδιτῃσοηθᾶ ρον ἴδ9 
Ῥταΐβϑβ.-- -Τηὸ ἰγϑηβ᾽αιϊοη ὁ ΤΠ Ὀϊίδηὶ οὗ {86 
ῬΓΔ1868᾽᾿ (06 7919) [Α. Υ΄. Του ἐλαί ἐπλαδέ(εδί, 
6 ᾿κονν 86 ροβ8᾽ 016 δοσογάϊης ἰο ἰΠ6 ἰδηριδξο. 
ΤΏοΩ ἀοἀ ἰμ9ὸ ΗΟΙΥ Οπο νου]ὰ θ6 ἀοδὶκηδιοα ἃ5 
(86 Βυ Ὀ)] οἱ οὗ {86 ῥγαΐϑβοβ.0 Τιε δορί. δὰ Ψυϊς. 
ἱπίογρσοὺ ἰὐ ἴῃ ἃ 8. Π|} 12 Ὶ Αγ, ᾿Βουρὴ (μα γ χορατὰ 
Ηϊὰι τίμα Ὁ 88 6 ΟὈ]οοί οὗὉὨ 9 Ργδ1868, αῃὰ {πον 
ἰσαπαϊδίίοη αἰδογθ ἰῃ Οἰἶ ΘΓ Τταβροοῖβ, ἰἢ8: Βαϊ 
Του ἀν οἰϊοδὶ ἰῃ (Π 6 Βα ποι ΥΥ, ΤΊιου Ρ᾿ΓΑΪ86 οὗ 
Ιϑ8γδοὶ, αὔδοῃη Εστιβδ, Κιιοδὶ, ΕἸδιΐη. εἰ αἱ. ἀ6- 
Ροπάϊης οα ἰῆ0 Ηρῦγον ἰοχί, ἰγαπδὶαίο: Επ- 
Πγοηθα 8ἃ8 (80 ῥγαΐβα (Δᾳ8}}. ὕμνος), (διαὶ 15, 88 
δ γὴο ἴθ Ῥγαϊβοὰ ἴῃ ἴβγ86}᾽ 8 Βοῃ 8 οὗἁ ῥγδίβο. 
ΤΠ ἰΥϑηβ]αιϊου “1η6 δηἰ Βτομπθοα οὗ {Π6 ΒοΏ ΖΒ οὗ 
Ῥτϑίβο᾿᾿ (Ηδημβί.) [δὲ 18, ροα (Π 9 Βοηρβ οὗ 
Ῥταΐβ6] 8 τοϊαιθὰ ἰο 1)}80 ργεοϑάϊηῃρ, Ὀὰ. ὀχρ]αἰποὰ 
Οὐ Υ 186, {μα 8 ἐελι οι 18 τορχαγ θὰ ποὶ 88 ἃ 
ΤΟ ΟὩΥΤΩΥ͂, ποὶ 28 πῃ ΟρΡροβίϊϊ οι (ο ψόδολεδ, Ὀαὶ ὁ8 
ἃ ει! ἶνο. Τ|ιο γί 88 (Π6 σοτγγοοί ἐγβηβὶα- 
ἰἴοη. ΤΙ δ ἘΧΡρυϑϑί ἢ 18 ρΡ6γΓ8}161 ἰο δηὰ ἰοιυπα- 

3. [Πο}}ἰχδοῖ : “ Ποη ἴΠ6 ρμαβδίοη γοδοπϑά [8 ἰκἢοδὲ ροίηϊ 
1 δὰ αἰγοδν θοῦ ρτγϑουδοὰ ΟΥ̓ ἀλγβ δῃὰ πἰκηῖθ οἵ βυς ἢ 
ἸΚΡοδ ἢ ρ, δὰ ΠΣ ΠΟῪ νν2Ὲ ἰουὰ, 89 ΟἿΣ ἴ}9 λιρλθμο ἢ 
Ἰοτίῃ οὗἩ ἴπδὶ βίγυιρῖο οὐ ὑσάσονῦ ἩΠΠΟΝ ἰῃ ἴῆθ δοοομὰ ανυΐ 
σΟὨφΔΏΓΥ Ὀδοδιηθ ΠΟΓΘὍ ΛΌΓΟ υἱοϊθης 88 6 δρργοδοδβοὰ 
[δ0 σδίαδίσορο.""--Ο. Α. Β.] 

θα οα ἰδ6 ψ6}}- Κπόνῃ ρτοάϊοαίο οἵ 604: ἰπτοποὰ 
ΔΌΟΥΘ ΟΥ ὉΡΟΩ ἰδ 6 οἰ ΘΡΟυ ΐ τι ΘΒΡΘΟΙΑΙΪΥ ἢ Ῥϑδ. 
Ιχχχ. 1; χοὶσ. 1, ἴῃ ὑπὸ ργϑϑοηῖ ἔόσω. Βυὶ τὸ 
τουδὶ ποῦ σΘοποϊυάα οἰ 6 ἔγοια [ἢ18 ΟΥ̓ ἔγοιῃ (88 
οἰγουμηϑίϑησθ ἰμπδὶ ἰῇ Βοηρθ οἵ ρῥγαΐδβο (8. 
Ἰχχυϊϊ!., ἔχ. χυ. 11; 18. ᾿χιϊϊ. 7,) υδυ}ν γο- 
βουπαοὰ ἰῃ (Π6 βϑαῃοίυδτΥ (18. ᾿χῖν. 11), πὲ τ 
τὴυδὶ Ἀθγὸ χσοίδίη (6 γτεΐθγθησο ἰο ἰἰ 6 (6ΠΡ]6, 
Ὑ ὮΘΡΘ [5.8 618 ΒΟΏ(8Β ΟΥἨ ΡγΔὶΒο δβοθῃάθαὰ 88 186 
οἷουαβ οὗὨ ἰποθῆβο, δηὰ [ἰἰκονν ἰκο Τογτιηθα ἃ [ὮΓΟΠ6 
ἴος αοὰ (Αὔθῃ Εσγβ, Ὅδἷν., Βυάϊηρ, ἀεδβθη., 
Ηυρΐή., εἰ αἰ.). Ὅ6 [οἰ] ον τόσδὸβ ἀδιηδηὰ 
ΓΑΙΒΟΣ 8ὴ ἰπιογρχοίδιίΐοη Ὀτοδᾶθν δὰ ἰηάορθῃ- 
ἀφυΐ οὗ {8Π9 ἰΒπιρὶθ Βουυϊθθ. ΜΟουθΟΥΘΓ ἰδ6 οἰθτυ- 
Ὀΐϊηι, 45 ἰβ 611 Κη ἢ, ἃΓῸ οί σοηδηθα ἴἰο {86 
ἴθπῖρ]6. 8.1}} 1688, 8 ὑπ0 οχρ ηδίϊοῃ ἑποοία 
ἰαναεηίίωτε ]οταοί ίατοπι, Ἰαδιϊ θεὰ Ὀγ (18 Θ]αν ζ6- 
ῃπαοπὶ οὗ (86 1468. 

͵εδίσ. 1Π1. εν. 6. ὝὍοΣΤΩ, 88 δὴ ἰηβϊὶοαίἑ ἢ 
οὗ 186 πιοδὶ οσχίγοπιθ ἀοστη δίϊου δηὰ ἢ 610688- 
π688 ΨΓ (6 ΒΟΟΟΠΔΔΤΥ ἰά6α οΥὨ σοπίοτηρί, δ0 
᾿Πκονν 86 Τοῦ χχνυ. ὃ, βθᾳ.; ἴ8. χὶΐ, 18, ἴῃ ν᾽ ΒΊΟἢ Υγθ- 
Βροοὶ αν σΟΙΏΡΑΓΟΒ Βἰπηδβε ἢ, 1 ὅδ. χχν. 16, 
ΜἰΓ} 8 ἀοδὰ ἀος δὰ ἃ δα. ἈΤῚ ἢ (6 ΓΟ] ον Ὡς 
ννογὰβ [δηἀ ὯΟ 128}}} ΘΟΥγθβροηὰ ἢ 6 ΟΣ τ ββίοῃ 
18. 11:1. δ, σοδδίης ἔγοιῃη πῖθη [Δ Υ. τοὐεοίοα οἵ 
[160]; ἯΘ6 πιυδί ᾿ἰκονν 80 ΘΟΙΙΡΆΓΟ 18. χ]ϊχ. 7; 
111. 14, ψ τ} τοίοσγοησο ἰο (ἢ6 Βογυδηί οὗ Φϑβονυδ. 

ον. 7. Ορουΐης τῖἀθ (86 πιο ἢ ἰ8 γοχζαγάβὰ 
85 8 δβίχη οὗ Βοβί 1] 6 σοῃίθηρῖ, 88 8 ζεϑίαγο οὗ ἴῃ- 
80} {1}, 5 οΥΐης βοοῦὰ (ΡΒ. Χχχυ. 21; Φοὺ ΧΥ͂ὶ. 
10), Βοτθ θυργοββοα 88 θαυ γδίϊρ Ορο δηᾶ σερίης 
ΌΥ τπιϑδηβ οὗ ἰμ6 1086. 78 ἰδ οαΚοηΘα ὉΥ 
116 ϑερί. δηὰ ψυΐϊς. ἰπίο ἃ δροδκίῃρ νὴ (δ 
1108, ὈΥ Ζογοῦλο ἰὈσχδο οί Υ γοδίογοα, 88 1εἰἰηρ (}0 
Ἰρ8 βαπᾷ. 10 βιακίης οὗ {89 εδὰ (ΡΒ. χὶΐν. 
14; εἶχ. 258; 2 Κίηχβ χίχ. 21 ; Ζοῦ χνυὶΐ. 4 ; 1,8|. 
ιἰ. 15), ἀοδίσηδί 68 (6 δἰ υδἰΐοη οὗ (86 δ ο ΤΟΥ 88 
Βορίοββ (Δἴαιί, χχυὶϊ. 89), ἀπὰ ἷ8 88 8 βοβίυγϑ 
οὗ ἀφηἷλ) δὴ δχργθββίοῃ οὗἁ ἱγοηῃίοδὶ ΡἾΕΥ͂, 88. {|κ0- 
ν 1836 {|16 Βα Κίηρ οὗ (6 Βαπὰ (Ζορῆ. 1]. 16), 18 8 
εβίαγθ οὗ βοοσῃ. [}Όὖ 18 ὈὉΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ [0 ΒΌΡΡΟΒΘ 
ἃ σοημϑοηΐ ἰο (6 ΒΥ 58, ν ῖο}}) 18 ρσἰδαὰ ἴο 
ἰηΐυγο, απὰ ἰο δηὰ ΒοΓΘ ἃ ποἀδαϊηρ οὗ (6 ᾿ιοδὰ 88 
ΔΠ ὀχργοββίοῃ οὗ δϑβθηί. (6 θβθῃ., Βαδὶ βίη ζοσ, 
Τ0ο]., θῸ ΝΥ δ(16).Ψ 

γον. 8. Εο]1] ροῦ ὕθδβονδξ, [ἡ. Υ. Ζὲε 
ἰγωδίοα οη. (1ἴχ6 Ζοτα ἢ.----ϑἸταῖ ]σ νον 8 ζο]]ονν 89 
βοβίυγοβ οὔβοοσῃ. Βυί 0 μα8 ποι ἰηρ ἰο ἀο ψ 1} 
ΓΟ χίουβ βοοσῃ (06 Ἦειἰ6), Ὀὰϊ νἱϊἢ βοοδῆηρ δἱ 
(πΠ9 δυβογοσ, ΨῆὴοῸ 18 χαχατάρα 85 ἰγγϑἀθοιινὉΥ 
Ἰοϑὲ δαπῃὰ 88 ἤόγυβακοὴ ὈΥ αοὰ. Ηϊΐβ δββῦγσγδαδποθ 
ιἰἰῶῖ αοὐ 18 ν᾽ 6}} ρ᾽οαβϑϑαὰ σῖῖ}} ἷπὶ 18 Γοζα σά θα ὈΥ͂ 
᾿ιεἰὶθ Ορροηοπὶϑ 85 ἰάΐο Ῥγοίθηβο δῃὰ ἀδθβρίθδὉ]9 
Ὀορλϑίϊηρ, ἴῸΣ ΔῸΣ ΑΠΟΥ͂ ΠΙΔΥ ΒΟΟΙ͂ αἱ πἷῃ), 0ἢ 
{118 ὙΟΡῪ βοσουπί (Π8ὺ 86 18 Βρδηἀοηῃοα ὈΥ Θοά. 
1 ἰθ ποὺ πΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ 0 ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ βαγίηρ οἵ (}0 
ΕὙὐΤοΡ ΒΊΟΝ 8. ο]]1ὁ6ὰ ουὖἱὐ ἴο ἶπιὶ ἴῃ ᾿ΓΟΠΥ͂ 
(Ηφῃᾳβι). Τὴ ϑ6ρί. δὰ (πο ὅγγν. βανθ ἵδίθῃ 
(16 βτγεὶ τογὰ 88 ἃ δηΐϊο τοῦ, {6 ἤΌγμοΣ ἰῃ ἐδθ 
δἰ δοδίίοη : Β6 [88 πορϑάᾶ, (86 Ἰδαίου: Β6 88 
ἰγρί ἃ [80 Α. 7.1. Φοτγοῖηθ ἸΙΚονν 80 (σα ϑ]αΐθδ, 
σοηγασίέ αὐ. Τ)ν6 γογὺ 15 (θη [ΔΘ ἢ 88 γοβοσχὶνθ 
Ξε- Γ0}} ομ θ- Βοὶ ἢ, {πὶ 18 γίοα οπο-86]ζ, σῖτο οἢ6- 
ΒΟ] !οὐον ἴο ΟΥ ἰγυαδὲ ΟὨ Βοῖ!θ ο6. 76 ρογίθοϊ, 
ψὶοῖι ΒΈΙΟΡ εἰ αἰ. ταρατὰ 88 ΠΟΟΘΒΒΘΕΥ͂ ΟὉ 80- 
σουπὶ οὗἩ Μδίἢ. χχυὶΐ!. 43 8α.., 18 ἔβη οἰ ΠῸΣ 80 Γ6- 

κυγάἀοά (δαὶ Ὁ ἴβ (κῃ δΒ ἐπῆη. οοπδίγ. δὰ (μὲ 
ἴον {Π6 ἐπ"π. αὐδοὶ., π ἰο (68 το ιῦ Ὀ6 ῥΡαΐ ἰπμ- 
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δἰεδὰ οὗ 86 βηϊ γοτὺ (06 Ῥοί(6 δον πιουθ 
δβαϊθῃί ἰθίοΓρΡ8.); ΟΥὁἹ 186 γτοδαϊης ἷἰβ ἰδ κϑῃ δἱ 

οδ08 18 7) (Επ814), 7. Ὁ. Μίοι. (Οτίθαι. ΒίδΙ. 
χὶ. 208) ὁνθῃ χ᾽ ἔτοτω ᾿4}--ἰ}} ἐδίαίωδ ὁει. Βαϊ 
[88 ΡΔΓ.Δ116] ρδϑϑᾶψοβ Ρβ. σχχχυὶϊ. ὅ; ΡΊΟΥ. ΧΥ͂ὶ. 
8, ἀδοϊὰθ ιπ8ὶ ἐπ γοδάϊης οὔ {6 ἰοχί τηυδὲὶ Ὁ6 

ταοὰ δ8 (ἰὴ9 ἱπιρογαιϊγο πὐἱϊπουΐ 118 οὈ)ϑοὶ 
(Ρ8. ἵν. 22). ΤΦμῖ8. 18 ἰσοῃΐοϑὶ σου ῃδοὶ, ἐθ οη6. 
ἔτοδι νοοῖ 86 Γ0 18 ἃ δι άθη οἴδημα ἰο (δ9 181. 
Ρέτβοὺ (ΗΠ αρίο] ἃ) τὶτἢ ἃ τηδ]ϊοΐουϑ βίἀθ ρίδηδϑ 
{θοἰλσθ6 8), τ λὶδὲ δὶ (μ6 8δδ)9 ἰΐπη9 νὴ (ἢ) 680 
ποτὰ (6 ὈΔοκ ἰ8 ἰυγποὰ ἰο {80 βυοτον (ΒΟΒ]). 
1ε18 (ΒΒ ποῖ ΠΟΟΟΒΒΒΡΥῪ ἰοὸ ἰμἰηὶς οὗ δ ἐηῆη. αὐεδοὶ. 
πϑοῦ ἴοΥ [86 ἱτηρογδιῖνο (Ηἰἐχ16).---[ 8 δυι ̓ θοί 
οἵ (80 ἸΔϑὶ οἴδιαϑο οὗ μιὶ8 υϑυῦβο 8 ποὺ {86 βυ ὍΣΟΣ 

δ0 ΒΑ Ϊη6, Βοβοπιη., Βαϊμίηρ., ΤΟ] α6..) δαὶ 
οὐ (ΟαἸνὶπ δῃηὰ πιοϑὶ ᾿πίογρβ8.) ; ἴοὸσ 0116 ΗΘΌΓΟΥ 

ΟΧΡΓΟδδίΟἢΏ ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ οἵὗὁὨ (6 ἀδα)ηκ8 οὗ αοὰ 
ψΠῈ} πδὴ δηα οὐ σοηγογβοῖγ. [ἢ Ρβ. χοὶ. 14, 
οἰἰοὰ ὉΥ Βοδϑῶση. ἴθ ἴΆγοῦ οὗ 18 υἱϑῖγ, 8 ἀξ υ- 
εαἱ ποτὰ ἰΒ υϑεὰ, ΤΠηῸ δβοογῃ 8 8.}}} ἔνι ΒῸΡ 

οὐ ((6167) ὉΥ ἰ)9 οοπὶυποίΐοη “ ὈΘ- 
οΔ080᾽ [4. Υ. 46εἰη4]. ἴἷπ Μαιβ. χχυὶΐ. 48, 
εἶ 5 υδοά, ἰὰ ἰδ ἔσο, θυ ποὺ 848 8 οἰϊαίϊοη. 
ἴο ἰγαπεϊαίθ ὮΥ “ἰζ 1ὰ {δὶ8 ρδβϑβαρμο ᾿ἰκονν 8θ 
πἰιὰ 86 ϑγτ., 18 ποὶ ᾿υδιίδοα ΌὈΥ̓ [μ6 ΓΘΙΔΓΚΒ 
οἱ Ηεὶς δἱ 1θδδϑὶ, ἐμὲ (}}0 ΒΡΘΔΊΚΟΥΒ ποῖ (ὮὉΓ ΚΠΘῪ 
ἰδεί Ης νου] δδυο (16 ϑ0 γον, ποῦ ᾿παθοὰ {Πα 
Ηθ δὰ ρίθασβυγσγο ἴῃ ἴπ. Τὴ ψΟΓΒ 80 Βοος 
εξ 18 ἰγιιθ, γοὶ δυο ὑπαὶ ΠΟΥ υάχο ἐμοί βοῖν 8, 
ὈΘΟΔΏΒΟ (ΠΟῪ ρμοτυότι δῃὰ αἸβίοτί [16 δ υ ἤθϑίῃ 688 
οἵ (9 [Δοὶ, εἰδὶ {ΠἸ6ΡῸ 88 θθθ Ὀοίπνοο Οοἀ 
δβεὰ (δὶβ δυ ΘΟ δ 8}} {Ἰτ205 8 σοϊδιίίοη οὗ Ἰουϑ, 
προ δον θα (8617 οὰ ἐμ6 ΟἿ ραγὶ 88 Ρτγοίθο- 
ἰἰοα δῃα 16] ἴπ [ἰἴθ. οὰ ὑἰδ6 οΟἷἶΟΓ ρατγὶ 88 σϑ- 
εἰξυδίϊοη δὰ ἰσυδί. Πόποθ ἰδ 6 σοπηροϊϊοι πὶ} 
180 [0] ον Ως τοσϑο ὈΥ 19 ΔΙ γιαἰϊνο 3. ΤῊ δ 
δ οί πῃ σου ἰτδαϊοϊΐου τὶς ἢ {π6 ἔδοὶ ἰπαὶ δὲ (86 
οἷἶοϑο οὗ τὸν. 15 αοἀ ΗἰΒοὶῦ 18 δα ἀγοββοα 88 
1896 ὁπ6 ἶἴὸ ἴδΥβ (60 βιι ὅθ γουῦ ἰὴ ἰδὸ ἀυβὶ οὗ 
ἀεοί. Οοα ἰδ ποὶ ὑπο Ὁ  ρῥἱδοθὰ δ]Ἱουρϑίἀθ οὗ 
ἐι6 δηθιῖθδ, δαὶ {118 δαί 0 ΒΟΣΥΘΒ ΥΟΓῪ ρϑνίἰου- 
ἸΑΥΪΥ ἰο τηϑῖξο πο σοΔ Ὁ]6 ὑμ6 ὑὙρῖοδὶ ομδυβοίο ῦ 
οἵ ιἷἱϑ Ῥβδῖπι. [|ὁ ὈσϊΪοΏκΒ ἰο ἰδ6 βυδοτγίη δ οὗ 
186 δοσυδηὶ οὗ 96 οΥ}} ὑμαὺ ποι  βιδηαϊηρ ΕΒ 
ἰβποοθῆςσθ, δὶ8 δ  Υἱ 285 ΔΓ σοργθδοηϊοα 85 ὃθ6- 
ἰουσίης ἰο λὲς οαἰδπσ ἀπιὰ ποῖ 88 τθγοΥ οαυβοὰ 
ὉΥ ἷδ Θιθπιΐδβ Ὀὰὶ ἰἰἸκο 80 δα ὁγουσὰξ αδομέ ὃν 
θοά. 

ϑιν. ΤΥ. ον. 9. [ᾧῬογσονηθ: “ΔΙ ἰατηβ (ἢ 6 
ἹΒΟΘΚΟΓΥ οὗὅὨ [8 Θηθιηἶθ8 ἰπίο 8η δυρυπθηὶ οἵ 
ἀδ᾽ σοσθῆσθ. ἘΤΉΘΥ ΤΩ0ΟΚΚ ΠΥ τρυϑὶ ἴῃ Τ66--γὸ 
Ι ἀο ἰτυδὶ ἰὼ 1869; ἴον Του δνὶ Η6,᾽᾽ εἰς.--Ο. 
Α. Β.].--Μαᾶθ τ οδσϑὶϑδβ οὐ [86 Ὀγϑδαβῖ 
οὗ τ Υ τποῖδοι.---ἰ ὕανο οἰ οβοὴ ἐδ 18 ΘΧΡΓΟΒΒΙοἢ 
Ὀεοδῦδο {μ6 Βὶρμ] οὗ ΠΣ σα τοθϑῃ “πᾶ ῖκο (0 
116 ΒΕδΌΓΟΙΥ ᾿ 885 ν 6}} ἃ5 “10 τη κ9 ἰσυβίυϊ,᾽᾽ δηὰ 
ἴθ γ6 18 Βο ΓΟ 80} ἰο0 λοσορί ἐζοίμαίοεῖν τ[}6 ΓΟΥ̓ΊΘΡ 
(οποπα, Βοβοθῦπι., 06 είί6, αἀοδοη., Ηυρΐ,), 
ψῃϊο τουϊὰ γοηοῦ ρῥγοιαΐηθηῦ (ἢ 6 Βοουγο δὰ 
οοογί 8Ὁ}]6 σοπάϊ του οὗ {86 βι ο εἸ πα πάθον [86 
ὑτοϊοοίΐου οὗ ἀοἀ ο (δ6 τοι ἢ 6 γ᾽ 8 Ὀγοδβῖ; οὐ {ἢ 8 
ἰκίέοεν (Ο81]ἀ. δπὰ τηοβὶ ἱη θυ ρΓοί6γ8), τ 81 οἷν 6πὶ- 
Ῥθδδῖσοβ [6 ΘΑΥΪΥ (ἰπι6 οὗ (Π6 ἰτυϑὶ ψγουρηΐ ὉΥ͂ 
θοὰ ἴῃ {μὸ δβυςκὶ πα. Α ἰγυβὲ ἴο {ἢ πιο ΒοΓ᾽ 8 
Ὀγοδδὶ (ΗἰἰΣ| 5), ΠΟΎΘΥΟΙ, ἰ8 ποὶ βαϊ ἃ ποῦ τηοδῃΐ, 
ναὶ οὐ {8 τηοὶβογ᾽ 5 Ὀτοδδὶ ἰο Οαοὐ, δὰ ἰὶ ἰδ 
ῬΕγοΒοϊοχίο 8} 186 1088 δϑβαὶ} Ὁ]6, 88 “96 0718} 

ΠΟΙ ΒΟΥΒ ὍΟΥΘ βοσιδϑίοιηοι ἴο βύυο]6 {οἷν 6}}1}- 
ἀγθὴ ἀρ} {παν {πἰγὰ γοαγ. 00 πιιοῦ, ον - 
ούοτ, ἰἴ8 βου ἣν ἴῃ (Π6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ, ἱζ ἰἰ ἰ8 ουσὰ 
ποϊοποτίθγ, ὑμαι 86 ΒΕ ΠΈΓΟΣΥ δρθδαῖζβ ΟὨΪΥ οὗ 18 
τοῦς δηὰ αἱ ({|6 δᾶ ἰἶΐπηθ ἃἰη8 δὺ {6 Ὀορίη- 
πἷηρ οὗὨ δἴ8 16 88 ἴῃ μουν (61 1{286}}}}} οΥ [ἢ δῇ 
8᾽1υδίοη ἰ8 Του ἰο {πὸ ἰα Κη ἃΡ οὗἩ (86 Γορθῆθ- 
ταῖίθ ἴη (86 Ὀοϑοῃ οὗ (6 ΕΔΙΙΟΣ 89 ἃ δίψῃ οὗ 
τοοοχηϊ(ΐοη δηὰ δἀορίϊου (ἄφῃ. χυὶ. 2; 1. 28; 
ΦοὉ 111. 12}, νὴ} γοίογθηοο ἰο ὑμ6 ἐπουσιί, {μὲ 
Αἀοά ἰγοδίϑ παι 88 ἃ Εαίμον (Ο]ογῖο., ὦ. Η, Μίοδ., 
Ηδφηκβιί.). 

ϑέσ. . Ψεν. 12. Βαββδαῃ ἀοβί χηβίοβ, πὰ ἐἢ9 
ὨΆΥΓΟΥΘΥ βΘΟΡΤΓΑΡΪο41] 86 η86, ΟΥ̓ ΚΙ ΠΑ ἰδ 
ΠΟΣΊΒΘΡῚ Ρϑεὶ οὗὨ 10 Ἰαηὰ οὐ (19 οἰ ογ βἰὰο οὗ 
16 Φοτάδη, (ἢ 6 Ὀ4584}{16 (Δ 0190 ἰαπὰ Ὀρίννοοη Ηδγ- 
00 δπὰ “γαῖ, τ ΐϊοΒ οοπίδὲ 8 ΟὨΪΥ Ῥϑβίαγθ 
δᾶ; ἴῃ {πὸ ψῖοΣ οτἱ κί πὶ] ρο] [168] 86η86 (ΠΏ 6αϊ. 
δ, 18; Φο8ῃ. χὶϊ. 4), ψ ίοι ἰμθὰ δὰ ὈδΟοΙηΘ 
ξοορταρῖοαὶ (Παρ), δἱ (ῃὴ6 88πὶῸ {πὸ ἰδ9 
ποΥΐογη ΟἸ]εδὰ οὐ ἰο {86 ΦΔΌοϊς ((λ6 ργοθοῃΐ 
᾿Αρι ἢ) πῖῖὰ πιοιπηίδίηβ ΟὗὨ ἸὩΏΔΏΥ͂ ΡθαΚ8 (Ὀδ. 
ἰχυὶῖ. 16), οὐ Ὀγδοὶπς ἀθῆβε οδῖκ ἰογοδίβ (188. 1]. 
18: ἔζοϊκ. χχυΐὶ. 6; Ζθοι. χὶ. 2) δηὰ ἔα ραϑίιυγοβ 
ἕω γ. 14: σεγ. 1. 19). Οοιιρ. Βυτγοκβαγάϊ, 

εἴϑδεπ πὶ ϑυτίοη, Ὁ. 890 8ᾳ., 419.--Τι ταϊὰ8 δὰ 
0118 οὗ ΒΑβιδῃ βοσυο δἰ ἰΐπι68 88 ἤφυγοβ οὗ {Π0 
ῬΘΟΡΙΘ οἵ βγϑδοὶ δηὰ ββρϑοΐδὶν οὗἨ ἱἰ8 αἰδβιὶπ- 
ξυϊδῃοὰ χθ (θομί. χχσχὶϊ. 14; Εζεϊς. χχχὶχ. 18; 
Δα. ἶν. ἴ; σοπρ. ΥἹἱ. 1), γ8ὸ δυο ὈδσΟμΘ ἰυχὰ- 
τίουβ, ργουὰ δηὰ μοάϊθββ ΌΥ (πο ἷὶγ ῬσΟΒΡΟΓΙΥ. 
Μογϑοῦύθγ, {10 0118, ἀπὰ οβρθοί ἢν ἢ 6 ὈυβΆ}08 
(ἰηβἰθδὰ οὗἁὨ νυ ἱοίν μα Π 6 Γ, αἴλον {π6 ϑορὶ.,  αϊᾳ., 
ἐἐ αἷ., ἸΠΘΟΡΓΘΟΙΪΥ͂ ρα 18 ἈΠ ΘΟΥΏΒ), ΔΓ6 [{|κ6 νν189 
ῬαγυΪγ ἤχυγοβ οὗ {116 7}1 [66] πῷ οὔ ρονοῦ (Νυῖα. 
ΧΧΙΙΙ, 22: 8. χχΐίχ. 6; ἴβ88. χχχίν. 7) δηὰ τυἱοίο- 
τίουβ βίγοπρίι (Πουϊ, χχχιϊ!. 17; Φ00 χχχὶχ. 12), 
ῬΔΥῪΥ ἤρμυτοβ οὗ ταρὸ δυὰ 11} παίΐυσο (ΒΟ  ἤδβοη, 
Βιδ. Κεδεατγολεδ, 11. 412 [Τνίϑίσδπι, Ναίωγαὶ Πἰὲ- 
ἰοτψ οὗ ἰλε Βιδίε, Ῥ. 140.---Ο. Α. Β.}7), δι ὰ Βεοῃσθ 
8 ἀρδβ᾽ ζηδίΐοη οὗ τηΐ ιν οῃοιαΐθϑ, ΪΐᾺ [86 ᾿χο- 

4 ΠΡΕΛΕΣΡΟΝ : “ Αοοογάϊης ἰο Βίυ] ο8}] ἰάδαϑ [ΠΟ ΓΘ ἕἰα ἰῃ [ἢ9 
ὨΘΥ Υ -ὈοΓη ΟΠ ἃ, γὲδ ἴῃ ἴπ9 πηὔογη οἰ ἃ, ΑΙ ν ΟὨΪΥῪ ἐπ [Π9 
τη οὐ ΠοΓ 5 Ομ Ὁ, ΔΙΓΟΛαΥ ἃ σοηθοϊουδηραα στον ίης ὕρ οὐ οὗ 
ἴπο υὐοτηοθῖ ἀορίηβ οὗ ππουπδοϊουδηρδε (διὸ. Τχνοελοῖ. Ὁ. 
218, δ ΜΘ ἢ6 δΑΥ8 ἰπ ὈΓΆΥΘΓ, ἴπαἴ Ὧθ Μ͵ῺῈ8 {ΠΓΟΎΤΗ 
ὕροη Ψε)ονδὴ ἔγοιῃ [6 ἰδμ, ἴπδὲ 8, ψ {} 4}} ἢ|8. ποοιὺ δινὰ 
ΘΑΓΟΒ ΒΟΙΪΟΙ͂Υ ἀπ 810 η9 γοίογγοα ἴο Ηἰπ (8. Ἰν. 22; ουῃρ. 
χχί. 6), ἐμιεξῖ ἔγοπι 89 πο Φοον ἢ νν88 ἰ5 αΟοα, ἐπ ογθ ἷἰϑ 
ΏΟΓΟ σοπίδἰ ποὰ ἰπ [Πἷ6 (πη 116 ρυγο ΟὈΪΘοῖν6 βόομδο, {πᾶὶ }}0 
ἔτονν ὕυρ ἰη δυςῇ τγοϊκιίοη ἴυ Θοἄ, Νέον ἰη τῆ ΟΙὰ Τοδίδε 
θὲ ἰδ {πότ ΔῺΥ τηδηϊίο οὗ8 υμιλη ἤμίπο, τμαλ ἰθ, 8 
κοη! ον οὗ πὸ Μορδίβ, συ ΔἸ ΥΒ ΟἿ]Ὺ οὗ ΗΝ τοῖο ΟΣ 
888 (πῶὶ υγίηρα Ηἰμ; ΤΟΥ. ΤῸ ογαὰμ οὗ ἔπ6 οὔθ ῥγωγίῃκ 
ἴθγὸ {Ππονν 89 βαγ, {παῖ ἴΠ0 ὑομίπηΐϊηρ οὗἁ 8. {Π{8, Ψ Ὰ τθ- 
Βρϑοῖ ἴο οσίθγηδὶ οἰγουτηϑίληοο8 88 ἰπ μονογίῃ, σοὶ {{|τ6- 
νεδο στὸ ὙΠ (ἢ0 Ο]ἀ Τοδίδπιοης δὰ Νὸν Τοϑίαπιθῃξ 
ἰάο 8] οἵ Ογίβι.᾽" Βαγηθα ἀσγοθα ἢ 0] ἴχδοῖ), Δηαἀ 18 ὨΓῸ- 
ΛΔΌΪΥ σοτγγϑοῖ, {Ππι8: "Ὑπὸ ἰοα, ἰδ, εἶα ῖ ἔγοπι ἢἰ8 ϑασ ας 
Υολτβ Π6 παὰ Ὀδοη ἰοὰ ἴο γέ ἰη Οοά: κηὰ ἢ ὨΟΝ μ᾽οιδ,. 
τι 6 ἤκοῖ 88 4 γοαδοὴ ΠΥ ἢοθ βἰιου]ὰ ἱπίθγροδβο ἴο δωνϑ .εἰπὶ. 
Αρρὶ]ίεα τὸ ἐἶἰὸ Βράθοιηοῦ ΔΒ ἃ πι8ῃ, ἰδ ΙΔ 8 παῖ ἰη Ηἰἱ 
ΘαΓ οβὲ πὰ ποοα Ηο δὰ {τιδιοα ἴῃ Θοά: ΗΠ τοὶ Ὀγοδιἢ- 
ἰηρχη ψγογο 1Ππο86 οὔ μίοιν ; Ηἰ5 ἤγθι δαρίγαιίοηδ σοῦ ἴον ἴῃ 6 
Ὀϊνίηο ἔἴανον : Ηἰβ ἢγθι ἰονοὸ δὶ ἴη6 ἰονοὸ οὗ Θοά:᾽" δηὰ 
ακαΐη, " Ηο δὰ ὕδοῃ. 88 ἰἴ νόΓο, {ΠΠπσον ἢ ΘΑΥΙ͂Υ ἰῃ ᾿ἰἴ6 ὕροἢ 
1 ῥγοϊοσιης οἄγο οὔὕἨ ἀοά, ξπη βοιὴθ μοι} δῦ βοηθθ Εἶ9 διὰ 
Ὀοθηὴ ΓΘ πρτοϊοοίοα δηὰ ἀοίδῃσο]οδθ {πῃ 18 σοηπίοη δὲ 
κηδὲ μογίϑα οἵ |{{ 04 δηὰ Ηδ ονοῦ Ηἰφ μγοβδεγυν οι {6 6ῃ- 
ΕἰγοΥ ἴὸ Θυά. Τ|}}}6, ἔοο, αν δτθ ρεδϑοὰ {πγυικῇ τΠη9 τπαἰηὰ 
οὗ 1πηῸ οάρδοϊηον οὐ ἴΠ6 ογοθῦδ, ἢ τἤοδο βιὰ μπηὰ ἀοβοϊμβῖθ 
τιοϊηθηῖδ Η6 ΤΑῚ ἤάγο ΤΘΟΑ] Θὰ τῆ δοθπ66 οὗὅἁ "{᾿πν ΘΑΓΙ͂Ψ 1 {ὃ-- 
[Π6 ὀυθηῖδ ἱΐς ἢ δὲ οσσυγγοὰ ἴο ΠΠππ ἰὰ Ηἰδ ΘΑΓΙΥ γϑαγ: 
[Π6 ΡοΟνΟΥΙΥ οὐ {ἰ8 τηοίϊον, ἴπ6 τηδῆροῦ, (ἢ ρογβοουιίοη Ὁ 
Ηογοά, {πὸ Πίσης ἰπἴο Ἐμγρῖ, [6 γοΐυγη, [ἢ 6 βαίθϑιυ ψ Ὠἰς 
Ἦο τῆϑη δηΐογοὰ ἤγοιη Ῥογβοοιυκζίου ἴῃ δ ἀἰβίδηϊ μαγὶ οἵ [Π6 
Ἰομβὰ οἵ Ῥαϊοίηθ, ἰα 10 οΟὔϑουσο διὰ Ὁ ΚΠΟΉ ἢ Υἱ11ακὸ 
ΝΑχασοι."- Ὁ, Α. Β.] 
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Ῥθ οι] βοοοηάατυ ἰά68. οὗ πυροῦ δηθηΐ65 οὗἁ 
Φενόονδι (Η προ] 4). Ιῃ σὸν. 21, ποὶν ΒΟΓΠΒ ΓΘ 
ῬΑ Ιου] ΔΥῚΎ τη] οη θα 845 δα ΓΓῸΪ ΘΔΡΟΠΒ, γ᾽ ἢ 118 
ἰποὶν χαρίηρ ἰ8, ἰπ γον, 18, (ἢ6 δβὶρῃ οὗὨ (μοὶν νο- 
γδοὶϊίγ. Τ18 ἴογιβ [86 ἰτϑηβιιίοη (ὁ (Π6 σοπιρδ- 
τίβοη τ ᾿ἰοηϑ, ἱπίτοάυσοὰ ΟΥ̓ 8Δῃ δρροδί(ἱοη 
Ἰλ ΓΟ (οοπιρ. {16 ΘΧΔΠΊΡ1]68 ὈΥ ΕΚἰπιο}}}), τ ΠΙ ἢ 
ΤΟΔΡ ὙΠ6η (ΠΥ ὈδἰοΪὰ (οἷ ΡΥΟΥ ὈΘίοτΘ 7811 
ὉΡοῦ ἰΐ (Ρ5. οἷν. 21]; Απιο08 1ἰϊ. 4). 

[δἐν. ΥἹ. Ψεν. 14. Σ δῖα ρουτοᾶ οὔυὲ 1ἰϊτ9 
τυδῖοσ.-- -Βαγηθ9: ΤΏ Βυ ΠὍὙῸΥ ΠΟ θὰ ΓΒ 
ἔγοιχ [15 οπθπιΐθϑ, πα ἀσβουῖθοβ {μα οἴἶἑσὶ οΥ͂ 4]} 
{Π|86 ουἱνναγαὰ Ρογβοοι [008 δη {γ14}58 ου Εἰ πη 56]. 
ΤῸ τιοιηΐηρ ἴῃ (18 οχργοβϑίοη 8, ἐἰμαὺ 84}} 18 
βίγοηχί 8 βῸη6. [ἐ 18 Το ΓΚΑΌΪΟ ἰμδὺ νγ8 
Βανο ἃ βία] ν οχργοβϑίοη, σὰ 18 ποί ΘΑΒΙΥ 
δοοουηίοα ἴον, ν]Θὴ Ἧ ΔΔΥ ΟΥ̓́ ΟἼΓΒΟΙγ68. (ἰδὲ 
6 ὯΓΘ 88 ἬΘΑΪς ἃ8 'ναΐοτ. ΑΠ δχργοββίου δἰ πιὶ- 
ἴὼν ἴο (8 Οσουγβ ἴῃ ΦοΒἘ. Υυἱ!. δ: “1 ὸ ϑαγίβ 
οὔ (86 Ρθορὶθ πιοὶιϑά, δηὰ Ὀθοῆπιθ 88 Ὑδίρυ, 
1μδτὰ. ἰΐ. 19. Ῥη,. Ἰνῖϊι. 7. π-ἰ|ῖἶμ ηωτ Ὀοηθδ δῖὸ οὔὧὖἱ 
οὗ Ἰοίῃξῖϊ.---Ροτονηο: "Ησλγνο δβοραγαϊοα (ἢ 6πι- 
Βοῖνο5, 88 οὗ 8 πιδὴ βίγοίο θα ὕροῦ ὑμ6 τϑοὶς."-- 
ὟΣ. ----Τα που, τισι π|6119 ΔΊΥΔΥ ὑπάοτ [86 
ΘΟΠΒΌΠΙΪΩΡ ΡΟΥΟΥ οὗ 18 ἀΐβιγ} 88, 18 οσοπιραγϑὰ 
ἴἰο χ. ὅ0ο {μ6 τηουπίδ].η8 δὶ 1.6 δρροαγίηρ οὗ 
αοά, Ῥβ. χουΐϊϊ. δ, απὰ {(ῃ0 ροῦν Ὀοΐογθ [ἢ 6 
Ὀὶνίηθ ργόϑοῆσο, Ρ8. ᾿χνὶϊὶ. 2. 

γον. 18. ἹΜῪ βίσθη δ ἰ8 ἅτ θᾶ τρ 119 ἃ 
Ῥοϊδββοσᾶ.--- ΒΆγΓθ 8: " ΤῺὴΘ πιρδηΐηρ ΠΟΡῸ 8, 
μι ιἷ8 ϑίγθηρσιὶ ᾿γἃ 8 ποὺ Υἱροσοῦϑ {Κ 8 στθθῃ 
ἴγϑο {Βαΐί νὰβ8 σγονίος δηά ἰπδὲ Νὰῶϑ [Ὁ] οὗ δβδρ, 
Ὀπυ ἰ0 τὴῶβ ἰκὸ αὶ ὈΥ} 116 ρΐθοδο οὗἨ ΟΑΥ ΠΏ ΔΓΘ. 80 
ΑΥΥ δηά ᾧγὰ ρ] (ἰναῖ ᾿ἃ σουϊὰ Ὀ6. ΘΑ ΒῊ Υ στα πὶ] 64 
ἴο ρῥΐε665." --Α Δα ΤΥ ἴοΠΒ6 οἰθανϑῖδ ἴο 
ΤΥ αννΒ.---Βατποθ: “16 ππϑδηΐης Παγα ἷδβ, 
παι ἷ8 πιο ἢ ϑ'λ8 ἀγγ. δῃὰ 6 σοι]ὰ οὶ Βρ6 81. 
Ηἰΐβ ἑἰοπρυα Δα ογοὰ ἴἰο {{|ὸ τοοῦ οἵ Ηἷ8 πηουτ 80 
(δὶ δ οουἹὰ ποὶ ι.86 ἰϊ---7Ἃὸηοίμον ἀοβογίρίίοη οὗ 
{Π6 οἴροιβ οὗ ἰηΐθηβο (μἱγεῖ, σοιρ Το χὶχ. 28." 
--ΑΑ πᾶ Του Ἰαγϑδῖ 9 ἰη ἴΠ6 ἃυδῖ οὗ ἅδε ἢ 
ΔΟΥ., 7λοις μαδὲ ὀὁγουσὴέ ην6).---Ἠ ρ[ο]ά, Επνα]ὰ, 
ΘΡΟΏΘ δῃὰ ΑἸοχαπίονυ: Του ἩΪ 1 ὄσιπσ Π16 ΟΥ 

ἔαψ πι6. Μο)Ιὶ αηὰ 1)6] 1286} δηά Ηἰισίς: Τιου 
Βίσ οί ομ οδῦ τὴ0, οὐ Του Ἰαγοβί τη6 (0 Ὀ6ἃ πη. Ρο- 
ΤΟΡΠΘ: “ Ποδίἢ πιιβὶ Ὀ6 (}}0 ὁοπά, δῃὰ ἱἰΐ ἴβ ΤῺΥ 
ἀοίϊηρς, Του δα γοβί 6. 8.0 ἀο68 ἐΐθ 80] ἰυ τ 
ἤγοπι βϑοίῃρ ΟὨΪΥ {π6 ἰπϑιγυπηοηῖβ οὗ αοα᾽ 8 ρυη- 
δ ῃπιοηί8 ἰο αοα 80 ΘΙ ΡΙΟΥΒ [Π 6860 ἱπείγα τ Θη[8. 
Εγνϑη ἴπ [Π6 ΘΧΙΓΘΙΌΪΥ οὗ 118 ΓὈΥΒΑΪΚΘΠΏΘ88Β ἰΐ 8.}}} 
8668 ἀοἀ 4ογο 8411. 6 ἃτὸ γοπϊ ηἀοα οὗ Ῥοίοσ᾽ Β 
σπογάβ, " Πίπι, δοίης ἀο᾽ ἱνοτοὰ δοοογάϊης ἴο ἐπ6 
ἀοιοτΐπαῖο σουσπδβοὶ δὰ Τογοπον]οάκο οὗ αοά, 
γ8 δεγο ἰδίκοῃ δηὰ νι νι ϊοκοα μδηάδ παν οσυ- 
οἰδοὰ δηὰ βἷδίη.᾽ "--Ο. Α. Β.] 

ϑιγσ. ΥἹ1. γοσ. 16. [Εοὺ ἄοββ δανθ οοπῖ- 
Ῥαβϑϑᾶ 1:296.---βαῦποδ: “Μϑὴ ὙΠῸ ΣΟ ὉΪ6 
ἀοξβ; Βεαγβϑῆ, βου ης, θογοο, Τθγοοίουβ. ᾽ -- 9 
ἈΒΒΘΟΙΒΌΪΥ οὗ ἴπ6 υνἱοϊεοᾶ αν ἑῃποϊοβοᾶ 
[Δ6.--Βατπθβ: “ Τηδὺ ἰδ, (ΠῸΥ ἢδΥθ βιιγγουπάρα 
το: (Π6Υ ΠΑΥ͂Θ ΘΟ0Π16 ΔΓΟΙ πὰ [16 ΟὨ 8} 814 .68 80 
{μα} 1 ταὶ ποῖ οβοᾶρθ. 500. {ΠῈ6Ὺ βΒυγγουηάοά 
19 Βοάθοπιον ἰῃ ἰΠ6 γσαγάδεῃ οὗ Οοἰ ϑοιηδῃθ 
ΨΠΘη (ΠΟΥ αττοδίοὰ Ηϊπὶ δπὰ Ὀουπὰ Πίπ) ; 80 
ΠΟΥ͂ ϑαττουπ οα Ηΐπι θη οἡ ἢ}85 ἴγἷλ] ὈΘΙΌΓΟ 
{Π6 διπδοάτγιϊη ὡπεὶ Ὀεΐοτο Ρι]δίθ; δηὰ 8ὸ ἴδ Υ 
διτγτουπαορα Ηΐπὶ ὁπ {Π6 ΟΓΟΒ8.""--Ο. Α. Β.].- 
Ῥιοσοίηβ ᾿ΣΟΌΡΝ δὴν Βδη δ δ ἃ ΤΥ ἴϑοϊ. 
--ΤΊν 8 ἀοε8 ηὐΐ ΓΟΙῸΡ ἀὐθοιν ἴο [10 ΘΧ ΡΟΣ ΘΏ66 
οὗ 7 εδὺ8 ἀροῦ {||6ὸ 6Γ058 (Β οἰ ο τ ἸὩΔῺΥ οὗ 

(86 τοῦθ δηοίθηὐ ἱπίογργοίοτα). Μοσθουον ἐδ9 
τοαιαυὶς οὗ αοβοηΐυϑ, ὑπαὶ (6 ὈΟΟΥ οΥἁὨ δπδπιΐθϑ 
18 ἱπάοοϑά ρῥἱοεγοθαὰ ἱΒγουκχ, Ὀυΐ ποὶ (πεῖν παπᾶ 
δηὰ ἴδοι, ἀο68 ποὶ δΒιιϊῖ. ΕῸΡ (Π 80 ΘΧΡΓΟΒβί θη σο- 
ΥΕΥΒ ὈΓΪΘΥΙΥ δηὰ αἴγοοιν (ο ἰμ6 ἀοζε (Β6)}}), 
ψἶοὶ δνο Ὀ66η ͵.8ὲ τηϑἰοὨοα 85 δριιγαίί το οὗἁ 
(η6 Ὀδηά οἴ (πὸ τνι.οϊκοὰ ψμϊοὰ δυγτουπιὶ 186 δυΐ- 
ἴογοῦ, 88 (ΠΟΥ͂ ἰπ ΟἿΠΟΣ ῥλδδᾶροβ ᾿ἰἰκον 180 8.0 
ΒΥΤΙΌ01]8 οὗ δογοθηθβδ δπὰ ἰπιρυάοθπος Μη (80 
ΒΕ ογἀϊηδίο ἰάθα οὗἨ ἰπρυτὶγ, πΐσ, Βονουου, 
ἀοθ8 ποὶ ἰεδΔα ἰο οχίθυηα] μϑαϊ θη ΘΠ ΘΠ 168 (08 
γγεῖι6). Τῆθ86 δῦθ θγο τοβαγάθαὰ ὈΥ βοῖῃθ 
(ϑγυιπιδοῦ., ΤΠποοάογοὶ) 88 αἱ ὁὔσθ ἐμ ῥδοὶ οὗ 
μουῃα8 οὗ ὑπμ6 Βυηίον. [Ι͂π {06 τίθης (6 ἀοξϑ, 
ὙΪσὮ ΔΓΘ ΒΑΙΓ ν|ῖι]ϊὰ, δὰ υϑυ δ! του δθουϊ ἴῃ 
ἴΓΟΟΡΒ, ΔΘ Θβρθοὶδ γ τ ίοκοὰ δὰ ἀϑηρβογοῦϑ. 
ΤΏΘΥ ποὺ ΟἿΪΥ ἀδουοῦῦ ΘΟΡΡ868 (2 Κίηρϑβ ἰσχ. 8δ: 
ον. χν. 8), θυὶ ἸἰκΚοννῖβο αἰΐδοῖς (γανυθ!]σθ. [ἢ 
Ῥεχοῖα ουοῖ {Π6 βίο ἀπὰ δρθὰ νγ8γ0 βοὶ ουὶ ἴο ὉΘ 
ἀενουτοὰ Ὀγ ἀομβ (Βίτα 0). [ἐ 18 ομαυδοίθγ 8110 
{πὶ (ΠΟΥ͂ ΔΥΘ δοσυβίοπιοα αἱ ὅγϑι 0 ζῇλνν οἱ 186 
68} οὗ (6 Βαπηὰβ δπὰ ἴδε δηὰ μοδὰ ((ἀπιᾶπη 
σεγηιδολίε ϑαπιπι. Κ΄, 23, 5α.). [{ πον (Π9 ταῦοῖι 
ἀϊερυιοὰ νογὰ "ΝΞ ἴ8 τορασάθὰ δἵϊεν. Ῥοόοοκο 
(ποίξ πιϊδοεῖϊ. ΑΥ̓οΥ Δᾶαϊπιοπίαϊ ροτία Ἀροπδὶ8) 48 δὴ 
ΑὈὈτγονϊ αι Ρ]ιτα] οὗ 6 ρΡατγιιοἱρ]Ὲ οὗ ἽΝ 3, το- 
Ἰαϊθὰ ἰο 9 (υἱά, τῆογθ 'π ἀοίδι! ϑιίον, ΒΕ ἰπκθ, 
61), σὰ ὀτοη πον, 6 οἰῖ6, αϑβθι. (ἴῃ 
ιελτσεδ. Ῥ. δ26) σταπὶ 88 ῬοϑϑβϑίὉ]6, ἴὲ 18. Ὡοὺ π6- 
ΟΟΘΒΑΓΥ͂ ἰο σἰδησο τ 6 τοδαϊηρ 1861 1 οτάεν ἴο 
αΐῃ ἰμΐθ 56η96 ἩΔδο ἢ ΘΩΤΓΘῸΒ ΘηΓΟΪῪ τὶ ἢ ἐδ 
ἀουίοχί, ἢ .086 (Υρῖς 81 Ῥγορμ οί οὶ τηθδηΐηβ ἰδ 
{16 1688 ἴο δ6 ογου]οοκαοα 88 ἴπ 6 βουυδηῖΐ οὗ 968ο- 
γλῇ 15 ϑεϊὰ ἰο 6 Ρῥίοτορα ἴῃ 186. 11]. δ ᾿Κον 186,7 
γ68 Φοδιοταῖι ἰπ πἷπλ (ΖΘΟΒ. χὶϊ. 10), δῃὰ ἰΐ 18 δδϑύ 
ἴοτ ἴη6 οΥἱίμδὶ δἰ ρ]6 πιθδπίηρ οὗ ᾿Π6 τνοτὰ, 
“αἷγ, Ὀοτγο,᾽᾽ 88 ἰὰ ἰδ! ΑΥδϑϊο δῃά ατϑοκ, 9 Ρ888 
ΟΥΘΡ ἱπίο {Π6 βροοῖδὶ πιθϑηίηρ, ΟΥ ζ ἰν [8 
ΒΟΤΟ ἰο ὃθ φοηιίτοὶγ νἱηαϊοδίθα, ἐλ ΘΟΥΓΘΒΡΟΠ 8 
ἸΠκονν 86 τὶ (86 ποαγραὶ ἰδίου σα] σοι; ποι οἢ 
(1ο (86 ἰοο.ἢ δπὰ οἷαννβ οὗὁἨ [86 ἀομ8) 88 88 ῥχὸ- 
Ρ 6.104] τοίδσθιισθ. 10 8 ἱμβ γοῖογθ ἈΠΏΘΟΘΘΣΔΤΥ 
ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΘ 8 Ὀογίῃρ ἴαϑί (ΟΥ ἱπάεθα (0 πιδίζθ 
Βρ6}1-δου πὰ, τ ΒΊΘᾺ (16 ΜΊΑΓΡΘΒΕ ουθη ΓΟΖΆΓΑΒ 88 
τὶ} τη δ ῖσαὶ σμαγδοῖθ 8), Ἡ ΠΙΘΓΘΌΥ δυϊα ποι! ὰ 
Ὀ6 αίνοι ἰπ (ἢ 6 ἰαπᾶδ οὗ Ϊ8. ΘΏθμἾ 68 Ἡ ΘΘΡΟΙ 688 
δυὰ πἰϊποῦϊ ρον οΥ οὗὨ ϑβοῆρο (θε] 280}, τ 816 ἢ 
ΒΟΏΒΘ Οἰ6ΓΒ (αἱ 1Δ98ὲ ἔτνδ]α, δἱ ἤγϑι Δα α ἴῃ 
(86 βοοοῃπὰ οαἰιΐοι οὗ ἷ8 γα πϑ᾽δίϊοπ, δηὰ {ἢ 6 ἢ 
ϑγταπιδοῖ. δηὰ Φογοπιθ) Βηὰ ἴῃ ἰδ δἰ καἰ βοδίϊοι, 

4 [Ἡγοίταια, Ναίωγαϊ Ηἰείονν 7 (λε Βίδιε, Ὁ. ΤΌ: ““ Ἐγεσγ ΟΥΈ- 
Φηϊαὶ οἱἐγ δοὰ υἱαχο αυουπάν νι] ἰγοομθ οὗ ΠΌΏΘΤΥ ἀρὰ 
μδιδαυδρο ἄορα, ὙΠΟ οὐ δ] οχίαμοθ τϑῖμογ ἴὸ ἴδ 
νἶδοο ἐθδη ἰο ρεέγβομδ, δὰ σι μοἢ ἩΒΒΟΓ δθουσξ [86 πίτεσ 
δηὰ βοϊάα, μον πα ἀἰδιμαῖ δὲ εἰσι, δηὰ ἀσνουτίης ἐὐδη 

1.06 ἀοοὰ ὑὕυοά!ο8 οἵ θη Ψ ΏΟΣ ΠΟΥ σδ σοϑο ἢ ἴθ. ἸΤδμείγ 

Βαδίς (4 πιοδϑὲ Ὄχδοῖν ἀοδοσί υθὰ Γ᾽ ἴπ6 δ] τη ἰδὲ. "Αἵ δσυοηΐῃ 

1οὲ το γοϊυτῃ : αδπὰ ᾿ος ὑμβοῖὰ Τπδ κὸ ἃ οἶδ |κ6 ἃ ἀοΚ, ἢ 
δο τουῃὰ δυοῦϊ πο οἰγ. 191 ἔποπὶ ΠΟΥ υΡ δηὰ ἀον 1[0Γ 
πιοϑὲ, δηθὰ σταυρὸ {{{ΠῸῚ ὕθ ποῖ δι δἤοά’ (Ὀ5. ᾿ἰχ. 11, 1δ). 
ἽΤῃ τ8 ρίαοο ἩΠ6ΓΘ ἄορ ᾿ἰεἰςοα τη 9 υἱουὰ οἵ Ναῦοί 6[..}} 
ἄοκ Ἰἰοἰς ΤΏ ὈἹοοά᾽ (1 Κίηρε χχὶ. 10). ὁὙΠὸ ἀοβ8 684η}} ευἱ 
Φοξοῦθὶ ΌΥ εἶμ γχ}} οἵ Φεσσοϑὶ. Ηἰπι {πεῖ ἀΐοῖ οὗ ΑΒαῦ ἰη 

ἔπ οἰ ἴ)6 ἀορϑ 88Ὰ11} οαῖ᾽ (γογ8. 2), 24.).. Τμυθ στποὶ, δοῦοο 
πηὰ ΔΙΓΠΥ ΡΘΥΒΟΏΒ ἈτῸ γα ΠΘΏΤΙΥ οοιηραγοὰ ἴο ἄοβα (Ῥθ. χχ]ὶ. 
10; ῬΏΠ. (1. 2: πον. χχίϊ. 1δ.--ι| Βὸ οοιῆοῦ ἄορ οἵ [89 
ἴον ἰβ {τὸ βδίηθ ὑγθοὰ αϑ ἴπνξ οὗ 1.6 δμοριιονγ, οἶδ 
Τηπϊΐα σαἸ16ἀ τὸ ΡῬαγί ἢ ἄοχ, δι ργο ΠΣ {}}6 Ὡδαγοσῖ [ἢ δ» 

ῬΟΙγμηοΘ ἰοὸ ἴδο π|1|ὰ οτγίρίνα!, πυϊ ἀπ} }Κὸ 1110 ποκα], ψ ἢ 
δογί, δ᾽ ιπυρ-ροϊηϊο ἐδ ΓΒ, ΔΑΓ Θηοῦϊ, ΚΈΠΟΓΑΙΥ ἃ ἴδ 

οοεξ δῇ τὲ}, ἘΘΆΓΟΟΙΥ με γ." --ὦι ἃ Β.] 

Ἐ4. Το ποῖ 8 ἔγαο ἴο ἔδιο οσί κί παὶ, μδα τοιιάοτοὰ Ὁ 5, 
«ἡροιιλεα."--Ὁ, Α. Β1] 
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“ὨϊηΩ, ει οτ,᾿" τ ῖοῖ 5 χίσοα ἰο ἐδ6 ψογὰ δὰ 
ποῖ σδα Ὀ6 ργογοά ἴῃ {ἰ Αγϑοΐϊο δπὰ ϑυσγίδο. 
ἴπ ττὸ δ γϑὶ οἀϊιίοη Αᾳυΐ]α δὰ: “ΠΟΥ 801106.᾽ 
οὐ Ἰἰκενσῖϑθα.. “"ὙΠ6Υ τηᾶρνϑᾶ,᾽ (πα. ἴθ, ὈΥ ὈΪ]ΪΟΟΟΥ 
πουπἀ4. Βυὶ (Πο9 Βἰχηϊδοειίΐοη οὗἁ αἀϊχχίης δηὰ 
δοτίης τ γοικῖι 89 Ὀθοη ἔουπὰ ἰῃ ἰδ ννστὰ ποὶ 
ΟὨΪΥ ὈΥ̓͂ (86 Ὑ αἰχειὶθ δὰ Ροβοῖι., Ὀὰὶ ᾿ἰἰκονν δα ὈῪ 
(86 δερίαασίηι Ὀοέονο Οἰγῖϑι. ΤΠ6 δησίθῃι ἰγαῃ9- 
ἰκιἰοηϑ, Βογονον, 41} αν 8 ἥπίίο νογῦ. Ροϑϑὶ- 
ὉΠ {ΠΟΥ Βανθ πιο ὶγ γοϑοϊτοὰ ἰδ ΗΠ ΘΌΓΟΥ μαῦ- 
εἰοὶ ρα, πηϊσὰ ἱμπουσὶ δοοοριθὰ ὈΥ͂ ἴὩδΏΥ, ὈΥ 
οϑοπαι., Ηδηρδὶ., Ηυρΐ., εἰ αἰ... αἴλον (89 Ἔχϑι- 
νὶο οἵ Υογθτυχρο (Οὐεενυ λιδ., 1180), 6. γεῖ 
Βοῖν οοπἰοβίθα,, ἴῸΓ ἴΐ 18 δὶ (16 δύ θ8ὲ ΤΠ ΘΓΟΙΥ 
ὨΘΟΟΘΘΑΤΥ ἴ0 σἤϑηρο (16 γοναὶ ροΐη 5 οἵ ἴμ6 ρτϑ- 
88! ἰοχὶ, ἩΒΙσΘὮ ἴω (ἰὸ δηοϊθης ΙΝ, ἐπι] θοὰ ἀγὸ 
Διο σοι μον τα ϑϑίμς, δὴ ἰμβίθδὰ οἵ “5 σϑϑὰ 

ἼΧΘ, ἷπ οΟΥΟΣ ἰο βοὶ δϑϊῖάο ἐδ θ οδ᾽δοιΐοιϑ ἰο ουὖγ 

ἰαἰεγργοίδιϊοη νος ἢ ΔΥΘ πηοϑὺ ΜΟΣΙΠΥ͂ οἵ οδη- 
δἰἀογωϊϊοη. Βυὶ (ΠΟΥ αῦθ ρου 03 ΓΘΆΥ παά 
νὸ τοδϊης Ὁ 3 Ὀοίοτθ ἐμ θη), τ 81 ἢ 81}}} οσθγβ 
ἷ'ἴα ἱπο υπδυϑροοίοὰ Οοἀά. δΔηὰ ͵8 Π0 ποτα ἴο ὈΘ8 
ἀεγῖνοα ἔγοια Οιγϑιΐδα ᾿Ἰηῆυθηοο (ΗΠ ρΐ.), (δὴ 
180 τοοοϊγοὰ γοδλάϊης ἔγοπι εν 15} (ἘΠ ΘΘΗ. θυ 
(80 οἶδεν δὶ 16 ἔογπι 312 8 ἔοα πὰ οὐἷγ ἴῃ ἃ 
ἴδιο Οοά., 88 ἃ τρλῦαῖπαὶ ρο85. ΟὨΪΥ δἴνου νυ γὰ 5 
δὐο. ΟΥἁ οδβρϑοὶαὶ ἱππρογίδησο ἰ8 (8 σοι νκ 
οὗ (δο 1110 Μαδβοτγα, ὑἱβαὶ "ἼΝΞ ἱπ [86 ὑπο ρα5- 

ἢιζε5 (Ρ6. χχὶϊ. 16. 188. χχχυἝ. 18) ἴῃ ψμῖ6}} 
ἰδὲ5 ἴογὰ οσδυγβ, 8 ἰῃ ἐνὸ αἰ δογοηὺ τροϑηΐηρ5. 
ἴα (0 ραϑϑασαο ἰῃ ϑαϊδὴ, μουγόνοῦ, (ἢ 6 τλϑδηΐηςς 
“88 ἰδ ᾿ἰο ᾽᾽ 19. ὑπἀουδιοα. Το γνἱονν, ψ|ἷσ6}} 
ἷὰ τσοὶ υἰπι68 85 ὈΘΟυΙΩΘ 86 πιοϑὲ ρΥΘνλ Ἰἰ ἢ, 
ἰδδὲ ]5 ἐγδ δ᾽ αἰΐοη 18 ἰο Ὁ0 δρρ]!οὰ ἴο ουν ρα8- 
δὲζ0 ᾿ΙΚονὴ86, 885 ΔΟΟΟΓΪΠΩΙΥ, ΠῸ δησίθοϊ δὺ- 
(ΒΟΥ ἔον ἴτ, ποῖ μον Οἱ ϑιίδη, ποῦ 26 0188}. 
ον 896 Ομαϊ. οΥγἱκίῃμαίοβ ἢοῦ ΟὨ]Ὺ ἔγοπι ἃ στ ἷδ- 
{νοεῖν Ἰαίον ρογϊοὰ (92. π, ̓ ἰπἰειίμηφ 1.). θαϊ ἰπῃ- 
βει(8 ("6 νογὰ “ Ὀϊι χ᾽ 88 οχρί δηδίοῦυ δπὰ 858 
δ Ῥαγδρίιγαϑβθο. ΤΊ ΘΓΟΟΥ (9 Υ  ΓῸ ψν Β1οὶι 18 Ἰαοὶς- 
Ἰὰς ἰᾷ τ)6 ὑγαπδίαιΐου ““ 88 ἐλ ἐΐοη,᾽ ἴ8 σαϊποα, 
βηά [Π6 δη ΓΘ ἱπδρργοργίδίθη 688 οὗ [6 δσοπιρῆ- 
τίϑοπ, θη (9 ΤΟΥ “10 61089 ᾽᾿ 18 ἰδίζοη ἔγοιῃ 
180 ῥτϑσθιϊηςς οαδο ΟΥ Βιρρὶ)ϊοὰ, 18 ἴο Βοπιο 6χ- 
ἰθὺ ἰοδὲ ἱρὰ οἵὐἕἡ Εον ἰν ἰ8 ψο]} Κηονγῃ (αὶ ἱΐ 
ἰδ {186 δαδιι οὗ (16 ᾿οῃ ἰο σαϑ8ὲ κἰ 86} Ὁ ἀρο δ ἷ8 
ΡΓΟΥ͂ ΜΙ ἃ δρτίης, δὰ ψἱ} ὁη6 Ὀΐονν ἰο ἀδϑὴ 
ἵξ ἀονγὰ οὐ ΡῈ}} 1 ἰο (89 στουπά, θυ ποὶ ἰο 6ῃ- 
ΘΟΡ888 18 ““ 8π018 δπὰ ζροί,᾽ πο ἀοοδ ηοὶ 
ἐκ γἷδοθ τ ῖτ (6 (αἰ οὐϑῃ, πιὰ νν εἰσ 10 18 
Βδ! ἃ ὁ πιδῖκο ἃ αἰγοὶο (Κἰππο}})}. Απά ἰΐ ἰδ σον 
ευὐἱϊάοαὶ (δαὶ 16 ΒΡΡΘ41 ἴο {86 ἴδοί ἰαὺ αὖ'ν ἐἰπι68 
βαπάυ δηὰ 76οὐ πιϑᾶπ ἴἢ6 τ μοΐο ὈΟΑΥ͂ ΟΥ {6 ρο᾽- 
δοῦ (θεβθη., Ηιιρΐ.) ἀο68 ποὶ οχρίδα δηγιὶπρ, 
Ὀπὶ ΟΕΪΥ Ρυΐϊ5 ἴμ6 Αἰ ΘΌΪΙΥ ἰὼ βίγτου ρον ᾿ἰχῃί. 
Βαὲ ἐγϑη ἰδ 6 ἱπίογροϊαιίοη οὔ {π6 ΟἸα]ὰ. 18. ρδυι}γ 
ΠΛ ΓΟΙῪ ΔΡΌΣΕΓΑΥΥ δηὰ υπ͵υϑιϊ θα, ῬΑΓΟῪ ππογο 
δἰδριοὰ ἰο σοπ 668] ἴον ἴδ 6 τηοπιοῃΐ (Πα ἰο ΣΘΑΙ ΪΥ 
βεὶ 89116 1:6 ΟὈ͵θοίΙ ΟΠ ὈἸΘΏ688 δπα ἱπαρρτγορεὶ- 
Δίθη688 οὗ [Π0 σοιαραγχίϑοηῃ. ϑβδίποο [6 ἀδδηϊΐίο 
8 Ιοἷ6 8 υϑοα, π6 ἱπαρργορυγίαίθηθθδ οὗ {89 
ἐοπιρατίποη ἰῃ (9 ἰγαηδίαιϊίοη, “16 Ὀδηὰ οὗ (86 
πἰοκοὰ ϑηοϊοϑθα πι|6, 88 (6 Ἰΐοῃ, δὖ ΠΥ παπᾶ 
δηὰ δὶ πιν ἴδοι," 18 ι.ιϑὲ 88 διγ κὶπρς 85 ἴι6 ἴδοί 
πρΐοῖν 18 Θαροοί Δ} πὰρ ϑζοὰ (μα μον, Οδ]ν. οί 
αἱ., ἸΠ κε νν89 9 οί 6 δηὰ Ο]8}.), ὑπαΐ ἰξ 18. γυδί 
88 ΥΔΙΏ 828 ἰὲ 18 Δ ὉΠῚυ 5:14 40]6 αἰϊθαιρὶ ἴο νυ 88} 
ἴο ἀο ΔΥ͂ΔΥ τἱϊπ (ἢ6 οὐλοοιΐοπ ΟΥ̓ Ρυμὶπε 
(δ ροΐῃξ οὗ ΘΟΣΙΡΔΥΪΒοη ΙΩΘΓΟΙΥ ἰὰ ἰδ0 ταρθ 

Ηδεημρβί.), οὐ πὰ ἰῃ6 ἀπϑρδγίης δηὰ ἤργοο ἢ δϑὶθ 
[είς οὗ τδ6 Ἰϊοι- 1 κθ Θαθιμΐθ8, πὰ ἰο δηὰ ὉΥ 
Δ οχρίαπδιίοα ἡ ὶσ αἀἰβρ] 669 ὑδ6 ΜΨΟΓΡᾺΒ, {110 
Ἰρϑηϊης ἰδᾶὺ ἰἕδ0 Βυοτουῦ 18 80 Θῃ ΓΟ Βὰγ- 
τουπο Ὀγ [0 σγοναὰ οὗ 19 οι στ 68, γν 0 8. Γ9 
ἤοσοο ἃ8 (ἰλ6 Ιοη δπιΐ ΒΙΓΟΩ ΚΖ, ΟΥ̓ 8 80 οαβρϑα οὐ ἷϑ 
δ πε δηθὰ ἔοι (Κυμθγ), ἰδὲ 9 σλἢ ποι ον ἀ6- 
Τοηὰ Ἰιϊπηϑεὶ τχῖι ἢ15 85 ποῦ ὅ6ο ΑνΩΥ τ 
113 [660 (ὩἸΔΏΥ δίισθ ΔΌρη ΕΖγὴ, ἰκαιν 80 Ποηρϑί. 
ἀηὰ Ηαρΐ,, νυ ἱσὶι Ἰ.53. ργοίογ {86 ἀσοορίδηοθ οὗ ὦ 
ἀουὉ}ο δοουδϑείνθ ἴο 186 Γοροιϊιίοη οὗ 119 νοῦ). 
ΤΊΙ9 βαπιθ ΟὈ͵θοίΐο"5. ΔΡΟΪΥ ἴο 16 οἰἱοῦ τσ ΡὉ8 
μον. ἀγα ὈθΘῺ Βαρρ]ϊοι : ἴο οὐδὲ (ϑιλά ἰδ), 
δηὰ: ὑπο {πγοαῖο (6686η.). 1δὰὶ ταῦ ἰδ 
ΘὨΘΙΏΪΟΒ ἅτ ποὺ ἀεβογὶϊ θὰ 45 ᾿Ξ (6 Ἰΐοπ αἱ (9 
πδηᾶ8 δηὰ ἴδοι (Π  ηχϑί., ργόυίοιιϑ ἰη ογργοϑίαιί θη, 
Ὀυϊ δίπσθ ἴδ θη ὉΔΟῚ), 18. 7.51 Δἃ8 ουϊἀδηΐ 85. (116 
ἱπιροβϑὶ ὉΠ οὗὨἨ ἰδἰκίηρς 16 ἀϊδραϊοα ψουτὰ ἃ8 δῷ 
δΔοσαβαίϊνο (Ῥα.}. ἴῃ δ18 Οἰαυΐδ), νυν λον νου ὰ 
ΒΘ ὨΥ σοπιρᾶγο ἰἶ6 δ ΒΌΥΘΥ, ἡν]10 τνὰ5 Ἰγίηᾷ 88 
ἃ νον ἴῃ ἴθ ἀυϑὶ, (ο ἃ ᾿Ἰίοπ Ὀοβοὶ γχγουπὰ ἀρουΐ 
γὶϊ ἀοχ8. Εσοῦλ ἴῃ6 ᾿ἰπθοσχίῦϊο ἐδθοϊηρς οὗἨ {119 
απ ΘΔ ὈΪΘῃ 688 οἵ 8Δ]} (686 Ἱπιογργοίλ [1008 Δ. 1568 
᾿Πκον 8906 (0 Ῥγοροϑδὶ ἰο οἷοθθ (6 οἶδυβα 
ψ 11} “110, Ὀυ0 ἰο τοχζαγὰ πδηδϑ δηὰ ἴδοι ἃ3 
οΟὈ͵ οί οἵ ““σουηι᾽" (Μου6]580}}}}, δὴ ἱπίογργοίδ- 
ιἴοῦ Μ Ϊ ΘΟ οΔῃ Ὀ6 ΘΟΧρ] αἰ πο ΟἿῊΥ 4.5 ἃ ἀθϑρογηΐθ 
οσχρβάϊφηί. [ἢ πον (Π6 Ἰΐοη 8 ἰηἀοοα οὐ! θὰ 

(Νυμι. χχὶν. 9; 181. χχχυύΐ!, 18; ΕΖοῖ, χχὶϊ. 25; 
Απιοβ γ. 19), γοὺ [8 6 ΓΘΒΟΏΒ, ἃ8 8 ὈΘΘῚ Βῆονη, 
νν ἰοἢ μανο Ὀσοη ρχίνϑῃ ὈΥ̓͂ ΠΙΔΩΥ ᾿πίοΓΡΓΟίΘΥΒ ῸΓ 
Βπάϊης ἰξ ἴπ ἐν ἰ5 αἰδρυιοα ποτὰ δγὸ 8ι}}} 1058 σοῃ- 
γἱποϊη, ΘΒρ οίαἸΥ 85 ἴῃ 818 Ῥβαὶπὶ (Π6 Ἰίοιῃ ἰδ 
τη Θηςοηθι ἔνν106 {Υ6Γ8. 18 δη 31) ὑπον [Π6 ΟἿΪΥ 
ἤϑι6 Μϊοῖ 18 υϑθ0α οἰβονθογθ ἴῃ {110 ῬΒ8 18, 

ΠΡῚΝ, 
γεν. 17. 1 οδῃ 1611} 81] Τοῦ ῬΟΠΘ8.---["ὲ- 

ΓΟΏΘ: “ Βοῖοτγθ “ 4]}} ΠηΥ ὈΟΠ 65 ἃτα ουὖ οὗ Ἰοϊηι.᾽ 
Ηοποο ἰΐ τνουϊὰ βοο (μὰν (6 ὈΟΟΥ ννα8 σραοϊκοὰ 
ΌΥ δβοῃο υἱοϊοηΐ ἰογίατο; μοὶ πο οηγρασίαιοὰ 
ὉΥ Βίαγνταίίου δηι βιοσὶης. Απηἰι (8 ἐπ εἷ8 αἱ- 
16 Ὁ τι ΒΟΥ ᾿6 15 8 χαζίηρ-δβιοοῖς τὸ (ἰοῖη {180 αἰ6 
ἰπις: ὁ ἐπογοΐοοῖκ ὑροὰὺ πνθ,᾽ ἃ. 6, τνῖ τ πη]! οῖου 3 
δαὶ βίδοιϊ οη δὶ ΠΥ Βυ γί η ζβ,᾽" υἱά., 18. 11}. 11 δὰ 
111. 2, 8ὃ.--Ο΄Ὸ. Α. Β.] [Ιῃὰὰ δηοίθην Ῥϑβαϊιθυϑ 116 
σουπίΐϊης οὗ ὑ86 πιθαι 6 8 18 ἰγθαιθα ἃ8 δὴ δοί οὗὨ 
16 Θποιιίθδ ἴῃ δοοογάδηοο ψἱ1 ἢ {110 δορὶ. δοὰ 
γυϊζχαίο. 

γον. 18. ῬΏΘΥ ρμαᾶτῖ τ και θη18.---Ηἰ9 
ἀϑαὶ βδοιηβ 80 τ σἷν 1.1.6 τογῸ ἀπαγοϊ Δ Ὁ]6, (πὲ 
͵Ϊ8 ραυαλθηιβ ἃγΘ ἰγϑαίθα 88 "οἱοῃρίῃ ἴο0 006 αἷ- 
Γοδαγ ἀοδά, 88 ροββθβϑίοῃβ υγἱ ποι Δ ΟἾΏΘΙ (Υ. 
Ηοϊωμαπη). Τὴθ οὐἱοῦ ΓΙ 6ΠῚΒ οοηϑἰϑίϊης οὗ 
ἸὨΔΩΥ͂ Ρίοοο8 γαγο αἰνί αθὰ, (μ6 ἀπὰοΣ καγιηθπὶ 
οι 88 [Π6 Ἰπιπποαΐαίθ σονονὶης οὗ (π 6 ὈοὰγΥ͂ 
νὰ Αἰνίἀοα ὈὉγ ’οῖ. 80. Φοδῃ χῖίχ. 288α. Τὶ 
Ἰδησυδρα ἰ8 ποῖ οὗ πιθοῦ ἀδϑίρῃ (Βοβθηπι., 5488) 
Ὀυὶ οἵ δοὶ, ἴἰο ννδίοῖν ἐπ 6 Θπίγ ἀοβογὶ μι ΐοῃ Ἰοδ 5 
(ΗΠ ϑερθὶ.). [ἢ ννὸ σαδπποὶ ροϊπί ἴ0 δεγ της οὗ (110 
κἰπὰ ἰῃ ἐδ9 118 οἵ θενὰ, (αὺ 4ο685 ποὶ δαἰΐοσς ὑμ6 
ἴδοί ΟΥ 7.5} 8 ἰῃ Ἔχρί αἰ πῖπς ἴ80 οἹοίἰπρς ἴπ 
ἐμ 850η89 οὗ ΡΓΟΡΘΡΙΥ͂ (Η ρ΄.). ΤῊΘ ΡῬτΟρΡ ἢ οἰἷ64] 
οἰοπιθμί δοπηθ8 ον ὙΠῚ (Π6 ΣΠΟΤΘ ΡῥΓΟΙΪΏΘΏ6Θ 
ἔγοτα ἴδ ἰγρ6. 

ϑίγ. Υ1Π. εν. 19 Μᾷν εἰσζϑηρίῃ.---αοἀ ἰ8 

ἀρδὶ χπαιθὰ ὈΥ (δ 9 ποπιεη. δὈϑίνγ. οὗ ἊΝ 88 {10 
ΘΒΒΟΘΏΘΘ δὰ δοῦγορ οὗ ὑδ9 βίγοηρί οὗ 116 (Ῥ. 
ΧΧΧΥΪ. 4). Τὸ ϑορί. ἀπά γαυϊζαίο ((μ6 ὅγε. 



114 

1ΠΚον 180) πὶ κα ἀἰδονοηὶ αἰν βίου οὗὨ ἐμ8 πηϑῖι- 
Ὀ6ΓΒ οἵ ἴῃ6 γοτβο, ὑγαπδὶδῖθ'" Του τ ποί Γτο- 
τοοῦο ΤΌΥ μοῖρ ἴσοι πηθ. 

γεν. 20. ΕἸοΙα ἴμ9 δυοσᾶ.,, ἔσο ἴδ 6 
Ῥοννγοσ οὗ ἴδ ἄοᾳρ---Ἰἰ ἀο68 ποὶ ΓΟ]]Ο ἔγοπι (6 
ΤΟΙΏΛΓΚΒ ὌΡΟΩ γοΥ. 16 ἰπαὶ νῸ τυιδὲ ἰγδηβ]δίο, 
“ῬΑΥ͂ Οὗ ὑμ9 ἀορ." ΤΒΐ5 ψου]ὰ οογγοβροπὰ ΟὨ]Υ͂ 
σι [16 ἄσυτοσι ψ  οἢ ἱπηπμοἀ αἰ ον ργθοθὰθ δὰ 
ἔο]]ον (Ὁ 6}1{286}}} ὅπα 18 ποῖ ορροβϑά ὈΥ ἐδ ἴδεὶ 
(μδὺ μ18 μὰν (μον. χὶ. 27) ἰϑ σα! δὰ 39. Ἐσογ ἴῃ 
1 ϑἥδμ. χυὶϊΐ. 37, Ὕ ἰβ υϑοὰ οὗὨ Ἰΐοηβ δηἃἂ Ὀθαγβ. 
Βαϊ βἰπορ (18 1αϑύ ψογὰ 18 υϑοὰ 6] ΒΟ ΒΘΓΘ ἴῃ (86 
ἔθη οΥΑ] ᾿ποΘῃἰη Οὗ ΡΟΜΘΓ (οἷ 6), γ68, δη66 {86 
δὰ οὗ ι89 ἤδιηθ ([.88. χὶνὶ. 14) δὰ 186 δδηὰ 8 
οὔ ("0 δινογὰ (οὉ γ. 20) ἃγὸ βροΐζκϑῃ οἵ, 88 158. 1. 
20, {89 πιοιι}λ οὗ (16 βδινογὰ ; 18 ΠΘΒΟΓΑΙ ἰπίον- 
Ῥτοίδιϊοπ 8 ἰο Ὀ6 ῥτοΐίοσγοα, (88 ΠΟΘ 88 ἴῃ ἐδμ6 
Ὦγβὶ ΘΠ ΌΟΥ οὗ ὑΠ6 Ὑ6γ860 ἰὴ8 βιγοσὰ 18 ᾿ἰ Κονν 86 
ποὶ ἤρσυγαῖϊνο, ἃ8 [0 Κ9 ἱϊ, 16, οὗ οϑγί- Ρ᾿ογοΐης 
Ὅ09 (3408), αὶ γοί ᾿ΙΚοσῖΒ9 ποὺ Ἰ᾿ἰλογαὶ, Ὀὰΐ 18 
ἴο Ὀ6 ἱλϑῃ ἰῇ (80 ζΘΠΟΓΑΙ] 86η80 88 ἱπαϊοδίϊης 
γ᾽οϊοηὶ ἀφαί, 85 5000 χχυῖὶ!. 14: Φ26γ. χ]ἱ. 11. 
Μν δοιϊ ἑαυ ΟὨΘ.---ΤῸ βουὶ 88 Ἰἰἴο 18, δο- 

οδογάϊηρ ἰο βδοὴθ ᾿ῃἰουρσοίοσθ, ἀοϑίχηδίθα 88 ἐδ 6 
ΟὨΪΥ οὔθ (Εσχ. χσχ. 2, 12: Φυάμκοθ χὶ. 84; 8. 
ΧχχΥ. 17), (διαὶ ἰ8, 88 (μδὺ τὰ ΒΙΘ ἢ 8 πού ρῥγϑβϑθῃὶ ἃ8 
ἀου]ο, δηα ἐμοσείοσο 8 ἔγγοραγαῦϊο (6 θ8θῃ., 
Ηϊιεὶς, 6} Σ286}}, εἰ αἰ.), γοὶ πὶ ουΐ ἐμ βεσοπά- 
ΔΙῪ ἰάοα οὗ γνα]υδΌ]α, ἀθδγ, δα Ὀοϊονοά, ἡ ἢ ΐ ἢ 15 
ἐπι ΡΥΓΟΡΟΥΙΥ Ὀτούῦριιι ἴῃ, ἱπ (Π6 βίγοηροθῖὶ ὙΔΥ͂ ἴῃ 
[16 ΕἸ 88 ΒΙΌΪο [“πὴν ἀατίίπρ,᾽" ὈοΙΒ ἈΘΓο ἀπὰ 
ἷῃα ΡΒ. Χχχύ. 17.---Ὁ, Α. Β.] Οὐδθοσγβ (7 ϑγοῦιθο, 
Ταΐπον, Οαϊνὶη, οἷον, Βιῖον, Ηυρίοϊὰ ΑΙ ΜΕΝ 
ἀ6γ7) Ῥγϑῖοσ (6 ἰάθα οὗ 80} ὙΥ, ζογϑα θη, ψ11} 
ΤΟίογοο9 (ο ΡΒ. χχυ. 16: ᾿χυἹ!ΐ. ὁ; σοτῃρ. οχὶὶὶ. 
4; Φοδη χνΐὶ. 28.Κ 

γον. 21. ανϑ 16 ἔσοι ἴ86 ἦαννβ οὗ τ896 
1ἰο;.---ὅοπιο, σἰιμουί δβυβδιοϊοηὺ γοάδου, δὰ ἴὰ 
{86 εἰῃχυΐϊαν, “οὗ ἰδ6 Ἰἰοη,᾽" ὁ γϑίθγθῃσθ ἰὸ {δ9 
ἀονὶ, [86 ΡΟΝ ΘΏΘΙΩΥ ΨΌΟ βίδη 8 ὈΘμἰηα 41} ὑπ 6 
8858 }}8 ὉΡΟῚ ἐμ Βουτα 8 δηἃὰ οἰ Ἰάτγοη οὗ ἀοἀ 
(Τ δοάοτοῖ, 5:110γ).---ΟΑΛἦΨ πᾶ ἔσοται ἴΠ6 ΟΣ 5 οὗ 
9 Ὀπ8Βδ1ο, (γε) Του δηδνν οτϑϑὲ ἴ29.--ΤῊς 
Βορί., ὅγτ., ΑΥὐλθ., ἀο ποῖ τερδσγιὶ (ἢ οἱἹοβίηρ 
νγοτὰ 848 ἃ νογῦ, δυΐ ἃ8 8. ΠΟΙ - ΤΩΥ̓͂ ἸΟΥ] 688. 
Βυῦ δἰγϑδαυν (6 (ἰα] ἃ, δαπὰ Φογοηιο τοίου ἰδ 6 

4 ΡοΤΟΥΠ6 δὐορίβ {Π6 ἰΌΓΙΏΟΓ τοθαογίης: “" ΑΙν οπῖν ὁπ. 
ΤΠ|ιο {34 ἰδ 80 σα] ]οἀ οἰτινοῦ Ὀθοδιδο τη 8 Ὁϊ οπε ᾿ἰ6, οὐ 
ῬὈοσοδδο ἰζ ἰθ (6 πιυπὲξ ὑγοσίουϑ οἵ 8}} τ ημ8. Οομρ. 11. 8 
φιλον κἣρ πιὰ ΡΙαΐοΒ τιμιοτάτη (ψυχή)" 80. Ἡ ογάκ ΤΥ, 
τιουκ ἢ ΠΙΔΗΥ ἰυγορὰ αἰ υδίοιδ: “1 ἰ9 ἃ τηοιηογαῦυϊο 
ἴαςι, (πὶ τὸ τησδοῦ πο ψασλία οὐσυγβ ἐλγες (ἰπηθ8 ἰῃ οπα 
Θπαρίογ οἵ [6 Ὠἰπίοτίοδὶ νουΐβ οἵ ἴμ6 ΟἹά Τοδίαιηοοηΐ, ἀπὰ ἰῃ 
80 Οἵἴδποῦ ρμαγί οὗ πο π ; δπὰ ἐλαΐ ΟὨρίογ [8 ὕἀθῃ. χχίΐ., ὙΠ ΟὮ 
Σοϊδῖοθ πὸ βδογίοθ οἵ ἴδηδδς, [Ππ|ὸ ΟὨΪΥ Ὀομοϊίθη ϑοῃ, ἩΠΟΩΣ 
.ἷ6 ΔΊ ΠοΥ Ἰονοά, (πὸ {Υὦᾧῥ.9 οὗ Οὐ εξ ογυοϊδοῦ, 866 αδ6η. χχί!. 

12. 16, 1ὲ [6 αἷβο ἃ σοιῃαγα ἢ] οἰτουτηδίμησο ὑπαὶ [9 
δηιϊπίμε πογὰ ναςσλταπῆ, ν Οἷς [6 6 ποτὰ πϑοα ΠΟΥ, ΟΟΟΌΤΒ 

οπῖν οπος ἴῃ ἴπ6 ἰδίογίς8) Ὀουΐτ8 οὔ ἴ6 ΟἹὰ Τοοϊδιηϑηῖϊ: δηὰ 
ἐλαὶ Ῥαβεαζθ ἰδ τὴ διίβίοσυ οὗ ἴθ βϑδογίῆοσο οἵ Φορ εἶδ ἢ 5 
ἀδιυκηίοῦ (χοῦ χί. 81}, οὴ ψὩΐϊοἢ [Ὁ 8. ΘΟ ΔΙΓΟΔΑΥ͂ Οὐ» 
βοτνοῦ {πῶ Β.)}0 ΔΒ ἴῃ ΒΟΥΟΓΑΙ τηοσὶ ἐπίογοβείης δηὰ ὈοΔΌΓ ΓΕ] 
ΤΟΒΡΕΟ δ ἵνρο οἵ ἴῆο Ῥιγο ὨπΙΔη βοὺ] οἵ (τ εἰ, οδοτγίηρ 
ἀιθο: ἃ ψἱ Ππ|ς παογ ἔἤσα οἱ 1}|)0Ὸ σσοθβ. Ϊ10 0 Ῥβδ]πὶ8 {{ι|8 
ὙΟΓΙᾺ ἰδ υδο ἰη Ἀποῖποῦ ρμίασθ νυ ἰσ ἢ ΙΌΓΟΙΟ]15 6 Ῥιηδαίου οἵ 
ΟὨγίβι, Ρη. χχχν. 17. Ἀν ἀατίπρ ἰ5 οχῃαἰποὰ ὈΥ {ἢ ῬΑΓᾺ]- 
161 181 ἰῃ ῬΟΪῚ [Ππο89 μϊδοοα δ θιϑδαπίηκ πεν δομί, Ἐπ ἢ ἰ6 
τηΐπο δὲ ὑυδίης {Ππλὲ0 ΟΝ 1 Ῥόδβοδα, δὰ νῃΐο 1 ΧΠΉΒΕῚΣ 
δ ἀονΏ, 5 (Ἤγσίει ἘΝ: “ΝῸ πιῆ ἰδικοι ἢ ΠΥ {7} (ΟΥ δοι!], 
ψυχήν) ἴτοτα δία, πὶ Πὰν ἰτ ἀοντῃ οὗ Μγρο, 1 
ἴο }8Υ ἰ( ἀοπὴ δπὰ 1 δυο ΡΟΎΟΣ ἴο (δῖ ἰξ δααίη (ΨΦΌμ χ. 
11,18)Ὄ Απὐᾷ ἐλαέ δοὰ] πὶ γὴθ}} ὕῦ6 “Δ᾽ 1οὦ γεολίαΐ; ἴμαΐ 
48, Δῃ ΟἿΪΥ οἰ], ππὰ Α ἀδηρπίοτς, οη δοσουηῖὶ οἵ 115 ἀρ 658 
(ο οὐ (υἱά. Φοῃ ἰ. 14. 18: {Π|. 16,18: 1 Ζοϊιη ἵν. 90). ΤῊ 
ἀμίφους ἄοποσ Ὀοόρθικα ἰηϊοισὶΥ οἵ ἰομάος ἵδεϊϊς δὰ 

668." --Ὁ. Α. Β.] 

6 ῬΡΟΥ͂ΤΟΓ 

ΤῊΒ ΕΙΒΚΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΔΓΜΗ. 

ὙΟΙὰ 85 8 τοῦῦ (0 .ἱ8 Ὀοϊς; θαγὰ. Τθο ἕογιῃ οὗ 
{πὸ ῥτοίογί 9 δπὰ 18 ροβί(ου δὲ {ἰπθ 6086 τ ΚΘ 
{86 ἐἰγϑηβι(οῦ ἰο ἰδ 701]] ον δοοϊΐου ; δῃὰ ἴη- 
οἷυο [Π6 αὐδώγαποθ ἰπαὶ [86 ΡΥΑ ΟΡ Ἡ] Ὀ6 οδγὰ 
(6Θο619}), γοῖ ποῦ ποσοδϑαΥ ἰπ πο ἀο᾽ ΘΔ Ὁ 
ψ ]οἢ δα ΑἸΓΟΔΑΥ͂ (Δ ΙΚθη Ρ]866, οΥ μα οὔθ 66 ἢ 
δσχροσίοποθὰ δὲ Ῥγϑῦίουιβ {ἶϊπ|68 (Κίπι 1), ὁ5Ρ6- 
οἰ }}} 88 π6 τοῦ Ὁ 85 ὑ8θ ἐππάδ θην) τηθϑπῖςς 
Οἵ Δηβηστὶ ηΩ. Κ'Π0Θ ΠΟΥ ἴη ΚΒ. χχ. ὁ ἃ β πη δ 
οοπϑιγιοίίοη ἀοπίσηαῖθϑ 605 ΔΏΒΤΓΟΥ ἴσο ἢ 68- 
Υδη, ἰπ 6 Ῥτουα ἔς ἰπιογργοϊδιίϊου οὗ (ἢ 6 οἱοδίῃρς 
οἴδυδο οὔ ὑπ 15 τοῦ: “ Ηρδγ Π|6 δζαϊηϑὲ (9 ΒΟΥὩΒ 
ΟΥ̓ ("6 ὈυΠ10,᾽ ΟΥ Δ“ ΒΕΥΘ Σὴ6 ἴγοπι (6 ΒΟΤΏΚ 
ΟΥ̓ (86 ὈυΆ}]ο ΌΥ Βοανγίπς πι6,᾽ νὶϊὰ (86 ΒυρΡρο- 
81 {100 οὗ ἃ ῬΡτοζηδηῦ σοῃβί Γι οἰ ΟΠ, 88 18. ΧΧΣΥ͂ΪΣ. 
17; Ζ26γ. χυ. 2: Ῥεββ. σχχχ. 4: ἰχυἱ!ὶἱ. 19: ΟΧΥΣΙΙ. 
ὅ, ΔΡῬΟδΙΒ [116 πο ΓῸ ΟὈ͵ δα ΟΠ Δ ΌΪ6, [86 ποῦ αὐΐ- 
βοεὶ 1 τνουϊὰ 6 ἴῃ {18 ΥΟΣΥ οσοππροϊΐου οὗ ἐδθ 
νογὰϑ ἰπ αὐοδβίϊοη, δηὰ (86 1688 ῬγΓΟροτν ἰμ6 ἴδοι 
ιΠδὲ 6 ῥγοίοσιθ ἱπ σομῃφθοίΐοα ΜῈ} (π6 ἰρο- 
ταϊϊνθ σϑῃ Ὁ6 ἰδ Κοὴ ἱπ δὴ ορίαιγο 80}η86 [8 ἰο ὈΘ 
γνἰηἀϊοοϊοαὰ ΠΟΡΟ, τ ΒΘτΘ (η6 ργοίουῖιθ δβἰαπᾶὰβ δ 
186 οἷοϑθ οὗ ἃ οἴἶαυδβθ οὗ υγροηὶ ΒΡ] οδ ἴοι, 
ψ 1180 (ἢ 6 [0] οὶ οἴδιι89 ΟΧΡΤ65568 {Π 8 ηκ7ι}- 
π688 δὰ γον8 ὁπ 6 Ὀ8518 οὗ (6 Βοαγίηρ οὗ {π6 
ΡῬΓΆΥΟΡ, δηὰ {βοὴ ἀρβοῦῖο5 {86 ρσγαπαὰ 60186- 
αυθησοβ σοϑυϊιὶης ὑδογοίγοῃ. Βυΐ ἰΐ ἀοε8 ποῖ 
Το] ον ἔγομι (8 ἷ5. (αὶ (6 1 18 οἴ 6} ἴ0 6 ἰδ ῖκο πα 

88 δαάγνουβαιΐνθ, ΟΣ [1 οἴδϑ6 τοῦθ Ὀ6. Τορατάἀ ρα 
88 Τοϊαίἶνο, 80 ὑπαὶ ἰ86 δχρουίοῃοο οὗ Ρτουϊουβ 
6 ῖν ἔγοιι ζσγϑαὶ ἀδηῆροτβ, ιχζυγα νοῦ Γορτοβοηιοα 
ὈΥ (86 ΒΟΓΏΒ οὔ ἰμ6 Ὀυϊαϊο, βογυθα 88 τηοίἷγο οἴ 
1Π6 Ργάγος (Κι ποι, Η υρίο61]4). Τ| δυρροβὶ(οα 
οὔδ δυάάϑθη Ὀγθαὶς ἴῃ 86 σοπδίγυοσίϊοη ἰδ το ἢ 
δϑβίοσ (ϑ.16ν, θη ρϑί.), ὈΥ ν δῖοι νουἹὰ 9 6ὁχΧ- 
Ῥτγοββρά {(Π6 δοπίγηδβι ἰο ἰμ6 Ἰαπιοηι ἰΐοη, τον. 2, 
8δη4 {᾿ ἱατη οὗ ἐβουχοὶ τ ἷσ ἢ 18 ΠΟ πηδάθ, ν ΙΘΒ 
18 ἴο ὉΘ παν κοα ὉΥ 8 ἀδβῃ δηὰ δὴ ἰῃϑογίθα γϑδ, 
βίηςο ἰΐ 15 ποῖ δι υἱβα Ὁ]6, σΟΠ ΣΑΓΥ ἰο (Π9 τοοοϊγοά 
ἰοχί, ἴο τΪβ ἴο (ΔΚ (Π6 πογὰ 85 16 ρτϑιητηδίξ- 
68] δηϊεσεάρηϊ ()Ἱ ποιι8) οὗἁ (80 [Ὁ] ον] ὙΘΓΒΘ, 
ΔΙΓΠου ἢ 1 σΟΥΙΔΙΏΪΥ 15. ῬγΟΒαρροβϑαα ὉγΥ͂ ἰ( (Ηυρ- 
ἴθ] ἃ), ["Ὑ Ῥοτοτγῃθ: ““ Βοΐοτο 1 βαὰ ββϑῃ, “Του 
δυβηογοβὶ ποί,᾿ -- ΟὟ 8. 6 τηοδὲ ΟΥ̓ 68] τηο- 
πιθηΐ ΕᾺῚ(Ν ἀϑϑοτὶβ ΒῸΓ Υἱοίουυ, “ΤΊ οα δαβὺ δΔῃ- 
ΒποΓγοα,.᾽ 8.6.6 (ῃ6 Βᾶπιο δβιιὰάάρη ἰγαπβί(οπ, [118 
88 16 ΑἸἶΟΕ ΒΒΒΌΓΘ ΘΟ ἰπ 81 ΡΥΆΥΟΙ μ88 Ὀ6Θὴ Ὠθδτα, 
Ῥμβ. υἱ. 9; χχ. 7; χχυὶ. 12: χχυϊἱἱ. 6. χχχὶ. 2:), 
ΤΊι6 ΥΟῪ8 πὰ (πΠαηκορίνηρς νυ ἰοἢ 9ΤΟ]]ΟΥ ΓΘ 8 
ΘΟ ΒΘα.6Π06 οὗἉ {}}}8 ΔΒΒΈΓΑΠΟ6.᾽"--ΟΑΟ, Α. Β. 

ϑίσ. ΙΧ. ὕονθ. 22, 28. [ἑῬογοῦπο: “0 οὗ 
τποσϑίοσθ υυἱ Σ 1611. (ΟὉ8. (πὸ ἴοστα νὴ} ΣῚ 
Ῥᾶγδροῦ. 88 ΤΡ Κίης 8 ΘΟΠΒΟαΌΘΠΟΘ ἔγοπι Ὑδεῖ 
Ῥτοοο 68) “ ν ὀτγείλτεπ -- (λδ οοηστεφαίίοη --- ψε 
ἰλαί γεατ ϑελουαὴ; σον. 28, ὦ, ε., (}6 πθο1]6 π8- 
τἰοη οὗὨ ἴβγϑο], 88 ἔο ονβ. [Ἃἢ Ὑογ. 28 {80 δίῃχον 

6818 ἅροῦ 9 Ομ υτοΣ ὧπρ Ξε ἐκκλησία) ἰο ῥταῖβο 
αοἄ. ἿΙπ τόσ. 24 δ ρἶνοβ (6 Γββοὴ ἴον (818 6 Χ- 
Βογίαἰϊοη ; {π6 ΟΣΡΘτΐ6Π66, υἱΖ., οὗ Οοα᾽Β ΠΊΘΤΟΥ, 
δηὰ ἰγυἢ, πα σοπἀοβοθηβίοη, 666 10 δἰ 56], 
ἰοῦ ποῖ (ο 6 Θχοϊυβίοη οὗ οἰβογβ. Εὸνρ Θοὰ 
8 ποὺ ἴκο (ἢ Ῥτουὰ ομο68 οὔ (8 εαγίῃ. Ηο ἄοθα 
ποὺ ἀεερίδε ἰ 9 ΔΠΠ1οἰ6α.᾽--Ο. Α. Β.] 

δίγ, Χ. ον. 24. ΤΠ δθδιοϊίοη οὗ [86 δὖ- 
Βιοιϊθᾶ.---ΤῊ 8 ποηπεη. αδϑίν., ΟὟ ἰο 8 ἴ4186 ἀ6- 
τἰναιίοη, ἱβ τοπάογοὰ ὉΥ (80 βορὶ., γυϊᾳ., Ῥο6- 
οἰἰιὸ, ΟΒα]ά., 48 ῬΣΔΥΟΣ, ΟΥ̓ ΟΥΥ, 8δπὰ ΌΥ 9οΣοπιθΘ 
85 τιοσεδίία. [ῬΟΤΟΝΏΘ: “ Τ|16 δᾶ πορὰ ἰδ πιδοὰ 
ψὶῖ!}} Μ  δβδίδηϊο σοΐίογθῃσο, [8. 111}. 4, 7; Ζθ0Ὰ. ἰχ. 



ῬΒΑΙΜ ΧΧΙ͂Ι. 

9.--Εἴἶο Βαϊ οὶ Ὠἰᾷ (οορ. Ῥη8. χ, 1: χἱὶϊὶ. 
1). ... ΨΆθὰα Β9 οεϑᾶ Εἶθ Ββορασᾶ. μαὶ ἃ 
ἐοπίτασδὶ ὈείνθΘ. ΥοΥ8. 1,21 ὙΘΦΣΥ ΓΟΙΙΔΥΚΔΌΪΘ 
5 (ιἱδ οοηδάοαϊ ΔοΚκπον]οαρπιοηὶ οὗ αοἀ᾽ Β χοοά- 
Π655 ἴῃ Βοδυίηρ Ῥγαγον."᾿ -κὺῸ. Α. Β.] 

ϑδίν. ΧΙ. γεν. 25. ΕἾοσα 66 (δου 68) ΓΩΥ͂ 
ρῬιαΐὶδθ ἐπ πο ατθαῖ οοῃβιθβαῖίου .---Τ 6 βοὴ κς 
οἵ ργδῖϑθ "5 ἃ5 ἰΐβ βιιδ᾽θοὶ (ῃ6 ἀο]γθγϑδησο ὉΥ 
αοά, ἀπὰ οὐ 818 κοσουπὶ ἰΔ|.68 118 ἀδρδγίυσγθ, οὗ 
15 ογί σία ἔγουι αοά, ψῆο παίαγα!γ, δὺ ἐἰ16 88Π10 
{π|6, ΤΟΙ 81Π59 ἃ8 ἴΠ6 ΟὈ͵θοὶ Οὗ (6 ᾿γαΐβθ (ΥΘΥ. 
23). 80 Ῥεγονπο: “ Ετοι 760, ποὲ (88 Α. 
Υ.) οὗ Τδεο,85 1 Οοἀ σογὸ {Π6 οὐ͵οοί ΟΠΪΥ͂ οἵ 
Βὶα ργαῖβο. [ἰ 18 αοἂὲ Ηϊπ46 1} 7 νὯο ᾿δ85 ρμυΐϊ {}18 
ἔτεδλιῖ βιυ)οθοὶ οἵ ργαῖϑο ἱπίο μὶβ μοατί, δηὰ ἰηΐο 
μἷβ πιουϊ. Το ΜΠ1 δηὰ {6 ῬΟΥΤΟΥ (0 Ὀγαΐβθ 89 
π}} 85 (6 ἀοἸ ΥΘΓΔΏ66 ΘΟΠΙ6Β ἔγοια Η αι. Οοιηῦ. 
Ῥε. ΟΧΥΣΙΙ. 28, σοῦ {86 Θοπδίγαοί  οἢ ̓ β ρῥτοοΐ 56 } Ὁ 
(6 βαῖηθ “ ἔγοπι Φ6 ον ἢ} 8. {π|8.᾽ ""΄--Ο, Α. Β.] 
--"ΨΜΑ.ὺ νονσδ 111 ΡΔΥ.---ἰἰὶ {011οὁ 8 ἔγουα ἐδ 9 
ἰοϊ ον νοῦϑο, (ΠΥ 8114}} οδὶ,᾽ (δὶ (η)6 γτοΐδ- 
ΤΟΠ6Θ 58 ἴ0 Ὀγϊησίηζ, δὕιου (86 ἀο]ίνοταποο, (80 
ἰδδαηκ- οἴογϊηρ, ν 8 ]0} 8 τον ἀυτίης (86 
ἰτουα 6 (μον. νἱ!. 16), Τ8. τγὰ8 ραγία θῇ οὗἁ 88 
8 δδον σ᾽ 4] τὴ 8] ψἱτἢ [ἢ0 Ἰορχαὶ δ8ϑἰβίδῃοο οὗ {116 
[ονῖτο8 (μον. χὶϊ, 18; χῖν. 36) δηὰ ἴῃ ΘοΉΡΘΕΥ͂ 
ψιἢ ἱπνυϊεὰ ἔτι ηά45 (Ρτου. υἱἱ. 14, 7 οβορῃ δ᾽ 
“ει Ἡξατ, νἱ. 9, 8), δὔιον ἐπαὺ (6 βρυϊηκιῖης 
οὔτδο Ὀϊ]οοά δηὰ ἴδ ργοϑοηίδίΐου οὗ (9 ἴϑῖ ρί6 665 
δὰ ἐβίκοη Φίδοθ δί (89 δίιασ. ἴῃησθ ΠΟΥ͂ 1 ΓΘ- 
ἔἴεσεησα ἴο ἴῃ6 ἐἰίο8, θοαί. χῖν. 29: χχυὶϊ. 12, 
δι δὖ ἰἢ Βαγυοδ 1οα8., Ποιῖ. χνῖὶ. 11, δὴ ἰηνὶ- 
ἰλιοη οὗ υυνϊάονβ, ΟΥ̓ΡΒΔΠ5, δῃ ἃ [Π6 ΡΟΟΥ, ἴἰο Ρατ- 
ἰἰεἰραία ἴῃ (16 τηθ8], γ)71ὲδβ Ῥγθβουῦῖ θά, (6 τοΐο- 
Τοῦσ6 ἰοὸ ἐπὸ ἩΓοίσμ δα οδῃ 80 τἸπσἢ (86 1688 8 Ρ- 
Ῥϑδσ βίγϑῆρο ἰῃ οοηποοίίοι τὶ (Π6 ἰγρίοαὶ ὑγο- 
Ῥδοῖῖςα) οἰιαταοσίογ οὗ (π6 Ῥβαΐπι; βίῃσα οὐδ ἴῃ 
δου  βοῖαϊ τὴθα}8 [9 ρατιϊοϊ ρδιΐϊοη οὗ ΟΠ 6 ΥΒ ἐμ δὴ 
18ο50 ΘΑ] γ ἰηνίιοὰ 8 ποί οχοϊιά θα (Ὀουΐ. 
χυχῖϊ!;. 19; ὅνιη. ἰχ, 18, 22), Ῥσοῖὰ (Π|0 δαγὶϊς 
εϑἰ (ἴπι65, ἰπατοίοτγθ, ταοϑί Οἱ βίαι ἐπί γργοίοτϑ 
Βαᾶνς τούδττοα {18 ραϑβαζο ἰο0 {0 ογἀ᾽ 5 ΒΌΡΡΟΓ, 
οἴϊει ἀἰ ΘΟ Υ 8 πα Ἔχοϊ δέ Υ, τ ἰσοῖι 18 ἱπἀ 664 1ῃ1- 
ῬΓΟΡΟΣ. ΟΠ 6 ΓΒ δ γ9 βῸΠ6 (0 86 ΘΟἢ ΓΆΓΡΥ ΟΧΙΓΟΠῚΘ 
(ΟἸετγίο., επθηβ, Βοβϑῃ., γ, Ἠοίήπιδηπ, Ἠαρΐ.), 
ῬδΥΠΥ ὉΥ ἀδηγίπηρ δὰ ρμάγΥ ὈΥ οἴποίηρ (6 γο- 
ἴεγοῦςσθ ἴο 6 δλείαπιῖπι οἴονίης, πὰ ἤανο λα η 
(86 διδεῖ, δὰ δοσοπιΐης 5885 ῆοα 88 ΠΊΟΓΟΙΥ͂ ἃ 
τξ64] ἰοττηη]8 οὗ ργοβρου ἐγ δηὰ γοίσγοβῃπιοηΐϊ, δηὰ 
Ἰαϊοεσργοιοὰ {πὸ 1πΠΔηκ-οὔογίπρ ἱπ ὑπ βρί για] 
860,86 ---Ξ Β0Π 3 οὗ ἰδ Κδαινίπα. ΟΥ̓ 6.8 ΒΌΡΡΟΒΘ 
8 ΤΠΘΤΟΙΥῪ δρίτι 14] μραγιϊοὶ ρα οι ὑπάογ (ἢ 9 ἄριτθ 
οὗ 4 πιοαὶ (πιῦτγοϊί, Τιιοίαοκ, Ηθηρβί., ΒΟΉ], 
Βεάε). ΤἊ8 τππο ΠΙΔΥῪ Ὀ6 δε], ΒονΘΥΘΥ, {1 
(6 δομπυοῦϑ ρανίδα κἰπρ δηα {6 πιαίουῖα] δάνϑῃ- 
ἰαγοβ ὑγοσο ποῖ ἴΠ6 Θἰϊοῦ (δ ΐπρ8 ἰπ (ἢ 9 Βδογὶ οἱ δὶ 
166 815 {ΠπΠΘα]861765, δη ἃ (πὶ 41} οὔδτγιηρσδ ἴῃ ἰἢ9 
τοοαπἷπς οἵ ἰδ ἰὰτν διου]ὰ Ὧ6 718 ]16ἀ ψὶ ἃ ἀΐ8- 
Ῥοβιιίοι σογγοβροπαϊης ἴο (μο ; {μαι οἡ {18 86- 
οοππὶ (Π6 Θχργοββίοη οὗ ἰἤληκα ϑἰιουϊά οχοὶίθ ἃ 
Ῥίοτιβ 707, δηὰ πουγίβὶι δῃηὰ βιγεηρίμ θη [86 δρὶτὶ- 
ταδὶ 6: δἀπὰ (δαὶ ἢ οοηδααιιθησα οὗ {18 ΘΥΘ ἢ 
186 βους οἵ {Πππἰκδαί τη ρ [86 οδῃ Ὀ9 ἀοβίηδί οα 
85 8ἃ δδουίδοοθ (Η οὐ. χὶϊ!. 16), δηἀ ΤῊΒΉΥ ἜΧΡΓΘϑ- 
ΕἸΟῺ5 ἰη (μ6 ΟΙά Τοβίαπηθηί, ἃ5 ἰῃ ὑμ18 Ῥ8δ)πι, 850 
Ἰκοπῖδο ἰπ 85. }. 14, 2; Ιχὶ, ὅ, 8; ᾿ἰχὶχ. 80-82, 
8δη4 ἰτοαυο πε] δ8Γο ἰπ ἃ ἰσγδηδβίἰοη βίδιθ ἔγοτα [ἢ 6 
ὨΔΙΤΟΊΤΟΣ ἰο ὑἰμ6 ὙΠΟ πιοδηΐηρ, δηὰ ἔγοιῃ {116 
ἔρεῦ ἰο ἐβο ἄσυγεαίίνο 8686, 859 ἔθη ἰ.}6 ΤΟΥ 
ἰκοψίδο μοὶ ΟὨῪ σοΐεσδ ἰο βδοσίῆσο (δ. ᾿ἷν. 7; 
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οχυϊ. 14) Ὀυὶ ᾿ἰκονβο ἰο ἐπ σου οδβϑίου οὗ 268 0- 
τ ἢ 88 ἀθ] νοῦν (Φοπδῖ 1. 10). Μογθονοσ, ἰῃ- 
ἀορθοαάθωηϊι οὗὨ {π6 ΓΟΙΌΓΘΠΟΘ ἴο Βδοτγῖῆσο, [6 29Π6- 
ΤᾺ] ργοδογυδίϊου δηὰ ϑβϑίγοηρί βοηϊηςς οὗ (6 11 
βαϊηδί μοβιῖ16 δι ἴδ κ8 τὸ ἀδαὶ χηδίοα 88 8 ἰοοάϊηρ; 
ὈΥ Φοδονδα (ΡΒ. χσχὶϊὶ. δ), δῃὰ εἰι}8, ἀραΐῃ δρρὶοά 
ἴο {1|6 βρί γι ὐπα] 118, τοχαγα θα ἃ8 ϑαϊηρς ἴμὸ νοτὰ 
οὗ ἀοἀ (93εν. χν 1θ; δοιρ. Εξοοϊι. ἰἰϊ. 1-8), δπὰ 
τοίεσγο ἴὸ {6 Τοἰγεδυηθηῦ δηὰ δα ἰδίβοι: ου οὗὅ 
6} ἷπ ἐπ ἰεἰηράοπι οὗ οὐ, 18 ἀοβουϊ υθαὰ 88 8 
πιοὴϊ ργοραγραὰ ὃὉγ ἀοἂ (ἴ88. χχγ. 6 84.) 

νὸν. 26. 186 δϑῆοῖθᾶ 5841} ϑαῖ.--- Τ ι9 αἵ- 
Βιοϊοα ἀγὸ ποὺ (0586 τῆ δῦ ῬΟΟΡ ἴῃ ἰμὶβ τν ον 8 
ξοοάϑ 'π ἃ ζοῃθγαὶ βθῃ5ο, Ὀυΐ ἰ86 ρίουβ 80 8.0 
ΟρΡΡρυθβϑδοὰ ἰῃ 1:9 νου], Τηθθθ δθ ΠΟῪ οδ]]Ἱϑά 
απὲγέπι, ΠΟῪ ἀπαυΐπι. [ἡ ἰῃ6 ἔὐΓΙΩΔΟΥ ψογὰ ἐδ 6 ἐζ- 
ἑεγπαΐ δϑλϊοιΐοη 18 ποῦθ Ῥγοπιϊημθηΐ, ἴῃ 86 ᾿δύον 
{86 ἐπέεγπαὶ αϑ] οιΐοα. 186 δογγδηὶ οὐὗἁ ΦϑοΥδ ἢ 
Ὀο]οη 5 διῆοης (680 Βυθοτογθ ἤσβὲ οὗ 4]1 ([88. 
11. 4, 7; Ζεολι. ἰσ. 9). 

ϑίγ. ΧΙ. εν. 27. 5.411 σϑυιθιῦοσ δηᾶ 
[στη πηῖο ϑοδονβδῆ.---Αἡ ἰπηροτίδηῦ ράββαρθ 
ἴο σπαγδοίοσίσο (86 μοδίθῃ ἴῃ ὑποὶς γοϊδιϊου ἰὸ 
αοά, ποῖ ὑπ 6Υ μᾶνο ἔογροιίοη (8. ἰχ. 17), Ὀυὶ 
(ο σοῦ (ΠΟΥ͂ Μ|}} (γα δρδΐη, Ὀοοδῦδο θυ ἢ 
Μ|}1 υἱηαΐσαιο ΗῚ 8 τογαὶ γἰϊσινι ἰο 8411 παι οη8 (θα. 
ΧΥΪ, 20; Ῥκ. χονυΐ. 10: χοῖὶχ. 1; Ζϑοῖι. χὶν. 9), 
ὙΠ 6} (π6 ρτοοϊδηιαίίοη οὗ [86 θ᾽ υἱπθ ἀθ᾽ γόσαῃο6 
Ὀγ Ηϊπι ψ 0 βϑυϑδοτοὰ 88 Ὧ0 ΟἴἶδιοΓ ὁπ6 βιβογοα, 
ΘΟΙΏ68 ἰ0 (6. “πο σοηγογβίοη οὗ (86 παι 8 
ὉΥ (ἰαὺ ργϑδοιιίπηρς νι} θ9 (δ 5 {π6 τϑα]ζαίΐοη οὗ 
80 Κίηράοπι οὗ αοἀ.᾽" (Ὀε}}286}}). ΤῊ ΡΤΟΠπιΐ868 
ἴο ὑπο ρΡαϊγίδγομβ (αθῃ. χἰΐ. 8: χχνὶϊ!. 14; δοπιΡ. 
ΧΥΪΙ. 18; χχὶϊ. 18; χχνὶ. 4) ἔοσπι (8 ζοιιη 6.108 
οὔ ῖ8 ντίον. στο κον 186 ἐμ 6 ΡγοΟρΡὨΘ ἶσα] τλ0- 
τοὺ ἰπ ἰη9 ὑγρα 8 ΥΟΣΥῪ τϑηϊοδί, δηὰ οὐθὴ ἰπ 
18 ΧΡ ΓΘΒ810}5 δ αἀἰβοοῦγδβθ δϑβι 98 (ἢ 6 Θμαγδο- 
(οΥ οὔ ργορβθογ. Τμο οοῃποϑοιϊοῃ Ψιὰ [86 ὑγθ- 
σίου οἶδι56 18 80 Θχοθ ΟἿ Υ Ἰοο86 (πα ν. Ηοῖ- 
τὴ ἀθηΐ68 ἐΒ6 οοπηροίίου οὗ δουρὶ ἰμ8ὲ ἢ 88 
Ὀθθη φαίνου, δηὰ ἤπαᾶβ πιο οἷν [86 ΓΟΐοΓΘδοΘ ἰ0 ἐμὶ8 
(βουσιῖ, τηδὶ Ηθ 8, ὁ αἀοαὦ ψῃοὸ μὰ8 Βοασὰ [89 
ῬΥΔΥΟΥ, ὨΒΙΠΘΙΥ, 86 ΒυΪον οἵὨ ἰδ νου] ἔο τ μοὶ 
(6 τΟΣΒΕΐΡ οὗ δἰ} παιϊουϑ 18 ἄὰθ. Βυὶ Ημυρἕοϊὰ, 
Ὀ681469, Ἰεατθθ γοοῖὴ ἴον ἀοιιθὶ, τ ἈΘί ον (ἢ 18 σοἢ - 
οἰαδίου Ὀδὶοπροα οὐ κί Δ} ἰο {15 Ῥβα]π, Ὀ6- 
δδιι86 δ0 ἢ} 8ῃ οἴἶδεοί οὗ (6 ἀοἰἰσούαποο οὗ 180 
Ροοὶ, δηὰ ἰ(5 ργοοϊδιλδί οι ἀροῦ {6 τιϊη 8 οὗ (ἢ 9 
οί θη, σου ᾶνὸ Ὀδοὴ ἰοο το (0 δχρθοῖ, 
δὰ ἰοοὸ ἔδηϊδϑιῖϊθο. 16 δηοΐθηρ ἐμίογρύθι Υ8 
ᾶνθϑ, οα ἐπ18 δοσουπῖ, γοίοσγοα 41} ἰο Ομ τἶβί, ΟΠ Υ 
(867 ἀο ποί ἀο μι δίίσα ἴο (9 ἰπιοτγιμθάϊδίθ τ ϑῃλ- 
Ὀ6ΓΒ οὔ (μ6 (πουρῃί. ϑβοβιθ ἰμίογῃγοίοτβ (ἢ θῃρ- 
δίοπθοτῦς, Βοΐηκο), Βᾶνα δουρθῦ ἰ0 γϑϑίοτο (ἢ 9 
οἴοβα σοπηθοίίου οὗὨ (Π6 οἶδι565, ν᾿ ἴοι 18 τα ββίηρ, 
ὉΥ ἰτϑηβ᾽αἰΐης ““ σομϑίἀ ον 'βξξελακο (ὁ  ιϑατγί, ἰῃ- 
δἰεδὰ οὔ ““Σϑι ΘΙ ΘΓ ̓  ΟΥ̓ “ὁ {διηὶκς οὗ, ἘΤ1Β 8 
ἦαδὲέ 85 υπδΑιϑίβοί οΥΥ 88 ὑπ ΟΟΘϑΆΓΥ, Κ [89 
ῬΓΟΡΟΒΑΙ ἰο ἰακο {110 γουὉ8 88 υββῖνο (68) 88 
ἀἰγθοῦ σοπηθοϊοὰ πὶ 6 ρῥγθοθαϊηρ πΊβὲ. 
ον. 19 ὁυθῃ ἴδ βυδιοϊθης (0 βιοῦν ὑδ9 σοῃ;θ6- 
ἰἴοῃ. 

γον. 29. ΤΟΥ εἴθ, δῃἃ 411 ἴδ αἴ Οη985 οὗ 
Ἐ.6 Θασῖ 8881} ὑσοδίσαϊθ ᾿μϑύβοῖνϑδ, δη ἃ 
Ὀθέοσϑ Βἰβ ἔδοϑθ 811 ἴβοβο 8841} Ῥϑπᾶ 89 
᾿ἴζῆθθ γῖο δανθ 8116 ἰπ ἴμ6 ἅυδῖ, δῃ 
συ ῇϑβόοδοῦνοσ οὐμππηοῖῦ 60Ρ δία 8δο1}} 81109.--- 
ΤῊ9 γγοίογὶο ἱπ οἷοϑο σοππῃϑοίίου τὶ ἴθ 6. ζυ]- 
ἰονῖπας ἐτιηρογίθοί ({γ68) βίαι 68 11} Ῥαγ οἱ ρα- 
ἰἰοὰ ἰὰ ἰδ9 Σ2θ08] δὲ ῥγοδυρροδοὰ δηὰ 88 ἴδ9 

ἮἝΝ 

Ἂ 



110 ΤῊ ΕΙΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΥ ΡΒΑΙ ΜΒ. 
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Ιουπάδιΐοη οὗ (Βοὶν πόση ΐρ δηὰ Ββοπιαρο οὗἩ Θοὰ 
δηὰ (Π)6 ρῥτγοβογναιΐοι οὐ ποὶς ον ἰἶνθα, Ὀαὶ 
Ῥαϊβ ὑπ6 Ψ μο]6 ἴῃ (89 ἰΐπηθ οὗ ἐΠ|6 τϑοθρίϊοη οὗ 
{86 ποδίμβθη ἱπίο (86 δσοπηπμπΐοη οὔ (.)}8 ῬΘΟρ]8 
οἵ ἀοἀ, νν»ἱοῖν 18 ΒΌΓΟΙΥ ἴο Ὀ6 οχροοίοθα.--Ἴπ 1818 
Τοἰδιΐοι {16 ΘχίθΡΠ8] ροβἰϊίοι ἴῃ ᾿ἰ ἴθ πᾷ δ)ιαγδο- 
(ον  δύϊο8. πλαὶζθ πη0 αἰ θσοποθ. [015 [Ὁ (086 τ ῖ10 
ἴῃ 180 δι οἵ (86 θαγίῃῃ δδουπὰ ἴῃ που] ργοβ- 
ῬΟΥΪῪ δηὰ (Ὁ (Π0886 ΒΟ ἢαγο Γ4]}|6 ἢ ἀονη ἴῃ 1} 6 
ἀυδϑίέ. [0 ἰ8 δῷ ππουηάἀοά αβϑοτγιίοη, ἐμὲ (μ6 1Δ8ι 
ὀχργθϑϑίοῃ ᾿πϑὲ πιθϑὰ (.6 ἀυδί οὗἩ [86 στᾶτο δηὰ 
ἴδαν (ΠΘΓΘΙΟΡΘ οἰι 6 Ὁ ἃ σοηίΓηβί 8 Θχ ργβββϑα οὗ 
πο ᾿ἰνίης δὰ ἀθαά, οτος ψβοῖ ἴδ τ] οὗ αοὰ 
οχίθηαϑ, ἰὼ ᾿ἶκ6 ΠὨΙΒΏΠΟΙ 88 ἰῃ ΡὨΪ]. ᾿ἰ. 10 (Μι9Ψ- 
ου]., δι|6ν, νυ. Ηοίπιδηη, Ηυρ.), οΥ ΟὨΪΥ͂ ἃ ἀαβἰᾳ- 
παίϊοῃ οὗ (86 Βυμδη τὰ66 ἴῃ ζΘΏΘΥΓΑΙ 88 πηογίδ 5 
(ΕἸδιιίη., ΟἸογὶο.). Εν {{ 0 8 ΚΟ ΠΟ ΓΙ χταπίοὰ 
ἐδαὶ {89 ἐχρυγοββίοῃ, “ δι ({1η2 οὐ ἀν! πρ ἴῃ (μ6 
ἀυδϑί,᾽ ἰδ ἃ Βγηδοὶ οὗ 811} δηὰ ἰβϑηςθ οὗ 1ον]ὶ- 
Ὧ658, ΒΟΓΓΟΥ, οαἱλῇοιίίοη, ἰὲ σαπποὶ Ὀ6 ἀοιδίοα 
ἰπαὺ (Βο86 ψο παν ἀοβοθη δὰ ἔγοαι {16 μοὶ χίὶ 
οὗ ῬΓΟΒΡΟΥΪΥ͂ ἱπίο ϑαοὶι Ἰον 058 ΤπΠΔῪ 6 σοη- 
ἰγαϑίθα δ8 0030 ψγῇῆο πάνθ {8|1|ὁὲ ἴῃ {πΠ0 ἀυδβί, 
ΠΑΙΏΘΪΥ οὗ (Π6 Θασίἢ, νη ῖτἢ ἰμοδθ ὙΠῸ δύο δΌοΥΘ 
ἴῃ ὑπὸ ἴδί οὗ {μ:6 θασίμ, θβρϑοί δ! ΠΥ 88. ΘΟμ ΒΘ ΠΥ 
ΘΙΒΘΉ ΒΟΓΘ ἰξ 18 τηδὰθ ρογδοριϊὉ]6, 85 ἰπ γον. 1δ, 
ἐμαὶ ὑπ τοίθυθηοθ ἰβ ἰο τ89 ἀυδὲ οὗ ἀδδιὴ οΥ οὗ 
ξοΐϊηρς ἄονπ ἰπίο (86 μἱέ, ἀθαίῃ, ϑδλεοῖ (88. 
ΧΧΡῚΪ. 1; χχχ. 8: ᾿ἰχχχυὶῇ δ, 4: 200 νἱῖϊ. 9: 
ΧΧΧΊΪ, 24). ΟἾΪΥ νγὸ τηυδὺ ποὺ ἰλἶκθ (Π6 σοπίγαβὶ 
ἴοο ΠΑΥΓΟΝΥ, 88 8 υ508}}γ ἀοῃο, αἃ8 ἰμαὶ οὗἩ (86 
ΤΥ] Οἢ δηὰ ΡΟΟΥ, ΟΥ οὗ (ἰ9 βίστοης ἴῃ ἴδ δά (ἢ 
γα}, τι ἢ 6 ἢ αἱ Εἶπιο8 (88 δ ἾΓΘΙΥ πιΐβ᾽68- 
ἴπρ τούθγθηϑο 18 πηϊχϑὰ, ἐμὲ ἐμ Ἰδιέον ὈΥ αϑῇϊο- 
ἰοῦ δηὰ ἀθϑι υἱοῦ πᾶν Ὀθοη Αἰιμοϑὶ Ὀονοὰ 
ἄονη ἰο {Ππὸ σγᾶνο (Βόβοπμι., 6  οἰἴ6). [ἢ {9 
(πἰτὰ οἷδιι8θ οὐἁ 1.186 γ6 780, πουϑουον, 186 Τοῖδ- 
ΤΘΏΘΟ 8 ποῖ (ο (86 ἀδΌκοΡ οὗἉ ρμογίβϑΐπς ἔγοιη 
Βαηχοῦ, θυ (106 ἀοδβηΐίθ ἱπουρὶε βίθρϑ ἔογι 
ἔγστα {πὸ σοὶ] οὗ 86 ἥσυχο, ἰμαὶ ἴὑ λ5 ἴο ἀο 
ΜΠῚῸ {Π9 ῬΓαβογυδίΐοῃ οὐ 116 ΤῸΡ ΘΥ̓ΟΥΥ͂ ὁΠ6 
ἷπ 109 πιοδὶ ΘΟ ργΘθαβῖτο βθηβ8θ. ΙΒ (5 
ἰπϊογρτοίδίίουῃ (86 οἴλυδο 8 ποὶ ἃ τϑροι(ϊΐοη 
οὗ μ6 ργονίουβ οἴαυβθ ψ ἢ ἃ σμαηρα ἰὰ (δ6 
ἰατῃ οὗὁἨἁἠ ῳὀχργοββίοῃ (πηοδὶ ᾿ἰηίθγργοίθσθ). Νο 
ἸΔΟΥΘ 8 ἦξ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ, ἱπ ΟΥου ἴο ζοὶ δὴ ἰη- 
ἀεροπάφηϊ δουρί, ἴο σμδῆσο (86 ἀϊνβϑίοηβ οἵ 
{89 ν6γ86 δῃὰ αἰδοῖ {818 οἰα86 ἴο [86 [0] της 
ΥΟΓΒ6 88 δηϊοσοάθηϊ (Ηπρ1.}) ἴῃ {1160 βοῦβο: [ἢ 
026 148 ποῖ τϑιηδί ποιὰ αἰΐνο εἰ τηϑοὶζ, ἢἶβ8 βοοὰ 
Ὑ}}1, οἰσ6. Βαΐύ {π18 τγου]ὰ σὶνθ δἱ Ἰθαϑέ 84 οἰῶν 
ἰάθα δπὰ οου]Ἱὰ ἥπαὰ ἃ βυρρογὶ ἴῃ (με ἰοχί. Οα 
{π8 οἴ ποῦ βαπὰ 1)6 ἱπίογρτοίαιϊοι τ ον ΓΟΪΪο 8 
18 ἀθίθ8 Ὁ]0 δοοογάϊης [0 ἐΐ8 86η89 δηὰ ἀοθϑ ηοί 
ΘΟΥΤΕΒΡΟΒα Μ010}} {16 τνογᾶβ. ΤΉυ8, ἰλ ἰδ. βαϊὰ, 
{86 Γ6 18. ΟἸ]Υ ΟΠ)6 6185 ΟΥ̓ ΡΟΓΒΟΏ5 ΒΡΟΚΘη οἴ ἰη (116 
θη ΓΘ Ῥάββασθ, θ οὗὁὨ ἀἰδιϊ ποιΐοπ 885 {ἰἸ0 τορτο- 
ΒΟη ΔΟΥ68 οὗ {π0 Θηιῖτο ροορὶθ ἀπᾶ {Ἰις {Ποιιρὶνι 18 
ΟΧΡΓοββοά, [Γ᾽ (᾿Ἰι680 αλγο οαΐο δ πογβιρροὰ 
8: Ὀονγοὰ {μοπΊβθ] γ68 Ὀοίοτο αοα, Ὀδσολι86 ΠΟΥ 
Ὑγ0Γ0 ΔὈοαυΐ (0 αἀἷἶθ, ὑποῖν δοοὰ ν ]], οίο., Β5ορί., ὅγν., 
Τ)οοάοιΐ οι, ϑγπηδοὶι., ἰγαηβίαι 6. δῇΟΓ ΔΌΟΙΒΟΡ 
Ῥυποίυδίϊοη : ἈΠᾺ τὴν 5011} ᾿ΐν θη [Ὁ αἴ π|. 

ον, 80. 9 δοϑᾶ υὐἱ}} δϑουνθ Εἰπι: ἷἱ 
ὙΨ1ΠῚ ὈΘθ το]ἃ οὗ ἴΠ9 ιοτᾶ ἴο [86 (εοπιίησ) 
δϑῃθταϊίου.-Ομογβ (βπ}}} 6}11250}1}} (γα ἢ5- 
Ἰωιθ: ἃ βεοᾶ, τοι Ἡ}] βοῦν Ηΐη, νὴ] 6 
οοαηίοα ἰο {Ἰ|0 ογὰ [Ὁ κα ζοπογαίίου [βἰπιὶ τ] γ' 
Δ. Υ. Α εεεα ελαϊδ δεγυε 1 ἐπὶ: τι δλαὶϊ δα αἀοοοιμηί- 
ἐἄ, εἰς.}] Βαϊ ποῖ ἰο τηθηιῖοι (0 ἀοδίσποίλοη οὗὨ [ ἐλο σϑιποπιῦσασιοθ 

[80 ῬΔ6γ8)} 6] 151 {πΠ6 Βυδ᾽]θοὶ οΥ̓͂ ΤΒΪσὮ ἴ5 ΤΌΣΟΣ 
οδνσγί οα ουἱ ἴῃ {π6 ποχί γϑγϑα, ἱϊ ἰβ ̓ ιΚονἶδα ἀουδέ- 
ἴὉ}] ψΒοίμοΡ {μἷ8 ΗἩΘΌγον πογιὶ δὰ πτο ἐ89 
ἱποδηαΐης οὗὁὨ “σου ᾽" ἴῃ ὑπ Ρίοὶ. Βοδίἀδβ γϑσ. 
22 ἷἰβ ἴῃ ἴδυοῦ οὐὗἩ οὔν ἱπίογρσοίδιίίΐου. ΤῈ6 [7 Ὁο- 
ἴογϑ αἀοπαὶ ἰ8 με 88 ἔγθαιθη  γεκεΐη το θγθηθθ 
ῖο. Τμὸ βερί., μᾶϑ8: “ΤΥ 8666," δηὰ ἴῃ 1:ἢ9 
Βοσοῃ τηθα 6 Ὁ ἴο νν ἰσὶι ἰὶ αἰδοῖ 65 (6 ἄτϑί νυογὰ 
οὗ (8 ἐο]]οίπς τογϑο: ΤῊΘ σοι κοπογαιΐοπ 
11} Ὀ6 δηπουπορὰ ἰο [Π9 [,οτά. 

γεγ. 81. ἘΠῚ5 σιβμιθουβῃθϑβδα.--- Τὸ σίρηι- 
Θου8η088 οὗ ἀοὐ νοῦ ἰ8 ἴο Ὀ6 ἀοοϊαγοὰ ἔγοῦι 
ξοηογαίϊοη ἰο βοῃθγδίΐοη 8 ποῖ Ηΐβ υἱγίὰϑ ἴα 
ξΘΌΘΓΘΙ, 8({}} 1.88 Ηΐ8 χοοάπεβεα (Ἐοβεῃω.), θαὲ 
Πκθνν 89 ποῖ πιϑυοὶν (16 σἰαἸϊδουδιιθ88 δμόνγω ἐπ 
ὑμ6 ἀο] νθσᾶποῦ οἴ 186 ρῥΐοιιβ (Ὀ)6 ἤείίο, ΗΠ θηρεί.), 
δαΐ νῖϊὰ χοίθγθησθ ἰο Ηἰδ ϑηϊγο δοπάυοὶ αηὰ 
ξονοτημπιθηΐ, ἱῃ ΗΪ8 Κοθρίης δίδι οἱῦ ἔγοια (89 
Ρἷουβ [0 Γ δυν 116, Θβ ρβοῖδ)ὶγ ἰῃ Η 8 ραγιϊεϊ ραιίοι 'π 
{οἷν Ρ6.}] οὗ ἀθ81}} (νου. 10), νησὶ τ 88 Βατὰ ἰο ὈΘ 
Ὀπάογβίουά οὗἉ ΗΪδ σφι θουδηθθθ. Τὴο γοίογθησθ 
ἰδ μοί δὲ 8}} ἰο {86 τἰ αύθουθηθβ8 ρυσομαβοὰ ὈΥ 
(88 ῬτορίτἰαίοΥΥ βπογίῆοθ οὔ Ομ γίβί δῃᾷὰ δοοορία- 
Ὁ]9 οΐοτο 6οι.--- παῖ ΕΘ Βα5 δοοοτωηρ! θη θᾶ 
ἰϊ,.-- ὴο οἱοθίηρ νογὰ ἰβ ποὶ δῇβοϊιιθ (ξξδϑίι αὶ 
Ηθ 88 δοίβα, ἰδιδὶ 18, ϑονγῃῃ ΗΪτη86 1 ρ]οτίουα, 
ἄοπο Μ6}}}, θὰ ῥγορηδηὶ Ἰοοϊκίης Ὀκοῖς ἄροπ (δ 9 
θπιϊγοίγ οὗ {μι νι ἷσι 859 πον Ὀθοη οατγγοα οὐ 
δα δοσοπιρ] 8 θὰ δοοογάΐηρ ἰο (6 ἀδογβθ, 88 δὲ 
1110 961086 οὔ [88 παγσδίίνο οὔ (89 οσϑαϊίοπ, Θ βῆ. 
1. 8. Ιὰ ἰθ ΒσγοοΥ ἴο Ὀ6 ἀουδίοα, ἐμαὶ 186 Ἰδαὶ 
ΟΥΥ οὔτ ἀγίης 96δὺ5 οἢ ἰδ) ΟΥΟΒΒ, Ιοοκβ ὑδοῖκ 
ἰο ἰμΐἷ8 ραϑβᾶρθο. Τ70 γοίθγθῃηϑοθ Ὀδοῖὶς ἴὸ (9 
τὶ κἰιϊθουθῃ 985 τηϑῃἰϊοη θα ἰπ ὑ8 6 ῥτδοθάϊηρ ταθῖὰ- 
ὈδΓ Οὔ ΥΟΓ89 8 00 παῦσον (Ηϊ :ὶς, "ἴα ΗΘ 
8 ὀχογοϊβοα 1.᾽), ογ ἢ Ἔχ ρ] αηδίίοῃ : {116 τιῖγα- 
6168 ψ ΐσι Ηθ μ"δἘ8 ἀοπο (084]4.). [ὑ 18 ἱπαάτηῖ8- 
810]0 ἰο γτοχζδσγὰ 16 3 δἃ8 8 σοϊαϊϊνο νυνὶ} Σοῖδχ.- 
Θ009 ἰο {86 Ρ60Ρ]6 δοπϑί το 88 ἐμ οὈ͵ϑοὶ ψ οι 
ΗΘ Βδ8 πιδὰο (ϑορί., α]ς., ὅγν., ὦ ΘΓο)6), ΤΠοΒ6 
νὰ (86 ὀχοθρίίου οὗ Φοσοπιθ "ανὸ δβἀἀθὰ 85 ἐδ 
οἱοδίης νψοτγά : {19 ᾿ογά, 8.0]11κοινῖ8ο Ααῃὶ]. δὰ 
Τμοοάοίϊοη. Τὸ γυϊχαίθ μὰ8 οαἰΐ βοΐ ινθθῃ αη- 
πυπίαδιπί δα γμφεἰέίατι Ὑ αἶσα ΙΔ ἤανθ ᾿ 8 "- 
ἀγορὰ ἤγοπι "8. 1. (γυ ζαίθ χ]ῖχ.) ἐο εἸν}β ρῥ]αςϑ. 
ὙΤΡ6. γἱχμίθουβηθ88 οἵ ἀοα δα8 δοτηθ ου 85 85 
δχίθυαὶ δοὶ οὗ Ηἰβ Ομιηἱροιοπσος- ἀοοάηδ8β ἐπ 
[6 νου κ οὗ τϑἀοαιρίΐοη ; δηὰ ἰμΐβ ἀοοιϊχίπο ἐς 
ηοὲ ἃ ΡΝ ]ΟΒΟΡ 68] τϊδβάοπι οὗ ἐμ βοβοοΐβ, δαΐ 
ἰγδηδιηϊι (θα ἀροϊδγαίίου, ἐμαὶ {16 Γοσὰ δ88 8ο- 
σοι 189 δα δοὶ.᾽ (Ὁ πη Ὀτοί(). 

[Ῥόγονπο: “ Πππλιί ΣᾺ] ὃ8. 1 σαπηοὶ Βοὶρ 
{Κη ρς, (μι ἰηἰογργοίαἰίοη 18, ὑυμ οἢ ΘΒΒΌΣΩ 95 
{πα 110 ῬΒΑΪ πιϊϑύ τη: ΙΓ πόνον ζ6 11 ἰδ 9 Βογγονγα 
νΥ 1116} Β0 ἀρβουῖ 68, ΠοΡ [816 {᾿πλὴ ΚύΆ] 688 τὶς 
9 υὐἴοτΒ, Ὀὰαὺ ΟὨἸΥ ΡΒ 1 πλϑοὶ ΓἸηἴο {88 Ρ]δ6θ οὗ 
1110 Μοββία! ν7}}0Ὸ νγὰ8 ἴο δοτιθ6,---Ὁἰ ΠΟ] ἃ τμαἱ ἰοὸ ὍΘ 
ἃ Δ ΜΟΥΒΘ ΘΟΡΓΟΡ ΜΟΙ 5609 ΠΟΓΘ 50 ἴογο- 
ϑιαάδονίης οὗ ΟἸεγὶϑὲ δὲ α]1. Ἰηάοοα, ἐδ6 οοἰηςὶ- 
ἄεμοθ Ὀοίνοθῃ {110 Βυ τί ἢ 55 οὔ ἢ 6 Ῥεαδ  αχἱδὶ δα 
τὸ δΒαβετίπαβ οὗ ΟΠ τὶ ϑὲ 19 50 σε ]ο, (αὶ ἢ 
18 ΥΟΥΥ ΒυτρΥ βίη τὺ ΔΗΥ͂ ὁΠ6 810} ἀσαν ον 
αποϑίϊοη 1116 γϑἸδίιοι Ὀθύνν 6 ἢ 109 ἴγρ9 δπὰ βηἰὶ- 
ἴγ06.᾽᾽"--Ο, Α. Β.] 
-τεςΣ Ξ-- τ. - τ τ -..ὕ 

4 [Βασῃοθ: “ΤΏ ϑοέπα ἰπ (πὸ δα ἰᾳ (9 ογοξε, ἐῆ Ἐῶ. 
ἀδοῦλοῦ ΒΟΥ Ὡρ (ΟΥ̓ ἔπ δε" οὐ ποσὶ. δ τδαΐη Γραϊασεα οὗ 
ἴμ0 Ῥβαῖπι σοίδῖθ ἴο {6 ὁ "1Γ80 οἵ ἐβουχῃίβ ψιϊσ ες ἐπ γῸ 

ὦ [τοῦ χἢ ἐμ τηϊηά οἵ ἴπο Βοάεοῖρλος ; ΗΪ8 βοσσον δὲ 
1116 ἰάδα οἵὨ ὑϑίηκ δυαπἀοποά Ὀγ Θοἂ : Ηἰδ οοηδάσθηοςο ἐμ αοὰ : 

οὗ Ηἱἰ6 δι Βορϑ; Ηΐδ δυχοϊίους δὲ δ 
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ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1, ΤῊο ρίουε δοταοίϊπιθβ ὀχρογίθηοθθ δαζαηιεί δα 
οὗ δθο ἃ ἔθαγία] σμβδγαοίθν, (δὲ (9 ἐπιργϑβαίοι 
ΤΩΑΥ͂ ΑΓΪ86, ἐμαὶ [π9 ΒΕ ΠΘΓΘΣ Β85 Ὀ6θῺ σίυεη ὦρ ὉΥ 
θοά δοὰ Ἰεῖν ἐο 8 θη οπιΐοβ. ΤΉ θη Ἰλογο ρδί μα] 
ἴδδα ἰμ6 ορργαϑϑίοῃ οὗ βυθοσίηρς δὰ τηοσο ἰογτὶ- 
δ10 ὑπδπ 186 Ρ6γ]] οὐ ἀθδίῃ, ἰ8β (8 ραίηγαϊ ,εείίησ 
9 ἰδὲ εοπιγααιίοίίοπ οα 18 ὁῃ9 δἰαάθ Ὀϑίνγθθῃ ἐμ 
ΒΒ γοΥ 8 Του Β ἀπὰ Ηἷδ Ἰοἱ, ραγίϊ σι τ] δἷ8 ἀ6- 
τοϊϊου ἰο αοα, διὰ εἷϑ Ὀοΐηρ ἤότβακοα Ὁ Θοὰ, 
οα (86 οἰμοῦ βἰἀθ θδῖνγθθη ὑμ6 ΒΟΙΥ παίατο οὗ αοά 
δυὰ Ηΐ9 δοϊΐομβ. Οα (ῃΐβ δοροιῃί ἰΐ Βθθιηβ ποθ 
πιγείετίουδ απαᾶ ρεγρίεχίπσ, (6 Ἰὴμροῦθ ρογδουετίη 
δυΐ “γυεπέ 116 ῬΓΔΥΘΣ ΡΓΟΥ͂ΘΒ ἰο 68, ὑβουρῃ μπ- 
λεαγά, ἀπὰ {19 1685 ἐν »γεδοπέ δοϊϊοῃϑ οὗ αοὰ 
δτοθ ΜΠ ΗΠ 5 ὠσωαξ ἀρὰ! ρ8 τὶ Ηἰδθ Ῥθορ]9, 
πρῖοδ (ΠΟΥ ΒαΥΘ ἐχρεγίεποεά διὰ ργαϊεά αἱ 41] 
{πιε8. “ῸΓ ΔἸβουχῃ Ηρ ἰδ 89 ϑϑιο Θοὰ, γοὶ 
ἤοὸ ΜΒ88 ἰοαγὰ δηὰ ἀοιϊνογοᾶ 1ηὴ9 ὕδίμοσβ ψ).0 
δετὸ Βοροα δηὰ οτἱοὰ ἰο Ηΐαὰ : Βυὶ Ηδ ἰχτῃβ 
ΔΑΥ͂ τοῦ) δηἃ [ογβαϊζοβ ἰπἷβ ὁη6 το [|{{ο- 
Νἶδο ἴορ68 δὰ σγίθβ. [ἱ ἰβ ἰγ}} 8 βαγὰ (ἰηκς 
προ στθα Ὺ Ῥσού 98 ὁπ9 ἰο ἀοϑραὶν δῃὰ ουγϑ- 
πα, (δαὶ αοα ἐγϑδίβ ὁπ ἀἰ ἴθ γθμ Υ ἔγοση ΒΟῸΣ 
πἰδοαὶ ἷ58 Ὀοΐπρς ΖΌΪῈΥ; [0 ἢ6 ψἢο ἰδ ῬοΥ- 
Ρἰεχοὰ ννῖι ἢ} δος 8 ἰγουῦϊο 89 (μιΐ8, 8618. βιοἢ 
ἀδας ΕΓΔ Ὁ] τῇ ἔΒΟΡῪ ἴῃ ΒῚ8 ΘΟμ βοΐ π6θ6.᾽" (ΓΒ 61). 

2. Υεῖ ἴῃ (Ἀ 6 ἰγῸΥ Ρἷουδ, (6 δηχίου φυεδίϊου 
οΓ εοἰϊοίμάς ἴοτ' (λ} 8 ϑοϊαϊζοη οΥ̓ (18 ἱποοῃ δ βίον, 
δηΐ {Ππ| ἰαπιεπέ ΟΥΘΡ ἔμ ἱποοηρτυ 7 τ μΐσ ας ΒΔ8 
δοοοῖθα ΡατοΘΡ 16, ΠΙΔῪ βίσυρὶθ Τοσί ἤγοαι ἐδ 9 
δἰξαίης οὗὁἨ ὑπ) ορργαβϑβοὰ ᾿οαγί, δηὰ ἰδὲ ἐδθ 
ἔστια οὗ ἃ ἀεφοτιρείοπ ο7 (λ6 στδαίηδ88 Ὁ} {4 δ. 7εν- 
δισε, Ὀὰ0 {8 6 Ἰαπιδηϊπιϊοη ἀοθα ποὶ Ὀθοοτὴθ 8 δοηϊ- 
Ρίασιί δηὰ {86 ἰγοιῦ]9 ἀοθ8β ποὺ δπὰ ἴῃ ἀδοραΐτ, 
δαὶ “πιλ ἱπ ἰλα λον φουεγππιεηὶ οὗ Θοὰ ῬΓΘΒΒ68 

᾿ἴοτίΒ (Βσοαρ ἢ 811 {π6 δῃι χοὶ Υ διὰ φιίοῦ δῃὰ ρτο- 
ἰεδῖ5 [86 ΒΌΠΟΓΟΡ, 0 δ88 Ὀθοὴ οδϑὶ ἀότῃ δηᾶ 
διωοδί ογυ 6, ὕτοτη δίηζέπο ἴπ ἐπ δΌγΒα οὗ ἀ6- 
ἘρΔΙΡ δηἀ ταΐη; υν8}]8ὺ ἰὑ ἀγίνθα Ηΐτῃ ἴὸ οἰΐης ἰο 
δέδονται 88 ἀΐ αοὲ δηά Ηοῖροσ, δπὰ {ΠΟΓΘΌΥ 
ϑάγτῖοδ Εἷπὶ ΟΥ̓Ρ [6 ολαδηϊ, νυ ἢ ἰσἢ ΒΘϑῖη 5 (0 ΟΡθῃ 
ἐχίθγη δ Ὀεδίννθϑη ἴηι δπὰ εἶθ αἀοα, δηὰ ἱπέον- 
ΒΔΠΥ (τοδί 5 9 θοσοπιθ ἃ αἰγεγέποθ οὗ οχροσὶ- 
δῃ00 πού ἴ0 Ὀ6 ἀοηϊοά. “ποὺ αὐτὶ ἰμ6 Ηο]γ 
θας, εἰς., '5 αὶ ΘΟΥΓΓΟΒΙΤΘ ΡΟΣ ΜΕΘ Ω τασδὶ ἸΏΟΥ6 
8.1 ἸΏΟΓΘ ΘΙ  ΓΟΙΥ δοηδαϊαθ ἰδ9 Τ οι μαϑὶ ἤοσ- 
ΒΑ Κϑη π|6.᾽ (Ηδηρϑί.) 

ὃ, ὕεὶ εΐογο, {86 Ὠϊνίηθ αεἰέσεγαπεο, Ἢ ἰοἢ 
ἕἀπποί [811 δῃ ἃ γοὺ δέέπιδ ἴ0 ἴα ἰἸ, ΓΘΔΙ1Υ σοΙα68, ἐμ 9 
δυδουϊης ᾿ ΠΟΥ 68.365 ΘΥθ (0 ἰμ6 ρογίῥ οὕ ἀδαίλ, διὰ 
(δο (του Ὁ] 0 ΦΥΟῊΒ ἀπάον (Π6 ἐτγίαϊδ οὗὨ ἴδ δπὰ 
Ῥβιΐεποθ. ΤΆ θβο ἰγίαὶβ Ὀθθοσηθ ἰμ6 τηοϑὲ ἀδηχογουβ 
δδὲ ἰδ κο ἐμ: ὕόγηι ΟΥ̓ ἱεπερίαἰἑοηδ ΒΘ [89 τὶ κὺ- 
ἐδπ5 πα, ΜΏΟ ΠὴῺ8 Οἴἴδ; ῥγαγϑὰ ἴον μἷ8 ρϑορὶθ 
διὰ φοπδίδη  ]γ ἸΔθογϑα ἴον (μ οἷν ροοὰ, ἐδ ποὺ 1]}- 
ἱγεδίοά ὈΥ ἑοτοῖη δῃθιηΐθβ, Ὀαὶ ᾽8 οαδὶ Τότ 88 

ἰσππὰ δηδ γον Π ἔῃ χα οἵ Ηΐθ ὀπθαχίθα: ΗἰἱΝ οοπφοίουβηοδ οὔ Κ{γ{νδίγαιοά οίγεπιξει ; ΗΪ6 [δϑι!ηβν δα εἶνο φο!ἀΐοτα ρίογοϑά Ηἰϑ δες διηὰ ἯΪΐδ6 ἴδϑί, πὰ δα ἐθ6γ ργοοοϑάοα ἰὸ ἀἰνίὰθ ΗΙα ταππετῖ; Ηδ ἤγαγθῦ ἐμὲ ΗΝ Θηθιηἶ68 πιϊμἢξ ποὶ ὃὉο δῃ δοτοὰ ἴ0 δοζορ πῃ ἐποίν ἀσείκη, οἵ ἴο ἀοίραϊ 6 ποτῖς οὔ Τοάθσῃρ- Ὧσκ ; ἢ ἴο τηοκο αοὰ Κπονῃ ἰὸ πιϑῃ: Ηἰδ δδδι:- Τρ δας [Π0 οἴοεϊ οἵὕὈὨ Ηἰἱ ξυδοτίηχε που!ὰ δ τὸ ὑτίης [ἢ 6 ἄνεἰ!ετο ἰἢ ἐη6 φαγί ἴο βοῖυθ Θοά, δηὰ ἴο τῆκὸ Ηἰδ Ὠδῖηϑ δοὲ ἢ ς τί κῃ τοοδαοδα Κοπονγῃ ἰο ἴδγ ἀϊδίδης εἰπηοα, 1 ἴο σϑοίο Ῥεβδὶπι, ἱ᾿πογοίογθ, 68 ΔΡΡΙίσθ]9 τὸ ἔπ6 Μοδαίαι δἰομο; δι. ὑε! ονὶπρ 1ξ το 86 ἰπαρίγϑὰ ἵ σδπποὲ θαϊ [66] ιπαὲ ᾿ὸ Βοτο ἃ πηοσῖ ἰπιογοδιίης βοὰ αἴθοπα δοοουηῖ, δῷ ἰοας δαίοτα ἰξ οσσηγεοά, οὗ τολαὲ αοἰωαὶν ραεφοὰ ἰλνοιρὰ ἐλ ΚΟ Ύ ΟΝ Χούσανμεῦ ΛΕ Ν ἕλε οὔορα. ̓τ-ὸ. 4. 8. 

Δ ουἱοαδὶ ὈΥ ἰιἷϑ ο ΡΘΟρΪ]θ, δπὰ πβϑη ἰθθτο ἰδ 
δἀάοὰ ἰο βῆδιι!:θ διὰ βδοοσῃ ἐδο ιιϑατί-τοημάϊης 
ποοζετν οΓ ἰΔλ6 πιατίψτ᾽  ἰγιὶ απ Οοά,. Τα ἰχαδὲ 
Β6 188 ϑβόσγῃ ἔγοτα 8 γουί δηὰ μ88 δχρογίϑποθὰ 
ἰπ 16 δ] εδϑίῃ β ἕγοπι οἰ ἀδοοά, ἐμουρ ἢ πον ἰξ ἰδ 
Ἰροϑί ΒΟΡΟΙΥ αἰΐδοϊκοὰ τ ΒΘΙΠΟΥ 88 ἃ ἴ001188}} ἀ6].- 
βίοι ΟΥ δὴ ἰἀ]9 ργϑίθῃσθ, ἡ} 1]8ὲ δὖ ἐμ) βδμθ {ἰΐπηθ 
818. σμϑνβμϑαὰ σοηνίοίΐοα μ88 δ'νγαγ8 Ὀθθὼ ἰδδὲ 
.0 85 γἱχμίθουδ, ἰδ ὀἤοβθα οὗ ϑυνδῖ, δὴ οὐ͵εοέ 
ε πὰ γοοά ρ»ίδαϑωγο διὰ οὗ ἰμ6 Θβρϑοΐδὶ σᾶγθ οὗ 
οὐ 
4. ΤΊ|ο γεπισηιδγαποα οὔ [89 ρθδοθ δῃηὰ οαγϑὶθβϑϑ- 

ὯΘ88, διὰ ΘΘΟΌΓΙΥ οὐ" Θαγ)ϊοϑὶ ψοιίλ απὰ τοἠεοίίοη 
ΡΟΣ {86 φοῖσεν ἀπά σοοάπεδε οἵ ἀοἀ νοπάοτα 
ΘΧΒΙ Ὀἱ(οἀ ἴῃ (86 δὲγίλ δῃὰ δῶγϑ οἵ Ἰηδῆ, δβύθῃ 88 8 
διιοκίϊησ, ἅτ δϑρβϑοὶ!ν ἰουποιίης. οοπιογίϊης δοὰ 
ΘΒ Θογηρ' διηϊὰ (6 ΔΒ]! οἰΐοηβ, Θαγ 68 δηὰ βίγσιυ κ 68 
οἵ δὴ δάνδῃοϑὰ 1186. “ Τ αἷβ τηΐγδοὶθ (88 Ὀθοοτηθ 
ΘΟΠλΟῈ ΟΥ̓ 1.18 ΤΓοαῦθπου, Ὀὺὶ {7 Ἀπ μη Κ[Ὡ] 688 
αἰὰ ποὺ 61]0859 ουν Θγθ8 πὶτῃ Ὀ]ἀη9688, ΘΟΥ̓ΘΣΥ͂ ὈΪγΓΓᾺ 
σου ὰ 41} 5 ψ 11}Δ δϑιοηἰβαθηί, δηὰ 80 ᾿ἰϊκοννῖϑθ 
ΘΥ̓ΘΣΥ͂ ρΡΓΘβθγυδίίοη οὗ ἃ οἰ] ᾿π ἢἷ8 ἰθμἀθν γουίῃ, 
ὙΠῸ αἱ ἷβ ὙΟΥΥ ἄγϑὲ ϑηίγδησο ἰηίο ἐμ που]ὰ ἱβ 
να θα πὶ} ὁ Βυπάγοαίοϊά ἀφαιμ᾽" (ΟαἸνί). 
“Ἐχρονγίθησθ᾽" 1ἰκονγίθθ ἐθδοιθθ 18 “ἴδλὲ ὙΘ 
ἰδίηκ οὗ (μῖ8 ἐϑπάθσ, ζογοιβ, Ἰον } 7 ποσὶς οὗ αοάὰ, 
διὰ ὑπᾶθν ἰμ6 ματὰ Ὀΐξ68 οὗἩ (86 Ὀἰνίπο πγδίἢ 
δηὰ {89 τοὰ οὗ ἀοά, Ιανϑ ἃ γοίαρθ δηὰ χοϑῦγοβῃ 
ΟΌΣΒΟΪγ 8 τ] ὑπὸ αυρθοὶ δπὰ ἀθ] σδιζα! ταὶ] οὗ 
89 τοτ Ὁ, οὗὨἨ 116 τηοι ΒΟΥΪῪ Βοαγὶ δηὰ 8}} ἐμοδθ 
πλοδί ἰθπᾶθν τηϑγοΐθϑ Ἡμδὰ ἤδτο Ὀθοα ΒΒοτη ἰοὸ 
89 δρὸ οὗ ομἱϊἀμβοοὰ, 1ῃ ογάϑν ἐμδί, δ ἷϊ ἰβ 
σοιμπδηἀρα 18 (0 ΤΘΙΏΘΙΩ ΘΓ (μ6 ροοά ἀδΥ8 ὙΒΘῺ 
ἦν ἴδλγοβ ὉΔΑΙῪ ψὶι ἢ ἃ8, 80 1 ἸκΘυγῖθο τὴϑ ΤΩΔΥ͂ Ὡοΐ 
ἔογ χοῦ {μ6 σγϑδὶ ζῦγδοθ δῃὰ Ὀθηοῆϊϑ οὗ ἀοὰ ψὨϊοὰ 
Ηθ Βὰβ βῃονῃ ἰὸ ι18 ἔγοια οὐῦ γουΐ, τΒΘῃ ᾿γ9 
Δ.Θ δηχίουϑδ δπὰ ἴῃ ποοὰ, δὰ ἰπδὶ θη ψ Βα- 
ἴδ νυ 8Β ΤΏΘΏ, ἯΘ ΠΙΩΥ͂ ἐϊζεισίδα (ἰηἸς οὗ Ὑμδὲ τ 
ἰἰδγὸ χγϑοοὶγοὰ οΥ̓ 60) 85 ομἰ]άσϑη ᾽" (μα 167). 

ὅ. ποΩ ὑμ6 λαπά οΓ αοα ἴθ ἔοαηὰ ἰο δὲ (Ἀ9 
Ῥονγον τρογζίηρ ἴπ λα ὑδεγν ἀεριλε οἵ ἰλο δυβοτίημϑ 
ὙΓΔΙΟΝ τὸ μᾶγο δὰ ἰὁ ὍθΑΣ δῃὰ πνβίοι ἢδΥΘ 
ἤπιαν Ἰδὶὰ ὰ5 ἰπ (μ9 ἀυδβὶ οὗ ἀδαί!, {86 δέ έίδγηθδ 
οὗ {86 Θχρθγίθῃοο οὗ βυβογίης 18 ὑΒΘΥΘΟΥ͂ ἰπίθα- 
δ᾽ δε ου ἰδ: οῃ6 δἰάθ, γοὶ (μ9 δεἰῥευίπσ ἧορο ἴπι ἃ 
ἤὅπ8] Βοανγίπρ δὰ ἀθιϊνοσαποθ ἰδ Θ856 8 {18 }}} 
διγθηρίμθπθα οα [Π9 οἰμαγ. ΥὙοῦ ἰὺ 18 Ὑθ7ῦ δβαγὰ 
ἴο δ ιο]α ἔδϑβὲ ἰο Ὀοϊὰ δὲ (μι) βδιιο ὑΐπιθ διὰ ἴῃ ἐμοὶν 
ἔγσυϑ χτοϊδίϊοηῃ ἴἰὰ (6 βοι], ΘΒΡΘΟΙΘΙΙΥ τ θη 8 
ῬΤΟΡΘΡ δῃὰ βίγοῃρ ἴϑοϊἑηρ οὗ ἰπποσθποθ 8 σοιβοά, 
δηὰ γοὶ 86 Ργοδβροοὶ οὗ ἀθ] σϑγϑῆοθ μ88 88 Ὑ16]] 88 
αἰδαρρϑασγϑὰ; δῃὰ ψβθῃ (ἢ9 Βοιιὶ βὲ}}} μΒο]ὰβ ἔαβε ἰο 
αοά, δπὰ ογὶϑβ ουἱ ἰο εἰτα ἰῃ ἐκ ἀϊδίδποο, γοὺ {9 
ἰγου Ὀ]θὰ Ἰοοῖὶς Ῥβυοϑῖυθϑ ΟὨΪΥ 8.6 ΠΟΘΥΠΘ88Β οὗὨ ἐΐϑ 
ΘΏΘΠΙῖ98, Ὀϊῦ ἀ068 ποὶ 8060 αοὰ ἀτανίης πρᾶν ἰσ 
ΒΕΙΡ. “448 οἴϊθῃ 88 ἐμΐ8 ἀδγίζηθββ (αἶα ρο85605- 
δῖοι οὗ ὑμ9 βοὺ]β οὐ Ὀθ]ΐθυθσβ βοῆϑ Ἀπ θοῦ 8 
ΔΙΉΑΥΘΒ ἱπιθγιΐηρ]οά, το ἀοο8 ποὶ Ἰοὲ ἰξ αὐΐϑϑ 
δὲ 0Π09 ἰπίο (δθ Ἰἰρμὲ οΥ̓ (9 πον 116. Βαὶ ἰῃ 
Ομ εῖδὶ ἰῃ 8 οπάθγί] τλάπηον ΒΟΙᾺ οὗ ([ἢ686 τΟΣΘ 
απἰιθα, 86 ἰθτσοτ οὗ αοἀ᾽ 5 οὕ γθ9 δπὰ ἰὴ Ρδιΐθῃσθ 
οἵ ζδῖ, (π19 ΘΔΙ πυΐηρ; 4}} ὁιμοίϊοηθ 80 ἐδαὶ {867 
τοδβίϑα ὑπάθν ἐμ6 βογογοίρηιγ οἵ αοὰ" (ΟαἸνἰ πη). 

0. ΑΔ (λ0 »γαψεν ρῬγεοφάδε ἰδ ἀθ] ἔσϑγϑῆοθ, 80 ἱξ 
δ “)οϊϊοινοά Ὁγ ἐλαπζερίυϊπο; δηὰ ἰδὸ νοοῖ οὗ 
ἐβδικαρίινίηρ ἷἰβ δἰσοδὰγ σοπποοίοά πιὰ ἰδθ 
ῬΓΑΥΟΡ ἰπ 186 σεγίαίπίψ ΟΥ̓ (6 ἀεξαγίησ οὗ ἰὴ 
ῬΓΔΥΘΓ. ἰπϑίθαά οὗὉὨ (Π6 δηχίουβ οσυ, τυϑίοι ἰὰ 
οομίταϑὶ τὴ (80 ΡὈγαΐβο8 οὗὨ [8:86], ῬΥΘΥΪΟΌΒΙΥ͂ 
ϑουπάθα ἔγοπι ἰ86 τωοὰ ἢ οὗὨ ἐμ9 ἑπποοοιπὶ δηὰ 
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ΒΟΥΤΙΌΙΥ ἰοτίαγοα νἱοϊϊπι, ἐδ 9 βοης οὗὁὨ ῥγαΐβο οὗ 
{η6 ἀοϊἰγοτοα, ἰβ ἴῃ ἔπίατο ἰο τοϑουαπὰ ἴῃ (δ 
αδϑεηιδίν 07) λὶδ ὁγοίλεταβ, ἀπὰ 86 ψν 8ο}]6 σοῃρτγθ- 
ξαϊϊου 8 (0 Β6δγ, ἰο ἐλῤδὲξ οἱοη εὐϊβεαίίοη, ἐἠδ ἀδοία- 
φαζίοη οὗ (η6 στοαὶ δηὰ ποπάρσγίυϊ ἐμῖηρΒ ἰδὲ Θοὰ 
8.48 ἀοπμθ ἰο ὑμ8 ὁη6 ΒΟ δα 80 δι΄ ̓)οίθα δηὰ 
ὈΓΙΟΥΙΥ 1ο8ῖ., ““αοα τηακο8 ἰΐ ὀχοθοάϊηςξζ ἀρῴτθ9- 
ΔὉΪθ 80 ἰδὲ 81} (ἢ χΟΑΪΥ τασδὶ ἴον δὰ ῥσγαὶβθθ 
Ηϊ, ιμδὶ Ηὶϑ ογ68 δ'οῃϑθ 806 δὰ δγ0 τ θα ΠρΟοἢ 
μ6 ἰγου]θα δὰ ροοῦ, δῃὰ (86 ποῦ ἀρδρίδβοα 
Δηά ογβάκθῆ 8 ἴδῃ 8, 6 ΠΟΑΣΟΣ δηῃὰ σροῦθ 
δτιδοίοιι ὅοα ἰΒ ἰο ἰτα ᾽ (μι 6 1). 

Ἴ. Το σοπργοζαίοη ἰδ ποὶ ΤΩΘΓΟΙΪΥ͂ ἰ0 λέαν ἴῃ 
ἀονοιιϊ δηὰ Ἰονίηρ ΒΥΙρδίὮΥ, δὲ αοα μ88 ἀοη0 
(ὁ ὁῃ9 οὗἉὨ 18 ΠηθΙ ὉΘΥΒ δῃηὰ ἰο Ἰθᾶτη (δ τοογὰ οὗ 
ἐμὸ μκἰδά (41π 5 οὗὅἨ ἷ8 ἀ6] ἴσόσϑπδθ ὈΥ )οϊπίηρς ἴῃ 
διῖ8 ᾿ἰπδηκαρίνς δηα ρῥΓαΐβθ. [8 πη] ΘΙ ὈΘΓ8 οχίθῦ- 
ΒΔ δηὰ ἱπιθγη Δ}}Ὁ δ οίθα, κὸ 189 ἀε]ϊνοτοα 
ΒυογοΥ, γῃᾷ0 88 Ῥγου οι ο8110ὰ (πθγὰ “88 
Ὀχοί στοη᾽ (Η66. 1]. 11 84.}, ἃΓ9 ἴο Βαυοτμοῖν λεαγίδ 
γεϊεδὴεα ὈΥ δ9 “εδιυαΐ ν᾿ ἰσὶὶ Ὧ88 60 ργοραῦοα 
ὉΥ δΒἷτα δπὰ δἱ τ οὴ ἰΠΟΥ͂ ΔΘ 10 Ὅθ ἐδ σωεδίδ, 
τ ἰοῦ δοσογαϊης ἰο ᾿ιἷβ 8} 18 ἴο Θῃ 70 ΌΤΘΥΘΥ 
16 δϑυβογίηρθ οὗ ἃ βογσυδηὶ οὗ αοα 1||κ9 (18, 88 
γ79]}} 88 ἷὶβ ἀοἸγοσγϑησο, ἰγδηδοθηὰ ἴῃ ἐμοῖν Ὀ]οβαοὰ 
4}}εοἰ8 Ἀ1Β ΟΥΤᾺ ῬΘΥΒΟΏ, δῃὰ {16 οἷτγοὶθ οἵ ἷ8. ᾿τὰ- 
ταϑαϊαδίθ σγο]αινοθ ; Ὀοὶμ μαῦθ 8η ἱπιροτίδποο δηὰ 
ΒΔΙΘΏΟΥ͂ ἴῃ δ6 λἀέδίογψ Οὗ τεαεοπιρίϊοπ, αὐ ἢνϑι ἴοῦ 

᾿ἤοναεὶ αὐὰ ἰδθ8 ᾿ἰϊζονγὶβο ἴον ἐμ 6 λεαίλεη, βἰπσο 1ἰ 
[85 ἴο ἀο ποὺ ΤΠΘΓΘΙΥ͂ τὶ ἢ σαΡπ 8] το οΒΐρ, 
αὶ νὰ δρ τι] τοϑοι δίδησο δηά σγοϊαἰλου ψὶϊἢ 
[86 ϑρτγοδὰ οὗ (Ἰ1ὸ Κίηχάοιι οὗ Θοά ἰῃ ἐδὸ ψον]ὰ, 
νεῖ 1[Π6 ργθβουυδίϊοι δὰ ἴπογοϑθο οὗ (10 60π- 
ετεξαίΐοπ οὗ ἰΠ6 Ποτὰ ἔγοτα 811] Ὡδιίΐοῃθ. 

8. Τ)ὁο Βοδίμϑῃ 86, 10 15 για, ρθορὶθ ψῖο Βᾶυθ 
ογσοίίεη αοα, Ὀυὺ ΕΠῸῚ αν ποὺ Ὀθθη “ογσοίέση 
ὃν αἀοά. οπ ἐρίων δἷς ἐγαπέ οὐϊὲ(ρα ἐδίδδ σφόπίοδ 
7 εμηι, οἱ φγιι8 πες σοπιπιοπιογαίδε τερον ἀαγηϊυΐῦ ὩΣ 
Κυδιΐηθ, ὁ ἐτῖη. 14, 18). ὙΠῚ} (ποῖγ πεεῶ οὗ γχο- 
ἀοαιρίΐοι ἰΒ δββοοϊδιθα ἐποὶν σαραδέϊέίν οὗ τοάοιρ- 
ἐἰοα, Ὀυΐὺ ἰμ6 τοογὰ οὗἨ (80 οοπιρίεἰφα τοἀοιηρίΐοη 
δηά 6 ἐπυίίαίίοπ ἴο ραγιϊοΐραὶθ ἴῃ 118 Ὀ]Θδβίη 8 
ΘΟΠ.68 (0 Ροΐἢ δοοογϊηρ ἰο 186 ρᾳγροβο οὗ αοἀ 
ϑηά ἴῃ Ηἰδ ὑπο (1 Τίμα. ἱϊ. 4-6). Απὰ {ἐμῖ8 ᾿ηνὶ- 
ἰαἰΐοη, νιοὶ ἰδ ἀπ] πϊοὰ ὈΥ 180 ἐτίεγπαϊ γοϊα- 
{108 οὗ σγϑῃ δηὰ ἷἰβ ἰοὸ 6 ρυ] δθ4 ἰο αἰΐ, νι] }} 
Ὅ0 διυοοοδείμί. ἸΤθοδο ὰ0 Βαγο ἰῃπ (μ9 ζοϑίϊ ταὶ 
1.68] οἴετοα ἰο ἔδθιω, Ὑ1]11 γϑοοχζηΐσζο (89 τονσί 
σίσλέ οἱ αοά ἰο 411] παίϊοηβ, δῃὰ νν}}} ῬΘΥΒΟἢ8|}Υ, 
88 Τ]6} οοποεγίεα ἰο Ηΐπι, [14] 89 λοπιασα απά 
τοογδὴ!» ἩὨϊοΣ 18 ἀπ ἰο Ηΐτα. 

9. ΑἹ] ιἷ8, Βονονοσ, Ὑ}}} ποῖ 6 Ἰἰπιϊιοα ἰο 8, 
βίηρ!ο φοπογϑιίοη, Ὀυΐ τγῖ}} ἔα 18] 186 ]7 ἔσοπι σόπε- 
ταίίοπ (0 φεπεγαίίοη. ἸΤ ΘγΘ νν1}} 8] τδγ8 Ὀ6 ἃ βοοὰ 
ἰο δέγῦα {ὴῪ6 Ζοτά, πιὰ ἰγβηβιηϊ ἴο ομϊϊάγθη δηὰ 
ΟΕ] ἀτοπ᾽ 8 δα Ἰ άγϑη, ουθὴ ἰο {μ6 Ἰηγίδἰ 016 ἀϊδίδησο, 
{86 ἀροϊαγαίίου οἵ ἐμ ζβοί τ δὺ (809 Ιοτὰ [88 ἀὐ- 
οοπερϊἐδλεά ἰὺ ἀὰ ψῃδὺ Ηθ 88 αοοοπιριἑδλοα, ΤὮὰ8 
ἔδογὸ ἰβ ορϑῃϑά ἴοσ {86 βυϑδεγου οα {μ6 δογάδγ ο7 
ἐλε σγαῦδ Ὡοῦ ΟὨΪΥ 8 Ῥτοβροοὶ οἵὗἉ ρεγϑοπαὲ ἀεἰένεν- 
αηέο, Ὀυΐ ᾿ἰκονν 186 8, τἱ ο οὐὗὁἨὨ (δ σοππεσίίοη οἵ ᾿ΐδ8 
βυϊογίηρδ, δῃηὰ (ποὶν οἴδοι δηὰ οπά, πὶϊὰ (86 
ΟΥ̓ΘΥϑίϊηρ το γοϑτηθηΐ οὗὁὨ διὲἰ8 ζ0]]ονν- Θ᾽ ΙΘΎΘΓΒ, 
δηὰ πὶ (16 οοπνθγδίοα οὗ 86 μοαίμοῃ: δῃὰ 
(18 8 βπ Δ} Θηϊαγ σοὰ ἴο (9 οοπἰθπιρ!αίίοη δὰ 
{80 ὀχργϑβϑίοῃ οὗ (86 δϑβυγδηοθ ἰμδὲ ἐμ :686 ρτὰ- 
οἷουβ δῃηὰ βανίης οϑοίβ ψὶ}]} οχίθη ἃ οὐορ ἐδ6 
θη ἴγ9 που] δηὰ ὀχ ἃ δἱϊ ἐμοιηϑοῖνοα ρον }γ 
ἐβτουρ 8}} πιὸ. Τ.ι9 ραγέϊοιζατίδηι οὗ ἴἰ6 ΟἹά 
Τοδίδιλθηί ἰθ (8 ἀοηθ ΔΎΔΥ Ὑ1Ὰ εὐλέη ἐξεοῖ, 

δηὰ (9 ρ»γορλείϊοαξ οἸοτηθηί ὈΤΘΔΙΓΒ Τοσί ἢ ἤτοι 
(86 ἀέδέοτίσαὲ ἴοτιι οὗ δανὶ ἃ 858 ἀπάἀθη Δ ὈΪΥ ἐψρίοαϊ, 
Οοιαρδτθ ΕΧΚΟΕΞΤΙΟΑΣ, ΑΝ ΟΒΙΤΙΟΑΙΣ,. 

ἨΟΜΙΒΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤΏ6 χνηοδίοϑί ἰγομδία ἷτπι 8}} δυ τὶ Β 15 ἐγουδὶα 
9 δομΐ; ποιβίηρ Ἀ61]08 αραϊηϑὺ ἐμ }8 Ὀιιΐ σαν 
απάὰ ἰγιδέ ἐπ Οοα.---- σου (6 ἰγὰ ολίϊάγεη οὐ ΟΘοά 
ἸΘῪ Ὀ6 ραϊηθα Ὀγ {86 ἐθεϊϊηρ ὑπαὶ ὑπ} ΔΥΘ 70τ- 
δαζεπ ὁ Οοά, ἩΠΘΏ ΘΏΒΨΘΙ ἴ0 ὈΓΔΥΟΓ 88 ἴοῃᾷ 
Ὀθθη ἀεἰαψεα, ΘΒρ6οΐα} }Υ ἰῃ ΡοΣὶ] οὗ ἀοθδιι, γεί μὲ8 
θ6 πη ρ 18 ΟὨΪΥ ἐγαπείεηί.---  ΒΟΟΥΟΥ ἀο6 8 ποὶ σίοο 
ω» αοἀ, ὁγθὰ Ἡβοη" ἰδ ἐσοι Ὁ] οὗὁἨ Ὀοὰν δῃὰ ραΐῃ 
οὗ 8βοὺ] μὰ8 δάνδηοϑὰ ἰο ἰδ9 ἷχιιϑϑὲ ροϊηὶ, ϑοθῃ 
.88 (9 θσρδγίθηοο ἰμηδὺ ἀοἂ 85 ποί γογδαζοῃ 
ἴπ.---ΑΑοα τηδγ, ἰὑ 18 σι, ἀδίαν Ηΐ8. ο]ρ, γοῖ ἰϊ 
ἄἀοαβ ποὶ γ,αὶΐ, Ὀυὺ ᾿ξ ΔἸ γ8 σομ68 δὲ ἰμ6 γίσλί 
{1πι9.--- Θὰ ἰμ6 61} Δγάθι ἐπ ρ]ογθα ἰαγγίο 
ουθῃ {86 800] οὗ (86 γχἱ χίθουβ [88 ἃ δϑὶ ἐπ ρ (δαὶ 
6αοα ἰΒ8 ψίαν οὔ, γοῦ Β6 8 οὶ ἱμίθυδ!γ ἐδίγαπσεὰὼ 
ἔγοιι αοά, Ὀυΐ Βοοκθ Ἡΐτ 811}} τόσο αγαεπίϊῳ.--- 
ἴὰ (ἰτη68 οὗἩ σοι Ὁ] 6 ρεγϑευόγαπος ἐπ 7αϊλ 8 ὙΘΥΥῪ 
το} Βίγοη χ βοηθά: 1) ὈΥ Ἰοοϊιίηρ; δἱ (.λ6 λοϊέπεε 
οὗ αοἀ; 2) ὈΥ͂ τοι θογίης ἰμ6 Ὀίνίηθ σαγό 
ΔΙΜΔΑΥΒ ΟΧΟσοϊβοα, ΡΑΡΓῪ ΟΥ̓́Θ (16 7αέλεγδ, ῬδΥΙῸῪ 
ΟΥ̓́Ρ ἷ8 ΟἹοΉ »έγϑοη ; 8) ὈΥ͂ (Π:ὸ ῥγοβρθοὶ οὗ [86 
Βινίμο δὲεδοίησε τ Ἰλ}6 ἢ Χο ἕοτί ἔγοτα ὑπ 686 Βυογ- 
ἰηχβ ,07 οἰλεγε Ἰἰϊκονν 186.---Ηθ τ ὴ0 δείογα μὲθ ἀθ- 
ἸἱνΘσ 66 ποῖ ΟΠΪΥ͂ οΟΥ68 Ὀυΐ »γαψδ, νν}]}] αὔίεγ ἷθ 
ἀε] σοῦ ποὺ ΟὨΪΥ Ὀ6 αἰδΔα δὶ ἐλαπλιε.----Ἡ δὲ 
Βαβὲ ἴμου »γοπιϊδεα πα υοισεα ἴο αοἀ ἴῃ ἐγοῦ ]9 ἵ 
δὰ ον δαϑὺ (ἰοὺ ζερέ ἰἰ ἴ--Τ 8 δ εγίησε οἵ 
186 τἰ σμίθουβ ἃσὸ δοοογαϊηρ ἴο (6 Ὀίνῖπο ρμυῦ- 
ΡΟΒ6 ποὺ ΟὨΪΥ ἰο Ὀ6 οὗ δΔαγδηίαρκοε ἰο ἐπ ῥγϑδϑηΐ 
οοπφγεφαίίοπ Ὀυὺ ἸἸΚον 86 ἰο {ἰὴ 6 λεαίλεπ ἱμτουρἢ- 
ουΐν {16 οηξίγο τ ου]Ἱα. ---αοα ν1}} βρτοδα αὐχοδὰ 
Ηἱδβ ἀίπσάοπι ἰτου χὰ {κ6 νν80}]6 νου, δηὰ υἱη- 
ἀϊοαίς Ηΐ8 γογαΐ ρμτεγοσαίίζυδ ΟΥ̓́ΘΣ 811} Ὠδί: 018. 
ο ἰβ Ηἰβ σίσλίεοιιδ δεγυαπί, ὈΥ “οΙὰ ΗΘ 86- 
ΘΟΠΊ 0} 18} 65 δύσι Πΐπρ8 ἴ--ΗΟΝΟΥΟΥ στοαί (86 
ΔΡΟΒΙΔΒΥ͂ ἔσουλ αοἀα τη  ὈὸῸ ἴῃ {116 ψοτ]ὰ, γοί 8 
Υἰχαίθουβ βεθα οι ηϑ (0 Ηΐπι, ργοβοσυθὰ ἐμ νου 
811 χσϑηδσγαίίουβ, ἰο ἀο λοπιασά ἴο Ηϊ δηὰ δεγθὰ 
Ηΐπι.--ὸ φγοημδὲ οὗ τοι οαιρίΐοι, ἩΒΪΟ ἢ88 
Ὀθθὴ Ρυτομαβοὰ ὉγΥ 86 διεβεγίπσα δὰ ἐγίωπιρὴ οἵ 
{86 σἱσίιίθουβ βογυδοὶ οὗ αοά, 18 ἐκ νυ θα ἔον 89 
ἀεξαίλεπ, 0 ποὺ ΟἿΪΥ πεεα 'ΐ, θὰϊ τὸ οσαραδὲε οὗ 
τοοοϊνίηρς ἰἰ.---ΤῊ ἀεοαγαίίοπ οὗ ναὶ ἰμ6 [Γοτὰ 
88 αεοοπιρἰδὴεα, ἰΒ 1110 ΥΟΥΥῪ Ὀδδὺ ἐλαπὰε ἴῸΓ Ηἱ8 
Ὀοθποβίβ δηὰ {16 τηοϑὺ οἰδοϊθηὶ πιεαηϑ ἰο Ὀσὶης 
δὐοουὶ ἰμ6 γεοοσηίίίοη οὗ Ηΐ8 σΊΟΥΥ δῃὰ (6 εχέεῃ- 
δίοη οὗ Ηΐβ ποθ δηὰ Ηϊΐβ5 κἰράομι. 

ΞΤΑΒΚΕ: ΤΏ. ρτοδίοδί ρϑΐη ἰο ἰδθ ἐγοῦ]οὰ 
ΒΟ] ἰ8Β ποί ἰο ὍΘ Βυγθ οὗ 1106 ιοατῖηρ ΟΥ̓͂ Ὠ18 
ῬΤΆΥΘΓΙΒ.---ΤῊὴ9 Ὁ ΖΟΟ]Υ͂ οΥθ 8.6 οἴϊθῃῃ ΟὈ] κοα 
διρβαϊηβί ὑπαὶν νὉ}} ἰο σῖνγο 86 Ῥεϑὲ δᾶνῖοϑθ ἴῃ 
ἸΡΟΌ]6; ἴογ ἰὰ ἰσουῦο Βδὺ 18 Ὀδίίοῦ ἐμὴ ἰὸ 
δνο 8 [ωοτὰ ἰὸ νοι γ͵ΟἝ σδΔῃ ἰδιηθηί, δια 80 
68} ἀοΙΥΟΣ ἃ3.---ΝῸ βῆδιηθ σὴ ΠΟΓΘ ἀἰθρὶγὶ ἐμ 9 
80] οὗ ἃ Ὀθϊΐονον (ἢ8η ἰ0 μα γθ 115 ΡἰθίΥ πποοϊκοὰ, 
δηὰ αοἀ᾽ 8 σγδοίουβ Ἰοοκίης ὑροη πἷπὶ ἀθῃ θα .---- 
οὐ ἰδ οὖν αοἂ ἔσγοπι οὔὐν ποῖ μον δ Νοσ Ὁ. Οἱ 
ἰδὲ Ηθ νουϊά τοπιδίῃ οὐῦ Θοα ουϑὴ 11} οὰν Ἰαϑὲ 
Ὀγθδίἢ.--- μοὴ γ͵ ῬΓΑΥ ἴον ἀοἰϊνοσδησο ἔγοιῃ 
σοῦ Ὁ}]9 τὸ τπυδὶ Ὀσίηρς Ὀθίοτο αοα 8 μοᾶχῖ νν ΒΟ Ὁ 
ἀθβραῖγβ ϑης γον οὐ οὔὖς ον δηὰ οὗ 4}} οἱ ον 
Βαχηδη ΒοΙρ.---Βὸ ποὶ αὐγαὶ ἃ οὗ [6 ἀιϑὶ οΥ̓ ἄδαί ; 
Ζοβυθ 88 ρυθρασζοα ἰὑ 88 ἃ οουοὶ ἴον Υγοῦ.---Αα 
οἴϊοῃ 88. γοῦ ρμυΐ οῃ οΥ ίακο οἵ γουν οἰοἴδβ, σϑ- 



ῬΒΑΙΜ ΧΧΙΙ. 179 

ἸΒΟΙῚὉΘΥ {86 ζ8]1] οὗἨἁ τάδ δηπὰ 1ΠἸκουνΐϑο (δ 6 πδἰκοα- 
πο88 οὗ Οἰιγὶδί; ἰμ00 Ὑ1}} Ὀσγὶης γοῦ (ὁ 8 Κπον- 
Ἰοάξο οὗ δ'π, δπὰ Κϑορ γου ἵἤγοχμ 4}} οχίσαυδζβῃοθ 
ἷῃ ἀγθ88.-- - πᾶς ἴθ. 8 βίσοηρι! οὗ ἔαϊίἢ, ἱπ 186 
τοϊάδὲ οὗἨ ἐμὸ ΘΔ 658 οὗ ἀσδί ἰο 681} ἰ:9 ᾿υοτὰ 
6. εἰσοηρσίῃ, οχρϑοὶ, ΒΌσοΥ ἴορθ, δῃὰ οδίδίῃ 
βἰσϑοηχί ἔγουι Ηΐμ).---Ἐ}θ οὨ ἰοῦ Γοδδοι ἴον ρσα δ8- 
ἱκς Θοὰ ἐπ ἐπι δηὰ οἰ ΓΏΪΥ 18 [ὉΓ Ὀθ᾽ ἴονοσθ, (μὲ 
186 οτὰ π85 ρσγονϊ θὰ γεἀθοωγρίζου ἰΠγουσὰ 9811, 
88 οδιτιὰ ἂὶ ουἱ, δοοορίϑα ἱἱ, δηὰ οδιιβοὰ 1 (0 
οδίδίη ἐποῖτ βαϊναιϊοη.--- αὶ τ οι 5 6808 σοϊποα 
ὮὉΥ ΠΒὶῚϊ5 Ὀἱθτ᾽ δυδογίηκθ, Ηο αἰἷνοδ (0 Ηΐδ Ὀ6] ΘΥ ΓΒ 
ἰο οηΐογ.--Ἰοδθ στὸ δοοῖς ἀοἀ πὰ Ηΐπ ἰηῃ 
Οσίδι, 6 Βοάθοιημοσς οὗὁὨ ἰὴ9 πουγ]ὰ, ἰὼ βυσὰ 4 
ΘΟΠ ΘΟ  π ἸΠΒΔΏΠΟΡ, ὑπδὺ ΠΟΥ δὴ ὈΓδὶδθ Ηϊηὶ 
ἀυτίης ἰμοὶτ |1ἴ6 δηὰ Γοὐοΐσο ἱπ Ηΐτη ΤΌΤΣΘΕΥΟΣ.--- 
Το ᾿ἰαλϊι8 οΥ̓ (86 Ομ το δηπὰ ἰμ6 Κιηράοπι οἵ 
7658 δτὸ πὸ θη, Ὀυΐ Δ1ΤΘ ἰο οχίομπα 88 1}Δ. 88 
1η9 πονγ]ὰ : εἰ 8 ΑἸ ΘΕΆ Ῥγαυ, ΤΥ κἰηχάοαι 
δ0π|90.---Ο τοδὶ υἱοῦ 98 δὰ ΠΟΠΟΥ ἀο0 ποὶ μοῖρ ἰοὸ 
δβαϊναϊζίοη [ΠΟ ΣΘ πνιιδί ὍΘ ΟΒΘΥ ΥἱΘἢ.65, Οἶ ΒΟΥ Τοοὰ 
ἴο βαιἰβέγ [0 δβδουΐ, δῃὰ 41} (Π9 τἱοὰ τγὸ ποιυ]ὰ 
δὸ βαγοά τηιϑὲ σαί ὈΘΟΟΙΘ ΡΟΟΥ ἴῃ Ββρίγὶί.-- -Τὴο 
ῬΟΟΥ δὰ ἀδβρὶ 804 τ θιιθογϑ οὗ ἔμ 6 Κἰηρσάοιμῃ οὗ 
Ομ δῦ τοῦ δἰ ΔΥΒ (0 ᾿ἶντο ἴῃ ἰγοι 9; [89 
ἀπιθ ἰἴθ οοταῖης πο ὑποῖὶν 81} οἰἸοὴ8 ν1}} Ὀ6 6χ- 
ομδηκχοα ζοτ ὁπάυσίης ᾿δρρίμ688.--- ΑἸ Βου  ὑ89 
πονὶὰ 18 {}} οὗὨ 6Υ]}, γοῖ {616 18 ἃ ΒΟΙΥ βοϑὰ ἴῃ 
ἱϊ, ψΒῖο ἢ βόγγο Οοἀ.---ΤῊ6 οδϊοῦ βυθ)]οοὶ οἵ 
ουδη οὶ 6841} ἀοοίΣϊ 9 18 {86 τηδίκῖηρ Κηονα οὗ ἐῃ9 
τἰ κι ΘΟ ΒΏ 658 ΡΌΓΟΒ ΒΘ [οΓ ὕ8, ἀπ ΔρΡργοργί αἱ δὰ 
Ὀγυδ; πον ἰμθῃ οἂῃ ἔσυθ ΟἸσὶβιΐϊδη8 ἀο οἰδοΥ- 
υἷδὸ ὑπ δὴ Θ6οὶς ἰο οχιθηὰ ζυγίμον δηὰ αν Σ {110 
Κποπὶοάχο οὗ ὑμ5 ἱπιροτίϑηῦ ἰσαϊὰ τσ ὑπ ῸῪ 
δδγο Ἰοδσηθα. 
Ολυνν: Π118ὲ υἱοΐθποο οὗ ρδΐῃ δηἂ ποϑῖ- 

1088 οὗ Π68}} νν}}} οχίου( {86 ΟΥἿ : ὮΥ παϑὶ Του 
ἔογβακοῃ τὴῦὸ ἢ ἔδιι ἢ} δ 8 ἐμπογοίο, εἷβ αοά, ἰὰ 
ογὰοσ ἐμαὶ ἢ πιὰ οί δυσοῦῦ, ἔμ 8 δἱ {86 88:16 
{ἰπ|ὸ τπρτονίης ἴ86 ἱπγοοδαίίοι οὗ αοᾶ, γμο ἰδ 
βδίάἁ ἰο ἴδῦϑθ 9ῸΓβδίσθη ᾿ΐἷπὶ; γὙ68, δι (ἢ Ὠδδίθῃ 5 
Ὀοίοτο, 80 ἰμδὶ 6 δἰγδαῦ ἰδῖκοβ σοΐιζο ἴῃ ἢ ἷ8 
αοἀ Ὀοίογο 9 81|1ὁγγ8 Βἰπ|8617 ἰο αἰΐον ἐμ 18 π|6}- 
ἰδιϊοη.---δδίϑῃ οδϑὴ αἷπὶ ὯῸ ΙΏΟΓΘ αἀθδαϊν βιοί 
δζαϊηδὶ οἷν ΒΟ0}18, ὑπ ὙΠ ΘῈ 6 ΣΤΟΌΒ 8 οὗ ΠΟΡΘ 
ὉΥ οοπνογιϊης οὐδ ὈΓΟΠΙΐΪ808 1π0 ΤΔΟΟΪΚΘΓΡΥ.--- 
ΟΒΙΑΝΡΕΕ: [{ τὸ Δ.γ0 ποὺ δἰναγβ ἀο]ἰγογοὰ ἰὴ 
89 νῶν ἴῃ Ποῖ ψγὸ ἀθβῖτο ἰΐ, γοῦ τὸ οὐρλὶ ἴο 
Κηαον τὶζ ἢ σογίδὶ ΠΥ ἰδδὶ γὙ͵ὸ ΔΙΘ ὯΟῸ 1668 ἰγ}}γ 
Ββοασὰ, δὰ 8. το ΠΥ Ὦ6ΙΡ Ὑ11}1 βδοοῦ θη 806.--- 
Ἡοτουοῦ ὑπ χοῦ ϊγ δηὰ ἀπ  μδη]εία] (Π 9 Ἰγοσ] ἃ πιὰ ν 
θ6, γοῖ γγχὸ οὐχ ποὺ ἰο ἀοδραὶν οὗ ἰμὸ Οδυγοῖ 
οἵ θΘοὰ ; ἴον ἀοὰἂ δ᾽ να 8 ΓΟΒΟΣΥ͂ΘΒ ΒΟΙΩΘ ὙΠῸ 86- 
οορύ 86 ἀοοίγϊθ δ)ηὰ ἀο ποὺ ἰδοὶς αἰ] ζθποθ ἴῃ 
ἰρδηϑιϊἐϊης 1 0 ὑμοῖὶγ ῬοΒίοΥΙΥ,.---ἘΈΝΒΟΗΕΙ, : 
ΤῊο ἰγουῦ]ο δηὰ ἀθδν ἀδδί οὗὨ ἴ86 [ογὰ δγὸ ἰδ 9 
ετουπὰ οὗ ἰμ9 Βαϊγναίϊϊοι Ὑμὶοῖ ἰ8 Ῥγαραγοὰ [ὉΣ 
ἔθ ρμίου.---ΘΒΝΈΚΚΕΕ: θη τοῦ ὉΪ0 ΘΟΠ168 
ὌΡΟΠ 8 τ ΠῚΘὮ Β6ΘΙῚΒ ἰ0ὸ ὍΘ Βοιηοίίης, 819 ἀσ6Υ]] 
αἰγίγοβ ἰοὸ ἱπάυοθ υ8 ποῖ ἰ0 ῬΥΔΥ δπα ἩΔΐΒΡΟΥΒ 
ἀδησογοῦβ ἀπὰ ὑπροῦϊγ ἱπουριί8. Τμο8ὸ τοσα 8 
δίοηϑδ εἰδῃὰ αραϊπδὺ Βίπι: Ηθ 85 ποῖ ἀθερίβϑα, 
εἰς. νον. 24].-- -ΜΈΝΖΕ:,: ΟὨτὶθὶ γοιϊπὰβ 5. ΟΥ̓ 
109 ἤϑῦιο οὗ Ὀτγοίμυθῃ: 1) οὗ Ηἷδ ον δηὰ ἔδ1}}- 
10]π688 ἰΟΓ4Β ι.8 4]]; Ξ) οΥ̓͂ {Π6 “,ἸΟΥΥ ἰὰ ποσὰ 
Ηο 805 υ8 δὰ ἰο πιἱσὰ Η9 ὈΓΙΏρ8 08 ; 8) οὗἁ ΟΌΥ 
ἀαίγ ἰοπασχὰξ Ἡΐπ.--- ΠΕΒΒΕΒΟΕΕ: δίῃ τουδὶ ὈΘ 
ὃ ΨΟΓΥ στοδὺ Ὀυγάδῃ, Ὀθσδυδο ἰΐ σου!ὰ ὃὉθ δἰοποὰ 
ἴον ἴῃ πο ΟΥΒΟΡ ὙἨΔῪ ὑπ δὴ ὈΥ [Π9 ΒΘΥΘΙΘ Βυ δον ἢ 5 
οἵ Ομνίβί.--ΒΟΘΥΘΥ ΠΘᾺΓΒ οὗ [80 Βυβοτὶη χβ οὗ 

Ομνῖβὲ βου ἃ γορϑῃί.--ΒΑΙΒΙΝΟΒΕ: Τηδί 5. (6 
οπά οὗ ἀοἀ᾽ 5 γᾶν, ἰΒαἰὶ Ηθ οσοῃμάυοίβ 8}} ὑπὸ πἰ χα 8 
οὗ ΒΟΣΤΟῪ ἴοὸ 8ἃ δ]οδαδοὰ οπᾶ, δηὰ (δαὶ Ηθ ἰδ 
Ῥταϊδοα οἱ δοοουπί οὗ Ηΐβ Ὀοποβίθ.---Τ 6 ῥἱουϑ 
ΒΙΟΤΟΥ ΥΟῊΒ (0 ΟΘΙΘΟΌΓαΙΘ [8 ἀΟ]σογῦσθ ὉΥ͂ 
ΡῬτοοϊδι πη ἐδ πδίη9 οὗ Ψοιονδἢ.---ΤΗΟΙῦΟΚ : 
ΤΏο89 δσὸ ἴδπο ἰὑγ8}8 οὗἨὨ ζἔδι.}}, τὶ τ ϊοἢ [86 
ἩΟΚΘα ΘΗΘΙΩΥ͂ ἰπ θ ῃ81Ώ.08 (6 οἰμοσ ἐγὶδ]8 οὗ (ἢ 9 
ὈΟΟΥ δηὰ {89 δου], ἤθη 8 Ρίουδ ἤδη 8 σα θα 
ὈΡ ἴο ἰδ9 ἔπγηδοο οὗ δυδονίηρ,.---Α δου] ἰλαὶ Ἰονθδ 
(αοἀ πῆοχθ ἰμδῃ 80], τυγου]ὰ σαίμοσς ἰδίζ ὑροὶ 1.- 
80}. {πὴ0 Βοοάβ οὗ βῆϑιθ, ἰ8ὴ ἤαῦθ ΤΊΤΟΥ 8 
ἄγσορ οὗ ἰὐ 741} ὁπ (6 ὩδΔ)9 οὗ ἰ8. Οοά.--- 1 τὰθἢ 
ΔΘ Ζγ ΘΠ] ΟὨΪΥῪ ἰο ἱμαὺ νοι 8 εἰσ, αοὰ 18 
τηοϑὲ σγϑοίουβ (0 ὑπαὶ τ ϊο 18 ἸΟΥΝ.--ΡΙΑΥΟΣ ἰδ 
10 ΘΔΡΟῦ τὶν τ ΒΙΘὮ (1.6 ὉΔΥΒ οἵ (89 χεῖθ8 οἶ 
θάυθῃ δ.Ὸ Ὀυγδί ΟΡΘΏ.--“ΞΤΙ..ΕΒ: Τὴ 608ρ6] 
5 (80 ἈΘΑΥΘΟΪΥ 100, ΜΒΐοι Ὀγίηχβ οοϊηΐονὶ δηὰ 
τογοϑιηθηῖ; μ9 ριιθοδίβ δ' (8 ΠΘΔΥΘΗΪΥ τη68] 
ΒΙΓΘ 811 παίϊ 008 ΡΟΩ ἐπ ὙΠ0196 θαυ .---Τ ΑΒΕ : 
ΤΏΟ ἢσβί θΟΓῸ δι ΟΠ ΠΙΔΗΥ͂ ὈΣΟΙΏΓΘΩ 18 9 ΗΟΪΥ 
Οπο οὗ ἴβγϑοὶ διὰ ἰ58 Κίς ; (αΐ Ὀοροίβ ἰῃ ΗΪ5, 
ΡΘΟΡΙΘ ἐγυϑὶ πιϊβουΐ ῥγοϑιυμπρίίοθ. Τὴ ΗοΪγ 
Ομ οὗ ϑγ861] 18 οὔὖῦ Ὀτγοίμοῦ ; ὑπαὶ Ὀοροὶθ δὰ- 
τα ἐγ τὶ ουὶ ἀδβραῖν.---ΙΈΡΕΙΟΗ: Τ0 [ἢ ΒαΙΩΘ 
ΟΧίθῃϊ 88 ΤΑΥ͂ 8010} [188 8 ΒῃΔΓΘ ἴῃ Ομ τίδὶ Μι1}} ἱξ 
ἴδγθ (ΠΠ|6ὸ ἐχρουίθῃοθ οὐ {πἰ8 ὙΔΥ ἰπτουχὰ (89 
ΟΓΟΒΒ ἰο (88 ΟΥΟΝΏ.---Τ 86 τἱκαίδουθ πιϑὴ ΒΘ ΓΘ ἴῃ 
μῖ8 που] ἰ8 ΟΡ ΟἾΪΥ Βυηιοα δθουΐν ΕΚ ἃ ΡΟῸΡ 
᾿ϊηὰ ; Ὀυΐ ἴῃ αοα᾽ Β 0Υ6 ᾿ὸ 18 γοῖ 80 Ἰουθ)γ ἐμαί 
Ηθ μα} βου δ ἴμ9 ἀδιτνῃ οὗ ἀοὶσουδῃο6. 

[Μαᾶττ. ΗΈνΕΥ: Ξρίγ 1] ἀθβουῦυ 05 δγὸ (ἢ 9 
Βδὶ Ὡς Βϑογοδὶ 8 ΠΠ οἱ 1018. ---  θὴ 76 8 το Ἰδιωθηιης 
αοάΒ τι μάγανπρ8. γοῖ 80}}} γὸ τὺ 04}1] Ηΐτὰ 
οἂν αοά, 8δπὰ οσοπίϊπυθ ἴο 686}} προ Ηΐπλ 88 οὐ γβ. 
--ἯΈ θη νὸ ϑηὶ ὑδ6 αὶ 8 οὗὨ δεϑΌγδσο, τῶ τηυδβὺ 
Ἰἴῖνο ὉΓ {μ6 ζδιι οὗἩ Δα ΟΥΘΏ06.---Τ 0 θη 1] οΥ̓ 
89 οσονϑηϑῃί 18 ἀοδίσηοϑα [ὉΓ (86 Βυρροτὶί οἵ (ἢ9 
Βοοὰ οὗ (ὸ ἔφ ἴυ], Ηο ἐμπαὺ 88 ΟΡ ζδλί ἢ οΣ9᾽ 
αοὰ τουδύ Ὀ6 οὔτ, Δηὰ ἐποτγοίογο νψν1}}] θ6 Οἱ Γ8.---- 
Ηδ νῶϑ Αἀσπι, “ἃ τηθδὴ ΤΩ ἢ,᾽" δὰ Τἰποεδὴ, “8, 
ἸΏΒ: ΟΥ ΒΟΥΓΟῪ ᾽ Ὀυΐ ἰο 1ἢ, ““ ποὺ 8 σοῃβι ἀογ δῦ] 9 
ΤΏ8Ὴ ;᾽᾽ ἴον Ηθ ἰοοῖ ρου Ηΐπ ἰἢ6 ἤογια οὗ 8 
βουυδηὶ, δῃὰ Ηΐδ υἱϑδαζθ 88 ΙΔΥΓΘα ἸΏΟΓΟ ἰθ 8} 
ΔΏΥ͂ 78} 8.--Ἴὸ ὈΪ]οβϑίηρβ οὗ μΠ6 ὈΓΘΔΒίβ, 89 
ΒΥ γόνα ἐπ6 ὈΪοβϑίηρθ οὗ (89 πγοιηῦ, 50 ἐδ 6ΎΥ 
8Γ6 ΘΔΓΠΟΒίβ οὗ (6 Ὀϊ]οαϑίη μβ δύ οὖν τ 019 ᾿Υ98. 
-- θη γγὸ οδῃποί Γοὐοϊοθ ἴῃ αοα 88 οὐὔῦ βοῃρ, 
γοῦ οὐ τ δία ΟΌΣΒΘΙΥΘΒ ὈΡΟῚ ΗΠ 88 ΟΌΡ δίγοηρίῃ, 
δηά ἐαϊκο ἰδ σοτπηΐοτί οὗὨ δρὶ ΣΧ] ΒΌΡΡοτίδ ΘῈ 
Μ6ΟΘ οδπποῦ σοῖη6 δἰ βρί εἰ] ἀρ! 0 |8.---ϑϑοίης 
γγὸ σδπηοὺὶ ΚΘῸΡ Αἰΐγθ ΟΟΣΥ ΟὟ δοι1 5, 16 18 ΟΌΡ 
νίβάοπι ὈΥ͂ δὴ οὐοαϊοηὶ αὶ ἢ ἰο δοπγπἶ ΟἿΥ 500]8 
ἰο Φὁ5ὺ8 ΟἸγὶδι, τὸ 8 Δ0]6 ἰο ϑᾶνθ ἔμθπι, δὰ 
ΚΘ6Ρ ἴδοι αἰΐνθ ΖΌΓΘΥΘΓ.---ΒΑΕΝΕΒ (το. 8): Ιὐ 
ἷ8 ὁη0 οὗ (ἢ9 τηοβῖ γδδ Κ Ὁ]9 ἰπδίδῃοοβ οὗ 
Ὀ] μη 688 δηὰ ἰηζαϊυδίϊοη ὑπᾶὶ ἢ88 Θνοῦ οσουγγοᾶ 
ὧῃ ὑπὸ ψοσὶὰ, (δὶ ἐπ6 ΖΦ.) Βῃουϊα δγθ υδοᾶ 
18 Ἰαηχυᾶρχο ἴῃ ἰδυπίίηρ ἰδ9 αἀγίης Βοάσοιηοσ, 
σὶιουΐ οὐθὰ βυδροοίϊηρ ἰδ (ΒΥ πόσο 100] Δ] 
89 Ῥτορμθοῖοβ, δηὰ ἀθπιοπδισδίϊη, δὺ {80 ΥΟΤΥῪ 
ἰἴ9 ψὮ θα (Π6Υ̓ ὙΟΓΘ ΓΟΥΪ ρς Ηΐπι, ἰμαὐ ΗΘ νᾶ 8 
(86 ἰγυθ Μοδβδβίδῃ.---ϑϑρυβα ον : ΕῸΥ ρ]διμιΐγθ 6ὁΧ- 
ΡῬΓΘΒϑΙ ΟΠ 8 ὈρΡΥ βίης ἴγοιη Ὁπος ΓΔ Ὁ]6 ἀθρί8 οὗ 
ὝΟΘ ἯΘ ΠΙΔΥ͂ ΔΑΥ͂ οὗ (16 Ῥδδ]πι, ““ ἰΠ0Υ0 18. ΠΟῚΘ 
᾿ἶκὸ 1... [0 18 (86 Ῥμοίοσταρῃ οὗ οὦν [ωοτὰ 
ϑδάάοδβί μουγβ, (80 τϑοογὰ οὗ Ηἶϑ ἀγίῃηᾳς πογὰβ, 
186 ᾿Δοδν γιμδίοσυ οἵ Ηἰδ Ἰαϑὲ ἰθδγβ, {80 πιοιιοτἑδὶ 
οἵ Ηἰβ οχρίγίης 70γ8. Ῥαυϊὰ δηὰ δἷδ δ ϑλ1 οι 018 
ἸΩΔΥ͂ ὍΘ ΒΘΓΘ ἴῃ 8 Υ̓ΟΤῪ τπιοαϊβοὰ Βοηβο, Ὀυὶ, 88 
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ἐδ βίαν 'ἰβ δοποϑαϊοὰ ὉΥ {π6 Πρ οὗ (ἢ 8 δύῃ, ΒΘ 
ὙΠῸ 8669 ΦοΒ08 Μ1}} ὈῬΓΟΌΘΌΪΝ ὨθιμοΡ 806 ΠΟΥ 
οᾶγο ἰο 866 Ὀανὶα.---ΝοῸ ἀαυ αὶ 8 ἰοο ρφ]αγίηρ, 
δηὰ πὸ τΐϊάπὶρί ἰοο ἀδεῖο, (0 ΡἈΓΔΥ͂ ἴῃ ; δῃηὰ π0 
ἀθ]δν οὐ δρραγοῃὶ ἀθϑηΐαὶ, μι ΟΎΘΥΘΡ στίθΥουΒβ, 
Βουϊὰ ἰθαρὶ 8 ἰο ΤΟΓΌΘΔΥ ἵἔγουι ἱπρογίδίθ 
νἱοεαάϊης.--- ῬγΆΎ ΘΒ ὍΘ Ὀπδηθνοχοά, ἰὑ ἰδ ποὶ 
δοσαιβο αοἂ ἰδ υπίδι (πα, Ὀὰϊ ΓῸΡ 8οῦιθ οὗ σ 
οοὰ ἀπὰ νοεῖς γθᾶδοῦ. 6 ἸΏΔῪ ποί αιθϑίϊοη 
6 ο] π 688 οὗ ἀοά, Ὀυΐ γγΎὸ ΠΙΔΥ͂ ΓΖ ἔγοι ἰΐ, 
δηὰ 86 ᾽ὲ ἃ8 ἃ ρῥἷϑδ ἰῃ ΟἿΌΣ ῥοιϊ 1 0}8.---6ὲ Ὁ8 
ὙΟΠΔΟΡ τ ΒΘἢ ΜΘ 860 “968118 υϑἱης [80 6810 Ρ]688 
88 Οὐ Γϑοῖνοβ, δηἀ ἱπιηογβοὰ ἴῃ χτίοίβ [ὩΣ ἀθοροῦ 
δὴ οὔ ονῃ.---ϑ γΑῦο παϊχίυγοὶ Φόβον ἀθ6- 
ἸἸκμία ἰπ Ηἶμὰ, δὰ γοὶ Ὀτγυΐβδοα Βΐπι; 18 νν6]]} 
Ἰο45604, δηὰ γοί βαγβ Ηΐηι.---Βομο]ὰ ἐμ Βυαμὶ- 
ἰαϊΐοη οὗἩ  (μὸ ϑὅοῃ οὗ 6οά! Τὸ ἱοτὰ οὗ ργ͵ΟΥΥ 
δίοορβ ἰο (6 ἀμ οἵ ἀθα(!. Απϊὰ ἐδ) τρου 6 Υ- 
ἴῃς τ ῖϊοθ οὗἁἨ τιον! ν Φοθυδβ οοπάοδβοθπαθ [0 

Ἰοάμο!--ΝΟΥΟΥ ΔΒ 8 ΤᾺΣ 80 ΔΠϊοἰοἀὰ 88 οὖν 858- 
Υἱοῦγ ἰὼ ὈΟΑΥῪ ἀπὰ δοιιὶ, ἔσο ἔγτίομὰβ δηὰ 9068, 
ὉΥ Ὠθάγοα δηὰ 6]], ἰῃ 119 δῃηὰ ἀφδίὶ; Ηθ νγ88 
(89 ζογϑιηοβὲ ἱπ 86 Τϑηΐβ οὗ (0 δῇ οιθὰ, Ὀυὶ 4]} 
{680 8.8): οἰϊοι8 ΘΓ δὶ ἴῃ ἴονθ, δὰ ποὶ ὃο- 
οᾶυδ0 Ηΐβ ΕΔΙΒΟΡ ἀοβρίβοὰ δηὰ δὐυμογσοὰ Ηΐπι. 
Τ|6 ἰσὰθ δαὶ ᾿υδίΐοθ ἀοιμϑηἀοὰ ἐδαὶ ΟΕ τὶβὲ 
δου ἃ θ68. {πὸ Ὀυγάθῃ πο} 88 ἃ βυδείϊἰαθ Η6 
υπάθνίοοκ ἰο ΟΑΥΥΥ, ὈυΓ ΦοΒονα ΔἸ 8 γ8 Ἰονοὰ 
Ηΐπι, δπὰ ἴῃ Ἰονο Ἰαϊά (μδὶ Ἰοδὰ ὑροῦ Ηἰίπι νὶ ἢ 8 
νίον ἰο Ηΐ8 υἱ(ἱτηδὺθ ΘἸΟΣΥ δπὰ ἰο ἰλ6 δοσοῃρὶ8}- 
τηθηΐ οὗ ἰδ ἀθαγοδί νυνϊβῃ οὔ Ηΐβ ιεασί. ὕμπάδσ 
811 Ηἰβ γοθβΒ οὖῦ Ιογὰ τψ8 δποπογαῦϊΐο ἴῃ [ἢ 
ἘΔΟΒΟΡΒ βίρμί, 089 Τρ 8.0}}}685 1 νγοὶ οὗὁἩὨ ΦοΒοΥ ΒΒ 
᾿ιϑδτί.-- - ΤΉ ΘΟ ΣΘ 18 το] οὗ δηὰ οοχηΐοτὶ ἴῃ Ὀονΐὶης 
Ὀοΐοτο Οοὰ ΒΘ ΟἿἱγ ο886 8 δὶ ἰ[8 ποσϑί ; ουϑὰ 
διρϊὰ ἐμο ἀυδὶ οὗ ἀθϑὶμ Ῥσαυος Κίηα]ο8 (6 ἰδ 
οὗ ΒοΟρ9...Ὁ. Α. Β.] 

ῬΒΑΙΜ  ΧΧΙΙ, 

Αἱ Ῥεαΐπι 9.) Τραυϊά. 

1 ὙΤῃ6ΤΟῈΡ ὧδ ΠΥ ΒΒορῃογά; 
Ι μ8.4}} ποί νηΐ. 

2 δ πρδίκοίῃ τὴ ἰο 116 ἀονγῃ ἰῃ ζΊθΘη ραβίιΓο8: 
Ηὸ Ἰοδάρθι πιὸ Ὀθϑβϑῖάα ἐΐθ 8.11} τυυδύθυβ. 

ὃ Ηο τοβίογοίἢ ΠΩῪ 8βοὰ]: 
Ηὸο Ἰοδάθιῃ τλδ ἴῃ [86 ρδίδβ οὗ σὶρἢὐθουβη 688 
ἘῸΓ ἢ18 Δ Πλ6 8 ΒδἾκ6. 

4 Ὑρ8, ᾿μβουρὰ 1 νψΑ]κ ἐβγουρῇ (6 γ8]]0 0 οὗἁἨ [16 Βδάον οὐἁἨ ἀδδί, 
Ι ν1}} ἴδ 10 6ΥἹ]]} : ἴὉΣ δου αγέ 1 τι6 ; 
ΤῊΥ τοὰ δῃὰ (ὮΥ βίδῆῦ ἔΠ6 Ὺ σοταζοτύ τα6. 

δ Τοῦ ῥγδραγζοδῦ ἃ {8.6 θυ τθ ζῺ6 
Ιη {86 ῥγδβθῆοθ οὗ τὴ]Π9 ΘΏΘΠΛΙΘΒ : 
Τοῦ ἀποϊηὐοϑὺ ταῦ Ὠ68Δα σι οἱ] ; 
ΜΥ οὺρ συπηρίῃ ΟΥ̓́Θ. 

6 βυΓΕΙΥ ροοάμοβθ δ Πα ΠΊΘΓΟΥ͂ 888]] {0]1οΟνν τὴ 811 [86 ἀδγβ οὗ ΣῪ [16 : 
Απὰ 

ἘΧΈΘΟΕΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

1185 ΟΟΝΤΕΝΤΕ ΑΝ ΟΕΙΟΙΝ.---πᾶονΡ (Π6 ἤρΌΓΟοΒ 
Οὗ 06 δλερλετά, γοὉ. 1, δπὰ ἰμ9 λοδίέ, γον. ὅ, 
Μἰϊοῖ ΘΤΟ δ αν ἰο 41} [δ 6] 168, τ ἰοἢ Δ Γ0 
σοπῃθοίοα ὙΠΠἘΕ (μδὶ οΥ̓ ἰδ σμίάδ, γον. 8, {6 
Ῥαϊιεηΐδὲ ἀθβοῦὶ 65, ἱῃ ο᾽ὁδὺ δηὰ δοπνίης Ἰδσυαρο 
ΘοΟΥΤοδρομαΐηρ ἰβτουρπουὶ τὶ ἷ8. 68]πι, οΘομῆ- 
ἀοπῖ, ποροΐμ] ἔδοϊΐη ζ8, (Π}6 οοπιργελεηδίυς απα ποτε 
ἐλαπ δ βὲέοϊεπέ σατο οὗ ἀοἀ ἴοΥ τη, γο ἀοβουὶθθδ 
ἷ8 ργοβϑηΐ δηὰ δυίυγο δοπάϊξοι ἀπάον ἢ} 6οΥ- 
Σοδροῃΐηρ ἤἥρυγοβ οὗ σοι ον οὗ (Π6 δοοῖ, γον. 

Ψ11 ἀνν6}} ἴὰ [6 Βουδβο οὗ [86 ἡ ῈΡ [ὉΣ ΟΥ̓ .Σ. 

2, ἩΔΏΘΟΓΟΥ, γον. 4, δπὰ ρσιυρδί, τοῦ. 6. ΤΏ θ80 
ἤφχυγοδ 8.9 80 μαίῃγαὶ ἰ0ὸ {π9 πδίΐϊοῃδὶ 1ἰΐο, (δὲ 
5 οδϑηθοί ΘΟΠο]ἀο ἔγοτα ἰπθπὶ ἰΠαὶ Ὠεαγϊὰ δὰ 
(ἷ6 ῬΒδ]η), ἰζ ποί ἱπ ἰμ8 ἰἰτηθϑ οὗἉὨ κἷβ ἐἐμέῳε: 
ἸἸο, αἱ Ἰοαϑδὲ ἰῃ α ὑἶ9 θη ἐμ6 γτροοὶ ϑοϊΐοη ον 
{8089 ἀΥ8 88 8ι1}} ἤγοβῃ (Ἰ Βο] 61), οὐ ἰδὲ 8 9 
ἔθαϑί οοῃίδὶῃηϑβ 8 ΣΟίδοσομοο (0 [Π9 πη68] πῃ ἐδ 
ΒοῦΒβθ οὗ θαυ β λίθου δὐΐου ἢ9 γδϑ δῃηοϊηἰθαᾶ, 
1 βαπι. χυὶ. (Μυπίϊηο). Βυὺ νὸ βανθ ΠΟ 3 οΟΣΘ 
ΤΟΆΒΟῺ ἰο ἸΟΟΚ ΒΎΓΑΥ ἔγοϊῃ ΘΥ̓ΟΣῪ ἰδίου σαὶ σοῖθ- 
ΤΟΠΟΘ Δη ἔγοπι ΘΥ̓́ΘΥῪ ῬΑΓΓΪΘΌΪΔΥ ΣΘΑΘΟῸ ἔὸΣ ἐδ 
186 οὗ Ππ660 ἤἥρυγοδβ, πὰ βίποθ ἐθογθ 8 ἢ0 οΥὲ- 
ἄοποθ οὗ 8 ΡῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ ΟἈτὶδὶ (πΙΔΩΥ͂ δποίθηί ὧχι- 
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ἰογρτθ 78), ΟΡ" ἐμαί ἰΐ νγὰ8 ἀἰγοοῦΥ τηοϑηὶ 00 [86 
οοηρτεζδίϊου, ἰο βυρροβο ἰμαὶ ἰΐ ννὰ8 8 ἴγεθ οχ- 
Ρτεοβδίου οὗ ἔδθοϊηρδ τολοϊοίης ἰῃὰ αοά, τ ῃοίμ Ὁ 
οὗ δὴ ππἰεπονῃ ροοὺ (Ηυρίο]α), ον Θενὰ ἱπ (6 
Ἰοιίϊοῦ ρεδοοίυϊ δῃηὰ ῥγοβρογοῦβ ρογὶοά οὔ 15 
κονογηπιεηΐ (δ᾽ νη δηὰ ποδὶ ἱμίογργοῖθυθ). ΕῸΡ 
186 δηθαηιΐοα, γοΣ. ὅ, ϑοϑῖῃ οὶ ἰο ὈδΙοΩς ἴο ἰδ6 
Ῥδδὶ αὶ ἴο {160 Ὀσϑδβοηί, 8δη4 δ.ὸ πηοηϊϊοηθά πῃ ἃ 
οοπηοοιΐοη, ἔτοιι τ] ον ἯΘ ΙΏΘΔΥῪΥ σοηοϊιὰθ ὑπαὶ 
ἴδ. 6 τΔϑ ἀεεί{ὠἰοπ, γοὶ ποί ἃ ἀοδβίἱιαἱίοη δοης 
[86 Θηθια θα 8118. (86 [8τδο] 1168, απᾶον ἰμ 6 Μδο- 
οδθοδη ἰθδάθγβ Ὀθείοροα ἰη ἐπ ἤρου ΓΘ 45 δὺ θγυ- 
δδίοιῶ, βαὰ Ρ]ΘΗΙΥ (ΟἸΒΔ 86), θυ τὶ (ἢ 9 
Ῥβδὶπιϊδί, το ποδί σΟΡΙΔΙΏΪΥ ὉΘ γοβαγὰθα 85 
γέηιοίς ἔτοτα 6 λοι δ οΓΓ Θοἐἀ (γεν. 6). 1ἢ ἰμπῖ8 15 
Τεοοκηϊτζοα ᾿Πκ6 ν186 89 8 ἢἰδίον 68] ἔθϑίιγο, ἰΐ 15 
Θ85γΥ ἰο ἥπα ἐδθ οεοαδίοη ἴῸΡ ἰδ6 ργοοθάΐηρ ἀ6- 
δουρὶ οη8 ἴῃ 8 βοϊουτη οὗ (80 Ῥβδ]αυϊδὺ πῃ ἰδ6 
τιϊάετπεεα, Ὀὰὶ ποί ἴο ἰπΐηἸς οὗ 8ῃ Δ] ]θχοσχὶοδὶ το- 
ἴεγθησο ἰο ἐπ σϑίαγη οὗἩ [6 Ῥ6Ορ]6 ἔἴγοπι οχὶΐο 
(ΚἰποΒ}}), ΟΥ 8 Τοίογοποθ ὕὉδοῖς ἴο ἰμ0ὸ Ὀἰνίῃθ 
υϊάδησο οὗὨ [δγϑδεὶ ἤγοαχῦ Εσγρὶ ἰδτουχσῃ (μ6 ν|]- 
ἀογηοβϑ (Ὁ Α].}), Ὀὰᾳὰϊ ἰο δθϊ4θ ὈΥ δανϊὰ ἱπ δο- 
εογάδποο νυ ἢἢ (γα ἰοῦ, δηὰ ρὺὶ (μἰ5 Ῥβδῖὶτι ἴῃ 
ἰδ6 ροτίοα οὔ μ6 τοῦ] οα οὗ ΑὈδβδίοια (Βυάίης., 
ὁ. Ὁ. Μίοι., Επναϊὰ, Μδυγογ, 6280 })}. ΟἾΪΥ 
ΘΟ σ9ὲ ποὶ ΤΟΙΣ ἰο 2 ὅδδπι. ΧΥΪὶΐἱ. 26, [ὍΣ {116 
ἰθῆ9 διὰ δοηϊποαὶ ἀο ποὶ ἄρστῦοθ Ἡϊϊὰ ἐς. Βαυί 
ἯΘ6ΤΏΔΥ ᾿ἰηἀοοὰ ἐδίηκ οὗ 2 ὅλπι. χυὶ!. 27 βα., δπὰ 
οορδτγο νγὶ (}} 388. 1ἰϊ, 6; ἱν. 7. Τὴ γϑβϑϑιῃ ὈΪδη 68 
ἰο Ρα58. χχνὶϊ. δπὰ Ἰχίϊὶ., ἃσθ οὗ δὴ ϑηϊγοὶυ αἱ- 
ζογοηὶ κἰηὰ ἔγροπι (080 ἰο ῬΆ8. ΧχΥ. 21; χσχυῖὶὶ. 
4, 85 ἴὲ 18 (Βθ ἰοο ὈοϊΪά ἰο τοῖον ἰο 9 σθαι δ, 0 
δοοοιηί οὗ {6 βίγ]ο δηὰ ἰδ βοηϊϊπθηὶ. ΒἘ6- 
τρεοιίπε πο Βουβο οὗἉ οι ουδὴ οἱα. ΤοΙΠΔ ΡΒ ΠΡΟΩ 
8.0. Ἴ. 
ϑὶσ. 1. εν. 1. ΜῪ βδῇορδοσά.---Ἑοἀ ἴδ ἐμ υ8 

δαιηθα ΔΙτοδλαν ὈΥ “δοοῦ, θη. χἰν ϊϊ. 16. χἸὶχ. 24. 
Τὶ ἤφυγο ἰ8 δον σδτὰβ γϑαυ θη } } υδοὰ (Ρ 88. 
Ισχχ. 1: ᾿ἰχχυ δὶ. δ2 : Μὶο. Υἱὶ. 14: 188. ᾿χίϊὶ, 18 
84ᾳ.). [Ιὑ ἴδ 1Π|κονν͵180 ΔΡΡΙΪ6α ἰο ἱμϑοσσγαίϊο συ] 6 ΓΒ, 
δον. 11. 18: χχὶϊὶ. 1, δα ἰδ υδοὰ νι Τοΐργομσθ 
(ο ἐι6 Μοεπβίδι, [58. χ]. 11; Εζοϊκ, χχχῖν. : δοτῃ- 
Ῥατο Ζθϑοῖϊι. χὶ. 4 δα., δηὰ βδῆσο 18 δρρί θὰ ἴο 
δεδὺδβ ἴῃ ἴπΠὸ Νονν Τ᾽ οοίδιηοηΐ, Φοδη σ. 1-16: ΗΘ. 
ΧΙ, 20: 1 Ῥοίονρ ᾿ἰἰ. 2δ: νυ. 4. [πὶ δοοογάδῃησθ 
τὶ! ἢ 088. {Π 6 Ρ6ΟΡ]0 810 οδοὰ Ηϊΐβ δοοῖ οὐ (89 
ΒΏΘΟΡ οὗ Ηΐ8 Ῥαβίυγο, Ῥεββ. ᾿ἰχχῖὶυ. 1; ἰχχίχ. 18: 
χον. 7; ο. 8; 26Γ. χχὶϊ!. 1. ΤῸ οσργοβαίοῃβ 
ΝΈΟΝ (ΟἸ] ΟΝ ΔΥῸ ἰδίκοῃ ἔσγοιῃ (86 116 οὗὨ (ἢ9 
δ ρῃοτὰ δὰ δογγοϑροπὰ τ ῖϊῃ ὑπ ἤσυτο. ΤΠ6 
οδδὶβ οὗ {16 τ ΘΓΠ 6599 18 ποῖ ἸΩΘΓΟΙΥ Δ βίδίϊοη 
οὗ τοδὶ ἴογ (6 ἰἰγθὰ ἤοοκβ δἱ (8 ἰΐηθ οὗὨ (Β9 
ποοπάαγ θεοὶ (ϑουρ οἵἁ 89]. ἱ. 7), Ὀαΐ δὲ (Π9 βϑῖηθ 
ἐϊπιθ 8 ρῖδοθ οὗἁ γοϊγοθῃιτηθηῦ ΌΥ τππθ8η8 οὗὨ (116 
ἔτοοι πιο ον δὰ (Π6 αίοτβ, ὙΜΙΟΝ 8Γ6 ΤΏ6}- 
ἰοηοά οἰἴμον δὲ δονίης αὐΐοιγ δα ἐμ γοῖοῦθ 
πϊιποαὶ ἀδο σον ἰπ οοπίγαϑί ἴο 6 νὰ τπιουπίαϊη 
ὈΣΟΟΙΒ δηὰ γυβιιίηςᾳ βίγθδιῃβ (Ὁ αϊνίπ, Θεἷον, 9 
Ἤείϊε, Ηἰιτῖς [ΑἸοχδπάον, ΒαγΏ 687), ΟΣ δα ἐμ 
ἰπά ϑροηϑαῦ]ο οοπάϊἰΐοη οΥ̓͂ γοτΓΟ δ πιοηϊ 70. ὑδ6 
Ῥίεδδλεί γοβδίϊη - 866 βοῦς (86 800 8 116 ἀοστα 
ἴοτ τροροαίΐοη (ϑερί., διίοτ, Πεηρϑί., Ηυρἴο]ὰ 
[ὀΡεσονηο 7). ΤΌ ἱπιρογίδοϊθ ἢγθ ποὶ (0 ὃ Σθ- 

4 [19 Βαϊίοτ ἴο ἐγαμααῖδ (5 Ἰαείοσ οἴδηθα τί ἢ Ἐπαϊὰ 
δηᾶ Ἠυρ(εἰὴ : 75 τσαΐζγτε ε γογγεελπιεπί Η ἰσααοίλ νης. ΤῺ 
ἰήφα ἰς οί οἵ ἃ ὕοοἰκ ατασίημ ἰῺ ἃ γος ἢ πιοδάον Ἰδῃὰ ου [ἢ 
ϑδηῖε οἵ ἃ φαίοϊ δίγοδατ. ὑυυΐ {παΐ οἵ ἃ ἤἥσοῖς Ἰοὰ ὮΥ 1:0 Βῃιορ- 
βοτὰ ἰὸ τοὺς Σοδοπκ.ρίδοθ δηὰ υδίοσίπρ- ρίδοθ. ἴῃ πα 
Ῥδου [807 ἰἰΩ ἄοτσ φαξίεβοί, ἰπ ἴδ9 τοδὶ οἵ ἐδο χίοδιοοὶ 

αταἀ θὰ Δ58 ζαίιτοβ (ἢ θημϑί., εἰ Ε ΟΥ ἰηδορὰ 88 
τοΐογσίηρ ἰο {Π6 ραβδὶ (ϑορί., ΟΠ 414.}, Ὀυϊ ἀδῃοίθ 
δοίϊοη8 οοπιϊηυΐης δηα Τοροαίθα ἴῃ (ἢ 6 Ῥγϑβοηί. 

ϑίγ. 11. γεν. 8. Εἴο σϑβϊοσθῖδβ ΓΥ̓ 5ΒΟῈ].-- 
Τοὶδ ἀοοθ8 ποὺ πιθρ σδοηγόγδίοη (ἰ{Π|6 δῃοίθαῃΐ 
(ΥΔ Π8]4 .10π8), Ὀυὰ0 (86 Τοίσγοβιηδηὶ οὗὁὨ ἰδθ δου] 
ὉΠ οΥ (Π6 ἤχσιτγο οὗ ἰοδαϊης ὉὈλοὶς ἷπι ηῸ 88 
δὺουΐ ἰο ἤ60 ΔΨΘΥ, θοιρ. Ῥβ. χὶχ. 7.--- [Εἴθ 
θα ᾶθιτδ πι6.--ΤΏ 6 οΥἱϑηίδὶ βορὰ ἀοθϑ ποὺ 
ἀτγῖνο 6 θοοῖς ὈοΐΌΤΟ δἷτη θυὺ σο08 Ὀοίοτο (δ 6 
Βοος δα Ἰοδάδ μοι, υἱά, ΤῊ ϑο 5 7.6 ζαπά 
απα δε βοοῖ, Ρ. 202 πᾳ. ; δ} }}}} 8 2 εί. 9. τὴς 
Βιδίε, Ατίλοῖο, Βμοριοτὰ.---Ο, Α. Β.].-Ἴ στ κδι 
ῬδῖΒ6.---Ἰ (η6 ἄγχυτγαιννο Ἰδηχιαρο οὗ (μἷ8 Ῥβδὶι 
ι 18 οὐ ἄδην ὑπαὶ (δ 6 ““ τ κῦ Ῥδί} 8 διὸ ποί ἰο 
Ὧο τοραταρὰ 88 ἰῃ βίην Ῥϑββαζοθ, ἐχοϊυ αἷς 
(ηὴ9 ἤσυτο, 88 ΔΒ οὗ γίσλίεοιδπεες (Ηθηκβί. 
Α. Ψ.}) ἴὰ δ τοῦδ] 8Β6η86, ΟΥ ΡΑβδίῃηρ ΟΥ̓́ΣΡ {116 

ληςογιηθαϊδίθ ΙΩΘΙΌΟΥ, 88 ΨΔΥΒ οὗ δαϊυαίϊοπ (9 
οείίο, Εν], Ηἰισὶᾳ), δαὶ 88 δίγαῖσλέ δὰ ουθῃ 
Ρδίμβ, Ἵχοϊυάδίης ΟΥΤΟΡ δηὰ βιυ] ρ, αἷγοασὶ 
διὰ Ἰολάϊηρ οθεία!γ (0 ἰμοὶν ὁπά (πηοϑὲ ἐῃὲοΣ- 
ῬγθίοΓΒ λον (π6 ἈΔΌΝ 5), τ ΒΘ ΛΘ (6 ἢ ΣΘΔ]]Υ 
Ῥδ1}5 οὗ γἱ ρῃιδουβηθ88 δῃά βαϊνδίίου. 

γον. 4. Ενθῃ ἤθη [Δ. Υ΄., Κ͵εα, ἐλουσλ]-ε 
ΘΥΘἢ ἰμθη ὙΠ 0ῃ.---Τ 6 ΘΟΏΓΓΩΡΥ οὗὨ τοῦ, 2 18 δὺρ- 
Ροθρά 88 8 ΟὈ͵θοῦγ9 ῬΟΒΒΙ Ὁ γ; Ὀὰυΐ ΟὨΪΥ πὶ 
Τοΐογθησα ἰοὸ ἐἰμὸ ἐχίεγπαξ σοπαϊιΐου ἴα ᾿ἰΐὸ δηὰ 
οἰΓσιιιϑίδησοβ ἰμγοαιοηίηρ ἢ ον οὗἨ ἀθδιἢ. 
-- Δ 9 Υ οὗ ἴ86 δῃοῪδᾶον οὗ ἃϑαδιὮ.---Ἰ οτὰον 
ἰο οχρὶδίη ἐμ χυγο 80 εἰ(6 οἰο8. ἔγοια Μο- 
ΤΟΣ’ 8 βοοοηὰ ἰου ΠΟΥ ἰο Ρογδία, Ρ. 179: “1 {9 
ΥἱΟΙΏΪΠΥ οὗ ΙΘρδδῃ 18 ἃ γοιηδυϊκι ὉΪ6 τ }|] 6, ὈΔΥ- 
ΤΟΏ, ΑἸΟΟΙΙΥ͂ δοα ἀδφβίϊ6 οὗὁὨ τνδίδὺ, νυ! 8 
6816 [86 νΔ]]6Υ οὗἩ [86 δηχοὶ οὗ ἀθα1}." [1 18 
ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ ἰ0 5ὺ Ὀογοπά ἰμ9 Ηοὶγ 1,δπὰ {ἰδεῖ τ. 
Το Ῥ}δαἰ ηλδὺ σοΐουθ ἰο ἰμο86 ἀθορ τδάϊοβ οὐ νυ ἱϊὰ 
δη( κ]οοογ σαυΐπθϑ, γΒὶ ἢ δοσηά ἰπ ἰμ6 τἸηοὰη- 
(α΄ η5 οὗ Ῥαϊθβίΐπο, (8:9 ΤΟΟΚΥ βἰάἀθ5 οἵ ν᾽ ῖ6}ῖ 8.9 
ΔΙΙοὰ ἢ σᾶνοβΒ δη ὦ ΘλΎ γη5, ἰῃὴ6 δΔῦ04.65 οὗ νὶϊα 
Ὀεοδϑίβ οὗὔ ῥγοῦ. [ὑ 15 οἴἴμδῃ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ΤῸ (ἢ 
ΒΏΘΡΒοΓσα ἰο 1684 δ͵8 βοοῖκ8 ἰοῦ {Π6869 παάὶοβ 
δηὰ ΔΟΓΟΒΒ (ἢ 686 ΣΑΥΪΠ6Β, δηἀ ἰἰ ἰδ Δ᾽ τΥ8 Ῥ6Υ1]- 
ΟὔΒ ούϑῃ ἰο ()6 δῃερῃογὰ πἰπηδοὶ. Τ]οσο ἰδ ΠΟ 
Τοίθγεποθ μοῦ ἴο ἀθαίἃ 1.86}7. Ὀαὺ ἰο (6 φεγὶΐ οὗ 
ἀδαί δὸ οὗθῃ οσρογί θοαὶ ἰπ 1|{6.--Ο. Α. Β.].- 
ΤῊΥ τοᾶ δηᾶἃ ΤῺΥ επἰδϑ, ΤΌΏΘΥ οοπιίοσὶ τη. 
--Τιιο βοὺ] ψ θη (ἐπ κΚίης οὗ {86 Ροβϑὶ Ὁ][9 ἀδῆγου, 
5. αὐἱοιοα δηά οοπιογίοαἀ Ὀγ 186 ΒΒΒύΓδΔηοο οὗ [80 
[αὶ Ὁ] 688 οὗ [86 Ὠίνιηο Κῃοριογτά, ΤῊ βῃ 6 0- 
Βογὰ ποὶ ΟἿΪΥ ἐεαάφ 189 δοοκ, Ὀυΐ ἀεπαάς ἰϊ, 
ἤθη {0 τηθηϊίοα οὗἁ ἔνγοὸ δίσυδδ; Β0 Ἰἰἶκονν 80 
Ζϑοοῖι. χὶ. 7, ρου τ ἰοὴ δὼ ΘΒρΘΟΙΩ] ΘΙΏΡὨ 518 ἐ8 
Ῥυΐ ὉΥ ὑπ ργοποῦῃ, [0 0] Ο8 ἴσο (18 (παι 
{18 γοσ89 18 ποὶ ἃ ζοπούαὶ ἀοςβογὶ ρίΐοη οὗ ὑπὸ γοϑδί 
οὗ ἰγυβὺ (θ)6 οίιε, Η θη ρϑι.), ΠΟΥ 888 ἃ Ῥορίϊσαὶ 
δηὰ τηοίοτἶο8) ζυ]η 688 οὗ πιϑδηΐηρ, ποῦ ἱπάἀοοὰ 
δῦ οῃ9 οὗὨ {9 δίανρθβ τἷἂδ χίνοηῃ ὈΥ ἰΐ6 συϊὰθ ἰο 
ἰδ9 ΔηάογοΡ, [09 οἵαν Γοίδίηθαὰ ὈΥ͂ πἰτ 86] ΣῈ 

δϑυϊιπάρλησο οὔ Ῥαδϑίυγο δηὰ σου πε Ἰγλίου, 8}} {ποίτ ισαπΐ 
Ὀοίθρ δυρριϊθ. ἴτ [6 ἢοῖϊ ΒΟΟΘΗΒΗΤΥ ἴο τ οἵ αὶ δίγοθη, 
δἰησθ ἴῃ ἴπο Οτίοπὶ οςῖκ8 δὰ [δὰ ἤν οἷ 6118 οὐ Του ἴα Πα ἐμ 
γοῦρθϑ, ὅοη, χχίχ. 10, 11; Εχ. 1]. 16-21. γιέα. Ὑτχίδιγλη, 
Ναπμναὶ Ἡϊ δίονν 4 6 Βιδίο, ν. 142.-.-Ο. Α. Π.] 

4 [ΤῊδ γϑίθγοποθ [8 δὲ}}} ἰοὸ τ δθορποσὰ αὐϊά6. Τηδ τοά 
Δηά πἴη ἶ ΔΥΘ ΒΥ ΠΟΏΥΤΆΊΘΑ, ΘΧΌΓΟΘΟΙ Πα ἴΠ6 ἔν οΙ} 1 π80 οὗἉ (ἢ 9 
ἌἜτοοῖς ἔπι γι] ἶπς δ ἀείοπαϊηρ. Ὁπα ογοοῖὶς ἰ8 οβδυηταὶ [0 9 
δ᾽ Θρ ογὰ 8 υπδίηοδθ. Ηδ υϑδν ἰζϊ Δ5. ψψΑ] κί ηκΚ δι εἰς ἴῃ δδοθη 
πᾳ δηὰ ἀοδοοπάϊηρς [ἢ9 του πα δ: Π6 τιδ65 ἰΐϊ [ὁ μη 8} [}}6 
ΓοὈΘ] Πἶἰυὰ4 Δηὰ δι ΡΟΓΏ δῆδορ. [10 ὨΩΒ 8 οσἰγνὸ ΟἹ οη6 οπὰ 
ἢ ν Ἰυ ἢ Ὧ6 σεῖσδο8 ἢ δδ6ρ ὈῪ {Ποὶσ ἃ ἰοκ8 δα ὈΥζο8 
(σαὶ οἢ. [1 ἰ8 ΠΚονεΐθ9 Δ οαροη ἴο ὑὈθαῖ ἴῃ9 ἀκ: δειά νασὰ 
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ϑίγ. 1Π. γόον. δ. [ᾧ᾿Ῥοτόονηο: “αοὐ ἴ5. οΥ̓θὮ 
ΙΟΓΘ ἰπλη 8 Βηορμογὰ πἘΠγῸ Ῥτουϊὰοθβ [ὉΓ (116 
γδηΐδ οὐ εἷ5 Βῃ6θθρ. Ηθ ἰ8 8 Κίηρς πο ἰαυΐδι 68 
Ηἰΐβ8 Ὀουπηίῦ ἴῃ σίομ ργουϊβίου [ῸΓ Ηἰθ φιιδὶ8.᾽" 
ΑἸεδουρὶι (π6 ἄσιγο οὗ Β[ 600 δῃὰ δορῃοσὰ 0888 
ΟΥ̓́ΣΡ ἰηίο (δαὶ οἵ χιυοδὶ διὰ δοβὶ (δ9 ἑάέξαϑ δτθ {110 
δαῖηθ, ἰδβουχὰ ἰπ ἀἰϊδοτοηΐ ἴοστβ. ΤΏθγο ἰδ ἃ 
Ὀοδα 1] οοττοϑροπάθμσο ἐβγουσῃουί. ΑΒΘ (89 
ΒΈΘΘΡ 116 ἀοττη φαΐ Πεα τὶ ἢ 86 γολ φῬγουΐδίοη οὗἁὨ 
86 ΒορΒογά, ἰπ (86 στθοῃ Ῥαβίυγοβ δηὰ Υ [89 
τοίγοβεϊηρ τδίογβ, 80 [86 ψτιοδὺὶ δἰ18 ἀονῃ δαί Πα 
τὶ! (86 τἱοὶ ΤΟΥ͂ ΘΙ 018 οὗ (.6 ἰΔΌ16 οὗἉ {6 ᾿οτά. 
“͵-͵ἰῃ τ[80 ΡῬσϑθθῆοθ οὗ Σΐῃ 9 ΘΙΘΙΏ[Θ8.---ΑΆ 
(86 τὔὴῦῦιὰ Ὀδδαϑίβ βυτγουπάοα ἰδ6 δ'θορ ἰῃ {116 
ΕἸΟΟΙΙΥ͂ Ὑϑὰγ δηὰ (πο Υ ὙΟΥΘ ΘΟΙΓΟΥ ὉΥ ἰδὁ 
ΒΌΘΡΙΘΥ᾽ Β τοὰ, 8ὸ {π9 οποιηΐθθ βυγτουπμαὰ (δ 6 
διυοδί, δηὰ 80 ἰδ οοτηογίθα ὈὉΥ 9 ἰ80]6 οὗ 89 
Τοπδτοῖ. [ἢ (Π6 ΟτΥθηΐ (89 δοαδὶ τψγδβ οὐ] ζαίοα 
ποὺ ΟἿΪΥ ἰο οηἰοτίδϊη ἐπ χυοδὶ Ὀπὶ ἰο Ῥγοϊθοῦ ἢ πὶ 
ἔγοτη ἷβ ϑηθιηΐοθ, δηὰ Ἡΐθ Οη69 ἰΠ6 1268] οὗ 
Βοδρὶ ἰδ Ἰγ πδὰ Ὀόθη ραγίδ κοι 8]}} (π 9 ῬΡΟΎΘΣ δηά 
δίιγϑησίἢ οὗ (6 Ποδὲ Ὀθοδπιθ δϑϑαγοα ἰο [Π6 συσδβί. 
Ηδ ΔΒ ΠΟῪ μαΐο δηὰ δβδοοῦγο, δηἃ δἷβ δηθτΐοδ 
ἼΘΙ ροισογίθ88 ἰ0 ἱπ}06 δἷπι, [ὉΓ ἤγοια {818 1π6 
ἤοστὶ ἢ δὸ τῶϑ πὸ σιυοϑὺ δυὰ ἔσίοπὰ οἵ (9 Ποϑί 
διὰ πουϊὰ 6 Ῥτοϊοοίθα δηὰ ἀοίοηἀοά ὉΥ πὶ. 
ΤῊῦυδ (6 ἰάθ8 18 ποὶ οὗ ἃ Βαδίυ τη68] Ὡροὴ ἃ 
Ὀδιι10-δοϊὰ, αὐΐον πο ὑἐμὸ δρηὶ νγ85 τὸ ὯΘ ΓΘ- 
ποιοα, Ὀὰΐ οὗ 8 σαῖπλ) δῃὰ βϑοῦγθ ΓΟΡΟ89 δὲ ἰδ9 
2016 οὗἩ ἰδ ᾿ιοδί, τΐ( (89 δΒΒΌγαηοο ἰδαὶ 4} 
δῆσον 88 ραϑί δηὰ ὑπὸ ϑῃθιλοδ ΘΟ ΠΟ ΟΠ ΘῸΥ 
ἴο ὃ6 τοζεγα θα οΥ ἴοδιοὰ.---Ο. Α. Β.] 

Αὔἴτοσν ἴδαὶ μου Βεδῖ δβῃοΐηϊθϑᾶ ΓΩΥ Βοϑᾶ 
Ὑὐἱ τ οἱ! .---Αποϊηιθα, 11{0Γ8}}} τηδὰϑθ ζἔδί, κ8 8 
Ῥονίοοί βδυδοτάϊπδὶθ ἰο ἰδ ἱτηρογίοοί, Σοῖοτβ ἰ0 
6 βρυϊηκιίης οὗὐ ἐμ6 Ὀθαγά, διδῖνγ, δίο, ἩΠῚῈ 
δ ΤΘΟὐ-Βι 611 ΘΒΒΘΏΟσΘΒ, ἩΓΕ 16ἢ ἰῺ δηοίθην ἰἰπι68 
Ῥγοοθαρα ἰμ9 ζδϑίϊν] τὰ 66], ἤθῦοθ {6 φυγαί νο 
0.80, Ρ885. χὶγ. 7; οἷν, 10.".-ΜῪ ΟΌΡ τυ Θ 1} 
ονϑθι.--- Το δηοΐϑης ἐγ ηβίδίοτα πδῪθ ᾿πδιοδὰ οὗὨ 
(8, ἀγυ πο π6858, Μοὶ τηϑϑηΐης, ΒουΟΥοΓ, δ 
δά τ }5851}}]6 ΟὨΪΥ 'ἴὰ ἰπ9 Ατγϑηιδὶο, Ὀπὶ ποὺ ἴῃ (86 
Ἡοῦτον. ἸΤῃ6 Ξορί. [88 οοῃῃθοίοἃ (0 γϑὶ 
ποτὰθ οὗἩ (Π6 [ΟἹ] η γοσδθ Ἡΐἱ{8 (18 οΪδ8ο 
δηὰ ἰγδηδϑ)αἰοα, ὥς κράτιστον. ἢ 

γεν. 6. ΟὨΪγ.-.---ἰηϑἱοδὰ οὗ 4“ ΟὨΪΥ,᾽᾽ 68 ῬΒ8. 
Χχχὶχ. 6, 13; οχχχῖχ. 11, ἰθὺ ἸΩδὺ ὍΘ τοηαοιϑά, 
Δ Υ08.᾽" 88 ΡῬβ8. ᾿χχὶἷὶ. 18; Ιχχσχυ. 9; ὅθη. χἰΐν. 
28. [ΤᾺὰ9 σοπάογίης οὗ ἰμ9 Α. Υ͂., ““ φυγεῖν," 18 

ΟἿ (80 Ὀσαδίθ οὗ (80 ἩΪΔοτΏθαΒ. ἘΠΘῸ 8 π4]] 
ὙΔΘἢ 6 μυἷ8 [Ὧ9 δῆθ᾽ ἰπίο [Π9 70], οαὐυδίπρα [θὰ (ο [888 
πὑπάογ (Π6 τοὰ 88 μὸ 18} } 98 ποῖ οὐ ἴο 860 ἐμαὶ ὩΟΠΘ ΔΙῸ 
ταϊδδίης. Τιιυδ [9 οτοοῖς ἰφΦ (86 ἐξηρα, οἵ δἰθ ΡΟΎΘΥ δυὰ 
ΔΌΓΠοτΣΙΥ, δηά αἱ [86 βϑσὴθ ἐΐπι9 οἵ δα Ἰονθ, σᾶγο, δῃα ὑὕτὸ- 
τοσιοῦ. Ὀση ἴδ δοοῖκθ το ἰοὲ [Ὠτουκὴ {ἢ αἸοΟΤΩΥ δα δ8 
ΤΉΟΥ στον 610866 Τοροίθοσ, δηὰ ἔπ0 σοὰ δηὰ μι δῆ ἰῃ [ἢ βῇϑρῃ- 
Βοτὰ δ Βδη δ γοδύδαγοϑ ἔπ δηὶ δὰ κίνοδ ἔθτι ἃ 8680 οὗ δοπ)- 
ἴοτί διὰ δοουσίυ, μου ρσἢ [86 τὴτιϊἃ Ὀδαδὶδ γοδσ δηὰ ρμτονῖ 
δουϊ 1Π68}.--Ο. Α. Β.] 
Φ[Τ0 οηὐοτίαἰ ποπὶ ἨΔ ΤΟΥΔῚ, ἐι6 κυσδὲ 'Ῥῶϑ τοοοϊγοὰ 

σἙΠ ἴῃ ὨΙσἢοδὶ ποδοσα. ΟἹἹ δ υϑοῦ δὲ (9 ἴδαδίβ οὔ (89 
ὙΘΔΙΙΏΥ ἴο ἀο ΒΟΟΣ ἴο [86 ρτιοδῖδ. [Γἔΐ νιδϑ ιιδοὰ ἴο δποίῃξ 
1.6 οαὰ Δ ἃ δυιῦοϊ οἵ [δ 6 οὗ αοὐ Εἰς [Π6 ποσὶ 
νου Ἱὰ ματϑ 6 καρϑὶ ΘΆΪΟΥ. [116 ποῖ σπυ604] αὐ (6 Ῥτοδοηὶ 
ὅδ  ἰπ ἴπὸ Οχίϑῃϊ ἴο σρτίη 9 [86 συοαὶδ τ ἢ Ροτίαηθθ δηὰ 
ἴο ὈυγΩ ἰπόθῆϑο ἰὴ ἴπο ἔεδεγαὶ τοοιμπ, ἀἰ πίη ἀ6] αὨτΐα] 
οὐοτθ. Μία. [,ΔΏΘ᾽ 8 ἐΐαπε, Ὁ. 202. Ῥια. Αὔλοθϑ 
Υἱ. 6; αἷϑο ἴθ Υἱί, 46, οΥΘ Φοδυδ οοπίτδί ἐπ ἀοτοιϊοη 
οὔ ἰὴ ποιηαῃ τῖτὰ [6 πορίδοϊ οὗ ἴὴ9 ποδί Ὑῆὸ αἰὰ ποὶ 
δοῦοῦ Ἡἰΐπι τ [ἢ Ὀδδίῃ οὗ ποίου, 186 [εἶδα οἵ ὦ ̓ Ιϑυδῃ!ρ 
βῃά ἐΠ0 βηοίπείηρ ο1]..-.-Ο. Α. Β.] 
Ἐ[Ἐὸν τΠ6 σοοδηίπα οὗ ἐπ σὔρ υἱὰ. ῬΒ. χγὶ. δ. Τὶ ἰο (0]] 

δηὰ παι οἴγίηκ δηᾶ τοῦτο ἤδη δου δηξ. Αϑ [ἢ οἱ] τῶδ ἢ: 6 

ἮΘθΘ δὸ5 ἐἰ 

ΒγιαὉοϊ οὗ κτδοο δηά ἔδυοσ, θ0 ἔπ: ΟἿ ἴθ ἴδ ΘΥσαῦο] οἵ 67 ] σδΙθ, 
βηὰ εἰοάηοῦι.---Ὁ, Α, Β.} 

Ὀοί(ον.--Ο. Α. Β.].--δρρίπϑθασ δῃᾶἃ ἄταοθ 
7111 ΡΌχαυΘ ΓΏο.---“ Ῥαγθυο ᾽ 18 υϑοὰ ἠοῖ ΟὨΪΥ͂ 
ἴῃ (10 Βθ86 οὗἁ ΤΟἸΪΟΥ͂ ΟΥ ΔΟΟΘΟΙΏΡΔΩΥ (0]5}ι.), 88 
δ ἱηγογϑίοη οὗ {μ6 υδὺ8] σαγαιίνο ρ γΓ856 υὑδοὰ 
οὗ τη 6 : Ῥυγβαθ δοιμοίἷηρ δεοίαγί-: δ ρἶσΘ ΑὐΟΣ 
(Ηυρέ6]4), αι ἰθ υϑοὰ πῃ οοπίγϑδϑὺ τνῖτ (Π 6 ῬῈΣ- 
Βαϊ οὗ ἰμ 9 Θῃθπιΐθθ. [ΗΠ 8 ϑποταΐοϑ δὰ ρυτευθὰ ἢΐπὰ 
ΟΥ̓́Θ ἰο ἐμδ6 ῥγοβθῶσοο οὗ ἷβ δοδϑί, μβοῃσοίοσί ἢ 
ταοθ δηὰ ἰοΟΥ̓ Μ71}} ρυγδὰθ ἷπι δηὰ Ἰοδὰ δΐπι 
ψ 10} Ὁ] δϑίηρ8.---Ο, Α. Β.].--Απᾶἃ τοϊυατηθὰᾶ 
ΒΏΔ8Ι1Ζ ἄνγ9}} ἰῃ 186 Βοῦδο οὗ ὕϑβονβδῇ ἴο 
Ιϑθῃ κῦμ οὗ ἄδγυϑβ.--- Το οἱοδίης τογὰ ἄοοθβ ποῖ 
68 : ̓ἰΐοίοηρ (Ηαυρίοϊἀ), Ὀυὲ ἰὰ οοπίγαβί τῖτὰ 
(6 διιοτὶ δϑὶιοἰΐοι (06 11586}}}, ΟΡΘὩδ δ ὑσοβροοὶ 
οὗ 8ὴ ἱπάϑβηὶ  } . Ἰορ ἰΐπηο, Ῥδ. χχὶ. 4, δῃὰ ἰῃ- 
ἀοθὰ οὗ οοτηπιπίοι τὰ αυά δηὰ ἐπ οη)ογιηεηὲ 
οὔ Ηΐδ8 χκτδοϑ, Ρβ. χχυϊ!., το ἰ8 αὔογάοα ὃγ (Β 6 
80 οἴ ἰΠ9 τοἰἱρίουδ ἱπδιϊταἱῖοπ οὗ αταθθ. ΜΙΔΏΥ 
δηοΐοπΐ ἰγϑηβ]δι 008 ΠΔΥΘ, δἴΥ (Π6 βερί,, “ΤΥ 
ἀν της, εἰς. ΤΟΥ͂ ΠΔΥΘ ἸΠἸκονν 86 γοχζαγά οα (ἢ 6 
ἰηδηϊινθ ἢ {πὸ Βυ δὴ χ 88 ἔγοῃ) ψαδηαδ. 80 
᾿Πκοννδὸ Οοἷον, Βοβθῆπι., 6 ἤδεϊίΐο, ΗἨθηχί. 
Βυὲὶ (δθὴ τὸ τηυδὲ τοδα δλϊδίλέ, 85 Ῥβ. χχυϊϊ. 4. 
Βυὲ οὔγ ἰοχὶ ᾽85 δλαδιλέ, τ ἰοῖ γοσδ]  χαϊϊοη ἐδ 9 
ΔΙηϑογοίίο Ῥυποίδίοσβ οουϊὰ οὔ͵γ αν ἢχοὰ τ 
δοσογάδϑῃοθ πὶ ἰγααϊοη. ΝΟΥ Βοὴθ δδγυδ γθ- 
ξαταρα {μιΐ8 ἤοτπι αὐϊοῦς δ Μυΐβ 88 α ροσίοοι 
οὗ ψαδλαδ, Βαρροδίπρ ὑμδὶ {86 ἤγδι βυ]}]8 Ὁ]6 δ85 
ἔδ]]οὰ αἰνὰ. Βαυΐ {Π6 ῬοΟδΒΙ ΣΙ Υ οὗ δυο δὴ 
ΔΡΒΕΘΓΟΒὶ8 18 ἀϊβραϊθα Ὀγ ΟἸδὲι. αὰ Ηπαρίοὶὰ 85 
ὈΠρτδιμτηδίΐοαὶ. ΤΠ 0 ΘΧΔΠΙΡ]68 οἰἰοὰ ἰὴ 15 ἴα νοῦ 
δΓ6 οχρίδἰ ποὰ ὈΥ 86 ΤΌΣΟΣ 89 πιὰ δ 08 οΥ̓͂ 
189 ἰοχῦ, δπηὰ ἃγὸ τορβδτγάβα ὉΥ })6]} {186 }} ῬΑΡΟΥ 88 
8 ΘΟΓΓΟυΡ ΐοπ, 88 06. Χ]Ϊὶ. 10, ῬΑΓΙΥ 88 ΟὨΪΥ ὃ6- 
ἰοηκίης ἰο ἰμ6 νυ αν ἰοηριθ, 88 2 βδπι. χχὶϊ. 4]. 
Ηἰιεῖχ, δονουοσ, δζϑὶῃ ΔΡΡθδὶβ Ῥδυι συ] αν ἰο 
δυάμκοδ χὶχ. 11, ἰοχοῖμον τἱτἢ 26Γ. χἸϊϊ. 10. [ἢ 
ΔΩΥ 6889 ἴΠ0 Τηδίίον 8 ΥΟΕΥ͂ ἀουδια], δὰ {Π6 06- 
ἴοτο {πὸ ἀονϊ νδιίϊου ἔἤγοπι δλύδ (- τοί γη) 18 ὑτθ- 
ἔογϑΌϊο, γοὺ 1 σαμποὺ ὈΘ ἰγδηβίαιϑα: [ χοίυτη [0 
189 Βουδο (Κπδρρ, ἐέ αἰ.), ἴον ἰξ ἰθ [0] οτνοά ὈΚ 

[86 Ρτγοροβίϊἑου 2 δῃὰ ποὶ ὃν, διά ἀυταίϊοι 8 
Οχργοββοά. Τηθ Ἰοδβ ἰο ἐμ6 δβδοσορίβιοθ οὗ 8, 
Ῥτγοχηδηί οοπϑίγυοίΐου (0) 6111286}}}. 6 ἰάρϑ οἶ 
ἀνθ ης 18 ποῖ ὀχρσχοθδθοὰ ἴῃ πογάβ, δὰ. ἷβ ἰπαϊ- 
οαἰοὰ 88 ἃ οοῃβθαιθηοθ οὗ (μὸ χϑίυση, Ὁ ἐδ 
πϑίυγα οὗ (Π9 ο]οδίπρ ογὰ, 85 ΔΙΥΘΔαγ τηθηἰϊοηοά. 
Το ροσίθοι τὶθῃ (9 ΥΑῪ Οοη866. ΔΙ ἴῃ ἰτ- 
Ροτίθοί 85 1Ἰ κονγίβο ὑ8ῃ}6 τηϑϑηΐης οὗ 6 ζυΐατο. 
Αδενιοοτάϊα 7)εὶ ργεοεαιέ, οοπιϊέαίεγ εἰ δι δοοφιρξεν' 
ποῖ ΓἈΠΕΌΡΕΙΗΒΙ. ΑἸοχαπάον : “Ὀν ἶης ἐπ 
86 Βουδο οὗ Φοπονδὰ ἀοε8 ποὺ τηθδῃ Γγοαποπίϊηρς 
Ηἰὶβ βαποίυδγυ, θα ὈΘΙῸΡ 8 ΣΩΘΙΩὉΟΣ οὗἉ Ηἰδβ ουδ8ε- 
μοϊ]ὰ δηά δὴ ἰππηδὶρ οὔ Ηϊδ ἴδηι} 7, οαὐογίης Ηἰΐδ 
Ῥτοϊοοιίου, Βοϊάϊηρ οομισπαπΐίοη πὶ Ηΐπ, δᾶ 
βυ δὶ δία οὐ Ηΐ5 Ὀουπίν."--Ο. Α. Β.]." 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

1. ΕΥΘΥΥ͂ ΤΟΙ ΟΡ οὗ ὑπ6 δοπρτοραίίου οὗὨ αο 

Φ ΕΥ ὈΥΒΉΥΟΣΙΩ : “ ῬΒἈαενία, [ἢ βΒῃορῃογά οὗ Βοι ΒΘ θτα, οοτ]ᾶ 
διροαὶς ἴγοπι Ῥϑγδοπδὶ οχρογίθῃοο οἵ σπδὲ (ἢ ΒΒορΠογὰ ἤδοϊα 
ἴον 18 δϑιθθρ. ἢο παᾷᾶ ἰοὰ Ὠἰθ δοοῖς [ηγουχἢ (6 ἀαγὶς ἀο 6168 
οὗ 109 ΣΌΘΚΥ ἔβϑίηθοδοθ οὗ Δ, ὙὩΙΓὮ ῥγοδοηϊοὰ δὴ ἰπιασθ 
οἴ ἰδ ᾿ΙἸΟΟΠΔΥ ὙΔΠΟΥ οἵ [86 δῆδάοιν οὗ ἀδλιῃ, δηὰ 6 οχμοσὶ- 
ρῃζοὰ ἰῃ Πἰ9 οχίὶο ἴπ6 Ἰουηρ ολγο οὗἁ Ἰιοερί Ὁ] γίθη 5, ἢ1|κ6 
ΒΑΡ: δὶ, πο σργοθὰ οῦ ἢ ἃ Δ Ὁ]6 ἰη ἴῃ νι] θτηοαδ, ὙΠΟ 
"6 δεὰ ἔτοπι Αὐβδῖοπχ Ηἷδ βοὰ (2 βάτη. χυΐϊ. 21--29). ἀηὰ δία 
Θγ68 ὙΘ1Θ Γαϊϑοὰ ὑρνατά ἴγτοπὶ ἴἤθτη δηὰ {πον αὔξει οηδῖθ 

ἴο ἃ ἰουι πᾷ σοοπίοσηρίδιίίοῃ οὗ ἈΪ6 Βοθ δᾶ Κδῖδπος [8 
βοουϑι."--Ὁ. 4. Β.] 



ῬΒΑΙΜ ΧΧΙΙ͂. 

ΒΔῪ Δρρτορτίαίθ ἴῃ ἔδιϊ (80 Ῥγτοπιΐβοθ τ βϊοὶι 
αοά πῶ ρίνϑῃ ἰο (9 ῬΘΟρΪὶθ οὗ ι89 οογθηδηΐῖ, ὃαὶ 
δ πιιϑὺ 1} ΚΘ νν 89 Πλ8}]κ6 ΘΣ ΘΒ 086 ΟΥ̓ (89 ῥγἱνὶ- 
ἰοκ68 κτδοΐοιιϑὴν Ὀοϑίονϑα ἃροὶ ἰδ 6 οΘοηργοζαιίοι, 
διὰ Βαγθ, "014, δὰ οοηΐοθβϑ (μ6 αοἀ οἵ [9 οΘογθ- 
Βδηὶ δα ἀΐ οἱσπ Οοά, ἴῃ οτος ἰο δυο ἰῇ πἰ πο] 
ἰ8ὸ ευἱάάεποε απ ἐχρεγίπεπίαξ 2Ζέη2ε οἵὔ [6 41}-Θ}- 
ὑχδοίης δυὰ δ]}-9ϑυδὲήοϊομιϊ οαγε 9, Οοά, σ ἰοῖ 18 
ΔΙ ΑΥ8 σομιζογιίης δηἀ τοΐγοβιίηρς ἱπ ΟΥ̓ΟΣΥ͂ οἷτ- 
συμπιδίδηοο οὗ ᾿ἰἴ6. Οοωρ. Ρ. αἀοτδαρὰϊ δ γυλη 
παϊο 88 βτόντῃ οαἱ οὗὁὨ ἰδ ῬΒδὶπι: δὲὲεγ Πεγτ, 
ἐν αἰδεν Επάεη. 

2. ͵ὼ πνῦο που]Ἱὰ ἰγυγ Ἔσρογίθῃοθ ἴῃ ἰπη8ο ] 
(δαὶ Ιονϑ, ΡΟ ΟΣ, δηὰ ζδ {70} 688 οὗ ἀοὰ, τ ΘΥΘΌΥ 
ὈΘΙοΥΟΤΒ ΔΙῸ οΔ]] 0, δβυϑίαἰηθὰ, ρῥγοδοστοὰ δηὰ 
δδ γον ἐυγηϊϑθὰ ἰῃ (δ ἷ8 πον 45 ἃ βοοὶς οὗ ὑμ6 
ξοοὰ ϑμθρμοσζά, τουδὶ ᾿ἰκοννἶθο, ἰὼ ἐπθ οοπδίδοϊ 
Β0Π86 οὗ ἷὶ8 ποϑὰ δῃὰ Ὑγθ8).Π 0858 δηά αἱ ὑπ 6 Β61|6 
ἐϊππηὸ ἴῃ ηϑμακοη ἔδὶ|} ἰῃ (Π6 τ} ση985 δηά 
80 ΡΟΤΤΟΣ οὗ Οοὰ ἰο δοὶρ αἴπι, ]ΔΥ Βοϊά οὗ ἴον 
Βὲπι59}7 δηὰ 080 (Πθ9 "πεαηδ οὗἩ ζτ09 δηά Βαε]ναιΐοη 
»τγατεοα δυὰ οὔεγεά ἰο Ὠΐτῃ ; δ6 πιυδβὲ 1ἰἰκουνὶθ9 
ἐγοὶν ἐεέ δἰ ἴιθ6} 7 Ὅ6 164, τοήγοϑϑά, ρῥτοίϑοίοά, 
οδγοὰ ἴοῦ δῃηὰ βεαυϑὰ ὈὉγΥ αοὰ, δπὰ πιϑοὶ ἰδ οοπάδ- 
δοεηϑίοη οὗ ἀοἂ πὶϊ} ([)6 τεφίσπαίίοπ οὗὨ Εἰπιδο] (0 
αοά. ““ ΑἸΒουρὰ {Πΐ}8 οΘοπβάθησο ἰῃ ἐδ6 οαγο οὗἁ 
Θοάὰ ἀοΞκα ποὲ ὁχοϊα δ ρῥγουϊβϑίου ον {86 Ὀοάγ, γοί 
ΝῸ δτῸ ἰο ΐηκ οἰ ον οὗ (16 ΒυΡΡΙΥ οἵ 4}} οὔγῦ 
Βρ' γι [4] ποοὰ, νοὶ θοιλ68 ἀοτῃ ἔσγοσλ δΌΟΥΘ ᾽" 
(Ὀπιδτοεῖι). 

8. Τευδὶ ἴῃ ἀοά δπὰ γϑδίρηδίίοα ἰο Ηἰΐβ ν]]}} 
8. 6550} {18}}γ ζδοἱ ἰδίθα Ὁ ὑπο ἴδοί ἐμαὶ ψ)ὸ ἴδ νθ 
ἴἰο ἀο, ποί νὶ!} δὴ ὑπκηονη δα πἰάάθη Οοά, 
δαὶ πὶ τ6 αἀοἂ οὗ λέφέογίσαΐ γευοίαίοπ, 0 [188 
ἴδ Κηονη ΖΠῚΣ παπιὸ ὍΥ Ηΐ8 ποτὰ δηὰ Ηϊδβ 
ἬΟΣΪκ9. Βπα ἢᾺ5 ἀφοϊαγοὰ ἱμογοΐη τ ηδῦ τὸ μα Υ9 
ἴὸ ἰπίηἰκ δηὶ οχροοί οὗ Ηΐ. Οα ἱἐμὶθ ἔαλοι τὸ 
ΒΒου ἃ Ὅ486 Ουγβοῖνοβ ἰὰ 6 ΘΟ Δ ΚΟ ὈΪ6 Τοτι ἢ 68 
ποσὰ τοῦοὺ υ8 ἰπ [18 νοῦ], δὰ βμουϊὰ Πο]ὰ 
ἴδει το ἴϊ δι) 5: [Π6 ομδησίης ἴοοὶηκχ8 δπὰ ἀΪ5- 
Ῥοβιιὶοη5 οἴ {86 ποατὶ : ἴῸγ ἰμδὺ 18 “89 κοϊάθῃ 
ἃτὶ, ἰο Βοϊά οὐ ἰο αοὐ᾽Β ποσὰ δηὰ ρτγοιΐβο, ἀ6- 
οἱάο δοοοταΐϊης ἰοὸ ἰΐ δπὰ ποὺ δοσογάϊης ἰο (ἢ 6 
[δοἸ 9 οὔ οὖν Βοδσίβ; (8 Βοῖρ δῃὰ οοπϑοΪα- 
ιἴοῃ τὰ} } βυγοὶν 0] δηὰ τὸ 88}4}} ποὺ ἰδοῖς 
δυγί ἰὴ δὶ 4}}᾽ ([λι{1867).-το Βας πον θη 
Θοα 49 τουνεαϊοὰ Ἠἰτ86]Γ δ ἰὸ βιῃιθρμορὰ ἴῃ 
86 Ῥογϑοη οἵ Ηΐ8 ον Ὀοροίίοῃ ὅοῃ, τιον ΤΌΤ 
οἰδαυὶγ δη πιοσθ ραἰοτίουϑΥ (8 Π ΤΌΓΙΔΘΥΪΥ 0 [86 
δι μοτθ ἀθᾶάθσ (89 ἸΔΥ, γὙὸ ἀο ποί βυβιοϊθηι ν 
ΒΟΌΟΥ Ηἰ5 Κοορίηρ, 1688 τὸ ἰγοδὰ υὑπάθν ἴοοί 
8}1 ἴξαγ δὰ ἀδῆρμον ὉΥ ἥχίῃρ ΟΡ ογ98 τροῦ 
Ηϊΐπὰ ̓ (ΟκδΙνὶ η).-- ΕῸΡ Ῥαυνϊὰ ἤθγΘ ῬΥΘΒΟΥ 685 
0806 δοιμπηοῦ ΤυΪοὸ ἴον δ᾽; Ομ νἰϑιΐδηϑ, ἰμδὶ ὑμ6γο ἰ8 
ΒΟ ΟἾΒΘΓ τη 688 ΟΥ Θχροαΐοη οα θαυ οὗ 6868 Ρ- 
ἵπᾳ ἴγουι 411 κὶ πάβ οὗ ἱγουῦϊο, ()8} ἴθῸ 6 τηϑῆ ἴ0 
ςδϑὶ 41}} ἢΪ8 σδΓῸ8 οὐ ἋΟοά, δρργοβοπὰ Ηΐτ ὉΥ 
ἨΪ2 νογὰ οἵ ργϑοθ, δο]ὰ ἴδδι ἰο ἰΐ δηά 16 ἰΐ ἴῃ 
ΠΟ πΐδο Ὀ6 ἐδίκοθη ἤτοιῃ δἷπι., Ηθ ὙΠῸ ἀο068 ἐἰ}8 
68ὴ ὃ6 δεοιϊ8δοά, ψ ποῖμον 1 ΓΔ 68 τχ6}} εϊτὰ ἷπὶ 
οὐ Εἰ, τοί Βα ᾿ἶνοα οὐ ἀἷθβ, δῃὰ οδη ᾿ἰ κοι δ86 
δπ6}}} ἐπάυτο, δὰ πιυβὲ ρτόβρον ἰῃ βρῖ(6 οΥ̓͂ 81} 
186 ἀον1]5, (86 νου] δηὰ τιϊδίοτι πο (᾿α0} 6]. 

4, Το Ὀεδὶ σοηῃβοϊδίϊοι ἴῃ ἰγου δ] 8 {86 667- 
ἑαϊηΐν οΓ ἰλ6 πεαγηδε οΓ Οοά, 48 (ἰἷ8 8 {88 Βίγοῃρ- 
δαί Γοιη ποτ οὗἁἩἨἍ ΟἿΓΡ ἀυγ τῆ θη δβυσοοϑδῆι!. Βυὶ 
ἯΘ ΠΑΥΟ ἰμ6860, ῃοΐ ἰδ ““ἯΘ ΤΩΔΥ πιο οἵ 
Β[6 Ὀδοποῆϊθ α ἰδάάδον ὉῚ ψμὶσ νγ9 ΤΩΔΥ͂ ΘΥ͂ΟΓ 
ΔδΟΘπἃ ΠΟΔῸΣ (0 Ηΐτ " (ΟΔ]νίη), Ὀὰϊ τ ὮδῪθ 
ἰδθῃ οὔ 86 στουηὰ οἵ Ηΐθ8 σοπαδεοεηδίοη ἴ0 8, ἴῃ 
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γἰτίυο οὗἩὨ Ηἰδβ αἰσοϊ πη διμοαρ 18 δῃηὰ ἴῃ 60η86- 
ᾳυθῃοθ οὗ ουν γϑοορίίοπ ἰαίο Ηἰδ ου86 δὰ ἰο Ηἰ8 
180]6, τότ Ηο 65 Ηἰπιδεὶ  Ῥγερατοά Ἡ δἰ ΒοΥΎοδ 
ἴοτ οὕν βυβίθηϑῃοθ δπη δοπιρἰοὶθ βαιϑίδοιΐοι, δηὰ 
Πόσο Ηο ᾿ἰΚον ὶθ9 ἀποίπίδ ἴ086 Ο φαγίαζε οἴ 
1666 Ὀ]οαϑίηρϑ, ροοά (δίηρθ δηὰ ογ8, ὑδμδὶ ἰδ, 
Ηὸ ζϑδβιϊνοὶυ ῬΡΘΡδσϑδ, ἀἰδίϊηρσυΐθμθθ, δπα δάογηθ 
ἰβοι. Τῖθ δάνθησθδ ΟΥ̓ ΠΙΔΗΥ͂ δίδροδβ ἔγοπι (6 
ἰγρὶθδὶ ἰο ἐδ 18] πιϑηϊ, ἔγοτα πὸ ΟΙα Τ᾿ οδιδιηθαὶ 
ἰο 9 Νοῦν, ἤγοτα ὑἱπι9 ἐπίο ΘΓ Υ ΕῸΣ ἃ {1π|0 
ἷθΘ σοαἰηρς πθὰ πδηάογίηρ ΜΠ|Ι οο886 δηὰ (9 
ΒΘΡΒοΤα 8688 (9 ποδὶ ψ]}} ποῖ διϊον ΗἾ8 κυαθϑίθ 
δίζδίῃ ἰο ἰθᾶγθ Ηΐβ ἢου8θ. Βιυὶ ἤγϑβι οἵ 4]} νθ 
τὴϑὲ δοἰάθ γ ἰμΐδ: ““Τἷ8 ῥγοβθηοθ οὗ (δ9 
[,μοτὰ ἴθ ποὶ ἰο ὃθ ρογοοϊγοα νἱϊὰ (ἢ 9 γθ Β6η868: 
ἔδϊὶ ἢ 8Δ1089 8668 ἰΐ, τ οὶ 18 ϑυτο οὗ (ἰπ6 ἔδοί, ἐμαὶ 
(μ6 Μοτὰ 18 ὭθΑΡΟΣ (0 υδ ἰμβδὰ οὖν ΟΥ̓Ώ-ΒΟ6 1 798 ̓ ᾽ 
(ὑαιμον). 

ἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΤ, 

Τ8ὸ σίαά δρίγί οὗ ἃ Ομ νϊδιΐδη ἰπ 6 δπὰ ἴῃ 
ἀθαίῃ: 1) λοὺ ἰἴὰὶ βιιονβ 1ἰβοϊῖ; πὶ τοἦοποε ἰὶ 
Βρεΐηρδ: 8) τοὐλίέλεν ἴὰ ἸΟΥῸ8. δηὰ 16868.---ΤῊ9 
Βδρρίηθδβ οὗ (ῃοβὸ ψγῖι9 οδῃ δοπίθθϑβ: 89 [μοτὰ 
ἰδ τὴν δλερλετά : 1) ἴὰ τι|ιιδὶ 10 σοπδίδίδ ; 2) ΠΟΥ ἱἰ 
ὧθ αἰαϊπεᾶ; 8) ΠΟΥ ἴΐ ἰδ ἐγυεά.--- 0 5068 
τηοϑὲ βυσοθδϑία ἢν ἐθτοῦσι ἰμ6 πουϊὰ ἢ 1) ΤῈ6 
τραπάστον ἰπ Οοα᾽ 8 ἡοοῖ ; 2) (9 σμεεέ δὲ αοα᾽ Β 
ἐἑαδίε; 8) 6 οὐλἠ(ᾳ ἰῃ αοα᾽ 5 λομδε.---Ησ σψ8ο 16 8 
εἰ τπη86] Υ Ὀο ἐεα Ὀγ αοἀ π|ὶ}} κα ννῖβο Ὀ6 ζερί πὰ 
»τουϊάεά 7οΥ ὉΥ αοα.---Ετθη ρέουδ ῬΘΟΡΙΘ γα ποὺ 
ϑραγϑοὰ (9 νδ]ῖς ἴῃ (0 ἀαγᾷ υαἰδεν ; Ὀὰὲ ἐμὸν 
᾽δΔῪθ ἃ (Πγϑοίοϊ ἃ οοπιοτί 1) (πδὺ 80 Ζογά ἐεαάξ 
ἔλεπι ἐπ; 2) ἰὄδδι (80 Ιυοτὰ γοηιαΐπϑ ιοἰζὰ ἐλεπι; 8) 
(αὶ [ἢ 9 Ιογὰ ἰη (ἴπλ6 λείρϑ ἐΐέεπι οἱ ---- πὸ σογίαϊπίῳ 
{81 16 οτὰ 18 τοἱλ δ: 1) οἢ ψ δὶ ἴὑ ἰ8 δαδεά ; τ 
ταί ἰἰ8. εγεοία; 8) δὶ φωρροτίδ ἰι.---ο νι} 
διίαΐα ὑπαὶ λαρρίπεδα απὰ σταος Μ}Π1λ. δίορ ἐπ (δὲ 
ρίαοες οὔ οὐυὖ Ῥογβοσυΐοῦβ ὙΏΘη ΜΠ Γοδὶ πὶ ΟἿΓ- 
δοῖυϑβ δη γοῦν ἰο 9 σωΐίάαποε, οατε δὰ ἰγαϊπῖπσ 
οὗ ἀοἀ πιὰ πὶ ΠἸξς οὐεαάϊΐεπεε, ἈστὉ]0 ἀεεῖγε δθά 
ΒΘΑΓΤΑΥ͂ ἐγιδί. ' 

Βτλεκε: Τὴ υῃροῦ Ὁ ΠΙΔῺ ΤΩΔΥ͂ 684}1 96808 8 
Βυθριογα, Ὀὰϊ ποὶ λΐ βΒῃορῃογα, οι 8 ΟὨ]Υ͂ 
ἴον ἰῃοβ8θ 0 Δρργοργίαίο Ηϊιη.---ἶὖὸ οὔθ Βϑθῖηδ 
8.5 1 86 ᾿ἰ{1|6 Βοοῖς οὗ Οἰ τἰδὶ Ἰδοϊκο δ ὴγ ὑπ ΐ πη κ8 
ἷη ἰμῖ8 ποῦ] ; γοὺ {080 ψογὰβ οὗ Ομγῖβί τιυϑὺ 
τοιηϑίη ἰτὰθ [ῸΣ 41} (ἰπλο νυ} 1}} τοϑρϑοὺ (0 Βρ᾽ γἰ ἰπ8] 
ιΐηρθ (Τ]ολη χ. 11), δηὰ τ τοϑρθοὺ ἰο ὈσαΣΥ 
(δ ΐηρβ {Π 607 ΠΙΔῪ 0 Βα ἰ8ῆ 6 τὶϊὰ (Π6 Ἰονί πρ' ῬΤΟ- 
γἱϑίου οὗ (6 ατοδὶ 5μορΒοτα.-- -Βοϊίονοτβ ηὰ ἰἢ 
(86 ρμαϑίυγοβ. οὗ (0 6ἀ08ρ61] ποὺ ΟὨΪΥ δοιρΡ]οὲθ 
βδαιἰϑδοίίου, Ὀαὶ ᾿ἐἰκοννἶθ6 Ζ6η0}6 τοϑὶ.-- - ΤῊ 9 ΤΩΒΏΥ 
ὙΐΠῸ ἀο ηοὲΐ οὀχρογίθμοθ γογοβτηθηΐὶ οὗ δοατί 
ἔγοια (86 αὍ8Ρ61 Δ Υθ ΟἾΪΥ ἰμποπηβοῖνοθ ἰο ὈΪ8Π16. 
- Τὰ πη ροῦν σγυάμο 6] όνοτβ ἃ ρΐθοο οὗ Ὀγοδα; 
(πεῖν αοοά βΒορμοτά, όνονοσ, αἶνοβ ἐμοῖὰ οὶ 
οἷν ἐΐ8, θα Ἰἰκονν δε (6 ὨΘΑΥΘΏΪΥ τΠ8ΠΏΔ.--- 
Τμαὶ το ἢ δοθῖὴδ (0 Θ προαίαϊ, Ρ]οαβαηὶ δηὰ 
ξοοά, ͵Β ποὺ ζοοά 1]088 ἰΐ 8 ἃ οἱ οὗὨ (86 ΤὩΘΓΟΥ͂ 
οὔ αοἂ (94168 ἱ. 17).--Ἐἴὶ 6. γ0}} ἴον πἰπὶ πγη0 
585 ἷὶϑ ρογίϊοη ἰὼ ἰμ6 ουβα οὗ ἰὶϑ ΒΟΔΥΘΗΪΥ 
Ἐδίποῦ; [076 δῖθ ΠΙΔΏΥ ΠΙΔΗΘΙΟΏΒ ἱμογα; ὃ 
10 τηοϑὲ Ἰογουβ (ΐπρ 18 ἰπαὺ {μον Ῥοββθβθϑί ἢ 
Θηάυτοϑ [0 4}1 οἰθτ Υ.---ΒΈΝΒΟΗΕΙ : ΟἾτὶθι οδΣ- 
τἶθ5 ἰη8 τοὰ ψοϑ Ἀδὰ {86 δα τ]ὰ. 

{ΜΆΤΤΗ. ΗΈΝΒΥ : [{ αοὐ Ὀς 88 ἃ βΒΒορβοτὰ ἰὸ 
18, 6 τηϑὲ 006 88 8660, ἱποδαεηϑῖγο, ποοῖς δρᾶ 
ᾳφαϊοί, δἰἸδηὶ Ὀθίοτο (δ 9 ἐἀπγονμὶς ὯΔΥ, δηὰ ὈοίοΣΘ 
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μι Ὀυΐοθον ἰοο, υϑοΐί] δη ἃ βοοΐδΌϊθ: Ἧὸο τουδὶ 
ΚΠΟ ἰδ 6 ΒΒ ρθοΓα᾽ 5 τοΐοα, δὰ ἔο]ϊον Ηΐη.--- 
[οὶ ὑμοδο ποὲ ἴϑασ δίδγυϊηρς ὑπαὶ δγὸ δἱ Οοὐ᾽ β 
δηάϊης, δηὰ δνὸ Ηἰπι ἴον ἱμοὶν 7θθ 6 Γ.--- ΤῈ 0860 
Ὑ8ο τνουἹὰ Ὀθ βαϊϊβῆοα τ ῖἢ (ἢ6 ἔδίηθ88 οὗ Θοα᾽ 5 
Βοῦδα τηυδί ΚοΟΡρ οἷοβο ἰο ἐδ αἀυ 985 οὗ ἰ(.---Ε 
Ἧ. ΟΒΕΒΤΘΟΝ : Βϑηθϑί ἰμ6 Ὀυτηΐης δἰκῖο5 δυὰ 
ἐμ Οἶθαν δΒίδΥΎΥ πἰριιῖϑ οὗ Ῥα! ϑδίϊηθ ὑπ 0 γ6 ΘΟΥΘῪ 
Ρ Ὀοίπ οι ὑπ διορ οτὰ ἀπὲ μὶ8 βοοῖς ἃ ππΐοη 
οὗ δἰἰδομπιθηΐ δηὰ ὑοπάθγμθδθ. [ἰ 18 [86 ΘΟ ΥΥ͂ 
Ὑΐοτο δὖ ΔΏΥ Τοπιθηΐ ΒΏΘΟΡ δία 1ἴΔ0]6 ἰὸ Ὀθ 
δυγορὺ δΔΎΔΥ ὈΥ 8010 τηουηίδίηῃ ἰοττοηΐ, ΟΥ̓ σΔΓ- 
Υἱοὰ οὔὐ᾽ ὈΥ 111 ΓΟΌΌΘΥΒ, ΟΥ ἰοτῇ ὈΥ τοῖο. Αἱ 
ΔΏΥ τποιηθηΐ ὑμοῖὶτ ῬΥΟΐθοΙοΟΥ ΤΩΔΥῪ Δ Υ0 ἰ0 δΒΆΥΘ 
ποι ὈΥ ῬΟΥΒΟΩΔΪ δδσεασγά.... Αηὰ ἰπὰ8 ἔπ 00 
ἄτονδ ἃρΡ Ὀοίτνοοη ἰδ δὴ δηὰ {86 ἀυταῦ οτοα- 
ὰγοβ 6 Ῥτοίθοίβ 8 ἰεἰπὰ οὐ ἐγ θ ἀβῃ!ρ.... ἴου 
Ἰοτο ἐδοβθ ἕο νοὶ γοῖι ΓΥἾ8}ς δηὰ ὑπ 6 ἴοτὸ γου; 
ἐπογοΐοτο ἰἰ 1 (δὶ, ποὺ 88 οῦο Ὑδοόγο (86 δοοὶς 
8 ἀγίνϑα, ἰδ 9 Βορ βορὰ ροοδ ὈθίοΓΘ δηὰ (86 Βθ6 Ὁ 
Το] ον ἷπι. ΤΏΟΥ [οἰϊον 'π ρογίθοι ἰγυδβί, θυθα 
ἰπουρὰ ἢ6 βουϊὰ ὃδ6 Ἰθδαϊηρ ἔμ) ΔΎΓΑΥ ἴγοῖη ἃ 
ἔτϑϑῃ ρῥϑβίυτγα, ὈΥ͂ 8 ΓΟΟΚΥ͂ ΓοΔά, ἰο δηοίϊθι Ρ89- 
ἴατο τ σὰ ΤΟΥ οαπποί γοΐ 8506. Ηο ΠΟ (ἢ 6Πὶ 
8]}---Ποῖν βορδγαῖθ ἰβίοτὶθβ, (οἷν δ᾽ Ἰπλθη 8, ὑΠοἷν 
ΘΠδγδοίοτθ.... Αἴομῃο ἱῃ (086 γαϑί δοϊἰϊα 68, 
στ πο Βα δΔη Ὀδΐπς ΔΘΔΡ, (ἢ 6 Βμορ Βογὰ δηὰ {δ 6 
ΒΊΘΟΡ ἔδοὶ ἃ ᾿ἰΐθ ἰῃ σοπιθοῃ. Ὀ᾿ ΒΌΓ ΘΠ 065 ἀἶδαρ- 
ῬΘδὺ ; (86 ναϑί ἱπίογυδὶ οί θη (Π9 πιδῃ δπὰ (86 
Ὀταίο, (ἢ 6 Βίηρ]9 ροὶϊπί οὗ υὑπίοη 8 ἔθ]: βίγομ ρΙΥ. 
Οπο ᾿β ἐμ ἴονθ οὗ [6 Ῥτοίθοίου : ἰ6 οἷον 189 
Ἰοτο οὔ ὑπὸ σταίοίῃυ] ᾿ἰἔθ; δηὰ βδὸ θθίνγθθῃ ΠΥ 68 80 
ἀἰοίδηξ ἰμθτο ἰθ ψΟΥΘΏ, ὉΥ͂ πἰχὺ δηὰ ἀδυ, ὉΥ 

ΒΌΠΙΙΘΥ δη8 8δηἀ τ ΪπηίΟΡ ἔγοϑίβ, ἃ ᾿ἰνίης ποὶ- 
ὙΟΥΙΚ οὗὨ Βυραίγ. Τὴ ργθαῖοῦ δηὰ {1|6 1688 
τηΐηα}]9 (μοῖὶς Ὀοίης ἰομοίποῦ : (ΠΟΥ͂ ἴδ6] 6δϑὴ 
οἶοῦ. “46 53δεριιογὰ ον Β ΒΒ βίιθορ, δῃὰ ἰβ 
Καονῃ οὗὨ {μθπι.᾿ .. ΤῪΥ ἴο ἴδεϊ, ὈΥ ἱπιαρί πίη 
παῖ ὑ86 Ἰοποῖὶν βϑ'υίδη βμθρβογὰ τηυδὶ ἴθοὶ (ο- 
ἩΔΡΩΒ (Π6 ΘΙ ρ͵658 ἐπ ηρῊ τ ΒΟ δτὸ (86 ΘοΙη- 
Ῥδηΐομβ οὗ μἷθδ δῖ] 116, 0. νΒοδο βαύδιυ [θ 
βιδῃ 8 ἱῃ ὑθορδυὰν ΟΥΟΥΥ ΒΟουΥ, δηὰ τΐοδ6 γα]ὰ 
δ ἸΩΘΘΒΌΓΘΌΪΘ ἰ0 ἰτὰ ποὺ ὉΥ ῥσΐοθ, Ὀὰΐ ὉΥ εἶδ 
ΟὟ ΘΟΡΔΓΑΥ͂, δηὰ ἰπθῃ γγὙὸ ΠδῪΘ σΣοδοι δὰ 8018 
ποίΐοη οὗ (μ6 ἴονγὸ νοὶ Ψ98ὺ8 τπϑϑηΐ ἰ0 ΣΟΡΥΘ- 
δϑηΐ, ὑμαΐ οἰθγη8)] ἰθῃ ἀΘΓΏ 688 ἩΒΐοἢ ὈΘΩΔΒ ΟΥ̓́Θ 
ι.8--ἰηΒη οἷν Ἰοτγοῦ βουσὶ τὸ ὍΘ ἰῃ πδίυγο--- 
δηἀ ΚΠΟΥΒ (ἢ πᾶπιο Οὗ ὁδο δῃὰ ἰὃ6 ἰγΐ8]8 οὗ 
οδοῖὶι, δά ὑπΐ ἢ 18 ῸΓ Θδοὸ ὙΠ 6 δοραγδῖθ βο]ἱοὶ- 
ἰμά6, δηὰ καγο ἰἰθ6}0 [Ὁ δ 6} ἩΪΠΓῚ ἃ Ββουῆσο ὃ5 
ΒΡΘΟἷΑ] ἀπά ἃ Ἰοῦϑ 88 ρογβοπαῖὶ, 88 ἰγ ἴῃ {116 τὴ ἢ0]6 
τον ΒΒ πὶ] ἀοτΉ6885 θοῦ ΟΓΘ ΠΟΒΘ ΟΙΒ6Υ Ὀαπί 
(δαὶ οῃθ.᾿᾽᾿---ϑΡΌΒΟ ΟΝ: ϑνοοὶ δηὰ [0}} αὐ (86 
ἀοοίγίπο8 οὗὨἩ ἰπ9 Αοϑροεῖ ; δὲ ζοοὰ ἴον δουΐδ, 88 
ἰθπὰον 5,Γ888 ἰδ παίαταὶ ηυϊγϊπιθηϊ [0 8[166Ρ.--- 
ΤΏοΒο νη κυδγα 8} δη96]8 (ξοοά 688 Δῃ ἃ τη ΓΟΥ) 
Ὑ 111 ΔἸ σΑΥ 8 Ὀ6 ὙΓΠῚ. π|Θ δὲ ΤΥ ὉΔΟΙ δηὰ ταῦ Ὀδοῖς. 
λυ8( 85 θη χτϑαὶ ρυΐποοβ 50ὺ Δθτοδὰ (Π6Υ τοιιϑὶ 
ποῦ 9Ὸ πὑπαἰίἰοπάρα, κο ἰΐ ἰβ ψίἢ (ἢ 6 Ὀο]ΐονον. 
αοοάποθβ δηὰ σρθσοῦ ζοϊ]ονν Βἷπὶ 4] γα ν5---ἰ 9 
Ὀ]ΔΟΙΚ ἀδΥ8 88 γ7Χ6}} 88 {6 Ὀτιρηὶ ἀαγβ, (μη 6 ἀδγ8 
οὗὅἨ ἔδδίϊπες 88 γ7Υ8}} δ (η9 ἀδυβ οὗ ἔδαβίϊπρ, (8 
ἀγοΔΥΥ ἀαΥ8 οὗ νἱπίον 885 γ76}}] δ (86 Ὀγὶκμϊ ἀδγ8 
οὗ βυπιηοσ. Οοοάποθβ ΒΌΡΡ}168 οὐ Ὡδοάδβ δὰ 
ΤΑΘΓΟΥ͂ ὈΪοί8 οὔἱϊ ΟἿΣ Βἰπ8.---Ο. Α, Β.] 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΙ͂Λ. 

Α Ῥεαΐπι 977 Ταυϊα. 

1 Τθο οδυἱἢ ὦ (δ6 ΤΙΟΒΡΈἘ, δπᾶ [6 1] η688 {ΠΟ Γθοῦ; 
Τα ποῦ], δηὰ ὑμ6 0 ὑμαὺ ἀνν61}} ἐμογοίη. 

2 Ἐὸν Βα Βαίῃ ἑουμπάρα ἰΐ ὑροη [ἢ6 8688, 
Απά εβ δ] ἰβη θα 10 ρου Π6 ΗοΟαΒ. 

3 Ὕο 5881] δϑοοπμᾷ ἰηἴο ἐμα 81}] οὐ 86 ΟΒὉ ὃ 

ΟΥ Ὑ10 884}} βίαμα ἴῃ 18 ΠΟΙῪ ρἰδοθῦ 

4 Ἠς (δαὶ μϑι ἢ οἴθδῃ παπᾶ, δῃα ἃ ρυτο Ἀρατῦ, 
Ὑο Βαίὰ ποὺ ᾿ἰδδα ὑρ δἷβ βοὰϊ απίο υὙϑη}γ, 
ΝΟ βυόσγῃ ἀδορὶ {Ὁ} 

δ Ηδ 884]] τϑοοῖνα {6 ρα ἔτοτα (86 10Ε 0, 
Απᾷ τχἱ ὐθουβπθββ ἕγοια ἴῃς οα οὗ ΗὶΒ ΒΑ] γ ΠΏ. 

6 ΤῊ ἐδ π6 χοπογαίίοη οὗἉ ἴμθπὶ ὑπδὺ βϑοῖ μη, 
Ταῦ 5606 Κ (Ὦγ ἴδοθ, Ο Φδοον. ὅθ] δ. 

7 Ιλ ἋΡ γουγ ποαά8, Ο γα μαΐίεβϑ; 
ἀπά θ6 γο8 διε ὑρ, γ8 ἐνθυ δϑίηρ ἄροχε 
Αμὰ (μ9 Κίηρ οὗὨ ΡΊΟΣΥ 51.811 οομλθ ἴω, 



ΡΒΑΙΝΜ ΧΧΙ͂Λ. 18ὅ 

8 ΥἿθο ὦ {μ8 Κίηρ οὗ ρἼοτγ 
ΤῊὴθ ΠΟΒΡ βίτοηρ δᾶ τιϊρὮΥ, 
ΤῊΘ ΟΕ παϊρ τ ἴῃ Ὀαι]6. 

9 11ἢ ἃρ γουγ Βοδάβ, Ο γα ρμαϑΐββ ; 
Εγϑη ἰκ 
Απά [Π6 Κίηρ οἵ Ρ)ΟΓΥ͂ 818}] οοπιο ἴῃ. 

10 ὙἿ7ῶῆο 158 {818 Κίηρ οὗ ρ]οιγῦ 
ΤΙῊΟ [0 ΕΡ οὗὨ Βοϑίβ, 
Ης ὦ ἰδ6 Κίηρ οὗὁἨ “Ίουγ. 6188. 

ἘΧΕΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

1τ5 ΟΟΝΤΕΥΤΒ ΑΝ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.---Ασσογάϊηρ (0 
ἴδ ἰγδαϊείοη οὗἩ (6 Τ᾽ ]πα [18 ῬΒΑΪπὶ νγῦ85 δ πᾳ 
ἴπ (ἢ οι οἷο ΘΥΟΓΥ͂ ϑυηδν τοταΐϊης ἀυτίης (ἢ 6 
Ῥγεδοηϊδείοη οὗ ἰῃ8ὲ νῖηθ οἴἶογίηρ, δπὰ ἱπαθοὰ 
πίε τοΐρθγοησο ἰο {6 ᾿ἰἰβίουυ οὐὗἁὨ 80 Οτοαίίοη. 
ΤῊ δα αϊεῖοπ ἰο {89 {1116 πιά Ὀγ ἐμο βερίυδρίηί, 
τῆς μιᾶς σα βάτου, δοττοϑρομὰβ ψὶ (ΒΒ. ΤῺΘ 
Οθαγοῖ ᾿ἰΚον 86 Κη ἴξ ΔΡρτγοργίδίθ ἴο 086 {}}18 
Ῥβαΐ οὐ ϑυπάδγϑδ, 88 νοὶ! 85 δ Αἀνοηὶ δπὰ δἱ 
(86 εοπεδεογαίίοη οὗ Θμγοῆοθ. ΒῸΓΣ π|055 Τ6.ὺ 
πουϊὰ ἀϊνίἀο (Π6 Ῥβαΐπι ἱπίο ὑνγχὸ δη τοὶ αἰ ν- 
εηἰ 86] 5 (Επν α]4, ΟἸ58}}.}, (8:6 οοἰεδγαίϊοπ ὁ ἰδέ 
ἐπίγαπεε οὗ ελουαὺλ ἰπΐο ἴδ6 Ποίψ ῥίαοσε οὗ ἨΪΐδ 
ετκοΐου 8 ῬΤΌΒΘΠΟΘ βίδηθ οαὐ 88 6 ργουα ]ἶηρς 
ἰθουχῆϊ οὗ 9 ψ8ο16, νον μ88 8 οβϑοηςὶδὶ 
τθδηΐηρ ἴῃ (6 δβἰδίοιηοηί οὗ (6 ολαγαοίογ δῖ 8 
οὔδις Οοὐ απά Πα τοογελίρρετϑ. Αταοῆρς {)6890, 
[86 αἰ -ἐπιδταοσὶπρ πιοταὶ απαὶ ἀϊδίοτίοαὶ πλίατο οὗ 
{8680 τοϊαἰΐοηβ, βάνδποϊης ἥγοπι υἱοίοτν ἰο υἱοίοτῳ, 
ἷα Τοηογοὰ τηοϑὶ σοηβρίοιουβ 885 ἰπ6 ἀδοϊβὶνθ 
οδαγασίογίβιῖο ἴῃ (8 σοπϑ8ῖ8 (ἢ 6 ΓΙ ΘὮ 688 οὗὨ 
{86 αρρίϊςαίΐοη, οὗ 118 ΡΒ8]πι, ψὶτουΐ 18 ΓΠΟΓΘΌΥ 
θεΐης ἐψνρίεαί (οἷον, ϑιίον, Ηδηρβὶ.), οσ ἱπά θὰ 
,Ἀπεειαπὶς (ϑοὺ. ϑοιπιάιϊ, ὅ. Η. Μίοϊ.). Μοτο- 
οὐον ἴἰ 18 ποί ἴἰο Ὀ6 τορατἀοἀ 88.8 7γεε οἰοίλίπρ οὗ 
δὴ ἰάοα πΙ|ῖδβ οηοταὶ σγϑίργσοῃσο (0 (86 ἰθρ}6 
(Βπρ(.), 88 ἰῃηβιγαοίξζοα δηἀ οχμογίδιϊοη ἰοὸ {10 
οἰτἸΣθη 8 οὗ Ζίου (γ᾽ Ομ), οὐ 88 ἃ βοὴζς οὗ ἀοαΐοδ- 
ιἰοΏ ΘΟΠΙρΡΟΘΘα ὉΥ θανὶα ἴὸΣ ἕαίυτθ 86 ΔέοΥ (86 
ΘΣΆΤΩΡΪο οἵ Ῥδ. χνύ., δϊον (μδὺ ἴῃ 6 ρίωσε ἴον ἐδ 
ἴαϊυγα ἰδ 016 δὰ Ὀδ6η ροϊηϊοα ουἱ ἰο πἷπι ὉΥ͂ ἃ 
τατοϊδιΐοη, 1 ΟἾγοη. χχὶ. 22 (86 Βανθῖηβ, Βυ- 
ἀϊηχεν, Βοβοῆμπι., διϊ.γ). Μογϑουύον, 11 8 δῃ- 
ΕΣΕΙΥ ὉΠ ὨΘΟΘΒΘΔΤΥ͂ ἰ0 τορδταὰ (6 ἀοοῦγβ δηα χαίοβ 
τεῦ, 7 84., 85 (8056 οὗ (ἢ 6 ϑίοῃ!ε 61.016, δη ἃ [ἢ ΘᾺ 
ἴο (ΒΙϊοἷς οἵ 86 ἀοάϊδαίΐοη οὗ ἰμὸ ἰθαρὶο οὗ ϑοίο- 
πον (ὲ οι[6). [0 ΠΠΔΥῪ ῬΓΟΡΟΥΙΥ Ὀ6 Γοΐεγτρα 
ἴο (Ὧ.8 ΤΟΥΥ δποΐοης οἰΐδ4 6] οὗὨ Ζιοη, δπὰ (ἰ6 οὁ668- 
βῖοπ (ὉΓ 1.8 δοτηροδί(ἱοη ὉΥ Ὠανίὰ ἸΏΔῪ Ὁδ Του πὰ 
ἴω 186 τεπιουαΐ ο7 (λ6 Ατὰ οὗ (λε Οουεπαπίὶ ὉΥ Ὠανὶὰ 
ἤγουν Κιν)δι ἢ 7 6ατίπι ἰο Μι. Ζίοη (ατοίϊυβ δηὰ 
τοδὶ ᾿πίθγργοίθσϑ). Τποα θενὰ Βδὰ ἰΐ ρμἰδορὰ 
δ 8 ἰθΐ βοῖ ὮΡ δβρϑοΐβ!ν [Ὁ ἰΐ δύζου 18 νἱοίοσὶ- 
οὔ ἐχρϑάϊ ἰοη8 (2 ὅληι. Υἱ. 17; σοωρ. χὶ. 11]; 
1 Κίηρϑ ἱ. 89), τ δ 118ὺ [86 ΔΜοϑαϊὶς ἰθηΐ τοδὶ ποα 
δὶ Οἴθοου (1 ΟἸτοη. χχὶ, 29; χνΐ. 89), δῃὰ οῃ] 
ΔΓ αγὰβ δὴ Ροὺ Μὰ 1[5 γ6686015 πᾳ {Π6 ἰ6πὶ- 
Ῥὶε οὗ βοϊοτηου (1 Κίηρβ υἱϊὶ. 4). Τὴ ροϊπίβ οἴ 
οοπίδοί τὶ Φογοΐϊδ ἴῃ (ἢ 6 Ἰδησιάχο οὗὨ {ἢ 6 
εσργοβϑβδίουϑ (ΗΠ Ἰσὶ) δῦ οἿ]γν οὗ ἃ ΥΟΥΥῪ ρ6ΠΟΓΑ] 
δὲ ἰηδοδηΐϊία Κη, αηὰ ἰδ τοϊαιϊ οι Ὀοίτθοη 
γε. 8 δηὰ 4 οὗ {δΐ8 Ῥαβδὶπι δπαὰ ΡΒ. ΧΥ. ἰβ ποὶ ἃ 
ΤΏΡ ΘΟΡΥ. Τμ6 ἰοηο ΜὨΐϊοΝ ΡΆ58608 ΟΥ̓́ΘΟΤ ἔγοτη 
δε ἐϊάδοιΐο ἐο ἐμὸ ΒΥπιπΐο δ δ᾽ηοϑὲ ἀγατηδιΐο 

ἐλοπι Ρ, γα νου δϑυηρ' ἀΟΟΙΒ ; 

οπαγδοίου, μ88 οἴδῃ ϑὰ ἴο ἐπ βυρροδίἐΐοῃ οὗἁ 
οἰόογαβοθ (Βοβθηπι., ΤΒο] 0 Κ), τ ο86 ΓΘΒΡΟΏΒΘΒ 
θε} ἰχϑοῖν μα 8 δὲ ἄγβὶ Ὀθ]ονν δὲ 89 ἔοοί οὗἩ Μί. 
Ζίοπ (Υγ6Γγ8. 1-6), δῃηὰ ἰθῃ δῦογνο δἱ (86 οἰἐδ 6] οὗ 
Ζίοι, δπά οί ἰπἰοτταρίθα ἀπὰ οηγιομοαὰ ὈΥ 8010 
γΟΥ865.Ἐ 

ϑίν. 1. ἴον. 1. 15 1685, ἀδηοίοβ τὶ δὰ 
ῬΓΟΡΘΡΙΥ 1(8 ἐπλαδέίαπίΣ (Ὁδαϊ. χχχίϊ!. 16; Ῥββ. 
Ἰ. 12; Ιχχχὶσχ 11: οορ. Απ|ο8 νἱ. 8; Ῥββ. χουΐ. 
11 ; χουν, 7), Ὀαὺ αἸΐονβ ἢ Κονῖδο ἃ τϊὰοσ 60Ὲ- 
οορίίου, ποι 8 δρρι θα Ὀγ {89 Αροβίϊ Ῥϑυὶ, 
1 ον. χ. 26, ψὶῖ σοΐογοποθ ἰο (86 οαἰΐϊης οὗ 
β68}. 

γεν. 2. Τὸ οαγί, δβρϑοίβ!γ (ἢ6 οτὺ οὗ ἐδ9 
θαγὶ ἢ ([88. χὶ. 22), 8 ῥα Υ ἀθείρπαιοὰ 88 
Ὀουπάοὰ δηὰ βυτγουπάρα ὈΥ (Π0 οσθδῃ (ΤΟΥ. 
γΠΔ;. 27), 8ὸ {μὲ (16 ογὉ οὗὨ (06 ΘΑΥΘῺΒ γοϑίβ 
ὍΡΟΣ ἰΐ (Φο0Ὁ χχὶϊ. 14; χχνί. 10), ραν 88 παυϊης 
8909 ἔοτιδι οί οἵ ἐλε τοαῖεν (6. ἱ. 9) ἀπά ΓΩΪΥ 
οϑἰ8 Ὁ] 886 ἃ (ῬΒ. οχχχυὶΐϊ. 6; οοτῃρ. οἷν. ὃ 84.) ὉΥ͂ 
θινίηο Οπιηὶροίθησα ὡῴοπ 0 6 υηδίΔ 16 δηὰ θ0ο6- 
ἰυδιϊηρ αίοτϑ (9 οπδὴ ἰϊ. 4), 8ο ἰδὲ ἐμ βουγοθ 
οὔ ἐμ6 στοαὶ βοοὰ (ἄθη. νἱΐ. 11) δὰ ναίθτβ πον 
188 θαι (ἔχ. χχ. 4) τὸ τηϑηιοηθά δ᾽ χη πο 
ἰοροίμοῦ πὰ ἰμΒ0 ποαύθηδ δηἀ ϑάσὶῆ. Τ16 
τδίουβ, ΒΟΎΤΟΥΟΥ, 8.6 ποί (6 Τουηάἀαιϊοηβ τὶ ϊο ἢ 
648επίϊαϊϊῳ Βαρροτί ἐμ θαγί. ϑαοὶ ἃ ἐουηδαῖϊοι 
ἷθ (89 Οπιηὶροίοηοα οὗ ἀοἂ (ΦοὉ χχχυὶϊὶ. 6), το 
..45 δαηρ (16 Θαγἢ ὁπ ποιμίης (ΦοὉ χχνΐ. 7); 88 
ἰ9π 16 ΑΌΥ88 δηὰ (6 ἀδοροϑὶ υοσ]ὰ Ὀο]οῖν, 8.0 

ΦΙΤΙο ἵτο ρμδγίβ οἵ 19 ῬβαῚπὶ ΑΤῸ ΒΠΑΓΡΙ͂Υ ἀϊν  ἀοὰ, Ὀπὶ 
τηἷθ ἀοθ88 ποὶ 7ι18{{ΠῪ Εψα] ἃ ἴῃ τορχαγάΐηρς ἔθ πὴ Δλ8 Οἰ ἤογθης 
Ῥβα μηδ. 6] ΠἸἸΘΟ ἰθ8 ΤΠΟΤῸ σογγοοῖ ἴῃ τοκζαγάΐϊ ἴμ0 δγεὶ 
Ραγί 5 βυης αἵ ἴΠπ9 ἴοοί οὗ {πθ πιοιιη αἰ δηὰ ἴδ6 ΟἿΟΣ μι 
δῦογνο αἱ [9 οἰϊπ οὶ, δὰ 10 θοθῖηθ ὈσοίοΥ ἴ(ο γτομκεγὰ ἴμ6 ἢγβῖί 
ῥϑτὶ οἵ ἐπ Ρεδί πὶ 88 εοιιροδοά [ὉΓ 83)ηἀ βυηρ Ψ ΠΘῺ [ἢ 9 ἔδϑίϊ- 
Υδὶ ργοσοδαίοῃ Βαϊ το ὑδίογο ἴποὸ ποπδο οἵ Οροὰ Βάοῃι, δ 
1) δοοοὰ ρα δὲ [ΠΟῚΓ ΔΡΌΘΔΓΘΠΟΘ Ὀοίογα ἐῆο μηΐθα οὗ Ζίοῃ. 
Τὴὸ ἤγδι ραγὶ Θχρτοαβοα [6 (θο μα οἵ αν ἃ δηὰ [ἢ Ῥϑορὶθ 
ἰῃ [89 Ῥγοόδϑῆοο οὗ [πδὲ ΠΟΥ δὺῖκ νῃϊσυ δὰ οἰαδϑιϊβοα {ἢ} 6 Γθ- 
υθ}]} 9 1θγαϑ ἴθ, στἰπαϊοαῖθα ἰζ8 διηοιγ διλοὴς ἔθ ῬὮ]]- 
δι! πο8, δι  τθη 18:6 πιϑη οἵ Βοὶἢ βῃθιηοδῇ (1 βαπι. Υἱ. 19 84.), 
δηὰ [89 ὈΠΉΎΔΥΥ ὕζζαῃ (2 β8πι. Υἱ. 6). Υϑτβ. 1.2 16 ἃ βοῆθγαϊ 
ὁδοόοτυδ οὗἨ ῥὑτγαΐθο οἵ ἴη0 Θοὰ οἵ ἴδ ψ᾿ΏΟΪο δαγι ἢ. ὙὝὙΓ. 8 ἴθ 
ἴμο ἰηφυΐτν, ῬΘΥΠΑΡΒ οὗἩ δ δβίημίὶθ τυοΐοθ, πὸ δβ)8}} ΔρΡΡτοΟΘΟΣ 
τ} 8 ΠΟΙΥῪ αὐ δὼ ρῖίδοο δηὰ (9 Ἀ}}} τ ογὸ ἰδ τοθῖθα νγ88, 
ἴοτ ἴ6 τἴγ)8 Ὀοΐπς, [6 ΒΟΙΥ͂ Ρῖδοθ δηἃ ἰδ ὨΟΪῪ Ὧ1]. Ζίοη 
οου]Ἱὰ ποὶ ὃ9 ἐπ|6, 88 να] οοη θη 48, θη} [Π 6 ΔΚ λα ὈΘ6Ὲ 
οβίδυ] δοὰ ἴμογο. Ὑοτβ. 4, δ αἰτὸ ἴῃ ΤΟΒΡΟΏΒΑ, ΤΊΤΟΝ 
κου 8 ΌὉῪ δ δἰ ηρ)ο νοΐοο: δ ἰδδιὶ Βα οἴθαη ΠΆΠΒ δ΄ 9 η6 
ἄδγο ἰομοΐ ἴη6 δὶς : ἢο [δὲ ἰ8 ρᾳΓΟ ἴῃ ὨσδΔΓί, ΔΙΟΏΘ ῬΝΔῪ ΘΗ ΤΟΥ 
ἱπίο πὲ δδρογοά μιν; δ ΔΙ'οὔθ Μ{ΠῚ)[ σοσοίνο 1:6 ὑϊδεείηρ οἵ 
Οὐοὰ Βάροτα δηά ᾿ἶ8 ἤοῦβο. Οοιῃρ. ἴπ9 ψογὰβ οὗὁὨ [8 τηϑῃ οὗ 
ΒΟΉ Β)γοιηδδὶ : “ Ἧδο ἰ5 ΔΌΪ6 ἰο δίπηὰ Ὀοίοτο [ἢ9 δοΙῪ [οτὰ 
αοά γ᾽" (1 δδπηι. νἱ. 20), οἔὗἡ θεν, “Ησνν 8ῆ4}} (πὸ δτκ οἵ [9 
[μοτὰ Θοπιθ ἴο π|9 ἢ" (2 δδτὼ. τἱ. 9). Υοτ. 6 ἰ6. ἐπ νοΐοϑ οὗ [ἢ 9 
ΕΠΟᾺΙ οἰιοσυ8. Τῆηΐβ ἰδ ἃ ξοπογβίίου βοοκίηρς θῇ ονΆ ἢ 5 ίλσθ, 
ὁ ἰ9Θ ύδοοῦ. Τηο δβοοοηὰ ρμϑαγὶ τᾶν βίης αἱ ἴπ μηΐος οὗ ΖΊοη. 
ον. 7 ἰ5 δ ΦΘΏΘΓΑΙ ΘΠΟΓΌΒ οὗ {ποθ ἐγ ἈΡΠαΪ Ῥγοσρβείοπ, οΔ]]- 
ἰπρς ρου ἰδ ΟἰΥ ἴο ΟρΘὰ ἰἴ8 καῖϑϑ ἴο Φοβόναῃ. ΥΓ. ὃ ἰδ (ἢ 9 
ηυοβίίοη οὗ ἃ δἰηρίο νοΐοθ ὕγροῖ ἴἢ 9 ὙΧ81{6: δ ἰδ τἰ8 Κίης 
οὗ κου 7. ον. 9 ἰβ 1:6 Τοϑροῆβο οὗ ἃ βίηκίο τοΐοσϑ, τοοϊ ἰης 
[Π6 Ἑοδαγδοϊουίϑείοθ οἵ {π|9Ὸ Κίηρ οἵ σίοτγ. [0 νογ. 10 (10 
ἄθμογαὶ ΟἹ ογιθ ἰδ 686 Πρ {Π0 αιοδιίοῃ τ ῖ ἢ ΘΠ ἢ 518 δηα ΤῸ» 
Ρ[ο8 πνίτὶ ἃ ὑγἱα ρα ὶ δἰσγαίη, οἹοδκίῃρ ἴὸ Ῥβδ!Ω.--Ὁ. Α. Β.] 
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Ὀοηθδίι [86 τγαίοτϑ (100 χχυϊ. 6). [ί 18 δοσογά- 
ἱηΖΙΥ ἱπδαάπ βϑὶ Ὁ] 96 ἰο ἀονυίΐίαί ἔγοιαη ἰμ6 υδβι6] 
τηοϑῃΐηρ οὗἁ ἀΐ ψὶς ἢ πογὰβ οὗ Τουπαϊΐηρ δῃὰ οπἰδῦ- 
᾿ἰβῖης δηὰ ἰο δοσορὶ 6 Γ0 {6 τηθϑπίης οὗ ὈΥ, δἱ 
{λεθῖ αἴτος 9 ΒΔΌὈΙΠΒ), ΟΣ ΟΥΟΡ (Ὁ )γη, 

οἷον, Ποηρεί.). 
ϑδσ. 11. 7ον. 8. Αβοϑθῃᾶ ἰηἴο ἴ86 Ὦ1}1 οὗ 

ὥοδονδῆ.--Ηυρζο]ὰ : "Τὴ ΐΪ8 ἰηάϊοδὶθβ ῥγἰπλᾶ- 
ΤἾΥ υἱϑι πα (μ6 δαποίματῳ (Τ πιρ19), αὶ ἰδ 5 
Ὀογγον θα ἔγοτῃ υἱδιηρ 86 ἀωπιαη ἀοιιδὲ οὐ ἰθηΐ, 88 
8 Κυοδὶ δηὰ δμδνΐηρς (Π6 Ῥυϊνί]ορο οὗ ἃ συρδὶ 
ἐπογοΐη, ᾿ἰκὸ Ῥ8. χυ. 1, “ ἀνγ6}} ἴῃ ΤΥ ΒΟΙΥ δ1}},᾽ 
δηά “00 ἃ χυσϑ8ἰ ἰῃ ΤΥ ἰομί ;᾽ (86 ἔα γ08 το ἴο 
Ὀ0 υπάοτγδίοοα θΓο ἱπῃ ἔπ Β8Π|6 ΨΦΑΥ͂ 88 {6 Γ0.᾽ 
---Βιαῃᾶ ἴπ ἘΠῚ6 ΒΟΙΥῪ Ρ]806.---Τ 8 18 υδϑοα οἔὮ 
[86 ρῥγίνι]οο οὗ {π6 ζαοϑὶ οὗ αοα δηά τοΐϑγβ ρῥτὶ- 
ΤΩΔΤῚΪ ἰο (86 ρΥἰνίο56 οἴ (6 ῥτὶθϑίβ δῃὰ ον ιθδ, 
δὰ ἰπθῆ09 ἰῃ 8 βρί γι] δθῆδθ (09 ἰδ ὙΠ10]6 
ῬΘΟΡΪο 88 ἃ παίϊοῃῃ οὗ ὑτίϑϑίβ ἰο (86 ογά. Βοίἢ 
{8μι680 ΘΧΡΤΟΒΒΙΟΏΒ ΔΙῸ υϑοα οὗ 8660688 (0 80 88η0- 
[ΌΔΡΥ ΟΥ̓ {Π:9 ΒΟΙΥ ΡΪ]Δ068 οὗ (1:6 δγῖκ, 16 ἢ ταϊρμὶ 
ποὺ ΟὨΪΥ͂ Ὁθ βεἰά οὗ Ζίοι Ὀυὲ ᾿ἰΚονὶθο οὗ 5110 8 
διὰ ὙΒΟΥΘΥ͂ΘΡ οἶδο (9 δσὶς οὗὐἨ (86 οογθηδηΐ 
τοβὶοα.---Ο. Α. Β᾽ 

ϑίν. 111. γον. 4. [Οθδῃ Βδῃ 8, πὶ ϑρθοὶα)] 
Τοογθποο ἰὸ ἰουσῃΐης βδογοὰ (μη μκ8 δηὰ τὶ 8 
τΟῦΔὈΪ6 τοΐθγθησο ἰο ἰδ υηοΐϊθϑδῃ δαπα8 οὗἁ 
21Δ}.---ΟΑ, Α. Β.].- -ὌἾΒο Βα ποῖ ᾿ἰξθἃ πρ 

Ὧ}5 δοιὰ πηῖο νϑῃΐῃν .---Τ}}}5 οδυβο 8 Ρδ γΆ}]6ὶ 
ἰο {89 ζο]] οί ομ6, δηἃ ΘΧΡΤΟΒ868 ἰἢ6 οἴδοτγίϑ 
δηά εκ γίνη ρζβ οὗ ἐδ 8ο], δῖοι οογγοβροπᾶ νυ ἢ 
(86 [8189 οδί ῃβ δπὰ ᾿η ογΉ ΔΙ Ῥγοοθὰθ δα 80- 
ΟΟΙΙΡΒΗΥ ἰμθ. [0 18 ὉΠ ΘΟΟΘΒΒΆΤΥ, πο ΓΘοτΤΟ, [0 
Τορβδτὰ (Π9 ζΘΏΘΓΑΙ ΟΧΡρτοβδίοη ἴῃ (μἷβ οἴδιδθο, 
ΒΡΓΠΟΟΒΕΥ 88 Δἰβοβοοά (ϑὅγγν., ΟΠ] ἀ.), οσ ἔβ͵88 
οοὐγὶπο (υϊΠ6 Ὁ), οΥ 88 ἸΔΟΥ͂ ἴῃ ἃ σου 

80η86 (Θ6 Ὁ. ϑοδαιἀ ), ΟΥ̓ ἱπ 8. ἷσοῦ 86η860 (8.160), 
δου ἰΐ ἀοδὶ σηδίθβ (Π6 νταΐη δπὰ ἔτι γοϊουβ ἴῃ 
ἄθμοσαὶ, δὰ ἱμογοΐογο ἴῃ 8 βρϑοὶδὶ οα80 πιϊχεὶ 
ΠΑΓΌΓΑΙΪΥ Β4ΥΘ ἃ ΠΊΟΓΘ Βροοὶῆσ τοΐογθηοθ δηὰ 
ταθϑηΐηρ.---0 Κγγ. δά Ομ α]ὰ. δἱ 6 βδτηθ {ἰπηθ 
Ῥυϊ Βύγοαῦ δὲ οδοθ ἴῃ ρἶδοο οὗὨ ἸἰΠ ἂρ ; δὰ τυ ]]δὲ 
189 Ἰλίου ῬΑΥΔΡΏΓΒΒΕΒ, ἴο {μ6 ρα] οὗἨὨ ὑμθ δου], 
(ἢ6 ΓΌΥΙΘΥ ΒΘΘΙΏΒ, ΟΥ̓ ἰϊ8 ἰΓΑΏΒ]αιΐοη “Ὁ 18 
δοι],᾽᾽ (0 ιανὸ ἰπουχαί οὗ (0 νγὺ6}}-ππόοῦγσῃ ζοΥ- 
ταῦἷα οὗὨ οδίμδ, τυ ιΐοῃ, ΠΟΎΘΥΟΥ, τγὰ8 ΟὨΪΥ υδοὰἃ 
ὈΥ ΨΦοθονδὰ (Απι|. νἱ. 8; Ζ6γ. }].ὄ 14. Τὴὸ Βδῦ- 
Ὀΐη8, τὶ ἢ ΟΧΡΓΟΒΒ γοΐογθησο ἰὁὸ (818 δῃὰ δἱ (6 
ΒΆΤΩΘ ἰΐπηθ ἰο {86 Ῥτομίδιιίΐοη Εχ. χχ. 7, ρυϑΐονυ 
{πῃ γοδάϊηρ “ΤΥ δΒου],᾽ 16 ἢ} 18 ΥΟΤῪ ἀππδι8] 
δηα δὰ8 ΥΟΥῪ 11{{10 ϑιρροσὶ, Τμΐϊθ νου Ὀ6 ρμαυϊ 
ἰηϑίρδα ΟΥ̓ "“ΤΩΥ ΠδΠ]6,᾽) Ὀοοδυδθ αοα ΗϊπΙβο] 
ΒΡΘΔΚΒ Π6ΤΘ, ΟΥ {86 δου] ἰ8 8 ῬΆΓΔΡΏΓΑΒΘ οὗὨ (6 
Ῥογθου (βιίδημρο). 

[ὑον. ὅδ. ΒΙιοβείῃβ τοΐοτβ ἰο {6 ὈΪ]οϑβδίηρ οὗ 
Ονοὰ Εάοτα δηὰ ᾿ἶβ μοιιβο.---Ἐξὶ  ΒΙΘΟΙΒΏΘΒ8. 
--Βο χ860}: “ΤῊΪ8 ἰ8 16 σὶ ὐθουβη 688 οὗὨ Θοά. 
δίϊοσ τσ πο οτϑθη ὑπο τἱχιΐδουβ, Ὀὰΐ ηοἱ ἐμ Β6]7- 
Υἰχῃίθουβ, ΒΌΏ ΚΟΥ δηὰ ἐπἰγϑί, ὑμαΐ το γ8] ρογΐθο- 
(ἴοι ψΙοἢ 18 [86 γοϑίογοα δηὰ γοδ] ζοὰ ᾿τηαρο οἴ 
αοα: ἰγτδηβῆρατγαιου ᾿πίο {Π6 παρα οὗ ἰμ6 ΗΟ]Υ 
ΟΘηε ΗἸπι86].."--Ο. Α. Β.] 

γον. 6. πο (6) [896 ζϑοῃθσαϊίοι οὗ ἴΒθ τὰ 
δῖ Βοοῖς δἴϊζον Ἐξίτω, τμαὶ βϑοϑοὶς ΤὮΥ ἔδοο.--- 
800} .---[Τ 086 τθδο βοοὶς δϊοσ αοὰ, γῆο ἀδδίγο 
ἰο δβοθηά 1ηἴἰο 6 81} οὐὗὁἨ Φομονυδῆ, βίδῃα ἰῃ Ηἰ8 
ΒΟΙΥ͂ Ρίδοο δῃὰ 860 ΗΪΐβ ἤδσθ, ἅτ 5000} ῬΘΥΒΟΠΒ 8ἃ8 
(8086 9 ἀοΒϑον 68 ---ἼὮ 9 σοπϑιϊτα 6. 8 ζοποτα- 
(ἴοῦ, 8 Τ806, πὰ (δαὶ σοηογαίϊ ου ὈΘΆΓΒ δ6 ᾿ἰδίο- 
Σ108] Ὡ8πὶ0 οὗ 98000.---. Α. Β.]. υὑαοοῦ ἰΒ οἱ πον 

(19 ΒΔ ΥῪ οὗ τδ6 Ῥγοσθάϊΐηρς Ῥγοάϊςαία5 ἴῃ (ἢ 9 
μἰδίογ! 8] ἀοβηϊ(ίοη. 188. χὶῖν. 1, 2 (πιοϑὲ ἰπίου- 
Ῥτοίοτβ δὶ (86 88:10 (π|6 τυ} Δ ΘΠ Ρ ἢ Δ[10 8686), 
ΟΥ 186 νοοείδνο αοα νμϊοῖ Ῥτθοθάθα ἱΐ 88 Ὀδθη 
ἰοῖι οὔ (ΒΙατΐη., ὕόοκοὶ, Επναϊά, ΟἹβ}., Ηυρΐ. 
ῬΘΡΟΜῺΘ7), τ ϊο 18 {86 τοδάϊηρ οὗὨ 2 οοὐά., 
Θῃηἶΐο., δορί. δὰ Ῥεβοῆ. Εν ἰδ6 ἰγβηδὶαἰϊοη 

“πη 7600 (γείδοϊ., ΟἸοτῖσθ.) 18 χκτδιμτηδϊοδ}}ν 
᾿πδαπιὶββὶ 8]6; δῃηὰ ἴο ΒΌΡΡῚΥ ““Δ16,᾽᾿ Ὀοΐοτο Κ6- 
60) (Ηϑηκβί. [ΑἸοχϑαάον]}), τὶ (ἢ (ἢ. 6 Βα ρροδί οι 
οὗ δὴ ἱπάοροπάδηϊ οἷδυ8θ Ῥ4Γ811.] πὶϊὰ (ἢ 6 
ΤΌΣΟΥ ΤΩΘΙΌΘΥ οὗὨ ἰδ 6 γ6γ860 δῃᾷ ἴῃ 8ῃ δχρ]δῃδ- 
ΚΟΡΥ 8086, 18 Θοῃῃθοίθα ΜΠ} Ῥγοτηἶβοδ δηα ἀΐ8- 
(ἰποιϊοῦβ ἰμ8ὲ ἃΣ 6 υπ θη Ό]6. 

ϑιν. ΕΥ̓. γον. 7. Τῇ ὡΡ γοὺσ μθ8ἅμπ, γθ 
ξαῖθα.---ἥοταθ, οί ὑπαογδίδηἀίηρς [9 »οείγῳ οὗ 
(πὸ δχργοϑδῖου (αοὲοσ, ΟἹογῖο., θηθιῃ δ) 8 Υ9 
τοίεγγοα 186 ““οδβ᾽" αἰτοῦ ἰο {86 ᾿ἰηίεὶδ οὗ 
{80 ζαίθϑ: οἴμοῦβ (ΕἸ η.) μανο τοΐοστθα ἰὸ 
86 ζυδτὰβ οὗ {μ6 ζαίο8 οὗἨ ϑαάγνϑῃ πὰ (8 1 8})]- 
ἰδηίβ, τὴ 4 Μίοβϑίδηΐϊο ἰηιογργοίδιο οὗ ἰδ9 
Ῥβαΐπι οὗἩ (ἢ δϑοϑῃβίοη οὗ Ὁ γἶβί, νυ ῃῖ]ϑὲ (ἢ 6 τη8- 
δου ἐπιρλαδῖζε ἰοο πιμεἢ 6 σαταιϊνε Ἰδησυδζο 
(γαίδο]., αεοἷον, Βοδηιάι, Φ. Η. ΜΙοδ.), δὰ 
ἀπ }κ οὗὨ (6 Θῃίγϑη06 οὗ αοἀ ἱπίο ἰδθ Βοασί οὗ 
ΠΊ6Ώ, ΟΣ ἱπὰοοὰ ἀκλρν ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ τοὐοοὶ [86 Γ6- 
ἔογοποο ἰο ἐμ6 τὶς οὗ ὑπ6 σογθηβδηί.--- 1 Ὁ γ ΟΌΣ- 
ΒΘΙ͂ν 98, γ9 ῥσέύσεϑνϑὶ ἅοοχα.---Τ δα τνδο ἰπϊηκ 
οὗ 86 ἰοιαρὶα ταῖμον ἰπδη (86 οἰἰδ46] οἵ Ζίου 
ἰγϑηϑίδίθ, “" εὐογίαδίϊπς αοοτα᾽" [Α. Υ.]. Βαὶ 
{π6π ἰϊ σοί δὶ ΠΥ ἀο068 ποὺ πγθδῃ ἐιο ἥτγπι δεαί 8ΙΟΥ 
Ἰοὴξ πδῃπάοσίημβ (Κἰποι, Βοβθηπι.), Ὀὰΐ [89 
ἀν οὶ πρ οὐὗὁὨἨὨ (86 Εἰονηα]) (1 Είηρβ Υἱῖϊ!. 18), αϊά- 
ἐπ ὕογευεν (ῬΒ. οχχχῖϊ. 14) (Ὁ αἰνίη, Ηυρέ,, Ηἰϊ- 
5). Ἥ :. οδπποὶ ἰδιηῖς οὗ ἀοοῦγβ ἰὰ {πὲ νογὶά 
(μα Π6γ), Ὀθσδιι8θ δίσπι καΐηβ 1886 πιεδηΐηρ οὗ 
“ποῦ ᾿ ΟὨ]Υ͂ δου [88 οοτῃρ]οίΐοη οὗ (π 6 σδποῺ 
οὔ ἰδ ΟἹὰ Τ᾿ οδίδιοηΐ, Ὀυΐ οἸθο  ἤθΓο ΓΟΙΟΥΒ ΠΟΥ͂ 
Ὀδοκνγὰβ ἰὸ ῥυΐπιουδὶ ἰἰτηθ8 (6 θη. χὶϊχ. 26; 
84. ᾿νὶϊ}. 12), δὰ πον ἰογνγασγὰ ἰηΐο οἰθγηϊγ 
--ΚΠίηᾳ οὗ ρἴοτγν.--Τὴο. τὶς οὐ ἰῃ6 σονθηδβηϊ 
ταῦ ποὺ ΟΠΙΥ͂ δ᾽ ὈΘΔΡ (86 πδηθ οὗ “96 Πον 8} 
(2 Βδτω. νυἱ. 2) 88 {8 ἰβγοπθ οὗ ὅοἀ, Ὀυΐ |{|κ6 τῖ89 
Ὅ68 δἀάγοββοα 88 Φεδβονδὰ (Ναπι. χ. 8δ 84ᾳ.), δπὰ 
83 Φοβουδὴ 6 ἠϑδιηοά {6 φίοτΥ (1 ὅδαι. ἱν. 2] 
84.), οὐ Μ᾿ ἰσἢ δοοοιηὺ (Π 6.0 ͵β ἢ Κον '86 δδουὶ δὰ 
ἰο ἰξ ἐδο ναῦὶῖκο αἰνθυϊοΒ τοῦ αοὰ δι88 
48 {Π9 σμϊοαϊη οὗ Ηΐβ ρϑορῖὶθ (Νυπι. χχὶ. 4; 
Ρβ. Ἰχυὶὶ.. οἱ αἷ.}). 

ιν. Υ. εν. 8. Τ686 ταῦ] ῖκο αἰἰγ Ὀα.65 (ΕΣ. 
χυ. 8; ἴβ88. χὶὐἰ. 17) ἅτ ΒΟΓΘ ΒίγοηρΥ ΘΙ ΡΒ8- 
εἰχοὰ πίιἰϊμουΐ σοταροι!ης 18 ἰο τη κΚ οὗ [δ6 
Ὀγίηρίπρς δος οὗὨ {ὁ ἂὺῖκ οὗ 186 σογθηδῃϊ δίϊοσ 
[86 σοποϊυαβίοη οὗ ἃ Ββυσοοδββίαϊ τὰν (0) 6 Ἡ οἰί6), 
οΥ οὗἩ (80 δσοπίγαϑὶ Ὀοίνγθοηῃ ἴδγϑοὶ δηαὰ ποθ θη 
..........ρ:.-.ΠθΠΓ11:...-..............-.ὕ..ὅ«Ψ.«-ὕὃᾧ;Ὅπἰιτἶπ-ἥύππ-ππ-ππ

Ὡπ πὸ 

Φ [Εν]: “Α πον Κίῃκ ἰ6 δου ἴο θηΐοῦ [6 δηοίϑοΐ διὰ 
γοῃόγϑῦϊο ΟἸΥ, δηὰ ἱπάοοα (ἢ6 Βίαποδὲ πὰ πρὸ εἰοδῖ οοῦ- 
οοἰναθῖο, Φοηονα ΗΠ δ61ζ, θα Πτοηϑὰ ὑρὸπ [ἢ 9 Αὐτὰ οὗ ἰδ 

Οονοηδηῖ. ϑυςοῖ ἃ Κίηρ ἮδΔ5 ΠΟΥΘΥ Θπ ογοὰ [8 ΟἿ, δὰ ἴδ9 
ΑΤΟΥ ψαῖοδ, ΑἸ ΠΟΌ ἢ ὙΠ ΓΔΌΪΟ ΙΓ δρθ, ΔΓΘ ἴοο 5128}} αϑὰ 
πιοᾶη ἴογ Ηἰπι (ἴον {9 μοϊμΐ οἵ [19 ραΐοα τηυδὲ οοττοδροπὰ 
Μ (ἢ ἴ86 ἀϊ απ οἵὁὨ [809 Ἰογὰ Ὑῖὸ θῃίοτθ ἔΐοσῃ, 80 δαὶ δὲ 

{ἰπιοὸ5 ραῖοβ οἵ ΟΧΊΓΔΟΓἀΪ ΠΆΓῪ αἰζθ 6 γο ὈΌΙῈ, οοταρ. γον. 
χνὶϊ. 19. ζοιστι. αΔ.,ὄ 18δ6δ, 11. ν. 419; ΜΠΉΣΙΠΒΘΓ Β 

καπίδολε διμαϊΐση, Ὁ. 828, δ 8ᾳ.). ΤΠοδ6 ὙΠῸ ΒΟΘΟΙΏΡΘΏΥ ἴἢ0 
Ὡον Ως ΟἈ]] ἴο ἵπότὴ ἔγοπι ἃ ἀἰβίδησο ἴο 1 {Ὸ τ} ἘΘΙΏΒΕΙ͂Ὺ 
δα Ὀρσοπθ ΤΟΝ Ἐ6η|8 Α.8.} ᾿ 
ὁ [ΤΠοιηδοῦ᾿ Β ζαπα απὰ Ιδ6 Βοοῖ, Ὁ. 244. τοίογτο ἴο Ἐπ ,.πξ- 

αἰθηΐ ΔΉΠΟΥ οὗ ἐπ ἢρ υν ἴπ6 καΐοϑ ἰηδίοπιά οὗ ορθηΐῃς 
88 νι ρτοδβοηῖ.---(ὑ. Α. Β.] 
1 (θοΠΖας ἢ : “ Ὑπὸ ΟΓΥ, “ἸΠῚ θρ γοῦτ Ποδάᾶβ, γο βα ἴθ, Σ᾽ δον 

οαβοη τ }}} 116 δΆ τὴ 6 Τηοαπίηρ ὧι ἴΠ9 τοῖσθ οὗ ἴπϑ ΟΥ̓ ἰπῆ, 48. 

χὶ. 3: "Ῥύθρδαγο ἴμ0 ἩΔῪ οὗ ὥϑμουδῖι, ᾿θυοὶ ἐμ (89 Ψ1Πἀς γτῶρᾶὲ 

δ Εἰ κΠΎΤΩΥ (οΣ ΟἿ αοὰ,""-Ο. Α. 8, ὶ 
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βδιϊουβ (Ηἰι τὶ ᾳ).--ἰἈΔικὺν ἴῃ Ὀδι:19.---ΑἸοχ- 
δον: “Το πογὰ ἰγαπδίδιοὰ πε σλίψ, δ Βουρὰ 
ΡΓΟΡΟΥΪΥ δὰ δαϊοοϊΐυθ, 18 δοῃϑίβηι Υ ὑυβοα 88 8 
βόδῃ ϑυϊϑιδηίτοα, δηὰ 8 80 ποᾶγοϑί ϑαυϊΐϊγνα]θηί 
ἷὰ Ἡοῦτον ἰο 186 οἰαϑβϑίοδὶ ἰδθγπὶ ἦεσζο. Βαυΐ (ῃ9 
εἰπιρὶ6 πια)οϑὶν οὗὁἨ αν 8 ἰαηρυδρὸ που] Ὁθ 

ἴῃ ἰγδπϑιδίϊοη ὉΥ (6 80 οὗἉ ἰμἷδ ποτὰ, 
δὲ 61}}} τηοτὸ ὈΥ͂ ὑπαὶ οὗ (80 οοπιδὶ πδιΐοη, ππαΓ- 
δαὶ οΥ τοῖξίατῳ ἈΘΓΟ, ἴῃ (86 οἶο Ὁ οἰδιβοβ. 7ῃ6 
465 Ὀοΐδ ἴῃ (ἷ8 δηὰ οΟἰμοῚ ΐἷδοθθ ἰ8 Ὀογγονοα 
ἤτοαι ἰη6 δοηρ οὗἨ Μοβοβ, Εσ. χυ. 8, δῃὰ γ068}}5 
81} ἰὔοδο νυἱοίογῖ 98 τ ἰσῃ 76 μον} δα σίτου ἰῸ 
Ηἰς μδορὶςο---ἰ9 παγ κο Οχροα  οη8 τὶν ἐμθ 
δῖκ ἀυτίης ἰ9 τδπάοσί 5 ἴῃ ἰδ6 Μ]]άΘΓΏ688, 
(δο ὀτοβδίηρ οὗ ὑπὸ Φοτγάδῃ, ἰμ9 σοπαυθϑβὶ οὗ 
δοτίςο, εἔε., δῃ ὰ ἰΠθη ἰΔϑὶ οὗὨ δἱϊ “θυ 8 υἱῃ- 
ἀϊοδιΐου οὗἩ Ηἶβ δῖ δῖϊοσ ἰ( δὰ θθϑῆ δυασηδομϑὰ 
ὉΥ Ηἰβ ροορὶθ δηὰ Ἰοῖδ ἰο ἐμοῖς θηῆθπιὶθβ.""- Ὁ. 
Α, Β. 
4: ΨΥΙ. εν. 10. ὕἴἷιηο 16 86 ἴθ, 189 

Κιηρς οὗ εκἴοιν 2---Τῆο αυσδιΐουι ΔΙτοδαν ἴῃ υου. 
ὃ νδαϑ δἰγοηκίμβοπϑὰ ὉΥ ΣΪ, ν ϊοῖ Βόγο, 88 Ρϑ8. 

ΣΣΥ. 12, εἰ αἱ., ἰΒ ἴο Ὧο ἰΔίκοη δάνθυἷδ}ὶγ. ΝΟῊΥ 
πθδη τοροδίοα Βοτο ἰΐ 18 δίσοηρίοηθα 8.11} 0 ΤῸ 
ὉΥ (πὸ ἰπϑβογίΐοι οὐ (6 ργοπουῃ ἐδ, πΐοὶ 
Ῥοΐηϊ5 Ὀδοῖς ἰο ὑπ ΤοίρθυθῃοΘ9 δγοϑδαν τηθηςοηθά 
δυὲ δἰ ΓΟ ΚῚΥ ΟΡ ΒΔ51Ζ6α (ἢ 6 Βι10}6οι.--Φ 9 Βόον 8 8 
ΒαΌαοΊΣὮ [Α. Υ., Ζοτὰ οἵ λοείε].--- 6 ομοΐοθ οὗἁ 
(15 ἤ8πι6 οἵ αοἀ (88 Δοδτον αἰθα ἔοττι οὗ 7680- 
το δἰἰολε ϑαδαοίἢ, Ατὴοβ ἰἰϊ. 18, οἰ αἰ.), ἡ 1ο ἢ 
δὰ Ὀδοοηα υὑδ804] ἀυτίης ἴδ γνοτγὶοά οἴ (δ 6 
Κίηχεα, ἰἴ6 σίἰουΐ ἀουδὶ οοηπθοίθα τὶ ἔπ:6 1180 
οἵ παύῖϊκο αδἰἰγί θυΐϊθ8 ἰὰ τΠ9 Ῥγδοθάϊηρ ὙΘΓΒ6Β, 
ναὶ Ἰἰκονῖβο, πὶίμουΐ ἀουδὲ, ποὺ οηϊγεξξαοα οὗ 
Μν (Ἐῦϑιου), οὐ Θοα οὗ 86 Ὀδέι1ϊ6 ΔΥΓΔΥ οἵ 
ἴεγδοῖ (1 8λῃ. χυϊὶ. 46; οοπιρ. Νυπι. χχὶ. 4; 
70Ἁ. ἵν. 9), ΔΙ' βου ρῃ 186 ἕογηι ϑαδαοίλ βορὰ ΔΙ 006, 
Νυμ. ἱ. 8, 6δ2: θεοῦϊ. χχ. 9: 1 Κίηχδ ἰϊ. ὅ; 
1 ΟΒσου. σχχυϊὶ. 8, ΔΙ Δ Υ85 ΘΔ }8 γ06] Ποβίβ; δύ. 
ψἰιἢ τοδρεοὶ ἴο ὑπ6 Ὀορὶπηίης οὗ ἴμΠ0 ῬΒΆ]πὶ Α]- 
Ἰαάοβ ἰο ἰδ σοι θη βὶνα 860η86, ΒΊΟΝ (ἢ 6 
ϑερί. του 6 γ8 ΌὉΥ παντοκράτωρ. Ἶπμο ͵υδἰϊδοαίϊοα 
οἵ ιμι19 τοηάδοτίηρς ἰΒ Τοαηά πὰ θη. ἰἱ. 1, δῃὰ ἴῃ 
[ἢ6 ΖεΠ6ΤΆ] ταοδηΐηρ οἵ ϑαδα---αγηιθη; ΘΟΙΏΡ. 
δον. 11}. 19. [ἐ ἰ8 οὶ Δ᾽] ΟΔ Ὁ]0 ἰο Ἰἰπιΐξ (6 ὁχ- 
Ργοαβίου ἰο {80 “058 οὗ μθδϑυθῃ,᾽" πϊσὶ δοτ- 
Ῥτοβοη ῬδγΥ τὲ μοβῖ πιυβίογοα ὈΥ͂ ΨΦ9 ον δἢ 
{{56. χ]. 26), (86 Βοϑβίβ οὗ βίδτβ ([6γ. χχχὶϊὶ. 22; 
Ῥᾳ. οχὶ υἱὶ. 4), ραγὶῖϊγ (89 ᾿ιοδβὶβ οὗ δῃζοὶβ, τ ΐοἢ 
ἰδ τδηκα (108. νυ. 14) βυγτουπὰ 89 ἑῃτοπο οὗ ἀοὰ 
(1 Κίημε χχὶϊ. 19; Ῥαβ. οἱϊϊ. 21; οχ]υ τ. 2). ΕῸΓ 
ἴδ Δ} (8696 684568 Οἱ ον (0.6 Β' ΠΧΌΪΔΡ ἰ8 υϑοα οΥ, 
88 Ῥδ. οἰϊϊ. 21, (86 ΡἴυΓα) πηδϑου πο. [6] 1280} : 
“ἼΠ6 χαίδϑ ΠΟΥ ὈΘΟΟΙΏΘ Β᾽16πΐ δηαὰ ὀρθὰ ἰμθηι- 
βεῖτου δηὰ 726 ονδ οηΐορα Ζίου, [Ὠτοηθὰ ΔΌΟΥΘ 
186 ὁδεγαὲπι οΥὗἨὨ [Π6 ΠΟΙΥ διῖ.""--α. Α. Β.]" 

ΦιῬοτάσπογεν: “ θη Ὀαυά πίϊοτοὰ ἐἶποδο σοσὰδ Ὑἱ ἢ 
ἰησρίγαϊίου, δηθὰ Ὑμοη 6 Ὀθ8ο)ἃ 186 Ατῖς οἵ {9 

ἄν ἐχογ θα ξοϊπς ὍΡ, δηά μαδδίης ἰΠγου ἢ [89 (αῖθα οἵ 
χε οἵ Ζίοη ἰο ἔδο ΒΑΠΟΓΏΔΥΥ͂ ργορδυοα ἴοσ δ; ὙΏΘῊ Ἦθ 
ἣν ἰδδὶ φοπιο Αὐ αοἰηκ ὑρ {ἰπον, το πο 19 ἴἢ9 

οἵ Ιαταοὶ ἰο Υἱοίΐοτυ γοπὶ Μοπθπηὶ Βίπαὶ τπγουσὶὶ ἐΠ6 
διὰ δοζοϑα (ὮὯθ τίνον Φογάδῃ, τοθο Ἡδίοτβ Ποὰ κἱ 

[ἢ Ῥτοθοῦςα, ἀπά δαὶ Ὀγουρῆϊς ἐδ ἰηΐο Οδηδδῃ : δηὰ αἱ {πο 
βονεῖ ἸΜΟΆ, ΒΟΥΘῚ ἀδγα, 
16 ψλ}}ν οὗ ὐοείομο (611 ἀστῷ. δὰ Ὀοίοτγο πίον τη κοΐδδ 
αἱ ῬΜΠΙοἰΐα [611] ῥτοδίτγαίθ οὐ ἴδ βτου πᾶ---ἤοη Ὀαγνὶ ἡ πηϑάὶ- 
υδὲοὰ οὐ [δ΄6 ἰσίπιρ ἢ 4) ὑτόρτγοδα οὗ ἴπ6 Αγ οἵ Θοή, 4 πιλσγοῖ 

οοθϑεπιαδιίοη πηϊοςἢ ἩΆ6 ἰογοδπδήονυοθα ὮΥ αἱ ἐπ δηθ ἐτί- 
πεπρθδ; ἡδιοοῖγ, ἐπο Υἱοίοτυ οὗ πο [ογὰ ΟὨτγίοξ, ποδὶ Β6 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΣΙ, 

1. ΤῊο Θοά οΓ 7Ζεγαεὶ ἴθ πο τηογοῖγ ἃ αοἂ οὗ 
(80 ὕδπλῖῖγ, ἰγὶῦ9 δηὰ παιΐοη, Ὀὰϊ Ηθ ἰ8 σαῦβον 
(86 Ζογά διὰ Οτγεαίον οὗ ἰῃ6 Θηιΐτο νουγὶὰ : δὰ 
Ηο νουϊὰ ποὲὶ δγο (ἰἷ8 ΟὈΒοαγοα οὗ Βυρργϑββοά, 
δἴϊον Ηδ 88 ϑηἰογϑὰ ἰηΐο 8, ϑρθοΐδ) γχοϊδιϊϊοη τὶ τ 
ἴβσδοὶ ὉΥ φυδοΐουβ οοπἀθβοθηβίοη ἴῃ Ὀ6μ Δ] οὗἁ 
[86 πιἰβίοτ᾽ 68] οχϑουίϊου οὗ Η8. οἴου 8] δου η56]8 
οὗ βδϊγαίϊϊοη δὰ ἱδμβουχιὶβ οὗ ροαοο; Ὀυϊ Ηοθ 
σψουϊα Βδγο ἰἰ γεοοσπίζεά δοιὰ Ῥταὶϑοὰ. Α σῖίον 
οὗ 0πμ0 Ταϊπιυὰ ἀοτῖνοθθ ἔγοιλ σοῦ. 1 {16 ἀμ οἴ 
δϑκίηρς (Π6 Ὀϊοϑδίης αὖ (6 ἰδῦϊο, δηὰ Βα81} δῃ- 
ΒΘ Ροα [Π9 ΕἸΡΘΟΓΟΥ 8 6 ὴ8 τί ἐλ τ θη ἐμ τοαὶ- 
δηρά νῖςἢ ὈΔη 5 πηοαΐ, 

2. Τμ6 πιθθογ5 οὗ Ηἶΐβ οογοπδηΐ Ῥοορὶθ 8.9 
ἰο ΚΟΘΡ ΘΟπϑίϑ ΠΥ ὈΘοΓΟ (μοὶ ΟΥ08 δπὰ ἰδ ἰο 
Ὠθδρ ποί ομἷγ Ηἰβ ῬΡογγοῦ δπὰ οχαδ)]ἰαίΐοπ δΌΟΥΘ 
81} ογοδίατοϑ, Ὀυ1 Ηΐ8 λοϊέποδα 88 (Π 6 ἰγιι6 τὰ8- 
080γ δὰ ρίουυ οἵ Ηΐβ τπογδ}}]ν ρογίθοί πρίαγο. 
ΕῸΥ ἔτγοτα (π6 Ὀορίπηΐϊηρ οὗ ἰπ9 που] ἰπθγο μᾶνθ 
Ὀθοη ἴμ080 “ὙΧ10 δβοσυοὰ ἀαοὰ πὶϊουαὶ Βοδτί, 
αἰζπουῦ ᾳτδοθ, τἱϊμουΐ δρὶτὶῖ, απὰ τπμογοῖν νὰ 
σίου δὶ τοῦ κ8, ογάϊπδῆ6θ08, οὔογίρΒ δηὰ 6θγ0- 
πιοηΐο8 δηὰ ἰμθ ᾿ἶκ6. Α8 (δία οὔογεὰ ἰο αοὰ 
8 φσἰῖβ, γοῦ 8618 18 θατὶ δηὰ .ἷ8 Ῥ6Γ- 
80} ᾽᾽ ([01Π 67]. 

ὃ. δ ψδο πουϊὰ ἰγυΐϊγ γαῖ πεαγ ἰο ὑμ6 ΒΟΪΥ 
αοά, ὑρυϊγ δνο οοπιπιμπίοη, πιὰ Ηΐ τ, τοπιαὶπ 
ΘΟ ΔΗ ΪΥ ποᾶῦ Ηΐὰ δὰ γοοοῖτο δὰ γείαΐπ {89 
ὀίεδείπσο οὔ (18 σογϑηδηΐ χηυδὶ ποὺ Ὀ6 848 ἰδ 
ΒΥΡοοΥίθ διά 88 “φγουὰ βαϊηίβ,᾽" δαὶ “ἢ 8]0Ώ9 
18 δα σἢ 0 868 ἐμὶβ ὁ56 ἰδίῃ ἱπ ὨἰπηδΒο] ἢ, (μαὲ 
ὧδ ἐδ ρέιγα ἐπίεγπαίϊϊν απα οχίογπαί "ἢ (166). 
Ἦο ββοιυϊά Ὀ6 τουιϊη δα οὗ {18 ὉΥ͂ ΘΥΟΥΥ͂ τ Α]}}κ ἰο 
(89 Βοι86 οὗ αοἰ, Ἔγθσυ δ ίνιμθ ϑουνὶσθ, ΘΥΘΥΥ͂ 
180 οὗὨ Π0 Ἰηθδὴϑ οὗ ζσγϑοθ, δηἃὰ δβρϑοῖα ἢν ὉΥ͂ 
πδὲ ἔδαϑίὶ τ μὶσ ἢ δηπούμοοβ δπα οοἰο γαίϊο5 (ἢ 9 
οοπιῖπς οὗ ἐδά ζοτά. ον αοἀ που]ὰ ποῖ ΟὨΪΥ ὯΘ 
ΔΙΏΟΏ 8, Ὀὰὶ σουϊὰ ἀισεξ ἐπ δ, δὰ τγὰ]ῖς ἴπ 
1.9, δὰ 88 οὖν αοὐ ἰαγὸ ΗἰἸ8 ΔῈ ἴῃ ΟΌΥ Βοοατὶδ 
(9 εν. χχίνυ, 7; χχχὶ. 88). 

4. Τῆε ᾿πδιδμίοπδ ἀπά πιεαη8 οὗἩ φαϊυαίέοπ οὗ ἐΐ8 
οονοηδηὺ τι ϊοῖ τὸ ρῥγουϊ ἀοὰ τὶ} οβρϑοὶαϊ ροῖσεγ 
απᾶ ζμωΐπε88 0 ὀἰξδδὶπο ΒοΥγο ἴο σῖνθ ὺ8 {18 Ἰονὶην 
γον οὗ ἰΠ69 ΑἸπιὶ ρει ν δὰ Ηοὶγ αοα. Βαὶ {Π60 7 
ἀο ποὶ νγοτῖκ βαϊγαϊϊοη ἱπ ΘΥΘΣΥ οη6 οι οΧ- 
σθρίϊου ἐμδὺ θηβαροβ ἰἢ ὑπο, Ὀὰΐ ΔΓ ἴπ 8η 1π- 
0 ΓῺ] δηα ἐεϑεηίϊαί τοϊαίΐοπ ἰο λδ πιογαὶ πδίατο οὗ 
ἰο86 ὍὨῸ ὧδέ ἰΠοπι, 85 ὙὙ0 1} 48 ὑΐ:6 λοίὶψ, ὨδΔιΌΓΘ 
οὗ Ηΐπι ψῆ0 [88 ἐπδέωεα ἰοτα ; δηὰ {Π 6 γ τοῦ κ 
"πἰγαοῖΐοα, ἰὰ ἴ8 ἰτιθ, ἰῃ δοσοογάδῃσο τὶ (818, Ὀὰΐ 
ποΐ 88 ταδιὶο8] τθδΏ8, ΟΥἨὨ ὉΥ (0 ΠΠ6ΓῸ 1186, Ὀιὲ 
8.3 πιεαἢ οὕ ργαοέ δοοογάϊΐης ἰοὸ 18 ογάεγ οὗ βαϊγὰ- 
(ἰοη. 

ὅ. Ἧο του ἀϊδέϊηυΐθῃ (86 Υἱρῃιθουβη 6838 
ΜἘΪΘἢ 88 6 σὺ οὗἩ αἀοα Δοσοιρ] 15}}65 {80 ἐγαη4707- 
πιαίϊοη οὗ (6 Ιϑη, ὙΠῸ ᾽. 88 ὈΘΘΏ ἰδία ᾿ἱπίο 
ἴανου, ἰηΐο ὑμ6 ἐΐζεηόδ οὗ αοἷ, δὰ δ 8 σοπον δὶ 
δηὰ ἰγδηϑῆχζαυταιου ἱπίο ἐμ ἱπιαζο οὗ αοὐ, δηὰ 
ψ ΠΟ ὈΓΟΘΌΆΡΡΟΒΟΘ Ββεαποίϊβοδιΐοη, ἴἔγοπὶ {δαί 
τὶ κῃ ΘουΒη 688 ΜΑΐοῖ 8 ἐπιρμίεά Ὀγ ὑπο ἡμάσπιεπξ 
οἴ αὐοὰ 88 ἰπ0 7υδίϊΠοαίίοπ οὗ (86 ΒΊΟΥ δηα ῥτο- 
οθἄθ8 βδηοίδοαίϊοη. ΤῸ ἰγὰθ ροϑίοσ γ οὗ 
Φδοοῦ οοῃβὶϑὲ οὗἩ δυϑἢ πηθὴ (1588. χὶΐν. 2). 

θ. 176 οροπίηρ, οἱονδίίοη δηὰ πὶιἀοπιης οὗ ἰμ9 

βαϊ ἴδ 66 Ζηγὰ ὁ} ΗΠ αίξ, οὐοῦ δὶ] ἴὴ9 ροόνγοῦ οὗ βαίαπ, δηὰ 
Ηἰδ τγία πα ρῆαὶ ἀδοοηὶ ἰπῖο Ἠΐ σαρ δὶ οἰ ἐγ, 186 ΠΘΑΎΘΗΪΥ οἰ γ, 
δὰ (πὸ οχαϊδίίοη οὗ {πὸ Αγ οἵ Ηἰδ ΟΒοτος, ἴῃ πιο Ηἰΐ 
ΡῬΓΟδΌΠ09 δηὰ ΡΟΥ͂ΟΣ ἅ0}}."--Ο, Α. Β.] 



188 ΤΗΕ ΕἸΚΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙΜΒ. 

ξϑὶοβ οὔ δηΐγδῃησοθ σουγοϑροπὰ νεῖ ἐδ φσΊΟΥΥ οἵ 
ὑμ6 Αἰ κὶγ Βαΐϊοῦ πὸ Θηΐονβ ἴῃ, ὕροη Ῥ..056 
δοτηηϑη( δὴ ΠΩ ΠΘΥΒΌΪΟ Ὠοϑὺ αἰϊομὰ. 6 ΔΡ- 
Ῥ᾽οαιίοα οὗὨ (8 ἴο (6 βρ᾽ γἰζι4] 118, ἀδτηδηάϊης 
ἰμδαὲ ἃ} ἰηάγϑησοϑ, ᾿ἰπιϊαἰἱοηϑ δηὰ τοϑίγαϊηδ 
Βῃου]ὰ 6 τεπιουεά, 186 ἴο ΤΟΠΟΥΡ ΘΕΘΥ [06 ΓΘΟΘΡ- 
(ἴοπ οὗἩἨ ἔπ ἱοτὰ ὉΥ τοΐογγίηςς ἰὸ 186 ἴδοι (δαὶ 
αραϊηπδὶ βυ6ἢ ἃ οτὰ, 80 88 Ἰοῦς; β'ποθ βίον 
ΗἸπιβο]Γ ἴἰο Ὀ0 8 εἰγοπ’ απά υἱείοτγίομδ ἧεγο, ΘὙΘΤΥῪ 
γεδίδίαπος 18 88 ἴοο 8} 88 ἰὺ ἰβ γαΐῃ, τ 1ϊϑὲ (ἢ 6 
«οογίδῳ τεσορίίοπ οἵ Ηἰπι 8 αὖ (6 Β8π|0 {ΐπι6 Ὀοίὰ 
Δυλΐης δὰ βαϊαίαυυ. “16 ΠΒΟΠΟΓΡΆΓΡΥ {1{108, ὈΥ͂ 
νον (6 Ῥβα]πλὶϑὺ ΠοτΘ οχίοϊβ Ο0α᾽ Β ῬΟΎΘΓ, 
μβᾶτθ (0 ἀοβίχῃ οὗ βιονίης ἴο {86 σογοηδηί 
ῬΘΟρΡΪθ ἐπεὶ αοἀ ἀο65 ποὶ 8 ἰαἷγ ἰἴῃ ΗΪδθ ἰθπλρΙθο, 
Ὀαΐ 5 τοδαῦ ἴο μεὶρ Ηΐ8 Ῥ600]6 διὰ ἰοὸ βίγοιθἢ 
ουἱ Ηἰδβ βίτοης ἰιδπὰ ἰο ἀοίδηἀ ἱμοὶν βαϊναιί οι ̓ἢ 
(ΟσαἸνίη).-- τ ἢ πδπῖθ8 (6 ἀοοτβθ ϑνϑυ]δϑίϊης, 
Ὀοσϑυ86 ἰμ6 Ὠυπιαη Ὠοατὶ ἰ8 ἱππογίΔ] δηὰ Μψ}}} 
ΔΙΔΥΒ 6 8 00} ἱπίο ϊσ Θοα ΙΩΔΥ ΘμίοΥ ᾽ 
([μι} 90}. 

ἨἩΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤῊ σίοτῳ οὗ αοἀ: 1) 85 ἐμ6 Αἰνιϊσλίψ Οτεαίον 
οΥ̓͂ ΔΙ} ἐμίπμΒ; 2) 88 ἔθ υἱοίογίομδ ογὰ οὗ 86 
νοῦν]; 8) 88 ἰμ:0 λοὶν δηὰ λείρίπσ Χιὶπρ οἵ Ηἰ8β 
σογοηδηῦ ΡθορΪθ9.--- Τὸ οοπαεδοοηείοπ οὗ αοὰ ἰο 
Ηΐ8 Ρθορὶθ ἰ8 848 ζγοδὶ 88 Ηΐδβ δχαζέαίίοπ ἃθονθ 4]] 
89 ψον]ὰ,-τςζ7 6 αἀοἀ (μ6 ᾿οτὰ πουϊὰ ανο Ηἰ8 
ἐπίταποε, δ απποιποος Ἦϊδ οοπιΐπϑ ἀπὰ ἀοπιδηὰ 5 
οΡέη ἀοογ8.---αϑὰ 888 Ηΐ8 βϑορὶθ οὔ ϑαῦίῃ δηὰ 
διαοηςβ ἰδ πὶ ἰμ0 ἐπδίξέμίοη.8 ΟΥ̓͂ δαϊ ναι οι δηὰ {116 
φιδαηϑ οὔ ΗΪ6 σγαοο; δὰ Ηθ ᾿ἰΚον 80 8668 ἰο ἰἱἰ, 
Βον Ηἰβ ρϑορὶθ 18 σοῃϑιϊιυἱθᾶ, μον Η 8 ἰπβιλία- 
(ἰοπα δὔο δε, ΠΟΥ Ηΐθ πιο 8 8.6 ἐπιρίουθα.---- 
αοἀ γοαυΐτο8 οὗ ἰβο8θὸ τᾶᾷο ἀοβϑίῖίγο [0 σοηεσεμηθ 
νυν Ηἰὰ ΓΒ ϑοζο] ἃ »ωγὲΐψ: 1) οὗ λαπὰ (οἵ ποτ); 
2) οὗ λεατέ (βου ρμί8) ; 8) οἵ πιομίλ ἡἐϑόδο πα 
11 18 γα 1685 ἰο υἱδέξέ (6 Ὠου8Β9 οὗ οὐ, υη}658 
το ἰ8 Κὸ ΔΎΒΥ ὙΠῚῚ τ8 (19 ὀέεαφίπο οὗ ἀοἂ 8ηι 
οὐἰαὶα (δ οἰ οὗὨ γισλίεοιιδηεδα ἴγοτα ἰ)6 αοάἀ οἔὮ 
βαϊναιϊοι.----Βοοδαδβα 41} ἰἰηργ8 δείοπσ ἰο αοἀ ἐδ 6 
Τοτὰ δ ΠῚ 8 τοοτζ, πὸ οαχμί ἰο οοηϑέοταία ἰχοτὰ [0 
Ηϊ 48 ἢ »γορετίψ διὰ δαποίϊν ΟαγΒΟΙγῸ 8. Ῥδγ- 
εἰσ ϊαΥῪ 85 1Π|18 ρεορῖίθ.---ἴὰ ἴλ6 δεγυΐοα οὗ αοὰ 
6 Πα Ύ6 φγοίοοίίοπ δραϊηδὶ 8}} θη θη ἶθ8 δη ἃ »οισεῦ 
ΟΥ̓͂ υἱείογν ΟΥ̓ΘΡ 16 Θοῃίγο πο γ]4.--- Ηο πθὸ ἐπ- 
φυΐγεα αἴτον αοἃ δηὰ δεεχε Ηἶ8 οουπίθηδῃοοθ, Ὑ]] 
δχροϑυίθησο ἰο ΗΪΐ8 βαϊνδαίΐου ἐμαὶ αἀοὰ 15 δἰγοϑὰν 
οπ ἰλὲ ταν ἴο υἱϑὶλ ἷπι.---ἰᾺὉ 18. πιοτὸ αἰ δου ἰο 
γέπιαΐη, Ὀθίοτο ἰδ ἴδοο οὗ αοἀ ἰμδη ἰο οοπια ὈΘΌΓΘ 
Βία ; δαὶ ἐἰ 18 ἃ ολαγαοίεγίδεϊς οὗ (6 ἰγΌ}Υ Ρἱουβ 
ὑπαὶ ἐΥ Φεεζ δοίλ. 

ΚΤΑΒΚΕ: [ Θοἀ ἀο68 ποί ]1οὲ ἐδ9 11{{19 Ἰππὴρ 
οΥ̓͂ Θδτι ἢ βἰηἷς ἰπὰ (9 δΌΥΒ5 οὗ ἰῃ0 8Β6ὸ8 δηὰ ὃθ 
ΒΔ] ον ἃρ ἴἰὰ ἐμ στοῦ νψαΐοτβ, Ηθ βυ γον τὶ] 
Ὧο ΔΌΪο ἰο ρύθβοῦσυ Ηΐθ Ομπυγοῖῦ διηϊβὶ 4} [89 
βίου" δηἀ ὙΑΥΟΒ οὗ (86 ἰησάουι ΟΥ̓ ἀΔτῖκ 659. 
--Μδὴν πϑὰ ἱπαυΐτο δου (ἢ 9 ὙΔΥ ἰο Βοδύθῃ ; 
Ὀαὺ (ΠΟΥ ἀο ποὺ [πὸ ἰο ὑγοδα ἰΐ οὐ ἴο ἰγαγυοὶ ἰΐ. -- 
ΤΏΘΓΟ 189 ΔΙΑ ΥΒ 8 ἀϊδοτοποθ Ὀοίνψοοη ἰμ6 ὑου]ὰ 
δηὰ (μὸ Ομ Τοῖ ἴῃ ἐμ τοὶ, Ὀοΐνγγθοη (οά᾽ 
οἶδοο58 δηὰ {16 ἀο00}1}᾽ 8 Ῥ'δοσοθϑβ, δηὰ (μαὶ ἀἰ δου θ 
9 ἀ᾿ΠἸἔΐσθποο ἰῃ δδμροιϊ δοβίϊοι.---Εχαπιΐη 9 γοῦγβο 
Μ ΒΘΙΒΘΥ γοῦ ΔΓΘ 8 80Ὀ)6οὲ οὗὁ {μ6 Κίηρ οὗ ρφἴογγ; 
10 πιοτὸ οὐὔἱοῦ σοηΐοϑϑίοη ἀοοϑϑ ποὺ βυ 60: ἐμαὶ 
τηυδὶ 0 δοσοιῃρδηΐθα ὉΥ ἱῃαυ Ὁ 18. Ὁ]6 τπατκβ οὗἁ 
αὶ! ἢ. 0 δαγοδὺ τηᾶγὶ οὗ (ἢ 9 ἰτὰθ ΟμυγοΝ ἴα 
[86 ἀἰϑροβι(ἱοι οὗ δοοῦ, δἰγρυρρίίηρς δηὰ βἰγι νης 

ἴον (89 ὈΠοδοΐῃρ δὰ γἰκςϑουθηθ88 ἔγοτῃ ἐπ αοὰ οὗ 
ΟΌΡ δδὶ υδίϊοῃ.-- ῃἘδθ νὴ 0 ἰδ Κ68 ἃ ζτοϑδὶ ἀθαὶ νἱἢ 
ἢἶτα, οδαποὶ ΘηΐοΡ πῃ ὑπγουρὶι ἃ ὨΒΙΓΟῊ μαί6; 
ΟΒτῖβί ΘΟ! 98 ἰ0 5 τὶ ΠΙΔΏΥ ΒΟΒΥΘΏΪΥ Ὁ] Θϑβὶ ἢ (18, 
ἰπογοίογο (89 ἀοργδ πιυδί ὍΘ δὸ πὶ :ὰθ δηὰ 
οροποὰ ἴον Ηἰΐδ ὀπίγβηοο.---ΟΑΕ ΠΝ : Βίποο αοα 8 
ἰιουϑο 8 ΒοΙ͂γ, (6 ἀοβοσγδίΐου δπὰ δῦυβο οὗ ἰμ οθ6 
Μ80 ὉηΥΙ ΚὨϊΘΟυΒΙΥ͂ ᾿ΡΓ658 ἰπίο ἱΐ, ἀτὸ ποίίης Ὀυΐ 
8. Υἱοϊαίΐοη οὗ ἰἰ.---ΟΒΙΑΝ ΚΕ: Το οατίβ 8 [86 
μοτά θ; Ηθ οδῃ Ῥσγονὶἀθ 70} 8 δηὰ βϑυβιδίῃ υ8 
ὙΓὮΘΓΘΥΟΥ 6 ΠΙΔΥ ὃ6.--“ΕΒΊΒΟΗ : ΑἹ] γοῦν Ὀυγ- 
ἄθῃ οὗὨ οἂγθ 18 ποιϊίηρ θη σορατοὰ τί (86 
ξἰοῦο, δηὰ γοὶ γοὺυγ Αἰταϊ χε αοἀ ϑυδίαὶπδ ὑπ. 
ΑἹΙ γοῦν ὑγοιῦ]ο5 ἀργὸ ποίιΐηρ τῆθὰ σοῃραγοὰ 
αἰ (Π9 ΑΥΘΒ οὗὁἨ [9 ΒίΟΥΓΥ 868, δηὰ γοὶ ἐδὸ 
οτὰ ἢ 49 Βοὶ Ὀοιμη 5 οὐθα ἰο {8 6}λ.---ΗΚΕΒΕΒΟΞΕ: 
ΤῸ θϑτὶ ἰ8 (16 [κοτὰ δ; ἐμογοΐοτο ἰὶ ἰ5 σοοὰ 
ΟΥΘΥΥΙΘΡΘ Οἢ ΘΑΓΙΒ: 1) ἰο ἀν6}}, 2) ἴο ῬΓΤΔΥ, 
δὰ δ) ἰο αἷ6.--- ας ἰο 186 ἀονὶ], οροῦ ἰο Ομ γῖϑι, 
80 ὙΠ] (Π6 Είπρ οὗὨ δου δηΐθν ἰηίο γοῦ.-- 
ἸΤΗοιῦοκ: 8 5δου]ὰ τορδγὰ οὖν νουβεὶρ οὔ αοὰ 
οί 80 πηῦοἷ, 48 8 ἀυίγ, Ὀυΐ ται Ὁ 88 8 3806 
Ὀοδίοποα ὕροῃ ὕ8.---ἰὐ ἰσ ἴμ6 τᾶνῖκο αοά, τᾶῶδο 
᾽88 ζαϊποά [Π9 νἱοϊοτὶθδ το δΓὸ ἴῃ {8 8 ΓΘΙΏΘΠι- 
Ὀταηο9 οὗ 8]}.--ὟΟΝ ΟἜΒΙΑΟΒ : που ἰπ6 Τοτὰ 
του ἃ τηαἶχο δὴ ΘὨ ΣΆ Π66 δηὰ αἶα ὑρ Η 8 δὈοάο, 
μ6 οηἰἶγο νου] ἰβ ἰοο 8ιη8}}; ΗἾ8 δάυθηΐ γ8}8- 
ἴον πιϑ ἰἰ. 

[Μάττη. ενευ: πο αοά σχαγο Π6 οατὶ ἢ 
ἰο 0 οἢ!Ἰάτρη οΥ͂ πο η, Ηο 58ι}}} γτοβογνρὰ ἰο Ηϊσὰ - 
8017 (86 ρτορογίν, διὰ οἷἱγ 1οἱ ἰΐ, οαἱ ἰο ποτὰ 88 
ἰθηϑῃί8. ---Α] (86 ρᾶτίΒ δῃὰ τορίουϑ οὗ (6 θα τι ἢ 
ἃ΄Ὸ ἰμ.6 ᾿ογα 8, 8} ὑπᾶορ Ηἰΐθ 6Υ9, δ] ἱπ Ηἰ8 
δη4, δο ἰδὲ ἩΠΘΓΟΥΟΣ 8 οἰ ὰ οὗὐἠ ἀοα κοοβ 6 
ΤΑΥ͂ οοτηΐογί Ὠἷταβο} ἢ τὶ 018, (πὶ 6 ἀοὶ ἢ ποῖ 
ἔο οἹ πἷἰθ8 ΒδίμοτΒ σγουπὰ.---Τ 8. 15. α χοοὰ 
ΤΟΆΒΟὴ ΨΠΥ͂ τὸ δῃουϊα Ὀ9 οοπίθηΐ Μὶ( ΟΡ ΑἸ] οὗ- 
τηϑῃΐ ἴῃ {118 τον], δα ποῖ ΘΩΥΥ ΟἴΠΒΟΥΒ ὑπ οἶν᾽  ᾽ 
“(89 οατίἰ 18 ῃ6 [μογα᾽8,᾽᾽ δῃἀ ἴδ Ηδ ποί ἀο 
παὺ Ηθ νὶ}} ψὶὰ ΗἾΒ ον, δηὰ ρῖνο ἰο βοιῃγθ 
τότ οὗ ἱΐ, ἰο Οὐαγϑ 1088, 85 ἱΐ ρ᾽ϑδβϑοί Ηϊτ --- 
ΒΑβνεβ: αοἀ ν|}} ποὶ τοβζατὰ οῃ9 Ἧδ80 15 ᾿ἰνπς 
ἷῃ πὶ ιοϊοάπμοϑβ 88 8 γἱρυίθουβ πῃ, πον τ }}} Ηδ 
δάπϊξ διυοῖ 8 8 ἰ0ο Ηἰ59 ἴαυοσυ οσο, οΚῦ; ἰο Ηὶ 
ἀν οὶ ρφ- Ρ᾽α66 δογθϑίυθυ.-- -ϑϑρυβοξον : Ρσχγονὶ- 
ἄθποθ δὰ Ογοαίΐοῃ δῖθ ὑπὸ ἔνο Ἰοραὶ βοαῖϊβ ὕὑροῖῦ 
(86 ι1116- 6648 οὗ {μ9 στοαί Οὐὑηον οὗ 8}1 (μ΄  κ5. 
Ηο πο Ὀυ 1 80 ου89 δηὰ ὈΘΑΓΒ ἂρ 118 σου δ- 
ἰἰοα 888 Βυγ οὶ ἃ ἤνγδί οἷδὶπι ὑρορ ἰἰ.--Βδαι 
το ΔΓο ουϊὰ Παγο βογνυδηίδ τὶ(ἰ ΔΙ απ 5 
ἴο ψεὶϊ δἱ ἱβϑ ἰδ] ῖ ΤΟΥ 0 ΟΓΘ ΘΟΓΘΙΙΟῺὩϊ-“- 
ΔΙῚ υποϊοδ οουἱὰ ποὶ Θηΐον ἱπίο ἐμ [οτὰ ̓Β 
Ἰουδο τϊο τγὰϑ 846 τὶ δδηάδ, τι σὃ 1658 
8..8}} ὑμ6 τοόγαὶν ἀοῆϊοθα 86 δ᾽ ονοὰ ἰο ΘΆΣΟΥ 
δρὶ γἰΐα δὶ ζ6 11 8 τ} ἃ μον αοά.--Ττὰθ σὸ- 
Ἰϊχίου 19 ϑᾶῦὶ νψογκ.--- ΤΠ Π6γ6 ταῦβὶ Ὀθ ἃ ποτὶς οὗ 
ἔτδοθ ἰῃᾷ [89 6076 οὗ 86 οδγί 88 γ9}} 88 ἰὴ ἰδθ 
Ρϑϊπι οὗ ἰδ 'απὰ, οὐ οὔὖῦ τοὶ! χίοη ἰ8 ἃ ἀο]υβῖοι. 
--ΒΕ6}986 βρϑακίηρς ὙΠ βυϊ ΔΏΥ δὴ ουϊ οΥ̓͂ 
Ἠρανθῃ, ἴ0Υ 8 ᾿ἰδὺ 888}} ποὺ οηΐίοῦ ἰηΐο Θοἂ᾽ 8 
ου80, ΒΔΙΘΥΘΥ ΙΩΔΥ͂ ὍΘ δὶβδ Ρῥγοίεοββδ 5 Οὗ 
ἀοΐημθ. οὐ ν|}] αν ποίίηρ ἴο ἀο νίιἢ ᾿ίατα, 
ϑχοθρὶ ἰο οαϑὲ (6 ἰηίο {ἢ 166 οὗ ἦτο. ΕνοῦΥ 
Ἰἰδν 16. α οἱ ἃ οὗ 16 ἀοτνὶ!, δηὰ νῖ}} Ὀ6 βααὶῖ 
όοπιθ ἴο 8 ἔδί 8 ν.---ὁαοὰ τϑί ργίτοβ ὺ8 χοοὰ 
ψγοΥ 8 πὰ ἔπ θη το ΓΒ 18 ἴοΓ (6η|.---Τὸ ἀοδὶγθ 
οοπιιηυπΐου τῖτ αοἀ 8 ἃ Ρυτι ἔγίης (ἷηᾳ.---Α}} 
ἴσα αἴοτυ ἰθ6 οοποθηύγαιθα ἅροὰ (86 ὑγὰθ ΘΟοά, ἔον 
ΑΙΪ ΟἿΟΣ ΟἸΟΤΥ 8 Ὀιϊὺ 8 ραββίηβς ραφοδηΐ, 186 
Ραϊαϊοὰ ροπὶρ οὗ δὰ βΒβουγ.---Ὁ. Α. Β.} 
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ῬΒΑΙΜ ΧΧΥ. 

Α Ριαΐπε φῇ Ῥαυζά. 

1 σιῖο θ6, 0 ΙοΒΡ, 401 [εἶ ἋΡ ΠΥ βου]. 
5. Ο υιῦ Θοά, [ ἐγυβὲ ἰπ {866 : ἰοῦ τὴ ποῦ Ὀ6 δϑμδπιϑά, 

Τ1,οἱ ποὺ ταΐῃθ Θηθαΐθ8 ὑγἹ ΠΡ ΟΥ̓́ΘΡ ΙΩ6. 
8 Υ68, ἰοῦ ποῆο ἐμαὺ παὶῦ οὐ [66 Ὁθ ἈΒὨδιηΘα : 

Τ1,ωὲ ἰμοπὶ ὃ6 δβϑῃμαπιθὰ ψὩ1Ο ἢ ὑγθΏΒρ ΒΒ ΜΠ οὖ Ο801860, 

4 Βῃθν τὴϑ (ΒΥ ψ8γ8, Ὁ ΟΕΡ; 
ΤόΔΟΒ τὴ9 (ΠΥ ρδ[}8. 

δ 1.«8ἀ τὴϑ ἰπ (ἂν ὑσυαῖι, δπὰ ἰθϑοὶ ΤΩ6 : 
ΕῸγ (δου ατέ [μ6 αοἀ οὗ πιΥ͂ Ββαϊνδίίοη ; 
Ωπ ἐδθο ἀο 1 μαὶΐ 411 [86 ἀδγ. 

β8 Βοιμθαθοσ, Ο ΓΟΒΡ, (ἈΥ ἰθηᾶοῦ τηθγοῖοβ δηα (ΠΥ Ἰουίηρ. ΚΙ ΠΏΘΕΘΘΒ ; 
ἘῸΓ ἴθοΥ λαῦυό δόθη ΟΥ̓ῸΓ οὗ οΪα. 

Ἷ αὐ πεν δὰ ποὺ 186 81η8 οὗἩ ΠΥ γου ἢ, ΠΟΥ ΤΑΥ͂ ἸΓΔΏΒΡΤΟΒΒΙΟΙΒ : 
Αδοοτγάϊῃρ ἴο {ΠΥ ΠΙΘΓΟΥ͂ ΓΘΙΏΘΙΩΌΘΙ ὑδ01} 16, 
ἘῸΓ (ὮῪ ροοάποββ᾽ βαβκο, Ὁ [0 ΒΡ. 

8 Οαοοᾶ δπὰ υρτὶρ}ιὺ ἐδ [6 ΤΟῈΡ: 
Τμογοΐογθ Μ}}} ἕο [680 ἢ} ΒΙΏΠΘΙΒ ἴῃ [88 ὙΨΆΥ͂. 

9 ΤῊ ταϑοὶς Μ1}} 6 συϊὰθ ἴῃ Ἱπαρτηθηΐ : 
Αμά [δ6 τρϑοκ Μ1}} 6 ἔθδοὶὶ ῃἷ8Β ὙΨΔΥ͂. 

10 ΑΙ] ἴμ6 ραΐδβ οὗ [89 10Ὲ} αγὸ ΤΑΘΓΟΥ͂ δὰ τυ ἢ 
Τῦπίο δυο 88 ἵκθορ ἷβ οογϑηδηῦ δηα ἢΪ8 ὑθβυϊτη ἢ 168. 

11 ἘῸΣ (ΠΥ παπιθβ βαῖκο, Ὁ 1ζ0ΒΡ, ρϑγάοῃ τηΐῃθ ἰῃυ γ; 
Εὸν 1ὖ ἐδ στοϑί. 

19 Ὑδὶ τηδῃ 8 δα (πὲ ἔϑδυοίῃ (86 1.08} 
Ἡΐπι 5}}8}} 6 ὑθβοῖὶ ἰῃ 16 ψΔΥ ἐδαΐ 6 5118}] Θοἤοοβθ. 

13 Ἠΐβ βου] 88}4}} ἀνγ6}} δ θᾶ86 ; 
Απά ἢΐδ βοοά 888}} ἱπῃοῦῖ [86 ΘΑτίΒ. 

14 Το βοοσοί οὗ [86 0ΕΡ ἐδ στὰ ΤΠ6τὰ (μδὲ 68. πὶ; 
Αμά δὲ {111 βιον ([Βϑῖτὰ ἷβ οογϑηδηΐ, 

15 Μίμπο ογϑβ αγὸ ουοσ ἰονασγα [Π6 10ΒὉ ; 
Εοσ Β 8588}} ρὶυοῖκ πὰ ἔδοί οαὖ οὗ [86 ποί. 

10 Τυσι [Π66 αηΐο πιο, 8δη ὮΑΥ͂Θ ΤΩΘΓΙΟΥ͂ ΠΡΟΩ ΤΘὶ 
ΕἘῸΓῚ απὶ ἀεβοϊδίθ δηὰ δ]οὺθα. 

11 Ὑπὸ ᾿στοῦ 168 οὗὨ ΠΥ μοασὺ 816 δη]αγροά: 
Ο Ὀπηρ ἰδοὺ τὴ6 ουὔΐ οὗ ΤΑΥ̓ αἰΒέΓΘΒΘΘΒ. 

18 Ἰοἷς ἀροῖ ταΐπθ δβ]]οιοη πὰ ΤΩΥ ῥϑίῃ ; 
Απά ογρῖνο 811} ΤῺ 8118. ἜΡῸΣ 

19 Οσμβίἀοσ ταΐπθ ΘΠ ΘΓᾺΪ68 ; [ὉΓ ΠΟΥ͂ 81Ὸ ΤΩΒΩΥ͂ ; 
Απὰ {ΠΕῪ Βαῖθ τὸ τὶ οταοὶ Βαὐγοα, 

Φ' 



100 ΤΗΕ ΕΓΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΡ" ῬΒΑΙΜΒ. 

90 Ο ΚΘΒρ πιῦ βου], δπᾶ ἀο νοῦ ΙΩ6: 
Τοῦ τ ποῖ Ὀ6 δϑῃϑιηθα; ἔοσ 1 ρυῦ ὨΥ̓ ἰγυδύ 1ῃ {{|66. 

21 1Τιοἱ ᾿μ ορΥ Υ͂ ἀπα Ὀρτρ ΓΠΘΆΒ ὈΓΘΒΟΙΥΘ ΓῺ ; 
ΕἘῸΓΡ 1 παὶῦ ου 866. 

99 Ῥράροιῃ ἴβγβοὶ, Ο αοά, 
Ουϊ οὗὨ 811 ἷβ ἐγσου }]68, 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΙΟΑΙ, 

118 ΕΟΕΜ ΑΝῸ ΟΟΝΤΕΝΤΒΕ.---Τ 8 5 ὁη6 οὗ (δ 
Ὠἷπο αἱρῃδθοιϊοαὶ Ῥβδ]πιϑ, γϑβοιι Ὁ] ς ἰπ τηοϑὺ Γθ- 
ϑρθοίβ Ρβ. χχχίγυ.; [00 ἰῃ Ὀοΐμ Ῥδδ]πη8 (86 Βίγορβϑ 
τὶ 1 18. το ϊβϑίη ς, θο ἃ δ γ9 δὴ δ αἰ ἐπὶ ΒίΓορΡ ἢ 
πὶ 5 ἀπὰ σϑβοιλῦ]ο ὁ6 ΘΟ ΒΟΡ ἰῃ ἐπουρμί δά 
οχργοββϑίοη ἴῃ οουγοδρομάϊηρ βίγορθβ. [{ 18 πἢ- 
οογίαϊπ ἩΒΟΙΠΟΥ ΒοΙγ6Θ ἰμΒΟΟΌΓΘΟΙΟΒ ([86 ΔΌΒΘΩΟΘ 
οὗ {16 ἢ δυὰ {86 ὰ89 οὗ ὑνν 166) δ΄ ἀπ ἰο (89 
ΔΌΓΠΟΙ ΟΥ̓ {89 σοργίδί, βίῃοα ὑΠΘΥ͂ ΒΓΘ ΘΑΒΙΥ͂ ΟὈΥΪ- 
αἰοὰ, δ8 ἰῃ γοῦ. 2. ΤΈΘΓΟ ἰ5 ποὺ (6 ἰοδδί οοϑοᾶ- 
δἷοιυ ἴον 6 βαρροϑίϊϊοι οὗ ἃ ϑαδβοαυθηὺ δα ἰοη 
οὔ ἃ οἱοδίπᾳ βίσοριιο (Βοβθῃπι.). 186 ΔΙΡΒδθοί - 
08] ἔοττα 18 σοχαγάϑα ὈΥ͂ ἸΔΗ͂, ψὶπουῦ ΧΘΆ80Ώ, 
ἃ8. 8 δι ρβοαυθπί τοβηθιηθηί. Τθ6ΓΘ ἰ8 ποίμὶης 
ἴο ἔανοντ (8 Ὀαὺ ὑμ9 Ιοο80 σοππῃροίϊου οὗἁ ἰἢ9 
οἶδιι8ϑοθ. οὶ {μ6γ9 8 ποῦ Ῥεγοθρίϊ Ὁ1]0 ̓ ΘΓΘ ἃ 616 
ψσϑϑί οὗ ρτάγοτθ, ὙΒσα μα ῦὸ ὈΘΘᾺ και μοτγοὰ 
ἰοζοῖμβοῦ ὉΥ 85 δὶρῃδῦθθιΐοαὶ δυσϑηρθιηθηΐ οἵ 
συγγθηῦ Ῥγουοσ 8, Ὀὰΐ ὑμθγ9 18 ΔῺ δάνϑηοθ ἴῃ ἴδ6 
αἰδοτοπῦ ρ8868 οἵ ἰὸ ἔχπάδηιθηΐδ) ἱπουριὶ {μδὲ 
αοὰ πο]ρ8 ἴμ89 ρίουβΒ. ΕῸΥ (9 Ῥβαϊγηϊθί ὑυγη8 ὑ0 
Φομονδὴ ἰπ ῬΥΑΥΟΥ (ΥΟΣ. 1), δηὰ 4868 πὶ ἰγυδὶ 
ἴῃ Θ οὐ 5 μοὶρ διδϊπβί μ18 ϑῃθιῃΐοβ (τ τ. 2) οα (ἢ 9 
ζοη6ΓΑ] ὀχρογίθησο οὗ {μὸ Ὀϊνίμο ὑγοδιπιθηὶ οἴ 
ἴδοδβο ψἢο ὑσαβί ἰῃ αοα δὰ (μο89 ἯὙ80 δζτὸ ἔδιἢ- 
1688 (γον. 8). Ἰβογοίοτθ ΒΘ ΡΥΓΔΥΒ (07 ἰπδβίγοἴ 0 ἢ 
δηα συϊάδποθ ἴῃ 0}6 σψγγ8 οὗ Φοβονδ, ὑπὸ αοἀ οἵ 
δὶ5 βαϊνυδιίου, ἰὼ ἡ  οηι 86 ἰταβίβ (ΥΟ ΓΒ. 4, δ), δῃὰ 
τΐθ ἸΩΘΓΟΥ͂ ΤΙ 1ΟὮ ἢ85 ὈΘΘῺ ΒΒΟΤΤῚ (0 Τη6Π ΓὟΟΠΙ 
οὗ οἷά, ἢ ποῦν ᾿ ρ᾽οΓ68 (ΥὙ961. 6), τϊΓ σοπμἤθββίοη 
οὗ βίῃ (το. 7), δῃά νι δὰ Ἀρρθδὶ ἰο ἐδ παίιγθ 
οὗ 6οά, δπὰ Ηἰδβ ἀο4] πρ8, τ ἃϊοῖ Δ γο οτἱρὶ πδιθὰ 
ἴτοαι Ηἶ8 παίατο (Υ0 γ8. 8, 9), τὶν Β᾽ΠΏΘΥΒ. δηὰ 
1:6 ψτοιοῃοα, 88 γὁ}} 88 τ ῖἰ {Π 086 ἢ 0 ΟΌΒΘΟΥΤΘ 
ΗΪ8 ἴὰνν (νοῦ. 10). Αμπὰ δ6 γχοΐογβ ὕδοὶς ὑο Β18 
ῬΘΥβοῦδὶ ποοᾶὰβ (τοῦ. 11), [89 δβαιϊβίδοιϊοη οὗ 
νοὶ 18 σομ δ ΘΒ οχροοίθα, βἷηθθ δ0 88 [89 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΡΥ͂ Ῥγογθαυ ϑῖοθ δηα οοηάἰἐἶοη8 (ΥΘΓΒ. 
12-16ὅ). Τποὸ ᾿ροτίαπαίθ ΡΥΘΥΘΥ ΤΟΥ ἱπηπηοά δὺο 
ἈΘΙΡ τἶβ68 οὔ (18. ἔοι πάαἰΐομ ἰη σομποοίϊοη τὶ 
811 (86 πιοιϊνοθ ργουΐϊουβϑὶῦ δά υοοα {το γ8. 1ὅ-21) 
δηὰ οπάβ πὶϊῃ [86 οἸοδίηρ, δβίχίιι Ὁ (86 ἀο᾽ἑνον- 
8066 ΟΥ̓ 81} {π6 ῬΘΟΡΙΘ ἔγοπι 811} ὑπο πϑϑὰβ (ΥὙϑ νυ. 
22).---Ετϑη (818 ἔαγη οὗ (Βουραὶ ἀο68 ποί ὩΘ068- 
ΒδΥΐ]γ Ἰοϑδὰ ἰο ἃ Ἰδαίου ρογὶοὰ οὗ δοτηροϑβίίδοῃ. Οῃ 
(86 οἶμον βαπὰ (6 ἱπάϊν᾽ 8] ἔθαίαγοθ ΓΘ ποί 
οοποτοίθ ϑοουρδ, 0 γοίοσ ἔμ 6πὶ ἀΐγθοιΥ ἰο Πἶδίο- 
τοδὶ ουθηὶβ ἰὼ ἰδο 116 οὗ θενὶα.---Τ 18 ῬΒαὶπι 
8.88 6Βρϑοΐδὶ βἰηϊ ἤσδποα ἰο (μ6 ΟἸμυτοι ἕγοια (δ 9 
ἔλοὶ ἰδὲ (6 πᾶπιο οὗ ἰδ 24 ϑυπάδν ἴῃ Τῳθηὶ 
88 οτἱὶπαίοὰ ἔγοα 89 1μδιΐη ποτὰ τοι Ὀ6- 
αἶἴπθ νοῦ. 6 [ Κεπιϊπίδοοτα ϑιαθᾶαΥ7}, [ἢ 6 Ὠδῖαο οὗ 
ἴμο 8ὰ βυηάδγ ἤγοπι τον. 16 [Οειμ];; δπὰ ἐμαὶ 
ΒΟΉ ΘΙ ΚΟΥ 8 ἁγίας Ἀγτηη, “4 εἰπ παοὴ αἷγ, ΠετΥ 
οδι, Ολνίει,᾽" ὯΔ8 οτἱ σἰ παϊϑα ἔγοϊῃ τοῦ. 1, δηὰ (89 

ψῃο19 Ῥβδὶπλ 88 Ὀθ6η ρίγθη ἰῃ αονμδσα ΒΒ Ἡγτηῃ, 
“Ναοὴ αἷν, ο αοίέ, υεγίαπσεῖ πιο." 

[85.1, 7ἷον.1. σηῖο ΤΈ99, ὕθβονβῆ.---ο- 
ΤΌΘ: “Τἷδ 158 Θα ρΒαίΐο, ποὶ [9 δΔΏΥ ζ8180 σοὰ, 
ΟΥ ἰο ΔΗΥ͂ Βυπηιδὴ ἀδ γογοσ. ΞΒ᾽ ΤΩ ἸΔΥΪΥ ΥὙΟΣΒ. 2, 
δ. --Ὁ ᾽οὦΚὔὐὔ ΜΠῸ ὉΡ τὰν βου] .---Β]} χϑο : “ [ὴ 
πθθα οὗ μον δηὰ Ἰοηφίηςκ ἴοσ βδαϊνδιϊΐοη δ 1Π|Ὲ 
ἢΪ8. δοὺ], νυ ὶιάτανγῃ ἔσγοιι 811} δδυί}}ν ἀοβῖτοδ, ἰὸ 
ΦοΒονδὴ; 0 αΟοὦ νΏδο δἷοπ δδὴ αγϑηΐ (ἢδί 
ὙΠΟ ἰΥΌ]Υ δα βᾶοβ. Ηἱδ ἔσο, νι ϊοῖ 88 (89 
808] ἴῃ ἰ(86 17, αἶνοβ (ὁ ἰΐ (9 ἀϊγοοίζοι υρτταγὰ (0 
Ηίΐαι, ἩΒοῖὰ 6 πϑδίηθδ “ὯΥ̓ Θοά᾽ [γο0Σ. 27, ὃ60- 
Οϑ1180 ᾽6 ο᾽θαῦοβ ζ88ὲ ἰο Ηΐῃ δηὰ 16 υπὶϊο ἰοὸ 
Ηΐ ἴῃ ὑπὸ δομβάθρῃοα οὗὨ ζἴδι τ." 

γον. 8. ἦἴοβ, ὩὨοῃθ ὑδαὶ ναὶ οὐ 7.66 
888}} ὍΘ δι5δ:ηθ.---Ῥογονηθ: “ΤΠ ἩΥΪΟΟΥ 

Ῥ8588608 ἔγοϊαῃα (80 ορίϑεϊνο, τῖτἢ χὴν (μΏ), νον. 2, 

ἰο ἐλ9 ζαΐατο, πιὰ Νὦ (ὀν). Ηδ Βεῦθ δχρύϑββεβ 
ποί 80 6 ἃ ζΟΠΘΥαὶ ἰγαϊὰ 88 ἰδ ΟὟ ἰηαὶ- 
γ᾽ σαὶ οοηγνϊοίΐοη, δηὰ ἱποϊιιὰθβ ἰδοῦν Εἰ τη Β6] 7 
πῃ (80 ὨΌΌΟΣ οὗ ἱμοβὸ τῶ ἰθὺ ΟΡ6. 180 
δορί. 8 τηϊδίδιζθη, ἴῃ τοίατγηΐηρ, ἰπ (μ6 βϑοοπὰ 
οἴαυβθ οὗ (6 Υϑ 780, (ὁ {86 ορίδίϊνο [8ο Α. Υ΄.]. 
ΕοΥ ὑπὸ Ββοηϊ πηοϑηΐ, ΘΟ Ρ. Βοτ. Υ. ὅ, ἡ δὲ ἐλπὶς 
ὧν καταισχῦναι." -- ΘΒ ο] ἸΣΒοἢ : “Ηορα ἴθ. 18:6 6γ6 
οὗὨ ἤαϊ τι, τ Βῖοἢ ἸοοἶκΒ οἰ ΘΕ δὰ χοαϊν Ἰἰηΐο (δ9 
ἑαίατο." --Ααβδιθᾶ 8841] ὍὈ6 [0 ἰταίϊζοσο 
συϊτϊπουῖϊ οΒΌ89.---ΑἸἰοχδηάοῦ : “1Ἴδὸ ροβί(τοη οἴ 
(86 γ ΓΒ, αὐ (116 οῃ α δὰ πο Ὀορσί πηΐης οὗὨ {Π0 880- 
ΘΟΒΒΙΥ 6 οἱδιι868, σὶγθ 8 ῬΘΟΌ ΪΑΡ ἰαγῃ ἴο {86 801- 
ἔθῆοθ, Ἡδὶοὶ ἰβ Ἰοβέ ἰἢ βοπὶο ἰγϑηβ) αἰ: 0}8. ---- [Κ)ὴλ- 
οι σαω86 αν.8}1 868 ὑπ9 ποτὰ ἱπλιποα αἰ 6Ἰ  ῥγοϑοϑά- 
ἱπῷ, δηὰ ἀδβοσὶ Ὀ685 (ἢ 6 ΘΏΘΠΙΥ ποὺ ΟὨΪΥ 88 ροσβάϊ- 
οὐθ, ὈὰΓ 88 δοίϊης 80 στγαϊαϊουδὶν δὰ τ ὶέπουὶ 
Ῥτογοσαίίοη.᾽΄--Οα. Α. Β. 

[8.. 1. γῪόεν. 4. ΤῺΥ σψαγ8, ϑϑθδονβδ, 
ΤΑδῖςΘ 126 ἴο Ἰκπονν.---Ἰάτποδ: “19 ὁ τΑΥδ᾽ 
οὗἩ αοἀἂ δ᾽ Ηΐβ τιοίμβοὰβ οὗὨ δαῃἰηϊδίθγίηρς (86 
δδιτθ οὗὐ {ἴὸ που]ὰ; Ηΐβ αἰβρϑηβϑαι οῃ8; [88 
τοῦῖοθ νοι Ηδ 88 ρυθδογί υ6ὰ ἴῖὸγ᾽ ΗΪ πιβ6] Ὁ ἰδ 
10 ὀχοουίίοι οὗ ΗΪ8 Ἀο᾽δῃ8; 80 στοαὺ ἰδννβ ὉΥ͂ 
πο Ηδ χούθγ 8 86 ὈΠΊΎΘΓΙΒΘ.᾽" 

Ψψον. δ. ϑϑἃ τὴθ πη ΤΥ ἐστι ..--- ΑἸοχδη ον: 
“ ΤῺς6 οὐγνΐουδ τπδϑηϊηρ οὗὁὨ (μΐ}8 Υ6Σ86, ἰεἰογρτοιθα 
δοσογάϊης ἰο Νοὸν Ταεβιδιποηΐ δηὰ τοάθγη 8886, 
που ὰ 6 (παῖ οὗ ῬΤΆΥΘΡ ἴον Ὠὶνῖπηο ἰηβίγυοιϊοι 
ἴῃ τοῖϊ σίου γα οὐ ἀοοίγῖηθ. Βυν (ἰμ6 υϑαζθ 
οὗ (89 Ῥβα]πι8β, δηὰ ὑπ6 ρτοοοάϊΐηρς οοπίοχὲ, τὸ ἴὰ 
ἔδυον: οὗ Ὄδσρ]αἰηΐης ἐγ ἴο τρθδ ἐδ Ὑϑγϑο 
οὔ αοά, οΥ (6 δι 8] ροτίοσιδποο οὗ Ηἰ8 Ῥσο- 
ταῖδοβ. 8.6 88. σχσχ. 9; ᾿ἰχχὶ. 22, χοὶ. 4ά. Τ8θ 
ἰφδοὶπρ αϑἰοα 18 ἰ8 6 ΟΧΡΟΘΥ 6 π.8] ἰθβ ον ΟΣ 
{86 δοίυ] δχρογίθησο οὗ οὐ 8 δι ]η688.᾽-- 
ΘΟο οὗ ΣΩ͂Ὺ δαϊναῖίοι --- ΒΑΓ 68: “186 ποσὰ 
δαϊυαίίοπ ἰδ τοὶ 9 Ὀ06 υηδογδίοοά δογθ ἰπ (89 
ΒΘΏΒΘ ἷπ ὙγμΙΟἢ ἰΐ ἰδ ΠΟῪ ΘΟΙΏΤΩΟΙΪΥ υδοᾶ, 88 ἀ6- 
ποίϊης ἀο]νογδησθ ἔγοτα δίῃ δηὰ ἔυΐατο σαΐϊῃ, ὈαΣ 
ἴῃ 181}6 Ἰηοῦὸ ΖΘΠΘΓΆΪ Β6Π89 οὗἁὨ ἀεἰξνεγαηοε---ἀ ΕἾ γοὉ- 
800 ἤγοιῃ ἀϑροῦ δηὰ ἀδδι}."--Ο, Α. Β.] 

[ϑιἐν. Π|. γόον. 6. Ἐ᾽οΣ ἔγοτ ϑνυθϑσϊδδι πὶ τ 
[8οΥ.--ΗΠυρίοϊα : “16 αταοθὸ οὗ οὰ ᾿δ8 οὗθα 
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(869 ἀεδίρηαίοά, 6. σ. Ῥα. ὁ. δ: οἱϊὶ!. 17, 680 9- 
οἶδ} γ 'π 116 τούγαϊη τὸ Ι ἢ δ88 ὈδδοΟΙΏΘ ἃ ΤΟΓπιαΐα, 
ἴον ΗΪ8 ΠΙΘΡΟΥ͂ Θη ἀγα ἔοτονον,᾽ ΡΒ. οχχχυί., 
εἰαἰ. Τὴθ ΓΘΙΘΙΙΌΤΘΠΟΘ Οὗ ἐἷ8 δηἃ δρρϑαὶ (ο 
{818 18 ὁπ ρεοΐ! ἐγ ΔΡῬγοΟΡτδίο ἴῃ ὑϊπ298 οὗ σου], 
πίοὰ “Θοα ἷάε8 Ηΐδ ἴδοθ᾽ δηὰ βϑο8 ἰ0 δύο 
[ογχοιίοη Η15 ΒΡ] δ ηι.᾽ 
εν. 7. ΤῈ6 δίπῃβ οὗ τῶν γουϊ βδηᾶ ΓΩΥ 

ὈΒΏΒΕΙΘΒΒΙΟΙΗΒ.---Η ρίο]ὰ : 5 Βἷπδ οὐ γουίι, 
δοῦδῦ80 γομί, 88 (86 ἰΐχθ οὗἩ μοὶ βοηϑυουβηθ88 
δηὰ ραϑϑίοη, 18 Ἐβρϑοΐα! ν ἱποϊ θὰ ἰο 80 0}} ΘΥΤΟΥΒ 
28 (ῃ086 ἀοϑὶᾳηπδίοά Ὁγ ΓΊΝΟΘΓΙ, πλ1]ϑὲ [86 ὈΡΩ 
ΔΙῸ ὭΟΓΘ ϑρΡργοργίαίϊο ἰο 86 οοϊὰ δῃά δοῆθο- 
ἔνε 846 οἵὗἩ πιδῃμβοοὰ.᾽" ““Τὴ6 τηϑη(ίου οὗ Ὀοὶὴἢ 
ἰοχείδον, (Βδὶ 8, ἐῃ:9 88 οὗὅἨ ψοιλ πὰ ππαπλοοά, 
δον ἰμαὐ ἴῃ ῬΓαυΐηρ [ῸΓΡ ἤουρίυΘ 6558. 6 ἐ 1} 8 
πΒοὶ ΟὨἿΥ οὗ (Π6 ποτ τοοθηί βῖηδ, Ὀυΐ ἰ8 οομβοίουϑ 
οὗ Ββενίηρς Ἀθδρϑὰ βὶπ ρου βίῃ ἔγοτα ἴμΠὸ δδυ]ϊοϑί 
ἐπιθ8, δηὰ Βα Ὀοτ5 πάθος (πὲ8 Ὀαγάθῃ (ΟΔ]γ1η).᾽» 
-βὉ. 4. Β.] 

[ϑιν.ὄ 1. εν. 9. Εἶθ Ὑ11 καϊᾶθ [86 Βπ0π::- 
Ὁ16, εἰς.--- ΑἸΟχδπ ον: “ΤῸ ΘΟΠΙΠΟΏ ὙΘΓΒΙΟΏ 
οὗ Ὁ"), »πεεΐ, 18 ἰοο τοδίγιοἰοὰ δηὰ ἀοϑουὶριΐϊνθ 
οὔ τοῦ ἰΡοσ. 7186 Ηοῦτον ποσὰ ἰδ (6 
ποδτοβϑὶ δαυἱναϊοηὶ ἰο ἀεριδίε ἰὼ 18 δίσοης τοὶὶ- 
Εἴἰουϑ δεῆϑθ. Τὸ οἵη βϑίοῃ οὗ (88 δνίϊο}9 τοδῦ 
9 ἐχρ᾽ δίῃδοα 85 ἃ ροοίϊο ᾿'Ισθῆβο, δῃηὰ (}9 ποτά 
ἰγδδδίδιοὰ ἐῤλ6 ἀωπιδέε 80 88 ἰὸ ἱποϊυἀθ ἐπ6 ὙΠ0]6 
εἶδδ8. Βυὶ ὑπὸ ᾿πι|ϊπηδὶθ δοππροίίΐοη Ὀοίνγοθη {18 
Υ6 130 Βηα [6 ΟἿΘ ὈΘΙΌΓΟΘ ἰΐ τιΔ}|κ68 ἰΐ τηοτο πδίυ- 
ταὶ ἰο ἰδ Ὁ)» 88 ἃ ἀοβογϊ ρίΐοῃ οὔ 8:9 δ ὮΠΘΓΒ 
τοηιἰοηδαὰ ἐπ ΥγὸΡ. 8, γῖο δύο ἰῆθϑη « δοιγ860 ἴὸ 
δε τοραγάθα δ ρεϑῃϊ οπί, 6] ουΐης δ ΒΏΘΥΒ, ἑ. 6. 
88 (τ0 δου νοῦ 5.""--Ο. Α. Β. 

[ϑιν. . γῪον. 10. ὅταοϑθ δῃᾶ ἰσπῖῈ.--- 6- 
᾿ΠσΣβοῖ : “Τ6 86 Ῥδίῃ8 δῦὸ ἼΟΤΙ, ἴον (δ) δαϊ γαἱΐοι 

οἱ ποῦ 18 [μοἷσ δ, δηὰ ΠΏδὝ, ΤῸ {Π6Υ οοπᾶτῃ δἱ 
ΕΥΟΙΥ͂ δί6Ρ (86 ΣΟΙ Δ ὉΠ οὗὁἩ ΗἾδ ῥτοτοῖβοθ. Βαϊ 
ΟὨΪ ἰθοδα Ἧμο 6 γα ἔσθ δηὰ οὐϑάΐϊθηϊ ἰο ΗΪ8 
σοογϑηδηί δηὰ ἰδδίϊ το 68, ΤΟ ΓΘ ῬΘΥΐΔ ΚΟΥ οὗ 800}} 
Ετλὸε δηά γι. 16 πο οὗ Ψομβουδ, τ πὶ ἢ 
πη (045 ἴῃ σγῆσο δηὰ ἰρυ , 18 ἀθᾶτ ἰο {9 ῬΒ6]- 
ἰει,".-Ο. Α. Β.]} 

ϑίγ. ΥἹ. [ὕον. 12, ΤἘΘ νσᾶν ἴμαῖ ΒΘ ΒΒου]ᾶ 
οἴοοδο (Α. Υ'., ἐλαϊὶ ἐελοοδε).---- ΤἈ}8. 8 (86 τ ῃ- 
ἀετίης οὗ Μ0)1, Ηαυρῖ., Ῥοτγοῦγηο, εἰ αἷ., δὰ 18 
Βείίεγ, Καῖ οτ, 0] ονθὰ Ὀγ Επτα]ά, ὑγϑῃβ]δίθ8, 
“δέῃ δεδίεη ες." 

γεν. 18. ἘΠῚ6 80}} 641} ἅνγϑὶ! ἐπ ροοᾶῦ 
(4. Υ΄., αἱ ἐα46).---Ῥογοπηθ: “1ἀνογ}]}γ, ὁ (0 ρ888 
186 πἰφιῖ,᾿ δαὶ υδρἀ ἴῃ (86 τογο δχίθπ θὰ θθη80 
85 ἰῃ 58. χιἷϊχ. 12: χοὶ. 1; Ῥγου. χὶχ. 28."».--- 
ΑἸεχδηᾶοσ: “7π φοοά, ποὶ χοοάποθβ, δυΐ σοοὰ 
ἰοτίαηθ οΥ Ῥγοβρογίιν.,-- ἘΠῚ δοϑᾶ 5888}} Ροβ- 
8686 189 181} .---ΑἸοΧΔΠ 6: "7.6 γο Ὁ ἰγδπ8- 
ἰειεὰ οἠαὶέ Ῥοειεει, ἀδιοὶθ8 δρεϑοίβοα!ν ἰο ἑπλεγὶΐ 
Οὗ ΡΟδδ088 88 ΔῺ ΠΠΟΣΙ8Π66, ἑ, ἐ. ἔγοπιὶ ΖΘΠΘΙΆ- 
ἴσα ἰο φοπογδιίΐοη, ἰἴπ ρογροίι) βιοβββίο.--- 7.6 
ἰαπκά, ἰο πὶῖὶΐ, ἐδο Ἰαπὰ οὗἩ Οδπδδη: δηὰ δ8 {18 
σὲ (Π6 δἰϑπάϊηρ Ῥχοτϊηΐβο οὗ (9 ἰαῦγ, υἱἱοτοά 
Ἔνεῦ ἴῃ (6 ἀδοδίοχυο (ἔχ. χχ. 12), 10 θδσδπιο 8 
ὅσια (Ὁ. 4}} ἐμ Ὁ] οβϑί πη ζ8 ἱπιρ}} οἱ ΕΥ̓ οα Ὀγδοϑὰ 
 (λ6 ΡῬγοταΐδο οὐ σβδηδδη ἰὸ ἐδ6 δηοίϑπὶ [δγϑοῖ, 
δορὰ ἰβ δο υβοὰ ουϑὴ ὉὈΥ͂ οὐν [οτὰ Ηἰπ86} (Μαι (8. 
Υ, δ)." --Ο. Α. Β.] 

Κερ, 14, ΤῈΘ ἔσίϑη ἅδῃ οὗ ϑοβονδῆ.--- 
ἴμο Ἠοῦτον σογτὰ Ό, 9δ4, πΐοΒ 18 ὙΘΥῪ Οὗ- 
ΒΟΌΓΟ ἴῃ 118 οἰ ψτ ἸΟῪ, ΠΔ8 {818 τηδαπίηρ ΡΓΟΥ͂. 
1. 22. Τοῦ χχίχ. 4ὅ. [80 ΔΙεχδπᾶοσ δπὰ ΒΑΓη68. 
ΠαρίεἸά τουάετβ γί θμΐρ, δαὶ κχῖνοθ βϑοσζοί ἴῃ 

(9 πιᾶτρίη.---Ο. Α. Β.]. Οἰδογθ, δον Τῃϑθοάοί,, 
Ῥτγοῖου. 186 τα, δεογεί [Α. Υ., 80 8180 ἢ ὁ- 
᾿ἰϊσϑοῖ διὰ Ῥεγονμο. Ἐ--Ο, Α. Β.], Ὀοδαυ8οὸ ἱπ 
ἰπυτηαΐθ αβϑοσίδιΐοη, Ῥβ. ἷν. 14 βα., ἴβϑσὸ ἰβ 
ἔγοθ ὀχργοββίου δῃὰ βἰιδγίηρ οἵ βοοτοίϑ ("οὗ σίχ. 
19). ϑιψιηπιδοῖ. ΓΘ 6Υ8 1. ὁμελέα ; Αᾳαϊΐ]. ἀπόῤῥη- 
τον, αἴτον [8 πιθδῃΐηςς τ σὰ Ὀθοδὴθ ϑυδὶ ΟὨΪΥ͂ 
δίϊζου να γαὰδ; β5ορί. κραταίωμα (Ἴ αἱᾳ. βηπιαπιοπίωπι), 
σοηΐουπάϊηρς ἰλ νῖι Ὁ) 

γεν. 16 ΜΜἅΥ ογοδ ονϑσν ἰονσασᾶβ. ὅ680- 
νΔὮ.---Πυρίο]α : “13,96. πιιϑί ΒΟΡΡῚΥ οἰἴμον ΝΟΣ, 
Π Μ, Ῥβ. οχχὶϊϊ. 1 (σοπιρ. οχχὶ. 1), οὐ ἰοοζ, 88 
δ. χχαχὶϊ. 18, [ὑ ἱπάϊοαίοβ Ἰοοϊκίηρ οὐ ἴογ᾽ ΒΟΙΡ 
ἔγοῃ αοα, ψμθίμον ἴῃ δηχίθιν (σοΏΡ. οχχὶ. 1), 
ΟΓ, 88 6ΓΟ, σου βα θη. γαξειννῖ 8 ἀορό δηά ἐγωδέ ἴῃ 
ΗἸ πὶ." -- Ξ οι 186 Ὡοῖ.----ΑἸοχαπάον : “ΤῈ0 
ἤρυτο οὗ πο 8 ἃ ἔδβυουϊίθ οὴ6 ὋΣ ἀσημΟΥΒ 
δνϊδίηρ ὕγοιῃ (8:6 οταῖι δηά βρί(θ οὗ δῃθηι 68. 
Ρία. Ῥβδ. ἰχ. 1δ; χ. 9.--Ο. Α. Β.] 

ϑιγ. Ὑ1Π. Υεν. 17. Ὁϊδῦίχοαδθα Βανὸ οχ- 
ἰοηῃη ἅϑᾶ ΓΒϑελβοῖνθδ ΟΥ̓ΘῚ ΓΑΥ͂ ἈΘδτῖ.---Ξ.:806 
“410 ΘηΪαγβ6 ΟὨθ᾽Β δε] ἢ," κου ϑοσεείο δἀα ἰο ομ θ᾽ 5 
οχιθαηί, ἰΐ 18 ΠπΠὨΘΟΘΒΒΑΡΥ ἰο ἀορατίὶ ἔσο 116 ἰἢ- 
ἰογργοίδιϊοη τ ῖοσ ὑγονδὶ θὰ δπιοης δὶϊ δηοϊθηΐ 
ἱπίογρσοίοσθ, οὐ (89 οχίθπάϊης οὗ ἀϊδβίγϑββϑδ, 
τ ΒΙΟὮ ἰδ ᾿᾿Κον ἶ86 ἐπα ϊσαίοα Ὀγ ἴδ τον οἱ ροϊπίδ. 
Μοδὶ χοοθηὶ ᾿πίογργοιοσδ, ΒΟΤΘΥΟΣ, σμδημα ἐδ0 
τοδάϊηρς ΌΥ͂ Θοπποοιίηρ {80 3 ψ ὴ ἢ {μ6 ζοϊ ον ης 
ψοτὰ, δηὰ (8 ὈΥ ομδηρίπς (86 γοῦγο] ροϊηίβ χοῦ 
(80 ᾿πιρογδίϊνο ἴοόγῃ λαγολίδΑ. Τὰ ὑμ6 7 χα 8 
σοπιρ] οί ΡΔΓΔ]16} 1δπὰ τ τὸ ΖΟ]]Ον Σ ΤΩΘΙΏΌΟΣ 
οὗ ὑμὸ γοτβοὐ 

[δὲν. 1Χ. Τίοῖ ἱπίθρυν δᾶ πρεϊσίηθδα 
Ῥσθβθσενο Σ16.---ο! 286}: Ἴμδὶ ΡἱΘΙΥ ψΒ]ΘᾺ 
8115 19 0190 ἴδῃ δηὰ τοί ἐπὶ ποσὰ αἰγὶ ὰ68 

8 Βοασγί οὐ 18 Βυροονιἶοδ), ἰδ οδ θὰ ἢ, διὰ 
ἰμδὶ Βομοϑίυ πΐϊο ρῸ08 ἰοῦ 86 Ὀνῖηο Μ|]], 
πίϊπουν ΠΟΙ ΔΒΙΓΩΥ ΟΥ ἴῃ ογοοϊκοὰ ψαγ8, 18 

ο8]1οἃ Ὑ7)---ἰοδο ἵτο Ταηἀδιηοπίαὶ υἱνίι68 (ΘΟ Ρ. 
7οῦ ἱ. 1) 6 νῖϑβοβ ἰο 6 6 συδτάϊαηβ οὗἉ 18 
ὝΔΥ, Βΐοι 18 ἀδηρογοιιβ, ποῖ ΟὨΪΥ ὁ ϑοσοιηῖ 
οὗ οχίϑγῃδὶ οπθιηΐοδ, Ὀαὲ ᾿ἰἰκονσδο οἢ δοοουηί οὗ 
18 οὐ Β᾽ ὨΓ]Π68Β : ΠΟΥ͂ Δγο ποὶ [0 ἰοί Βἷπτπι ζῸ 
οιιἱέ οὗ {πεἰν οἷσί, ἱπαὺ 6 ΤΑΥ͂ ποὺ τ ΠΟΓΔῪ 
δ] 286] ἔγοτι {μ 6 πὶ (ΘΟ Ρ. 8. χ]ὶ. 12; Ῥτου. χχ. 
28). Ηδθ δδῃ οἷδίμι {μ18 ἴἢ0Σ ἰτηδ8οῖ, Ὀδοδιι86 (δ 9 
ΟὈ)οσὲ οὗ ἷ8 ΒοΟρΡΘ 18 Οαοά, ἵτοθΒ νου ὈΪ δηὰ 
7 κο ἔοτί ἢ 88 ζοορά δηρεῖβ."--Ο. Α. Β.] 

4 [ᾧῬοσοῦσῃο: “Α Θοὰ Ββαϊὰ, θη. χΥῇ]!. 11, ’ 8.81} 1 πιἰἀθ 
ἴγοϊαῃ Αγδδηι Τῃδὲ (Βίηρς ψὨϊοὮ 1 ἀο7᾽ ΟΥ 109 οΟΓὰ ΠΙΑΥ 
Σρόμη “ οἷοδθ δηὰ ἐμεἰπλαῖο σοι ππίοι,᾽ ἢ εἰσ σα τηαἸκ 69 
Ηἰπιδοὶ πον ἴο [Π6 δοι!]. 8θο Ρϑν. 1Υυ.14; Ρτου. [{[]. 22; 
Φοῦ χχὶχ. 4. αοάἂ αἱοηδ ρμοδδϑοϑϑοθ πὸ ἱγαῖΐδ, οΣ Ηθ 15 ἴδ 
τ, διὰ ἘΠπογοίοσο ἢΐθ δ᾽ οῶθ Ἂοδῃ ἱπαρατί ε, δοά Ηασ ἰτὰ- 
Ρασί: ἰδ ΟΌΪΥ ἴο ἴδμουι ἐμαὶ ἔοας Ηΐηι." βο Ῥοτγάδνοσγι: 
ΦῊΘ εἰΐδ, 86 ἰὲ γεγο, 86 ἃ κιοδὲ δηὰ ἔσίοπὰ, δ ἃ σοι ΘΓΒῸΘ 
ζατα ἸΑΣΥ ψ (πο. Οὐ. Φοδῃ χὶν. 43, "1 ΔΩΥ ΔῈ 
Ἰοτο δέο, Ἦο τΓΠῚ κοοὸρ ΜῪ ποιάβ, δυὰ ΜΥ Βδίδμογ νὶ}} ἰοτὸ 
᾿ΐπλ, δη ἃ γο ᾿ψ| 1} οοπλο πο Πίαι, δα ὰ το ΟΣ δυοὰδ ὙΠῈ 
Ὠΐσα ; δηὰ βθὸ ΒΟΥ. 1||. 20.᾽""--Ο. Α. Β.} 

ἐ[Ῥοζονῶθ: “Α ἔπ ἐοχὶ ον δίδη 8, ἴγχο ὁΔἢ ΟὨΪΥ τοη δ᾽ 
“ Ὠϊοίγοδδοθ παν Θηϊατχϑὰ ΠΥ ποτὶ, ἑ. 6. ὮδΔΥΘ τηδθ ΤΟΟΙ} 
ἴον {πϑιϑοῖ γϑδ, 86 ἰΐ ᾿ογο, [παὶ ΤΟΥ ἐδ ὑγτ σοθ ἰῃ δηὰ ΩΙΪ 
ἰδ: οὐ αν συβδῃϑὰ ἴῃ ᾿ἰκὸ αὶ Βουὰ οἵ πδίοσγ, δίνης ἴδ 6 
ίγϑδιὰ {{1 ἰ ονογῆοτα ἐϊ8δ ὈΔΏΪΒ, δῃ δ0ὸ ἐργολάδ ιἴ801]{ ΟΥ̓ΘΡ 
ἃ “ἰοῦ ουτίδοθο. ὕπη]|668, ἰπηἀοοά, ψγὸ ἴδ κὸ ἴο πον ἰπ (Ἐ6 
δϑῖθθ τπϑδηΐῃρ δ ἰη 9. ὀχίχ, 82, ἴθ γο ἴο 6] ῦχο {πὸ ποδί 
--οἴο ΟρΘῶ {δ ἴο ἰδἰγυςιίοη. Βιιῖ (παῖ δοῆθο [8 δοηγοϑὶυ δ 8- 
Ὁ1]9 ποῦθ. Μοσὲ τοοάογῃ οὐϊΐοτα τοδὰ ΔΟΊΧΥ 3 ΠῚ 

᾿πωρογαῖ.). Τδὸ γοηδοσίως ἰμθὰ ἰδ: “ΜΥ Πρασὶ ἰθ ἱγουυϊοῖ 
ἑ. 6. ἰο ποιπίπα Ὀυϊ ἰτουῦ]οα, ἰ6 1] οὔἩ τοῦ 166), Ο δοῖ ἐξ δὲ 
ὈΘΡ7 1 Απὰ ουὲ οὗ ΤΥ ἀϊθίτοοϑοα, ἐἰο."--Ο. Α. Β.} 
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ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝ ΕΤΒΙΟΘΑΙ,. 

1. μεογο ἴΠ9 βοὰ] 18 γϑδὶὴγ αἰγοοίεὦ ἰοτανὰ8 
θοά, ἰὲ ἰ8 1} οὗὨ «εοκίησ 307 ἀεὶρ δῃὰ ἰοησίησ 7ὸ7᾽ 
δαἰυαίίοπ. ἴπ (ἰμὶθ ἰδ (Π6 τσαγγαηί οΥΓὁ ἀ6- 
Ἰἰνογαησο, 8ἃΒ ἐ!ο οὐπαϊέοηδ οὔ βαϊνδαιΐοη δη ἐδ 8 
σεγίαἰπίν οὗ ΔΏΒΜΥΘΡ ἰ0 ὈΓΔΥ͂ΘΡ, ΘΟὨ δ δὶ ἰῃ ἐγωδί ἴῃ 
αοὰ, πνιιϊοῖ ἀο68 πσὶ δδἰς ("δὶ αοα δβἰιου]α τα 
{18 Βροϑοὶδὶ 6488 δὴ ὀχοθρίίϊοῃ, Ὀυΐ σαί ον τοὶ ἰθ8 
ὌΡΟΣ ἰδ9 δωγέηεδα δηὦ Λιε(λίμπεδε οὗ Οοἀ, ν ίοἢ 
δΔ΄6 τηδηϊοοίοα δηὰ ῥγονυθα ἴῃ 8 χουθσῃτηθηί, 
Ψἰι οὶ ἰ6 αἰσανδ [ἦἠξ δαπιε, ἴὰ ὑπ6 ἀρ] σόγϑηοθ οΥ 
{Π6 ρίουϑ, δὰ [86 ρΡυηἰδιιχρῃί οΥ̓͂ (6 ζΔ1{}}}688, 
Ἧ|10 ὈΓΘΔΚ ὑμ9 σογοηδηὶ πὶιϊουὶ οαυ.86. 

2. 1ι 18 Πθοοββαγυ, οὐ ἐμπἷβ δοσοιηί, ἰο τραϊᾷ ἐπ 
ἐλεισαγε οΓ Οοά ἀρὰ ῬΥΔΥῪ [ῸΓΣ ἐπὶ σλίεππεπί δοὰ 
συϊάαπος, Ὀδοδυϑθ ΠῚΒ νγὰγ8 δ΄Ὸ σγαοό απά ἐγιμὴ 
νοῦ. 10; σορ. Ῥεβ. χχνὶ. 8; ἰχχχυΐὶ. 1]: Ψοϊ 

ἱ. 17). Δοσονϊην {807 σδηποὶ Ὀ6 Κηοινῃ ΟΥ 
Τουπαὰ νι λοιΐ αοα, ποι Σ δ ΔΌΥ ΟἿΘ νγα]ῖς ἴῃ 
ἐδ όῖῃ ΟΥ γοιηαΐῃ ἰη (πο νὶἱπουΐ Ηΐπι, Υοὐ (Ππο99 
10 ᾿ΟΡῸ ΘΟπ ΪΠΌΔΙΥ δηὰ πη ογγαρί θα ἰπ 
αοα πιὰῦ ἐχροοῖ δυο συδοίουβ Βοὶρ ἔγοιιλ (89 
αοἀ οΥ̓͂ δαἐναίέοπ. 

8. Ηονογον, τγὸ τηϑὺ ποὺ ΟὨΪΥ͂ ΡΤΔΥ͂ ἴῸΓ αϑεϊ2- 
ἐπ ἄτᾶοσθ, Ὀυΐ ἰὸν 86 Τ0. ραγαοπίη τοΣοῦ. ΕῸΥ 
6 ΙΠΔΥ̓ ΒΔΥ Οἡ [6 ὁὴ6 Βηληὰ: ““Βοσαυβθ ΟΌΓ Β'ῃ 8 
Βοὺ ὉΡ ἃ ραγιϊἰἰοα Ὀοίποοη τπ8 δὰ (οα, 80 ἰδδὶ 
ΗΘ ἀοοβθ ποὺ ᾿θᾶῦ ΟἿΌΣ νυν ῖβῃ 68, ΟΣ δισοίοι ΤΟΥ ἢ 
Ηΐδβδ δβαπὰ ἰο μεὶρ 8, δανϊὰ ΠΟῪ ἰβκοβ {818 
Εἰπάγαμοθ ΔΥΔΥ ; 80 Οοηΐοθ808 ἰμδὺὸ ἢὮ6 οδπηοί 
ΒΏΑΣΘ ἴῃ {Π6 στϑοθ οὗ ἀοα οχοορὶ ὉΥ ιανυΐης 8 
δηδ Ὀ]ο(ἰοἃ ουἱ ᾽᾽ ((αἸνὶ). Οὗ {1 οἶμον μδπηά, 
(80 ἰογχίγσθηθϑδβ οὗ βίῃϑ ἰβ {πὶ αδοίαγαίίοπ οὗ 
Ὀἰνίμθ χύδοθ ὉΥ ΜΘ ἴῃ 9 ἸΔΟΤΟΥ οἵ αοα ἢ 88 
ἔγτοτη ἐμ δαγίϊεδέ {ΐπιθόα ὈθοῺ ἀίδιον οαἰϊἶψ ταδλὰθ 
Κηοτνη (0 Β'ΠΠΘΓΒ 88 27ῸΡΕ (0 (δὲ δεὶπφ ὁ Οοά, 
δηὶ πνῃϊσὴ 88 (6 οσχργϑβϑίοῃ οὐ Ηἷβ8 ἔανογ δηά 
Ἰονθ δοοοιρ βίο ἢ. φαϊναίϊοη αἤπιεπ. Τ]νῖ8 ἐμ 9 
Ῥβαὶ πιὶϑδὲ οἷδὶ πιβ [Ὁ δἰ βοὶ ἢ, ὁπ (8 δοσοιυηῖ, 
ΔΓΕ ὉΥ Δρροδιϊης ἰο {μ6 γεπιεπιόγαηοα ὁ" Οοά; 
ῬΑΥΙΥ ὉΥ χοίογτίπς ἰο 18 ον φεγδοπαΐ ργϑυΐουβ 
ἰγϑδγθβίοηϑ, ραυι συ ΔΥ ἰο ἐδ 81η8 οὗ μἷ8 
γουί; 0 “ὙΠΘΓΘ ἴποΓ 8 ΓΟ ΊΎΘΙ 688 Οὗ Βίῃ8, 
ἴον ἰθ ᾿16 διὰ Ὀϊθϑβοάηθβϑ (1 {1167}; δῃὰ 
“ ΟΌΣ ἷῃ8 ΔΙῸ ΙΩΔΗΥ͂, Ηὶβ ργδοθ ἰδ τπρ6 ἢ 
ἸΩΟΣΘ.᾽" 

4, ΝΟΥ 88 Βι1.ΧΘ ἃ8 (80 Βαΐο ἀϊτοοίΐοη οὗ β΄ ΠΏΘΥΒ 
δὰ χυϊάβηοο ἴῃ (Π6 τἱροῦ ποὺ ΟὨΪΥ Θοπιδ ὕγοπι 
αοά, Ὀυὶ ἸΠἸκονν 86, 88 Ὀαϑοὰ ὑροῖ ἰμὸ Βοίηρ οἴ 
αοά, αἷνο εχρτγοδδίοα ἴὸ 186 Θχοθ]θηοθ οὗὨ ΗΪ8 
Βοΐης ; 80, Π]ΟΥΘΟΥ͂ΘΡ, ἰὺ ἰ8 ᾿υδὺ 88 Βυγθ παὶ ἰΐ ἰᾳ 
ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ (Πδὲ ἢ 6 79 Βῃοια ὯΘ 8 ΘΟΓΓΟΒροπ 
Ὀοπανίουν οη {δ9 ρῬατί οὗἩ πο86 ψὃο ψουϊὰ δἰίδίη 
Π6 δαϊνδιΐοῃ ἴὸ νυν ἱθ σγασό ροΐῃί8β δὰ 168, 
δηὰ νοιϊὰ ὀχρουΐοποο ἰῃ ἰποαιβοῖνοβ ἐδέ ἐγμίλ, 
{δὶ 18, (ἢ) τ] Δ Ὁ} οὗ [86 Ὀϊνί πο ἀθο]δγαῖ 008 
δηὰ δοιΐοῃβ, αἱ ΘΥΘΥΥ δίαρ οὔ (ἰὸ ναῦ. [{ 18 ποὶ 
(10 σγϑαίποϑη δῃὰ ζυϊθΥΟΌΒ1:688 Οὗ (6 δ᾽ 8 δαί 
ἷῃ ἐπ απιβοῖτοθ οχοϊυθ ἔγοιῃ βαϊναϊΐοη, Ὀαὶ {ἢ} 0 
ἰαοΐξ οΓ 7ογσίυεπεεα οὗ 808 τΏΘη ἰΐ 18 ποῖ ΠΟ Γ 
βουχῶν ποῦ Το. ΤΒθτοΐογο 6 τηιιϑι ΒοΙὰ ἔαβὶ 
ἴο ἴπ6 εουέεηαπὲ δα ἰεδίϊπιοπίδε οὗ ἀοὰ. ΕΓ 
«πουσὶ [ΠΥ ἀἰδοῖοβο (8.6 σιίδεγῳ οὗἁὨ Ἰπϑῃ, γοί (86 ΎΥ 
ἸΣκ νυ 8δο ἀηγο 1} (μ6 ἀορίὶ 8 οὗ (6 ; τί η6 πιόγον, 
τουθαὶ ἴη6 παηι οὗ αοα, ΤΟΒ6 ΜΔΥΒ ΔΙῸ βρΎ860 
δὰ ὑγυϊ, ἀπά οὐ [Ὧ6 πιεασηδ οΥΓ αἰοποπιεπί απὰ 
Τοτσίνεποεε ἰο ἰΒοβὸ νῆο ψου]ὰ '860 0. Τ6γ6- 
ἴοτο, “18 8 ον ΤΒΘΟΪΟΩΥ, ὙΒΙΟΔ ἯἨΡ ῬΓΔΥ ἴῃ 

͵᾽-“- 

[89 ογ 8 ὈΓΘΥΟΥΡ; ἔογαὶνθ υ8 ον ἀθδί8 ἰῃ ογάαΣ 
{πδὶ ψγ6 ΙΏΔῪ ΚΏΟΗ ἰμδὶ ψγὸ ᾿ἷΐἴνγο ὑθάθῦ σΎδοθ 
αἴοπε. τασθ, ΠΟΤΘΟΥ͂ΘΥ, ἢοΐ ΟὨΪΥ (Δ κ6 5 ἈΨΔΥ 
81η8, Ὀαὺ ᾿ἰἰκο 189 Θμἀγ68 ἐμθ δ ὈΘΑΓΒ ἐμ οτα "" 
(μυιμ6γ). 

ὅ. Βιυιὶ 411} (μΐ5 18 βαϊά οὐ ὑμδὶ νγγχ ΠΙΑΥ͂ δ'8 
ΔηΐΟΏΪΥ, Ὀὰὺ ὑἱπδὺ ὙὯΘ ΙΏΔΥῪ πο ἀοδραὶσ νυῖτν (ἢ 9 
Κοον]θάρο οὗἁ {118 σγολίηθδββ δηὰ σιίθνοι88985 οὗ 
ΟΌΓ δἰ: 8, ἰὰ ἴ.9 ζοο] ηρ οΟὗὨ ΟἿΓ ννθδὶκ 6859 δῃὰ ΟὟΓ 
Ππι ΒΟΥ, αμάοσ ἐἰθ6 ομδδιϊβοιλθηὶθ δηὰ θυδογίηρ8 
Ὑ1οἷν ἀτἶδο ἔγοτπι οἷν ρῸ 1, [ἐ 8 (δὶ νγϑ πηδῦ 
Ὀ6 σοτηξογιθαὰ ὉΥ ὑπ χτδοθ οὗ 6οά, ἰηνοῖκο τἰ9 
ΠΙΘΓΟΐ6Β οὗ (Π6 ᾿ογὰ, πὰ Ἰαν Βοϊά οὗ δπὰ '86 (9 
ΤΛΘ8Π8 οὗ Βαϊ υδιίοη οἴδογοα ἴῃ ὑπ6 σγδοίουβ σονθ- 
ἠδηΐ, ἴῃ οτάον ἰμδὺ ἯΘ ΤΔῪ νγδ]ῖς ἴθ (06 τἱκαὶ 
ὙΆΥ58 Ροϊηϊθὰ ουιἱὶ ἰο υ8. Τὰ 6 ἃσὸ ἰοὸ διἰἱηΐη 
{παῖ “αν οὗ ἐλ δογά, Ὑ  ὶσ 'ἰβ ἐμ6 Ὀεχιππΐηρ οὗ 
8}} νυν ϑάοιι, δη ἃ τσ δ. 4 }}ν Ἰοαὰβ ἰο ἐμ γγισηά- 
δὴ 97, Χελουαλ δηῃᾷ ἴο ἐμπδῖ ἐουε νι ἰοὶι 18 κι. 6 ἔμ]- 
ΒἸπλοπὶ οὗ (6 ἴα (οῃ. χὶϊὶ. 10; οοῶρ. Εοεϊ. 
χιΪ;, 12). Τΐ8 ὈΓΙη ζ(8 ὀέοδοίησε ἰ0 ΟἿΙΣ οἷο ροΓ- 
ΒΟΏ5 διηἀ (0 Οὔνῷ ροδίεγιέψ (Ὀθαϊ. ν. 8; χὶ. 21). 

6. Τυ5 ἴπ6 801} οὗὨἨ [6 ῥίουβ ΔΔΥ αἱ {ἰπγθ8 ὉΘ 
ΟΥ̓ΟΥ ν]} 6] 164 τῖ(ἢ απχίείν ὁ ἀεαγί 88 πὶν ἃ Βοοὰ 
δηὰ πιδῪ [60] ἰἰ86 1} δοξέίαγῳψ ἀπά ιυτείολεά, 6Βρ9- 
οἶδ᾽ τίθα (ἢ6 ΒηδγοΒ ἰὴ ον Ὧθ ἢ88 ὈΘΟΟΙΠΙΘ 
οηἰδηρίοἀ ἀγὸ δοιυϊ ἰο Ὀθ ἀγαάτῃ ἰοκοῖθοσ 88 8 
Ὠοῦ; γοὺ 9 18 ὩΘΥ͂ΘΡ ΓΘΔΙΥ ογδαζεη δηὰ λορεῖεεε, 
80 ἰοῃς 88 [6 σδη ᾿ἰΠ ἃὑρ ἰδ οΘγ08 (9 ἰῃ0 Ιοτὰ 
δηὰ Ὀὑτίηρ Ὀοΐοτο ἀοἀ ἴῃ ῬΓΘΥΟΣ δῃὰ βυρρ)ὶοδιΐοη 
{89 δοπάϊιίου οὗἉ ]}8 ϑᾶτὶ δπα δῖ τοΐυ με δζαῖπβὶ 
(86 48880}.8 οὗ 811 πἷὶβ δηθιΐθβ ἴῃ ἔδιι! ἔπ {86 
Αἰπιϊσλίν αεΑ Ηὰδ Πείρεγυ. Ομ πιεὶ αὐ ἰδ, οουδ 
Ἔσο ἐπὶ υἱοὶϑδῖπι αὐ τὴ; τεδρίοε ἐπ πιε, οὐ δυερὶίοϊο ἴῃ 
6 ((δββίοοσ). ὉΒΟΣΘ 18 δὴ ἱπίογοδηρα Ὀθύνγθοα 
ἐγωδέ δοὰ μα λ(είποει, ἃ5 Ὀοεΐνοθη ὠργίσλίηεδε δηὰ 
δϑαϊυαίϊοη. 

7. πα ἐπ οονθηδηί οὗἉ στγδοο ἴδ ἱπαϊνι ἀυδὶ 
ἴοο918 ποΐ ΟὨΪἿΥ ἴῃ σομιαυπΐοῃ δηὰ ἱπίογοουγδθ 
αἴ} αοἀ, Ὀύὲ ᾿ἰἸκονν 86 υπϊιοϑαὰ 88 8 πεσπιδεν οὗ [9 
ῬΘΟρ]6 οὗ {πὸ σδονγϑθηδϑηί. Ετοιῃ ἢἷ8 Ρϑυβομαὶ 
πορὰβ ἷ8 ἱπάϊνί ἀυδὶ ἔθος οὗ ρμαΐϊῃ 18 δηϊαγχοὰ 
80 δαὶ δὸ δυπιραίλιίΖζεα τὶ ἰδ6 ἰγου Ὁ]68 οὗὨ 88 
σου φτοχαίίομ, 8πα ἔγοπῃ (ἷδ δΥΪβϑε8 οοπιργελεηδῖθθ 
ἰουε, ἴα ἰἰἶκὸ ὑγαϑὺ ἴὰ (6 αοἀ οὗ (Π0 δοϊμμΥ 
δηὰ οἴϊου ἱπαο6ἀ δἰ (Π6 Β8π16 ἰπη6 ἴῃ δυρρ] οαἰΐοη 
πδὺ (80 ρέπεγαὶ 88 ἯἫ6]1 48 ()!6 μαγίίεμμίαν ἀἰδι 688 
ΤΑΥ͂ ὍΘ τοιηογοὰ,. ΤῊ φγαψαῦ 8 δοοογάϊη ρα Υ 
Ὀδσοπιθ ἐπέεγοσδείοη, δι ἃ τοιηδίη8, ᾿ἰ κου 86 πὶ ἰ}}8 
τουροοί, ἀἰγδοϊοὰ ἰο 16 Οοὐ ο" ἐλε εουεπαπί. ἴι 
ΤΑΥ͂ δάτοβϑθ Ηΐπι, ππογθονοῦ, ἩΪΓ (6 πη ϊνογδαὶ 
ἤδη οὗἩὨ αοα (δ ίολϊηι), θοσδυ89 ἐΐ .)88 ἰο ἀο ψῖϊὰ 
(19. 2 υπό λεῖρ 88 βαοῆ. ᾿ 

ΗΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΡΒΑΟΈΤΙΟΑΙ,. 

ἯὟο σὰ πάν ἀο Ὀοίίοτ ἰμδη: 1) ἐγωϑέ (89 
Ζαἰιἠγμίποεε οἵ ἀοὰ: 2) ἰοοῖ ἴο αοἀ᾽ 5 ἑγωμίά; 8) 
δωϊα οὐ οὐ 5 σγασε.---ἰι ἰδ κοοὰ ἴῃ ἐγομδίε ἴο 
ἴακο γισε πἰῖὰ αοά; δαὶ ἰΐ 8. ποῖ ϑῃοικὶι τὸ 
ἰπιρίονο αοἰένόγαηοε ζγοπὶ εὐγδίν ποοὰ, τντ πυϑὶ 
᾿ΠΕΘιν 186 ῬΓΑΥ͂ [ῸΣ 7ογσίυεηεαϑ οὗ δἰπδ, ἴον (6 σαυϑέ 
οὗ αἰΐ τΊΒΟΥΥ ἰ8 ἴῃ βἰη.- -τὸ ἢ ἀρ (Π6 δου ἰο 
6αοά ἰ8 ἰο Ὀορία ἐμο ᾿διΐηρς οὗἨ {89 ἐπίέγο τδ ουϊ 
οὗἩ 411 ποοᾶ.---Ηὁ σῦο ψουϊὰ οὐϊαΐϊῃ δφαίναίζίοπ 
πιυϑὲ τοαὶϊὰ ἱπ (δὲ αν ὁ αοα, ὈὰᾺϊ 6 ποοὰβ [ὉΣ 
ιῖ8 2 ἰυΐπε ἱπδίισιοίιοα διὰ ραϊάθποθ; Ὁοΐδ ἢ 
Μ]| σαΐη ὈΥ ὈΓΑΥΪΩΣ ἴον (μθηι 88 8 ποδῶν δυρρὲϊ- 
αηί.--- ΗΠ οσονοῦ ΓᾺΡ ὉΔΟΙΞ ὙΡ ΙΩΔῪ Ἰοοῖ, ψγὸ δηὰ 
λυπιαη δίη διὰ 2 νη σιεγον ; διὰ ἰὺ 18 ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ͂ 



ῬΒΑΙΜ ΧΧΥ. 198 

δδὰ κοοὰ ἴ0Γ υὕ5 (0 ὃὉθ τεπιπάεα οὗ ὈΟ(Ὼ ἴῃ ΟἿΣ 
πέβεγψ, Ὀὰ ᾿ἰκΚοννὶ8δο ἰο ἰμἰηϊς οὗὨ (8, ιΠ|2ὲ 60 5 
ῬΒΟΤΟΥ οχίθη δ 8ι}}} ἔδυί μοῦ Ὀσοῖς απαὰ βρυίηβϑ 
τοι 89 ρμεγίεοεί Βεὶπο οὗ αοά.---Ηονπ ἰἰ ν1}} ,ατε 
πὶὶ υκ, ἀοροη δ ὅπ} ἀροὴ {π0 ΝΥ ἰῃ το ἢ 
πὸ ναἱξ.--Τ 86 γο “αν Οοα οὈϊδίη 186 “ηέεηά- 
εὰψ οἵ ἀοὰ δηὰ Δ αδέάϊῆην ὀϊοεδίπο ἴον {ἢ ΘΙλΘΟΙ 68 
δοὰ ἰμοῖν ροϑβίοσίιυ.-- 06. δύ ἰγοθ ἐπὶ η 8 
νϊοδ τὸ ποδὶ Ορργυθβϑίτθ δηὰ οἴϊθῃ ῬΥύϑρδγο 
Ειοδὶ απτιείν οἵ ἀδαγέ: 1) ἸΩΔΗΥ͂ δηὰ υπτὶ χΐθουβ 
σμοδεῖεε ; 2) ἸΩΔΩΥ δηἃ οΥΘΥΟΙΒ δὶπδ; 8) ΤΩΔΏΥ͂ 
διὰ “εἰ -ἀεεεγυεά ἱἰτομδίεδ. Αμαὶϊπϑὶ ἐμ8 δΔηχίοίν 
ἰδοτὸ ἰδ, ΒΟΎΤΟΥ͂ΘΥ, 8 ἐπ γϑοΐο ἃ τοιθαν : ") ἐγιιδί 
ἷδ ἰδ0 αδϑιϑέαποε οὗ 6 ΑἸ κεν αοὰ; 2) τ|9 
εοοιοτί οΓ 7ογσίοεπεει οὗ εἰπε ὉΥ ἀοα᾽ 8 ᾳτϑσθ; 8) 
(}6 »γάψεν ἴον γεαοιερίἑοη, ὉΥ [116 α οὐ οὗ δΒεϊναιίοη. 
--ΑΟιιαεε δΔηὰ ἐγιἑλ οὐ ἰΠ6 ρῥϑγὶ οὗ 6οα, δαα ἀπὰ 
γφλ οὰ 186 Ῥατγὶ οὗ πῃ, τμΐἷδ 8 (ὴ6 Ὀθδί πεεεί- 
ἰασ, ἴ6 τηοϑῖ ρονογίυ! ὀϊσδοίησ, πὰ 6 δυγοδὶ 
»γεετοίη.---- 6 νῦο που]ά ἴδιο πὸ] Ἰοί Ὠΐτ Γ6- 
πιδίη: 1) τοαὐκίπρ ἰπ {16 τα γ8 οὗ αοἂ ; 2) λοίαίπς 
ἰο (9 δνν δηὰ ἐοϑϑεϊπιοη 68 οὗ αοα ; 8) ἐγωδίίπσ ἴῃ 
86 πδπιὸ οὗ Οοἀ.--ἴμοῦ υ5 ποὶ ἴογχοί ἰῃ οὔὐῦ 9ατγ- 
ομίαν ἰτου ὉΪ05 (6 σεπόγαί πθο, Ὀαὶ ταίπος ποϊά 
ἷα οἰοϑὸ σοπποοίΐοη ΟἿΓΡ ΟὟ ρεγδοηαὶ βαϊναιΐοη 
αἰϊὰ τς το ατο οἵ οἱ" ροορίθ δὰ (88 σοπστεσα- 
ὥοπ οὗ αοὐ, δη ὉΥ »γαψόνρ δὰ ἐμίεγοοδεΐοη ὃεαν 
υἱίπεεε ἴὸ {86 εοπππιεηΐοη ἴῃ το αοα 885 μ᾽δοορά 
15, εἰγεησίλεπ δὰ ἐπίαγσο ἰἰ.---οὦ ἰ8 (89 Ὀοδὶ 
ἐτεάδεγε δ! ἃ (Π9 Ὀθ5ὶ »γοίεοίΐοη, 
ἄτλαβκε: Τὸ ἔσο [εηρς οὗ 86 Βοατί ἰο α6οα 

δ [80 {6 ῬΟΥΒῺΪΡ οὗἩ Οαοἂ ἴῃ (6 ϑρ τὶ δὰ [86 
κίε ρόοῦγοσ οἴ {πο [18 οὗἉ ἰσὰο δὶ" ἢ.---Τταθ ᾿ἱνίης 
Βορο ἰαὰ ἀοἄὐ ἰδ [06 δυγ δηὰ οὨΪΥ στουπά οὗ ἰτὰ 
ἐουδοϊδιοη, ὈΥ ΜΒΙΟΝ ἴ[Π6 δΒρὶγὶὶ τοϑὶβ ἰπ αοὐ 
διὰ Ηϊ8 ῥυοιπΐθοα Α8 ἃ ΒηΐΪρ δ δ ῃσοῦον.-- -ΤῊ 6 
ΜΠῚ5 ΔηἋ κἰδίγβ οὗ (0 δγὸ κζονη [0 πο σγοαίῃ το 
80 ναὶ} 459 ἴο Ηἰπιβεϊζ; ἰΒογοΐοτο Ηθ σϑῃ εἶν τ.8 
(80 Ὀεδὲ ἰπϑδιγυοσίίοη ἰπ Π6Π}.---ἰὺ ἰ8 ποΐ ὁπουρῇ 
ἴο ὃο ἰδυριι οὗ τπιθῃ, τὸ τητ8ὲ 50 ἰο δοιιοοὶ ἴο 
θοά, μδὲ ἰ8, γοβίζῃ οὐγβοῖνθθ ΟὈΘα ΘΗ Υ ἰο 86 
ξαϊάδηοο δὰ ἰτγταϊηὶηρς οὗὨ 10 Ηοὶγν ϑρίὶνιι. --Αὀἠσἀ 
πουϊὰ πὲ} ἘἔΓὦὦ᾿Ξ 5ἰπηοῦθ, δυΐ ᾿ἰκονῖδο Βδηοι γ 
ἰδο.---αοα νν1}} ποῖ Ἰοδαἃ {π6 δίγσοῃ, νῆο γοραγὰ 
ἰδοΙαθο το 5 89 δϊο, Ὀυ1 [0 τοᾶῖ δηἃ τηϊβογδΌϊο, 
πἢῸ ΤΟΘΟΚΏΪΣΟ (οἷν ΔΙ 688 δη ἱηδΌ}}{γ.-- 
ΑΙ] ἴσο ρμεηϊίθηίβ τοραγὰ ἰμοὶν δ᾽ 8 88 ρτγοϑί ; 
δηὰ 41} Ὀ6]ΊΘΥΟΓΘ τοζαγὰ (86 παῖὴθ οὗ {πὸ [ογὰ, 
[δὲ 6, Ηἰβ ζγϑδοϑ, 88 δι}}} ζγϑδίον.-- - 6 σγδο νὶ}] 
ποὶ ἤεαγ 6 [οτὰ, σδηποῦ ΘΠ ΟΥ̓ ΗΪΐ8 ρστδοΐουβ 
ξυϊάδηοο ἴῃ {16 ὈΪο586ἃ ν8γ.---Ἴ6 ὈΪοϑδίηρ οὗ 8 
Ὀοϊΐετον ἀοθϑ ποὶ ἀΐο ψὶτ ἷπη, Ὀὰὺ Σοδί8 σ6Γ- 
ΔἸ σα εἶθ Ῥοδιογιγ, ρτουϊἀϑὰ ἐμαὶ ὑπ 6 00]- 
ἴον δὶΒ [δι ιἢ.---Ἴθ ΟΥΟδ8 1:48 (ἷθ δἀνδηίδίο 
δῃοης Οὐ ΓΒ, ἰΠ δὶ γ76 86 (ὮΘΥΘΌΥ τ0ΓὙ0 οσσαρὶοα 
υἱι Οοὰ.---Ἴ)Ὡὸ δῆδγοβ νυ] οι ϑαίδῃ δηὰ ἐπ 
ποι] ρυὶ αὐουὶ πὸ ΟΠ τι ΓΘ πη ΘΓΔΌΪΟ, 
δο, νὐιδουὶ (86 δϑϑιβϑίδῃοο οὗἩὨ Θοά, υπανοϊάδὺϊο: 
ἰδβογοίογθ ἴὰ 18 ὨΘΟΘΘΒΑΓΥ ἰοὸ ψδίο δηὰ ῬΓΆΥ.--- 
Τδο οοπιαιιηΐοι οὗ βαδίηιβ ἀοιηδη 8 ἐπλὶ νὸ 6]- 
ἯΑγ8 ἱποϊυἀθ πῃ ΟἿΡ ὈΓΔΥΘΟΓΙΒ {16 δαῖτ οὗὨ α]} [110 
ἐδιάγοη οΥ̓ αοά, 
ψυτῆξε: [{ὀ πὸ ἔογχοῖ ΟΌΣ β΄ ῃ5, σγδοὺ νι ὶ}} Ὀ6 

Ἰμῖο ἐπουχδὶ οὗὨ Ὁ ἃ (1 Ῥοίον ἱ. 9ὺ.. Μουγϑουοσ, 
ΘῈ ὧο ποὶ ἰμδὴκ ἀαοὰ ἰΐ νὸ ἔογχοὺ ΟὟΥ βίῃβ. 
Μογοονοσ, 170 τὸ ἀο ποὶ ἐμδηὶς 6οα, ἰμθ8 νὸ ζδαὶ 
ϑιΐ5, δ τὸ Ὀοϊά 0 οοτηπιὶϊϊ στγίονουβ βὶπδ δηὰ 
Ὀἰδεροτηΐ68.---ΟΒΙ ΑΝ ΚΕ: Τὴ6 ἐπηρθηϊίοηῦ ὁ68ῃ- 
ποὶ οοιηΐοτί ἐποιηδϑοῖνοβ τῖϊ ἢ Ὠϊνίπο μοῖρ, Ὀυὺ {π0 
ῬΘΕϊσηϊ τὸ ΠΟΥ ἰ0 ἀοδρεὶσ οὗ ΗἸ5 χγβοο.-- - 0 

ΟΓΟ85 δηὰ ἰγου Ὁ] 6 8.9 ΥΟΓῪ βοοά ἰο ἱπάυδο π8 ἰὸ 
Ιοδνυθ οἱ βἷῃῃ δὰ ἰθϑδὰ δῷ οπουϑΌΪ6 [1ἴ6.--Ἐἶ. ἴα 
δ᾽ Π}Ρ]6 Ρδίϑγῃαὶ αὶ} 688, νυνὶ α οὐ ἀο068 τι ἢ 
08 ΡΟΟΥ Β'πηΘΥΒ, ΔἸπου ἢ αἷ {ἰπι68 ἰΐ 88 8 αἱΐ- 
ἔοτοηΐ δρρθαγϑηοθ ἴο οὖν τὐἰῃιὶὶ. --Θ ΕΟ ΝΕΚΚΕΒ: 
Τμὸ Ἰδιηθοίδίΐου οὗἩἨ 9 881η18 ἰϑ, 8} ἃ βαίϊηϊ δὰ 
ΘΏΘΥΟΙΥ ἃ δίηπου. Τθογὸ 18 ποὺν 0 Οὐ Π6Γ σοιπ- 
80] (δὴ ἴὸ οσῃ δηὰ σοῃἕθϑ8 ΟΌΓ δβ'η8 δη ὑΤΆΥ 
ἴογ (ποῖν ουίν θη 688; γοο 86 δηὰ ᾿ἷἶγθ υπὰον 
ἔτδθο.---ἜΚΝΒΟΒΕΙ,: Οοηΐοθθ γοῦν κα]; ἰγυβὶ 
ἴῃ αοὐ᾽Β πιοῦου ; τδῖν ὑὙ τ ρϑύθησθ; Βο]ά ἔδϑὶ 
ἴο ᾽ἴ89 οτά, [6 τοΐι κα οἵ {π0 ϑοαὶ; ὈΓΔΑΥ͂ δ᾽ 'νΑΥΒ. 
--ΟΕπίϑοα : ΤΠ ῥγαγίης Ῥδδ] δι, 1) 65.18.68 ἢΐ8 
ἔδϊ(ιι, α) Ὁ Ἰοηρσίης δύιον α οὐ, δ) ὈΥ ἰγυβὶ ἰη αοὰ; 
2) ΒΘ 806 κ8 ἀοα᾽βΒ ζῦϑοο, 4) ἰο βόονϑγῃ δἶιη, ὁ) τὸ 
ἴογαῖνο ἷπι; 8) 6 Ὀγαΐβθβ α) (ἀο᾽ 8 ζοΟΊΏ 688, 
δπὰ δ) ἰη)6 πρὶ δσ οὗὨ 106 ρίουϑ:; 4) ἢ6 ἱπιρίοῦθθ 
ἰιοὶρ, 4) ἴον μἰτηβοῖζ, δ) ἴον 186 ψνβοϊθ ΟΒατγοδ. --Ὁ 
ΗΞΈΆΒΕΚΒΟΚΕ; Τὴ6 ἀθοροῦ 16 δοῦγοθ οὗ Ῥγυ ον 
πὶ [6 θατί, 86 ΒΙΓΟΏΖΟΥΡ 18 118 τ ρι1 186 Ἐρ- 
ναρὰδ [γουσρὰ {π6 οΪου 8 οὗὨ ἰιδανθη.---ἰΓ Οοὐ 18 
χουν αοά, ἰβδθῆ 4}1 ἐμαὶ ἀρὰ ἰβ ἰ8 γουτγβ, Ηϊδ 
ἔτϑοθ, Ηἰβ μοῖρ, Ηἰβ Ἀθανθῃ ; ἈἘΠΟΓΘΙΌΣΘ γ0οιι ΠΥ 
06 αἰδα. -Ἴσο Κὶπὰβ οὗ σαγ8 Ὀοϊους ἴὸ ΟἾνὶ8- 
{ἰδ γ: 1) (89 ἐπαδηκίωυϊ τὰν οὗ [116 δὰ υἱγίιο, 
2) ιὸ τας βιδῖγσδΥ οὗ ἔα! πὰ ὨΘΑΥΘΏ.---ἾὟΟΝ 
ΟΚΒΑΟΗ: τσ δη ἰγαϊὰ ἀγὸ ἴ06 {Ὁῦἴ Βίδτβ, 
ν᾿ Ισἢ αν ἃ δὰ σοπδίβηιΥ ἴῃ νίον ἴῃ ἷ8 ν ]]ς. 
--Ταποιῦσκ: 415 ἔγο πιϑὶ 06 καρ Ρ ὉΥ 6088, 80 
ὑπ δαπιθ8 οὗἨ ΟἿἿΥ ῬΓΆΥΟΥΒ ποοα οσοπδίαηϊ ᾿ἰμνὶρο- 
γαϊΐου ὈΥ Κοορίης Ὀθίογθ ἃ8 (89 υπίνογθαὶ ὑγ11}}8 
οὗ ουν σοϊϊ σίου, ἰὼ τὶς γγ Ὀοὶΐον6.---Ἔ πὸ ΜΔΥ̓́ 
οὗ 16 ἔθδν οὗ αοά ἰδ 186 Ὀοδβὶ οὗ 41} γᾶ γ8:; ὉΥ δὶ 
(89 80] τοῦ 68 (8 ἰτὰθ ποτα δηα ἰδ|.6 8 Ρο8868- 
βίοι οὗὨ ἱὶ ἤόγονου.- -ὈΜΒΒΕΙΤ: αοα ἰθδ80.168 81}- 
ὨΟΤΒ Ηἰδβ ὙΑΥ͂ ὉΥ τὶ οουβηθ88 δὰ ῥρΟΟΘΏ688. 
ΒΙ ΖΒ ΘΟΌΒΏ 688 πιυι8ὲ ρυ ο8}} ὑπ 61 ἴῃ οτά θοῦ ἴ0 πη}. 6 
Κηοτν 9 νὶοϊκοάῃοδββ οὗ {μ6 Ὁ ΨΥ; ΖοΟἋΠ688 
ἰοδἀ8 ἰμ πὶ Ὀδοὶς πῃ οοηίτὶτἰοη δηὰ ρμϑῃϊθησθ ἰ0 
{μαὺ πα ϊο ΠΟΥ πδνθ τοηουπορα ἰπ (μοὶ ΟὟΤΏ 
νοι οα ννῖ]18.--- ΒΑΙΗΙΝΟΕΒ: δαϊνδίίοι δηαὰ Βὰρ- 
Ῥἰ;θ85 ὕγοιῃ 6 [ιονδ ἢ ἀγα (δ 9 ἱπΒορδΓΔ Ὁ]0 ΟΘοτι- 
Ῥδηΐομϑ οὗ (6 ἤοαν οὗὨ αοἀ.--ΤΑ ΒΕ: πὸ ὙΆΥ8 
οἴ αοὰ αἴ οὗ ἵἱνο Κιπάβ: πΠ6 οὔθ ἴα πρϊο ΗΘ 
068 ἰο υ8 πὰ πὶ ὺ8; δὰ [ἢ οὔθ ἴῃ τν ἰοῖι ὁ 
τηδὺ ροὸ ἰο Ηΐηι.---ΤῊο ἰγυθ ἀοϑῖσο αὐλοῦ αοὰ ἴβ 
Μ Π68 ΗἾ8 ΑἸΟΣΥ ἄταν δὰ γοὺγ ποοὰ ἀγῖνοβ γοῦ 
ἴο Ηΐπ. 

ΜΑΤΤΗ. ΗΞΕΚΕΥ : ῬΓΘΑΥΟΣ ἰδ (6 δϑοϑηί οὗ [89 
δου] ἰο Θοά; ἀοἀ πιυβὶ Ὅ6 εγοά, δῃὰ {||8 βουὶ 
οί ογοά; συγδπε οοτάα, --- ἊΡ τὶ} γοῦν Ποϑείδ,᾽" 
88 ΒΠΟΙΘΏΓΥ υϑοά 88 8. 64]] ἰο ἀδνοίί οη.---Τ}} 050 
ΔΙῸ ἰῆ6 ΜΟΙΒὲ ἰΥΘΏΒΩΓΘΕΘΟΥΒ ἐμδὺ 815 [ὉΓ βὶῃ- 
ὨΐΏ 5᾽5 88Κ0.---ΙἸΥ̓ ὙΘ ΒΙΏΘΟΓΟΙΥ ἀρϑὶγο ἴὸ πον ΟΌΡ 
ἀυΐϊγ, τί 6 σοβϑοϊαϊΐοη ἰο ἀο ἰΐ, γὸ προὰ ποὶ 
ατοβιΐοη, Ὀὰὶ (μι Θοἀ ννῖ}] ἀϊτοὶ 18 ἴῃ ἰἰ. -ὶὶ ἴδ 
Οοα δ σοοάποδ8 δπὰ ποί οὐγδ, ΗἾδβ ἸΘΓΟΥ ἀπὰ ποῖ 
ΟΌΡ ΟὟ σηοτὶί, (μδὺ πιυδὲ Ὀ6 Οὖν [68 ἴ9Γ 89 
Ῥδσζάοηῃ οὗ βἷπ, δηὰ 811 {η6 χοοά γὸ ϑίδπά ἰὼ ηθϑὰ 
οἵ.---Τ0 ἀ6γν1} ἸΙοδ 5 πο Ὀϊ πα οϊὰ ἰο με}; Ὀαὶ 
αοά φηἸ κϊθὴ8 το δ ΟΥ̓ΘΒ, 86.8 (δ η,ζ8 Ὀδίοτο 
τηθαι ἴῃ ἃ ίγαο ᾿ἰρῃϊ, δηὰ 50 ᾿οδ 8 ἐμ 6πὶ 10 ΒοδΎθη. 
---τ ον ἰμδὲ σοοοῖνο [86 ἰγας ἴῃ {μ6 Ἰονο οὗ ἰΐ, δὰ 
θχρογίθηοο 86 ροΟΥοΡ οὗ ἰϊ, Ὀοδὲ υπἀογδίδοά ἰδ 9 
ΤΑΥΒΙΘΓΥ οὗ ἰἰ,---Θἰ ποσσὶ γ τι} Ὀ6 ον Ὀοϑύ 8Βθ000- 
ΤΙ ἰπ (86 πογϑί οὗὨ ({π|68.---ΠποαΥ  δηὰ ὑρ- 
γἰσ Π688 τν 1} ὍΘ 6 τἸ8η᾽ 8 ργδβογυδίίοῃ το γῸ (ΔῈ 
[8 γγ0 Δ] ἢ δα Βοῦον οὗ ἰδ τοῦ οδὴ ὉΘ. ---ἰ Π68- 
γοῃ, δη4 ἴῃ ΠΘΑΥ ἢ ΟὨΪΥ, ὙΥ1}} Οοἀ᾽ 5 18γαϑὶ Ὀθ Ῥ6- 
ἴοοῦγ γοἀδοιηθὰ ἔγοιῃ 81} ἰγου Ὁ]68.---ΒΑΒΙΝ ΕΒ: [{ἰ9 
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ΔΙ ΥΒ ἰσὰθ ἐμαὶ νγγὰ δῖὸ ἀοροηάθηί οὐ οὐ ἴοῦ, δοπίθῃί. Ἧο 8606 ῖς πὩ0 σῃδηρο ἴῃ ἔδὸ Ὀϊνῖηθ 
ονοσυί αἴης; ἰῦ '8 ποὶ ἰγὰθ ὑπαὶ νγγχὰ αἰ 8 Υ8 7εεἰ) δοίΐοῃ, ἴγ͵ὁ ΟἿἸΥ͂ σατο (δαὶ ἐπ τἶγοῦ οὗ 90860 
{ι18..---ὐλ οἱ χίοι 8 ποῖ βοϊθβῃ. Τὴὸ τοἶπὰ ὑοῦ] ΠΒΔῪ ὨΘΥ͂ΟΥ Ο6886 ἰ0ο 8ο0Υ.---Ρτουὰ οὗὨ ἐποὶνῦ ον 
(ΠῸ ἰπῆπθποθ οὗ ἴσυθ ῥἱοίγ, ΠΟΎΘΥΘΥ ἰμί ηΒ6}γ ἰΐ τυϊδάοηι, [0018 τὰ }] ποὶ Ιοδγη, δῃὰ {πο υϑοσθ το ἷθ8 
ΤΟΔΥ͂ ἴοοὶ ἰἰ8 οσῃ ὑσου Ὁ ]6, δὰ ΒΟΎΘΥΘΙ ΘΑΓΠΘΒΟΪΥ ὑπο τοδὰ (0 ἤθανθη, Ὀπὶ ἸΟΥΪΥ ποδγίβ εἷὶ δἱ 
ἦν ΙΏΔΥ ΡῬΓΔΥ ἴον ἀρ! ἱΙσαγδῆσθ, ἰδ ποί ἔογροίία] οὗἁ 7 68υδ᾽ ἔοοίῖ, δηὰ ἤπά ἐ}:6 ζαίθ οἵ φίογσγ. Β,οδβοὰ 
86 ἰγοι 698 οΥ̓͂ ΟἰοΥΒ᾽ δηἃ ὈΓΆΥΘΙΒ [Ὁ (πον ἰθδόμοῦ ἢ Εαγυοσθὰ δοθοϊαῦ! Ὀἰνίηο Ἰθβδοῃ ' 
οοιηΐοτί δηὰ ἀ6᾽ νου 66 ΔΓῸ ἔγΘΟΙΪΥ ταϊησὶ οα πὶ ᾿ ΜΥ δου], 6 ἱποὺ ἔδυ αν τὶϊ (86 ψ80]6.--- 
ἐποβο ψῃΐϊοὴ τ δϑοιοὰ οἱ ἄροη οὗ αοἀά οὔἵον ἰ Κόθρϑυβ οὗ (π6 σονθηδηὶ δ..8]}} δ Κορὶ Ὀγ 86 
ἴον {μοι Β6 1 768. --ΞΒΡΗΒΟΞΟΝ : [0 18 (Ὠ9 τηδτῖκ οὗ 6 [ οουϑθηδηΐ: ἰμοδθὸ ψΠῸ Ζ9Ὸ0]1οτγ {ἰμὸ [ον 8. δοτὴ- 
ἔγυο βαϊηὶ ὑμδὶ ἷϑ ΒΟΥΤΟῊΒ γϑηϊθὰ τὰ οὗὨ δ ἰ8᾽) τιϑηἀβ 88}4}} πὰ ἰΐ [ον Β Ἰητοῦ {ο]] ον ης 
δἴη8, διὰ ἷβ ΒΟΥΓΤΟΙ͂ ἴ0Υ δίῃ ἀγίνοβθ μἰπιὶ ἰο θ᾽] (μι ϑιη.--- 9. 8}} πῖϑδῃ ἰὸ ομόοοῦδὸ ΟΡ ἩΔΥ; δυῖ 
6οὰ.--- ΑἸ 186 [16 σδΌΪΘ τ ΒσΩ Ὀἷπαβ ον οί τμδὲ ἃ ΠΙΘΓΟΥ͂ 18 ὁ θη ἰδ Τογὰ ἀϊγοοὶθ ἰμδιὶ 
ἰο {86 8!ογο, δὰ ὉΥ͂ Ρυ] της δὶ 1 τὸ ἄταν οἵ - [ οΒοῖο6, Δῃα τη ῖκοδ ἴγϑϑ- Ὑ}1}} ἰο Ὀ6 σοοὰ-ὶ}}} ΙΥΓὌ 
βοΐνοβ ἰο ἰὴ ἰδηὰ ; ἔαϊἢ ἀπῖῖθ8 9 ἰο αοά, δηὰ ᾿ τγὸ τα οὐν τ΄} αοα᾽ δ πι}}], Οοὰ νὴῖιϊϊ] 1οὲ τυ 
ἐπ θὰ ἀγα 08 ΠΟΩΡ ἰο Ηΐπι. ΑΒ ἰοῃᾷ 88 {89 Π'δῦ]ο ΟἿΣ Μ]}].---ϑαὶ 5 αν {9 ΚΟΥ οὗἨ θδυθπ 8 
ΒΏΛΟΥΣ οὗ ΓΑΒ ΠΟ]48 ὑπο γθ ἰδ Ὧ0 ἔθαν ἴῃ δ9 ] δἰ ΟΥΟΚΙ ΥΡΐοα ; (ΠΟΥ͂ ὁπ ἀητὶἀἀ]6 σο]οδι δ) οηΐς- 
ποτὶ ἰοτηροϑβί; 1 [δ δμουϊὰ [Δ1} 8 ἔθ τ που Ἱὰ ἰτ68. ΤΏΘΥ δζὸ ἰηἰἰδἰοαὰ πο [80 7611 ΟΥβμὶΡ οἴ 
Ὀ6 πο ΒΟΡρΘ ἰοῇΐϊ.--Θιιδογίηρ δ Υ 65 {π6 μοατὶ ὈΥ [{π0 δκὶ98; (ΠῸΥ ιαῦεὲ δβοδαυτὰ ποσὰβ προ ἰδ 185 
ογοδίϊης [86 ῬΟνΘΡ ἰο Βυρδί Ἶ26.--- Ἦ ὁ οαρί (0 ποὶ Ῥοδβδὶ Ὁ]6 [0Γ ποτὰ ἰο σορϑδί ἰο ἐμοῖσ ζ8] 1 ον. 
6 κταιοὉ} ἔοτ οσοαβίομδὶι ρτἱοΐβ, 17 (ἸΘῪ ῬΎΘΒΟΙΥΟ | ---ΒΙοδδϑα 18 (8:6 τῆδὴ (0 ἩΒΟΙ δῖ ἰδ τηοτο ὈΠ- 
06 ἤγοιῃ σῃγορΐο Βατ -ὨοαγίΘἀΠ688; [01 οὗ 81} ὈΘΑΡΘῸΪΘ ἰμδη αἶϑθα8ο, Β6 641} πού 6 Ἰοηρ Ὀ6- 
ΔΙ οἰἰοη8, Δ υπκίηα ποϑῦὶ 18 (89 πογϑί, 1ΐ 18 ἃ [ ἔοτο ἱπ9 ἱοτὰ 8.}8}} Ὀοί 8 ἔόγρῖτα δἷ5 ἱπαυΐιΥ δὰ 
Ρίδχυα ἰο 18 ροββϑβδοῦ, δῃὰ δ ἰοστωϑηὶ (0 (089 64] δ ἀΐβοαϑοβ. Μϑῃ δΙῸ εἷον ἰὸ 806 {89 ἐπιὶ- 

᾿δεουπά Βίτ.--Ἰ (86 [μογὰ ὙΠ}}1 ΟἿΪΥ ἀο απἰο 8] πιαίθ οοπηθοίϊοη Ὀοίνγθθῃ δὶπ δ ἃ ΒΟΥΤΟΥ͂, 8 γ806- 
ἴπ (86 ζπίυγο 88 ἰπ ἐμθ ρμϑδί, ὸ 8.}}8}} Ὀθ ννοῖ]  ἰδαρδί ποδὶ 80 ῃ9 7868 ἰ.---ΟἍἾΑ. Β.] 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΥ͂Ι. 

Α Ῥιεαΐπι οὗ Ζαυϊά. 

1. Δυάρθ πιο, Ο ΟΕ; [Ὸγ 1 μανθ νυ Ἰκθα ἴῃ ΤΑΥ͂ ὨΓΘΡΤΙΥ : 
1 μδνα ἰγυδίρα αἷβο ἴῃ [06 ΨΟΒὉ ; ἐλογοίογο 1 8}18}} ποὺ 81146. 

2 ἘΣΧΑΡλΪη6 πι6, Ὁ ΠΠΟΒΡ, 8Δηα ΡΙΌΥΘΊηΘ; 
ΤΥΥ ΤΥ ΤΟΪΏΒ Πα ΤΥ Βοαγί. 

8 ΕὸῸν (Ὦγ ᾿ἰονἱπρ- Κἰ πάπ688 8 ὈΘΙΌΓΘ πιΐπο 6Υ68: 
ΑΠΔ41 ᾶγὸ ναὶ κοα ἴῃ (Ὦγ γαῖ, 

4 1 μαγὸ ποῦ βαὺ ψΠΠῈ νη ῬΘΙΒΟΙΒ, 
ΝΟ ΙΒΠΟΥ ΜΠ111 σὸ ἴῃ τι} ἀἰΒβοι Ὀ]6 78. 

δ1 μαγνο μαίρα (Π6 οοηρτοραίίοη οὗ 6011] ἀΟ618 ; 
Απὰ Μ}}} ποὺ εἰῦ ψῖὰ [86 ψίοκοα, 

6 1 υὶ}} νγαϑὴ ταΐηο ΠΔΏ(Β ἴῃ ἱΠΠΟΟΘΘΏΟΥ : 
50 ὙΜ{Π|Π1 οομαρδδα ξἶπ6 αἰίαν, Ὁ 0ΕὉ : 

7 ΤΒδΓΙ ππδΥ Ρυθ] δὰ τ ἢ (86. γοῖοθ οὗ μη καρίνίηρ, 
ἈΑπὰά [61] οἵ 41} {ῃγγ τγοπάγουβ ψΟΥΚΒ. 

8 ΠΟΕΡ, 1 αν Ἰἰονοά (Π6 Βαδὶϊδίζοη οὗὨ (ΕΥ̓ Ὠουδβο, 
Απά {86 ρίδοο σβθγα {μῖπθ Βόθοσ αἀστο 160 Ἐ. 

9 Οδίμου ποῦ 1ὩΥ 800] ψὶ ἢ δἰ ΠΠΘΙΒ, 
ΝοΥ ΠΥ 16 ψΠΠ ὈΪΟΟΑΥ͂ πιθῃ. 

10 [πῃ ψῇοβα βϑηαᾶβ ἐδ πιϊβοϊοῖ, 
Απὰά ἐμοὶν τἱρεύ Βαμα 18 81] οὗ Ὀτῖθ68, 
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11 Βυϊ 848 [ὉΓ πιο, 1 ψ1}1 γα κ πὶ ταῖπο ἱπίορτὶν : 
Ἐοάθοπι τ6, 8ηα Ὀ6 τηογοὶ] απο ΤΏ. 

12 ΝΥ ἴσου βίδπαρθι ἴὰ δ ουθη ρμἶδοο: 
Ιὴ ἐπθ σοηστορδίοηβ Μ1}} 1 Ὁ]688 (ῃ9 ΚΟΒΡ. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1τὸ ΟΟΝΤΕΝΤΕ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.--ἴο ῬΒδ] τι" 
ἰξὶ ἀοοϊατθδ ποὶ 80 το 8 ΒΟΠΘΘΥ Ὀεοΐοτο αοα 
ϑοδηοοϊοα ἩΣΓΝ ὈΥΔΥΘΥ Ζ0ῸΓ [1:6 δοίτι4] γοσορηϊ θη 
οὔτ, δηὰ (πὶ ἢ6 πα  ὯΘ ἀϊδιϊπραϊθ θα ἔγομλ {86 
πγοῦϊγ (ΗΠ αρΓ.}); Ὀὰὶ 9 4568 Εἰϑ ῬΥΑΥΘΥ ΤῸ Ὁ Β6]Ρ 
ἐμὰ 1 διὰ 11), δῃὰ ἔον ργοβογσυδίϊου ἔγοϊῃ ἰδ 
οὔ 89 τι͵ιοκοὰ (τον. 9), οπ ἰδ 9 μουθτηποηὶ 

οἵ Οοὲ προ ἢ δ ΓΟΪΥ ἀοεὲ }μδίΐοο ἰο ἰμ0 σισλίεοιιδ. 
Τοῖς 6 οἰαὶπι5, Ὀδοϑιι86 ἢ6 ποῦ ΟὨΪΥ 18 οομ νι πορά 
τδδὲ ὮΘ ῬΘΥΒΟΠΔΙ}Υ Ὀοϊοη 8 ἰο (ἢ 6 ΠΟΠΙΌΟΘΥ οὗ ἐδ9 
τιξυίεουϑ, Ὀαΐ ἴῃ {μἷ8 τοβροοί, τσὶ οηιῖτο σοπῆ- 
ἄεδποο, Ρυΐβ ᾿ἰπη56}7 υπἄθν (86 Ὀϊνῖηθ ἱπαραιοηΐ 
ἸπΙΘΥΠΔΙΪΥ 8δη6Ἃ ΟΧΙΘΓΏΔΙΙΥ (Υ6 78. 1, 2). Υοῖ 9 
ἀοε8 (18, ποὶ ἴῃ [80 86η86 οὗ Βο᾽ [-τἰ ΘΟ ΒΠ 6858 
δυὸ τὶ ΧὨ ΘΟΌΘΏ688 οὗ τοῦδ, Ὀυΐ τ 086 ΟΣΡΓΘ58 
εοαεαδίοη, ἐμαὶ 8 ἀοροηάθηοθ Οἢ (π6 φΓδ00 
(τεν. 8 α) δΔηᾷ ἐγαϊὰ (τον. 8 ὁ) οὗ αἀοἄ, δοπβιϊιαΐθβ 
{86 04518 οΥ͂ {0 ροϑἰ(ΐοι οὗὨ ἷβ οαγὺ δηὰ ]Ἰἰΐο, 
ἩΒΟΓΘΌΥ 6 ΒΔ8 Εἰ ποτίο δοραγαίοα Εἰ πι86]  ἔγοτα 
Ὀγροοτίίο8 δηὰ νἱοκϑὰ ροσβοῦβ (γϑῦβ. 4, ὅ), δηὰ 
ἸΙκενῖδο πὰ 180 Ταΐίατο ποιϊὰ, ἱπ ἰονοὸ ἴο ἰπ9 Βαηο- 
ἴλ21γ οὗ αοἀ (τοτβ. 6, 8) τοπιδὶῃ βορλγαίθ ἵἕγοτῃ 
1. Ηο σοποϊυάοθ τὶ δὴ Θχρτθϑϑίοι οὗ ρου β 
οομβάθῃοθ δα ΟΥ, 88 ΜὙ6}1 τὶ! ΤοογθμοΘ (0 5 
οί 85. εἷβδ οοπάυσι (γοτΆ. 9, 11), δπὰ ἐβογοΐοτθ 
οτοτδοΐης Ὀοΐὴ ϑ᾽ἀθ8 οὗ ἐπ6 τοϊαϊΐοα (γον. 12). 
Τὴ ρυϊοδὶὶν οχργοδβίοηϑ ἰῃ ΤΟΣ. θ 84ᾳ., ἀο ποὶ δο- 
Ῥοὶ υδ ἰο 6 δοποϊυδίοι ὑπαὶ {π 6 δυο" ἯὯαϑ δ 
πιδὴ οὔἐμο Ῥσυΐθβδιὶν ογάθν (Ηἰ(Ζὶ ς) ; ΕΠ 6 πη ΡΟ 
δἰἰοοὶ πὶ5 γί αἰροείϊίοπ, δπὰ Ἰ ἸκουσῖΒο 18 ἐπ- 
ἔπαίε ἀεσμαϊπίαποο αἰ! {86 ποτβΐρ οὗ αοἀ ἴῃ 
186 116 οὗὨ ϑτ89], 88 Ὑ,6}} 8δ8 ειἷβ ζοπσὶπο δ» σο- 
ποιυγοὰ ρμαγιϊοἱ ρδίΐοι ἴῃ ἷϊ, ἱπ ἰδ ΒΟΙΥ Ρ»͵δοθ οὗὨ {1:6 
ΒδιοίθλγΥ. Τΐα ἰ8 δυδιοϊοηί ἰο 1684 π ἰο ἐΒΐηκ 
οὔ (89 ἐἶαιθ οὗὁὨ (0 τοΌο οι οὗὨ ΑΌΒ8]οτ, ἱπ 60Πῃ- 
ποοίΐου τι Πανὶ ἃ δ5 ὑπὸ δαΐμον, τ ΐσι 885 πο- 
ἰδϊης δραϊηδὶ 1 ; δορ. 2 ὅδ. χΥ. 26. 

δι. 1. ον. 1. ο τ29 π.δι|096, ἴοε, εἰς. ----Αοὁ- 
εοτϊηρ ἰο [860 τῆοτα νογὰβ τὸ τοὶχιί ἐγδηβ]δὶο, 
ἡπάξο (-Ξ ῬΥΟΥ͂Θ) τη6, (δἰ, ΤΉ θη τον. 1 που]ὰ 
ἸῈ Ῥδιδ οὶ τὶ (ἢ γον. 2. Βαυΐ ὑβαροὸ 661 498 οἰ ΠῸ Υ 
ἴοτ ἴ89 τηοϑΐηρ ἀεοίατε τισλίεοιιδ, ΒΡΘΔΙς ὑπ Ῥΐοιιβ 
δη ὀρργοβϑϑϑα ἔγϑο ὉΥ ἃ 1018) βοπίθποθ; ΟΥ̓ [ὉΓ 
[86 πιοδηΐης, ὧο 7μδέϊοε, ἴῃ (Δ 6 δσχθουίϊοι οὗἁὨ τ}16 
Βεηίοησο, δηὰ ὑμπὰ8 ΒοΙρίης, δπὰ ἀο]γογίηρ, δηὰ 
ἰροδίϊης ἴ6 ἱπποοοπΐ ᾿π δοσογάδησθ ὙΠ} αδβίϊ 6. 
Το δέον τιϑϑΐηρ 18 ἔῃ 6 αδ08] ὁη6, βοὴ 604 Β 
ἡυδρχταοπὶ ἱ5 γοΐοσγοά ἰο; βοῦὸ ἰὲ 18 Ἰηδάθ 65Ρ6- 
οἶδ! Δρργορτίαίθ ὈΥ συϑῦ. 11 δηὰ [86 ἰοπο οὗ (9 
δμϊγο ΡΒΔ]0).---ΕὟΣ αν γα] το ἐπ τον ἰῃ- 

ἰορτίεγ.---ΌΓ) (ἴἰπ ἐμ ζ{0]] ἔοτιι Ὁ), ἔθ γ 60Π- 

4 [Ῥεγοῦσῃδ : " Τη15 Ῥβδίυι ἢ88 δοῦο ροὶπί8 οὗ γοδϑιῃ Ὀΐδ ποθ, 
Ἰοῖν ἴῃ τῇοηρῆὶ δηὰ οχργοδοίοη, ἰο ἴἰὸ ἰασῖ. ΒΟ(Ή ὀρθὴ τ ἢ 
᾽δ4 αὐτο ὁδοϊαγαιίοη οὔ ἔγτμὶ ἰη αοάὰ (χχγν. 2; χχυὶϊ. 1); ἴῃ 
ὑθι τμόγὸ ἰδ [Π0 Βα 9 ἀδμ δὰ δ᾽ Οοἀ που]ὰ τϑάθοπὶ (ΣΧΥ. 
ἘΣ, δυὴ χχγϊ. 11) δά αταοίουΦ (χχν. 16: χχγυὶϊ. 11) ἴἰο Ηἰ5 
τοτνϑσία. Οἰδοῦ ροίῃ οὗ οοῃίδοῖ ΤΥ ὕὉθ ἰοπηὰ ἰπ χχΥ. 2]: 
ΣΧατὶ, 11. δηό χχν. ὃ: χχυΐ. 3, Τῃοτο [8, Βογονογ, {π|6 τοδτκοὰ 

υείψοοση ἔδο ἔτο, ἔπαὶ ἐπογο δύο Ἡδηϊίπα, ἱπ ἐπ ὶβ 
Ῥεμαι, ἴποδο ἰουσμὲηρ σουΐοδείοηδ οὗ δἰ πα 685 δηὰ ἰοσ ν τῶν 
ωε ἐτῶν «ον 1 [6 ΟἿΠΟΡ δῖὸ ἰγίοθ τοροαδὶοὰ.".-0.Ψ 
Δ. 

ποοίοα τι ἐδ Βυβὴχ οὗ (8 9 τοὶ ρόσϑοι, ἷῃὰ οτὰθν 
ἴο Θ Ρδϑἷ:ο 8:6 Βαῦϊιυ 4] ἀηἃ ρογδοῦα οὔδγδο- 
ἰογίβίϊο, πα ἰοαίθϑ μοὶ ὑμ86 ρογζοοίΐου οὗἉ (6 Ὑγ ]ῖ, 
δυΐ (ἢ9 Ῥυγί οὗ (806 δοιαὶ (θη. χχ. δβᾳ.: 1 
Κίηρβ χχὶΐ. 84), 16 βοποϑίν δὰ ἁπλότης οὗ (89 
80}, ψϊοῖ ομαγδοίου ϑίϊο 18 δοσοτηραηϊοα ὈΥ͂ δη 
ἀηνανουίης ἰγυβὺ ἴῃ Οοἀ.--ΑΑαΑ Δ πὰ ϑόδονδ 
ΒΑνΘῚ ᾿σχυδιίϑᾶ υνἱτδουῦῖ νσανϑυΐηρ. [“Ὗ10}}- 
ουΐ ννϑυοσης ᾿ 18 8Δη δὐνοῦῦϊα] οἶδδο δασογάϊηρς 
(ο ΜοΪ], θ) 6 1286), Ῥαγοόνγηθ, δέ αἰ., δηὰ ποὶ ἃ ἀθ- 
Ροεπάθα οἶδα9ο ἴῃ ἐμ6 ζαίαγο (44. Ῥ᾽, ἐλετεζοτα 
7 εἐλαϊξ ποὲ φἰϊ46) ΟΥ ἃ οἴδυιβα π ἐμβθ ζαίυγο, 6χ- 
ἘΠΕΡΕ σοηδβάθηϊ δηἰϊοἰραίίοη (ΑἸοχδη 6 γ).--- 

. Ἀ. Β. 
γον. 2. Κἴποθ μ 6 Ῥρα]η δύ 18 βδρϑακίηρ οὗὨ (9 

ἐππ Ὶ ΤΑΔῸ, ἃ ΡΤΆΥΟΥ ἰο αοἀ [0]] ον 8 ἴὉΣ Ἔχϑηῖηδ- 
(ἴου, ἰῃηνοδβιϊ χαιίοη, βοαυοδίης οὗὨ (6 Βοᾶγὶ δηὰ 
τοίη8.---ἰ ΤῪΥ τὴϑ, ϑβονδῆ, δῃὰἃ ὑσζονθ ζῇὩθ; 
ξιΒΒΑΥ͂ ΤΑΥ͂ τθὶ ἢ Β δ ἃ ΤΥ Βθασῖ.----ΑἸόχδηάον: 
“ΤΊ δγϑὶ νοῦ 18 δυρροβθϑὰ Ὦγ οἰγιμοϊοχίϑίϑ ἰο 
δ᾽ χηϊγ, οτἱ κί 4}, ὑσὶ Ὀγ ἰουο, τ 6 βϑοσοῃὰ ὉΥ͂ 
81 6}1, δὰ (86 ἐμιτὰ ὈΥ͂ ὅτο. ἴὰ αϑαρο, ΒΟΎΘΥΟΥ, 
(16 βεσοηά 18 σοῃδίδη Υ ΔΡΡ Ϊοἃ ἰ9 ποτα] ἰγῖ8] ΟΡ 
ἰοτιρίαἰΐοα, 8116 ἰμ6 οἴμοσῦ ὑνχὸ 8.6 ἔγϑαι θην 
ΔΡΡΙ δα ἰο [86 ἰθϑίϊης οὗἉ πιοίαἷβ Ὀζ ἐδ. 6 ἑἰουσϑίοη 9 
οὔ τἴ88 ἔπγηδοθ. ΤὨῖΐθ ἰΒ ἰπάἀδοὰ (10 ργϑάομιϊπϑδῃς 
υϑαζο οἵ (πο ἐμ ἰτα γοτῦ, το ΤΥ (ΠΘΓοΌΓο ὉΘ 
τοργοϑοηίοα ὈΥ ἴπο ἰοομηΐσα] το ΑἸ] αν χα (οΓπὶ 
αδόδαν." ῬατοΟσπα: “ ΤΊ| γεΐπϑ, 88 (110 86δί οἵ {19 
ΟΝ ΟΥ δηἶπι4] ραββίοηδ: ἰἢ6 λεαγί, 88 δοιηρΥ βίης 
ποί ΟὨΪΥ 1Π6 εἷσαν δοοίίοηϑ, Ὀὰΐ 4180 {πὸ ψ } }] 
δηά (})|6ὸ Θομδοίθῃσθ. ἢο δ ἀ6ϑ1γ68 ἴο δθρ πο- 
Κη ὕὑδοῖκ ; πο Μψ1] δι Ὀταὶξ αἰ τ561 (0 ἐ|16 ΒΟΔΤΟΣ- 
ἴῃς β8πι6 οὗ ἐ9ὸ ατοαὶ Βοῆποσ, {Παὺ 41} ἀγτοβϑ οἴ 
86 {-οεοορίϊοη ΤΟΥ ὃὉθ Ρυτροά δταν.᾽᾽ ---Ο, Α. Β. 
ΤΟ σοδάϊης δἀορίοα Ὀγ Ηδηρϑβί., ΣἸΒΥΣ, τοβηο 

ἐμαί 8, νοσ δϑά, ἑοα πὰ ρυτο δῃά σοηυΐπο, 18 ποὶ 

ΔΡΡσοργίαίϊο ἰο (89 οοηίεοχί. Τὴο ζείλιέδὴ ΤΡῚΣ 
ἷβ ἰο ὍΘ τοϊδἰ θα, ν ἢ] ἢ 18 Δ ἀπ 8118] ἱπηροταίϊνο 
ἴοτπι, (86 8118] ΔΡᾺΣΙ Ὀοΐης Ἰορηχι ϑηοα ὈΥ {π9 

,, δπά δοοογαϊηρῖν τοσοϊνίηρ ἰἢ6 ἰοπθ. ΕΌΓΠῚΒ 
ΘΙ ΡΟΙΥ ΡΔγΔ}}6] ψὶτἢ (Π8 Δγθ ἔουπὰ, υᾶσχεβ ἰχ. 
8, 12. 1 βαπι. χχυϊἱ, 8; Ρβ. χχχυϊϊὶ. 21: 188. 
χΧΥΪ], 4, 

[Ὑ7ὲγ. 8. ΕἾοΣ ΤΥ βτδοθ 5 Ὀϑίοσθ ὯΥ ΟΥ98, 
ΔΩ͂Ι ντ8]}}κ ἰη ΤΥ (τυ 8 .--- 6] Π|Ζ86}}: “σα 5 
ἄτδσο 8 πἷβ αἴπι, 6 ἀοΙ κῃ οὗ 18 Θγ68, δηὰ 6 
γν4}8 ἴῃ 04 8 γι. ἽΟΠ ἰἴθ 186 Ὀϊνὶῆο ἰονθ 

οοπάοδβοοπάϊηρ ἰο Ηἰΐδβ ογθδίαγϑδ, θϑρϑοίδὶν ἰο βίῃ- 
ΠΘΥΒ, ἰῃ υπαοβεγνοὰ δάνβδῃοοθ, ΠΝ ἰμ6 σὰ ἢ 

αὶ τσ αοἀ τηδϊηί απ (ἢ 6 μ}}]. οὐ Η8 ἴον, 
δηά ἰμ0 οτὰ οὗ Ηἰκ ρχοτεΐβο, δη ἃ Ἔχϑοιι 68 μοι. 
Τοῖδ Κἰπάποεββ οὗ αοα 88 Ὀ66η δοπβίδῃ ΠΥ 8.6 τηο- 
49] οὗ μὶβ 1176, ἐπὶ ἐγας οἵ αοὐ {πὸ γαΐϊο απὰ ᾿ἰμὶ- 
[(Δἰΐοι οὗὨ μἷ8 ψδ]κ." --Ο. Α. Β.] 

[8ισ. 11. γεν. 4. ἄϑθῃ οὗ δ]βθβοοά.---80 
ΜοΙϊ., Ηυρῖ,, ΑἸοΧΑΠ6Γ, οἰ αἱ, ΑἸΟχΧΘΒοΥ: τῷ 
“1128 δηὰ ἀοοοίνουβ, νυ ἢἷσἢ ΔΡΡΘΑΓΒ (0 δυϊ ἰδ 6 
οοηίοχὺ Ὀοίίον ἰΠ8ὴ (6 νὰ 9 86η86 οὗἉ ναΐπ τχθῃ 

4 [6]! σϑοῖ : “Ὁ ἰδ ἀοοσογάϊης ἴο ὅθ. χχ. δ8ᾳ.:}ἷ Κίηκε 
χχίϊ. 84, οῃεἶγο ἰγοϑάοα ἔἴσγοϊα δία ἰηεθηείοη, πεν οἵ οἷν» 
ΤΘΟΙΟΣ, ΡΌΓΣΙΥ, δ Ρ οἱ (ἀκακία, ἀπλότης)."--Ο(ἁἩ Α. Β.] 
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{ 0), ἡ 64., ἀοϑεϊαΐο οὗ ποσὰ] ροοάποδβ8, χοοά 
οΓ ποίμίηρ, Ἡοτί]688β. ΤῈ βδῖαθ οἶδϑδβ οὗ ρϑ- 
ΒΟΏΚ 816 ἀοβογι Ὀοα ἴῃ ἰμ 6 1.8ὲ οἶδιιδθ 8ἃ8 τηδϑίκοα, 
ἀϊερσυδβεά, οΥ Κυροογὶ ἰοαὶ."--Ο. Α. Β. 

ϑισ. 111. γεν. 6. Σ νσαβῈ Υ 885 ἄβ 'ῃ ἔπ τιο- 
ΟΘΏΟΥ.--ΟΥἰ κί ΠΥ (}}}8 γγἯἂα ἃ δυπιδοίϊοαξ αοἰϊοη 
σοπηοοίοα πὶ ἃ σὶΐθ οὔ διοποιηθαί, ἰο ἄθοϊασο 
ἰὩΠΟΟΘΗΟΥ͂ οὗ ἃ πιωγάεγ (Ὀουί, χχὶ. θ 8ᾳ. ; Μαίι. 
χχυϊϊ!. 24); (6 ἴῃ ΖΘΉΘΓΑ] 8 ἤσωγε οΓ δρεεοὴ ἴοὸ 
αἰϊοϑὲ ἱπποσθῃὶ σοπάυσὶ δὰ μναγγϑδηϊθά Ρυσὶ 
()οῦ ἰχ. 80; Ῥ8. ᾿ἰχχιϊῖ. 18; Ἐζεῖς, χχχυΐ. 25); 
Ὦθγ6 {Π ΠΊΟΤΘ ΔΡΡΓΟΡΤδίο, 85 ἴΠ 076 15 ἀἰγοὶ ἃ 
ΤΟΙΌΓΘΩΟΘΘ ἰ0 8ῃ ὀπίγαπος ἑπίο (λ6 φαπείωματψ, Ὑ ἰσὮ 
Ἧ88 ἴῃ δηοϊθηΐ {Ἰπ|68 ΔΙ ΔΥΒ ργθοθαϑα ὉΥ ]Ἰυδίτγα- 
ἐἴομθ. Οοαρ. (δ δοίΐοη οὗ {89 ρῥγίϑδίϑ γῆ γῸΓῸ 
ἴο τγδ8} ὑβοιηβοῖνοβ Ὀοΐογα ρογίογιίης ὑπ 6 } δ6γ- 
νἱοο, Ἐχ. χχχ. 20 εα.--αῃᾶ υνου]ᾶ οοτμραβ 
ΤὨΐΏθ 81ἴ8:.---ΟἸβι δυιϑοη δηὰ οὶ ἰτ8ο τοχατὰ 
ἐΐθ8 οἴαι.89 85 ορίδιϊΐνε, Ὀαΐ ἰὲ 8 γσϑίμου. οομοσγίδ- 
εἶτ ΠΕΌΤΟΥ͂ΠΒῚ: ΤῊ]8 '8 ποὶ ἰο Ὅθ0 υπάἀογοιοοά 
ΤΑΘΤΟΙΥ οὗ δυγτουπαάϊης -- Ὀδΐπρ ΠΘΔΡ 8δΣ8 8 6Χ- 
Ῥγοβδίοῃ οὐὗὁἨ ἁ ἀοροπάθῃοο (1.860), ἰμ οοπἰγαϑὶ 
τ (Π6 Δϑϑοιη ὈΪΥ οὗ [86 ὑπροάϊγ (Ηθηρδί.), ΟΥ 
88 8 τίν ϊορσθ οὗἉ [9 ρυγΓθ δὰ ρίουβ (Ηρ, Ὀυὶ 
ἷις 18 'ῃὰ σοῃποοίΐοη πτὶὶΐὰ (6 Ἰουὰ ὑπαπϊκαχί νης 
σὰ πῖσι ἐμ ἀο] νορθα Ῥβαϊτλὶϑὲ πουϊὰ ργαΐβθ 
ἐμὸ οτὰ ἴῃ ἐμ Βοιι8δθ οὗ αο, ἔπ {86 σοῃξτοξα- 
ἐΐοι οὗ 80 ῥίουδ (γον. 12). ΖΤλαπκεσίοϊης 18. δὴ 
οἴἶδετίπρς, ἀθησο (86 τηρηϊίου οΥ͂ (0 αἰέαγ. ΤῈ6 
οοτηρδϑϑίηρ οὗ {86 Αἰίδτ, ᾿ἰκὸ (6 νδϑδιιΐης οὗὨ (16 
μδπάᾶβ, 18 ποί ἰο 6 δίκαι 1ἰτοταῖγ. ἈΜΟΥΘΟΥ͂ΘΥ, 
ἐμ 15 8{1}} 1088 ΓΘΆ80Π ἴοΥ 8 Το γο 66 (0 ῥΣΊ ΘΒ Ϊν 
διὰ 1,ον 168] ἤαποίοη 8, δίῃ σο δασὶ 8 Βοϊδιῃ ὕτο- 
οϑββίου ἃουίΐ ὑπ δἰΐαὺ 18 ποῖ τηϑηϊοηθὰ ἱπ (μ9 
ΟἹὰ ἸΤοδίδιιθηῖ, [Ῥογοῦγηθ: “1 δὺὶ ἀϊβροθοὰ 
ἰο (δἱεἷς ὑπαὶ Π9 τγο]0 ραβϑαζο ἰ8 ἤχυγαίϊνο δηὰ 
διηουηίβ ἰο ἐμ ἷ8, “1 που]ὰ ἴαΐῃ σίγα τη γϑοὶ (ο 
ΤῊΣ δούνϊἷϊοθ οὐθῆ 85 ΤῊΥ ῥγίϑδίϑ ἀο,᾽ }ι8ὲ 88 ἰπ 
Ῥα. χχίϊὶ. 6, ἢ6 αἱΐογ8 (09 τῖὶϑ ἰο ἀνγ6}} ἴῃ (δ 9 
δΒουδϑο οὗἩ ο μόνα ἔογονον."-- τ, Α. Β.] 

[ὕεν. 8. Αἰοχαπᾶθῃ: “Τμΐβ γ 786 ΟΧΡ 8868 
ΙΏΟΓΟΘ αἰγοουΥ δὰ ᾿ ΘΛ (6 ἰάθα οἵ τοῦ. 6 
ΔΌΟΥΘ, δηὰ βιοῦν ἐμαὶ ἷβ οοτηραββίηρ ἰ88:6 δ'ίδν 
Ἧ ΔΒ ἰηἰοπαοα ἰο ἀδποίθ μἷβ Ἰονὸ ἴοῦ 8.6 ϑαυυ}γ 
τοϑίάθποο οὗ 6οά, ἴμ9 Δί᾽ Ὀοΐηρς ἰβοτθ Ῥυὶ 0 Γ 
(8606 ὙὮοΟΪΘ βδηποίθατΥ, Ἡ]ιἰοῖ ἰδ ΘΓ αἰδιϊποιν 
ταϑηϊϊοποᾶ, 7722 λαδιίαίίοη, οΥΓἹ ΤᾺΝ λοιδ6 ταϊσὶιὶ Ὀ6 
ἀηἀογβίοοά ἴἰο Τθδ 8 γοϑίἀθῃοθ ἴῃ ἱξ: θα ἐδ 
ὑβᾶρο οὗ (Π6 γσϑί ποι δηὰ ἐπ ρδγδὶ 6} 18πὶ δον 
ἀπδὺ 10 ΣΑΙΒΟΥ ΤἸηθαἢ8 ἐλ »ίασα τσλέγα Τὴν λοιιδα 
αιοεῖϊα, ῬοΥΒΔΡΒ πῃ αἰ βοὴ (9 (0 ταὶ ζγδίουῪ 
τιουθιμθηίβ οὗὨ {6 δ ΥΪς Ὀθίογο {10 ἰΐπ|6 οὗ Ῥανὶα. 
δο ἰοο ἴα {μ6 ᾿ἰαϑὶ οἴαιδβο, ΗΘΌΥΘΥ ἀϑαρὸ πνου]ὰ 
δάπιϊί οὗ 6 ἰγδηϑιαίΐοη, 7ὴν φίοτγίοιια αἱιοοϊζησ- 
»ίαοε, ἃ8 ἰῃ ῬΒ. χχ. 7(6); Ὀυϊ ἰΠ9 υ8ϑ9 οὗ 129 
ἷα ἐπ9 Ρεπίδιθαοα [0 δἰ σηὶΥ ἐμ υἱϑὶ ὉΪ6 ῬΓΟΒθποΘ 
οὔ Φοβιουδὰ (ἔχ. χχῖν. 16; χ]. 84, 86) ϑϑθι}β ἀθ- 
οἰβὶνϑ 'π ἔδνον οὗ οχρίδιἷηρ ἴἰ, ἐλὲ »ίαοθ τολέγὰ 
Τὴν σίοτῳ ἀνεῖλε, ἐ. 6., π ἄοτθ ἴδ φ]οτίουθ αοά 5 
Ῥ᾽οδηθαὰ ἰᾳ πιϑυΐζοδὶ Ηΐ8 ργοβθῃσθ." Ηαυρζοὶὰ : 
“ Τΐδ ἰ8 ρϑυι ου  ΔΥ (86 Ποῖὶν οἵ Ἡοϊέες, ΤΠ ογο 
(86 αγᾷ οὗ ἐλ οουεπαπί 8 (ἢ. 8 ἐΠτοηθ οὗ ἢ! 5 πιδ- 
οϑίγ ἴῃ (8 ΘαΡ ΒΥ τχδηἰ οβιδιΐου."---Ο, Α. μι} 

[δἐὲν. 17. γόον. 9. Θαῖδμοσ ποῖ Γαῦ δοὺ] νυ τἢ 
Β' ὩΏΘΙ.---ογάβνονι: “6 Βίπὰ πὶ ποῖ ἃρ ἴῃ 
(86 βαι6 Ὀυηάϊΐο νῖ τὶ (Πότ, ᾿ΐϊκο ἴδ 68 70. (Π6 το 
(ΜΙ ΕΒ. χ. 80). ΤῊΘ σοπίταδὺ ἰο ἐμὲὶβ ἰθ Βθθῃ 
ἴπ {89 [0] οσίη ς Ῥβδαῖτα (τοῦ. 10), “θα τὰν ΓΑΒ 6 Σ 
διηα ΤΥ πιοῖ ΒῸ 9ΌΣΓΒΆΚΘ τη6, ὑπθη 6 Ιοτὰ ν]]}] 
ἴδιο τὴ6 ἋΡ ; ᾿ἰοσϑγ, Ὑ1 σαίλαν τῶὸ ἰο Ηἰδ 

914." --Ἰϑι οὗ ὉὈΪοοᾶ.---ΔΊ᾽ χαθοῦν: “116. 
ΤΑΙΙΥ δίοοάπ, ἑ. 6., Ἰλ ΥΟΥΟΥΒ οἰἴ μὸν ἴῃ [ἢ 9 δβιἰγίοὲ 
ΒΘΏΒΘ ΟΥ ὈΥ͂ ΠΙΘ ΟΠΥΤΙΩΥ͂ ΤΟΥ ΒίπΠΟΙΘ οὗ ἐπθ ἸοτΙεὶ 
ο͵455,᾽ ΡΓΟΌΔΟΌΪΝ (δ9 Ἰαιίον. 

γεν. 10. ἴῃ γᾶοδθ Βδη δ ἰ6 ΟΥΪΣΏΘ.---ΑἸοχ- 
δηάον: “Το πογὰ 93] 8. 8 ΥΘΕΥ͂ Βίγοῃβ, ὁῃ6, 

Υ 

πιϑ0α ἐπ μὸ ἴανν ἰο ἀθῃοίθ Ββρϑοί βσδ! νυ δοὶβ οὗ 5το88 
᾿ταρυργ, Ὀαὲ δι χοϊ γίηςς ΣΘΔΙῪ ΔΏΥ Ἡ]οϊκοὰ δοὶ 
ΟΥ̓ Ῥυγροδο. Το οοταμηοι γογϑῖου πε δολές 8 ἴ00 
πνοαῖς. Τῇ αϑί ποτὰ ἰὼ (80 γογ86 ἀϑῃοίθδ 6806- 
οἶα! ἃ ῥυϊοῖα] ὈγΙῸθ (8. χνυ. δ), δΔηἃ ΠΙΔΥῪ ὃθ 
ἰηίοηάοα ἰο δυσροδὶ ἐμδὶ [89 πῃοὶθ ἀοϑοτίρεϊου 
848 ΓΟίθγ 06 [0 ποτὶ 6018 ΤΌΪΟΤΕΒ, ΟΥ ἰο Ὑ]οϊοὰ 
τω ἰπ ΡυὉ]1ο οἵἕοο."--Ο. Α. Β.] 

ϑίγ. Υ. γεοσ. 12. ἹΜΥ ίοοϊ δβιἰδη ἄϑτ ἢ ἀροῦ 
189 ρΡΙ]αΐῃ, [Α. Υ., ἐυεη ρΡίαςε].---ΤῊὴο Ρ]δίπ ἰδ ποὶ 
ἃ ἤχυγα οὗὨ τυἱριιθουβηοδδ Ὀυὺ οὗὨ δΒαΐίοίγ. [Γ[Ὀο- 
ΤΟΥ͂Θ: “Ηἰἴ8 ῬΥΔΥΟΣΙ 868 Ὀ605 δορά. Ηθ ἴδ 
διἴο. Ηρ βἰδηάβ ἰπ {89 οροϑῃ, ἰονοὶ (8]6-ἰδηὰ, 
ῬὮΘΓΘ δ6 δ88 γΤΟΟτ ἴ0 Τη006, δη ὙΠΘΓΘ 8 6Π6- 
ταὶοθ8 σδηποὶ θαι Εἶτα ἰπ, δηὰ ἰμογοΐογθ πο ζ. 818 
9 Τϑδοῖνθ τωδὰθ Ὀοίογθ (γοῦ. 7), δηὰ ρυ]ϊοὶν 
Ρουτγϑ ουἱ ἴα. ἐπδηϊκαρὶ της ἰο 6οἀ,"--Ο. Α. Β.} 

ΡΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 
1. δα ἰδ τοααίζ οὗ ἃ τῆδη ἰ8 89 οχρυοβδίοη 

οὔ {89 ψωγὶΐψ οὗ Βοεδρὶ ψμΐοῖ 18 ἰδ οὐτι δα ἴπβ6- 
ῬΔΙΓΔΌΪΟ ἔγοιι Βἷπι, δὰ {15 ΡαΥῚΥ 18 δοοοτιρδηϊοὰ 
τὶ πὶ απβδίκοη ἐγωϑέ ἐπ αοα, ἰὴ ἢ πιδὺ 60η- 
βάθη ν τᾶ ῖκο ἐμ τί σλίεοιμδηδε οὗ Οοα πὸ (ουπάδ- 
ιἰοῶ οὐ ἷβ ΟΡ οὗ 86 “ευογαδίε ἰατη ἰῃ ἰδ ἴον- 
ἰυη68, δη ΤΩΔΥ ΔΥ αἰτοοὶ οἷαῖπι ἰο ἱΐ, π ΟγοΣ 
(αὶ 1.8 ΒΟΙΥ χονογητηϑηΐ ΠΙΔΥ͂ ὁ 7μδίϊοα ἰο {86 ἰῃ- 
ποσθαὲ ἰπ ἐμὶ8 πητὶ χίθοιβ τοῦ]. [ἢ (15 ἰδ ὁχ- 
ΡῬΓΟΒΒοα ποὶ {ἰπ9 Ὀοϊάπθ88 οὗἁ 5β61{- τὶ θουϑῃ 688, 
δαὶ {αἰιὰ ἴὰ ἐιο τἰσιύθουθηθ88 οὗ αοά, δαὰ (9 
οομῆάομοθ οὗὁὨ δ βοοὰ οομϑοΐθθμοθ. “16 σἱκδ- 
ΘΟ. 5685 οὔ ἰαϊ (ἢ οὗ (6 βογίρίατοβ ἰ8 ποῖ {80 ἐπεεν 
οὔ τἰ κΒίδουβῃθ88 οὗ "ἰδ, Ὀὰ 18 πιοίλεγ." (Βθῃξ- 
Βιθῃ 66). 

2. Νον ἈΘ ἯΠΟ 88 20 ΣΟΔΒΟῚ ἰο ἤθεα {86 εΖ- 
ἱεγπαΐ Λα ᾳαιουὶ οὗ αοἀ, Ὀὰΐ τϑῖθον ἀοδβῖτϑϑ ἰο ὃὉ6 
Ῥτοίθοιοἀ ἔγοπι ἷβ θη ομΐ 68 ὈΥ͂ 1(5 Οροτγδίϊοσι, τιυϑὶ 
τΪΓ 81} (89 ογθ ϑαγῃθβίμοϑβ οι ἰ6 δεαγολίησ 
)υαάριιοπὶ οὗ αἀοα οχθοαὶθ (8617 ἰπ μιΪ8 ον ἑππεοεί 
δομἶ, {0} το γ9 δα ΡΟ} βδίπσοτο μἷ8β φὩγοίδεία- 
ἰἔοπα αγθ, ἰμαὶ 9 85 ἱορὶ ἰπιβοὶῖ 88 ΥΔΥ ΔΎΓΔΥ 
ἔτοιι ζ.189 δα ἃ Βγροον 1681 ΤαΘ ἢ 88 ἤγοπῃ θο]4 διὰ 
πϑηΐοη δίμπουβ, δα ὑπαὶ μο ἰὴ ἔία 6 ΠΟ 1988 ἐμ δὴ 

ἴπ (80 ρ68ι ἀοδβὶρῃϑ ἰο Κοϑρ, ἴα ἐμ οοηρτοβδιΐοι 
οὔ ὑη0 Ρίουϑ, ο {π0 ἰπϑιϊυαξϊομβ δὰ τθ8ῃ8 οὗ 
βαϊναίίου. 

8. Βαΐ ὙΠΟΓΘ ρὲείψ δὰ τγίρλίοουδπδες (Ὁ δαπὰ 
ἴῃ Βδηὰ, δηὰ ἐμ ὧδ οΓ ἐλὲ πιδαηϑ 9. στασα 88- 
εἰϑίϑ (ο τοαϊᾷ ἱπ ρωγίίψ ἀπά πίἰϊπουΐ ΡυὉἸΒΒπδῃϊ, 
(λθτθ [86 ὈΓΑΥ͂ΘΡ ἸΠΔΥ͂ ὈΘ τηϑ46 Μὴ} οοτοίονίϑα 
δρὶσὶΐ, οὰ ἴμ9 οὔθ βἰἀθ ἴοτ φγεδεγυαίίοη ἀσοον η΄ 
ἐο Θοαε τἱσλίεοιαπόδ ἴτοτα ἴπ δίθ οὗ ἱιοϑ6 ὑεῖ ἐδ 
ποῖ ἐδ ο Βυρρ δαὶ 88 πο δοπιπιι πίοι οὗἢὨ αἶδρο- 
οἰἰΐου ΟΡ νγδὶϊς ; οὰ (ἰμ9 οἴμον βῖ49 ἴου γδάεπερίϊον 
ἔτοτα 8}1 ουνἱ] ὉγῚ αοὐ᾽β πόρον. “ἼἸἰἴ ταῖρι δόϑεὰ δὶ 
86 ἄτνϑι υἱϑὺγ 88 δὴ δοβυγὰ ῥγαγοῦ, ὑμδὶ Θοά 
βιιοαϊά ποὶ ἱπνοῖτο ἰδ τὶ μίθουβ ἴῃ ἐπ6 χαΐῃ οὗ 
89 υπροάϊγ, θὰ: αοα δἰϊονγα δοοοσάϊηρς ἰο ΗἰΪβ 
Ῥαίδσηδὶ ἰπάυϊβοποθ Ηΐδ οὐ ΟΕ] ἄτοθ ἰ0 τρδκο 
ΒΆΘὮ ἔγοθ οσργοβϑβίουϑ οὗ ὑμῖν ὕδοϊϊημθ, πὰ Οὐ Σ 

ἐμαὶ {θῖν ΔΡρυθι θη δῖ 0:8 ΠΠΔΥ Ὅ6 αὐἱοίϑὰ Ὀγ (δ9 
ῬΓΑΥΟΣ ἰἰδοϊ. Εον αν, Ὑὰ ]δὺ ἢ6 ΘΧΡΥΘΕΒ68 
(ἷ8 τίθει, ρίδοθβα. Ὀοΐοτθ μΪβ8 δὺϑβθ ἰ89 γἱχηίθουϑ 
υάᾳπιοιί οὗ αοά, ἴῃ ογᾶοσ ἰο ἔγϑο εἱπαϑοὶ ἔγοσα 
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δρριοδοπβίου δηὰ ἔθαν, Ὀθοϑυ80 ἡοϊ ἰηρ 18 'ἸΔΟΥΘ 
(οτοῖχα ἰο αοἀ ἐμδὲ ἰο τοὶχ χοοὰ δηὰ ο6Υ]1} ἰοχο- 
(δον (Ὁ) ν]). 

ἨΟΜΙΓΕΤΙΟΘΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Α φοοά εοπδοίεπος 8 6580} {18}}Υ ἀϊβδογοοι ἔγουι 
ἐδ ἑπασίπαίίον, ΟΥ̓ἹὙ εοἰ-τἰσλίεοιδηεδε, δὰ ἔγουλ [196 
»γιὰάε οἵ τἱρλμεουδῆεδε ὁ τοογῖθ Δ8 ὍὙ6]1] ἴῃ 118 εΖ- 
Ῥτεδείοπε αϑἷῃ. ἐδ “ομπάαίίοπς οὗ (19 δοη Β ἄἀθῃ606. ---- 
Ἧς νὰῦο που]ὰ πα]ὶς ἐπ (πὸ ἐγ οὗ α6οἀ, τλυϑί μοὶ 
1096 δίκαις οὗἩ 110 σγαζ6 οἵ ΟΘοἀά.---ΝΟ οὨΘ δ Ὁθ 
νείιον οἀνβοὰ ἰδ δῃ ἰο μοΪά οὐ ἰο οὐ Β »εορίο, 
θοά᾽ 5 ἄοωμδε, ἀοἀ᾽ 5 αἱίαν.---ἴη κ}6 ἱγγερτοαοσλαδίε- 
πε οἵ Ὑ)]κ ἰϑ ϑῆονῃ 1) (9 νωγίν οὗ ΡἰοίΥ, διὰ 
4) ἰ(9 Ῥοιοαγ.---ὸ τ μίθουβ ΤΔΥ ΔρρΘ8] ἴἰο {86 
τιφλίεοσπδεα οὗ ἀΟοα, θὰ ὑΠ 60 ὁΔ ὨΘΥδΥ ἀο τὶ ἢ- 
οὔξλ σοἀ᾽ 8 ππέγεν.---Ἴ Τὰ πιοοχαϊίῳ δὰ δίπσογο ρίσίν 
ἐοηἀἰιΐοα οη6 δῃοίμοῦ, διὰ ἃγθὸ ὑβουθῦνΥ ἀϊδίϊη- 
καϊξοἀ ἤγοιι ἐεσαὲ τἰ κι ΘουΒη985.---Ηο γῆο που]ὰ 
Βοὶ ϑ:δΓο πὸ ἰοέ οὗ [86 υπῃροάϊγ, τπαιιϑὲ ποῦ ΟὨΪΥ͂ 
Βορδγδίο ὨΪΠΏ86] 7 ἔγοιῃ ἰμθαὶ ἴῃ οἰ δροεί(ΐοπ; ΒΘ 
πιαδὶ 4150 ποὺ ΟὨΪΥ ΓΘ Δΐἢ ἃ Βίγϑηροῦ ἰ0 ἰμοὶγ δυϊΐ 
ὀούισε; 6 τουδὶ ποῖ οΟΥθῃ βῆδγο (μοὶν σοπεραην.-- 
Ης πο 81} 0} Βἰτηβο]ἦ (0 Ὀ0 ἰυάχοα ὈΥ͂ αοα ὑ:- 
ἑγηαϊν, ποοϑα ποί θαι ἰδ »υπίπληιεηΐ οὗ αοα, δὰ 
γοὶ ἀΔ|}γ ᾽δ8 ὑὸ ἱπηρ]οτο γεσεπιρίϊζοπ δὰ 6048 
πάτον.---ἰΞ 8 Ὀσοοπιίηρ ἰο Ὧ0 Οη6 ἰο δαᾶῦὸ ἃ 
ΒοΡ τσὮ168] ἀϊδροδί(ί οη δηὰ 1}. 
ὅταβκε: ΗΟῊῪ Ὀοσδυίξίίαυϊ ἰἰ 18, τ ΘῺ 8 σΔῃ 

ΔΡΡ64] τῖτἢ οοτγίαἰπίγ (ὁ Θοα᾽ 5 ̓υάρπιοηὶ, δὰ 
θη ͵5 Βοδυῦ ἀο068 ποὺ δοῃάθιηῃ πἷπ). [,0ἱ ΘΥΟΡῪ 
086 δἰχῖνο (0 αἰϊδί βδιοῖ ᾿ὩΠΟΟ66Π090.---Ηὁ σο 1θ 
εατησδὶ ἰη δυοϊάἀϊηρ βίη, ἰοὺ ᾿ἶηλ ἀγοϊὰ 11 Ἰκο γὶ8ο 4}} 
ἰδὲ οου]ὰ αἷνγο ορρονγίπμ!γ δηὰ ἰηὰἀαοθαχοηί ἰο 
εἰη.---Τ 9 ἔσο ΜΟΡΒΕΪΡ οὗ αοα ἢ45 ἐμΐθ δι γο ὕσγυϊξ, 
ἰδοῖ 4 δοὺὰϊ ΚΩΟῪΒ ὑπμ06 ἩΟΏΟΥΒ οὗ ρρδοθ, δηὰ 
ἐΒΟΓΘΌΥ ἰ8Β αἸΥΔΙΚΘπΘα ἰο οδρίο]ἐ (Δ ἶκ8..---- ὁ 
πῶο ἀοδρὶβθ8 (δ δϑϑϑιθαρο οὗ [μ6 σοπστορδβίίου, 
ἩβΒδὶ οἾἶ86 18 (0 6 Βθ60η ἐμδῃ (δὲ [6 Ὠα.5 ΥΘΥῪ 1ϊ0- 
119 σατο (Ὁ ὑμο χίογυ οὗ αοἀ δηᾶ 8 οσῃ βαϊγδ- 
ιἷοΒ (ΓΙΟΥ͂. χὶϊ!, 18).--ΟνγΝοι ἰο Ὀ6 ἱηνοϊνοὰ ἰὰ ἰδ 9 
Ρἰδζυϑα οὔ 9 υπ ροῦν ἰθϑ ἃ σγοαὶ ζτδοθ οἵ Οοά, 
δῖπϑο 86 Ῥίοιβ, 69ρ06614}}Υ ἰὴ ἔλίηι- οαγίθα, ΔΙῸ 
ποῖ πἰιπουΐ βοηϑὶ ὉΪ9 ραϑΐῃ, 88 γγχ6}} ΟἹ δοοουπὶ οἴ 
86 δδοδι 8 οὗ βαίδη 65 οῃ δοοοιῃηὶ οὗ (ῃ6 ννἱἱοϊκοὰ ᾿ 
ἡπάκπιοπία οὔθ πον] ὰ.---Τ 1 δὴ πολ αἸ Δαν 
δ. γονδυὰβ οδπηοί ΘΟΥ ΔΙ ΗἸΥ ταδὶ ἰῃ ἱπΠΠΟΘΘὨΟΥ͂ 
δαὶ δτὸ ἱπδίγυμθηίβ οὗἩ τινὶ αἰ θουϑῃ988.---Ἰ (ἢ 
1δο κτοδλίοδὶ δρρ οαϊΐοη ἰο δὴ ἱπηοοθης τα }}κ γὙὸ 
8΄6 ποὶ ἰο Ὀοδδὶ οὗ ἰὺ Ὀοήογο Οοά, Ὀαὲ ταί μὸν ἰὸ 
ῬΓ4Υ ἴον Ηἰδ ἄτδος, ἔοῦ Ὀοθίοτο Ηΐῃ θοῦ ἰ8 ὯῸ 
᾿ἐνίης Ὀοΐηρς τὶς ίθουδ ἴῃ δηὰ ἴον Εἰ πλβοῖ. 

ἔστπκπ: [βου] μαίθ τμδὶ [ σαπηοί ἴοτο τὶ τὰ 
Θοὰ.--- ΒΘ ΠΟΥ (ΠΟΥ ργοδοῖὶ δηγιίμίης ἰδαὶ ἰ8 
δεεϊπεί ἀοἀ, 41} Ιονὸ δηὰ γί ϑη ἀβηΐρ δῦ ζ029.--- 
βου δ Βοιβθ δῃιὰ δββϑι Ὁ τὸ σβοσγο Θοὰ᾽ 8 ποτὰ 
ἷδ δηὰ ΠΟΉΟΥΘ οἷἶθο; ἴοῦ ἐΐοτο Θοὰ Ηἰπιδοὶζ 
ἀνοῖϊα, ὙΤμπογοίοτο Ὀανίά ῥχαΐβοα (6 πουδο οὗ 
αοὰ ψῖϊὰ 80 πησἢ 107 ου δοσουηίῖ οἵ ἰδ9 Ἦ οτὰ οὗ 

πρΑβαρτ: Τπὸ ἰσὰθ ΟΒΌΓΟΩΣ οἵ αοἀ Ἰοοκ8 ποῖ 

Φ 

αὐ 86 γνἱϑί Ὁ1Ϊ9, δη ἃ ἀοροη 8 ποὺ υροῦ (9 ἐθπρο- 
[4], Ὀυΐ βορῖκο (89 ζιαίαγο παλὶνο Ἰαπ, δ ὦ ΠΔ48 1.8 
ἰονΥ, Βοποῦ, δὰ γίσι 65 ἰἢ ΒΟΑΥΘΏΪΥ ΡΟΒ8ΘΒΒΙ ΟΏ8Β. 
--ΕΒΊΒ05Η: Βο ποί δβὶοι Ὁ} ἰῃὰ αἰϊοπϊηκς ΟΠ ΌΓΟΙ, 
ΒΡΡΟΔΡ ἰδοῦ Ὑἱΐ ΠΟΙΪΥ͂ ΤΘΥΘΥΘΏΟΘ; ἐπὶ πὶς ἩΆΥ͂ 
γοὰ δἃγ0 μογῦο; δηὰ 40 νψὶιὰῦ γοὺ ΒαΥθ σοΙ9 ἰ0 
ἀο.---ο7οΝ ΘΕΒίλσα: ἤμογο (ἰὸ βοτὰ γουθα]}5 
ΗϊΙΒ6 7 85 ρυδοϊουϑὴ ποαῦ, μοῦ Ηο οχ μι  Ὀὲ 8 
Ηἰ5 σίου, θθγθ ΗΘ ΘχρυοβϑὶΥ ἀθοϊαγοϑ ὑμδὶ ΗΘ 
Ὑ11 Ὀ6 Τουαηα, θγὸ Ηδ ριυι18 τυἱ᾽ ϑι ὈΪ6 ρῥἰοάχοθ ἴῃ 
Ὑΐϊο Ηθ πὰλὺῪ ὉΘ πον Ὦ, ΔΡΡΥΘΘηΠ64 δηὰ ρο8- 
Β08804, ἐμοτο 86 Βοδτί δῃὰ ᾿ηοϊπδίϊου οὗ ὈΘ᾽ ΟΥ̓́ΟΓΒ 
Ἰοῦο ἰο Ὀ6.---ἸΠπ͵οιῦσκ : ἴὰ οἰγουπιθίδησοθθ, 86 Γ0 
ΔιΩΟῊ( ἸΏΘ0 0 ι1ι8ἰ160 18 ἰο Ὀθ ἔοιπα, τγὁ ἸΘΆΓΩ ἰ0 
ῬΓΟΡΟΥΪΥ τα]υθ 86 σορδβοϊδίϊοη ἰμπαὶ (μθγθ 8 8 
ψΦυαάχο ἰὰ μοαύϑη δΌΟΥΟ 8}} (89 υάρο8 οὗ ΘδΡί ἢ. --Ὁ 
ΞΤΙΚΕΒ: Τὸ Ομ γί διΐδη ΒοιΒ868 οὗ ἀοα ἃΓ6 ὨοῦδΒ68 
οὔ ἰλαπζεσίυίπο, ἰὼ π ἷοι [86 ρταὶθο οἵ ἀοα δουπα8 ; 
[867 δα ᾿ἰϊκουσίβο πιοπογίαΐ Ὠου808 ἰο Γοδθοί ὉΡΟῚ 
(19 Ὀἰνίαθ ποηάογβ. 

{Μάττη. ΗκνΒΥ: [ἐ 18 ἃ οοπιοτέ ἰο ὑμ080 γβ!ο 
ΔΓΘ 1Δ]86}Υ δοσυδβοὰ {μδὺ (Π6Γο 8 ἃ γἱζιίθουβ αοά, 
ΝΟ ΒΟΟΏΘΓ ΟΥ ἰδίου Μ}}}} Οθαγ ἂρ {δ Ὁ ἸΠΏΠΟΟΘΠΟΥ͂ ; 
διά ἃ σοπιΐογί ἰο0 811 (ῃδὺ ἃγθ βίῃοοσο ἰῇ σοὶ χίοη 
{νὴ αοα Ηἰτ86}7 15 αὶ νυ ϊπ6858 ἴ0 (οἷν δ᾽ ΠΟΟΥΪΥ͂ :-τῦ 
ατοδὶ οἂγο ἰο αὐοϊὰ Ὀδὰ σοΙΡΘΏΥ 18 ὈΟ(ἢ ἃ χοοὰ 
οὐάθποο οὗἩ οὖν ἰπίορνίγ, δηὰ ἃ κοοὰ πηθδὴ8 [0 
ῬΓΘΒΟΓΥῪΘ 8 ἰῃ 11.---ΑἸἸ ψδο ἰγαὶγ ἰοτο αοὰ ἔγα}Υ 
ἴοτο 86 οτἀϊηδηοοα οὗ αοά, δηὰ ἱμβογοίοσο ἸΟΥ͂Θ 
ἐβοῖα, Ὀθοδυβο πὰ ἐμ οαὶ Ηρ τηδηϊΐοϑι8 ΗἾ8 ΒΟΏΟΥ, 
δηὰ {ΠΟΥ Βανο Δ Ορρογίυηιϊ ἐγ οὗ Βοποτίης Ηΐαι. 
--ΒΑΒΝΕΒ: δ πίοΐϊο Ῥβαὰ ϑῃουϊὰ ἰϑαὰ 8 
ΘΔΡΘΙΌΙΥ ἴο Θχϑηιΐηο 6 ΟΥ̓ ἀ0Π 068 οὗ ΟΡ ΡΘΙΥ͂ ; 
(ο Ὀτίηκς Ὀοΐοτο αοἀ 41} ἰΒαὶ τγὸ τ ΙΥ οἢ 88 ὑσγοοῦ 
(μδὺ τὸ δῖο Ηἰἶβ ὕγίϑηάβ; διὰ ἰο ῬγΑΥ ἰμδὶ ΗΘ 
ΜΠ]| ΘηδΌΐο τ6 ἐο οχδιιΐμο ἰῦ τίει; δὰ τ Β6ἢ 
6 Σοδαὶὲ ἰδ, 88 ὁ γδ8 ἰὰ ἰδθ 6486 οὗὨ ἐδθ ῬΒΔ])- 
ἰδὶ--μβθὴ 6 σδ ἤδοὶ ἐμαὶ Μὸο Βα ῦο σϑδοι θὰ 8 
1οτοὶ ρἷδοο δὰ ἔουῃὰ ἃ βιμοοίῃ Ῥϑίμ, ἐμ} ΜΘ 
διουϊὰ ζο, 88 δο ἀἰὰ, δηὰ οἵδ ὨΘαΥΥ ἐμ κ8 ἰο 
Θοἀά ἐπαὶ γὸ λαῦό γϑϑϑοῃ ἰο Ὀο] ον τὌῊὸ δῖὸ Ηἶΐδ 
οαἰάγοη, δηὰ δ'ο μιοΐτγϑ οὗ βαἸ γδιίοῃ. ---ΞΒΡΌΒΟΕΟΝ: 
Ἰγονσίϑα δηὰ πόγὴ ουὐἱὐἱ ὈΥ͂ ἰδ0 ἰπ͵υδίϊοο οὗ πιθῃ, 
9 ἱπποοοῃὶ βρί τις 865 ἔγοπι 1.8 8.149 δοοι 5915 ἰ0 
[86 ἐπ γοῦθ οὗ {89 ΕἰθΥΏ Δ] τἰρδι.----ἶἾ δι ἃ σοπιίοτί 
ιν ἰ8 ἴο αν {89 δρρσζοῦδδίϊοῃ οὗ μ᾽ 8 οὟὮ 60Π- 
βοΐϑηοο! Ι[{τῶόγο Ὀ6 Ῥ6806 Ἡἱ(πΐη 86 δου], {10 
Ὀ]αϑέοτγίης δίονπιδ οὗ ἰδοὺ τ ϊοῦ μον] δτουπὰ 
08 δγα οὗἉ ᾿ἰ{{10 οοποίἀοταϊΐοη. ἩΒοα (9 [11{0}0 
Ὀἱτὰ ἴῃ πγ Ὀοθοηι βἰηρθ ἃ ΠΙΟΓΤῪ Βοηρ, ἰΐ 6 80 
τοδίίοσ [0 π|6 1 ἃ ἰδουβδηὰ οἾὟ]Β οοί δὲ 16 ἔγοιι 
παἰϊπουί.---Ἴο ἀουδι} γα γ8 οὗὁὨ Ῥο]ΟΥ͂ ἃγΘ ΒΌΓΘ 
ΒΟΟΠΟΡ ΟΥ ἰδίου ἰὸ μκἷνα ἃ (8411 ἰο (μοβθ Ὑγδο ΤΌ 
ἐπογοΐη, Ὀαὺ (Π6 ΜΑΥΒ οἵ Ἀοπθβίυ, ὑοῦ οἴθῃ 
τουκῃ, ἃ δ γ8 8810.---α δὴ τὸ ἀο068 ποῖ 
δδίο 671} ἰοτνὶ ὈΪγ, ἀοο5 οἱ ἸΙογὸ χοοά ΒοΘΥ ΪΥ. -- 
Ὕεδὶ αοἀ μαΐο5 νὸ τηιιϑί ᾽,δ(6.---οὺ ὁΔ08 ΤΟΘὰΟΡ 
8660 Ὑ70}1} ἰο 5 ΘΟΙΡΔΏΥ, [ὉΓ δυσἢ 88 ἯΘ 6 0}Ρ ἷπ 
{πῖ8 τοῦ], τὸ ἂγὸ ᾿ἰκοὶγ ἰο Κορ ἐῃ (9 ποχί.--- 

Ἐδοΐ βαϊηΐ 18 ἃ ψ 988 ἰο Ὠἰνίηο δ᾽ Π ] 988, δηἀ 

διουϊὰ Ὀ9 ΣΟΥ πὶ0 818 ὑθδυ πη ηΥ.---Ο. Α. Β.] 



108 ΤΗῊΗΕ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙ,Μ8. 
Ἰῆξ ει τ δοιοιλυ τὰ τς, ὡὐπεστο Ξε τ 095 ὃς δ ὁ στ τσ τὶ 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΥ͂ΤΙ. 

Α Ῥεαΐπι οἱ αυϊά, 

1 ΤΟ ΟΕΡ ὦ ΤΥ ΠΙρμὺ δηά ΤΥ βαϊνδίίου ; 
ὝΒοΙι 888}} 1 ἔἴδασ 
Το 10} 6 (6 βίγϑηρί οὗ τγ ἴδ; 
Οὗ σψβοῖὰ 888}} 1 Ὀ6 δἴγαϊα ὃ 

2 ὝΔοΩ ἰδ νἱοϊκοί, 
νον υλῖηθ ΘΠ 6.165 8η( ΙΑΥ͂ [Ὁ68, 
Οδηιθ ἉΡΟῚ ΤῺ6 ἴο δϑύ ἈΡ "Υ̓ ἤοβῃ, 
ΤΟΥ βία μι ]θα δπα [8]], 

8 ΤΒοΟυΡὮ ἃ ποβὺ βῃου]α δηόδρ δρϑιηβί "16, 
ΜΥ Βοαγῦ Β888}} πού ἔθαγ: 
ΤΒουρῖ ΑΓ Βῃου]α Υἶβα ἀρδίηδί π16, 
Τη {μ18 οὐὐϊ 1 δὃ6 οομβαθηί. 

4 Ομ ἐλίησ δᾶγο 1 ἀοϑίγοὰ οὗ {860 ΙΕ}, ὑμαΐ ψ11}} 1 βϑοῖς δὐοσ ; 
ΤΠδῦ Γ ἸηΔΥ α076}} ἰη (9 Βουδο οὗὨ {86 [.0Ὲ} 411 {80 ἀδγβ οὗἁὨ τὰν [ἰΐδ, 
Τὸ Ὀοβο]α ὑπὸ θοδυῖν οὗ {πμ6 Ε}Ὀ, 
Αμπὰ ἰο ᾿παυῖΐτο ἰμ ἢ18 [θ 0]6. 

δ ἘῸγ ἰπ {86 ἐΐπηθ6 οὗἩ {τοι} }]6 μ6 88}4}1 ἰ46 τθ ἴῃ Αἷθ ραν ]οη : 
Ιῃ {86 Ββοογϑί οὗ ἷ8 ἐβΌ γη 8016 8818}} ἢ ᾿ϊὰθ 16 ; 
ἨΦδ8 5888]] βοῦ 8 ἃΡ ροῦ ἃ τοοκ. 

6 Δπά ποῦ 888]] τοΐπθ μϑδα 6 1ια ἃρ ΔθονΘ πιΐηθ δηθηχίθϑ σουηὰ δθουΐ ΙΩ6: 
'᾿ΓΒογθίοσθ Μ1}} Σ οὔδην ἰῃ [8 ἐδ ὈΘΓΏ8016 ΒΔΟΓΙ 068 οὗ 0Υ; 
Ι ν1}} βίηρ, γοᾶ, 1 Μψ1}} βῃρ Ργδῖβ68 υπΐο (86 0 ΒΡ}. 

1 Ἠδδυ, Ο ἴω0ῈΡ}Ρ, τυἴδη 1 ΟΥ̓ Μ 10 ΤΑΥ͂ γΟΪΟΘ: 
ἩδγΥΘ ΤΠΟΘΓΟΥ͂ 8180 ΡΟ Ιη6, δηα ΒΗΒΎΤΘΓ [Ώ6.ὕ 

8 Ἰζλϑη ἕΐοιυι βαϊάϑὲ, 66 ]ς γ8 ΤᾺΥ͂ 806 ; ΤΑΥ͂ οαγύ Ββ814ἃ υπίο 866, 
ΤῊΥ ἴδοο, .ΟΕΡ, Μ1 1 ββεκ. 

9 ΗΙἀ6 πού (δ γ ἴδοο αν" ἔγοτι ΤΩ ; 
Ῥυΐ πού (ΠΥ ϑογυνδηύ ΔΎΘΥ ἴῃ ΔΗΡΘΥ: 
Του μαϑὺ Ὀθθη τοῦ Β6Ιρ; 
ΤιρΆνΘ π16 ποῦ, ΠΟΙ [ΠΥ ΠΕ τὴ6, Ο νά οὗὨ ΤΩ Ββαϊναίίοη. 

10 θη ΠΥ ἔἈΓΠ6Υ 8πα ΠΥ ποῖον ΦΌΓΒΑΪΚΘ ΤΩΘ, 
ΤΏοη [λ0 1.08} Μ1}} ἰδϊκα τὴϑ ὑρ. 

11 Ὑδδοῖ πὴ {ΠΥ ταΥ, Ο Τ᾿: ΟΕῈΡ, 
Αμπὰά Ἰ᾿οδά τὴ6 ἴῃ ἃ ρ]δίη ρδίβ, 
Βοοδυβο οὗ δ 1 η6 ΘΠ ΘΠΛ168. 

12 ΤοἸῖνοῦ τὴθ ποὺ οὐϑῦ υπΐο ὑπ6 Μ1}] οὗἁὨ ταΐηθ ΘῃΘΙΏΪΘ6Β : 
Εὸν 158 νυ ]ύμ 8808 ΓΘ Τίβοη Ρ δρδϊηβύ Π10, 
Απὰ δβυοῖ 88 Ὀγθδίῃθ ουῦ οὐυ  (Υ, 

18 1 λαά [αἱπίδα, ν.1685 1 μαά Ὀδ]ογϑα ἴο 8606 6 σοοάποββ οὗἩ {86 [ΒΡ 
Ιὴ [86 Ἰδῃὰ οὗ {86 Πἰνίπρ. 



ῬΒΑΙΔΙ ΧΧΥΙΤΙ. 

14 ζοαῖϊ οὰὐ ἰῆ6 [ΟἘ"}: 
Βο οὗ 
ἵαϊί, 1 βαυύ, οὐ [86 ζ0Ε}. 

ἘΧΈΟΕΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

[τὸ ΟΟΚΤΕΚΤΥΒ ΑΝ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.---ΤἘὸ Τ υἱραὶς 
..25 ἰὼ ἰ86 Τ1116 τι} 9 δαάϊιλοι 4) νγογὰ8: Ὀθίοσθ ἢθ 
ν88 δῃοϊηἰεἀ. Αοοογαϊΐπς ἰο Ἰμοοάοτγοὲ (δ ὶ8 δά- 
ἀϊίοι 85 ποῖ ἴῃ ὑπ6 ἤοχϑρἶα οὗ Οτίζϑη, δηὰ 8 
ΟὨῪ Τουῃά ἱπ ἰ|}0 Οοἀά. γ δίῖο. οὗ 89 ϑερί., γοὶ 
ἶι ἐδ ἰηϊο σοπδι ἀγα ου ἰῃ οοπηῃθοίΐοι τὶ [ἢ 9 
φασϑι:οὴ 88 ἰ0 ἐΐο (πη9 οὗ Θοτῃροβί(οη, [Ὁ ὑῃ γ00 
διοϊπιίηχ8 οὗ Ῥεανία δγὸ τπθηϊἰϊοηοά, δί ἔἄγβι 1] 
84. χτὶ., ὑμθη ψ θη δοκηον)οαχοά ὃν (6 ἐγὶθο 
οἵ Φυάδη, 2 ὅδ. ἰΐ. 4, ΘΔ ἴῃ σοπηθοίίου 
πὶι [6 Βοηδρο οὗὨ 84}1] [βϑγαοὶ, 2 βδ. νυ. 8. Νὸ 
0586 ὅδ (ἰἰηὶς οὗἩὨ ἐΠ ὁ ἢγϑὶ δηοϊηιϊηρς Μ1ΓΠ ΘηΥ 
Ρτορυϊογ, δὰ 86  ἰβίον 98) βδιδίθιηθηΐβ οὗ (818 
Ῥεαΐοι Ὀοΐης ᾿μαἀοβηΐίθ, ἔμ 6 Γ9 18 0 Βυβιοϊοηὶ γϑᾶ- 
80ηι 70. (λ9 Βοσοῃὰ (τοί 8), ΟΥ {π6 ἰμἰγτά, (Βο- 
8δεηπ..) ἸΤθυ8Β οὐϑὴ δὲ [86 ργϑβθηΐ δύ ἰῃο86 ἰῃ- 
ἱογργθίουβ γῆ0 πιδἰ κῃ ὑἐμ6 Ὀαν ἷο δυϊπογϑΐρ, 
πιοῦν γοραγὰ τὸ {μ]8 υἀποογίαϊη (1116, οἰ 6 Ὁ 
ἰδίεκ οὗ (16 ρογὶοά οὗ (0 ρογβοουϊίοι ὉΥ ὅδυ], 
οΓ ἰδο τοῦ] ἕἝοη οὗ Αὐβαϊοβ. 7180 Ἰδοῦ δὰ ρρο- 
δἰιΐοπ ἰ8 Βυρρογίθα ὈΥ ΤΩΔΏΥ ΓΟΒΘα ὈΪδησο8 Ὑ11Ὰ 
Ρᾳ. ',., (5. Η.. Μίοιι., διῖον, 6} 1286). ΤΈΟΣΟ 
'6 ποι εἷς ἴῃ ἴανον οὗὁἩ ἰμὸ ρμϑυὶὶ οὗἩ ἀθαὶῃ (Βαὺ 
0188) ᾿ηοπιϊοηθὰ 2 ϑδιη. χχὶ. 18, ὕγοτπι τ ὰὶοὶ 
Ῥαυϊὰ ΒΔΡΡῚΪΥ Θβοδροα: γοὶ ψὸ σδηηοὶ τοχαγὰ 
γ6γ. 10, 2898 Ὀοίης δραΐηϑδε ἰμἷ8 δυαρροβί(οη. ΕῸΓΥ 
δε ἰοχὶ ἀοε8 ποὶ ἀοιηδπὰ μαι ἰΐ βμοι]ὰ Ὀθ ἰηΐοτ- 
Ρτοιοὰ ἸΣιο τ ἢν, (ἀο᾽0γ) δῃὰ ᾿ξ 85 αἰ νοῃ δηοίθηί 
ἸπίουρυοίοσΒ ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΡΥ ἰγοῦῦ 06. δίποθ {δ9 
ἀπο! πη οὗ αοἀ ἰβ δυσοθϑϑίυ ον σα] θὰ Βοιι50, ρΡ8- 
ἰδες, ἰοηὶ, τὸ οδμοί ἰηΥ8 Υ ΔΏΥ Ῥαγί σαν ρογὶοα 
οὔ ἰἶἰῶ6, ψὶϊ ΔΩΥ͂ ΟΟΥΙΔΙΠΥ; δηὰ ψγνὸ πθοὰ ποὶ 
ἀεβοοπὰ τὸ Φογοΐδη, γῇ 48 τοὐοοιοὰ Ὀγ ἷδ 
[δοἰϊγν, δὰ ἰουπὰ ἃ γοΐακο ἴθ ἰμ6 ἰθρ]ο (Ηἰ(- 
2ἰχ); οΥ ἱπάθοἀ ἰὸ ἐ!:6 Μαοοδθοθδῃ ἰΐπιθ8 (Ο]85}., 
ΝὮῸΟ δὐ ἰπ6 8801 (ἴτη6 δα 9 Ποῦ ἵνὸ αἀἰβογουὶ 
Ῥβ8]πὶ8 τη1164}; ΟΥ Σοχηγὰ ἰἴ 88 ἃ ζϑηθγαὶ Ρβδ]ηὶ 
οἵ Ἰδαπιθοϊδίϊοη οὗ δοὴθ Ἠρθῦτον ἰῃ Ἰδίθν (ἰῃ)68, 
(θε Ἦοιι6,} οα δοοοιυηΐ οὗ ὑ86 ΤΘΙΩΔΡΚΘΌΪΥ ἰχὰ 
εεἰἰπδιϊοῦ οὗ (6 ΒΡΊΘΠΔΟΡ οὗ (6 ἰθηιρὶο δηὰ 
ἰϊ5 ἰογ8 οὐ πουβιῖρ, ἰῃ σοππθοοίΐοη Ἡϊ0} (89 δΔῸ- 
δ6Π66, ἱπ ΟΠΟΥ Γοβρθοίβ, οὗ ἱπαϊν  ἀ] γοΐογθῃοθδ. 
ἴι ἰδ ἴσο (6 ἰοὴ9 δηὰ γὨγ ἢ η) Δ ΓΘ ΥὙΘΡῪ 06} 
εδηζοὰ ἴῃ τοῦ. 7, δῃ ἃ βυθθοαυ 10, γοῖ ΟὨΪΥ ἴῃ 
δοοογίδησο τὶ τ (6 σἴληρο οἵ δ 0760. 48 ἴῃ ἢΒ. 
χὶχ., δοιὰ οἴδαενμοσο, (ΗΠ αρί.). τοι ἔπ οοτίδί 
οὗ εοπιπεμπίον ιοἱλ Οοα Βρτίηρβ {μ9 ἴγϑδϑι δηά 
ἦογοῦβ οχργοδβϑίου οὔ οοπήβάδποε 'ἴῃ Οοα᾽᾿ Β ρῥγοίθο- 
ἔοι, μεαγίοεενεια ἴῃ ἀδη ρον, σστγίαιπίῳ οὗ νυἱοίονγ 
ΟΥ̓́ΣΡ δίγοῃᾷ δηὰ παπποῦ ΘΏΘΠΙΪΘΒ (Υ6 8. 1-8), 
οουηφοίοά πῖι (6 δορά οΥΓ αἰ ἱπ ἰδε ξωῤπιπιοηί 
οὗ μὶ6 ἀραγοδὲ δῃὰ οοασδβίδηϊ δὴ ἰο Ὅο 8019 (0 
οὔον ἐλαπ᾿-οὔεγέπσε, 85 ὁ. ἀο᾽ τογϑὰ ὮὉγ αοὰ δηὰ 
Ρτγοϊοοιοά ἰῃ (6 8616 οὗὨ {86 ἀν ο)}[ς οὗ αοὰ 
(τοτβ. 4.6). Οη ἐμἰβ οαπἀαίζοη γἱ5θ8 (9 »γανεγ 
δδὶ ἀῚ πᾶν δὲ ἀεαγά (γτοΣ. 7ὴ. Τ|ΐβ 18 Ὀδδϑὰ οὴ 
ἴδο εαἱΐ οὗ 6οιἱἱ (τότ. 8) πῖϊἢ γοΐογθῃσθ ἴο ἰδ 6 ρο- 
εἰϊΐου οὐ {16 θα] δί 88 ἃ δεγυαπί οἵ αοὰ ἰπ πεορὰ 
60 λεὶρ (νον. 9), νγνῦο ἐγωδίδ ἴῃ (6 αοὰ οὗ ἰδ δ86]- 
γαιΐοη, σοῦ ἴῃ ᾿ἷ8 ργοδίθϑὶ σδαπάοππεπ (Ὑ6Σ, 10), 
διὰ Πορο8 ἱπ δοοογάδῃοο χὶδὰ αοὐ᾽Β ἐπείγμοίίοη 
διὰ ὑηὰον Θοἀ᾽ δ γυΐώαποο (γογ. 11} [0 6508 }9 ἤτοιῃ 
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ΘΟΌΓΒΡΌ, 8Πα 6 888}] βίσοηρσίμοῃ (μἷπο Βοδτί : 

οἱοίεπέ δηὰ Ἰγίηρ θποιηΐθβ (γον. 12). Ηρο που]ὰ 
Ὀο Ἰοϑὲ τοέξλυωέ δωοὴ ἐγωδέ (νοτ. 18); πθησθ 6 ὁχ- 
Βοτίβ Εἰ πη86] 7 (0 ρεγδέυετα ἴῃ ἰὶ (γον. 14). Οομαρ. 
Ῥ. σονμδγάι 8 γι “’ Οοίί ἐδί πιείη Ζϊολί, (ον ΗΟΤ 
πιεὶπ Πεὶϊ,᾽" δὰ "7. ΟΘοἱὲ 7ῶγν πιεῖ, 40 ἱτείο, εἰς.» 

ϑισ ῖ,, γεν. 1. δϑβονδὴ ἰδ τὰν Τρδι.---ΤῊο 
Βυρροδιίξου, ἰδὲ (8 δα ἀτοδβ ἰο 604, τ Τἰκδι ! 
Ὑ ΐο ἢ ΟΟΟΌΓΒ ΟἿΪΥ ογο, ἰ8Β ὁ δχζυγδίΐνο Ὄχργθβ- 
βίου, ἰο Ὀ6 ὀχρ]ϑποὰ ἰβτουρὰ ἴἰδ6 ἔνο 10] ονίης 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ: ΠΙΥ͂ Βαϊ γαιΐοη δηὰ ἀδίδησο οὗὨ τηΥ͂ 
181 πίοι 8Γ6 ποί ἴ9 Ὁ6 τοβρδγάἄθα δβ χυγαίϊνο, 
Ὀαυΐ 88 ᾿ἰἰογαὶ (ΟδἸν. Ηθηχοὶ. Ηυρΐ.), 8. ϑηιίΓο 
μου! Του πἀδίίΐοη. ΤΆΘΥ δγὸ ἔπ γ60 Δρρο᾿Ἰδἰΐνοθ 
»Ῥατγαϊίεῖ, γοῖ οχργοβδίης αἀἰβοτγοπὶ τοϊαιἱοη8 (0 
αοὰ δηά ἔουπαορὰ ἱπ οιδεμέίαξ αἰἱγϊθαίε8 οἴ 
αοὰ,. Οοὰ ἱἰ8 δέ 88 οδβϑϑηί δὴν Πίκαν (18. 
ἴχ. 7) 88 Ηο 18 ϑβαϊνδίϊΐοῃη δηὰ βίγοηρίίι, δηὰ 
[106 οὔθ τνογτὰ 18 ΠΟ ἴὩΟΓΘ ΠΟῸΡ ΠΟ 688 ἤρυ- 
Ταΐϊνο ἰδ (Π6 οἰβοῦ, σμθη Δρριὶοὰ ἴο αοὐ." 
--οίθιμοθ οὗ ΣῪ 1179. ---Τ δ ἰθ 1ἰ οΥ Υ (89 
βίου ο]4, (μ6 Ὀυΐπαγκ. ΕῸΣ ΨΩ ἷα ἰο Ὀ6 ἀο- 
τἰνοά ἔγοτῃ 11} Ξε ἰο Ὀ6 βίγοηρ, ἤσπι; ποὲὶ ἔγοπι 
Ὁ» τοῖο 866, δοοοτάϊηρ ἰο ψ ῖοι οἰγαιοίοργ (7. 
Ὁ. θίω ΒΟΙΩηΘ ἰΓ8Δη8]αῖθ, Του ζο. 

[8ιν. 11. γεν. 2. ΥΒθη [89 ονὶ! ἄοθιβ 
ἄσθυν ὩΘδΣ ἴο 129, 70 Θαῖ ὉΡ τῶν ἢ658: ΜΥ 
δᾶἄνθεδασίθβ δ ΣΩΥ͂ ΘηΘεαΐθα, ΤῬΉΘΥ δι σ- 
Ὀ1Ιθᾶ δῃἃ 2{91.--Τις Α. Υ-. κίνοβ ἔθ δθῆ86 Ὀὰυϊ 
18 οὶ ᾿ἰλογαὶ, δηὰ ἀϊδογάοσβ ἐπ το 6 γ8 οὗἉ (0 
Βίγορ;!θ. Εν] ἀοοΥβ ΔΘ δοτηραγοα ἰο νυν ϊ]]ὰ Ὀθ6α58.8 
ΔΡΡτοδοδίπρ ἰμ6 Ὁ ΡΥΘΥ͂, Θορ. ΡΒ. χὶν. 4: χχχν, 
1. Τὰ ἰδιγὰ οἴδαθο 18 πιυσὰ ἀϊδρυιοὰ. ϑοπιθ 

ΤΟΙ͂ΟΡ δὰ ἴο ἐδ9 γογῦ, δηὰ τοραγὰ ἰΐ 88 ραγα]]οὶ 

σι ἢ Ψ οὔ {μ6 ὅγϑι οἴδυβθ. 80, Η! τὶς, Ἠοηρβί. 
Βο ἰΖϑοῦ, Ῥοσοόνηο, ΑἸοχαπιάοσ, ΤΟΥ ὑβοΓοογΘ 
ῬΟΠΟΥ : ΠΥ ΔαγΟΥΒασ 65 8 Πα ΓΠΥ ΘΠΘΙΏΪ65 ἴθ Τὴ0 
(ἀταν θα, θοΐηρς υπηἀογβίοοα οὐ βοῖηθ οἱ 6 ὙϑγῸ 
ΒΌΡΡΙ!Ϊο ἃ). Βιυὶ ὸ ἤοιίο, Ηυγρἤεο]ὰ, ΜΟο]] γοΐδν ἰΐ 
ἰο [9 Θη 6195 Δ8 1 δανθ τοηάογοὰ ἱἰἰ. Τὴ λέν 
οὔ 1Π6 ὅπα] οἴδιβο 18 θα ρμδίϊο, ἐλέν βίυτη ὈΪ6 ἃ δπὰ 
[6]}.--Ὁ6ἈὮ. Α. Β.] 

[ϑιν. 1Π1., εν. 8. Δ Βοεῖ.---Δόγον 8: “ [ὲ1- 
ΘΓΘΙγΥ “ἰμουρῆ 8 δαπΡ βου] ἃ ΘΠσΔΙῺΡ δι᾽ δι τηθ.᾽ 
ὰν μ9 Επρ 8 1αἰοῦι σουϊὰ ΒΑΓαΪν δαπϊὶ οἴ 
ΒΌΘΝ ἃ γοπάογιηᾳ.᾽--- ΕΣ 81} τ ϊ8, ἅἄοΓΙ ἴσυαει.--- 
ῬΟΓΟΝΩΘ, “80 ἰδ6 δ8Π)0 ΘΧργθϑϑίοη 18 σὶρ  ἰγ 
τοηἀογοὰ ἴῃ ἰμδ9 Δ. Υ. οὗ ον. χχυὶ. 27, ΤῈ9 
ἔα }1ὸν ἴογπι ὁσουτβ ῬΒ. ἰχχυ!ο 82: Φοῦ ἱ. 22. 
Οοοο., τ] γ, λοο ποη οδείαπίε, “ἷὰ δρὶΐ9 οἵ (μ18,᾿ 
βδηὰ Μοιηάοίδομη, " Αυοὴ ἀαπη ὀὲοιϊδ᾽ τοὶ σείγοδί." 
Το ΒΕΌὈϊἾ 64] οοτμτη πίδίοῦβ, ἃἋ8 Αῦθη Εσγα δηὰ 
Βαβὶ, οχρ δῖ, “[ἢ {λ18,᾿ νἱζι: (δὶ ἴπΠ0 οτὰ [8 
ΤΥ Ἰἰκιιί, είο., γον, 1, "ἄἀο 1 ἰγυδὶ.᾽ ΒοΒεπι. Τοὸ- 
ἴοσβ ἰ6 Ῥγοποῦῶ ὁ (μἷ8᾽ ἰο {16 ταῦ τηορἰϊοποὰ 

4 [Ηυρίο]ὰ : “ Ζέρσλὲ ἰδ θτο παι το ἰδδτ165 ἴγοτῃ αὐ 89 
δ Ὀοαὰ οὐἨ Ηΐδ ᾿ἰκ- κἰνίης οουηϊθηδηοθ (ΡΒ. ἰν. 6), ἐπεαῖ, 68 
[16 ἐφδς οἵ ἴ8ο0 δύῃ ἰβ [86 δοῦγοο οἵ 4}} 19 διὰ νὴ ἰμ 
Βδίατγο, φὸ ἰΐ ἰ6 [πὸ ΦΟΌΓΟΘ οἵ 4} ΠἰΠ 6 δὰ νγ0}}Ὀοίης ἰῃ ἐδ 9 ἢυ- 
τϑῃ Βοδγὶ, ΟΡ. 6. χχχυὶ. 9. Ἡδηοσο [ἰ ἰθΘ [Π6 0804] δ'΄ΧΌΓΘΟ 
οὔ ΠΠΐσ, δυσσοδα, ἸΟΥὍ, δα 41} μοοὰ, πορειλίνον οὗὁὨ ἀθ! ! γογϑῆςθ, 
{τοϑάοσῃ, δοΙρ, εἔα., (ἢ οοηςΓιδῖ [0 ἀαΓ νὨ]Οἢ [6 [Ὧ0 σΌ ΓΟ 
οἵ ἀοαίι, πιἰδίογίηο, ἀδηχοῖ ΘΡΟΥΊΤ, ΒΟΓΓΟΥ͂,, ο(6. ΟΟΙΏΡ. 
Ῥα. χὶ!]. 8: Ιχχχὶν. 11: χουν. 1 . ΟΧἱ!, 4; ῬΓΟΥ͂, ἰν. θαι; 
Φοῦ χίὶ. 17; χυϊ!. 18; χχχ. 268. ἴδα. Υ. 80; ἰχ, 1; 101}}. 8, 1ῦ ; 
ἹΕΙοΔᾺ Υἱὶ. Ἢ ] εἰο."--Οἱ Δ. Β. 
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υδὶ Ὀοΐογο, “ουθὴ ἴῃ ὑπὸ Ὀδίι16 ἰ(βε]ΐ,᾽ ἐπ ἑρδα 
Ῥυσπα. Βαί (μ9 ὅγρί γσομάθσὶπᾳ ἰδ πιογο ἔογοὶ Ὁ16." 
--ἈὈ.- Α. Β.] 

ϑσ. 1. γον. 4. Φηαῖ Σ σαν ἅννϑὶ! ἰπῃ 
19 Βοῦκο οὗ ϑμονδὰ 411 ἴμΠ9 ἄδγα οὗ 
11[9.---Τ 8. 18 ποὺ ἰο Ὀθ ἰδ ίζθη ᾿ἰλογ Ιγ, ΟΥ ἰο ὈΘ6 
οχρ]αἰηϑα οὗἩὨ (δ ἀΔΙΥ τ᾽ δἰ υϊος ἐλ Βουδο οὗ αοὰ, 
(τιοϑὲ ἱπίθγργοίθ 8) Θβρϑοΐδ!]ῦ 88 ουϑθῃ ὑπο 1ογἱὶ- 
68] ρυγὶοϑίβ ἀἰὰ μοὶ ἀνγ6}} ἰῃ (89 ἰοπιρὶθ. [ὑ 8 ἃ 
Ἀρυγαίϊΐνο Οχργββίου οὗ 86 τοϊδίΐου ἰο αἀοὰ ἀ6- 
βου 64 δῦονϑ (Ηθηρεί., Ηυρἢ.). Βαὶ ἰξ ἀἰὰ ποὶ 
οτϊ κἰθαίθ ἔγοπι ἃ πεπσίϊπσ οὔ {ἰπ6 ὅρατο οὗ ἃ Βοβ- 
Τ᾽ 80]9 ἰθηῦ νυνὶ ἐδ 9 υδιΑ] ἰάθα οὗὨ ὑπὸ βουϑο οἵ 
αοά οΥ ἰοπιρὶο (Ηυρΐ.), Ὀυΐ ἔτοιῃ δ ργορλείϊοαὶ 
Υἷον απὰ Ἰοηρίηρ (Υἱά. ΡΒ. χυ. 1 ; χχίϊὶ. 6) ννῖοῖ 
ἦδ ἰο ἰλκο ἰἰ8 ἄχυτγαιϊνο οχργοβδίοη ἔγοπι (ἢ 9 
ΒΡΙΟΓΟ οὗἩ 86 ον 681 τογϑὶρ οὗἩἨ αοά, δηὰ γοεί 
δ {π6 δϑῖὴ9 {ἴτη60 18 δι: ἀ ἱπ Ὀγοαϊείηρ ἰΒτου ἢ 
1818 ΒρΒοσο δηᾷ Ἰἰξιϊης ἰἰϑο]ἦ δΌουο ἱΐ, 1.6 ΤΏΟΤΘ 
88 εἰϊθῃη ἄδηοθ ρου ἰδ 6 Βου86 οὗὨἩ αἀοα (8. γ. 8), 
διὰ νδ]ϊείηρς ἰῃ (Π6 ογάἀϊῃδη668 οὗ ὈΙνΙΠθ ΜΟΥΒΕΐρ 
816 (Π6 πιεαη8 οτἀδἰποὰ οὗ Θοἀ [0 σομμπηΐοῃ 
μι. Ηἰπι. Το ὈθΠοΙ]ᾶ [Π9 ίανοσ οὗ 99- 
Βονδῇ .---βίηοο ΠῚ ἰδ ποῖ οομδίγυοα σπῖῖὰ {86 
δοουδβδίῖγο ΠοΤΘ, 88 58. 1111. 2, θὰϊ νὴ 3 ἰδ ἀο- 

ποία8 ἃ ὈΘΒοϊἀϊηρς ποι ἰδΡΥ9 5 τὰ ἐπθ ἐπίης, 
ἐδ τϑ}}] ροαβϑὰ τ ῖ ἴἰ δηὰ ἔοθὰβ ὕροὰ ἰἰ, νμϊσοὰ 
ἰδ δὴ ἐπ᾽ονπιεπί ἴῃ νη ΐοὰ {8.0 Ἰογο 688 (ῬΒ. Χο. 
17) δηὰ τὴ βυγθοίῃθββ (ῬΊΟΥ. χυΐ, 24) οὗ ἀοἀ ἃτθὸ 

ἐγοεϊυοα ἴῃ [6 ἐχρέτγέεποα 07 ΗἨὰὼ σταοίουδ Ῥγέδεποο. 
ἤμοτο 58 ὯῸ ΤΟΙΈΓΘΏΘΘ ἴ0 {86 δρίεη ον οὔ ἰῃ6 Πογὰ, 
διὰ ἰΐ ᾽β μοὶ Δ|]ο 8016 ἰο υπαογβίδηα ὈΥ {ἰπὶ8 ὑπ 
Βρίθηδον οὗ 8.0 βαποίθευΥ (μυῖμοῦ: (Βὸ Ὀθδαι- 
ἔαϊ ψοτβῃὶρ οὗἩ 6οα), οΥ (86 ΒΘΑΥΘΕΪΥ ἰθρἷο, δπὰ 
Δϊ8 διγδηβθιηθηῖδ, 88 ἰΐβ αγολείψρε (ΚἰίτηοΒὶ, 
Αὔοθα ΕΖτα, Οαἷν., Θοῖ9γ). 700 ΤΟΐοΓΘΠΟῸ ἰδ ἰο 
μὸ ψαυον οἵ Θαοἂ πο ὑμο80 8.θ ϑῃδοϊθαὰ ἰο 
ἰδϑὶο δηὰ θχρϑυῦίθῃοθ, 80 βάν ὈΘΟΟΙηΘ τ ηιδέτὲ 
9 Ηἰς ψανιίΐν, διὰ ϑηΐου δὲ Ηΐβ σωεδίδ (9 γχίσλί 
97 »τοίεοίΐοπ πὶϊλῖη Ηἶθ ἤουδ86. Τὸ (18 [1:9 ῬΒΔ]η- 
ἐδ. 8 υἱδὴ ἰ8 ἀϊγοοίοα, νος Π6 Βδ8 ΔΙΣΟΔαΥ ὑτο- 
Υἱοῦϑ!Υ οχρυοβδοὰ ἴῃ φγαψεν (186 ρογΐϑοὶ) δηὰ {116 
Τα] ] θαι οὐὗἨ ποῖ 6 ΘοΟμ συ ΔΙ δθοῖθ ((19 
ἱπιρονγίθοί), δῃᾷ ἰν ὰ8 Βθ ἀδβοῦῖ 098 ἰδ 88 δηχίου, 
Ῥίουβ διὰ οοηδίϑῃι.----- 0 τηϑᾶϊξταϊθ πῃ ἘΠῚ 8 
Ῥαϊδοο.---[Α. Υ. ἰο ἐπσωΐγδ ἐκ λὲδ ἐεπιρί6].---ϑἴμ6θ 
ἽΡϑ ἀδποίθ8 Ἰοοκίῃρ Οἱ ΟΒ6}Υ ἴῃ ογὰον ἴο αἰδογϊ πλὶ- 

παίο, δὰ ἰ8 οἰβουβογθ ΠΟΥΟΣ σοπδίσιοα πὶ} 3, 

ἐς ἰα τοῦτο πδίατγαϊ ἰο τοζαγὰ (818 ργοροβί (10 ΒΘΡΘ 
88 ἃ ἀεϑἰχηδιίοη οὗ ρῖδοθ (Ὑ ϑῃθιη8), ἐπδὴ οἰ Β 6 Γ 
ἰο 1 89 οι ρὶο τὶ 18 Βγτη 1164] ζὈΓΙ.Β ἱπίο 
8. οὐγεοί οὗἩ ρἱοαβίηρ οοπιοιρίαιίου (})9 Ἢ οἰ(6), 
ΟΡ ἰο τοραγὰ 89 τοῖο ππϑῆηον οὗὨ Οχρυθθβίοι 88 
δπἰΓΟΥ ραγαϊ εἰ πιἰἰλῃ ἰδ 6 ργοσοαΐϊηρς (Ηυρέ.). Ιἔ 
ἦθ ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΤΥ (0 ΒΌΡΡΙΥ ὧη οὈ͵οο (Ηδηρδί.}); 
(9 νου Ὁ πιδὺ 6 ΔΌΒΟΪϊ9 τε ἰο Ἰη8}κ0 ΓΟ βθοι ἰΟΏ 8, 
ἰο πιοἀϊαίθ. ὅοπιο οὗ (9 ΒΑ ΐηΒ τοραγὰ 1ἰ δ8 
8, ἀοποπιϊπδίνο οὗἨὨ Ἵ2 ἴῃ [89 βἰ χη! δοδιίοη οὗ δρ- 

Ῥοδτγίης ἴῃ (λ9 τηογῃΐηρ (ῬΒ. Υ. ὅ), Ἡἰοἢ ἐμ θη ἷδ 
οχίοηαἀθὰ ἰο ΘΥΘΕΥ͂ χηοτηΐης. 6] ἰΣϑο ἀοθ8 ποί 
Σοραγα {18 85 ἰοο ὈοϊΪά. Το ἰγδηϑἰαἰίοη, υἱδὶί 
(πιοϑί ἰπί οΥ ρυϑίθ 8) θββϑῃιδ}}γ Ὑγθϑ ΚΘ ὴ8 {ἢ} 80}}86 
διὰ 8 νι ουΐ στουηάδ. 

ϑίγ. Υ., ον. δ. Ετσ Εΐθ ὁοσι οθαὶβ τ29 [ἢ 8 
{Δ ΌΘΣΩΔΟΪ]Θ ἐπ ἴΠ6 ἅδγπ οὗ θυ], Εἶὸ δ θ᾽] ἴθ: 
τῶὴῶϑ τ [89 δΒο]ῖοσ οὗ Ἐξ ἴϑῃῖ.--[Α.Υ. 2.5 
λέ (ἰπι6 9 ἰγοιδία ὧς ελαϊΐ ἀϊάδ πηι πὶ λὶδ ραυτοη : 
ἐμ ἰδέ δεογεί 97 ἀΐδ ἰαδεγηπαοία ἐλαϊἑ ὧδ λιαδ πι6.]--- 
Ουγ ἰτδηβδίίοη οὗὨ ({π᾿9 ΖΌΓΠΙΘΣ ΤΟ ΓΒ6 8 ἑδυογοὰ ὮΥ 

{ἷ8, ἕον (ἢ δα οἶδοθ Ὑ1Οἢ 8 64116 ἃ (ἢ 6 μοῦ Β0 
οὔ Φομονδ Ὑ6Γ. 4, ὁ, δὰ Η8 ρδ]δο9 υϑὺ. 4, ἀ, 
ὙὶΓ} τοΐργθησο ἰοὸ Ηΐβ σογαὶ ομασδοίθυ ἷβ ἱπ ΥῸΣ. 
ὃ, ὁ, ο4]1εὰ Ηἶδ ἰδηί, τὶ τ γϑίθγθηοο ἰοὸ 186 ῥτθ- 
δΒοηΐ ΟΥ οτἱρίηδὶ ἴδ8ρ. Εζεῖ. χὶὶ. 1) γθ 8] οδδὺ- 
δοίορ οὗ (ἴθ σγἰίυ41 ἀπ ο]} Ὡς - Ρ͵]866 οὗ ΦοΒόνδὴ ἰπ 
ἰμ)6 πηι 8ἰ οὗἵὁἩ Ηΐ8 ΡΘο0ρ]6. 718 βαποίυδυυ ἰβ ΠΟῪ 
Θδδτδοίουσθὰ 88 ἃ ρΪῖδοθ οὗ δα είῳ ἴοΥ (8056 Ὑ80Ὸ 
βεοῖὶς τοΐαζο, το δηα {π 6 γ6 β 6} 06. δὰ ργοίϑοιἑ υἢ 
δῴρεΐηδβι ὑμ0 Ρυγδβαΐ οὗὁὨ πον Θῃθπιίθα, δηὰ ἱπὰοοά 
μυῦ Ὀοοδυθδὸ  εδυΐϊὰ σὑϑϑ}ὶν οὔθ δὰ οοποοδὶϑὰ 
δἰ πηβο 1 7 (μογὸ (ΚαδΡΡ διονυ (Π60 ΒδΌίπ8), δὺὲ 
Ὀθσδυδ89 [86 ραοθ5 οὗ ΜΟΥΒΩΪΡ δὰ {ἰΠ6 σϑηοχαὶ 
ιηϑληΐης οὗ δϑογίυμι. ΕὙΥοῖὰ (8 Ῥοΐηὶ οὗ Υἱοῖν 
1Π0 δ8π|6 Βουδ6 οὗ Φοῃονδὰ ἰβ ἱῃ γ0 Ὁ. ὅ, ὦ, παπιοὰ 
ψἷ {Δ Δ ΘΧΡΡΟΒδίο ἩΒΐοῖ ἀοδείσηδίοθ α οονογοὰ 
Ρὶασ9 ἴον ἀν ο]]ος δηὰ Ἰοαρίπρ, δ διίθὰ ἰο ρὶτϑ 
Β 0, 8 ἰΔὈΘΥΏδοἾ6, ἃ ὈΟΤΤΟΓ. ΑΒ ἃ ζηϑί(ον οὗ 
ΘΟΌΓΒΘ 1818 18 δσυγδιῖγο, 88 ἰ(μ θη ἴῃ γΟΓ. δ, ο, (86 
δβδίοιυ πίον ἢ858 Ὀθθη ραϊηθα ἴ5 ἀδβουὶ θα 885 Ὀ6- 
ἴῃς; Βοῖ ᾧἃρ ὕροὴ ἃ γοοῖ. Βυΐ 1ὑ ἀοδ8θ ποὶ ζο ον 
ἔγοτι {μῖ8 ἐπα [Π0 γϑίογθῃοο 0 {86 ΒδῃοίυυΥ 8 
ΒοΓΘ ἰ0 Ὀ6 αδαπαοπεά (Ἠπρΐ.), δὰ {μδὲ ἐθο ἔφατο 
9 ἀοτί νοὰ ἔγοπι. α Βῃορμυταὰ (6660), ΟΥ οὗἩ 8 δοδ- 
Οἱ Δ 010 Βουδβοβοϊ ον (06 ἤοι(9), ΟΥ ῥγοίθοϊ ον» 
(Βαάϊης.), δῃὰ πουϊὰ ρὶνο {80 δοηδε, αοὰ 5 [89 
Ρτοίθοίον οὗ ὑπὸ ρμίουδβ ΘΥΘΡΥ ΤΠ ΘΣα, δηὰ ουθῃ οὐ- 
ϑἰάο οὗ Ηΐδ βδῃοίυσυ (Ὁ δ᾽). Τ6 χοίθγθηοθ 
Π6ΡΟ ἰδ ΓΑΙΠΟΡ [0 {1118 ΤΟΥῪ (πΐηρ, ἐμαί (6 Βου86 
οὔ “ελουαὶ, νοὶ ΔρΡΡοδγβ νἰζμβους ἀουδί ἰῃ γον. 
0, δῃὰ ποῖ ἰβΒ γοξογγθα ἰοὸ ἴῃ ταγίουϑ ἔόσβ ἴῃ 
δοοογάδηοθ Υἱΐἢ (6 γαῦὶουΒ ΓΟ Θη668 Θομίδὶ ποὰ 
ἴῃ ἰμθ ἰάθ8, 8 ΠΟΓΘ 88 8 ΔΒΥΪΌΠ), 618) διὰ 
ποῖ 85 ἐμ6 ἰδΌοργηδοϊο (Ηθῃρβί.). ΟΥ̓ΘΟΥ͂ΟΣ, ἐὲ 
σουα ποῦ Θδηρθ (ἢ 6 8Θ6η80 οὗὨ {μ)0 ραδβδβαρο, Ὀπὲ 
ΟΠΪΥ ὑπ οοἷοῦ οὗἩ ἰδ (μουρσμί, δηὰ ἐμὶα Ὀπὲ 
δ. αὈΓΥ, ἢ τὸ δου! ὑγδηῃβίαὶθ δοοογάϊηρ ἰο ἐδ 
τοδάϊηκ δηα δοσθηϊυδίίοη οὔ 6 οῦγον ποσὰ, 
οἶτον : ἰῃ ἃ ἑαδεγπαείε, ἃ8 ῬΒ. χχχὶ. 20, ΘοΡ. 16. 
ἦν. 6: οΥ, ἰπ ΗἶπἾ δ ἰδΌογδοῖΪθ. ΕΓ ἰμο ΠΟ οἵ 926- 

δον (ΦοὉ χχχυΐϊ. 29) ἰβ οα]Ἱεὰ ἴῃ Ρβ Ἰχχν. 2; 

26. ΧχΥ. 88: [,8 1. ἰἱ. 6, ΠἸκονἶθϑο, Η 18 10 δΔιιΒουσὰ 

ιι18 ψοτὰ 15 υδοὰ ρδυίἐου υΥ οὗἨ 189 οουοβίηρ- 
Ῥἶδοθ οὗἉ Ἰΐίοπβ ἐπ ἐμίοϊκοιθ (8. χ. 7), δηὰ πιτἢ 
ἀοδηϊίο γοΐογθηοθ ἰο {18 5 ᾿||κονν 186 υϑοὰ ἴῃ ἐδ9 
δθονΘθ-ὩΘΠ(1οη6ἃ Ῥάβδαρο, 76 Ὁ. ΧχΥ. 88. 

ϑίγ. ΥἹ., ον. 6. Βδοσίῆοθε οὗ σολοϊοίῃᾳ. 
---Τ δ πηθ808 ρδγ ϊσυ]αυν [86 ἐλαπλ- οβετίησε, Ὀ6- 
οδ80 {πΠ0Υ 6 γΥ6 Ὀγουρθς τὶ ἢ ΒΟ οἵ τοοϊοἰηρ 
δηῃὰ ρῥτδαῖβο. ΤΏ τηϑπίΐοη οὗ βίη ρίηρ 8δηἀὰ ρ]αγίησ 
νν ἰσ ᾿πτ αἰ δύο (Ὁ]] Ὁ, ον ἐπαὶ 86 ΣΘΐοσ- 
6500 ἰδ ἰο ἐβο. Τΐδβ, πιοϑὺ ἰμίοσρυθίοσα ΠΟῪ 
οἀπιϊὶ τι βυν., Κιμοδὶ, αμοσ, Μογθϑουθυ, δο- 
σογαΐϊης ἰο Ηυρζ,, οοπεπα. ἀὲ μυίνε υα ἐοϑίοτα 
Ἠεδ. ταίίοπο ἴϊ. 20, οἱ. 40, 110 86 οὗ ()6 ποτὰ 
ΤΩ νῶβ ἈρΡρσορυίδίο [Ὁ {1:680 υδογίπζβ. Α χο- 
ἔογϑῃοθ ἰ0 ἰδ9 βδουΐῆοοθ δοοοιῃρϑηΐθαὰ τὶ ἐδ 
βουπὰ οὔ (86 ἰγυπιροί, (ἀὁ8θη., Π6 ἤ οἰἐ6), ἰδ οοῦ- 
ἰΥΔΡῪ ἰο (δ ἰοχί, βίῃοθ ΟὨΪΥ ρωῤέϊε ἰΒαη κερί νἱ ἢ κ 8 
αἱ {πὸ (το οὗἨὨ "ἰναἰς (Ναπι. χ. 10) νοτγο αἰδίξῃ- 
ξυϊϑιιοὰ πὴ {18 τηυδῖο οὗ 6 ῬἈτίθδίδ. 

ϑιν. Υ1.. [ὕ7ὸν. 7. Ῥογονῃο: "Τὴ6 ἐγ ρἢ- 
δηΐ βἰγδὶη οἵ οοηβάθῃοθ ΒοΙ͂ν σἴ το 5 ὙΔΆΥ ἴο 029 οὗ 
88ἃ δηᾶ οδγηοϑί θηίγοαίυ."-ο. Α. Β.}} 

4 [ΑἸοχδπάοε ἰγαμπδδίοα οουεγέ, ἩἙΙ ΟΝ “ πιοαῺ8 ἃ ὈΟΟΪὨ ΟΣ 
δ.6] οΥ τδάδ οἵ ἰοᾶνθα δῃἃ Ὀγα ἤ 68, δυο δὲ ἰδ ϑδοισα ποοῦ 
κἴ ἱμ0 ἔραδι οὗ ἱδϑογηδοϊοα ([}οΥ. χχί. 42). [ΤῈ ἰσ οῖο ὑδοὰ δῷ 
8 ἤκιτο [ῸΓ ΒΡΟΠΕΣ ΒΠΊΤΘΕΗΘΗ, ἴῃ 19 ἀαγ οὗ οΥἱἹἱ], ἱ. ἐ., οἵ σαῖδεε- 

Γ ἱ : , Α. Β. 
Ε΄ ἰδεεύναο: ΠἾοὶ αν) (Βεὲ [0 ῬααΙ πίοι οουκῆς ἐδ 
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γος. 8. ΤΟ Τη609 ΤΥ Βοατὶ Βαγε---(αἱ Τὴν 
οαἰ}): δθϑὶς ΤΥ ἴδοϑ᾿---Υ ἴαοϑθ ὕϑδβονδῃ 
ΜΠΠΣ|Ι1 606]-ς.--Τὴο ποαγὶ ΔΏΒΝΘΙΒ [06 Ὀ᾿ν]ῺΘ 
68}, σοῃβθητηρ ὑμογοίο 88 88 Θ080ο οὗ ἰΐ ((4]γ.). 
Ιι ἰ6 Ὀοίον ἰο γοχαγὰ {8 ΟΌδου ΣΟ σοηδίγαοίϊου 88 
8 δοϊὰ σοπι δἰ παιίου οὔ νο οἰδιι8985 (ΗΠ αρῦ.}, Ὑδ 16 ἢ 
πὸ ὅδ πιαῖζο ἰπ|6}}} 1 01]0 ἰῃ Εἰ ἰβ ἢ ΟὨῪ ὉΥ͂ δυ}- 
ΡΣ, βοῦθ Ἀρργοργίαδίθ πτογὰβ (Π)9}112180}}}. 
[1π|5. Α. Υ͂., Ἡλεπ ἑλοις ἑξαϊάδί ἑεοῖς ψὲ πὶν ὕατε, 
εἰ.) Τὶ 18 χα ἢ δἰ παρ] 6 Ὁ ἰμδῃ {86 Βαρροδβί(ἱοη 

οἵ 4 Ὁ αυοίοτία (θαι μ6, ΟἸδἈ.): Ταΐπο 18, ΒρΘΑ 8 
ΤΥ Βοδγί, πϑιίρον (6 Ἡογά, εἶσ. ; ποὺ ἰ0 ΒΔΥ ΔΥ- 
δίης οὔ {π6 δυὶ δ οἰ] δηὰ βἰγαϊηθὰ Ὄχρίδπαίϊ ἢ 8 
οὗ πιΔηΥ͂ δῃοϊθοΐ ἰηἰογργοίοσθ. Ηἰἰσὶς ΤΟ] 8 [86 
γυϊχαίο:; οὗἩ Τ 896 ΒρΘΔ ΚΒ ΤΥ ποασί, δ6οῖς Η τὰ, Τὰ 
ἴδκεο! Τὰ βαρί. 845: Τ7ὸ ΤΠ66, εδ., Ὀυΐϊ ἰμθῃ: 
ἀΠ ζϑαι πδνὸ 1 βουσὶ ΤῊΝ ἔδλοο δηὰ ΤῊΥ ἴδοθ 
ΜΠῈμ1 βοοῖς. Τὸ ἴγυθ 80η86 18 ρίγοῃ ὉΥ (6 Ρᾶἢ- 
ὙΡΉΓ450 οὗ αὐ Π6 Ὁ : ΤΥ Ὠοαγὶ Βο1].ὼ8 ΤῊΥ ποτὰ 
νείογο Τ79ὸ06. 8.0 Ηοημρδίοηοῦς. δ᾽ πὴ 1] αΥἹῪ 
θεῖον, ὅ. Η. Μίοῖι., Βοβοημ. βοοκίης 89 ἦδοθ 
οἵ ἡ ονδὴ ἰβ ποῖ νν (ἢ γοΐοσγθηοσο ἰοὸ ἔχ. χχῖϊὶ. 17, 
ΔηΟΙΒΟΡ ἜΧΡΓΘΒϑίοα ἴον Υἱδίτϊαρς 6 ἰοπιρὶθ (06 
οι.6), Ὀὰὶ Ὁ ἀθηοὶθδβ ὑπ ἀδβϑίγο 9 δπϑπέερ ἱπίο {δὲ 
υἱοπν απὰ »τγέδεποα οὗ αοά, πῃ οτάδν ἰο ρμαΐῃ 
οοαίοτί, δ5ϑ᾽βίδηοθ, οογίαϊηςΥ οὗὁἨ Ὀοϊης οατά, ἴ68- 
ἐϊπποηΐο8 οἵ χστϑοθ, δηὰ ἰδ 11:κ6. Οοῶρ. ΡΒ. χχὶίγ. 
δ; ον. 4; 1 ἤδιι. χχὶ. 1; υϑοὰ οὗ ϑαγι}γ συΐθυδ, 
ῬγοΥ. χχῖὶχ, 26. Τΐβ ἰ8 ἀσοοιρ] 886α ὉΥ̓͂ δοίβ οὗ 
Ὀιτίπο βοῦυΐοδα, ϑβρϑοί ΠΥ ἴῃ ἰμ6 πουδβο οὗ 6οώύ, 
δαὶ ἰἰ 8 ποὺ ἰο Ὀ0 Τοζαγι θα 88 [88 δαῖλθ ὑδὶπρ 88 
ἴο86 δοίβ. [1ὺ 15 υπορθρίϑϊη ΒΟΟΣ {Π6Γ6 18. ἃ 
ἀἰγοσί γοθγο μο9 ΒΟΥ ἰο (δ9 ράϑβδαχο Ὠεαυί. ἷν. 29, 
πβΐσι 18 το- ΘΟ οΘα ἱῃ ΗΒ. Υ. 1. 

δίς. ΤΙ. [Γὸγ. 9. ἘΠᾶθ οὶ Τὴ ην δοο ἔτοιῃι 
ἴ,6.---Τῆο ἰηδογιοα “Κατ οὗἩἨ {Π6 Α. Υ͂, ἄοοΒβ ποὶ 
Βεοὶρ ῃ6 8686 οὗ [89 ρᾶ8886θ, Ὀυΐ τηλγ8 ἰ. ΤῈ6 
Ῥεδ)αιἶϑὶ ἰβ βϑοιεηρ δον μ᾿ Β ἴδοοθ, δηὰ (6 Ῥγαγϑῦ 
18 τἰῃδὶ ("0 ἔδοο οὗὨ 68 οΥϑι τι αΥ̓ πού Ὀ6 νοὶ θα ἔγοπι 
δῖπι 8ο ἐμαὶ 6 σθῃηῃοί 860 1. Ριαά. ῬΒ. ἷν. 6.-- 
Ῥαὶ ποῖ αὐᾶν ἰπ σσαῖὰ --- Τ τυ ποὶ δϑῖὰ6 
88 9 ὈΠΟΤΒΥ ἰο 60 ἰη ΤΥ Ῥγόβοποθ, δηά ὃ6- 
Βο] 4 ΤΥ ἴϑο. Τμὸ Ῥβδ)]ηγὶδί ἀ065 ποὶ νυ δι ὑο ὈΘ 
τοιονο οὐ Ὀδη 864 ἔγομι {16 Ρ]406 οὗὨ 6 ον μ᾽ 8 
Ῥτόβθηςο, δηὰ ἔγοιι ὑδο Ἰἰσ οὗ Ηΐβ σοί 8ῃο6. 
-,ἌΕοἰἱοοῖ τ96 ποῖ, δι ἃ ἴοσβαῖὶζθ 29 ὨοΟϊ. --- 9 
φεϊ οταιίοα οὗ (Π6 ροϑίἐἶϊνγθ δηὰ ποχαίγο ἔοόγαι οὗὨ 
(86 Ιάθ6 οὗ ἀορτίνίηρς Ηΐπὰ οὗἩἨ {89 ρῥγοβοῆσο δηά 
(86 ἴλοο οὗ Θοά.--Ο. Α. Β.] 

γεν. 10. ΕΣ Ὧν ΘΙ δῃηἃ τ ΣΟΙΘΣ 
ἴανο ἴοσβε ς 61 Τ6.---Τ 8 ϑἰδίθηχοπὶ σδηῃοῦ Γ6- 
ἴεν ἰο 1 βδ:ι. χχὶϊ. 884., ἴοὃσΣ. βοὴ αν ὰ βορᾶ- 

ἴδ ἴοτιδον ραγὲ οἵ ἔδο Ῥεαῖπι ἰο οοπγίοτέ εἰ πηϑο ῖ ἢ [ἢ6 ΓΘ- 
τίον οἵ 8 ὉΠ Πα δέγομσΒ δηὰ ὑτγοϊοθοίίου, Βαϊ πο πιϊ κα ϊ 
ψι(}} τὴ οΓ9 τραϑοὴ ὈΓΟΓ ΠἰΦ ΡΥΔΥΟΡ ἴον Π6]Ρ»}ῆὴ Οὗ ἷἰἕσ ἰξ ποῖ 
ΤΆΣ (πὰς οὐθη ὙΓΠ181 ὯΘ ἰδ {86 δέγοη κι Βοηίπρς ἢ ἰπιδβοῖ ἴῃ 
μεἱϑ θοἂ, 4 δηδέέοη ὈΪαδὲ οὗ ἐθιαριί το ανθορα οὐοῦγ ἢἰφ δουΐ, 
Νιοοείης το σαγτοαυὶ οἵ Πἰ ἴ6.--θύπιθ 68. ᾿οδὲ 6 δῃου ἃ Ὀθ ἴοτ- 
δακοη, δο!θ ἐποικῆϊ οἵ [Π9 ΟΥΑΙ δη4 τηλ]1ὁ90 οὗ πἰφ Θῃθιῃ 65,--- 
ΕΠ τ τ6 ἄδηχοσ Ἡτΐο}ν ἐπ γοβίοηβ. Ὠἴτα 8 48 ργοπιϊ που ΐ δἢ 
οὐ εεῖ δὲ ἴὴ9 βαϊ γαϊΐοη) δπὰ ἀθίθῃοθ σοσο Ὀοίοτο 3." --Ο. Α. Β. 
δ(Ρεσοπῶθ: “Ὑμὸ νοτὰθ δεεὰ γε Ἀν 7αοε ἀτὸ ἴἰδ0 τοτὰδ ὁ 

θοὰ, πη ἢ 10 ϑοσυβϑηΐ οἵ σα ὮθΓΟ, 86 ἰΐ νγϑγο, ἰαῖκοθ ἴσοι Η 8 
τοῦ, (πδὶ 80 ἰαγὶηκς (Ἰ6πὶ Ὀοίοτο ἀοά, ἢ6 ΠᾺΡ παῖζο ἢἷ8 Δρ- 
καὶ ἕο τηοτο ἱγγοδίβιεϊ υΪῖθ. ΤΏου Παϑί δα , " βϑοῖς γοὸ Μν ἔδεσθ;" 
ἘΠ Βοασίὶ πιαῖίζοῦ [059 τοῦς ἰπ οὐση, δαὰ Ὀη 9 ρου ἴπθτὴ [15 
τρδοῖτα, Ιἰ ἰαίκθα τπ 8 ἢ0Ρ ληὰ τοροῦΐα ἔπθαὶ " ϑοοῖς γοὸ Μ 
ἴδο. Ις ἢτει οἸαίπα5 ἔπ ΤῊ Π9 οὕτὴ αταοίουθ ποτ, " 
δι ἰβότο ἐϊδβ ΘΟὨο ἴο (ἐϊοθο 'σογὰβ 8, " ΤῊΥ ἔποο, [αὐνὰ, νἱ}} 
δβεεῖς.᾽ βηςὶ ἰη ἐμὸ δου! 8 ἀϊαίοχιο τ ἢ ἐΐνο! Γ θὲ [{ που]Ἱὰ 
ἐὐπιίοσε ἰοῦ ἰὼ αοά. 6 δζὸ γοιηϊῃάθα οὔ ἐμαὶ ἱουσομί 
βυθῦ ἢ ἐπ ΘΟδραὶ Ηἰδιουῦ ὙΠΟΓΟ ΔΉΟΙΓΠΟΣ, 8 ΟΙΏΔΏ, ΟΥ̓́Θ 
οὐδε [86 ϑενίουν τί ἢ Ηἰδ ον πογὰδ: " ἴοα [υτχὰ, γοὶ ἐπ 6 
ἔοξε οοὲ οἵ ἰμο Οζια, εἰς."--Ο. Α. Β] 

ταίϑα πἰπ86} ἔγομι ᾿ἷ8 ραγϑηίϑ ἰῃ οτον ἰο ΙΘ6Υ90 
{πθῖλ πηὰον ὑμκὸ ρῥγοἰθοίίου οὗ ἰ)0 Κίηρ οὗ ΜοδΌ. 
Βαὶ ἴεν ἰβ πο δἱ 8}1} πϑοθββασυ ἰο μι ηἰς οἵ ΒοΙΩ6 .ι18- 
ἰοτὶοϑὶ ίδοί απκηοόνη ἰο υ5 (α. Βδυτγ). Τἷδ βίδίθ- 
ταθαί 8 σου ΕἸ ὨΘΙΒΟΡ ἴο Ὀ6 ἰδίκθη 38 8 ῬΣο- 
γ ΓὈΪ8] ΔΉΠΟΥ οὗ ὀχρσχϑδδίοη (09 Ἦ οἰἰ6), Ὁ ΠΟΓ 88 
8 Ὠγροίοί1 641] δηϊροθάθωηι ((αἰγίη, ϑιῖον, ΤΠο]., 
Ηυρΐ.}} [Ι 18. »οδὶξίοο, ἃ ΟΧΡΥΌ8868 ψηδὶ 868 
λαρρεπεά, Ὀαὺ ἰὶ βἰδὲθβ ἴῃ δὴ ἐπαάινιαμαϊίχίησ ἴοτπι, 
(Εθηρβὶ., ο 1286}}} (9 ἔδοῦ ἰμαὺ ἐμ6 πεαγεδί τδ- 
ἰαξίυεε οὗ ιλι6 δ οἰ πη ᾶγνοὸ ἔογβαίκο ἷπὶ ἴῃ 
ἷ8 ὑπιθ οὗἨ ἰσοιὉ]6 ; δὰ Ὠ6 ου (18 ὙΟΥῪ δοοουμὶ 
Γ8 ἰο Φοιιονδὶι ἴῃ ῬΥΆΥΟΡ, ἰγυδίϊηκ ἴῃ 6 ἸΟΥ͂Θ 
οὗ ἀοὰ ν]ιΐοῖ ὑγβηβοθυάβ ραγθηίαὶ ἰονθ (188. χ]ὶχ. 
1δ:; Ἰχὶϊ!. 16).- ἰ Βπαὶ ϑονδὴ υ71}} ἴ8 19 σὴθ 
Ὁρ.---Ροόζόνῆθ: “1ΤῈῺ9 Ὑοτὺ 18 θγὸ υδϑοὰ ἴῃ ἰῃθ 
8810 Β6Ώ86 8ἃ8 ἰῃ Ὠουί. χχὶϊ. 2: 205. χΧΧ. 4, “Χ6- 
οαἶγθ 9 μον Ηἰθ σατο δηαὰ ρῥτοίθοίου,᾽ ΟΥ̓ 88 
διίον βυρροβίϑ, " δἀορίβ πιο ἃ8 Ηἶβ οὨ]]4,᾽ υἱά. ῬΒ. 
χχὶϊ. 10." --ΟΑἈ. 4. Β.] 

[Υ̓́εν. 11. ωϑαᾶἃ τὴ ἰὩ 8 ϑνϑὴ ἤδῖδ ὯὍθ- 
οϑῦδθο οὗ ΣΩΥ ἀἄνθεθασίθε.--[Ἁ.. Υ,., ρίαϊη----εηό- 
πιΐε8]. ΤᾺ]Β 18 δὴ ϑυϑῃ, ᾿ϑύοὶ ραί 88 ορροβϑὰ ἰὸ 
τουρὴ δὰ συρκοα ρμδ.}}8 οὗ δά υουβίιγ. 1)6}1{286} : 
ὁ ΟΥΔΩ͂Υ δρίοϑ ρυγϑὰθ 811 18 δβίθρβ, διὰ που]ὰ 
εἰδάϊγ 860 (μοὶν ἀϑυίΐοοβ απὰ ουὶ! τ δ 68 ὑϑδ]ἰσϑὰ 
δραϊηϑὶ ἷπι. [86 βιου]ὰ ἰατῃ ἰπίο ἐμ6 τ γ8 οὗ 
δ; υὑπίο ἀοδίχαοίίοη, ἰὺ που]ὰ Ὀτὶπρ ἀἰβ ὁΠῸΡ 
ὍΡΟΙ Θοά, 88 ἰΐ ἰ8 ἃ τηδίίοσ οὗὐ Ββοῦοῦ τἱτὰ Θοά 
οί ἰο ΔΊ΄ονν ΗΪ8 βοσυϑδηί ἰὸ ζ4}1.. ΤῊ ΘΥΘΌΓΟ Π0 
ἱππρογοβ κυϊάδησο ἰπ ἰ86 ᾿ῶγϑ οὗ Οοάᾶ, ἕο ἐδ 
πηΐου οὗ ἷθ οὐσαι Ὑ1}] νεῖ αοα᾽ 8 γΥ11}} τρδῖςθδ Εἷτι 
ἘΠΔΡΡΙΟΔΟΒΔῸ16.᾽} 

γορ. 12. Δι ΓΠ6.ὺ τδαῖ Ὀσϑαῖδο οὖϊ νἱο- 
191}.09.---Αἰοχδηάοῦ : “Α βίγοηρ Ὀυϊ παίυγα] ὁΧ- 
Ρτϑβϑίοῃ 0. 8 Ῥϑσβϑοῃ, δὶὶἱ ποβο ὑπουρμὶδ δηὰ 
[66] 1 π|κ8 ΔΥῸ Θαζγοϑβοὰ ὈΥ ἃ ζδυοτὶίθ ῬΌΓΡΟΒΘ ΟΥ 
Θῃρ᾽ογηηθηὶ, 80 ἐμαὺ πὸ σδῃποῖ ᾿ἰνγὸ Οὐ ὈΓοδίΒθ 
νὶϊμουΐ ἰϊ. Οομαρ. (πο ἀοδογί ρίΐου οὗ ὅ80}᾽ 8 6 Γ- 
δοουίίηρ ΣΖθα] ἴῃ Αοίδ ἰχ. 1, δπὰ {80 [δια ῬΏΓΑΒΘΒ, 
δρίγαγα πιῖπαδ, απλείαγε δοεῖιι8."᾽---Ο, Α. Β.] 

γόον. 18. 111 ἀϊᾶ ποῖ τσὶ το ὈΘο]ἃ [89 
ΘΧΟΘΊ]Θ:0Θ οὗ ὕϑονδὰ ἐπ ἴπ6 ἰδῃᾶ οὗ [86 
Ιἐνίπ 6---ἰ-- ΤῸ οοπδοαυθηὶ ἰ8 Ἰδοϊκίηρ (48 698. 

χχχίὶ. 42) δἰϊοσ δ 30), ν ΐοβ 16 ὈΠΉΘΟΘΒΒΑΡΙΪΥ͂ 
τον κοα Ὁγ (16 αδοτα τὶς ρωποία εχίταοταδιατία, 
ἃ8 Βυϑροῖουϑ. ἴη δοσογάδῃσθ υγ 8 δυσὶ Δ σρο- 
δίορεϑὲβ "" ὯΠ1688,᾽ δια “1 πού ἀπγοα ΘΏΟΠΥ 8ΓΘ 
Ἰδοκίηα, διὰ (μἷ8 πογθδβθ8 [80 Θῃμρ]8818.} ΤῈ0 
ἰαπᾶ 9.7 ἰλε ἰϊυίϊπσ ἰδ οοπίταϑίθα τῖϊ μ᾽ 8560], Ὀαυὶ 
ἰϊ τοΐθγβ Βϑγο ποῖ Ὀθγοπὰ {πὶ8 119 ἰο Θίθ συ] {ὃ 
(Βαθΐηβ, ΟἸαυδ8, 8.165) αὶ Ὀδοὶς ἰο Ἰὲθ ἰὰ ὑδ18 
ποτά. 

γόον. 14. [ἢ ἰδ ο᾽οδίης 6 γ86 {86 ῬΒδ] πιϊδβὲ 9Χ- 

4 ΓΡογΓΟΤΩΘ: “ “(ἩΒΟΏΚὮ) ΤΥ ἔδί ον. δηὰ ΤῺ τοὗ οὕ ΤΩΑΥ͂ 
ἮδΥΘ ΤΌΥΒΆΊΚΘη τη6.᾽ ἱ. 6., Του ἢ ΤΥ οοηάίτοη ὃὉ6 ΒΘ ῚΡ͵668 ἀπὰ 
ζρϊοηοθ8 88 ἴμαι οἵ α οὨ ἃ ἀοδογίοα οἵ πἰα ῬαγΘΏϊδ, ἔπ γὸ ἰσ 
Οὴο Ὑἢ0 ψδίοδιοδ ΟΥ̓́ΘΓ πη6, δηῃὰ Ἡ}} ἰΔκο τὴ0 ἴο Ηἰἱδ Ὀοθοϊῃ. 
Ῥια. 166. ᾿χὶϊ!. 16; χΙ ὶχ. 1δ, ΤῊ ῬΏΓΔΒΘ πιλ8, δ 6 οιίθ 
ΒΆγ8, ΒΟΥ Ναὶ οἵ ἃ ΡΓΟΥΘΡΌΪαΙ ομαγαοῖον."- -ΟἱἹ Α. Β.] 
1 {Π|ρ[ο]ὰ : "1ἰ δογτοα ἴο {Πα γαῖο 1Π6 ἴηο88 οὗ ἴδ6 

ἄτβοθ δηὰ ἴοτο οἵ Θοἀ ὮΥὮ οομερατγίηρ ἰὰὶ ψ ἰ(ἢ [9 ρα θδὶ ἴοστα 
οἵ υίδη ἰονο, ραγϑηΐϊαϊ ἴον, ἩΔΙΟὮ ἰξ ἰταηθοοηάδ, [08 δα ἰῃ 
{πὸ ῬΕ5δΑ 49 δ᾽ γοδὰγ οὐ ἀλησοᾶ ΌΥ Οδὶ νίη, 156. χὶχ. 1δὅ, δπὰ ἴῃ 
8 ἰταϊ τ οοῃοίγιοῖτίοη τ Π|9, 156. ᾿χὶἰ. 16: ὁ ΒῸΓ ΑΌΤΌ» 
δῆ) ΔΒ ποῖ ἰζῃον ἢ ὑ8, δ Ἰδτδο] τοοοχηίϊξοι υ8 ποῖ : ΤΏΟΩ, 
Φοδουδ, γί οὔὖῦ ΒαΊΠΟγ, ον Ἠοάθοτϊοοε, εἰ6." ΤῊ ἴδ [86 
Ρύοίογδ!ο ἱπιογρτγοίατοἡ.-Ο. Α. ἢ. 

Φ[Ὀοϑγοόνσηθ: “" Το ΒΟΙῪ οἰηον ἔθοϊβ ΠΟΥ͂, δὲ {π|6 τηοϊηθηΐ, 
ΜὮσοη [80 6189 δηἃ νἱοϊθηΐϊ ΤὩΘἢ δΓῸ Ὀθίοτο Πὶα ταἰπά, ΠΟῪ 
ΠΟΙ 1685 6 του] Ὁθ ἀϊὰ ἢθ ποῖ ἱστιδὲ αηὰ Βορο ἰὼ ᾿ΐ8 αοὰ: 
“ἜΠΟΥΟ ΓΘ Δ θηά οἵ 1}0--οὐ ψμδὶ που]ὰ Ὀϑοοιλο οὗ "6, 
ἀἰά 1 μοί ὈοΙίοΥ6, οἰο." "--Ο. Α. Β. 
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Ἰοτίβ αἰ πι80]7 δὰ ἡοΐ οἰμοῦϑ ἴῃ ἃ 5[πι}]8 } οοῃαϊ- 
ἰἴοη τὶν Εἰ τ8617 (πιοϑί δποϊθης ἱπέθγΡΥ ἑΣ8).--- 
ΒΘ ἔἤστα, δηἃ θὲ ΤΏ μϑατὶ βονν ἐϊδ80ὶζ 
ΒΊΣΟΙ .---ΤῊἍ]ϊθ ἀοθοβ ποί Ὄσχρῦθϑβ ἃ οοιηζοτεϊπα 
Ῥτγουίδβο “4 δ ν}}} δίγθη κί θη ̓" (πιοϑὺ ᾿ ΘΥΡΓ ΘΟ Β 
[δπὰ Α..Υ7.}7) ποῦ ἱπάθϑα τι ἃ σογγϑοῦ ἱπίογρτο- 
ἰαἰΐου οὗἁἨ (86 οἶδιι86 85 ορίδίϊνο, [8η9 ψῖϑ ι8δί “9- 
ον πουϊὰ βιγοηρίβοη (89 Βοιτίὶ (Οαὶγν., (]6- 
τὶο., Βοόβοπη., Ηαρή. [ΑἸοχαηάθν7) Ὀαυΐ 1 18 ἃ 6οη- 
(ἰηυαίΐοη οὗἩἨΔ6 Ῥαϊταΐδί᾽ Β οχιιογίδιίζοη οὗὨ πἰπι- 
801]1.-- )] αἱῖϊ οὐ Ζϑθονδῇ.---ΑἸοχδηάοσ: Τὴθ 
τοροί(λοῦ, τοαὶξ 70 ἐλ6 οτά, ατιὰ τοαΐέ ζογΥ (δλ6 Τοτά, 
ἐπ 1165 (δα ὑμὲ8 18 411} πὸ 888 (0 Θῃ͵οΐ ἢ ὍΡΟΝ Βΐἷτὰ- 
80] Γ ΟΥ ΟὐΠΘΥΒ; δηᾷ ἰ8 ΟΤΘ ἐπι ργδβδῖτο ἴῃ 18 Π8- 
ἀνθ βἰ τυρὶ ον, ὑμδὴ ἴ86 σογγοοὶ Ὀυΐ ΡαΓΑΡΕΤαβίϊο 
γογβίοη οὗ [86 ἰαϑὶ οἴδυϑο πὰ (6 ἘΏρΙΪε Β10]9, 
φτῳοαϊῖί, 7 ἐαν, οἡ ἐδλε Ἰοτά.---Ο, Α. Β.] 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἙἘΤΉΙΟΘΑΙ,. 

1. Νο εἰ οὗ ΒΟΥΤΟῪ δῇ ὯΘ 80 ἀδὺκ, πὸ οΥ]] 
80 ἤϑασγίαϊ, πὸ ΘΏΘΙΔΥ͂ 80 ἀγοδ [Ὁ] 45 ἰο σα .80 {Π 086 
ἴο ἰγϑπιῦ]ο, ἀοθρδὶσ, δπὰ ρογίβη, γο πατὸ αοα 
ἴον (μοῖν ζίσλέ, οὶ ἐπι 6 1} φαζυαξίοπ, ἴστ' {}1λ6 δίγοησ- 
λοϊὰ οἵ ἰμοῖν 1110. ὅ.οἷι ἃ ΤΩΔῺ ΟΥ̓́ΘΓΘΟΙΊΟΒ ἴῃ 8]] 
μἷβ ὑἐγοι 168, 80 τ υ0} 80 ὑΒαΐ οὐϑῃ ἴῃ ἷ8 αν οὗ 
«ἰβεγίησ, αἱ ἰἰαθ8, ἰὼ (16 ὀοηπάδηοα ὁ Δ ὲἐνῖπα α- 
δἰδίαποε, ἃ ἰχίμπιρδλαμπὲ ἴοη6 ΤΑΥ͂ Ὁ0 Ποαρὰ ἰπ μἷβ 
ῬΥΔΥΘΟΥΒ, ἩΠΘΏΟΘ ΔΥΪδθὸ 18 768 ̓] 658} 688, ͵8. Π6- 
τοΐδιῃ, 818 σογ δἰ ΠΥ οὗ υἱοίονυ ἴῃ {πὸ χά δύ οὗ 8}} 
ἷ8 ἀδηροσβ, βίσυαὶοδ, δηα δ᾽ τὶ 68. 

2. Βυὺ ἢ ψῆὸ Ῥυΐδ ἷ8 οοηβάθῃοθ ἰγυϊγ δηά 
8᾽΄ὁοὴθ ἴῃ αοά, δηα ἄγιἷν ἐγυϑίβ ἰη {π0 Κ᾿  Γ}}} 688 
δηα κοοάῃθ88 οὗἨ (Π60 ΑἸ Υ, πού ἴο Ἰεδνθ ΐπὶ 

ὁ ΟΡ ἠθρίοοὺ δἷπι ἴῃ ἷ8 ὑγου Ὁ]08, 8 ὙΘΥῪ ΚΔ ἔγοϊῃ 
ἐμαὶ ρῥτουΐ 80} -βυ ΒΒ] οἴ ΠΟΥ, δὰ ὑπαὶ Βα] ῥσχουά, 
8.61 16 ΖΥ σδγοὶ ο88η 685, τ δ ἢ ΟἹ ὑπ Ὁ) 5146 ἐπ)- 
Ρ6]8 ἰο Το μα γὰν δηᾶ ργοϑυιρίαουδ γοηΐαγϑδ, οἢ 
(80 ΟΥΒΟΡ 846 γοϑίγαϊ 8 ἔγοτῃ δβροκίηρς δὰ υὑδὶης 
ἐπ τηϑδὴ8 Ῥτουϊαϑὰ (0 ἔπόῦθδβθ ἰνἷ8 βίγοηρί, διὰ 
Ὀγΐης δϑουϊ δηὰ βϑοῦσγθ ᾿ἷπὶ ϑυθσθθθ. ἢο ψ80 
ΥΌΪῪ 888 ἷθ σοηβάθηοθ δηὰ βίγϑηρὶ ἰπ Θοά, 
Ἰὲκκονὶβο δεεζδ οοπδίαπίΐῳ δα ΘΑΓΠΘΒΙΪΥ ἴο Ὀ6 π6α» 
ἰο α6οά, δῃαὰ τ.808 σοῃβοϊ θη ἸΟυ ΒΥ (ἢ 9 πιεαρ8 αἹ- 
ἐμα πἷπὶ ἴῃ {9 ῥογπι ο7 τοογϑὴϊρ ἰο δἰσοηρίμοη 
18 οοπιπιμπΐοπ τὶϊἢ αοα, δη ἃ ἰο ΒΘΟΌΓΘ Δ8 Ὑ9]] 8ἃ8 

κϑὶπ ὑμ0 δὲ[εεδίποϑ ὁ (δὲ »γέδεποε οὗ ἀοὰ. ᾿ 
8. Ἠσδηοθ ἰὑ ἰ8, ὑμαῦὺ ἰῆο89 Ὑῖο δᾶγθ αἰϊαϊηοὰ 

(86 τηοβὲ αδπὰ ἐμ:|6 Ὀθδύ οὐ οαγίδ, ἰδ ποῦϊοϑί δηά 
ταοϑὺ αἰογίουϑ οὗὁὨ ΟἿἿ σϑοθ, δῃὰ ὑπ τπηοϑί οχαϊοα 
ΤΟΥ διθοης ὑμθηι, ἰΠ 6 ὈοϊΪἀοδῦὺ ΠΘΥΟΘΒ, (δ 9 τηοβὶ 
οοἰ ταί ΟΥΤΙΟΤΒ δῃα τη βίου Β οὗὁὨ ΘΥ̓ΟΣΤῪ ἀσρατγί- 
γτιϑπῃὶ οὗ ᾿ἰΐο, ΒατΘ Βο ὑβοταβοῖγοα ἰο ὃθ αἱ (86 
δδι6 ὑΐπι6 φίομδ αηὰ λμπιδίδ τοι, τὸ ἴδ ἃ] ἐμ οἷσ 
οχαϊ δἰΐοι, ΚΟΥ, δΔηα ΒΟΏΟΣ, δὐ 19 ἔϑοί οὗἨ 6οά, 
δὰ ρυ ] οἷν τοοορηΐξο (μαὺ (ΠΟΥ Ὠαγο ἰο ἐμδηΐ 
{μ6 οτὰ ἐμοῖς αοἀ πού οὟΪΥ ἔοτ ὑμοὶν ἐπαοισηιθη 8 
διὰ »οιρογδ, Ὀὰὺ ἸἰἸκονν 186 ἴον τσλαί ἐδεν λαῦς ἄοπε, 
δὰ ἴον ὑπο ὶν δυσσέδα, Δ ἰμαὺ (860 τηυδὲ βϑοῖς, 
11|κὸ 811 οὐ ΒΟῸΣ πηϑῆ, Τογρίυεηεδε 07 ἰλεῖγ δἴπε ἴῃ 80 
σταοε οἵ αοάα, δηὰ ὑμαὶ (Π6Ὁ νου]ὰ ταῖμορ Ὀθ0 αἱ 
αἷϊ ἐπιε8 οὐδ ἀοἃὰ. Ηρποθ ἐδ Υ ρα ϊν υἱδὶὶ Η 85 
ἦοιδε διὰ Ηἰἶδβ ἑαδίε, ἀπὰ Ὀθ81468 βίυὰν αἰ] ΘΏ 
Οοα᾽ τοτά, ἴῃ Μ Ὠϊοδ (ΒῸΥ χαὶῃ σοοὰ δάγίοο, δπὰ 
ΔΓ γεηιίηαεα αἱ ἴ80 Υἱραὶὺ ἰἰπ|6 ἰο αϑϑεηΐ ἰο ἰξ δὰ 
γοδροπα ἰὸ ἰὰ τ ποϑγὺ δὰ τηουΐἢ. 

4, Τὶ 18 δὖ οὔοθ ἃ ἀμίψ δηὰ 8. 7ὸν ἰο βϑοῖ ἐδ9 
σουπίοθηδῃσο οὗἁὨ [86 ογά, μαὲ 15, ἰο ἀδδίσο δπὰ 
δίτῖνο ἰο ὍΘ ῬΕΓΒΟΠΔΙΪΥ ποῦ ἰο (9 σῦδοο οὔ Θοὰ 
διὰ ἰο Ὀθ Βυγτο οὗ ἰἰ. ἀοὰ ΗϊτηΒο}7 68}}58 8 ἰὸ 

818, δῃὰ ρῖνοβ ἐπο86 80 866 ῖς Ηΐτὰ ἐμ6 Ὀ]οπδοὰ 
οχρογίοῃοο (μδὶ ἀοἀ᾿Β ἰονθ 8 ποὶ τσ δυϊϑῆ 
ἔαυον, Ὀυΐ ἰγαμηβοθηβ ουθῆ ραγεπίαϊ ἰοῦδ, 88 πο- 
{πῆς σα ὍΘ οοπιραγοὰ στὰ Οοα᾽ 8 δ8βἰβίδποθ, 
ῬΟΥΘΡ, δοὰ φῥγοίθοιϊοῃ, οὐ (δκὸ ἐμοῦ ρ͵δοθ. 80 
ἸΚονἶδο ἔοδθ ΠΟ ἀο ποί νι μάταν ἔγοιῃ ἐπίεγ- 
οοιγδα το Οαοα “ὶ}} ποῖ Ὀ9 ἀορτίνοα οὗ ἰμοπι. 
ΤΏΘΥ ΜΨ] τυσὰ ΓΑΙΒΟΡ ὃ θα ὕρ ἰο 8 λεῖσλέ 
νι ὁ 16 ἐπαοσοοεειδίδ ο 81} ὑπ ον δαυουϑαγὶθβ, δηὰ 
Ψ1}} Ὅο9 »έαοσεα ἱπ ξαϊείν αρεϊηδὶ 41} Βυτγιῖα} ὁ8- 
88.108. 

δ. Ασσογάϊηνσὶν 41} ἀοροθ δ ὌΡου ὙΒβοΙΠ ΟΣ Μ᾽ 9 
ΔΙΙονν ΟὈΥΒΟΙν65 ἴο ὃ6 αἰγεοίοα 0 ἰλε τσαν οἵ (δι 
Ποτὰ δὰ συωΐαεά ἰμΠοτοῖηῃ. ΟἹ {818 ἀδρϑηὰβ ΟἿΡ 
ψαϊκίης [Π0 Ρδ ἢ οὗ 119 ἰὼ (89 φοοώ »ίεαδωτε οἵ 
αοά (ἴα ἐδο ᾿ἰκδὺ οὗ Ηΐ8 οουμπίθῃϑῃο09), δὰ οὐ 
δἰἰαϊηΐϊης ἰι6 πα οὗ ἰμδῖ μιὰ ἴῃ {86 »γοίεοίίοη οἵ 
Θοά᾽ 8 βαϊναιϊΐου ὉΥ πιδαῆδ οὗ [δαὶ σοι αοἀ ἐπ- 
»αγίδ ἴῃ 8}} ἀδρχοσθ, βυ δουληρδ, δηα δίχα ρρ}68, 
δηὰ ἴῃ βρὶΐθ οὗ 4}} ΘΥΥ, βίδπα ον, δηὰ ὀρροβι(ίοπ. 
Το ἐγωδί ἐπ Οοα, το ἢ 15. 1Π 150 6} 88]6 ἴον (μἷ8, 
8. οὔϊθηῃ δευσγοῖν ἰγὶθα, ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ Ἡμ θη ἯΌ 8.6 ἴῃ 
ἀδηχου οἵ Ἰοβίῃηκ Οὐγ Υἱί8, ΟΟΣ ΒΟΟΣ, δα ΟἿΣ 
1176 ΌΥ Θηθιλΐοθϑ ὙΠῸ ΔΓΘ 88 ἩΪϊοοα δηὰ υῃ}υδί 88 
{Π0Υ ἃγο δίσοπ δα ογαἶυ, πὰ βοὴ Ἧλ 6,6 ἴοτ- 
ΒΔ κοα ὈΥ͂ ΟΡ ποαγοϑδὶ σοί ϊγοδ, δῃὰ αἴσθη ὑρ ὉΥ 
81} (89 νουϊά. ἸΤδοη ποῖ ΟὨΪΥ {16 65}} ἰσϑιι ὉΪ68, 
Ὀυὺ (πὸ λεαγέ ΠΚονΤὶ89 αὐδῖκοβ, πὰ 18 ἰη ἀἀδηῈΓ 
οὔ Ἰοδίηβ, »μαίΐεποα διὰ λορε. ἥ)Ἤ. που]ὰ Ὧθ ἐοεέ 
ἰηἀορά, ᾿ὗ ΟΌΣ Ογ08 δῃηὰ οὖν ιοασίβ βμουϊὰ 1060 
δἰ σαὶ οὗ αοά. ἸβΒαὶ {818 18 ἱτῃ ροβ5: 016 17 γγὸ υγχδὴη- 
ἰδ οὐν “αϊἦ; ἰθ γὸ 1} ηοὶ ἀεραῖγ. Απὰ 
Ὀόσαυδο αοα σοπίϊπυ68 Χαελ μῖ τν ὸ ψ1}}} ποὺ ΘΓ 88. 
ἴῃ ογὔὰοσ ΠΟῪ ἰιδὺ 10 ΤΥ 6 8Δ0]6 ἰ0 ἱπιρατί 
(} 9 ὩΘΟΟΒΒΑΥΥ͂ ΘΟ Βο] Δίου. δα ΘμσουγΑροπθηϊ ἰο 
τοαἱέ οη αοὐα, διὰ (6 Ῥαίΐθηοθ, σϑβοϊυϊοη, δηὰ 
Βίγοησίῃ ΠΟΟΟΒΒΑΥΎῪ ὑμογοίο, ἰΐ Π6 048 {μδ8. 1 δου]ὰ 
Βᾶνθ υπίδἰπς ΠΟΙ Βτηθηί, Ββαρροτσί, ἀἰβοὶρ]η6, 
δηὰ βἰγθη κί οπίηρ.---ΗἸΟΎΘΥΟΣ ᾿{{{16 (18 Ῥδῖμι 
ΤΑΔΥῪ ᾿ἰαγο οὗ ἃ Μοββίδηϊο σβδγδοίον, γοὶ ΒΟΣῚΘ δ Ὶ- 
ἐἰδυΐϊαν ἔδδιυ Γοϑ ΠΥ 06 ΤΟΒΟΪ δηα ἀρΥΟΌΓ(ΙΕΥ ΣῸ- 
[ογτϑά, ἴῃ δοσογάδῃοο Μιὰ Αὐριυδβιϊη θ᾽ Β Οχϑιηρὶα, ἴ0 
ἰποβυβοσίηκβ οὐ ΟἸγὶϑί διὰ Η͵8 Ὀθμανίουν πὶ {86 πὶ, 
ὙΙΘῈ 18 8 πιοάοὶ ἴ0Υ 8}}. Τὸ Βοιηδῃ Οδίμο]ο 
Οδυτοῦ 188 δϑϑιχζηϑὰ μὶ8 Ῥβδ] ἰο 9 οΒο68 οὗ 
Ομδν- βεαίυσάαυ. 

ἩΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟσΤΊΟΑΙ,. 

ὝΠοη ἀαησεν ἰβ ΘΔ δὰ ργτοαὶ νγ͵)ὰὸ 8.09 ἰδυρδ 
ἰο ῬΓΟΡΟΣΙΥ οδβίξταδίθ δηὰ σα]υο, δεὶπο πεαν ίο Οοὐ 
δηα {16 ροισεν οὗ 7αἰϊλ.---Ὗ οδῃ 1080 δυεγνίλὲη 
δηὰ γοί ἰοδε ἠοϊδίπρ ἰζ ΟἿΪΥ τὸ τείαΐπ Οοά.---ΟΟΓ 
Βοδεὶδ ποϑὰ ἀαϊΐν οἰτοη σι ποπΐης ἴῃ σοηδάθσθμηοο ἴῃ 
Ἀοἀ ; ιυλέποδ ΘΟΙ68 ἰῇ δπα λοιῖῦ ΤΠΔῪ ἰἰ ὃθ ἴ--Ἶ͵ ὁ 
οδηποὶὲ Ὀ6 Ἰἰ[οὰ ὉΡ ἱῃ ΔΏΥ Ὀαδίιον ὙΔΑΥ {88} τιοἱὰ 
Θοά; ἰπογούογο ἐὺ 18 οὗἩ ὑπὸ υἱπιοδβὶ ρου δ 60 
μοὶ νψὸ ΒΒου]Ἱά οοπιὸ ἰο αοἀ δῃὰ γεπιαίπ τὶ ἢ αοά. 
--Ουὖ΄γ τοογϑί ὁπεέπιϊεξ δτὸ ποί ἐβοβθὸ Ἧ8Ὸ ὁπ [8 
δηὰ αϑῇοὶ 8, Ὀυϊ ον ἐξέέέα ζαἰϊλ, οὐν «ρισιέωμαξ 
δἰμσσίδληεθθ ἀπά Ἰασζίῃθββ, ΟΌΡ ἐμιραίίεηοε. --- ΝΕ ΔῸΥ 
που ἱὰ ρἸδα]γ ατοεὶϊ ἴῃ δαείν ᾿ΐ ΟὨἹῪ ἰθὺ 6ΣΘ ποὶ ἰο 
τοπιαΐη παν (ὁ Οοά.--- ον ν λαδ Οοα Βδ8 αἰΐ 
ἰλίπφε ἐπ Οπε; δι γοί ΟὨἿΪῪ ἃ ὕρῖο τῆλ ῖζθ δηγίῖηρ 
οὔ θολὰ. ---ἶν ἴθ θηουφ ἰδὲ Θοάὰ βου] 1οὶ Ηΐδ8 
Ἰἰχδὺ δλίπο, ΗῚ8 βαϊ γαϊίου οοπιθ, Ηΐβδ ῬΟΥΘΡ «οογζὰ; 
γοί πὸ τηυβί ἰοὲ ουτβοῖνθβ Ὀ6 ἐποίγμοίδα πὰ τωξϑα, 
δηὰ (εἰ υενοα ἰΒΘΥΘΌΥ.---ἰἰ 16 Μ)ὸ}} τῖῖ ὰ8 Σ ν9 
ποῖ ΟἿΪΥ ἐγωδέ ἴῃ Θοά᾽ 5 ροτγον, πὶ βάσιν, δὰ ροοᾶ- 
π688, Ὀὰὲ τοῖα δῦοτο 811 οοηνπωπίοη τὶ! αοὰ, 
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δοὰ δὲ αἰ] κοηὶ ἰο δέος ΠῚ ἴαοο, διὰ ἴον {18 σοη- 
δοϊδη(ΟΌ5}} 80 (6 ἐπεέϊωίοηα δ περαῆδ οὗ 88]- 
ται ο}.--ΤΏΘ ΓΟ ἃγὰ ἴῃ 8 Ρίοιβϑ δοαγί ποῖ ΟἹ]Υ 
(λουσλί οἵ ἀοά, αὶ ᾿ἰκοννἱ8ο φολοοϑ οὐ Τὰ τοοτά, 
-Ὑδοη πιόη Ἰογϑαΐε δ ̓ὸ ἸΤῊᾶγ σἶνὸ ὺ8 Ῥαΐη, Ὀυὶ 
πὸ π|}} Ὁ6 οσοπιίοτιοα δῦουϑ 81} σψῇθη Οοα ἰαζεδ 
: ὑρ.---Αῖ ἄγϑι ΠΙΔΗΥ͂ ΘΑΓΘ ΙΠΟΓΘ (ὉΓ Οοα᾽Β »γο- 
ἐεείίον ἰΒδὰ ἴον Η 8 γεδέπος, Ὀαΐ ἰ {Π0Υ αἶνο μοϑὰ 
ἰο (9 τοογὰ απα τανε ο7 Θοά, {6 11|κ0 Ὁ 180 ΘΒ ΤῊ 
δοί ΟὨΪΥ ἰο πον ὑῃ 6 δίγεησίλ 97 δείπς πεανίο Οοά, 
δαὶ ᾿ἰκο ν᾽89 ἰο σαὶ ὑπ 9 ὀέεδαδίησε ΟΓ ἱπίεγοοιγ 6 
υἱἱὰ Πίαι, δὰ ρτίῖσο (1.6 σοοῦ ἰλίησε 90 Ηϊμ ἤουδε. 
ΒΤΑΒΚΕ: ΟδΓΘ ΤῸΣ βου ]β8, Ἰοησίης ἰο ψ8}}ς τ ἢ 

βοά, το Ὀ86 Βαησιϊβοά ἴῃ ἐμ σοιμμπππηΐοη οὗὁὨ Ββαϊηΐϑ, 
8686 δῖ ἰδο οϊοῦ ἀοδβῖσοθ δηἀ ΟὨΪΥ ὨΘΟΟΘΒΒΕΥ͂ 
ἰδίηε ἰο 86 ΟἈ τ βιϊδη.---ἶἍ 18. νυ 6}] ἴο᾽ (086 ὙΠῸ 
ϑοοῖς βοίοι υΥ στ αοα; ἱμπαὶ ἴδ ὈοίίονΡ ἰβδὴ (δ 6 
μἰφιιοϑὲ τοοῖς.---Ἴ Γ ν ὁ ΡΤΑΥ 85 60α ἢ88 Θοπιμηδη(64, 
ΜΝ ΔΙῸ οατὰ 69 Ηδ 885 Ῥγοιηΐβοὰ.---ὅοὐ ρῥ]δηΐθ 
ἴα (89 ὨθΑτὶ8. οΥ̓ ὈΘΙΊΘΥΟΙΒ 8 θυ το οοηδάθῃοο οἴ 
κοϊπίης οἴογ 8] 1109, Ὁ το (ΠΟΥ͂ γΘ ὑποοι- 
ἸΔΟΗΪΥ δἰτεηι Βοποὰ ἴῃ ὑπ οἷν Ὀδι16 οἵ ἔα ̓ (ἢ.---ΝῸ 
ἔς νὶ 1 βθθπὶ 80 Ἰοπρ ἰ0 0 48 (9 ἐΐτηο οὗ 6Υ088- 
Ὀοδγίης; ἱμβογοΐογο ἰἰ 8 ἐμαὶ ἯὙὸ δ οσμοτίϑα 
πὶϊἢ 50 ΠἸΔῺΥ οΓὰ8 (0 ΒΟΡῸ δΔηῃὰ ρῥϑίΐθῃο09.---ἶἰ ἰδ 
ἴδε δΟῃβίϑ ΠΟΥ Οὗ ΒΟΡΘ ὙϊσΟὮ Πλ8}65 ΟΡ Ὑ8}}ς δηὰ 
176 ὮδΡΡυ.---Τ ὸ ογὰ 18 ηοὶ ον (86 ἰτυοδί, Ὀυϊ 
ἷφ ̓ ᾿κονἶ86 [ἢ 6 τα ἢ 168ὲ δηἀ τοδὶ ΤΟ] 18 010 ΕΔΊ ΟΡ 
δορὰ Ρεϊοηά.---Υοὺ ΠΠΔΥ ΚαΟΝ {(Π6 γἰχαῦ ἩΔῪ δηὰ 
πὴῖκ ἰη (80 γτἱ χἢϊ ρδίἢ, γοῖ γοῦ ΥΟΤΣΥ το ποοὰ 
Ὀινίρθ δ ἢ ἰοηπιοηΐ δηὰ ρσταοίΐουβ ρσυϊάδησθ Οἢ 
δοοουηὶ οὗ (μ6 οτδαῖ δηὰ ν᾽] οθάποβ οὗὁὨ γοῦν θΠ6- 
τυἷ68.--- παι σδη αἷγθ ἃ Ὀ6] ον οΥθ ΘΑΡΐ ΙΏΟΣΘ 
Βἰεδδῦτο δπὰ 700 ἰβδῃ ἰο Ὀ9 Βοασγὰ Υ ἐμ6 Θοὰ οἴ 

φ 
Ῥπιθοη: αν ἰθβίῖθοθ 1) ιἷ5 ἰογοῦ ἔδι ἢ, 2) 

οἷ βεαγιζοῖ  ρί θδαβϑυγθ, 8) ἷβ Ἰοηρίηρς ἀοβίτο, 4) 
δἷ8 δοοηίογίο δΟΡρο.--- αν] ἃ 808 ΟΠΪΥ͂ 006 8- 
[80 διαΐηδί ἰἶ ογονὰ οὗἉ ἢΪ8 ΘΏ6Π1168 δηὰ {δον 
Ρόπνοῦ, δηὰ ἰμαὺ 15 δῖ (ἢ; ὈΥ (18 ΒΘ ΔΡτορυίδίθβ 
θοδ᾽ 5 ̓ἰχμὶ, βίγοη κί, δα βαϊνδίΐοῃ. ΑΥπὰ γουγ- 
861 1 ἰἰπη6, γου ν᾿ 1} ὭΘΥΟΡ ἰδοὶς θη θη 68; (δ 0 
οἴοβεῦ γοὺ οοπι9 0 ἔγί ομ ἀϑῃΐρ 1 ἀοα {}|6 πιο γ 
ἘΠῚ (ἢ 6 Θητοΐὶν οὗἉ (ἰι0 τοῦ] ἃ ἰΏΟΓΘΔ5860 διροὶ ηἰ γου. 
--ΕΒΒΕΒΟΒΕ : ἴῃ 089 δα πα 8 ἰδ ον 119 Νοὶ 
ἰδ ον ροῦγορ, ποῖ ἴῃ (μθ Ν]]1 οὗ Οὐγ θηθμῃΐθβ, Ὀυΐ 
ἴπ [886 ρΡονγον οὗ 6Θοάα.--ΤῊὴ9 βίγϑηρίῃ οὗἨ δυυλὶοβ 
δηὰ οἵ ποβὶ8 σδηποί χζὸ ἔυσί μοῦ ἰδ αοἀ ν|}} 4]- 
Ἰον.---ΟὙἸ τ ϑεδηβ ΠΒΑΥ͂Θ ἸὨΏΒΏΥ ΟΌΒΟΓΨΘΥΒ, ὑπο γ οἴο ΓΘ 
ἷξ ἰΦ οί : ἰδ οδγθ.---ϑτιπ: Οἱ ὑπαὶ 1 τἰρσιιὶ 
ὭΘΥΟΡ γἱοϊὰ  Τνΐβ οὴθ ἐπίῃ ὑγοι Ὁ]68 τὴ0, ποὶ 
[6 ἀοῆδηοο οὗἉ 66 Ππ|168-: 07 ἢθ ἯὙ80 Ροιηδὶηβ νη ἢ 
θοὰ ἰα 5ι716.---Τποισῦσκ: [πὶ που οὗἉ ἰηίθγ] δα- 
Καϊδ! ἐΠ6 ποτὰ οὗ αοἂ δΒῃου]ά γϑβουπὰ ἴῃ (9 
Ὀτεδδὲ δα ἰΐθ ϑοῇο ἴῃ ἐΐο τηουπίϑίη, ἐπ ΟΥΘΡ ἴο 
᾿ΟΤΟΆΘΘ ΟΡ ΘΟ Βά6η60 ὮΥ 18 τοροαϊοα οχμογίθ- 
ἰἰοη8.--- ΞΤΙ.ΕΕ: αυτά αὖ ὅνδε ἀθοΐασοδ [8 
ἰτυδί, ἰΠ6 ἢ ΒΔΥ͂8, ΒΟῪ 80 ΒΓ ΒΘ δἷ8 ἰγυβί, 
διὰ ψἘΥγ 6 γ0}165 οη Θοά, 8δπα Βη8)}γ οὐδ, ἤθη 
{τε ἰγαδί δον ᾿ἰ8ο] . --ασἀοὰ ἰΒ 80 σταοϊουδ ἐμαὶ 
ἢο ποὺ ΟὨΪΥ Δ] }ὁγγ͵ὰ Ηἰσ5 οἰ] άγθ ἰο δηὰ Ηΐτ, Ὀυὶ 
Ἰἰκονίδο δησοοῦταοβ ὑποπὶ Ὁ Ηἰδ πογὰ ἰο βθοὶς 

Υἱὰ, (μαΐ 411 (Ὡ9 ἴαυον δηὰ ρτδοθ οὔ αοὰ ὅσο 
ππἰοὰ ἰο πἷπὶ ἴῃ (18 οἰ οὕ ἐπίῃ, ἔμαΐ ἢ 6 ΠΙΔΥ͂ 
δΔΌΪα6 ἰῃ Ηΐδ5 δοιι86 ἴογοΥθΡ.- - -λυΒε: θᾶδνὶα---ὦ 
δότο ἴῃ {ἐπὸ οουγρθ οἴ δι δὰ ἃ τηδϑίου ἰπ 
ῬΥΔΥΘΥ.---Ἴὸ θαυγοδί Β8η.}}]0 οὗὁὨ ῬΥΔΥΟΣ ὈΥ τ ΒΙΟἃ 
ἯΘ ΤΔΥ ἰΔΥ̓ Βοϊὰ οἵ αοἂ 18 ΗΪ8 οὐνὴὰ νογά, νυ 108 
68}18 υϑ ἴο δ6οὶς Η:8 χγδοίΐουβ οοχῃπίθηδιιοθ Τιιδὶ 
8. ἃ βίγοῃρβ οοιμιηδηα δπὰ 6 οομλέογιϊπς Ῥγοταΐδθ 
ἴῃ 29. 

[ΜΆΤΤΗ. ΗΕΝΒΥ: ΑἹ] αοα᾽ 5 οδἰ]άγθη ἀοθβίτγο ἰοὸ 
ἄν 6}} ἰὰ (οὐδ Βου80; σψθόγο βου ἁ ἰΠῸ  ἀνν6ὶ} 
οἰ8οῖῇ ποῖ ἰο βοϊουγῃ ἔμοῦθ 88 ἃ νΑΥ Ἀσίῃ ΤΏ ἢ 
ἐμδὶ ἐΓΠ8 δϑίὰθ ἰο (ΔΥΣῪ Ὀυΐ ἃ ηἰχαί, οὐ ἰο ἀν 6}]} 
{86 6 Τ0Γ ἃ ἰἰτῶ 6 ΟὨΪΥ, 88 ἴ)6 δεγυδηί {Πιαὶ δὈ 1 6.ἢ 
ποί ἴῃ ἐδ Ὠουϑο ζογουογ, Ὀυϊ ἴο ἀπς}} ἔμοτο 41} 
{80 ἀδγβ οὗ ἰδπιοὶν 119; ἴον ἐθδτο {89 ὅοῃῃ δϑΌΪ δ ἢ 
ΕΥ̓́ΟΣ.---Αα φνυδοίουβ βοαγί χορ ]ν θοϊιοο8 ἰο (89 6Ἀ]} 
οὗ ἃ κτδοίοιβ Θοᾶ, Ὀοΐηρ θδϑ τὶ] ἴα {μ6 ἀαΥ 
ΟΥ̓ ΗΪ8 ρονοτ.- -Ενϑη {πὸ Ὀθβὶ βαΐϊηϊβ ἃγ δβιι δ᾽θοί 
ἰο δϊπὶ ποθ {801} ἰγου Ὁ]95 ὈΘδοηγο ατίονουβ δηὰ 
ἰοἀϊουϑ. ἸΤμοῖν δβρίσὶ 8 ασὸ ουὐογν])ιοὶηηθα, δηὰ 
(μον 08} δηὰ ἤϑϑῦὶ ἤδι} ; Ὀυΐ (οἷν ΓΔ} ἰδ 8 
Βούϑγοῖρῃ δοΓΡά ΪΔ].---Νοιϊ δίς ἰΚὸ ἰπὸ Ὀα]ϊονίης 
ΟΡ6 οὗ οἴθσγῃδὶ ᾿ἰἴ6, 10 ἔογοβί 8. οὐὁἁ ὑπαὶ φΊΟΥΥ, 
δα ἰογοίδϑβίθϑ οἵ ἰ[ο86 Ῥ] θα βιΓο8, ἰοὸ Κθορ υ8 ἔγοῃ 
ἑαϊπιίης ὑπο γ᾽ 81} (116 ΘΔ] τα (165 ΟΥ̓ (18 Ρτοβθηῦ 
Κ1π10.--ΒΆΒΝΕΒ: 186 Ογβιϊδῃ δαποίιανν---ἰ 0 
Ῥ»ΐδοθ οὗ ρυθ]ῖο τουδὶ ρ---ἶβ [809 ῥδσθ ννβογο, ἱΐ 
ΒΏΥΝΘΓΘ ΟἿ ΘΔΥΙΗ, Μ͵ὸὁὃ ΠΙΔΥ͂ ΒΟΡΘ ἴ0 δᾶΥ9 Οὔ 
τηἰμαβ οῃἸσίθηθα, ΟὟΤ Ῥοτρὶοχ (ἶοθ τοιηονοά, 
ΟΌΡ ποαγὶϑ οομηΐοτίοἀ δηὰ πΒδηοίἰβεὰ, ὈΥ σὶρδὶ 
υἱοῦ οὗ σα. ---ϑΡΌΒακΚΟΝ : Βαϊναίΐ οι ὅπ48 τ ᾽η 
86 ἀδνὶς, Ὀυΐ ᾿ξ ἀο68 ποὺ ἰθδᾶυθ ἃ8 ἰθγ; ἰΐ μαἰνϑδ 
᾿ἰφιῦ ἰο 089 ἯὯΟ δὲ ἴῃ [1:6 γδ]} 6. οὗὁ (9 ΒῃΔΟΥ 
οὗ ἀοαί. ΑΥἿΟΡ οοπυδγβίου οὐυὐν οὐ ἰ8 ΟἿΓ 70Υ, 
οομΐοτι, συΐϊάθ, ἑθδοῦον, δηὰ ἰἢ ΘΥΟΥΥ͂ Β6η80 ΟἿ 
Ἰφὰι; Ηο ἰ8]1 1 χυὺ πὶιῖη, ᾿ἰχαι δγουπὰ, Ἰἰσμὶ γθ- 
βοοιοὰ ἔτοτι 85, δηὰ Ἰ᾿ἰχιι το Ὀ6 χουθα]ϑὰ ἰὸ 08.--- 
1υ 18 8 ΒΟΡΘΙυΪ δ κῃ ἴον 8 ἤθη (ἰ6 τυ ϊοκοὰ δἷθ 
18; ἰΐ ΟΡ ἴ068 νοῦ ρον τεῃ, ᾿ξ νου]ὰ Ὀθ 8 
ΒΟΙΟ ΒΟΤΓΟΥ, Ὁ} 88 ἴον (6 πὶοϊκοά ἰποὶν Βειτγοα 
ἴθ θοίίοΥ (μὴ ὑμοὶρ 1ογο.--- ΗΟΙΥ ἀθϑῖγ 68 τηυϑὶ Ἰοδὰ 
ἰο γτοϑβοϊυῖθ δοίϊοη. Τη0 οἱὰἁ ῥγόνογ ΒΥ, 
“ἌΒΠΟΥΘ δηῃὰ πψουϊάθσβ δ ΠΟΥΘΡ χοοά δουβο- 
ΚΟΘΡΟΡΒ;᾽" δηὰ “ἰδίῃ, ΠότΟΣ 4}18 8 βδοῖς." 
Ῥοδῖνθβ δγο 806ἀ8 ἡ ἐἱσὰ τη δὲ Ὁθ Βονσῃ πῃ πο σκοοᾶ 
801} οὗ δοιἱυἱέν, οὐ (ΠΟΥ Μ|}}} γι 6] ἃ ὯὩὸ Βασυββί, --α 
ΤᾺΟ ρΡοηάυϊατι οὗ βρί γἰ8}}γ Βιν η κ.8 ἔγοπη ῬΓΔΥ ΟΡ 
ἰο ῬΓΔ186.- ΘΟ ΓΟΥ 18 [ἢ 8 ΒΟΡΟ οὗἉ ΒΙΠΠΟΥΒ δῃὰ ἴῃ 9 
τοίυρο οὗ βαϊῃηίβ. ΑἹ] βδοοορίδὈϊ]θ μοι θη τ 
ἄπ 6}} πιυοῖ ὌΡΟΣ (ἷδ δἰινὶϊ Ὀυ 16. ----α δια ῖ]9 ἔγοῦι 
ἰδ οτὰ ἰδ ἐ6 χγοδῖθαί οὔ οοπίοσγίβ, [118 ἤγονα 
(89 τοῦδ οὗ 1118.---ϑι δον 18. δὴ οἱ ἐ-[αδῃϊομοᾶ 
ψΘΆΡΟ; ουἱΐ οὗὨ 8} 0 ΔΥΓΙΏΟΥΥ οὗ Β6}}, δῃὰ ἰὑ ἷ8 8ι}}} 
ἱπ ῥ᾽] θαι 1} υδὸ; δηὰ πὸ δου δον ΒΟΪΥ ἃ ἴη88 
ΙΏΔΥ ὃ, (Π6 ΓΘ ΤΩΔΥ 6 806 ἯΠΟ Μ1}} ἀοἴδι)θ Ἀΐπλ. 
- δὶ δὲ Ηἰβ ἀθοον τιν ΡΓδγοΥ; Ὑαῖὶϊ δἱ Ηΐδ ἴοοὶ 
τ} Βα ΠΥ; ναὶ αἱ Ηἰα (Δ 0]9 ψὶϊὰ βονῦνῖοθ: 
ναὶ αἱ Ηἰβ νἱπᾶάονν νῖϊ Οχροοίϑπου. ϑυϊοῦϑ 
οὗθη υἱὰ ποιδίηρς αὶ (6 οο]ὰ βου ϊ ὁ ἴτοιι 
ΘΔΡΙΒΙΥ ΡδίΓΟὨΒ δἴογ ἰός δὰ οὈδβοαυΐϊουβ ναὶΐ- 
ἰῶς ; ΒΘ βροθὰβ Ὀθβὶ 089 Ρδίσγοῃ ἰβ ἰὼ (89 8βἰκὶθ8. 

Ηΐϊ.---Ὀχνββειτ: [18 βρηϊβοδηϊ τὶς χοδρθοί ἰο | ---«Ὁ. Α. Β.] 
(89 Ρίοιγ πδΐο Ρογνυδάθαὰ ἰμ0 οῃἰΐγο ᾿19 οὗ 88» 



Ι δ ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙΜΗ. 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΥΙΪΙ͂Ι. 

Α Ῥεαΐπι οΓ δαυϊα. 

1 Ὁ αίο 66 Μ|Π οτγ, Ο Ἰωσγὰ τὔὐῦ σοοῖ; 
Β6 ποὺ 81:]οηΐ ἴο τη6: 
Το, ὑΓ τὰοὰ Ὀ6 8:16 ηΐῦ ἴο πη6, 
Ι Ὀθοοιαθ [{κὸ {ποῖ τμδὲ ρὸ ἄονγῃ ᾿ἰπίο δ 6 ρὈ]ύ. 

2 Ηδρδν [6 νοἱοθ οὗ ΤΩΥ͂ Βυρρ] οδίίομβ, ἤθη ΟΥ̓ υμίο {μ66, 
Βα [110 ἊΡ ΤΥ δηαδ ἰοναγα (ΠΥ ΠΟΙΪΥ͂ ΟΓΒΟΪΘ. 

ὃ ταν Τὴ6 πού ΔΥΘΔΥ ἢ (86 πιοκοα, πὰ πιὰ (86 ΟΣ ΚΟ Β οὗ ̓ ρἰαυ γ, 
ὙΝ ἴοι βρθδὶς ῥθ808 [0 (861 ποῖ ὈΟΙΒ, 
Βαϊ ταϊβοιίοῦ ἐδ ἴῃ (μοὶν μθασίβ, 

4 Οἷνο {π6πὶ δοοογάϊπρ' ἕο {μοῖν ἀθοᾶβ, δηὰ δοοογάϊηρ ἰο [86 το κοπ688 οὗ ἐμοῖσ δ θ8- 
ΨΟΌΓΒ: 

αἴνο (μθπὶ δου (86 τοτκ οὗ {μοῦ μβδηαᾶθ; 
ΒΘΠαοΓ ίο ῃοπ ἐμοῖν ἀοβογί. 

δ Βεοδυβθ {Π6Υ τορασγὰ πού {8Π6 ποῦκϑ οὔ (86 ΟΡ, ποῖ (86 οροσζδίίϊοι οὗ ἷβ ἢδηα8, 
ΗΘ 8881} ἀθβίγου {μθηλ, δὰ πού Ὀι1]1ἃ [μ6πὶ ὑρ. 

6 ΒΙεβϑοά δὲ (6 ΤΟ ῈΡ, 
Βεοδυβο 8 μα Βεδαγὰ {89 γοΐοθ οὗἉ ΤΩΥ̓ ΒΌΡΡ]]!οβ ίΟ:8, 

7 Τῇ Τ,ῸΘῈΡ ὦ ΤΩ βίγοηριῃ δηά ΤΥ 8} 16]4 ; 
ΜΥῊΒ, Ὠαοβστῦ ἰγυβίοα ἴῃ ἢἿπ|, δηα 1 8πὶ μο]ροϑᾶ: 
ΤΘΥΘΙΌΓΘ ΤΥ Βοδγΐ σΊΘΔΕΥ το]οϊοοία; 
Αμάὰ ψ 10} ΤᾺῪ Βοηρ Ὑ11] 1 ΡΥδΙΒῸ ἈΪπη, 

8 ΤΏ Γ0Ὲ}Ρ ὦ {6 }Ὁ βιγθηρίῃ, 
Αμᾶ Βο ὦ [86 βανίηρ' βίγθηρτῃ οὗἉ ἢ δηοϊηϊοα, 

9 ϑανϑ (ΠΥ Ρθορὶβ, δμαὰ Ὁ]688 (Βῖηθ ἱπῃογίίδῃοο: 
Ἐδϑοὰ {θη αἰθο, δῃὰ [1 ἐμθτὰ ἋΡ [ῸΓ ΘΥ6.. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ἴτθ ΟΟΝΤΕΝΥΒ ΑΧῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. ΑἸΙΒουρί 
[ἘΘΓῸ 8ΓΘ πὸ ἱπάϊν: 08] πἰδίογὶσαὶ ἔθδί αΡ98 τ 1ο 
δΔῖΘ ΒΕΔΡΡΙΥ δηὰ ὑππ} 1818 Κ Ὁ Ῥτουλίηθπηί, γοὶ 
{8 ῬΒΔ]πὶ 8 Ὠοὺ ἃ ΠΟΤ ΡΒ4]) οὗἨ βόπογ] Ἰατηθῃ- 
ἰδίΐου (θ)6 οϊ(6), σοπιροθοὰ ὈΥ Ῥανὶὰ ἴοσ {μ6 
Βυονίηρ δηὰ δα οίοα (Ηδηκϑβί.), οΥ δΘοῃηροβοὰ ὮὈΥ 
8, ἰαίοτ ρῬοοὲ ἴον ᾿ἰτυγρίο8] 086 Γ00 ἴῃ ῬΘΟΡ]Θ 
(ΟἸ8}..}, 88 10 8 ργοϊθῃ θὰ τ ἢ ἃ ΒαροΓα θυ πάθη 09 
ἕῃ οχρτοββίου δῃὰ γγίηι, 45 18 οἴὔθῃ δ 6 6886 ἰπ 
{6 δῖον Ῥ88]πι|8 ἀπ Ῥγορδοίβ, πὰ σοπῃϑοιΐοη τὶ ἢ 
49 Βοδρίῃκ υρ οὗἁ οσυγγοηΐ Ργαδοβ (ΗΠ αρῦ.). Ἧο 
68} ἴῃ (818 Ρβδῖω 6 γοΐθθ οὗ βιρΡ] οαἰΐο, 88 
ἐξ γυἶθοβ ὈΥΟΒΘΙΠΟΙΥ δηὰ θαυ θδίυ, ἰπ ροσὶϊ οἵ 
ἀοδίμ, (τοῦ. 1,}) ἴο Φοῆονδ, (πὸ Ηοὶγ Οηο, ἰπι- 
Ῥιογίης ἰο 6 μοαγὰ (τοῦ. 2). [Ιἐ ἰθ ἔγοιι ἐδ 
τοοῦί δηὰ μοαγί οὗ α ἴδη, τγδμὸ Νουϊὰ οὶ Ὁθ 
ΒΘΡὺ ΔΙΊΓΔΥ ὙΠῸ ΟΥ̓] ἀοογθ δηὰ Βυροοῦίίθα (Υ6:. 

8); δῃηὰ δὸ ἱπηρίοτοβ ἔογ ὑπ θπὶ τἱχ  θ008 ΥΘΟΟΠλ- 
Ῥόη80 (Υ 6. 4); δηὰ ΒΘ Τουπὰβ {818 ἑαἀρτηοπέ οἱ 
1.8 ΒΘΟΟΒδίγ δηα ἀθβοῦὶδο68 ᾿ΐ ἴῃ 1.8 τοὶ Δ Ὁ]0 π οΥ]ς- 
πα (τόν. δ), ΜΒ }18ὺ 6. Βἱ 56] ἴῃ {80 οοτίαληιγ 
οὗ Ὀοϊηρ μοαγὰ δηὰ οὗ 89 οοπβίβηϊ ῥγχοἰθοίϊοσ οἶὮ 
ϑοβοόνδῆ, ὑγδΐβοβ Ηΐπὶι (τνοσ. 6), δηὰ υγ ποσί οσο 
ΜΠ] ῥταΐβδο Ηΐπὶ {μι 8} } ὉΠ] Υ ἴῃ ϑορ8 (γεν. 7) ; ὸΣ 
Φοδότα 8 (1.9 Ῥγοίδθοιοῦ διὰ δ νοροσς οὔ Ηΐ 
ῬΘΟΡΪα δῃὰ Ηἰΐβ δηοϊηἰθὰ (γυϑῦ. 8). ΕἾπδ}}ὶγ δ 
ῬΓΔΥΒ ὕου οοῃ θα] Ὀ]οδϑίῃρΒ [Ὁ ἰμ0 Ρ60ρ16---- 
ΠΟΥ͂ δ΄Γ6 {80 »γορονίψ οὗ Φοξουδὰ (τον. 9). Τ}λ656 
Ἰαβδὲ ὑνγο ΥΥ8Β08 τηυϑὺ ἐβθῃ ὃ6 τοραγάθα δὲ ἐδ 
σψογὰβ οὔ {π6 δηοϊπίθαὰ δἰ τη βοῖ 7 Ὁ}1688 τὸ δοιὰ 
τορβατὰ {πθπὶ 88 δὴ ἀρρεπαϊ οὗ ᾿πιθγροθβϑίο ον 
89 Κίηρ δηὰ ἰμ9 ρϑορὶϑ (Ηπρΐ.), δῃὰ ἐμϑγθ 'β πιὸ 
ΔρΡραγοθηΐῦ οσοδϑίοη 10. υπλιΐης ἱπθ πὶ ἢ (6 ᾿ΣΘ- 
οϑάϊηρς γοῦβοθ. [ἐ ἰ8 {Π0Π ἸΩΟΤΘ δΡΡσορσγάρίθ ἴὸ 
ἰἰπὶκς οὗἩ θανἰα δϑ 86 διςΒοῦ, ἐπ (16 ἐἶπι6 οὗ (86 
ἰσου Ὁ]9 σῖϊμβ ΑὈδβαΐοσι, δἰμβου σὰ ἐπ6 “Ἰοηᾳίτς 
ἰυτηΐηρ ἰοτγασὰβ ἰμ9 βδῃούθαγυ ᾿" (Ὀ 6} 1580} ἐδ 



ῬΒΑΙΜ ΧΧΥΤ͵Ι]. 20ὅ 

δοὲ ΤΟΙ Δρρασϑηΐί. ΤῊ 5 18 θείαν ἰδ ἴἰο (μἰ εἰς 
οἵ Ζοδῖδ (ΕΒ να] ὰ), οὐ ογοιηΐδῃ (Εἰσὶ). Το γθ 
δῖ Ἰγοαυθαί δηὰ οὐἱάοπὶ γοϑοι ὉΪδη 08 ἰο0 {89 
Ργοοθάϊηρς ΡΒδ]πι. 

ϑιν. 1. [Υὲ᾿. 1. Το ὅπ89 ὕὥθδονββ, ἅο Σὲ 
ΟἿ; ΜΥ τοοῖς, ὍΘ ποῖ δὲϊϑῃῖ ἔζοῃι 1:Ώ9, 
1Ἰοδὶ, ἱ ΒΟΥ ὈΘ δἰϊϑῃῖ ἔσχοσῃ τ|ϑΘ, 1 ὈθΘοοσΘ 
||κὸ ἴδθπὶ ἴμαὶ ο ἄονσῃ ἴο [89 ρἱϊ.---Τ9 
Α. Υ͂. 16. ποὺ ῥτορουΐυ Ρυποϊυπαίοα. Ἀΐν τοοῖς Ὁ6- 
Ἰοηξβ ίο (9 δοοοπὰ οἶδῦϑο. ΕοΥ ἐμθ τιϑϑδηΐηρ οὗ 
τοὶ υἱά. ῬΒ. ΧΥΪΙ. 2. Τὰθ ῥτοροβί οἢ 13» ἔγοι, 

δ υϑοὰ πιῖϊδ ἃ Ῥσγοζηδηΐ το δηΪρΞΞΞ ΤΣ ποὶ 
ΔΙΔΥ ἴγοπι π|6 ἴῃ βίίθποο, (0) 6 ἤοιῖο, ΜΟ]]. Ρο- 
ΤΟΩΘ, εἰ αἰ). Ὑδο γέ 18 [89 σταῦο ἴῃ 18 πδὺ- 
ΤΟΎΘΡ δὰ Ὀγοδάον β6η86. ΟΟμρ. [5. χίν. 1δ᾽; ῥ88. 
Χχσ. 4, Ἰχχσχυῖ, 6, 
γεν.2. ΏΘΩ 1 1 ῸΡ ΤΥ Βδῃ ἄδ.͵---Τὸ 

δ ν 180 Ββαπὰβ δηὰ βρτοδὰ ἱπϑῖὰὶ ουἱ ἰοταγὰβ 
θεαυθ 'ταϑ 8:6 8118] Ῥοβίιγο οὗ ῬΥΘΥΟΥ 8 (86 
Βοῦτονβ, (1 Κίηρϑ υἱῖϊ. 22, 15. 1. 16), 80 1|{{6- 
πὶδο διηοηᾷ ἰμδ6 ατθοῖκβ δηἂ ομον δηοίθηΐ πᾶ- 
[ἴοπ8. Απα 80 8150 88 σοῦ ᾿ἰοὰ ἂρ ἰοτννδγὰβ 
86 βαποιυδυΥ δὲ “96 γΌΒ6] τι, ΘΒ οΙ ΔΙ ΌΥ {116 
ἰδίον ὁγυ8. 80 180 Μαβοιηθίδῃβ Ῥσγὰῦ ἰοτδρὰβ 
Μεοοδ, πὰ ἰ80 βαιιδυίδηβ ἰονατὰβ ἐμ6 ΒΟΪΥ͂ 
νἶδοο οὗ Μι. ἀοεί σξίη.-- -Ο. Α. Β.]--ὸ ΤῈΥ ΒΟΙΥ 
τοι θ- 81]].---Τ 18. 15 τ γα ἢν (πὸ Ὀδόϊς ΓΟΟΙλ 88 
δ ἰοςδὶ ἀεοϑισηαίϊου οὗ 86 Μοϑί Ηοὶγ ρἷδοο, (] 
Κίηκε υἱ. δ, 16 δ8ᾳ., Υἱΐϊ, 6, 8), νβοῦο 88 {Π9 
ἰδγοῦο οὗἨ Θοά (1 Κίηχε Υἱϊ!. δ0, 89, 48, 490) ἴῃ 
ἰδὸ ἰδ] (1 Κὶηρδ Υἱῖ!. 80; δα. νἱ. 11, ῥΒ8. υ. 
1,) 85 ἴὰ βοαύϑη (1 Είηρβ Υἱἱῖ, 22, 84), ἰο ποῖ 
ἰθ6 Βα νογθ ᾿ἰἤοἃ ἂρ (88. ᾿ἰχίδὶ, 4; οχχχίῖν. 
2; οχὶϊ. 2; [,4τὰ. ἰΐ, 109), δῃὰ βρτογ ἢ ουἱ (Ῥδ8. 
Ἔχ. 6. Εχ. ἰχ. 29,88: Κίῃρϑ νἱ}]. Ζ2, 88, δ; 
09. '. 15) σογγεβροηαϊης τὶ (86 ἰδίας ἂν οἵ 
ἰ8ο Ὠδατὶ (8. χχίνυ, 4; 1,δηὶ. ἰΐϊ}. 41). Τ|νὶ8 
τοοδηϊης οὕ ἀσοΐν 8 σδοταρ]οίοΙ Υ Ῥγουθα ὈΥ͂ δΟΌ108Γ- 
ἰηρ νῖιἢ (80 ΑταὈΐο, ΘΟΙΏΡ. 1)6}1Ζ8οἷῖ δηὰ ΗΠ ρΓο] ἃ 
ἐκ ἰοοο. ΤὨΪ8 νγὰβ ὅτϑι ργοτϑα Ὁγ Ο. Β, Μίὶοἢ δο6]}18 
ἴη 1785 ἴῃ 6 ἀἰδϑογίδίϊοη (ΠΟΥ ρῥγϊηἰϑα ἴῃ Ῥοίίβ. 
ΕΥΪΪοσο Υ͂. 18] 54). ἰβθῃ ἄγδί ὈΓῚ Οοηγδὰ [κο 
1148 ἴῃ ἷ8 δέὲδ. βλιΐ. Τῆεοῖ, 1. 21484ᾳ. ἴῃ 8ο- 
δοτάδησο τ τ 86 ἀονὶ γα ἴοι ἔγοτῃ αδῥογσσεβροδκ, 
π θοὴν Ηρ δι ΠΟΥ δζϑίη υ8ι1898, ἐλ 6 δηοϊοαί 
Ἰπιογρσοίοσβ ἰβουρῦ οὗὁἨ δὴ δυάϊϑησθεσγοοῦι δηᾶ 
Ῥαδγίοσ, δηὰ ἰγδηβ αἱ δὰ ΐ ΌΥ ογασμΐμπι, λαλητήριον, 
χρηματιστῆριον. μαι 0 Ὁ ἐγδηβἸδίθ, οὐδόν. [Α. Υ͂, 
λοίψ ογαεί6].1 

[8ι1:ν. 11. ον. 8. Ὅτανν τὴϑ οἵ ΑὙΤΕΥ, 9. ξ., 
ο ἀεδίγυαοίΐοη, οἱά, ῬΒ. χχτΐ. 9; ΕΖοῖκ. χχχὶϊ. 20: 
Φ4οῦὺ χχῖν. 22.--- 7] ͵,}.λο δΒρϑϑὶς ρθ809ὁ --ΤΈοΥ 
ἴδ ροδοοίαϊ! δηὰ {γι αἶν ῬΤΟΥΘΘΒΊΟἢ8 ὙὮ1]δὶ 
ΡΙοιΐης τὰ οἰ οὕ δὰ νὰ, Πυροογίίοθ, αἀἰβ88θηι- 
Ὁ16Γ5, ΓΑ ΘΏΠΥ δυο ἰο ἴῃ {86 ῬΒΑΔ] Ώ8. -- 
6. Α. ἢ 

[85. ΠΙ. γον. 4. ποιυιᾶθσ ἴο ἴμοιι τμοὶσ 

ἄοδοτΊ.--- 61:80}: ““ 18 ῬΏΓΔΒΘ 2 ΖΝ, 
τἸϊοὰ 15 Το] ΘΟ ΕΠΥ δορὰ ὈΥ ἐπ 6 ῬτΟΡοίβ, ΤΏΘΘῺΒ 

8. ΓΑἸοχδοάον (]]1οτα Ησρίοϊὰ ἐπ τοηδουης; 16δὲ ΤΉου 
πο ΤΥ ρεδοο ἤγοτῃ "20, δηὰ 1 ὃο πιδεθ {πὸ (Ποδ6 χκοίηκς ἀονὴ 
(ἰ810) ἐδ6 οἱι. ὙΠῸ του δοίη ἴῃ ἴδπο ἰοχὶ ἰδ ὑυοϊέογ. [{ ἰδ 
δ ΠΡεΐε, ιοαϊά, Ῥεϊέξεοϊ, ἈΑΟΪ, Ῥεγνοισπε, εἰ αἱ .--- 

Ἐ 80. γ., Ηιρίοϊα, Το Π σϑοῖ,, Ῥογονσηο, εἰ αἱ, ὯΝ γοιὸ 
ὈρΟΔΏΘΟ 1 ΟΥ̓, εέε.; ΗΙΙΣΙ(,, δίποο 1 ΟΥΥ, εἶο.; ΜοΙὶ 

κ  αδαυνη παν ςτάν δι αι αν Εν, ςς τι ἴΣϑο μ ἴο δοῖ 

Τὰ τ ἀμοιβάς τύραμ ἐο  υκρ μφ ρει Παίς, οἶκος ΒΑΣΟΙΌΔΓΥ ; ΟἿΥ͂ Η το 
(δε ῥρφιρῥκαιζα, τἰρέαθ εἰὰ ἘΣ, 4.8. ᾿ ΝΣ 

ἰο ΤΘΟΟΙΏΡΘΗΒΟ, ΟΥ̓ ΥΟΡΑΥ͂ 0 ΔΩΥ͂ 050 ὙὮδΔί ἢθΘ 
᾽.88 ρογίογπιϑά ΟΓ γοηάοτγοί, ᾿ἰκο σῖβο τ δαὶ Β6 
85 οὶ θὰ ΟΥ ἀεβογτοά, Τὸ ἱδβουσὶ δηὰ 
ι8 Ἔσργοδϑδίοῃ σοιηϊηὰ ἃ8 οὗὨ 18. 1ἰϊ1. 8--11, διὰ 
ϊ. 16.᾽ 

γον. δ. Βθοδῦδθο ΠΟΥ σοβασὰ ποἹὶ.--- - 
Ἰισβοῖ : “19 ῬγΟΡΤΙ ΘΥ͂ ΟΥ̓ ΡΤΑΥΘΙΡ [ὉΓ ΤΘοοπι- 
ῬθΏ890 ἰ6 ἀοτίγοα ἤγουρ ἐδαὶν ὈΪ πάπο88 ἰοαγὰ 8 
(86 τἱχμίθουϑ δῃηἀ ρτδοΐουθ χονυθγηπιθηὶ οὗ αοὰ 
ἴῃ Βυπιδη ΠἰΒίΟΥΥ (σομιΡ. 18. Υ. 12; χχὶϊ. 11).-- 
ΤῸ σοπίγαβὲ οὗ 723, ὉὈσπὶ1ᾶἃ, πὶ ΟΠ, ἴθασ 

ἄονγῃ ἰδ ἴπ (88 ΒΙ.)16 οἵ σογθιιῖδα (χἧ!. 10, 
ΘοΙΏΡ. ἱ. 10, χυἱἱ!. 9, εἰ αἱ.᾽"--ΟἍ. Α. Β.] 

ϑίγσ. ΤΥ. Ψὲν. 6, Βοοδῦδο Εἶθ μδῖ μϑατζᾶ, 
--Παρίοϊα : “715 18 ποῖ δ ῥταϊβδίπεα αοα θδοδιι8θ 
Ης [ι45 αοἰμαϊἷν Ὠοατά, {18 Ὀοΐηρ; ρΓΘδυρροβοά ἴῃ 
{86 Ῥεγίϑοι, Ἵ 7 δ Ῥββ. Υἱ. 9 84ᾳ.; χχ. 7; χχνυὶ. 
12; χχχὶ. 22 βα.; ΠΟΥ ἃ8 ἰΐ πο μϑᾷ, ἴῃ 86 πιοδῃ 
ἰἰπ|0, Τοσοϊνοα δ ΘΉΒΜΨΟΥ ἔγοιαι 9 Βα; ΠΔΥΥ͂ 
(τον, 2) 88 Ηθη βίη ον ΒΌΡΡΟΒΟΒ; Ὀὺὶ ἰπ (ἢ 9 
εοπἤάεηοσε οὗ [αὶ ἢ." --ΟΑἸ. Α. Β.] 

[8σ. Υ, γέεγ. 7. ὙΨΙΓᾺ ΤΥ δοὺς ΠΣ 
Ὀταΐβο ἘΠ ηι.---Τὴὸ γι κχαίθ 885 α ἀἰϊβογοῃς 
Γοδαΐηρ Π6ΓΘ, ἐο]]οσίηρ [6 δορί. [Πὲὶ γοϑδὰβ τ Υ 
"εελ (οαγὸ πιεα, ἡ σάρξ ἀου)ὴ ἴονῦ᾽ ΤῊΥ ἀεατέ ἴῃ (89 
(τὰ οἰδυδο, δῃὰ Υ ΜΠῚ (ὁΧχ υοἱωπέίαίε πιεα, 
ἐκϑελήματός κου) ἴοΣ ΤῊΥ Βοηᾷ, ἱπ ἰδ9 ἔουτίῃ 
οἾδ89.---Ὠ 6} 1290}: “1η  (Βὸ βοηρ ἰ8 τϑ- 
ξαταθά δ ἴδμο βοῦσοθ οὗ ἐμοὸ ΔἸ. Εσοπ μἷθ 
ΒΟΡΓΡΟΥ͂Β ΒΡΓΪΏΚΒ [86 ΒΟηβ, δὰ ἔγοιλ {8:6 βοὴ 
Βρτΐη κα Π0 ργδὶϑο οὗ Ηΐπὶ γῶο 85 ἰδ κθῃ ἐδ 680 
ΒΟΥΓΟΥ͂Ξ ΔΉ ΔΥ."---Ο. Α. Β. 

ϑιν. ΥἹ. γον. 8. δϑόβονβδδ [5 ὑσοϊθοϊῖίοι ἴοσ 
ΒΘ 1.---ΤῊϊδ ἰυτὴ8 86 ρσίαποθ ᾧροὰ ἐδ ἰτὰθ 
ΤΑΘΙΔΌΘΓΒ Οὗ [86 ΡΘΟΡΪῸ 1086 Τογί πο (ἢ ῬΒβαδ] δὶ 
ὈΘΑΓΒ ὈΡΟῺ ᾿εἷβ Ἀθαρὶ ἰοροῖμον τ τ δἰ ΟἼΤΗ, δ]- 
ἱπουκὴ ΠΟΥ ὉΔΥΘ ποΐ Ὀθοὴ πηθηϊϊοποα ὈδίοΤΘ. 
Ηἰιυκὶς δηὰ 6]: 80} ὙΘΙῪ ῬΤΟΡΟΡΙΥ χοθοὶ {}}0 

οογγθοιίου οἵ 27, Μΐο 41} οοὐά. Βανθ, ἰηὶο 

Ὑ}} ἰδδὲ ἴ8, ἴον Ηἷβ ῬΘΟΡΪΟ, ΒΟΎΘΥΟΣ δΡρσορτγὶ- 

δίο ἐΐβ ταφαὶ δ6.---Απᾶἃ Εἶθ ἰδ 180 δβανίηῃρς 
ἀοίθῃοϑθ οὗ Ἐξ δποἰηἰϑθᾶ. ---ΤῈ}8 ἰΒ 1 10 Υ4}}γ, 
(89 ἀοἴθησθ οὗἁ ἀοἰΐγοτθηοθ. [6] 1 Σ 860} ὁ " 75680- 

ΥΔῖ 5. πο 9 Ὀθοδῦδο Ηο τιΐ ΕἾ ῬΥΘΒΟΥΤΘΒ 
ἰδ6πὶ ἔγοπι {89 ἀδβέγαοίΐοη ἱπίο πΐῖσὰ {867 {ἢ 6 .- 
Βρῖνοϑ ποιὰ ἔα} ΟΡ Ὀ6 Ρἰυηρχοὰ ὉΥ οἰμοῦβ; δηὰ 
Ηδ ἰδ ἐιὸ λ»"Ζ" ἿΡΩ οὗ Ηἰ8 δποϊηἰθὰ Ὀθοδῦβθ 
Ηο βυττουπὰβ Βἷπι δα δὴ ἰπδοο}βδί Ϊ9 0]Δ66 οὗ 
τοΐαχο: νι ϊοδ Θοσυ 68 Εἷπὶ δαϊναϊϊοη ἴῃ 1.8 7}- 
ἡρὉ πων οὗ ἰμὸ γυΐῃ οοπίθαιρ[δἰοα.᾽"--Ὁ. 
Α. Β. 

γον. 9. 60 ἴθ δᾶ Ὅθας ἔπθτι ἔοτ- 
ΘΥ͂ΘΣ.---Τ 9 σου πὰ υ8 οὗ θοαϊ. ἱ. 81 : χχχίϊ. 11, 
18. Ἰχὶϊ, 9. δηὰ {μὸ σοποϊυβίοι ἰἰβοὶῦ οὐ Ῥβ. ἰἰϊ. 
δὰ χχὶχ. [Ῥαγοῦῃθ: “1 18 ἱπιρρββί Ὁ]9 ποὶ ἰο 
8600 ἰδ ἴμ060 ἰθηάθν, ἴον ποτὰβ, “Τοθἀ {ἢ θη 
δηὰ Ὀθαγ ἰδοῖη,᾽ (ὴ6 Βοαρὶ οὗἉἩ 189 Βορβογὰ Ἰείηρ. 
Ἑεοὰ ἐμοω, Ο, Του ἔτι β'μορθιοσγα οὗ [δβγϑοὶ, 
ἰχχχ. 1): Ὀδθδυ ἐδ θηι, ΘΔΥΤΥ͂ (μ θαι ἱη ΤὨΐΠ6 ΒΓΙΩ δ 
[8. Ἰχὶϊὶ, 9, χὶ. 11).-.-ΟἅὥἍὌ}ΑΔΑ. Β.] 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂, 

1. 1{ ἀοἂ οουἹὰ 6 ἀδαγ απᾶ ἀμπιδ ἰο ἰδ 5ὰρ- 
Ρἰἰσδέϊομβ οὗ Η]8 βογυδηί, [Π Γὸ δου]ὰ Ὀ6 ποῖ ἐμ 0 Ὁ 
σοτηΐογὺ ΠΟΥ ὮΟΡ6 19 ἷη. Απὰ ἱ αοὰ Βμου]ὰ 
ἑωγη αὐ΄σαν ἴτοιι Εἶπ), ἷ8 ταΐῃ πουἹὰ Ὀθ6 οοτίδίη. 
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Βυὶ ἰθθα ἐμὸ δβογύδηί οὐ αοα νουϊὰ βῇαδτο ἐδ 
ἔαιο οὔ μ6 ψίοκοὰ. Τΐβ ΒΟΎΘΥΘΥ 8 ἰρο551Ὁ]6, 
80 Ἰοῃκ 838 186 βογυδηὶ οὐὗἁ αοὰ 8 πεῖ πον απΐα!ἐ- 
7] ποῦ ἃ γροογὶίθ. [ἢ ᾽Ὦθ δὴ ΓΘΑΙΪΥ 65.815} 
δἰ πιβοὶ  οἡ αοἀ αὉ λα γοοῖ, 6 δ6 1118 ἊΡ 8 
Βαπβ δὰ μοαγί ἴπ ἤδὶ 8 (γο 7. 7), ἰο {86 αοἀ 6η- 
ὑπροηθὰ ἴῃ {μὸ Ηοϊίοδι, οὗ ΑἸ], ἐμθη ΒΘ τ }}} ἐχρο- 
τίοϑησο, (δαὶ οσθη οα {μ6 Ὀτγίηϊκ οὗ Δ δῦγνϑβ ἔμ 6 0 
δα ὙΦΑΥ Οἵ Θϑοᾶρα δπὰ [6 Μ01}} ποὺ Ὀ6 ἄγωονῃ 
ἄοπτα ἰηΐο 118 ἄορι τ (89 υὐροάϊγ. Εν αοἀ 
ἰδ ϑι, δηὰ 8ἰιον 8 Ηἰ 86] ἰὼ Ηἰβ ὑποδδηκοδ Ὁ] 6 
7αἰἰλιβιπεῖε απὰ ἰγμίὴ 88. ἃ τοοῖς, ἰο ὕποβα ὙΠῸ 
ἐγυϑὶ πὰ Ηἴπὶ δῃά δοϊάο Ὁ Ηϊ. Μογϑονοῦ ὙΠ 6ὴ 
ἐλγεαίεποα αἰϊῃ ταΐη, 4}} ἀοροϑηάβ οα {18 δῖοι, 
ἷ8. δλοιοίπσ ᾿ἰϊλ5601 ΟΥ̓ ἷα σοπάυοί 85 δἰαπά- 
ἐπσ οπ ἐλὶα τοοῖξ δρᾶ 7οτγέν ψίηφ ἰτηβοὶ ἰμθγθ ὉΥῪ 
.ἷ8 δοίη. 

2, Ἰῦ νὸ ποί οὨἿΪΥ Ββοὶ Ὀθίοτθ ΟἿΥ ου68 {πο 7μασ- 
“πεπίς 9. Οοά, Ὀὰὶ ἸΙΚονν 89 φβίδ Ὁ] 18} ΟὈΥΒΟΙΥΘΒ 
πέαῦ ἴο αοἀ δὰ οὐ Ηἰβ διάδ, (βθ ἐμ τὸ δυΐβ68 
ῬΑΓΟΙΥ 8 Γοοἰἴπρ οὗ δεομγίίῳ ἐπ (δε ῥτοίεοίίοη ὁ α΄οὐ, 
ψ ϊοῖν ἀ 1801 0568 ἰἰ861 δἱ ὁπ00 88 ἰδ 9 δββιισδῃσο οὗ 
Ῥοΐῃς Βοατὰ ἴῃ ῬΥΔΥΟΥ, ῬΔΓΟΓῪ ὁ βίγοηρ ἔθοϊϊηρ οὗ 
ἐμ οοπίγασί ὈοιΘΘΏ ΟἸΥΒΟΪΥΘΒ δηἃ υὐροαΥ πὰ 
Βγροογί(ϊοαὶ ὌΡΡρτθθθοσβ. Τα 8 ἔοι ρ ἴ0018 δἱ 
{ποῖὶν σοπάιιοῖ 8.5 (Π607 δἷη αχαϊηδέ αοα δηὰ ἰδ οῖτ 
ποῖ ΌΟΓΒ, δὰ 8668 (αὖ ἰΐ νν}}} Ὀ6 ἀομδὶν ρωπίδλεα, 
διὰ 1ὑ ἀϊβο]οβο8 ἰἰ86 17 ἴῃ δρρθϑδ)ΐης ἰο αοὰ "ἰο 62- 
ἐοσμίς Ηΐ γμασπιεπίδ. ὉθάοΡ βυοῖ οἰγουτιδίδ! 6685 
δηὰ ἐοοιϊηρθ ἰὺ 18 ῬοΒ81 016 ἰ0 ῬΤΑΥ; γέσοπιρεηδ6 
ἴδοι, πιὶϊδουΐ δἰπηίΐηρ. 

8. ΤΏ ολατγαοίοτίϑίϊοδ οὗ ἱ80 πηροάϊγ, ἀπὰ ἰδ 9 
ἐπαϊοαίίοηδ οἵ ἰποῖν δ τι, ατὸ ἐδοῖν ποί οὖ- 
δεγυΐπσ ἰ6 ἀοΐπρ85 δηὰ δοίϊουϑ οὔ αἀοά, ποι ΓΘ 
ΘΧΔΟΙΪΥ ορροβϑὰ (ἰο ἐμοὶ οσ. Οοἂ ν»}}} 6 δου- 
δἰ δ Υ 1688 ᾿η 6111 1019 δηα σοησοῖναθο ἰο ὑπ θαὶ 
Μ 118. (ΠΥ ὈΪ ηἃ ἱμΘπβ 68 ἴῃ βυσ 8 ΖΩΔΏΠΘΡ 
{πὲ (8607 ἴδον ὑμαὺ ἐπ 6Υ σδῃ ποὺ ΟὨΪΥῪ αἀἰεοείυε τὰ ἢ 
Υ ἰδοῖν Βγροοτίβυ, Ὀυῦ ΚΘ νῖ86 σΔἢ ἐδοαρὲ 186 
ἠυάρυιοηὶ οὗἨἁ ἀοὰ ΌΥ͂ ποὶ οὐδονυνΐίης (116 Ὀἰνίηθ 
αογογητηθπί. Βιιΐ ἐμ 1688 αἰϊοηίίοη ὑΒΟΥ͂ αἶγα ἴο 
ἐ..986 ἰΒίηρθ, (89 ἀΘΘΡ Ὁ ὑΠ6 0 ἱπνοῖτνο {μι δε Ἶν68 
ἰη νι ιοικοά Ρ]8η8, δῃὰ (80 πιοῦθ δΒΌγοΙΥ ὑπ 6 0 (Ἀ]]} 
ὙὯ 6 ἴΠ6γ ἰοαδί οχροοὶ 1ὑ, ἰῃίο ἐμ χεσοπιροπδὶπα 
λαπα οὗ αοα. 

4. ἀοα ἰβ ἐμ9 Ανὐϑῆρον δηὰἃ Ῥοϊΐγογορ, θοΐθποθ 
δηὰ Ἠοϊρον, ποὺ ΟἿΪΥ ἴοῦ Ηἰβ αἀποϊπίεά, Ὀὰὺ 11|κ6- 
86 ἴον ΗἾθ. ρμεοορίθβ. ΕΣ Ης ἰ8 πού ΟὨΪΥ {πον 
Τονὰ ν Ὧοὸ Μ}}} ποὺ 4|}ὸνγ ΗΒ ῬΥΟΡΘΥΙῪ δηὰ 1π86- 
Υἱΐδηοθ ἰο 6 Δ Κοὴ ἔγομι Ηΐπὰ ; Ὀὰὶ Ηδς 8 ᾿κονν 180 
ἐποὶν ϑὴνρλεγάὰ “Ὡοὸ ψαίσμοα δηὰ ργοίθοίϑ, σϑτθ8 
ἴον δὰ 1648 (9 Ῥαορίθ δϑρϑοΐδἶυ Ὀοϊοησίηρ ἰο 
Ηΐπι: Ης 18 ὑμοῖςν Θοά διὰ δαίλογ, ἴο ὈΘΔΤΒ 
(Βοῖχ ἴῃ ἐμ οῖν ΘΔΚΏ 688, “ αἱ 8}} ἐἴπ|68 ἔγοιι οὗ οἷ ά,᾽ 
(186. 1χὶϊϊ. 9), 858 ἃ δὴ διἷβ8 δοὺ (θοαί, ἱ. 81) διά 
88 Δ οἀρὶο ΠΙῈΡ γουηρ (θουί. χχχὶϊ. 11) ἰδ πς 
ἐμοπὶ δῦουθ 4}1 Ηἰπάγβδποοθθ, δῃηά θοαγίηρ ἐμ θὴ 
ἔοτί ἢ ουἱ οὗ 811 ἀβδῆροτβ, δῃὰ ἰμ8 χαϊβίηρ ἐμ οπὶ 

δΌΟΥΘ 8]} ῥτεβθπί δῃὰ 41] ἔαϊ τὸ Θῃ ΘΙ 168. (2 ϑϑιῃ. 
γΥ. 12)..- 70 Ηἰθ ποῦῖκ γοὺ τουδὲ ἸΟΟΚ τὖ ὙΟΌΣ 
ΨΟΡΕ 8 ἰο ἐπάυγο ᾽᾿ (Ῥ. Θογδαγαί). 

ἨΟΜΙΓΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣΙ, 

ὝΠοη ἰγουϊο ἑπογοαδεα, ἰγαδέ ἰῃ αοὰ τουδὶ ποί 
δογοαδο; ΟὟΥ ῬΥΔΥΘΥΒ τησϑὶ ποὺ Ὀ0 σέϊεπέ, (βου ἢ 
Θοά ἔογ ἃ ψ 110 18 διίἑδηΐ.--Τ δὶ ὈΤΑγΘτΒ ἀγα ποί 
λεαγα ἴον ἃ ΜὮΐΪ16, 15 0 βίρα ὑπαὶ Οοἀ 15 ΔΏΘΥΥ, 
δυϊ (αν Ηο πουϊὰ ἰγν οὗν 71αἰϊλ, απά ἰγαὶπ ὧδ ἴῃ 
Φαίϊεποσ. ---- Οστεαί ευρββετίπσε οδπποὺ ομοῖζ (89 ἀθ- 

ΒΊΤΟ [ὉΓ ὈΓΔΥ͂ΟΡ 80 Ἰοηρ 88 ἰδ πολγὶ ἀσοϑα ποὲ ὃ6- 
οοη16 ψαἰπί- εαγίοα.---Τ 89 σοπβάεποε οὗ ἰδ 6 ρῥῖουϑ ἴῃ 
αοἀ᾽ 8 δϑϑἰβίδποο δζαϊπϑῦ προ Υ Θηομἶο8, μ88 118 
ετουῃά ποὺ ἱπ (116 “εεἰϊπς οἵ ρετεοπαΐ τοοτίλ, Ὀαὶ ἷπ 
{80 ἀεδυγάηοε οἵ δὶυϊπὸ τὶσἠϊεοιιδη688.---Ν οῦ ἰο οὗ- 
ΒΟΣΥΘ (6 Ὠὶνίηο χονογηιηθῃί, 18 ἃ οσλαγαοίετγίδίϊε οὗ 
{89 υηροῦν δηὰ (9 δῷγπ οὗἉ πεῖν σαΐϊη.---λίδηγ 
(ρου ὉΪ]9 ὑπ ΘΙΆ ΒΟ] Υ98 ΠῸ ΠΟΥ 0} Οοα᾽ ΒΒ ἡμαάσπιεηί 
{π8π {Π6Υ ἀο ψῖϊῃ Ηΐδ σοπιπιαπάπιεπ δ; Ὀὰΐ Βς τ Ὲο 
ἰγαπεστό88ε (86 Ἰαϊίετ οαπηοὶ ἐϑοαρε (ἢ. 6 ΤΌΥΤΏΘΓ.-- 
αοἀ γεροπιρεπδοδ Ἰυβυ}γ; ἱμοσοίοσο μανρ Ηΐβ Ἰυὰᾳ- 
τηθπί, θαΐ ἐγωδέ ἰῃ ΗΪ8 σὶρ δου 8ῃ688.---Ἔ 6 ἐηηο- 
δεπί ΤΑΔΥ͂ δ. 76 τι ἢ δηα Ἰοης ; Ὀαὺ {Π6Υ .ν}}} ηοἱ 
6811} ἀροῦ αοὰ ἐπ ναΐὶπ, δῃ ὦ οὐθὴ σβθη ἔἶον ἀἷθ 
{800 τῖ}} ποὺ Ὀθ βύυγορὶ ΔΙΌΔΥ τοί (λα σεν. τὶ 
»ίουδ κίπσ Β66}8 πο ΟὨΪΥ 18. οἵοπ ἀεἰϊΐνεταπος, Ὀὰὶ 
{89 δαϊναίίοπ οΥ ἀΐξ ρεορῖὶὁ αἱ ἐμ δᾶπιο ἐϊπι6.--- Ηθ 
0 ἐγωδία ΘΟοα, δδ8 δωΐϊέ ν6}}.---Ὴ;Ὡ'οὦ πρὶ ΟὨΪΥ 
»τοίεοἰα 18 οση Ομ] άτϑῃ, ἐπ ἐΐπιθ, Ὀαὶ Ηδ Ἰ᾿ἶκο- 
ΝΥ 180 δέε4δεε ὑπ οτὰ [ὉΓ εἰεγηϊίψ. 

ΚΤΑΒΚΕ: Ο ΠΟΥ βυσοοί ἱἰ 8 ἔον (6 δοιὰ], το 
αοα ΒοδΙϑ ἰ δὰ ἰτ 8 βαγο οὗ ἐδ8 ἴῃ 15. ἱπτηοδὶ 
παίαγοί δὰ ον Ραϊη ι] 1018 τ θη αοα 18 δβἰἰθηι! 
διὰ γοί γ͵ὸ πλαδὶ ΡΟΥΒΟΥ͂ΘΥΓΘ ἴῃ ρῥαδίΐοθῃσο, πἀη{1] ἰΐ 
88}}8}} Ρ]6856 Ηΐηπι ἰο ΘΔ ΟἿΓΡ ὈΓδγοΥ.--- 6 τ8ὸ 
νψουϊὰ ποὺ Ὀ6 σαντο ΔΎΓΑΥ πὶ ἴμ6 ὑπ ροάϊγ πη 
89 ἡυάριηουΐ οὗ αοάᾶ, τωυβὲ θ6 οὐ .ιΐἰϑ ριατά 
διεαὶϊπβὺ ἐμ 61 81}5.---Ἰὸ ἀ6ϑῖγθ ρα ηἰβμιηθηΐ ΖῸΓ οὐῦ 
θη ἶθδ ουἱὐ οὗ ἃ Βρίγὶΐ οὔ σουϑῆρο, 18 ποῖ ΟἸ γὶ8- 
ἰἰδῃ ; Ὀυὺ γὙὸὺ ΙΩΒῪ δῖε ἔο ἐμ6 χἱ χζῃίοοιϑ Διὰ χθ 
δαεϊηβὺ (9 θη θη 68 οὗ αοἀ δηὰ ΗΪ5 ρὶοτγ.---ἰῦ 
Οοἀ νοσοὸ ποί (89 δἰγθοσι δ ῥτοἰθοίϊοη οὗ Η!8 
Ομυγοῦ, μον οου]ὰ ἰζ Θηάπγα 89 Ῥόοννοσ οὗἉ 1 8 
ΘΏΘΠ1Ϊ68 ἴ---ΙἸΓ (ἢ Ἰογὰ ᾽ϑ οὐῦ δβίγοηρίῃ, ὙῈΥ ἀο 
Ἧ6 Θ᾽ΟΡ ἰδιηθῃΐ ΟἿΡ ἩΘΔΙΚΠΟΒ8 ἢ [8 ἰΠπαΐ ποί Ρ6Γ- 
ΒΔΡ8 ἃ ρα) Ἕδίϊοη οὗὨ οὖν ᾿ἰηά0]6η096 ἴ---ΕΒ ΑΧΚΕ: 
ἴὰ οχίοσῃηδὶ σου Ὁ]9 ὨγροοΥ 69 δηά 6 πῃ ρΟΪγ 
ἔο ἰο αοἂ ἴῃ ογάον ὁ ὃὈ6 ἔγοθὰ ἔγοῃι τἤθτὰ : Ὀπὺὶ 
(ΒΟΥ ἀο ποὺ ἰμἰηἰς οὗ Ὀοεΐης ἀοἸνοσοά ἔγοστα {μοὶγ 
σου Ὁ]68 οὗ δ8ἷη, δηὰ ἱμποχοΐογο ἀΐ 18 0 ὙΟΒΟΟΘΥ, 
(μαὺ ἐμοῦ δ8΄Ὸ ὑπ80]6 ἰὁ0 δρθαὶς οὗἩ δηβνγουβ [0 
ΡΓΙΘΥΟΡ.-- ΒΕ ΝΒΟΗΕΙ: ΑἸ βου {π0 Ρῥΐουβ ἀπ ο}} 
διηοηρ ἴΠ6 ἀηροαὶ Υ̓ γοῦ ΠΥ ἃγὸ αἰδβιϊη συ ϊπῃοὰ 
ἔτοπι ἴπ θαι, 1) ὈΥ (ΠΟΙ ῬΓΆΥΘΓΘ; 2) ὈῪ (δ οὶν Π{6; 
8) ὉΥ {861} γοινατγά.-- -ΕἜ80Ὲ: Τὴ δΒεῖὶρ τ Βὶοὰ 
αοὰἂ [ὼ8 ροβίροποά Ηο διᾶ8 ποὶ χοΐμβεα.---  κπ- 
ΒΕΒΟΕΒ: Οοι 8 βίϊθμποθ οἵϊθῃ ὈΣΙῺρ5 (1|6 στοδίοβί 
ΒΟΥΓΓΟΥ͂ ; Ὀυΐ αἀοἀ 18 οἴξοῃ βι᾽θηὶ πὰ οσάον ἐμδὶ Ηδ 
ΤΩΔῪ ΠΘῸΡ [866 ΜῚῚ 411} (ἢ. 8 ΤΉΟΓΘ Ἰογ6.-- ποισῦοκ: 
Ηδ νῆο 6 θρ8 6 οτὰ ὈοζΌΓΣΘ Ὠΐτη 85 {86 ΜΊΣΗΙΥ 
Ομ, δηὴά οϑῇ ἢορθ ἴῃ Ηἰΐβ βἰτοηρίδ, 15 ΔΙ γα νῦν 
βοϊροά.--ΤΑῦυΒε: ΤῸ ῬΥΘΔΥΟΥ οὗ ἰμ0 Ρίοιυβ ἴῃ 
ρου ὉΪ]9 18 8δ8ὴ δου ἄθῃοθ ὑμαΐ ὑΠ6Υ Βᾶγα (6 χοίαρο 
88 Ὑ61 88 πο64 ἰΐ, 

Μάττη. ΗΈΧΒΥ: Νοίδίης σδῃ 6 580 οπέϊίηρ, 
80 ΚΙΠΠης, ἰο 4 ργδοίουβ ΒΟ] 88 ὑδο δηὶ οὗ αοὐ 8 
ἔμνοσ, δὰ 8) Β6η80 οὗ ΗἰΒβ αἰπρ] ΘΒ 9.--- 089 
ὙΠῸ ΡῈ σδγ ἃ} ποὺ ἰο Ρδγίδϊζο ὙἱΓῊ ΒΙΏΠΟΣΒ ἰἢ 
ὑπιὁ0 1} βἷῃβ δῦθ σϑᾶβοῃ (ὁ ὸρθ ἰἰδί {Π 6 0 8}1}8}} 
ποὺ ρῬδγίακο τ ῖΐ ὑπο πὶ ἴὰ ὑμποὶγ ρ]αραοα, Βον. 
ΧΥΪΙΪ. 4.----Ο βιαρ! ἃ γορλγ 688 η.688 οὗ 16 ὙΟΥ τ 5 
οὔ αοὰ ἐξ (6 σα.86 οὗ ἰΠο δἴῃ οὗἩἨ δίπποσβ, δῃᾷ βὸ 
ὈΘΟΟμ68 ἐμθ οαυ86 οὗ ὑπὲὶν συΐη.-- 89 βαὶπὶβ 
τοὐοὶσο ἐπ ὑμοὶν ἔγίθπ 8’ ΘοτΟΥίβ 85 γ176}} 8.8 {ποῖτ 
ΟΥ̓ ; Ὁ 85 6 ἢᾶνθ 20 1658 Ὀοποδὲὶ ὈΥ {89 Ἰἱρμὶ 
ΟΥ̓ {μ0ὸ δβυπ, 80 ποίί ον ὉΥ ἰἰἶΐοὸ Ἰἰσθὶ οΥἨἩ οὐ 
σουπίθηδῃσθ, [ῸΓ ΟἾΒΟΥΒ ΒηΔΥΐπς ὑπ γί ; ΓῸΓΡ ὙΘ 
ΔΙῸ Β.Ὺ6 ὕπ6Γ0 ἰ8 ΘΠΟΙ ΡὮ ἴῸΓ 8}}, δη ἃ ὁποῦ ἢ ζῸγ 
θλΟἢ.---ΤῊο86, ἀμ ἐμ ο89 οὔ]γ, τ βοπὶ αοἀ ἴροὰ5 
δηὰ γὰ]68, ὑμῶὶ ἂσὸ ψἹΠἸΠὴς ἰο Ὀ0 ἰδυρῦ δηὰ 
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κυϊδεὰ, δηὰ σκονοσχηοᾶ Ὀγ ΗΐαΣ, 8.181} 6 βαυϑά, δηὰ 
δϊεδδοὰ, ἀηὰ [{{Ἰ᾿ὰΔ ὉΡ ΤΌΤΘΥ͂ΘΡ.---ΒΑΒΝΕΒ: [ὑ ἴἰ8 
ευδποϊεοίϊ (ΟΥ 108 ἴο 66] ὑπαὶ αοἂ λέαγᾷ 8 : [ὉῸΥ ἱἰΐ 
1185 80, γὸ ἢδΥθ ἐμ: ΘΘΒΌΓΘΩΟΘΘ [18ὲ 81] 15 τὶ καί, 
ἴῃ {159 8656, ΘΟΥΙΔΙΉΪΥ, ἰΐ 18 τὶς ἴο ἸΟΟΚ ἴῸ Ὁ δὴ 
ἰποαϊδὶθ ΘΏΒΨΟΣΥ (0 Οὐ ὈΓΔΥΘΙΒ.---ΘΡΌΒΟΕΟΝ: 
ΤῈ ἰΒοτὰ δὲ πὸ Ὀγοδϑὶ οὗ 8 πἰυϊ ρα} να 8 
δὰ ὉΥ {86 οὰ παίυ γδ) ϑί8 ὁ τηδῖζο ἰἰ δίῃρ ; θ8- 
τι στ οὗ τυοδᾶθ ἷπι οἱοαᾳυσηὶ ἴῃ ΒΟΙΪΥ Ῥϑαϊαιοάν. 
--Αασοὐ᾽5 νοΐσο 18 οἴϊθῃ 8ὸ ὑθυσῖ ]9 ὑπαὶ 1 ΒΌΔΙΚ6Β 
[86 πο 688; αὶ ΗΒ διἸθσο 18 δα. }}Υ [Ὁ] οὗὮ 
ΔΝ ἴ0 Δὴ ΟΒΖΟΙ ΒΌΡΡΙΙΔη!. θη Θοά Ββοϑιῃβ ἰο 
εἴοβα Ηα ον, ͵ΘθΘ δὶ ποῖ ἐμογοίογο οἷοθθ ΟΌΓ 
ποῦ, Ὀὰὺ ΓΣΘΙΠΟΡ ΟΥΥ ΥΥΪ1}} ἸΏΟΤΘ ΘΑΓΠΟΒί 689 ; 
ἴο᾽ ὙΒΟῺ ΟἿΥ ποὶθ β͵ΟΥΒ δῃ1}}} τῖϊ ἢ ΘΕ ΟΡ 658 
δὺἀ στο, ΗΘ6 ν}}Π} ποὺ Ἰοη ἀΘῺΥ 0 αὶ Βοδγίηρ. 
Ἧδδι ἃ ἀγεδα [Ὁ] σδδα δῃουϊὰ ννὸ ὃθ ἴῃ ἱ{ (ἰο Ποτὰ 
ἐθου]ὰ ὈΘΟοΟπιδ [ῸΓΣ ΕΥ̓ΘΡ βίϊθῃξ ὑὸ ΟἿΤ ῬΓΘΎΘΓΒ  --- 
Ἧς βἰτοίοῖι ουὐ ΘΙΏΡΑΥ 8 Π48, ΤῸΥ 7 ΔΥῸ ὈΘΩΩΔΓΙΒ ; 
πὸ (πο πὶ ὉΡ, ΤῸΣ γὸὸ Β66ΪΚ ΒΘΘΥΘΗΪΥ ΒΌΡΡΪ 168 ; 
πο ἴθ ἰοτγαγὰθ [890 ΙΠΘΣΟΥ-8οδὺ οὗ 7 6808, [0 Σ 
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{8070 ΟΣ δχρθοίδιΐϊου ἀν 6]]8.-- 6 Ὀοδὺ οὗὁὨ ἐῃ6 
ἱοΚοὰ Αγ9 ἀδηζογοιβ ΘΟΙΏΡΔΩΥ ἴη (ἰη9, δηὰ 
τυ} ἃ ταδὶ (ΟΥ ΤΙ Ὁ1]6 ΘΟΙΡΘὨΪΟὨΒΊΟΥ ΘἰΘΓΏΪΥ͂ ; τὴ 
τασδὶ δνοϊὰ ἰἤσθπι ἴῃ ἐμοῖσ ο]θαϑυγοδ, 7 τὸ πουϊὰ 
ποὺ ὉθΘ σοῃίουηάθα ν᾽ ἐμ θαι ἴῃ ὑπο ῖν τὰ Ἰβουὶ 68. 
--τὸ 18 ἃ βύγ9 βίχη οὗ Ὀαβθηθδβ ψ ΠΘῺ {86 ἰοηᾳῸθ 
δοὰ ἐμ μοατὶ ἀο ποί γίηρ ἰο 89 βΒδ9 ποίθ.0. δ6- 
οοἰζέαϊ θὰ ΓΘ τἸῇοτο ἰοὼ ὯΘ ἀγοδάοὰ ἰμὰη νυ ]]ὰ 
Ὀοαϑίβ ; ἰΐ σϑγο Ὀοίίοτ ἰο Ὀ6 Βαϊ ἘΡ ἴῃ ἃ μἱϊ ν ἢ 
ΒΟΡΡΘΩΒ ὑπδῃ ἰο Ὀ6 σου! ρο]]6ὰ ἰο ᾿ἶνο νι τ ᾿ἰατθ. 
---αοὐ᾽ Βουτβο 15 ροϑίιἰνο δπὰ ποζαίϊτο; Ηἰβ βνοτά 
.)8 ἵνὸ οάρ68, διὰ ουἱβ τἰχμὶ δηὰ Ἰο. --Τ Ὁ 80 
ῬΥΓΑΥ͂ νψ6}}, Μ|1 βοὴ ῥγαῖβο νψ6}}; ῬΥΘΥΟΡ δὰ 
ΡΓδῖθ9 ἃ ΓΘ {116 το 1106 οὗ {πΠ6 8ου].---Ηοδτὶ πους 
8 ΒΓ6 ὙΟΤΪ ; Βοδγί ἰγαϑί 18 ΠΟΥ͂οσ αἰβαρροϊηίοὰα. 
Ἑδὶτἢ πιυθϑὶ Θοηθ Ὀθίοτο μοῖρ, Ὀπὶ ΒοΙρΡ Ὑ111 πόνο ῦ 
68 Ἰοπς Ὀδἰἰπἀ ΒΔΠηα.--- θὲ (λ6 Βοασὶ ἷἰ8 ραἷον- 
ἴηρ, {πὸ 1108 βῃοι)Ἱὰ ποὺ Ὅ6 δ5δἰϊομί. θα οὰ 
ὈΪ]658808 ὑ8, ἯοΟ Βῃου]ὰ Ὁ]688 Ηΐπ τὶν 81} ΟΌΡ 
μιοαγί.--ΟἹ Α. Β.] 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΙ͂Χ, 

Α Ῥεαΐπι ο7 αυίϊα. 

1 Οΐἴγνα υπίο {86 ἴΟΕΡ, Ο γα τιϊρ ιν, 
σῖνο υπΐο [86 ΠΟΒΡ ρΊ)ΟΥΥ 8ηα βίγθηρίῃ. 

2 αἴνα υπΐο ἴπ6 ΠΟΒΡ {Π6 ρ]ΟΥΥ͂ ἀπ υπίο [118 παπια; 
ῬοΥΒΒΙρ [86 ΠΟΒΡῸ ἴῃ [Π0 ὈοΔυ Υ οὗ ΠΟ] Π688. 

9 ΤῊ νοΐοα οὔ ἐπ [0ΕΡ ὧδ ρου {δ6 γαΐθϑ: 
Το Οαοάἀ οὗἉ ρΊΟΥΥ ἐμυπαογοίῃ : 
Τὴ8 ΤΟ ΒᾺΡ ἐδ ΠΡΟΙ ΤΠΘΔΗΥ͂ ΜψαΐοΓΒ. 

4 Τῇο νοΐδςθ οὔ 6 ΚΟῸΒΡ 15 ρον Γῇ] ; 
ΤΙ νοΐοο οὔ {86 κοῦ ὦ [01] οὗἁ πηΔ]} 6βιγ. 

δ ΤῊ γοΐοο οὔ (6 ζΟῈ}Ρ Ὀγραϊκοι ἢ {ἢ 6 ΘΟ 878 
Υεδ, ἰ86 08} Ὀγοδοίῃ (Π6 οοάδγϑ οὗ 1οὈδῃοη. 

6 Ηδ τπιϑικοίἢ ὑμθῖὴ 4180 ἴοὸ βεῖρ πΚὸ ἃ οδῇ; 
Τοῦαποη δηα δι τίοη [1Κ6 ἃ γουηρ ἈΠΊΟΟΓΗΏ. 

7 Τθο νοΐϊοο οὗ (ῃ6 08 ἀϊνιαάοαἰἢ τμ6 ἤδιημοβ οὗ ἔγο. 

8 ΤῊ νοϊδσα οὔ {πΠ6 ΓΒ} βῃδίκοι ἢ [ἢ6 ψ]]ᾺΘΓΏΘΒΒ; 
ΤῊΘ ΓῸΚΡ δοίη [86 ΜᾺ ΘγΏΘεΒ οὗ δά θβῃ. 

9 ΤΊ νοΐοα οἵ 86 1.00 τιϑἰκοί ἐμ6 Εἰπαβ ἴο οαἶγο, 
Απά ἀϊβοογογοίῃ (6 ογοβίβ: 
Απά ἴῃ διῖ8 ἰθπιρ}]6 ἀοίἢ ΘΥΟΥΥ͂ Ομ6 βροϑὶς οὗ δ βίου. 

10 Τα 1ὸπὴ 5: ἐὑδι ἢ ἀροη (πο Εοοά ; 
Υ̓ε8, 186 Ὁ 5. ἐτο.ἢ ΚΊηρ [Όγονοῦ. 

11 Τα ΠῸΚΡ ΜΠ] ρῖνο ῬΠΠΕΒΆΝῚ ἀηἴο 8 ΡΘΟΡΙ6; 
ΤῊ ΓῸΒΡ Ὑ111 Ὁ1658 ἢἷ8 Ῥ6ορ]Θ 1 ΡΘδοΒ. 
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ἘΧΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΙΤΊΟΑΙ,. 

ΤΊ8Β ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝ ΑΙΜ.--ΑἸἸ ΟΣ Θα] Πρ πΡοῦ 
ἐπὸ ΒοΔΥΘΩΪΥ Ὀοΐη 8 ἰο Ῥταΐβο (ἢ 6 ρον ΟΓ 8η4 κἸΟΥΥ 
οὗ Φοβουδῖ, δηὰ ἴὸ ψγογϑ ὲρ Ηΐπὶ τυ ΒοΟΪ ΘΔ ΕΥ̓ 
(τοῦδ. 1--2), ὑβόγὸ 8 ἃ ρὶοἰυγοβαυὰθ ἀθβογὶ ρίΐοῃ 
οὗ ἃ δίοσιι (γοσϑ. 8-9) δανδῃοίηρ ἴγοια 89 δ6- 
ἀϊξοσσδηθδη ἰο ἐμ 6 τηουῃϊδίηβ οὗ ἤδη ἰονψατὰβ (9 
Βουιὰ (7. ἢ. ΜΙ68.}), ἴῃ [86 16ϑΥΓα} δ] πα ϊ γ οὗἁ 
18 Δρρϑάγαμοθ, διὰ ἐἰ8 οὔδοίβ ὑροὸὰ παίαγο; δηά 
ἐμδὶ Ῥ85868 ΟΥ̓́ΔΡ ἰῃί0 ἃ ΓΘΙΘΓΘΠΟΘ (0 [90 ΓΟΥΔ] πιδ- 
7651} οὗ Φομοναῖι δὲ (πὸ Βοοά, {πὸ ργοδίθϑί οὗ [Π6 
ἀϊδία τ ὈδησοδΒ οὗ ἡϑίυγο ἰὰ ὑπ 6 δηοΐοηί πουὶὰ, δὰ 
ἐς οχα!α Ηΐτι δ8 ουθὺ δουϊάϊηρς δῦοτθ, νι ΐοῖι ψ]}}]} 
11|κοννῖβο Ὀ6 ἴον (1:6 ἰδίον 681 διὰ βανὶηρ χοροῦ οὗ 
ΗΪΐθ φῬϑορὶθ (τνοσβ. 10-1}).. ΤῸ Ῥβαῖϊπι 48 
{Ποτοΐοσθ ποῦ πΊ ΓΘ ἃ Ῥοοίΐο οαγϑοίθν δηὰ αἷπι, 
ἑπίογσούθη ὙΠ ζΘΠΘΓΔ] ΓΟ] αίουδ οΘοπβι θυ 0}8, 
Ὀὺϊ ἰΐ 18 οὗ ἃ εἰδίοτοδὶ δᾶ τοἀδιρίϊνο ομαγδοίθυ. 
1158 οδϑϑηῃίδὶ ομαγϑδοίου 18 ποί (μδὺ οὗ 8 Ἰγτὶοαδὶ) ἀ6- 
βογϊρίϊοῃ οὗ 8 τωδρῃ βοουί ἰθπιροϑί, ἡ οἢ Βα 8 Ὀθ- 
ΘΟ ἃ γπια (Ηρἢ.), ἔγουι Ἡ ΒΙΘΒ δΏΔΙΠΥ δὴ 8 ρ- 
Ῥ ἰοαἰίου 18 πιδάθ; Ὀπΐ οἢ {16 οσσαδίοπ οὗ ἃ δίουτι 
δὰ ὑπο γ {μ6 ἐπιργεβδίοη οὗ 118 »οιοῦῦ οΥΓ δοπιπιοίίοπ, 
δηὰ ἀεείτμείίοη, ἰκ6 ᾿νοϑὺ οὗ ἐπ ΒΟΥ ΘΏΪΥ ΒΟΥΥ δ 8 
οὗ ἀοἂ τὸ σα]]ϑά ἅροῦ ἴο ψοσβῃὶρ (ποὶ ΕἸοῖπι, θα) 
Φοβονδ, δηὰ Ηΐδ ροορὶα ἰο ἰγυβὶ ἰῃ Ηΐαι. ΤΠΟΓΘ 
8 δο0 ἰγᾶσο οὗ δΔὴγΥ ραγίϊσιΐαγ ἰδίοτἑοα)] οἱγουπι- 
βίδησο, Ἡ ΒΟΟΣ οὗ ἰῃ6 οαΥγγγίης οὐ ὑπὸ ΑΥΚ οὔ 6 
Οογνοπδπηί ἰο Μί. Ζίου (Καάϊης.) οΥ οὗὨ ἱγουῦ]ο ἔγοτα 
οχίογηδὶ οηθιΐοθ, 884 8. χχυὶ!, ἴγομι ἰῃΓ ΘΓ] 
Θπθιΐο8 (ΗΠ Θηρ8ι.). Βυΐ (818 ἀο68 ποὶ ρὶνθ ἐΐιθ 
εἶσαι οὗ δὰ αἰϊεσοτίοαἰ τοίεγθηοθ οὗἩἨ {818 Ῥβδῖτῃ [0 
{86 αἰνίηρς οἵ [9 δ» δὲ δ ποὶ ((πὸ δ Ό ἢ ῥτο- 
υἱουβ ἰο ΚΙαλο ἰ), οὗ οὗὨ [8 ρ»γορλείἰεαὶ ΤοῖθγθΏ 6 
ἰο 80 Μοββίδι, δηὰ Ηΐβ ἡυἀσιηοηί οὗἩἨ (8 πδίϊο 5 
(Κίο}), οὐ ἰο Ομσίϑυ δὰ {89 ρόονγορ οὗ ΗΪ8 
πογὰ, ἰο τ οπὶ τη δι ϑι γα 68 ΔΓ6 Ο8}164 ὕροπ ἰο Βαὺ- 
τοὶ ὑΠΘΙΏ 861 168 ̓ π ΒΟΙΆΔ ΖΘ δηα τ οΥΒαὶρ (οἷος, 560. 
Βοβταϊάϊ, εἰ αἰ.)., 6 [οἸ]οννίης Βυρροβί(ἰ 08 δτθ 
ἸΚον 89 πουηάοα ; ὑπαὶ (Π 6 Ῥβαὶπλ 88 πὸ Ῥ6Γ- 
ΒΟΏΔΙ τοΐδγομοο, ὃ 8 ϑαπρ ἔγοιῃ (λέ δοιιῖδ 97 ἐλὲ 
»εορῖε ἴὰ ογάὰ ον ἴὸ αἰ (89 οοηρτοχαίϊοη (Η θη ρ8ι.); 
οὗ ἰμαῦ ἴὑ [85 ἴον 118 Τοαηἀδίί ου. ΟὨΪΥ {86 ΖΘΠΏΘΓΑΙ 
ἰάοα οὗ Φο Βουλὴ ἃ5 (6 ἀαοἀ οἵ ἱπυπὰον δηὰ ἰμ6 
αοὰ οὗ (η6 πεϊϊοῃ (06 ὑκιοΣ ΟΥ̓ ἱπαὶ ἰὰ 88 85 
1ϊ8 οὐ͵οοί, ὈὉΥ ἀοβογιδίης (6 θα γα] ροτνοῦ οὗ αοἱ 
ἰη 86 γὶ κα ({ἃ] Ρθοποπιθῦα οὗ παίυγϑ, ἴο δ Δ θη 
{89 Β᾽θορίῃξ σοηβοίθῃσθ, δῃὰ ρῬδυ( Ὁ] Ὁ ἰὸ 
δύουβο ἰμ6 ρῥγοιὰ ΓΘ Β ἔγοσα ὑπ 6 }} Βοουγὶγ, δπα 
ὍΆΓΠ (ἰδ (0 ϑυ ταύ ἰο 86 βονγοϊ ηίυ οὗ αοά 
(Οαἰνίη). Τῆς δευοπίοία τεροιϊιΐου οὗ {μρ ἰΒυπ ἀο Ὁ 
88 {80 γοΐοο οὗ δοΒούδ 88 ὈΘοοτῃ6 ἰγρ164] οὗ Βον. 
Χ. 1 βα., δῃηὰ ἰ8 ἴο Ὀ6 Γομεογάθα 88 ἃ ΒΟΙΪΥ͂ ΠΌΤΟΥ 
(ἀοἰ6γ), τυ Ἀἰ18ὺ 1η6 τερϑιϊ εἴ ο ρ᾽ οἴ Γ68 {8.6 Πα Π ΘΓ 
88 Βουπάϊηρ Οἷα Ὁροῖ οἷἶδρ. Τα εἰ ηα] πη; 8458} 
οὗὔἩ Ἰἱχιηΐϊης 185. ΟὨΪΥ πιρηϊοπθά οπσα (γοΥ. 7). 
Ηδη βίο οΥ; ΠΟΊΟΥ͂ΟΣ ῬΓΘ8868 (8 ΒΥ 0] 81| 
οὔ ὨΌΠΙΌΘΥ ἰο00 ἴδε νι (ἢ ΓΟΐδγοθοθ (ὁ ἰμθ 860 οὗ 
186 πδιὴ)8 οὗ ΨΦοῦονδ ἴῃ ἐπδ δὰ ἐἢθ ῥγοσοῦϊηρ 
Ῥβδ] πη). Ἐ--- ἢ (η6 Βεορίιυακσίηι γὸ πὰ δὴ δάαϊιΐοιῃ 

« [Ηδηρείθηθοτς τοραγάδ [6 186 οἵ ἔθ Ὠδτη6 οὗ ΦοΒΟΥΔὮ 
ἴθ ἐἰπιοα ἰὼ ὑπ6 τηαΐη ρμαγὶ οὗ [ἢ Ῥδβαὶπι, 8ἃ5 ἱπηρογίδηϊ (γ σα. 
8-9), 88 οἰ χε  γίηρ οοπιροἴθπθ88 δὰ ἢπίθῃ.--- να] ὰ ἀν 469 
ἴ8ο Ρδδῖπὶ ἰηΐο ἤγο ῥατίδ, ἴδ ἰπτοἀυςτίοη δηα σοποϊυϑίοη 
Βοΐης Αἰὐκκὸ οὗἩ ἔουγ ᾿ἴπθ8, [η6 Ὀοὰγ οἵ [6 Ῥδα]πὶ σοπαίδιείης 
οὗ ἔγοο μδγίδ οἵ ἔν ᾿ἰπ68 ὁδοὶ, [Π6 ψο]9 Ὀοΐηρ (ἢ 5 ΒΙΚΕΪΥ 
ατγιϊδὶίο. ΤῊ δίοτιῃ ἰ8 ἀοδογ θὰ πὶ ἴπγοο δίαμκοβ. “αἱ ἔγεὶ 
ἀιτ 6 ποαγὰ ἢ (Π9 οχίγοπιθ αἀἰθίδηοοθ οἵ 16 ἰκθθοσδὲ ὨΘΔΥΘῊδ 
(νοσβ. 8, 4), ἴῃ ἐπ ΓΑΡΙΙΥ ἱποσγϑαδίηβς ΡΟΣ ἱξ ΟΟΥ̓́ΘΣΒ [1:6 

ἰο {πο ἐ{16, ἐξοδίου σκηνῆς (Λα ρ., ἱποογτοςοίγ, ἐπ 
εοπϑωπηιπιαίίοπε ἰαδεγπασμ), ν ἈἸΟὮ ὉΠΘῺ Βοοιθ ἰῸ 
ἱρὶν, ταῦ ἐλ 88 {Π6η βυαιρ (})6}11286}} οὐ 486 
οἰοδίηρ, ἀΔΥ ([μογ. χχλιὶ. 20) οὗ 1π6 ἴοαβὶ οὗἉἨ ἰδ 06 7- 
5806]1085 (δλενεπὶ Αχογοίλ). ἴῃ [ῃ6 τη α]9 ἀρ68 ἰΐ 
γγ88 0864 88 ἃ ΡΥΒΥΘΡ αἰτίη; ΒιΟΣΙΏΒ 8ἃ8 8 ῬΥΘΥΘἢ- 
ἰἰσῃ οὗἉ δίγοϊοβ οὗὨ ᾿ἰσῃιπίηρ.- 9 ῥτοϊοηαοα χ6- 
ὐρνα δ αν Ὑ1Π [86 ῥσορμοῦ Φογοιλ δ 8 ΓΘ ὙΘΓΥ͂ 
ψθδἷς. 

ϑίγ. 1. εν. 1. Ϊομδ οὗ 6 οἄπ.---[4.γΥ͂., Ο νςἊ 
πιϊσλίιν}. [1 18 φτδιμπιδί: Ἐν δηὰ οἱ γιπο]οσ ΘΔ}} 
Δα πιΐβϑι Ὁ]9 ἰ0 ἰγϑηβίδίθ, 80ὴ8 οὗὁ 1ῃ0 πΐ ἘΠ Υ͂ Ξε 
τοὶ Υ ΟὨ68, ΤΌΪΘΓΒ, ρυΐπσοθβ, ((ἢ6 ΒαΌδ᾽η5 δὰ 
ΙΔΗΥ͂ δηοίθηΐ ᾿πἰοΓρΓΘί6 18) ; 80 ᾿ΙΚανγ 86 80η8 οὗ 
1018 --α βογσυϑδυὶϑβ οὗ ἰά4ο]5 (. Ὁ. ΜΊίοι., θδάον- 
Ἰοΐῃ, Μυπιΐϊηκθ). Βα γοῦ. 9 ς. 18 δραϊηδί {1686 
ἐγδηβἰαἰΐουϑ, ἴῸ {Π 086 γῆο δ8τὸ βἀἀγοϑβοά δτὸ ἷἰπ 
ΒΟΑΥΘΩ ΔΌοΥθ. ΝΟΥ Εἰξπι ὭοΥΟΥ οσουγα ἴῃ ἐδ6 
υδαᾶρο οὗὐδο Ἰδηρύδρο, 88 »ίωγ. πια7εδί. χιὶὮἢ ἃ δὶ ἢ- 
ξυϊαν τπηρϑδηΐηρ, Ὀὰϊ ΘοΟΠϑΔΠΑΥ, 88 ρ᾽ γα], ἀοβῖρ- 
πδίθϑ (86 σοάβ οὗ [6 θαι μοη, ἔχ. συν. 1]: χυϊὶΐ. 
11; Ῥβ8. χου. ὃ; χονΐ. 4: χονϊϊ. 9, (6 ϑεὸς λεγό- 
μενοι, 1 ον. υἱῖῖ. δ, ἰῃ οοοίγαβὶ ψίὶιὰ νυ οτὰ {116 
ἰτυο αοἀ Φομονδὴ ἰ8 ο8]16ἃ Ζ) δϊΐηι (Ώδη. χὶ. 86) 
ΟΡ ἱπάορα δὲ ἰολΐπμ (708. χχὶϊ. 22; 8.1. 1), Κε 
λαδἰολξπι (Ὁ θαι. χ. 17) οὐδ λαξίολϊηι (ΡΒ. οχχχυὶ. 
2), Ὀθόδι8θ ἐδ 680 βοὴ58 παγο 11|ὸ ν186 (}}6 δια οὗ 
Εἰολπα (ῬΒ. Ἰχχχνὶ. 8). Τβογοίοσθ ψ͵1ὸ σδπποῖ 
ἰγϑῃβὶδίθ δ ὁη66, 8008 ΟΥ Ομ άτοη οὗ αοα (δερί. 
οἰ αἰ.), ΟΥ̓ 8017 (86 ρ᾽ γα] ΤΑ ἰῆπι ΌὉΥ τοΐθγθηοθ ἰοὸ 
{86 φγηδιυιηδίῖ68) ἔοτπι (ἀοβοη. ἀγαπιπι., ἃ 106, 8 : 
Βνδὶὰ α΄ ᾿ελτγόμεολ, ἢ 2170 6) οὗἨ δὰ αἰϊγδοῖῖοῦ 
ἴῃ σομ ΡΟΒβι υἱ0η 88 Εἰχ. ἰ. 11, 1 Ομιγοη. υἱὶ. ὃ (0) 6 
Ἦοἰΐ6), οὐ ὈΥ͂ {880 Βαρροδί(ΐοπ ἐἰαὶ ἰξ 18 8 ρὶυταὶ 
οὗ δοη ΕΕἰ., ἰοτιιθα ἴον 1:0 ΔΏΔΙΟΩΥ οὗ 188. χὶϊὶ. 
22, οοἴηρατοὰ σὶ τον. 7; [88. 1ϊ. θ, Θουπιραγοὰ 
τ ἢ αοη. ἰχ. 12: 76 γοι δ χ]ϊὶ. 8 οοπηρατοὰ ψ ἢ 
2 ὅδῃι. χχὶίυ, 4 (Ηἰϊσῖ). Βαί ἱΐ ποῖον ὑπ ἢ 68- 
16 χοὰβ ΠΟΥ (δοῖγ Β0ὴ8 ἃγὸ δα ἀγοβϑβοὰ δογο, Ὀπὲ 
ΙΔ 680} (Πὸ ἀπσεῖς, (6 (1686 οοηδίϊ(ι6 (89 
ΒΘΔΥΘΏΪΥ͂ ΘΟΙΏΡΔΗΥ͂ Βυγγουπαΐης αοὰ (200 ἱ. 6 ; 
ἰϊ. 1); 16 Βοδυ ΩΪΥ Βοβ (1 Κίη 5 χχὶ!. 19; ΝΒ. 
ἶχ, 6), ψβοβο ἀυ(γ 10 18 ἰο ὑταῖβο αἀοὰ (88. Ἰχχχῖχ, 
δ; ο11}. 20; 200 χχχυὶ!. 1, σοπιρ. [κ48. τἱ. 8). 
ΤΉο80 τὸ 66]}1]6, υϑιἈ}}}, 80π8 οὗ δίολίηε (6. 

σο16 νἱδ οἷο Ὠοαύθηθ (τότ. δ-7), ΔΉ ΔΙ οοπι ας ἤγου ἴδ 
πουίῃ δῃὰ ἀοδοθηα πᾷ ΟΟὨΒΙΒ ΠΟΥ ΟΡ ἰΐ ράβθοῦ ΔΝΑΥ ἰὰ 1.8.6 
ἴδαν βου ῖη.᾽" Ῥοόγοντο: “ Τ6 δίγυσίατο οὗ [86 Βοἷθ 18 πἰ ὮΙ 
ατγἰϊδοία!, δηὰ οἰαρογαίθα ὙΠ ἃ ΒΥ πε ΙΥΥ οὐ ἩΒίοΝ ΠΟ πυγθ 

τίοοϊ δρϑοΐπιθη οχἑβίβ ἰῃ θῦτον. Βαΐ ἐπ 8 ον ἀθ ΠῚ ατεὶ- 
οἷδὶ πηοάθ οὗ σοϊῃροϑιῖίοι ἰ86 ὯΟῸ οἤθοὶς ἴο 1.16 ἴΌΣι 9 δηὰ ἤτο 

οἴ ἴμο Ροορί δ βϑηίτ, ὨϊοΝ Κίηα 68, δηὰ ρον, πὰ δυθορα 
ΔΌΠΕ πὶ δι} (6 ἴγϑοάοπι δὰ πιδίθβιΥ οἵ ἴη6 δβίοιτη τ 
ψθοΐο Βα] πὶ ὥτο" οὯ6 οοπεϊπυσὰ εἰγαίη οἵ ἐγ ΠΡ μβδὺξ ΘΧ- 
υἱιδείοη."--Ὁ. Α. Β.] 

. ἐωβυλελώρρεν οἱ ἴα Ῥεδῖτ ἰηἀ] κ68 ἰὮ ἃ βογίοα οὔ δκιοξ- 
Ὁ] Ἰηπίογρτγοίδιίουθ. ΣΟ Ψ}}} κἷνο ἃ ζϑιθγα δρθοΐπηθη ΒΘ ΓΘ 
φῃἰοἢ Ὑ{Ἐ] ἄο ἴον ἴτὴ6 πο] Ῥβλΐηι. “719 γοΐοο οὗὁἨἩ ἐδ 
τοσηάον, πὰ 180 8686}} οὗ ἔπ ΠΤ ΒρΟΚο ἴο ἐπο Ρεδ] δὲ, 
οἵ 116 πηδηϊ οδίδηοπα οὗ ΘΟ δ ΚΊΟΓΥ οὐ Μοπῃΐ Βίιδί, αἰιλὰ 
τη οτ πὰ ᾿ἰκἰηίρΒ, αἱ [86 αἰτίης οὗ ἱ8ὸ ἴεν (ἔχ. χὶχ. 
106). Τ θη [89 γοΐοϑ οὔ ἴΠ9 ᾿ογά ̓  γγῶβ Ὠοαγὰ, ὧϑ Ἀϊοδοθ ἄο- 
βοτὶ δο6, ἩΠ| οχοοοδιης ΡΟΥΘΓΡ (866 ἔχοά, χίχ. 19; χχ. 18), 
δά ἰἰ δουπάοα ἕογὶβ ἰὴ τῃ6 τπυπάογθ υὗ ἴμα ))δοδίοκειο. 
Ἡδῦοςο ἐμ ο Ηοῦτγον ΟΠ ΓΟ; οοῃηθοίσοα {Π|ὼ Ῥδαῖ πὶ ἢ Ῥϑηξ »- 
οοϑὲ, ἔνο Βοδοῖ οὔ {11ὸ Οἰνίος οὗ [Π 6 ἔδν ; δὰ ἰὰἃ [80 ΟὨ τ ϑ- 
εἰδὴ ΟΒυτοΣ (πἰδ8 Ῥβαὶηι, υϑθα ἰη ἃ ἰδῦχο ρογίίοη οἵ ΟΒείσξϑει.- 
ἄοτῃ δὲ ἐο ἘΡίρἤδην, δὰ ΔἸ ΠΠὩκ, δαὶ ἀοοθα, ἰὰ ὁ .ὁ βογίθα οὗ 
116 οοἴδγνοϑα οὗ ἔθ Αδορηδίοῃ, ΖΏΔῪ ταὶθθ ἴὯ0 ἰδου! δ ἴο ξδ 
εἰοτγ οἵ ἴθ Ογοδίογ δὰ Ἐϑάθθαιοσ, τηλϑη εσίοαὰ ἰῃ ἴον ὧ5 
Ὑ6]1 85 ἰῃ Ρονοῦ ὕροὴ οι, δηὰ βδῃονίης Ηἰδ σίοτγ διὰ 

Ὑ6Σ ὉΥ τί αἴης ὑροη [89 οἰουάα, ἀπὰ Ὁ βΒοῃαΐηνς ἀοση τἢλο 
ΟΥ ΘὨουξ, (0 Οοτηζτίος, ἔἴγοπι Ὠοατοη δὶ Ῥοηΐϊοσοδί, υυΐτἢ 

ἴδο φοπηὰ οἵ ἃ τυδίης το Υ Ἡ]ηά, δηὰ ἰπ ἤδιηοα οἵ το 
ΝΣ ἸῊΝ 2), ἴο οἰγοραίθο δῃά οοτοίοτε Ηἰα Ομ τγοῖ."--Ο 
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γί. 2, δὰ ἴῃ {1.6 Ρϑββαρο οἰἱοα ἔγοπι 00) τ ϑὴ ποὶ 
Βειοϑὰ πιαἰεδολὲπε τὶτ ἢ δροοὶδὶ ΓΟίΌΘΏ09 ἰο ἐμοὶ 
ἀσιγ οἵ ἀθεϊατί προ δηὰ οχϑουϊϊηκ [86 Μ|ῦ'}} οὗ αοά. 
ΤῈ67 δῖὸ ᾿ἰκονίδο ἀοδβὶηδίθα 88 ἐμη6 Βοϑὲ οὗ (89 
Βοὶν ομο5 (ζεαοδλῖηι) ΦοὉ γ. 1 ; χυ. 15, νν δὶοξ βυγ- 
τοαῃά Φοονδ, ΡΒ. ἰχχχίχσ. 6, 8, δη ἃ μι ΓΟ Ὺ μΡᾶ- 
γ8}16] τ ἐπ οπὶ, Ῥ9. ᾿ἰχχχίχ. 7, ἐμ δοηᾶ Εἰ ἶπι, 5ὸ 
δαὶ ἰδεγθ οδϑὴ Ὀθ πὸ ἀοιδὺ οὗὨ ἰπ9 δθη80 (8. 
ἰχχχὶϊ., οὐ πος Ηυρἕο]ὰ ἰΔγ8 χτϑαὶ βἰγϑβδ, ἰ6 μοὶ 
Δρρσγορτίαιθ παστο). Τ8ο ΟΠ Δ]α. ᾿ἰἰκοντΐδθ οὐ ἐδ 15 
Ῥδεβδρθ 888 [: 9 δύ ρΡὮΓδδο, ᾿ιοϑὶϑ οὗ δῆ κο]5. Τ86 
ἴοται οὗ (89 οχργαϑδίοι ἰ8 ὀχρί δὶ πϑὰ ὉΥ {πὸ ἴδοί 
δι (90 ποτὰ Φ ἐπὶ 88 τ 6}} 88 Κἰολὲπι Ὦ88 ἃ ζ6Π6- 
τὰ] οϑδηΐϊης (5. Υἱῖϊ!, 6) διὰ ννῶϑ δρρ θὰ ἰοὸ γδ- 
τὶοῦϑ Ὀοϊηρ5 οὗ βυροσῃαίγδὶ ῬΟΥΘΣ, ὙΠῸ πιϊρσδς 
δο (09 οὈ͵θοί8 οἴ τοὶ] κίουϑ τούϑγθηοο, δηὰ ἐδδὲ 
(9 ἀχσρτοδϑῖοη ὄεη, δεπᾶ ἀϊὰ ποὺ αἰ ΑΥ͂Β ΟΧΡΓΤΘΒΒ 
(89 Ρῃγπὶοαὶ ἀογίγδιΐου ἐμοῦ ρσοποχαϊίοα, ναΐ 
ῬΑΓΟΥ Ρ γσὶο8] δθὰ Ῥασ γ ποτὰ] ἀορομάθῃοο, δηὰ 
ἱδοϊθάοαὰ ἰο50 ψ͵πῸ ἯΟΓΘ (ΠὨ08 ἀοδὶχηδίοαὰ ἰπ ὁ0Π9 
Ὀοάγ. ΤΠΘΓΟ 8 ΔΏΟΙΒΟΡ ἰγδηβίδίΐοη ἰπ ἰμ9 ϑορί., 
γαϊκς., ὅγν., Φοσοῖλθ, “"80ηὴ8 οὗ γϑῃῆιβ,᾽᾽ 88 ἃ ἤρυ- 
τοιϊϊνοθ ἀεδδὶ κηαίίου οἴ (Π0 δδοῦι ὅσο. 7686 ἰγϑδῃθ- 

Ἰδιϊοηδ Ἰοδὰ ἰο (9 τοδάϊηρ Ὁ Ν, τ δῖοι ὅ οοἀὰ, 
Κεππηΐο., δηὰ 4 ἀο Βοϑβϑὶ ᾶυο, 0 1 18 τ ΡΓΟΡΟΥΪΥ 
οχρίδἰ δὰ, δίησθ 19 τοδάϊης 5 οἷο ἰουπά, Εχ. 
χΧΥ. 16; 2οὉ χὶὶ. 17; σοῖς. χχχὶ. 11 (βἰηφυ αν); 
Χεχὶΐ. 11, τ ογο ἐδ 18 ἐαπἀδιιθηίδ] τηθδηΐϊηρ οὗἁ 
δίγεπσίᾳ 18 ὙΘΥΥ͂ δηοϊθηί, 2 Κίηρδ χχὶν. 1δ, ουϑῃ ἴῃ 

ἰδ ἴοτα Ὁ .1.--Αἰνο ἴο ὅϑβονδ δίουυ δη ἃ 
ΒΘ ΚἸὮ.---Τοϊβ 15. ποὺ ἰο Ὀ0 σμαηζοα ἰηΐο “δΒο- 
ΒοΥ δηὰ ῥγαΐβο," δυΐ ὑμ0 οἰνίης ἰδ 8 ἐγίδιεγα, 81 
οὔετϊηκ οὗὁἩ (80 ἰγίδαϊο ἀὰο ἰο ἰμ6 ΟἸΟΥΥ͂ δηὰ 
βιίγοηχὶ οὗ αοἂ; τοσορηϊτίηρς ἰὲ ἰῃ πότὰβ δηὰ 
ἀοοάδ, 8 ὀοῦναε δόξαν (Αοἰ8 χὶΐ. 28; [μπ||κ0 ΧΥΪΪ, 
18; Βοιι. ἵν. 20). 

γεν. 2. πὶ ΒΟΙ͂Ρ δἴτὲ10.-- - Τὴ 16. [86 ῬνῚ ΒΥ 
δἰἰἶτο π5οἀ δἱ ἔθϑίϊνδὶϑ ἰῃ ἐμ βογνῖοο οὗ αοἀ (πιοδὲ 
ἱπίετργοίο δ δηοθ 0Π6}}, ΡΒ. χοΥϊΐ. 9: 1 σδγοῦ. 
χτίὶ, 29, ἰῃ πρϊσὰ ῥυίοδὶβ δηὰ Τιονΐθβ 1 Ἰκ ν 1860 
ατομο Ὀεΐοτο τ Γοτὰ πεῖ πιυδῖο τ ΒΘ {Π 6 Ὺ 
ποηϊ ἰοτί ἰο ὈΔίι16 (2 ΟἜγοη. χχ. 21). Ηυρζο]ὰ 
οοποϊυάοδ ἴγοτα ὑπο ἰαϑὺ Ῥαβϑαρο, πθγο ὙΠ ἰδ 

οορδίγιοὰ τῖϊ ἢ »Ἁ δηρὰ ἔτγοιῃ ῬΥοΥ. χὶν, 28, ἐμαὶ 
(86 τοΐίϑγθῃοα ἰδ Β6γθ ᾿Πκουγίβο ἴο {πὸ Ὠἰνὶ 9 Σηδ- 
68:7 δηὰ οἸΟΣΥ (60 Αᾳῃ]}]., ὅγιηιπηι., Ομα]ὰ., 936- 
τοῦθ, Εἰ 61}, ἀπὰ ἐμδὺ (8 σοπϑίγιοίίοη τὶ 3 
ἰποϊυἀδ8 ρου Ρ5 (μ6 ἰὰθ8 οὗἨ (δ μἷδοθ, τ οσΘ ἰΐ 
68 ΓΟΥΟΔ]ο, (μδὶ ἷἱβ, ὑῃΠ6 βδῃοί δῦ. Οαὶϊνίη, 
Βαῤίης., ΟἸοτὶς., ἴον ἐλ 9 βορί. δηὰ ϑ'γεΐδο, δἀορὶ 
86 Ἰδίϊον υἱὸν δἱ οη690.---Τ 0 χοδαϊηρ ἰῃ ῬΒ. ΟΣ. 
8 ἰδ ποί ΘΓ οὶ οοτίδία, Ἐ 

ϑιν, 1, 7ον. 8. 9:6 νοΐοο οὗ ϑοξμονβῆ.--- 
[Πυρίρ!]ά : “««Ὑ 8 18 ποί ἐὐεγψ δά! Ὁ]9 ἀθοϊαγϑίϊοι 
οἵ Οοὰ ἰη παίᾳγο, τυ δίοι Βρϑδῖκβ ἰὸ υ8 δ ἐμ βϑῖηθ 
πιο (ΗΠ οκοι., Ηοἴαι.), Ὀὰι δ ΟὨΪΥ ἃ ροοίΐοδὶ διὰ 
ἐμ ἀκ πδίαθ οἵ ἐλμπάεν (οορ. Ῥδ. χυϊὶ. 14), 
ἐδδι ἰ86 (89 πιυγηιεγίησ δα βοοϊἀϊῃρ οὗ Ἰογαίἦ (οοτα- 
Ῥᾶτο Ῥββ. χυδὶὶ. 14: οἷν. 7), νὰ ποῖ, ἰῃ 60Ὲ- 
[Γδδὲὶ ὶ {8:0 ογοαιγο ψονὰ, {6 ἰπίογδγοηοο οὗ 
Οοὰ ἴῃ παίυγο ἰ8 δοῃπῃοοίοα, πο γεείγαΐπ δυὰ 
ἀοδίτογε."--Ο. Α. Β.]1--Τῆο ριϑαὶ υυαῖθυβ διὸ 
ΔΌΡΥ ποί δὴ δ᾽ Ἰοχζονγῖσϑὶ ἀοδὶ χπαίϊοη οὗ [89 
εοἰϊενίςε σεπίίμπι (ἡ. Η. Μὶοἢ.), ποῦ Βαγα ϊγ ἐδ 
Ἡδίογβ ΒΟ ὙΟΘᾧΓΘ ΔΌΟΥΘ [ἢ9 τϑι] οὗἨ ΒΟΔΥΘῺ 80- 

ὁ [Ρετότῆο: "ἦε λοῖν νεείπιεηπέε, Ἡδανϑα Ὀοίης ἐπουρῆὶ οἵ ὧϑ 
286 ἐτοδὲὶ οἶδ, ἀπά 81} [ἢ9 ἩψΟΥΒ ρΡροῖα πότοι 60 οἱοϊῃοὰ 
ἴ5 ἀδνὰ ὑατηουῖδ, Δηὰ ἀοίπας μογροῖυα! δογνϊοο."--ΟὉ. 4.8. 

οογάϊπρ ἰο αθ5. ἱ. , Θορ. Ῥβ. οχὶν!ἝἹἹ. 4 (ὕπι- 
Ὀχοὶ!, Μδυγου), θα οἰἰπ ον 1080 οὗ τ0 Μοάἑιο;- 
ὕϑποδη 3968 (). Ὁ. Μίοϊι., Μυῃι.}, ΟΥ δογγοβρουᾶ- 
ἱπς ψὶἢ ἐπ θορσίοΐηρς οὗὨ (0.9 ἀοϑογριίοι, {1.099 
οὗ ἰμὸ Ἰονοσγίηρ οἰουάβ. Ῥδϑ. χυΐἱὶ. 11; οἷν. 8; 
ὅον. χ. 18 (πιοδὺ ἱπίθγρυγϑίθτβ). 

[νεν. 4. ἘΒ νοΐοθ οὗ οβονδὴ ἔῃ ρονσοσῖ 
ΤΠ νοΐοθ οὗ Φοονδὴ ἐπ τα ΘΒΌΥ |---ΑἸοΣ- 
δου: “Ϊὴ ΡΟΜΘΡ, 1 ΙΔ ΘΒ, ἡ. 6. ἰηγοϑίοα 
τὶθὰ ὑμ686 αἰγὶ Ὀα 68, ἃ Βίγο ΘΚ Οχργυθδϑίου {88 
{16 οογγοϑροηάϊης δα ]θοινοβ, δίγοησ ἀμ πιαϊοδίϊο 
πουὰ Ὅ6, δηὰ οδογίϑι ΗἸΥ ΏΟΣΘ πδίαγοϊ δηὰ δοη- 
Βοηδοΐ ἰὁὸ υϑᾶζο ἰδδὴ {π6 οοηϑίγαοίΐου ὙΓ1Ο6Ὰ 
ΤΩΒΊΚΘΒ ἐδ ἃ ΤΏ 676 βίρη οὗ (δαί ἴῃ ὙΠ ἢ βοιλοί ἰη ας 
6180 οοπ 8188." --Ο. Α. Β. 

ιν». Π1. εν. ὅ. Βγϑαίσοῖ ἴ89 οϑᾶδσα οὗ 
ὩΘΌΔΠ ΟΣ .--Τὴ6 οϑάδγβ δὰ πιουηί δἰ 9 8.9 ποὶ 
ΔΙΙοχογὶοαὶ ἀοδὶ παιΐ οῃβ οὗ (1:6 χγϑαὶ οῇ 98 οὗ (6 
θα, Ῥδγίουαυ οὐὗὅὨἨὨ Βοδίμθη Ῥτίηοαβ (86 
ΒΔΌΘΙΩΒ δηὰ ΤΩΔΩΥ͂ δποῖθαϊ ἰηἰογργείογθ), δὰ 
(80 οοάδτα οὗὁἨ ΓΘ ΌΔΏΟΩ ΔΓΘ ΠΟ ΠΊΟΥΘ ρμοθίϊοδὶ 
ἀοϑὶ χηδίϊουβ οὗ 86 δἰ κοϑί δῃὰ σἰγοηροδὶ θά γϑ 
οἷον, Βοβοη., ἤθηρϑί.), ἰμδη [116 πιοιιηἰλὶπ8 οὗ 
δος δηὰ βἰγίοη δπαὰ (μὸ ἀθβοτὶ οὔ Κδάθϑβῃ 

ΒΓΘ ἃ ΡοΘίΐοΔ] 180 οὗ ἱπαϊν ἀ}8}8 70γ 89 Μ 110] 
914858 (Η υρζο]ἀ). 

γον. 6. Μαϊοῦ ἴθι δἰεὶρ 1119 8 οδ]ΐ.-- 
[Ηυργΐοϊὰ : “ Τὶ ἰ8 8 Ῥοοίΐοαὶ Ἀγρογῦοϊο οὗ ἰδ 9 
δλαζίπσ οὗ {6 οδυίδ, 88 δίϊου νατὰβ οὗ (μ9 ἀσβογί, 
ΥΟΣ, 8, ἰκὸ δὴ δαγίῤφμαζεα οσσαβίοποα ὉΥ (80 
(υπάοῦ ; δ βίδμαϊης ἴοαίυσο οὐ ΤΠ ΘΟΡ Δ 1685 
(υἱά. ῬΒ. χυϊὶϊ, 7 8ᾳ.Δ. 850 οὗ πιουπίδίη9, ΡΒ. ΟΧΙΥ. 
4, 6, νἱϊ ἃ δἰ πιῖ αν σοι ρα δοὼ ΜῈ τ δὰ 
Ἰδιῦθ. Τ|ο βυβχ, ἐΐσπι (Ὁ), ΧΟΙΘΓΒ ποῖ ρῥυὶτηδ- 

ΤΙ ἰο (86 τηουυϊδίηδβ οὗ ΓΘ Όδηοη, τ δἰο δ ΔΥῸ 
ταθϑηϊϊοηθα ἴη {6 δοσοηῃὰ οἷαυβθ, 88 ἸΩΒΩΥ͂ ἰηἰ6Ὁ- 
Ῥγοίοσβ (ούθὰ Εν], Ο]8}.} δα ρροβο, Ὀὰῖ ἰο (89 
οὐάατε ταϑηιϊϊομθὰ ἰπ 86 Ῥσχγουΐουϑ υθῦβο (οἷ 6 Ὁ, 
ο είϊο, Μαυτγον, Ἠδηρδί., Ηἰιζίς, Ὁ 6}}12868) ; 
οΟΥίδΙΪΥ ΟὨἿΥ ἰῃ σοηβοαῦθηοθ οὗὮὨ ἴμ0 δκὶρρίης 
οὗ (86 τηουηἰδῖηβ οὐ ΜὨΐοΝ ἰΠ6Υ δβίδπά, δηὰ 
ἐμογοίοτο ΠΟΥ ΔΓΘ τηθηϊοηθα ἐδβοη ον 98 ἴῃ {ἰδ9 
δοσοηὰ τηϑιηῦογ."--Ο, Α. Β.].--δθὀὩ᾽τίου 119 ἃ 
γουηρ Ὀσ841ο."---ἰτίου (οἰ ΠΥ Ξε  ἐπὰπι6 Ὁ, ΟΥ 
οοδὺ οἵ π8}}} ἰ8β {ῃ6 δηοϊοηὶ βἀοηΐδ Ὡδιηὴθ οὗ 
Μι. Ηοσιθοῦ, δοοοσγάϊηρ ἴο Ὀουί. 1ἰϊ. 9, (89 
δἰ χθοῦ Ροδῖς οἵ {16 θδδίθγῃ ΓδΏρο οὗἨὨ ᾿υϑΌβῃοη. 

γον. 7. ΟἸϑανϑῖδ ἴΠ9 ἤδη)68 οὗ ἢτο.---Ἴ 18 
ἷΘ 8 Ῥοοιΐδα] οχργοδδίοῃ οὗ ζογκοὰ ᾿ἰχμιηίηκ. 
80 δγτνίδο, Ομα]ά., γδίδ᾽]., Βυάΐηρ., ὅ. ". Μίοδ. 
δά πηοδὺ γϑσθηΐ ᾿ηἰοΓρτυθίοσβ.Ό Τὴθ τηοδηΐης οὗ 
89 νογὰ ἐδ γοπάοσοϑα δοσίαΐῃ ὉΥ [88. χ. 16, σῇ θσθ 
18} Σοίογθῃοο 8 ἰο οἰοδυίηρ {ποτ ἡ ΤῈ υδιιαὶ 
πιοδηϊηρ : δον Οοαἵ, ΡαΡ συ] ΔΥΙῪ βίου θδ δηὰ ἔγοπι 
δίοῃϑθ (βορί.), 18 Ῥοββὶ Ὁ]0Ὸ Πθῦθ, ΒΊΟΥ ἴῃ (ἢ 9 
86η80, (δαὶ ἰδ9 δηηοβ δῦ Ὀοδϑίθβ οἷι οὗ ἰδο 
οΪου δ, 88 βρδυῖ ουαὺ οὗ ἴμ9 Βϊηὶ ((α]ν᾽η). Βαυὶ 
(6 υϑυ8] δποϊθηῖ ἐγδηβ δι ΐοα, ΠΟῪ 88 ἤδηποϑθ οὗ 
ἢτο (μὰ 8ογ), οὐ ὙΠῚ8 βαπιοθ οὐ ἔγο (δ ἷοσ, 
Ησοηρϑι. [ΑἸοχδῃά6}}) 18 δραϊπδὶ {86 ἰδπρυδίο. 
Απὰ {86 1ηἰοτρτγοίδιίοη: ἰο ουἱ οὐ (Π6 Βδτηθ8 οὗ 
το (τοῦ Ἠοίμδῃπη),, ἰμαὺ 18, (λναῖ (Π}6 βίου ψὶπᾶ 
Εἶνοδ αἀἰγοοίΐοη δπὰ ἴογῃι ἰο ἰμ6 Ὀϊοσίης 88ῃγθ8, 
δΔοΥ δ ἃ τωοῃδίγουβ ἄχιγθ. 

τ ΤΩΝ ΈΒΕΙΑΙΕΕ ψοιμρ υπϊοονη--οἷα. Ὠοῖθ8 οἢ Ῥα. ΧΣΙΪ. 

Ὴ [Ροζονδ: “ὙΠ ΟΥΟΓΥ ΓΒ υπ άογ-ρ αὶ οοτηδ8 ἴπο ἐοΙι Ὁ }6 
(οτκεὰ ᾿ἰκμ πη, δο αἰγὶ Κίς ἴῃ ἰγορίοαὶ πὰ δαδίοσῃ ᾿δηάμβ. 
τ᾿ μὰ πάω ΒοῦΡρϑηῦ 1 κὸ δαδῺ ἴδ κίτϑῃ ἴῃ ἃ ἴοντε τοεώδ." 
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ϑίτ. 1. εν. 8. ὯΒο τὶ ἄθσηθϑα οἵ Σζα- 
ἃἀθΒΏ.---Καάοοῖι, 1ἰογ8}}γ--ϑοὶ ἀρατί. πὶ ν᾽ 88 
(μαὺ Ρᾶτὶ οὐὗὁἨὨ ὑπὸ Ατδυϊο ἀδϑβοσὶ τγϑδὶ οὗ ἴμὸ στα- 
πιο δηὰ ῬΡΟΥΡΒΥΓΤΥ τοσηίδίηδ οὗὨ Εάοπι, σα 
ΔΒ 8 ρακί οὗἉἩ ἰὸ ζγοδὶ ἀεβορί (Ὀοϑυΐί. ἱ. 19; χὶες 
24; 276γ:. ἰἱ. 6), δῃὰ ν᾽ ἴο νγῶ8 οογεγοα πὴ Ἀ1}}5 
οὗ οδὶκ δπὰ αἀγίθ βαπὰ, Οουρ. ὅθῃ. Χχ. 4; 
Ναπι. χὶϊὶ. 26. 

ϑιγν. Υ. ον. 9. Μαϊσοῖβ ἴμ9 δἰπᾶβ ἴο 

οδ1νο.---ἰὨδἰοδά οὗ ἰπχα] (86 β'γγίδο γοδὰ πΥγκ, 
ολ 5, ΟΥ ἰδ 188, δ ἃ Βοπιο  ἰογργοίοσ (ον, 
ψεπθιδ, Μυπίϊηρ.) αν διοριοὰ ἱ(. Βυὺ ΦΖο" 
Χχχὶχ, 1 84ᾳ. ἀδοϊάθβ ἴῸΥ (86 υὑδ06] τοδάϊηρ, 
δα 8 πού ἴῃ ἔδνον οὗ {89 τίου ἰμαὺ ἐμ Τοΐοῦ- 
ΘΏ0Θ ͵8 ἰο ἐδ ΒΕΥοΓῸ ἰδΌοΣ οὗ (0 Βἰπἀδ ᾽η οαἰἷν- 
ἴῃς ἴὰ ἐ!ὸ τλοηΐ οὗ Μαγ, νοι 16 σοπάοτϑὰ 
οαϑίον ὉΥΓ (μ6 δβίοσῃι (Βοοδαγί, Πίσγος. 1.. 110. 8, 
οδ8Ρ. 17, δέϊον ἐμ ΒΑ ΌΪη8), Ὀὰ οὗ 8 Ῥγοιηδίατθ 
ἀο τ ΎΥ, Ὀγουρῦ οαὐ ὉΥ {γχαῦ, 881 βδδ. ἱν. 19 
8α., ἴῃ [86 ο086860 οὗ ἰΠο ψ͵]ὶ|ἴ9 οὗ Ρμϊποῦδθ. Τμΐβ 
ἦδ Ὁτουρίιέ δυουϊΐ, δοοογάϊηρς ἰο Ρ]εγ (ΠῚ. Λιαί., 
ὙΙΠΠ., 417), Ὁ. (λο ὑδυπάον οὐθὴ τὶν ΒΟ] ἸΔΥΥ 
ΒΈΘΟΡ, δηά, δοοογάϊηρ ἴο Ενγα]ά, ἐδ Ἰἰϊκον 180 
ταθηϊοηθαὰ ΌὈΥ Αγαῦΐο δυΐβοῦβ Ψἱ 8 Γοΐογθηοθ ἰο 
μὲη ἀ5.--ΑπᾶἋϑ δὲσρρϑοδ ἔοΣθΒ18.---Τ 18 6. ποί 
οὗ Ἰαγίηκ Ὀδτο {Π6 τοοίϑ οὗὨ (89 ἰγθ008, ΟΥ οὗ [86 
ἕογοδι ὈΥ ὑλὸ νυἱπᾶὰ (ἸΏ ῺΥ οὗἁ ἴδ} οἷον ἱπίθγρσο- 
018), 80 ποί οὗὨ Βἰγίρρίης ἰμ9 ἴσϑοβ οὗ ἐμοῦ 
Ἰοᾶνοθ δηὰ Ὀουχὴβ ὈΥ ἰδ βίογια ((δἷν., 86- 
115 80}, οΥ ὉΥ (86 διόνον (ΗΠ σα), Ὀὰΐ [86 ἈΘ6]- 
πᾳ οἱ οὗ ὑμὸ Ὀδεὶς (09] 1. 7) ὈΥ ἰδ ᾿ἱρεϊπίης 
(ΒΡ6.), δίαοο 6 ποτὰ ῬΥΟΡΟΣΙΥ πιθδῃ8 “ ἀϊ6- 
ϑονον᾽" (ϑορί., Φογοπιθ, δα κὶ, ᾿αΐϊδον [Α. Υ͂.]7). 
--Διοᾶ ἢ Εἰ πα Ἰϑέρ]9 βρϑαὶεα ΘΥΘΣΥ ΟἿΘ: 
εΕἴοτν 1--- πὸ ρα]δοο οὗ αοα 8 ποὺ ἰδ Θασί ἢν 
ἰθταρὶο (ΒΑὈὈΐη8), οσ ἐδ Ομυτοῖ (Ο(ἰνίπ δηὰ 
τχοβὲ ΟἷἋοΓ ἱπίεγρυοίθσβ), 80 [10 7180 ποὺ (89 
ἩΟΣ]ὰ (Ο(Ἰ6γῖο.} ἰῃ 816.) ΒΘΏ8Β6 ἱΐ 18. ἱπιρΡΓΟΡΟΥΪΥ 
ἰσδῃβαιθα “1 ΗΒ θῃίϊΐγο Ρ8͵8060 ᾽ ΑΛ ΒΡθ ΚΠ; 
θα Βοασθῃ (Ὁ πα]ά., αοἷον, δέ αἰ.). Τὰθ νδσίϊοὶ- 
Ῥἷὶο ὅπιοῦ ΘΧΡΓΘ8868 {6 δβἰπαυ] δηθοῦδβηθβθ οὗ (ἢ 9 
ῬΓαΐδο τῖῖὰ (80 (ΘΓΓΟΥΒ (Ενα]ὰ, Ὁ στο Ἠοΐαπι,, 

Ηυρίοϊ). Τῃοὸ βυβῆχ ἴῃ Υ2 ἰβ οογτοοίὶγ τοῦ- 
ἀογοαὰ ὉΥ ἰδ6 Ο4]4. πῃ ἐμ: Ῥδγαρῆγαβο : δ] Ηἶ8 
Βαυυδηίβ. [18 υδοὰ ἰῃ χοΐθγθηοσθ ἰο {9 ρῥγϑοϑά- 
ἴῃς “ἴῃ Ηἰβ ρδϊδοο᾿᾽ (Ηιἰσὶᾳ), θαϊ ποῖ ἴῃ ἀϊγοοὶ 
Τοΐθγθμο9 (0 (80 Ρα4͵δοο 1186]1:-- 118 ἰο(Δ] ἰγ (Η ὁπ ᾳ- 
βίο θεγαᾳ, [Α]Ἰοχδη 607), οὐ (ὁ ὑδθ δοὴ8 οἵ αοἀβ, 
γον. 1 (θ)ο ἤοί(6), Ὀυαΐ (9 δὴ ἱπάθβηΐίθ ζΘΏΘΓαὶ 
Βαδήεοί (Ηρ[6]α )---πᾶς τις (βδορί., 3γ1.), σϑίοδ 
ΤΟΟΟΙΥ68 108 ΙΏΟΓΘ ΒΡΘΟΪΒΟ τηϑδηϊηρ ἤγουν ἰῃ 9 60}- 
ἰοχί. [6] 2868 : “Ἅ1ὺ ΠΑρρΘη8 88 {πθ ροοὶ ἀθ- 
εἷγοὰ ἴῃ το γβ. 1, 2. ΦοβοΥῦδ γϑοοῖτοθ ὑδοὶς ὑμ6 
ΑἸΟΥΥ ἀἰδρίαγοά ἴῃ (μ6 που]ὰ ἴῃ 8 ἐἰπουδβαπαζοϊὰ 
ΘΟ 0 οὗ πονβεὶρ." --α. Α. Β.] 

ϑιγ. ΥἹ. γον. 10θ. ϑοβοναδβ δα8 δαὲ 6ῃ- 
Κδιομϑθᾶ αὔονο ἴδο ΕἾἸοοά. ---Τ}}6 ΓοΟΐθγθησθ ἴο 
ἐμ ΕἸοοα 18 ἀφο θὰ ῬΑ ὉΥ 86 δτίϊοῖθ, ραγεὶγ 
ὉΥ ἰδὸ πογὰ σιαδιξ (βϑγν. πποηβμἶ), αοη. γτἱ.-χὶ., 
ὙΞΪΟΝ 8 δορὰ ΟὨ]Υ ψὶῖὰ {π8 τοΐθγθησο. Απὰ 
(8 ΐ8 8 πού 8. τηθ να τϑοο]]ϑοίΐου οὗ ἐμ δοοί (Επ- 
81]ὰ, ΚυτίΣ), οοτηραγίης ἰὶ τσ ίὰ ὑπὸ ονογβοπίηββ 
οδοοίοα ὃγ {Π0 ταϊη-βϑίοσια (Βυάΐηρς., “. Ὁ. ΜίοΝ., 
Κδείον, ΟἸβὰ., Ηἰϊ2.), ΟΣ ἰὸ 80 ΠΟΔΥΘΗΪΥ οσθδῃ 
(Μδυνγογ), προ πϑΐοὰ Ο υϑοὰ 88 ἰη Ρ5. ἰχ. 4, 
ΔΡΡγογυοϑα ᾿ἰἰκοννδθ ὉΥ ΒδὺΣ ἴῃ 86 Ἦ οἰΐο᾽ Β ὁοτὰ- 

4 .ΓἘν δ] ἰγδηθίδῖοθ δὲ οὔθ: “ ἩΠ|δὲ ἴη Ηἱἰδ μαϊδου---]} 
ἐρανς ο1γ.,.-0.4.Β.] 

Τὴ 8.) δομονυδὰ δἰἐβ ϑηςσοηθᾶ, ϑβίποο 39" 
ἱπάϊοαῦθθ ποῖ ΟὨΪΥ ἰμ6 βογαὶ εἰἰΐηρ οὗὁὨ Φοθονδ, 
δα Ἰἰκονγίθο Ηἷ8 ῥιιάϊοϊα)]) δἰιίης (8. ἰχ. 7; 

ΟΧχὶΐ, δ), 1ἰ 16 Ὀοῖίον ἴο χοχαγὰ ἰδο Ὁ οἷος δθ 
ΟΥ̓ [860 ρΡυγροϑοξξεοῦ ρχοάυοίηρς ἰΐ (του Ηοΐαι, 
οϊἰι:86}}) ἃ8 Κὔβιογ, ΟἸ8ιι., ΗἸισῖᾳ ἰδῖκο ἱΐ, τ (ἢ 
ἃ ΖοηθΓΟ] ἰσίης οὗ {π6 ΒἸοοά ; οΥ ἰῃ (6 Βθῃ89 οὗ 

Ὃν -εδῦονο, Ῥβ. υἱΐ. 1 (Ηυρζοϊ), βίπρο (9 Ὁϊ- 
νίηθ υὰριποηὶλ ἰποϊυοδ 1ἰἸκονν 80 4 ἀο᾽ ἵσθγϑῆοθ 
(6 414.}), διὰ οὶ Σοίοσθησοβ ἈΣΤΘ Β6γθ :ω6ῃ- 
ιἰοηρά. Τὴ9 βαρροδί(ϊοη οὗ 8 τῦογο σϑίθγθῃοθ ἐὸ 
ιϊπλο-εεαὺ (Βδἰ ἰηρ., Η θη ρϑί. [ΑἸοχαπάθχ]7), ννε8}- 
ΘΒ ὑπ6 Βθη8θ.0Ἡ. 70 γυϊζαὶθ ἀο68 (8 81}}} πο ΓΘ 
ἴῃ ἰϊ8 Τοθἀονϊηρ, Μ  ]σ 88 ἰπ6 δορί. ἰῃ Βοπιθ 
οοὐά. γτοδὰβ: Φοθονδὰ ἰὩΠΔΌΪ, 8 ἰπ0 βοοὰ: ἴῃ 
οὐ 8 ΣΘ88.: Ιηδίζο8 ἴο ἐπηδΌϊ!.--- ΑἸ ἃ 8δο τὐὲ!]} 
ὥθϑδονδβηε εἰ 88 Κὶηρ ίοτϑονϑθι..---Τὴο ἔυίΐυγο 
Μὶι υαῦ ἰΒ ἷῃ ἃ βἰχηϊδοδηΐ οοπίγδδίὶ σ 8 (ἢ9 
Ργοίογιθ οὗ τοῦ. 10 α, δηᾷ 6 πο ἰο Ὀ6 γεζαγἀ θὰ 

88 ἃ Ῥχοίουϊίο, ὉΝ Ὁ Ὀοΐης ἰγδηϑἸαἰοᾶ, πὶ ὑυϊσαΐ- 
εἶνο ἰἰπη9 (8808); Ὀυὺ 10 σδπποί 0 οχρὶδὶποάᾶ 
ἴοο ΒροοΙΠοΔ}}γ οἰλ μον οὗ (0)6 οομΐηρς Μοββίδπὶο 
δυάσιιθαὶ (ΒΑὈὈἶπ8), ΟΥ νῖ1} Τοΐογοησο ἰὸ 8 
Θομχίηρ Ποοὰ οὗἨ ἄτο δηὰ Ὀυϊπιβίομθ (ΡΒ σεθτα 
5γγν., ἢ. Η. Μίο.), ον. ἰο {80 βαυὶπῷ ψδῖϑνρ οὗ 
Βαριΐδιαι, νι τοΐθγθησο ἰο 1 Ῥοί, 111. 21 {(Κυΐμ ον, 
560. Βομηλίαι εἰ αἰ.). “«“  ΒΙ1δὲ νγγὸ 5.1}} ὕϑδν 1} 9 
γοΐοθ οὗ ἰλο Ιοτὰ ἴῃ (6 γυβμίηρ οὗ ὑμ9 βίοσωι 
{του ἰδ ζοτοβίβ βίσὶ ρρϑὰ οὗ ἱμοὶν Ἰθδαυθδ, (89 
Ῥοσῦ δηδίοϊιϑβ Ὁ8 ΔΥΥΑΥ͂ δί οὔοθθ ἔγοιῃ ἰἰ6 ἰατιι}ῖ 
οὗ οδιί δπὰ ρμίδοοθα:. υ8 διηϊὰ (16 ομοῖσβ οὗ (80 
ΒΘΔΥΘΏΪΥ ἰΘρΪ6, τ μος ΔΌΟΥΘ ἴῃ ΠΟΙΥ 8.16} 69 
δὶπα ΟἸΟΥΥ δηὰ ῥγαῖβ8θ9 ἰο {80 ΕἰθγμΑ]᾽ (Ὁ το). 

γόον. 11. δοβονδῇ υνὲ]] Ὁ1965 ΕΠ ΡΘορ]θ 
10 Ρ980οο.--- 0} ΣΟ: “Ηον ἱπργοδβὶγθ 
{86 οἸοδίηρ νογὰ οΥ̓́(ἷ8 ῬΒΑ]ι} [{ ἰβ ἀγομοὰ 88 
ἃ ΤΑΪΠΌΟΥΝ δῦονθ ἰ. Τὸ Ὀοκσίπηϊηρ οὗ ἐἰδ6 
Ῥβαΐπ βῆονβ 08 (6 ΒΕΔΥΘΏΒ ρθη δη ἰμ9 {ΠΣΟΏΘ 
οὗ αοὰ ἴῃ (δ9 τιϊάδβὺ οὗ δηροὶϊο δοηᾷ8 οὗ Ρὑσαΐδο, 
δηα (ἰιὸ οἷοβο οὗ (86 Ῥβδὶτι βῆονγβ 08 ΟὉ Θδγί, ἢ 
186 τιϊάδβὲ οὗ 86 ΔΏΖΕΥ νοΐοο οὗ Φθμονδ βίη 
8}} (μΐηχθ, Ηἰβ ρεορὶθ υἱοίοσίουβ δηὰ ὉὈϊο 
ὙΠ ΓῈ ροδοθ. Οἰογία ἐπ ἐχοείδὶδ ἰδ (809 Ὀοχι πίη 
διὰ }α2 ἐπ ἰεγτὶ ἰ0 6η4."--Ο, Α. Β.] 

ῬΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

1. αοἂ μαβ ἃ κἸΟΥΥ διὰ 8. βΡοόοῦοῦ τ Ὠὶοἢ 810 
,οδευζίαν ἰο Π«ε παίωτε, ἀῃὰ Ηο αἶνεβ ἰμβοὰ ἰο ὈΘ 
ποι ἸἸκοννΒο οἢ θα δηά ἰῃ μϑανθι, 8ὸ ἰδ δὶ 
Ηδ ΤΔῪ Ὀ6 πϑπιοα δίϊου ἰἤθὰ δὰ γοί Ηἰ8 παπιϑ 
ποῖ Ὅ0 Δ ΔΡΌΙΓΓΟΥΥ 1116, ας δὴ οχργϑδδίοη οὗ 
Ηἱδ παίυσθ. Οοὁη ἰὸ στουπὰ οὗὨ ἐμὶ8 δηὰ ἰῃ 60Ὲ- 
ΒΟαΌΘΏΟΘ οὗ ἱΐ, ἢο νὶ}}] αν ἴθ λεαῦεπ δηὰ οἱ 
ἐαγίλ ἴμ6 γεοοσηπέϊοπ ἴο ΜΕΐσΣ Ηθ 18 Θη ἰἸοὰ. Ηδθ 
ἰηϑἰϑὶβ ὑροὰ ΗἾ58 σίόογῳ διὰ ἀθιηδηὰβ {86 ἐγίδιυέα 
ἄυο ἰο ἱΐ, 18 Ηδ 68118 αἰξεπίέοπ ἰο ΗἰδΒ δοίβ 88 
ὍὙ6}1 88 ἰο Ηΐ8 πουΐεβ. 

2. Ευθ ἰῃ ἀδίιυγο αοα ἀθοϊατοβ ΗἸ π]56]7 ἐπ ἐδ 
ἐοτηπιοίίοηδ 88 ἰϊι8 ζοτά δὰ Νίδβίου. Τιδὶ τ ΒΙΟ ἢ 
ἰσδηδρίσοβ ἴῃ (86 Ῥῃμθηοϊηθ;ᾶ οὗ παίυχο 18 πο 8 
ΡΙΔΥ οὗἩ ἰάθη ῬονογΒ; δὰ ντὸ δδνο ἰοὸ ἰγϑὸθ 
ἴῃ ἐβοῖα ποὺ 186 πιοίΐομδ οὗὨ ὑμὸ πον] ἀ-ϑρί γἱΐ, οὶ 
(8ὲὸ ορογαίϊου οὗἩ ἰ!6 κχοάβ οὗ πδίυγε, ποὺ (80 
Γυθΐηρ οὗὨ ἰδ δρὶγ 8 οὗἨ {16 οἰοιηθηίβ, ὈὰΓ [88 
δοοίαϊησ διὰ σουόγηπιεηΐ οὗ Φοοναῖι, (6 αοα οἵ 
ἀιδιογίοαὶ τουοϊαιο ; δηά, ἐπογοΐογο, γὸ ηθοα ποὶ 
ἔθ ἐμοπὶ δι μβουρσ 84}1 ογϑαίυγοθ ἐγ Ὁ]9 δηὰ 
ᾳυδιο. ΕῸΡ ΨθΒΟΥΔΒ πιδῖζοθ πδίωῃτο ἰδ βογυϑδῃὶ 
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οἵ Ηἶδ ὁπάς ἷῃι (πὸ σουεγηπεπέ δ ἃ τοἀεηιρίίοπ οὗἁ 
86 ποιὶὰ, διὰ Ηθ 8 ποὺ οὐ 8 Κίηκ ἴῃ 89 

᾿ 9. λεαυέη δῃηα οΥοῦ ΗΪ8 ολοδεη ρεορῖίε, Ὀινὶ 
Ἣθ ἰδ ἐπ|6ὸ «Αἐίσλίψ δηὰ δ ίογηαὶ τυ]ον οἵ δ}} 
ἐίη κα. 

8. θα ἰδ νοΐοο οὗὨ Ζοδονδῖ ἷ8 ϑατὰ ἴῃ (δ9 
ἰδυπάον, [6 οοπδοίθμθθ ἸΩΔΥ 6 ἀνακοηθὰ δηα 
ψἰὰ 89 γοιιθι γαμο9 οὗ ἰδ ἡμασπεεπί οἵὗἨ αοα 
ἰβουφὰίδ, οδ ρον οὔ ὑπὸ ΕἸοοά, πιϑὺ Ὁ θχοϊἐοα 
απ (80 θαγὶ ἰπ οοπποοίΐοῃ ψ δ δβίοσιβ δὰ 
ΒΏΟΤΟΓΑ, Θδυυ Βαυδῖζοβ δὰ Βοοάβ. Βαί (Π9 5819 
θοὰ νψο δὶ ἰὴ Ζ}ϊ,οο τλδ0 Κπόοτη Ηἰδ γοψαΐ ἀο- 
πιπίοα ἴῃ Ἰυάρίης (μΠ6 πον]ά δηὰ ἀο]νογὶπρ 8 
δερὰ οὔ Ηἰΐβ ρϑορὶϑ, ποῦν ᾿κονσῖβθ, ἤθη δ ρΡυγὶ- 
ἤε8 (6 αἷγ ΟΥ̓ ἃ δίογπι, Ὀοϑίονγθ σούγοδθ θη [0 
(6 ἰδαά, ἔγυαϊ}] 685 δηὰ ἰμ9 Ὀϊοβδίπρβ οὗ ὑπὸ 
δαγνοϑί, δηὰ δοὶβ ἰπ ἐμ 6 βΒδπιθ ἸΏΘΏΠΟΥ ἴῃ ὑπ ἔϊ 
οΓ ἰλὲ ρεορίς δὰ ἴῃ (μὸ ἀῤδέογψ οἵ ἐλὲ τοοτία. 
ΒΗεποο ἐδ Ῥθορὶο ἴδνῦθ ΟΥΟΥῪ ΓΟΑΒΟοΏ, ὙΠ 6 {Π 6 ΓΘ 
86 δυοῖ αἀφοϊαγαίϊοη8 οὗ 0 ροισόῦ οΓ Οαοά ἱπ 
καίμτε δηὰ αδοῦα παίμγε,  Ϊο ἀγὸ Ῥγαϊβοα ἴῃ 
Βοδῦθα 88 σου δι οπβ οὗ ΗἸ8 σίοτψ, ἰο βίσϑηχίποη 
ἐδοῖν διὰ ἴῃ Ηΐβ μοὶρ δηὰ μοῖρ ἴορθ ἴῃ 8 
ὈἸοβδίηρ ἰῃ βίύογιαι Υ ἐΐπι68 πα δι ἀϑὶ (ῃ 9 σοπληλο- 
(ἰοη8 οὗ ᾿1ἴ6, ΌΥ ἃ τοιμοι!ταπος οὗὨ ἰδ 6 ἀπαοσοιιδ 
φοοεγηηιεπέ οὗ αοά ἴῃ ἰϑίουυ. Μδην δποίθαϊ ἰη- 
ἱογργοίοσβ, ταϊβυη ογϑίδπαϊης (18 σοπῃθοίΐοῃ 
δηὰ πίθου] δάνδποο οὗ ὑπὸ ἰπουρχδί, μαγϑ ζ4]160 
ὌΡΟΣ 8 ΠΙ6ΡΟΘ 8] 6 ΠΟΥ 6Ὰ] ὀχρ᾽ δηδίϊοα δη ἃ βυηδο- 
Ἰίσαὶ ἱπιογργοίδιϊοα οὗ (πὸ οῃίϊγο Ῥβδὶο,, βηὰ 
εν ποὺ Ῥδυ Ὺ ππάογβίοοα, ποὶ ΟὨἿΥ ὈΥ͂ (116 
8Β0η8 οὗ αοά, Ὀυὺ ᾿ἰἶκονν 86 ὈΥ͂ 86 οϑάδσγε οὗ [.6- 
ὈὍδηοπ, ἐμ χροΐ οὔδθ8 οὗ [6 δαγί, διὰ 8βο ᾿ἰκ9- 
πὶβο ὈΥ ὑ86 Ῥδῖὶδοο ἐδ (6 Π10}]6 δὲ Φογιβαΐθαι,, δηὰ 
ἱπάορἃ ὈῪ “96 ον 5 τοΐσθ ἴμ9 Ῥγοδοβιίης οὗ ἐῃ9 
Ὀϊνίηο πογχὰ; δηὰ Ῥδυὶ)ν ᾶγνθ γοχαγά θὰ ̓ οΌδηοη, 
Βδίγίου, ἐμ ἀοδβογὶ 88 βυυ Ὀο] 08} ἀοδὶ σηδίϊοηδ οὗ 
δἰβίοτῖσ68) τοι ζοῦβ οὐ ἰπαά 6οὰ οὗ Θρ᾽ γἰί.4] σοηάϊ- 
(ἰοῦ8. Βοπιδη Οδίμοἱϊο ἱπιογργοίοσβ Ὦδυο οἴϊθῃ 
ἴουπὰ ἃ Ῥατγίϊσυ αν στο βοὴ ΤῸ {818 ἴῃ ἐδ οἱ γουτα- 
δβίδηοο, ὑἰμαῦ γον. ὅ ὁ ἴῃ (09 δορί. δὰ γυϊς. Γοδαβ: 
“8δηὰ ἰῃ6 Ὀοϊογοα (185) 88 8 γουπρς πῃΐσοτγη,᾽" δηὰ 
τεῦ. δ α ἱπ ἰδοὸ γυϊᾳ., ἀἰ δονίης ἰμογὸ ἔγοιι {ῃ9 
δορί., “" δηπὰ Μ}1 ογυϑ ἢ ὑΠ|6πὶ ἃ8 οαἶνοβ οὗ 0δ- 
ποη.᾽ Εγτϑῃ ϑοόδορς Ὀγΐηρ8 {μ18 τογβ6 ἰηΐο ἀϊτοοὶ 
οοπηθοίΐοα τἰϊὰ {Π6 τογὰβ οὗ (π6 {1110 οὗ (9 
δερί,, δὰ ψυϊζ. τοΐοστίρ ἰο (86 ἔδαϑί οὗ ὑπ 
ἀοἀϊοαιϊΐοα οὗὨ [6 ἰδθογμπδοῖο, πὰ ἰηιογργοίβ 1 
οὔ ἐμ εἰϑοϊΐου οὗ Φυἀδὰ {μ9 Ὀθ] ον θα (0Γ ϑυϑῃ οὗ 
ΖΙοη, Ῥβ. ᾿χυἱ]ἱ. 16), νοι γϑβϑι Ὁ1905 ὑπ απΪ- 
ὁοΥπ ἴῃ ἔγοβίι 9885 οὗ 190 δηᾶ βἰγοηρίῃ, ἴῃ οου- 
ἰγαϑὶ πὶτὰ 126 το]οοίΐοη οὗ ΕΡὮὨγαΐπι, ΡΒ. ᾿χχυὶ!. 
67, {86 οΔ]7 οὐ οῦδπου ογυδῃοὰ ὉΥ ἐμὸ Τοτὰ 
([84. Ὑἱἱῖ. 9). νι τ γοΐθγθασθ ἰοὸ {80 σοιραυίβοῃ 
οὗ Ζοβορὰ στὰ ἃ Ὀυ]]ΟῸΚ (θόυΐ. χχχὶϊ!. 17), δηὰ 
ἴο ἴλ:6 Ρ΄δοθβ οὗ (Π9 νογϑῃϊρ οὗἁὨ (80 οδἱῇ ἴῃ {πὸ 
κίηφάοπι οὗ ἴϑτδοὶ, ἰὰ ἰῃ9 ϑουϊῃ δἱ Βοίμοὶ, ἴῃ 
(86 Νοτὶ δἱ θδῃ ἴῃ Τοῦθδθοη. 789 ἀοδβογὶ ἰδ 
(6 βαϊὰ ἰο ἱπάϊοαίθ τη 8 γοπουποΐηρ 4}1 ᾿ἷ8 
ΘδΥί ἢν δὐἀγδηίαρο8 ἀπ ποῦ 8, δηὰ ἐΐθ Βα κίης 
οἵὔ ἰξ ἰο πιθδῃ 15 ὕγυοιϊ βολιϊου πὰ ἰγδηϑίογιδ- 
ἴου (Ρ 6. ατὶ!. 86 ; ἴβα. ἰϊ. 8), ψῃὶσα ἰδ ἰὸ Ὀ6 6χ- 
Ῥοοιοὰ σψθ (π6 βουθῃοϊα απο οὗ ἐπ Ηοὶγ 
ϑρίτγιὶ ρουγβ 1{8617, ἰὰ (9 ϑ'δογδιιθηίθ, Οοὐοσ ἰδ 9 
Β00] βΒῃδιοῃ ὈΥ ἰδ Ῥτοδοβίηρ οὗ (86 6896]. 
Τοΐδ ἰ6 βΒαθι οἰοπὶ ἰο Ὀτὶπρ ἴο τοἰηὰ (9 δτοὶίγαγὶ- 
Ὧ688 δηά ἀδηρον οὗ (μ6 αἰδεσογίεαΐ ἱπίεγρτείαίοη 
οΓ ϑετίρίωγε δῃὰ ἰο ΟἸΘΑΓΪΥ ΒΟ 18 Θβϑϑηί(ΐαὶ 
ἀἰδέτοποο ἔγοιι (ἢ. 9 ᾿πἰογρτοίδίΐοι οὗὉἉ [86 ἰαπσώασα 
οἱ παίιγε Βρϑαϊκκίπας ὉΥ δίγηϑ διὰ 8 ῥυδοίΐο081 δέ 

οὗ ὁ ἴον {μ6 οαἀϊβορίϊοη οὐὗ {π6 οοηρτοζαίίοῃ. 
“ ΤἘὈ6 γοΐοθ οὗ αοἀ δουηαβ δἱ ἔγϑὶ ἴω 86 (Βα πο 
οὔ 89 βυηκ οδιυδὶπρ 4}1] ἰΒίηρχβ ἰο βῆδκο; Ὀυὲΐ δὲ 
186 ὁηὰ 1ὲ νϑῃΐβμθθ ΒΟΥΝΟΥ͂ ΔΥΔΥῪ ἴῃ {80 αὐἱοῖκθη- 
ἴηρ ἀγορβ οὗἉ (10 ννογβ: Ηθ ὈΪοθβθβ ΗΪβ Ρ60}]90 
ψὶτ ροδου᾽᾽ (Ὁπιῦγο11). 

ἨΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬῬΒΑΟΤΊΟΑΣ, 

ΜδηΥ γπὸ 816 ΠΟΥ͂ οοἷὰ δηὰ δϑυο}658 ἴῃ Ὀγαΐβ- 
ἰηρ 604 δπὰ οοἰοὈγαίϊης Ηἷ8 ΒΟΙ͂Υ ἢδηηθ, πουϊὰ 
Εκἶνο λοποῦ ἰο (ἠδ Ζοτνά, 1 (ΠΥ ογθ τεϊπαάγεΐ οὗ 
Ηΐ8 σίογῳ.--- το [80 Αἰπηισλίν αοα σοϊη685 ἐδθ 
δὲεδεὶης οΓ »έαοε ἅροὺ ΗΪ8 τοογελίρρίη ρμεορίδ6.-- 
Τπὸ τηϑηϊοϑίδιϊοη οὗὁὨ {80 οπιπὶροίδποο οὗ Θοὰ 
ϑιου]ὰ Ἰεδὰ τι, 1) ἰο ρταῖβο Ηἰΐβ σίογψ τὶϊῃ δᾶο- 
Ταϊΐου, 2) ἰο βϑῆπηῃ Ηἰδβ ἡμάστπεηί, δ) ἰο τοβίζῃ 
ΟΌΓΒΟΙν6Β ἰο Ηἰ8 »γοίεοἰϊοη.---Οοὐ νῖ}} δυο ἐδ9 
Βοποῦ ἀυθ Ηἰπ δὶ ὅγϑίὶ ἴῃ Ἀθδνϑῃ, Ὀυΐ οὐἰοσσαγὰϑ 
οἡ δατίλ; 41} Ηἰ8 τηδηἱδοβιδίϊουβ ἰὰ παίωμγο 85 ν6}} 
8ἃ5 ἴῃ ἀϊδίογψ Βμου]ὰ τοιιϊπὰ υβ οὐἉ {}18.---Ἦ αἱ ἃ 
Θομϑοϊδίϊοη ἰΐ 18, ἐμαὶ αοα ἴδ 1) ὑπὸ Αὐπέσλίψ 
βοτὰ οΥ 8}1 ἐπίῃ μβ, 2) ἐι τίσλίεους ζμάσα οὗ α]} 
(89 πογὶὰ, 8) ἐμὸ Κίηρς οἵ Ηἰ5. ρθορ]ο, δεδίοισίπσ 
δἰεδδίπσε.---- ΑἸ} [86 τηϑδηϊοθδίας οη.5 οὗἁὨ (.)}0 »οισεν οὗὨ 
αοἀ εγὸ Ἰ᾿ϊϊκονὶθο γονοϊαιομβ οὗ Ηΐβ8 σίογῳ διὰ 
Ηἱΐβ τοψαΐ σουεγπηιεηί, νὴ ἰδ} 18 ΟΥ̓ΘΡ {8Ὧ88 Β8Π16.--- 
ΘᾺ ἃ δίογηι γϑιοϊπβ υ8 οὗἩ 86 Ζ]οοα δὰ [ἢ9 
ΕἸοοά οὗ 6 2ὲευΐπε 7μαάσηιεπὶ στὸ Βῃου]ὰ ποὶ 0 Υ- 
κοὺ ἰδαὺ ἰΐ 8 οπό απά (Ὺ6 δαπιὲ αοά, σκὸ ἱπ 89 
βίογηι, ἰμ9 ἢοοά δῃά 0 Ἰυάσπιοηί Ὀγίπκβ ἰο Ἰἰριῦ 
Ὠού ΟὨΪΥ (86 ἕόγγοτϑ, Ὀὰὺ ἸἰἸκονν 186 ἐπ6 δὲἐξαδίηρε οὗ 
Ηΐδ8 γογαΐ σίονν.---ἴη [0 »λόηοηπόπα ὁ παίωγα 88 
Ὑ6}} 88 (80 ευέηί8 07 ἐλε τοοτὶ, Οοα ὁρεαζε ἰο τηθῃ ; 
ἢ ἰ8 τὸ} ἴοσ (8086 Ὑπὸ ἀεαγζεη ἰο Οοἀ᾽ 8 γοΐοϑϑ, 
ἑαζε ἀεεά ἰο οὐ 8 φογοσῃηπιθηὶ δη4 ποσϑὶρ αοά 
85 {Π6 Ιυοτὰ οἵὗἁ αἸΟΥΥ͂ ἴῃ ποὶγ αἰἰὶτθ.---ἰῦ 16. Γ6- 
Ὑοαϊοὰ βδυιίάϑὺ (ὴ0 ὑδθύσοσϑ, ἀοβιγιοίΐοηβ δηᾶὰ 
ἀδηρχοῦα ἰπ (πὸ πουϊὰ, ναὶ ψγ ἀποῖσ οὗ αοά, 
ἑλίπλ οἵ Ηΐπι δηὰ ἐχρεοὶ ἴτουι Ἠΐμ).--- Τὴ) 6 ρμαγίϊου"- 
Ϊὰν ὀχ ἰδι(ομβ οὗ ὑπὸ ὈΙσὶπὸ τη δ ΘΒ οὐ οαρί ἃ 
ΓΟ ἐγαπδίεπί, ἰἢ6 τῃδ͵ ΒΥ δηα φοισεγ ᾿ἰβ6ὶΓ σθ- 
ταδὶη ἰο (18 Κἰηρ ΓΌΓΟΥΘΥ. 

ΒΤΑΒΚΕ: Ηὸ νὮΟ ρεδγοοῖνοθ Δα Θχροῦ 60} 668 
186 Ῥόογοῦ οὗ (Π6 τνοῖΐοο οὗἩ ἐμ Ἰωογὰ, τυ 1116- 
86 ΘΧΡΘΟΥΘΏδΘ ἴῃ ᾿ἷ8 800] (μ0 ρΊΟΣΥ οὗὁἨὨ 6ο(.---- 
ΠῚ (δο νοΐοϑ οὗ (9 ᾿οτὰ ροθδ ψλι βυοῖ ΡΟΥΟΡ 
δηα βπἰγοηχίὰ ἰὼ [9 Ρἢ γ5108] ἐμυ πὰ 6 Γ βίορ, τ μδῦ 
Ὑ111 Ὀθ βαϊὰ οἵ 89 ποπάθσγία, ρθη  αὐϊῃρ ῬΡΟΥΤΟΡ 
οὗ {86 ὑἱμυπάᾶον οὗ Ηἰ8 νογὰ πῇιϊοὰ ἰ8 γοὶ ἰο 0 
ποαρὰ οὔ 4}} ψδίθῦβ διιοηρβ 8} πδίϊοῃ8 ΄---ΤῊῺ 9 
[ιοτὰ βὲιβ ἴὰ ἰυἀρηηοηΐ ΟΥ̓́ΘΡ 411 (Βο89 ψγἢο γϑοίωμβϑ 
ἰο οὔογ Ηἰΐδ τοΐοϑ, 88 δὲ {δο ἐΐταθ οὔ ὑπὸ ΕἸοοὰ Ηο 
)υαάροά Ηἰἱΐ8θ ἄτβίὶ νου]ά. ---ΟΒΙ ΑΝ ΕΒ : ἀρὰ [188 
ὯῸ Ῥίοδβιιγο ἰῇ βρη) ἃ δηὰ οοβίν αἰἰγο δὰ 
ογηδιηθηίβ, ψ ἷσ ΔΥῸ δἰ ὨΪΥ δβϑιθοηθαὰ ὈΥ͂ (89 
ποτνὶὰ, θὰ Ηο ͵ἰθ ρἰοαβϑὰ νῖνῃ δρὶ τὶ 8] δἰεῖγο, 
ψ ἤθὴ (89 ποϑτί ἰβ ρυνὶ Βοὰ Ἡιςΐη ὉΥ ζα ἢ δηὰ ἰ8 
δἀοτηοϑὰ νῖϊι δ]} κὶπ 8 οὐ Ομ γι βιΐδη τ᾽ τί 08.--α 
ἘΒΙΤΒΟΗ : 176 ρτοδίοβε ΒΟΠΟΥ οὗ ἃ ρυῖποο, οουτί, 
οἰΐγ, Ἰδηὰ 18. ὑπαὶ αοα᾽ ΒΒ πόθον αὐ 6118 {8 679.---Ὁ 
ΒΕΝΒΟΗΕΙ, : Ταῖκο μθο6ἀ οὗ ἰμ6 νοΐοο οὗ ἰδο ᾿ογά; 
{18 ον θα ΗΪΒθ ῬΡΟΤΘΥ δηα ἰμ].68 ΔΨΑΥ ἔγου 
(860 ἰδ γ ῥυγἱάθ.---ΕἸκαξδ: 0. σδηποὶ αἷνο ἐδ9 
Ποτὰ δηγίθίης ; Ὀυὲ ἰἰ 18 ΟΣ Ὀυσΐῃο88 (0 ᾿ΚΠΟΥ 
διὰ οοπίρθββ Ηἶδ πδηι9.---ΤΗοιποκ : [{{86 βδὶηἰθ 
ΔΙΓΟΘΑΥ οἢ θα γί Δ5 ΒΟΟῚ 88 [6 Βίοτ 8 οὗ ἀοαά ΓΟΔΓ, 
ΜΟΥΒΩΪΡ ἰπ ῬτίθϑυΥ ΓΟΥΌΥΘη66, ΠΟΥ͂ τη ΤΩΟΤΘ 
{πο86 πῃ ΒΘΆΥΘΗ.---ὟΟΝ ΟἜΒΙΙΆΟΗ : ΤθοΒθ ὑπ 85 
ἭΒΙΟΒ δοηρ ἸΏΘῺ ΓΘ [ὉΓ ἰδ9 τηοϑὺ ραγί 1ΔΣ 
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δραγί, δ υπϊίοὰ ἴῃ Οοἀ᾽ 8 ψονῖζδ, ἱἰμβηὶίθ 
ῬοΟνΘΥ πὰ βυπποίγῖοα] Ὀθδυίγ. 

[Ματτη. ἤξνευ: [{ νὸ τννου]ὰ πῃ μοαγίπρ «οὐ 
Ῥτδγίηρ, δηὰ οἰβσ δοίβ οὗ ἀογτοίϊοη, σϑοοῖτθ 
ἄΐδοθ ἔγοιῃ αοα, νὸ τχυδὲ πλαῖζο ᾿ὺ οὐν Ὀυδίῃ 688 
ἰο αἶνο φίογγ ἰο (οἀ.--- ΒΘ νον ἰὑ ἱπαπάθσβ 1Ἰοἱ 
18 (πὶηἰκς οὗ (818 ῬΒΔ]ὶ; δπηὰ ὙΒΘΏΘΥΟΣ 6 βἰῃρ 
ὑμ18 ΡΒδ]τὰ Ἰοῖ 8 ἐπ οὗ ὑἐμθ ἀτοοάζαυϊ ἰΒυαπάον- 
Οἷαρβ νὰ δδγο Βοπιοίϊπη68 οαγὰ, δηὰ ἱμὺ8 Ὀτὶπρ 
Οοά᾽ε ποτὰ δηὰ Ηΐ8δ πνόῦκα ἰορχοίμαν, (δὶ ὈΥ 
ΒοΟΙῈ τὸ ὰδΥ ὃ6 αἰτοοίοα δπὰ αὐἱοϊκοηοα ἰο ρμὶνο 
υπῖο Ηΐπι (μ6 ρσἴΟΥΥ ἀυθ υπίο ΗΒ πδιηθ; δῃὰ Ἰοἱ 
18 1688 Ηΐπι ὑπαὶ {πο γῸ 18 δποίθμον τοΐοο οὗ Η 8 
Ὀόβίἀ68 (μΐὶ8β ἀγοδά ιϊ ομϑ, ὈὉῪ ψἷο} αοα ΠΟΥ 
ΒΡΘΑΪΓ8 (0 8, ΘΥΘἢ ἐδθ Βι}}} 81}8}} γοΐοο οὗ Ηΐδ 
Θο8Ρ6], {μ6 ἰθγτοῦ οὗὁἩ ὙΠ 1ΟΒ 68 4}} ποὺ δα υ8 
δίσαϊα.-- -Ὑ πθὴ (80 ἱμπαπάος οὗ ἀοἀ᾽ Β σαὶ} 888}} 

ΤῊΒΝ ΕἸΒΒῚΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΓ ΜΗ. 

ΤΏ ΚΘ Θἰπποῦβ ὑγθηιἷθ, ἰδ 6 88 ηἰ8 8881} 1 ἂρ 
(πεῖν μοδὰβ ἩΐΪΓῚ Ἷογ.--- ΡΌΒΟ ΟΝ : δ ι18ὲ 88 9 
οἰ Ῥβα πὶ 19 ἰο ὉΘ τοϑδὰ ὈΥ το Ὠ ς μὺ θη ἐδ 9 
βίδυβ δ΄ ὈτγὶρὨῦ, 85 (0 πἱ ποίϑοπί ἢ ποθ (86 ΓΑΥΒ 
οὗ ἐδ τἰβίηρς βυῃ ἰο ὑτίης ουἱ ἐΐ8 ὈΘΔΌΪΥ, δὸ (μὲδ 
οδῃ Ὀ6 Ὀσδὺ Σομοδγβοα Ὀθηθδίἢ (ἢ 6 Ὀἷδοῖς τεὶπρ οὗἁ 
ἰϑιηροδί, ὉΥ ἰ}6 ρίασγο οὗ ἐμὸ 1ἰςιπΐηρ, οὐ διυλὰ 
(μδὶ ἀυδίουβ ἀιδὲς ἩἙΒΙΘῺ Ὠογα] 8 {8.9 τᾶσ οὗ 6}6- 
τι ΘὨ8.---Τὸ 68} ἰο τΟΥΒΐρ ΘΟ τ6 8. ἰῃ τὶς (86 
Ἰουὰ ρα] ης ἐμυαπάοθν, Ἡδῖοι 8 ὑπ στοῦ ὃὉ6}] 
οὗ {Π6 υπίγνοτδο στἱησίηρ κἰηρθ δπὰ δηροὶβ, πὰ 
81} [8:6 ΒΟΏΒ οὗ οαγί (0 {Π|οὶν ἀθγνοί:0η4.---ΗἾ8 
γοΐοο, ὙΠ οΙΠΟΣ ἴθ Ὡδίογο ΟΥ τογοϊαιΐοη, βῃαῖκοδ 
Ὀοὶδ φαγὶ πὰ Ὠθδύθῃ ; 800 ἰδοὺ γ80ὺ τοΐμβο ποὶ 
Ηΐμ ἐπ δὶ δρϑδϊζοίμβ,. [1 Ηϊ8 υοΐοα 6 {μῸ8 χα ΠΥ, 
Πα τυϑὶ ΗΒ δὰ Ὀ0Ϊ ὈΘΉΔΙΘ ]οδὲ γ0 ῬΓΟΥΟΚΘ 
ὃ υῖον.---Ο. Α. Β.] 

ῬΜΑΙΜ ΧΧΧ. 

Α Ῥιαΐπι απα ϑοηφ αἱ ἐλε ἀεαϊοαίίοη 97 .λὲ ἄοιδε οΥ δαυϊά, 

1.ϑΟΗ0ΟΡἦἵμ κν]}} οχίοὶ (μθρ, Ὁ 1.080 ; ἴον ἰδοὺ μαβί [Πρ τὴθ υὕρ, 
ἈΑμά Βιαβὲ πού τιδάθ ΣΩΥ͂ [068 ἴο το)οΐθθ ΟΥ̓́Θ ΠΊΘ. 

2 ΟἿ0ΒΡ μι αοά, 
Ι οτϑὰ υηΐο [Π66, δηα ποὺ Βαϑὲ μ68]6α Ιη6. 

9. Ο 1058}, δου μαϑὺ Ὀσουρῦ ἊΡ ΠΥ βοὰ] ἔγοια [ἢ ρσαῦσ: 
ΤΒου μαβὺ Κορί πιὸ αἰΐνα, ὑμδὺ 1 βῃου]ὰ ποὺ γὸ ἀότα ἴο {86 Ρ]ΐ. 

4 Κβ΄'᾽ ηρ υπίο [86 ΤΟῈΡ, Ο γ0 βαϊηίβ οὗ Βΐ8, 
Απά ρῖνα ἐμ Κ8 αὐ [110 σθαι Όσδηο6 οἵ 18 ΒΟΙΙΠ6Β8. 

δ ΕῸΥ ΒΒ Δῆρον οπαιγοίδ, δι 8, τλοταθηΐ ; 
Τη 85 ἴδνουῦ ὦ 116: 
Ὑ δδρὶπρ' ΤΑΥ͂ θη ΓΘ ῸΓ 8 πὶρθί, 
Βαυΐ ἸΟΥ͂ οοηισίδ, ἴῃ [Π6 πιογηϊηρ,. 

θΘ Αμπά ἴῃ ΠΥ ΡΙΟΒΡΟΣΥ [ Β6]α, 
1 58}8}} θυ ὈΘ6 ἸηογΘ. 

7 Τρ, Ὀγ (ΒΥ ἴδνουν μου μαϑὺ τηδθ ΤΥ πιοπηίδίη ἴο δίδῃα βίσοῃρ : 
Τρου αἰαδὶ Ϊά6 (λῪ ἴδοο, απὰ 1 ψὰϑ ἰσου 16. 

8 1 ογοᾶ ἴο {Π66, Ο ΘΒ ; 
Αμπὰ υπΐο {86 ΚΕ} [1 τηδάο Βρρ]]οδίίοῃ. 

9 ὙΥ̓Βαΐ ῥγοῆιί ἐδ ἐΐγδ 'ῃ ΤΥ Ὀ]οοά, 
Ὕ Βοα 1 ρὸ ἄοτῃ (ο {δα μι 
8541] {μ6 ἀυδὺ ργβῖβο [866 
Β}4}1 10 ἀθοίαγο (Ἀγ ἐσα ἢ 

10 Ηδθδυ, Ο 1.0ΕΡ}Ρ, δῃ ᾿δυύθ ΙὩΘΓΟΥ͂ ὈΡΟΙ Πι6: 
ΓΟΒΡ, Ὀ6 ἰδοὺ ΠΙΥ͂ ΒΟΙΡΘΓ. 

11 ΤΏου μαβύ ἰυτηρα [Ὁ Τη6 ΤΥ τηουγπΐηρ ἰπίο ἀδῃοίηρ: 
Του Βαβί ρυΐ ΟΥ̓ ΤΩΥ Βδοϊκοίοί, δῃᾷ σίγα τη τῖϊ 

ΤΩΔῪ δΒἰηρ' ὈΓαΙβα ἰο (60, ἃπα ηοΐ Ὀ6 Β᾽1οῃΐ, Το {86 μὰ {δα ηιν ρἷο 
ἸδΠ 688 : 

12 ΟἿ0ΒΡ τὺ ἀοά, 1 Μ1}} ρῖνο ὑπϑηκβ αηΐο [866 [ὉΓ ΘΥΘΣ. 
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ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ἴτα ΟΟΧΤΈΧΤΒ. Εδν 89 7 6 υἱά, Ταϊγοἀποίίϊοη.Ἐ 
Τλοκχεριοίησ ἴον Ὀϊνίημο ἀο]γογθησθο ἔγομι χγϑδὶ 
ῬΟΠ] οΥὙἩἨ ἀθαὶβ Ὀοχίηθ πὸ Ῥϑδὶπὶ (γϑγβ. 1-8), 
δῖον ᾽5 ἐο]ονγοὰ ὈΥ δὴ ἀρρεαὶ ἰο (δὲ εοοηρτέσα- 
ἕοπ ἰοὸ Ῥταΐῖδο {89 φοοάπεδι οἵ αοἷ, τὶςσὶ δοῸπ 
Θμδηροθ {89 ἀεϑεγυοα ἰτουῦ]ο ἱπίο Δοϊαΐ παρ 707 
(τετβ. 4-ὃ). Ταὶδ 89 Ὀδθη ββοόνῃ ἴῃ ἰδο 119 οὗ 
89 Ῥϑδϊταϊβί, ττμβο τπϑηιϊοη8 μ18 ἔα]50 06] 15 οἴ 
ΒΕΘΌΣΙΥ δορὰ 18 Ὀοδδίίηρ (γ6γ. 6), δηὰ ν18 ἔοσσοῦ 
πθθα Π6 ροσοοϊγοά {0 1088 οὗ [89 Ὠ᾿νἷηθ ἔδγυοτν, 
Ὑ Β1οἢ οΘομβἰ ἰἐαὐθ5 {16 ἐγ Ὀδ5818 οὐ 18 ΡΟΥ͂ΤΟΡ (ΥὙ6 7. 
1). ΗοΊμθα Βίδὲθβ ἐμ ἴδοί (τον. 8), διὰ (9 πιδῃ- 
ἈΘΣ (ΤΕ Γ5. "Ἴ οὗ μῖβ Ῥτδ τον δῃὰ ἷ8 οχρουΐθῃο6 
οἵ μεὶρ (τον. 11), ἴῃ οσάϑν [μὲ ἈΘ ΤπΑ  ργαΐβϑο ἀοα 
πἰϊποῦῖ ᾿η οΥτ Ἰβϑίθη, 88 ἢθ υοτοῦ ᾿ἰἰτονγὶΒο ἴο ἀο 
(τεν. 12). Οοιρ. Ρ. αοΥβανά θ᾽ γπηβ: “ 7εὴ 
Ῥτείβε ἀϊοὶ, επὰ εἴπσε,᾽" δηὰ, ““ ϑοϊὲξ ἰολ πιείπεπι Οοίέ 
πολέ δίπφεη,᾽" σὶϊ (86 τούγαϊη ἔγουῃ γοσ. δ. ἢ 

8ιγ. 1. Ὕοτ. 1-3. ΕΓοΣυ Του Βδδὶ ἄσανσ τὴ 9 
ὍΡ.--Τιο Ἠοῦτον πορὰ 18 υϑοὰ ἰη Εχ, ἰἱ. 16, 19 
οὗ ἀγανσίημς τϑίοσ ἔγοτη ἃ γὲ}} δηὰ δο ἰ8β ἄχσιιγα- 
εἰτοὶν δορά, σου. χχ. ὅ. Βαὲ {μῖ8 18 ποὺ {89 
οτ χκῖ πα] 1Ιᾶ66 οὔ (86 ποτά, δοοοτάϊης ἰο Ηυρίοϊά, 
δα ἰ5 ἐϑ6 1} 7 ἃ ραγίϊουϊδν δρρ]οδίίοι οὗ {86 ἰά68 
οἵ ἀγατῃ ὑρ, πο ἰδ ΒόγΘ γοπάοτοά ὈΥ 84]1} 8ῃ- 
οἴοωξ ἰγαπδίδίοσβ δὰ ἰηιθυρσοίθσβ (80 Α. Υ. 
ἰὑμεά πιε ει»). Τμὶβ ἀο98 ΔΊΥΔΥ δὖ οποθ ψἱ ἢ {110 
ομ οἵ ροΐϊπί οὗ ἰμ9 Βγροίοβϑἰβ οὗ Ηἰισίς, ὑπδὺ {π6 
Τοίογοῃοθ ἰ8 ἰο (6 ἀο᾽γοτϑησθ οὗ ἰδ 6 ρσορδοί 
Φοτοιαϊδ ἔσομαι (10 δ᾽ ἾταΥ οἰϑίοση (56 Ὁ. ΧΧΧΥ].). 
Τ86 ἀθὸρ μἷδοϑ ἰπ αἰοϑίξοῃ 18 τηϑη 8} βίαι 
ἴῃ ΥοὲΣ. ὃ [88 βμοὶ διὰ ρσγαῦθ, υἱα. Ῥ88. Υἱ. ὃ δπὰ 
χτΐ. 9,---α, Α. Β.]; δπά βίποϑ ἔμογθ 18 ἀθβουϊ θὰ 
ἰδοῦθ, ποί 4 βζτοδῖ ἀδῆροῦ ἰῃ ζοπογδὶ ἴῃ ὦ ϑγ1ὴ- 
Ὀ01164] τηϑηπον (Ὁ αῖν., θη κϑὶ.), οὐ ἴῃ ΒΥροσθο]}- 
68] ἐχρτϑββίοῃϑ (06 οίίο, Ηυρ..), αὶ ἰλ}8 Ὡ6δΥ 
ῬΘΕΙ οὗ ἀραὶ, νγὸ οδπηοίὶ υπάουϑίδηά (86 λεαϊἐησ 
γεν. 2, ἩΒῖοἢ 18 ῬΔΓΔΑ116] τ 89 ἀγαισίπσ ὦρ, οὗἉ 
Βεῖρ δὰ βαϊνδίϊοῃ ἰῃ χϑηοταὶ, Ὀαὺ τοίμον οὗ ἀθ- 
Ἰϊνοτδῆσθ ἤγουι δίολποδα. ΕῸΥ ἰμ6 τοδάϊηρ διὰ 
1886 οοπδίγυοίΐου οὔ γον. 8 ὃ υἱά. Ἠυρ[οϊὰ.---ου 
δαδὲ αὐἱἰοϊςτθηθᾶ 19 ἔσομι δο Κ ̓ ΠΟΒΘ 
ἴα ρο ἄονγσῃ ἴο ἴῃ βᾷιᾶνθ. [ἢᾳυρίο]ά: 
“Ηεὶϊδ ἀθὰ σγαῦθ τὸ 1688 1508}}Υ ἱπίθγοδδηροά 

4 [Τῆο φοηϊίνο “οὐ Ῥανί" ἄοοβ οὶ Ῥοΐοης ἴο “ἐἢ9 
Βοῦδο" νὼπξ ἴο "Α Ῥπα]π).᾽"" ΒΙΘ λ ἐν ῬΓΟΌΘΌΙΥ οογτγϑοῖ ἴῃ 

τεξασάϊηρ (πο [137 Π9 ἡ Ὺ 88 6 ἰαίοσ ἰτυγαίοϑὶ οἀὰϊ- 

Ὅου ἴο ἴ.6 ΤἘ1Εῖ6, ὁ μουν τμδῖ 1 ττδϑ ἰο 86 τιδοὰ δὲ ἴδ ἴδασδὲ 
οἵ Ῥεάἀοαιίοη, τ Οἢ γα 5 ἰδ αἰοὰ Ὀγ 7.85 Μαοοαῦθυσ ἴῃ 
165 8. Ο. ἴο οοτλτμοιμογαῖο (86 μΡυτγί βοριίοη οὗ πὸ Το ρ]9 

ἔχοιτο [15 ἀοδοοσζβίίοη ὉΥ Απεοομυδ ΕΡΙΡΒΔΏοδ. ὙΦ ἰδ ποὶ 

Ὁϑοὶ ἰη 19 ΤΠΠ16 οὗ ΔῺΥ οὐδόν ῬβΆ]τὰ οὗ ἴΠ9 ἢταί ὕΟΟΚ. 790 
Ῥιαι που] 16 πη ΠᾶγΘ ἃ ζοπογαὶ χοίογθηοο ἴο Ὀδυ 8 τϑοονυ- 
ΕἸ ἴγοιῃ αἰοἴκη δα οογγοδβροηδίης πί|ι ῬΒ. χυὶϊ, δηἃ Π6Γὸ 18 
Ὧ0 ΓοίοΓΘησ 6 ἰ0 ἃ Ὠοῦ80 Οὗ 6 ΟὟ ΟΥ ἴο [0 ἰοιρῖο ἱπ [89 
Ῥα Πα. Βαὲ ἰξ τας ὙΟΥῪ ῬΓΟΡΟΙΙΥ͂ Ὅθ υδοὴ αὖ [9 1686 οὗ 

9 ἰῃ δΒυυδοηθσεηϊ {{π|65 θη Οὔο6 ἤχροα ὈΥ 86 οἱΓ- 
οὐμδίδιιοο5 οὗ ἰδ Μασοαθοπη ρογοάὰ. [1Υ̓ ΒΟΝΟΤΟΡ ἰδ ΤΊ(]6 
᾿ ἴο ὈῸ τοραγαεα 8.8 ΘΠ ΣΘΙΥ οΥἰσίθα] ἐη6 Ποῦϑ6 ἰα Ὡοΐ 1} 
Ἰοῦδο οἵ Βανί, το ῖποῦ δὲ [9 Σοοοηβθογατίου ἴσου ἴπ9 ἀ6816- 
πρηῖ οὗ Αὐπ3]0Πὶ ἴῃ βλμ. χα, 8), Οα] νη, Οὐςς., Θοίον, εἰ αἷ,, οΥ 
ἴδε του Ὡς οὔ τπ 6 οἰ ἴδάε] οἵ Ζίοῃ παῖς Ὀανίά τοραγάδὰ 
ὃ 16 ρΙεὰχο οἵ [6 ατοδίποδϑ οἵ ἰδ δα ρίγο (6 Σοὶ, Ἀ10]], 
Ῥετοτο εἰ αἰ.}, ὙΠΙΟᾺ [6 Ὀοξίοῦ ; Ὀπὶ ἰο 1ἴη6 λοιξε 47 Οοά. 
Δῃὰ (Ὡς ἰὲ ἀο68 ποῖ τοῖοσ ὑἰο ἐμ ἐδτιρ]ο οἵὗἨ βοϊοαηοπ (π6]ἀ., 
Βαυθίη8. Παρ. εἐ α1.), δαΣ ἴο τι6 ἀοάϊοαιτίοι οὗὨ ἐδο ἐμ γοϑῆ- 
Ἰὴᾳ ὅρον οἵ ΑΥαιιηΔὮ (2 8ὅ8πὶ), χχίνῃ. 20, 84.) αἴϊον ἴῃ ἐῆγθ0 
ὀγε' μίασυθ (οδομπνς Ὑοπραῖα, Ηοπμρϑῖ., ΚΟοΙ!, ἘΒοΙυΟΚ, 

4 αἷ.).-«Ὁ. . 
ἘὈοΙΠΣΘΟῊ : “ ΤΏ ΘΑ] ἴο ῥγαίδο θοὰ τνίος ἴῃ Ῥα. χχίχ. 
δ ΓΗ͂Ν τὸ [80 δ χ6 18 αδουο, ἰῃ Ῥβ81πὶ ΧΧΧ. ἰ6 ἀϊγϑοϊβὰ ἴο 

Ῥέουν μοῖο Ὀο10ν.""--Ὁ. Α, 8. 

δηιὰ ρῥδυβοὶ: δὰ [3, ὅγοσι, 18 αβοᾶ δἱ ταὶ οΥ̓͂ 

{9 Ρ͵δοθ ουὖἱ οὗἩ πο μ9 ψγὰ8 ἄγανη, μὴ οὗ 
(ὴ)6 διεϑοοίϊαιϊΐοῃ οὗ ἰμοβϑθὸ 80 816 ἴδ6γθ, ἔγοιλ 
ΜὨΐσι Β9 18. (8 Κοη δνναγ."΄---Ὁ. Α. Β.] 

ϑίν. 1Π|. εν. 4. Δπμᾶ ρχαΐδβο Εἶἰϊα. ΒοΙ͂ν 
ΤΩΘΙΔΟΥΨΥ͂. --- ΜΟΙΠΟΥΥ 8 Ῥ6Γ81101] υνῖν ἢ παάπι, Εχ. 
ἐϊϊ!. 16; [8. χχυὶ. 8: Ηοϑ. χἰϊ. 6; Ῥβ, χουϊϊ. 12 ; 
ΟΧΧΧΥ. 18, γοί ͵8 ποῖ ἰάἀοπίϊοαὶ νι ὶν ἱι. ΤῈ0 
ὨδΙηΘ τη ῖ.685 ἀοα ἀποιῖσπ, ὑ8 6 ΤΩΘΙΠΟΤΥ͂ ὈτῚη 8 αοὰ 
δὰ οὖν ἀυἱγ ἰο Ηΐπ ἰο τεπιεπιδγαηεε. 

γογ. δ. ΕΟΣ ἃ ᾿ιοπιϑηῦ (»αεεείδ) ἱπ ἘΪῚ5 
ΒΏΔΘΥ, ἃ 1} ἰπ Ηἶα ίανοσ; δῦ θνθὴ Ψ6Θ6Ρ. 
πᾳ τὐὔχϑῦμ ἴῃ (ΘΓ Πγ, ραδεοί τλ6 πίσλι), 
διιᾶ πη ἴ86 του ὶ β,--- δου οὗ 10Υ.--ἼῈ9 
ἢραναιΐνο ομαγαοίος οὗ {8680 ργεφηδηὶ ψοσὰβ ἰδ 
τηϊδυηἀδογαίοοά ὉΥ Ηθημδί. δὰ Ηἰϊσί, δηὰ δΡ0- 
Ἰἰοὰ ἰὰ 86 ἱπίετοδὲ οὗ ἐμποῖν Βγροί 6865, τ Εἰ 6 ἢ 
πον ετεὶ ἀἰϊδοτγοηὶ ἰη οὐδὸν σοδρϑοίβ, οσοϊποϊἀθ ἴἰἢ 
ιιἷ8, ὑπδὲ {ΠΘΥ͂ τη ΚΟ 8411 ἀδρομὰ ὑροῖ ἴδ9 ἀστα- 
ἰἶοῃ οὗ ἃ βίηρὶϑ ἀᾶγ. ἀπά ἱΐ ἰβ {19 τοῦθ γ8- 
τὰ Κ8ῦ]9 δ θη Ηοη σέο τα ἀθη 1685 (ἢ 6 Ρ84Γ8110]- 
ἴδια οὗἨ ἐδθ ἱμβουρσαῦ ἐπ γον. ὃ ὃ, δῃὰ ἰγδηβ]δίθβ : 

ἴον Ηΐ8 τσϑίἢ δεῖδὲν οἢ ἃ (886) τηοτηθηί, Ηἰδ 
ἴανον 1196. Αὐ ΔῈγ ταίϑ, ὕὑδαμθ ἀδιδηάβ ἰμπδὶ 
}ΔᾺ ββουϊῷ οὨἿΥ 9 τοβᾶτά θὰ 88 8 ἀθβί πδίΐοι οὗ 

ἰἶἰπιο. Ιἔ ᾽'5 ἰσὰθ ἐμαὶ Ὁ 17 ἱποϊα θα ὑϑα δ} (89 

πιαίεγίαΐ σου γαϑὶ τυ ἢ ἀσαί ἢ, ἴῃ δοοογσάδησθ ἩΣῚΝ 
ἰϊια ΒιΌ]σ81 ταρδηΐηρ: δηὰ δὸ Οοίορ ἢ κονγὶβθ 
ἰγδηβϑ᾽ίοβ αεϊδοίαίεν υἱΐα---αοὦ ἮδΔ8 ῥ]οαβατο ἰῃ 
{86 1178, δὰ ποί πῃ 86 ἀοαί οὗἩὨ ὑμ6 δίπῃδν : Ὀύύ 
(μῖ8 ἀοϑίσουβ {86 Ῥδγδ]] 6] δ αὖ οὔθ. Βαὶ Ῥβ. 
χχυϊὶΐ. 4. βῆονγεο ὑδμδί ὑπ6 ἑώδα 07 ἰΐπιδ ΤΑΔΥ ἀπ θν 
οογίαΐπ οἰτουτϊαβίδῃσοβ, ΟΥΘα ἴῃ {818 ὙγοΥ] ἃ, ΔΡΡΘΑΡ 
85 ἰῃ9 ΟΠἸΥ ὁη6. 80 ἰἰκον 86 ἴῃ 18. 1ἶγ. 7, 8, 88 
οϑου]δϑίϊηρ στᾶσο 8 σΘοηίσαϑίθαά τὶς (86 τηοτηθπΐ 
ΟΥ̓ ΔΏρΟΥ ᾿υϑι 828. ΒΘΥΘ ἃ Ἰ᾿ἰΐθϊοηρς ἕἴανοσ. ΤῊΘ 
γαυϊκαίο μδὲ αἴον 80 δορί. (Ὑιῖο τεϑὰβ ἴ) 
φμοπίαπι γα ἰη ἱπαϊσπαίίοπο οἶα. 80 Βοτδὴ Οδἰδο- 
Ἰῖσ ᾿Ὠ οΥρτοίουβ ἴῃ {πεῖν ΘΧΡΟΘ (008 δδϑϑῦί ἐμ 
()}9 οδυ89 ἰ8 υξοα ἰηϑίοαάα οὗ ἐῃθ οἴἶεοὶ, υγαϊ ἰῃ- 
δβίοδά οὗἉ ρυηἰβῃπιοηῦ ; ῬαΡ ΘΟ] ΑΥΥ ἀθαίῃ. 

διν. 1Π|. [Χεὲν. 6. Α;Ὡᾶἃ 88 ἴογ 129.---ῬΘΓΟΝΏΘ: 
“ΠῈ 9 Ῥτοπου Ὑΐΐ (6 οοπ] ποίου ἐμ 5 αἱ {86 
Ὀοσίπηΐης οὗὨ 8 οἴδιιϑθ θ᾽ αἰ νᾶ γ8 Θιαρμδίίο, δα 
ΠΘΠΘΓΑΙΥ βίδπαβ ἴῃ ορροϑίιίοη (0 βοπιοί ἰηρ 3ο- 
ἴῃς Ὀοίογθ, οἰ 8Ὲ  ΘΧΡγΟϑθθα οσὐ υπιογβιοοὰ, 
Ηροτγο ἰμβογο ἰβ8. ἃ ἰδοὶδ ορροϑί(ΐοη Ὀοίννθοα {ἢ6 
Ῥϑα] δι 8 ργοϑοῦ δηὰ [18 Ζ9ΌΥΤΊΟΣ ΘΧΡΟΓΪΘΏΟΘ. 
Νον ἢο δὰ Ἰοαγπὶ ἐβτγουσὰ 89 16 880 οὗ βιεσ.- 
ἰὴ ἰο ἰγυδὶ ἰπ αοά. Βεΐοτο ὑμδὺ βι ΘΓ Πρ; ΘΔ 186, 
μοὸ μαά Ὀδζυη ἰο ἰγαδὲ ἴῃ πἰπη861, “1 βοϑιηφθὰ 80 
ΒίγΟΏ, 80 βοσυγο, 1 Ὀορδη ἰο {δ ῖπηὶς πὶ ΐη τ γ- 
56 1, Τὶ Β.411 πόύϑν 0 τποτδα ; Του παάβί τηδάθ 
ΤΩΥ͂ τοουπίαϊῃ 80 Βίγοηβ. Απά ἱμοὴ Τβου αἰ 8. 
μἰ4θ ΤῊΥ ἴδοο, αμὰ 1 νψ͵β ὑἰγου ]εα᾽ ᾿᾿--Ο, Α. Β.7 
Ψον. 7. Εἴἶαᾶδαοῖ Του ἀρροὶπιθᾶ δἰχοηκίβῖο 

ΤΑΥ͂ ταουσηῖϊαίη.--- Τὸ Ψυϊραίθ μ88. ἰῃβίβδαὰ οἵ 
“ἐ[0 ΤΑΥ͂ τπιουπ δὶ" ἀεοοτὶ πιεὸ αἴλονυ (μ6 βερί. τῷ 
κάλλει μου, ΜΏΪΟΙ ῬΣΟΒΌΡΡΟΒΕΒ ἴμο τοδαϊηρ “ἼΠ 

50 ᾿ΠἸκονἶ89 ἰμ0 ϑγτίδο. Το ΟΠα]ά, μα8: Τδου 
Πιδϑὲ ῥ᾽δοθᾶ τὴϑ οἢ βίγοῃρ πιουιπίδ᾽ 8, τυ ἷο ΗΠ Ρ- 
ἔε]ὰ ρῥγϑΐδσγβ, δὰ 1 'ϑ σοῦ δἰ ν Ὀθίϊοῦ ἔμλα {89 
ἰπἰοτργοίδιζου οὗ οἰ 6 Υ8: ΟἹ ΠΙΥ βίγοῃς τηουπίδίῃ. 
ΠῊὴ9 οῦτον τοῦ ὙΠ [ἢ (86 Δοσιιβαῖγο οἴ 

[89 ἰμΐπι δῃὰ ἀαδιΐνο οὐ 868 ροτβόηῃ ᾿θαᾶ 8, Βοῦ- 

δυου, ἰο ἔδο 1άθα οὗ δρροϊηί-ερίῖνθ, δοπιρ. 2 ΟΒσοη. 
χχαχὶϊὶ, 8, τὶς 2 Κίημβ χχὶ. 8. Τὴο τηουπϊαΐη 

ἰ8 ποὶ 80 τη 6}} ἃ ΒΥτη00] οὗ αἰ ΖΗ Υ͂ ἀπ α στραίηῃ 688, 

88 οἰδος οὗἩ βοουσὶ δηὰ οὗ βυο6688, ΟΥ οὗ ἀοταΐῃ- 
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ἴοῃ, Θϑρθοΐδ)ν οὐ (89 αν ἀΐο Κίπράοι (2 ϑδτη. 
Υἱ. 9, 12; Μίο. ἵν. 8).---ἰ οα ἀϊᾶπὲ ἰᾶθ ΤΥ 
ἴδλοσ, 1 νχαβ {τὶβ ϊϑθηΘᾶ. ---ΕοΥ δὴ οχρ  δηδίΐου 
οὗ Οοἀ᾽ 5 πἰἀΐϊηρ Ηἶβ8 ἴδοθ υἱά. Ῥβ8. χὶϊ!. 1. ΤῈθ 
Α. Ψ. ““ἰγομδίεα᾽ ἴΒ ἰοο τ 681.---Ο. Α. Β.] 

ϑίγ. 1. γεν. 9θ.ὡ Ὅμπαὲ ρχσοδὲὶ ΌΥ τὰν 
ὈΙοοᾶ, ὉΥ͂ ΤΥ κΚοὶπα ἄονσῃ ἴο 86 χτανθ 
οδὰ ἅπδὶ ῥσαΐδο 006 ὃ οδῃ ἱἰξϊ ἄθοϊασϑ 
ΤΥ ἴσαῖ 2--- ὸ ποίου οὗὨ ὀίοοα ἀοθ8 ποὲ 
Ιοδὰ πϑοοϑβαυῖν ἰο (9 ἰάθα οὗἉὨ ἃ υἱοέεπὶ ἀεξαίλ, ἴον 
89 808] ἰδ ἰπ ἐμ ὈΪοοά, [Οοζρατα ἰμ9 αυρυτϊαθηϊ 
ἷῃ ΓΒ. γνἱ. ὅ, αἷδο Ῥβ. Ἰσχχχυῖὶ. 10, 12 δὰ ἴῃ 
ἩοχοκΙδμ᾿Β ψογὰβ 18, Χχχυ δ. 18, 19, νι ϊοἢ 18 
ΤΩΔῺ(ΘΒΕῪ Ὀαβοὰ οπἡ Ῥανὶ 8 γογὰβ. οἰ Σϑ6 ἢ : 
“Ηἰδβ ῬΓΑΥΘΥ [Ὁ 8 Ῥγοϊοηραίΐου οὔὨ Ἰἰἴο τγὰ8 ποὶ 
ἴον (89 5810 οὗἁὨ ΘΔΥΓΒΙΥ͂ ροββθβδίοηβ δπᾶ βηΐογ- 
ταθῃΐ, Ὀυὺ 70. {μ6 ὨΟπΟΣΡ οὗ αοὰ, Ηθ ζρασοὰ 
ἀθδὺ} 88 {19 ὁπ οὗὕ[Ἡ 89 ρῥγαΐδο οὗ αοὦ. ΕὸῸΣ οἱ 
(89 οἶοὸῦ βίἀ6 οὔ ὑπὸ ζὥγδνθ πὸ ἤογο Ρβδ]π9 πουϊὰ 
Ὀο βυῃμ. ΡΒ. νἱ. ὅ.(. Ηδάθβ τδϑ ποὺ Τουθγθοτηθ 
ἴῃ 80 Ο]ὰ Τοβίαπλοπί, (9 αθαυθηβ ποί γοί οροποὰ. 

Τπ ἀϑανθὰ ταῦ ἰμ6 Ὁ Ν  5)2 (Ρε. χχὶχ. βοῃβ οἵ 
6048), Ῥαϊ ποὶ γοῦ {9 Ὀϊοϑθοὰ ὈἽἿΦδἑ ν22 (θοῃ8 οἵ 
Αἀδπι).᾽᾽"--Ο. Α. Β. 

ϑιίν. . ον. 11. ποὺ παδὲ τὔσχηθᾶ ΣῪ 
Ἰαταϑυτέηρ ἰπῖο ἄασποίὶπα ἴοσ συϑ, ἄϊδει 
ὍΠ480 τν δ] ο] οὐ δ ἃ κἰτὰ τ16 νυνὶ τ ἦογ. 
--ΟΠυρζο]ὰ : “Ῥαποῖηρ (ἀδποοδ ρογίοσιιθὰ Ὁ 
ὝΟΠΙΘἢ δΟΟΟΙΏΡΘΗΪΘα ὈΥ ΒΟ δηὰ τηυδίο δἱ ἰδ6 
ΟΘἰΘὈταιΐο οὗὨ ἃ Υυἱοίουυ 88 Εχ. χυ. 20; υάροβ 
χὶ, 84: 1 ϑδπι. χυΐ!!. 6, οὐ. δὲ σοϊζίουβ ἤδαβίβ 
Ἐχ. χχχὶϊ. 19, ϑυάχοβ χχὶ. 21) 8 βϑγὸ ροοίϊοαϊ 
οὔ 7ον οὐ ϑλοιίς 97 7ον, ἰλαπκεσιυίπσ απα δοηφ8, 88 
ὅν. χχσὶ. 4,18; [,.πὶ. γ. 18.᾽"---οἱά, Βταλι 8 Ὀϊοῖ. 
οὗ (μ9 ΒΙὉ]6, τί. “" ϑαποι."--Ο. Α. Β.]. βαοῖ- 
οἷοί ἰ8 ἐμὸ μαΐγυ, ραν καγπιθηὲ οὗ ΒΟΥΓΟῪ δηὰ 
Ῥθῃΐΐθηοο, τ] οἷ 88 ΜΟΣΏ ΟἹ {ἢ 6 παϊςοά Ὀοάγ, 
ΒοΙηο ἧι 65 σἰγἀ θα οὁη. ΜΓ ἃ οοτὰ δῃὰ βοιμοίϊτηο8 
ποί. Τὸ ρίγα] 68. τ 6ΓΘ τλοβίὶν οο]οτοὰ δηὰ βογυϑὰ 
αὐ (8 Β8ῃ10 {πιὸ 88 ΟΥ̓ πϑηιθηῖϑ, δμἃὰ ὙΟΓΘ ΟἾΘΩ 
θα τοί ἀοτοὰ δὰ Ῥδγιϊα!}Υ δἀοτηθὰ πὶτὰ ΘΟΒ 
ογβαπιθαΐδ. Ηδμοθ {μ6 ὀχργοϑϑίου “ ρἰτὰ " ἀοδ8 
ποΐ ΤΔΘΓΟΙΥ͂ 858 ΟΥ̓́ΘΡ ἰπίο ἃ βριγαίίνθ τηϑδοΐης 
88 οὗ καἰγάϊης τΐῈ δίγεπσίλ, ῬΒ. χυὶϊὶ. 82, θαΐ 15 
υϑοα αὐ ΟὩσ6 ἴῃ [8:8 Βθ0η86 οὗὨ σάογ, ΟὨΪΥ ἐπδὲ (86 
απ διηθη αἱ τηθδηΐηςς ΘΟΥΟΡ Βδἴηθ8 ἱμπσου ἢ, 88 
Ῥβ. Ιχυ. 12: ὑπὸ 1118 αἰτὰ ὑμοιλβοῖνοβ τὶ σθ- 
δοϊοΐης. 
ον. 12. 1ῃ οτᾶδσυ ᾿μαῖὶ κἸΟΣΥΥ ταῦ Ο0616- 

Ὀταῖθ 9 866.--Μοϑὶ ἰηἰογργοῖθγβ ἴα κΚὸ Ἴ22 Ποσθ 
ΔΒ ΤΟΐοτυϊηρ ἰο δου, ΤῊΘ ΟἿ αἰ ΒΠσΌ]Υ ἷθ (μ6 
ΔΌΒΘΟΠΟΘ οὗὨ ἰδ9 Βυῆχ, Ὁ; ἰῃ (δὶ5 σοῃποοιΐου (ἢ 6 
ΤΘίργΘ 69 680 ΟὨ]Υ͂ Ὁθ ἰ0 ἐδ 8οὶ]ὶ οὗ (0 Ῥεδϊτηΐδὲ 
δὰ {Π6γ0 18 ΠῸ ΘΧΔΙΡ]Θ Οὗ Δ 6] 0818 οὗ (86 
Βυχ (Οεοἶον, Βοβθππι.). Απὰ β8ὸ Ηπρἤο]ὰ βυρ- 
Ὀ᾽ 68 ἰδ δὐ οῃοθ ἴῃ ἰδμ9 ἰοχί, τὶς ἐμ 8 ὈΘΟΟΠΊ6 8 
1ἰκὸ ὑμθ νοσὰβ οὗ Ῥβ. οὐἱἱΐ, 1, ΕΊποδὶ ἐμέ: Κ8 οὗὨ 
(89 ἱπητηογίὶ βοὰ] ἴῃ ἰμ9 φίδγπαὶ 19 88 δοῃ- 
ἰγδβίϑα σῖν ὑμ6 ἀυϑί, γον. 9, Ὑ μίοἢ ἢ9. οχρδί 8 
οὗ (89 σοῦρ80 δῃὰ ῃοί οὗ ἐμ ζγαυσο. Βυὲ πνιϊμβουὶ 
Τοζασὰ ἰο (μΐ8 78186 οοηίγαβδὶ, (9 δυίϊοῖο οου]Ἱὰ 
ποῦ ἔαϊ], 17 [Π9 Βοι] 88 ΒΆΘἢ τὴῦ88 (0 Ὀ6 ἀοβίρπδίοα, 
ΜδηΥυ οἰμοτβ ἀδρατὶ ἔγοπι (86 οοηίοχί δῃὰ ἰακο 
ὑπ δοβίτδοι ἴον σοπογοίθςσσι 88 ποῦ ]6 (Ὁ 8414.) οἵ 

4 [Ῥογοῦγῃο; “ΤΏ γαϊῃ βϑοηθ ἰο ὃδ, ἴπαὶ πρῖδὲ ἰλο 
οὔ ἐμο Οὰ Τοδσίδιηϑηὶ βαίηϊδ ἐπ ρα νὴϑϑ εἴγοηρς δηὰ 

ΟὨΠΠΠΚο, ἐμοῖς Πορε οὕ Τειππογίαϊίν 'ππλϑ αἱ Ὀθδὲ ἀΐτι δπά 
Ὑϑυθγίηρ, ὈΓΙ πο ηΐης ΠΆΩ ἴοῦ ἃ τηοπιϑηῖ, θη [ἢ 9 
Βροαγὶ νδὰ το)οϊοίης ἴῃ ἀοά 88 [8 ροσίίου, διὰ ἐΐϑῃ βιζαίη αἱ- 
τηοοὶ ἁγίηξ ὠνυ.".- Ὁ. Α. Β.] 

ἰηἀοοὰ ; ΟΥ̓ΟΤΥ͂ τηδη ἯΠῸ 88 8 ὙΪ8660 δου] (ΑΌδπ 
Εχγὰ). Τμοὸ ϑγγίδο ἢ88 ποὶ σοζαγάϑα (]ῖ8 νυοσὰ 
δὶ 8}}] 85 ἐ:0 δι )εσὶ, Ὀυΐ 85 {86 οὈ͵οσί : {ΠΟ ΓΘΌΓ 9 
ὙΠΠ1 δἷπρς ῥταῖδο ο ποθ. Βυϊΐ {18 ἰθ δρεϊπδί 
189 σοπϑίγυοίΐϊοι, ἩΒΙΘΝ ἰΒ τοβίογοὰ ὈΥ {89 ἰπίοὉ- 
Ῥτοίϑιϊοη : ρα ΟΣ πα ρτδίβθ, σοθονῃ, ἢγίηη, δἰ πρ8 
ἴο Τπο0 (Μδυγον, ΟἾδῃ., θὲ οί[6). [Ιπ ἰδ 
βοῃρ οὗἨ Ἠροζοκίαμ ([8. χχχυἝ.) {πὸ 118ὲ ἔνο 
Υ6ΓΒ68 οὗ (ἷθ Ῥθδ]πὶ ΔΓΘ σθ- Θομοοά ἱοροί ον ψἱι ἢ 
ἸΩΔΩΥ͂ ΡΟΒΒΗΡΟΒ ἴγοα {ἱμ9 Βοοκ οὗ Φοῦ. [Ὀο- 
ΤΟΤΏ6: Το ββοίκοϊ οί οὗ δὲβ μαπι]ϊδιου Θοὰ 
Βδὰ δ οἱ ἵγοιυ ἷπι, ἀπά δὰ οἱοίοὰ Ηΐτῃ 
ΜΠ (Π6 ραγπιθηὶ οὗἨ ῬὈγαΐϑο (18. ἰχὶ. 8). Ηον 
βου ]α μ9 ἀο οὐδοῦ σίβο ὑμ8η Ὀγαΐβο αοὰ 70} ὁυὸ Ὁ 
ἴον Ηΐ8 ποοάποβ8."--Ο. Α. Β.,] 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

1. ΤΏ οΓο 8 δυ οἱ οαὶ σϑαβοι ἴῃ {86 Ἔχ δἰ ἐἰ0}}8 
οὔ ξτβοθ, Βεϊρίηρβ δηὰ ἀθ] σουδηοοβ πΐοῦ αοά 
ΤΟΥ Ὀοϑίοννβ ΡΟ τθῃ, ἰο »γαίδα Ηΐπὶ οοηίϊη- 
ὍΔ δηὰ ἐλαπὶ Ηΐπι ἀδῖϊγ. “« Εν 88 αοὰ 18 ὺυ8 
ΌΥ Ηἰ8 βδπὰ οἢ πἱρὰ ἤγουν 89 ἀθρίμ8 ἰπίο ψΐο ἢ 
γὸ δ Υ0 1110, 80 1ὑ ἰβ ἀζαΐῃ ον ΟὈ] χα οι ἴ0 
ΙΠῸ Ρ ον μοασῖϑ δηὰ τηουΐῆ8 ἰο Ηΐβ ῥγδῖβθ ᾿" 
(αν). ουϊὰ ἐπα ἐπ ἀερίλ οὗ ουν Τϑο] πρ8 
ταὶ σΐ οογτοϑροηα ἩΪ ἐμὸ ἀορι}8 οὗ πιΐϑεγῳν ἔγοτα 
ὙοΒ ἯόΛ ὙΘΓῸ ΟΥΑΤ ὌΡ, δὰ 9 οδγπαδίῃμ 88 
οὗ ουγ ῥγαΐϑο δπὰ ὑμπδη κί] 688, ἢ ὑδ6 ρτοδί- 
Ὧ685 ΟΥ̓ οιιν οδἰϊσαίίοπ, βδ'ἷῃσθ γὸ σουἹὰ ποὶ ουθη 
τὶν οὐν ὀξσλεδέ ἐλαηκἠιεϊπεθα αἰἰδὶη ἰο {80 σγεαί- 
πο 0.Χ͵Γ Οοά. 

2. ΤΟ Ὀινίηθ ρτδοθ δηὰ μοῖρ ἃσὸ ὑγοθ ον. ΠΥ 
ΘΧΒ Ὀἰιοἃ ἰο ΘΥΘΡΥ ἐπαϊυϊάμαϊ, γοὶ ἰξ ἰθ ποῖ Βοπιθ- 
ὑμΐπρ βίη ραν δηὰ βρθοΐαϊ; ἱμογοΐογθ {πθ ζὰ- 
γοτϑα ὁ0η9 δα8 σοῃβάθῃοο ἴῃ ἴδ θηϊἷγο οοπστέσα- 
ἰΐοπ, ἰμαὶ ὑπὸ Μ|} σία γ (0]] ον ἷθ. ἀρρθαὶ ἴο 
ηΐΐ6 ἷπ {86 δοὴᾷρβ οὗ Ῥγαΐβο δῃά {πδηϊδρί νης 
νοι Β6 δ ἂρ ἰο αοα, ΤῈῸ οὴθ Ὀουῃὶν χο- 
ταὶ 8 δ Π᾿Πκοννἷ80 οὗ οἰ ογ8, [86 ραγίΐσυϊαν μοῖρ 
οὗ 80 ζΘΏΘΓΔΙ βαϊναϊΐοη, {}} 6 Ῥγυοϑαηὶ ἀ 6] γθταη 9 
οὗ ῥγουΐίουβ ὀχ Οἱ (ἰοη8 οὗ σσδσο βίον ἰο οἱ βοῦν 
ἴηθ1, 80 ἰμαὺ (9 »έουδ γεπισπιόσχαποο οἵ ὟΟοα᾽ 8 
λοῖν Βεῖηφ, 858 ἰῦ ἰΒ Ἰιδὰθ Κποπνη ἴῃ Ηἰΐβ ἤγουΐ- 
ἄδπος ἵπ ἀϊδίογψ, 18 ΔΙ οηοα δηὰ Βυδίαϊηοα δἀπὰ 
{89 ΒΟΥ πιέπιοτν οὗ Φοονδ ἢ ἔοστηβ ὑμ6 δβυδ᾽δοί 
οὗὨ ἐμὸ Βοῃ 8 οἵ ῥγαΐβθ οἵ ῃ9 οοηρτοραίἑοη. 

8. 1ὶ 168 ΝΟΓΙΏΥ οἵ ρμαγίϊουϊαν οοπϑίἀογϑίΐοη 
ιἰδαὺ ὙΔΠ|]|δὺ τ͵ὸ ΤἹΟΔΪΥ ἄρβοσνο ἰδθ τὐγαίλ οΥ̓͂ 
Οαοα δηὰ πιυδί ὀχροσίοποθ ἰΐβ ίσλύμὶ εἰθοίθ 
ἘΠ κονσίδο πῃ {Π 0890 δυοΥἱηρ5 ἰπ τ ιϊοἢ Μγὸ Σοσοὲτθ 
189 ἰδϑίο οὗ {π0 ρωπίδηπιοπίδ οὗ ΟΟΥ δβἰῃβ, γοὶ 9 
ἀο]γογίης ζανον οὗ ἀοἀ ψϊοῖ ρσίνοι ἢ 118 ἐὰ ΓΒ 
αἰ γθοίΥ ἰο 89 πῃῃον θη 6 8 Δ ΔΘ οα ἔγοπὶ 
ἷ8 βοουγίίγ, δηὰ ἰθ ἐεγγίἠεα οὰ δοσουμὶ οἴ ἷ8 
β' 8, δπὰ 8 Ὀτουχμὺ ἰῃ λωπ εν ἴο (86 ἀηποιοίεασε οΥ̓͂ 
᾿ἷβ ἔσὰθ σοπάϊιϊοι δηα ἱτπρΊοτοδ ἐμ σγαοό οὗ αοἀ. 
Τῆὺδ ὁ ρογοοὶνθ (μδὲ πο ταί, Ὀυΐ ἰονο 18 [ἢ 9 
ἐ4δεη(ίαΐ ἀἰδροεί (οι οὗ αοα, δηὰ ἰμδὲ Ηο 85 ὈοᾺ 
ΟΥ̓ μ686 ἀΐδροδβι(ϊοηβ ἰὰ Ηϊΐπιβο] . “.4{11ὲ6 δὲπσ 
εὐᾶλτί δεῖηο κοῖ!, Οοίίεα Χϊεδ᾽ ὅν Ειοσκεῖϊ.," (Ῥ. ὅοχ- 
Βατγαιί. 

4. Ἑγοὰ γρίουβ Ῥϑορὶθ βᾶυθ ἰὸ Κθορ Ὀοδΐοτο 
ἐθοπὰ (6 ἀαπσεγα 9Γ ρ»τγοδρεγιψ δπὰ Ὁ τοααγηφά 
ΌΥ͂ (Π6 ἐχαπιρίε οὗ Ὠανὶά, ἴῃ ογάονῦ τὲ (Π6Υ 
ΤῊΔΥ͂ Ὡοὶ Ὅ6 Ὀοϊταγοὰ ἴῃ {ἰπ|68 οὗ ΡΓΟΒΡΟΥΪῪ ἴἰο 
τ Ὁ] οομἤάθηοοσ ἴῃ 86], δηά ἴα͵86 ἔδοϊϊ πη ρχ οὗ 
ΒΟΟΌΓΙ Υ δηὰ ἤθη ἀδβοθπὰ ἤγοαι ἐμ οὶν ἱπιδί ΠΟΥΥ 
Βεοΐρηϊ, ϑγθη κί διὰ δουπάδῃσο, δηα 1080 ΠΟΓΘ 
(δὴ ἰΠΘΥ ΟΥΟΡ ἰδουχῃΐ ἐλ Ῥοβϑ Ὁ]6 ἰο 1086. 
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Βαί (88 Βασι τὶν οὗ ζοο8 τυΐῃ ἔμ θπὶ (ῬΤΟΥ͂. ἱ. 852 ; 
οὐ. θοαὶ. τῇ]. 11-18; χχχὶϊ. 1δ; Ηοϑ. χἱϊὶ. 6). 
τοὶ δ πο μ88 Ὀθθὰ Ὀγουρὶ ὉΥ “συ ϑεγίποε ἰο 
γεβεσίίοπ, ὉΥ [8115 ἰο δινδκθηὶηρ δηὰ ὑβογοῦῦ ἰο 
ἱστοῦ, 861-Κπον]θάκχθ, ῬΥΔΥΟΥ, καὶηδ ποΐ ΟἿὨΪῪ 
τὰ ποὶρ δηἃ ἃ ΔΘῪ 951800 δηά αἰἰδίηβ ἰο ἔγϑϑίι 
δηὰ Ἰογοῦδβ ἰΒδηκέυϊη 58, Ὀὰὲ καὶπδ ᾿ἰἸκον86 Ὀ6- 
γοπὰ δε], ἰο 06}1 οἰ ΔΘΥΒ ἷ8 ΒΙβΒίΟΥΥ ἴῃ λεωπδίο δπὰ 
ἰλαπὰκ μι 7οψ, ὑπαὶ ΓὈᾺΘΥ τΔῪ Ὀ6 ταγποάᾶ, ἰηϑιγυοίοα 
διὰ οομβοϊοὰ. “ θαυϊὰ ῥγουϊουδὶν ἴδβί 85166 0, 
κα θην Ὀορίη8 ἰο ΟΥὟ ουΐ ἴῃ ἰοΥΥῸΡ ἰοὸ {86 ογά. 
ον 88 ἴσοι, θη ἰΐ 88 Ὀασοῦ!θ ΓΌΘΙΟΥ ὈΥ Ἰοηρ 
ἀΐβαδο, οδηποῖ Ὀ6 δρδίῃ ὑδοὰ ἀη1}} ΐ 16 ποδιοὰ 
δέῃ ἴῃ 186 ὅσο δηὰ Ὀεβδίθη τῖϊπ (ἢ 9 ΒΔΙΛΓΊΘΡ, 
80 ΤΠΘη ΟἾ66 ΟΔΓΙΔΪ] ΒΟΟΌΓΣΙΓΥ Β88 Ῥγονυαὶ θα, Π0 
086 08 πὶ ΚἸΥ Θααἷὶρ ὑμοιηβοῖνοβ ΓΚ0᾽ ὈΤΘΥΘΓ, 
ὯΠ1688 ΡΓΟΥΪΟΌΒΙΥ ὈΘαίθῃ δηὰ ῬΤΟΡΟΥΪΥ ῬΓορδγϑὰ 
Ὁ (0 ΟΥΟ85.᾽ (Ὁ 81γ]η). 

δ. ἀοἀ ἴῃ (16 ἀεἰϊἑτοτδηο9 οὗ ἰο80 ὙΠΟ 566 Κ 
Εϊπὶ ἰὰ ρϑηϊίθησο, ἀθοΐσοδ ἢοὺ ΟἿ Ηΐβ ροοά- 
Ὧ6Ά5 δηἀ Η15 ΓΑ 1 8 10} 6885, Ὀὰὶΐ ᾿ἰκον 89 ΠΤ}. ἐγμίὴ, 
πρῖοῖ 18 ἰο Ὅ6 ἰγδηδιϊ 604 ἔγοπι ἔδί μον ἰο 808 
([88. χχυ χυὶὶϊ. 19), ἔγοτα κϑηθγδίϊοη ἰ0ὸ σϑηθγαίΐ ἢ 
(Ῥ6. χχὶΐἱ, 81). Ασσογαϊη νῦν ἰὑ ἴ8 ἱπουααθθηὶ 
ὍΡρου Θοἀ δηα ἰδ ἴῃ {μ6 ἱπίεγεδέ 9.7, Οοα ποῖ ἰο Ὀθ 
τοῦ οα οὗ {Π|086 δούυδηίβ ΒΟ ΔΥΘ Ῥ]ΘΆΞΌ.Θ ἴῃ 
πέῦεγ ςεαςῖπα ἰοὸ ῥταΐβο Ηΐπὶ, δὰ τῆ ἴῃ ἐπι ρ] σης 
ἴον ἰ16 ργοδογυδίίΐοῃ οὐ ὑποὶν 16 πᾶνο αϊγοοιθα 
{βοβοῖνοβ ποὺ ἰο ΘΔΥΕΪΥ ἐπίηρθ, Ὀαΐ ἰο Θοα᾽ Β 
ΕἸΟΥΥ δηὰ {πὸ οἰδοίθηον οὗ ΜΙᾺΣ βοῦυϊοθ πὶ 
δεδγί, αἰηα δπὰ ἱμβουρὮίβ, ἴῃ (86 δ8βιιγδῆσο ἐμαὶ 
ἐδ15 σΘδ ὍΘ Βοσορ ἰδιθα ὉΥ ἐπθῖὰ ΟὨΪΥ ΟΠ ἐαγίλ 
δὰ ἴῃ ἐπ18 1176, 80 ΟΣ 828 ἀδθδίῃ, (6 που]ὰ Ὀ6- 
ἰογ δηὰ 861} λαῦὲ ποὲ δέεεῃ υαπφιΐδλεά. 

ἨΟΜΙΓΈΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΪ,. 

ΟΡ βοπμ58 οὗἩ ργδῖβθ δῃὰ ἐμβδη κερί νης, σϑπῃοὶ 
ὃδο ἄταν 00 ἀδερ, ΠΟΙ 88οοῃὰ ἰοὺ ἀΐσἧ, ΠΟΥ 6 
Βργοδὰ ἰοὺ 71:7, ΠΟΥ ἰαδύ ἰοὺ ἰοπϑ.---ΝΟ πείδϑογῳ 18 
80 ἄθερ ἐμαὶ ννὸ σδπῃοί ὈΘ ἀγαῖοη οἱ οὗἉ 10 ὉγΥ αοά, 
δαὶ πο Λεῖσλέ ἰδ 8ο στοῦ ἰδδαὺ τὸ οδημποῦ 6 σαϑέ 
ἄοιοπ ἔγοτῃ ἰἰ.--ἰῦ 8 ποί αοἀ᾽ 8 ἴδι]ν ἢ Ηΐβ ἀπσονῦ 
ἰδϑὶ Ἰσσοῦ ἔμ 8 πιοπιοηί.--- ἢ ἤθη διετῆ ΟΥ 
ον ἴἄτηβ ἴῃ ἰοὸ τ8, γγ 40 ν9]] ἰο ἰπαυἷτο ἩΒΘΙΠΟΓ 
Θοά ᾿88 βοΐ ὰ8 [6860 χιι681[8.----Ἴἰ 18. ηοὶ ᾿π 1Π Υ- 
δὶ ἀοῖσ ἰοπῷ Μ᾽ 6 ΤἸΩΔΥ͂ ΟΡ ΟΥ̓ ϑῃοαίΐί Ὁ ἰΟΥ, Ὀυΐ 
ΠΟΤῈ ἀοροη δ Ροὰ τ μδὲ {ΠΟΥ͂ ἀγὸ αδοιί, ἴον αοὰ 
ἀείεγπῖπεα (μοῖρ ἀυταίΐου ἴῃ δοσογάϑηοο τὶ ἰἰ. 
--ν",͵Ἐ Κπον ποὺ λοῖο πιαπν πιοηιεπίδ τοτδίη ἴο Ὁ8 
ἴῃ 1818 βμιοτῖ ᾿1ΐ8, (Βογοίοτο 1 ἰθ ωρογίδης, ἐμαὶ 
πὸ δου] ἃ σέισαψε Ὁ6 ἔοπηὰ αΦ ϑεγυαπίδ ὁ Οοά, ἴῃ 
οὐδοσ ὑπαὶ νγῦθ τι  ὈΘ ΣΟΔαΥ ἐπγουρι Οοα' ὃ ζαυον 
(0 σίρε ἀσοουπέ δὺ ΔΆΥ τηοτηθηΐ, δὰ δα νὰ ΤΥ 
Ῥγαΐδε ἴΟΥΟΥ͂ΟΥ Ηἰ8β στδοΐουθ ποὶρ ἴῃ ὈΟΑΙΥ͂ πὰ 
δρὶ ἰΐα Δ] τπὶηχ8.---Ἴ ἐπα οοηρτομαίίου οὗ αοα 
ΔΙῸ ἰεαγὰ ποὺ ΟὨΪΥ ὑπ 9 δοπρὰ 0 δογτοῖσ απᾶ οΓ 
Ῥταδδα οὗ 118 ἸΩΘΙΠΌΘΓΒ, θὰ {Π6ΓΘ πιδὺ Ὀ0 μοδγὰ 
ἴδοτο Ἰ᾿ἰκον 56 ὑπ οἷν ρμεπέξεπίίαί ργαψενε απᾶ δοη- 
Μαεοης 9. 7ςαἐ{}.--[6 ἐχρογίοησοθ οἵ ὈΘ᾽ ΘΥ͂ΘΥΒ 
βου ἃ πιΐ πη βίον ἰο {π6 δαϊυαζίοη οὗἨ οἴ6Γ8, {Π0Ὑ6- 
ἴοτα ἰΠ6Υ τὸ ἐοζά διὰ γίέεπ ὉΥ͂ (ἢ 6π|.---ΤῸὸ [89 
Ῥτοδοδίηρ οὗὉὨ πο ἐγμίλ οὗ αοα Ὀδ]οηβ8 ἰλ 6 ῥτγθαοῖ- 
ως οὔ Ηΐδ τογαίὴ ασαὶϊπδὲ (λδ δἰπ ΕΓ Δ8 Ὑ6]} 88 (116 
ἴποβδᾶρο οὗἩ ΗΪ5 στασο ἰοισαταδ ἰδδό ρεπίϊεπί πὰ 186 
ΒΑΡΤδιἰοη οὗ Ηΐδ8 ἔουε ἰοισαταδ ἰλοδό δεεζίησ ϑαίυα- 
ἐἴοη.--Ὗ ΘΔ π ΠΥ ΠῸ ὈοίξοΣ 5}, (ἢ ἰ0 ΘΧΡΘ- 
τίοποο Οὐ ρσταςα ΟἿὟΥ ἴίυεδ ἰοηρ, ἀδοίαγε αοα᾽ 8 
ὑιιλ ἀαϊίῳ, ὑγαΐεε ἀοα᾽Β παπιὲ ζΟΤεῦΘΤ. 
ϑτλαπε: [ἰ 18 ἃ ατοδὺ Ὀθηοᾶί, το αοὰ ῥγο- 

ἰοῃρβ ἃ τη 8} 8 119 υπ}} Ὡς ἰσ ΓΒ ἰο αοὰ ἱπ εἰ κμ- 
θου8ῃ60538.---Οσ0α᾽ 8 υδϑ08] ὙΔΥ 8 ἰο οδυδο ἃ 60ῃ- 
δἰδῃὶ βαυΐϊῃρ ἰμ θγοβδηρο ΟὗὮὨ ΒΟΙΤΟῊ δπὰ οἵ 70ΟΥ, 
πῃ οΥγάον ὑἐμπαὺ γν ΙΩΔΥ͂ ποῖ Βἰπὶς ἀπᾶον ἰἢ9 Ὀυῖ- 
ἀθῃ.---ἰ κοοά ἀδγβ ννὸ βῃου]ὰ {μ᾿ πὶς οὗἨ {86 ὑπ- 
σΘΥΔΙΒΙΥ οὗὨ βσοθ85 δῃὰ οὗ ΟΌΡ ΟὟ ἩΘΒΊΚΏΘΒΒ, 
δηα πού ρΡυΐ οὐν ἰτυδὺ ἴῃ ΟΌΥΒΟΙΥΘΒ δὰ ὍΘ Ῥτγϑ- 
ϑυιῃηρίτμοι8.--ΟἸ] άγοη οὗ ἰπ6 τοῦ] ὰ βϑοὶς ἰὸ 
ὈϑὨΐδ ΓΠΘἿΡ ΒΟΣΤΟῪ ὈΥ ΘΑΓΓΒΙΥ Ρ]Θϑυτοβ οὗ ΟΥ̓́ΟΥΥ͂ 
κἰπά, θὰα0 ἰμ9 οὨἑ] τοι οὗὨ ᾿ἰχὺ Κπον ἐμαὶ 4}} 
ΘΟΙΔ68 ἤσγοτι (9 Βδῃὰ οὗ ἰμὸ [ογὰ : θη66 (ΠΟΥ͂ 
ψαὶΐ Ῥδ ΘΕ ΠΥ πῈ}} 86 Τοτὰ ΗἰτΒο]Γ 88}4}} ἐγ 
μοῖρ ΒΟΥΥΟῪ ἰῃίο ἸΟΥ͂.---ΟΘΙΑΝΘΕΚ: ΒΟ ΜΘ 
ΔΓΘ ἴῃ ἰγοῦ ὉΪ6, σδγηδὶ ΒΘΟΌΣΙΥ ΒΟΟΠ ἔ8}}8 (0 ἰδ 9 
ντουηὰ δηὰ νγὸ ἰγϑι ὉΪ0 δηὰ βϑιυάάοσ ΖῸΓ ἰἰ.--- 
ΒΕΙΝΕΚΚΕΕ: Τδ συ} 18 ταδ 8, (6 μα πἰ δε οηί 
ΘΟΙ16Β ἔγοπιὶ ἀοά, Βυὶ αοἀ ἀδο)σιίδβ ἰῃ πὸ 116 
ΟΥ̓͂ δῆ δηῃὰ μ88 πο οσἀ δι πὰ ΔΩ͂ τϑῃ ἰοὸ ἄδαίῃ, 
δυὶϊ πουϊὰ ἐπδὺ 8411 πιθὴ βδιουϊὰ ἰὑγὴ δηὰ Ἰἰγ6.--- 
ΑΆΝΡΤ: Υἥο δα ΒΘΓΘ 8 θαυ θϑί πδυπΐηρ ἔγοῦι 
{89 ΘΧϑιρὶο οὗ ἰμ6 ἀθαν δανϊὰ, ὑπαὶ τὸ βουϊὰ 
ἴοαν αοἄ ἰῃ χοοὰ ἀδγβ, δηὰ ποὺ Ὀ6 βοουγθ διηὰᾶ 
ΤΟΙ ὉΡΟῚ ἰθι ΡΟΣ] ἐμ ηρ8.---ΤηουῦσΚ : ΤῸ 6ο0ῃ- 
ἴο85 ἰμδὺ αοἀὐ 18 τ κυίθουβ ἴῃ Ηἶἷβ οἰ δβιϊβοιηθηίβ 
8 ΥΟΥῪ αἰ σ.Ϊ. ον ταθη, Ὀυὺ αν ὰ τγῶβ δ᾽ 8 γ8 
τοδὰγ ἴο οοῃηΐοββ {μὶ8 διίδσ ἷ8 ζδ᾽] 1Γ68.---5.1}- 
ΨΕΞ: Τηἷθ Ῥ581πὶ σίγϑδ σοτηΐοσί ἴῃ {μ6 Β ΒΥ ΡΒ 
οὗ 10, δηἃ βᾶγ8 ἢνγϑί οὗ 4}, ἔγοιω Ὑβοσὰ ὑοῦ 
Θοηθ, ἔμπθη ΠΟῪ Ἰοηρ (ΔΟΥ ὙΠ οπάυσο, δηὰ 
βπαῖγ τιῖιδὺ Ῥγοδί ὑμ 6. Μ111} Βανθ.--ΟΥΕ ΝΤΕΕΒ : 
ΕΥΘΣΥ 016 δβοθῃβ πἰσὴ δὰ 888 δϑοοῃηὰοᾶ, ν 89 
168 Εἰτ86}7 ὍῸ κυϊἀοα ἴῃ 6 ψαΥ οὗ 86 1,οτά. 
--Ηο γο αἴτδγ8 ἴλγο8 νγγυ86]} ἀα ον Του χοίβ αοα, 
δὰ ζογχοίβ Πἰἰκοννῖ8θ ἢἷΒ ῬΟΟΥ 800]; 8ὸ [Π 6 Π6- 
εἰοοίβ ἰο βίγιρρῖθ, 6 γοζϑιὰβ Εἰτηϑοὶ 88 βϑΐο, 
ΘΥΘ ὑπ χγϑδοίουϑ οουπίθηδῃσο οὗ αοἀ βδηϊηρ 
Ὄροη ἶπὶ πῃ οοπἰϊπιιοὰ Ββιισοοδθ, Β6 ίοο Θϑϑὶν 
(Δ Κ68 Ὁ αοα᾽ Β χοοὰ ρ]ἜΑβιγ6 ἴῃ ἢ ἷ8 ΒΟ] ΠΘΕΒ. --α 
ΤΗΥΜ: 186 Ρ᾽ου ΒΒ. ΓΘΓ οἢ 88 Ὀ6α οἴου Γ0 Β[ 66 - 
ΠΘ088: 1) ΚΠΟῪΒ ΒΟΓΟΌΡὮΪΥ {Π|6 ὙΓΟΔΊΚ 688 Οὗ ἷ8 ἢἃ- 
ἐγ; 2) 6018 ἐποτγοΐη ἢ 6 ομαϑιϊβοηλθηῦ Οὔ ἐμ6 ΠΟΥ͂ 
αοά: 8) ἰᾳγηΒ ἰο (6 ῬὨγϑιοἰδη 80 ΘΥΟΣ Π6]08. 

[ΜΑΊΤΗ. ΗἩΚΝΕΥ: ΤῊΘ6 Ἰρογὸ ἱπηπιϊμθηῦ ΟΡ 
ἀδηβοσθ αν ὈθΘ6π, (6 ΙΏΟΤΘ οπιηοηὺ ΟἿΡ ἀ6]}- 
ΥΟΓΔΠΘΘΒ δᾶγο ὈΘ66Ή, ὑμ6 ΤΩΟΓ6 σοταογίδ᾽ὈΪ6 (0 ΟΓ- 
Βοῖγοβ, δῃὰ {πῃ οσγο ᾿ΠΠἰαδινὶουβ Ῥγοοΐθ οἵ (89 
ῬΟΤΘΡ 8πὰ ροοάῃροδ8 οὗ ἀοἀ. Α 19 ἵἴγοπιὶ {89 
ἀφαά οὔρμὺ ἰο 6 δρϑϊ ἴῃ οχίο]ἕΐηρσ (16 Οοὰ οΥ 
οὔἂν 1ἴἴ8.--ΦΝῸ ὁ86 οὗὨ 84]} οὐ Β ρεγἔδοί: 018 σα υ τὶ θ8 
ἴῃ ἰ ΤΔΟΥΘ ἰοττον ἰοὸ [Π6 τ ΚΟ ΠΟΙ τηοτο σοπιζοτί 
ἴο {89 χοάϊγ, δὴ Ηἰδβ ἈΟΪ  .988.---ΟἿΥ᾽ ΒΔΡΡΊ 688 
16 θουμὰ ὉΡ ἴῃ αοἀ᾽ δ ἴαυον  ἰἦ τὸ δανθ ὑπαὶ 9 
ανὸ θῃουρα, τ μδίονον 6186 Τὸ γηῖ, [ὑ ἰδ (89 
18 οΥ͂ ()ο βΒουϊ, 10 ἰΒβ βρί γι 4) 1116, 110 φασγῃϑβί 
οὗ ἴθ οἰθυῃ δ). - ΒΑΒΝΕΒ: ΤΠ τὸ 810 ἰὸ ΟΡ 
ΡΓΑΥΟΣ ΤῸΥ ὑπ βαϊναίΐοη οὐὗὁἨ οὔυῦν οὶ] άσϑο, ποὶρςἢ- 
ὈΟΥΒ, ΟΥ̓ ἔΥΙΘη 5, ἰΐ ἰ8 ἰο Ὀ6 ἀοπο ἰῃ (158 νγογὶὰ ; 
1 νψ͵ὸ δ. (ο δαϊηροπ δῖ δηἃ ταγ ἰδ νὶ͵οϊκοά, ἱἰ 
6 ἰο Ὀθ ἀοῆο 6ΓΟ; ἱἰἶ γὸ 809 ἰο ἀο δηγίμϊηρ ὈΥ͂ 
ΡΟΥΒΟΏΔΙ οἰοτὺ [ὉΓ (86 Βργοδὰ οὗ ἰὸ ἀο5}6ὶ, 1ὲ 
ἷ8 ἰο ὉὯθ ἄομῃο Ὀοϑΐογο ψγὸ ἀἰθ. ἩΒΔΙΘΥΟΥ 76 ΠΙΔῪ 
ἀο 1ῃ δάγθῃ, ἔμ 689 (ΐηρδ δύΘ ποὶ ἰο Ὀ6 ἀοῃθ 
8679; ΤῸΡ ὙΏΘη ὙΝΗῈΘ ΟἷἶΉὁ86 ΟἿἿ ΘΟΥ̓ΘΒ ἴῃ ἀθϑί, οἷν 
ΡΟΥΒΟΩΔΙ οἴοντίβ 70} ἰδ ϑβαϊναίου οὗ τηϑῃ νν]] 
6880 ζὈΤΟΥΘΥ. --ΘΡΌΒΟΕΟΝ: ἤδμοι Θοι᾽Β οἰ ὶ]- 
ἀγθῃ ῬΤΟΒΡΟΥ ΟὯΘ ὙΔΥ͂, [ΠΟΥ͂ ΔΥΘ ΠΘΏΘΓΑΙΥ ἰὑτίρα 
ΔΏΟΓΒΟΡ, ἴον ἔθ οὗ 08 σδὴ ὈΘΔΥ ὑπ ρ]θα ΡΓο8- 
Ῥογὶῖγ. Ετθῃ (δ 0γ8 οὗ δορθ ποοὰ ἴο ὈΘ 
ταϊχοὰ πῖϊὰ (ἢ 6 Ῥδὶπδ οὗ οὀσχρογίθῃσθ, δηὰ ἰδ9 
ἴΏΟΤΘ ΒΌΓΡΟΙΥ 80 ὙΠΘΩ Οοἴμηΐζοτὶ ὈγΘΘαδΒ. ΟΔΓΏΔ] Β6- 
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ΟΟΥ δηὰ δ8ε][-οουάθηο9.--Ηον ἰκ 885 οὖν 
Ιοτὰ ᾿ἰοα υ6 ἢ [ἐϊοὰ τ18 ἂρ ἰηίο ἐμ6 δ  ἀΡΘπ᾽ 8 
ῬΗΐδοϑ, ἰο Ὀ6 δἀορίθα ἱἰπὶο ἐδ9 ζδαιΐγ : ̓ἰοὰ υ8 
ἊΡ ἰπίο υπίου νῖἢ ΟἸ τἰβί, 5 ἰ0 510 ἰοροίμοσ τῖϊὰ 
Ηΐπι ἰπ ΒΟΔΥΘΩΪΥ ρῥἷαοοδβ.᾽" [116 εἶχ (86 Ὠδπιθ 
οὗ οἂὧὐ αοάἄ, ἴον Ηο 48 ᾿ἶἴθα ἃ8 ἀΌοΥΘ (0 Βέδ 8. 
---ΠΗἰϑδυθν οδγί-ιι8ὶ5 8. δὴ δδοθηάϊηρς ἰμίηρ, 
᾿ἰϊκὸ (89 Ρἱ]]6τ8 οὗἨ δπιοῖζο σὰ ΤΟΒ6 ὕγοπι (ἢ 9 
δ’ίαν οὗ ἰῃσθηΒ6.-- Ἦο αἷς ᾿κ τὶ ποροὰ δον ΓΒ 
ΜΌθη ἴδ Ποτὰ ἔγοπτνηδ, θυὲ Ηἶδ οννοοϑὶ βηιΐΐθ Τα- 
Υἷἱνοϑ ᾽.6 85 (0 ἀοτνγϑ γοΐγοϑι (86 οὶ 8. Ηἱϊδπ 
ἕδυοσ ποὺ ΟὨΪΥῪ διίυΘοΙΘΏ8Β δηὰ οἴ 66 χ9 ἰἰΐο, Ὀυΐ ἰὰ 18 

1116 ᾿ξϑοῖ, ἐμ} 9 ὙϑΡῪ δαβθῆσθ οὗ 6. Ἧηο πνου]Ἱὰ 
Κοον Ἰἰίο, οὶ εἷπι δοοὶς [ῆ9 ἔαγον οὗ ἰδ ἴ,ογά.-- 
ΑΒ ἰῃ 8 866], {16 Ὀρογπιοδί βροΐζοβ ἀδδοθῃὰ ἰ0 
{89 Ὀοϊίοιῃ ἰπ ἀϊι ΘΟΌΓΒΟ, 80 18 ἰξ νῦῖι τπποτίδ] 
δοπάϊιίοη. ΤΏΘΤΟ ἰδ 8 οδοπβίδηςΐ γοτο]υίίου : 
ἸΏΘΗΥ ἯΠΟ 8.0 ἰῃ ὑμ0 ἀπδὶ ἴο- ἀΔΥ 8}}4}} Ὀ6 ΒΙΔὮΪΥ 
οἰογδίοα 0. ἸΠΟΡΡΟΥ : ἩΜΠ|Ϊ6 (Βο80 ὮΏΟ ΔΓδ ΠΟΥ 
δἱοῖϊ 5.16}} βοοὴ φυὶπὰά (6 ΘλΥ.---Τ 0 ποχὶ Ὀθδὲ 
ἱπίης ἴἰο Ὀδδικίης πὰ ἰδο Ἰἰχοξ οὗὁἨἩἨ Θοἀ᾽ Β σουππΐθ- 
ΠΔΏΟΘ ἰδ ἰο 0 ἐποτγουρΒ}Υ ὈΠΒΔΡΡΥ τθη ἰδδὶ 
Ὀ]188 6 ἀθεϊοὰ υ8.---Ο. Α. 1 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΧΙ. 

7ὺ ἐλ οδίεῦ Δωμεϊείαπ, Α Ῥεαῖπι 9 αυία, 

1 Ιητδο6,0 ΤοκΡ, 401 ρυΐ πιγ ἰσυβῖ ; 
Τ,οἴ πη8 Που Υ Ὀ6 83}8ιηθσᾶ : 
Το νοῦ τὴθ ἴῃ (ΠΥ τὶ ρὐθουβῶθεβ. 

2 Βον ἀονη ἰμίηθ ον ἴο π|θ; ἀθ  "ν Υ σὴ 6 
Β9 (δοὺ ΠΥ βίσομβ τοοῖζ, [ῸΣ ἃ Βοῦθ6 οὗ 
ΤῸ Β8 76 ΠΊ6. 

8 Ἐτν ἰδοὺ αν ΤΑΥ͂ τοοῖκς Δηα ΤΥ [ὈΓΕΣΟΒΒ ; 

Ἴων 

ΤΠογοίοτο ἴοσ [ΠΥ πδπιο᾿Β βαῖζθ 168 τη6, 8η4 ρα] 6 Πη6. 
4 Ῥυ]] πιο ουὲ οὗἩἨ [86 ποὺ ὑπαῖ ΠΟΥ͂ ΒαᾶΥθ 1Δ]ἃ ὈΥΪΨΙΥ͂ [ῸΣ ΤΩΘ : 

ἘὸΡ ἰδοὺ ατὸ ΓΑΥ͂ δ γοηρΊ ἢ. ᾿ 
δ [ηἰο [ΐπη6 μΒαηὰ 1 σομλτηϊῇ ΤῊΥ̓ ΒΡΙΤΊΕ : 
Του Ὠαβὲ σοἀθομοα πὰρ, Ὁ ΒΡ ἀΟοά οὗ {ἢ 

β 1 μαᾶνθ μαϊοᾶ ἐβοπὶ ἐμαὶ τορατὰ ᾿γίπρ νηὶ : 
Βυΐ 1 {τυδὶ ἴῃ {Π6 2.08}. 

71 Ν1}] Ὀ6 ρ]δά δῃᾷ τϑ]οῖδσθ ἴῃ ὉΠ ΙΏΘΓΟΥ : 
Εὸν ποὺ διαϑὺ οοπβίἀογθά τὰΥ̓ ἰγουῦῦ]θ; 
Του μδϑὺ πόση ΤΑΥ͂ 800] ἰῃ δανθγβι 168; 

8 Απά δμαϑὲ ποὺ βδυΐ πὶ ὉΡ ἰηίο (86 μαπὰ οὗἁ [8:6 ΘΩΘΙΑΥ͂ : 
Τμοαὺ Πιδϑὺ Βα ΤΩΥ͂ ἔδοῦ ἴῃ 8 ἰϑῦρα ΤΟΌΠῚ. 

9 Ηκλνο ποτοῦ ὑροὴ πι6, Ὁ ΠΟΈΡ, [Ὁ0Σ 1 δῖὰ ἴῃ ἐγουῦ]θ : 
Μίπδ 6γο 18 οοπβυπιϑα σι} ατιοΐ" 
δα, ΤΑΥ͂ ΒΟ] Δηἀ τὰν Ὀ6|]1Υ. 

10 ΕἘῸΓ ΤΩΥ͂ 118 15 Ββροηῦ τὶ ρτίοξ, 
Απᾷὰ ΠΥ ὑοδτβ ΜΊ δἰ ρΐηρ: 
Μγ ἜΑ τὸ ΚΑΠΘ ἢ Ὀθοδυβα οὗὨ πιῖη6 ᾿πὶ αἱ ἐγ, 
Απά ΠΩΥ͂ ὈΟΠ68 ΔΓ ΘΟὨΒΕΙΙΘΑ, 

111 ψᾶϑ ἃ ΓΘΡΓΟΔΟΒ διηοηρ 811 τη 6 ΘΠΘΙ.16Β, 
Βυϊΐ οΒρβο ΠΥ δι οηρ ΠΑΥ͂ Παρ θΟΌΒ, δα 8. ἴδϑν ἴο τιϊὴ6 δοχπαϊπίβῆοθ : 
ΤΏΟΥ ἰδαὶ ἀἰὰ 866 πὸ σίτου θ6α ἔγοπὰ τη6. 

121 δὼ ογροίίθη 858 ἃ ἀθδά πηδῃ ουῇ οὗ τηϊπά : 
[δῖα ᾿ἰκθ ἃ Ὀσόκδῃ γϑϑϑοὶ. 
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13 ον 1 βανο ποασὰ {ἢ 5] πάθον οὗ ΤΆΔΩΥ: ἴθ} τῦαϑ Οἢ ΘΥΘΙΥῪ 8166: 
116 (ΠΟῪ ἴοοῖς Θοιη86] ἰορ οί  ἀρϑιηβῦ ΤΩ6, 
ΤΏΟΥ ἀον ϑοα ἴο ἰδῖζο ΔΑΥ ΠΥ 118. 

14 Βυε 1 ἰγυδιοα ἴῃ 166, Ο 1.050: 
1 βα]ὰ, Του ατίό τὰ ῦ (σα, 

15 Μγ {1π168 αἴὸ ἴῃ (ΠΥ Βαπὰ : 
ε]ΐνοῦ πλθ ἔγτουι [06 μαπά οὗἁὨ Τηΐπ6 ΘΕΘΙΪοΆ, δηά ἴτγοτα (μοῦ ἐμαῦ Ῥουβοουίθ τΏ6. 

10 Μαῖκο [ΒΥ ἴδοθ ἴο βιιῖηθ ὑὉροῦ {ΠΥ βοσυδηῖ : 
βΑγ6 [16 [ὉΓ (ΠΥ πιογοΐοθ᾽ β8 6. 

17 1μεἴ τὰ ποὺ Ὀ6 βϑβδιηδᾶ, Ὁ 1.0 ῈὉ ; ἴον 1 βανα 8116 ἀροὶ [866 : 
οἱ 1Ἀλ0 π|ιοϊκοα Ὀ6 ϑμδπιοά, απά Ἰοὺ ἰμθηλ "6 5116 ύ ἴῃ [86 ρ,δνθ. 

18 [οἱ τἈ8}6 ᾿γίηρ 1106 Ὀ6 Ρυΐ ἴο Β.]6ῃ66 ; 
ἸΒΙΘὮ αροϑαὶς συίθνουβ ἐπὶ πρΒ Ῥτου]Υ δα οομ οι ρ ΠΟΥ ΒΥ ἀρδίηϑὶ (6 τὶρ ἰδοῦ. 

19 Οὗ ΒΟΥ στοδί ἐδ [ΠΥ ροοάποθθ, πο μου ᾿ιαϑί ἰδ ἃρ ἴον (θῶ (μαὺ ἴὃ8 87 {866 ; 
ἸΡλϊοῖ, του μαϑὶ σγουρμὺ ἴον (οτὰ ὑπαὺ ὑγυδβὺ ἴῃ 66 
Βοίογο {Π βΒοηῃβ οὗ πιϑῇ 

2ὴ Του 588]: ἰάο ἔβϑζα ἴῃ (86 βοοσγοὶ οὗ {ΠΥ ργοϑϑῦοθ ἔγοτα [86 ὑγ]46 οὗ πιδῃ : 
Τοῦ 58ι81}0 κϑορ {μθπὶ ΒΘογΘ  Υ ἴῃ ἃ ῬΑ] οη ἔγοπλ (86 ΒΓ18 οἵ ἰοηρίιθ5. 

21 ΒΙοβθοα δὲ ἴμ0 1.08}: 
Εὺν 6 αι βιιθισθα πη Π18 ταδυνο]ουβ ἰηἀΠ6688 ἴῃ 8 βίσοιρ; Οἰἐγ. 

22 ΕῸΓ 1 βαϊὰ ἴῃ ΤΥ διαϑίο, 
δ) ουἱ οὔ᾽ ἔγοτα Ὀοίογθ [μῖη6 ΘΥΘΒ: 
Νονοσί61685 ἐμοιὰ μοαγάοϑὲ (μ6 γοΐοθ οὗ ΤᾺΥ͂ ΒΌΡρ]Ἰοδομβ σι βθη 1 ογθα απΐο (866. 

23 ΟἸοῦϑ {86 [0 ΒΡ, 411 γ8 ἢΪ8 βαϊηίβ: 
Ἐν ἰδ6 Τ.0Β} ῥγοβογυοία ἰδ [ΑἸ 0} ], 
Ἀπὰ ῬΦΘΝΥ τον ΒΓ οὐἢ [Π6 Ρτγοια ἀ06Υ. 

Ἄ Β6ο οου 
Α]] γο ἐμαὶ Βορθ 1π ἴμ9 1.08}. 

ἘΧΈΘΟΈΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ἴτὸ ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΧῸ ΟὈΜΝΡΟΒΙΤΊΟΝ.---Ασοογάϊης 
ἰο ἴδον, (μἷ8 Ῥβδίηι ““ 18 δροόίκϑῃ ἱπ 89 ΡΘΓΒΟυ 
οἵ Ομ τὶϑὲ δῃὰ Ηΐπ βαϊμίβ, Ὑ1Ὸ 8.0 οἰακύδα, {πον 
᾿ἴ Ἰοῦχ, ἰπ ΘΥΏΔΙΥ ὈΥ τοι ὈΪ πᾷ δηὰ δἴδγπι, 
ΕΧ(ΟΤΠΔΙΙΥ ὈΥ Ρογδοουϊΐου, δἰδη ον δῃὰ οοπίοιιρί, 
ἴον [86 δα κθ οἵ ἰμ6 ποτὰ οὗ Θοἄ, διὰ γοὶ διὸ 
ἀεϊ τεγοὰ ὈγῪ αοἀ ἔτοιι ἰποῖι 41} δῃ ἃ οοπιίοτίοα.᾽ 
Βγεηίσ, ὅαἶν., δὰ τοϑην οὗ (86 οἱάδν ᾿ἱπίθγρτο- 
ἰεγβ βανσο, τἶῖιβ Αὐυρυδίΐηο, ἰηϊογργοιθα ἰδ 18 
ῬφΔ]π) ἃ9 ἀἰγϑοίΥ Μοβϑίδηΐο, Ὀθοδῦθθ (86 ογαοὶ- 
ἤοὰ ϑανίουν ἴῃ ἰμὸ πιοπιθπὶ οὗὐ ἀγίηρς ([μυϊκθ 
Χχὶί!. 46) ἀδοὰ ἰμ6 πογὰβ μοι Ὀσρὶπ ταν. ὅ. 
βοὴ [86 “4 ἱπαΌ Υ,᾽᾿ νον. 10 ὁ, 8 υπάἀογείοοά 
οἵ (110 δίῃ οὗ ἰΒο νουτ]ὰ ἐπρυϊθά ἰο Ομτῖδί. Βαὶ 
διΐοῦ ΤΟΥ ῬΓΟΡΟΥΙΥ τοοοχοΐζοθ ἱπ ἰδθ τγορὰβ οἵ 
τοῦ, ὃ: ἰπίο ΤῊΥ Βαηὰ 1 σοπηπΐί ΠΥ δρὶτἶζ, ΟὨ]Υ 
“1820 δρργορτγίδιϊοῃ οὗ δὴ οχρυοβϑίοηυ μοὶ 18 
(αἹ] οὗ οοπβιοποθ,᾽" νπΐοΒ σαπποὶ πδύθ ἃ ὑτο- 
ΡῬβοίσ8] τοΐθγεησθ, Ὀθσαυ8ο Ὠανυϊά, δοοοτάΐηρ (0 
ΤΕτΆ, 4, 8, 156, Βοροᾶὰ ἴον ἀο᾽ἰνογδησθ ἔγοια ἰδ9 
ἀδὰ ον 8.}}} ἰὼ (μὶ5 16 δῃ ἃ ἴον ἰδ 116. δῖον 
τιδηἰδίη5 ἰδ6 Ὀανϊάϊο δοιπροκίἰΐοη οὗ [μ 6 Ῥβα]ηι, 
δἰἰβουρῖ Βο χῖνοβ ἂρ ἰδ Βἰϑίονῖοδ] γϑίθγθποο οὗ 
τοοδὲ φου ον ἱπ ουργοίογθ, ὑγὶοῖ 8 ἀραὶ δᾶνο- 
οδιϑὰ ὮὉγ οἱ ἰσϑο, ἰο 86 οἰϊαδίΐοη οὗ Παυνϊά ἴῃ 
(80 πί]άοτηοθα οὗ λωδη ἀυγίηρς ἷ8 ρογβοουϊΐοη 
Ὁγ 86] (1 βδιω. χχὶϊἱ. 8ᾳ.).. Τθοτο ἴ8 σοτίδί ΠΥ 

δηά Β6 88}} βιγοηρίμιϑη γΟῸΣ ᾿οϑγί, 

ὯῸ0 τοΐραν ἰο Ὀ6 ρυΐ ὌΡοπ ὑπὸ ΤΩ οἷν ΔΡρϑγοηΐ 
οογγοϑροπάθῃοθ οὔ ἐμ ποσὰ ἼΒΓ3, τον. 22, ψὶνὰ 

1 βδηι. χχὶΐὶ. 26, ἰο νι ῖομ (μ6 {1116 οὗ (9 βδερί. 
ἐκστάσεως, ΜυΪ(. »γο εὐοδίαφὶ 18 τούουγϑα ὈΥ͂ ΠΙΔΗΥ͂ 
πὶ ἢ (86 οχρίδηδίϊου, “ον (86 ἐγοτ Ὀ] η σ,᾽᾿ Ὀ6- 
οϑαβθ {86 βερί., νοῦ. 22, ὑγδῃβὶδίθβ ἐκ ἐκστάσει. 
Υοῦ ἸΩΔΏΥ͂ ΤΟΒΘ ὈΪΔη665 8.6 δρρδγοηῦ Μ 11} (89 
Ῥβδ]πὶ8 Ἡ ΒΙΘὮ ΔΥῸ ΚΘΏΘΓΑΙΪΥ Ῥυΐ ἴῃ ὑμδὶ ροτὶοά; 
δηὰ 1 ῬΔΡΟΥ (π9 οἱορίδο βούνῃθθθ, ῬΔΥΓΠῪ ὑῃ9 
ομδγαοίον οὗὨ 80 Ἰδησύλρο το ϊπα 8 οὗ ἰμ6 Ῥγο- 
Ρδοὲ δογοταϊδα, δηὰ ϑδροοί!ν τον. 18 α δἰ κί ρὶν 
δότοοα ἩΪῸΠ 96. χχ. 10, γοί, 88 οὔύθῃ Ηυρΐίοϊὰ 
δἰαίθβ, ἔμοτο ἰ8 Ὧ0 οὐϊάθῃοο ἴῃ ὑμὶ8 ἴον ἐδ 6 6ο0Π- 
Ῥοβὶ(ΐοη οὗὨἩὨ πο Ῥδϑαὶτὶ ὈΥ Φοτεοιΐαϊ, 88 Ηἰϊεὶς 
δηὰ Εἰ γαϊὰ οοηϊοηὰ, οβρϑοΐδ!}ν 848 ὑπο ῦ το ἴγθ- 
ἀΌΘΌΓΥ ουπὰ ἴα ἐμ ρσορμοὶ Οχργαβϑίουθ δηὰ 
ἐΓΠΒ οὗ ὑμπουρῃι ἤγοτῃ ΤΏΟγ9 δηοΐθηῦ ὈΟΟΪΒ, ΡδΓ- 
εἰσυ ΟΕ ἔγοια ὑπὸ Ῥβαϊῃβ. Τμοτο ἰ8 8 σθδηρθ 
ἴῃ ὀχρϑυίθῃσο, δηὰ ἃ ἐγδηδί(ἰο ὕγοια ΘΧΡΓΘΒΒΙ ΟῊ 8 
οὔ σοηδάρφηοος δηὰ ἰτυδϑὲ ἰο ἃ ἰδινοηιίηρ ἀθβουὶρ- 
ἰΐοπ οὗ ποϑὰ, Ὀαὶ ὑἐμΐ8 ἀ065 ποΐ ΒΟΥ, ΔΩΥ͂ ΠΠΟΓῸ 
δὴ {86 ἤπαϊ ἰγδηβίιΐου ἔγοπι Ῥγαϊδίης αοα ἰο 
{89 οχβοτίδίιίϊοη οὗ δὶἱ ἰδ ρίουϑ, (μδί ΟὨ]Υ δου 
ἀοἸγουδησο δά ἰαἰκοη ρ͵δοο (Βαυάϊΐηρ., Βοβθημ.), 
(6 ῬΥΑΥ͂ΘΡ ἴῃ (ἶτηθ οὗἩ ἀδηροῦ ᾽88 Ὀθοη σοπηθοίοα 
τ ὑπο Καρίνίης Ὁ ἀο᾽σοσδποο. πο Ηρδηρ- 
διοΒΌοτΩ τοκαγὰβ θδνὶὰ 85 βροαϊκίης ἔγτοπι (ἢ 9 
Ῥουβοη οὗ ἝΥ̓ΘΥῪ τἰχΐθουϑ πηδ ἴῃ ΒΘΥΘΓΘ ἰτου Ὁ]9, 
89 ἀφίδοοϑα ἐπ πἱδιογῖοαὶ ομαγδοίον οὗ (ὁ Ῥβαῖπι, 
διὰ ἀοθϑ δΎΔΥ Ὑἱΐ ἐδ 1Ἰπ)} 18 Ὀοί τ θοῃ οχρὶϑηδ- 
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(ἧοπ δηὰ δρρὶ᾽οδϊΐοη. Τπδο σοηύθηϊβ διὸ αν ἀρὰ 
ἰαίο ἰγοθ ρυϊποῖρδὶ σγουρβ, 80 τμδὺ δἱ ἤἦσγϑι ἐδθ 
»γάψεαν ζοτ ἀεἰϊυεγαπος (γθγ8. 1, 2) 8808 8617 ὁ 
9 οοηδάδῃσθ ἰῃ (μ9 ρτδσο οὗ αοα Ῥϑου δῦ ἰ0 
Ηϊΐτ (τοτβ. 8-8) δῃηὰ ρυϑυίου νυ οσχ! υἱ [θα ἰο {119 
Ῥβδ] τΐδί (νογβ. θ-8) ; ἐμθὴ ἔγοπι ἔμ ἀεεογίρίίοπ οὗ 
»γεεεπέ ἰγουδὶς πον 9-186) ἰὉ γὶβθθ δϑῦ ΜῈ 
Ῥτοἰοϑβιδιΐουβ οἵ ἰγυβί ἰῃ αοἂ (τοσβ. 14-16) δῃὰ 
89 58 γ8η060 ΟΥ̓ Ὀοΐῃρ μοαγὰ (γοσβ. 17, 18): 
ΔΏΔΙΪΥ ᾿ξ Ῥ45868 ΟΥ̓́ΘΡ ἰπίο ἐλαπάλμ »γαΐδε οὗ αοα 
ἴο» Ηἰβ πιδοΐουβ ἀθδ)ηρδβ τΠῺῈ 4}} (86 Ῥίοιιβ 
(τονβ. 19, 20), ρανγιϊσυϊαυν ἴος {86 Βθαγίῃρ οὗ 
ῬΓΆΥΟΡ ΡΔΥ ΠΟ ΪΔΥΪΥ δοταοα ἰοὸ ἔΐο Ῥδαϊπιϊδί 
(νοτβ. 21, 22), δῃὰ ἴῃ ἰμ6 ἐχλογίαίίοπ οὗἁ 811 186 
ἴαυογοὰ οὔμδϑϑ ἰ0 Ὀο᾽ονίηρ ΟΡ ἰῃ αοἀ (Υογ8. 28, 
24). Οομρασθ ἰμ6 γῆ: “715 αἱοῆ δαδ' ἰοὴ 

᾿φελοῦεί Ηεντ.᾽" 
δὲν. 1. ον. 1. ΤῈ 990, Φοπονδῆ, Ββανϑὶ 
ΘΏ τχϑἕθᾷο.--- για. Ῥββ. υἱὶ. 1; χὶ' 1.--τ μϑοῖ 

ἴὯ6 ποῖ ὈΘ Βῃθι:ηθ8 ἔοτθνοισ.--- Μοβί ᾿ηίογρτγο- 
(6.8, δποϊθηΐ δηὰ πιράοτγῃ, τοχατὰ (18 8.5--- πῦ 8 Γ 
δὲ δλαπιοά, σι ἷο} σουὰ πο ΥΟΥΥ͂ Ἧ6Ι]1Ϊ Ὀ6 οχ- 
Ῥγοββοὰ οἰβοῦνίθο ἱπ Ἡθῦτον. ΘΗ ΒΘ ΠΌΘΟΥ. 
Βονουοῦ, ἰηἰογρτοὶβ ἴἢ: “ΤἸΒοῦυρι 1 ὧὰ γΡυϊ ἴοὸ 
ΒΈΆ8126 ποῖ, γοῖ ἰοΐ ποὺ ἰμδὺ βῃδπη)6 1δϑί ἔΌγΟΥ ΘΓ." 
Τὴ18 γοσβο δηὰ ἴδ6 ἔνὸ ζ0]]Ο τίη ΓΟΘΡΡοδν Ἡ1} 
ἴον νᾶνίαιϊοῦϑ ἴῃ Ῥβ. ᾿χχὶ. 1, 8. 

γοσ, 2. Βο που ἴο 126 ἴοτ ἃ τοοῖς οὗ ἅθ- 
6096, ἔοσΣ ἃ Βουδθ οὗ ἑοσιβοαδίίου, ἴο δανθ 
ΤΩΘ.---ΟΟπραγο ὑπ 680 ἤρατοθ πιὰ (0890 οὗἁὨ ῬΒ. 
ΧΥυῖ, 2.--Ο( Α. Β.] 

[ϑιν. 11. ον. 8. ΕΣ μοῦ αὐ Τὰ τοοῖς 
δ ἃ ΤΥ ἰοΥῖΣΘΒ8.---ῬΟΓΟΝΣΟ: “ Τ 8 88 ὈΘΘῊ 
ο4]164 ᾿ἸἸοσίοα]. Βυὺ ἰ6 10 80 Σἰϊορ 681 88 ἰΐ ΒΘΘΠΙΒ ἢ 
Το Βα] θὲ ῥσταυϑ, ’ Βο Το ἴ0 Τη6,᾽ ΟΥ̓ ΤΟΙΣ 
᾿ἐΘβσοῖμῃθ ἰο Ιη0, »γοῦα ΤΑνϑο7 (0 δε, ΤΩ τοοῖς δπὰ 
Ββουδθ οΥ͂ ἀοΐθῃοθρ; [70.5.0 1 ποι ἐμαὶ Του, δά 
ΤΒοῦ ΟἾΪΥ, τὺ ΤΥ τοΐαρο.᾽ ΤΙλΐθ 15 ἐμ Ἰορίο οὗ 
{89 Βοατί, ἰἔ ποί οὗἉ (6 ἱπίο]]θοίς ἐμο Ἰορῖο, ἱὶ 
ἸΏΔΥ ὃο δααοράᾶ, οὗ ΘΥΘΥΥ͂ ῬΥΆΥΘΡ οὗ ἔδ11}.᾽"-- 
ἍΜ: 08 6 8πηα κυϊᾶθ Ππ|190.---ΟΓΟΎΤΏΘ: 
“« Τὴ {αὐ Γο 8 ἢθγῸ 88ὰ ἴῃ [Π6 ποχί γογ86 ΔΥῸ ποί 
ἰο Ὀ6 τοῃάογοα 88 ἱπιρογαίϊγοθ, ΤΟΥ͂ ΘΧΡΥΘΒΒ 
{89 βίγοῃρ ορ6 δῃηὰ σοηδάρῃοϑ ἐμαὶ 1ΐ τν}}} Ὀθ 
ἄοῃμο δοσοράϊηρ ἰο ἷ8 ἔδί ἢ δηὰ ἷ8 ργα γον. 

γον. 4. ΨῚ ΡῈ]} πιΘ ουὔὐ οὗ [86 πθ:-.--- 
Οοπρ. Ρβ8. ἰχ. 1ὅ : χχυ. 1ὅ.---ΕῸΣ Του τὶ 
ΤΥ ἀθϑίθῃοϑθ.---Τὸ Το 18 διρμδίο. Μο]] 
ΣΟηο6ΓΒ ἱ, ἴον 7Ζλομ, Τάοι ανί, εἰο. 

γον. ὃ. Σηῖο ΤΥ Βαῃμᾶ Σ οοζωσαΐϊξ ΤΥ 
δρὶτίὶῖ.---Ροτονη9: “ ὕροαπ (μ6 οχρσγϑβδίοη οἵ 
οοηβάθηοθ ἴῃ 86 Ρον Ὁ δπὰ δι ἢ] 688 οὗ αοα, 
Το] ονγα [Π6 ΟΧΡΡΘΒΒΙΟΩ οὗ ἐδ δίῃ ρογ Β Σϑδοῖγο. 
ΗΝ «ρινγ (γωασλ) ἷἰβ τὰοῦὸ ὑπ8ῃ ΤΩΥ̓ δου] οὐ 1179 
(περλεϑὴ). 1ὺ 18 ποῦ ΟὨΪΥῪ ἔγοιῃ βίο ἢ 688 δηὰ ἀϑϑίῃ, 

. δα ἔγοπι βὶπ δῃηὰ 8411 ζῇ ΒΟΥ ΘηθαΐθΒ, ἐμδὲ (816 
δὴ οὗ ἀοὰἂ πουϊὰά ὃὉ6 Κορί, δὰ ἱμογοΐοσθ ἢθ 
ΘΟΙΠΙΘΩδβ ἰο αοά, ποὺ δ ΐθ ὈΟΑΥ͂ ΟΥ ἷβ Ὀοάὶ]γῪ 
16 δίομθ Ὀυὺ {πὸ ᾿ἰἶθ οὗ μὶβ δρὶγὶΐ, τ αῖο 18 
ΙΔΟΓῸ Ῥγθοίουθ (600. 88. χχχυϊὶ, 16, “1 θ οὗ 
ΤΩΥ͂ Βρ͵᾿ ΤΙ ̓ ).--Ἱ οοπεπιεηα (παρατίϑεμαμ), ἑ. 6. ῬΪδ69 
88 8 ἀεροεῖξ, θη τυϑί.""--α. Α. Β.]» 

4 ΓΈΡΟΝΙΟ. “ Ὑι [680 ψοτὰδ οὐν Σογὰ ὑτοδίμοα οοἱ 
ΗΙ- Ἰο, μθκο χχὶϊὶ. 46, 89 Ηὀθ μαὰ θεΐίοτο ὑδοὰ ποτὰδ ἴγζοσω 
Δηοῖ Ῥθαΐπ ἰη Ζ8 ΧΟΠΥ οὐ ἰδο ογοδα. Τη6 ἤτοι πογὰϑ 
616 ἴγοτη δ Ῥβαΐπ (ἴ χχῃΐ.) τ ἢ, ἔνρίοδ!!γ δὲ Ἰδαδὲ, ἔογο- 
βῃῃδἀδονοὰ Ἠΐθ9 ουδετίηκε; τ ογοδδ, ἰΠἰ8 ἰ9 μοὶ ἰπ ἐδ δαπθ 
ἍΑΕΥ ρτοηϊοιϊίνο. Βυΐῖ ἴδ ΗοΪγν Οη9 οἵ Θοά, ἰπ ἐπαὲ Ἰαδὲ ΒΟῸΓΡ 
οὗ πιογίαϊ ΘρΌΠΥ, οἴ080 ἔπι680 γογὰδ οὐ οὔθ οὗ Ηΐ δογυδηῖδ, 
ἴ0 ΘΧΡΤΟΒ5 [Π0 δΒοϊ 6πιη Βυγτοπᾶοτ οἵ Ηἰα "6. Αηὰ ἴῃ δὸ δοίη, 
Ἧς ξινὸ ἴμοπὶ ἃ ΒΟΥ͂ ἰηἰοτριοίδιίοβ. Τὸ σοπίοι σἰῃ χοῦ 

ϑίὶν. ΠΙ. γον. 6. Σ βανϑ μεῖϊϑοᾶ ἔβοιῃ δαὶ 
τϑβασὰ ναὶῃ 1ἅ0]4.-- Το Τυϊμκαίο, ϑγγίασ δὰ 
Αγϑδυϊο υϑυϑίοῃβ ἐγδηβὶδίθ δήϊον 89 ϑορίυδρίπί, 
“«Ἴῃουὺ Βαβὶ μαϊοά,᾽" πῖΐο ἰ8 ργοΐοσγοα ὈΥ βοιῃθ 
ἸπιθΥΡΥοίογθ, 88 ὕοδθδ, Ηἰἰσὶς, Ἐπαϊά, ΟἸδἈ., 
οἢ δοσοπηὺ οὗ ὑπ0 οομίγδβὶ ἴῃ (10 βοοοπὰ τηϑπι- 
ὍΘ᾽ οὗ ἐμ γυϑῦϑθ, οορ. ἱἰπ ῬΒ. Υ' υϑῦ. ὅ τ 
γον, 7, 118 (μῸΥ χοδὰ τι Οοά. 110 Κομη. 
16 βοσοῃὰ ρούβοῦ δλαηδίλα. Τ0 ““τοχαγά ς᾽ 
4968 οὶ ΤΟΣ ἰο ρμογίοπί ἴῃ (Π6 δ0η860 οὗ [δ 9 
ἰηιθτργοίϑιϊοι οὗ β1: 28 δπὰ τοδρίο (Α θη Εσγβ), 
ΠΟΥ͂ ἀο09608 ἰὑ ΟΧΡΙΟΒ5 ὑμ6 οδεαίεπὶ τεσαγάδπισ ἴῃ {89 
8680 οὗἁὨ ΣΘΟΥΘΓΘΏΟΘ (πιοδὲ ἱπίογργοίοτδ, ὙΠ ΣῸ- 
ἔογϑμοο ἰο Ηοβ. ἱν, 10; Ῥσου. χχυϊΐ. 18), ναὶ ἐδ 
ἰγιδίίπς απαᾶ τοαϊ(ἴπο αἰζεπίϊοπ ἩἙοΒ 15 οοπίαϊπ δα 
βογοΐα (Βοβοῦῶ., Ηθαημϑὶ., Ηυρί., 6} 12580}]. 
ΤῊο οὈ͵οοί ἰ8 ποὶ γδΐθ ἰμίηρθ διὰ ἰδίηρθ οἶ 
Ὠδυρῃῦ ἴῃ ΚΘΉΘΡΑΙ] (Οαϊν., Βυάΐηρ., Βοβοητι., 
βι167), δι ἐμουρῇ {..986 δτὸ 1ἰ ΘΓ ἀοεϊαπαιοα 85 
“ἐγ ΙΒ οὗὨ ποίμίηρηοδδ,᾽" Ὀὰΐ {86 ἰάοἷΒ 88 (89 
““πἀηβα δίδηί 4] πίη ρθ οὗὅἁὨ παυρλί " (Η!ἸΣῖς), 88 
(886 υ80 οὗὨ ἐμὶδ ραδϑβᾶρὸ ἴῃ 9Ζοπδῃ ἷ:. 9 δθβο γϑ. 
ΤῊΘ Ρἷυγαὶ οὗἩὨ λεδοὶ ἀθποίθβ ᾿ἰἸκονγῖϑο ἱπ Ὠουϊ. 
χχχὶϊ. 21 : ον. ἰἱ. δ: υἱῖ!. 19; χὶυ. 22, (86 ἰάοἱβ 
ΟὨ (86 5849 οἵὗὮὨ ἐμποὶν υϑδηϊΐγ.0 Τμεὶν αἀεἰμδίσα 

πϑίατο (Ηδηρϑί.) ἴθ βετὸ ὀχρταββϑὰ Ὁγ δ), Ῥ8. 
Υἱἱ. 14: 76γν. χνὶϊὶ. 16. οὐ δοποίϊίαἰ68 {Π6 60Π- 
ἰγαϑὲ 88 ΖῚ ἑπιειὰ, ἴοσ νι πὶοι 2 Οἔτοπ. χυ. 8 88 
ΕἸολε ϑπιείλ, ψὶϊὰ (ἢ 9 οδημθ ἔσομαι ἰδ ἰγὰο δείπς 
οΥ̓͂ ἀοά νὴ ]]οἢ Θνοῦ Ῥγουθθ ἰἰβοὶΓ ἴγυθ, ἴο {89 
{ΑἸ Ὁ] αἰδροδίἑοη οὗ αοὰ πιο ονον ῬΓΟΥοΒ 
ἰιθ0 1} ἰδὰ8 82 Ζὶ διιῶπαλ, Ὥθαυϊ. χχχὶϊ. 4 (θ6- 
Ἰ10280}}}.--[Δ.5 ἴοσ ἴῶ9, 1 ᾶνϑ ἰταδιθᾶ ἐπ 
ϑομονδῇ.---ΤῊο 7 18 οι ρμδίΐο, 85 ἰῃ6ς Του ἢ 
γοτ. 4, δηὰ 8 ορροβϑὰ ἰὸ ἰμοβὸ ἰγυβίϊῃρ ἰπ νδῖῃ 
ἰ4ο15.--ΟΑΟ. Α. Β.] 

ψοτβ. 7, 8. ωϑϊ τῶϑ οχαϊῖ δηᾶ το͵οΐοθ ἔσι 
ΤΥ τθσου, Του τγῶἶο μαδὶ τϑβασᾶθα σὰ 
ἰδβίσθαδβ, ᾿δῖεθ Ἰπποσ]θᾶρο οὗ [86 ποϑᾶβ 
οὗ ᾿Υ 800}; δῃηᾶ δαὶ ποῖ δΒὺϊ 29 ὃὉΡ ἐπ 
[6 Βαῃᾷ οὗ 186 ΘΏΘΙΩΥ, Βαδὶ δοῖ τν ἔϑοὲ 
ΟἹ ἃ νγἱᾶθ Ρ]809.---ἰἶπ νοῦ. 7 ὁ »ῈῊ νὰ 3 ἀοθϑ 
μοὶ ἀοποίεα ἃ ἐποοτοῦϊσαὶ Κπονϊοᾶρο, Ὀυΐϊ 8 Ρτδο- 
ἰἶοαὶ διὰ οροτγδίἷνο ἰακίησ Κηοπν]οάρο, ἃ Ἰοοκκίη 
ἰηἴο (ἃ θοῷ οοπμσογπθά δῦοιϊ). Ηυρίε]ὰ βαγ8 
ἰδδὶ (μἷβ οοπϑίγαοίίοη δ δὴ υπμοαγὰ οὗ ΟΠ 6, 
8η4 βἷησο 8890 δηῃὰ (16 δοσοηίβ ἀο ποὶ αἸἴονν οὗ 
ἱαΚίηρς (116 80] 88 ἐμθ οὈ͵οοί οὗ 80 Κηον]θαᾶκθ 
(μαι ν, 8.167), Β6 σου ὰ ΒΌΡΡΙΥ 86 οὐἦοοὶ δὰ 
ἰηἀοοα οἰ(Π 6 Ρ ἐμ Βυβῆσ, σὴ, ΟΥ ἔγοπι ἐῃ6 ἱτπατη 6- 
αϊαΐὶθ σοπίοχί, ΤΥ αἰἱδίτοθα. Βυὶ Ὠε] Σ8ο ἢ, 8.5 
(860 δηῃσϊθηΐῦ ἐπί ργοίουβ, σοῖθσθ ἰὸ Ζοὺ χὶϊ. 9: 
ΧΥΧΥ͂. 16, αηὰ Ηἰἰζὶκ Θοτραγοδ, Ὀθ51 4685 {πὸ 158: 
Ῥδββαρθ, ὅδῃ. χὶχ. 88 ; 158. ἰχ. 8, ᾿Κο806 186 

Αγδθῖο, δηὰ γοιαυῖκδ δαί Ὦν 'ἷδ υϑοὰ ΖῸΡ 3 ἴῃ 

Τοῦ χσυχυὶϊΐ. 16.---ἰς 16. Ῥοββὶ Ὁ] 6 ἰο γσορασὰ σὺὲ 
Υ6Γ. Ἴ ὁ 85 8 οοπ᾽αποίίοπξξίμαι, Ὀθοδιδο (Θοΐοτ, 
Βο] σοι, Η Σὺ), 8ο ὑπαὶ (86 βυδ]θοὶ οὗ 9 
δχυ διΐοη ψοῦἹά Ὀ0 πΒἰδίϑἃ ἱπ ὑμθ 70]]οννΐπς 

ΟὨΪΥ τηοϑπΐ ΝΥ ἴθ ἔπδὲ 6 ρμπὶ πἰ π)661{ δηὰ δι] Ὠΐδ Ὦο 
ἰωἴο 19 μβηά οὗ ἀοἄ. “2685 τηϑδηΐ ὉΥ ἴδποπι, ἐπὶ ὃψ 
οἷση αοἰ, 07 Ηΐς οἷο ὕγος ιοί, Ἠὸ ξάνο ὉρΡ Ἠΐ σρίτίξ, δὰ 
βογόσ ἢ Ηἰὸ 1176. τὸ τ Βαΐδοτ. Απὰ θοῦ πῆο πανὸ ἀϊοᾶ 
ΓῺ μοῖρ Τογὰ, μανὸ αἰοὰ τ ἔπ 9 δαῖηθ τογὰθ οἱἱ ἐδιοὶν 
ρε Τῃοδο 'σοτο 1Π9 ἴλϑὲ ογὰβ οὔ ῬΟΪΥ , οὕ Βοτηδγα, οὗ 

055, οὗ Φετοηθ οἵ Ῥγαχιο, οἵ [ππ||πογ, ΜΟΙ πο μέμου, δον 
ΤΩΔΏΥ ΟἸΠΟΥΓΒ. ᾿ΒΊοΒδοὰ τὸ ἘΠΟΥ, Βα γ8 πέπον, ὁ πο ἀΐθ ποῖ 
οἷν 7ῸῪ 1116 ἢογὰ, δ Ἰηϑιί στ : ποῖ ΟὨΪΥ ὑπ ἴπο Τοτὰ, δα αἱ 
βοίονοτα; δαὶ ᾿ἰΚουνδο τοί (πὸ 1οτὰ, δό ὑγοαϊίης ἑοτῖὰ 
{μοῖν 1|γ88 [Ὁ ἔδοδο τγοτὰδ, Ἰηΐο ΤῊΣ Ββδιιὰ 1 οοατωθῃἃ τὸν 
δρίτις."".-Ὸὸ Α.8.] 



ΡΒΑΙΝ ΧΧΥΣΧΙ. 

οἰδυϑεβ, 88 ἐβοὴ ᾿ἰἰχονγῖβο πὸ Ροτγίδοίβ δτὸ 70 (89 
θϑὲ ρμαγὶ σγορμαγὰθὰ δϑ Ῥυορβοίϊοδὶ ρουίθοίβ. 
Βαὶ ἰὲ 15. ταυοῖι ΠΙΟΤῸ παίυγαὶ ἰο γτοχαγὰ ᾿ἴὑ 88 8 
τοϊδιϊὶντο οἴδυϑο, 89 τοῦ. ὅ ὁ ψίιπουῦ [Π6 γοϊαίϊτο, 
δἢ ΔρΡΡ68] ἰο ῬΓΟΥΪΟΙΒ ΘΧΡΟΘΥΐΪΘΏΟΘ 848 [89 πιοιγο 
οὔ (86 Ῥγδαυδὺῦ ὃπά σϑϑδοῃ οὗ {9 ἢορο οὗ Ὀοὶπα 
λεαγὰ (Ερ7.}, 80 π8ὶ ν6 Ὁ. 7 α 8 ποΐδη δηϊθοθάδπι 
δηὰ ἃ Ῥτοι δ (ποδί ἱπίδγργοίοσα [Ἁ. Υ.]), ναι 
8 ΡΓΔΥΟΡ (Βυάίηρ., 7. Η. ΜΊοι.). [ΑἸ]οχδπάου: 
“ἴρ δλωέ μρ ἐπ ἰλε λαπά οὗ ΔΗῪ οὯ6 ἰδ ἰο ΔοΔη 08 
ἴὸ ἰδ ΡΟΣ. Τμ6 οχργοϑδίου 18 8 ἤρυταίϊνο 
686, Ὀὴὶ ΟΟΟΌΡΒ ἰπ ῬΓΟΒΘ, δπα ουοπ ἴῃ ὑπὸ πἸΘ ΟΣ 
οἵ θϑεανίά. Κοο 1 δι. χχὶὶὶ. 11]; χχυὶ. 8..(. Τ.9 
βφανο οἵ (9 ᾿ἰδϑὲ οἶδιιβο 8 ἃ ἔδυογῖ(θ τὶ θαγϊα. 
890 δῦογο, οὁὉ 88. ἷγ.] ; χυἱὶὶ. 10, 86." --Ο. Α. Β.] 

βιν. ΤΥὦὕ. [ὕοτβ. 9, 10. Μίπο οΥὸ 15 οοἱ- 
βδυιθᾶ ΣΙ νϑχαῖΐος --- ΤῊ 600} δηᾶ ΣΩΥ̓͂ 
Ὁ6Ι1γ.---Οοραγο 5. νἱ. 7. ΤῈΘ βου] δηά Ὁ6]}Υ 
δῖ ζΟΠΟΥΔ] ἐοΓΙ8 ΘΕΪΑΡ Ιἢς δηὰ δή ἀμ ρ᾽ ΘΔ 8518 
ἴο 189 τοῦ βρϑοϊῆς ἰθγῆι, ὁγΥγ6. Τμ6 ὈΘΙ]Υ βίϑδηά 5 
ἴον 186 ὈΟΑΥ, γοὶ ψΪΓ 8 ΠΠΟΥΘ Ῥδγίΐϊσυ αν γοΐο- 
ἕδη ἴο 116 ὈΟΎΤΘΙΒ 88 [89 8Βοδΐ οὗ ἰδ δϑιεοοί, 08, 
ΟΥ 828 οϊ  τϑοὶ, “186 ἱπίοτγίον οὗ ὑμβὸ ὈΟΘΑΥῪΥ τ- 
Βοος [86 5ρ᾽ γἰπ8] διὰ ρἢ γ8ῖο8) δοιξνὶ 95 δηὰ 
ἐσροτίθησοβ.᾽᾽ Τθο δοὰ] δηὰ ὑμ6 ὈΘΙῪ ὑμὺ8 το- 
Ργεϑεης [8.6 Θη ΓΟ ἤδη. ΤΠ ΟΧΡΡΙΘΒΒΙΟΏΒ οὗ Υϑῦ. 
Ἰύτο ἰο Ὁ6 οοτηρατοὰ νἱ νὰ Ῥβ. οἷἱ. ὃ 84. ; 76. 
συ, 18, 85 γγῸ}} 49 Ρβ. τὶ. 186 οἸδιιθθ8 ΔΓ ρα γδ]- 
Ἰεῖ, 186 Κοποσαὶ ἰθ 8 Ὀοσοιιΐηρ ἰὼ θδοῖ 6880 
800 βροαϊδο, ἐμ 5 88 18 Ῥ8781101] ψόθαγϑ; 
τί, εἰσλίπο ; δἰγεησίλ, δοηδε. πο δοπθδ ἀγὸ ἐἰμ9 
ἴτοοο- οῦκ οὗ ὑμ6 Ὀοάγ, υἱά. ῬΒ. τἱ. 8.( Ηἰβ 
ἰδίφαϊγ 19 τοχαγάϑθὰ ὈΥῪ (6 Ῥβδ]ηιϊϑὺ 88 ὑΐ 6 σθ8] 
6886 οὗ 811 ΠὶΒ ἰγολὉ]6.--Ο, Α, Β.] 

γεν. 11. ΒοοβΌδο οὗ 811} ῦῬὨῈ βἄνθσβασίθϑ 
{αν ὈΘΟΟΙΏΘ 8 Σϑρσοόοθοῖ, δῃὰἃ ἴο 
πορῃΒΌοσβ ἃ Ὀυχάθῃ, δηἃ 8 ἸΘΙΤΟΣ ἴο ΣΩΐΠ1Θ 
δοαυδὲπἴδηοὁ9θ.--(. ἢ. Μίοδ. δγεϑγ σὁοη}660- 

ἰυτοὰ (μοὶ ΒΟ νδβ ἃ βυδβίδηιϊυο, τὶν (89 
Βιοδηΐης οὗ Ὀυτάοη, ἀπὰ οομμρατοὰ σι (ἢ9 
Ατοδὶο. ΕἸ ΘΙβοθον, ἱπ 61 1256}}}8 ΟΟΙΠΠΙΘΗΪΆΓΥ, 
825 ργουδὰ ὑμὶ8 ΟΣ ΒοσυΓΔΙΟΙΥ δηα [808 τη89 
80 δῃ οὗ δῖ 0 αἰ δῆσυ ! εἶθα, τυ οἷ. ατίδο ἱἶ τγ6 
τοϊδί ἐπ υδὺ8] τηοδηΐϊης οὗ “Ὑ ΥΥ,᾽ νοι (6 
ϑερί. δἰγοδάυνγ Ἴχργοϑϑοὰ υἱέϊ σφόδρα. Τὶ δᾺΒ 
Ἰἰκονῖίσα ἰμ6 Ῥγοβϑοηὶ ογὰορ οὗ πογάβ, βὸ ἰδὸ 
Ρἰδεΐπα οὗ ““δηὰἀ τὸ ΠΥ οἱ ΚΒ ὈΟΓΒ᾽ ΔΙΌΟΥ “ Γγ6ηα58᾽" 
(015...) ἄοοβ χτοδί υἱοϊθποο ἰο ἰδ ἰοχί. ΤῺΘ 
πογὰϑ “" ὈοσΔΌ80 οὗὨ 8}} ΤΥ δάνουβαυὶ 8 ̓̓ οου]Ἱὰ 
δ6 διίδοβοά τὸ {86 ργοσοοάΐηρ οἴδυβο ψὲ ἢ 688 
ἀμππου! ν (Εἰ γα]4) ὑμδὰ (18. Βαὶ (μ0 ἰγδῃ8]8- 
ἴοα πὶοἢ 8 (ΒΘ ῬΓΟΡΟΒΘΑ, “1 Παῦθ ὈΘ6ΟΠῚΘ ἃ 
ΤΈΡτΟΔΟἢ 6ΥΘ ἴ0 ΤΥ ποσί οτβ Χο Θ αἱ Ρ]Υ,᾽᾽ 18 
πτοοϊςο ὍΡΟΣ (μ6 ἴδοί [δὲ (86 ἰμ(οηβὶνθ δὶ μη ἰ- 
εδίίοι οὗ {πὸ 1 (ογοπ, 116 1}}86}, Ὑ αἰσὮ τηοϑὺ ἰῃ- 
ἱεσργοίουβ ὙΠ Οδι νη δπὰ Οαοἷον δοσορῖ, ἰὰ 601}- 
πεοίλου πὶ (86 υδῦ8] αἀϊνίβίοη οὗ (9 οἸαιδοβ 
δηὰ οοπηροίΐοη οὗ ψοΡὰβ σδηηοῦ 0 ὑτογοά. Ἰὼ 
ἷ6 δ πιϊβαὶ Ὁ] 6 ἰο γοργὰ [9 ἢ 88 ΘΧρ᾽ δηδίουσυ (-Ξ 
δηά ᾿Ἰπάἀθεα). Βαὶ ἰδἷδ τιθληΐηκ, δοσορίθα Ὦθγο 
Ὁγ Ρίβοδίοσ, ὅδε1 9, εἰ αἰἱ., ΤλΔ}κ68 βυσῖ ἃ ἀγδ ] ὴς 
οἴδαβο (δαὶ ΗἨυρίοϊα πτουϊὰ ταῖν ΒΌΆΡΡΟΒΘ ἰδαὶ 
ἴλο Ὁ 85 σοῖο ἰπίο (86 ἰδοχὶ ὉΥ πιἰδίαϊςο οὐ ἰμδὶ 
ἃ Βυθεϊαηιἷνγο ἣ85 Ὀθθη οὐ (ἰοθα, Ηἰἰχὶς ἰγδῃ8- 
ἴδιοα : δοὰ ἔγοιῃ ΣΩΥ ποῖ ΟΥΒ, βίηοθ 0 γοβατὰβ 
186 ἈΝ 28. 4 σοτγυρίΐοη οὗ 8 2, θὰϊ ἢὮθ ΠΟῪ ΓΣοϑβ 

ΒΟ ἸΟΏΦΟΡ 0, αὶ ὍΦ. [παίοδὰ οἵὨ ““ Ὀθοδῃ80 
οὔ 11} τὰ ὁπεῖηῖ68,᾽ Β0 ἴγδηβδίαίοϑ ᾿ἰκον ᾽89 : ὕΡΟΠὶ 
81, αἱς., ψΒΙοΒ ἰδ σοτγίδί γ ὈοίίοΣ ἐμδὴ ἰἶι9 
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ἰγδηβδιΐοη, ἴζοσο ὑμδη 8}1 (Υυϊᾳ., διὰ ἸὔλῃΥ 
οὗ [89 οἷάθν ἐπίθγρυθίοσβ, θύθῆ Βοβθῃῃ,.), 8]- 
ἱπουρὰ ἰξ ἰδ 111 ον 180 8] 1ονγϑα Ὁγ ἐδθ Ἰδηριαρο. 

[ὕοτ. 12. ΑἸθχαπᾶον: “πο ποχὶ βίαρο οὗ μΪ8 
οΔΙα ΠΥ ψὰϑ ἰδοὺ οὗ οοπιοιηρίᾳουβ ΟὈ] νίοη, 
ψ ἰσἢ αϑι8}}Ὺ [Ὁ] ογ8 ἐμ δοαὶο οὔθ οὗ ἀϊϑραβί 
δὰ βδιηθ ἀοβοσι θὰ ἰῃ (ἢ9 ογοζοὶῃᾷ ΥὙ6Γ89.--Ὁ 
ΕἸΟΙΔ [86 θασῖ, ἡ. 6. 86 ἸΩΘΙΔΟΓΥ; [8:0 6Χ- 
ῬΓΟΒΒῖΟοα 8601Π|8 ἴ0 ΘΟΥΓΟΒΡΟΠἃ Οσδοιὶγ ἰοὸ (μ9 
8δθσοῃά τηϑ ον οὗ ἰῃ9 ΕἸ] 88} ῬΓοΟυΘΓῸ : οὐ ὁ 
δίγλί, οὗἷδ 9., πειϊπα.---Τὴο σοτηρατγίϑοη σι δὴ 
Θαγίμβοη γϑβϑβοὶ, δ Ὀοβὶ οὐ ἰι10 σνδῖιθ, δδϑὶὶυ 
Ὀτγοίζθα, δηά θα ὈγΟίζΘἢ τουτί ἢ] 688, ΟὨΪΥ͂ δἰ ἴ0 
Θ σοοπἰοιμρίυοιϑ)γΥ ΒΟ π δϑίάθ, ἰθ ἃ ἴδνοσῦῖθ 
Ὑἰ} Φογθιρίδο, Ἡο ΔΡΡΘΟαΓΒ 0 δαγὸ ἀοτγίνοα ἰἰ, 
ὙΠ Βοῖὴθ ΟἾΠΟΥ ἔδυόῦὶθ 1688 δηἃ ΘΣΡΓΟβϑί 9, 
ἴγοια ἰ8)9 Ῥϑδ]πὶ Ὀοίοστθ 08. 8306 26γ. χίχ. 11; 
χχὶϊ, 28; χχυ. 84; χὶυἹἱ, 88, ἀηὰ σουρδγο Ηοδ. 
Υἱἱ. 8..-΄ὺ. Α. Β.] 

ΨοΣ. 18. ΕΣ Ζ δοασ 189 τυϑϊδροχίπα οὗ 
ΤΛΒΏΥ ; ἰθϑεέσοσ τουπᾶ βδρουϊ; Ὑ16᾽ ΤΒΘΥ͂ 
ἴΔ|.6 οοῦ8Β9ὶ τοροίμοσ δβαϊηδῦ Σ9--- ΒΒ 9 Ὁ 
ἄθνίδθο ἴο ἴδιθ ἀὙΤΑΥ ΤΥ 1{{6.--[Τ}6 ἀϑυη] 
ἰαἰοτγρτοίδιϊου οὗ ΣΠ3Ἵ β᾽δπᾶον ἀο68 ποῖ βυϊξ πογὸ τ 
8ἃ5 Ηυρίο] Β! ογ8, δηὰ 8ὸο Ηἰἰσίς, θ 6} 1ἰχ8οῖι, ΜΟΙ], 
δέ αἰ. Ἐπαϊὰ ἰΓδηβ]αῖθβ, γεροτί. Τὴθ ῬὮΓΔΒΘ, 
Δ ΘΡΓΟΓΒ τουπάὰ δθουϊ,᾽" πιαοῦ πιξδδαδίό, 16. ἃ 
ἴδυογὶιθ ἤοστπιαΐα ἴῃ Φοτγθιρίαϊι, ΡΓΟΌΔΌΪΥ Βαυϊης 
ὈθΘΟΙ.Θ ἃ Ουγγοηΐ ῬΏΓΑΒΟ ἰὼ 6 που ἢ οὗὨ [{6 
Ῥοϑορΐὶο ἴῃ ἰσουδουβ ἐἰπιθθ. {67. χχ. 10; αἷβ8ο νἱ. 
2; χχ. 8, 4; χὶνὶ. δ; χὶϊὶχ. 29, [1,Δ0.. ἰΐ. 22. --- 
σ. Α. Β. 

[διν. Υ. γον. 16. ΜΜΥ τἰπ2908 τὸ πὰ ΤᾺΥ 
ΔῊ ἅ.---Ῥογόν πο: “ ν ἐἐπιέδ, ἵ. 6., 8}} ΤῊΥ 116, 
πὰ ἴ8Β ΒΟΠΑΡΥ δηὰ τδηϊοὶ ἃ οἰ δηρο8,᾽ 118 
ἦ 0778 δηὰ ΒΟΓΓΟΎΒ, (8 ὨΟρΡ68 δηὰ οοῃβίοίβ, ἃγ9 
ποῦ {80 δΒροτί οἵ οἴδησθο, ΟΥ̓ ἐδ 9 ογθαίιγοβ οὗ ἃ 
ὈΪϊηὰ ἔαΐο. Ὀὰΐϊ ἃτὸ ἰπὰ ΤῊΥ͂ Βαπά, Ο Τπου Ἰἰνίης 
ῬΟΥΒΟΠΑΙ Βοάδοηθυ. Οἡ ἐπὶβ οοηβάθηοθ 81τὸ 
ατουπάερά {Π6 μοί θη νϊοἢ Ζ90]]οὸνν δηά {86 
ΒΟΡΘΒ οχργοϑϑϑὰ, τοῦ. 18. ΤῊ βοσοπὰ οὗ (89 
Ῥουο;Ββ, νον. 160, 8 Ὀογγονοα ἔγοια ἰ89 Ηἰκ 
Ῥυΐθδιβ Ὀϊοβδβίης, Νυπι.. υἱ. 286, Οοπιρ. Ῥ5868]πὶ 
ἷν. 7." 

γον. 17. ζοῖ [86 τυ] οϊεθ ὍΘ βΒαιηϑᾶ, Ὀ6 
β'Ιθ οϑᾶ ἴῃ ἴ86 νου] Ὅθ]ονν.---ΕΟΥ δὰ 6χ- 
»ἰδπαίΐοη οὔ διθοῖ, υἱά. Ῥ8. νἱ. δ, δηὰ (6 ΘΟΥΓ69- 
Ροπάϊπρ ἔδίο οὗ 1π0 νι οϊςοά, Ῥ8. ἰχ. 1. ΑἸοσχδη- 
ΔὯοΡ: “Π6 ἀϊδιϊηρυΐδιιοθ Ὠἰπι86}7 δ8 οὔθ Μ}0 
684}15 ροῦ οὐ, ἔγοτα ἰδ 6 π|ιῖοϊοὰ σψῆὸ ἀο ποί, 
δ ἃ ΔΡΡ68]8 ἰο ἐἰμὸ σὶ ῃξθουϑηο8β οὔ ἀοα 88 Τ6- 
αυϊγίης δαὶ ἀοίοδί, δὰ ἀϊθαρροϊηἰπηοηΐ, δὰ 
Γγαδβίγαιΐοη οὗἩ (16 ΒΟρ68, βου] 7411, πο ὕροῦ 
{8 61886 ἐο ὙΠΟ} ἢ6 ὈοΪοη 5 δπὰ οὗ Ὑ ιΐο ἢ ἢ 18 
86 γοργοβοιηίδίϊνο, θαῦὺ ὕρΡοη (αὶ Γορτοϑοηϊθα ὮΥ 
18 οδοηινΐθβ, οἵ ποῖ ἰἰ π᾿ 8 ὈθΘῺ νχὸῖϊ βαϊὰ, ιμδὲ 
(ΠΟΥ͂ 40 ποὺ Σοοϊκοποα δ᾽ ΠΠΘΥΒ Ὀθοδυ86 {π6Υ ἃΥθ 
εἷὶβ Θμουλΐθδ, θὰ ΘηΘΏΪ68 ὈΘΟΔΌΒΟ (ΠΟΥ ΔΓΘ Βἰἢ- 
ὭΘΥΒ, ΟΥ ἴῃ ΟἰΟΥ γογάβ, θη θπιΐο8Β ἰ0 ἰτὰ ὈΘΟΔΌΒΘ 
{86 8τὸ (μ6 δῃθπιΐθδ οἵ αοά.᾽" 

γος. 18. 1 οἱ Ἰγίηρ 06 Ὀ6 νεῖ. ἴο α'161106 
--ἰλδὺ ἰθ (86 βἰίθῃοθ οἵ ἀοβίιγιοίΐοη, 88 18 οἶα ἢ 
ἥτοια τϑοτ, 17 ΏΘΤΘ (μ6 σοῦ ὈοΙΟΥ ἰ5 δἀὰθϑά. 
ΤΙ το ίθγθῃοθ 'ἰ8 ὈΔοῖ ἰο 89 τϊϑροντίηρ οὗ τον. 
18.--Ὗ 0) αρϑαὶς ΔισοκβηῖΥ δραϊηδῖ ἃ 
τἰκβίθουβ δ τὶ τ ρὑυίᾶθ δηᾶ δοοχῇ.-- 
Βυρίο!ἀ : “ΡΠ. ποιτεμβασά (88 Θεῖον, 7. Η. 

Μ|6}.), ΠΟΥ ἱπιραάοηί (48 6805. δῃὰ τηοδὲ γοσθηΐ 
ἰηῖ0 08.) θαΐ διτορηηΐ, Ῥσορου τὶ [μ89 πεοῖ 
ἐλγοισπ δαοῖ δοαρ. Ῥβ. Ιχσχχυ. ὅ. "βροοϊκ ποὶ Ὑἱϊὰ 
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ἃ 5818 ποοῖς,᾽ ΘΟΠΙΡ. ἣ Ὁ) 15. 111,16), (αὶ 8 
Ῥτουάΐγ, 88 ἱῃ 4}} ραϑϑᾶρθβ Ὦ 6 γο (9 ἸΟΤὰ ΟΟσΌΓΒ 
8. Ιχσυ. ὃ; χοῖν. 4: 1 ὅλῃ. ἰϊ. 8, δηὰ μοΓ0). 
ον 6 Γ᾽ Ιλ ν (δ) πὰ Βοβοηπ."--Ο, 4. Β.] 
[δἐγ. ΥΙ. ον. 19. βου δΒαδῖ Ἰαϊ ἃ Ὁ .---ο- 

ΤΟΥΏΘ: “1 ἸᾺΟΥΔΠῪ “ ἰάάοη,᾽ οορΡ. ΡΒ. χυϊ!. 4. 
δηὰ “ἢ ᾿ιἰάάοη πιδῆηα,᾽ ΒογΥ. ἰἱ. 17. ΤᾺ 8 18 [ἢ 9 
Ἰονθ οὗἩ ἀοἀ πιϑηϊζουϊοα ἰο {π6 Βο}} ἰὼ βοογοῖ: [89 
ποχὺ οἴδυ8θ (619 οὗ [09 Ορθἢ τηϑδηὶ [οϑίδιΐου, " Το 
μαδὶ ψγοισῇῃι. ᾿ἢ 

γεν. 20. Του δοσϑϑῃθβὲ ἴοι υγὶτ 86 
βοσϑϑθῃ οὗ ΤΥ οουηΐθηδηοθ ἔσοσα [86 00}- 
Βρίϊτϑοὶθθ οὗ π292.---Ηυρίο!α : “1Τἷ8 18. Π6ΓΘ 
πλῖαγΑΙΪ Ὡοΐ 848 Φοῦ χχὶν. 16, {9 δογθθῃ ὑὶϊὰ 
νοῦ ἢἷ8 σΘουηίθῃδηὴ66 γΓ38 ΘΟὨΟΘΟδΙοα ἡ παριν α 
δὰ μοι (δ6 σουπίθηδησο οὗἩ ἀοὰ δἰοτγασα. 
Τ8ο σουηΐθηδποῦ οὗ αοα (ἀδυ8}}γ ἱπ δὴ ΟΥ̓] 86}50 
88 Ῥβ. χχὶ. 9) ἰ8 ἢογθ [80 σγαοίουια »Ῥγέδοποα οὗ θοἀ 
ἐωγηεά τοντ 8 ἰλ9 ρίουβ ἰῃ 8 γι ΘΪΥ ΤΩΒΏΏΘΡ 
(υἱά, Ῥϑ. ἱν. 6), δι ἃ {μ9 βουτοθ οὗ 8}1} χοοά (υἱά. 
Ῥβ. χνὶ. 2), ρϑυιϊου νῦν Ηΐ8 ργοίεεοίίοπ, Ηϊὶο 
σιαγάΐπσ εομπίεπαηοα (Θοταρ. ἴΠ6 ἐνά οὗ Θοά. ΡΒ. 
χχχίὶϊὶ. 18: χχυχίυ. 1δ, οορ. χχχὶϊ. 8.) δὲ ἴΐ 
τοδτο πο ἴῃ {860 ΡΪ]Π1δὺ οὗ οἱουὰ δηά οἵ ὅτο πὶϊῃ 
[8ὸ [Βγϑϑ] 1.68 ἱΒγουρι ἐπ ὸ τὶ] Ἔτη θ89, ἔχ. χα σὶϊὶ, 
14, 16, ΐσ, ἐμογθίογθ, ἷἰπ 18. ἰν. ὅ, 6 ᾿ἰἸκοτἶδθ 
ΒΟΡΥ͂ΘΒ ἈΒ 8 ΒΟΙΕθη. Ηδθτγο {μ18 ῬΡΟΒΘΠ6Ὸ ἰδ ἰῃ 
οομθοοίίϊου τὶν 89 ὅκυτο οὗ οπθ δέεζίπσ Ἀτγοίθο- 
ἐΐοπ, πολ ἀοα γοοοίτοβ ἱπίο Ηἰΐβ αιρείδησ αἋ α 
ψμεεί, ΟΥ̓ 80 18 “ ὈΘΌΤΕ (δ ἔα66 οΥ̓͂ Θοὰ :᾿ ὮΘΠ06 
8, ΔΓ εΠ (ΡΤΟΡΘΕΙ͂Υ λίαϊπο-ρίασε, Ἰαιϊ θα] απτεελ 3 19 

οορ. ἴδ. ἱν. 6; χχχὶϊ. 2) ἰ8 αἰἐγὶ δαϊθαὰ ἰο εἷπιὶ 80 
ἴατ 88 (0 αιοεο ἐπ)-»ίαοε οὔ αοἀ ἰΒ βυοὶι, ἰπβίοδα 
οὗ δογέεη οΓ' Πιδ ἱεπί. ῬΒ. χχυὶϊἹ. ὁ (ψΒοησθ (ἢ9 
Ῥοβϑαρβα "Ὑ͵Ὃὸϑ ῬΥΟΌΔΟΪ ἀογὶγθα), Θοπρ. ἰἢ6 ρ8τ- 
8116] 303 (65 ἱπ ῬΒβ. χχυϊὶ, ὅ ); ἐδὺ8 τορι ες 
ἴϊ τ τ τ16 ἤρατο οὗἉ 8 δλοίίεν."--ος Α. Β.] 
δ. ΥΙ. γον. 21. 1 ἃ βἴίσοῃᾳ οἱῖγ.-- - 8 

οχργοβϑδίοη 18 υϑαδὶϊν ἐλ θη 88 8 ἤριυγο οἵ Βασι 
οἰὸς πὶϊὰ [86 δοιιραγίδοη οὶ θὰ “848 ἰὰ 8 
βίγοηρ οἱἱγ" (βϑγπι., δι16Υ}, ΟΥ 1ῃ9 32. ἴδ τθ- 
ξιτά ρα δ8 8ὴ Ἔχργθβϑϑίοη οὗ [86 σοι ραγίβοι, “’ 88 
8 ϑβίγοηρ οἰϊγ᾽ (Ηθηρϑί.). [ἢ γνὸ Βύρροθο “[μαΐ 
[1 6Υ0 15 8 ἰϑίονγιο8} ΓΟίοΓΘΠ66, 1 15 ΟΤΘ πδὲυ γα] 
(ο γϑίδν ἰο ΖΙ κίας (θ6}11286}}} {μ8π Κ οἰϊα. [1ἰ 5 
ῬοΒΒΙ ὉΪ6 ἔγοιῃ ἔμ 6 ἰαῆρυδρο ἰο ἰἐγδηβὶδίθ; ἴῃ 8 
Ὀοϑίοκοα οἷν, τ ὶσὶλ {μὴ ὁ8ὴ οἰ ὑμ ον ὈΘ0 ὑδίκΘῃ 88 
ἃ ἄχυτο οὗ ἰγοιῦ]θ ΟΥὁ ὈῸ0 χοΐογγοά ἰὸ 8ῃ δοίιδ] 
ἴαοϊ. [10 ἰΒ ἰδίζϑῃ ἴῃ (Π6 αὶ ν σοΐργθησο Ὁγ Ηἰ- 
δὶς το γοΐοσβ ἰ0ὸ ὅ6 Ὁ. χα χυὶδ. 

νοῦ. 22. [1π Τὴ οοπίπβίου.--υρίο]ά: 
“ΤῊ ΐ5 8 ποὺ τιΥ ἀαείν ἥψλι (ἤθη ρ5ι.}) θὰ ἴῃ ΤΥ 
διγργίδε, οοπίμδίοη, 85 Φοτοῖι!θ ἐπ δίμρογο πιέο, 
Ααυϊ]. ἐν ϑαμβάσει, ϑγιιπι. ἐκπληξει, Οα]ν. ἰπ 
»τγαβοερί(αἰἱοη6 πιεα--ερογίμγδαίίοπε απίπιξ (πιο ι 
(6 ἀτῖνοβ ἰ0 δβίῦ δίραι, Ὀαὶ ἰ8 ποὺ (89 δίρδί 
1961). 0 ἴθ (809 ἰπβῆῃ, οοηβίγ. οὗ ᾿ϑΠΞξίο Ὀθ 

ἰονγεῖβοά, οοηδιδοὰ (σοπΡ. ὉΠ52) Ῥοαϊ. χα. 8 

(σῖτ Ν.2}) 2 Βδεν. ἵν. 4, (1.12) 2 Είπρϑ υἱὶ. 16; 
Φοῦ χὶ, 28: δῃηὰ οΠ]Υ αονιναγάβ 766 (88 ἰῃ ἰἢ9 
Νιρμα -π 1.311)" -Ο. Α.8.}--Ὁἰ ἀτὰ οαΐ οὔ ἔτοιι 
[29 Ρσϑᾶθῃοθ οὗ 8116 ΘΥ98.--αἸπϑίολὰ οὗ 
“σὰν ομ᾽ (Ξξϑοραγαὶθὰ), τ δῖοι οὶ] Σ8οῖ δηὰ 
ἩΗμυρίε]ὰ δάνοοιλίο, Ηδηρδὶ. δηὰ Ηἰ σεῖς ἰγπϑ)λὶθ 
αἴτον (6 ΒδΌὈδϊη5, οἷον εἰ αἱ. “" ὈΪο((οα ουὔἱ.᾽" 

ϑιγσ. ὙΠ. εν. 28. ϑοβονδ! ἰεϑορϑῖδ 
[αἰ τ Ὦ. ---ἰὖ 15. Ῥοββί Ὁ19 ἴο ὑγδηϑ]δίο (μι ὲ8 Εἰ Ἰκοννΐδ9 : 
ελουαὴ ρ»τοεεγυείλ (ἠδὲ ζαϊλίμδ. (Ομα]ἀ., Φότοῦιο, 

ΒΔ ΐπ 8, ΟαἸνίπ, εἰ αἰ.) δη8}}Υ ΗΠυρίοϊὰ. [8ο Α. 
Μ.]. Υοῦ {80 ρδιδ)] 9] δὰ ἀοθϑ Ὡοὶ ἴοσοθ 8 (ο 
τοραγὰ (ἷ8 ΔὐὈδίγδοί 85 σοπογοίθ. Βυὶ {μ᾽8 Ργδ- 
ἰθηἀθἃ Ῥαῶγδ]]ο] θαι 18 γοῖμβοῦ Ῥσοἀυσοα ὈΥ [818 
ἰπιοτρτοίδιΐϊοπ. 5 

γον. 24.ἁἩ Α]1}1 γο τδδῖϊ νταὶϊ.--Ῥοτόνῃο: 
“(6 Ῥθδῖταο οπὰβ δὲ Ῥβ. χσυΐϊ.). Ηορθ δηὰ 
ταὶ ἴηρς δτὸ τη τκ8 ῬΘΟΌΪΙΔΥΙΥ οὗ ἰΠ9 ΟἸὰ 7 6816- 
τηϑηΐ ἀϊδρϑηδδίϊοθ. [{ 8 ἐγ ουθὴ ἴῃ ἴμ9 Νὸν,, 
0Ω0 ΔΡΟΒΙ]6 νῦῖῖθ8, “ὯἅΘθ δ δαυϑὰ ὉΥ Βορο.᾽ 
Απῃά δηοίθον βδΥβ, “1ὐ ἀοίι ποί γοῖ δΡῬϑδυ δαὶ 
6 5}4}} Ὀ0:᾽ Ὀυὰΐ ὸ Δἀβ πῦδὺ Ὧ0 ὈΘΊ ΟΥΟΣ ἴἢ 
[86 ἄδαγπβ οὗ ἰγροδ δηὰ ϑιδάονβ οουϊὰ αν βδίά, 
“ὟΟο ἄποισ (δὶ ν θη Ηο 8}}4}} δρροδνγ, γα βὶ8}} 
6 1 Ηἰπι, ΤῸ τῪΘ 58}.Ὰ]}} βοο Ηΐπι 85 ο ἰβ.᾽ ου"- 
ἀονγίιυ! ἰπἀοοὰ ἴθ (86 ΒΟρΡΘὗῚ ἰσυδὶ οὗ ἰμ6 βαϊπ δ 
οἵ οἱὰ ἰῃ Θοάὰ, μθῺ 6 ΤΘΙΠΘΙ ΟΣ ἐμ δὲ ἰμ6Υ ἀϊά 
ποΐί ον Ηἰπι δι ἀοἀ ταϑοηϊοβὶ ἰπ (6 Βο8Ά..---- 
Ο. Α. Β.᾽ 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΕΤΗΙΟΑΙ͂,. 

1, “ΤῊ Ϊϊ86 Ῥβδ]πι 18 αχαΐη ἃ ἔσο βοὴ ἴγοπι ἐἶο 
ἀορίλα )δϑ ν6}}] δοσογάϊηρ ἰὸ ἰδ οχίθηὶ διὰ 
ΙΏθ680Γ96 οὐ ἰδ δυγελγίησε δὲ ἰΐὸ ΘΟΡΓΘθ- 
Ῥοπαϊΐηρ ἐχρεγίεποα οὐ αϊ απα σταοε: (Βδτοῖοσο 
ἵξ 8. ἃ βοᾷ οἴ ἐμ βιτυχαϊίης Ομ στο δηὰ ἴον ἐμ 9 
ταὶ ἢ δηΐ Ομ αγοῖ." (Τὰ 9). [πὸ βόύοτθ ἱγου Ὁ]68 
(1089 δνὸ ἃ ρφγϑαὶ σοῃβοϊδίΐοπ, 80 δνθ ὕΤ6- 
γἱουδὶγ χαϊηθὰ ποΐ ΟἸΪΥ ἰδ ἔσὰθ Κποπίοακο, Ὀυΐ 
᾿ἰκουσὶδο ὑμ6 ἐυίπσ ἀποιοίεασε οἵ Θοὰ δυὰ ἃ »ες- 
δοπαΐ ἐχρέτίεπος οἵ ἰδ 6 ὈΪ]οΒδίπρδ οὗ ἰσχυϑὶ ἴῃ 6οἀ 
διὰ οομμηυηΐοῦ ὙΠ Θοὰ. [Ιἱ ἰδ ἰο ἰδεῖ ἃ (γσ9 
λεῖρ ἐπ ργανεν αϑπὰ ΒΟΥΥϑδ ἰ0 δίγεησίλεη ἰλεὶγ 7αξίλ, 
88 Ὑ76}} 88 ἰ0 ΔΎΔΙΚΘΙ ΠΟῪ ἦορέδ διὰ δῃσουγαρθ ἴὸ 
»εγδευέγαησα. ανὶα “ἷ8 πῃ (6 ροβι(ΐου ἰοὸ αἷνο 
αοὐ ἃ πδῆιθ, βΐο αἷοπθ ᾿88 δἰγοδὺγ Ὀδθ ἃ, 
ταὶ ΚΓ δ 161 ἃ ἴὰ 86 ἀδγ οὗ ἰσουῦ]θ. Ηδθ πϑιβθϑ 
Ηΐϊὰ 86 “αἰ λίμϊ Θἀοα, 88 Ἰοδυπθὰ ἰο Κον ἐμαὶ 
Α}1] οἶμον ΒΟΡ6Β Ῥγουΐϊουβ ἰοὸ ἰμὶβ, αγὸ ναΐῃ, βδπὰ 
Καον ἰδδὶ αοα Κηονδ αδοωέ λίηι ἴῃ [86 ἀδγ οὗ 
ποοα." ὑπὴο ὅ6 τ): 

2. πο παπια οὗ αοα δανδ ποὶ οἶἷγ, ῆο αοά 
ἷᾳ, τπλὺ αοα ἀρδβὶτοβ, σδὶ Θοὰ ἀοαβ. Ὀυΐ 11ἶκ6- 
ΥΥἿ86 τόηιπἀδ 8.6 8001}8 οἴ (0 ρμίουϑ οὗἠἨ νμϑδὶ (Ὁ Ὺ 
δυο δ᾽ γοδὰν τϑοοϊσοα ἴσο ἀοα δῃηὰ ψβδᾶῖ ἐμὸΥ 
ΤΩΔΥῪΥ ΔΙ ΔΥΒ οχροοί ἔγοιη ἀαοα. ΤΠοΥ ποοὰὶ τθχο- 
Ἰγ (ο ἐπίγεαί ἰϊ ἴῃ δὶ. δηὰ ἰο δοσορὶ 1 δὰ αρ- 
Ῥτορτίαίξ ἰὶ ἴῃ Βα Υ πῖδ ἰμδηκορίνἑης. 
ΤΏΘτΟ ἰδ οοπησοίοα ἩἱΓῸ ΒΟ. ἃ ΤΟΙ ΌΤΔΙΘΟ, 
{ποτοῖογθ, 8 τούγοϑθιμθηῖ δὰ δὴ δποουγαοια δι, 
Φοόδὴ Ησδ8 δἰγοηρί οη θα ἢΐπ)8617 οὐ Ὠΐ8 ΔΥ ἴο 186 
βίδα ο ὈΥ͂ τοροδίθαϊυ ργδαγυίηρς ἔγοπι τοῦ, ὃ οὗ 818 
Ῥ88]5. Τὰ βδῖῃθ ΥΈγᾺ6 Ἧῶ8 ἰῃ6 Δϑὶ πογὰ οἔ 
(6 αἀγίηρς ϑβίορμεοη, οὗἠἨ Ῥοΐγσαγρ, οὗ Βαδοὶϊ {πὸ 
ατοαὶ. ΕῸΣ ᾿ΏΔΩΥ ΘΧΒΔΙΏΡΙ65: υἱά, οἷος διὰ 
ΒαΚο. 

8. Τὴὸ 800] οἴθῃ ζ66}5 1(86]}7 4ἰγαίϊί(πδοα ὌΥ 
ὈΟΔΙΥῪ ἰγουῦ]ο; δηὰ αραΐῃ δηχίοι υ οὐἩὨ ἤθῶσι 
6811568 ᾿Πκονγῖ89 ὑΠ6 Ὀοαγ (ὁ αἰ. ΤΠ6 ΟΠΙῪΥ γεξέα- 
δἰο λεῖρεν δχαϊπδὶ Ὀοΐῃ κἰπᾶβ οὗὁὨ πϑϑὰ ἰ8 δεβονδ, 
{86 αὶ ἃ] αοἄ, τβοϑ9 χουθγημιθηί 18 88 ᾽υδὲ 8.5 
ἦν ἰΒ στδοίουβ. Ηρ ἰβ ἐδ τοδοηιησ δηὰ [μ6 ἐε- 
ἐϊυετίπς ἀοὰ. [ 168 ὑποτοῖοτο νγ0}}] ἄοπο (ὁ δοιω- 
ταὶ οὐν ρίγεδ ἰηϊὶο (6 απ 8 οὐὗ (]ϊ8 Θαοα Ἔνθ 

ν᾿ [Πδσθηκοί. ΗΙσίς, Εἰοῖπι δυὰ Αἰοσχαηδδ ὥστ ἘΠῚ 
ΜΟΙΪ ἰπη μὲβ γοπάογσίης. Ἐἰοῆπι; “ ΤΠ6 οἸδῦ56 ἰ58 ΒΑΓΆ]1]6] εοξ 
“ἢ τη ἢταϊ οἰδῦδο οὐ ἢ νόσδα, Ὀθπ1 πὶτ τἰ0 ἘΠΙΓτὶ 88 το 
δοοσυδεῖίνον ἰηἀΐολῦθ, πὰ ἰυγιηβ ἔπ σουίγακι ἴο ἰΐ, 45 ἴῃ ἘΣ. 
χχχίὶν. 1." Ῥογονηο οἱ ον Ἡπρίοϊὰ αμπὰ (δ0 Ζϑοσὸ ὧεΣ»» 
οἰφῶς ἰπἰογρσοίοσθ.- -Ὁ. Α. Β.] 



ῬΗΆΙΝ ΧΧΧΙ. 

πὶ τοβροοὶ ἰο {116 ᾿ἰ 6 οὗἩἨ 6 Ὀοάγ. 70 δοσυδηί 
οἵ Θοὐ (18 ἀφοΐαγ 8 οὶ ΟὨΪΥ ἰιἷ8 ρίους ἀ ροείζοη 
δά πο οί (0 δὲ Ῥγεδεγυεα ὉΥ (19 ΡΟΥΤΟΓ δὰ ζγῶσθ 
οἵ θοὰ, Ὀυϊ Βο ᾿ἰκον"δο ἡπαζε ἠὴὲδ ἀεί σεγαπος δια. 
Ρον ψποῖ ὸῦ Ὧ6 18 ΘΧΙΘΥΠΑΙΥ δδοαί ἰο ἀΐθ ΟΥ ἴο 
Ἰῖνε, ἷβ εοπιπιωπίοπ ιο ἡ Οοα ἴθ Βιταη αι οπο δηὰ 
80] δὰ ΌΥ (8 γοβι χῃαϊίου, δηὰ ἐμ} 6 χαὶηβ (9 
» εὖγε, (μαὺ 6 88 πού ἰδίκθῃ σγοΐυκο σὰ αοἀ 
ἰδ ταΐῃ. 

4, ΤΏ ἐγμδ εονεπιώπίοη απα οἷοδέῦ μπίοη οὗ (ῃ6 
Ρίουβ υἱτι Το ον σοηδβιϊἑθ ποῦ ΟὨΪ ἐπ6 
Ρἰϑάγε οΥ͂ ἰΒοἷν ἀφ᾽ γότϑῃσθ, Ὀαὶ αἱ (Π6 Βδηιθ ἐΐπ|θ 
(86 "ουπααίϊοπ οὗ (πεῖν ΠΟΡ68 δῃὰ ἰδμῈ πιδαη οἴ 
ἰδοῖν τοι] ζαίίοη. ΕῸΣ οὐ {ῃ89 οπὲ δἱἀθ {ΠΥ 
πον ἐπαὺ (ΠΟΥ͂ τὸ ἱπίθγηδ  Υ δηἀ ΟΧΙΘΓΠΔΙΪΥ͂ 
βοερδγαίοα ἔγουι (πὸ ὙΟΥΒ αἰ ρροῦ οὗ 1018 ᾿π 4]] 
ἰδῖησπ, Ὁ [80 ἔδεὶ ἐπα πον Πο]α ἔδϑέ ἰο, νι ὶὑ- 
Ὧ6886 ἰο δηᾶ πίγθηρσίμθη {818 σοιμμηΐοῃ τὶϊ ἢ 
Οοά ὉΥ ζἔδι ἢ δηὰ ἰγυϑί 'π αοά ἱπ ἰμ9 δονυϑγοθί, 
βαδογίησβ δὰ ἰγὶδ]8, διά ἐΐὸ ἰθύτοῦβ τ ὶοὰ 
δυττοαηα ἰπ θὰ δηά πῃ οοπηθοίΐοη Ὑἱζ (ἢ 9 ΒΟΟΓΏ 
διὰ ἐμ γοδίβ οὔ ἰδ ο86 γἢι0 τοζαγὰ ὑπο 88 ἰοβί ; 98 
186 ΟΣ δἰάθ ὑμ6ὺ σοπίϊπυο ἰο Ὀ0 πεηαάλε ο 
ἰμοῖν δίπι σε τοοῖ αδ ἰλεὶγ ὡεαΐποδα ἀπὰ δτὸ 1οὰ 
ἴο δον απίοη τι αἀοα ἴῃ ὑπ0 δἰίγοηκοδί τη ποῦ 
ἐτρῦ ὈΥ {μ18, μοὶ (Π6Υ ᾶγθ ἰο Ὀ8890 ἱπεὶν ἀ6]}γ- 
ἜΥδΏος 85 Ὑ7611} 85 (μοῖρ βαϊγαϊΐοῃ ποὶ οπ ἐποὶρ 
ΟΕ ΤΟΥ Κ5 δηἀ τρϑγ 5, Ὀαΐ 5016 17 οἢ {8.6 φοιδεν 
απὰ σταοε 97, Θοἀ δὰ ἰπδὶ {Π6Υ οδη βδαίθὶ Υ ὀχροοί 
ἷι ἔγοια (89 “ωλ(είπεδο ὁ αΟοά. ὅδ ἱπβηΐίέωπι πο 
Ῥοίεθί βηϊσὶ, ἰἰα πες ἱεγπεπὲὸ ταεϊδεγίοογαδε διαί 
(βανοπδγο δ). 

δ. ΤΏΦΓΟ ΤΩΔΥ͂ οοΥίδί ΩἿΥ Ὧθ ἐΐπι68 ἰῃ ἐδ Ἰϊ 0 οὗ 
Ῥίουβ πιθῦ, ὙΠ 6 Π6 οομπέεπαπος 07 Οοα Βοοϑτὰδ ἰὸ 
8Ὲ ἰὐὔγηοὰ ΔΎΔΥ ΟΥ γοὶϊϑα ἔγουλ μοῦ δηὰ ἰδθ 
Τδεϊΐπς οὗὁἨ ἰΠ9 »γέδοποθ οὐὕ αοὐἀ ἐδγϑδίθηβ δἰ πιοδὶ 
ἴο τδηΐϊββ. ἴ[ἴπβιο αΙΟΟΠΙΥ͂ {ἰπη68 [0.6 ΙΏΟΥΘ 68 Υ- 
ὨΘΘΟΪγ (6 Ἰίχῃι οὗ ἐμὸ Ὀἰνίπο δουπίθηδποο 18 
βουσὶ δα ἐπ ποτ0 ζουύθ πο {Π8 αἰϊθαίδίϊοι οΥ̓ 
186 Ὀίνίηα Ῥγϑβθῦοθ, τσ ἀ] Ομ οοαΐονί8 δῃὰ 
λεῖρ5, 16 ὡπρίογεα οαἱ οὗἨὨ (80 ὀχροσγίθησο οὗ ἰδ9 
ἰγοῦδ]ο οΥ̓͂ Δρδῃάοπιηθηΐ, (06 πιοτὸ πιαηϊ εδέϊν ἰ8 
ἀϊφοϊοϑοιὶ ἰο [ἢὴ9 δου], (16 ωελίμϊποια οἵ αοά, 
οὗ ἐ!ε Βοίΐηρς δηὰ Ῥχονυϊάϑθποϑθ οὗ αἀοὰα ποῖα ἃ .θ 
Εἰστπα γΥ (μ9 Θ8πι|0, (ἢ ΤΔΟΓΘ Υἱ (8 }}γ ἀο ἐπ γί ο ἢ 68 
οὔ 186 θ  νῖπο ,ιεέπέθ8 97) Ῥοιοεν απ σταοε Ῥταβοπὶ 
ἰβοιαβοῖγοθ, ἰδ 6 ΤΏΟΤΘ ΡῬΟΜΘΥΓΪΥ ἀοοθθ {80 Τ0- 
ἸΟΠΙ ΌΓΔΏΘΟ ΟΥ̓ (δ δε -ευἱδεποὶπη τεϊγαοία οἵ ἰδ9 
ἀϊεισϊ θυ ιοη οὗὨἨὨ {1686 ἰγοδβυτοβ ΤΟΥ ἀροα ἰδοθπι. 
Τὺ (6 εοπἤβάεποε οὗ ἰγυδὲ ἴῃ αοἀ τοί γηβ, δηὰ 
ἴπ (π6 αεσώγαπος ΟΓ ἐλ δεαγίηρ 97 Ῥγαψεν, (λ9 ΟΥ̓ 
ἴον Βοῖρ ἷ8 ἰγδῃβϑίογιιθα ἰωΐο ἃ δοὴρ οὗ ῥτγαΐβθ 
δηὰ 86 »γαΐδ οἴ ἰδ οτὰ ἰβ οοππηοοιϊθὰ τὶ (89 
ἐσλογίαίίοη οὗ ἰμοὶν σοιηρδηίοηθ ἰὸ ἴοσε Οοά, 
ἴπ ἐβδη κί πο88 ἴον Ηΐς ρσγδοθ ψ ΐοὴ Π88 ὈΘΘῈ 
ῬΓΕΥΙου ΔΙ δηονπ (0 ἰμοῖῃ; δὰ ἐπ δποοωγασο- 
πεεπί ἰο εἰεαὐαείπεεε ἴῃ παὶιϊπας ἀρο αοὰ ἴῃ (6 
Υἱεν οἵ Ηἶα στ ίθουβ Ῥγονυνίΐάθποθο. ΤῸ Θοῃσθρ- 
εἷοα οἵ (πὸ υἐγίμσ ἐοζέμα »φαϊπιὶ ἴῃ (6 Οἰοϑε. οτα. 
ἦδ ἰθ ΠΑΙΓΟΉ, “πῶ σατηΐξ 7γασίϊ αι (ἐπεεαὶ ἰοέ πιαῖα 
δεκεϊ." ΒαΥΚ᾿ 5 ἀἰν βί 8 ἃΓὸ πιοτὸ αοτγοοὶ ἴῃ 
ιἱς Θησοη: ““άδωυοσία ἐγσα ἀοπεΐπιπι ἀδοϊαταίωγ ; 
ἐτεγείία ἐαπὶ »γοπιουόπίία παγταηίων ; ργδοθϑ αὦ (0- 
᾿νε σὐσμπίωγ ; ᾿δ͵Δ ρεπογαὶΐ ἐχίπαε εἰϊοίι.᾽" 

ΒΟΜΙΠΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤ, 

Οὺν ερηγεενίοπ 88γ8 ψὮδὶ τὸ ἄποισ απὰ ἱεαοὴ 
δυουί θοὰ ; ΟΣ »γαψεν, ὙΒδὲ τγὸ δείϊευε διὰ ἦορε 
δυουὶ ἀοἀ ; ον ἐγ ΒΟ τὸ ἰουό διὰ λοπον Θοά. --- 

22] 

Οὖυὖν δὲπς Ὀσίηρ υ18 ἰ0 διδηὴ6 δηἃ ἀἰδργδοο, Ὀαΐ ποὶ 
80 τὶ ον ἐγδέ ἐπ Οοά.---Μαὴ δὴ ἀο ποἰπὶηρ 
Ὀσίῖον (δὴ ἐγωσί 'ἰῃ Οοὐ᾽Β με λζμίπεεα, διὰ οα 
αοά 8 δἰγεησίὰ, ἰοοῖς ὑροὴ αοὐ᾽β σομηίεπαποε.--- 9 
ὙΠΟ δὰ8 αοἀ 88 ἷβ δίοπα, ποοὰ ποὶ ἴϑθαν (ἰ19 
ογονα οὗ [5 ϑῃοπιΐ68 ; αοα ρῥγονὶ θβ ἷπὶ 8, δείίεγ 
γέμισε ἰδ ἃ [οτιϊδοα οἰΐγ.---Α λεατγίν ἰγχιδί πη αΟοὐ 
οΔΏ ΟΠὨΪΥ͂ οχὶϑὺ ἰῃ σοπηθοίΐοη ΨΥ ἢ ἃ δίποογα Τεδὶρ - 
παίϊοη ἴο ἀοἀ, Ὀοΐῃ τλυΐυ}}}7 δίγοηριβθῃ Οἢθ 
ΔΏΟΙΒΟΡ δὰ Ἰοδὰ ἰο τοαΐέέην ἴογῦ 6 }]Ρ δηὰ βαϊνδ- 
ἰἴοι.--- ὁ δὰ ΟΌΒΟΣΥΘ ΠΟῪ ἰδ6 80] ῬγΟΘρΟΥβ 
ὈΥ δῦ ἃρὸπ Ἡ}}16} ἰΐ ραϊβ 118 σοπἤάέησε; ἊΡΟᾺ 
ψπδί ἰἰ8 ἰουα ἀοροημάβ; ὑροῦ δὶ 118 λορε ἰβ ἀϊ- 
τοοίθ, Τα πιρῃ Δ]ΟῺ9 18 μοὶροά, νγῆο μοὶ ΟΠ]Υ͂ 
σοχμτἱὶβ κἷ8 οχίοσ δὶ 7ογίμηοθε, Ὀὰΐ ᾿ἰἸκονν 86 ἢ 18 
δρέγιέ ἰαϊο 89 μαπὰ οἵ Οο8.---Ἴῦ 18 ἢοὺ δπουρὰ ἰο 
αν λορέδ ἴῃ {89 πιϊη ; 41} ἀθρϑηβ ἰο νι ναὶ τῸΥ 
ἃγο ἀἐνεοίεά, ἀροὰ τινὶ ΠΟΥ 8ΓΘ δαφεά, ὨΟν Ἰοπς 
{Π6Υ λοίέα οιι----Αοα 5668 ποὺ ΟὨΪΥ ΟἿΓ ΤΑΙ ΒΘΥΥ͂ ; 16 
18 σοποεγησα αοουϊ οὖν ποοάβ: Ηο αεἰΐξυετα, (ἢ 0.6 
80 ἰγαδὶ Ηἰπι ὕσοιι συΐη; Τ᾽ 8 8 γοάβοη ϑμουρῆ 
ἴογῦ Ὡγαγψεν, »σγαΐδε δῃὰ {πδη κδρίνίηρ,---- Το εβεοίθ 
οὗ βἷηῃ οχίομὰ ἰο (δ δομξ δηὰ ἐΐὸ δοάγ; ὕκαὶ 
Θοά ἰβ8 [16 εάφεπιον δὰ Πείρεῦ ἰρ (ΐπια 977 περ; 
ιι18 18 ὀχρογ θὰ Ὀγ 080 Ὑῃξ0 δείέεσε ὁπ Ηΐ τη, 
ἰωγπ ἰο Ηϊπι, τραΐέ ομ. Ηΐτ,.---Ὗὐὸ ΠΔΥ Κηον (δι 
ἯΘ ἃγθ0 ἑπποοέηί ἰΟὙΔΡδ πιρ δὰ ἄρρ68] ἰο ἰ}19 
τὶσλιεοιιϑηεδα 9Γ Οοα ἰο Ῥτοϊοοί υ8 δῴαϊηβδί (μοὶν 
τρτὶίθουδ ὑγοαϊηθηΐ οὗ υ8, Δηἃ γοὶ τὸ τλυϑὶ 
οοηΐρδαβ οὔγβοῖ το σέ δέζογε Οοά πὰ δοη80}9 
οὐυγβοῖνοα τ ῚΛῚ (ἢ 6 φγαοο οὗ αοἀ.---Εοῦ (Β089 τ }10Ὸ 
ἴοαν αοἀ, ἐπ6 γ0 18 πού ΟὨΪΥ ζαϊά ων α ἰγεαφιγε ΟΥ̓ 
φοοά ἰλίησε ἴῃ, 89 δαΐατο, Ὀαὶ Θοά 1 κΘνν 86 1πλ- 
ρϑυὶβ ἰο ὑΐιϑῆλ ΠΟῪ ουΐ οὗ [689 Γίο 68 ἐπαὺ τ σα 
18 πεοαβιεῖ 977 φτγαρθ.---- Οὐπεπνωπίοη πὶῖῃ Θοα ἰθ ἰδ 
ἑαδεγπαοῖς οὗ φαείν ἴον δεῖξουδγε ἴῃ 81} ἰδ ἰγὶ4}8 
δηὰ ἀδηροῦβ οὗ ᾿160. 

ΚΞΤΑΒΚΒ: Βοϊϊουϊηρς Βοονίβ βρϑαῖς νὶτὰ {μοἷν 
αοάἀ 88 ἃ οἰἰὰ τὰ ἷδ ἔδιμθν, βοοροι ὶυ Ἰδιθπὶ 
ἰμοῖν ὑσου 98 ἰο Ηΐπι, ἃγὸ οοτηἴογτιοὰ ὃν ΗΒ αἹ]- 
τα σ Υ Ῥτγοίθοι οι δῃ ἃ δοτηπιὶν 1}}6πηϑο ῖγ68 ἰ0 Η (8 
Ὀινὶπο κονθγημθηί.--- ΑἸ που σὰ τνθ πη Ὺ ποί ρτθ- 
δου 09 ἰδ ἰΐτη9 δά Βοὺν οὗὁἨ ποὶρ ἰο οαὐ δου, 
γοῦ Ηο αἰΐονβ τ8 ἰο 64}} ρου Ηΐπ ἰο Βαβίθη ἐ}}0 
.ι6 10, ἐβοιρὰ τὶ θμιτο γοϑὶ ρηδίίοη ἰοὸ ΗΪ8 νι1}}.. 
--Ηοὸ νἱιο δ᾽ἴοιννβ ἰπιβϑοὶῦ ἰο δ9 ἰοὰ ὈγῪῚ Βυαμιδῃ 
δαγὶοο πὰ τνὺϊβϑάοιῃ δ] οῦθ, οἴϊϑθῃ δῦγϑ, ὈαῚ δ ψγδ8ο 18 
ευϊάεα ὉΥ ὑδο δάγϊἱοο οἵ ἀοα σδῃ δοσοιμιρ]} δὲ χροαί 
ῖηζ8. Π{ αίδη δηὰ 8 [0] Ὁ τ πᾶνὸ υϑηϊυγοὰ 
ΟΥΘΏ ἰο ἸΔΥ͂ ΒΏΔΡΟΒ [ὉΓ Οὐ ΒΟΘΘΘΙΏΟΙ, ΒΟΉ τηυσἢ 
ΠΔΟΥΘ 11 Π6 αἰγῖνο (0 ἀο υ8 βαγᾳ ἢ Βυϊ ἰθ ψ] 10 
δαὼ8 ἰμο οτά οὗὨ βίγϑηχίι τὶ Ἀϊπὶ Ἡ 1} ποὺ Ὁθ 
ἰηὐυτοα ὈΥ ἷπι.---Τ)ο ἱπιροοϊθηῦ Κῆον οὗ πὸ 
ἐγ ΒΟΓΓΟΥ͂ (ὉΓΣ δ} : Ὀυὺ {π6 Ροπίίοπί ἔδοὶ δηχίοιΥ 
οΥ̓ Θοῃϑοΐθῃοο 80, (δδὶ βου δῃηὰ ὈΟᾺΥῪ αγὸ οἴϊθῃ 
αἰρὰ ἰο ἀθαί}.---Α ἰσαθ βοσυδηὶ οὗ αοἀ 18 ποὶ 6χ- 
οἸυαοά ἤογοντον ἤγομπι ὑπο Ἰἰχῦ οὗ κτασθ, ΠῸΡ σαϑβὲ 
οαὐ ἴῃ 86 ἀδικῃθ88.---Ο0ὐ Β ΘΠ ΔΠΙΌΟΣ οὗ ᾳγδοθ 
8.88 ΤΩΔΗΥ͂ βοογοὲ ΘΟΥΠΟΓΒ, ἴῃ ΒΊΟΝ Οὐ ΘΏΘΠιϊ08 
Ὑ} 69 ΟὈΪ χοὰ ἰο ᾿θᾶνγϑ 8 8] 0}6.---Β 6} ἰΟΥΟΥΒ ΠΥ 
βιτουσίμθῃ ἰμοιηβοῖγοθ δηὰ σοπῆτπι ἰἰιοὶς οσοπῆ- 
ἄἀθηοθ ἰπ ἀοα ὮΥ 8 ἕδ πὰ] α80 οὗ (86 Ῥγογαηΐδοϑ 
οὗ ργδοθ δηὰ ἃ Ὀθ᾽ουϊηρ ᾽80 ΟΥ̓́ΡΓΑΥΘΓ. 

ΟΑΙΨῚΝ: Νοιδίηρ ἰ8 τηοτο αἰ ο]. τ Θἢ τγὸ 860 
οἷν ὕδὶ ἢ τπηοοϊοὰ Ὁγ (09 ψ ῃοἷθ πογὶὰ, ἰμ8ὴ ἰο ἀΐ- 
Τοοί ΟΟΥ ποσὰ 9 αοἀ δ'ὁοὴ9 δπὰ ἰο σϑϑί ἰῃ (86 [68- 
ΕἸΠΟΩΥ οὗ οὐὔν σοπβοΐθποθ ἰμαὶ Ηο 8 ουν Θοὴ.--- 
ΟϑΙΑΝΌΒΕ: ΑἸΙΒου ἢ τ ΔΓῸ ΒΙΒΏΘΓΘ, γεῖ ν᾽ 9 ΤΠ Υ 
0811} προη αοἀ [ὉΥ πον οῃ δοσοιιηῦ οὗὨ 10:6 ὑηγ68- 
ΒΟΒΔΌΪ]ΘΏΘΒΒ οὗ ΟὟ ΘὨΘΙΐοΒ, ὙΠ Θη οὐν σᾶιϊι180 ἰ8 8, 
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ἦυδβὶ οὔο.---Ξ'ΕΊΝΕΚΚΕΒ : ΤΏ 686 8.6 ρἰονῖουβ Θ0ῃ- 
Βοϊδιϊοῃϑ ἰ0 8 βροά!γ πιδῃ: 1) ἰδαὶ αοἀ ρὶνεβ ἴω 
10 ΠΟῪ ΒΟΘΥΘΕΪΥ͂ τίϑάοπι ; 2) ἰμδὶ Ηθ φῬγοίθοίϑ 
ἷπι διζαϊηβί δ} ἰγγϑηῖδ δῃᾶ 81] τοϊϑογί πο; 8 
τὲ Ης κἶνοβ πἷπὶ ονοσ αϑύϊηρ ὑγθαβῦσοδ 8δῃ 
ουου]δϑιΐηρ κοοβ, οίοσηδὶ ᾿ϊ9 δη ϑίθγηαὶ ὈΪοβϑϑὰ- 
Π688.---ΜΈΝΖΕΙ,: ΗΟΥ 88}}}} βυβοτίηρ ΟἿ δ 888 
βίγοηρίμοι ὑμοὶνρ σοηβάθῃοθ δηὰ {μποὶρ ἴδ ἢ 
Πανὶ ἃ γοΐογα 8: 1) ἰοὸ αοὐ᾽δ τἰριι θουδη 685, 2) 
ἰο Ηἰβ βίγοηβ Ῥόνοῦ, 8) 0 ἐἰμ9 ΒοῦΟΣ οὗ Ηἰβ 
Ὡϑῖη6, 4) ἰο Ηἰἶδ Δ᾽ {Π}Ὸ]Π688 δὰ σοοάῃο88, δ) ἰο 
8 οὐ δχδίῃρὶ δη θχρογῖθῃ09.--- 9 Ἰοδρ: ] 
νν)ὰῷἶαὶ ἀἰϊδίγοβεοβ δηὰ ἰγὶα}8 Ὀθΐ8}} ἐπ ὈΘΙΘΥοΣ ; 2 

τδὲ οὖν ἀοαν Γοτά αοἀἂ ἀο68 ποί τεὐθοὶ ΗΪ8 Οἢ 
οἰ] άσθ οὐ δοοουηΐὶ οὗ Β6 8 ΓΘΑΙζ 6 88686, Ὀμύΐ 

Βρᾶγοβ ἴθθῖα, δηὰ ἱπάοοὰ οδὴ βυβεν ἰμδί ὑπ 00 
Ῥοὰν ουὐἱ δηὰ Ἰαπηιοπίὶ ἱμποὶν ἩγΟδΔΚΏΘΒ868 ὈΘΙΌΓΘ 
Ἡΐαι; 8) νγὸ ϑου]ὰ Ὀ6 οΔΙΘΙᾺ] ποὺ ἰο τπη664}]0 
αἰ ἰδο89 80 δτὸ ρἰαριαθά δῃὰ ἰσουῦ]οα.--- 
ΒΑΚΕ: [οἱ ἃ Ὀοϊϊονο πὶ πουΐ σα}]6, ἰγὸ τ (ἢ- 
ουῦ χυΐ]9, ἀἶο πίθου συΐ]θ, δπὰ δ8ὸ τὸ ν7}}} 
Ῥίϑαβο αοἃ.---ΑἈΝΌΤ: ΑἹ] ἰθΠ ρΟΓΆ] δὰ οἰθτηαὶ 
Θομϑοϊδιίοη γῖβοϑ ἤγοπι (18 αὶ ἢ δηά Βορα, {ὑπαὶ 
(οὰ ἰ5 οὖν Θοὰ.--- το ἔα δηὰ ἸΟΥΘ τηθϑί ἰο- 
κοίον δηὰ ὈοὲΒ ἀοροηά οα Θοά, ἀἀοὰ σϑπηοὶ το- 
ἴυβο 8 δηγίϊηρ.---ΕᾺΑΚΚΕ: 1 ῸὋπτοὸ Βεδα οὔὐγ 
Βοδγὲ ἔγὰϊν κίνοη ἰο αοά, {μΠ9 νου] ὰ που]Ἱὰ βοοὰ 
βίιονν ἰἰ8617 αἰβρ]οαβοά.-- -ΕἜΊΒΟΗ : ΤῸ ΚΠΟῊ ΟὯΘ 
ἴῃ ἰγουϊο 158 ἰδ 9 τρδτῖκ οὗ ἔσθ ἔγίθπάδμῖρ. Τἢθ 
Ρίουβ αν ὰ Ὀοαβὶβ ἐμἷβ οὗ οὐῦ αοὰ. Μδικο διὰ 
τοϊδίη αοἀ 88 γοὺυν ἤτίοπα ; Ηδ Κῆονδ γοῦν βου] 
ἷη ἰχουῦϊθ. Ηἰἷδ Κηοπίοαμκο 18 ῬοΟΡ, Θοηδ8οΪ8- 
ἰἶοπ διὰ |16.---ΤΗοιῦσκ : αἀτοαὺ οὙ]] βοῦνθβ ἰῸ 
ΔΎΛΚΟΩ ἴῃ πδῃ {μ9 οοηϑοϊοιβηθδβ οὗ βίη.--- ΤῈ 0 
ζαϊ! ἢ οὗὨἨ αν βθ9ὸ8 ποὺ ἴ.:9 πΌΠΙΌΘΥ δηδ ῬΟΝΟΥ 
οΥ εἷβ οηοπιΐθβ, Ὀυὲ ἰμΠ6 μΒαπὰ οὗ οὐ δἴοπο, 
πὰ ΐϊο ἀἰϊδί τὶ θαΐ68 ἰο θα (μεῖς ἰοίδΘι ΤυΒ 186 
Βοϊΐονονῦ ἰγδηβαοίϑ ἷ8β Ὀυϑῖποδθ ἴῃ δἷ8 ΘΠ ΔΏΙΌΘΡ 
“8 ἷ8 αἀοἀ ἱηπδίοδα οὗ πιὰ ἷδ δηθιΐθϑ: δηὰ 
Μ8118ὲ ἐμ 6} ἤδμου ὑδαὺ {Π0Υ 8 τὸ θη ΓΟΙῪ βαΐθ, (ἢ 9 
ΟἾΤΟΡ οὗ ἰ58 Ῥσγδγογβ ἄρῃιϊβ διϑδὶ πϑὲ ἱμόπὶ ἔγοιῃ 

ἔαγεη: Βοπλύδκο: [0 18. 580 ΘΑΘΥ͂ (0 οσρ]δὶῃ 
{80 τνοτὰ “ἐγυϑὶ:᾽ 1 18 ηοἱ 8ο αἰ συ]. ἰο Ὀ6]19 79 
(δὲ ἰμθ ΑἸπιϊχιιγ αοά ἐξ αὐΐε ἰο δΒοὶρ ουὔἱ οἵ 
ΘΥΟΤΥ ἰτουῦὶο; Ὀαὺ ἰο ὈΘ6 Βαχθ ὑμδὺ (δ) Γογὰ εοὐῤ 
δηὰ ιοἰδλέ5 ἴἰο μοῖρ 1 κου ἶ89 τὴθ δη {1160 ἱπ ΘΥΘΕΥ͂ 
αϑϊϊοιΐοη, ἴῃ τὶς τὸ πᾶνο ΥἈ1|16 0 [ὉΓ ἐἶ0 880 
οὔ Ηἰβ ΠΟΔΌΣ, τμδὺ τ 1}} ΟὨΪΥ ὍΘ Ἰοδγποᾶ δηὰ ὃχ- 
ογοϊθοάὰ ὈΥ ἰσὰθ δῃὰ τηϑδηϊζοϊἃ Ἔχ  ΘΏΟ09.--- 
ΤΆΑῦΒΕ: Ηον ΒΟΡ6 ἀ068 ποὺ 1ο( ἃ Ὀ6᾽ ον ν᾽ Β μοαγί 
Ὅ6 δϑῃδιηθὰ δύϑῃ ἴῃ ἰμο ἀθερϑδί πϑϑᾶ: 1) 1ΐ ᾿πι- 
ῬοΪ8 (ο ῬΓΆΥΘΥ 8 πὰ βυρρογὶβ ῥΥαΥΟΡ; 2) ἐὺ ΒΟΡΘΒ 
Οὐ ὑηάον οἰγουτηθίδηοοβ ὙΠΟΥΘ ποίη ἴ8 (0 
Ῥο Βοραὰ; 8) 10 [5 ἰπογούογϑ 8ὸ φ)ουϊουδὶυ οτουνηθᾶ 
αὶνῃ (6 δβϑιγδηοθ οὗ ἃ ποδγίηρ, {πδ ἰΐ ᾿γδῖ868 
Ἰουάγ δπὰ οχίοϊβ ἐμ ποῃμάεγίυϊ σοοάπο8β δηὰ 
αὶ απ 6588 οὗἁἨ ἰμ9 οτὰ, 

[Μάττη. ΗΈΝΕΥ: ΤΟΥ ἰμδὲ ΒαΥθΘ ἴῃ δ βοΟΣ 

ἀγουοποά πο [μοτὰ ἴοσ ὑμεὶσγβ ἸΏΔΥ οχροοὶ ἰδθ 
Ὀοποῆὲ οὗ Ηἰβ Ὀοίηρ 80, ἴ0Σ. αοα᾽ Β χοϊδιΐ 5 ἰὸ 
Ὁ5 ΘΔΥΤΥ͂ ΙΒ ἐμότα ὈΘ(Β ἢδηλ6 δηὰ ἐδίῃκ---Ἴἰ| ἴ8 
{89 'νυϊϑάοιῃ δηὰ ἀμ Υ οὗἁ ΘΥΘΤΥ͂ 0Π0 οὗ 8 ΒΟ] ΘΠΙΏ]Υ͂ 
ἰο σοτατιΐί ΟἿἿΥ ΒΡ στ 8 ἰηΐο 80 Βαῃὰδ οὔ αοὰ ἰο 
Ὀ6 βαποίϊ δοα Ὦγ Ηἰΐ8 ζστδοθ, ἀονοίθα ἰο Ηΐβ ΠοΠοΟΣ, 
οἰ ρ]ογοὰ πῃ Ηἰΐβ βοσνΐοθ, δηὰ διίοὰ ἴὸσ Ηἰ8 
κι χάοπι.---ΤΠ 86 ΠΟῪ ποῖ ΠΟῪ (ὁ νδῖὶυϑ ἐμοῖσ 
ορθ ἰῃ αἀοα ν8ο οδπηοί δηα ᾿ογ δἐπουμὰ ἴῃ ἐμαί 
ΟΡΘ ἰο Ὀαΐϊδηοθ {μοῖρ ρτυΐουθησοβ, δὰ 5166 6 
ἐποὶν ατὶ οἶδ. --ἰροὶ ἴμόοδο {πδὶ ΔΥῸ δἰγγ μὰ σἈΥ 
ίδκο Βθθα οὗ γυπηΐηρ ἱπίο οχίσζοιηθβ, ἀπά ΠΟΥΟΡ 
ΒΘί ΒΟΥΣΟῪ δὲ ἀδῆβποθ ; Θοὰ δὰ πὰ ουἱΐ ν8γ8 
ἰο τᾶ κθ ἔμθπὶ τὰ ΘΙ δ ΟἿ γ ἱἢ (Π6Ὺ Ἐ]1] ποῖ οὐ οῦ- 
86 ΘΔ (0 6 Βογίου.---ϑ 0} ΒΤ ΔΙ ον ἔγὶθπ 8 
μΠ0 ποτὶ ὰ ἰ8 7011 οἵ, (δὲ ἀγὸ ζοῦθ ἱπ νὶηίοτ. 
[μεὲ (8089 ἰδὲ 41} ὁπ ἰδ Ἰοδίπᾳ δἰὰθ ποὶ ἐδίηκ 
ἴις βίγδηρμο ἰζ {Π0γῪ Ὅ6 ἱδὺβ ἀεοβοσίϑα, θυ το 
ΒΌΤΘ 8 Βτϊοηὰ ἴῃ οδυθ ἐπδὲ 11} ποὺ 741} {οτω, 
Δηἃ 8 Κ0 80 οἵ Ηΐῃ.--ΤΠ το 8 ὁποῦ ἰῃ 
Οοὐ᾽Β χοοάποββ Ὀοἢ ἔν ἐμ6 ρογίΐοῃ δὰ ἱῃμουὶ- 
ἴδῃοθ οὗ 4}} Ηἰβ οδίϊάγο, θὰ (ΠΟΥ οοτμθ ἴο 
ἰποΐὶν 11 διο, πὰ ([ῸΣ ἰμοὶσ τραϊπίθπδηοθ δηά 
οἀυσδίϊοη ἀυτνίηρς, (πος παϊηουῖν. ΤΠοσΘ ἰδ 
ΘΟ ἰπ ΔῈΝ, δηὰ δπουσ ἰῃ Ὠδπά.---ΤῈ0 
βαϊπίβ ἃ Οοα᾽β δἰ ἀάδῃ οὁΠ68.---ϑροςῖαὶ ῬΧΘΒΟΣ- 
γαϊϊουθδ 661]}] 0. ρασγίϊουϊασς ὑπδη βου ζδ.--- 
ΒΑΒΧΕΒ: 70 888}} ᾿ἶνο 88 Ἰοτρβ 88 Θοα δδ88 δρ- 
Ῥοϊηιοα ; τὸ β8}8}} ρ888 ἰδγοιρῇ βυσῃ ΘΔ 568 89 
Ἧς ἀΐγοοίβ ; ψὸ 8.)4}} ἀἶϊὸ βοὴ δη γῇ οτο δὰ ΠΟῪ 
Ηδ ομοοβοδ. ἴπ μὸ ζδι {870} ἀἰδοθασχο οὗἁἨ ΟὟΥ 
ἀαίν, ἰΒογοΐοσθ, ἮΘ ΣΔΥ ΘΟμηαλ 4]} ([Π 6866 (ΒῚ ἢ ΚΒ 
ἰο Ηϊπι δῃὰ ἴθᾶνὸ 411] αἱ Ηΐ8 αἀΐβροβδὶ.-- -ὅρυβ- 
ΟΕΟΝ: Εδὶ π᾿ 8 ΤοροίΣ 08 8Γ6 ἢοὶ υδῖὶῃ. ΤῈ0 
ΔΥΟΔ] οὗὁἨ οὔγ τοϊϊδποθ Ὁροὴ Θοἂ ἰη ἐΐπλο5 οὗ δά- 
ὙΟΥΒΙΓ 8 6 ΡΥ ΪΏΟΙρ4] ποι Βοά οὗ ρ]ον γίης Ηΐμ. 
--ἰὰ οὖῦ πιοβὲ ᾿ππροχίηδίθ ἐπίαγοοβϑίομδ, Ἠ6 
τουδὶ δηὰ Ὀτοαίμίης ὑπο ἰο ὈΪ688 ἰ6 Ιοτὰ ; 
Ῥταΐθθ 18 ΠΟΤ ἃ Εἰ πάγϑησο ἰο ΡΥΆΥΟΣ, Ὀμὰὶ ΓΑΙΒΟΡ 
ἃ ᾿ἰνοῖν τούγοβ τη θη ἰμογοΐῃ.--- Βοιίοσ δροηὰ οὐῦ 
ΥΘΔΥΒ ἴῃ βρης ἰμδὴ ἴῃ δἰ ππΐῃῃ.---ἢ γὸ πδῃ- 
ἸΟΠΪΥ͂ χἷνθ 8 ρῬογίϊοπ οἵ οὖν βίσοηρίῃ ἰο δίῃ, ἰὲ 
ὙΠ ὉΥ δῃὰ ὈΥ ἰδ Κὸ ἐπ σχοιλαϊπαον ἔγοϊῃ 118.-- 
Ἧ ε τασδὶ ποὺ Ἰοοῖ [ὉΓ (8 τονασγὰ οὗὨ ρῃ]}δηίητο- 
ΡΥ (μῖ8 846 οὗ βαδυθῃ, ῸΣ ἴθ ῬΔΥῪ {ποἷγ Ὀθοὶ 
ΒοΙΎΔΐΒ Ὀὰὺ ΒΟΥΕΥ ἯΔΠ68, δηὰ ἰυγῃ μοι ουἱ οὗ 
ἀοοῦδ ΒΘ ὯΟ ΠΟΤ 18 (0 Ὀ6 σοὶ ουΐ οὗἩὨ {ἢ 612.--- 
ΤῺΘ ΒΟΥΘΙΓΟΙΖΏ ΔΙΌΪΟΣ οὗἨ ἀρβίϊηγ μοϊάβ ἴῃ Ηΐ8 
ΟὟ ῬΟΥΘΥ 811 {116 ΒΒ}. 98 οὗ οὖν Ἰἰἴδ ; 6 8Γ6 ποῖ 
παῖδ δηα δίγα δ ὑροὴ ἰἢ6 οσαοδῃ οἵ δία, Ὀυὲ 8.6 
οἰοογοὰ ΟΥ̓ ἱπβηΐϊίθ υϑάομι ἰοπαρὰ οἷν ἀδεϊτοιὶ 
Βάνθῃ. Ῥγουϊάθῃοο ἰδ ἃ βοῖϊ ἢ1]]οὸνν [ὋΣ δι χίουϑ 
Πι6848, δὴ ΒΟ 9 [ῸΓ ΟΔΓ0, 8 Κ.ΤΆΥΘ [ὋΣ ἀεδρδὶγ. 
---ἶο ΖΘΟΏΘΓΑΙΥ ΒΡΟΔΚ ἀμ ΐθ8 ΏΘη ὸ δΓῸ ἷῃ ἃ 
ΒΌΣΤΥ. ΗδδῪ πογὰβ ἃτὸ Ὀυΐ [ὉΓ ἃ ᾿Ιηοπηδηΐ ΟὮ 
[86 ἰοηζπθ, θὰ ὑμ0γ οὗϊθη 110 [Ὁ γϑδὺβ οἱ ἐδμ6 
θοηΒοΐθ106.--Ο. Α. Β.] 
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ῬΒΑΙΜ ΧΧΧΙ͂Ι. 

Α Ριαΐπι 907 αυϊά, Ἀαδολιϊ. 

1 ΒΙοθθρᾶ ὧς ἦδ τυλο86 ὑγδηβρτοϑβίοη 18 ΤΟσρίνθῃ, τοΐο86 8ῖη 8 Θογογοί, 
2 ΒΙοβθοϑὰ ἐξ [886 τηϑῃ ὑπο ποῖα [86 0ΕΡ ἱπραϊοία ποὺ ἱπΙαυ Υ 
Απά 'π Ο66 Βρὶ τὺ ἐΐογδ ἴδ τῸ ρυ}]6. 

8 ὟΒοΣ 1 Κορί β']θῆςθ, ΤΑΥ͂ ὈΟη65 ψαχϑα οἹὰ 
ΤὨΓτΟυΡὮ ΤΑΥ͂ τοδτίηρ' 811 {π6 ἀΔΥ Ἰοηρ. 

4 ἘῸΣ ἀΑΥ δηά πίρῃϊ (λγ Πδηὰ ψ88 ΠΘΑΥΥ͂ ΠρΡΟΩ ΤΩ6: 
Ἰηΐο 86 ἀγουρδύ οἱ ΒυΠΛΠΊΘΓ. ΜῪΥ ταοϊβίυσο 18 ἴση 

δ1 Δοκηπον]οᾶροα ΠΥ βίη ἀπίο {Π66, 
ἈΑπά πυΐπα ἱπιαυ ὺ πᾶν 1 ποὺ δα. 
Ι εαἰά, 1 νὶ}} ἐδηΐς 

6ΙΔΒ, 

685 ΤΑΥ͂ ἰΓΔΏΒΡΤΘΒΒΙΟΩΒ απο {86 ΟΕ; 
Απὰ ἴδοὰ ἐογρανοδὶ {86 ἱπίαυ ΕΥ̓ οὗ ταῦ βἷη. βεΐδ. 

6 Εὸν {819 81.811 ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ὁη6 ἰμιδὺ ἰ8 ΣΟΟ]Υ͂ ΡΓΑΥ͂ πηΐο ἴμ66 ἴῃ 8 ἔἴτηθ ψ θη ποὺ τηδγοϑέ 
6 ἴουμά: 

ΒΌΓΟΙΥ ἴπ [Π6 Ποοα8 οὗ στοαὶ ᾿ψαίθυβ 
ΤΏΘΥ 58}}8}] πού οΟὐπῖθ Ὠἰρ ἀπίο ᾿1πη, 

7 Τοῦ ατί μιν Βἰάϊΐηρ ρῥ᾽δοθ; ἔμποὺ 88.810 Ῥγθϑουῦνο τὴ6 ἔτουὰ ἰσοῦ]6 ; 
ΤΒου 588 }Ὁῦ σοι ρδ88 πιὸ δθουΐ σὴ ΒοηρΒ οὗ ἀθ᾽ σοσᾶποθ. 688. 

81 πὶ}} ᾿πδίτυοῦ {866 δηᾶ ἔρβοῖ [μ66 ἰμ ἰλ6 ψΔῪ τ ΒΙοὴ ἰμοὰ Β.8]0 ρο: 
1.1} συὰάο [Π66 ὙΠῸ τοΐῃθ 6Υ6. 

9 Β6 γὁ ποΐ 85 [ἢ ΒΟΙΒΘ, ΟΓ 88 [8.6 τη ]6, εὐὐλίοῦ, Βᾶν6 ἢ0 ππάἀογβίβπαϊηρ᾽ : 
ὝγΏοθ6 τοουτἢ πυδβὲ ὃθ Βο]ἀ ἴῃ πιὰ Οἱ δηα ὈΓ14]6, 
1,μεϑὲ [Π6Υ ΘΟΙΏΘ ὩΘΆΓ Ἀπίο ἴΠ66. 

10 ϑδῃγν βοστονβ 4λαϊΐ δ6 ἴο [Π6 πὶοκροά: 
Βαι ἶ 6 ὑπαὺ ἰχτυβίοίῃ ἴῃ {86 Τ,.ΟῈΡ, ΤΔΘΓΟΥ͂ 818}} ΘΟΙΏΡΑ55 Εἴτα δρουΐ, 

11 Βο ρ]δά ἴῃ {πὸ [0 ΒΡ, δπὰ σο)οΐοθ, γο σὶρ δου: 
Απαά βδουΐ ἴογ 10γ, 411} υ6 ἐλαέ αγὸ Ὁρτὶρὐ ἴῃ Βοϑγί, 

ἘΧΈῈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

[τὸ ΟΟΝΤΕΝΥΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. Βοδροοίϊηρ 
παικὶ υἱά. πιτοἀυοίίοπ. Τΐδ 18 ἐμ .6 βοοοῃὰ οἵ 
(80 δουϑθῃ Ῥοπἰἐοηί4] Ῥβαϊπιδ [υἱά. 5. υἱ.]. ἵ 
᾿Ω5 ἃ δτογῖίο οὗ Αὐχυδίϊηα. [{ 19 οἰϊοὰ Ὀγ {89 
Ἀροδὲϊο Ῥαὺϊ ἱπ Βοηι. ἱἰν. 6-8. Δοοοτάϊπρ ἰο 
ἴκιιβοε ἰἰ ᾽5 “δὴ οχ γδογ ἱπαΥῪ ἀοοιτὶπαὶ Ρβα μι, 
ἩΒΙΟΝ ἰοδεῖθα 06 ὙΠ4ὶ δἷπ ἰδ, ΒΟ ἯΘ ἸΏΔΥ ὈὉΘ 
ἔτοου ἤγουν ἰξ δῃὰ Ὀ6 σἰχιιίίδουκ Ὀοΐοτο αοά. ον 
(δ τοδϑδοῦ Κβόονβ ποὶ Ὑμδί βίῃ ἰβ δὰ (μἰη κα ἰοὸ 
Γεβάδι βαιἰδδοιίίοη ἴον ἰὲὸ Ὑῖϊ τοσκδ: Ὀὰσὺ ἮἘθ 
8 γ8 Βορὸ ἰμδὲ δ] (μ6 βαὶϊἰδ δ'ὸ Εἰ κου δ δ ΠΏΘΣΒ, 
διὰ οδὰ ὃδὸ δΒοὶγ νη Ὀϊ]οδδοὰ ἴῃ πὸ οἶμον ἯΔΥ, 
(δ ὃγ τεοοκαϊξίηρ (παὐ {Π0Υ 8.0 δἰ ΘΓ ὈΘΙΌΓΘ 
Θοὰ, «πὰ ἐπεὶ {07 δῖὸ γοζατγὰ δά δα τἰχῃίθοιβ Ὀ6- 
ἥοτο Θοὰ Ὁγ ζδὶ ἢ δ]ουθ πἰξμουΐ τηοτὶ! πὰ τὶϊ- 
οὐ τοσΐα." ΤὙ8ο αἀοοίγίμα ὨΟΎΘΥΟΣ ἀο05 ποί 

ΔΡΡΘΆΡ ΠΟΙΘ 88 8 ΤΟΒΌΪ, οΥ̓͂ ΠΟΥ Β8] γοὶ κίου 
οομϑίἀογαιΐου, Ὀυΐ 85 8 ᾿ηπιοάϊαίο ΓΟΒυ]ὶ οὗ ρέ- 
δοηαὲ οχρεγίεποα. ον (89 ὀὲδεδεάπμοδε οὔ ἰπ μευ 66 
δἰ ΠΏΟΓ (0 γ8. 1--2) '56 θαβοὰ ὑροὰ ἐμ ἀοθοσὶ ριΐο 
οὗ δ ἐιοογοϊα ἐχρεγίεηοε, ἄτι (6 μϑὶη δὰ ἀἰβίγθδθ 
οὔ ἐμ Ῥβα]ιηΐδίὲ 8ο Ἰοηρ 85 ἢ0 Βεοϊὰ ὈὉΔοκ δἰ 60}- 
[οδβϑίοῃ οὗ βὶῃ 8 ἀρὰ 8-4); (μθῃ (86 ἴογρίγθηοδ8 
οὗ βἷηβ, ἀἰγϑοῦγ γϑοοϊνοὰ τὶῖζἢ (ἢ 6 οοπΐοϑβίοι 
οἴ β'πα. Οἱ ἐ8 ἔουπάδίϊου 1ἰκονν 189 ἀγῖ 868 ἢοὲ 
ΟὨΪΥ͂ δι σποουγασεπιοηί οὗ 4}} {1|086 ἴῃ (Π 6 δογοπδῃς 
οὗ ατϑδοθ ἰο δίηρζαγ αοἰίοπ ἰὰ ὈΘΠ4)]Γ οὗἁ δεἰπιΐαν 
διοεδίπφε (γον. δ), Ὀαὶ 11 ἰδῖκοβ ἀϊγϑοι ἰπ του. 6, 
ἃ ἰποτοῦκὮΥ ρεγδοπαΐ ἰατα ἴῃ ὑμ6 ἀοβογϊρίϊοη οὗ 
8:0 δαυΐπφ͵ οοπδεσμεῆσες ὙΒΪΟ. δΓΘ ἰ0 Ὀ6 ἀχροοίθα 
ἷπ (πὸ αίατο. ΤΉΘη ΟΟΠλ06 (86 οτλοτγίαίίοη απὰ 
τοαγπΐπσ (γτοτϑ. 8-9), 88. {ΠΟῪ ΤΩΔΥ ποὶ ὯΘ οοτ- 
Ῥ6]]6 ἰο, Ὀυὶ τ ΔΎ οὐ ον οὐ δοοοζὰ ἰδ κ6 (ἢ 18 ὙΥΔΥ͂ 
ἐἰο ἀοὰ; διὰ {μδη [86 σΘΠΘΥΔΙ δοπίγαϑί ἴῃ ὑπ 6 οΟοὉ- 
ΒΕαΘΏΟΘ68 οὗ ρῥίουθ διά ὑυπξοὰ!ν οοπάποὶ (το Σ. 10). 



224 ᾿ ΤῊΝ ΕἸΒΗΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑ ΜΗ. 

ΤΏοΒ6 ἔοτηι ἐδ ἰγδηδβὶιἰοα ἰο (16 8518] Β.ΠΙ ΠΟ ῺΒ 
ίο τφοῖεε (νον. 11), τ 16} 18 πὰ 8 ἴοσι τ Βΐο τὸ- 
ἔεγβ Ὀδοὶς τὸ [9 Ὀορὶ πΐπρ οἵ 9 Ῥβδὶπὶ δηὰ ἰδ 8 
τουπίβ οἸΗ͂ (6 ὙΠ80]9.---ὴὩ9 δεϑογίΐοῃ οὗ δοιὴθ 
αἴϊοῦ Απιυταϊάυβ, ὑμδὺ ἐμὶ8 Ῥβαὶπι Ὑ 816 Ὰ 11 
Ῥ53α]πὶ ἴ. Ὀορίαθ ΜΙᾺ 4“ Ὀ]οΒδθὰ ̓ 18. γοὶ ἴῃ 'γσϑ- 
σομοί!α 6 οσοηδίοι τ} ἱξ, Ὀδσαυδβο ὑπ Ὁ]65564- 

Π688 ὑθ6γ0 ΒΡΡΘΆΓΒ 88 8 γουδγα οὗ σὶ κμϊθουβη 688, 
Ὀαΐ Πογα 85 ἃ σοῃϑθα 9006 οὗ [ὈΥΡΊΎΘΙ 688 οὗ ΒΒ, 
1θαγθ8 ουΐῤλοῦ τΥἱονν ὑμ0 οἰγοππιϑίδησθ, ποὺ ΟὨΪΥ͂ 
(μαι (86 βαῖῃθ ἰδίῃ ἸΠΔΥ ὃὉθ Τορτγοβοηϊθα ἤγοτῃ 
ἀἰδετγοηὶ βίδα ά- ροϊηί8 σι ουί ἱπίογη 8] οοηβὶοῖ, 
Ῥαὶ ὑπαὺ ΔΙΤΟΔΑΥ ἴῃ ἴθ Ο]4 Τοβίδιμθηὶ {π6 πιο Υ- 
τηϑαϊδίθ θα Ὀθτ8 οὗ ἰμ680 αἰ ογοηΐ γορτοβϑηίδ- 
(ἰ6 8, δτ6 ἴῃ ἸΏΔΩΥ ὙΟΥ͂Β Ὀγουρὰΐ ἰπίο Υἱοῦ, 6. Ζ. 
(δι πὸ Β6β8} 18 γἱιξθουβ Ὀοΐοτο αοα δῃἃ πο ὁΠ9 
οου]ὰ βίαπά Ὀοίοτο αοὰ 1 Ηθ βμουϊὰ ἱπιραίδ βὶῃ ; 
{Πδὲ 41} πσδη ἱπηοσοῦσοα δηὰ σἰ δου ΒΏ658 18 
ΤΩΘΥΘΙΥ χοϊδιϊνα; (μδὺ γἱιιθουδηθ8θ 18 ποὺ [86 
μοῦ οὕ ποσὶ οὔίδ6 τπὰδῃ εἰτη86] ἢ, Ὀὰὲ ἃ στνδοῖουβ 
πον οὗἩ 6οά, εἰς. ΗΟΊΥΘΥΟΥ τὸ τηϑί ποί Ονϑυ]οοῖς 
{μαὶ δβ46 οἵ {1} ΟἹὰ Τ᾿ οϑίαπιοηῦ ΘΟΟΏΟΤΩΥ͂ οὗ 88}78- 
ἐΐοπ ψ ἰς ἢ 18 ἢΘ ΓΘ ὙΘΥΥ͂ διγ Κίη, τοῖν 18 στοαί 
ίἰο (λε Θοερεὶ διὰ ἴῃ 18 ἀϊγτοοιίοῦ. Ηρ] ὙΘΓΥῪ 
ΤΟΡΟΥΙ͂Υ γοδΥ 8, ἐμαὶ (Π6 οοηΐοδββίοη οἵ 818 ἐπ 

ἐιϑοὶ, δὰ ἰμηάἀοοὰ Ῥυθ} οἱ} οχργοδβοᾶ, τγὰδ 8 
δηοίοπί ἐεσαί μανγὶ οὗ πὸ δίῃ οβετίπ (ον. νυ. δ; 
χυὶ. 21: Νυμι. Υ. 7), δῃὰ μαὶ Βθγθ {815 τϑαῦϊγο- 
τηθηὶ οὗἨ (86 Ἰανν 18 ΙΩΘΓΟΪΥ Τηδὰ 6 ΤΏΟΓΘ ΠΟΘ ΓΏ8Ι, 
88 8 τοαυϊγοιμοῃὶ οὗ 86 σοηϑοίεποε, δὰ 18 ΒΒοΟ ἢ 
ἐπ 8 ἐπίθγ αὶ ποοεδϑὶίν.---ο]αϊοα δουρί ἂτὸ 
ζουαηὰ ἰῃ Ῥτογν. χχυὶὶ. 18; 1 ΨΦοόδΒη ἱ. 8-9.--- ΤῈ 6 Γ6 
ΓΘ 50 ἐθῃ80]6 ζγουπαβ ῸΓ αἰνίης ὑΡ 1.8 Θοπρο- 
δἰτίοα ὉΥ Ὀανίὰ δὰ νῖνι Ηἰτὶς ἷς ἀροι Φ6Γο- 
σα. Τῃθ ρῥγουδιϊϊηρς δυρροδί(οη, ὑπδὺ {{π|8 
Ῥβδὶηὶ τοΐθυϑ Ῥδυ  συΪΔΥΪΥ ἴ0 {Π6 στοαί βίη οὗ 
αν τῖιἢ Βα βῃ οδ δηά δααϊηδὶ μοῦ δυβθαπά, 
6 1.88 οογίαϊη. ψοηθιηδ δἰγοαὰν σοχζαγϑα ἰἰ8 
αἰγοιυτπιβίδ 6605 88 ΤΟΥ 6 ΠΘΓΔΙ, δπα Βτἰον, Ο]δ0.88, 
δηὰ Ηἰιζῖς τί 9 ἤιϊο δηὰ (᾿Ἰὸ οἰγουπιδίαποθ 
ἀουθίυἱ ἔγοτα (6 ἔδοι, (πδὺ ποῦ 18:9 Θιαρ 8818 
ἦθ Ρυΐ ὑρὸπ (Π6 δηχίοιΥ οὗ οοῃμβοΐθποθ δπὰ (δ6 
ἤγοϑ σοπίδδϑδίοῃ οὗ βὶῃβ ὙΠΟ Βρτδηρ ἴγοιι ἰἰ, 
ψ  ἰϊδύ ἴῃ 1 ὅλαι. χὶΐ, 7 βᾳ. (15 δηχίοιΥ 18 ποὶ ἀ6- 
βοσ Ὀ6 4, δηὰ (ἢ οοηΐοββίοι 7Ζ0] 1 ονγ8 ἐμ 6 ἀἰδοϊ Βα ΓΘ 
οὗ Ναδίβδῃ νυ ο ἢ δῇ οοῖς ἷἶπὶ δηἃ οὨαδί δοιὰ ΐηι. 
τοί τωῃρψ ΤΠΔῪ ΒΑΥ ψὶ0} Ηδημρδβί., ἰμδὺ (16 δὰ σ 688 
οὔ Ναιμαη ννἃ9 ποὶ ἰδ σαωδε, Ὀαὶ {Π 6 οσοαδίοη οὗ 
{0 σοηΐοββίου οὗ αν, Μϑην ραγίἰ συν ἔδδ- 
ἴυγο8 οΥ̓ ἐμαὶ ΒἰΒΊΟΥΥ͂ ΘΟΥΤΟϑρομ ἃ οηςΓΟΙΥ ἩΣ08 
89 Ρβδα]ω, δπὰ {})}ὲ Ῥθδ])1ὴ ᾿.85 ΖΥΟΎΤ ἢ Θη ΓΙ ἔγου 
Ῥετγϑοπαΐ εἐχρεγίεπος. ἢ ο} 280} ὙΘΓΥῪ 1} ΓΟ ΥἾκ8 
ἰδαὶ 86 νοτὰβ8 οὔ Αὐυρυδίϊπο πἰσθξς ὯὍθ γῥ]δοοὰ 
88 μα πιοίίο οὗ (86 Ῥβδ]τὰ : ἐπέοίσεπίἑα ργίπια εεί, 
μὲ (6 ποτὶξ Ῥεοσαίογεπι. 0 ΠΟ ΙΚΚΟΥ ΠΑΥΤΘίο8. οὗ 
Αὐυσυδίϊπο, ἰμδὲ ἢ6 ““ οὔζδοιι γοδα ὑμπὶβ Ῥϑαὶη νυν 
Ἡσορίηρ δου δῃαὰ ογοβδ, δῃὰ Ὀοίογο δῖ5 ἀδθδίῃ 
μαὰ ἰι τυϊθα ὑροῦ ἰδ6 ν4}} νι ἷοῦ 88 ΟΥ̓ΟΥ 
διεοϊηδί ἰδ βίος Ὀθα, ἐμαὶ Β6 τπὰϊχηῦ Ὀ6 ὀχοσοϊβοά 
δπ4 οοπιοριοα ὉΥ ἴ ἴῃ μα βἰοζποββ.᾽" Τθογθ 18 

4 [Ἐπνο]ὰ: “Ὧ7ὸ πυυδὶ ἰῃ ΔΏΥ (488 ΒηΡροβο ἴπδὶ {πὸ ρμοοὶ 
ἄοσθα ηοῖ δροαῖκ ἀυτγίης ἐδ9 οἰ δῃβὸ {86]ζ, Ὀ0ϊ δοηϊο [ἰ 6 δἷϊογ- 
ὙΔΡάδ, Δογ μαυΐης καὶ δὰ οοσρ]οῖο ἱπιοτῃαὶ γοδί δὰ σἤθοσ- 
ἔπ] ηθ66, Ἰοο Κίς ΟΥ̓ΘΡ 811 ἐδμαῖ Ἰιαὰ ἐγαπορίγοά δηά [Π6 Θη ΓΘ 
Ῥνίηθ ογάϊπλησο8 οὔ γα, Ἡ ἢ ἐἰ8 δοηςς ἢθ σοπο]αάοα ἴῃ 9 
ϑητ το ἴσαχοῦν ἐπγοῦκὴ ὙΔΒΙΟὮ 5 δοι!]] 868 μδοοο. 1 ἐϊιΐδ 
Τοδροοῖ [Π6 Βα] πὶ ἰθ Ραγ  οὈΪΥῪ ἰδὲ οὰ ἔγοπι δ. Ἰΐ. 
ὙΠΟ ντδ8 Ἐρο πῇ ἀυτγίης ἴὯ9 οὔδηρο, Ὀοίογο δ9 πὰ δ ΓοΙ 
οαἰπιοδὰ." ἸΠ5ΘΟῖ : αν ἃ 28 ΤῸΓ ΔῈ ΘΠ ΧΘ ὙΔΡ δἵθοῦ 
186 αἰ οὔ δ ΘΥΥ δ ὁὴ0 ἀεπιποὰ ἰὼ δμοὶϊ. [π ὶθ Π6]} 
Ῥε. 1|. νΉδδ οοπιροδοί, Ρβ, χχχίί. βονσουος αἷϊου εἰϑ ἀϑ  ἔγϑγδζιοο, 
ῖιο Ὄγπιον ἰῃ [Π6 πιίἀδὲ οἵ Ηἰδ Ροῃἰἐοπίία) αἵ 6, ἐδο ἸαϊῖοΣ 
δἵιας παυίως καϊμοά ᾿Ὠἰσχμκὶ ροδοθ."--Ο. Α. Β, 

ὯῸ ἰδίοτ 68] Βαρροτί ἴον ὑπο οοπ͵]θοίυτο οὗ ατο- 
(ἶὰ8 (παι (818 ῬΒδίτα νγ88 (Π|6 ῬΥΑΥΟΣ οἴ ἰλ6 δ ον ἰδ ἃ 
ῬΘΟΡΪο οἱ {μ6 ᾳτοδὶ ἀδὺ οἵἉ διοῃεπιθῃί. 

ϑίσ. 1. Ὕοτθ. 1-2, Β]θαδοᾶ 16 ὃ ο 89 
ἴση δειθδβίοι 15 ἴα 1. Θ ἢ ΘΎΨΘΑΥ, εἰο.--- 51 18 ΒΘΤΘ 
ἀοδίχηαίιοὰ ΌὈΥ ἐμοδθ ἴμγθθ πδθβ, δῇοσς ἔχ. 
χχχὶν. 7, 080 οἰ γιροϊορὶοβ Ἰοαὰ ἰο {μ6 4688 οὗὨ 
ἔαἸλ ς ΔΥΩΥ ΟΥ Ὀγθοακίης ἴδ, ἀονϊδίΐοθ ΟΥ 
[δἰ γ δπὰ ρογγογϑίου (18 ὑυϑᾶρὸ [ΓΘΑΌΘΠΟΥ οὗ 
κ}}). Τμοῖν ἔουρίνθπϑϑα 18 1Π|κον᾽86 τη ϑηϊοπεα 
ἴῃ {ΠγΥ00 ΦΌΓΠΙΒ 83 Πρ ὉΡ, (0 ἰΔ.6 δΥ͂ΔῪ ἱμποὶν 
Ὀυγὰ6η), 88 σονθυΐηρ {ἩΒΘΥΘΌΥ ΒΟΥ ΔΓ γοιηουθὰ 
ἔτοτα 189 6γ68 οὗ ἐὴ9 Ἰυάγχο δηὰ ἰδμογοίογο ἔσγοιι 
Ρυμίβδταθηί), 88 ποὶ ἱπιρυϊτίηρς (τ 8 Γοΐογοποθ ἕο 
πεῖν κα). Ασοογάϊηρ ἰο ἰδ0 ρᾳτδιτηδίϊοδὶ 
ἴοττα, Βονονον, (μαὺ Μοὶ 18 ἀοβὶ σπίθα 85 [δίς θα 
ΔΎΔΥ 8πὰ οογογοὰ ἰδ Ὡοῖ, 8 ὨΒΌΔΙΪΥ ΕἸΒΟΎΒΘΓΣΟ, 
{πο 8ῖη, Ὀπὶ {86 ῬΟΥΒΟΌ οἵ {1:0 Β΄ ΠΏΣ, “" Ὀδοδλ59 
{1|ὸ ὕου αίγθηθδθ οὗ βἷῃηβ 8 ποὺ τ τ οἶν ἃ ἰσϑη88ο- 
ι[ἴοπ ψΠῈῊ τηθῶ, θυ ἱπ πιθ6ῦ, ἴῃ ὑμποὶρ ῬΟΓΒΟΣ δ] 
11{6.᾽ (θ6}11289}). Ὑον. 2 Ὁ. τιοπιϊοῦβ ποῖ ἐμ9 
βδῃοιδοδίϊου οὗὨ 86 Βοδγὶ (βΒόπιθ τοτο δποϊοηξ 
ἱπίοΓΡΓΘΙΘΥΒ) 88 8 ἔγυϊ! οὗ υδεἰβοαίίου, Ὀαὶ σδου- 
ἰδὲ 8 ϑδοίυ ιν ΔΙΓΟΔαΥ [89 δβίαϊθπιθηὶ οὐ ἰἢθ 
εοπαϊίοα οὗ ἴογρίνθηοϑθ οὗἨ δβἷῃβ, Ῥδυίϊου ν 
οατγγὶοά οαὐ ἷπ ἰμΒ9 70] οννηρ ὙΟΥΒ6Β, πὰ 5 σὸ- 
αετὰοα ὉΥ δΒοχιθ (158 Κὶ, ΕἸδιιΐη., 86 Ὁ. ϑοιμιιαϊάϊξ, 
διῖο 1) 8ὧ8. ἃ οοπάϊ(ίουαὶ οἶδυδθ, Ὀυΐ 808 }}} 85 8, 
Υ 179 6]81189. 

δέν. 11. γέεῖβ. 8-4. ΕἾΣΙ ἱεορὶ αἰ]θ: 06, εἰς. 
Τιῖ8 8.16 η6θ 8 ποὺ (86 ααἰοθί δηὰ ραίΐοποθ οὗ σοῃ- 
ἰγ οι ὧϑ ἐμ6 ἱπίογηδὶ Ὀορϊπαΐϊηρς οὗ Ρϑῃϊίθειοθ 
()οιθπμδ), θυΐ ὑπὸ λοξάϊηφ δαοῖ ο7 ἐοηγεδδίοτι οἵὗ 
δὶῃ;8 ΔΒ δὴ οεἴἶθοοί δΔηὰ ἃ τηλπίοϑίδίίοι οὗ ὑπὸ φσειὶα 
8 πιθηἰϊϊομθὰ. ΕΌΡ δἰιπουκὰ 10 Ῥβδ) χἱϑέ 
δον]οὰ δὰ ργοδηθά ({Πὸ βαπιθ νογὰ ἱ8 πι86α 85 
ἷῃ Ῥ8. χχὶϊ. 1; Βοῆσθ ἔθοσγο τηΐσί Ὀ0 ἱποϊα ἀοαἃ 
᾿Πκοννὶ89 Ἰαπιοηὐαίΐοη ἀπ ὈΥΑΥΘΥ ἴῃ ἰδ6 οΥῖ65 οὗ 
ΔηΧΙΘΙΥ δηαὰ ρμδὶη), ἀυτγίηρ (0 Ἰοὴρ ἐπι ἐπ 
ὙΒΙΟΒ [89 οπαβίθηΐϊηρ Βαπὰ οὗ Θαοἃ νγὰ8 ΘΒ ΥΥ 
ἀροὴ δΐπι τἱεμβουΐ ἱπιογταριίου (ἀΔΥ δοιὰ πἰρ1), 
γοῦθ [Ἀ11οὰ ἰο δαἀπιὶϊξ δὶβ συ; δηὰ (πὶ σέδεπξα 
88 89 οδ.86 88 Ὑ6]] οὗ [10 σοι ἱ πυδηοθ οΥ̓͂ 119 
Ὀϊνίμθ οἰ δδβιϊβοιηθηΐ 88 οὗ (89 ἴποθδβθ οὗἁἩ 118 
ἰοτιηοῃΐ οὔ βου. [{ τΔ 08 ΠῸ οβϑβϑῃἑ δὶ αἰ ξοτ- 
Θη60 ὙΠΟΙΒΟΡ ἐπ 3 οὗ γον. 8, 6 ἰγαῃδ αἰ ϑὰ δ] 6 
189 3 οὗ τϑῦ. 4 8 ρἰνίηρ 9 τϑϑϑοῦ δῃὰ δχ- 
Ρἰαπδίίΐοη “107 (ϑιίον, Πθηρβί., Ηρ.) οσ' ἃ8 
Ἰηἰγοἀυσίηρ (86 70] ον πο οἶδυδθθ “' Ὀθοαλ86 ᾽᾽ ΟΥ̓ 
“ὁ 8ἴη00᾽" (Ηἰ(Σὶκ, 611 1186})ὲ. [186 ΒΑΌΒ᾽ 9, 
ΟἾβ8}., Ἐν α]ὰ δηθὰ ἰπ6 Α. Υ. ἰγδῃϑὶαίθ “ὙΠ Θὰ ᾽᾽ 
ψ ἷο ρνθ5 8 Ὀϑί(6 Ὁ 86η80.---(. Α. Β.]. ἴῃ ΔῺΥ 
6886 ΥΟΓ. 8 ΘΓΣΪ6Β οὐὐ ΙΏΟΤ6 οΟἰΘΔΥΪ ἴθ ἔχῃ ἀδ.- 
τηθηΐαὶ ὑβουχοῦ Οχργοβϑοιὶ ἴῃ Ὑ6Γγ8. 1-2, Βο ἴδτ ὃ5 
ἰς 8 Ὀα5θα ὁῃ ῬΟΥΒΟΠ6] ὀχρουΐθθοθ Τδ6 “ον " 
(δ κ6 8. ὉὉΡ ἀΐγθοι Υ ἐπ ἱμουρι ἱπγοϊσοὰ πὰ ἐδο 
ταθῃϊΐϊοη οὗ ραΐϊΐθ δῃὰ Ὑογ. 4 δὐὺ αὶ ουδπίβ χζῖνοϑ 
{80 τϑδϑδοῦ οὗ τοῦ. 8..(. Τπὸ Ὀἰνίηθ βαπὰ ἰα ἐδ 
εβοϊοηί οΘαυβα οὗ {89 βυϊονίηρσθ μοι δος δὲ 
ινὸ βαπι6 ἰἰπ)8 8:6 ὈΟΑΥ͂ δὰ μ6 δοαϊ, (9 δἰ ἴθ 
5 (86 σοπαϊίίοπαΐ ὁαὰθο. [ἢ (μἷ8 σΘοπηθοίίοις ἱξ ἐκ 
ποί ΡγΟΌΔΌΪ]ο, ἰδὲ ἐπ ἀοοῦῦ οὗ 6 ὈοΏ68Β νγδ5 
οσοδδίοποᾷ ὈΥ ἴΠ6 τοδτίηρ (Π 611 1296 }}}. οὐ ογγίωρ, 
(μαΐ 18 ἰμ0 ὈΟΑΙΥ͂ δἰοῖζηθδβ ΌΥ ἰΠ9 νἱοϊθπὶ ὁχ- 
Ῥτϑββίοῃϑ οὗ δοσγοὸν (ΠΗ υρζ.) ; οΥ ἐμαὶ ἐῃΠ9 δΔῃχϊοὶγ 
ΟΥ̓ σοπϑβοΐθῃοο μα φγοἀυοορα ἰπ (Π0 Ῥβδϊπιῖδὲε 
«οἱοϊοηὶ ἴονον (Ηἰιζὶ κα). Ὑ8ὸ Βοαὶ οὗ δυπιῖη εν ἔπέο 
ΒΊΟΝ ἐΠ|0 δδΡ οὗὨ 11ἴἶο Ὀθοοῦι6Β ομδηροά, τηῖσὲ 
ΤΌ Οἷς: ΙΏΟΣΘ ΘΘΒΙΪΥ 6 ἰδίθη 83 ἃ ἄγχυγαίινο ὅς: 
δἰ ζηδίλου οὗ δηχιοὶυ διὰ μοδί, πιΐοι που]ὰ δἴξας. 
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παρὰβ Ὧ6 τοραγάδα 88 (89 θδΐ οὗἩ Ὀἰνίηθ ΔΏΡΟΥ 
ϑιίοῦ ; δἰπιι αῦῖὶγ Οδϊγίη, Οοἷοτ, θ6 οιίο, 
εηξαηὶ.). Υοἱ 1 8 τοῦθ πδίῃ γα] ἴ0 ΒΌΡΡΙΥ 8 2 

οἵ οοπιρατίδοη {Γαΐ μον δέϊου ϑυσιηι., Ομ δ]ὰ.) : οὗ 
0 δΌΡΡΟΒΟ ἃ 5811ϑηΐ σοιαραγίβου (Η ρΓ.}; η]160598 
1ξ ἴδ Ῥγείοστοα ψῖι οἰ ἐἰΣβοι 9 ἴδ Κα τῃ9 3. δ8 
ἰδδὲ οἵ (6 σοπα  ἰἴοη, ἰὰ τσ ἐδ 6 οὕδημο, (δ δὶ 
'8 (86 ἀοίοτγιοτγαιίΐοη, ἰοοὶς ρ]λοθ (700 χχ. 14) 
ΤῊ πιϑδηΐῃρ ὁ’ 8ΆΡ οὗὨ 16 τ ἴσῃ πιοϑὲ ἰηίθτρτθ- 
ἱεγα δίλον ἰΐθ Ομ4]4. δηὰ Αὐθη Εζγα, χὶτϑ ἰοὸ 
ἸΟῪ δηὰ ἀοχῖνο ἴγομι {μ0 Ατδθΐο, ἰϑ ἀἰϊδβραϊοὰ ὉΥ 
Ηθαρβϑὶ. δῃ ΟἸββ. Ὑπὸ ἤοτπιου οχρὶαΐπβ (ἢ 9 
ποτὰ οὐὁἨ ἐπ6 δαγί, ὁοῖηρ. ῥ8. οἷϊ. 4, ρτοροῦὶγ. 8 
οοπιρδοὶ πι838 δοσογαΐηρ ἰο Νυῃ. χὶ. 8; τ06 Ἰεΐ- 
ἰδ θχρίδίῃϑ ἴὲ οὗ ἐμ οησωμθ. Τὴῃὸ γυϊχαῖθ οἴου 
(80 ϑ'ορί. ἱγδῃβϑιαῦθϑ δας γον ἀἰ θγοηὶ: σοπσεγδαα 
πε ἐπ εγίπππαηι (σοΥτθοίθὰ σοδάϊης ἰηϑιοδά οἵ 
κι ππα πῖ6α) ἐπ ἱπβσοπάο φρίη πηι. 

ϑέισ. 1Π|, ον. ὅ. [ΜῪ βίῃ 1 ττῖ}} τραὶςο 
Κπουσῃ ἴο 90, 8πἃ ΤΩΥ Κα ΕΙ ἅϊᾶ ποὶ 
ΟΟΠΟΘΒΙ, εδἰ6. ΑἸἰοχαηάον: "" δέοκι ἱαοτργοιῖουϑ 
ἐχρίδίη ὑπὸ ἔαξαγο γοσὺ οὔ ἐμθ ἢνγϑὶ οἰδι8θ9 888 
Ῥτοίονῖθ, Ὀθοδ.86 81} (6 ΟἿ 6Ρ γϑγὺϑ οὗ ἐδ ὅτϑοι 
οἶδα8θ δ΄ Ῥγοίου(οϑ:; Ὀαὺὺ (ἢΐβ8 ΟὨἸΥ͂ ΓϑπάθΓ8 {10 
[πέγο ἔοται οὗἨ ἰμὸ ἢγϑί γουῦ ουθ ΡΟ Δ ΔΌΪΟ, 
δη4 τηΔ 68 ἰὺ Βαγάϑυ ἰ0 θσρί δίῃ: ΠΥ ἃ ραϑϑὶ θη 890 
πὸ8 οἴ υϑοὰ ἰπ (ἢ ͵ 9, 85 ἴῃ 4]} (8:8 ΟΝ ΘΓ 64808, ἵἴ 
[6 τεῖτον ἰαἰοπἀθα ἰ0 Οχργθ88 ραϑὶ ἐΐωθ. ΤῈΘ 
ΟΌ]Υ δοπϑἰϑίθηϊ πιοίμβοά οὗἉ βοϊυϊίοι 8 (9 ἀπάᾶρον- 
δἰδηὰ ἐς ἤγϑί οἰδ8ϑθ 88 ἃ τη ηΐϊϑοοποο οὗὕἨ [ἢ6 
Ῥβα ταὶ 5 τοϑοϊαςίοα ἰπ ἐδ 9 ἰΐωχθ οὗ Ηἷ5 ἀἰϑίγουϑ, 
τερεδιθα ἴῃ ἐμ0 βοδσοῃὰ οἴδυβθ, δηὰ ἰῃ Ὀοϊἢ δαβθ8 
(ο]ονσοα ὈΥ͂ 6 τοί (Α] οὔ ἐμ9 ὀχϑοαιίοη οὗ Πἰ8 ριιγ- 
Ροϑθ. (1 δαϊὰ,) πὲν δὲπ 7 ιοἱϊὲ πιακε χποιοπ ἰο Τλδε 
ἀπά τῖν σε 7 (Δοοοτάϊηρ]γ) αἰα ποί ξοπεοαὶ, 7 
δαϊά, 7) ιοἱϊξ πιαζε σοπίδϑίοη ἰο υελουαλ. Απὰ Τλοι 
ἀϊάεί ἰαζε αἰσαν (6 σωΐΐί οΓ πὴ δίπ."" ΜοΙὶ ἰγδη9- 
ἰδῖ95 89 ρα5 ψῖ ἢ τηοϑὶ ᾿ηἱοΓργοίογα Ἐ ΤῊ οἰδιϑθ5 
οὗ (μῖ5 νϑσϑθ ϑίβπα ἰπ Ὀθϑα Ὁ] σοπιγαϑὶ τὶν ῃ 
(μο50 οὕ γϑυβ. 1, 2 ἰὴ δὴ ἴγουδο οσάου. ΤΒο βίῃ 
ἶς δοκηου θὰ θὰ ἐμαΐ ἰὺ ταν ποὶ 9 ἱπιραϊοά, ἐμ 9 
πα ΠΥ 18. ἀποογαγθαὰ ἰμαὶ ἴδ ταν 6 οογοτγοά, 
ἐμ ἰγδυβρτθδβίοι 18 σοῃἤθϑϑοα ἱμδὶ ἰξ ἴδ 0 
ἰδκϑῃ δι, τ βίοι Ἰδίίου ἰμ6 οἹοδίηρ οἴδιδο οὗ 
8.6 τ ῦβ89 ΘΧΡΥΘ5598 ὙΠ ΘΔρΡἢ δβἰ8: Απά Τάοιι, 
ΤΆον ἰαζεεί αἰσαν, εἰς. (8 ἰαταΐηρ Ὁδοκ ἰο 186 
ορθαΐηρ οἴαυ8ο οὗ ἐδμ9 Ῥβδ]ηι.---Ο. Α. Β.] Αἱ 
86 6]086 οὗ μὶ8 γθγ80 ἸΠΔΗΥ δηοϊοηὶ Ῥβαϊιοτὶθ9 
δῇον Οοά. Αἰοχ. οὗ 89 δορί. παῦο ἰησίοδά οἵ 
ὑπρίιείαίεπι ρεσοπίϊ ἠκοὶ, ἱπιρίεἰαίεηι σογαϊς πιεῖ. 

ϑίγ, 1. γόον. 6. ΨῬμθσϑίοσθ θὲ ϑθυϑσυ ἴδ- 
νουτθᾶ ΟΠ6 δυρρ)]ίοαῖο 609 δ τὴ εἰπλθ 
οὗ Βηδίηρ,---ἰΠδὶ 18 80 Ἰοπᾷ 88 1ΐ ταν 85 Το πὰ, 
Ὠ3ΠΙΟΙΥ ὑμ8ὲ τ ΒΙΟὮ 18 δουσὴΐ, ἢθτ 6 στπθθ ὙΠΟ ΒΕῚ 
θο ἥειιο, ΗΠ αρή.), Ξειΐπιθ οὗ ρτδοθ (5. Ἰχίχ. 18 ; 
ἴ6. χἰῖχ. 8; Ιχ. 1, 2), ἰπ πο βθη89 ἰῃ9 Ατϑ- 
δίο νογβίοῃ ἐγδηβὶδίθθ: ἰΐπγθ οὗ μοδυίηρ : οὗ 
«Ἰελοναὰλ, (Ἰϑακί, Οα]γν., τπιοβὶ ἰηἰθυρυθίουβ), δοοοῦ- 
ἀΐπρ ἰο 15. 1ν. 6, σΘοὰρ θοϑαί. ἱν. 29 : 7ογ. χχῖὶχ. 
12..4; Ῥβ. οχὶν. 18, σὶτὰ 6556} {18}}}7 [86 88πὶ0 
ϑεη86ε, γεΐ ἰο ὍΘ ρτγοίογτθα οἡ (μῖ8 δοσοιπῖ, ὃ6- 
ὅδα3ε, πμαὶ ΠυρΓ6] ἃ ονθυ]οοίκβ, ἐμ ΐ8 οὈ͵θοὶ ΙΏΔΥ 
ΘΑδΙγ δ6 ΒΌΡΡ] 19 ἔγοσ (89 1Ὧν ψ ΠἸΟὮ 18. ὙΘΥΥῪ 
ἘΔΑΣ, δῃὰ ἈΥΘΥΘΓ ἷβ ἃ βϑοϊίης Οοά ( ΗΖ). Τυ- 

5 [Ρεζοπὸ ἐγαποϊπῖοθθ δἰτα ἸΔΥΪῪ ἰο ΑἸοχαπάοῦ : “1 οδηηοῖ Θ60 ΜΠῪ [ὁ ΙΏΩΥ ποὶ ὃθ ἀοεϊ κηϑγ οπιρ!ογοὰ ποῖ ἕο ΟΧΡΓΟΒΘ ἔδο Ῥδὲ θείαν, δας ἐ89 φᾷ γεεοῖια. ἀϑ γαίῃ τς ὦ δοτιθ- Ῥέα! : δῇ 1 που 9 ἐνγεαί : ε {80 ΒΙ καῖ, ἐμθῃ 1 χσϑδϑοϊνοὰ) { που]Ἱὰ 

{86 δου (80 ϑορί. οχρί δίηβ, δὲ ἐμ γἱρὰὶ εἶτα 
Εναϊὰ, δἱ (6 ἰἰθ οἵ τϑρσμίηρ, δοΡ. αρίωδ, 
ἱκανός. Κπδρρῃ δἷιου βοιυγδαοσ, ΒοθηυγΓοΡ αηὰ 
ΜΊΟΒ 6 }18, ᾿Ἰϑανίηρ (86 σοπηθοιΐοπ οἵ ννογὰβ8 ρκίνϑη 
ΟΥ̓͂ {86 δοσθϑηίϑ, 81}}} βϑοῖς ἴ89 οὈ͵δοὶ οὗἩ ἐμ ὅπὰ- 
ἴης ἰπ (πο ἐοϊ] ον Ρ, ἰο νβῖσιι δέϊιογ. δὰ 
ΑτΘΌΪΟ οἰ γι ΟἸ ΟΟΥ ὑμο  σὶνϑ (Π9 πιδαπΐηρ οὔδοπι. 
Ῥαβϑίοῃ. Βυὺ (μἷβ ΥὙϑγ ἷἰβ 89 ἀϑυκὶ δάἀγνογῦ, 
γοὶ Ὡοΐ ΤΠΘΡΘΙΥ͂ 8 ρϑυίΐο]9 ΟΥ̓ ᾿ἰχϊ αἰϊίοη δηὰ 6χ- 
σοριΐοη, Ὀὰὺ ἸΙΚονγ 89 οὗὨἨ φϑθθΓαΙ οοηίταδὶ δηὰ 
ἤθδσθ οὗἁὨ σΟὨ ΓΑΓΥ͂ δϑβεγίἰου ὁΓ δββυσγδηοθ (Ηρ- 
[6]4).--Ἴ αὺ (89 βΒοοῦ δὰ νανϑβ ἴῃ ζϑῆ ταὶ ΒΘ 
Ὀδοοπθ ἃ ἔρυτο οἵ φᾳτοαὶ ἰσοιῦϊο δηὰ ἀδηκογ, 
ῬδΡ Ισυ Δ Υν οὗἩ Ὀϊνί;θ ρυηἰθ θη 8, ἢ88 τ (ἢ [16 
ΞοοκτλΡἾ681 ροϑίιϊοπ δηὰ φᾳϑοϊοχίσαὶ ἕογιμδίϊοα 
οἵ Ρα]οϑιΐπο, 5 στουπα δηὰ τοϑβοὴ ἴῃ ἐδ ΕἸοοά. 
ΤΏΘΓΘ 18 0 οοολβίοη μονθΥοΡ ΜΙ Ηθημρδί, τὸ 
ὑΐηΚ Ρανϊου ΔΥΙῪ οὗἩὨ ἐμαὶ, ἢθγ6.-- 6 “6 Γ6- 
ἴοτϑ " αἱ 180 Ὀορὶπηΐηρ Οὐ (ἢ γϑῦϑθ 8 80} }}7 
δἴϊον ὑμ9 Οια]ὰ, δηὰ Οδ)νὶπ γοζατ θά 88 ἃ βἰαίθ- 
τλοηῤ οὗ ἰδθ πιοίϊγθ; ΟἰἤοΥΒ ΠονθυοΡ ΘΓ τ 9 
γυὶρ. διὰ Γαϊμον πὰ οχργοϑϑοὰ ἤθτγο (89 οὈήδοί 
οὗ [19 δυρρ ϊοϑιΐοη δὰ ἰγδηϑίαίθ: ὕοὸν (ἢ 8. 

γον. Ἴ. Ηοτθ ἐμοῦ ἰϑ δὴ ΔΒΒΟΠΔΠΟΘ ΒΟΒΘΓΟΘΙΥ͂ 
ἰο 6 πκἰβίακο. ΙΓ 4. 8 οπυΐηθ δηἀ ποὲ ἰο ὃθ 
ἀονὶνοὰ ἔγοιι ἔμ 6 1Δ8ὲ (ἴγορ Ἰοιουβ οὗ ") ἽὝΣ 888 
τορι ἰοα δοοογάϊηρ ἰοὸ 2. Ὁ. Μίοι., δη δπὰ 
Ηἰιξὶς, {πῃ γὯ πηαϑί ΘΌΡροϑο, ἰδαΐ ἔμ ἰηβηϊἷνθ 
ἃ Φοῦ χχχυὶ!. 888 Β6γὸ Ὀθθη ἐγοαϊοὰ δου α 8ιὉ- 

δέδῃϊνο δηά ἐμβδὲ ἰμ9 Ὁ 18, υβίοη ἰβ {{κουνἶβθ 
πιϑὰθ 8 βυδπίδηϊνο, 18 ἐδΐ6 Βοοοπᾶὰ τηθη δον 
οὔ πὸ βίδὶ. οοπβίέ. ΤλῸ δχργοϑβίοῃ, “"81:- 
τουπάἀοα πὶ Β βμουΐβ οΥ̓ ἀρ] ἰσοσδῆσθ᾽" 8. ὰπ- 
αϑυδὶ, ἰὁ 18 ἰγι6, γοῖ ἰΐ 15 ἰπαάπιῖβ81 019 ἴο βΒδεὶκς 
ἵπ ““ μου ηρ᾽" ἃ πχοίοη αν ἰηδέθαα οὗ βαϊναίΐοι 
ΟΡ βγασο (ΟἾ8}., Ηρ [6]Δ)]. 6 ΠΙΔΥ͂ οἰ Β 6 (ἰη]ς 
οὗ [89 σοπστγαίμδαίἴοπς δι Βοημ85 οἵ ργϑίβο οὔ ἱμο80 
ΒΟ Ρδτιοἰραίθ ἴῃ (9 οοἰοὈταϊΐοι (οΥ ουθῃ Μ}0 
ΒΒᾶτο ἰπ ἐμ ἀθ] νϑγβη69) (ϑ1160), οὐ οΥ̓́(Β6 πιαηΐ- 
ἡ ἰα ἀρ᾽ἰνογαποοϑ τ [ἢ ἐμ 6 ΟΟσδ81 005 ἔον βῃοαιίηρ; 
ὙΒΙσἢ ον ἰορδίμον δὲ (μ9 βαῖαὰθ {ἰπιθ ἔγοτι 4]] 
βἰ.95 (Οδ)νίη, Θοἷον, Ηθημρβί.). ΤΠ γαυϊς. δπὰ 
ϑορύ. 8.6 θη ον ἀἰ οτθηῖ : Τα δτί τὴν ὀχαϊία- 
εἴοι, ἀθ᾽ γ ν τη0 ἤγοτι (8086 ὙΠῸ Βυγχουῃὰ τη. 

ϑισ. Ὑ. γεν. 8.1 τι 1 ἱπαῖσαοις ἘΠ66.--- 
Μοϑὺ οἵ ὑπὸ οἹάθν ἱπιθγρργοίθσγβ, ουθῦ Ψαίποτ πὰ 
500. βοδιι αι, διποης γϑοθηΐ Ἰαἰογρτγοίογ Ο]8.53, 
Βιῖοτ, παν Ηἰϊσὶρ, τοζατὰ σεῦβ. 8 διιὶ 9, 
Ἐνδϊὰ αἱ Ἰοαδὶ γοῦ. 8, δα ἰμ6 πογὰάβ οἵ Θοίι, 
ὙΒοροία (89 ταοβὲ ρμαγίϊοαϊαν τοί θοιΐοα δηὰ 19 
τλοϑί ζαὶ 8 ἃ} δρί γιταδὶ ργθβουταίίοη δηὰ αυϊὰ- 
ΔΏΘΟΘ δΓΘ ὈΓΟΙηΪβοά ἰ0 (9 δἰ ΠῈΣ ὙΠῸ ἢ885 ἰατποὰ 
ἰο αἀοἀ δῃηὰ χϑοοϊνϑά ραγάοῃ. ΑἸπιοβὲ α]ὶ γβοοιηί 
ἱπ θτργθίουβ Βονουον, Ὑἱ ΟαἸνίη δηὰ αοἷοσ, σὸ- 
Κατὰ 16.680 Ὑ0ΓΥΒ68 848 ὑπ τοῦ 8 οὗἨ Ὀανὶὰ, τ ἱοῖ 
Ῥοϊπὺ 41} βἴπηθγϑ ἰο (9 αοἷ, ψὺ δ85 ραγάἀοποι 
δαῖτα, οοῦιρ. Ρβ. 11. 14.---1}} κὶνο δᾶνίοϑθ (ἀ;- 
τοι π 9) ταὶῃθ ϑυὸ προῖ ἴ8.99.--- Εν 4] ἃ ἰγδη9- 
ἴδίθβ (88 τὶ ιν ἐμ βδρί. “1 νν1}} εχ ΤΩ Θγγ8 ὕροῦ 
{Ππ66,᾿" δηὰ τοὐδοὶβ (8 πιοϑδπΐηρ οὗ δάνίοθ, Βθυθ. 
[Ηυρίο]ὰ σοπιοπὰα ἐπ δὲ {86 γθ ἰβ τὸ δὴ ἐῃβίδηθο 
οὗ 8 ἀοιδἰε φιιδ)γεοί οὔ 89 ροσϑοὰ διά ἐδ6 ᾿πϑίτιι- 
τηθηΐ, 88 ἴῃ 9. ἰἰϊ. ὅ. Τμὸ 86 οὔ Ὧν σΟΠγ09 
Γγοαι 8 Ὑ ΤῸ οὗ τοαίολίπ, ρτέδογυίηφ απα ῥτοίδοιίπ 
ὙΒΙΘΒ 18 ἀπαἀογβίοοά. Ηδ ἰγαπϑίδί θβ, τηΐπθ γα 
8 ἰο δάνῖϑο (ναῖσ δανὶϑἰηρ) οὐοῦ (66. Ῥὸ- 
ΤΟΥΏΘ, ΓΟΚΑΓ 8 [89 γοΥ 8. “Ὁ τη 6 ΘγΥγ6 Προη ἰδ 66 
88 ΙΏΘΡΟΙΪΚ δἀάθὰ ω5. “8 Ζτἰ 6 Ὁ ὀχριμθαίίου οὗ 



2:86 ΤῊΒ ΕἸΠΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΗΑΔΙΜΗ͂. 

(86 πιαηπεῦ ἐπ τολίοῦ τ. 6 σου861] ψουϊὰ ὃ6 χίνγθῃ. 

Αοσοτάϊηρς, ἰο ἰδ δοσθηίβ, ΒΟΎΘΥΘΡ ἢ» ταδί 
Ὧο οοπποοϊοα πὶ ΤΙΣ δ, “1 ψ ἢ] ὀομβα}1 Ὁροα, 

οὐ σοποουηΐως ἴ[Π66, ἑ, δἰ ἴον ἰῃγ φοοά ;᾽ δηᾶ ἰΒθη 
Δ), “πὶ τΐηθ ογο,᾿ νἰϊϊ 6 δαυϊνα!οηΐ ἰο 

. τδιοπῖηρς (866 ΓῺ πλΐηθ οΥγ6.᾽ " 786 ἰγδῃδβὶ8- 
ἐἰοι οὗ ΜΟ]] ἰβ, μβονσενον, Ὀοίίον.-Ο, Α. Β.] 

γον. 9. ΣῺ Ὀσι 19 δη ἃ Ὀἱϊ (εοπϑίδί8) ἰϊ8 Βατ- 
656 ἴο ἴδθ ἐξ, ((λεν το ) ποῖ ΔΡΡρσοθο ἢ 
18}99.---Ηἰἰσὶς ἀραὶ ΡΟῸΩ ΕΖοῖὶς. χνυὶ. 7 δοπίθηὰβ 
ἴον 186 ταϑϑδηΐϊηρ οὗ ομϑοῖς ἴθ᾽ "Ἵ» δὰ ἰγαπδδίθϑ 
Βασθ Ὑ|0} ϑερί., ψυϊχ., Αθη Εττα; ψ8Ο86 
ομϑοὶς ἰο σοηῃϑίταϊα πεῖ Ὀγ1410 δηὰ ὈΪϊϊ, (( 08 δ6 
σου δηροϑ ἴ6 γόονγθ}]8 απὰ ἐγδηβδίθβ: σαί ον ἀγα 
ἀπ γ8ο} ἴα, τοῖῃ ὑμγ8ο} 1). μα μον Β85, “ἰὼ (86 
τοῦ ἢ 88 ἢθ ΣΟΠ6ΓΒ (ἰ 9 Βατηθ γογὰ ἴῃ 8. οἰϊὶ. 
δ, ̓ Κονῖβ6 88 “ποῦ ,᾽" ΤΒογο ἰμ6 ϑορί. Τοδὰ 8 
ἐπιϑυμίαν δῃὰ οἰμοτβ δα νὶβο οἱ βογινβο, βοηθοί 68 
αύθῃ ἰο δοοορί ἔνψὸ θυ γον αἰδεγθηῦ ψοσγὰβ ἰὴ 
(1.680 ὑνο Ῥαββαζοβ. Ενψαϊὰ, γο που]ὰ ομδορα 
ἐπὸ γοῦ6}8 δηὰ οχρ]η Ὁ (9 Ατὐδοϊο, θ 6] ὑσβοῖ 
00 ἰγδηβὶδίθβ ὑπ 6 διηΐϊραοιυϑ “ Ὀἱ,᾽ πάγτοῦ, γοὶ 
ἰροϊϊπθ ἰο (06 Βδπη|6 οχρὶϑηδίϊΐοη. Εγαϊ ὑγθῃδ- 
Ἰαίθβ : ““Ὀϊΐ δηὰ Ὀτγία]6 τυδὺ βαὶ {6 οἴ 6618 οὗἁ 
ἐο80 ὙΠῸ ἀΥΔῸ ΠΟΆΡ ἴο 8600 πηΐγὶο πα} γ,᾽ δηπὰ 
ἤπαὰβ ἴῃ (9 ϑοοοηὰ βιιρῥ᾽ πηθηίΥΎ ο᾽αυβθ ]}}1|κ0- 
τῦΐθθ 16 δα δῖον ἰγδηβίιοη ἴῃ 86 δ γ688 ἰο αοά, 
ΜΕΪΟῺ ΤΟΓΙΔΘΙΪΥ τοοδὺ ἐμίουργθίοσθ Του πα ἢ6ΥΘ, 
γοὶ ἴΐ 18 ὙΘΓΡΥ͂ ἱππρΤΟΌΔΌΪΘ, δίησθ ἐμ9 ΘΧΡΤ ββίοη 
Ἰοδ 8 πιο τηογῸ ἰο [89 δοηϊΐυδησο οὗ ὑπο 490- 
βογὶ ρίΐοῃ οὗ ἱμαὶ παία ταὶ βγηθθα δηὰ νι ἀπ 688, 
ψ ἢ Ῥγουθηὶβ δηϊπιαὶβ ἔγοτι ΔρΡρυ δ οι ίπρ' ταθῃ. 
ΤΉΘΥΟ ἰ8 ΘΟΥΚΔΙ ΠΥ 0 Τοΐδγθη δ ΒΓ 0 δ ΔΌΡΤΟΒΟΪ 
ἴοτ [89 Ῥυτγροβο οὗἉ ἰηλυγίης, τ πἰοἢ δοπιθ δίψους (6 
ΒΑ Βηά δοτο, Ὀυΐ οὗ ἃ ψδγηΐϊηρ δηἀ δχθου- 
ἰδίου ποὺ ἰο ὃ6 ᾿ὖκ6 ὑπο ἰγγαίϊ ομδὶ δηὰ οὐϑιϊποῖθ 
δ ΐ λα }8, τυ ἴοι ἀο ποῦ ΔΡῬΡΓΟΔΟΙ ΠΊΘἢ τ10688 ἰδαχοα 
ΌΥ ΘΟ ἸΒΟΥΥ͂ Θαη8. Τὴ Δρρίϊσαίϊοα οΥ͂ (9 
βχυτο 18 Ἰοῖῦ ἰο {0 τεδάογ, δηὰ ἰμὸ δάἀάγοββ, 
νὰ ἶσ ἴῃ γον, 9 ὦ δὰ ροηθ ΟΥ̓́ΔΡ ἰηἰο ἴμ6 ῥἱαγαὶ, 
85 σοίυγηδὰ ἰο [ἢ δ ησυϊαῦ, ἰῃ ογάοσ ἐμ δῦ ΘΥΘΥΥ͂ 
ἱπάϊ γι 8] ΩΔΥ 6 γοΐογτοὰ τὶς (ἢ. ΤΏΟΤΘ ΘΙΏΡΒδ- 

88 ἰοὸ Η18 ΟὟ ῬΟΥΒΟΏ δηἃ Οχρουΐθῃησθ ϑδῖποθ ΣῈ 
8 ϑοὰ 6ἸΒΟ ΘΟ ΟἿΪΥ ψ {86 ἥπηΐίο σόγὺ, Ὀυΐ 
Β6 ΓΘ Ζ0]]ον8 δὴ ἰδ ηεγ79 ΟΥ 8 πο, ΡΟΓΒΔΡΒ 89 
γοΥὉ 858 Ὁ66π ]οῖϊ οὖ; ἔππ8, (ΠΟΥ͂ νι}}}} ποὺ δρ- 
Ῥγοδοὺβ 886; ΟΥ̓́ ΔΡΡΓΙΟΔΟΒ ἰο (ἢ96 (ἀ068) ποῖ 
(οσουτ). Το ἄγϑιὶ 18 ρτοίογα οἷο, Ὀθοαυϑο τ} 
ἰὴ9 βΒοσοῃά, δὴ ““ οδἶ8 ᾽" τηυϑί Ὀ6 ἰηβογιϑα ἰῃ ΟΥ̓ΟΓ 
ἴο Ὀ0 οἶδαρ, ἃ8 δ᾽ γοδαῦ ὅϑ6Ὁ. βοιυιϊάι, [Τῇ ἰὶ 
ὍΟΓΘ ποί [0 [86 ἀΙΠΠ Θα ΠΥ οὗ [δ 6 σοπδίγποίἑ οη οὗ 

55, [86 δϑογηάοί, οἴδυβο σηϊὺ 6 ΓαΒοΪγ θα Βἰ ΤᾺ ΡῚΥ 
ὈΥ: Ὀσοδαβθο οΥ, ἢ. Οαϊνὶ δηἋ8 ΥὙΟΥΥ͂ ῬΓΟΡΘΟΣῚΥ 
ὰ (6 Θομ ραν ΐβοῦ, δοῖ 18}}} ὑνὸ (πΐηρδ: δλαπι- 
ἐπ ὉΥ ἰμθ τοργοδοδέυϊ οομηρδυίϑοη δηὰ αἱ 
{86 Β8126 [ἴπ|9 ἰμ6 7’ωὐίεδεηεδε οὗ ὑπ 6 ορροϑβι(ΐοιι. 
ΑΒ σοπόθγηβ (89 ἀϊδρυϊοα “ἽἼ", ἰὑ τῶν Ὅθ0 ἀο- 
τὶγοὰ τὶς Ηαρ[οϊὰ ἔγομι ΣΤ Ὶ}» (Ξξάσαν ) διὰ 
ἸΏΒ ἰθὺ ποὺ 80 τῃ6} ““οΥπαπγηοηΐ ἢ (ἴῃ 
οοπηθοίϊοη πὸῖϊὶ τ ϊσἢ δηοϊος ἰπἰογρυοίδίοη 
βϑιίου δπά Ηρῃρϑί. βηὰ δὰ ἸΓΟΏΥ ἜΧΡρτΘ8864) 88 
γί “ΠΡ 688,᾽᾽ 88 αἰγοδάν ἴμ9 ΟΒ8]ἃ. ρϑγδ- 
ῬΆΓΟΒΟΒ. Φογοῖλθ Βῆηγοβ ΜΠ 106 Οὐ Ὁ ἸΏΟΤΘ 
δηοσίοης ἰταηβιδίοτβ ἰδ6 Υἱοῦ οὗ [1ϑἰθηΐηρ ἰο- 
κοίον ὑπ ἦανγε οὔ ἰβοϑ γῆο ἀο ποῖ δρργοδοὶ 
(66, ψῖῖὶὰ ὈΐΠ αὐὰ Ὀνγιάϊο. ]Ιηβίορα οὗ ἰδ9 ἰπὰ- 
Ῥογϑδίνο, ψΒΙσἢ τηοδὺ δηοίθηῦ ἱπίου γί υ8. ἤΑΥΘ 
δἴϊζος ἰ0 Οοἀὰ. γαιΐο. οὗ ἰμὸ βορί., (89 Ῥβαϊίογ 

Ἐοπιδη. σϑϑβ δου 89 Οοάᾶ, ΑἸοχ. οὗ (86 Κορὶί., 
πὸ δυϊΐθ γον, δ ΟἿ οοηπείτίπσοα---ἄγξεις. 

ϑισ. ΥἹ. γον. 10. Μδην Ῥαΐῃδ, ἐίο.---πδἰ οδὰ 
οὗὨ ““ρῬαΐηβ,᾽ ὑπδῖ 18, ρ᾽δρίθβ, 8 ἔχ. 111. 7, Ἰοϑ Υ 
οἷον ἱμιοτρυοίοτβ, αν (80 δερί. δὰ γυϊραία, 
Βᾶνθ ““δδουγρθϑ.᾽" [ῬΘΓΟΥΏΘ: 4 Τη6 5806] σ0- 
ἰγαϑί θεοί ννϑϑη [ἢ9 ]οί οὗὨ (}8 πη ΟΥ̓ δηά ἐμαὶ οὗ 
(0 τἰχῃίθοιιϑ, 88 ἐδ! βπι οὗἩ 4} ὑπαὶ 8859 Ὀθθἢ 
βϑϊα, δῃὰ 88 ἃ ρζτϑϑδὶ σοὶ ρίουβ δχίομ.""-- Ὁ, Α. Β.] 

ῬὉὈΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΑῚΙ, 

Ἰ, ὙΠοδ89 δτθ ἰσα]Υ (0 ὃ οοηϑἰἀογϑὰ λαῷ πῆο 
ΤΘΔΙΪΥ μαγνὸ γοοοϊνοὰ αοἀ 8 ζυγσίνεπεϑθε ΟΥ δῖηδ, 80 
μα ὑμ6 δωγάεπ οὗ (μον ἐγδηθρυθβϑί ἢ 8 πὸ ἰοη 6: 
Ῥτθ5568 ἐμ 6πὶ ἰ0 {89 ργουπὰ δηὰ (ποὶν Θομβοΐθηθθ 
Ϊθ 0 Ἰοηζοῦ ἰγουδ]οά, Ὀδσαυδο ρμηΐδληιεηί ἴον 
(6 8 ΠΟ ἸΟΏΔΟΣ ἐπτοαϊθπθα δηὰ ἱμοὶν συ] 15 
ὯΟ Ἰοροῦ ἱπραυϊοά ἰο μοι. ΗΟ ὈΏΏΔΡΡΥ ἐδοα 
παϑί ὑπ 0890 ὍΘ ὟΩΟ γοίδη {8 Ὀυγάση, ἃγΘ ἰὩ 
οοῃδίϑηξ οὀχροοίδιοι οὗὁὨ ἐμ οοπιίης Ἰυδρηιθῃί, 
δ΄πα τη δῖ ΓοχΑΓα {}16 ΡΠ 8} 6 ηΐ 88 νν ο]}-ἀφδοσυοᾶ 
δηὰ υπδγοϊἀΔ]6, Ὀδσαα8ο (ἢ 9 ΒΙ ΠΏΘΥ σδηηοῖ Ηἷπ- 
56] Ὀ]οἱ οὔ δἰ58 χα, θὰ Θοα 15. {86 ἱπιρατιϊαὶϊ 
Φυάχο δηὰ ὑπὸ ἱμ2}}}} 0 ]0 Βονγαγάογ, δπὰ ὀυθῖ 
ΠΟῪ Ὀθίογο ἐμ 84] ἰυάριοηΐ ἀο68 ποὶ δ]] ὃν 
ΙΓ ἴο εἷαὰ υηρυηίδηρα δηὰ ἀεοεῖυς ἰλεπιδείοες, 
ΔΙ βουσὶ (ἢ ΒΙΏΠΘΡ ΤΠΔῪ σἤοΥΪ8 ἀεσοὶς ἴα ἰδ 
Βρίὶ γι δηὰ ὨγρΟΟΥ 1681 ΘΧΟΌ 865. 

2. Τδο ἀδοεῖί, τὶ ἢ ἰδ ἢ ἃ δἴηπον που] σου 
ΟΥ̓́ΘΣ, 60π608] δηἀ οχουδο οἰ ν ὑπ 8 ῬΓΘΒΘΏΘΘ ΟΣ 
86 φγοδίῃθββ, οὐ (ἢ 9 1}1]-ἀθβϑοτὶ οἵ 159 β 8 ἔγοτε 
᾿ἱπ]86}7 δὰ οἰμοσϑ, ἀοθθ ποὶ δήονιἀ δὴγ σϑϑὶ 
ΤΟΙ οΥ ΟΡ ΔΩΥ συ πδιϊδοαιΐοη, Ὀὰΐ Ὀγΐη 8 οἷ 
16 ΤΟρΡγΡοϑὶίθ οἵ (6 ὈΪοβϑθθὰ δχρογίθποθ οὗ [0 "- 
εἰν θ088 Οὗ δ[}8, ΠδΙΟἷΥ (86 ραϊπ μὲ ἴθοϊΐης οΥ͂ 
{819 ῬΓΘΟΒΒΌΓΟ οὗ (86 δίγοηρ λαπα οὗ αΟοά, ρτοββίῃ 
ὍΡΟΩ ἷπι, δηὰ (ἢ ἰοτηχοηῦ οὗὨ δῃχίθΥ οὗ 6ο0ι- 
βοΐθῃσθ, Ὑ 816 σοπϑυπιόδ ἠέ 8α} ο ἐπ. Ἐρν βὶῃβ 
οὁΔὩ οὶ θὸ ὈὉγουρδί ἰο ἃ ἀοδὰ βίϊθησο, δηὰ ἰδ 
Θοηϑοίθμοο σϑηπμοί 6 μυδηοὰ ἊΡ ὈΥ ζλ1886 ὑγδ- 
ἰθηδε8. Ετθῃ φγαψδῦ πῸ ἸΟΠΡΟΥ δομηΐογίϑ δᾶ 
ΣΘΙΓΟΒΙΟΒ {86 πιβὴ ὙὍὲΠΟῸ ΟΥ68 ἰ0ὸ Ὁ ἴπ δὶ5 
δ συ Β., γοί ἰ5 δ]θηῦ Ὀεΐοτο αοἂ τοϑροοϊϊηρς ἷα 
Β'ῆ8. Ηθ νψ|}}] ον Ὀδσοπιθ [ἢ τοεαζεγ, ΟΥ̓ ἢ ἔπ 
Ὀοάγ, ἐπ9 ΙΏΟΥΘ Ἀ6 ἰοἷ}]8 ἴῃ (018 ἱποοηβίβίθηον, 
(μαΐ ἢ9 Βέγῖνοϑ 9 ΘΟ 668} ἰΠ6 (Υ0 σλιεο οΥ͂ 18 
ΤῊ ΪΒΟΓΥ͂ ἴγοῦι (Π 6 Οπχηϊδβοϊοηΐ βθάΓΟΒΕΣ οὗ ποατίϑ, 
Δηὰ γοΐ ογϑᾶυθβ σο]ϊοῖ ἔγοπι ἢἷ8 σου Ὁ] 6.86. Ηἱΐα 
Β'ῃ8 Μ1]Π] ποὺ Ὀ0 Ὀτουρην ἱπίο ἔογροι 088 Ὀν 
ἱπύθπ ἸΟῪ ποῖ ἰδἰη κίας οὗἩὨ ἰδποὰ ; δὰ ἐμπον 
Ὑ1}} ποῦ γοιθαΐη πηραηἰϑμ θα αἰ Βουσ ἢ6 15 7Ὲ}} 
οὗ 801 ἀϑοθρίϊοῃ δῃηὰ ἀοθϑ ποὺ σοῃϑί ον οὐ νεῖ ἢ 
89 δοηβοαῦθποοθ οὗ ἀοοορίΐοη. ΗδπρδίθοΣ ς 
ΤΟΙΔΘΥΪΒ ὙΘΥΥ͂ ὈΓΟΡΘΕΙΥ : ““οσορίίοη Τουπὰ τὰ 
αν, ποὐνὶ πδίαπαϊης, {89 ΘΏΟΥΤΑΪΥ οὗ Ἀϊ5 
ἰΓΔΏΒΩΤΘΒΘΒΙΟΠΏ5, ϑυβιοϊοαΐ μῥοΐϊηΐδ οὗ σοῃίδοί, 88 
ΔΙΎΘΥΒ, ὙΠΘΤΘ (86 Ὠθαγί 18 πο] ποά ἰο ΤΟΥ ὑροὰ 
ἰδ6. Η6 δὰ ποὺ δουχιί (9 ἄτι βίη, θυ (6 τϑὲ 
οσσδδίοῃ ἰο ἰ0 δὰ Ὀθθὴ δῇογάβαὰ δἷπι. [{ τουιβδὲ 
Βαγα ὈΘΘῈ ΥΘΓΡΥ͂ ΠαίΌΓΑ] [ῸΓ ἃ ᾿κεῖ, ΘΒ οἷ ΑΙ δ 
Οτἰθπίαὶ, (9 πχλθᾶβαγο αἰπαβοὶ ἢ ἴὰ (118 γοϑροοὶ Ὁ 
ἃ δρθοίαὶ τὰϊθ. Τηδὶ ψ ῖσἢ 88 οοππθϑοιϊοὰ νεῖ 
19 ἰγδῃβργθδϑίοα ταϊρῦ ὙΘΥΥ͂ ΘΑΒῚΪ Ῥγοβοῃέ 
186] τοτα ἴῃ {πο ᾿ἰχιὶ οὗἨ 8 βαὰ ϑνυβπί {ἰδ οὗἔὨ 3, 
ΒΕΥ͂ΘΤΘ μη}, Τὴο ζοϊ]ονίης Γοθδυ 8 οὗ (86 
ΒΔτΤΩΘ ΒΟ ΟἾΔ ΔΓΘ ΠΠἸκ ον ἰ86 ότίγ ἴὸ Ὀ6 ρΡοπαοτοα: 
“16 τοοίβ οὗ ἐμὶ8 ἀδοορίϊος, τὰ 16}} τὴ τηδοὲ 
᾿πηπιϑα δἰ οἷγ δον (9 ΕΔ11, αγὸ υυίάθ, Ἰδοὶς οὗἁ 
ἰχυϑύ ἰὰ αοα, ἀπά Ἰονὸ οὗ βίῃ. Δίδῃν ἀγὸ (ΔΘΥΘΌΥ 
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γτουίοὰ ΓΟ ΔΩΥ Κηον]οᾶρο οὗἨ ἱἐμεῖν β[Π8; 
ἢ (μον Τα ΒΟΡΥ (ΠΟΥ͂ ἀτΘ δα [3864 ἴῃ 84 Ροϊδαχίϑῃ 
δε Γἀοοοριΐοα δηὰ τορατὰ ὑποπιβοῖνοβ 88 ΥΘΓΥ͂ 
ἐσθ ]οαι. ΟΥΒΟΣΒ ὀχ μι δι ὑμὸ ἄγϑὲ Ὀαρὶ πηΐῃμ8 
οἵ ἰτρ Κποπὶοάρο οὗὨ δβἷη, Ὀυΐ ἀο ποὶ αἰϊδΐῃ [868 
ἀροϊγοὰ οηᾶ, Ὀθοαιι50 ἀδοορίϊοα ἄοοϑθ ποὺ ΔΙΪΟῪ 
δεπι ἰο δἰίδῖα ἰο ἐΐθ πονϊοάρσο οὗ {Π6 χτϑδϑὶ οχ- 
(πὲ οἵ ἐμποῖὶν οτἱ]. [τὸ 86 ἰπο80 80 ΧΘΘΙΪΥ 
δτθ διϊαϊ πὰ ἰοὸ 8 βίαίο οὔ χγϑοθ δΓ6 ΥΘΥΥ͂ τοῦθ 
ἰγου Ϊ6 ἃ ὉΥ ἀδοορίϊοα ἴῃ ἰδ6 βαϊγδίίοη οὗ ἴοσ- 
Εἰνβηο655 οὗ βῖπβ, ἴῃ ἰὴ ροϑϑοϑβίοῃ οἵὗὁἉ νν αἰ σῇ {ΠΥ 
δδῦθ ΘΟ ὈΥ͂ ΒΙ ΠΟΟΥΪΥ͂ οὗ θαστὶ. Ἢ δὶ ἜἘχροβθβ 
ἰβοῦ Ραγὶ συ ΥῪ ἰο (18 ἐδπιρίδίϊΐοι, ἰ8 {πΠ6ῖ} 
δίεγῃ Υἱοῦ οὗ βἷπ δὰ [8 οΘοπἀοιμηδίΐϊοι ὈΥ̓ ἀοα 
δηὰ ἰμ6 σοπβοϊουδῃθθβ οὗ (9 ρσῦδοθ σϑοοϊνεά 
ἴτοαι ἀοἀ δαὶ ἐμοῖς οοηαἀ το. Ναίαγο βίγυ  ρ᾽] 68 
ΥἹΟΪ ΘΠ ΕΥ δζαϊηδὺ (ἰδ σγοοῦ ΒαπὶἸδιϊοα τ Βὶοὶ 
δοοοιῃρθηΐθ5 ἰ0 τ θπὶ (6 πουν]οὰρο δὰ σοῃἕθβ- 
Βίου οὗ ἐπεὶ δἷθβ. Ἰμογοίουο ἰὑ 15 ὩὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἰο 
ἰδκο ἀθορὶγν ἴο Βοαγί (686 ψογὰϑ: Ἢ 6]1} ἴου [Ὦ 086 
Μ8086 5109 870 ἰδίῃ ΔΉΎΔΥ, εἴο.,) ὙὙΕϊοὰ Ὀανϊὰ 
αἰΐογ8 ἤγοταῃυ ἷ8 οὐ ρδἰηἴωὶ οχρογίοηοο οὗ [89 
[ὨἸΒΕΣΥ, ὙΔΙοὮ ΔΟσορδηΐἷο5 ὑπ 6 81:8 τ αἰ σ ἢ δΓΘ 
ποὶ ἤοταίσοπ οπ δοοουοὺ οὗ ἀθοορίϊοη οἴ 
δαατί.᾽ 

8. Το ΟἿΪΥ ὙΑΥ ἰο ρσαοΐῃ ἐγὼ ἔοτίνθη δα οὗ 
δἰ8, δΔηα {πα βιγο ΨΑΥ, 18 ἰμογοΐοσγο, (ἢ 6 ἐλογομσὴ 
ἐποιοίεασε αηὰ »εηϊίεπί σοη εϑεΐοη οὗ β'η; ἴοσ {π|8 
Ἰεδὰ5 ἅσβι ἴο δεεῖ δὰ βοὴ ἰο ἥπαά ἰδ ρζγδοθ οὗ 
Θοὰ. “ἰποο 1 πουϊὰ ποὶ σοπέοθβϑ ἱμδὶ 1 ψὰβ 
πο ῖπρ Ὀαϊ ἃ ΞΙΠΏΘΓ, ΤΥ Θοηβοΐθηο9 δὰ 0 τοδί, 
80 ἰδαὶ 1 τηϑὲ σορίο88 δηά ἰγυϑὺ αἷοθθ ἰῇ ἰδ6 
ξοοάηο85 οὗ Οοἄ.᾽ (μαῖ 6 7, παν ῖη4) πΟοΙθ). --ο 
“Τἢ}5 τηυϑὲ, ΒΟΎΘΥΟΥ, (ΔΚ ΡΪδοθ τ ἰγὰ6 δ ἢ- 
ΞΕΥΙΥ οὗ ποατὶ, δὰ ἰηἀεοὰ ἴῃ 8}} (μη ρΒ, (πα τὸ 
8.6 Δ]. χο 6 Γ συγ Ὀοίογο Θοά, ἐμαὶ νγγὸ τουδὶ 
δῖον ΟΌΓ του 5 δηἀὰ οδΥβὸ ΟΌΓΒΟΙΥΘΒΘ 88 ργοαί 
δ'ῃηοτα Ὀοίογο οὐ, ἰῃ δοδσογάσλησο Ὑ1{8 84}} (6 
οοαμτηϑηδηηθηί8 οὗ αοἀ, ἐμαὶ τγὸ ἃγὸ συϊπϑὰ δ]ο- 
ξεῖδοσ, ἰπσουσῃ δὰ ἐπτουρῃ δηὰ ἴῃ δπὰ ουἱϊ." 
(Βοχει:κῖ). Βδυοῖ 8 ἴθοϊϊηρς οὗ ἰγσὰο σοπίτγὶιῖοι 
δηὰ οηἰῖτο σοπ ομηηδίΐοαυ Ὀοίοτο αοᾶ 'ἰπ ἃ ρθῃ]- 
ἰδηϊ Β' ΠΏΘΡ 18 ΥΟΥῪ αἰ ονοηί ἔγοπι ἴΠη9 δῃηχίοίν οὗ 
8Βο}] ἰῃ 4 ἀἐεδραϊγίπα τολη, 88 Οδἷπ δηὰ ΦΔυάδβ, 
πΒΟΓΟ ἰῃ6 σοηΐοδβίοη οὗἉ βίῃ 18 Θῃ ἸΓΟΙΥ͂ βορδνραίθα 
ἔγοτα (ἈἸὰ ἴῃ (16 ῬοΒΒΙΌΣΠΠΥ οὗὨ ζοτχίνθηδϑα, δὰ 
πἰϊοῦ, ΙΔΟΓΘΟΥΟΡ, 849 ποὺ [6 ΟὨδγβοίον οὗ 8 
Ῥεπίϊοηϊ σοηΐεβϑίοη οὗ βὶπ βονσίπρ Γογ ἢ ἔγοπι 8 
διΛΚοηοα Βοατγί, Ὀσϊ τοῦτο πα οὗ δὴ δα ϑϑίοη 
ἴοτεεὰ ὈΥ οἰγουπιβίβησθβ δηὰ δηρυΐϊδῃ. “με 5 
ΤΏΆΚΟ ἰἰ ΤΟΥ ΟἸοαγ, ἰδαὐὺ αἰ 18 ἃ πΘΟΟΒΒΑΓΥ ρδεὶ 
οὗ ἰτῦο δὰ ρμοπυΐπο Ῥοηϊίΐθποο, ἐμαὶ πἰΐπουὶ 
δοῦια ΓΟΙηΔηϊ οὗ ἰτυϑὶ ἀηὰ ἴδῃ ἴῃ αυά {}}8 
Ῥοπιίοηλ δἴημημον σουϊὰ ΠπΟΥΘΡ Βρργοδοὶ ἀοἂ ἱἰῃ 
ῬΓδγοΡ; (πο ΜΨ|1 γὸὁὺ 566 ἰδὲ ἰΠ6Γ0 18 8.1}}} δῆ- 
οἴδεν Κη οὗ ἱπιροη! θη 06 (ΠΘΙΙΘΙΥ Γυαάθη 688 δηὰ 
ἀα]]πε88 οὗ δοπβοΐθῃ 66), ὙΠΘΓΘ ΠΟὶ 80 πιιι0ἢ} (6 
Βίιε5 οὗὨἨ δσοῃβοίΐθῃοθ 88 ἔδὶι 8 Ἰδοκίης, ὙΒΟΓΘ 
6 (ἐὐτ  οἀ σοηυϑοΐθηοθ ἴθο᾽8 ὑπ 6 σι} ΤΟΥῪ νγ6]], 
δηὲ ἐὐεπ οὐ {ἢ}]18 δοοοιηί, Ὀθοδιι80 ἰὺ 18 80 ἀθορὶν 
ζεῖϊ, ἴδδτϑ ἰο δ κα σοηϊοϑϑίοη οὗ ἱέ Ὀοΐογσγο αοα ᾿" 
Τδοίας). δοπιοίί ηθβ ἔμογο '8β ἃ Ἰοῃς ἰηίοτνδὶ) 
Ὅτ ἰῃ6 ἱπίογηδὶ σοπῆϊοῦ 15 Θηἀοα ἀπά {δο ἰη- 

ἸΤΟΒδ 3.6 σΟΉ868 οὗ 080 δοηαἰἰοη8 οὗὨ βοὰ] ἴῃ 
81 οἢ δου 008 δπα ΘΧοι868 δίσιισρὶθ πὶ ΟΠ 6 
Δροίδοῦ (Εοαι. ἱ. 15). Βαϊ ἀοἂ ἨΪϊπι86]7 σδοπιθ8 
ἰο ἰ86 Βοὶρ οὗ [Πὸ δίγυσσίίϊπσ Βο}] ὈΥ αἱ οἠδδ 
διδσάϊηρ ΓΟΥ ΙΥΘΏ6Β5, ΌῪ Ηΐ8 σγαοθ, ἰο (9 8ϊη- 
ἐεγὸ οορίεκδίοη οὗ δίῃ ; ὑπαὶ 15, δα ρίπρ ᾽( δηὰ 
ἱπραγιΐης ἰἱ. ΑὈὐδοϊυϊΐοα Φ0]]ονγΒ σοπξοββίοῃ. 

ἦς αοά. 

Βυὶ ψΒΘγΘ ἔμ γὸ ἰ8 ἤογαίγθηθϑβ οὗὨ βὶῃβ ὑμ6γὸ ἷ8 
ἸΚονδο 11 δ Ὁ] 886 688. 

4, ΤῊΘ Ρ6ΓΒΟΠ8) οχρογίθποα οὗ ἐῆθ8θ βίδίβ οὗ 
(890 βοὺ] ἱπηροῖὶϑ βτϑὲ ἰὁὸ δὴ ἱωργθϑϑίνθ ὅε- 
δογίρίϊοπ. οΓ ἰλεπι, θὰ ἐβοὰ μ88 ἴῃ 186 δ]- 
ΤΟΔΟΥ ποὺ ΟὨΪΥ͂ δὴ ἱπίογοδίϊηρ, ἐουσπίης δπὰ 
οαϊγίης, Ὀὰϊ οὐθὴ ἃ ἐψρίοαέ οιδυδοίοῦ. Μογο- 
ΟΥ̓́ΘΡ, ἰζτ8ὸ βυδ]οοὶ οὗὨἨ 1686 ἀχρογίθησοϑ Τοραγαϑ 
Εἰ] 8017 οὐ δ6 ΟὯ9 δἰ 88 ἃ τη ὉΘΓ᾽ οὗ {μ6 60}- 
νιεκαίίοη, οα 86 ΟΥΒΕΓ 846 88 ἃ βουυδηὶ δηὰ ἰῃ- 
διγτυπιοηὶ οὗ αοά, (8 ἀοϑοτὶριϊοη Μ|1] θ96 θῃ- 
Ἰαγχοά ἰπ ρατὶ ἴο ἃ γοργοϑδοηίδίϊοη οὗ (86 σεέπεγαΐ 
απὰ δἰπιῖίαν οοπαϊίοπ οὗ 81} γῇο δύο βία] υὶν ἀΪ8- 
Ῥοβϑϑα, ΡΥ Υ Ψ1}}] Ρᾶ58 οὐδὸν ἰηΐο ἃ ἀϊγοοὺ οἱαΐπιὶ 
ὡροη ἀξ δοπιραηπίοπδ, 88 Ὑ6}1 ἰπ δάιηοηϊ ἰοη δηὰ 
ὙΔΓΠΙΏ 88 ἰῃ οοπβοϊδίϊοθ δηὰ δησουγαροπιοηῦ, 
γ68, ΜΓΠ1 σβδηρο ἱπίο ἃ ρεπίζίίυε δηὰ ἐλγεαίεπίπ 
δάγο85 ἰο «ἰϊβ-πεοκοα ἀπὰ φίμδδοτπ ΒΙΏΘΥΒ. 
Ηϑη δὶ. ὙΘΥΥ͂ ΡΓΟΡΘΕΙ͂Υ τόδ υΐκθ, ὑπ. 1 τηδὲ μα ῪΘ 
Ὀδθὴ ἰηδηϊιοἾ Υ πιοτο αἰ Βήουν ἀπ ἀ6 ν᾽ (μ6 ΟἹὰ Οονθ- 
πδηὶ ἰο οἰοναὶθ οῃϑβοὶῦ ἰο ἐμ 9 οοπδάθηοσθ οὗ [0Ὁ- 
Εἰτθῦθ88 μὴ υὐάον (6 Νεονν Οογοπδηΐ, ἘΘ0Γ0 
Ὑ6 ὈΟΒοΪἃ (Π6 ΙΩΟΥΟΥ͂ οὗ αοἀ ἴῃ Οἰγδὶ δηὰ (ῃ9 
εἰδήμων οὗ οὖν υδιϊδοαίίΐοη ἴῃ Ηΐ8 τηοσὶβ. Ηθ 
ΤΑΆΥ5 {815 οαυποϑί οοποϊυ βίου ἤγουν ἴῃ 9 ΔΌΟΥΘ : 
ἸΡσε ἀρ] γ ἰο ἰδκοουτν τοΐαμο ἴα {86 ραγἀοπίηςς 
κύϑδοο οὗ 6οά, οὖσ φυϊὺ 18 ἔν στθαίοσ ὑπ δὴ ἱμπαῖ 
οὗ θανιὰ,᾽"} 

δ. δίηοο Θοὐ᾽β ἐπ αὐιδῖ6 ρωπίδλπιεηί ΤΟΊ ον 8 
Ὄροα υπίοτρίγοη βίηϑ, ψ ῖϊοὴ Κὸ ἃ βοοα ν]}}} 
Ὀτγοδὶς ἸΡγΘδ δι ὉΪΥ ὑροὰ (δ9 Β᾽ ΠΌΘΡ, ὑΠ6Υ̓ ταιϑὺ 
Β6οἷς (86 ὕογχίνθηθβθ οὗ βίηβ δὖ {89 σγίσλέ ἐΐπιδ, 
ἐμαὶ 18, γν αἰϊ8ὲ σγαοθ ἷἰΒ ἰο Ὀ6 ἤουπά. Απά Ββἷῃσθ 
(μ6 μαΐπδ ὙὨΪΟΝ ΓΘ ῬΓΟρΡΑΓΟα ἴον {86 ὑηρΟὰΪΥ 
δΓΘ Κγοαὶ δηὰ πυπΊογοιϑ, δηἃ μια αϑ διιοὴ ἰΒ ποὶ 
8 ἰγγαίΐ οὶ δηὰ βθηβ6685 θϑδϑί, 1 18 8ἃ5 100]168 
88 ἴΐ 18 γτυυϊπουβ, δηὰ 88 αὐ οτί ΕΥ̓͂ 88 1 18 ἀρ ν]186, 
ἴο Β66}ς ὑπο φτγδοίουβ δηὰ οὔ σα ΟὈΪ αἴϊον (ἢ 6 
δύῃ οὗ {80 ᾿οτὰ 888 Ἰδϊὰ Βοϊὰ ἅροῦ υ8 ἰῃὰ Ῥυῃ- 
ἰβδθιηαηί. Ῥδαγϑοῖ, ΝΟ σμδαάησζζαν, ΜΙ Δη Δ ΒΒ6 ἢ 
ἃτο ἰβίου 1] ΘΧδ 68, ΠΟῪ αοα δοιρ6}]8 δπὰ 
βιιθά 68 [Π086 ψΠπ0 ΜὙ{11] ποὺ Βοαγκθὴ ἰο ΗΪ8 πογά. 
1018 Ὀοῖίον ἰο ἔΟ]]οΥ ἢ ἸΏ ΡῚΥ ὑμδὴ ΌΥ δορυ]- 
Βίοῃ. 

6. Ηο ν»ῆο 1868 δ᾽ ΠΟΟΙΟΙΥ (Π6 (6 δρροϊηπιοὰ 
ἴον Ρϑῃϊίθποθ, Β60 8 δπὰ δηἋ5 {πο ογρίνθη 688 οἴ 
Βη8 ἴῃ ἐΠ6 ΨΑΥ Ῥοϊηἰοα ουοῦὐ ἰο ἷἶπι ὈΥ αοά, δπὰ 
88 8 ἴπ8ῃ ΠΟΥ͂ 8164 ρΡαΐβ ἷ8 ὑγυιϑὺ ἐπ] ΟΥ̓ΔΌΪΥ 
δὰ ΓΟ] ὑροὸὰ 04, νψ1}} οὶ ΟἸΪΥῪ πα ομ4 ἀ6- 
Ἰίνσοσϑησο, Ὀυΐ τὰὶ}} τοδί »γεβεγυοα πὶ ἰλὲ ζω(ιγ 8 
ἸΠκονν 89, διγγουπαεα απὰ »τοίεοίεα ὃψ σταος, πιπᾶ᾿ 
ὙἾ}} τη κὸ δἷ8 του μὲ ἰλαπῖα ἴὸ 6 Βοασγα, δουηά- 
ἴης ἴον δηὰ γοδοποῖϊηρς ν] μου οοδϑαίΐοη ἱπ ἢ 9 
Βθου 8 οΥ̓͂ 8 ΟΠ ΡΒΩΥ Βυγγουπάϊης ἰἷπὶ δηα Ὀγαὶε- 

ΦΤ7Τη6 Ἰογία! ὁχοϊδιηαιίοη οὗ του. 1 ἰδ 
ΟἿΪΥ ἃ 166 0]60 δοσπηΐης οὗ ἐπ βοὴρ ψῃϊοὰ Γ6- 
Βουηἦθ ΔῈ ἴὩ9 ὈΥΘΒΟΡγαΟ ἴτοτη ἰδ 6 1658. 
δηχίοίγ. Ἧο οδῆ 860, ΠΑ} Υ, ΠΟῪ ὑμὸ δεἰαδ, 
Βιυ ΚΙ ΣΙΥ ρῥἰδοοϑὰ (μσὶθθ, τοτβ. 4, ὃ, 7, αἰνὰ 68 
ΘΧΛΟΙΪΥ 9 ἰμγ60 βίαρεβ οὗ δηχίοίν, θεογο {89 
ψ͵ΔΙ οὗ Οοά, ἰΠ6 οοῃἴοββίοη απο ἔογί ΘΏ 688, 
{86 70γ ἰῃ σοπηρίοίο ἀθ᾽ σογβηοθ᾽" (Βεῖο0). ΤΠ 6 ΓΘ 
ἷ8 οροῃοὰ ἴους ἰΐοδὸ ψὙῃλῸὸ ἂγϑὸ ᾿υϑιϊβοά ΌὈΥΓ σγδοθ 
ΔῊ ὉΠ) 64 ΡῬγοβρθοί οἴ 8: αὐΐάϊηφ ξαϊυαίίοη δὰ 
δι εἰεγηαὶ 7οψ. 

ἩΟΜΙΚΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ, 

Ἦον Θοά σισαζεπς ἰμ6 5] ον πρὶ ΘοΟηΒοΐθη66, 
ἐοπιΐοτί ἴ “Ἀθη ἰοττβοα, ὀέέεδε8 'ὶ 6 ἢ οΔἰ πιθα, 
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--τΤίιο ἐπτνοοζοϊὰ εοηϊεοδίοη οΓ ἰδὲ ρίοια : 1) ἰδδὶ 
89 5 ρεπίδηαδίε 707 ἀΐδ δῖπδ δπὰ ἰίαδίείο ἰλὲ δ ίυϊπο 
7μάσπιοπε; 2) (αὶ 6 88 οὐίαἰηοὰ γογσίυεπει οἵ 
δ᾽ 5 ἰβσουσὰ (δ σγαος οὗ ἀοά; 8) ἱμαὶ 6 'β ἴο 
ἐλαπκ αοἀ ὕογευεῦ ἴον 1}}18.---ΤἸὴ9 7ογσίυεηδδε οἵ 
ϑἰπβ: 1) τῆο ποι ἰὺ ἢ 2) γῶο ἱπιρατίδ 0 ἴ 8) Ψ80 
φερεῖυο ἰὶ ̓ --Τ ὁ υτείολεύπεδα οὗ {1089 Ὑ͵ὲ0 οοποεαί 
ἰμοὶν 8η8; ἰμ6 ὀ{εσδεύηεια οὗ 086 ὙΠῸ 6οη 688 
{Ἀθῃ..--- εοορίίοπ λα οἰποεγὶίῳ οὗ Βϑασὶ : 1) μον 
ολαταοίεγίδίϊοα, 2) (οἷν σοηδεφί θη 68.---Αϑ 10 ἈΔΥΘ 
ΔΡΡτοργίδέθα ουν δίηϑ, πῃ οοπίεδεῖπ ὑπ 88 ΟἿ 
οἱση, 80 Ἧ6 τησδὶ ΠΠ| πο νγῖ80 ΘΡΡΤΟΡΥΙΑίο σγασό, ὑπαὶ 
0 ΙΩΔΥ̓ ἐμοΥ ΌΥ̓ 6 7υδέ πε ἀπα ὀἐοδεοά.---Ηον 
πιδοοδδατῳ δα φαϊμίατῳ ἰΐ 18 ἰο σομίθϑθ ΟἿΓ Β1η9, 
1) εἰποεγεῖψ, 2) δἱ (δὲ τίρλί (πιο, 8) ἴᾷ ἐγωδὲ ἴῃ 
αοὐ᾽Β πιογογ.---Τὴο δαϊμέατν σοπιραγίδοη ΟΥ̓ ΟἿΓ 
δρϊγϊίαδὶ οχρογίθποθ ἴῃ ὑμῸ δίαέε οΓ ἤογσίυεπεϑε 
αἰϊ ἰμο80 ὙΒϊοδ ὁ ὈΥΘΥΪΟΟΒΙΥ Θχρογθησοα 
ὈΠῸΣ 86 ᾿γέδϑιγα ΟΓ δῖη.---ἶΨ 18. Μ6}} ἴον ἐμ 890 
ΨὯΟ ἀο ποί ἀδοεῖυα ἐλεπιδεῖσεδ, 1) ψὶὰὰ γϑϑρϑοῦ ἴὸ 
ἐμοὶ» συϊϊ, 2) τὶν τοβροοὺ ἰο ἱποὶνρ “ογσίσεηεδε. 

ὅτΑΒΚα: [πβἰρυοσίίου γοϑροοίίηςς ἰμ6 708.1868- 
ἐΐοῃ οΥ͂ 8 ῬΟΟΥ Β'ΠΏΘΥ : ' {ἰιοὸ δα ναηίδαθουβ 60Ὲ- 
αἰτίου οὗὨ )υϑι1δοαίίοη ; 2) {110 ὙγαΥ ἰπ τσὶ 1 18 
αἰἰαἰποὰ ; 8) (6 ὨΘΟΟΒΒΑΡΥ οοηάδαοὺ δον να σά 8. 
--Τοτο 8 πὸ ζγοδίον ὑἰγοδβυγο ὑμ8ὴ ζου Ί ΘΏΘ88 
οὗ βἷηβ: [Ὁ ὙΘΥΘ ἔθογθ ἰδ Π0 δἰ μοῦ 8 50 
ταὶ οἵ αοά, πο οὐὑτγαθο οὗ ἰπὸ αν, ἔθ ἀουὶ] 
οδημοὲ ἰηΐατο, ἀθδὶῖ σδπποῦ βίγδῃ ]9, Ἀ6}} οδπηοί 

ΒΥΓΔΙΪΟΥ ὉΡ.---Ουτ τἰ μι θοιβη 688 18 ποὺ [μδὺ τῦθ 
ἮδΥα 0 βἰ:8, ΟΥ̓́ ΒΩΥΘ Βυϊϑδιοϊοηί χοορά τψόῦκα, Ὀυΐ 
ἐπὶ αοὰ Τογαῖνοβ οὰγσ δβῖηβ (ἴ88. χὶϊν. 22}.---ΑΟὀυἀ 
δἴομθ τηδίτοϑ (δ χἰμίθοιβ Ὀ᾽οβθοὰ ἰπ μιθαύϑῃ, 
δηὰ ρῬοῃίίθηο9 8Δ10η6 ΓΔ (68 {116 Βίπ 0 Ὁ Ὀ]65βθὰ οἢ 
θϑγίὶι.---Α}1 (89 ρίουβ ΚποΥν ὕγοπι {πον ΟὟΠ 6 Χ- 
Ῥογίϑησο ἐμαὺ ἰν ἰδ πού 80 ΘΑΒΥ ἰ0 ΒΌΡΡΓΙΟΒΒ (Π6 
τϊοκοίηοβα οὗ ὑμ6 ϑατὺ; Ἀθ6ποθ ὑμοὶν ΑΔΕ ΟΥΥ- 
πᾳ δηὰ τιυτιιατίηρ δζαϊηβϑί βίη.-- -ϑίη 18 11Κθ 8 
νἱοϊοπὲ 6 ΎῸΓ ; 88 ἰοπρς 88 118 Ὠοδὺ ΓοΙηδὶπ8 τη 
ἐξ οοηδιιπιοβ 8:6 Ὀοτγ 615; θυῦ τνρθη 1ὑ ὈΥΘΔΪΚΚΒ ουὐἱ 
ὍΡΟΙ ἐμ Ἰἴρ8, ἴ0 18 8 βυγο βίρῃ οὗὨ ᾿ι6810}.---)ὸ 
ποῖ ροβίροπϑ γοὰν Ὀϑηϊίθποο, θαΐ ἰαῖκο μοϑὰ οὗ 
{μὸ στἰχοῦ (ἰπ ; 0 (8 (πη οὗ σγϑοθ :8 ποὶ ἴῃ 
ἐδ ΡΟΜΟΣ οὗ ΒᾺΥ͂ τηΔῃ, [8.9 ΘΏΘΗΛΥ ἰ8 ποί ἰά]6, 
ἀϑαὶ ἀοθδ ποὶ ἰδ γγν.---Ῥόδ66 τυνῖιἢ αοἃ οδ0.865 ἃ 
Ρίουϑ πδη ἷπ 811 818 δα υϑγϑὶ (168 ἰο Ὁ6 σοτηζογιοα 
δηα Ἰογουβ.---Ἐ 9 δίποογτθ ἰῃὰ ἤρατ δὴ ΠΟΥ͂ΘΡ 
Ἰδοὶς ὕθδϑοῃ δηῃὰ ἱτρ}}80 ἰο ρ]οΥὟ πὰ ῥσαΐβθ 
6οά.---ΠΠΑ ΝΟ : ΑἸ μου ἢ ταδη σδῃπηοί ΕΥ̓͂ εἶδ ον ἢ 
ὙΠ τα κο Ἀἰπη86} δὲ ἔογῦ ὑπὸ Κίηράοπι οὗ αοά, 
γοῦ ΒΘ βιουϊὰ ποὶ πιΐϑυαβθ Ῥγϑουθῃΐϊθηῖ σγϑοθ ὈΥ͂ 
γοβ βιΐηρ 1ἰ.--ἰῦ ἰ8. 8 νυ 6}}-ἀθβογυθὰ ρυηϊθμηχθηὶ 
ἰο Ὅοθ οἰιαϑίιϊδοα ὈΥ͂ δηχίοίΥ οὗἨ οδοῃϑοίΐθῃοσο; 1 18 ἃ 
κοοά ἐμίηρς ψθθη ἰὑ ἸοδὰΒ ἰο ρΡοῃ ἰοὺ Κπον]θᾶρο, 
ΘΟΠΒΘΑΌΘΕΙΥ ἈΠ Ἰκοσὶδο ἰο ὑπὸ ΖΌΣ αἰ υ6 688 οὗ 5Β[Π8. 

ΟΒΙΆΝΡΕΒ: Τθοτο ἰ8 ΠΟ ΤΟΥ οογίδι ἢ Βορ δῃὰ 
ὯΟῸ Βίγοη ρον Ῥτοίθοϊίζοη ἰθδὴ ἰ0 ΠαΥ͂Θ ἃ σΥΔΟΙΟΌΒ 
(οά. ---ΘῈ ΝΕΚΚΕΚ: 5116 η06 ᾿π)υγ68 ἐδ Βοὺ] δὰ 
888 πὸ δ6οηδβοϊδίϊ οη.---Αἢ οΥἹ] οοπβοΐθησθ, ἩΓἢἸσ ἢ 
6618 115 δ᾽} δηῃὰ ἰῃ6 τχϑί οὗ αοά, ἰδ ἃ ραΐῃ οὗ 
811] Ρδ᾽}8.--ἼΠὲ ἰγὰθ ἸΟΥ οΥὗἩὨ (6 μοῦ 18 (86 
Τονὰ ΗἸ πι861.-- ΜΓ ἘΝ Ζει, : Τὸ 6 ΒΟΥ δηὰ ῬΓΔΥ 
ἴοῦ ἴογχίνθῃθββ οὗ βίῃ ϑρρθασβ ἰο δ δἰπιοϑί 
δυνά, γοῖὶ γ͵ὺ τηυδὶ ΟΡ ΡῬΤΟΡΘΟΕΪΥ ἰο ὑπάοῦ- 
βιίδῃὰ ἰἰ.--ΕἸ ν βιϊδη8 βουϊἃὰ δ6 ἰηδίγυσίοα Ὀγ 
{μ6 ποτγὰ οὗ αοά: ν᾽ ἰο Κηοῦν {μι ΒΈ]ν 95, 2) (0 
δον ἱῃὰ Ομ γίϑι, 8) ἰο ἰοδὰ 4 ρμοαὶγν Ἰἰΐ6.--- 
ἙΚΙδΟη : Οὗ 86 Ὀϊ]οδθοάηθββ οὗ ἃ )υ8ι18 68 δἰη- 
ΠΟΥ: 1) [πὰ τῖδὶ ἱἰ σοηπὶβίϑ ; 2) Δ ΘΠΟΘ ἰΐ ΔΥΪ808 ; 
8) (ο πίβοπι ἰδ ῬΓΟΡΟΥΪΥ δοϊοηρβ; 4) σὶιδὶ μδτ- 

Εἰο]ΑΥΥ ἅτ ἰΐβ ΘοηΒθαῦθηο68.--- ἢ} ΘΑΥΓΕΙ͂Υ 
λυάγοβ ᾽ἐ ἰβ: τοροηὶ δηὰ Ὀ6 Βδηροά. Βυῖ ἱϊ 18 
ΥΟΥΥ αἀἰθογθηὶ τὶ Θοα᾽ 5 ἡπάκσαιοηί.---Η6 τ]ὸ 
νου ὰ ὍΘ βανθὰ, πιυϑὶ Ὀδίαϊκο ἰπη86}7 ἰο {116 
ΟΓΘΓ οὗἁ βα] ναι οη.---ΕἜΑΝΟΚΕ: Ηο πῆ ἱπηα σίπ68 
(μαὺ ΒῈ 88 ζδι πὰ γοὺ 84 ποῖ ἰμβιθὰ οὗἩ δῃὴγ 
ἰσθ Ῥϑηϊίθηοο οὗ μοδγί, 88 0 σϑα]ὶ ἔδι ἢ, Ὀαὶ 18 
ἀοοοϊγνοἃᾶ. Βυΐ ψΏΘΓΟ ὑπογοὸ ἴδ πὸ ζαὶϊ ἢ, ὑθο τὸ 15 
Ἰ1|κὸ νὶ8δ6 πο ἔογίνθηθ88 οὗὨ βἷη5.---ὈΜΒΒεΙτ: ΤῊ 
ἱπιροηϊίθης Ὠθαγὶ οΟὗὨ [)0 ΒΙΏΠΟΥ τοδὶ δ6 ὈΓΟΙΚΘΙ, 
186 ἀθοοῖς νεῖ τ οἢ 6 ΘοΠ 0815 μἷβ ἰσαῆβρτοθ- 
βἰοἢδ ἔγοπι αοἱἱ πὰ 866 18 (0 Ρ6]}}δἱ6 δηὰ ὀχοῦδθ 
(ο αἰ πι86 1 ὈΥ Ἰγίπρς ἱπουρμίβ, πιυϑὲ ἀοραγὶ ἔγοιῃ 
818 δρίγῖ θὁγὸ δ σδῃ 86 δ γον δυτο οἵἉ Τογχῖνϑ- 
088 οὗ δ'η8 ἰπ ᾿ἷδ ΟΠ 580υ].---Ὠ ΕΌΒΙΟΗ : Νοὲ 
ἰο 6 ψΠΠΠὴς ἰο ἰταδβὶ ἱπ (86 [οτὰ 6οὰ, βίποα Ηο 
88 Ῥγοιηϊβοαὰ σοι ρ]οῖθ ἔογίνθη 688, ἴδ (ἢ 6 τγοσϑὶ 
κιπὰ οἵ υηροῦ]ϊῃθ688 ; δαὶ ἰο Θομ 688 4}} ἰο Ηΐηι 
πῃ σοηδάθῃηοθ 18 π}}-ο]οδβίης ἰο Ηΐπ).---ΤΆΑ ΒΕ : 
Ουν αοὰ ἰδ το τποτο ᾿πο]ϊ θὰ ἴο ἤογ το 18 ΟἿ ΚΣ 
Βίηβ, (δ γγ͵ἷ|)) Ὼ 8.0 ἱποϊ]ὶποὰ ἰο δοπθδϑ ἔμ θῖὶ ΔῈ 
ῬΓΑΥ͂ ἴον ΗΪ8 χγϑδοθ. 

[Μάττη. ΒΕκπΥ: Τὴ ον ΘΠ988 οὗ β'η 18 
ὑδδῖ δγιΐο]θ οὐ {μ9 δονθηδπὶ νν ἰοῦ 18 {86 ΓΟδ 90 Ὲ 
δηὰ στουηὰ οὗ 8]} {δ ΓΕΘ. ----ϑδοῖηθ ἱπσαγὰ ἰσου Ὁ}]6 
16 τγϑαυϊγοα ἴῃ γοροηίβησο, Ὀὰἱ ὑ8 6 γ9 ἰ8 τη οἷ ΟΥΒΘ 
ἴῃ ᾿πρϑηϊθῃογ.--- Ἦ᾽ 6 τα ι8[ σοη 6858 βίη τ ἢ {ἢ 8}. 819 
δηὰ ΠΟΙΪΥ ὈΪιιΒἱηᾳ, τ (ἢ ἔδδν δὰ ΒΟΙΥ ἰγοι]ΐην. 
--ΌῸἸου ΤΩΔΥ͂ 48 ΒΟΟῚ πὰ 84 Ἰ᾿ἰ νος τϑδη ἩἱΓ Ποῖ 
Ὀγθαίδ, 88 8 ᾿ἰνίης ΟὨγβιίδη πὶ που Ῥταγον.---ἶῖ 
18 ΟΡ ΒΟΠΟΥ δπα ὨαΡΡΙΠ 6588 (πὶ το Βαγτο ὑπο Υ- 
ϑίδηἀϊην, ἐιᾶὶ γν6 86 σδρὉ]9 οὗ θοΐης φογογτηοα 
ὉΥ σϑϑβοῃ, δὰ οὗ γοϑβοῃίηρ {ἢ} οὐγβοῖνθθ. [,οὲ 
ι.8, ἐποσγοίογθ, 086 86 δου 0105 γγθ μβᾶτὸ δηὰ δοι 
γδυϊ ΟΠ 8}1Υ.---Ὑ οτο ἵθοτο ἰβ Τπονίης στᾶσα, 
{86 γο 18 πὸ πορὰ οὗ [86 ἷϊ δὰ Ὀγ4]6 οὗ γοβίγδὶη - 
ἴῃ ΒΓ800.---ΒΑΒΝΕΒ: Τ7ηὸ Ῥαγταἀοηθὰ δὴ [85 
ποιϊμίης ἰο ἔδαγ, βουσὶ βοοὰ οὐ ἔγο εμβουϊὰ 
ΒΊΤΘΘΟΡ ΟΥ̓́Θ᾽ {0 ποτ]ά.--- δ ἔθος (μδὺ τὸ δνΘ 
Ῥλταοηῃοα 418 89 υαΐνοσϑο ἩΣΟῚ τοοθϊοάγ, δπὰ 
ΤΆΔ 68. (86 θαᾶνθῃ δηᾶ ὑπ6 δαγίἢ βθϑῖῃ ἰὸ ὺ8 ἴο 
86 σἰαά. Τπὸ ΟΠ γιϑιϊδη 18 8 ὮΔΡΡΥ πιδη; δβηὰ 
89 ἱτ861 Ὀοίηρ ΒΔΡΡΥ 4} δγουπα δῖτα βυρα- 
{μΐ265 υυὶ τὰ ἶτὰ ἴῃ ἢἷ5. 1ογ.-ἸΟΒΌΒΜΎΟΒΤΗ : Οοάὰ 
8 ἀρδαῦ ἰο 1:6 Βον]ηρβ οὗ (89 ἱτηροπίίοηΐ, δαὶ 
(9 Ἰοαβὶ Ὑνῖβρον, δηὰ ουθὴ ἐμδ6 ὑποχργοαβοα 
δϑρίγδαίϊοι οὗ (16 σομίτθ ιοαγί, ΔΓ 8 σοὶ 
ἰο Ηἰπ.---αοα σογθγοι ἢ (Π9 δἷπ οὗἁἨ δ'τη Πο ἀοι ἢ 
ποί ΟΟΥ̓́ΘΡ ἷ8 ΟΥΤῺ δίῃ.---Ἴ πὸ εἴἶδεοι οὗἩΘ αοα 8 ογα 
ΟἹ ἰδ ἰδηᾶον Βοασί, ἰδ ἐεσργϑββϑὰ ἴῃ (})}0 ἰουομὶησς 
ποχὰδβ οὗ μ6 ΕΥδηρο δὶ, “ΚΤ Π9 Ποτὰ {μγπεαᾶ απὰὶ 
ἰοοζεά ὡροπ είεγ. Απὰ Ῥοίοσς γι θογοαὰ {9 
τοχὰ οὗ (6 ᾿οτὰ ; δπὰ Ῥοίθν ψοπί οαἱ δὰ ψορὲ 
Ὀϊυίονγ " (υκὸ χχὶϊ. 61, 62). ϑ8ιι. Ροίθυ᾽ ΒΒ ογοϑ 
βιγοδιηθὰ νῖς ἢ ἴδαυβ, Τοδροπβῖνθ ἰ0 (80 ῥἱεγοίηςς 
εἴδηοο οὗἩ ἴμ6 ὨΙγίηθ 6γ6 οΥ̓͂ ΟΠ τὶ ϑι.---Θρυ ΒΟ ΟΝ ς: 
παι ἃ Κι Πρ ἰδίπρ 15 βἷη ἰ [0 18 8 ρϑβϑί! ]οηςξ 
ἀϊβοαϑϑοὶ Α ὅγο ἰὰ ἴῃ θοποβἹ 119 τγϑ διηοί θ1 
ΟΌΡ βἷπ ἰδ γδρθθ Ἡἱΐη, δηὰ κὸ 6 ραϊ πουϊ πο 
πουηα 5076}}8 ΒΟΥΓΙΘΙΥ δπὰ ἰοτμθπίβ ἰΘΥΓΙΌΪΥ. ---- 
ΑΙΔΒ Ὁ ἃ ΡΟΟΓ βΒοὰϊἱ θη 10 Β88 ἰθαγηθὰ 18 βίτᾳ 
υὺ ἔογροίβ (8 ϑαυϊουν, ἰ ροθ8 πατὰ σὲ ἢ δὶ ἰὼ - 
ἀδ θα. --- πο (6 Βοὺ] ἀοίογ 68 (0 ΔῪ ον δηα 
Ῥ᾽ δὰ κυ ΐγ, δὈϑοϊαϊου 18 ΘΓ δἱ μδηὰ.--Ο, 
ἄθαν γοδήθυ, β᾽ ἐσαὶ οί [88 δοσορίοα ἰΐτπηθ, τγαϑὲϑ 
ποὺ (86 ἀδΥ οὗ δβαϊνείίοη. --ἾἿ ὁ οὐχ ἰο Ὀ6 88 α, 
ἴοαι μον ἴῃ π6 νὰ, ταῦτα τόδ ἶγ ἴῃ ὑπὸ Ὀγθα ἢ 
οἔ {π6 Ηοὶγ ϑρίεις; Ὀυΐ 4188} νὸ 116 116 τηοϊϊ0}- 
1658 ἴογβ, δηὰ 5ι1γ Ὡοὶ νυιῖϊ) Βθαυθη [86] ἴῃ νίονσ. 
886 ουἱηρ Ὀΐϊι5 οὗὨ αϑὶ οιϊου βθονν ΒΟῪ Βαγα - 
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ποῦ θὰ τὸ δγθ, ἔμ βδα Ὀγ 1195 οὗ ἱπῆτια ἐν πηδπὶ- | βίπρ ᾽ξ, Ὀ6θ 80] ἰο οἹαίπι ἃ 1οΐ ἵπ (9 φοοάϊγ 
[καὶ ουν Βο8 4.5] τοι; Δ ἃ νγ 1 {Ὁ] πιθῃΏ9Γ8.---Βοδάθν, [Ἰδπὰ ἢ 17 80, ρυ 8 ἰο οὐμθ.8 ἐμ ὙΔΥ οὗ 88]- 
πρδὶ 6 ἀοἰ και] Ῥεδὶαι ἢ Ηδνο γου, πὰ ροτα-  ναϊϊοη.---Ο. Α. Β.] 

ῬΗΑΙΜ ΧΧΧΊΠ, 

1 ἘΒοεϊ]οῖοθ ἴῃ {86 1.0ΕΡ, Ο γο τἱρῃίοουδβ: 
ΤῸ Ῥταῖθθ 18 ΘΟΙΊΘΙΥ ΤῸ (86 Ὀρτιρῃ, 

2 Ῥγαΐβο [9 [ζ0Ε} ψι ἢ ΒΑΡ: 
δίηρ υπῦο Εἰπὶ ἩΪὺ8 0Π|6 ρ88] [6 ὙΥ ἀπά δὴ ἰηβίγατηοηὲ οΟΥὗὨ ἔδῃ βίσίηρθ, 

ὃ δίηρ απο ὨΪπὶ ἃ ΠΟῪ ΒΟΩρΡ; 
ΡΙΔΑΥ͂ 8.111} τ ἃ Ἰουά ποΐβο. 

4 Ἐὸν (πὸ πογζὰ οὗ (86 1ζ0Ε} ὁ τὶ ρὰ ; 
Απὰ 8]}}] 8 ψΟΥΚΒ αγὸ ἄοηε ἰὴ γαίῃ. 

ὃ Ηδ Ἰογοίδ τἱρμύθουβηοϑβ δπὰ Ἰυαρηηρηΐ: 
Τὴο οαγίδ 18 1] οὗἨ [86 ρσοοάῃοββ οὗ (86 1,0. 

0 Βγ (πο ποτὰ οὗ {π6 1ζ0Ἐ} ψϑσὸ [86 ΠΟΑΥΘΏΒ τηδ66 : 
Ἀπά 4}] (86 μοβὲ οὗ ποῖα ὈΥ͂ 186 Ὀγοδίῃ οὗὨ ἢΐβ τιουίῃ. 

Ἰ Ηδ ρδίβογοί [Π6 ταῦθιβ οὗ (ῃ6 808 ὑορϑίμονς 88 ἃ ἢθᾶρ: 
Ηὸ ἰαγοίδ υρ ἴδ6 ἀθρίὰ ἴῃ βίογθῃουβοβ. 

8 [,οἱ 411 [86 οαγίῃ ἔραν (πΠ6 [ΒΡ : 
[κἱ 811 (86 ᾿ηΠδὈϊΔηΐβ οὗ ἴ.6 ποῦ] βίδπα ἴῃ α'τὸ οὐ Ηΐπὰ Ὁ 

9 ΕΓ [6 βρᾶῖζο, δηὰ ἰΐ τὰβ ἀοπδ; 
Ἦδς οομτηδηἋοά, δηά ἰΐ βίουά ἔδδβι. 

10 Τῆο 108} Ὀτϊηροίι {86 οοιπδοὶ οὐ [π6 Βοδίμϑῃ ἴο πουρβε: 
Ηδ πιδκοίι (86 ἀσγ]οοβ οὗὨ (Π6 ρΡθορ]6 οὗ ποῃθ οἰἴοοι. 

11 ΤΒὸ οουβοὶ οὗ 6 ΒΡ} βίϑηάρθίἢ [ὉΓ δυϑυ, 
ΤΕ ἱβουρδίβ οὗ Ϊ8 βοατί ἴο 8]1} ζϑῃθγαίοηβ. 

12 ΒΙορθοά ὦ [Π6 ῃδίϊοη ψοθο αοἀ 9 (6 ΟΕ; 
Δπά ἴθ ῥΘΟρ]6 τολοην 6 δ Ἅμόβθη ΤῸΓ ἷ8 ον ᾿π ΠΟΥ [Δ Π66. 

18 Το [,Χ0ΒΡ Ἰοοϊκοίἢ ἔγοπι ἤθανθῃ ; 
ΗΘ θοΒο] οἱ 411 [ἢ 6 Β0η8 οὗ πλθῃ. 

14 Ἑτομι [Π6 ρῥἷδοο οὗ ͵8 Ββαδιϊϑίίοη Β6 Ἰοοϊοίμ 
ὕὍροηῃ 811 ἐμ6 ᾿ῃπαριἰδηίβ οὗὁἩ (ἢ 6 φαγί. 

16 Ηδ ΤΆ Βῃ οί (Ποῖν ΠΒοδτγίϑ 8116 
Ηδ οομβί ογοίῃ 4}} ἱμοὶν τόουϊκα. 

10 ΤΆογο 'β πὸ Κίπρ' βαυθά ὃν (86 τυ ἰπἀ6 οὗἁ 8. Βοβί : 
Α ταὶ ρΒ ΕΥ̓͂ πιϑὴ 15 πού 46] Ινογοα ΟΥ̓ πυ ΟἿ Εἰγθηρίῃ. 

17 Α Βοῖζβὸ ὦ 8 νδΐῃ {μπϊηρ [ὉΓ ὩΣ 
ΝΕΒΟΣ 8841} ἢ ἀδἰῖνος ἀπῷ ὈΥ͂ ἷΒ στοδί βίσθηρίῃ. 

18 Βοβο]ά, {π6 6γο οὗ [86 1.0} ὧδ ὕροῦ {Π6ὴὰ ἰδμαΐ ἴδδγ Εἰπι, 
ὕροη ἴδϑῶι ὑπαὺ ΠΟρΘ ἴῃ 18 ΤΏΘΓΟΥ͂ ; 

19 Τὸ ἀρ! ἑνοῦ {Π6}Σ βοιιὶ τοτὰ ἀδαίι, 
Ἀπά ἰο Κοορ (βῆ αἰΐνο 'ἰῃ ἔτ η6. 
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20 Οὐχ βοὺ] παϊίθί ἰὸν [86 0ΒὉ: 
Ηὸϑ ὁ οὔῦ Βοὶρ δῃὰ οὐγ 8}}16]α. 

21 ἘῸΓ οὐχ Βοαγὺ 888]] τοὐοῖςθ ἴῃ Βΐπι, 
Βδοϑυβθ ψγὸ δυο ἰγυβίθα ἴῃ ἢΪ8 ΠΟΙΥ͂ ὨΔΠΊΘ. 

22 1,οἱ (ἢ γ πιογου, Ο 1.0ΒΡ, Ὀ6 ὕφ᾿Ροἢ 8, 
Αὐοὐτϊδρ 88 6 ὮΟΡΘ ἴῃ 866. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ,. 

ΑΒΒΑΝΟΕΜΕΝΥ ΟΥ̓ΤΗΡ ΟΟΝΤΕΝΊΒ.---Τ]}16 Ῥἱου8 
ΤΩ ΘΙ ΌΟΥΒ ΟΥὗἨ [86 δοηῃκγοχδίΐου ἃγΓὸ διηιπιοηδα ἰο 
εἶτο ἴἰο [9 ᾿ογὰ (80 »γαΐδε ἀμε απίο Ἠϊΐα (Υ6γ8. 
1.8). ΤῊΪ8 ἰ8 δαδοαῖ ἀροὰ 8 τοΐίογθηοθ (0 [9 
πδίατο οὗ ἰ8ὸ ψογὰ δηὰ πόοσκ οὗ Θοὰ (τετγβ. 
4, δ), ἐδ8 ΑἸταΐ ΚΥ Οτοδίου δὰ ῬΊΌΒΟΣΥΟΣ ἀδθα 
θ, 7), 88 γ)6}} 88 ὑμ6 ωζον οὗ 4}} 19 πνου]ὰ, πο. 
ἐδ ἴοὸ 6 ἴραγϑοα (γυϑγβ. 8, 9ὴὺ [1π δοπίγαβι ὙΠ 
ἐ8ο ἱδουρσῶιβ οὐὗἨ ταϑι, ΗἾ8 οἰ 0ΥΓ}8)] δηἃ ὉπομβδΏρο- 
ΒΌΪΟ ἄθογθοβ ἄγ Υἱοίου ου 3} οδτυϊθα ουὔἱ 'π Ηἷ8- 
ΔΟΥΥ (γογβ. 10, 11), ὑἐμπογοίογο ἐμὸ ρεορίθ ολοβεη 
ὉγΥ Ηΐπι ἴον Ηΐδβ ον, δγὸ ἰο ὃὉθ9 ο4]]6ἃ λαρρν (γ6γ. 
12). Το Οπιηϊδοϊοπὶ Κίηρ οὗἨ πϑαύθῃ ΟΌΒΘΥΥΘΒ 
81} (δέηγχθ (τοῦβ. 18-16); που] ]γ ρον 18 ποὶ 
{9 οδδο οὗ ΥἱοΙΟΥΥ δηὰ οὗἉ ἀθ] γϑγαηοο {Ὑ6Γ8, 160, 
17), δὺ0 (86 Θγ68 οὗἩἁ ἰδ Ποτᾷ δγὸ ἀϊχοοϊθὰ ὑροῃ 
ἐποὸ Ρίουδβ ἔον ὑμοὶν ἀθ] σοσθοθ δὰ Ῥγοβουυϑίϊοι 
τοῖς 18, 19); Βεῆοο πμαϊϊπρ διὰ ἰγυδβίϊηρ ἴῃ 

ἵπλ ΔΓ6 οββϑῃ ἢ Υ [86 τ οσκ οὗ {πὸ Δ ΙΒ 6 Υ8 οὗ 
Ηἱΐα οοηρτοραιΐου, δῃὰ 815 ὌΧΡτοθβθθ5 ἰἐβοὶ 88 
γγ6}} ἐπ ἰμ δ Κα] οοη 725 ὁ ΔΒ ἴῃ ογουβ λορέ δὰ 
οοηδάοηϊ »γανέν (γοτβ. 20- 22). ΤΠ 0} {118 οἱοδίης 
οἰδυδο 1.16 τοογοϑιηθηὶ οὗὨ ἰδβουχὶ σοίϊυγηβ (0 18 
Ῥορὶππΐηρ, ποθ 85 (86 οἷοθοδὶ σϑ]ϑίϊου Ἡ1Ὲ 
189 οἱοδθίηρ; ψοΡὰ8 οὗἩ πὸ ρυϑοθάϊης Ῥϑαϊαι. ΕΤοΙα 
ἐηἷ8 τᾶν Ὀ6 Θχρ]αϊηποαὰ ὑπὸ φοδίζϊοπ οὗὨ (18 Ῥ881αι 
ἷπ 18 ργοδοηὶ οσάοσ ἴῃ ἰῃ6 Ὀοοῖϊ,, γοῖ 1ὲ ΒΑΡΑΪΥ 
δ.ιοῦβ ὑπαὶ (π986 ὑνὸ ῬΒΔ]ΓΏ8. ΟΥἸ ΣΙ ΏΔΙΕῪΥ Βοϊοηχοά 
ἐοχοίμοῦ ( οπθιμθ), ΟΥ Δ΄ΙΘ ἃ ῥεΐγρ οἵ Ῥβ8]π)8 
(Βοικδὶ.), διυβουκὰ 86 {110 το 18. ἀβαδ}}Υ 
ΔΡροπαδα πῃ [819 Ὀοοὶς 15 αὐϑϑηῦ [6 γθ, ὙγΒιοἷ 18 
18:6 6880 ΟὨΪΥ̓͂ ἴῃ (6 τβὶ ὑτγο Ῥβδὶπιβ δῃὰ ἰπ Ῥβ. 
ΣΧ. [υἱά. 6860 ῬπΒδῚπι8 ἴθ {5:6 σϑάβοῦβ οὐὗἨ 818. ---- 
Ο. Α. Β.]. Εον Ῥβαϊπὶ χσχίϊ. ἢ88 118 θοῦγοϑ ἴῃ 
{9 ρεγδοπαὶ ἐχρογίοηοα οὗ δὰ ἴδυϑο 9 Ῥἢᾶ0 τΓ88 
ῬΓΟΤΙΟΟΔΙΥ ἱπροηϊίοηί, γού τὰ φαγαοποά ΔΟΥ 
διδνΐης σοη εδδεα Ὺἀΐδ δ'πδ, διὰ ἰΐ τοαϊηϊδὶηβ ὑδῖ8 
δ ΔΥδοίον οὗἩ ἱπαϊνί 8] (68. ΠΟΥ͂ οὐ ῬὮΘΥΘ ἱἰὶ 
Ῥ48868 ΟΥ̓́ΘΡ ἔγοιμῃ {μ6 ἀοβοτγὶ ρίΐοη οὔ (δ οοῃίΓαβίθα 
οοπάϊιϊοηβ δὰ δχρογίθησοδ ἰηΐο 8. ΒΓ Π]ΟΏΒ (0 
811 ὶβ σου ρΘῃΣοΏ}5 (0 ΚἰνΘ ῬΘΥΒΟΏΔ] ΘΧΡΥΘβ8, 00 
ἰο δἰ αὐῖ]8 } ΟΧΡΘΟΓΙΘΏΟΘΒ, ὉΠΔΘΥ δὲ αν ἰΓοαιτηθηΐ 
ἔῃ δἰ παῖ αν οἰτουτηβίδ 668, ὮΥ ῥΓαϊδίης θΘοὰ. ΤῈθ 
Ῥγοδϑηὺ Ρβαΐμ, οἡ 86 οἴ ν Βδηα, τθοΥ68 ἱβγοῦρἢ- 
οἱ ἴῃ [88 ἴοηθ οὗ 8 ἀνπιη ἀοίογταϊηϑὰ ἴον ἰδ 6 
οοηρστεσσίίοη αδ δορὶ, ὙὉΪΟῺ ἢ88 ἐϊ8 Του δἰΐοι ἴῃ 
189 λαρρῃν [εεἰΐησ ο7 δεσιτγίίῳ οὗ {80 Ῥ6ορ]0, 80 
ΚΗΟΝ ἰμδὶ {ΠΥ Δ΄6 ολοβοῆ δηὰ σεΐάεα ὉΥ ἰδ6 
Ογεαίον απά Κιΐον ὁ. (λὲ τορλοῖς ευογία 85 ΗΒ οὟἢ 
Ῥοορὶθ. ἯΙ ἐμὲ8 ἱποτουρι-κοΐης αἰ δ ΡΘπ δα οὗ 
οἰγουτηβίαδποοβ δῃὰ σμαγαοίον 1ὑ 15 ππϊπιροχίδηϊ 
δὶ 119 ῬΒ8]πὶ 88 {ὑπὶ69 ΔΒ ΤΩΒΠΥ͂ ΥΟΓΒ6Β 88 {80 
Ῥτονίουβ Ῥβδ]η, διὰ ὑμαὺ 18 υπάκιμθηϊα) ἰπουκχαὶ 
ΒΡΡΘΟΒΘΓΙΒ ᾿πη πο δίο }} αἱ (86 Θῃά οὗ {π6 ἄγει μ8]7 
οἴ ἰμο Ῥβδὶτα. 

.[οπογτον ἀἰογοης ἔποδο ἔπὸ ῬπδΙΤΩδ ΤΩΔῪ 6 ἴῃ ΒΟΙ6 Τ6- 
κἱ φεῦ γαῖ 186 οἷοθθ Γοθοπι δηοθ δηὰ [10 [ΓΘΩΏΘΗΥ ΓΘΟΌΓ- 
Ὠᾷ τοίθσθ ϑϑ ἰῃ ΟΧργοδδίουβ δηὰ ἰἢ δοηϊ πιϑηΐ ὑ0 ἐ89 ὑΓΤοΥ- 

ΟἿ Ῥβδίτω, ἕδυοσ [1.9 ἰάθα (μδὲ [Π9 το δα πι ἸΤΟΣῸ ΟΣ χὶ Π6 1} 

ϑίγ. 1. [ὕ9ν. 1. Ῥταΐδθ 158 ΘΟΣΏΘΪΤ .---ΗΠυρ[ο]ά : 
“ Τη15 πιοδὴϑ μα ἰδ ἰϑ τοῖν ἀμίψ 88 ῬΘ6]] δα ἴμαϊ 
ἰϊ χοὰἀουμὰδ ἰο ἐμποὶρ ΔΌΜΟΥ δηαὰ 18 8Π ΟΥ̓ΘιηΘηϊ, 
δυδὶ 88 ΟὨ [89 ΘΟΠΙΓΔΓΥ, δ] 6)66 ἰδ ἴο (με ἷν ΒΏΒΙΩΘ : 
Ὀδσδυδο (Π6Υ ΔΙΪοηΘ Βᾶῦθ ἃ Ῥθου] δν ἐχρεγίεποε οὗὅὨ 
(80 φογίουβ χονογσημηθηὶ οὗ ἀοὰἂ, δὰ 80 ἰοῦ 
αἴοπε ατὰ Πιιεα ἴον {1ι18.᾽ 

γεν. 2. ὕροιυ ἃ ἴθῃ εκἰσίῃβοάῦ Βδτρ ΪᾺν 
ἴο ἘΠ ).---ΕΟΥ (86 πιυδῖ68] ἱπδίγυπιοηίβ υἱά. [ἢ.- 
ἰσοἀυοιίΐοη. ΤΤδο Α. Υ. ἱπιργόορουῖν πηδκο8 8, 
Βορϑχδίθ οἰδιδα ζ0. δὴ ἰηϑίγυαπιοηί οὗ ἔθ} δι γί η ζ8. 
--Ο. Α. 8. 

γον. 8. ῬΊΙΑΥ τν9]}].---ΤῊ 6. ΟΧΡΤοββδίου (σοΡ. 
1 ὅδ). χνὶ. 17; 155. χχὶϊ. 16) ἰβ σίνθη 8 ἰοοὸ 
ὨΒΙΓΟΥ͂ ΓΟΙθΓΘΏΟΘ ὈΥ͂ Βοῖη6 πιο ργοίοτβ, δἰῖτοῦ (9 
ϑορί., ἰο {80 δέ, ὈΥ οἴοσβ, δον ϑγπιπι., ἰο {86 
»οιυρεν οὗ ἰὁ Ἄχϑουϊΐοη. Τ80 πεῖο ϑοηρ 8 ὁη6 ποῖ 
δοογὰ Ὀοΐοτο. ὅθ δῇ ΟΠ6 ΗΔΥ͂ Βρτΐπρ ἴγομι 8 
ἴτοδα ἱπρυ}]δο οὗ ἰδ μοδτὶ (βι16γ), βδ'ὶποο αοά β 
Κἴοντυ 18 ὩΘῊ ΘΥΘΓΡΥ τιοτγηΐϊηρ (Ηθημρεί.), νἰ μους 
ὨΘΟΟΒΒαΥΪγ αἰδιϊη χυϊδὶης 86} 7 ὈΥ ἰΐ8 οτἱ χὶ- 
ὨΔΙἰγ, οὐ ἱδικίηρς ἰΐβ τηδίθυϊδὶ ΟΥ̓ΘΡ, 88 Ρβ. χὶ. 4 
δὰ ΒοΥ. νυ. 9, ἴγοτηι. ἃ ΠΟΘ ΟΟΟΌΣΤΘΠΟΟΘ. Το γο- 
ἴοτο ἱΐ ἰβ 8 6189 οοῃποϊιϑῖοη ἰ0 ΒΌΡΡΟδ6 ὑμδὶ {818 
Θχργοβϑίοη 88 Ὀθθῃ δνοσνασάβ σοἀυοθα (0 ΔῊ 
ἱπδι χοϊδοδηὶ ἔοσιη)α, Ὀθοδυδα ἰξ ὁσοῦ ΓΒ πῃ δυο 
ῬΒδ τ 88 χουΐ., σχουὶιὶ., ΟΣ. Απὰ {Β6 6οῃ766- 
ίαγα, (δαὶ ὑ8ο Ῥβδαὶπι σϊχιὶ τοίου ἰο (μ6 αἾδδΡ- 
Ῥοδύάηοο οὗ ἐμ ϑογιμίδηδβ, ΖΘρἈ. 1. 16 (Ηἰ:- 
ΣΙ 5), ἸΙΔῪ 0 σοπῃοοϊοθα ΟΧΙΘΓΏΔΙΥ τὶ γοΣ8. δ, 
10, 16, θὰ οδπηοὶ θ6 ἀογνοα ἔγοπι {8680 ΥΟΣΒΘΒ, 
ΟΣ ὃθ δυρρογίοα ὈΥ͂ 8 σοτηραγίβοη οὗ γϑγ. ὅ στ ἢ 
Φον. ἰχ. 28, ογ. τογβ. 18, 14 νῖ(ἢ Ῥ8. χίν. 2, σιο ἢ 
ΘΟ ΡΑ βοὴ ὑμουρὰ ἱπρθηϊοῦδβ ΔΓ Υἱοϊθὶ, ΝῸΣ 
σδῃ ἰὰ Ὀθ9 αχρ]αἰῃθὰ ὉΥ {1:0 Σοίδθγθῃοθ οὗ Υοσ. 4 
ἰο ΡΒ. χχσχὶϊ. 8, ὕβογο ἰΐξ ἴθ βαϊά ὑμαὺ 2 θυ μ᾽ Β 
οουηβοὶ δπὰ ρῥτοϊθοίΐου 8ΓΘ Ῥγοσαϊβθᾶ, ΠΟΥ οδμ ἱξ 
θ6 τηΔάθ ῬΓΟΌΔΌΪΟ ὈΥ (9 Τοῖς ὑμαὺ 8 τη8α6, 
{μὲ (886 βοοά τηρηϊϊοποὰ ἰῃ Ῥβ. χχχὶϊ. 6, νοι 
Ῥδϑβοᾶ δΎΔΥ πὶ μουῦ Βδτπὶ 0 ἰμ6 Θη ἰΓο ΡΘΟΡ]Θ, 
τοῖσι 6 τοΐοττοα (ο [868 8ϑ8:ὶ0 ἰηγοδά, βίπος 8. 
Χχχὶϊ. ἐδ |κ68 οοηδίογδίϊοι οὗἉ 8 μοβὶἱ]θ ἱηνδβίου, 
διὰ Ρβ. χχχιὶϊὶ. 1 18 δοῃποοιθα σἱιπουὶ {1116 τ ἢ 
Ῥβ. χχχὶϊ. 11, πὰ [89 ρμοσγίδσὶ ἰῃ 8. χσχ. 10 ἴῃ- 
ἀϊσαίοϑ ἃ ραγιϊσαϊασ ουθηΐ, ΡΥΟΡΔΌΪΥ οὗ (86 σοοθῃὲ 
Ραϑί, ὁ ταῖρι ἀοοὰ οὗ 16 πδίΐοπαὶ 6οα. Νο 
ΤΏΟΓΟ ἰδ ἐμ ἀοπίχη οὗὨ [18 ““πονν "ἢ ΒοῺ ἴο Ὀ6 χϑ- 
κατε, νὶῖϊὰ (δ 9 ΙΩΟΥῸ δηοίθηϊ ἱμίθγΡργοίθυΒ, 85 
ἴοσ 80 δὲ ἃ βου βοΐ) ἔδδϑι, θβρϑοὶδ!ν 88 ΡΣ 

οὔθ, Ὀπὶ στο δἴϊεγπσαγαβ δοραγαιθα [Ὁ τδὸ ἐῃ [6 οοπ 
τίοη. πὸ ἤτοι υόσθὸ οἵ {πὶ8 Ῥββὶπι ἴδἶοθ ὉΡ ἀἷτοςτὶγ (ἢ 9 
δοῃτἰπαθηϊξ απὰ πογὰδ οὗ πο οἱοδίης τοτῖδοὸ οἵ ἔνδο μγουίουδ 
Ῥραῖὶπι. Τδο τοΐδγοῃοοα ἴῃ 81. 11. ἴο 180 ᾿υϑὲῖοο δὰ χοοάποαϑ 
οἵ Θοά {}}γ δοοογὰ ν ἢ [Ὧθ86 Θεπ ἰτηθηῖδ. Τδθ χοΐογθιςθ ἴο 
19 Ὀϊνίπο μονοῦ ἰπ ἴμο ογοδίίου δηὰ βογογητηθοϊ οἵ εἴθ 
ποιὰ ἰδ Ὠδὶγα] ἴῃ (6 οοπποοίίοη, Ἡογο [89 ρῥϑηϊεηςξ ἐθ 
τεὐοϊοίη ἴὰ ἰδο ζογαίτοηθιβ οὗ δίτιϑ, Θδρϑοίδ!ν ὃ πὸ ἕντο 
ἰάδρβ δἂγθ ὈὉτοῦκ!ς ὑο ΟΊ ΠΟΥ ἰπ δὰ ἔτ ΓΘ ογάου 'ῃ ἤβαϊπι χίχ. 
Τί ἰθ οὶ πηἰπηροτίδηϊ [μαὲ τος. 12 βδδογί 068 ἔμ0 δαῦλθ ὑὕ] 580 - 
ποθ ἴο [π:6 αϊΐοῃ δοὰ ῬΟΌΡΙΘ 8δ8 8 δεοτί ὑθὰ ἴο ἴ)ο ἰπεὲ- 
υἱάσδιὶ δὲ ἐπ θοχίπηίηρ οἵ Ρβ. χχχ. Τ}ὲ9 ἔθστὴβ διὰ δορῖὲ- 
τοθηΐβ οὗ υόσ. 16 βᾳ. ἃτθ ἰῃ δοοογίδποοθ ἩΪΠῸ δ. χυχὶϊ. 8, ὃ. 
Αὐὰ τὸ ἢἤπαϊ οὀχρσοβείομθ οἵ ἢορο δηὰ ἔγυδὲ ἰὰ ϑθονα δ 8 
Ἠο] πο88 δηὰ ΠΠΘΓΟΥ͂ ἴΌστη ἃ Ῥσοροῦ σοποϊυδίουι [0 Ἐδ)6 δϑελὲΥ» 
τοθηῦ οὗ Ὀοΐ ῬΒδ11,8.--Ὁ, 4. Β.) 



ῬΗΑΙΜ ΧΧΧΙΠΙ. 

ἀοε8 ποὺ πιοϑὴ ““ Βουπὰ οἵ ἰτυτηρεοίδ᾽᾽ (06 Τοί(9), 
δαὶ ἸΩΟΓΟΪΥ Βμουϊίη ας. Οὐμρ. Ρβ. χχνὶὶ. 6. 

ϑιγ. 11. γον. ὅ. Τ.6 ργοαϊοδίοβ, “ }υδβὺ δηὰ Ὁρ- 
τίκαι οὐ δομοεί,᾽᾿ ἃγὸ ποί ἴο θ6 ἰβίθῃ 848 8 ᾿δίϑυ 
ἀοεἰκπαιΐου οὗ [86 [8Γ86]1{66 ἐπ σοποτγαὶ (δυτοτ), 
δαὶ 825 δ δἀάγοβϑϑ ἰο (})}6 ἐγθ το γΒ οὗὨ [86 
σουφτοζείίου (Ἡδθηκεὶ., Ηυρΐ.), γοὶ δο, (μαὶ (ἢ 9 
πειίοπδὶ δοηΐγαδὶ οὐ ἰμ9 Ῥθορὶθ οὗ ἀοὰ πὶ} 
Ββοοί"θ πδίϊοῃβ 18 δὖ {Π6 βδ)60 ἰΐτπηθ ἱπαϊοαιοα 
Ὁγ ἐἷὶϑΘ οχργοδϑίοῃ; ὙἘΠῚσ οπδγδοίοσὶσοϑ ἐμ6 
ἀεδιϊηγ οΥ̓ [5τδο]. Οομρ. Νυμ. χχὶϊὶ. 10. 

ϑιν. 1. Ψγ. 6. Βσϑαῖδ οὗ ἘΠ. τοῦτ --- 
Τμο οοπποοϊΐοη οὗ ἰἰθ86 ὑνψὸ Θχργθδϑίουβ δηὰ 
(βεὶν τεϊδιϊος ἰο ἐμ 6 ἔογωθτ Βα] οὗ () ὁ γϑσγϑδο ἀο 
Βοὶ ρου ὑμ6 αἰγεοί τοίθσοποθ οὗ δῃοϊϑηΐ ἐπίοῦ- 
Ῥτοίογε (ὁ {πὸ ἀυγροείαίίς ϑρέγι οὗ ἀοὰ. Βυὲξ ἐἶι9 
Ὀππιἰ δέ 6 10 Γαδ ΓΘΏΟΘ ἰο {86 εἰ δίογΥ οὗ ογϑαίἱοα, 
8 δ οἰδδ.-υϊγ διχαϊ ηϑὲ (89 τηοάογη ἐπε ίαίίοπ οὗὨ {π18. 
ΟΣΡΓεδδίο ἰοὸ {Π0 τηϑϑηΐϊπρ οὐἨ τμίέίεγαποα ἩἘΜῚΘΒ 
ἰδ ἐγποηγτηοις ιοἷἱλ ἰλα οοτὰ 188. χὶ. 4. Απὰ 8ο, 
ἱγ τ89 ἰπἰοχργοίδιϊου οὗ γυαοῦ δ8 ὀγεαίλ ἰβ ἰο ὯΘ 
τοιδίηθα, τῷ τοῦδ γοὺ {πῖηκ οὗἨ ἐμ οτγϑαϑιΐτθ 
θιπἰροίθμοθ δὰ Ὀσγϑδὶ οὗἉ ᾿ἴΐο, ΦοὉ χχυί!. 8; 
ΣΧχχὶὶ. 4; Ῥβ. οἷν, 80 (Ηφημρϑί.), δηὰ [89 το]δεῖνο 
ἘΧΡΡΟδδίοΏ8 8ΓΘ ΟὨΪΥ͂ ΒΥΠΟΜΨΙΏΟΙΒ “ἴῃ 80 [ὉΥ δ 
ἰδογθ ἰ8 γϑοῃμάογθα ρσοιηϊηθηΐ ἴῃ ἀαδαν ποὺ ΟὨΪ 
ἰδο ογοδίνγο ρονγοῦ, Ὀὰὲ ἸΣἸκονγῖβο πϊβάοτη (6 Σ. 
Σ. 12; ῬΥΟΥ͂. ἰἰϊ. 10), τ Ἀ11|8ὲ ἴῃ σωαοὶ ΡῬεὴ ρανίϊοα- 
ἰδΣγ (80 νἱ δ) σίπρς ῬΡΟΟΡ οι Ὀγδοϑὰ ἰπ {πὸ [ΌΓΠὶ 
οὔ ἰδο ποτὰ (ἰμὸ ορογϑαῖίντο Ὀγθαὶῃ ἤγοιῃ Οοὐ᾽ Β 
ΟΝ ᾿πίοτ 8] δίῃ στο). (8167). 

γεν. 7. Εἶο καϊβουϑὶδ ἴ80 τνϑῖϑσο οὗ τ 6 
δθα ᾿οΟΡΘΌΒΘΣΙ 88 8 ΠΘ8Ρ.-- 9 ΗΘΟΌΣΘΉ ΡΔῚ- 
εἰοὶρί65. πὰ ἐπΐθ δπὰ (86 10] ς οἷδυδο ταὶχαὶ 
ἴῃ Γποβοῖ γὸ8 ὯΘ ἰγαπδἰδίθα Ὀγ 8:6 ρῬογίϑοι 88 
᾿ΔῚ 88 Ὁ ἰ6 Ῥγοβϑοηὶ. Τ8θ διἰγυοίυγο οὗ ἰδ6 
οἶδυδα, βονγϑυοτ, ἴῃ ἰἰ8 γοϊδίϊου ἰο 86 ρῥγονυΐουβ 
ΕΣΒΟ ἴαυοῦϑ ἰπὸ Ἰαἰῖ6᾽. ΕῸΥ βἷποθ οι ονδὴ 8 
Βοὶ ἐιὸ διιῦ]οοὶ οὗ ἰῃ9 γγονίουβ υϑγβθ, ἃ 6]036 
ϑοῃποοίΐοη οὗὨ (δ6 Ῥϑνίἰοὶ ρὶο τὴ ἰ0 ἀπά αὐ τ} 6 
88:10 ἰΐπ|6 8 ᾿ἰπηἰαιΐου (9 (Π6 ἔδοί οὗ 1} Οτοθδ- 
ἐοπ, πρῖο ἢ ὨΔΡΡροη θα οὁη06 [017 4}], ᾶγτΘ ὁσχοϊυάοά, 
δουρὶ ὁυθὴ (06 ΟἰΟ56} ΘΧΡρΥΘδδίοἢϑ ᾿ἐκον Ἶ88 
ἰδκο ἐμποὶν ἀδρδιίαγθ ἴῃ ρμδγῦ ἔγοτα (818 ἴαοἱ. ΤΏ6 
οἶδυϑ9 5 ἰπἀοροηάθηϊ δηἀ ΟΧΡΥΘ83605 δὴ δϑϊάϊης 
δηὰ οἰαγασίογὶδίϊο δοϊΐοη οὗ ἀαοὰ: κἰτιῖϊαῦ ἰο 
γοῦ. ὅ. Ταΐθ ἰ8 ἡ κονν89 ανογοὰ ὮὈΥ (89 Ζ0]1ὃὸν- 
ἷῃξζ ἜΧργοϑβίουδ ΕῸΣ ἰδ σοιαραυίβοη οὗ ἰμ9 
᾿ἩδίεγΒ οὗ (89 δ68 ἩΪ ἃ 698 οὔ 5|ιϑᾶγνϑβ (188. 
ΧΥΪ;. 11 ἀφοΐϊάο8 ἴογ ἐμὶ8 τοοδηϊῃᾳ) Γοϊηΐη δ 5 
οὗ (89 ΒΔΙΥΒΕΥΘ οἵ ΕΣ. ΧΥ. 8, 1 κα νν 186 08. ἰἰὶ. 18, 
16; Ῥβ. Ιχχυϊὶ!. 18, τωϑηιϊουΐπς τὶν [80 ϑδσηθ 
ὀχργοδδίοη ὑπ ἰοουΐ πρ ῸΡ οὗὁὨ [10 ψγαίθγβ ὉΥ ἃ 
τϊγδοὶο οὔ Ὠυὶνὶπο Ομμπὶροίθῆοο ἴῃ ἐδ6 Ῥδδββδρθ 
οὗ ἰδ9 [βϑγϑ6]1165 ἐβγοι 86 Βοὰ 86. Βαὶ 
Βοτς ἰμΐ8 ἴδοῖ 88 βῦοῃ ἰδ ποῖ πιοπίϊοηοα, δυΐ ὮΥ 
(86 ομοίδο οὗ πνογάδ (9 ἰάθδ ἰ8 οδὶ δὰ ἕογί ἢ οὗ 
80 νδίοσβ οὗ ἰμὸ λίσὰ βοϑ, βοῆς ἃρ ἀρονο 
χοί μο]Ϊὰ ἄτι ἰοχοί μοῦ ὈΥ {86 Ομμπὶροίθηοθ οἵ 
αοὰ. ΤΒΟΥΘ 18 ΠΟ σϑίθγοποο ἰῃ ὑπο ἄγβί 6) οὗ 
(86 τ γ80 (0 ᾿ἰ πη ἐδ 1018 ΒΌΘΝ 885 ἴΠ 080 ζογπιϑὰ ὈΥ 
(6 ὈΔὴκβ δηὰ πὸ Ὀθὰβ οὗἩ (μι νδίθγβ. [1 νὶϊὰ 
ΟἸοσίο. δὰ Ηαυρί. δὰ δι ἀϊἼ 98] ἱμουρδὲ ἰ8 αὐ ἀοὰ 
ἀπάον (Π6 ἄρσιυγο οὗ γμαγίδίεα λοτγτγεὶ, τ αἰϊδὶ ἰὰ ἰα ἰῃ 
οἶδοῦ τεδρεοίδ ἃ ἔσθ οχρίδηδίϊΐοι, ἰὺ αἰ Ρ] 8668 
(δ γοΐπὶ οὗ οοπιραχίβου αἴγθη ἰὰ (με ἰοχί. ἴῃ 
ἐδὸ ἰσδπδϊδιΐοη οὗ Εν δ), ΚΌΠΟΣ δα 8}} δηοϊθαὶ 
ἰαιεγργοίουθ, “88 ἰπ 8 Ὀοί16,᾽᾽ τὸ τουδὶ σοδὰ 
πδὰ [1)-- Ἴ)02)] Ἰηδίοδὰ οὗἨ πδὰ [)], π6 οοσζοοὶ 
ἸΒοδδηκ ΟὐὗἨ ἩΒΙΟΝ γγδ8 δἰγοδὰυ κίνϑωῃ ὉΥ Οαἰνὶπ 
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δὰ Βυάΐηζς. αὔον ἰ:6 ἘΒδοθϊηδ. ὕπάον ἰδ6 
“4 Ὀοιι16᾽" πδὲὰ οϊθη υπάἀογβίοοὰ ἔδο οἰοι, δὰ 
(65 (ΠΥ τπουχῃὶ οὗ (88 ὉΡΡΟΡ ΟΥ̓ ἠεαυεπὶν 
Ναίογθ. Ηἰισὶς {ἰκονγῖβθ σοΐοσ ὑδ 8 ραβϑβαβὸ 
ἰο 1ἷ5 Βοδυθηὶγ οσοδῃ (200 ἰχ. 8), τ ἢ 16} δοοοτὰ- 
ἰης ἰο Φοὺῦ χχνὶ. 8, ὈὉΥ αἰπὶ οὗ (6 Οἰμηϊροίθησὸ 
οὗ αοά, ἰβ Ὀογηθ ὈΥ ἴ"6 οἱουἀδ πνινμουΐ (δ οἷν 
Ὀοίης ἴοση, δηὰ (μΐἷϑ δἰ μοι δα ἰγϑηβὶδίθβ: ΗΘ 
γοδίγαϊῃηϑ 88 τ ἴἢ 8 ἄἀϑ. ΕῸΥ 8181 ἃ γα] ἀδπὶ 18 
Ῥἰδοδὰ ἰο {πὸ ϑαυι Ὁ} 868, θοθο Ομδγαοίον ΑΒΓ 8 
ΓΘΔΒΟΏ [0 ὙΟΠῸΕΙ δἱ {π6 ρσγοδίηθβϑ οὗ αοα, (76Γ. 
Υ. 22), Β6γΘ 8 οοπιραγίδοη 18 δυρτοϑδβοὰ. Αἱ (89 
δβϑῖδο ἰἰι6 Ηἰιξὶς ἰαγ8 Θὰ ρδ5ἷ8Β ὉΡΟῚ ὑΠ6 οἷ066 
οοπηθοίΐοι Μαΐοῃ δυῖδοβ ἔγομι (18 οχρ]δηδίϊοη 
ὙὙΠῊ τὸν. 6, δηὰ Ὁροῦ ἰΐθ οἰτουπιϑίβησθ, ὑπαὶ 
αἰϑουθοτο ᾿ἰκονίδο (0 οὉ χχχυῖ!. 22; Φογ. σ. 18; 
ϑ᾽γ. χὶἱ, 14) ΟὨΪῪ 89 ΒΘΔΥΘΗΪΥ ΓΟΒΟΥΟἶ ΓΒ 8ΓΘ 
68}]9ἃ ἰγοΟΔΒΌΓΥ, 88 ΒοΣΘ 10 (6 βοσοῃὰ δ4}Υ οὗ [89 
γογδθ. Απὶὰ βὸ 89 σχϑίδτϑ (ἷ8 88} 7 ἘΣ κα νἶϑο ἰο [89 
ΒΘΘΥΘΩΪΥ ψαίογβ. Βυὶ ὈἿΠ, πίοι, δρασί ἔγομι 

ξ 

(π6 πἰδίοῦγ οἵ ἰδ Οτϑδίΐοη δπὰ (δ ΕἸοοΐ, ἰβ οὨἱν 
Τουπὰ ἰῃ Ῥοοίϊοαὶ ρῥίθοθβθ, ἀθηοίθβ δοῃϑίδῃ } Υ (89 
τοδυῖης δηὰ υπΐδι οι 4 010 ἀορί. Ηονοτυοσ, ἱἰ 
8 ὩΟὺ ὨΘΟΘΒΒΑΤΎ, ἰμογοίοσο, τ ῖ1}} (6 ΒΑΌΌΪη8, ἴ0 
ὑλ Οὗ ἐμ ψαῖοτβ ὑπάεγ (δά εαγίδ, Δοοογαϊηρ ἰο 
6θοῃ. νἱϊ. 11. Τμο γοΐδγθηοθ ἱπ Ὀοὶὰ Βαῖγο8 οὗ 
(16 Υϑ γ890 5 ἰο οοάδβ οὗ ἰμο 868, υϊοι ἴῃ {ποῖ 
ΔΡραγθηὺ ἰγγοζυϊασὶγ τὸ βυδ᾽]οοίθα ὈΥ Οοα᾽ 5 
»Ῥοιῖρον ἴο Ἠΐδ εοἱὲὲ (36τ. ν. 22), δῃὰ ἀγὸ Βοϊὰ ἰο- 
ον δηὰ βιογοὰ ὉΡ ἴον 89 ρωγροδεβ οΓ ἰδὲ 2) ,- 
υἱηε λουξελοίά. 

ϑιν. ΤΥ. 9. ΕῸΌΣ Εἴθ βαϊᾶ βῃᾶ 11 νυϑ8.--- [ΤῈ 9 
ΗἶἼ: ἰ8 δα ρμδίῖο ἰη ἐμΐ8 δηὰ 186 70110 νη ρ; 6141189]. 
Τιῖΐθ τοΥ86 Σοΐοτθ ὑδοῖς ἰο (86 οπηπϊροίθποθ οἴ 
αοὰἀ βῆονῃ ἱπ ἰἰἸ9 Ογθαίίου (τηοϑὺ ἱμίογρυθίθυβ, 
ὙΠῸ (86 δποϊθηὶ ἰσϑηϑ᾽δι  0}η8), 88 ἃ το γ9 [ὉΓ 
8}} τγθῃ (0 ἔϑδν δυο} 8 Θοὰ 88 ἰμἷ8. Το ἴδβκα ἱὶ 
858 ῥγοδϑιΐ (Μαϊοῦ, θο ειίο, }6111280}}} 60ῃ- 
ἴουπὰβ δρρὶϊοδιίοα πὴῖϊ ἱπιογργοίδιίοη. ΤῈθ 
ΒΌΡΡοϑἰ(ΐοα ὑπαὶ {18 ΥΘΥ80 ΓΘίΘΓΒ (0 {ἢ} Β8ΠῚ6 
ἴαοῖ, τυ ἰοἢ 18 ΤΊ τ Οἱ ΘΑ ΥΙΥ αἰνϑη ἴῃ τον. 10 (Ηἴι- 
Σἰ ζ), δηὰ τοϊδίββ (ὁ 8ὴ ϑυθηΐ Μ 16]. ΟὨΪῪ ΤΘΟΘΕΙΥ͂ 
οσσυτγγοὰ ( ηθτη8), Δ ΓΒ68 ἔσο {8 6 ργθβαταρίϊοἢ 
ν᾿ δἰ ο ἢ 888 ποὺ θ6θῃ Ῥγουθά, ἰμαὶ ἃ δβρϑοΐαὶ ]δίο- 
τἶ6α} ΟΟΟΌΓΥΣΘΠΟΘ 1119 {818 τᾶ (116 οσσαβίου οὗ (Π}8 
Βοηᾷ. ἴπ δοῃπροίίΐου πὶΐπ (18 ἱπιογρσοίδιϊοη, 
Ηἰιεὶς υποτβίδπ 8 ὈΥ [86 πυθημκοῦ πιθηϊϊοποα ἴῃ 
γον. 19, τοδὶ Βυῦ χουν, τυ ῖο ἢ ἰοοῖὶς Ρ]800 δἴτον ἐμαὶ 
1} 9 ΡΘΟΡΪ6 οὗ μ6 σου ΥΥ μαὰ Ὀ6Θ ῥγϑβϑϑὰ ἴο- 
κοίμον ἰηΐο {86 βίγοῃρβ οἱΐλθβ (96. Υἱῖϊ. 14; ἷγν. 
δ). Ταὶβ οσχργοββίομ, ΒΟΝΘΥΘΥ, ΠΥ ὯθΘ ΙΔΟΤΘ 
ΘΒ ΪΥ (Δ Κ6ῃ 88 ἃ ἀοεὶ σῃαίΐ οι οὗἉ βγοαὶ πϑοὰ δηὰ 
Ροσὶϊ οὐὗὁἩἨ ἀοδίῃ ἴῃ φοῆθσγαὶ, 88 Ῥβ. χχχίν. 10 βα.; 
χχχυὶϊ. 19; Φοῦ τ. 20, δπὰ οἴδῃ ἰῃ [16 Ῥτο- 
ῬΒοίϑ9. 

[ϑιν. Υ. Ἴοτβ. 10-11. Ῥογονμθ: “ἢ ΑΥΟΣ Βρθδὶε- 
ἰπᾳ οὗ ἀοὐ᾽ δ᾿ ῬονΘΥ ἴῃ Οτγοαίίοῃ, (.10 ῬΒΔ᾽ δὲ Κ068 
οῃ ἴο ϑροβδὶ οἵ Ηἰβ Ῥγονίάθῃοθ 88 ογάογίης [89 
μον, ΤΒΟΤΟ ἰ8 ἃ ταϑηΐϊοδί δηϊὶ μοϑὶβ Ὀθίύνθθῃ 
«6 σοι 8615 δὰ ὑπ6 ἰδουρ) δ᾽ οὗ θη ὙὙΒΙΘὮ 
ΖοΒονϑὰ ὀγίησε ἰο παισλί, δπὰ “ (16 ΘΟ 8619 δπὰ 
(που ίδ᾽ οὗ οι ονδι τ ἰοῖὰ αὐΐάδ 7οτϑυετ.᾽" 

γον, 12, ΑἸεχδπάοσ: “ Τιΐδ ἰ8 (86 σοδίσο οὗ 
ἐδ9 πβο]0 Ῥβαΐπι, (Π6 σοποϊυβίοη ἔγοπι τ μβαὶ κ068Β 
Ὀοΐοτο, διὰ {86 ἰοχὶ οὐ ἐθθτηθ οὗ 8}} ὑπαὶ [Ὁ] οὐ. 
Ὁπάον ἐδιὸ ζοιθγ) Ῥσοροβὶ οι ἰβ ἱποϊυ δὰ ἃ ραγ- 
εἰσυϊαν ζο] οἰ ἰδιΐοι οὗὨ [δγϑοὶ 88 ἐ.6 δοί 8] δ οἷο 
διὰ μονίίαμο οὗ Θαοά, ἑ. 4., οἴ.οΒθα ἴο Ὁθ ΗἸ 8, 'π ἃ 
Ῥθου αν 86089, ΕΥ̓͂ ΒΕΓΘα ΒΥ βυσοσοβϑίοι, ἐπσοῦ ἢ 
ἃ. Θο0 180 οἴ Δ.68."--Ο. Α. Β.] 
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δίγ. ΜΙ. [ὕετβ. 18, 14. Ῥγοῖὶ Ηΐδβ Ῥτονϊάδῃοθ 
{16 Ῥβαϊιωΐθὶ ρᾷ8868 οὐδὺ ἰο ΗΪΐβ Ο"πηηιδοϊδηοσε. 
(ομΡ. Ρββ. χὶ. 4; χὶν. 2.---ΟὉ. Α. Β.] 

γον. 1δ. Εσαλθσ οὗ ἱὑμοὶσ μϑασὶβ δ]1] δὲ 
ὉΣ2ΟΘ.--Τὴς χοΐογθησθ δογα ἰ8 ποί ἰο σουεγπὶπσ 
86 θα (ἱαΠ61) 88 ἰπ ῬτοΟΥ͂. χχί. 1; 26γ. χ. 28. 
ΒΥ οι ρμαβίσίπρ (Π6 ραν οἰ ρὶο (ΠΠθηρβί., θ6}11Σ.) 
ἱμότο 1 χαϊηρα {Π6 1468 οὗ 8 οοπίποα δὰ 6580}- 
(41 δοἰΐνιιγ οὗἩ αοἀ ; Ὀαϊ {λὸ νογὰ ἰϊ56]7 δὰ 89 
οοηϊοχὶ Ἰοδὰ ποὶ ἰο ἃ ν᾽ ἐπήμεποα νὶ ἢ γοβρθοῖ 
ἰο “ογπιῖπο ἰλε ἰλομσλία οὗ ἴὩ6 παανί, Ὀυΐ ΟὨΪΥ ἰο 
180 ογεαίΐοα ἰοτιπδίΐοη οὗ 86 ἰοατί. Τὸ οὐϑν- 
Ἰοοκίης δηὰ 1υἐϊοἷα) δοιϊνῖγ οἵ αοἀ ἀφεονὶ θὰ πη 
γοτ. 18, 14, αοἀ οχογοῖϑοβ ἴῃ ἰδο ἱποίοϊὰ 68- 
ῬΔΟΙΓΥ δἰδίθά ἱπ νοῦ. 16. 1 ἽΠ᾽ βἰοοὰ δἱ 19 Ὀ6- 
εἰπηίης οὗ ἰδ} τοῦβθ 88 Ῥβ. χὶΐχ. 8, 11, ἴΐ σου] 
ᾶγθ ἰο Ὀ6 τοΐεγγοὰ ψὶῖὰ Η παρε] ἰο Ὀοὶἢ οἰαυ 68 
ἦη ὑπο δἰ ζει δοαίίοη οὗ ραγιίεῦ ας. ἴι8 ρσοβθηί ρο- 
δἰἰἰοῃ, ΒοΤΘΥΟΣ, 18 ἴῃ ΆΥΟΣ οὗὁἨὨ 89 811.8] πιοδῃ- 
ἱπς : 811} δἱ οῃὔοϑ, διοχζοίμου. Τδοὸ γι κχαίθ σγϑὰ- 
ἀογβ {Π|8 ἰάοα οὗἩ Ὀοίηρς νἱϊουαὶ οχοορίΐοη, ὉΚ 
εἰπισιϊαίπι αἴνον [86 ϑὅθρί, κατὰ μόνας, ᾿ἩΜὶ]δ80 (116 
Ρίαγαὶ καρδίας ἰβ Ραΐ ἱπείοδα οὗἉ {Ππ|0 δἰρυϊαν. 

ϑισ. 11. γεν. 16. Τὴ) ἴεσἰπρ ἰ6 οϊ μο6]ρΘ6ᾶ. 
--ο͵Ἴ δὸ δνιΐοὶο Ὀϑίοσο πιεέδολ ὑλαίζοβ (μ 6 ἰγδηδ] αι θη 
“πὸ Κίηρ᾽ (09 οιία [Α. Υ.1) ᾿πβαιαϊββί 019. 
ΤῊΘ ΡΑΡ(1010 οὗ ποχαϊΐοι 15 ἰο Ὀ6 τοΐογτϑὰ ἰο ἐμ 
ἘΠ ΡΙΣ αὶ βίτοηρ δια ρ 5818. Οομιρ. ΕΠ 4], 
ἢ 821, α. 

[ὑεν. 17. ΤῈ Θ Βοσαθ ἰβ ἃ ἄϑι πίοι ἔοσ Ἀ6]Ρ. 
--ΑἸοχδηάοε : “"“ἼΤ)θ ἀογδὲ τ᾿πϑϑηὶ ἰ8 ἴ1Ὡ9 Ὅ28.- 
ΒοΓΒ86, δῃὰ ἴ8 βδἰημκ)οὰ ουὺ 88 ὁη9 οὗ (16 οἰθιμ θη 8 
οὗ ΠΣ ΔΥΥ δβίσθηρίῖ ἰπ ψ οὶ (8.6 δηοίθη8 ΤΟΓΘ 
ΘΒρ6Ο61Δ}}Υ ἀἰδροβϑὰ ἴο ἰσυδί. Μά. 8. χχ. 7; 8. 
Χχχὶ. 1-ὅ, Α ἐΐδθ, ἃ 14]86]:οοά, ἑ. 6., βοπιοϊ βίης 
νι ΐο ἢ ἀδοοῖγοβ δηὰ αἰδαρροίηίβ {0 δου ἤάθησο 
ΤοροΒβαᾶ ἴῃ ἰι,"--Ὁ. Α. Β.] 

[8διὲγ. ΥΠΠ11. γόγβ. 18, 19. ΑἸοχδπάδυ: “" 119 
{Π6 τηδίοΥἿ8] δίσοηριὶ οὗὨ οἰ ον θη 761}5 (0 ΒΟΘΌΓΘ 
{6πὶ, {πόο80 τὸἢδο ἴθαν ἴΠ6 [οτὰ δηὰ πορο ἴη Ηἰβ8 
ΤΩΘΓΟΥ͂ ΔΓΘ ΒΟσΌΓΟ Ὀθηθδαίβ ΗΙ8 νυἱχιϊδηὶ ἱπβροο- 
ἐἰοι.""--ΟΑΟ. Α. Β.] 

ϑίγν. 1Χ. Ἄόογβ. 20-22. Ιῃ (ἰδὸ ἤγβι δια] οἵ (ἢ 9 
γογ80 ΗΘ ΒΘ ὈοΓ δηΐβ δὴ δἰυβίοη ἰὸ αδῃ. 
ΧΙ ὶχ. 18, πὰ ἰδ9 Βοοομὰ δια} ἰο Ὠευϊ. χχχὶϊ!. 20, 
29. [ΒοΥ 8ὴ οχρίδηδίϊοῃ οὗ λείρ, δηὰ δλϊοὶά,, υἱά. 
Ῥϑα. γν. 12: σ' 14: χχὶϊὶ 1]: χχχ. 10. Ῥογοσῃο: 
“ ΦΤ18 διε υἀθ οὗὁἨ Βορὸ δῃὰ ἐσιυϑὶ 18 ἰ86. διιϊιὰ 
οὔ 86 Οδαγοῖ ἰὴ 411} αιζοϑ, Ὁ δι) ἰδ ηοἱ γοῖ 84 6 
Ῥοτγίροι ; δ. ἐλ 6:8]. ΟΠ τοῖ τγδ8 ἴῃ 6. Βρ6οἷδ] 
Β0η89 (086 Οδυγοῖὶ οὗ ἰδ6 ζυϊαγα, δὰ ἱποιοίοσθ 
ΑἾθοῸ ἴῃ 8 ΒρΡ6618] ΙΠΔΏΏΘΡ 8 Ἡδίιΐης δηἀ Βορίης 
Οἰαγοῖ.. Τὰ9 σι 0160 ΒἰΒΙΟΥΥ οὗ ἴϑγδοὶ πιδὺ ἰη- 
ἀοοα ὃ6 ϑυπιιηθὰ Ὁρ ἰπ ὅδοοῦ᾿ 5 ἀγίῃρ πογάβ: “1 
ΤΣ, Ω ἴοΣ ΤΥ βαϊνδιίοα, Ο ἴωοσὰ,᾽, "--Ὁ. 
Α. Β. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΗΙΟΑΙ͂, 

1. Το δοίεπιπ δὰ ἐλαηχίωϊ ρναΐεε οὗ αοὰ ἴη (89 
οοπρτγοζδιΐοη σΟΥσΒρομὰβ ου ἐδ6 ὁη6 δ'ἀθ πὶϊὰ 
116 ιτοὐ οΓ αοά, ΝΟ ὈΥ Ηΐδ Ργορὶιοὶ μα8 ἀθ- 
Ἰδη 64 1, ὁ (δ) 0 οἶμον δἰ ἰβ δρργορτγίαίθ ἰ9ὸ 
116 ὡργίσλί, πἘῸ ὉΥ νἱγίαο οὗ {πον ροδίϊϊου ἴῃ ἐδ 9 
σοηρτοζαίίου δηὰ ἰο αοά, ἴῃ (ἰ6 Ὁ] ] οηί οὗὨἁ ἐπὶα 
ἀυ οὗ π6 Δρρτοργίαίθ γοοοχηἰϊϊοη οὐ Θοά, δτὸ 
80]9 ἰο χἷνο δωίαδίς ἐχσργοβϑίοῃ ἰο ἰΐ. Τ οἷν ᾿υὉ]- 
Ἰαιῖοι δ λ8 ποῖ ΟὨΪΥ 85 118 δυ υ᾽ἐσὶ {π 6 σίοτγ οὗ Θοά, 
Ὀυΐ ὀχ ἰ Ὀ115 186} 1ΠἸκονν 86 85 8 70οΨ ἐπ δε ζονά, 
ψΠἴοῖϊ 4008 οὶ ἀοβρίθο {0 26 ο"΄ ατί, γεὶ οἴω- 

ῬίογἝ ἰὰ ἴον 9 λοηοῦ οΥΓ Οοά, ἐποουγασες ἰο 50 
ἰκο-πιἰπάσα ἰο Ῥγαΐβδο αοα ὈΥ͂ Ῥογβοπαὶ, ζογουδ 
οοπἤδδῖοπ, διὰ ἰδ ἐπι ρ6 16 ἃ δὰ ὁπθυ]οὰ ἰο ππδῖθ 
Κηονπ ἴῃ πεῖ ΒΟΠ68 δη ΠῸῚ ὙΔΥΒ (6 τοπονϑᾶ 
66] Ὡρ 8 οὗ 186 ϑασί, “7ο (86 υπτὶρμίθουδ 89 
Εἴοτυ οἵ αἀοὰἂ ἰφ ποὶ ἐπ δβυδ᾽)εοὶ οὗὨ ἸΟΥ δῃὰ οὗ 
ῬΓδὶβθ, Ὀυι οὗ [ΟΥΤΟΣ δηὰ δυδγβίοῃ.--- ἰδ ἃ βοὰ 
βίζι οὗ ἐδ9 ἀοοϊΐθ οὗ ἴμ9ὸ ΟΒυγο;; θη 86 ἀ6- 
Ιηδηα ἴο βίης Ηΐῃλ ἃ ΠΟῪ Βοηκ 'δ 0 ἰΟΏΖΟΥ 6ΧΟ6- 
ουϊοὰ. Τμδ πιοῦθ οδγοῦαὶ (θη τηυϑὶ ἴὺ δα ἴο 
ῬΓΘΒΘΙΥΘ 118 οἷά δοηρδ᾽" (Ηθηρδι.) Οομρ. Ῥβ. 

2. Τδὸ ἱποχβδυβεῖ Ὁ]0 γεαδοη ἴ0. Ὀτοδκίηρ ον ἢ 
ἴῃ ΠΟΘ ΒΟΏρ8 οἵὁἨ ργδίβθ, δῃὰ {89 7Γϑβϑὴι βδουπάϊηρς 
ἴον οὗ (19 οΪά βοῃρϑ οὗ δι ἢ ἰὼ 1116 σΘοηρτοζα- 
(ἴοη, 8 (18 γεοοσηέ(ίοη ὁ ἐλε σίοτῳ οὔ Θοἀὰ, 88 ἰὲ ἰ8 
ταδηΐϊοϑὶ ἰὸ 896 σοῃρτοζδίίοη ἰῃ ἰμ6 τοογά απάᾶ 
Ῥτουϊάεηεε οὗ (89 οτὰά. Βοίἢ πιυξυδ}ν σοπῆνηε 
ΟὯ9 ϑηοίμογῦ, δὰ ἀδοΐατο αοἀ δ8 86 οὐδ σὶιο ἱδ 
ὙΟΤΙΔΥ οὗ ΡΓαΐδο, δηὰ ψ0 ἰβ 8Δ]0η8 γϑὶ 8 Ὁ]9 88 
ν6}} οὨ δοοουηΐ οὔ ΗΪΐ8 ππογαὶ μεν δοίϊοπ 85 τὶ ὰ 
Τοβροοὶ ἰο Ηἰθ Ο'πηϊροίεποε, ψ ϊο ἃγὸ ἰοδίιθοα 
ἰο ἴῃ {πὸ ογδαίϊοπ απαὶ σουοεγηπιδηί 97 (δε ωοτία, 
ΜΠΠδὺ (ΠΟΥ ΤΘΔ]ΪΣΘ θὰ οι (δ6 ὠπολαησεαδῖα 
«που 8 δη ἃ σοι 568 οὗ 6 γι σλίεοιιδηπεδα απα ἰοῦα 
οἵ Θοά, πὴἱ|ινϊοῖι ἀγΘ τωδὰθ κηόονγῃ ἰο Ηΐδ οοδϑθῃ 
ῬΘΟΡ]8 ἰδ ἐμιοὸ τοογάφ οὗ τευεϊαίϊοη. 

8. ΑἸ] πιθ δδγνο ἐμογοίοτθ ροοά γϑϑϑοὴ ἰὸ 7 ᾽' 
8 ἀοἀ 116 0818, Ὀυὶΐ ἰο Θβέϑεπι Ηΐ8 οἰνοβθὴ ὑρϑδορὶθ 
88 δἰίεεδεα, ἰμπαὶ (ΠΥ Βαγτὸ βυσἢ ἃ [ωοτὰ ἴῸΣ (δ ιοὶν 
αἀοα. ΤΏΘΥ δᾶγο ΘΥΘΕΥ͂ ΓΟΔΒΟῚ (0 ἐγωδέ Ηΐω, ἐπ 
1.16 χγοδίθδὶ ἀδῆζοτθ ἰ0 ἀορε ἷῃ Ηἰΐδ8 δϑβϑίβίδησο, 
δηά ἰο ὀχρϑοὺ αἰδἰένεγαποα ἔτοῃ Ἠΐῃ ουἱ οὗ (ἢ6 
ξνιοδίθδι ἐσου Ὁ]68. ΕῸΓΤ Ὡ0 Θγοϑίυγθ ὁΔ0 51:106656- 
ΓᾺΠΥ γτϑϑὶϑὺ 186 Ογεαίογ, ποιμΐηρ 68 6668 09 (ἢ 
ΒΕΡΥΪ09 οὗ ἐμ ΑἸπιϊριίν, Ὡ0 σοτῖα, γοα ὯΟ 
ἱπουρὶ οὔ πο θατί οδὰ Ὀ6 οοποθαϊθὰ ἔγουι ἐδ ὁ 
Εγ6 οὔ (89 Οαιπίδοϊοπί, Απὰ ψβϑῃ τηθπ αἰϊοαρέ 
ἱϊ δῃὰ ποὺ ΟΠ εἰσὶν, Ὀυΐ ἴῃ στοαὶ τηδ8868 ἴ0}- 
ἴον μοὶν οννῃ θην, ἰαγαΐῃκς ΘΤΘΥ ἴγοιῃ αοα, ἐμ 0γ 
ἃτο Οὐ] κεὰ ἰο ὀχροσίοποο (δὲ αοα᾽ 5 ἀἄδογεεα απᾶ 
ογάεν δἰαπᾶ γαδί ἴογεῦογ δὰ τοὶ ΟἿΪΥ πιδὶηἰδίπ 
{ποηγβοῖνεβ διζδι δὲ δὶ] ὁρροβί ἴοα δηὰ τοβϑἰδίδπος, 
θυ 8Γγο σαγγίεαά οἱ ἴῃ {π6 νοῦ] ἰο ἐμ λοπον οὗ 
Οοά, απὰ ἰδὲ φοοά 9.Ρ᾿ ΗἶΣ μεορίς, ὙῸΪΠ8ιὲ (ἢ ὁ 
(Βουρμίδ, σοι ηδ6}5 δπὰ ἡγοΣκ8 οὗὅὨἨ 19 βιάἀνοσβαγὶϑϑ 
8.6 οὐδεγυεά, γμαάφεά απὰ δγουσλί ἰο πουσλί Ὁ αοά, 

4, Βῖποο μἷβ ἰ8 80, ἰξ 8 Ὀοσουιΐης ἴον ἰδ ρίουβ, 
ποῖ ΟὨΪΥ ἰο Ργδῖβο αοὰ, Ὀὰΐ ὩῸ πῆογθ ἰο ἤδρασ (6 
ῬΟΥΘΡ οὗἨ {μ6 ΔΑΥΘΥΒΑΙῪ ἰμ8ῃ ΤΟΙΥ ὍΡΟΙ ΘΑΡΆΪΥ 
ΠΙΘΑῺΒ Οὗ 6]Ρ, Ὀαὶ τσοὶ ΤΘΙΒΟΡ ἴῃ ἰγωθ γεαγ οὗ 
Θοά ἰο τοϑοτὶ ἰο 89 οτὰ, δηὰ ἴῃ ἐϊυίπρ Καί Ὀορ6 
ἰῃ Ηἰκα στδοθ Βυὶ (6 Βορο οὗ ἰμοβθ ψοὺ ἤδωρ 
αοά δπὰ ἰγαδὶ 'π Ηΐτὰ ν}}} ποί δ6 γΡυΐ ἴο βιιδιῃθ, 
ἴον ἴὰ 15 ποὶ Ῥαββα ου δυσοδῃ ρχγεβυϊηρίΐοιδ, βρ- 
Ροβί(ἰοῃβ δῃὰ πῖβἢθβ, Ὀὰϊ} ὁπ 1Π 6 λοὶν παπιδ, ἴῃ 
ὙΠ ὁἢ 186 ἰσυο αοα Πα5 γούβα θὰ ΗΪ8 ΒΟΥ πδίατγο, 
αῃὰ ἱπ νϊοῖ σγαοε απα 7ζαϊ( ταροὶ οὔθ βηοίδον. 
Τμοδο νο λία ἐλειηδείσεθ ἴῃ Οοά, π}} γφοῖος ἴπ 
6οά, γοὶ ἱπ 4}} (μοἷγ γτοὐοϊοἰηρϑ 'π αοἀ ν}} ἢοὶ 
Τογροῖ ἰο »γαν 88 Ῥθηϊ θη ΒΙΠΠΟΥΒ [ῸΓ ὩΘ6Ὴ (ΟΚΘῚ 5 
οὗἡὁ στϑοθ ἥγοιῃ 86 γε λύμέ Οοα 97 λα οουεπαπί, 
δΔηὰ {μοΓ Ὁ 88 ἰγὰθ ποῖ ῦθγδ οὗ ἐδ6 σου- 
ξνοχαιΐοι, ϑονν ον αοα οαδδβοϑ ποὶ ἰὸ Βῇον 
Ηϊαιβοὶῦ ἰο ἰμόπὶ θυ ἰο {Π6 ϑηὰ, ἐδ βϑῖηθ 
88 Ηκ δ)88 ἀοοϊαγεὰ Ηϊπθ6} ἴγτοιυ ἰὴ 6 ὃ6- 
ἰπηϊης, 88 ουὐδὺ (6 δδῖηθ χγείέαδίς ἀοὦ, «. 7ὴο 
ΜΘ ΚΘ Π688 ΟὗἨ ΙὩΘἢ ΙΠΔΥ͂ δαᾶγο ἷἱπ ἐϊβοὶ ἰδ9 
ἀοβῖγο ἰο ἱπἦυτο, Ὀπὶ ἰξ 668 ποὶ (ἢ6 Ῥονον; 
1860 8 ΠΟ ΡΟΊΤΟΣ οχοορὶ ἔγοῃ αὐ" (Αυρυδῃ6). 
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Ἰοργαίδε αΘοα 18 ἴον ἰμοὸ ρίουβ ἃ ἀμίψ 88 Ὑ9]] 
88 δὲ ἀσολοῦ δῃὰ 70γ.---Α( πειῦ ἦδαγί θΘ. ἩΘΟΘΒΒΑΡΥ 
ἴοτ πειρ δ0Ή 92. --- ον αγὲ 15 δαποίϊβεά, Ὑ ἈΘὴ ἰὼ 8 
υϑοῦ (0 »γαΐδε Οοὐα πὰ εὐϊν ἐλ οοποτεσαίϊοΏ.--- 
Το λαρρίπεεε οὗ (80 ρϑορὶθ Ὑβοβο αοὰ 18 {89 
τά: 1) ἴῃ σῶὲ ἴ{ οοπείδίδ; 2) μον ἰὺ 8 62- 
»τεερεᾶ; 8) ον ἰὰ λΑΥ Ὀθ »τγεδεγυεά.---Τλο στοαὶ 
707 οὔ ἐδ Ρῖουβ 'ὰ αοα᾽ Β Ἰτοογζδ διὰ μογθγηπιθηὶ 
9 πιασηϊδοά ὈΥ͂ (οἷ γ 70ΟΥ ἴῃ Ο0α᾽ 8 τἸοογά ἀπά λοὶν 
πᾶπε, δὰ 59 {18]16 ὦ ἴῃ ἃ ἸΟΥ͂ ἐπ Θοά Ηϊπιδες ὉΥ 
ἃ ἰἰ6 ἴῃ ΗἾ9 στδ69.--- αι αοα ῥγοβοῦτοδ ἰὴ ΗΪ8 
ἸΣΟΔΒΌΣΥ Ηο ὈΘΒΘΙΟΝΒ ἴῃ Ὀ᾽ 55: ΧΒ ΟΥ̓ΪῺ ΟΘΌΓΒΘΒ, 
ἰδ δεοοογάδηοο ὶτὰ ΤᾺ τοὐἱἱ διὰ [ἢ 8 οσοπάωοί οὗ 
πελ.--- Πυπαπ ἰμου 5. δηὰ 2 ίοΐπδ ἀθσΓο68.---Οἡ 
πθδὶ ἐΠ 6 σοοηδάθδηοο 18 δασεά ἰμ4ἱ αοἀ οὐ Π6}Ρ 
ΠΗ Ῥεορίδ ουαῖὶ οἵ 84}} (μοὶν ἰγοι Ὁ1]65 δηα δαπ μοῖρ 
ἰποπὶ !---Ἴ 6 Ρνἱουβ σα τον ἀροη αοὐ᾿ 8 λοίψ τοογὰ 
αι (ἢ 9 δαπιὸ σοπβάεησε, 88 ἀροπ αοἀ᾽ 8 λοίψ γο- 
οἰάδεποε.--- ἢ ο τε ξα δίς, οσοπιίοτίπσ δηὰ δἰ6εεεα τλϑοῖ- 
ας οὔ τι6 ὨὈἰνίηθ σγαοό δπὰ δυϑδη ζαϊ.--ον 
Μ0 ἸὩΔΥ͂ ΔΟΟΟΙΩΡ ἰ8}} ἰδὲ οὐν 5 88 Ὑ6}} 88 ΟἿΓ 
ΦΊΝΦ ἸΑΔΥ͂ δεσὶπ διὰ οἷοδε ἰϊὰ ΟΥ ἰῃ Οοά. -- 
θοά ἰδ ποὲ ΟὨΪΥ ἰδ αὐπίσλίψ Οτεαίον πὰ {Π6 
ἀκα Ῥγεέδβετυογ οὔ ἰὩ0 πογὶὰ, Ηο ἰ8 {το νγῖὶθο {ΠῸ 
ταἰελπ Οπηταάϊαπ οὗ (ἴ6 ογάἀϊπϑηθοβ δπὰ 1δν8 
ἰπϑιϊαϊοὰ Ὁγ Ηἰ 586}, (110 Οπιηϊβοϊθηὶ δηὰ γμδέ 
“ωᾶσε οὔ 41} πλϑη, (88 ΟὨΪΥ γείαδίς Ῥγοίεοίοῦ απά 
Ἠεῖρεν οἵ Ηϊδ8 ρῬϑορῖο.--- 6 οοηδί ἀθταιίοη οὗὨ [86 
κογάὰ απὰ ΄᾽ὰΊογὰς οὗ ἀοα 5ιουϊά δησουγαζο 8 ἴ0 
αν, ἴουα διὰ ἐγμδὶ ἰὰ αἀοαἀ τοϑρϑοίίηρςς 8}1 ἐπί ρ8. 
--αΟοἀὐ ἢΔ5 πιδὰθ πότ ἰ0 ὺ8 ΗἾἶ8 ἀοέψ πϑῃηο ἴῃ 
ογὰονγ ἐμαὶ τὸ ΤΥ οαὐξ ὠροπ ΠΠῖπι ἐπ αἱδ οἱ ἰγοι;- 
δἰοι, γγχαν ἰο Ἡϊτω, »γαΐδε διὰ ἱπδηὶς Ηΐπι. 
ΒΤΑΒΚΕ: ἴ{ (0 τοογὰ ὙὨΐοΣ ἰδ ἀοηθ ἷβ ἰο 

Ρίοαβδε Θοά, {16 ρόγδοπ τηυδὶ ταὶ οὗ 41} ρῖθββϑ 
Ηΐπι δπὰ Ὅο ͵υ8ι1|8 6 ὈΥ ἴδ᾽ 0}.--ἴ7} τὸ ῬΤΟΡΟΥΪΥ 
πηὰοτβίοοά οἷν στοαὶ ὈοηθῆϊβΒ δηὰ θαυ 
ἰγεδϑυγοβ ἯῸ τγο ]ὰ τοὐοΐθ6 ΤΔΟΓΘ ΟΥ̓́ΘΔΡ ἰπθπ ὑπ 8Π 
οὐὔον 41} (ῃ 9 ΠΟΏΟΣ δπὰ βίου οἵ ἐλ}8 πουϊὰ.----Τ}}9 
ὈΔΩΟΑΪΥ οαπηοὶ Ῥγδῖβο Οοα, [Ὁ [ΠΟΥ ΠΑΥ͂Θ ΠΟ 
{1816 οὗ (86 Ζοοάῃ658 οἵ ἀοἀ; ὑποῖν ργαΐθθο ρ᾽ 64.568 
(σὰ 68 11{{19 88. ὑπο γώ γ605.---αἱὶ (πὸ ψουΐεθ οὗἁ 
αοἱ ϑονν, ἰδὲ Ηδ ἰβ Ὠοπαϑί, ἔδιυ Ὁ} δοὰ ἐσγυο. 
-ἱὰ 41} ἐ8ο οομαιδηάμβ, ἐπ γοαϊοπίηρ8 δηὰ ῥτγο- 
πιῖ868 οὗ αἀοἀ ἸοοΙΚς δ᾽οῦο ἰο ἐδε δὶ νὶπο δυϊ βου γ 
οὔδε Βα)ον, {818 νι }}} ΒιγοηΡΙΥ τὰ ρ6}] γου ἴο {6 
οὐοάϊοηοο οὗ ΟσὨα 1 1|κ γσοβροοὶ δηὰ ἐγαβί.-- ἱἰῦ αοά 
᾽'48 ογεαίϑα 89 ψοῃάογίιϊ βἰγαοίαγο οὗ ἰδ 6 Β68- 
γοη5 ὙΠ 411 [8 οϑίβ δῃὰ [88 ἔπ ΔΓ ὉρμοΪὰ 
ἶι, ονν 84}} Η ποὶ ὃο 8019 ἴο δΒυαϑίδϊ {π60, ὙΠῸ 
ατί ΟὨἾΪΥ ΟὯ0 δΥΘΔΙΌΓΟ δηἀ 6 11{{1]0 Ρΐθσο οὗὨ οδτίδ 
[19 δὴ οϑρϑοῖδὶ ζτϑοὺ οὗ αοἂ, ἐμαὶ Ηο Ὀτγὶηρβ ἰοὸ 
πους (π6 Ὠ]οοά -(Πἰ ΓΘ ἀονυΐοοϑ οὗὐἨ {8} ΘΏΘΙΙΥ, 
[86 σματοῖ τψουἹὰ οΟὐμΒοΥ ἶβ6 ἰός δβίηῃθθ ἢδΎθ 
ῬοΥΙβ οα.-- ΑἹ! (δὲ μου ἀοβὲ, ἰδ |κθ οουῃδβοὶ αἱ 
ἄγει ψἰτἢ αοά, ἔον [ (μἷβ 8 πεοχίοοίοά ἰΐ 8. δῇ 
ΘΑΔΥ ἱμίης ἴον Ηΐω ἰο Ὀγίης ἰο πουρδὶ 411 ἐὰν 
ῬἾδαΒβ.--- ἯΙ (λοὰ δ νθ {89 ρστασίουϑ 6γ9 οἵ αοὰ 
αἀϊγεοίοἁ προα ἴδι66, (πο ἀἰτοοὶ ἰπΐπ6 6γ6 60Ὲ- 
δἰδηιν ἰο Ηἶπ ἴῃ ἔδιτ, Ἰονο δηα οὐϑάϊΐθησ9.--Ἴ 
νὸ ἀ0 Ποὶ ῬΟΥΒΟΥΘΓΟ ἴῃ ρῥϑίϊθῃσο δῃηὰ ΟΟΠΒΙΘΏΟΥ, 
τὸ (ογίοϊς ἔστ Ὀίνίηο μοῖρ, δῃὰ ἀο ποῖ οδίδίῃ 
Νδδὶ τὸ οὐπουνἶδο ποῦ]Ἱά. 
θϑιανῦκα: Ἧ 6 βου] υδο ἰΘτ ρΟΓΑ] χοοά 80 ἱπαΐ 

ἢΐ πιδν Ὀ6 ΟΌΡ σγοβδίϑδί 10Υ ἐμαὶ αοἀ 18 κνϑοϊουβ)γ 
ἀϊεροδοὰ ἰοτγδσαὰ ι18.--- Δ ΕΝΖΕΙ, : Θοα ποῖ ΟὨἸΥ ἀοθ8 
τἰξυιοουβηοαα, αὶ ΗΘ ΙΟΥγ68 ἰΐ δηὰ ἀθιηθηάβ ἰὶ 111κ6- 

τη 80 οὗἁ οἰΐ!6 ΓΕ. --- ΒΕΝΒΟΗΕΙ,  {{|{ 18 ἴσα ἐπεὶ Θοἃ 
οδπη 8ηἀ ἀοοθδ 40 80 πειιοἷν, 1ὑ 18 11|ςΘννἶ86 ἔδὶγ 1) ἰδ δῇ 
ν8 Βῃουϊὰ παῖϊὶ οα Ηΐπ, 2) ι8δἱ γ9 δοιὰ πιὰ κα 
Ηἰτὰ οοὖνν δβἰιϊοϊά, 8) ἴδὶ γὸ βΒμουϊὰ το͵]οϊοο ἱπ 
Ηΐπι.---Επιβοε: [ἃ ἡογοῦδβ ρῥγαῖϑθ δηὰ βοσυΐϊοθ 
οὗ Θοἀ ἰἴβ8 ᾿ἰϑοϊείης ἰο ἃ πιδῆ, ὅθ ᾿δοῖζθ ἰ1|.6- 
νἷ80 8 ἔγὰ Κηον]οᾶμρο οὗ Ὑμδὶ Βὸ [88 ἰη Οοά. 
“-Ανυτ: ΤῸ ργοαὶ 808 18 βΒυγγουπ θὰ ὉΥ ἰδ 8 
σουπϑηαἀπιοηίϑ οὗ ἀοα : ΠΟΥ βδοιϊὰ Ηα ποῖ 68 
ὈγΙά]Ὸ πιῆ οὐ Θαγίδι, δὰ ρυΐ 8 ὈΪΐΐΓ ἴῃ {μο6]Ὁ 
ΤΔΟ.1}}18 ξ---ΕΒΆΝΟΚΕ: ΒΟΥΘ 8 ΠΟῪ δοὴρ [ἰἰτ9 
{18 18 δι ρ, ἔμ 6 τὸ τηαϑί 1ἰΠἰκονσὶδο ὈΘ ἃ πον ἰοηρῦθ ; 
Ὀαυΐ 8 ΠΟῪ δοδατὶ 18 ργοϑυρροΒβαα.---ΝΙΤΖ90Η: 1116 
εἰονιγίης οὗ ἀοα οὖν ϑανίουν ὉΓῚ [86 πον ΒΟη 8, 
νυ υἱοῦ ΗΘ 88 διυϑιςθηθα ἔἴγοιι [ἢ 6 αν] θὲ {{π|08 
ἴῃ Ηἰβ οοηστνοχαίίΐοη. ΤΉ686 ΒΟ ρΒ αἱ οσ Ὑ Ηΐπι, 
1) ΒΥ νἱγίαθ οὗ ἐμοὶν οὐ βίη, βίο 86 Υ Θοπιθ ΟὨΪΥ͂ 
ἔΥΟΠΙ ἃ ὨΘῊῪΪΥ ογοδίοὰ ποατὶ ποι 8 [}}} οὗὨ 88]- 
γϑίίοῃ ; 2) ὈΥ̓ πιθ8 8 οὗ ἐμποῦν τηϑδηΐϊηρ δὰ ὁ00Π- 
ἰδ 8 88 μ9 β'βῃβ οὗ 6 ἰχθοϑί δα 5 δοίϊ οη, 
Ὑ1Οἢ ἰν 18. Ροϑ8.]}6 [ὉΓ πιθῃ ἰο αἰϊδίη ἤουα ὈΔΊΟΥ͂ ; 
8) ὈΥ͂ Ἰὴο8ὴ8 οὔ ὑἐμοὶν Ἰοηρ δηὰ ἀδορ οἴεοῦ ὕὑροῦ 
τ 9 ρῥγϑβθεηὶ δοᾶ ἔαίατα ; 4) 88 (π9 Ἰἰνίηρ; ἃ] 8 η09 
Οὔ 1Π6 881η5 τ τ 89 ἸΟΥΟΙΥ δηὰ Ὀδδυί ἴ].---κν- 
ΒΒΕΙΤ: Τ}9 βδιῃ9 (ἀοά, ἰο ()}9 ογάϊπδησο οὗὨ ἵν 086 
νοτὰβ (86 Ρἢ γβῖ04) ψοσὶ ἃ πιιιϑὲ θα αἰ, γὰ}65 [0Γ- 
ἜΥον ἴῃ {ἰπ 6 Κη χάοπι οὗ βρ᾽ τὶ 18.--- ΑἸ} ἰγὰθ ΡΟΥΤΟΣ 
6οπ1685 ἔγοιι αοἀ. δηὰ ἰΒ ογονγηθὰ ψἱ}} τἱοίοῦνυ ὈΥ͂ 
Ηἰπι.---ΤΗΟΙῦ ΚΕ: Τθὸ (Πγοῦθ οὗ αοα 18 ποί 88 
1416 βοδὺὶ οἵ οαγϑ, Ὀαὶ {πὸ ᾿υὰρσιηεπὶ 5οδὶ οἵ ἃ κἊίηρ, 
ἕγοια σὰ τὶ ἸΟΙΥ χἴδησο (6 ἔδϊθ8 οὗ (119 
νου ϊὰ δ γυ]θά.----Δῃὶώώυἱσίουῖθθ οὐ οαγίῃἢ 8Γ6 
ξαϊηθα ΟὨΪΥ ὈΥ ἴ89 ρον ν οὗ Οοἀ.--Αῦ ΒΕ: Δα 
ΔΡῬΌΘΆ] ἰο 4}} γιὰ ἴβϑγϑοὶθ8 (0 ργαὶβθ 6 δ͵ΟΣΥ͂ 
οὔτ οτὰ, γῶο ἰδ (9 ἰαγτροῦ οἵ Η85 δποἶθϑ, 
Ὀαΐ {μ6 δοπϑοϊδίϊοη οὗὨ Ηΐδ Ρ60}]6.---Μκο ὯὨο ρΡ8- 
ταῦο σψῖῖ (δ 9 σγοδίιγο, θὰ. ὈΘθ ποὺ εἴταϊά οὗ 189 
ογθϑίαυσο, ἔον ἰὑ 15 ἰὰ 10 Βαπὰ οὗ 6οὰ.---Ξ΄:σηαῦ- 
ΒΑΟΗ. Εδδὺ δηὰ δορο δῖὸ βοϊάοῃ [ουηὰ ἰοροίμο 
ἰπ τη; ὃυὺ 6 ψ|ο ψουἹὰ ΠοΡΘ ἴῃ (6 σοοά 688 
οὗ Θοὰ, πὐυϑὶ ᾿ἰἰκο νν 186 ἔραν Ηἰβ ΠΟΙΥ͂ ΠδΠΊ6. 

[Μάττη. ΗΕΈΝΒΥ: αι ΟἾΔῪ ἰ5 ἰὸ ὑπαὶ ἐμῖ8 
θαυμα, τ σὰ ἰδ 80 ζ.}} οὗ αοἀ᾽ 8 χοοάπῃε85, ϑῃουϊὰ 
ὍΘ 80 ΘΙΡΙΥ οὗ ΗῚ8 ρῥγαΐβθβ; δηὰ ἐμιδὶ, οὗ 186 πιὰΐὶ- 
ιἀθ68 ἐμαὶ ᾿ἶνο προ ΗΒ ὈουπίΥ, [ΠΡ δΓ6 580 
ἴον ἰπδὺ ᾿ἶνο ἰο ΗἸ8 “ἴονυ.---ΗΟῪ ΘΗΒΥ ΤΟΥ 8 
(πουρῦ τλαῖκο ὰ8 αἱ 4}} ἰἴπχ68, ἐΒαὺ αοἀ ρούθγη8 
{6 πουϊὰ, δαὶ Ηο ἀϊὰ ἰὶ ἴα ἰηδηΐϊϊ6 νἰβάοπι Ὀ6- 
ἴογο ὸ ογο ὈΟτῃ, δὰ τ᾽.}} ἀο ἰξ τ θη νγὰ ἈΓΘ 
βιἸοπὺ ἴῃ ἰμο ἀυβι!---Τ ΠΥ (παῖ ἔδαν αοα δηὰ Ηἰ8 
ΥΔΙΝ τυ8ὲ ἢοΡ6 ἴθ αοα δὐὰ Ηΐβ ΙΠΘΓΟΥ; [ῸΓ 
8 6τὸ ἰβ δο ἅγίηρ ἔγοιῃ αοα δαὶ ὉΥ γίης ἴο Ηΐαι. 
--ΒΑΒΝΕΒ: 604}8 1 τοδὶ δηὰ ρἱοτίοιιβ ϑονογοί ῃ 
ΟΥ̓́ΘΡ 811}, δηὰ Ηδ νὙ1}} τα Κα οὀυδγγίμίπς βυδοτγαϊ- 
πϑίθ ἰο [6 Ρτγομῃηοἰΐοη οὗ ΗΪ8 ονῃ στοαί ἀθδὶ Κη 8. 
-,Ἰσαο ρον ἰοδὰβ πθὴ ἰο νναῖΐ οὐ ἰδ [βοτὰ ; (0 
ἀοροῃὰ οὐ Ηΐπι; ἰο Ἰοοῖς ἰο Ηἶ8 ἰηἰοτγροϑὶ ἴοι, ἴῃ 
ἀδῆρον, βἰ οἰ 88, Ῥουθγίυ, πδηΐ : ἰοὸ γον οἱ Ηϊηι 
ἴον 8}} ὑ{πδι ἴβ Ββοροὰ ἴῸΓ ἴῃ {ῖ8 116, δηα ἴον 88)- 
τδιϊΐου ἴῃ {16 16 ἐο ΘΟΠιθ.---ΞΓΡΌΒΟΞΒΟΝ: ΤῸ τοὸ- 
λοῖσθ ἴῃ ἰθπιρογαὶ οοπιίοτίβ ἰ8Β ἀδηρογουβ, (0 χ6- 
7οῖοα ἴῃ 56] 18 0 18}, ἰο γχο͵οΐδθ ἢ δίῃ ἰβ [αι δ], 
Ὀὰὺὺ ἰο γοὐοῖσθ πῃ αοὐ ἰδ πολυ ηΪΥ.---Ηοαν 688 
8ουϊὰ θ9 σοπβρίοθοιβ ἰπ Ὀίνῖηθ ψουβδὶρ.---Ὑ οα 
ὙΓΙ(6Β ἩΪῚ ἃ Ρθ ἰδὲ ὭΘΥΟΡ ὈΪοίδ, Θρθακβ τ 
8 ἰοησὰθ ὑδδὺ ΠΕΘΥ 81108, δοίβ τ ὶϊἢ ἃ δαπὰ ψὩ] 
ὨΘΥ͂ΘΥ δΔ᾽186. Β]685 Ηΐθ Ὠδιηθ.---Π} δαγί ἢ Ὀ6 [0]}] 
οὗ πιο ΤΟΥ͂, Βα πιυϑὶ μϑαύθῃ Ὅθ6, ὙΠΟΓΘ σοοάπΠ 685 
σοποσθηίγαίθβ 1.8 ὈΘΆΓη8 ἴ---ἩΡΡΥ͂ 15. ὑπ6 πιδῇ 80 
88 Ἰοαγηῃθὰ ἰο 108}: [18 81}} ροὰ ἰμΒ0 δβυγὸ ποσὰ 
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οἵ Ηΐαι νῆο δυ}} ἐΐιθ 81κ168.--- 6 οδΌδο οὗ οὐ ἰδ, ἰΑ]κθ ἐμθῖλ 8 ΑΓΟΒ, [Ὁ ἰδ6 οαοἰο5ι14) αι ΟἾΟΣ 
ὭΘΥΘΟΡ ἴῃ ἀδηρον; ἱμίδγπδ) οτγαῖν ἰ8 οαὐνι (θα ὈΥ | ἤοτοβοοβ ἴμ6 ἀοϑίχοβ οὗἨ (μοὶ δηθιΐθβ δὰ ρσγο- 
ἰαδηΐνθ τνίβάουα,, δπὰ ϑαϊδηὶϊο στῃϑὶϊοθ ἰ8 Βο]ὰ ἰπ| γ]498 δρϑίηδὶ (Π}61|.--- ΒοΙ ἴονοῦ, ὑγαῖὶ ὑροῦ (ΠΥ 
οἴ θοΙς ὈΥ Ὀουπά 688 ΡΟ 6Γ.---ΑἹ}] Αἀδι 8 8008 αοα ἰπ ἰθπιροῦαϊθ. 8 οὐὸ ἰδ ὕροῦ ἴμθ6, δπὰ 
ΔΥΘ 88 νν9}} νγαϊοἰιο 88 γ88 Αἀαπὶ ἰιἱηλ8ο], ὑποὶν [ Ηΐβ Ββαπὰ ν}}} ποὶ Ἰοτς ἀοὶαν ---Τηο τοοί οὗἉ δι ἢ 
Ἰοῆο ργοφϑηϊίον ἰὰ 86 ζαγάθη.---ΤΊιθ 6γ0 οΥ̓͂ ρΡ6- | ἰὰ ἀπ9 ἰἶπιθ Ὀ6818 {86 θοσοῦ οὗ γοὐοϊσίηρ. θουδι8β 
Ου αν ΟδΓΘ ἰ8 ὑμοὶν ΚΟΥ δηὰ ἀθίήθηοο. ΝΟΩΘ σδμ ' ὈΣαθά ΒΟΣΤΟΥ, οομἤάθῃοθ ογοϑίθδ ͵0γ.---Ο. Α. Β.] 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΧΙ͂Ψ, 

Α Ριαΐηι οΓ ραυϊά, τολόη ὧς ολαησεᾶ λἰθ δελαυΐοιν δείοτα Αδίημοϊοοῦ; τοῆῦο ἀγοῦυα ἀΐπιὶ α'σαψ, απὰᾶ ἂδ αἷ6- 
»ατγίεα. 

1. ϑΟΕξΞΖΕ ν1}} Ὁ1]685 {86 1ζ0Ε} δἱ 81] (1π108: 
Η5 ρῥγαΐβα δαἐ δομε Δ }} } δδ Ἰῃ ΤΥ του. 

2 ΝΥ 800] 8818}} τβδϊκθ μοῦ Ὀθοδϑβϑῦ ἴῃ ἴ[Π6 ζ0 5}: 
ΤῊΘ Βυχ}]9 588}} Βοδγ ἐῤογθοί, πα θὸ ρἾδα, 

8. Ο τπιΔΡΉ ΠΥ {16 ΟΕ ΜΠ ΤΩ6, 
Αμὰ ἰδ 8 οχϑὶὺ ἈΪβ βᾶπιο ἱορούθο ". 

4 1 βουρῃύ [π6 Τ,.0Ε}0 δπᾶ δ6 ποαγὰ π|θ, 
Απά αδἰϊνεγοά τὰθ ἔσομαι 81] ΤΩΥ [8 Γ8. 

δ ΤΏΘΥ Ἰοοϊοα υπίο Βἷμα, δηὰ ψογὸ Πρ βἰθποϑά: 
Απὰ ἐποὶν 065 αγα οὶ 83ῃδιηθά. 

6 Τιΐβ ΡΟΟΥ τηλη οΥἱϑα, δη [μ6 0Ε} Βοδτγα ἀΐηι, 
Απὰ βανϑὰ δῖα ουἱ οἵ 81] ἷβ ἐἰγου]68. 

7 Τὴδ δῆρδὶ οὔ ἰῃ6 1ζ0Ε}Ρ δηοδιαρϑία τουπὰ δρουΐ ἔμθπὶ ὑμαὺ ἔδαν αἴπι, 
Αμπὰά ἀο νου ἔμθια. 

8 Ο ἰαβίδ δῃὰ 569 ἐμὲ (89 θεν ὦ δοοά: 
Β]εβ86α δ [86 τηϑηῃ ἐλαέ ἰγυδίοί 'ῃ Ὠΐα). 

9. Ο ἴδαγ (86 [3 ΒΡ, γα ἷβ βαϊηίϑ: 
Ἐὸγν ἐΐϑγο ἴδ ἢὸ νηΐ ἰο ἴμοῦι ἰῃδὲ ἴδαγ ἢ 11. 

10 ΤὨο γουηρ 1ἰοπ5 40 ᾿δοῖκ, δηα βυ βδν Βα ΠρΌΓ: 
Βυΐ {μ 60 {μα βοοῖκ {86 ΒΡ 888}} ποὶ ψϑῃῦ Δηγ ψοοὰ ἐλίπρ. 

11 στο, γα ΟΣ] άγοη, Ὠοαγίςοη ἀπίο πιο: 
Ι[ ψ1] ἰθδοὶ γοὰ {86 ἴδδν οὔ 86 "ΟΕ. 

12 Βαϊ πηδη ὦ δὲ ἰδαξ ἀοοίγοι Ἰϊΐρ, 
Απά. Ἰονϑίὰ πιαπῷ ἀΔγ8, (μαὺ ἢ τη 866 ροοάᾶ 

18 Κορ [ὮγΥ ἰοηριο ἔτοπι ον]], 
Αμά (Ὠγ 1108 ἔγομι βροδκίῃρ συ ]6. 
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14 Θέραγί, ἔτοπι 6Υ1}, διὰ ἀο ροοὰ; 
βθθκ ρβθδᾶοθ, δηά ρυγϑαθ 1ζ. 

15 Τῇ ογοβ οὗ (86 ζ ΒΡ αγὸ ΡΟΣ ἰδ6 Τρ ὨΐθουΒ, 
Αιὰ δῖ 688 αγὸ ορόη, πίο ἰδ 61} ΟΥΥ. 

16 Το ἴμοθ οὗ [ῃὨ6 1Ζ.0Ε}0 ὧδ ἀσαϊηβὲ Ποτὰ (δαί ἀο 6Ὑ]], 
Τὸ ουἱ ΟΥ̓ 6 Σομμοιγδηοο οὗ ἰμθηλ ἔγομι (86 φΔΥ ἢ. 

17 Τλεο τἱσλξοουιβδ ,ν 884 {πο Τ.ῸΒΡ Βοδσοίῃ, 
Απὰ ἀο νοσοῦὶ ἐμοαι ουἱ οὗ 411} μοὶν ἐγου 168. 

18 ΤΙ Τ.0ΕΡ ἐδ ῃἰρῃ υπίο ἴπομι (μαὲ δτὸ οἵ ἃ Ὀγοίζθῃ Βϑαγί; 
Απὰ βαγοίἢ βιυσῃ 88 Ὀ6 οὗ ἃ οοῃίσιῦθ βριγῖῦ. 

19 Μδηγ ατὸ [86 8. οἱἱομΒ οὗἉ [6 τεἰρ μύθου: 
Βυΐ [86 1.08} ἀοἰἑνογοία ἰπι ουἱὐ οἵ ἰμθπι 81]. 

2) ΗΠ Κοϑοροί 4]1] [18 ῬΟΏ 68: 
Νοῖ οπο οὗἉ ἴδοι 15 Ὀσοΐζθῃ. 

21 Ἐν1] 8}}4]} 8] {86 Ὑ]οϊκοα: 
Αμὰ {πο γ᾽ ἐμὲ Βαῖθ 186 τἰριύθαιϑ 8.18}} "6 ἀθβοϊδίθ. 

22 Το 10 ἘῃὉΡ τοἀδοιμοί {ἰδ6 βοὰ] οὗ ᾿ἴ5 βοσυδηίθ: 
Αμὰ πομθ οὗ μοι ἰμδὺ ἰγυδβὲ ἰὴ Εἶτα 588}} 06 ἀρβοϊδίο. 

ἘΧΒΟΞΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑ ὦ. 

1τ8 ΤΊΤΙ,Ε.----ἴ (86 {110 {679 18. ἃ ΤΟΪΈΓΘΠΟΘ (0 
[89 πιδάπο55 Ὑδῖϊοῦ Ὠαγνία ἐοϊχσηθα, θη 6 6ἢ- 
ἰεγοὰ {πὸ ἰδηὰ οὗ ἴπ 6 Ρ} 1118} π68 ἱη ἷ8 δ᾽ σα μὺ ἴτγουὰ 
δδυϊ! ; πδϑ γοσορηϊσοί ἴπθγὸ δηὰ Ὀγουχῃί ὈΟΙΌΓΘ 
186 Κκίηχ, γγο ἀἰδηιν δ5θα εἶτ 88 ἃ τηδἀμμδη, ὑροη 
πο ἢθ σοπσοαϊθα αἰ ηι861 ἴῃ {ἰ6 σατο οἵ Αἀυ]- 
ἰδαι ἰδ (ἢ 6 τ] ἀογ 685 οὗ Φυάδδῃ. ΗἸἰΣὶςΣ τοοορ- 
ηἶτοθ ἐπ ὕδοῖ (δἰ ΑὈΪπ6Ί 66 ἢ, οἢ δοσομῃϊ οὗἩ α6ῃ. 
Χχ, 2, δοσιρατοὰ πὶ χχυΐϊ. 8, γὰ8 ῬγΟΡΘΟΙΥ τοὶ 
ἃ ῬΓΟΡΟΓ π8πι6, Ὀυΐ ἃ παηιδ οὗ ταπὰ οὔ (86 ῬΒ1118- 
ἰδ προ. Οὐπιρ. Ηθηρϑὶ., Βοϊιγάο, ΠΠ1., 806 
8. ἘΠ ἐλ18 νϑηΐδὶι98 (6 οὐ]θοίίοα ἰμαὺ ἰπ9 
Κίπρξ οὔ ἴἢὴ)0 ὨδΥσΘ το ὈΟΓΘ [10 ἢδηιθ οὗὨ ΑσδἾ8ἢ. 
[ΐ πον ἐπ δαίδον οὗ (6 ε{{16 Βαὰ (μΐ8 Ῥᾶββϑαζο 
οὗ βοτίρίαγο Ὀοΐοστο αἷπὶ 88 ἷ8 δι ΒΟΥ, (ἢ 6 
ἔδδηχο οἵ πϑῆθ 8 οὶ ΟὨΪΥ͂ ΓΘΙΠΘ ΚΔ 016, θυ (ἢ 9 
αοδιίοα ΤΟΙ] υηϑηθνογοα, ΠΟῪ ἢθ σουϊὰ 
ὅδτο σεϊποα ἐπ ΔυϊμοΥ Υ ΤῸΣ ὑπ9 Ῥβαὶη). ΕῸΓΡ 
ἴδε δα )θοῖ οὗ (πἰ8 βΒοηρ, ΜΒ ἢ 8. ὙΘΥΥ͂ ΖΟΗΘΓΑΙ, 
δ ἐγοδῖβ οἵ ἀο] ἰσουϑηοο ὈΥ δ ον ἔγοια ΤΩΔῺΥ͂ 
δεὰ κι δἱ ἀδῆζοῦδ, 1Ο0Γ9 ἴῃ 8 ἰ0π6 οὗἉ γεήεοίίοπ ἀπά 
ἱπειγιείίοη, ΒΔ ἰπ ἐμαί οὗ ἃ ργαυοῦ οὗ ἰβδηϊι- 
εἰτίη, σουϊϑίη8 πὸ 8] .ϑῖοηβ οὐ γοΐθγθῃσθϑ ἰο 
1815 ραγιἰσαϊαν οὐοαὶ ἴῃ αν 116. Απὰ {86 
ξυρροϑί(ἴοπ, ἱμπαὶ (Π0 γαρὸ ποτὰ 12,0 (--- ἰδδἰ6), 

τεῦ. 8, τοιηϊθ δα {πὸ οΘοπιρίϊον (Π6 Ῥεἰίο, Ηυγΐ,, 
ΗΠ Σἰς) οὐ ἐμαὶ ἸΌ»Ό, 1 86πι. χχὶ. 14 (ΞΞ μἷθ υὐ- 
ἀοτειδηάϊηρ, Γαΐ μον, δον (μ6 δορί. διὰ ψαυϊκ., 
ἱβοοιτθοί)γ, μιῖδ ζϑδίασο), δὰ ὑπαὶ μ9 Ὀθδβί θα ἐμΐα 

Ὀτουκαί {δ 6 ΧαΊνΝ σίοτίαγία, τον. ἢ, ἰπΐο οου- 

Βοοίΐου τ ῖϊ (δ 6 ΚΡ ἑπιαηϊοίς ἴἰὰ ϑαιιυο) 
(0ἰε.}, ποῖ ἐο 88. δηγίβίηρς οὗἨ ἐμ γι βοίδιγ 

δηὰ ἰσἰθίηρ πΐοῖι ἰΒ δβουὶ δοὰ (0 ἐμ9 δυΐμον, Σ6- 
ζυϊο8 ἰἰβ6 1; ον {πὸ τυογὰ8 σουραγϑὰ δγϑ θη ΓΘ Ὁ 
αἰδδγθηὶ τοι) 956 δηΘΙΠΟΥ ἴῃ δοιιηὰ 88 ν9}} 88 
ἰῃ ταθϑηΐηρ. Το ἰάθα οὗἩ οοπιρατίης ἐμθτ οου]Ἱὰ 
ΟἾΪΥ δ οηίογίδί πα ΕΥ̓͂ σοπιραγίης εἶθ σοΏΒο- 
ὨδηΐΒ δΊοηθ, θη (ΓΟ δραῦὶ ἔγοπῃ {86 86η86 δπὰ 
οοπίοχὶ οὗ ἐμ ψΟΓὰδΒ; δοοογάϊηρὶΥ πὶ (ἢ ΟΕἸΥ (ἢ 9 
εογίἐίοπ ἰοχὶ ἰῃ τον. Τὸ αὐθοϑίϊοη ΠΟ ΟΡ 80- 
80 σϑῖῃθ ρου ἐμαὶ ἰοχί, 18 ποὶ ἴῃ {86 ἰοαϑὶ 8}- 
Βυγογοα ὈΥ͂ {8 Βα 0110 Βγροιοβὶϑ. ΟΥ 810 ὙΘ ἴὸ 
ἰαΚοὸ τοΐαρο ἰπ οἴδῆοθ δηὰ βρϑδὰὶκ οὗ ὈΪ πὰ δοη- 
λεοίατο (ΗἸ ἀρ.) Βδἴπσο Ί ἑ 19 γοϑῖ τῆοτϑ δά νἱ88.]9 
ἰο ὑδῖπκ οὗ ἐγασ οι διὰ ἰο Θχρ]αΐῃ {116 βί πα] τ  ν 
οὗ ΟΧΡΥΘΒβίοηβ ὉΨ Βυρροϑίῃρ 8 ΘΟ ΠΟ ΒΟΏΓΟΘ, 
ὩὨΔΙΩΘΙΥ͂, [00 ΔΠη4]8 οἵ δανὶἃ, Ῥβ. χυὶὶὶ. 1, οοπὶ- 
Ῥᾶγοὸ νυνὶ 2 βϑηι. χσχ. 1, (Ὁ 9}}{286}}.Ψ 

115 ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝ ΕΌΕΒΜ.--- 8 14ϑὲ πηοαἰϊοποὰ 
ΒΌΡΡΟΒί(ἴοη. ΘΔΌ685 ἃ8 [0 Βαὶ δἰ ἀθ 186 ΟὈ͵δοί 008 
τηδὰοθ ἰο (80 Ὀανίἀΐο δας ποτβιὴρ ἔγοτα ὑπ αἰααοίἑο, 
ἴῃ ρδνὶ γοβϑοιίγθ ἰοπο, (86 μαγαδοῖϊς ΟὈΔΥΔΟΙΟΥ 
οὗ {80 ἱπαϊνίἀυδ] γϑγβθβ, δμαὰ {μοῖρ αἱρλαδείϊραὶ 
ογάορ, προ Ἰδίίου 18 χδο ιν ᾿ἰκὸ 8. χχυ. ἴῃ 
ἐπα ἃ βίσορ! ἩΣῈᾺ 1 18 τηϊϑαίη, δπὰ δῇ ὀχίγα 
ΥΟΥΒ6 ἩΪ} 3 8 αὐ ἀοὰ αἱ ἴμ0 οηὰ. ΑἹ] (μἷα μον- 
ΘΥ͂ΘΥ 'Β ΟὨΪΥ δραϊηδβὶ ἃ Ἰγγὶο8] οβιιδίοη οοσυτγτίηρ; 
ἴῃ {86 ἐΐπια οὗἩ {μ8ὶ Θνϑηί, γοῖ ποὺ δρῴηϊηβὶ ἃ Ἰδί οῦ 
080 οὗ ἰὺ ἱῃ οτάοσ (9 σοποταὶ ρύγροβοβ οὗ ἀδνοίϊομ 
ΌΥ ΐτὰ ὮΟ δδὰ οχροτιθυσοὰ ἴ{, πΘ δ6 τ89 
δἰ ζϑα νι ἃ ΥΘΥῪ τὶν ἃ γοοπιΌτδηδο οὗ ᾿ΐδ ΣΘ6- 
ἸΩΔΥΪΔΌ]Θ ῥγϑδογνδίίου (Ηθηρϑὶ.). Τὴθ δοῦχϑο 
ΟΥὗὁἁ τ᾿βουριὶ 18 ἴῃ ἴδνου οὔ (δἷ8β. ΤῈ9 ορϑηΐη 
Βίγορ 98 (Υ6γϑ. 1- 8) Οσρτθβϑθ {86 τοβο]υϊί οι τη 
γοῦν οἵ σοηπέϊηιοα ῬΥαἶδο οὗ αοα ἴῃ οσοπηθοίΐοη πὶ 
δ αρρεαΐ ἰο Ῥίουβ δΒυβογουΒ ἴὸ ἀο ἐϊξειοίδε. ΤὨ6 
γέαδοηδ (Υ678. 4-10) Βίγοῃ ΡΥ δ ρμαϑίσο ἷθ ρὲγ- 
δοπαὶ ἐχρεγίεποε δὰ ἴΐ8 Δρρὶϊσαιϊΐοη ἰο ἐδ τοὶὶ- 
ξὶουϑ 119 οὗ 58 σοπιρηπίομβ ἰῃ ἐμ6 οοῃρστοχδίίου. 
ΕἸΏΔΙΙΥ 8 Ῥαίεγπαὶ ροϑίζίοπ 18 ἀββαπιϑὰ (γον. 11), 
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ψὶ (Π6 υἱεξιο 97 ἱεαολὶπ ἰο αν ΄οα, ἃ5 ἰδο οπῖν, 
Ῥυὶ γεξαδίε σοπάϊιϊοα οἵ Ὀινίηθ δϑδιβδίδῃηοο, ργοὸ 
ἰφοἰΐοη, δῃὰ βαϊγδίϊΐοῃ (γε σβ. 12-22). ἴῃ δἷ] (8 
ΠΣ 8Γ6 816 ἢ κοηυΐπα δαυϊάϊο ἔθαίατοδ, υΠπϊ οἡ 
πὸ ὈΔ818 οὗἉ ἰγαιίιου γ͵ὸ Βᾶνθ σοοὰ τϑϑβοῃ ἰο ὕθ- 
ἔδυ ὑι18 Ῥβ841}πὶ 88 τὁ0}} δ8 Ρβ. ἱνὶ. ἰο (6 58Πὶ6 
ουθηΐ, ἢ 1|81 τὸ βηά 18 ροϑίϊίου ἰὰ ἴδιο 601166- 
ἰἴοη ἀοιοτγιηϊ πο ὈΥ ὑπβουρ 8 δη ἃ ΟΧΡΤΟδβί ἢ δὶ- 
ταὶ ἰο 116 ρῥγοσοάϊπρ ῥβαϊ8. Οὐ. νον. 1 
ψὶ1} χχχῖϊ!, 18: ζυτιογπιογα 6 Ὠϊοθβοάῃ 688 
γον. 8 ὁ ψἰ}} χχχὶϊὶ. 12: χχυχὶϊ. 1,2; δηλοῦν γον. 
11 νίὶτἢ χχχίὶϊ. 8.---Εον (Π6 086 οὗὨ {118 Βα] δἱ 
86 σοιμπλαπίοη ἴῃ ἰμ6 δλοϊοη Ομ ατοῖ, οἢ δοσουσηὶ 
οἴ νϑγ. 8 α, δοῃρ. Οοηπϑί. αροεδί. 111. 18; Οὐτιὶ. 
οαΐ. πιψεί. Υ. 17. 

γεν. 2. 9 δυδτοσ.---Τὴὸ ἀπαυὶπε τὸ (86 
Ρΐίουϑ (ΗἸΣἰΖ) νᾷο Βατ ἰοδγηθὰ ἰὴ ἀϊδροϑι(ΐοη 
οΟὔἼΠ 6 ουὐθο σον ἴῃ [86 8080] οὔ ογτον (6286), 
δ ΠΟΥ ΘΙΌΓΘ ΠΏΔΥ ᾿ἰἰχονν 86 Ὀ6 ἀοϑίσπαίθα 88 189 
τιϑοῖκ (Ηδηκροὶ.). Τὶ τοίογθηοθ αἀἰβαρρθδγβ ἴῃ 
δ ἰγϑηβίδίΐοα  τιϊϑογϑῦϊο (Κα), οὐ ἀἶ8- 
ἰτοβϑ8ϑὰ (Ηπρΐ.}, νι ῖοιι σδη δΘ ΔρΡρ)]9ἃ ὈθοιίοΣ ἰοὸ 
ἄπιψνίπι, ἀπιὰ υϑοὰ ἴῃ τοῦ. 6. 

γον. 4. Ορά. Αἴεχ. οὔ ὑπὸ βορί., ψ ϊοἢ 5 ζ0]- 
Ἰοτοὰ ὈΥ 81} [αιἱη Ῥβα]ίουΐθθ, 48 ϑλίψεών μου, 
(6 Ουά. Ῥαὶ. Ὀονονοῦ παροικιῶν μου τς ἰο86 
ψ 0 ἀνπ.0}} ἀγουηά τπι6, ὈΥ͂ τὶ σἢ δοῖὴθ Π6 76 ὑῃ- 
ἀογϑίοοί, ϑηθηιθ8, ἀδῆροῦδ, (σου Ὁ]98. Κ'ΥΠπιΔ ἢ. 
᾿λ8 βία] νυν συστάσεών μου 

γενρ. 8. ΤΟΥ Ἰοοϊτοᾶ υῖο ἘΠ δ ἃ ὍΘ- 
οδδθ Ὀσίὶκῖ, μα τἵμοὶςτ ίδοθα ποοϑᾶθαᾶ ποῖ 
ἴο Ὀ1188.---Τ}ὴοὸ ϑυ δ ᾽]οοὶ 'ἰ8 πού (0 ἢἮθ ἰδίῃ ἀϊ- 
Του ἴτοῖλ τον. 2, θυΐ ἰο 06 ἀοχίνοα ἔγοπι ἐδ 9 
δοηἰοχὶ 88 ἴῃ γον. 17. Τ 9 Ρ8γ81}}01] οχϑιιρὶθ ἰδ 
δφεϊηδὶ (Ηπρζ.) χαϊαΐης {86 δυδ᾽)θοῦ ὈΥ 8 γοϊαίνϑ 
ΟΥ̓ ἃ Βγροίμοιῖοαὶ σοηδίγαοίίοη : (8086 80 Ἰοοκαοά, 
είς., ΟΥ̓, ἰἴ οὔθ ἰοοῖ, ἐἐς. (Βαῦυθίηβ, αι μον, (Δ]- 
Υυἱη, θ6 Ὑείίθ6, 6}1ὑ286}})..--αἼ} Ὁ ΤΌΔΊΥ πλ6 88, 

βον ἰοχοίιοσ, θον, ἴῃ Αὐβδαιδῖο, ΠΟΊΨΘΥΘΣ ; 

θϑδια, βιιῖμο;; βθῆοο 1171) (Ὁ 11}. 4) ἰἰκαι, ἀαγ. 

Τ|ιο Ἰδε(6Ρ ταθδηΐηκ, 88 8ῃ οχργοδϑδίοη οὗ σῇ θθ- 
ζα]πθ88 δηὰ 0γ (Ρ8. ἱν. 7), δρρ ϊθ8 βοτο (ϑορί., 
Ομαϊά., [βαἰκὶ, Αὔϑθηῃ ἔσγα, δὰ γοοϑηῦ ᾿ηίοῦρΓθ- 

(6.8), 88 [58. 'Ιχ. ὅ. αι μογ᾽8 “’ σπίαμίεπ᾽᾽" οτἱρὶ- 
πδίοϑ το ἰΐὸ βγϑὶ τηϑδηΐηρ, ὙὶδΒ 18 ταδὶ ἢ- 
(αἰηοὰ ὈΥ Κίπιοσεϊ δπὰ Θεῖον. Τθο σοπίγαβὶ 8 
(6 ἔλαθ οογοτθὰ στ βδιαθ. Τη0 δβυθ)]οίδγο 

πορϑίϊοι Ὧ ἴθ δίγοη ον ἴπδη κὗ. 
ψεν. 6. 816 ἀϊοϊτθαδβοᾶ ΟὨΘ.--- δ ᾿ἰΣβοὶ 

ἰγαῃϑ᾽αίοϑ {ἰιΐἷ8, [86 βογγονία!. [Ι͂ἢ ἰδΐθ μαββαζθ 
ψοηοηια, Κὔείον, ΗΠ υρῖ,, ἰαΚὸ ἐδ βίῃ ΚΌΪΔΥ 85 υϑοὰ 
ἴον (89 ρίυτα!. Μοβί ἰπ ουρυθίοσβ, ΒΟΥ ΟΥΟσ, Γο- 
ἔκ ἰἃ ἰο τ16 Ρογϑοῦ οὗ ἐἶ0 Ῥϑδ]πιἰδί. 

γεν. 7. ὃ δῆᾷοὶ οὗ ϑοδβονδῆ.--- ἴδ 
αυοϑιϊοηδΐϊο ὙΒοίμΟΡ {818 οχργθϑβδίοῃ ἰ8 0 Ὧθ 
ἰδ κοῦ 88 οοϊϊοἰΐγο, δη ἃ γοΐογγοὰ ἰο ἐι6 μιοβὶ οὗ 
δηροἾ5, ψ ηΐο βυγγουηὰδβ ἰδ 9 ῥίουδ, Ῥτοίθοι της 
ἔμ οπι, ΡΒ. χοὶ. 11; 2 Κίηχε νἱ. 17 (Οαἷν., Ηαρί,, 
ΟδρΡ}".), οὐ οί μον τ δΓγθ ἴ0 (πἴπκ οὗ {86 ““8η- 
δοὶ οΥ̓͂ (86 ῥταβθῃ66,᾽ [8. ᾿χὶϊ!. 9, (ηὴ6 Θβρθοὶῃὶ 
τηϑάϊαίον οὗἉ ἐμ γευοϊδίϊοη οὗ Φεοιοναῖ (πηοϑὲ ἰη- 
(ονρυϑίουβ ἴῃ 8]] ἐϊπιθ8). [ἴπ ΐδνον οὗ [86 ἔου το Γ 
Υἱοῦ ἰδ ὑ86 ρτγοαϊσαίθ ““ δποδι!ροὰ δῦουϊ,᾽) νϑὶοἢ 
ἀἀϑεαδηἀβ Ῥ] αν γ (Αθθη Εσγα), ἰπ ἴαυοσ οὗἁὨ [6 
Ἰαϊίον, (86 ἔλοί ὑπαὶ Μαϊεαοὶ “ελουαὴ Ἦ85 κχαϊποὰ 

. [Π6}ΠἸἰ5 9 ἢ: κι Ρε. χχχίν. [8 ὁπ6 οἵ ἴπο 8 Ῥβαΐτ)δ, τυ ἢ 16} δ΄ 
Τοίοιτοα ὉΥ (μοὲγ ἐ{{168 ἴο ὑπο εἰπιο οὗ 0 ροιδοουϊίου: ὈῪ 86} 
διηᾶ αὐοδο ἰὼ (δὲ ΙΝ ΨΑΥ οἵ ουῆοεγίπς γοπὶ Οἰ θα οὗ Βααὶ 
το ἘΕΘΕ ΟΣ δϑουϊ 1π|6 ΟΠ το οΙοκίοαὶ ογάον : Υἱί., 1ἰχ., ἵνΐ.. 
Χχίν., ᾿νἱ}.. ΧΙ. 1,ν.)».-0. 4. Β.] 

86 τηρδηΐῃρ οὗ δ ἐέγηι. ἐέξοῖπ., διὰ ἰδ βἰδιηροὰ 
ἢ 4 ποδηΐηρ ἰπ (6 Ῥοαιδίθυσῃ 156], σι η]οὴ 
8 80 οἴγϑῃ γϑ- ϑοϊιοορα πῃ (Π6 Ῥβ8] 8. Ἡρϑποοὶϊὶ ἰδ, 
δὶ ΔΡΡΑΥΘΏΥ ἱμοῦα ἰδ ἃ σϑίογθησο ἴῃ ΠΩ (ἰοὸ 
Ἡαλαπαΐπι, ἰῃ 8 ἀου Ὁ]96 σϑπιρ οὗ {} 9 δηρθ}8, τυ δ ΐ68 
δοοῦ Ὀδδοϊὰ νι 6 ὁγ6 οὗ ἔα} 493 ἃ ΤΓὈΓΙΓΟΒ8 
οὔ οδαγίοίϑ ῥγοίθοϊΐῃρ δἷθ σϑρ (αοη. χχχίϊ, 2 
84.}, 8η4 δἱ {μ6 βορὰ οὗ ἰΐ νὸ βατο ἰὸ (πὶπκ οἵ 
86 δηρεὶ οὗ Φομβονδῆ, δοοογάϊηρς (ο ὅδη. χχνίϊϊ. 
18; χχχὶϊ. 26 5ᾳ., (89 ῥυγίῃοα οὔ ἴθ ποϑὶ οἵ 7680- 
γδ (}058. ν. 14; δοιρ. 1 Εἴηρδ χχὶΐ. 19). Βίηοϑ 
ον ΓΕ ἰβ8 ποὶ ΟἿἹῪ υδρ6α οὗ δοδίβ, Ὀυὶ {κου ΐ80 
οὗ οδριίδίηβ, 2 ϑιπι. χὶ!, 28 (Ηθηχζεί.), 8δο {8.8 δἈρ- 
ἰαΐη πλϊσιιὶ θ6 πιθηϊϊ ομοα ἢΘΥ6 Εἰ  ν 150, (8.6. Βοδὲ 
Ὀδίας ϑαυρρὶϊοὰ ἰη δουρί. 6 ἸὰδΥῪ Εἰ ονν 80 
ΒΌΡΡΟΒΘΟ (δαὶ ἐμ ἷ5 δηροὶ, 80 β' χηϊδοδληῖ τ ῖτἢ τοῖθ- 
ΤΟΏΟΘ ἴο (116 ἢ ΙΒΙΟΤΥ͂ οὗ γοἀοπιρίΐϊοι, ἰ8 ἡδαιοὰ, ἰῃ 
80 [ὯΓ 88 Β6 ὁδἢ δἑδοκνα δ ργοίθοιίϊοῃ οἡ 8]} δἰ ἀ6β, 85 
8 8ρί γἰτ04] Ὀοὶδρ δΌονο ἴδ Ἰ᾿τηΐί8 οὗ βρ8οθ. ἴῃ 
ἵανον οὗ 118 8 ρδυ(ου]ανὶγ ΖΘοδ. ἰχ. 8.--- Το 
γυϊχαῖθ Βα8 ποὺ ἐδίκθῃ {86 παρεμβαλξι οὔ ἰΠ8 
δορί. 88 ἰπίγαπδιιϊνο, Ὀὰΐ 885 ἱγαπϑὶαιθὰ ἰΐ ὉΥ 
ἐπεπι(ε(. βἴησθο ἐἷ8 ἯΔΒ ΟΌδουγο, (6 νατγί δίϊοα 
ΒΓΟΒΘ Ὑ ἰσἢ γ͵88 ΔΙΓΟΔΑΥ͂ γο)θοίοα ὉΥ Αὐρυπίπεο: 
ἐπιηι {εἰ ἀπσεΐωηι (απσεῖο4) ἀοπιΐπειδ. 

γοῖθ. 8, 9. δαδίθ διιᾶ 8δ66.-- 61}: 560: 
“«ἸἘαβιίηρ, εἰο. (γεύσασϑαι, 686. Υἱ. 4 Βαᾳ.; 1 Ῥοί. ἱἰ. 
8) βἰδηὰβ Ὀδογο βϑοΐηρ ; [ῸΓ δρί γί 8] οχ ρογίθηοθ 
Ἰοδά8 (ὁ δρ' εἰ 8] Καον θᾶμα δπὰ ποῖ σου γβ οὶ υ. 
Νωὲ σιμίαυεγὰ, βαϊὰ Βοτηδτνά, ποη υἱάεδίΕ. Ὀανὶὰ 
ἀοβίγοϑ, ὑμδὺ οἰμογΒ ἸΠκο ν 186 ΤΩΔΥῪ δχροσγίθῃοθ 
Βα 89 Π48 δχρουϊθηῃησοα, ἴῃ οτᾶὰον ἰοὸ Κπὸν ἡδαὶ 
0 888 πον ; (89 σοοάῃοδβδ οὗ αοὰ. ΤΒοτγαΐοτο 
{89 ΔΡΡΘΑΙ ἰο {88 δαϊπίβ. (0 ζθδ Φοβονυδαὰὺ (ἩΔῪ 

ἴον ἸΝῚ ἷὰ ογάον ἰο αἰδίϊηρσυΐθ νεγεμείπὲ δοά οἵ: 

ἀεδωπί, 88 308. χχὶν. 14: 1 ὅδ, χὶΐ. 24), ἴου δ9 
ΠΟ ἴδαγβ Ηΐω, 888 8}} ἐμίηχθ ἴῃ Ηϊμ.᾽"--Ὁ. 
Α. Β. 
τ 10. Τουκ [1014.--- ΙΒ. ἴον ἰδ9 

βερί. πὼ8 ““τἰοὶι." Μοεῖ διοϊθηϊ ἱπίθγριοίογα, 
β04}1γ, Η θη ζδϑίθηῦοτς δηὰ Ηἰισὶς, (δἰ πὶς οὗ βαοὶ 
το (Β1ν. χὶι!. 19) δπὰ αἰ β Υ θη 6πιῖ 68 (8. χχχυ. 
17). Βυὶ (μὸ υδϑὺ8] υβδρὸ οἵ ε}ι1}8 ἤσυγο, τθ οὶ 
ἴῃ Φον. 1). 1δ ἰδ Ἰκονν 80 ΔρΡΡΙ]]οἃ τὸ 6 ΒΘ δ θα, 
οδημποί ἀοοϊάθ βηγί μη πογο, ὙΒΟΓΘ {μ6 Ο]68Γ 
δηὰ οοπίοτιίηρ πους ΔΡΡΌΘΘΓΒ τ ἢ ΠΟΤ δβὶρ- 
πἰδοδηί, 1 [Π6 ΡΤΟΡΟΓ πιϑδηΐῃρ 18 τε ποα (Κίμ- 
οὶ, σαἰν., Βυάίηρ., Μαῦρος, Ηυρέ,, 6] 11280}). 
Οοωρ. 4Ζ2οὉ ἵν. 10 Βα. 
[ὕεν. 11. Οοτθ οΒἑ] ἄσθῃ.-- Ὁ 6] σοὶ : “Ὑ680 

816 ποὺ Οἷ ΠΥ ἐπ ὙΘΑΓΒ ΟΥ ὑπάογβιδπϊηρς, Ὀυϊ 
1: 18 δὴ δεοιί,οηδίθ δά ἀγθβδ οἵ ἰ.6 Μδδίοσ γνδο 18 
ἐχροσιθποθὰ ἴῃ ἐπ ψαγ8 οὗὨ 6οάα, ἰο 8}} δὰ δ ΥΟσΥ 
ΟΏ6, 88 ΡΤΟΥ͂. ;ἱ. 8, εἰ αἰ.᾽ Βίαιϊ)αν ἰδ (9 86 οὗ 
τέκνα ἷἴὰ (89 ΕΡίδι168 οὗ Φοδιῃ.---. Α. Β. 

[γ7εγϑ. 12-14. Ἡυρζο]ὰ : “Τὴ σιεδίιοπ, τὐὶὶὰ 
86 (ΟἸ]ο νης ἐπιρεγαί(ίυο, ἰΒ ΟἿΪΥ ἃ ᾿ἰ νον Ἔχ ρτοϑ- 
βίοη οὗ δὴ δηἰοοοάδοηΐ δηὰ δοῃδβοαμοπί ἰπβίοδὰ οὗ 
Ης τολὸ Ἰογοβ---ἰοῦ ἰδ ἰδῖζθ δα, εἰς. (στα. Ῥα. 
ΧΧΥ͂. 12). 836] Ρεὶ. 111. 10 84.; Φαιθδ ᾿ϊϊ. 18.--- 
Τιλῖο 1βΒ ποὶ 8608 ἴῃ (9 σοπιπηοῃ οχίθγ δὶ Β6Ώ86, 
Ὀαΐ ἴῃ ἐπ ἈΪΠΉΘΓ Β6Π86, οὗ ἃ λαρρὺ ἰὔξ, ῬΓΟΒΡΘΟΥΙΥ͂ 
ξξραγδ οὶ Θοοᾶ, δῃὰ ’ τΑΥ οἵ 1ἴ6.,᾿ “{το6 οὗ Ἰ)ἴε;,᾽ 
ἰγοαυδηῦ ἰπ (86 Ῥγονογῦθ (υἱά. ῬΒ. χυὶ. 1]).--- 
ῬαΥ ---- ΡΑΓΔ]1ο] ἐδ, ΟΥ̓́ΤΔΟΓΟ Ῥδυ Ὁ] ΔΡΙΥ͂ ἰοη9 
ἐΐξε, νι πϊοῖ ἴῃ 1156] γγἃὁ8 ἃ χοοὰ ἴῃ ἰ80 ΟἸα Τ'οβίδ- 

«. ΠΡΌΡΙΟα: “ ΤῊο ΒΌΏΡΤΥ Ἰἰομδ ἰηἀϊῇοδίο ἔμο περ οὗ" ὅλὲ 
" τοῦεη ἴ2 7} ἰο ἐϊδοῖ, ὄαυϑῃ οἵ [9 ὑεαδῖ οἴ ̓γοὺ 

ἷβ πύαμι Ὑ ἢ 86 Βίαθιος ρσοίθοϊίίοη οὗ ἐδο ρίουμα."--ὦ. 



ῬΒΑΙΜ ΧΧΧΙ͂Τ. 

οηΐ, Α8. ἃ ῬΓΟΙΩἾδ6 οὗ ἰΠ6 [6 '»νν.᾿᾽) βίη οἴ ἰ[9 
ἴοθξαθ, ἰδ {μ6 ἀνοϊάβδϑησο οὔ Ὑμῖο τὶ 6ου8- 
688 οὗ Ζρεεοὶ Θομδίβίβ, Ὑ ἢ ̓οἢ ππδη θϑίβ ἰ(86] ἰῃ 
μιροοτάδμποθ Μ{ΠΠῚ (8 πδίιγο οδοδν ποσαίέυ εἶν. 
ΤΟΥ͂ ἀγα Β6ΓΘ 48 8. ΧΥ. 2, ἱπιτηϑάϊαϊο}γ δραϊηδβί 
(δὲν πειφσάδοτα, γοὺ ἴῃ ζοηοΓΑὶ αἰγοοὺ ὑπο δοῖνο8 
Ἰκονίβο δρδιηϑὶ σοά, οΘορ. 8. χχσχῖχ. 2-4. ΤῊ 
Ῥτονετγὺϑ οὗὨ 8}} πδίϊοῃβ το [0}] οἵ ἐδ 9 ἐαπιὲπσ απά 
ναΐῖπ οὔ (6 ἰοηρσαο, 80 ᾿ἰΚον 89 ὑ80 ΟἹα 1) 65ι4- 
θῶϊ. ΟὐμρΡ. Ῥαβ. χευσὶχ. 2-4: οχὶὶ. 8; σον. 
ἱν. 24; χϊ. 8: χχὶ. 28. Ξίν. χχυ!. 2δ., Φαλο8 
1. 24. ΒΙρὈϊδουδηθδβ οἵ αοί; ποραίίνοὶΥ, ἴῃ 
ἀκα [αν ἤγοπε εὐ, Ῥοδὶ γον ἴῃ ἀοίπο σοοα. ΒοΙΒ 
δοππεοιρα ᾿ἰἰκονν 86, ΡΒ. χχχυὶ. 27 (σορ. [88. ἱ. 
1044. ; ΑΔ. γ. 14), δπὰ ἰπάθϑα ἐμ 808] ἴογ- 
πιι}6; ΘΒρ6ΟΣΔΙ]γ 80 ἤγδθι, 88 ῬΧΟΥ, 1ἰϊ. 7; Φοῦὺ 
Στ. 28. ἱ, 1,8: ἱϊ. 8.---ῬΌΓΣΒΕΘ -:ΞΞ δϑρίὶσϑ 
δον, Ρὰ. χχχυϊ). 2] ; Ῥγον. χχὶ. 21: Ὀοαί. χυὶϊ. 
20; 158. 1, 1.-Ο΄( Α. Β.] 

[ὕοτ8. 16, 16. Ηυρίεϊα: “80 οΥδθα οὗ ὅ9- 
ΒοΥδὴ διὸ 086 88 (ὁ ογζϑὴ οἵ Ηἰϊβ ργδοίουβ 

οατε, σ ἢ ἣκ δὰ πὶϊμβουῦ ἃ γ Ὁ ΘΓ ΓΟΙ͂Υ 1ἰἶκὸ 

Ρε. χχχὶϊὶ. 18. Ῥαγα} οὶ σι (8 ἘΠῚΦ ΘΑΣΒ 88 
(δὲ ογζαῃ οἵ Βεοῶσχίηρ (ποὶν ΟΥΥ [ῸΓ δ6]ρ, {πο ὶν 
ῬΓΔΥΟΙ, 85 ΡΒ, χυϊὶ. 6; οσῖν 19 : ΘΟ. ἴδ ρμᾶ- 
ῬΑ]Ἰεἱ 18. 1. 18. ---ἰπ οοηϊγαδὶ τεὶθ ἢ} {118 18 (89 ἔθ 66 
οἱ Ζοβονδῶ, ἰπ 6 ὑδὰ βϑθῦϑθ νἱῖ 2 (85 4]] 

τετῦθ οΥ̓ Βοδ ἢ γ7): (“ ἀϊγοο 64) ασαϊπεέ ον]] 
ἀρετβ,᾽ Ξ-οίμϑ σηστν ἰοοῖ, ἴ 7μαϊοϊαὶ ἐν οὗ Θοά. 
(νά. ΡῬα. χχὶ. 9."--ΟΑ. Α. Β.] 

εν. 17. ῬΒΘΥ (παπιεῖν, {Ὺὲ τίσλίεοιι4) ΟΥΥ͂.--- 
ἘΦ. τεδυῖκα ὑροὺ τοῦ. ὅ. 6 1256} ΒΌΡΡΟΒΘ6Β, 
πὴ ΗΣῖζ, {πὶ ἐπ|8 τοτβ6 τἱτἢ 8. οΥἰ κί ΠΑ} 
Μοοῦ Ὀεΐογο ἐδ ργονυΐουβ οὔθ ὙἱΓ Ρὶ ἰῃ δοοογά- 
δηο6 πὶϊὰ ἐπθ ογάον οὗὁὨ [,8π. ἰἰ.--ἶν. Τῆυ8 [Π 6 
δυὈ]οοὶ πουἹὰ 6 ἴῃ (6 Ῥσουΐουβ γϑσϑθὲ. ὃ 6- 
᾿σϑοῖ: “4 ἍΠἸΠ ἢ (06 Ρτοδοηί ογὰθν οὗ ἐβουκιί, ΥοΥ. 
]9 ἱ5 Τογυνθα ἰπ ἐμ 9 5812 6 ὙΔΥ 88 γ86Γ. δ: ΟἸαπιαπί 
εἰ θονιίπμα αϑὐἰ4--εὶ φυὶ (φιεμηφιε) εἰαπιαηί. 1ὶ 
δ ἃ ογγίηρ ουἱ οὗἉ 80 ἀθριἢβ οὗἁ ἃ βοιι}ὶ ἀδδρδί τίς 
οὔ 56, ϑ΄αοὰ οσγίης ἤπάϑ α Ββοαγὶηρ νἱι αοά, 
δπὰ αὶ Βοδυϊης ὙἩΒίοΝ ὈΓΟΥ͂ΘΒ 186] 'π ὑπ ζγδῃί- 

."--Ο. Α. Β. 
[ὕὲγ. 18. θ᾽ σϑο: “ΒΙΟΙΚΘῺ ἴῃ Πθασῖ ὅσο 

ἰθοϑε νβο89 86] 8), 86]1-δοοϊκίηρς 116, τὶ ἰσὰ τὸ- 
τοῖὶτοὰ δϑουὶ 8 οὐ Ραοτβουα γ, ᾿88 Ὀδθη 
ὑτοκοη δὐ ἰδ σοοὶ.--ΟὀΟὀὨ τσὶ ῖ9 1 ἀρίὶτὶῖϊ δγὸ 
ἰδοεο τῆ δδῦο Ὀθοη Ὀτουσῆς ἀονγ ΟΥ̓ ΒΟΥΘΓΘ 
Ἐσρεσίοῃσοβ ἤγουν (6 4186 μοῖρ οὗ Ῥγουὰ 86] - 
οὐπδοϊουδη 6858, Δὴ ἃ ἔαῦο Ὀ66 168 ἴο ΓοΟρΘπίδῃσο δη 
ἰδοτουρὶν Βα Θὰ, 70 βυοἢ Φ 6 Πουδὴ 18 ὩΘΔΤ, 
Ἦε Ῥγεβογυοβ βοτὰ ἤγοπιὶ ἀθβραὶσ, ΗΘ 18 τϑλαῦ ἰὸ 
ογϑοὶ 4 ΠΟῪ ᾿ἰἶδ ἴῃ ἰδ θη ἴῃ {ἰ6 Γυΐη5 οὗ {18 οἷά, 
δηὰ ἰο ΘΟΟΥ̓́ΕΣ ὑποὶν ἰπδηϊ ἀοδοίθπου. ΗΘ πιαὶς 68 
ἴδὸπὶ 859 (Βο86 ὙΠῸ ΔΓ6 Βυδοθρι! 0Ϊ6 οὗ 1 δη ἃ ογδυθ 
ἰϊ, ρασιϊοῖρδηίβ ἰπ Ηἰΐδ βαϊγαίίοη."--ὖ. Α. Β.] 
ον. 19. ΔΛΔΩΥ͂ αδϊίοιῖομα.---Τ}680 ὅτὸ τοὶ 

ῬΒΒ ΙΒ πο 8 ἴον ἐλεὶγ Οἵση, 8118, ἸὩΏΔΏΥ οὗ ὙΒΔὶοἢ 
186 τἱ χϊδοῦδ τη 58.111} ἢ88, 80 ἰδαὶ δθ 18. ὮθΥΘ 
τοι παρὰ οὗὨἨ ἰμὸ ἱπρογίθοίοη οὔ δΒυπιδη τἱρὺ- 
ἐουβης 88 δῃὰ ἰθὴ 8 Σεΐογσγο ἰο (6 στοδίῃ 985 
οἵ 186 Ὀϊνίΐηθ ΠΟ ΓΟΥ (Ηθηρθί.). 706 οοηίοχί 
ἀεπιδηὰβ ἰμδὶ πὸ βϑδουἹά (μϊηἷς οἴ ἰδ πιοτι[ῆ64- 
εἰ0ῃ5, ΔΒ 1 οι 008, ΘΏΔΓΟ8 δηὰ ρδγβοουιϊ οῃβ τ ὲσὶι 
(Ὡς τἰχηϊοουδ μαῦθ ἰοὸ ϑχρουίΐίθῃοθ ἔγοπι οἶμοῦ 
ἴἸεΏ. ἸΤΠοβθ ΔΤΘ ΠΙΔΏΥ, Ὀὰὺὶ Φοδονυδ ἀοΙἾΥΟΓΒ 
οαἱ οὔ ἰδοῃ 4]], 

γεν. 2ὅ. Ἐζοορίῃᾳ 411] πἰβ Ὀοσῃϑδ,---οχ- 
Ῥζεδδοθ ἰδ τηοδὶ ρδυιίουϊδσ οὐουδίχς δὰ οδΓῸ 
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ὉΥ 8 ἄχυτο ἀἰ δοίην ἔγουι Μαίί. χ, 80, θυαΐ νὶϊὰ 
Β᾽ τὰ Δ 7 ἰπροῦῦ δὰ ,ογοθ. Α Ομγίϑίΐδη τοαλᾶὰον 18 
τουνϊηάἀοα οἵ 18 ᾿ἰι6 τα} [Ὁ]6] δης ἴπ (} 9 σα ΓΘ ΟΥ̓ΟΡ 
9 ογυοϊδοα, ΥὙοὶ (ἷδ8 16 οὶ ἰο ὈΘ τοχζηγἀ θὰ ἃ5 
Ρτοροιΐοα], Ὀθσδυϑο ποῖ 8 δΥ]]Δ Ὁ]6 οὗἩ [ἷδ ΡΒα]πὶ 
εἰπΐβ δὲ ὑη6 σἱκιίθουθ οὔθ ἰῃ [80 ρμοτίοθοι δθῆ8ο 
([8. 1111. 11; Φεγ, χχίΐὶ. δ; Ζοοδ. ἰχ. 9: Αοίβ 
"1. 14: χχὶϊ. 14), Ὀυΐ ταί μοῦ {Π6 ΔΌΘΘὨΟΘ οὗ (ἰ0 
ΗΘΌγοΝ δτίΐϊοὶο ἰῃ 80 οσοῃίϊοχί, δονγθ ὑπαὶ (ἢ 9 
δἰ ρυΐϊαν ὙΘΡΓΘΒΟΘΩΐΒ (00 ΟΘαίο μοῦ, 88 βοὴ {110 
ψυ!ς. αὐἴον {(Π6 δορί. 888 υϑοά (Π6 ρίυγ8)., ΕῸΓΡ 
{ἰ 6 βΒαία οὗἁὨ οἰθδῦῃηθββ Ὑὁ ἱδμογοίογα ἰγαπδίαίθ ἃ 
τα ϊθουα ζσδ δηὰ ποὶ λα σγίσλίεοιια πιαη. 
Βίηοθ πὸν Φοδῃ χὶχ. 86. ἜΟΧΡΥ ΗΒ βίαίϑβ ὑδαϊ 
(0 ἔαοὶΒ παγγδαιοὰ ἔγοπι τοῦ. 89, ἑοοΐ ρίασε τη 
“ιι{πιπιοηέ ὁ δογίρίεγε, διὰ Ὀοδί 65 1116 (1116 οὗ ἐἠέ 
τισλίεοιια οπα ἰ8 ποί υδοα οὗ Οδτὶϑί ῃ σοπποοίΐου 
τῖ(}} 118 ονϑηί, ἰ89 Θσοπ͵θοίαγο, (δαὶ ΨΦΟ0Π ΠΙΔΥ͂ 
Βδγο πδὰ ἰπ νον ποὺ οὨἱγ, Ἐς. χὶϊ. 46, Ὀυὶ 111κ6- 
ν͵86 ἰἢ 6 ὈΓΟδθαϊ ρϑ988836 (})6} 2860}, ΗΠ ἰΣἰ Ζ), ὁδη- 
ποὶ ὃδ6 δυρρονίοα, 811Ππου ἢ ἐμ 6 γον 8 σοτγοοὶ 
ἴῃ ἰἰϑο 1, (δὲ ποὶ ΟὨΪΥ ἐδ 68 Ρᾶ8086)] Ἰδιαῦ θυ ᾿ἰ6- 
ννἷϊδ6 ἴο 8 σογίαΐη οχίθηΐ ἰμ0 βυβουϊηρθ οὗ ἐ}0 
τἱσιίοουβ ἅτ ἰγρὶο8) (0 6111286}}}.Ἐ 

γογβ. 21-22. Τ6 Θι ΡΒ4818 1168 ὑροη (86 πογὰ 
Μ]Οἢ ὈορίηΒ θαοὶὶ Υ6 786, 80 ἐμαί 86 ἐπουχ(ιὶ 18. 
ΟΥ̓] δἰαψείλ (6 απ χοάϊγ, τ Π}Ϊϑὺ ΦοὨοΥΔἢ γεαεεπιεί ἡ, 
{868 δβουὶ οὗ (86 γἱ κι Θου ες ἢ 8 116, ουἱ οὗ 411 [8659 
ἰγου 65. ἴῃ ἔρανον οἵ ἐμπὶ8 18. κου ὶδθ [ῃ6 σοη- 
ἰοχὶ τὶν γον. 19 βᾳ. δῃὰ ἐμ ποσὰ Γ᾽, )ΞΞπιΐδβ- 
ἴοτίαης, ον. {86 ἱπουχαὶ 88 ἰο 6 ΘΟΧργοββϑοὰ 
δδότα (μδὶ ν]οκοάηθδββ βία γος ἃ [η9 ψίοκοά (}9- 
11{256}}}, γγϑ του ὰ Βανθ γϑϑβοη ἴο θχσρϑοὶ »)Ὲ νυ 0 ἢ 
8 υδ0υ] ἴῃ (ἢ) Ῥ8}11η8.---Ὠ δὲ τηθδἢΒ ποῖ ΟὨΪΥ (0 
δεεσοηι σωϊίψ, Ὀὰΐ Κοννἰ86 ἰ0 ῬΑΥ (μ6 ρεπαϊίῳ 97 
φωϊ, Βοιὶδ δἰ ἀοβ οἵ πὸ ἰάθα οὗ συ θον ἰηϊο 
οΠ6 δηοίμον, δηὰ ἤθη6θ αι 868 δὺ ἰἰα168 (9 ἀου- 
Ό]0 860η86. 

, 
ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

1. Ῥτοίουπαά γἱοίΥ σαπποῦ δ δβεἰἰβῆθἃ τὰ ἢ 
οποε ἰμδηϊκίης ἀοα ἴον Η᾿Β Ὀδηοῆίθ, ῥγοίθοίίοη, 
ΒΏΒΘΓΒ (0 ὈΓΔΥΟΥ δηα (οἰκο οὗ στασο; ἐὺ Ῥγτϑ- 
ΒΟΡΥ͂ΘΒ, ΔΥΔΚΘΏΒ, δἰ δίγοηρί6Ώ8, (16 τόπιθπ|ι- 
ὀγαποε οὗ ἰμοπὶ ἰὰ ἰδ6 Ββοιυὶ, 80 (αὐ (9 Θ6ΒΙγῸ 
ΔΥΪΒ65 [ὋΣ πμηΐϊπίογτερίεα Ῥταΐδα οὗ αοἀά, δηὰ (δ6 
ἐλαπλ ι τοῦδ ἰαν 65 415 96]1οὁνν- θ6] οΎ 6.8, ματι ϊσα- 
ἸΑΓῚ ἷ5 (6 ]]οΟὙ -Βυ δ ΤΟΥ, ἰ0 δ᾽ τα] ΘΣΧΡΘΟΓΪΘΠΟΘ, 
δηἀ φηοοῦγη 68 0 δἰ αὐἰ αν δου, νυν Εἰ 18ὺ 6. 08}}8 
(61 ἰο δήσγε ἀὲδ 7οὸν δῃὰ ἰο δοπιπιπὸ το ὦ ἀξΐπι ἵπ 
»τγαγεγ. Τὺ {10 οχαρὶο οὗ θανία ἱπ (8 
Ἰ»βα πὶ οὐ ὑπ Κα  Υἱ  ΒΟΥΥΟΒ “88 ἃ ΖΘΠΟΓᾺΙ 6Χ- 
ΔίῃΡΪ6 [ὉΓ 8}1 ἐμοὸ γἰχβίθουϑ, ἰδὲ (ΠἸ6 7 ΠΔΥ͂ ἰοΆτη 
δον αοἀ ἀο68 ποὺ ἀδδρὶδβο 9 ογὶ 68 οὗ Η]8 βαϊπιθ.᾽ 
--ἰι {8 67). 

ὦ. ΤΠ ρτοοϊαπιαίίοπ οὗ (080 βΒυγ6 σατὶπσ οὗ 
Ῥγαψεν, ὉΥ ὑπὸ το οὗ ἃ ὈΘ᾽ ἴθ γῆ 0 Βἃ8 ἐ2ρ6- 
τίοποοα ἰἰ, 5. 48 σΘοπηΐογίίηρ 10 {10 ΑΒ] οἰ 6α δι ἜΤ ον, 
85 ἴῃ ἐχρετγίεποε οὗ [6 φωίοκεπίπο εηγονπιεπὲ οἵ 
{86 χοοάπε88 οἵ αοἀ ἰ8Β Ὀεποβοΐαὶ ἰο (μ6 δρὶ γὶϊαα] 
"10, δηὰ ὑπὸ »γοηιΐδε οὗ ὑπ λαρρίπεδε οὗ [ἰἢ080 80 
αν Οοά ἰ8 αἰϊταοίϊνο ἰο ἴῃ080 Μὴ ἀδβίγα ἰϊ. 
89 ἰσυο Καον]οάρο οὗ ((6 σοοάποββ οὗ οὐ διὰ 
{110 Φεείπσ, 8 ργοσοά δὰ ὈΥ̓͂ Ραγβοπαὶ ΔρΡρτοργίδοη 
ΟΥ (αδίϊηφ; Ὀύὺῖ ἐμ 18 ὈΓΟΒΌρΡΡΟΒΟΒ γοδάϊ 688 (0 ὃ6- 
βίονν, ὁ ἰ:6 Ῥᾶτὶ οὗ αἀοἀ, δηὰ ἰ8 σοπαϊϊοηθὰ οἢ 
Ὀα]ονί πα ΔΡΡτοδοῖ δοὰ ᾿αγίης δοϊ]ὰ οὗ, ὁ; ἐμ8 
Ρασίὶ οὔιδο προᾶγ. ΤῸ τοίϑγθῃσθ ἰ0 ἰδ δηροὶ 

Φ[οτ [0 τιοδηίης οἵ ὈοΏθ6, νἱὰ. Ρα. νἱ, 2.--Ὁ., 4. Β.} 
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οὔ Φοποόγνδῖ, (μ6 Ἀδταίαίον ο7 ἰλε ᾿Αἰδίοτῳ 9 τεάεαρ- 
ἐἰοη, ὈδίογΘ 8}} 6186 Θῃ ουΓΑΖοδ (ο (818. 

8. ΝῸ ογεαίεγα, ΒΟΎΘΥΘΥ δίγοηβ ΒΘ ΤΔΔΥ̓ Ὁ6, ἰδ 
ΔὈΌΪΟ ἰο ῬΤΟΥ͂ἀ6 ἔον Εἰ πιβοὶ ἢ ἀπά ῥγοιίθοι ἃἰπη86]Γ; 
δυΐ ᾽'ὁ ψ8ο (αγὲ Οοὰ απᾶ ἰγμδίϑ τα Εἶπε 88 Ὧο 
Ἰμοῖ οὗ δηγιμίης. ΗΠ5 γισλίεομδηέδε ἀο68᾽ ποῖ ὕτο- 
(6δι λεῖπι ασαϊπδὶ αίϊιείίοπες Ὀαὺ 116 σγασίοιδ πεαν- 
πόδε οἵ ἀοἂ εοπιίοτίδ πὶπε ἰὼ αΒΠοἰΐοη, απα αἀδἰξυεγα 

μἷπι ἔγοτι 811 }ι18 ΔΒ] οὐ 19 π8 ; ἴογ αοα πηδῖζ 65 ἰτὰ 
ἵγεθ ροπι φωΐϊί απὰ ρμπιδάνιεπί 89 τὑπροαϊν, 
δον οΥΟΡ, ΡῬΟΥΪΒἢ ; 9 ἰῃ οἷν πιίογίωπε, ἰμ9 ρωπ- 
ἱδλιπεπί 90 (λεῖγ σε ονοτία κα το, δηὰ ἀεαίλ 
δἃ8 ἰμ6 ὑγα68 οἵ βίη (Βοιι. Υἱ. 28) 15. ἐμοῦ δυγθ 
δὰ πιΐβογα Ὁ] 6 6πα. 

4, ΤΏ ἐγδ, (μαὺ 8. {.:6 ΟὨΪΥ δηά ϑδΐθ ταν οὗ 
ἐϊε απὰ λαρρίπεδα, 16 Δοσογ Ἰ ὨἾΥ {Π| ἐγσωδέπα ἐ26γ- 
οἶδα Ο7 (λα αν οΓ αοά [ον ἰλδ τισλίεοιδηπέ8βα, νν ἰοὶι 
ΜΘ 6γ0 (0 δἰᾶγο δἦοισ ἴ0 18 ὉΥ (ῃο806 γῆ ΒΑΥ͂Θ 
Κηόνα ἰοῦ ἴῃ ἰμοῖὶν οὐ Ἔχρουΐθηῃσο, ἰᾷ ογάοῦ (Βαί 
Μ6 ὩΔΥῪ ζε{πὲ ἐξ ομγϑεῖσεα. Τὶ Θη ἦτο ἰπβί γα οὐοἢ 
ΤΩΔΥ Ὀ6 δοπιρτοοη θὰ ἴῃ ἐπ ο4ι.86, ἀοραγὶ ἴγοπι 
οΥἱἱ δὰ ἀο ζοοὰά. Βυῖ (6 εχσίθηϊ οὗ ιΔ}8 ΡΓγ6- 
βου ρίΐου 18 80 ρτγοαΐ, (παὺ (0 ἔγϑὺ ἱποϊυὰθ8 
ὀγιαἰπφ 96 ἰλε ἰοπσψς δπὰ {86 Ἰαίίον δοσζίπσ ἀπά 
»υγεμέπσ, {παῖ 15, (Π|6 αἰ χοηὶ δπαὰ σαροῦμ] δίγέυΐϊπσ 
αὔίεν Ῥεάςε, 88 ἴὸ φοοά μπαάεγδίαπαϊπσ Ὀοίνοοη αοά. 

δη δὲ τ ἱοῖι 15 σοη αἰ ἰοηοαὰ οὐ σοοα δελανίοωγ, 

ἩΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ῬΡΒΕΑΟΤΊΟΑΙ,. ᾿ 

ΤῊ6 ῥταΐβο οὗ ἀοἂ 1) 85 δὴ οχργθββίοῃ οὗἉ 267- 
δοπαὶ ἰλαπλ μϊπεδα, 2) ΔΒ ἃ τηθδῃ8 οὗ σενεγαὶ εα{- 
οαἰΐοπ, ὃ 8ἃ8 ἃ τοοοχηϊ( ἴοι οὗὨ (6 ἄοποῦ ἀμδ ἰο 
Θοά.----Τ 6 παν οἵ αἀοἀ δπὰ ἐγμδέ 'ῃὰ αοὰ Ὧἀο ποί 
δχοϊυάδ οπο ϑδηοίδον, Ὀὰΐ τὸ (δ6 οσοπεπιοπ ουῃ ἀδ- 
ἰΐοι οὗὨἩ Ὠυπϑη λαρρίπεδ8.---αοα 18. πεαῦ ἐο αἱξ τι 
δοοοταάϊης ἰο ΗἰΒβ Οιππίροίεποο, Ὀυὰὺ ΟὨΪΥ ἰο {86 
»ΐἴοιιδ ἀεοοτάϊης ἰο Ηἰΐ8 σγασε---Ηθ νῆο ψου]ὰ ἑαοῖ 
πο φοοῦ ἰὈϊπᾳ, τηιιϑὲ ποὺ ἀθρθοπαὰ τἰροῦ ἀην οἶλέγ 
(ἴδ αοἀ, Ὀυὶ ἀροῦ Ηἰπὶ ἐαγπεδίἷψ ἀπά οοπείαπίἶψ. 
“«-Αοά αἰϊονγβ ὺ5 ἰο δεεῖ Ηΐπι, δὰ ᾿᾿κΚου86 ἰὸ 
ἥηιά Ηϊΐπι, απὰ (μη μθγα ἰβ σγοδὶ φαζυαίέοπ δὰ 
7ον.---ἢο ἀποιυίοασε οὔθ ξοοίπ688 οὔ ἀ οὐ στον 
τ} ἐχρεγίεποε, Ὀαὺ ΟΕἸΥ ρεέγϑοπαΐ ἀρργτοργίαίίοπ ΟΥ͂ 
αΐιλ Ἀ61]Ρ8 υ8.--Ααοἀ᾽ Β σοοάπεδ8 ταλῖτοα [8:6 Πηϑὴ 
λαρρῳ νο δπὰβ γεΐμσε ἵπ ἢ ἐπι. ---- ΑἸ] (86 λεῖρ {πδὶ 
ὑθογο 8. ΟὨ οαυτ ἢ σοῖηθ8 ἔγοπι (6 ογά, Ἡ ΠΘΟΟΡ 
αοἀ Ββοηἀ5 Ηἰϊἰθ αηφεῖδ ΟΥ 0865 οἱλέγ πι68}8.---Τ 9 
Δ 1οἰϊ 5 οὔ 6 τίσλίεομδ ἤαγθ ἃ αἰ ογοηΐ οατιϑό 
δὰ ἐδδμά ἔγοτα ἰπ086 οὗ {86 ὠπσοαϊν.---1ὺ πιϑ}κ 68 
8 Θ5500 14] ΑἸ ΥΘΏΘΘ, ΒΟ 8ἃ τηδῃ ὀχρίαίοθϑβ ἢ 5 
φεΐὲ τ ΘΙ ΠΟΥ ὉΥ μεπίίεπεθ οὐ ρεπιδὀπιοηί.---- ΠΠὼ- 
πιαπ τοίϑάοπι ἀο065 ποὺ μοῖρ ουἱ οὗ το] ἰγου]ο, 
ὯΟΡ ΔῺΩΥ δίγεησίλ οΓ ἰλε ογσαίατο, Ὀὰὺ ΟἿΪΥ ἴ86 
σταςο οὗ (89 ],οτὰ.---ΤῊθ σαγε οὗ αοα ονον ἴμ6 γὶσλί- 
δομ8, ΟῚ ἰὑ ΘὨΘΟΌΤΑ 68 ι15 α) (οΟ »γαΐδε (ἰοἄα, δ) ἴὸ 
ἐγιιδὲ ἐπ αΟοα, ο) ἴο ὕεαν Οοά.---ο Βου] ἃ ἐεατπ, 
ἱεαολ διὰ ἀο 6 εοἱϊέ οὗ αοά.---αοἀ "}} κοορ 
ἐπε ὅοπε οὗ 6 φῥίουβ, ἰπΠ6 Ὁ βμουϊὰ Ἰ᾿Κονὶϑθ 
ΒοΡΥο Ηΐπι νὶϊ δυεγῳ πιεπιδεν.---Ἔθ τὰ πνουϊὰ 
Ἰῖγο ἴγϑθ ὕγοπι σωΐϊέ δηὰ ἔγουι ρεεπίδλπιοπί, τασδὶ 
ίακο γοΐπιρο ἰπ αοἀ 848 Πιὶς Κεάδεπιεν.----ἢύξε, λαρ- 
»ἵπεδε δῃὰ μέαος ἃγτὸ σοοί (πἰηρβ, ἀεδίγεα ὃν αἱΐ 
ΤΩΘΙΙ, ῬΓΟΡΘΘΣΪΥ σαϊμεα ΌΥ ἤριο, διὰ ον Ψ0μπά διὰ 
γοίπίπεὰ ὉΥ ἴο86 ψ0 δεεζ Οαοά.--- ΑἹ ταοὰ ΒαΥΘ 
δῇ οι οη8, Ὀὰ ΟὨἿΥ ἰδ9 ρίομα αν 8 ὅγοζεπ λδατέ 
δηὰ {ΠΟΓΘΌΥ (0 ΨΔΥ (0 ἐγιέ σοπδοίαἰίοπ απα (οΉ. 
δίαπί δίοεδίμ. 

ΒΤΑΒΕΚΕ: ΗΟῪ ΤΩΔΏΥ Ὀσαυ( αὶ ΡΩἷΔὴ9 πουϊὰ 
δδνοὸ ἔδιϊοα, ἐδ 16 βαϊαὶβ οὔ αοὐ δὰ υπάθγζομϑ 
ὯΟ ἀδῃκον.--.Τὸ Ὀθ ταἱβογϑὉ]9 δὰ γοί Σοῤοὶθ9 δηὰ 

Ῥγδαΐβδο αοά πὶ ἢ 7ογουβ πιου νὰ ἰβ ἴσο] δῖ ἐο (ἢ 9 
τοΘ ΒΟ. δη μαναὰ ἴον ἃ ἰγου υ]εἃ μοατί : πουογίδο- 
1688 Β06 ἃ μοδιὶ ὀδπηθοί δπα βῃουϊὰ οὶ νι πα ΥΩ 
56] ὕγοῦι {8.18.--- 5 οης ᾿ἰχκῖιν Κἰ πα 168 δηοῖμον 
80 ἃ Ὀοϊονίης οαγὶ Βοο κα ἰοὸ δ ΎΘΚΘη Οἱ. .5 δὲ 
οχοὶίο ὑπ οπὶ ἴο (6 γί Θουθ ὑγαΐβο οὗ 6ο4.---αοὰ 
11 9 πὸ κγοδίον ὈΥ̓͂ ΟΟΣΓ Ῥγαῖβθ, γὰ σδπῃοὶ 6χ- 
αὶ Ηἰαι ἱπ Ηϊπβεϊ ἢ, Ὀυὶ τὸ οχαὶὶ Ηἰβ ἤδη ἴῃ 
Οουγϑοῖνοδ ΏΘΏ ὙΟ6 Ὀῥαΐβο Ηΐπι ἰῃ 411 Ηἰδβ του 8 
δηὰ καἷνο Ηἰπὶ δ͵οπθ (6 αἷονγ.--- Ὗς τηυδί ποὶ 
ΟὨΪΥ ἰοοκ ἰο οὐ, Βαϊ πιιϑὶ Πκονἶβο τὰ ἰο Ηΐα. 
- Τάκο οᾶτα δηὰ ἀο ποὶ ψ] Ὁ} ν ἀορτγῖνο γουγ- 
Β6Ινγ 68 οὗἩ (86 βούυῖοο οὗ {.)0 ΠΟΥ Δ 86]}8.---ἼἸ Ὁ (86 
ΠΟ Κπον ΠΟΥ ποοὰ (Π6 Ποτὰ ͵8, υηἀογϑίοοά 
μον Ηδ δ͵]οῃθ 8 (86 δΒίριοϑι χοοὰ, ἴῃ σι βοπὶ 41] 
Ὀ]Θϑβθάηθβδβ τηθοίβ-- - ΤΥ} {ΠῸ}7 πουἹὰ τοδκθ 
δἈαδβῖο βδηὰ τη 10 Ηΐπι.---ΗΕἬ ψἢῸ βδοῖκβ σοἂ δηὰ 
Βηὰ5 Ηΐπι, χαΐῃ8 τθογο, ἔμ 8ῃ (ῃ6 δηϊϊγο που]ὰ 
Ὀδθ 68, τνῖιδί βῃου]ὰ μο ἰδοὶκ 1----Β] οδδοὰ Βα 5: Ὡ685 
6. ὙΥἙΘ ποί ΟὨ]Υ δοιμα ἰο ΟΕ τἶδὶ ουγβοῖνθη, Ὀυΐ 
ἸΠΚον 89 Β0Θ0Κ ἰο ρουβυδὰθ οἔβοσθ, ἰο αἷτθ δδὺ [0 
86 εν ηρ τοῖοθ οΥ͂ οἰογ πα]  ἰβάοπι.---Ο 1] τοι 
δου ]ὰ φαυῪ Ὅδ δοουδβίοπιοα ἴο φοα]ΐη 685, ἰῃ ΟΥ̓ΔΟΓ 
{πὲ (ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥῪ ποὶ οὔἴον ἰο (Π6 ἀογὶ] (6 Ὀοδὶ δ]οοά 
οὗ ὑποὶν γου ἢ δῃὰ ΟὨΪΥ (06 ταϑίἀυϑ οὗ αμχοὸ ο Θοἀ. 
ΑἸ! ΒΟΥ ΤΩΔΏΥ τη ἀδδβίσγου (μι οἷγ μβολοα ΒΥ {μ6ὶν 
οὐσῃ τοι (ἢ.--- ΘᾺ ὯΟ ὁπ6 Ὑ|} ΘΔ Γ δῃηὰ δοο ἰδ6 
ΤΪΒΟΓΔΌΪΟ, αἀοὐ βοο8 δῃὰ δθᾶγδ ἰἤθῃ : δπηἃ ψὙΒΘΏ 
ΠῸ Οη60 68} ΟΥ̓́ΘΟΓΘΟΙΏΘ [26 ρον Ῥουβθοι τ, 
αοἀ δδη δβδυθάυθ δῃὰ ἀδσβίτου ἰἰοπὶ ἢ δὴ υἢ- 
ἔδυογϑὺο 1001..--- ΑἸ που κρῖ 6 ρίουβ ΠΔΥΘ ΤΩΘΏΥ͂ 
ἰγου 198, γοὺ ὑβ 6 ἀο ποὺ τοἀουπὰ ἰο ἐμοῖς συΐῃ 
88 ἴο 80 υπροάϊγ, Ὀσὶ ἰο ἐμοὶν Ὀοποῆι.---Τ  υὩ- 
οαὶγ δηὰ ἰμοβο 0 δαΐα (86 ρίοιιϑ, ᾶτθ δο68- 
ἰοιηρὰ ἴο δ6 ψιϊίο οἱ δπὰ (ο (ἤτον 411 86 Ὀϊδιηθ 
οπ ἴμο χἱρμίθουβ, θυὶ ἴὰ 185 γΥῪ ἀἱογοηὶ δοοογά- 
ἴῃς ἰο 89 Ὀίνιαο πἀφιηοηί. 

ΒΕΙΝΕΚΕΚΕΕΒ: ΤῊ Θχδπιρὶο οὗἩ (δα βαϊηἰβ τυ ἢ 
ῬΓΟΡΘΥΙΥ οοπδίαἀογοὶ, τοῦθ σγοαὶ ροοὰ ἰπ ἐδ6 
μοατίβ οὗ πὸ Ρίουϑ δπᾶ βίγπρίμοηϑ ἐμ οῖν ζαὶιὮ, 
ΒΟΡΘ, ῬΓΔΥΟΥ δὰ ῥϑίϊθῃο6.---ΘΟΗΝΈΡΕ: 6 δυο 
81 6]8 ἰο ῥτγοίβθοὶ 8, ὁῃ9 οὗἨ νμΐοῖ ἰ8 ταὶ μτῖοῦ 
1888 8 γὙ8 016 ΔΙΠΙΥ.---ΜΈΝΣΕΙ, : {{ Ὀοϊοπ 8 ἰο {89 
ἀοσίγίπο οὗὨ {86 ΟΓΌ58, ἐμαῦ ννὸ ΧΟΡΟΥ͂ πον; 
1) ὑροη δὶ Ῥϑυύβοῦβ οὐὖνῦν [ογὰ ἰαγ8 (ἢ ΟΓΟ88 
ἤτϑὶ δὰ οἱ θῖν : 2) ΨΥ ἴΐ 8. ποὶν δια ΐῃς, 
ιμαὲ Ηδ αν {86 ἀθδὺ οῦο88 ΠρΡΟῚ 806} Ρ6ΟΡ]9 ἰη 
Ρτγοίθγοηοθ (ὁ οἰμδῦβ; 8) ον (6 τἱρμιθοῦβ 8.0 
δοοαδβίοπιρα ἰο [66] δηὰ (ον ὀχρογίθῃησο ὑπο 
{με ῖγ οὐο88; 4) ΒΟ (ΠΟΥ ποὺ ὑηᾶον ἱΐ, ψΒδί 
(860 διου]ὰ ἀο δηὰ πδαὶ ποῖ: δ) ναὶ θοὰ ἀοε8 
ἴο ἔθ ἴῃ ΓοίΌΓΗ.- ΑΒ ΝΤ: Οὐ στ 016 1176 
βουϊὰ Ὀ6 ποιμίης θυὺ οπα σοπβίδῃς ῥγαΐβο δπὰ 
οοπΐοββίοη οὗἩ σοἀ---ἰο ἀοἀ᾿ 5 ἢοποΡ δπὰ {86 δοτη- 
ἴοτί δπὰ ἱπιρτογυοιηοηΐ οὗἉἨ ΟΡ ποὶρῃθογ8.---ΒΟΟ8 : 
ΜΙκΒΟ πιθο, το Εἰ ἸΙΟΠΒ ὲνο ὈΓῚ ῬΓΘΥ, παιδὶ 
αὐ Ἰαϑὺ βυθοῦ υῦρσοῦ δὰ πδηί: δυΐ (Π086 80 
δϑεῖ (86 ποτὰ νψ|}} ποὶ Ἰδοῖκ, δὴν ροοὰ ἐδπϊης.--- 
ΟὕΕΝΤΗΚΕ: ΤΒο ρστοδέοϑι σδ] δι Υ οὗ οὐν ἐπ 6 5 
8, (δὶ ἔβ6γὸ ΔΓ 50 67 Ὀσχοκοη δοδτίβ δηὰ δου- 
ὑγῖτο Βρὶ Υἰ (8.-- -Άῦ ΒΒ : Ἦ ὁ τουβί ϑ66ῖ ηοΐ Β0 ῃ Ὁ ἢ 
{16 αἰ, 45 ἰἰὸ ογὰ, 86 αἾγνον.- μαι 4 αοἂ Ης 
8 οὗὁ ψδοῦι Ηἶβ ΡθΟρ]9 δᾶῃ βαυ, Ἧϊϊι Ηΐῃ τὸ 
ΠΑΥΘ ΠΟ ἴδαῦ, πὸ ἰδοῖκ, πὸ κυ ὶι'),---ΤῊΥΜ : Ἐ8Ὸ 
ΟΡΟ88, (80 ΒΟΌΓΟΘ οὗ ᾿ποχρυθββὶ ὉΪ6 Θθιηἴοσε, 1) 
ὙΠ ΘΡΘ ἰδ 6 ΟΥΟΒΒ 8 στοαὶ ἰπθγὸ 8 στοδὲ δοιαΐοτι 
ἴγοπι (6 οτᾶ: 2) ᾿ Β6τΘ ἐβογθ 18 στοαὶ οοιηΐοτίι 
{δ ογο 8 σγϑαὶ 100 ἴῃ ἐμὸ Τοτά:; 8) 6 γα ἔθ γ 18 
ἔτοδι ἸΟΥ ἰμ6 γῸ 18 ΒΌΓΘ ΟἸΟΥΥ πὶϊὰ (6 Τιογά. 
[Ματτ ΒΈΝΕΥ: Θοα᾽ δ ργαΐβοβ δουπμὰ δοϑὶ ἴῃ 
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οοποοτὲ, ΤῸ 80 ΜΘ ὈΓδἶβο Ηΐτι 85 (6 δῃ 6 ]8 40 
[ἃ εδνβῆ.---ου]ὰ τὸ ρ658 σου ΓΙ ΔΌΪΥ ἐβγοῦ σι 
(86 πονὶὰ δηὰ ουἱ οὗἨ ἰ0 νον], οὐὖῦ οουϑίϑηϊ 
ὅΔῦῈ τπηϑὺ ὉΘ ἰ0 ΚΘορ 8 σοοὰ οοηδβοΐθῃοθ.---Τ 7 
ἰδεῖ ὑγαγ τοροῦὶ οὗ ψδῦ [ΠΟΥ πανὸ ἀ009 8π|188, 
π|}} πατ οἰ  ΥΒ ἰ0 ἐδῖκο μ6ϑἃ οὗ ἀοΐηρ Οὐ ΒΟΥ νΥΐ80. 
διὰ 18 1.6 6896 οὗ ἰπαὺ δὴ ἡ ἢῸ ὉΥ 80 ᾽4.8 πιδὰθ 
εἰς Μδκον δ18 ΘΏΘΙΏΥ, δηἃ ἷ8 ἀθϑίγογον.---Ρα- 
τε ὶβ ἐμδί δῦ ὙΘΥΥῪ [Ὁηἀ οὗὨ 4 σλ!ἱϊὰ, ψ1}} ποὺ ἰοὶ 
ἰδ Ὁ9 οαἱ οἵ ἐμποῖν οἰχς ; ποποὸ οὗ οὐδ᾽ 5 οὨἰ] τθη 
ΑΥ̓͂Θ ΟΥ̓́ ἤγοῦ! πον Ηΐβ ογϑ, Ὀὰὺ οὐ ἰβθ Ηδς 
Ἰοοῖθ τι ἃ βία ιν ΘΟΙΡΙ ΔΟΘΏΟΥ, 88 νγοὶϊ ἃ5 
πὶ ἢ ὁ σι } δηὰ ἰοηάθν ΘοησΘΓη.--- 6 Γ6 15 
η0 τοϊογίο, ποι δίης οὐδγαιΐηρ, ἰὰ 8 ΟΥΥ, γοὶ 
(οἱὐ᾽8 Θ,γ5 δῦϑ ορϑῇ ἴο ἰΐ, 89 86 ἰθπὰ ον τηοὶ ἢ 6 Υ᾽Β 
ἰο [6 ΟΥ̓ οὗ δὲν βυοίκίηρ οἰ, ψ εἰσ Δηοῖ Γ 
πουὰ (ΔΚ πὸ Ὡοίΐοα οἵ. --Νὸ τδη ἰ8 ἀοβοϊδίθ 
δαϊ 6 πῦοπι αοἀ 1188 ογβαίζοη, ΠΟΙ 18 ΔΗΥ πι8ῃ 
ποάοπο {Π]] ᾿0 8 ἴῃ 86}}.---ΒΑΒΝΕΒ: ΤΏ6 πιοβὶ 
Ἰοπεῖγ, (6 τιοϑὲ Βυπιῦ]ο, ἐἰλθ πχοϑὲὶ οΌβουτο, δηὰ 
ἰδε ροογεδὲ οἰ ]ὰ οΥ̓͂ 6 οα, παν ανὸ θᾶν δἰ δὰ 

διουηὰ πἷτη 84 τοἰϊπυθ δηά 4 ἀϑέθβῃσθ ᾿ ἱοὶ τἰ ἢ ρ8 
ὨΘΥ͂ΘΥ ᾿ᾶγὸ ὙΠ6Ὲ ἰποὶν δγλΐθβ οἱϊοῖ ἐποὶν ἰθηΐα 
δτουπὰ ἰδοὶῦ μδΐϊδσοϑ, δηὰ ψῇὮθη ἃ ἱπουθδηὰ 
ΒΤ δ γου!ὰ αἱ οὔσθ Ὧθ ἄγαν ἰο ἀοἴδηά ἰπθπηι. 
--“Ῥρύυβαξον: Ηο ἮδΟ ὑγδίβοϑ αἀοα ΤῸ τθγοὶθ8 
8}}}} ὭΘΥ͂ΟΡ ὙΔηΐ ἃ ΠΊΘΤΟΥ ἴῸΓ τ ΒΪΘὮ (0 ΡΓΑΪ86.--- 
αι 6 Ὀ]οδβίηρ, οὔθ ἰοοῖς δὶ δοὸ ογὰ ΔΥῪ 6 
ΤΊιοτνο 8 11{8, 1 ὈΘΓΥ, Ἰοτο, ϑυογσγιῖηρ ἴῃ ἔδοὶ, 1ὰ 
ἃ Ἰοοῖκ αὐ {86 ογυοϊδοά Οη06. Νότον αἀϊὰ ἃ 800 
Βοϑτὶ Ἰοοῖς ἰῃ ταΐϊη ἰὸ ἰῃ6 σοοὰ ῬηγδίοϊΔἢ; ὩΘΥΘΡ 
ἃ ἁγίηῃρς 80] ἰυγτηοὰ ἰΐ8 ἀδυκοηΐηρς ογ6 ἰο {ῃ9 
Ὀτδζοῦ βογρϑῃΐ ἰο πὰ ἴἰ(6 νἱγίιιθ σζοῦο.--- Ἶο 11{{}6 
ΚΩΟΥ ΠΟΥ͂ ΤΩΔΩΥ Ῥγου  ἀθη{141] ἀΟΙ ΥΘΥΔΏΘΘΒ Ὑ6 
ον ἰο 086 86 6η δ4πη45 ΨΒΪσοἃ 8.6 οἰδτχθα ἰο 
ὈΘΔΡ υ8 ὉΡ68ὺ νὰ ἀαϑ οὐν ἴοοὶ δραϊηδὲ ἃ βίοῃθ. 
--͵ΠΠΡοδιεῖνο νἱσγίαθ ργοπιοίθβ ποχαίϊτο υἱτίαθ; 9 
ἯΟ ἀο68 μοοὰ ἰ8 Βυγο ἰο δυοϊὰ οὐ]. δα ϊνδίϊοα 
ὶ5 ἸΣηϊκοὰ τὶτὰ σοηϊγι τ οη.---Βοιίονον, ἰκοι 88} 8}} 
ὭΘΥΘΥ Ὀ0 ἀθϑοτγίοα, ἔογβαθη, σίνθα ἂρ ἰο σαυΐῃ. 
6οἱ, ὀσθῃ (ἂν Θοά, ἰ8 ἐγ συανάϊδ δηὰ ἔγϊϑηὰ, 
δὰ 1188 ἰδ ἰμὶμ9.---Ο. Α, Β.} 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΧΥ͂, 

Α Ῥιαΐπι οΓ αυϊά. 

1 ῬΡΙοδα πιν δαυϑε, Ο Τοῦ, πῖ ἐμοπι [Πᾶὺ βέγῖσο ἩΥΙΓὮ ΠΊ6 : 
Ἰἱσῃῖ 

2 Ταῖ μοϊά οὗ δῃ]θ]α δηᾶ ὈυοΚ]οσ, 
Απά ρἰδῃά ὉΡρ [ὉΓ ταΐπα ΠΕ]Ρ. 

8 ὨΓΔῪ οὐ 4180 [86 5 
ΒΑΥ τηΐο ΓΑΥ͂ βου], 1 αι [ΠΥ βαϊνδίίοῃ. 

ἰηϑὺ {ποῖ ὑμπαΐ ἤρ(ὐ αραϊηϑί πλ6. 

Γ, δηἀ εἴορ ἐδδ τσαᾶν ϑιαϊηϑὺ ὑμ6πὶ (μα ρογβϑουΐο π|6; 

4 [οὐ ἴμεπὶ Ὀ6 οοπίουπαρα Δη4 ρα ἰο πἰδηια ἐμαὶ κϑεὶς δθυ πιν βου]: 
Τἵ τΓμ86πὶ Ὀ6 ἰυγηθα Ὀδοῖς δα Ὀτουραῦ ἴο οομἤπδβίοη [μα ἀ6Υ 196 ΤΥ Πατί, 

5 [οὐ ἴθ δὲ 88 ομδαῆ᾽ θοΐοσγο [86 {6 πῖπά: 
Απὰ Ἰοὺ {Π6 δηροὶ οὗ (6 1.ΟΒΌ οἤδδ6 ἐξοπι. 

θ 1κβὲ {πον ΑΥ Ὀθ ἀδυῖς ἀπά δἰ ΡΡΟσΥ: 
Ἀμπα Ἰοὺ [86 δῆροὶ οὗ 80 Τ.0Ε}0 ρογβοουΐθ {ἢ 612, 

Ἷ Ἐὸν σι βοαὶ σαυ899 μάνα {Π6Ὺ ἰὰ [ὉΓ πι6 ὑποῖν ποί ἐπ 8 μἷξ, 
ἩΡλϊοῖ, πἰτποαῦ οαυ86 [ΠΟΥ Πᾶνα αἀϊρραοά [ὉΓ πὴγ βοὰ], 

8 1κἱ ἀοϑγιοίίΐοι οοπιθ ὕροη ᾿ἶπὶ αἵ ὈΠΑΥΑΓΟΒ; 
Ἀμπα ]οὐ (μ6 ποῦ {ῃδὺ 6 μα ἰά οδίοι Ηἰπι86 1; 
ἴηἴο (μαῖ γ ΥΥ ἀοβίτασίϊοη σὲ Ὠὶπι 18]]. 

ϑ. Δῃά ΠΥ 80] 8881 θ6 7ΟΥ} ἰπ (80 ΤΟ ΒΡ. 
ἴτ 8}|4}} το)οῖδα ἴῃ Ὠϊ5 βα  ν δίῃ. 

10 ΑἹ! ταν ὈΟΠ65 8818}} βαΥ, ;ΟΚΌ, Μἢο ὦ [πὸ απο [ἢ 66, 
Ὕγς ἀοΙνογοϑὺ [86 ροοῦ ἔγοπι αἷπὶ {παῖ 18 ἴοο βίγοηρ [07 δ{π|, 
Υ6β, [16 ῬΟΟΣ δὰ {86 ΠΟΘΑῪ ἔχοιμι ἷπι ἐμαὶ Βροῖ οί πηι ὃ 
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11 ἘΔ]86 ψ ]ςΠ658868 αἸα γΥἶβα ὑρ; 
ΤΏΘΥ δἰ α ἴο ταῦ ομδῦρα ἐλίησϑ ἰμαὺ 1 ἈΠΟ πού. 

12 ΤΏΘΥ τοναγάθα τὴ6 601] [ὉΓ ροοα 
7Τ0 [86 ΒροΙ]ηρ οὗὨ ΠΥ βου]. 

18 Βυΐ 85 [ὉΓ πιο, θη ὑΠ 6 Υ ΤῸ Βι οἷς, ΤΥ οἰοί ηρ' τ0α8 ΒΔ ΚΟΙΟΙΒ : 
ΙΒ Ὀ]6α ΠΥ 80} ἩΠῸ 1ἈΘΕ]ηρ᾽: 
ΑΠπὰ ΓΩΥ͂ ΡΥΔΥΟΥ τοί γηθα 1ηἴο Τταΐπ6 ΟΥ̓ ὈΟΒΟΠΙ. 

14 1 θεμανϑα ταγβο] ἢ 88 ἐδουσὰ Ὺὧθ λαά δόθη, τὰγ ἴτϊθπα ον Ὀγοίμο Γ᾿ 
Ι Ὀονοα ἀονα ΠΟΑΥΥ͂, 88 οηθ ὑμαΐ ταουτποίι 7,07 ᾿ΐ8 τηοίἢ σ. 

16 Βυῦύ ἴῃ υχΐηο ΔαΥΟΙΒΙΥ͂ [ΠΟΥ͂ το]οϊοοα, δηα ραὐμογϑα {μθηλβοῖ γ69 ἰοσοίθοΓ: 
γοα, [6 Δδ)εοίϑ ραῦπμογϑα ὑμθιηβοῖνοθ ὑορϑῦμον ἀρϑίηβὺ πιθ, δα [ κηον {ξ ποῦ; 
ΤΏΟΥ αἰ ἰδδγ ηιθ, δηα οοΔ86α ποῦ: 

16 Ὑ1ὰ Ὠγροογί(168] τχοοῖκοῖΒ ἴῃ [6 8ϑ(8, 
ΤΉΘΥ ΣΏΔΘΠΘα ὉΡΟπ πλ6 ΜΙΣῸ [86] ἰθ6 (ἢ. 

17 ΤΟΒΡ, ΠΟΥ Ἰοπρ ΜΠ του ἸοΟΚ οἱ ὃ 
ΒΘβοι8 ΠΥ 800] ἔγοτα ὑμὶν ἀοβιγιι οὐ 028, 
ΜΥ ἀδυϊηρ ἔγοια (86 ἸΏΒ. 

18 1 Μ1} σῖνα ὑπο {Π8}Κ8 πῃ [86 στοδὺ οοπρτορδίοι: 
Ι ν“1}} Ῥγαῖβα ἴμθ6 διμοηρ τα ἢ ΡΘΟΡΪ6. 

19 Το πο ἐμοῖὰ {μὲ 8.8 τιΐπθ ϑῃθηιθθ ΧΟΡ ΠΥ Τα]οΐοθ ΟΥῸΓ ΠΊΘ: 
Νοίδον 1οῖ ὑμθπὶ σὶη]ς πὶ τ 086 Θγ6 ὑμαῦ μαΐθ τὰ 6 νι οαῦ 8. ολι186. 

20 ΕὟΡ [ΠΟΥ ΒροδκΚ ποῖ ρε6βοθ: 
Βυὺ {π6 0 ἀδνῖβο ἀθοϑιιι] πηαίοβ ἀραϊηβὺ ἐΐσηι ἐλαΐ ατὸ ααϊοὺ ἴῃ [86 Ἰαπά, 

21 Ὑ68, [ΠΥ οροηοα {πον πιου ἢ τὶάθ ἀρδίηβὺ πιο, 
Απά βαϊὰ, Αμδ, δι, οὔὐὺσὐ ουϑ δίῃ βϑϑὴ ὑΐ. 

22 Τὴ ἴμου Βαϑὺ βεϑῃ, Ο 1ζ.0ῈὉ: Κορ ποὺ β1]16Ώ06: 
Ο Ι0ΕΒΡ, Ρ6 ποῖ ἈΓ ἔγομι 116. 

29 ΒΕΓ ΠΡ ΓΠΥ5861, δα αισαῖκο ἴο ΤΑΥ͂ Ἰυσρηηοηΐ, 
νοιν απο ΤΑΥ͂ Θδιι80, ΤΑΥ͂ Οοα δηὰ ΓΩΥ̓ Χ.ΟΒΡ. 

24 δυάρθ πιο, Ὁ 0Ε"}Ρ τὴῦ Οὐοά, δοςοογαΐηρ; (0 (ἈΥ τὶ ρ)ιἐθουθηθ688; 
Απὰ Ἰοὺ ἐβοῖὰ ποῖ Γ670166 ΟΥ̓́ΘΙ 116. 

25 1μδὐ [Π6πὶ πού ΒΥ ἴῃ {μοὶν μοαγίϑ, ΑὮ, βο που] τὸ μανὸ 11] 
1,ἴ ἴΒ6πὶ ηοΐ βᾶυ, Ὗ 6 αν βυυ]] ουσθα Ὠΐτα ὑΡ. 

26 [με ἰμθτα 6 85ηδιηθα δηὰ Ὀγουρμῦ [0 οοπδιβίοπ ἰοροίο Γ 
Τμδὺ Γα]οῖοθ ἴῃ ταΐηο δαγί: οὐ ὑῇδθια Ὀ6 οἰοιμοὰ τι βθδιιθ δηα ἀἰϑῆομοῦ 
Ὑμαῦ τλαρηΠἷν ἐξοπιδοίυο8 ἀρ αὶηβὲ τη6. 

21 1κἰ ὕποπτα βμουῦ [0 7ΟΥ, δηά 06 ρ]δά, [μαὐ ἔΆΥΟΌΣ ΠΥ τὶ ΐθουβ σα 86: 
Ὑ68, Ἰοὺ {Π6π| ΒΑΥ͂ ΘΟΠ 0 8}}Υ, [μοῦ π6 ᾿ΟῈΡ Ὀ6 τπιϑρηϊβο, 
Ὑ Βῖοα ΒΘ Ρ] αϑαγα ἴῃ [86 ΡΓΟΒΡΟΣ ΕΥ̓͂ οἵ Ηἷ5 βοσυϑῃΐ. 

28 Δῃὰ ΠΥ ἰοηραθ 888} Βροϑκ οὗ (8γ τὶ ρει θουβηθδϑ 
ἀπά οὗ [ἈγΥ Ὀγβϑῖβο 411 ὑπο ἀδγ Ἰοῃρ. 

ἘΧΈῈΘΟΒΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΓΙ,. 

᾿ς ΤῸ ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΊΤΙΟΝ.--- 8. ῬΒδἾπὶ 
δ Ὡοΐ 80 τ} ἃ Ἰαπιοηίδίΐου, Ἡ Βΐθ ἢ τοροδϑίϑ [89 
ΒΆΤΩΘ ῬΠΓΗΆΒ68 ὈΓΟΪΙΧῚῪ δηὰ ἰο ΘΧοθΒ8 (06 οιίο, 
ΗἩυρίο]ἀ), 88 ἃ γυιλπιϊοαὶ δηὰ δαφίἰαἰοὰ γγαψεγ. ΤΊιο 
Βδῖ16 ἰἤγοο ἐμ ουρ 8 γον ἰὴ ἴη6 ἰἤγοο οἰίοῦ ἀϊ- 
Υἱδίουϑ (νοῦβ. 1-10, 11-18, 109-28), Ὀπὲ αἴνγαγϑ 
γι αἰ δγθαΐ ΤΌΤΤΩΒ, ΥΘίΈγομοοθ δηὰ ἤξυτγθα. 
ΤΠ686 δχθ 1) {86 ὥγαψον {μδὶ Φϑιουδὰ πὶ}} ἐπίογ- 

τε υἱἱλουΐ ἄδῖαν ἴον (89 Ῥτοιθοίίΐοη οὗ Ηἶ5 βου- 
νϑηΐ, (μα. δὶβ τ᾽ ζῃΐθουβ σα 86 ΤΔῪ Ὀ6 σατο οὐἱϊ 
δηὰ μἷ5 δηοιηΐοδ γυϊποὰ ; 2) [80 ἀεδογίρίίοπ 977 δε 
εοἱεχεύμεδα απᾶὰ ὠπίλαηχίμιίπεδε οἵ ἴ8:656 ΘΘτΩΣΘΚ, 
ΜΒΙΟ δαγθ ῬΧΟΥΪΟΌΒΙΥ χοοοϊγοὰ ΒΥΤΡΘΙὮΥ 
πὰ [ΟἸΚ6 8 οὗ Ἰογο ἔγοτπι δἰπη ὙΠΟ ἸΔΟῪ ον Ρ6᾽- 
Βοουίο τοϊλομί οσαιι8ε; δηά 8) ἐλε υοῦυ οἵ (λαπλ μὲ- 
πέδὲ, μϊο (86 ἀοἰγοτοὰ τῇδ νὶ} οἷον 88 δη 
οχρυοβϑίοη οὗἩ ηἷβ ἐπίϊγο τεδίσπαίίοπ ἴο 10 ωοτὰ, 
ΡΟ] ον ἰπ ἐπ οοηστγεφαίίοη δορὰ ἰο ἐμποὶνς οα ἰδ ο8- 
οι. ὅμο Ἰοογοιηθεὶ οὗ ἰμ680 ἐπουρὶδ δεουπά 
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ἷᾷ 8 εὐγοῖες δΘοσσοβροηἀβ ἱμεουσμθοῦϊ νὰ (Ὠθ 
ἀρρὶν {εἰ( ἐχρογίδισοβ οὗ ἃ βοαγί, τ ϊοὴ 18 58μ8- 
Κεη ἰο ἐς [ουπααίίοπ ὈΥ ὈϊΟΥ ΘΧΡΟΥ ΘΏ668, νὴ 16 ἢ 
ΒΑΥΘ Ὀεθῆ 80 ΘΟΒΙΓΘΓΡΥ ἰο0 8}} [8 δχροοίδι: οΏ8. 
Ἠΐδ Ββεδτὶ ὅδ θΘΟΟΠΊΘ τμ 80 Ὁ οὗ (8 οὐσῃ Θπιοί 008 
ΟὨΪΥ͂ Ζτιδάυ δι, δὰ ἱπάθοὰ ΟἿΪΥ ὉΣ υγρθηι]}ν 
εἰϊπσίπ ἰο Θοὰ, Τΐβ, 85 Ὑ611] 89 {π6 Ὡδηῃ 6. οὗ 
ἐχρτεϑϑίοη, ποσὶν 18 ρίο αγθβαα6, ἴῃ ρϑτί ἀγδδιΐο, 
8δη4 ΘΟΥΤΟΒΡΟΠΒ ΟἸΟΒΟΙΥ ΝΠ} Ηἷθδ ΘΧΡΟΓΘΏσΘΒ 
ὄγνθῃ ἰο (Π6 ἰοηθ οὗ ἴ[Π6 ἰδηρύυδρο, ἰ8 Ορροβϑά ἴο 
Ἦν ἰάοα ἰμδὺ (6 δ ΠΟΥ δρθαῖσβ ἔσγοσῃ ἢ. 6 ρϑύβοη 

186 τἱ χε ίθου β 85 ϑισἢ (ΗΘ ρ9ι.) Το οἰϊαιΐοα 
οἵ γεν. 19 ἰὰ ἐμ ποι οὗ δοδβὺ8 (9}08ὴ χνυ. 28), 
ἩΝΙΟ ΤΩΔῪ Ὀθ ἀοτὶ γοὰ ἔγομι 8. ἰχὶχ. 4, 88 νοἱὶὶ, 
ἀοδδ ποὶ ἀοιδηι ΟἰΠΟῸΣ {18 ΒΌΡΡοδβι (ἰοῦ, ΟΣ (9 
Μεδδιδηὶς ἰπἰοτρτοίδιϊοη οὗἨ ἰμ6 δηοίϊθηὶ ομανροὶ, 
ΟΥ ἰδ ἰγρίοαὶ ἱπ ογρσοίαϊί ου ἴῃ {0 ΠΆΡΤΟΝ Β6Π86, 
Ὀαὶ ἰ6 Τουπάρα ὑροὰ {μ6 σέπετγαΐ τείαίοπ οὔ ἴ9 
δυδοτίη 8 οἵ 6805 ἴ0 ΘΥΟΕΥ͂ ὠπαεδεγυεά Βα οτίης 
δὲ ἐΠ6 ἰδηάδ οὗ νἱοκοὰ δηὰἀ υπιβδηκία! τηθη. 
ΤῊΪ5 15. ΟὨἹΥ βίγοη ίμοηθα δηα Ὀγουρλὶ ἱπίο πὰγ- 
ΤΟΙ͂ΤΟΡ ἀδίοτίοαὶ ΘΟ ΠΘΟΙΪΟη ΌὈΥ τπϑἰηἰδἰἰηρ ἰ(8 
οοροβί(ἴοη Ὀγ Ζαυϊά, νι ἰοσῖι 85 ποι κἰαρ δραϊηβί 
ῖἴΞζ ον (9 σογγοϑροῃάθησοβ ΜῈ 26. χυὶϊ!. 19; 
Χχὶϊ!. 12: [,8γὰ. κἱ. 16, ἃροὺ Μοὶ Ηἰ τς ἰδ γ8 80 
πο δΒίγο85, ἀο ποὺ ἰοδαὰ ἰο {Π6 Ῥγἱου Υ͂ οὗ [89 
Ρτορδοῖ 7ογοδἢ, δίποθ [8 ΟΡϑηϊὩ  ΒίΓορΡ ΒΟ οὔ 
186 Ῥβαϊπὶ ι.868 ἰῃ9 ἰδηρσριαχο οὗ ἃ ππαῆ ΟἿ τοαγ, 
ἴῃ ἰμ6 16 οὗ αν (86 πιοϑὺ δι δ 0]6 ἰἱπλθ ἴθ τ 
ἰδ δοτιροβίιϊοη οἵὗὨ [18 ῬΒαὶπὶ 18 ἡουπμὰ πη {16 
πιο οὗ ῃ'8 Ῥοσβϑοιυιοη ὈΥ͂ 54}, δηὰ ἱΐ 18. πιοϑί 
ΠΟΔΣΪΥ τοϊαιοὰ ἰο Ῥδδ. χ]., ἰχῖὶχ. 10 βθϑῃ)ϑίο ὉΘ 8 
Ἰγνὶδδὶ οαγγγίπρ οἂὖἱ οὗ {πὸ ψοχάβ υδβοὰ Ὀγ ανία 
1 Βδη).. χχίν. 16, δὰ οὐγϑϑ ἰ(8 Ρνἶδοθ ἰπ {10 60]- 
Ἰεοειΐοῃ οὗ Ῥ5341]18, Ῥγο Δ ΟΪΥ ἰο [16 οἱγουϊηδίλῃοθ 
188ὲ {π6 Δαίεαελ Φειον ἢ ἰβ. τηρηἰϊοπθὰ ΒθΓ ἰπ 
86 δἰησυϊατ, 858 ἰῃ [86 ργϑοράϊηρ ὕβδίηι. 

δὲν. 1. γεν. 1. ἘΪΚδς ἴθι ἐμαὶ ρμϊ τη6, 
ΤΏ 6ἾτΘ σχῶσ ὍΡΟΙ ἴθ: [88 τὶς ὰσ ὍΡΟΣ 
120.---ΤῊὁ οχργοβϑίοι 2. Ἰοδὰβ αἱ ἔγβὶ ἰο {86 

ἰάοα οὗ ἸΠἰχαίοη, ὈὰὺΓ ἰδΐἷ8 τῦΘ σαγτὶοὰ ουἱ 
τίη δ δῦουϊ ἀἰγ οι Υ τσαγίϊζε Θοπιρ ἸσαἰΐοηΒβ, ΤΏ 6 
ΠΣ ἴ8 ποί ἰ6 Ῥγοροϑβί(ΐου τοὐλ, ὈὰΓ {Π6 βίχῃ οὗἁ 
ἰδὸ δοσυδεαίϊνο. Ὲ ΙΓ 116 ζαηαδηλθηίδ) τηθϑηϊης 

οἵ ὉΓΠ7 τσετὸ νοσγαγέ (πιοδὲ ἰἰοΥρσοί 65), γοὶ ἰΐ 
ἀοεν ποὶ [Ὀ]]ον ἐμαὶ ψ8ν διιοὴς ἰἰ6 ΗΠ οΌΥρ 5 88 
οὔς6 σοῃηῃροοίοα νἱἰτἢ ἀδγουτίηβ θη (ΘΌΠλΟΥ 
ἐν δευεν ὑπὰ Μοϊίοολαϊεπδέ ἀεγ αἰίεη οὖν. ἃ 242). 
Ἧο πᾶσι (μἰηκ οὗ α ἤμρυτο οὗὁἩ ἴπ6 δηίῖγο 
δηθὶ Βιἰλιοὰ οὔ ἰῃ6 ΘΙΗΘΙΠΥ͂ 8 ἰἰ ἰ6 υϑοὰ Ναηι. 
χΧείγ, 8. 6 τι Ὺ ̓Ἰκονγῖ86, ΠΟΎΘΥΘΓ, δοσογαϊηρ 
ἴο ἰδ ἀοτῖνδιΐοη ὕγοιῃ (6 Ατὐδοϊο, σοὶ (8:6 πηοϑδῃ- 
ἧηρς οἵ α ἀδη589 ᾿ΠΓΟΏβ, ἃ ἰατζο οσονψὰ, δπά ἰσπαὶϊὶ 
(0) 6}111568). 

γεν. 2. ατιροῖ δηᾶ δ 16]ἅ.--Τὸ ἤρσογοβ 
ἀἰσρίδοθ οὔθ δποίμον, δηὰ {8, τὶ (Π6 δϑίσοης 
Δοι ΒΡοροιποΥρ ιὶο ἀοϑογιριϊου οὗὨ (Βο Ὠινίπο ἰαὶθν- 
ἴετεῃοο, Ἰοδὰ ΔΎΥΤΑΥ ἴγουι {πὸ ἕοόστῃ ἰο0 ὑπ δ8ι076οί, 
ΤΏ 6 ΒΒονγῃ ΟἸΘΘΙΥ ὉΥ (.16 τηϑῃςοη Οὗ (η6 ὑνὸ 
Β816] 5, ΠΕΥΟΣ δορὰ ὉΥ 8 ὙΒΡΤΙΟΙ αὲ ἐλε δαπιό {ἴπι6, 
186 5:}8}1907 ὁη6 (0 Ῥτοίθοὶ {η0 μοδὰ (1 Κίημρβ χ. 
16), δηά (8 ἸΑΥΖΟΙ ἴο ῥγοίθοὶ {π6 ϑῃίίτο Ὀοαγ 

4 ΠΠπ ἰὸ Ὀοϊίεῦ ἴἰο ἐταπδδαίο ὈὉῪῚ δἐγίοε τ [Οἢ. τοίϊαϊ δ {Π|6 οτὶ- 
στρ ϑό τως δυοὰ γοῖτδΥ ᾿ἰκον86 ΓΟΙῸΣ 0 ΤαΥΙΪκὸ βιγίίθ. 

1 [Ραονθ: κΑπ δηιρὶδοδιίίοη οὗ ἴδ᾽ ἤχατο οσουττίησ, 
εἰγτειὴν ἴῃ 1:0 Ῥεπιίδίϑιο ὙΒόΓῸ αοά ἰφ βροΐκϑῃ οὗ 88 ἃ τη δῃ 
οἵ νᾶσ, ἔχ χυ. 3. ὕθιϊ. χχχὶ!. 41. ΤΠὸ Ὀοϊὰ δηϊγοροῦλοῖ- 
Ῥεΐο πολκίης οὔ οὔθ ἤχυγο ἰδ, ΠΟΎΤΘΥΟΣ, ΓΟ Υ ΚδΌ]0. 1ὲ 
βονα [86 οὐσιοαί ἀδαΐχο ἰῃ ἰδ9 Ροσὶ᾽δ πη ἰο ΤΟΔΙΪξο 180 

γοσ, 8, Κ''ΟΡ (ἰλε τοανὴ.---Π}}}8. τῆν Ὀ6 ἀσπὶς 
παιθὰ ὈΥ 8 τὰ ΠΥ ἰσσδη σαὶ ἰθστα {ΠΈΒΈΞΙ ἢ 
Ιου νὸ ἀο ποὶ {πίῃς Ἔσο οὗὨ (86 οἷτοῖθ 
ΜΓ Ώ1ΘῈ νν88 ἰοτιη θα ὈΥ {86 Ἰ᾿ἰρδι ἀγπχοὰ ἴῃ σοι τὶ πα 
ἔγοια (οἷν δανουύβαγΐθϑ λον ἐμ γον πη [89 ΒΡΘᾺΓ 
(δε οαβ). Αἱ δὴγ σχϑίθ Ὁ νϑ ἰδίθη 88 80 
᾿προγεϊίνο Ὁ 8}} δηοϊοπὶ ἰγϑηϑίαίοῦβΒ. Μοϑὶ 
ἰπίογργοίουβ ΒΌΡΡΙΥ, αὖ ἰϑαϑὶ ἰπ ὑπουρσδί, νέαπι, 
ψΊ8 (89 ἰγαπβδίλοη ἐπίεγοίμαδ. ΗἰιΣὶς ΘΟ ρα ο8 
ι86 Δι ορίος δηὰ Αγδῦϊο ἰῃ ἔανου οὗ ἴδ πηθϑῇ- 
πᾷ: δάγδησο γδρίἀϊγ, ιδϑίθ. Τῃ6 οχρ]δηδιΐοη 
οὔ 86 πογὰ οὔ 6 θαι.16-ἄχθ οὗἩ ὉΡΡοΥ Αϑῖδ, ρδᾶῦ- 
υ1συ] Δ} οὗ 86 δογίπΐδη8 (Κἰπιομὶ, Ηυρέ,, εἰ αἰ), 
ἰο ψἰοὶ ΟΥ̓ ὶς τ Υὶο γ8 αἶτο (Π6 παι οἵ σάγαμρμις, 
ἢ 116ὲ ἴῃ ΟἿ ΟΡ Γαδροοίβ δοοθρίϑ]6, 88 ραγιϊου- 
ἸΟΥῚῪ δραΐηϑυ ἰΐ (μΠ6 ἔδοὶ μαὺ {π6 βυθδίθπιϊνο 
ὍΩΌ οὐοοσυτδ ἰὰ Ηοδβ χὶϊὶ, 8, 9οὉ σχυὶ 16, 1 

Δ θη γον ἀἰδοτοπί πιρδπίηρ (Θ΄ οἷον). 
ϑιν. 11. [Υὲγ. 4. Οοπίουπ ἄσθ8, ---ἀἰδδταοθᾶ, 

--ὈΙΌ8Ὲ,--Ηυρίοϊα : “1 ἢ 6 υ80.Ὰ] Γοτχἷδ 0 (ἢ 6 
7Ζιυμίταίίοη διὰ ζαϊϊαγα οὗὁἨ 6 ΟΡ685 δηὰ υὑπηάθγ- 
ἰακΚίη δ οὗ ἴπ6 ν͵ἱο κα: Βοδροᾶ ᾧρ ἰο βιγοηρίμθῃ 
(ὴ9 8686 88 τον. 26, νι. 10; χὶ]ὶ. 14, εἰε.. δαὶ δοη- 
ποοϊθὰ ΌὈΥ ἰδ τείγεαί ὑαοῖ, (αὶ 18 Ὀθ ὁδαίοπ δαοζ, 
(υἱά. ῬΒ. τἱ. 10) πὶ (πὸ φγϑοοαϊηρ ὕρυτο οὗ 
Βοβίὶϊα δἰἰδοῖς, δὰ ὑἐμπ5 ἐ0 Ὀθ9 ἰακοη ἰθγὸ ἴῃ ἐδ ῖϑ 
Ραγίϊου αν 86η86."--Ο. Α.ὄ Β] 

Ψψον. δ. 4.5 ομβαϑ Ὀϑίοτϑ ἴθ υυἱπ. | ομρ. 
8. ἱ. 4, χυὶϊ!. 42; Ἰχχχίϊὶ, 18].-- ον ̓ 8 
8} 6]---Ηἰιτἰςς το θν 8 ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ, (δαὶ δομονδὰ 
(Ρ6. οὖν. 4,) τλβκϑβ ἐμ6 τῖπαϑ ἷ8. δηροὶβ, Ὀὰΐ 
Ὦ6Γ0 ἴῃ ΣΟΙ {8.6 δηροὶ ἔΔ κ68 ὑπὸ ρἷδοϑθ οἱ (ῃ9 
πἰηὰ ἴῃ ἰμ6 δοηραγίβου, δηὰ (16 δηροὶ 18 ἀθϑϑὶβ - 
Ὠδίοα 826 {Π6 ἐνέργεια οἵ {860 δίχῃϊ. Ετοῦὶ ὑπ18 
ψ0 σοποϊαάο, μδὶ (πὸ δηροὶ 18 ποὶ ρυγδίῖνθ, ΟΥ̓ 
ἃ οοἸ]φοίϊνο, θαὶ ἰ8 ἰο Ὀ6 ἴα Κο ἰηαϊγι 81} δπὰ 
ῬΓΟΡΟΓΙΥ, νι ΐοῖι 8 Θορ γμθα ὈΥ 8.9 Ρ4γ8}}6] ΥΟΣ. 
6, 88 Μ6]1 28 ἰδ Β᾽ αι] γ τὶ} ἔχ. σὶν. 2ῦ; 
δυάκεβ νυν. 25. “Τπδὶ ὑμ18 Δ 6] ΒΟΓΘ [8.168 Ῥδνί, 
σι θθη [89 αυοδβίίϊοῃ 8 νυ οί ον [86 Κίπράοπι οὗ (ῃ}9 
Ῥτοτοΐῖβθ 88|8}} Ὀ06 ἀοϑίγογοἂ ἰἱῃπ [118 οΥὐἷρβίη ΟΥ̓ 
ποί, δᾷγθοϑ τὶϊ (89 δρρϑᾶάγϑῃοο οὗ (9 Μιαίδαοΐ 
Το ον δὰ ἰῃ 86 Γι διλοηί] ρογίοα οὗἉ {{ 6 ἢ Ιϑ. ΟΥ̓ 
οἵ τοἀοιηρίἑοη "" (θ 6} 1256}. ΠΥ Ὧο {1118 δ 66] 8 
ἃ τπιράϊαῖονῦ οὕ Ὀινίηθ μοὶρ ἴου 8:6 βογυϑηίβ οὗ 
αοά, ἢ9 ἰ8 δὴ αηγεὶ οΓ 7μάσπιεπί ἴον {μον 6η6- 
τοΐοϑ. Οαδϊνίη, ἰΐ ἰ8 ἔγαθ, ἰδῖκοβ (6 ΘΟΧΡτοΒδὶοΌ 
Β6Γ6 δ8 ἴῃ (86 ρῥτγονίουϑ Ῥβδ]α,, 85 οο ϊϑοίΐνο, δαὶ 
ΤΠ 68 ὑπὸ τουιδτὶς τ ῖοι Ὀτί ἢ 58 ἔοτιγαγὰ {86 60Γ- 
τοοῖ (πουριῖ, ἐμαὶ ἐλ} δ 618 οουἹὰ πο φῬγοίϊθοί 
δηὰ βαγϑ, 0.}1685 ἰΠ 6} οα 16 ΟἰοΥ 8149 σΘου!]ὰ δἱ 
(86 δΒ81λ6 {{π|6 ρΓουθπὶ δηα ρα μῖϑῃ Ασοογάϊ αν 
1 τΒΐα ἰ8 ἔσθ, νιϊμουῦ ἀουδὲ, (Π ΘΠ ΘΥΟΥΥ ὈΥΔΥ͂ΟΡ 
ἴον 1π6 Ζίυνϊπε ἱπίετίεγεπος 707 ἀοἰίνεταποε ἤγοπι ἐδδ 
»οιρεν 97) υὐἱοξεα οποπιὶθ8, ἐπιρ ον δοπίδῖη5 ἰδ 
ῬΓΑΥΘΡ ἴον 6 Φιιυΐπε ρυπίδἠπιοηί οὗ 1.686 ΘΙ ΘΙ Ϊ68. 
ἴῃ πιοϑύ ο8898 ἐλίδ γεῦεγϑε δα οἵ 86 ῬΥΑΥΟΥ [ὉΥ 
ἀο!σογαμοο οἰ ηοΡ ἀοθ8 ποί “οὔ 0 δοηδοϊουϑη688, 
ΟΥ ἐδ ῖκοβ (8) ἔογῃι οὗ ἃ ροιἐὑἷ05 ΤῸ ΟΠ 6᾽8 ΟΠ ἀ6- 
Ἰἰγογβδῆσο, τ} 1198{ 16 ἰγοαίπαοηὺ οὗἩ (ἢ 6 ΘΙΗΘΙΩΥ͂ 8 
Ἰοῦς ἴο {π6 δϑέηιαξίοπ οΓ ΟαΟοά. Τὺ τιδύ, ΒΟΥΘΥΘΓ, 
ΒΩΡΌΘΩΕ (δα. {μ6 βΒογτϑηὶ οἵ ἀοα, 88 Βε 15 οὐαί 
ἰο ρ»τγοοϊαίπι ἰ6 Ὀἰνὶπο ἡυάρπιοηῖ, ΠΥ ἴδ .8 ἴδοὶ 
με ἴῃ τἴΔ6 »γαψεβρ [Ὁ {8 ἐχεσιίίοπ, ᾿λαὶ 18, 
ΜΠ ΘῺ Π6 Π88 ἰο ἂο νὶ τ [}6 αὔαϊτ8 ὁ Οἷα" ζπσάοπι 
δηὰ [Π6 ἀδοΐδίοι ο7 ααϊγ πὶ ἰλε λίδίοτυ 9. τεάοπιρ- 
(ἰοπ, δπὰ (Π9 μου. ΟΠῸΓ ΓΟΑΓ8Β ἰιϊ π|86] 7 48 δζδοι- 

ἴαοεξ ἰμαῖ θοὰ ποῖ ΟὨΪΥ ἴΔυμμῖ ἢ18 δη χοῦ ἰο δρᾳῃϊ, Ὀθὲ τηϊχοὰ 
ἴῃ 0 ὈΑ 16, βρμείης 86 ἰζ ὙΟΓ0 ὈΣ δἰθ βἰάθ δηὰ δδϑοιγίηςς 



2.2 

ἐσ ἰλε Τιιοίπε οἱ, ΤῸ6 πἰσῆοϑίὶ βίαρο οὗ ροῦ- 
[οοιΐοη τ θη Γοπάθυβ ροβϑὶ Ὁ], ἴῃ Ἰοοκίης δὲ [δ9 
ζυ] 6] αϑηὶ οὗὨἩ ἰμο Ὀϊνίπο ρἴδη οἵ 6 ὑγουῦ]ά, 8ι}}} 
ατι ΠΥ ἐπίεγοσδδίοπ [070 (Ὺὲ {ογσίυεποδα 97 σαὶ, 
ἐθρὰὰ χχὶϊ!. 84 8η.: 2 Ροῖον 1ἰϊ. 9, 16), δὰ ἐδ ὁ 
ἐπε αἰΐϊοπ οΓ ἰλὲ ρμεπίδῆπιεηί ἰοὸ ἰθροταὶ σαυΐη 
(θα. ἱ. 9: ν. 12; 2 Τίωω. ἵν. 14), δηὰ ἰὰ ἰμ9 
8686 οὗὁὨ ογδηρο}168] οἰαϑιϊβοιηθηί (1 Ῥοῖθν ἷν. 
6; 1 σον, τ. δ). 7ϊιὸ ΟἹὰ Τοβίδπιθηὶ ᾿88 ποὶ ζοῦ 9 
ΔΒ ἴδ 85 118, δἰ πουρ (80 ἀμέν 97Γ ἰουε (ο ἰδὲ 
δηέηι ἰϑ ταοϑὺ ἀἰϑι 6} σοασπιαπάρθα δπὰ τΓοοος- 
ηἰξοὰ (ἔχ, χχὶϊὶ. 4: [κου. χὶχ. 18; ΖοὉῦ χσχί. 
29. Ργονυ. σχ. 22: χχίν. 17; χχν. 21). Βιιὶ νγχϑ 
ταϑὺ πο ΒΥ ἴΠδὶ βανίὰ δοϊθαὰ 86  ἤβ}Ὁ δηὰ γο- 
γϑη οί γ, δηὰ ὑπαὺ 8 {πλ η Κ 1] 658 γον. 9 8α. 
οὐϑῇ [88 ἃ ἰγδὸ0 Οὔ ἿΟΥ ἴῃ (6 πιϊδίοτίη68 οἵ δὶ8 
Θηθπιΐο. Ηἶΐβ ἐπα κί 6858 ΤΟΙΘΓΒ ΟΣ δϑὶν ἴο 
116 ἀείρ ᾿θ "δ8 γϑοϑίνοα, δῃὰ ἰὺ 18 ἀθϑὶ κπδιθα 88 
8 τεοϊοίπσ ἐπ ἰλὲ Ζοταά. 

γεν. 6. Αἰοχδπάου : “ϑαγᾷξ απὰ εἰΐφρετνν, 
1ἰΛΘγαγ ἀαγζηπεεε απα φηιοοίληξεδ, δὰ θιαρμδιΐο 
βυαϊϑιϊιαίθ οὗ {π6 δοϑίγδαοι ον ἴπ9 σοῃογοίθ. Τῃ6 
[οατι] παρὸ (ἢ 18 βυρχεβίοα οὗ τθὰ ἀνγίνοη, 1ἰκ9 
ομδ Ὀοΐοτο (μ6 σνὶηά, δος ἃ ἀκτὶς δπὰ δ᾽ ΓΡΡΘΥΥ 
Ῥϑίμ, 19 γϑῃ ἀογϑα πιοῦθ ἰθγυὶ οΪ9 ὈΥ͂ ὑμ6 δαάϊιὶοπαὶ 
ἰάοα οὗ ἐμοὶν Ὀοΐης μον ρυγδβαθὰ ὈΥ (Π9 ἀοϑίγογ- 
ἴῃς δηροὶ. 1μὸ οοπδιγαοίΐοη οἴ |16 Ἰ,8ι οἴλυϑο, 
Ὀο( πῃ τἰ5 γοῦϑο δὰ ἐμ οὔ Ὀσΐοταο ἰἰ, 18; (οὼ ἐῃ6 
δηροὶ οὗ οονδὰ (Ὀ6) ρυγϑαυίΐην ἰ6πι.᾽"--ΟΑ, Δ.}.] 

Δδίν, {Π{- γεν. 7. Εοσ σι ϊδουῖ οασδξο ἴδον 
δανο πᾶ ἔοσ τὴϑ [οὶζ Ὡθϑῖ, νίϊμουῖ οαῦδθ 
ἀιεαϑᾶ «ἃ ρἱῖ ἔος ΣῪ 801}.--- Το τοϑαϊηρ 

ὈΠΦῚ ΠΓΙΖ 19 ϑοδγοθὶν ἐθπαϊθ. ον “186 ρμἱϊ 

οὗ ὑπδὶνρ ἠθὲ ᾽ ον ““Ἰοῖν Ὠδ -Ρἰ κ᾽ τας δον 
ταθδῃ ἃ οἷϊ ρτονϊὰθά νυἱν ἃ βῆδγθ, ὙΠ ]σὰ Μγ88 
οονογοα νῖι Ὀουρσβ ον ϑαῦῃ ; Ὀὰὺ [Π6 δοηπθο- 
ἰἰοῃ οὗὁἩ (686 ψογάὰβ, ΡΥ Ὺ ἢ 0 Δποῖδου, 
ῬΑ τ [Π6 σου Ὁ “Ὁ ἰὰ6,᾽" 18 ἀπ οατὰ οἔ, ΓΤ 

9 ρυτεαιϊνο τοΐϑγοποθ οὗ ρμἷϊΐ ἰο συΐῃ, 88 1 
16 τοίογοποθ οουϊὰ ὃ6 ἰο (80 ποὺ οὗ ἀδ6- 
βΒιγυοιΐοα (μαΐδον, σοῦ ΜΟΥ), 8 (πογοίοτο ἰὸ 
Ὧθ τοὐοοίοά, Ὀδόαιβθ μεγπίοίθα ἑαφμοὶ (αἴϊον [Π9 
δορί. διαφϑορὰ παγίδος) Ὡοϊ νυ  πϑιδηάίης ατοίϊυ8, 
δὴ ὯΟ πιοΙὸ δβίδηα ἴον ἐαφιμεμδ δχιαἰϊς ἰδ ἐμ 6 
ἀοβιγαοιίοα οὗὨ (μοῖρ ποῦ σϑδὴ τρϑϑῃ: ἔδοὶν ἀ6- 
δβιτιιοιΐγο μοὶ. ϑϑί'ποθ ΠΟΙ ἴο “ δἰ4θ ποῖ8᾽᾽ δηά 
“ἐς οἰ (8 τὸ υϑυλὶ ἤσυγοβ οὗ Βοβι1}]9 ταν] υἱηρ, 
6 σολουδὶ οὗ ΠΙΠ ἴγοτι ἐμ δγϑί 1πὸ ἴο ἰδθ 
δοοοῃά, ργοροβοα ὉΥ Ηουδίχεπϊ δηὰ Ὀοϑὶ δάνο- 
οαἰοά Ὀγ Πιτὶς απὰ Ηιιρίε]ά, 18 19 τῦογο ἴο Ὀ6 
ΔΡΡτονοα 88 ἴδ σουῦ “ αἰκ᾽" πουἹὰ οἰ ν 180 
Ἰαοῖς [18 αϑυδὶ οὈ͵οοί. 

γεν. 8. 1ιοἱ ἀοεϊγταοῖίου οοὔλθ πρόπ δἰ. 

τππανχᾶσθα.---Ἴι ἰδ ἀποοτιαἷὰ ψποίλον ΓΝ 

ΤλΘ8}8 ἔπ αἀἰθϑοτάογοα σοηυϑίου οὗ ἐλίησεοῦ οἴ 
{μπές, ἴῃ ἰἰ8 οτἰκίη δηὰ ἰὼ (88 βαϑϑεβο. Μοϑὶ 
ἰπιογρυοίογβ ἰδίκθ ἰὰ ἴῃ ὑπ [ΌΓΠΙΟΡ 86}86-:-ΞὉ]], 
ταΐη, ἀευαείαίϊο, δ ἃ τοιμΐηιὶ τι. οὗὨ (}8 Ρ8.τ8}16]9 ἴῃ 
Ῥ59. χχυχὶν. 2] ; χχχνὶ. 12. γϑησπια, Ηἰιζῖς δὰ 
ἙἘνα)ὰ ἰαἶκο ᾿ξ ἴῃ ἐἶ6 Ἰδί 6Ὁ ΒΘΏΒ6 88, ΤΟΔΥΡ, ὨΟἾ86, 
{η6 Ἰαιίον ὑπἰηκίης ραν ϊσυϊαυῖγ οἵ ἃ βίογηι. 
Π)61 {90 ἢ} (αἰκο8. τοῦ. 8 α ἰῃ 9 ΦὈΓΏΘΥ δηα ΥΕΓ. 
8 ὁ ἴῃ (μ6 Ἰ᾿αιίοσ πιοδηΐης, νι ΐοὰ Οα] νη (οὼπ 
ἐμπειἐἐμτεελοττογε)ὴ οὔϑηροθ ΜΙ ΠοαΣ δος ΒΟΥΪῪ 
ἴγτοπι δὴ ΟὈ͵θοιγο ον ἴ0 ἃ βιιυ] οἰΐνθ οχροσὶ- 
ὁη60. Καγὶς δΘοὈΐϊηθ8 Ὀοΐ]ι ηϑϑηΐη 8 'η τον. 8 α: 
ογαβηΐης 1411. Τὴ Κβυγῖδο ἰγδηβϑίαιθβ “ἴῃ (89 
φοἷυ᾽ δϑ 17 ἰὶ δὰ τοδὰ ΠΠσ. Βαϊ δβίποο ἰὶ δὰ 8 
Φ ΐοΒ δὸ ἀυρ,᾽ γ͵όΡ ἃΓγ6 ἰο ΒΌΡΡΟΒΘ Τγδίῃον ἃ 

| 

ΤΗΕ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ" ΡΒΑΙΜΕΗ͂. 

Ῥδγδρηγαδίίο οχρίδηδίϊοη (πὰρ δ ποῖ 6 χοδά.-. 
ἶῆξ Α |ἴἶὸ οχρδαδίΐοη ἰβ ρίγσθῃ Ὁγ ϑοὺ. 
ϑοιτίαι, Φ. Η. Μίοϊ., ϑιίεν, Ηυρῦ σῖτ8 186 
ἰγδηδιαιίου ἐπ ναϑίαίΐοπεπι (φώαηε ταϊλὶ ρατγαυΐ) ἱκ 
οαπάεπι ἱποίάαί. ΟἸΒμδυβοη τ ηἶκ8 οὗ ἃ τηδγκίπαὶ 
Εἷ0595 νϊο 888 σοηθ ἰηΐοὸ ἴ6 ἰοχί, Απὰ {86 
ἸὩΒΏΠΟΡ Οὗ ΘΧΡΓΘδϑ 0. Οἵ ὙΟΓ. 8 ο 8. δογίδἰ 
βίγκίηρ ἴῃ ἐκ το] διΐϊοη ἰο ΥΘΓ, 8 α, γαί 1 15 ποῖ ἴο ὃ6 
ἀοδί ζπδίθα 88 ἃ σογγαριίοη, Μ11}} ΔῺΥ σοτίδι πίγ.--- 
Το βίη ρυϊαν δ ἘΞ ὁ ἐπι" ἀ068 ποῖ ΠΘΟΘΒΒΑΡΙΪΥ͂ 
ἀοοίχηλίθ ἃ Ῥδγιϊ σιν ῬΟΥβοη, 88, [ὉΓ ΘΧλΏΙΡΪ 8, 
ΑΒ ἰΒορδοὶ, ϑυϊπιοὶ, ΜΟρἱ θοϑμοίἢ (Βυάΐηρ.), ΒΟΥ 
ῬΓΟΡΘΟΥΙΥ 6 ἰάθΑΙ πὶοϊοὰ (Ηδηρϑι.), Ὀαΐ ἰδ 
ιϑοὰ 858 δὴ ἱπαϊν᾽ ἀυ δὶ (Ηρ) ἴον 1π6 ο]655, δᾶ 
(Βὰ8 ῸΓ ΘΥΟΣῪ ἱπαϊ γἰ ἀυ4] (Ηἰπἰ) οὗ 18 6 ϑῃ ϑαιίθα 
σοποοϊνοα δ8 οὴθ Ὀοαγ (}6}1{2868).---Ἔ πὸ ἰάδα 
οὗ βδυάἀδῃ πὰ υὑπαυοϊἀδθϊο 185 οχργαϑβοὰ ἰπ Ηθ- 
χουν ὈΥ (Π0 διγπάοιΐοαὶ, ““Βὸ κηονϑ πο ᾽" 85 ἴδ. 
χινῖϊ. 11]; Ῥγου υ. 6. 

γεν. 10. ΑΙἹΙ ΣῪ ὈΟΠΘΕ.---ΤῊ 5 ἃἀ065 ποὶ 
05 ἰῃθ ἱππογπηοϑί Ὀοίηρ (ΗΘηκοι.), Ὀαΐ {890 
ὈΟΥῪ 88 ἐῃ0 σοιιρθηιοηϊ οὗ ἰἶ6 βοὺ] πιοπεϊοποι 
ἴῃ τον. 9 (Αῦδθη ζγα), δῇ 1Π6 βηπιὸ {ἰπὶ0 ἰξ σοῦ- 
ἰδἰηΒ 8 ργδγοῦ απὰ πορο (πὶ ἰδ Γοτγὰ ψ|}} ργθ- 
ΒΟΡΥΘ 8}} μἰθΘ Ὀοπ68 (Ῥπ. χχχίν. 20), ν}}} ἰεθὸρ 
πἶπὶ Ὁπμδτηοά (ϑι16γ).--[ ον, νγῆο ἐδ 
ἢ κὸ 866 .----Ἰλο} τοι: 9 18 Θχοϊατηδιϊοη ᾿8 
ἔγοαι Εἰχ. χυ, 11, 11 ἀδπηδηἀθ οπι ρ δι Θχρτοαβίοῃ, 
ἴὰ ΒΟΡΥΘΒ ποῖ [ὉΓ οἴοβοῦ σοπῃοοϊίΐοη, θαὶ [ῸΤ τοϑῆ- 
ἀογίης πιοτὸ ἀφοϊά6α]Υ ρῥγοπιϊηθηὶ.""---Ο. Α. Β.] 

[8ὲὉ ἸΥ͂Ο γεν. 11. συζυδὶ τυϊθδβθα σεἰβθ 
ὌΡ. ΠΟΥ͂ αυθαϊίοη τπ|6 οὗ ὙΠ Σ 81 θὩ- 
ΟΟΠΒΟΙΟῦΒ ---Τ 5 ἰ8 ἃ ἥσιτο οὗἩ ρογβοουςοη πὰ 
οβρϑοί!ν βϑἰδηάον, ἀοτγίνοα ἴγοιῃ ἰἴν8 σοπι ] δῖ 18 
δὰ αὐδϑιϊοηΐη 8 οὗα ΟΥ̓] 6) ρτοσο88 (86 Ἡ οἰΐο, 
Ἠαρἕοϊα). ὙΠῸΥ ἀσπιαπα οὗὨ ἷπι })0 δ πιϊβδίοα 
οὔιίημβ οὗ ψ ΐσῃ ἢ6 8 ποοηϑοίουβ, πα τ οὶ 
ΓΘ ΘΟΠΙΓΗΓΥ͂ ἰ0 5 σου ΓΒ οὗ οοπάιοὶ (6111 2968). 
Εν] τοηάουβ “γα τὶ 68868,᾽ νι τους δου ῇϊι- 
οἷθηΐ τϑϑβϑοη, δηὰ 15 [ο]]οννοὰ ὉΥ Αἰοχδηάοσ, Ρο- 
ΤΟΨΏΘ, δἰ αὐ. Ὀυὺ {π6 ἰΓγδηδ᾽δίϊου ρἰνθ ΘΌΟνΘ 18 
ἰμαὺ οὗ 6 Μοίίε, Ηυρΐἕο]α, Βειἱίχεοι, ΜΟο]], 
εἰ αἱ., δΔηὰ ἰ8 Ὀοίίοτ. 

γον. 12. Ψνᾶ δοι] ἰα Ὀθχθανθᾶ.---ΟΣΤΟΎΙΘ: 
“41 δῖ δἴοης ἰη ἰμ6 νον ἃ. ἷ, ῆο μαῦθ ΟΥ̓ῸΥ 
Βουσῃῦ ἰο δοῖρ {116 ἔγ 1685 δπὰ Ἵοοτηΐογὲ ἰδὲ 
δϑλιοίοα, δηὰ τᾶ ργαγϑα 80 ΘΔ ΓΏΘΒΕΥ ἴο Γ᾽ οἰ ΒΟΓΒ, 
δι ἴογβδκοι οἵἉ 4}}].᾿᾽ "--Ο᾿ Α. Β.] 
δ. Υ ον. 18.Ὀ Δπηᾶἃ ΣῪ ῥὑσαυϑι---ἰῖο 

ταΐϊὴθ ΟὟ Ὀοδοι ἰϊ στοϊυσηθᾶ  ---ΤΊῖ9 οοπέεχέ 
Βιον8, ὑμπαὺ ἐμ18 18 ποὶ οὗ (8 γχέσοπρεηδ6 97) (δε 
ἐπίογοοδδίοπ, Ἡ ΠΘΙΠΟΥ ἴῃ ἃ Βαγοδδίϊο 80,86, ΘΟΙΏΡ. 
γον. 12 (ΗΠ υρῆ.}, ΟΥ̓ 85 8 ορί αἰΐνο (ϑορὶ., Φογοπιο, 
ἴβακὶ, ΕἸδηιίη., 5808). ΝῸ τῆογο 18 ἰὲ οὗ 1(5 
1αὐἰωγε, δἰηοθ, οὐ δοδσουηὶ οὗὨ {16 υὐμοά] 6885 οὗ 
(ο86 ΨῆΟ 60 Ὀταγοὰ ἴον, 10 τοίυγηοα εἐπρίῳ 
( ἠλνρα ΟΡ δῇ οχρί πιο ργοροδβοα Ὁ ὉΔ]- 
γἱΠ). ϑαφ6 ἀοο8Β ποὶ δον υ8 ἰο ἐδῖηκ οὗ 8 

« [6180 ἢ τοίογ ἰο [86 γϑϑ] Ὀογοανθιμθηὶ οἵ Βανί ἰὰ 19 
εἶθ οἵ ἰ5 ρμογϑοουζίου ΌὉΥ δ5δ}. ΗΠ Ραγθῆὶδ δὶ Ὁδου 
οὈϊχοὰ ἴο ὅοο ἰο Μοανρ. Μίσδαι μδὰ Ὀδθη ἴογῇ ἴγοτι έῃι, 
Φοπαίπαπ στ πάγανη, 81} ἔποδο δὲ {πη6 οουτγί οἵ Βμ}}}, ἘὯῸ δα 
Ῥτονίουϑ!Υ βοιικῶς ᾿κεἷπ ίαγον δηὰ (σἰϑὴ ἀδῃΐρ δ ἴδ ἴω. οσίθ οἵ 
186 Κίη, ὙοΓΟ ον Ὠΐδ ΘηΘΙ͵68.--Ο, Α. Β. 
{ τρλενόος ΦΤΠ6 ΡΓΑΥΘΟΓῚ οΠετοὰ ἴον δοπι ἰϑ 8 ρυαψοῦ ἴ 

τοϊσῃϊ ᾶτο οὔογοα [ῸΓ ταγβοὶζ, 80 ἔγιιθ ἃ ὈΓΔΥ͂ΟΙ 8} ἐξ, πὸ 
(Ὁ}] οἵ ἴονο, ἴπδὶ 1 οου]Ἱὰ νεϊϑὰ ποιὸς πιοῖο τη ἔξμας ἰδ 6 
Ὀϊ]οδδίηκ ΣΦ υϑκοὰ ογ ἔποπὶ δου ἃ ὕῸ νοῃο ιϑαίοη ἴο 0. ΤὭΐπ 
δέτγοϑα {ιν αὶ 00] Οὁ͵, .Δ6 ἱπουρὶι ἴοῦ τν {γίεηὰ οὐ ΤΏῪ 
Ὁσοῖμοτ,᾽ εἰς." --Ο. Α. Β.) 
1 {Β|6 ἢ πὶ τοίογϑ ἰοὸ Μαι. χ. 13. ΚΌκο χ. 6; δηὰ τοῖοσχϑ ἴο 

[0 συδίοπι οὗ Ἀρὰδ ά ας δ ψε υπμαύτος ἴῃ (Ὧ6 υοϑοιι (1 κουσὶθο οἵ 
ὑωλκίδες Ὁ 159 Ὀσοθοῖι Ὑδαὶ ἰ6 το τσ ἰο οὨ6).--Ὁ. Α. Β.] 

Ν 



ῬΒΑΙΝ ΧΧΧΥ. 

ΟΣ δὴ διάδθῃηϊ Ῥυδγον ὕγοηι {λ6 ἀεατγί, Οὗ 
ἴον βοπιει ίης ἐψίπσ Κρορ (λα ἀδατί (ΑΌθα Εξτϑ, 
Ιΐδοτν, (ἀοίον, ἐἐ αἰ.), οὐ ἃ δἰδεμέ ὈῬΤΆΥΟΡ οὗ [86 
δοιγὶ (Ὁ δ] νη); δαὶ 10 ΔΊΟΥ ἐμ6 ὀχργοβδίοη ἰοὸ 
δ6 ποὐδοτοίοοα νὰ γοίγθηοθ (0 ὑπὸ δείησ δοιοεὰ 
ὦκα, ταοηἰϊοηθα ἰὰ ἰδ 9 ποχὶ ΥΌΓγ86, οὗ 8 ῬΓΑΥ͂ΟΥ 
δοπίηκς Ὀδοὶς ἱπίο (μ6 Ὀοϑοῖ, Ὀθοϑυδθ ἰὰ νγ88 
ροκο δ πὶ (η9 ᾿Αδαα δοιοεα ἄοισπ. Υοὶ (8 ἀο68 
ποὶ ηθοἃ (0Υ δὴ οχρίδηδίΐου, ἐμδὶ (9 Ὀονγοα ροβίυγο 
οὗ ῬΓΑΥ͂ΟΡ δου ὰ Ὀ06 Ὀγουρσαύ ἰηΐο οοπδί ον αἰΐοι 
(τοδὶ γοοοηὺ ἰαιθγρυθίθγθ), Ὑγἷ9}} 18 ΘυΒιίΟΙΑΓΥ͂ 
δαιοῦξς ἰΠ6 Μοβδιηθάδῃβ (Βοϊδηά, 66 τεἰίσ. σολαπι. 
Ρ. 87), Ὀαὶ 16 πο τωϑοἰϊοποα διιοηρ (Π6 ΗΘΌΓΘΥΒ, 
δι Π65 0 δβιυϊ 6 ὉΪ0 ΡΔΓΔ]19] ἰὼ 1 Κίηρε χυϊἱὶ, 42. 
ἴι ἰδ “1ἴ189 βδίυσαὶ οχρυθβϑίοη ἰη ἰμ6 Ὀοάγ, οὗ (ἢ 9 
νείηρ ὑονοὰ ἀονῃ ἴῃ ΟὨΘδοὶΥ ἴῃ ΒΟΥΓΟΝ οηά 
ρεἰπ᾿᾽" (ΟἸ]δ55).ῈἘ 
[πτ. 14. Δ6 ἃ ὩΔΟΌΣΙΟΣ ἴος ἃ τηοῖθοι, 

βηυδ! ἃ 1 Ὀοτυϑᾶ ἄονν.---ΑἸοχδηον; 4“ Ηθ 
ποὶ ΟὨΪΥ ᾿ῃουγηθὰ ἴῃ ἱὑμοῖν οδἸδιΐὶγ, Ὀπὲ νι 
186 ἀδαεροδί συϊοΐῦ, 88 [Ὁ ἃ ἔγϊοηά, ὦ. Ὀγοίθῦ, οἵ 
ἃ Ρδγϑηὶ, Ἡ δ σ ἢ ὑ0 8 ΔΓΘ 80 ΔΡΓδη κ0α 88 (0 ῥγο- 
ἄποε ἃ Ὀεδυϊαϊ δα βιν κεῖ ρ οἸἰπιᾶχ. --- ΤῈ 9 τον Ὁ 
ἴῃ (86 ἃτβί σα56 σΟΥΥΘΒΡΟΙ 8 ΥΘΥΥ͂ ὨΘΑΥΥ ἰο ἐδθ 
(δα ν ΒΩ 8 ΡὮΓ456 τοοηΐ οπ, ἴῃ ἰμ6 856ῃ86 οὗ 
᾿νοὰ οὐ Βαθϊἐ}}} δοίθα.---Τὸ Ηοῦτον ποτὰ 
τ ἸΏ6ΔῺ8Β δηιαίίά, αἰτίγ, ἴῃ δι᾽ υϑίομ᾽ ἰο {6 

δΔηεϊοπὶ οτϊ θη 8] Ὀγδοὶΐοθ οὐ πορὶοοιΐπρς (19 δ Ὁ 
Ῥέδιδῃοθ, δπα οΥ̓Θ6Ώ ΘΟΥΟΣΪῺΡ (6 ἀτο88 δυὰ ροῦ- 
δοὴ ὙΠ ἀυϑὲ δῃηὰ 8888, 88 ἃ ἰοἴκοῃ οὗἩ οχίγοῃϑ 
εεῖ. Το Ὀονίης ἀονη ἰδ 8130 ἰο Ὀ6 ἰδΔίκΘΏ 88 
ἃ ρατί οὗ {86 58πλ0 8856." --Ο Α. Φ' 

ϑισ. Υἱ. Ὑοτ. 15. Θ'υλἱ της, δηᾶ 1 ἱκηον ἰὶ 
ποϊ.--Αοοοτάϊης ἰο ἐπδὶ ψ1δ ἰδ Βυρρ!]ϊοὰ {89 
ἰδίίον οἰδβο τη δ ἰΔΙΚο ἢ --ῇαισαγέξ, ἃ5 Υγ60}. 8, 
εὐπιρ. 500 ἷχ. ὅ ; 76γ. χὶνυ. 18, ὠπεχρεοίεαϊῳ (διὶον, 
Ηαρί., Ηἰχῖ Χ), ΟΥ ἑπποοεπίίν, οορ. νοῦ 11 ὁ 
πιοδὶ ἰηίουργοίοτθ), ΟΥ τοὐλοηι 7 ἀο ποὲὶ ποι 
Βεοηχεί., 1)9111280}). Μυοῖ τοτὸ ἀἰβῆσαϊι ἰδ (86 
ῥτοσοάϊης ποτὰ Ὁ)32, να οι 18 δαβρίοἰουϑ ἴῃ ΤΌΤ πὶ 
δηὰ ΟὔθΟυΣΘ ἰῃ Βεη86. Υοί ἰὐ 18 ποΐ Δ᾽] ογδὉ]6 οἱ 
(δῖ5 δοοουπὶ ὁ οβδηρὸ ὑπ0 νοτά ἱπίο Ὁ 2}-: 

δΙΓΔΉΚΕΥΒ ἴῃ {86 86η89 οὗ ζογοΙ σΉογΒ (Ώ]8}.), 80 
ἰοῦ 88 ἰβδσὸ 'β (6 ᾿εαϑὺ ΡΟΒΒ ὉΠ οὗ δὴ οχ. 
Ὀἰδοδϊίοη. ΤῸ ποτὰ ἰβ Βαγαὰϊυ ἃ βυδϑίδηϊϊγτο, 
δι βου ἢ ἰξ 15 μὰ ἰδ κοη ὉΥ ὑμ6 3 ρί. δὰ Ψυ]ν. 
δηὶ ἱγδπαϊαιθὰ : Ἅ δοοιγσοβ;" διὰ Ηἰ εἷς, ὉΥ 
ἸΘΔΠΒ Οὗ 86 ΑΥδϑϊο, ὈΥ ΓΙ Ὀγουχαῦ οὐὐ ἐπ 6 
πρδοίηρ οὗ 70οοΪ.. ἨἩϊἰξὶς πον ἤδη οβ τ86 γοδά- 
ἴῃς ἰηῖο Ὁ 932-Ξ:Ξ:89 νδίοσ, ΤῈ ψογὰ ᾿ποϊ 68 (0 

ἴδ. βυθδίδηγο, ΟὨ]Ὺ 85 86 ρανυίἰοὶ ρ]Ὲ ἔγουι ἃ γοοί 
προ ἸΠ68Ὼ8 δηίησ. Ασσοταϊης ἴο (8 ἔογπι ἱΐ 
πῖξῦϊ Βαγο ἃ ραϑϑίγο πιϑδηΐηρ (ὐοὉ χχχ. 8), ἴμ08: 
δεαίῃ. Βαϊ {86 οοπίοχί δον ἰμδὺ (6 ΓΘ ὁ8η ΠῸ 
ΓΕ 6 ἃ Γαΐογοηοθ ἴο ὑπ αἰ οίοα, πὰ ἐδ 6 Βθη 86 
οἵ τόγη ομὲ (οίἰπά. ἀπὰ δΒενίοδετρ. Βἰδεῖ), (δὰ 
οἵ δια! 6 ἷπ φρίγίί. ΕῸΣ ἰδ Ἰαίίοσ σουὰ ᾿οδὰ 
οὶ ἴο ἰμθ ἰάοδ οὗ ὈΪαΪγ ταρίηρ, πὲ ΟὲΓ Δ ῸΡ 
ἰο ἰ8δὶ οὗἨ {π6 τηδὰ οὗ αἀἰδοτάογοα βρίγὶί, οὐ ἐμαὶ 
οἴ δἰπιρὶ ἔοοϊβ, οὐ. τσδαζ ἴῃ βρὶγὶί, ΟΥὁΎ ἰο ἰμδὶ οἵ 
ἀεερίὶν ἐγομδίεὰ (188. χυὶϊ. 7. 9 τοδὶ δοοοτὰ- 

Φ[Τοΐδ ἀοδα μοὶ βοοῖῃ ἴο ψχὶνο ἃ ΥΟΥῪ οἱθδῦ δοῆδο. ΤΏΟ οΟη- 
τσὶ ἰ6 'ῃ ἕδυοῦ οὔ μβοαγί(ο! ὑσΆσοσ. Αηά που ὕδᾶρο ἀο068 
οὶ οἷον ἃ ἀΐγοςξ τϑίδγθηοο [0 γοροδίϑά Ῥγδυοὺ οὐ ῃγαγίης 
ἔοι ἐμ6 χγοῖ 216 γοΐυσῃ οὗ [6 ὈΓΔΥΟΣ ἴο ἰδ0 Ὀυθοπὶ 
ἘΕῪ ΤΟΙ ὙΠ] δ ἰη οΥδγ ἴο γϑοιραίη ἐὮΟΓΘ [ἢ ἴΠ6 Ὀοδοπι δἃ8 
[89 δυνδιίης οὔ ἴπ6 ϑοῦϊ. Τμο Πἤκοτο οἵ [ἰο δοφοπο 
δ ἔα μίδου ἴοτ ἘΠ γϑὶπδὈϊο δηὰ Ὀοϊονοά τΐης ἰα ἰὼ ἔχνοῦ οὗ 
λα, (Ρ. ἰχχχὶς. δ0:; Νυω. χὶ. 12: 168. χὶ. 11), ὙΤδῦδ 1 
ς ἘΠ αχρίδηδίίοι οὗ ΑΡοὺ ωγα, ἴον, Οα] νίη, εἰ αζ.--- 

“48 

ἰῺ κἶγ ἐπίηκ οὗ ὑπὸ ΑΒ] οίοα ἴῃ {π 9 8686 οὗ ουϊ- 
οδϑι5 (Κἰπηοΐ, Οαἰν., ατοί.), οὐ ἔπαυε (Μοαηάο18- 
80), ΟΥ̓ πιδῃ γεαάμοοά ἱπ οἱγουπιδίαποεα ἀπόθεϑα ᾿ 
σμίσατ ταοῖι, οὗ [6 ἀγεφε οΥ (δ Ρεορίε ( ἰαδοὶη 
Βαὺ (μ᾽6 πιοϑηϊηρ 18 τι βοΐ8] ἴῃ ἰϊ8 οὐ ζίῃ τύ  ῦ 
ἰδδῃ ῥγογυϑὰ ἔγοαι (6 Ἰδῆχυδρο οἵ 9 ἰαχί. 8.11} 
1988 ὁϑὴ τὟ ἩΪΓΒ ΓὰΠ6 Ρ ὑγαηβὶαὺθ ἐϊπερίησ, δ᾽ 69 
πὸ δάαϊιλομδὶ ““οπ ἰΠ6 ἴδοι," πεῖϊοῦ ἀοσὶά68 
86 πιοδῃΐπρ ἴῃ 2 ὅδτα. 'ν. 4, 18 ται βϑίηρς 86 γθ, ποὺ 
ἴο πιϑηϊίου 186 ἴδοι ἐμαὶ (18 τοΐεγθησθ, τ οὶ ΟΡ 
ἴῃ βοούῃ (Ρίβοδίου, δέ αἱ.), οὐ. 88 δρρ θὰ ἰο ἐμ9 
ὑνο-δορα γροοτίίο (0 γ᾽8 αᾳ͵058), 18 ἐπδρρ]ὶ- 
68 Ὁ]0 ϑγθ. ἡ ἐμῖ8 δοοοιηὶ (80 ΟΡ ταΔΥ Ρ6Ὁ- 
ὮΔΡΒ ὯΘ (Δ ̓κΘἢ 88 δοιἷγϑ, ποι υὶ (πϑίδηάΐηρ 18 απὰ- 
8.8] ἕοται (βιγιγηδοΒ., δ ϑΓΟΏ196), Ἀ81688 νὸ βμουϊὰ 
οπδηρβο ἰΐ ἰπίο Ὁ2} ; γοί ἱξ οδηποῖ ὃὉθ ἐχρίδἰμϑὰ 
οὗ διαϊεἰης τοὐ(ὰ ἐλ6 ἰοησιε, οὗ ρειοραίης (ΟΠ 6]ά., 
ὅ686:., 8ι16Ὁ), [Ὁ0Σ 8 ὙΘΥΥ͂ ϑροοϊβο δἀάϊιϊοι 
πιδὰθ ἴῃ Φο0γ. χυὶϊὶ. 18, ἰΒ ποῖ τιδὰθ ἤοῦθ. Ἦο 
τηυϑὺ βίδηαὰ ὈΥ ὑπὸ ἰά66 οὗἁὨ υἱοίεπέ αοίε (ΗΠ αρΐ.). 
Το (μὲ 186 »)ῈῪΡ ἰπ (πο ξο]οπίηρ ᾿ἴηο οὗὨ ἢ) 7789 

ἸΑΔΥ͂ ὃθ γοΐοττοά (Ἠθηρϑί., Ηαρί.), νϊομ 868 
Θ΄ϑονΒ0ΓῸ (ἢ9 τα Δ 14 οὗ ἰθατίης ρθη (89 τοῦτ 
ἴῃ Βσοῖῃ δηῃὰ ἰδ θίον (Κἰοἰΐ, γα ΔὉ]., Βομαιίαϊ, 
ἐἰ αἰ.), οὐ ὑμδὶ οὗ δ'δηάον (Αὔθη Εστδ, Ὠ6}10286}}, 
88 8 ἰοδτίης ἀον νι ἢ ποτὰ (ϑ(16}). 

γον. 16. 1 ἴ8δο τοδὶ ννἱοϊζοᾶ βίδσμηλθυ- 
ἴὴρ οὗ ἀπι᾽ ᾽ οσϊθᾶ {μη 6.8.---Τ ὁ ἐπι ηἀδτηοηίδὶ 

Ἰρϑϑοϊηρ οὗἩὨ ἢ) ἴδ ραγο, ἀο8]θα, Βθῆσθ ἴῃ 8 

τοϊ σίουβ τοΐθγθησο, [86 Ῥγοΐδπθ, 80 ἐμδὲ ἱῃ (86 
ϑγτνίδο δὰ ΤΙ μΐορ. {116 σογγοϑροπάϊης ψοτὰ 18 
Ἰἰκον 8 δρριἰϊοὰ ἰὸ 06 μοδίμβοῃ δηὰ δμογοίΐοϑ 
(οοῶρ. θδβοῃ. 7λεαιγ). 89 ἰγϑῃβ᾽δίΐοῃ : 
βγροοτίίο5 (δποίϊοας ἰμ ογργοίουϑ, αἴϊον (86 ας. 
δηὰ 80 ΒΑΌὈ᾽ 8) ἰ8 μογοίογο ἰποογγθοί, Τὴ9 
Ῥτοροβίιίίοη 3 Οσργοδϑθοβ ποὶ οοημπωμπίοη «οὐῃ 

(ϑιῖογ), Ὀᾳαὶ ἀθῃοῦθβ ἐμ ολαγαεσίεγίδίϊς οὐ 1.6 δοη- 
αἀμοα. 6 οοπιθοίζουη ψὶτὰ πὶ [Ὁ] ον 18 
βϑυσὰ {π18ὲ γ,αοα ἸΏΔΥῪ οἰΐπαν οοπηθοὺ {Πμ6 βυρονγϊαιῖνθ 
τ 086 ΤΟ] οίηρ σέπίί. ραν. (Ὁ 9} Σ 86, δ: 1ον, 
Βοιιο 67), ΟΥὙἮ ϑΆρροθθ ἰδαορθηάοπι ἀοδ χη αὐϊοηξ, 
Β.θοΡάϊηδ9 ἰο οη6 Δηοῖ ον (Ηἰἰ ς᾽). Τὸ ἴυυπλ 6 Ὁ 

8 ἰο Ὀθ Ὀτοΐεσγοα, Ὀθοϑυ88 05), ΜΒ ἾΟ ἢ ΟἾΪΥ ο6- 
δυγΒ Ὀαρίἀοεα ἴῃ ἴδ88. χχυϊὶὶ. 11, δηὰ ᾿ἱπἀθοὰ οὗ 
δίαπιπιεγίη οἵ ἴ86 1108 τὶ! τοΐθσεποθ ἰὸ ἰδθ 
υπὶπιεἰ ἰσίδῖς Ἰαησυαρσο οὗ ὑμ6 ζογείσπον, ἰ8. Δρρά- 
ΤΟΥ ἃ ῥίυταὶ οὗ ἃ ποηὶ. αδείγ., ποὶ οὗἨ δὴ 86}60- 
ἐἶνο. ΤῈ δθη80 Ἰοϑὰβ ποὶ ἰο βρϑαικίῃρ τοίξ δηὰ 
βοοηκ8, Ὀαὶ ἰο ΟΧργοβδίοηβ μοι δουαηὰ ἰο (Π9 
Ῥβδιπιΐδί 88 ῬΟΥΥ͂ΘΓΒΘ, ἃ8 “υτγείση δοὰ ἐπὲπίεἰἐ ἐσὶδῖα. 
Ιι 18 ποί ποΟΘΒΒΑΥΥ πότ ἰοὸ ἐδίηϊκς οὗ 8 γ68] ἴου- 
ΘἰζΏΘΣ, οὐ Βοδίμβοῃ Ὀδυθδγίδηβ, ὶ 8 ποῦ 818 
ϑηδτιηλθα πδὰ οοηϊεοἀογαίοα, ΟΡ ΟΙΟΡ Ὑ8ΠΟΒΟ ΟΧ- 
δία ρ1]9 ἰμ6γ δοίοὰ (Ηυρίοϊα, πτῖν πὶοϊςθὰ δίϑια- 
ταοσίπρ οὗ κἰ ον ]88). [ἰ ἀοβίηδίθδ ΥΟΣΥῪ ΔΡΡΓΟ- 
ΡΥυΐδίοὶγ (6 Μιγίουδ Ὡρεοοῦ οἵ διε ΘΕ Θαλἶθ8. 
Τμδὶ (μΐ8 18 δί ἐμὸ 88πι0 ἐἰπιθ ἐη͵μδέ, 18 ΟΧρτοβϑϑὰ 
ὉΥ (89 ἐοϊ!ονίπρς οὐὔβοῦτο δηὰ ἀϊβρυϊοα ποτά, 
Μἰσ δοοοτάϊηρ ἰο {Π6 δοῃίοχὶ ἰ8 0 ὈΘ τηοϑὺ 
ῬΤΟΡΟΥΙ͂Υ ἀοσὶγοὰ ἤγουν 1} ἰδ (86 τηϑϑοΐηρ, ραϊηοα 
ἱβνουσὴ ἐμ6 Αγδῦΐο, οὗ ογοοϊϑα, ἀϊδίογιϑα, Ὀαὶ 
ἷἰ8α οὶ ἰο Ὀ6 γτομεγάοα 88 “ογείσηε, ὑπίπίεἰ ἐσίδὲα 
Ἰαηξυακο (Ηυρ..), οΥ 88 180 νογάβ οὗὁἨ δοογῃ 
(Εἰ πὶ), θὰὺ δ8 (Πο86 οὗὮὨ εἰαπάεν (ἔπ 8] 4). Τὰ 
811 δηοϊοηξ ἰγδηβίδίοτθ ὕδυθ ἰδμουρῆϊ οὗ ἃ ψογὰ 
Ἰκ ἰδ ρῥγουίουαβ οὔ (ϑϑρί.), οὐ γοϊδίβά ἰο ἷὺ 
Ομ 414.); Ββγιμσιδοῖ. [88 δ οπόδθ: ἐν ὑποκρίσει, 
μασὲ πεπλασμένοις, ΦθΤοϊῃθ : ἐπ δἰπεμἑαίοπ6 6" 
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δογμπι βεοίογμπι. Βἰταϊ ἸΔΥΪ Κιοδΐ,. [δακὶ τγ88 
ἴμ9 ὅγβί ἰο υπἀοτβίδπα 21}: Ἴ}}, δὲ 1 Κίηρβ 

χυὶϊϊ. 18, οὗἩ ἰμο 84ἱ δγεαά οὔ (80 ΗΌτονθ, τ ἰσἢ 
ἯΓ.8 Ὀδίκοα ἴῃ [80 68:68, δηά ἰο ΣοΐΟΣ ἰἢ 6 ΘΧΡΥΘΒ- 
δῖοι ἰο (80 ἔα τηΐης δίς οσοσβ, τ πὶ σἷ 85 ἤνυον 68 
οὗ δαυ, ΟΥ ἴῃ ογάορ ἴο οδίαΐη ζοοὰ δηὰ ἀγίηϊς 
ἔγοπι ὅδ}, δηὰ ἰο Ρ͵6456 πἰπι, πιδὰθ βρογί δηὰ 
Ὑἰἰϊοΐδα)8 γοϑροοίϊηρ αν ὰ. ϑυσῦ ρδγαβίίθβ 
σουἹὰ (πο Ὀ6 ἀθδὶ χααίθὰ ᾿θγ0 85 ουἱοδϑίβ τ }10 
ταοοϊεοα ἴον Ὀτοδὰ (ΗΠ θη χϑι.), οΥ̓͂ ΔΒ σΑ͵κ9 -πιοσίς 6 8 
(06 είς, θ61}11868). Αἱ ΔῺΥ ταίθ (μὲ ἰ8. Ὀοί- 
ἰ6 Ὁ ἡμὴ {16 ἱοἰογργοίδιϊοη ΜΒΪοδ γοχδτάβ {8:65 
Ὑϊοῖϊκοα ῬΟΥΓΒΟΙΒ 88 ΤΩΔ ΚΙ ΠΙΟΟΊΚΟΓΥ δ ἰηαϊδον- 
ΘΏ(ΙΥ οὐ 88 ΜΠ 85 (ΠΥ τψουϊὰ 66 ἃ ρῥἷδοθ 
οὗ Ὀγοδά ον οδῖκο (θη Ἐσγα)ὴ. Βυΐ {1π|8 γγβοὶθ 
οχρ δυδίίοη ἰδ ΥΟΥῪ υποογίδίη, Ὀθοδῦθθ Ὀγοδὰ 
888 {18 Ὡδίηο ΟἿΪ οὐ δοοουπί οὗ ἰἰ8 οἰγοιία 
ἔογια, τ Βὶϑ ἢ ̓.88 ἐπ θη ΧίΎΘΏ τἱδο ἰο ὑπ 6 ΤΟΐθΓΘΏσΘ 
ἰο ῥγδίΐηρς αγομπάὰ ἐλ6 ἰαδία (Βδι(6 67), ΟΥ ἴ0 
ΤΔΟΟΙΚΘΕΥ͂ 'π (86 οἰγοίδεεεῖη ἐωγη (Κὔδιοτ). 

[διὲν. Υἱ[. Ὑοτβ. 17-18. Εον 10 τησδηΐπρ οἵ 
λοῖο ἴοησ, υἱά. Ῥ8. χὶϊϊ, 1.-- γοπε ψουησ ἰΐοης τὶν 
οπὶν ομδ, ὉΥ ΒΟ ἸΔΡΥ ὁη6. ΟοΏΡ. ΡΒ. χχὶϊ. 20, 
21. ον (0 τοῦδ οὗ ὑπδηϊακίνίηρ οομαρ. ΡΒ. 
Χχὶ!. 22, 28ὅ.--Ο. Α. Β.] 

ϑισ. ΨΠ|Ι. [εν. 19β. Ως τ 8 τ86 δγο. 
--ΗΕυρ[ο]ὰ : “Τ 8 ἰδ οϊθη ἰὰ ἔλθ Ῥχουοσθδ ὃ 
βοβίαγο οὗ δεγοοδιθηὶ Ὀοίγ 6 ἢ σοηΐοάογδίοβ, δηὰ 
οὗ οσυποίηκ, 88 ῬΥΟΥ͂. χ,᾿ 10, τὶ 3, νἱ. 18, ΤῸ 

ἩὖῸιο8 Ἰἰκον 86 ἴδ γογῦ ΓῪΨ ἰβ υϑδοὰ πὶ » 
χνὶ, 80--Ξῖο εἶοδε [6 οΥθ8, δηὦ Ραγ8}16] π|ὶιὴ ἱϊ, ἰο 
Ῥγέδε (δε ἰζρε ἰοσείλον ἴῃ ᾽0.9 ΒΔ129 560890.""--Ο.Α.8.] 
ον. 20. Αραϊμπδῖ [80 ᾳυἰἱθῖὲ ἐπ [86 18ἅ .--- 

Τὴ)0 οομπδίχιοιου 8 ᾿ἰἶκοὸ 88. χσὶϊ!. 8, δηὰ [ἢ 9 
τηθϑηϊηρ ἰδ ἀοτγοὰ ἔγοιλ [88. χυϊὶ. 12 δηὰ 26ν. 
νἱ. 16, πότ (89 ποηὶ. αδείγ. ΘΒ ΟΠΪΥ αν ἰδ 9 
80:80 οὗὨ ““φιίεί.᾽" Τὺ ἐὶ 18 ὙΘΡΥῪ ΡΓΟΡΘΓΪΥ (ΔΙ ῃ 
Ὁγ ΓΚουΐϊμον, δῆλον ὅτ. δηὰ Ομα]ά. Τηὸ δοίη 8 
οἢ ἴδ Οὐοῦ Βαπὰ οσρ]δὶῃ ἰΐ 85 οἰεαυὶπφ (ἦδδ εατίλ 
τι ἀρ. Ὀ]86ο, πιο 8 [0] ον ἰῃὰ ρῥδιὶ ὈΚγ 
Οαϊνίη ἴῃ ἷδ ἐγ ϑ αι οη δωρεν δοίϑγαξδ (ΕΥΤΔδ, ΟΥ̓ 
(ΠΟΥ υπαογβίβηα ὑπὸ πογὰ οὗ γπὲ, τιοῦ, διὰ ἰδίκο 

γεν. ΟἸδυι88 ὑγδῃϑ]ϑίοβ : ὁ" ΤῸΡ ἴδ. δ γτίης 

ὮΡ οὗ ἰδμ6 Ἰδηά." Τὸ δἰϊειηρὶβ οὗ (6 Βοτηδη 
Οδίμοῖσ ἱπιογργοίουβ πὶ (86 ποτὰ οὗἩ ἰδ9 
Μαϊκχείο, ἐπὶ ἱγαση τα ἐεγγα ἰοσιοπίοε ἀοἷοα οοσίία. 
δαπμί, ἃτθ ΥΘΥΥ δυιϊβοίδὶ. Νον 1 18 βδιὰ [0 πιϑδῇ 
8 ΣΟΙ (ἰαὺ ΠῺ8 Ὡοῦηῆ αὐσαν (Α1110}1), ἱμθῃ 8 
ψγαϊὰ οἵ ἃ οσαγπαϊ-πϊπαἀρα Ἀθατὶ (Β6]] τη), ἰμθα 
ὙΠ -εραΐν δ ἃ ΘΔ Υ ἢν δη (Δ Χ6}}1}8), γ68, ΘΥΘἢ 
67 ἰΒ ᾿Δ ΚΘ 88 ἃ ἀδίϊνο διὰ ἰβ τοδάθ ἰ0 ζθΔῃ 
“(0 {Π6 οδγίἢ ξεῖν τ 1.861 (Οαἰπιθ.}, ἐμθ (δ 6 
ταὶ οὗ (δὸ Θϑγί --ς σοπεποη Υυΐρὰγ τυϑί ἢ 
βϑοβοαα). οσοιὴθ [88 ἰῇ γαρίηα ἰδγγ αἵϊον 
γιλαιδοῖ. 6 οἵμον τοῖς ἐγδηϑ)δίϊοηβ αἰ ον 

ἔγοτα ὁ δηοίοΣ ἴθγ0θ. Εσοῃ ἱπ ἰμο ϑορί. {890 
ἦθ υποοτίδἰπίγ. Β11δὺ Οοά. Αἴοχ. τοδὰβ : ἐπ’ 
ὀργὴν γῆς λαλοῦντες, ἴῃ ἰἢ6 Ονά. Ῥαίϊε. 6 ΓΘ ἱ8 " 
ἐπ᾽ ὀργῇ δόλους διελογίζοντο.ς Τὸ δηοίθης ῬΒ8]- 
ἰοσὶοδ ΤΟἿ ον ἐδ Ἰδίίοῦ τοδάϊηρ: δωρον ἰγαπς ἀοίοϑε 
οοσιαδαπί. 

[Υτ. 21. Οομιρ. ΡΒ. χσχὶϊ, 7 ἴογ (0 δγϑί οἰδῦβο. 
ΑἸοχϑηάον: “19 ΗΘΌΣΘΥ ἰηἰογ)θοϊίΐοα ἰπὰ ἐδ 9 
Ἰαϑὶ οἶδιιϑο (ΣΝ 71) δϑθσωβ ἰο ὉΘ ἃ πβαίασαὶ ϑχργοδ- 
δίοῃ οὗ Ἰογΐω! βυγρτῖθο. Τμοὶσγ δύοσοθϑθ Ἧϑἃ8 
αἰπιοϑὶ (οο στοδύ ἰο ὍΘ Γ66], γοί δἰἰοϑιϑὰ Ὀγ ὑπο ὶγ 
80,868. ΤῈ} Υογ86 θη ἦθ Ὑἱἱ ἃ ἰϊπὰ οὗ δροβίο- 
Ῥοδὶθ: “οὺῦ ΟὟ ΟΥ̓ΘΒ δδαΥο δ6θἢ ᾿ --ὙΔδὲ ΜΘ 
εουἹὰ ποὶ Βαγο Ὀο]ονοὰ οα ἰδ τοροσί οὗ διοίδοσ, 

ΤΗΒ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΡ ΡΒΑΙ ΜΆ. 

ἰο νὶΐ, ἐμὲ ατδαιϊ δοδιϊοη οὗ οὖσ πνδυιχϑδὶ τῖβἢ 68. 
Ρίά. Ὀοϊον, τον. 28." --ΟἸ Α. Β.] 

[8ιν. ΙΧ, Ὑοτβ. 22-24. μου δαδὶ 8991 .-- 
Απε πο ϑἷ8 ἰο γον. 21, δηὰ τοίοστίης Ὀδοῖς (0 γὙογ. 
17..-.-ἨΒἃὁ ποῖ δ16ϊ.---Οορ. Ῥπ. χχυΐ. 1.-- 
Β6 οὶ ἔδι.-- -Ὑορ. Ῥεβ. χσὶξ. 11, 19; χχχυίϊὶ. 
21: Ιχχὶ. 12... -Ατοῦδο ἘΠ Υδοῖῖ δηᾶἃ ἀὐσαΐϊτο. 
--τοπιρ. 8. υἱῖ. 6, χ]ῖν. 28.---Ο. Α. Β.] 

[8σ. Χ. γον 256. ΑΜα, οὖσ ἄθείσζο ---) 
ὑδοὰ ὉΥ ΠιΘΙΟΏΥΤΩΥ (ὉΓ ἀοδῖσο, δῃηὰ 8 Ῥ6ΓΑ} 16] 
ἢ σισαϊίοιο υρ, διά τοίου (0 80 σχεοθάϊπ 688 οὗ 
ἀενουτίηρ δηὰ (δ9 ἀεβῖγο ἰο ἀδδίσζογυ. Οοιρ. δ. 
χΥϊ!. 9: χχυῖϊ. 12. 

γόον. 26. Ῥαϊ ΟἹ δ 8ῃι. --- Προ] : “- Ψ ατὶ- 
δἰΐου οὔθ Ῥρουϊουβοίδυβο. 718 18 ἃ υ886] ὄχυτο 
οΥ̓͂ αἰγὶ θα 08 85 τ }} Δ8 αὐυθῃίβ. Οοιρ. ΡΒ. οἷν. 1, 
2; οἶχ. 29; οχχχὶϊΐ, 18; Φοὺ γἱϊ!. 22." --Ο. Α. Β.] 

ϑιν. ΧΙ. γον. 272. Οτϑαῖ ἰδ ϑοβονδῆ.---ἶιϊ- 
ῖξ, Θοπηθοίδ ὑμ86 αἶσαψε [Α. Υ͂. οοπίπααϊν  πῖιι 
πὶ ψΒΐοὨ ἰ5 βαϊὰ, 1181 ἢθ, τὶ Ηαυρίοϊα, θ6- 
Ἰϊσϑοῖ, οὐ αἰ., τοχανὰ ἰΐ 828. ορίδιϊνγο. [1},οἱ 96}ο- 
γαῖ 6 τοδί, οσ Ὁ0 τωδρηϊδοά. [080 Α. Υ͂., διὰ 
(μὲ 18 Ὀθοίϊον, ἐπβουσὰ Π6 νἱοὸν οὗ Ηἰισὶς ἰδ ἰο Ὧθ 
το)θοίθά.---Ο. Α. Β. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΑΙ,. 

1. ΤῸ ῬΓΆΥΟΣ ἴον Ὀὶνί:θ ἐμίεγροείοι ἴον ἴπ9 
ἀοέθηοο δηὰ ἀδ᾽ σοσϑῆοο οὗ {Π6 ρέγεοπ δῃά σίσλί 
οὗ ἃ δεγυαηί ο ΟοαἉ, τλδῦ Ὧθ 80 οἰοδοὶν οοῃποϑοίρα 
8 Ζεαΐ ἴοῦ ἱπ6 σαυδὲ απαᾶ σίοτῳ ο7 οὐ, δαὶ ἰΐ 
οδημποὶ ὃ9 δἰδιοα τ ΔΏΥ οογίδίηΐγ, τ δὲὶ ἴῃ ἰδ 9 
ΡΓΆΥΟΣΥ ἰ6 ἴῃ (Π9 ἡπέίεγεδί ο77 ἐλ6 εεγυῖοε, αλὰ ἩΜΒδ8ὶ 
Ὀοϊοηβ ἰο ρμεγδϑοπαΐ εχεοϊίεπιεθί. Βαϊ Ὁ τηΔῪ ὃὉ6 
ΥΘΥΥ͂ ΟΔΒῚΪΥ θοῦ ἰδδὶ δυσὶ ἃ 208], ΘΥθ ἴῃ ἐδ 
υἱπιοϑὶ διγϑηχίῃ δηὰ ἐἰβ τογο ρδυιΐουϊαν ἔοσαι, 
848 ποιμίηρ ἴῃ σοϊηηοὴ ΜὶΐΝ ὈΘΥΒΟΏ8] γέσεησε, 
Ὀαὺ (Π6 ἑπήαρεεά οδτί δὰ ἡηρογίμηϊ ἐν οὗὨ Ἰδῃ- 
ἔυδχο. ον ΝΘ ἐμὲ οδιὶ 18 ποὶ εἰ ἀ]οὰ ἴῃ 
δἰη αὶ ραϑδίοῃ, Ὀυΐ ἰῃ ἢ ἥόγν τογαιὰ οὔ α Λοῖν ἴουε, 
ἰν ψὶ}} ἀἰδο1]ο589 ἐμὶ8 ἱπέεγπαί ἀεαί Ἰἰϊκον 186 ἰ ΒΟΣῪ 
τοτάκ; Ὀθπὲ Π6 Ὀγοδίν, τὸ ἰσ τηονο8 δηὰ αἰτοοίδ 
(8 θδπιο, 15 ποὺ (6 νι γ] νη οὗ πυπιδ ταχο, 
Ὀυὶ μ6 ϑρίτίξ οΥΓὙἹ ΟοαἉ, ἩὮΟ τα ῖκοθ ἐπ 6 δεγσαπί οΓ 
ΟΘοὐ δ ἱπείγωπιεηὶ οὗ {π0 γτιρλίεουδηοδα οὔ αοά, 88 
γι 6 1} ἰῃ ρωπίϑδλίπο 881. ὀϊεδεῖπσ. Ηρ, ἱΒογοΐοσε, τ μὸ 
Μοῦ] ΘΑΓΏΘΒΟΙΥ σαγτν οἷ (λ6 Ζ)ιοέπο ιοὐδέ ἐπ τλε 
τοογἰά, αὐ 0 ΘΧΡΟΣΊ6Π668 ραΐῃ, ἰπαἰκπδίϊοη δηὰ 
πτϑι οὐ δοσουμπί οὗ (Π6 ορροδίΐοη 97 (λ6 μπηροάϊυ, 
ΜΠῈῊὴ τοραγα (ὁ 18 »οῖσοῦ απὰ ρυπίδλαδέενιδες, ἃ 
ΒΙΓΟΏΜΙΥ δηὰ ἀθορΙῪ 88 86 ζδοϑϊβ (6 σεγέαίπιψ ο 
λὶΣ οἱοη γεαάϊηφες ἴο (886 τἩΙΙ οὗἩ αοἄ, ν.}} Ὡοι ἴοτ- 
ὈδαΡ, ὑπῸἐν διαί οἰτοιμηδίαποεδ, ἴὸ ἸΏ ΡΊ]οτΘ ἐδο 
δχαοουϊΐοη οὗ (86 Ὀίνίηο ἡμασπεοηί ἐπ ἰδέ ρμωνέεληπεηί 
97 ἰδὲ ὑπροάϊν, 88 Ὅ5]1 86 ἰη ἰμο ἀο]ἑνογδησοθ οὗ ἴδ 9 
ἱπποοθῶϊ δηά ἐπ γἱίοουθ. Οοπιρ. ἔχοσχοις. δηὰ 
Οσυῖὶ. ὁ Ὑϑν. ὅ. 

2. ῬγΡΘΥΟΥΒ οὗ {μἰ8 κἰ πὰ ΤΏΔΥ ἴῃ ἰδ 176 οὕ 4 
8 16 Θαυϊὰ δῦροδι 85 "εέοοδδατῳ, δηὰ Ὧδθ ζχο- 
οοχηϊξοα 85 7μδίϊβαδίε. Ἐον αν ἃ τδθ ψὶι πους 
ἀουδὶ πιδάθ, ὉΥ Ὀνίηθ οἰδοίζοη δὰ οαἰέξῃς, ἃ, δεατεν 
οὔ (δΒὸ λιδίοτίοαὶ τουσείαίϊοπ οὗ τεαενερίϊον, νγ8ὰδ ἀ6- 
β'ηδίοα ὈΥ 116 αποὐπέϊπσ ογἀογροὰ οὗ ἀοα 85 [6 
γοψαὶ υεδδεοῖ δηὰ {110 λιδέοτγίοαϊ ἱψρε οὗ ἱμὸ γον αἱ τια- 
2εείν οἵ 80 Μοδβδβίδιι, δηὰ νγὰ8 ργοβογυϑὰ δὴ ἃ ἱκοαρί 
ἴῃ (818 ροδβίἰἰοῦ δῃηὰ ρύγροδο Ὀγ Ὀϊνίηθ σωέάσποα. 
Ηΐ8 εχρογίοηοα δὰ 18 αοἰΐοῆδ δἃτο ἐπ8 ἔῃ ἐδ6 
οἱοθϑδὶ δηὰ πιοϑὶ ροσβοπαδὶ σχοϊδϊΐου πὶϊὰ ἐπ δῖ8- 
(ΟΥΥ͂ οὔ (86 ἰεἰηχάοιῃ οὗ ἀοα ἴῃ ᾿δγ86ε], 8ο ἐμαὶ ἐδ 
Θπθτΐθβ ΔΡΡΘΑΆΓ 88 ἰδ6 6Πθη168 οἵ Οὐ. ΤἘΠΜΟΤχο- 
ἴοτο θεαυϊὰ τὰ  ἧμ ἷϑ ῬΥΔΥΘΣΒ, πῃ 81} ΟΣ ὭΘΘΙ; 686 
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Δρροδὶ (ὁ ιἷ8 7μδί σδϑυδο δῃὰ (9 σοοά ρίεαξυγε κπὰ 
ἰδιεγοδὶ οὗ αἀοἀ 1η λὲδ ᾿εγϑοῆ, τη δῦ αἰαὶ πὶ τυ (ἢ 6ο0ἢ- 
βάθαοο ἰμ6 γι σλίεοαπει οὗ 6οἀ, δηὰ γϑοῖζου ΡΟἢ 
(μὲ δλάπιά δὰ τη ὁ ἀϊ ἐπδηβθδ, ἩΪ᾿Ὶ 85 πιιθὴ 
οουβάεμοθ 88 9 5 βυγχο οὗ μὶ8 οὧπ ἀεἰϊσεγαποε απ ὰ 
Ργεβετυαίίοη, ὉΥ δὶ ι ἰπ (6 Ὀϊνίηο ἰδὲ ( ἢ ἔὰ] 688 
δὰ ἰγαϊ ἢ. Ηθ ἰ8 ἔγοιι {μὶ8 ροΐϊηί οὗ υἱὸν (86 
ίγρε οΓ ἰκε διποεεπί, διετίαν, τισλίεοια δεγυαηΐί οΓ 
ΜΨελουναὴ, τ 1 13ὲ ἤγοπι [86 οὐδοῦ δἰ 46, ἢ ἐδ ᾿᾿ἰκονν 180 
8 δἰ μἱ πιαθ. ἸΒογοίογθ ἢ9 ῬδΥΑΥ͂ 8668 ἷ8 ΟΠ 
καἰυαίίοη ἐπ ἰλὲ σγαοε οὗ ἰδ6 τιεγοϊ δ Οαοὐ αἴοπε, 
ῬΔΓΠΥ͂ Β6 Β88 ἰο ἰδίκθΘ ζοοὰ ὁδσο, ἰὼ [18 ἀοδβογὶρ- 
τοὴ οὗ ἰπ6 υὐτὶ  ἰοουβη 688, τ] οἰς ΘΠ 688, δηὰ ὑυὉ- 
ξοάἀ!με85 οὗ ὶ8 Θῃθηλϊθ8, δηὰ ἰὼ δρρϑδιης ἴἰὸ 
180 θινίπε εἰμι θουδηῃ 689, ἱμδὶ 86 8 ηοΐ οδγγὶϑα 
100 ἔαγ, ἰὰ δὶ5 οχἰχίηρ 8 οὐ ἢ ΘΔ 8] ἡδίυγθ ἐμ 6 Γ0- 
πἰιὰ, δηὰ ἰμδὶ Βὸ ἀ008 ἢοΐ ἰγδηθζτοδδ ἰμ0 ἑεραΐ 
δἰδη-ροϊηὶ οὗ (μο ΟἸ]ὰ Τ᾿ εδιαιιθηῖ. 80 τουσῖ (9 
206 ἰμ6ῃ 1οἱ ΘΥΘΡΥ 8 10 18 ποὲ ἰῃ 8 δἰ} }}Ὁ 
δἱδιοτῖ σαὶ ρμοϑβίιίοη, οα] ας, δηα δἰ(ιαιίο, ἰδἰκθ 
ΔΓ οἵ σ6}]ἰὴς ἀοντ ἰμο Ὠἰνίηο γείγιδωξίυα 7μδίϊοα. 
“76 588πη6 ΣΘΑΪ ζ00Υ [86 αἸΟΥΥ οὗ αοά, πιο ἴῃ 
(δος ΟΙ]ά Τοδιδιοπὶ σοχαγάραὰ Ἰυδκιιοηΐ δηά γο- 
ΥΘΏΖΘ οὐ ἴ0 ἀοδρίδογθ οἵ ἀοὰ 88 ὨΘΟΘΕΒΔΥΥ ἰὸ 
δίοη6 ἴον {Π|ὸ ογίμμη ἐδε85 πια)εδίαζ8, ταδὶ ἴῃ (ἢ 6 
Νὸν Τεοβιδιηθηὶ, τ ΒΟΣΟ ἔπ 6 ργαοθ οὗἩ αοὰ επἰδηά8 
Ῥγο- οἱ ϑηΐ ἴῃ ὑπ6 ογοχγοιηά οὗὨ οοῃδοϊουδηθ88, 
ἰδηκ ἄγβε ὙΒΘΙΒΟΣ ἰοῦ 18 ποὺ ῬΟΥΒΔΡΘ ἃ ἀ00᾽ 
οὗ ζσγδοθ 8.}}} ορϑῃῆ ἴὉΓ δ6} πὶιοίκεὰ οη68; δηά 
ἐβουθίοσθ ᾿8 9 ὈΤΘΥΘΓ [07 ΤΩΘΓΟΥ͂ πευδὲ ΡΓΘΥ͂ΔΙ] ΟΥ̓ΘΡ 
86 ΡΓΔΥ͂ΘΥ [ὉΓ ϑὲ Ἰυάρτιοηὶ" (Καγί2). 

8. 14 τὴδη οϑὴ ψἱτἢ ἃ σοοά οοηδοίεποε δρροαὶ 
ἰο δἷὶ8 οὐ ἱπηοοδηῖ, θοηθγο]οηί, ἰονίης Ὁ688- 
τίοαν ἰονγτὰβ ἷβ δάυυβανιθδ, 88 δϑυῃάδη  Υ 
εδόνσῃ ἰο ἰΠ6 πὰ ἴῃ ον 6 {ϊπι68, δηὰ γοὶ ἴῃ γέηιεπι" 
δεγίηφ (18 ἴῃ ἐΐπισς οὗ δβενίπσ δοιὰ ρογβοσουιἷοα 
[του [μ6 τοϊοζούπεδα δὰ ὠπέλαηκχίμίηεεε οὗ 
ἰθο88 ἴο νοῦ 86 δα ἀοῃθ ροοά, 18 γοὺ ηοὶ πιῖ8- 
Ἰεά ἰο τονοηροίι ἢ 688 οὗ πίδα, οΥ ἀγίνϑη ἰο ἀθϑάβ8 
οἵ τοιαἸϊαιΐου, Ὀυΐ αἰἷνοϑ (η60 τείγἐδωξίυε γωάσπιεηὶ 
ἱπίο (λὲ λαπαάν οΓ Οοά, Ἀ6 νὶ}]} Ὀ6 ρῥτοβεγυϑὰ ἴῃ [89 
διτουζοϑύ ὙΆγΥ ἔγουχ ἰγαηβργοβϑίηρ ἢἷ8 ὈΥΪΤῚ 6 6685, 
δ ταἰϑυπίης μὶ8 τἰ καίβ, ὈΥ̓͂ (16 ἄτῃ Υἱοῖν οὗ ἴμ9 
δδγηθϑὶ δηὰ αἰ σι} ἀμέξεα, ϊοῖ δῦ Ἰδϊὰ ὕῥροὰ 
ἴῃς δογυδηί οἵ Οοά νἱἱ γοβροοὺ ἴὸ ὑπὸ σίογῳ οὗ 
Θοὰ διὰ ἰμ8 φοοά οὐ ἰλε οοπστεφαίίοπ. Ηρ νῖϊο 
ἀοο8 {Π|8, ψ11}} οἱ ΟὨΪΥ͂ ΟΡΡΟΞἍ86 ἰδὸ ζαἰδε ἴουε οὗ ιἷ16 
ποῦὶὰ σἱτἢ ἐγα ἰοσε, Ὀθπὶ νι }} ονογοοιλθ (δ 9 δέπ μὲ 
λαίε οὔ ἴῃ 6 πον ὈΥ Λοὲν τογαϊλ, δηὰ ἴῃ ὈοΓ᾿ ΤΑΥ8, 
δεὶρ ἰο Ὀγϑαὶς (80 ρΡοτον οὗ ἰλ6 Δ γογβαγὶο8 οὗ Οοἀ 
ἴδ ἴδ που]ὰ, 

ἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ἦδ νβο που]Ἱὰ δατὸ αοἀ ἴον Ηἷβ λεῖρεν αφαὶπεΐ 
ἀξ ἐπεηκίθα, ταδὶ 866 ἰο ἰΐ ἐμαὶ ἢ Ηἰδ6}} Βα αοὰ 
ἴον ἰδ ἡγϊεπά, δπὰ ὑμδὶ 86 δεγσει Ηΐπὶ ργορουὶν ἰῃ 
ἴδε σοηστεκδίίοη.---α δεγυαπί οὗ αοἀ 88 ποὶ ΟὨ]Υ͂ 
ἴο τοογὶ ἴον {86 σζοτῳ οἵ Θοά, αὶ ἸΠκοντῖθο ἰὸ φὼς 
“τ, Ὀαπὲ ὈΥ̓͂ ὈοΐΒ πὸ εαὐὐεδ ἰ8.6 οοηστεσαίίοη.--- ΤῈ 6 
τιρλίεομεπεει οἵ αοα ἰθ4 ἱπο-οἀχοὰ βυογὰ [ὉὉ 
μι »γοίεεξίοπ 97 (δε ρίους διὰ (86 τωΐη οἴ (116 πἢ- 
ξοὰϊγ.-- -ΡΓΆΥ͂ΟΙ 18 ἸΠκουσῖθο ἃ τοέαροη. Ηδθ ψ80 
1888 ἰξ δῃιουϊά 860 ἰο ἴΐ ἐπα Ὧ6 δαυγὶθβ ἰΐ Ῥτο- 
ΡΕΓΙ..--α οδη 18. ποῦ τυ ϊπϑα ὈΥ 8 ἐπεπεΐδα, Ὀὰὲ 
ὉΥ Βἷ9 ὑηγίσλέεομεηπεις ἀτιὰ Πΐ8 ἐπιρεπίίοποο.--- Οοοά 

ἐξάς δτὸ οἴϊθη γζονεγάθά ἴῃ {π0 ποσὶὰ πὶ ἑπσγα- 
ἐμμάε, Ὀὰΐ (Β6 Ῥαγπιθηΐ ἄοοδβ ποί ζδὶϊ. -ΡΤΑΥΟΣ 
ἴον τειγιδιμίος ὕμάσπιεπί ἈΔ8. 115 Ῥγοόρεγ οἷἶδϑθ, δυΐ 
ἄοοδ ποὶ δαὶ! ΘΥΘΥΙΥ͂ {έπιό, ἀπά ἰ8 ποῖ Ὀοδοπιΐες ἰ0 

ευεγψδοάν.---Τ αὶ ἀγπιοα ἐπόπεῖοδ ἂγὸ ὁρροβϑὰ ὮΓΥ͂ 
δὴ αἀγπιεαὰ Οοά, Ὀτὶῃ 58 (ΕΥΤῸΡ διηοπς [δ 6 ροῦν, 
Ἱεείησ. ἰο (ον οη σωπ, αὶ οοπδοίαξίοη, ἀεΐρ, 
δὰ 7γὸν ἴο (Π60 αϑλΊριοιοα ρῥίουϑ.---1λὺ6 οπὰ οὗ ἰδ 9 
ψιοικοα 5. ἐμοὶν γωΐθ ἴῃ ὑδποὶν οἵοπ πείϑ, Ὀὰὶ ὑπ 6 
δτ6 ἀτγίνϑῃ ὈΥ (Π6 αησεΐ 97 ἰλὲ 1,ογά.---ῶϑ (ἢ 9 801- 
ΤΟΥ͂Θ Οὗ ἰΠ0 ρίουϑ δῦ ὠπαεβεγυεά, ΒῸ ἴ186 Ὠϊνίηθ 
δυαχιημοηὶ δοπιθ8 ἀροῦ 86 ὉΠΡΟΑΙΪΥ͂ ὠπεχρεοίεαϊψ. 
---Δλ8 Θοἀἂ ἀεέξνεγε το ἐπίΐγε απ, 80 ἰἢ6 δηζγ 8 πα 
ἷβΒ ἰο ἐλαπὰ Ηϊπι.--- ἩΓεκεα οῃϑτηΐθθ, μαἶδε πὶϊ- 
Ὠ68868, δὰ ὑηΐωδί )υὰχο8, οδ Ὀγίηρ δὰ ἱπποοοηΐ 
ΤΩΔῺ ᾿πῖο0 φγεδὶ ἀδηροῦ δηὰ βούθγθ ΒΟΥΓΓΟῊ οὗ 
μοᾶσὶ; Ὀὰι αοἀ ἰ8 ποὶ ΟὨΪΥ͂ Οὐνῦ «Ασέπσεγ, Ὀσὰὲ 
᾿Πκοννῖ86 (6 2)οἰένεγεν οὗ [μΠο80 ψο ἐγωδέ ἰῃ Ηα). 
--Ὑαῦ Βαρρθι8β ἰο 106 ἰῃ δέογεί ἔγουι (86 χοοά- 
1688 οὗ αοά, Βῃοι]ὰ ὃὉθ {μη Κἔ.}}γ ργοοϊαϊπιοὰ ἴῃ 
{89 οοπστοσαίϊοη.-- 8 86 σοοάπεδ οὗ αοὰ ον Γὰ8 
18 888 20 64, 80 ἴμ0 »γαΐδε οὗ σαοἀ βῃουϊά ποτὸν 
60489 ἴῃ ἰπ6 σοηρτοκαιίϊοῦ.--- 1 ποὺ ἰοδσ ἰὸ 
ἄποισ (ἈΥ ἀεαγί, ὕγοῦυς (ἦν αχρεγίοποεα, Ἀθη ἴΒοὰ 
Ῥογοοϊνοβθὶ ἐμαὶ 1ΐ ἔδτοβ Ὀρμαὶγ πιὰ (κΐηθ Θῃ6- 
Τὴ 168 ἢ 

ΒΤΑΒΚΒ: Ξἴποο ἔμ θποπιΐοδ οὗ ἃ οἱ] οὐὗὁἨ αοὰ 
816 δ. (Π0 Β41η6 (29 οῃδταΐοδβ οὗ αοά, δθ ἸΔΥ ὮὈΘ 
οουχΐογί θα ὈΥ͂ {810 ΒᾺΓΘ δββἰβϑίϑῃσθ, ργοιθοίΐου, δηὰ 
λυάραιθοηὶ οὗ ἀοἀ.---ΑὮ Θηιγο Βοβί οὗ δ ζ6}8 τιυϑὲ 
Ῥγοῖθοί ἰδ ρῥίουϑ, 8 δίῃρ᾽ο ὁπ6, ΠΟΉΎΘΥΟΣ, ἰ8 υδοὰ 
ἴο ταΐῃ δὴ δηϊίγο ὑἰσοοὸρ οὗ (8 πηροα γ.---Τὴ 9 Βο- 
ὯοΥ οὗ αοα ἀο98 ποῖ ρογηὶὶ ἰδαὶ Ηδθ βου ]ὰ ποὺ 
ΔΥΘΏΖΘ (86 ἱπποσθηὺ οἢ (ἢ 080 γγβο μαῦθϑ βἰδη ἀθγοᾶ 
{μι 6π|.---ῷ ῥἱουϑ πιδὴ ᾿ἴγ98, 88 ΐ Ὑογθ, διοηρ ΓΟῦ- 
Ὀθτα, ὙΠῸ ἀοβίγο ἴο σοῦ 18 δου, Ὀαὶ ὸ το] 168 ἴἃ 
οοιμέοΓί οη (9 Ὠ᾽νῖηθ ργουΐβο ἰὸ Ὀ6 8 ἀ6 ΣΟ. 
“--ἡ σδύηδὶ τ ηἋ τη ῖκο8 το πϊοϊςοα Ὠγροον 68 
δά δῃθπ 68 οὗἩ αοἀ.---ΟΥ9] 16} ΟΔΓΤΥ ἴῃ δυϑῃ 
ἔοτα πο οἰιαγδοῖον οὗἩ πῖϊὰ Ὀδαδίβ, δῃὰ ΒΠ0 
(Βοιϑοῖυοβ ἰοὸ Ὀ6 δυο ὉΥ̓͂ (οἷς νοΥΐκ8.---Ἰ αοἀ 
Ἰοοῖζβ Ἰοῆρς; ρου ἐδ θηθιῖθ8, Ηἢο ἀο68 ἷΐ, ποὲὶ ὑμαῖ 
Ηθ μὲ8 ρ᾽ θΆβυγ9 ἴῃ ΟΌΥ ρονγϑϑουϊίοι, Ὀαὺ Ηδ δδ8 
Ῥἰθαβϑυγο ἰῃ ΟὟΓἊ μαι! θη690.---α οἶδ ργοϑθῆσο, (89 
ἰοϑΕ ΔΟΗΥ͂ οὗ 4 χοοὰ σοπβοΐθῃοο δπἃ οοπδάθης 
ἰγαϑὶ ἰῃ αοα σδη ρὶνο βυδίοϊοηί δπὰ βίγοηςς σοῦ- 
δοΪδίϊοι ἰῃ 6}} ρογβοου(: οἢ8.-- 8 ρτοδίθϑίὶ ΡΟΘΡ 
οὗ ἔαἰ ἢ σοηβίϑίδ ἱπ ῬΥΟΡΘΟΥΪΥ δρργοργίδιίης δπὰ 
ΔΡΡΙγΐης ἰο Ομ θ᾽ 8 8601] (6 ψοτὰ : γ Θοά.---ΤῈ9 
Ὀοδί ἀοδογὶρίϊοη οὗ Ὀ6᾽ 6 Υογ5 18 {παι ἐπ 6 0 ΠΑΥ͂Θ 4]1 
(Βοὶν ἀο! χὶ ἴῃ ἐμ τ ὐθουδη 688 οἵ 68118.---Τ 9 
Άπ8] δηὰ οἵὔἵ οὖσ τοἀοιηρίίοι σοηδἰβίϑ ποὶ ἰὼ ζοοὰ 
ἄδγβ δῃὰ ρίδαδϑυγο, Ὀὰΐ ἴῃ ϑρτοδάϊηρ δυσοδα (6 
ΚἸΟΥΥ δηα τ)8}6 58. οὗ αοἀ ἴῃ ὑπὸ γῆ 0190 πουν]ά. 

ΟΒΙΑΝΌΒΕ: 780 ῥταΐβα οὗ [0 σῦϑοο δῃὰ υἱρει- 
Θοιϑη698 οὗ αοἀ ν}}} γοιδΐη δὰ θηάυγο (1}} ἐμ 9 
ἄδγ οὗ υἀχπιδηῖ. Εον ἰπὸ αοϑροὶ ν}} ΠΘΥΟΡ ὈΘ 
θη ΓΟΙΥ ααδποδαοά ἱπ ὑπὸ Οματοῖ οὗ αοἀ, ΔΙ Βουσὰ 
ἰθὺ Βῃϊηδ5 τόσο αἰτ}}Υ δἱ ἰἰπιθ8, δηὰ ἔπη αροὶῃ 
ΤΟΣ 6 ὈΥΪΖΒΕγ.--- ΘΒ ΝΕΈΚΚΕΝ: ΤῊ6 ποτ] 18 υἢ- 
κτναίοξαϊ, Ὀυὶ σοι! γοσατὰβ κοοα δηΔ}}γ τὴ 
ον. Αοορρὲ ἰΐ δηὰ ἴοαν αοὰ. Το ἀϊδβοὶρ]ο ἷβ 
Ὠοΐ ἰο Ὀ6 Ὀοίΐοῦ ἰμ8ὼ Ϊ6 ταδϑίοῦ. Ἧο ἀο ποὶ 
ταν δηγὶ βίης Ὀοιίον οὗ 86 πον], 1ὑ ΓΘΙ ΔΙ ΠΒ 88 
ἦι ἰ8.--Ἀί ΕΝ ΣΕΙ, : Θοά ͵ἰ8 ραϊΐθηὶ σῖϊ 19 δἰ δ 
οὔ {π0 ΔΒ] οιοα ΟἈτἰβιΐθη.---ἜΒΚΒΟΗΒΙῚ,: Το ὕγυϊς 
οὗ βἷη 18 βιδιηθ δὰ ἀΐβαγδοο Ὀοίογθ αοὰ δηὰ 
"16Ώ.--Ο0αἀ᾽ 5 ἰ6Θ. 86 γϑηβοδηοο.---ΒΙΒΟΕ : ΤῺΘ 
8ΓΊΩΟΡ οὗὨ αοὰ ἰδ ῥτγοίθοίίου ἰο {86 ρίουδ, ἀεβδηοθ 
ἴο (88 πηροά]γ.---Οἡ φαγί (86 οτοββ 8 τοζδι δὰ 
88} ἀΐδετδοο, θυ Ὀοΐοτο Θοὰ δῃὰ ἴῃ ᾿οδυθ ἰΐ 8 
8}1 ΒΟΟΣ δηὰ γρίοτγ. Οὐὖν ἤδϊϊβ δηὰ Ὀορθ 860 
(ἷα, δηὰ γραίΐθηϑοθο αὐυἱθῦν νδὶῖ[8 (Π|0 ͵58811.--- 
ΑΒπΡτ: Τδο ᾿ἰἴο οὗ δῇ πηροῦϊν πῆδὴ 8 ἃ 001- 
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δβίδεΐί σοιδαὶ; αοὰ 8458 4 ἀοίθποθ δὰ ψοδροηϑ] ἃ 08} αοἀ ἴο ἱπίογροβο δηὰ ἀοιϑυιηἷπο Ὀοϊνθδα 
ἢ τ ΐο ἰο ρεοίθοὶ ι.3.--ἸὯ. οοιίοτι οἵ (δ 
Ῥοτβϑουϊοὰ ἰδ ἐμ ργοβθῆσο οὗ αοὰᾶ, (6 δΔ.96 οἵ 
Θοά, ἐδο τἰχιοουϑη689 οὗ Θοα.---ΒΒΆνΝ Κα: ζοτά, 
ΨΠ0ο ἰ8 ἰκὸ Τηθ6 7 Τΐὰ βου] αἴνγαγϑ Ὀ0 (ὃ 
δεϊά-Ὀαάκο οὗἩ δρ᾽ τυ] Ἰκαἰ σα οοά.---Τ πουῦσκ: 
Ὕ118ι ἰμουβαη 8 νγχο τηδίῖζθ ὑ0989 ὈΓΔΥΘΥΒ Οδύθ 
ἴον ποι]ιΐης ογο ἤδη αϑϑίβϑίδηοθ, αν ἃ ἴῃ ἐῃ9 
Βρίνῖι ἰ8 ἀοἸκαιοὰ θὰ μ6 πιοσιθηὶ θη 81} 815 
Ὀοη65 Ὀοὶπς Ρογυδά δὰ νυν ὑπδηκ]  688, 6 Μ1]} 
εἶνα [9 αἸΟΥΥ ἰο αοά, δηὰ δοπίθβϑ ἰπδὶ Ὡ0 ΟΥ̓ ΟΡ 
λον» σδῃ ὃὉθ σοιηραγοὰ πῖῖ “ΠῚ 5 6]ρ.--Ξ ΤΊ κα: 
αοὰ Πα8 πο ρἰδαϑυγο πὰ ὑπ 6 νι ]οϊςΘ 698 οὗ τηθῇ, 
Ὀαὶ Ηο οἴθῃ τηδῖζθα 086 οὗὨ δυο ὈΓΪδ8 ἰῇ ΟΥΔΘΥ 
ἴο ἐγϑῖῃ δηὰ ργουο Ηἰ5 δα] γθῆ.-- ΙΕΡΒΙΟΗ : ΗΘ 
ψο σοπιαγηπο8 τὶ} Ο οὐ 18 11ἰκ τσ ὶϑο ὑγ9 αὐ Βοδγί, 
δη4 τα Κ68 8}1 89 ἰσου Ὁ1905 οὗὨ 818 πο ῃ ογβ 15 
οὐ, δ᾽ ίβουσὰ 9 σδημοί εἰ 1561 6 οΘοτηἤογίοα ὈΥ͂ 
μοῖρ ἴον ἰῃ τοί γῃ, 

{Μάττη. ΗΈΝΕΥ: Τὐ Ὑ}1}1 Ὀθ 4 σοτίοτί ἰο 8, 
ΓΘ. Πη6ὴ ὧΟ 9 ὙΓΟΏΡ, ἱἔ Οὐ δοῃϑοίθη 68 680 
ἩΪίη698 [ὉΓ 08 {Π8ὺ τθ ἢΔΥΘ ὩΘΥ͂ΘΡ ἀο006 [ἢ 6Πὶ ΔΗΥ͂. 
--ἰ  αοα ὃὈο9 οὔὖὖν ἔγϊοη, πὸ ταῦ τᾶο 8 ΟΌΓ 
ΘΏΘΙΩΥ. ---Ἶ ὁ 5:.8}} ποὶ 1050 ὈΥ {π6 χοοἂ ο΄ 668 νγθ 
Βαῦθ ἀοηθ ἰο ΔΩΥ͂, ᾿ΙΟὙ υπφταϊοία ΒΟΟΎῸΥ ΠΟΥ 
δΔΙΘα, ἴον οὖν γοϊοϊ οἴη ὙΠ Ὀ6 19, 18:6 (θϑιϊ ΠΟΥ͂ 
οὗ οὔν οοηῃβοίθῃοθ.---«Τ που μ6 ρϑορὶο οὗ αἀοὰ 
ΔΙΥΘ δπὰ βίυαγ ἰο ὈΘ6 δ αὐαἱοί Ρ6ορ]6, γοί ἱὲ 839 
Ὀδ6θῃ {86 δοιηποῦ Ῥγδοίϊσο οὗ (μὲν ΘΘηἾ68 ἰο ἀθ- 
Ὑἷ530 ἀοοοὶταϊ πιλῖῖοτβ δραϊηϑὺ ἰῃ θτη.-- ΒΑΚ ΝΕΘΒ: 
Ἦθἢ 1 8.6 γίσλί ἰῃ ΟἿΓ ΟὟΤΩ 68ι196 ὙΠ ΙΔΔΥ 85ς 

09 δΔδῃἃ οὐν θαθπιΐοθ δοσογάϊηρ ἰὸ Ηἰ8 οσὰ π8- 
ἰᾳτ6. ΑΒΘ Ὀοίνοθῃ οὐγϑοῖγοσ δηὰ ΟΌΓ ζ6]] 0, - ἸΏ 6 ἢ 
Ὑ6 ἸΙΔῪ Ὀτίης Οὐν ὁδ1180 νὙγ ἢ {π|8 0168 ὈοΙΌΓΘ ἃ 
τὶ κιθουῦβ αοἀ : 88 Ὀοίγοθῃ ΟὈΥΒΟΙΥΟ5 οηὰ Οοὰ, 
ἯΟο ὁΔ ΓΔΑ ΪΣΘ Ὧ0 ἈΡΡΘδὶ ἰο Ηΐβδ ἡμδέϊοα, ὰϊ Οὐν 
ΟὨΪΥ ΠΟΡΘ ἰ8 ἰη Ηἰβ ππόγον.---ϑρύβοξον: δμαει ὦ 
εἰοτίουϑ ἰά68 ἰ5 (18 οΥ̓͂ 7 ΘΒ ΟΥ̓Δ Ὁ] οσἰκῖηρ (6 γα 
οὗ ρογϑοουίονβ, μοϊάϊηρ ἱμοῖι δἰ ἐμ ρ1κο᾽ 8 οηὰ, 
δηὰ ρεἰνίηρ ἰἰτὴ9 ἔογῦ (6 υπίοα βαϊηΐ ἰο ο]υἀθ 
ΡῬυγϑαΐϊ!.--ΟἈὯ8 ποτὰ ἔγοαι {πΠ οτὰ αυἱϊοὶβ 841} ον 
ἔδδ ΓΒ. ἜΡΓΟ οαγτὰ βδβουϊὰ δνγαγβ βυρχοϑ 
ῬΓαῖ86. [10 γγγθ ΜΟΡῚΪ ἰἢ ψγὸ ὙΘΓ6 πιοῦθ ἀοσιηοι- 
δίγαϊϊνο ἰῇ ΟἿΌΣ ΒΟΙΥ͂ Τολοϊοίηζβ. 6 τοῦ αοἀ ὈγΚ 
ΒΌΡΡΓΘβϑι Ως βταϊθίι] ϑυλοι 008. ---αοα 18 ἢ ΘΟ δ τ - 
Ρίου, 86 ἰγὰο Καϊχιί-ογσϑοΐ οὐ δΔ}}] ορρτγοβϑβϑϑΐὲ 
ΟΏ93.-ΡΓΔΥΟΥΡ 18 ΠΟΥ͂ΟΡ ἰοδὺ; ἰἴ ἰΐ Ὁ]685 ποὶ ἐῃ 059 
ἴον πο ᾿ἰαἰοτγσοπβίου 58 παδᾶὰρ, ᾿ξ 584}} ὮϊΪ6855 ἴΠ 0 
ἸῃίΘΓΟ65950Ρ. ΟΙΪουάθ ἀο μοὶ αἰγαγα ἀδβοθηὰ 1 
ΒΌΟΥΘΥΒ ὕροη {88 88η1|6 δροί ἔγοπι ἩΒΪοΒ (86 να- 
ῬΟΡΒ δϑοϑθηδοδα, δα ΓΠ6Υ δοῦλθ ἀοννῃ βου ν ΒΕΓ :- 
δὰ οΥὐθὴ 80 ἀο βυρρ) σαί θη9 ἰῃ δόπιθ ρἷδδθο ΟΥ̓ 
ΟΡ γίοϊα {ποῖ ΒΒΟΜΟΥΒ οὗἁὨ ΙΏΘΤΟΥ.---ΓΔ186---Ὁ 
Ὀογβοῦαὶ ρταΐϑθ, ρα Ὁ] 19 ργαΐβδθ, ρογροίιιδὶ ὑσαὶβο 
--ϑῃουϊὰ 6 {Π0 ἀδὶγ τουθηῦθ οὗ 86 Κίηρ οὗ 
᾿ΑΥ̓́ΘῊ.---ἼὯὸ οουδ0 δαίγοα 8 ἐῃθ τιατῖς οὗ 86 
ψὶοϊοα, ἰο δυ ον ἰὲ οδυβο  ΘΘϑἷν 18 ὑπ9 Ἰ᾿Ἰοὶ οὗὁὨ ἐἶτ6 
Υἰ ἢ θουϑ. -Μ41}109 Β85 αὶ οηθ 6γ6; ἰΐ 15 ὈΪϊπ ἃ 
ἰο 8}} υἱγίαϑ ἰὼ 18 ϑηθῃηγγ. Εγϑθβ σΔῺ ΚΘΏΘΓΘΙΥ 
860 ψῃδὶ Βοδιὶβ τ ὶβι..---ο. Α. Β.] 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΧΥ͂Ι. 

ΤΌ ἰδὲ οί" ΨΓ[μϑἱείαπ, 4. Ῥεαῖπι 9. Ταυϊὰ (λε δογναπί ὁ} ἐλ ΣΟΚὄ. 

1 Ὄδο ἰχδῃβρτοββίοη οἵ (16 ψ]οΪκοα βαϊ ἢ πὶ ϊῃ ΤΥ οασί, 
Τλαξ ἰΐδγο ἴδ πὸ ἴοαν οὗ (ἀὐοα ὈοίΌΓΘ πἷ8 ΘΥ68. 

2 ΒῸΓΣ δ Παίοσι Εἰτηβο!  Ἰη Ὦ 8 ΟΥΤΏ ΘΥΘΒ. 
ὍΠΗ] Βὲβ ἱπίαυϊγ 6 ἴουπά ἴο Ὀ6 Ὠαίθῇι.. 

8 Τῆι πογᾶβ οὗ μἷβ του! αγό ἰδ Υ πα ἀθοαίς : 
ΗΔ μδί Ἰοΐϊ οὔ ἴο θ6 ψ]βο, ων ἴο ἀο ροοά. 

4 Ἠδς ἀονίβοιῃ τ ἰβο ϊθῦ ἀροη .εἷ8 ὑ6ά ; 
Ηδϑ βοίζϑιῃ ΒΗ πλ861} ἴῃ ἃ ΨΔΥ ἐλαΐέ 5 κοΐ ροοάᾶ; 
ἨΔ δοδογσγοίἢ ποῖ δυ]]. 

δ ΤῊΥ πιογου, Ο ΤΟ ῈΡ, ὦ 'ὴ [16 μοδνθῃβ; 
ΚΗ αϊπω γραοσλοί, απῖο ἴΠ6 οἷουάϑ. Απὰ τὩῪ 

6 ΤᾺΥ τὶ ρῃίδουϑηθ88 ἐθ Π1Κ6 ὑπο στοῦ τηουπίβίηϑ; 
ΤῊΥ υαριηθηίθ ατὸ ἃ ρτοδὺ ἀ66ρ: 
Ο ΙϑπΡ, ποὺ ρῥγεβογνεβί τάϑῃ 8δηα ὑθαϑί. 

7 ον δχορι]ϑηΐ 8 (ῃγ Ἰονϊηρ-Κίηαποθθ, Ο σά! ᾿ 
ὙΒογοίοσο {μ6 ΟὨΙ] τοι οὗ ταθα ρὰΐ ἐμοῖν ὑσαθῦ πον [86 ΒΗΒΟῊῪ οὗἉ ἐμ ὙΠρΒ. 
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8 ΤῆοΥ Ε8811 θ6 δρυμπάδη! Υ βα ϊββθα σὶτ [86 ΤΔΈΠ688 οὗ [ΠΥ Βουθο; 

Αὐὰ ἴδοὰ 5810 τηϑῖκο ἰμθπὶ ἀσίηκ οὗ [88 ΕἾΥΟΓ οὗἨἁ ΤΥ Ρ]ΘΑΒΌΓΕΒ. 

9 Εὸγ στὰ 1866 ὦ {[μ16 Τοαπίαϊῃ οὗ 116 : 

Ια ἰὰγ ᾿ἰρΐ 88.811 ψγὸ 866 ᾿ἱρί, 

10 Ο οοπτίπαθ (ἈΥ Ἰονΐπρ- πάη 6855 ἀπῦο {μοῖα {μ8ὺ ΚπΟΥ 866, 

Απά ἰὰγ τἰζαἰθουβηθββ ἴο [86 ἀρτῖρῃῦ ἴῃ ὨΘΑΤΙ. 

11 [μὲ ποῖ (μ6 ἔοοὐ οὗ ργἱἄθ οοπλθ δρϑίηβί τηθ, 

Διά ]οὲ ποὲὶ 186 Βαπὰ οἵ (86 ψίοϊςοα ΤΘΙΔΟΥΘ ΓΩ6. 

12 ΤΠοτα ἀγα [86 ψουΐκοσβ οὗἁ ̓ πίαυ ΕΥ̓ 1Ἀ]]6ὴ: 

ΤΉΟΥ͂ 8.6 οδϑὺ ἄοντι, 8η4 5.:8}} ποὺ 06 8008 ἴο ΤΊβθ. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΤ, 

[τὸ ΟΟΝΤΑΝΤΕ ΑΝῸ ΤΙΤΙΕ. Βοβρεοίϊπς ἰδ6 

ἀεοὶκπδίϊου οὗ θαυϊὰ 88 βουνϑηΐ οὗ Φοβονυδὰ υἱά. 

Ῥε. στ. ΒΥ τδῖ8 τοΐδγθησθ ἰο 86 φοδβίτἴοη οὗ 

ἰμ6 Βρεδίκον 88 ν|ο ῖ] ἰογαγὰβ αοα 88 ἰμὸ δοηρΓο- 

καυϊίου, (89 τολάον᾽᾿ 9 δἰϊοηϊίου ἰ8 ἀϊγεοίν 66}16α 

ἰο ἰδ πιρδΐηρ οὗ (δ ἰ5 ΒοΏ 88 ὁη6 ἰο Ὁθ Ὑὑ6]} 

Ρουάετοά, [ὑ 8 οεγίδι ΕἿΥ τοί 8 Ῥβδ) οὗ ἰδιπθῆ- 

ἰδίου (θὲ Ἢ οἰ16), δαὶ 4 ἀἰϊάαοίίς Ῥεαίπι [011 67). 

Ρίγεὶ ἱϑσο 15 8 βιν  κίηρς ἀεδοτίρίίοη οὗ {λα τοἱοκεά 

πάη, ἰπ τ δἰ οι 4}1} ποτα] σϑἰδιΐ 08 δπὰ τοχυϊαι οἢϑ 

αν δε ρογυογίοα ἴμῖο ὑπ 6 Ὁ Ορροβίίεβ ᾿δεθαι 

1.4): (λ6ὰ Τ0]]1ογγ8 ἴῃ ἐμ ἰ0090 οὗ Α Βγγη (Υ̓́6ΓΒ. 

5.9) (μι »γαΐδε οὗ [86 ἰταπιοαϑυτδ Ὁ] χύδος, [αἰ ἢ- 

[α]αε88 δηὰ τγἰ κι θοῦδη688 οἵ αοἀ; διὰ (89 ΒΒδ]πὶ 

οὐποϊαἀο8 τῖϊ 8 »σαψενγ (υογβ. 10-11}), [0 ἐγ  ΒῸ 

ἐσ ἰοἰείοηβ οἵὨἩ ἰ686 δἰἱγϊ θα 168 ἰονγαγὰδ 4}} ὑρ- 

τίει δεσυδηίβ οἵ αοἀ δπὰ ἰονγαγὰβ (116 Ῥβαϊιἶϑι 

ἰ ὁ σρύγεποο (0 ἰΒ6 ταΐῃ οὗ (μ6 ψ]οϊκοα (νον. 

13). [15 ἀποογίαῖῃ ΜΒΘΙΒοΡ ὑπ ργοίοσιίθ8 ἴῃ 

ἰλτ5 οἱοβίης οἴαιιθο τοίου ἰο ἰϑίοτ 68] ἔβοὶβ 2 Ὑ 0} 

μβανϑ τϑοθη !γ ἰγδηβρίροὰ (ΗΠ Σΐ 4), οὐ δ ἴο Ὀ9 

δου 88 ῬΓΟΡμδιΐοδὶ (τποδὺ ἰμίθγργοίθσβ). ἴα 

ἤεμυον οἵ ἰμο Ἰαίϊον σἱὶθυν 8 ἐμι6 ΔΌΒΘΏΟΘ Οὗ ΒΗΥ͂ 

οἰδδν ἰδιοτίοαὶ γούοσθησοθ. ΤῈ6 λομδ οὗ αοὰ 

(νον. 8) σου Ὁ]Υ 18 ποὺ υϑοἃ φυγαί γο}]ν ἴῃ οΟΥοΥ 

ἰο ἀεβίχηδῖα αοἀ 88 Ἀ “αιλὲν οὗ α Μαπιϊν (68 

Ὑιι16), θὰῖ τεΐεγβ (0 89 μίαξοδ οὗ τῳογεἠΐρ, γοί 

ψἰιβουὶ ρσἰνίηρ ΔΏΥ ΓΘΆΒΟΏ ἴ0 ΒΌΆΡΡΟϑΘ (πὲ [80 

δαίος τα98 »γίδεέ (Ραυ].8). [Ὁ 18 ΙἸΔΟΥΘΟΥ͂ΘΡ 

ϑη το ἈΠΏΘΟΘΘΘΑΤΥ͂ ἴ0 (δἰ ηἷς οὗἩἨ {86 ἴθιιρ]9 οἵ 

ϑοίοπιοπ δὰ ἀοβοοπὰ ἰὸ (6 ρεγίοά ἱταταοαϊδιο Ὁ 

νεΐονε ἰμ9 οχὶϊο (Εναϊά, ΟἾϑιι., Ηἱιζῖς). Τ8θ 

οουὐοοίατο οὗὨἨ [8086 σι Ῥαΐ [89 οΥἰχίη οἵ (μὲβ 

Ῥεαΐτι ἴῃ (86 ροσίοα ἰὰ σψ θοῦ 880] 8}}} ργειθηά- 

οἀ το ὕὉ6 (τα ἔγίοπα οὗὨἨἯ δανίὰ (ΑἸ γα], εἕ αἰ.), 

9 ̓ ἸΚκοτῖδθ σγουηά}]ο88. ὁ ΒαΥθ Ὀθίοτο ὺ8 ἴῃ 

(δἷ5. δἀπὰ εἰμϊϊασ Ῥβαϊπιβ, “" τοβοοίϊοῃβ ἔγοι ἰμ 6 

εἰτουπικίδηςοοϑ οὔἵδ6 τἰ6 αη ἃ ποί ἤγοια ρδυι οι] Ὁ 

οὐδ᾽ (εἰ 1286}. ΤῆΐΒ δα] πὶ 88 ἰΐ8 ργοδϑηὶ 

Ῥοαϊ ἴοι ἴῃ [86 ΟΥάοΥ οὗ Ῥϑαϊΐζωβ ἔγοτι 86 0890 οὗἉ 

ροτυδὶ οἵ Φο ον οοίηρ. Ῥ9. ΧΧΧΥ͂. 27, (6 

τατο ποτὰ ααολαλ γοῦν. 19, σοι. ῬΒ. ΧΧΧΥ͂. ὄ, 

δὰ ἸΛΠΥ ΟΟΥΓοΒροπάθποθϑ ψὶ ἢ ΡΒ. χχχυΐ,. 
ϑιν. 1. εν. 1. 6 σὶοϊεοᾶ (λαίλ)ὴ ἃ 

Ριοιωριίης οὗὐ πυπηροᾶϊπηοδα τἱτμ Βἰ8 

Βοετῖ---ΑἸ] αἰἰϑωρίδ ἰο τοίδίη (6 ἐεχ. γέοθρί. δ 

(πν Βοατὶ) βανθ δἰίδοτίο δι ϊοὰ. Ἐὸν [86 ἰὰᾳτη 
Ἡδϊοῆ 658 Ὀσοα ρσίνου ἰο {86 οἶδυδο ὈΥ δδθῃ., 

Ὁ οείίο, Βιίοσ, ὕοηυ Ηοΐπι., δαἴοσ ϑ'γιημιδοβ., 
δυὰ [κἰδ ον, ἱπ ἰδϊκίης ἰδ ὅτοὶ Ἰπ9 86 ἃ ἰεἰπὰ οὗ 

εἰ δ8 δὴ δυποιυησοπιθαΐ οὗὨ [Π6 οουίοπηίθ, δἷ- 
ἱπουρὶν ΟἸἿΥ οἵ (19 ποχὺ γ6 7868 (-ξ βαγίπρ θοῃ- 

οογπΐης ἴμ9 νυ οἰκθ 6858 οὗ 189 ννϊοἸΚΘα 18. 1π ΓΗ͂ 

Ἰθατί), 18 ἐπα πι1551016, ὈΘΟβ89. Οἢ (6 οὯΘ6 5ὶἀ9 

186 γὸ ζοϊ)οννβ, μοὶ ἃ δαγίηφ τεφρεοίἱπσ τοϊοκοάμε88, 

Ὀωυΐ ἃ ἀδδογίριίοη οἵ ἱξ, οα 89 οἷο β486 υϑ8ρθ 

ἀοο8 δοὲ δαιαηὶὶ οἵ δοπποοίίπρα ὈϊΨ) (εἰαί. οοπδί. οἴ 

μθ ρατγί. ρα48. οἵ 3») --εἰπερί αίμπι, ογασιζεηι) 
τι ἃ σεπ. οὐ). Τὸ ζο!]οννίης σοπὶεἶνθ ΔἸ ΔΥΒ 
ἀεδϑίρσηδίοϑ (μ6 έγδϑοὴ Ὑῖσὰ οἰϊ πον ἱπιραγίς 189 
ῬΓοιπρι ἢ, ΟΥ εἰέσγα ἰϊ 88 8 ὑτορμεὶ (Νυαι. χσῖν. 
8), ΟΥ 838 8ῃ ἰπδβρίγοα ροοί (2 ὅδ. χχὶϊὶ. 1; 
Ῥτου. χχσ. 1). Τμδΐί ἰΐ 8 ϑῃο γον ἀἰ θγθην Μ 1} 

δ 5 τοδῖζοβ πὸ ἀἰδογοησο. [ΙΓ {18 5. δάἀτηϊ6α, 

{θη {6 δἰἰοπιρὶ ταΐϊχιιὶ 6 τδάθ ἰο γτοβαγὰ ἐδ 9 
οἰκο τηϑὴ δἰ πιβο ἢ 85 Ἐρϑα κί, 885 6 ἴῃ Ἰγοηὶ- 
οαἱ ἐταϊιδιΐοη οὗἩ 19 ψν 6 }1- ποῦν ἴοπο οὗἁ ἰδ ὑτο- 
Ρἰιοῖ, βουπὰβ [ον ἃ ἐμ “θ᾽ πο τνοτὰ οὗἨ ν]ἱοκοὰ- 
688 ἴο πο νι]͵οϊκοά τὴδη.᾽" [ΙΠἰμοη, ἱπ ογάον ἴο 

κοὶ (π᾿ δοπίοαί(8 οὗ (δ ΐ8 πγογὶ, {6 ψογὰβ “ἴῃ {Π 0 
ἰπϊοτίοῦ οὗ ΠΥ θαι" ἃγὸ οοπῃθοίοα πὶϊῃ {110 
ζοϊ]] οσίης θα (γ᾽ μοι), ἴμ 6 ΓΘ 8.865 ἃ οἴδιϑο, 

νεοβο ΔΟδυγ ΠΥ σα ὃθ χοτμογοὰ ΟὨΪΥ͂ ὈΥ ἱπαὰ- 
ταΐββὶ Ὁ100 Ἔχ ρ᾽δπαίίοθθ. [1 (μ18 185. ποὺ ἀυῃθ 
(ΗΠ 6 ᾳδι.}, 16 ἔοΠ]Πονίης ἀοία 18 ἀο ποὺ δργεθ 
Μὰ 1.6 ὀχροοίδιίοηΒ δινδοηθὰ ὉΥ͂ 880}. δὰ 8ῃ- 
ποιυποοιπθοῖ; δὰ [86 ὑμουριί, ΤΟΥ Ῥτορον ἴῃ 
ἰι861 1, ἐμδὺ (6 τι ὶοϊκοὰ 11βίθῃ ἰο 1.) Ῥγορί 8 
οὔ δ'ῃ δ5 δίνίηθ υἱἱογῆσοδ, νου Ὁ6 οἱοι]οα ἴῃ 
Βασι 8ῃ ΟὔΒΟΌΓΘ δηὰ τη ϊδ᾽ δά ΐῃς ἴοτπι, (δὶ ἰϊ σου]ὰ 

ποὺ Ὀ6 πηἀογδίοοα δἱ δἰ} νἱϊμουΐ οχρί δηδίΐοη, 88 
(6 οὐϑθ Ηθημρϑδί. σδδὴ ποὶ Ὀυΐ ἰπϑβοτὶ ἴον {818 
ῬΌΓΡΟΒΘ [86 ραγϑοῃδὶ ρχοποὺῃ ἴῃ Εἷ8 ὑγϑηβ]δίϊοι, 
“0 πι ἰμ6 νοὶ τοδη." ΑἸ (8680 ἀμ ου 168 
ΒοννοΥοῦ 8.ΥΘ δοῦ δϑἰἀθ ὉΥ ἰδ δίῃ 9 οβδῆρο οἵ 

"37 ἰηΐο 13}), σφ ϊοὴ 8. ΠΠΚοσῖδο ἰπ 86 δηοΐθης 

γογδίοπβ, δὰ οὐϑὴ ἰπ δοῦιθ τηδηυβουὶρίθ. ΤῈΘ 

»εγδοπίβοαίίοπ οὗ Βἷπ ἰ5 ποὶ δίγαῃρθ δἰ 6 Ὁ [0 {16 

ΟΙἹὰ Τοβιαιαθηὶ οὐ (80 Νὸνγ Τοβίαπιθηί (6. ἷγ. 

1; Βοιι. γτἱϊ.)}; διὰ {16 ἀπυδυδὶ Ἰάθα οὗ λ)ὴ ἰῃ- 

δρὶ εἰς ῬΟΥΘΡ ͵8 τηρά!ἰαἰοα ὈΥ͂ (6 ψ ]οἰςοα δρίγιν 

ψπϊοῦ ἰδῖκοβ 86 Ρἶδοθ οὔ ἴθ ϑρίγὶ! οἵ σοά, 1 

Κίηκε χχὶϊ. 21 8βᾳ. δῃὰ ὉΥ {πθ ᾿γίῃς δρΪγὶς πὶ ἢ 

ἰηδρίσοα {89 78156 Ῥγορ ιοί8, 9. ἰχ. 14: 396Ὁ. χχὶϊὶ.; 

Μίο. ἐἰϊ 11 (Ηυρίοϊά, Ηἰιζῖρ. 6 Πἰσβοβ, ΠΟΥ 

ἸκΚονῖβο Βδιομου). Ὑοτθ 19 {ΒΓ ΙΟΓΘ ΠΟ ο008- 

δου ἴος ἰμὸ οοη͵θοίαγο Ὁ} ἰῃ ογάος ἰο κοί 

86 δθηβ8θ: Υὶοθ ἷἰβ ρὶϑδδδηὶ (Ὀ᾽ οϑί οὶ). Απὰ 189 

Ῥτγοροδβί (ἰοῦ ἰο ἰγβῶβροϑθο (6 ὈΝΔ) (0 {π0 ῬΓΟΡΘΡ 

ἐϊε16 δἴτϑν, “Ὁ αν" (Μδαγονῦ, Του πιϑ εν 1|κ6- 

πὶδο Βδιϊιομοῦ ἰὰ ραγί, Τμοϊαοῖ, 6. Βαυγ, Τμο- 
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πἰυ 8). ἀο68 ποὺ ἄχτοο νὶιἢ (Π6 σταμτηδίϊοδὶ Θοῃ- 
διγυοίίου δηἀ ἰμ6 ρμἷασο οὗ ἰμ9 ψοτγὰ ἴῃ 180 Βγπίδχ, 
μνΐϊο Οἰϑο μγθ ρῥγαῦαϊὶ. Τηὸ γαυϊραῖὶθ ΒΔ 5 
᾿ϊιΘΓ ΘΠ αὐτὸν ἐμ ϑορί. αἰχὶξ ἐπ)ωδίωδ μἱ ἀδἰπσυαί 
ἐη ϑεπιοί ἴρϑο, τ ὈΪΟᾺ 18 ὀχρ  ἰμοά ὈΥ ϑομορα: Τὴ 
ἀπ ρον Βροαῖκϑῖο Εἰ πι86 1 ἢ, Ρουβυ Δ 68 ἃ πη86} [00 8ἰη. 

γεν. 3, ΕἘῸΣ 86 Βαϊζθεϑίμ Βἰπιδοὶῦ ἰῃ μἰ8 
ογὸβ υστὶ τὰ τϑίθσθῃοθ ἴο ἴ89 δηάίης οὗ ΠὶΒ 
συ ,--ἰ τ ΛΠ ἢ μ885 τδὰθ διηοοί ἰον ΓΒ 

μἱαβοῦ, Τμο Ὁ) ἴβ τοβοχίνθ, δ 6ϑα. συἱϊὶ. 9; 
τ 

1. ὅδ. χίν. δ2. Βοτ ἰδ βι]θοὶ 8 ποῖ ὑπ ροα]ῖ- 
688 (16 Παῦθίη9, ΘΙ8}., Οδαρι., 6] 2868), 
Ὀυΐ [16 τῖὶοκοα πχδη, Ὀφοδυ8ο {86 ΘΓ Βοοίΐου 
ΒρΡΘΔΚΒ οὗ πἴαι δηὰ ι}6 ἰγαπϑ αἰ οι 4“ ἰοἸαρὰβ εἷπι᾿" 
ποιὰ Ἰολὰ (ὁ α λιίουυ ἰοναγάβ αοα (πιοβί 
δηοίοηΐ γογβίοηβ, Κύβιου, Μδυσγον, ΤΒοΪαο ), 
ψ Ιοἢ οχρίδηδιΐοι αρὔδΐὶῃ πσουϊὰ ρσἶνο δὴ ϑπίϊ γον 
αἰ δογθηῖ πιθδπϊηᾷ ἰὸ [86 οἶδι180 ἔγοπι ὑμδὶ δ᾽ ον 
ὉΥ (6 ἔοϊ ονίης τοτάβ. ΕῸΡ ““δηαίϊηρ οὗ δῖπ᾽᾿ 
ΠΟΥ͂ΘΡ ἀδηοίοθ8 ἰΐ6 ἐμοοταοίϊοαὶ ἀποισίεάσα οἵ ἱἰὶ. 
Οὐομβοαυθηι}ν {116 ὑπουριιῦ σδηηοὶ Ὀ6 Βοτα, ἰμαὶ 
(86 νϊοϊςοὰ τϑη τ ΓΟ ν ἰἰοά ἰο αοἂ, ἐμαὶ ΒΘ ρΡοΒ- 
δοϑ889οὰ Κοαον]οάρο δηὰ δαϊτοα οὗ μἷβ8 δ'π5, δηὰ 
ὑπαὶ μα ἰππδχὶ πο μαι 6 Θου]ὰ ἀοσοοῖνο ὅοά. Νὸο 
ἸΏΟΓΘ ἀο068 ὑπαὶ ὀχργαβδίοη ἀθηοίθ (86 ἀοοοπιρ[ίδὴ- 
πιοπί οἵὗ βίη, 85 16 πῖὶοϊοα τηλὴ οδβίθοπιϑα δὶπ- 
86] δἰ ΚΪγ οἡ δοοουῃὶ οὗ 1118 δ'η5 δηἀ πἷδ μεϊτοά 
οἵ ἀοα διὰ Ὀινίπο (ἰημ8 (Κἰαοδὶ, Θοίον, ὦ. Η. 
ΜΊΟΒ., Κύϑβίοσ, 8.160) ἴῃ ἷ8 Βαιοτίηρς ἰυγαρίπδ- 
(ἴοη δζαϊηϑὶ ασοὰ δῃὰ ἴῃ δοπίγαβὶ τῖτ πὶ8 σου ΠΥ 
ἔξατ οὗ ἀοἀὐ (Βοδοηπι..). [1 ἀοϑίζπαὶθβ οὨ]Υ ἰδο 
δηάΐηρς οἵ δἷῃ! ὉΥ (6 ἀνέπσόγ, ὙΠῸ ὈῬυγδ08 δηὰ 
Τοδοδο5 ἰὑ χὰ (Π06 ἀοδίφη οὗ ρωπδλίησ ἰ, 
66. χἰὶν, 16; ΗοΒβ. χὶϊ. 9; δοΐρ. 1 ϑὅδπι. χχὶχ. 
8ὃ-6; 5. χνὶϊ!. 8. Τιὶδ ἀεδίση οΟὗἨὨ ῬυπὶΒΐης σδῃ- 
ποῖ Ὁδ Ἰοβὶ δίας οὔὐἡὐ Δοοοτγαϊη αν, δι βουσὰ {86 
οΥ κ᾽ 8] τθδῃἷβ ἸΩΔΥῪ ὈὉΘ σίγοῃ ὈΥ ἀδεοσωΐ, γοὶ 
ἐμ ἱπίοτρτγοίδίίοη, {μδὶ ὙΠΕΡ ἸἼΒΕΕ ἀϊτϑοίδ 8αι- 
ἰογης πογὰβ ἴο 6 ψὶοϊκοα τδὴ ἴῃ 8 Θγ68 {- 
γγ6}} ρ᾽οαδίης ἰο δἰ πὶ) ἰῃ οὐ ἰο δοσοιιρ δὶ ἢ 5 
καὶ, (αἱ 18 ἴῃ ογάον ἰο οὈϊαΐη, (πΠδὲὶ 6 πιΔῪ Ὀ6- 
ΘοΙη9 ΚΟΥ δηθὰ δαὶο αοα δηἃ δὰ ἰπείθαα οὗἉ 
Ἰονίης (ὈεἸλιΣ8ο}}), ἰ5 ἱπάθοὰ ἱπρφϑηΐουβ Ὀὰΐ ποὶ 
ΘΏΓΙΓΘΙΥ ἴθ ΠΒΑΓΙΠΟΠΥ ΜΠῺ υὑϑᾶκζθ, δοσογάϊης ἰο 
ψΒΪΟἢ (06 αἰδοουόγψ, μὲ 15 ἐμ! αἰ ϑοϊοβὶ πρῷ οὗ ὑπ 9 
ευὶϊ οὗ Δ οί ποτ᾽ Β βίη, ἈΔ48 (90 ἀεδίση οΥΓ Ῥιπίδληεηί, 
νν ἰο ἴῃ (818 ἰηϊογρτοίδιϊοη ἀἰϑρρθαγθ θα ΓΟ Υ͂ 
Ὀομϊηὰ πὶ οὗ Ὀοϊης σεΐίψ. ον ὁ σδηποί Ὀθ 
βαϊὰ (αὶ ἐν ἴθ ἰδυρῦ ΒοΓΟ, {Ππ8ὲ ροτβουΐ βορὰ υ- 
ποα] 688 48 ἴῃ νίον, νῖτ ἰ(8 δυρ ζοδβίϊοηβ, ὑπ 9 
αἰἰαἰποηί οὗὨ (ἢ 6 Ῥυγροβο, ἐμδὺ {6 νν7 οἰκο τηϑἢ 
8[1.8}} σοῃϑίϑη  }ῦ, Ὀσσοῖιθ 070 ζΌΪΠΥ ἰῃ οὐ ον 
{πδὺ 6 ΠΙΔΥ ΠΟΘ ΟΟΓΙΔΙΗΪΥ πιθοὶ ἷ8 ΡΘἢ18}- 
ποηΐ, Ξ8.|111 1689 σδἢ! ΔΩΥ͂ ὁη6 ὃ6 δυϊποτὶ το ἰο 
ΤΆΚο  ϊολίπι ἴἰ6 βιιθ7θοί οὗὁἨ ἰδ8 θηιῖτο οἰδαδο 
ἐπυβόόσει ον ἄγϑι, (6 ἱπίογργοιδιΐου “ αοἀ 
δ 8 Ἰη846 1ὺ βΒπιοοίϊι, δοϊθὰ βοῦι Υ ἰονδυὰβ δἷπι ἴῃ 

.ι18. ογοϑ, ὑπαὶ ἰ8 δοσογραΐης ἴο [ιῖ8 ἔδηΟΥ,᾽" αἰΥο8 
ἰπάθθα ἃ ᾳοοᾶ δ6η86 δηὰ 18 οογγϑοὶ δοοοσάϊηρ ἰο 
το Ἰδηρσύυδσο; Ὀυὺ ἰΐ τααῖτοϑ (86 ἔο]] οί ς οἶδα 590 
8.}}} τόσο αἰ ουϊὶ οὗ Θοιηργο Βθηϑίοη. ΕῸΥ (ἢ 6 
ἰγαπδίἰϊοα “0 δηά (Π6 οογνυρὶ (ἰγχ8 οὗ (6 
ἀν σπίθουβ 80 ἐμὲ 86 πιυιδὺὶ αὶ ἰδ 6πι᾽ (βπὰ 
ὙΟΥΓΩΥ οὗἉ Βαϊγοα) (Ηοΐτι.), δοτσοβροπδβ ὨΘΙ ΒΓ 
τὶν υϑᾶρὸ ΠΟΥ (6 Θοηίοχί. Απὰ [Π6 Ῥγοροβδὶ- 
εἰοι ἰο Ρμαΐ γον 2 ὁ ἰῃ 8 ραγϑηίῃοϑὶβ 88 ΔῺ θΧ- 
Ρἰδπδίϊοῃ οὔ ἰμὸ ἴδπου (Ηυρί.). ἰ5Β 88 τοῦσῖι ἃ 
ἀοερογαίθ οχρϑάϊθηϊ δ (896 ἰηρσοηΐουδ σοῃ͵οοίΓο 

οἤ Ηυρζοϊ, ἐμαὶ ρδῦβαρβ ἐμ 7 (86 μ88 Ἰοῖ 

ὙΠῈ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙ ΜΒ. 
᾿θασαιααυει τς στρ ταρχο, 

ο), πο} ργθοϑὰϑδ ἐμ ἔνγο ἱπβαϊεἶνοϑ νγίτἢ Ὁ ἴῃ 
{89 ΟΠ] ον γογ86, ἢ88 Π0Γ6 98}1|6 ἢ ασγαγ. Ὁ 
{Π666 οἱγουπιβίδῃοο8 ἰΐ ἰ8 πιοδὶ δ νἱββὺϊο ἰο δὰ 
{89 ἰδβουχιιΐ οχρσγοδβοὰ, ὑμβαὺ ἰη6 πὶοκοὰ χηδῃ 
βδίίογβ δἰ ταδο] ψὶ ἢ ἐμὸ ἤο00} 88} ἰπηα αἰ μαι ο ἐμαὶ 
86 ν|'}} οϑοδρο ρυπιββπιθηί. Τμδὶ ἰΐ ἰ8 δὴ ἱπιαρὶ- 
ὨΔιΪΟου ΟΥ ἴαπον ἰθΒ οχργοβϑοα Ὁ (Π6 πογὰβ "1 
8 ΟΥ68.᾽ Αἕἅἕἧ δονγδϑρομάϊηρ ὀσργοβϑίου ἰπ (86 
ῬΥΘΥΪΟΌΒ ᾿ἴἰπῸ ΤΔΊΚ68 ᾿ξ ὨΘΟΘΒΒΒΡΥ ἰοὸ τὨΐηϊ οὗἩὨ ἐδ9 
ΟΥ̓68 οὗ (86 τοοζεα, ποὶ ἰ 086 οὗ Οοά, ἱπ δομπθο- 
(οα πῖῖ πιΐσὶ ἰηἰογρτγαίδίΐϊοηθ ἸΏΔΏΥ ΤΏΟΣΘ 
δησίθηΐ ᾿π ΘΥΡΥοῖοτ ἱβουρῆὶ οὗ 6 τ ΣΟΙ ἐχίεγπαξ 
ΒΟΥΥΪΟΘ, ΟΥΚ5 ἰγίης ὀφίογε (λὲ εὐεδ, Ὑ ΒϊΘἢ (ἢ 9 
νι] οῖςθα πιδη Ρεογίοτιϑα ΒΥΡροοΡ 66} }γ, πὶιιπουΐ 
ἱδίογ 8} σόύογθθοο οὗ αοά. Βαϊ βυοῖ δὴ ἐπίθγ- 
Ῥτοίδιίίου, ποῖ ἰο βροδῖκ οὗ οὐβὸῦ οὐ) οί, οη 5, ἰ8 ποὶ 
αἱ 4}} ϑυ! 80]0 ἰο {86 πιθπίΐοη οὗ ἴμ6 ἐψές οΓ Οοά, 
το ἢ ἀοπίηδὶθ δΌοΥοΘ δ] Ηΐβ Οπιπίδεΐοηοα διὰ 
[π|4}}ὉΠΠ||υ. εν. 2 ὁ τοίεγβ (ΗἨθηρβί.) ἰὸ 16 
δρῆεγε, ἴῃ Ἡ Εἰσὶ (818 δο] -ἀδσορίϊοη οὗ (86 δυάδ- 
οἷουθ τὶ ]]αΐῃ πόνο (θορ. Ὠουὶ, χχῖχ. 18; [8. 
ΧΧΥΪ, 16). Ὑοῦ 1 τηυδὶ Ὀ9 οοῃοεαοά, (Πδὲ οΥ̓Θἢ 
18 ἑηἰοτργοίδιϊου 18 ποὶ ἦγϑο ἔγοιῃ 6 οὐλοοίΐοα 
{πὶ ἐπ ὀχργοδβίοῃ ἰ8 γοὶ δοιῃ δὲ ματα, ἰοτοοὰ 
δηἀ υπυδυδ)], οδρθοΐδν Ὑδμοὴ ἰξ ἰ8 σοι ρδροάὰ 
Ὑΐ{πι00 6 ΟΥΒΟΡ γότβοϑ, τί οἢ τυ λὶ ἢ 41} {μοῖν δι - 
᾿ἰαῖ ν δηὰ πηθϑηΐης, γοὶ μδΥο 8 οἷοαν δηὰ δοπνίης 
δίγ]6. [0 8 ΥΟΥΥ πδίυγδὶ ἐμβογοΐοσγο ἰο (δἰ πὶς οἴ 
ἃ σογτυρίίου οὗ [89 ἰοχὶ (Οἶδιι.., Ηαρῦ.). Βυὶ 8]- 
(που ΟὨἿΥ 8 δἰ χὰ ομδηχο ἴθ ἰδὸ ἰοχὶ νου]ὰ 
Ὀθ9 ὩΘΟΟΒΒΑΡΥ͂ ἴῃ ΟΓΩΘΥ ἴἰο {Ππὸ ἰἢ κΘπἶουΒ σου οί 6 
τηθηἰϊοηοὰ δῦογτο, οἵ ἃαὁ τοῦ ἩΔΠΟδ 485 ὈΘΘΏ 
οὐ ἐἰοὰ (Η ρέ.), ον ἰο ραΐπ {86 δεηϑοὸ; ἰΐ βαίίασβ 
ἷτα ἴῃ 15 ΘΥ65 (1 ([0Κ168 8 ρτὶ 46), ἰο ἀΐβοουθν 
ταϊβϑίθρα ἰῃ ΟἰΒοΥ5 δῃαά ἰὸ δ Κὸ ἱμποπὶ 80 {Ὁ 707 
ὑπ θπὶ (Τ οη 0.5), {8.686 ῬΓΟΡΟΒ8]5 δύθ ΡΥ ΪῪ ΟὉ- 
οοιϊοιδ ἰπ ἐμ οπηϑοῖνοδ, ῬΑΥΟῪΥ͂ {ΠΟΥ Ἰεδὰ ἰὸ 189 
υπδονηαοα δ61α οὗτογο σοηὐοσίαγτο. ΤΠ 6 δηοίοπὶ 
ἰγϑηβίδίογβ δγοδὰν ἀἰπἔἜογϑά, ρα ΎΟΥ ἔγοια ἴμ6 Η9- 
ὈΓΟΝ ἰαχί, ΡΥ ΪΥ ἔγοπι ὁη6 δηοίμον, δηὰ γοηδογοᾶ 
ἰι ἰη ἃ ΤΔΥ Μΐοῖ 18 ἴῃ ρδτὶ ππηϊηι6}} }χ} 0]6. ΤῈ6 
ἱπιοτργοίδίίου οὗἩ δγιδοδυθ 68 Ὀδοη τοπουοὰ 
ἴῃ ραγί ΌὉΥ ΟἸδιιβθβ, ἴῃ ἴμ 9 ἰεἰογργοίαιίου: Β6 δοῖϑ 
ΒΙ ΓΡΡΘΓΥ ἰονψαγαβ αοἀ ἰπ ἷβ οΥ68, ἰῃ οτάον ἴο 8}}0 
ΔΎΔΥ ἴγοιι ἰδ δηάίηρ ουὐἱ οὗἁὨ δὶ8 πιἰδάοςα, Ηδοτο 
1.10 “4 τηα κίας βιηοοί ᾽ 18 Θμδηκχοα ἰηίο 8 τηϑδ- 
ἱηῷ νοι οδμηοῦ Ὀθ ῥγονθὰ ἴου 18:6 νοσζσὰ ἴῃ 
ᾳυοσδίΐοα. Οη ἰΒ9 οἷον Βεπὰ ἰΐ ταἷρὶ Ὀς ἰΔΊεθη 
ἴῃ 1ἴΠ9 86η86 οὗ ““οοᾳσυοί(ἰηρ ἰοπνδτὰβ Θοά,᾽" δηαὰ 
Δ ὃὕὍ6 υϑοὰ ἴῃ {δ δοη86 οὗ ἐάν, 80 ἐϊπδὶ υὙϑνῦ. 3, 
ἔοτταϑ ἰδ οοποϊυδίοη. (Ηἰ τς). Βυΐ ἰΥ ἰπ θη {85 
οοᾳυφίκίης; 18 (6 Ἰκθα 88 {Π|8ὺὸ ΠΥΡΟΟΥΪ 1641] οοηΐοδ- 
βίοι, ἢ6 848 ἔουπαξεεθδοολθ 86}810]6 οὗἨ διῖ8 δὶ 
δηὰ 15δὶ68 ἰΐ, {818 τηδδηΐϊηρ ὁδοὶ ὃδ0 τοχασγά θὰ 88 
Ῥτογοά ὈΥ͂ 6 γιθδγ, ἰμαὺ ἩΒΘΓΘ 88 ἤοσῸ [06 
Κυΐν δὴ δἰ τα86 1 πᾶ ἐμ γσυΐ!, ΕΧ τοθ δ 
κηοπίης, Ὀθοοπιὶηρ ΒΘη 51 0]0 οὗ δὶ νγγὰβ ὕχο- 
Υἱουθὴῦ ΟὈΒΟΌΓΘ ΟΥ πποογίδϊῃ. 16 ρδϑδδβεβ 
οἰϊοὰ 'ἰπ ἔδνον οὗ (ἰπἷἰβ, Εσοὶ. υἱἱ. 29: χχὶν. 21: 
ΦοὉ χχχὶϊ. 18, ἴδνϑ ποὶ {πὶβ δοῃηποοίΐου οἵ ““ δηά- 
ἱης᾽" υἱτὰ “δἰ π᾿ οὐ ψ δῖοι 4}} ἀοροηάβ. Μοσο- 
οὐαῶῦ ὑπ Θηξγο ἀδβουϊρίΐοη 18 ποὶ ἐμαὶ οὗ 186 
δοποιἰποηΐϊουβ Βγροοτῖία, Ὀμπ. {πΠ9 Τοδ[ὶ υἱ]]δῖη 
(85ο..8) ψβο σου ον 8 δ᾽ 86} ὈΥ ἷδ ἜΣ ρϑσίθῃ 06 
ἴῃ βἰηπιης (ΗΠ θη κβι.).--τἰτἮ πο ὑπρεγεοηαὶ ἱῃίοτρτο- 
ἰδίϊου : “ἰϊ βαιίίογβ Βα" (Ενα]ὰ, ΤΉ δα 8) 18 
11 Κονν 86 ΘΟΠΙΓΑΤΥ ἰὸ {Π9 υ;88] υδὸ οὗ ἰ16 νοῦ. 
Βδιίομοῦ παιδὶ ἰδίῃ (Δίεμες ὀχοσεί. ἀτὶ!. λτενῖοϑα 
Ντ. 1092) Βῖ5 ρτγονίουβ (Τἀδοί. δϑιμά. πὰ Κ͵ίὶ, 
1860. 8 609) ἱπιφογρτοίδιιοι : [Ὁ 86 δΒαίτογοῖδ 
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Βἰπιϑεϊζ, ψ θὴ 6 ἀϊγοοίβ ᾿ΐβ Θγ98 ΠΡοη ἢ ἰπι56 ]{; 
ἰο ἀΐφσονον ιἷ58 σι 0 πδὶ 6 οἀΐου 9 ἰο Ῥκνἷπι.ἢ 
[865.11. ὕ ετ8. 8-4, Ῥεγονηθ: “τ. 1-4 ἀθβοῦῖθθ 

ΚεΈΘΓΔΙΪΥ ἰδ σα δγδοῖον οὔ 89 ὑπ ροῦϊν : ἄγχϑυ ὑπ6 
δἰη οἵ Βὶθ8 παδγὶ (Υϑσγβ. 1-2) ; (βοὴ (ἢ βίῃ οὗἉ 18 
11Ρ8 (νοτ. 8); ᾿Δϑ]Υ ἴμ6 δἷπ οὗ 8 βδηὰ 8, (δ 
ΟΥ̓] δ. θπι68 τ ὶο ᾽6 ἀθν1808 δ οχϑουΐθ8 (Υ6Υ. 
4). Αϑίδοτο ͵ἰ8 8 οἰϊπιᾶσχ ἴῃ {86 Ψ 8010 ἀθϑογὶρ- 
ἰοῦ οὗ (Π6 οΥἱ] δῆ, 80 βρϑοίδ!ν 15 {010 8 
ΡΓοΟΓο88 ἔγομι θαι (ο ὍΟΥ86 ἰῃ Υογβ. 8-4, () 
κε καί ἐς οὔ ἰο ἀο ροοά ; (2) οη ἰ8 Ὀθἃ ΒΘ 
διεάϊίαίεε αΥὶϊ (Ῥ6. ἵν. 4; Μία. ἰΐ. 1); (8) Β9 χο- 
βοίυ 6} δεία ἀιπεδεῖ  ἰο ἀο ονἱ] ; (4) ἷ8. ΥΘΓΥ͂ 60η- 
δοῖθῃοθ 5 ματὰἀδηποᾶ, 80 ἐπδὲ 6 ἀοοδβ οΥἱὶ σψιιπουὶ 
τεραζηδησο οὗ ταϊθρί νης "-ὌοὯἦάΓκ. Β.] 

ϑιν. Π|. [Υ̓ον. δι. ΤΥ τηϑιοῦ ϑϑβονδῃ 
(γεαολει)ὴ ἴο πη8 ἢθανϑηδ; ΤΥ δι 01} 6855 
απο ἴ886 8]εἰ68.---Μοϑὶ ἱπιογργοίογβ τοραγὰ 

ἰδ ἴ86 ἄγβ οἴδυϑθ 845 ϑαυϊγδίϑηὶ ἰο Ἵ» δηὰ 

Ἰαίογργοῦ ἰὰ ὈΥ Βυρρὶ γἱης 88 ἴῃ (Π6 Βεοοηᾶ οἶλα 89 
ἜΤΟδοΒ οί .᾽᾽ [Ι͂ἢὼ ὥιγονῦ οὗ 9 8 (0 ρδτα]]οὶ 
Ράδβασο, Ρ5. ἵνϊϊ. 11, οορ. Ῥβ. ᾿χχὶ. 19; οἷἱ!. 
11; Φοῦ χὶ. 8; χχὶΐὶ. 12; χχχυ. ὅ. Ηοηρείοη- 
δαγᾷ τοίοτϑ (ὁ ἰδ6 Ὀ1 αν οὗὨ οἱουά δπάὰ οἵ ἢγο 
τολοίης ἤγοπι ϑατ} ἰοὸ εδύθῃ δηὰ γοὶ ργοΐδγϑ 
ἴ16 τη οτίης ἐπ (86 ποδΎΘ 5 τ 6 ἰμοἰιἀ65 {Π 6 
Τοδοίηρ ὁ ἴ86 οδαύθηβ. ΤῸ ἰάθα οὗ ἰμ6 ρ088- 
δΑ6 18 ἴ0 πιέεάδιγε {1 6 ΠΊΕΤΟΨ δηἃ ΤΑῚ 1} 688 οὗ 
ἀοἰ 28 ἰῃ ὑπὸ ραβϑα 685 οἰϊθὰ ΔΌΟΥΘ, δηὰ (πο ΓοΟγ 6 
ἶι ἰ6 Ὀοιίον ἰο τοχαγὰ (86 οἰδι8658 8ἃ8 ῬδΓα]]ο] 8.8 
ἴῃ Ρϑ. ἵν]. 11. 78ὸ τ ΓοΥ οὔΟοα ἰ8 λεαυεπ-λ σα. 
[ὰ τ᾽Γ16 βοοοπῃᾷ οἶδιι90 ὉΡηῦ 8 (89 γδαὶὶ οὗ θ8- 
τοῦ, {89 ΘΟχρϑῆβθο ὑϑαίθῃ οιἱ || θη ἀυϑί, Ὀδδὶ 
Ῥοπιίίογοιὶ ἴῃ ΕΚ 8 ὉΥ (86 ΒΙΚΥ, ΟΥ ρίυΓα! 8.κ169. 
-ΟΔ.Β.] 

γον. 6. Σοποηϊαΐπδ οὗ 6 οἀ.---ΤΊ 680 δύο ποί 
858 1 σοῦ [6 ἀξσλέδέ ταλοηἰδίηδ, ὈΘΟλι1586 8]}] {πὰϊ 
6 Ὀ6ϑ ἰῃ παίωγθ οὐ οὗὨ 1ἰ8 ἰεἰηὰ 18 ἀἰϊδιϊησυϊδιιοα 
ὈΥ τὴ δὰ ϊιίου οὗἩ (6 πογάβϑ, ““οὔὐ ἀοὐ᾽’ (16 
Βαθθίη9, Οαϊνίη, αεἴον, ὅ. Η. ΜΙοΝ. εἰ αἰ.). ΤῸ 5 
δαρροϑι(οη ἀο69 Ὠοὶ δοοοτὰ πὶ (6 ΒΔ ΡΡ αἶ8- 
Πασιίοα Ὀοσίποοι {πΠ6 πίττα] δὰ ἰδ δινίηθρ, 
τ ἰο ἢ ρτον 118 ἴῃ [116 ΒΙΌ]164] νἱ ΟὙ οὗ ἰπ6 ψουῦ]ὰ. 
Τὴ ἀοοϊχαδιίου 5 υϑοὰ Ὡοὶ ΟὨΪΥ ὮΘΓΘ ὑμθγο ἰ8 
δὼ ΘΙ Ρ]α110 Γοίθγοηοο ἰὸ ὑἐπαὺ ψ ΒΟ 845 Ὀδ6η 
Ῥτοάωοεά ὉΥ αἀοάὐ (ἢᾳαρΐ.), Ὀὰϊ ᾿ἰκον 896 {μπδὶ 
ὙΒΙΟΔ ἐεδίὑβες ἴἰο ἴμ6 σίοτψ οἵ αοἀ (ΗἰβΒ ρονογ, 
ξοοάπο5β, δηὰ μοὶ} 098) δηά δεγυόδ (0 τευξαί Ηϊτα. 
Ταῦ (86 ργορ οῖβ 8Γ6 ἔγθα θη ΠΥ σα] 6 πιοη οὗ 
(οά, δὰ Μουμηί ϑπαὶ δηὰ Ζίοη, πιοιηία! 5 οὗὨ 
αοά ; 8ο ᾿ϊἰκονγίθο Ῥαγδάΐϊβο 18 σδ] θα (ἰἰ6 ζαγάθῃ 
οὗ ἀοά, ὅδπη. χἰϊ!, 10, δΘοΡ. ἰϊ. 8, δὰ ἰδ σγαΐῃ 

ἸΝΔὰ, κι Ὀοΐίος ἰο τοχαγὰ μογεοη οὰ υὑηροά!ἑπο88 δα (ἢ 9 
Βαδ οςὶ οἵ {μὲς οἴαιε3δ, γοῖ πος Ὑἰ{ ἔπ οχρίμπεϊίοη οἵ ο- 
ἔχ ἢ τι γεκαγὰ ἰο πο δυάίης, ναὶ σοι δἰ μϑὰ ταῖδος τ ῖτἢ 

[δ9 Δί οτ᾽ κα νἱον οἵ 86 ἴοτοο οὔ Ὁ δυὰ ΜΥ). Ὑὴὸ ᾿σγληδϊδιίοη 
«οὐ ὑπο ὕα: Ηο (ποροι! θη8 βαρ κοδίίης ἴο ἶπι δηὰ 
Ῥτοιδρίίοχς δὶ) δαιϊίογε πἷπι ἰῃ δ8 δγϑα Ὑἱ{Ππ Γοῖοσ- 
φαοϑ ἴο δηάίις εἰς κας!ξ, ἰο Βδείης (0). ΤΗδὲ ἰ6, πακοι δ α5 
βοιίθγα δἰπὶ ἐπδὶ τα κα ὙΠ ποῖ Ὀ6 ἀοιοοιοά, μαϊοὰ δὰ 
τίο ὑβ ἀροῦ Ὠίπι.---Ὁ, γῇ Β. 
Τ [Ῥογοσῃθ: “1116 τγαηδιτίοη ἔγοπι ἐπα ἀοδογίριίοη οἵ ἐπ 9 

τἰςκοῦ 10 6 ργαΐηθ οἵὕὐ αοά δ βοοάηοδα δηὰ αἰ τ! ηθ66, ἰ8 
ἘΠῊΝ ΥΟΓΥ δὺγυρῖ; δῃηά νψ ἐδῃ ἴσϑὶ ὯῸ διιγργίϑο ἴδ πεῖ 
Βαρίεἰά ἐδοιϊά ὑ6 ἱποϊηφὰ ἴο ἀοαῦὲ ἀπ οτίκίηδι οοηπῃθοϊίοη 

600 ἴΠ6 πο ρμογιίοιδ οἵ [ἢ 6 Ρβα]. Υϑὲ ὩΔΥ Μ ποῖ πο- 
οὐσδῖ [ογ ἐδο δυγιυρίηοθεδβ ΟΥ̓ δ ΥΘΥῪ παίαγαὶ γϑοοὶΐ οὐ ἴθ! ηρ 
Χο ξοοὰ πιδὴ νὰ δυδγ ἀο ἰκίνε το Ῥοσγίγαγ ἔπ νογκίηρ οἵ κα 
Ἐρδτί ἃ] εηηϊοὰ ἴγοπι 6ο. [7 τὴ αν! ἧἣθ Φοθὸ5 δοιὰ Ὠΐτω 
ἴογοο δία οῦ αὶ τἰπιο ἴο ἔγαοο ἰξ ἕο ἐξ ἰάθη Βοῦτοο οὐ ψναιοῖ 
[κὲ ουὐϊπαγὰ ἀονεϊοριαοηΐ, πὶ τἶν {8 πῆγα [ΟΥ δηὰ τΒδηκίμ!- 
ὯΦδ09 νἱ]} ο πὰ μεν (866 γογ. 7). ἴγοπι [8 ἰάϑοια δι ΟὟ 
ἴω 180 δε δία μοδο ἀπά ξοσάποο οἵ ἀοά."--Ο. Α. Β.] 

ἷῃ οοπίγϑαὶ ἰο ανιϊβοίαὶ ἰγγὶ αι οα 8 681164 (9 
Ὁτοοῖς οὗ αοἄ, 5. Ιχυ. 9: δηὰ ἰΠῸ σϑιϊαγβ οἵ 
μοῦδηοῃ 86 οὐἰ6α οοάδγϑ οὗ οὐ, 5. ἰσσχ. 10: 
δηά ἰγθ08 οὗ (οἀ, Ῥ6. οἷν. 10, ποὺ ΟὨΪΥ Ὀδσαυδθ 
Ηο »ίαπιεα ἴποπὶ 88 (86 δ'οθοϑ (Νυπι. χχίν. 6), 
Ὀὰὺ Ὀδοαῦδο ΠΟΥ͂ ἰοϑίγ ἴο Ηΐ8 ογθαῦνο ΡΟΥΘΓ, 
πηὰ (μοὶγ οσομϑἰἀοταιΐου ρχίνθ8 οσσαϑίοη ἰο τυ ουβμῖρ 
Ηἰπι. Τὸ ἐεγί. δοπιρασ. ἰὼ ἰῃ6 σδοιιραγίϑοη οὗ 
τἰ κὐθουϑη 685 τὶ (6 τηοπηϊαῖη8 οἵ ὝΟἀοι ἰδ 
(μογοΐοτθ, (μοὶ γαληθ88 δηἋ πὑπῃηογοαὈ 685 
(αῖ μον δη ἃ πιοϑὲ ἰῃίθυργοίθ 8], Ὑποΐίμοῦ τὶ! ἢ 
ον ψὶϊουΐ 86 δα θοταϊπαίο ἰά66 οὗἩ ΝΠ 6 βαίοί  οἶ 
[1059 γγ 0 Βθοἷς ταΐασο ἰη ἔμ ϑτὰ (ϑι16Γγ), γαῖ δον ἰμ 88 
{Π οἷν φγθδίηθβϑ δηὰ οὶ (Ἡφηρϑί., Ηαρί.).-- 
ΤῊΥ ᾿υσδκεισηῖβ ἃ ασθαῖ ἢ οοῦ.---ΤῊο οἤἴοοί οἴ 
γἰ κι ἰθουδη 688, [Π|ὸ ᾽υάραιθαίβ οὗ ἀοὐ ἃγτο ἀἰγθο Υ 
οοιηρατοα ν ἢ (6 στοαὺ οοά, ποὺ πὶ γϑίθγθμσθ 
(ο μοὶν ἀδρὶμβ 85 σοπιγαϑίοἀ ψἱἱὰ (6 μοὶ καὺ οἶ 
᾿πθτηουπίδὶη5 (ΗΠ αρἴ.}, οΥΓ οἢ δοοουῃὶ οὗἉ ἰμεἰν υἢ- 
αι Βοῦιδ Ὀ]6η988 δ ἃ αΏΒοδ γο4 ὉὈ] θη 688 (ΔΌδη Ε:Γα, 
αἀοῖον, Βοβθηαι., διῖον, 0 6}}{286}}}, οΥ τ ϊ ἢ γοϑρθοὶ 
ἰο ΓΠοἷν ἀπαιθαβυτγ Ὁ] Θ 688 (ἢ θη μι.) δῃηὰ δοργο- 
ὑϑηϑῖνο οχιθηὶ (Ὁ αϊνί), Ὀὰὺ ψγἱκ τοΐοσθημοο ἰῸ 
{πον ῬΟΜΘΡ ΜΙ σὮ ΠΟΘ σΔ ἢ 686λρ90 δῃηὰ (δ 66Γ- 
ἰαϊπίν τὶ ἢ πῖον (ΠΟῪ ταδοῖὺ ἐποῖν οπἀ8. ΕῸΡ 
(80 οχρυθδβίου [12 ὉΠ οὐσυγϑ ΟὨΪΥ ἴῃ θη. 
νἱϊ. 11], δηὰ {δ δγοίοσο ροϊηίβ, μοΐ ἴο (9 υἢ- 
δι Βοιηδϊο ἀδρὶ οὐ [ἢ 6 ππιθαϑυγαϊο οσθΒῃ, 
διξδ ἰο ἰ8ὸ δΒοοὰ μνὶοσθ ογογβονΒ 41} (δ ΐη 9, 
ν ΒΟ Ὦ ΡΟΌΓΒ ΟΥ̓ΟΥ {110 'γοτὶ ὰ ̓αἠκίης δηὰ ἀθ)] γογ- 
ἰη δοοογι ΐης ἰο αοά᾽ δ ν}}]}]. Ασοογαϊηρὶν 89 
Αἰ αδίου ἰο ἐμ6 ἀοἰἑνογϑηοθ οὗ (86 δηϊπιαὶ κἰηρ- 
ἄοιχ ψὶϊὰ ΝοΟΔ᾿ 8 ἔδαα ν (ὕ θηοπια, Ηθηρϑῖ.) ἴῃ 
(16 ζοϊ! .οὐνΐης οἶδυβθ 8 ποί ἃ βίγδηρε ἢ ἰδίου σαὶ 
τοίθγομσθ τιϊχϑα ψὶι (9 σοπογαὶ οἴδαϑα (Η ἀρύ.), 
διι Βουκσὰ ἰὺ 8 σογγϑοί, ἐπαὺ (6 οδι016, (μδὺ 18, (89 
δ Ϊπι8)] ἰκεϊηχάοιῃ, ἰῃὰ (μοὶ ποϑὰβ ἈρΡΡθδΥ ἔγθ- 
ἀυΘΠΕῪ δ8 δὴ οὐ͵οθοὶ οὗ Ὀὲἱ τ σα ΓΘ Δα ἸΩΘΓΟΥ͂ ἰΏ 
σοπμηθοίΐοα τ ῖΐὰ θη. [ὑ 18 1ΠἸκοσῖ8ο ἰ0 ὍΘ Π0- 
εἰσοὰ, ἐμαῦ ἐμ τϑίϑγθῃηϑο 18 ποῖ αἰ γΘΟΟΥ ἰβίονὶ- 
σα]; Ὀσὺ 8 ΠπΙΟΡΟΪῪ δὴ αἰέωδίοπ ἴο ἐμαὶ εἰδιονὶοαὶ 
ογϑεί, ἰὰ τιΐσὰ 6 ῥυδριιεηίβ οὗ αοὐ δοίι.}}Υ 
ῬΙ Ι ἐοηβεῖνθδ 88 8 σγοδαὶ ἤοοά (ῬΒ. χχῖχ. 
Ι'( τὴ δἢ {Π9 φαδβίὶον 15 (80 ἰάεα οὗ ὶνὶηθ 
)υ ἰ8 ΟΥ ᾿πάἀοο64 οὗ βον το 8 ΗΠ] οἰΐοπα ἢ σθη6- 
ΤᾺ λ Μηϊοῦ αοὐ ἀδ]ῖνοτβ ἴμ6 ρμίουϑ, 6χ- 
Ῥὶ Δ6Ρ ἐμ ἄρυγο οὗ στοαὶ οὐογβον 8, 
(Ε 1, 6), νῖοι γοὺ ψουϊὰ αν οὐ μον 89 
δε... ἤγοαι {Π6 τοὶπὰ οὗ 0 Ηδῦτον οπίης ἴ0 
19 ΡΒ Υ5168) οἰαγδοὶον οὗ δἷδ Ἰδηά.-- ΤΠ 6 18. ηοί 
Π6 Ἰοδϑὶ γοίογθησο ἰὴ ἐμ8 Ῥβαΐτ (ὁ ἃ υἱοϊοτῖ οι 
ΜΆΡ ἴθ ποὺ 6 δηὰ Ὀθαδὶβ νοῦ ἀοἰἰ γογοά 
ὕγοιῃ ἰδ6 ἀδῆρον ἰῃουγγοὰ ὈΥ (δ6 ἱηγοδα οὗ μ68- 
6 ἠδίϊουβ (ΗἸἰΣ' ς), τ ἰοιι δὰ Ὀγοίκθη ἐγθδίῖθβ 
(ΗΕ. 11. 17 : 111. 11). 

ψεν. 7. Βμαᾶον οὐ ΤΥ υυίῃΕ.---ἶι Γ0]]ονγ8 
ἴτο Ῥβ. ᾿σχὶ. 4, ἐμαὶ (89 βιλοῖον ὑπάὰοῦ ἰδ6 
δλαάοιο 9.7 ἰλε ωἱπσεὲ οὗ Θοἀ ἐδ σοηῃοοϊοὰ νι 
αισεἰ ίηφ ἴα ἰλε επί. 1ὰ ἰΒ ἸΟΤΘ πδίυγαὶ μ6Γ0 [0 
ἐδ πἰς οὶ οὗ {86 σον ΐπι Ὀυὶ οὗ {πθ δ οΥ (80 
θα ]ο, 85 οι. χχχὶϊ. 11; 8. χυϊῖἹ. 8; ἱνὶϊ. 1; 
Ἰχὶϊ!. 7; χοὶ. 4; 8. χοὶ. 2. 

γεν. 8. Ε'αῖῃσθββι οὗ ΤΥ ΒΟοῦδο.--ΤῊ 8 18 
ποὺ ἰμ6 καἰ οὗ 09 ρϑίθσῃμδὶ ροοιϊμο88 οὗ ἀαοά 
δοηάδηιν Ὀσδϑίονγοα ἰη ἰμ6 ποῦ] (θο Ἦοί(θ), 
αὶ τδι οἵ 41} (168 ΖαογύΠείαξ πιεαῖὶς (15. χΧῚΪΪ. 24 ; 
70. χχχὶ. 14), δπὰ ἱἰζ τὸ πιδὺ υπαογβίαηα ὈΥ͂ 
ἰδοῖὰ ἐμπδηῖς οδονυίηρδ δηὰ ρεδσο οἴδογίηρμθ, (ἢ 9 
ΤΘΙΌΣΘΩΟΘΘ ἰΒ ἰο τοσοῃοὶ ἰδἰΐοη τὶίὰ αοἀ, δηὰ δοὶ 
ἴο ΥἹἱοιοσΥ ΟΥΘΥ ΘΔΡΓΆΪΥ Θηθΐθ8 (8. ἶχυ. 4). 
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Βδίποο Βονουοῦ ὑμογο ἰβ ὯὨῸ ΓΟΐθγθσθ .ο ἰδ6 180 
οὗ βαοτ ἤδοϑ 8 βυοῦ, Ὀαὺ {1086 ΒΟΡΥΘ 88 ἤρυγα- 
ἐἶνο ἀοϑὶ σηαιϊοηϑ οἵ (80 δῃϊογπιθηΐ τ ἰσῃ {1080 
ὅν, 80 δῖο ρίδοϑὰ ὩθδλνΡ (ὁ ἀοἀ ἴῃ δοπμπλαπΐοη 
αὶ Ηΐπι, 85 6Γ. χχσὶ. 14, γὸ πλὰν ἰἰίςονν δα, γοὶ 
ΘΙ 8 ΟὨΪΥ͂ οα (μὶθ ἐουηἀαιίοι, ἰμἰαῖὶς οὗ “τὶ σὰ 
βοοὰβ᾽ (αν 60) ἰῃ ἃ τον δθῆ80, ἰΒθ δρέγίίμαὶ 
707 δαὰ ὈΪ] 658 ηρ: οἵ {9 θη το δρ΄εγε οὗ (δ6 δ υἱπδ 
φταῦζο. -- χα οὐ ΏΥ ΡὈ]ΘαΒύτζθα.---ἢ (ἢ 15 
δσοπῃαοίΐοι 16 ΗΘΌΓΟΥ ποτὰ [ὉΓ ΡΙθαϑυγο8 ΓΟῸ- 
ταϊη 8 ὺ8 οὗ Ραγϑδάϊϑο (θη), Ὀὰΐὺ ἐδο δβίγϑϑιῃ 
(Ἰἰ οτ ἢν Ὀγοοῖτ) 8 ΠΟ ΙΥ ὑπ υϑυ8] ὕραγο οἵ 
ἔα! πο88 δηὰ οἵ Ὀϊοϑβίης. (ΗΠ ἀρ΄.). Εατίμον γοίθυ- 
Θη6608 0 ἰλ6 σοπεηιοπ δοιγος οὗ ἴῃ 6 ἔοι δι οἵ 
(πὶ δἰγϑαπὶ οὐ (ὁ 86 δίγοδιῃ κοϊηρ ἔογι ἃ ἔγοα 
ἜἝΔθεῃ ἰο νδίου ἰ89 σατάθη αθη, ἰΐ. 10 ἡκωσμὶ 
Βο  ἰ186}}}, ἂγὸ ποῖ ἴῃ ἰδ ἰοχί. Το ἤχσυτο οἵ 
τοσοϊνίης ἀτίηἰς ἔσο ἃ δονίης ᾿νδίον οτὶ ρἰ παίθ8 
ἔγοιι ἐδ9 ἰάοα, (δὶ αοὰ 5 {6 Μομπίαϊπ οὗὨ 119 
δὰ Ἰίχαυ (5 6τ. ἱἰϊ. 18: χνὶϊ. 18; Ῥτονυ. χυὶ. 22). 

εν. 9.ΕῸΣ τὴ 866 ἰδ ἴ[Β0 ἱουπταΐῃ οὗ 
Ιἱἴο, δἀμὰᾶ ἰπ ΤΥ Ἰίαδὶ ᾿ΟΘ 8596 ἸἰκὮϊ.--Το 
Γγοαυθηί σοπποοιΐοη οἵ ᾿} 9 δηὰ Ἰἰκσιὶ (6. ᾿νὶ. 14; 
Φοὺ 111, 20; Ῥτγον. χνυΐ. 16) δῃὰ μὰς θῃιίγθ οοη- 
ἰοχὺ οὗ ὑπ ργϑϑοηΐ ραϑϑᾶρε Β80Υ, ἰδηΐ ΟΡ [86 
Σοίουθησθ ἰδ ποὺ (ὁ ἃ Κηον θάχο οὗ ΓΟ σιουϑ σα ἢ 
ἰπ (116 ᾿ἰχσαι οΥ̓͂ γονοϊδιΐοα (πιοϑὲ ἱμιθγργϑίθγβ), 
Ὀυὺ ἰο Δ ἐχρεγίοποα ΜΘ. ἸΟΥΟΘΒΙΥ͂ Βὃ 65 
ἐδγουσῃ θὰ, ψΠθη ἐδ οΥ̓͂ τοίδίη (86 ἐσέ οΓΓ, σγσεθ 
ἐβῃ ἷν. 6; χἰίν. 8), ὑπ ἐϊσλέὲ ο" ἐπε Ῥτοοοϑάϊης 
τοῦ ὑΠ60 ἴχοοθ οὗἩ αοὰ; δηὰ πί( ὑπ ἰ8 {π6 Ἰσμύ οὗ 
Βι606885 8π4 οὗ δα]ναιίοη, το} ἐπ γοοιθηθα (0 ὈΘ 
Ῥυὶ οαἱ, γἶϑ98 δραΐϊῃ. Οοαρ. Βδιίομον ὧδ ἐπ εγὶδ 
96 ᾿ 
[8ι|ν. 10. γον. 10. Ἰεον πε -ἰςίη ἅΠ988.---Ῥο- 

Τονηο: “Εοτ τἰιΘ ἰμἰγὰ ἰἴτὴ9 Ὧ6 ἀν9}}8 οἢ (15 
αἰἰγϊδυίο οὐ αοά, δῃὰ δραΐϊῃ δϑβοοίΐδίοβϑ ἱὺ 8. ἴῃ 
γοΥβ. ὅ, 6, νὶτ (6 ““ χἱ θοῦ: 655" οὗὁἨ Οοἱ],---- 
Ἰονιηρ- ἰηάπι6885 (ΟΥ ΤΙ ΤΟΥ) 8δηὰ τἱ κῃ θου8η688.᾽᾽ 

γεν. 1]. ΝΗοϊΒοσΣ ϑῖ 89 Βαηᾶ οὗ 86 
υυνἱοϊςκοᾶ ἄτὶνθ πῖ6 αννᾶγ.--- ΠΒυρίοϊά: “2 οί 
απα λαλά ἀτθ 116 ἰπϑισαπιθηίβ δὰ ἔσαγοβ οὗ νυἱο- 
Ἰοησο: (πο ἤογοΥ οἵ ἐγεααϊπς πᾶν ἴοοὶ, οὗ ογυ.58- 
πα; ἴδ9 ἰδίιον οἴ ἐῤλγωδέϊησ ατοαν, Ἀπ η ΔΊΥΑΥ, 
ἀνγινί πα δαΥ, ΠΟΥ ἔγοπι ὑ8 6 Ῥοββοβϑίοῃ οὗ 
Ἰδηα, ἰδ58 οὗὁἨ ὈΔηϊδπιοηϊ.᾽᾽ --(Ο. Α. Β. 

ϑιγ. Υ͂. ον. 12, ΤῆθσΘ αν ἴδ9 ον!]- 
ἅοθτβ {41161}.---ΞΓ΄οὐὐο ἰπίογργοι (0 ρῥγοίογί [98 
ἷπ 18 Το γ86 85 ἔα γ0 δηὰ ἰγϑηϑ]αῖο, [95 μι }] 
ζδϊ!: (Βὲβ 8 το Ὀ6 Θη τον τοὐοοίθά. Ὀσ ἀοθ8 ποὶ 
τοῖον ἰο {πι6, Ὀυὺ ἰο »έαοέςεει Βαῦθ; δηὰ ἔπογο 8 
ὯΟ ἸὩΟΤΘ ΓΘΐογΘΏσΘ ἰ0 8 φγοημδε (Δ 0 ἃ μγαψεν 
(Μαϊοῦ). Το πουρσαῦ ἰ8. πιοϑὲ παίαγαὶ, (δὶ 
Ῥανία ἤοτο τϑίοσβ ἰο ἃ Ὑγ90}} πόση λιίδέογίοαΐ εχ- 
ανπρίε (] οιϑηιδ, ΟἸογίσυβ, ΟἾβα., ΗἸισὶς, Ηυρἢ) 
85 5. χὶγν. ὅ, ἰῃ ογάον ἰο ἰηβίγυοί δηᾷ ἰο σοπιίοτίι, 
οὐ ἰηἀοοὰ ἰο δἰγοηρίθῃ (6 σοηδάρησα ἴῃ ἐδ9 
σοτγίαϊηἱΥ οὕμ6 Ὀίτνίηθ ἰυἀσιθηι. Τη18 ψουἹὰ 
6 οχργοβδοὰ ΟΥ̓ ἰγδηδὶαιϊπρ ἰμθὰ 88 ρογίδοίϑ 
(βερι., Ομαϊά., Ζοτοῦιθ). Ὑοι ἰΐ 8 δά 1551}}6 ἰὸ 
86 (06 ρῥγδβϑηὶ (8υγ., ϑ'γυλπιδο}.)} διὰ ἴοὸ ἰδῖκθ 
{80 ῥγοίογίθ 18 »γορλείίς ((αἰνίη, Ηθηχεί., θ6- 
1256}, ὈΘοδ0.89 ἴῃ ἴδ 9 ργορδοίίΐο νἱον ἐπ αὺ τυ ὁἢ 
ἐδ τηθηϊοηθα ΡΥΓΘΥΪΟΙΒΙΥ 85 5006, ΠΙΔῪ Ὀθ ἰγοδιθὰ 
83 Βοιηοί ἰης ἰμαὲ 888 δἰγσγοδὰν λαρρεπεά. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ͂, ' 

1, Πὺ ἃ τπιᾶῃ παγάθηβ πἰπμβοὶ ἰπ 115 δἰ ἢ 5 ὮΥ͂ 
ἱωωροηϊθηοθ, 80 ὑπαὶ 6 ὈθοΟΙλ65 8 ἸΙραπίοπ δηὰ 8 

ΥἹ]αΐη, ἴε ζο68 8ὸ ὧν ψιὰὰ Εἶπα, {Ππῶὺ ἔπ οπιΐτα 
ἐογῖοῦ ὁ ἀἕὲ ἀδαγί ἰ68 ἰαζθῃ ροδβϑοϑϑίοη οὗ ὈΥ͂ 
τος 688, δὰ ἃ ἐοίαὶ »εγυογεῖοπ οἵ ἰγαθ τοΐα- 
(ἰ008 οσσυῦϑ. Το ρ]108 οἴ (δ6 γοΐοο οἵ Θοὰ 
ἴῃ 006 σοῃμϑοΐθηοθ 8 ἐΔἸκθὴ ὈΥ͂ ισἱοζοάπεε8 εὐἱ(λ ἰδ 
δυσσοδίϊοπι, 88 [1.6 Βυρογηδίατα ρόνοῦ ἀοίονῃΐη- 
ἴῃ 80 πιϑὴ ἴῃ ᾽ἷ6 τοὶ σίουϑ δὰ τρότὰὶ γοϊδιϊοη, 
δηά ἰξ ὉΠ πΔ5 Εἷαι ἰο δασῃ δὴ οχίθηί ἰμαὶ ἀοἀ Πα9 
ἴον αἷπλ “πὸ ΟὈ ΘΟ Ἰ Υἱ ν ἐπϑρί της τοβροϑοὶ" (0)6- 
1112968}} δηὰ πο ἐμουρὰὶ αἱ 6}} οὔὐ 2 ένέπε ρεπιδλ- 
πιεπίὶ, Θϑρ θα δ} ν πεῖ τϑίθγθῃοο ἴο Ὠἰ τ 86)ἴ, δοῖ 65 
ἰηϊο μἷ8 σοποοίίοα Βοὰϊ, Ὀὰὶ γταΐμον ἀ6βαπο: οΥΓ Οοα" δ 
υαγίαποε ἩΓΕ Ὠἷτὰ ἰ8 80 Ο]Ο86}Υ σοπηθοίοὰ σῖ 
{89 Παι(εγίπφ ἱπεαφὶπαίέοπα ὁ. ἀϊδ οἵοη δοοιγὶίψ 7το πὸ 
»υπίδλπιεπὲ (πὶ ἢ6 ποῖ ΟὨΪΥ δρεαΐε πιο οὐ ϊγ, δὴ 
ἀδυΐδοα ταϊϑοἰοῖ, Ὀὰὺ 6 δοηϑοίουϑι Υ 68 ἀερατίεά 
,οπε γαξοπαὶ απὰ σφοοά αοἰΐοηδ, δὰ ἴῃ Ὀοϊὰ Ὀρρο- 
βἰ(ΐοη ἰο [86 Ὠ; νὶπο οΘοπιαιδη 8, τυ ῖτἢ ἔθατίαϊ γο8Ὸ- 
Ἰαΐθη9838, μ69 ἰδίςοιι εἶδ »οδίξίοη ἰὼ (ἢ 9 νῶν Ὑ ΒΟ ἢ 
8 οί μοοᾶ, Ὀθοδῦ89 ἢ6 848 Κἰ]]6ὰ δἱ οὔθθ 8] 
ἴοῦο ἰο (80 χοοά νὶϊ 4 ἀοαὰ σοπϑβοΐθῃοθ δὰ 
γεοοσηὶδεδ πὸ ἰοπσοῦ ἰδλε δἰαπιαδίοηεε ο7 ευϊΐ. 

2. Βαυὶ [7 189 νἱοϊκοά τηϑὴ ἰβ πὸ Ἰοῆχοῦ ἴο Ὀθ 
ἰονυϊβοὰ Ὁ Ὀϊνίηθ Ἰυάκιηλοηίθ δηὰ δὴ 6 ῥγθ- 
γϑηϊθα ὈΥ͂ (ΘΥΓΟΡ ἔγοια Ὧ0 ἩΙοϊκοὰ δοῖ, γοὶ (86 
Ρίουβ δὰ ἰδ ποὺ υἱἱονὶγ 1ο8ι. Αοὐ ρῥτονΐὰθβ8 
801}} (αὶ (16 ὑγ805 δῃουϊὰ ποὶ στον ἰπίο 80 μ6ἃ- 
γ6η8. ΤΕ ΠοΥ ἰπ6 σγασε οΓ ἰλε Εἰεγπαὶ οχιθηάε, 
85 ἴῃ δοῦλθ8 ἔγοια ἰΠθη60 Δηὰ (16 αοἰα οΥ ΠΣ {αἰλΔ.- 
7ιυΐπεδε δοττοϑροη δ νι ἴι. Ὑμογοΐοτθ 89 ἱπ6 
μοαύθη8 σδηποῦ ὃδ δίογπηθὰ ὮΥ (6 ὑπροΟΪγ, πὸ 
ΤΔΟΥΘ Οδὴ ΠΟΥ͂ πα κὸ Ηΐπὶ ἰηδοοθβϑίΪο ἰο {86 
Ῥίουδ, ΟΥ ργουθηῦ 89 δουιΐηρ οὗ ἰδο Κἰηχάοαι οἶ 
μοανθῃ. Αμπὰ 8ε}}} 1088 οδπ (ΠΟΥ οαϑὺ ἀοινη (86 
Ὀιίνίηθ ογαάϊπαποεδ ἴῃ ἰλὲ ον. Τὴο γισλίεουποδε 
οἵ αοὰ ἰ8 658 ἑπυϊοϊαὐίε 8516 που πι41}8 ΘΒ Δ 0} 186 ἃ 
Ὁγ Ηἴ δπὰ ΗἾ8 γμαάχηιεπίϑ ατὸ Ἄἐχοσυϊοα 89 ἑπευὶία- 
δέν ἃ8 (0 σῆοαὶ βΒοοὰά. Βυλίδα βιπ9 αοὰ πιο 
(Δ (68 ΔΊΌΝΔΥ (δ 6 τιὶοϊοά ἰῃ Ηἰδβ ἐΐπιθ, ϑιονδ Ηἰη- 
801 ἰο Ὀ6 ἰμ80 ϑαυίομν» ἴῃ βυ οὶ) ἃ οοπιρτελεηδὲθα 
8680, ἐμαὶ ογϑη 6 ἱγγαϊίίοηαὶ Ὀθαβίβ, μον ἢ 
ἸΔΟΥΘ Δ6ῃ, δίδηἀ ὑπὸ» ΗἰθΒ οατὸ δὰ Ῥχγονὲ- 
ἄἀθῃσθ. 

8. Βαί ἰδ κοοάπο85 οὗἩ αοἀ ἷβ βυιοῖ ἃ »»6- 
οἷουδ ροδεοδδίοη, ΟΥ̓ τ ογ6 ἰμλη Δ} {86 ἰγοδδυ 65 
οὔ (λ)͵ὲ ποτὶ, (8 "πεπιδεγα οΓ' (Ὺλ6 οοπρτοσαίίου 
αν συ αν Βανθ τϑαβοὴ ἴο ΟοΘ]ὈΓΑαΙΘ ἰΐ; ΓὉῸΡ 
ΔιιΒουρὰ {ΠΟΥ δγὸ πὰ θρὰ ροον οἰιἰϊάτοι οὔ άδιω, 
γοῦ (ΠΟΥ 8Δ΄ΓΘ Ὡοΐ ΟὨΪΥ ΟὈ͵Θθοι8 οὗ Ηἷδ8 σᾶγο, 88 8}} 
οΓθαίΓΘ68, Ὀυὺ ὉΠΟῪ δ Υο ἀσοεδ ἰο ἰδ 6 σοοά (Βίη 5, 
Ὀϊοϑϑίηρϑ δὰ ογβ οὔ ΠΣ ἀοιδο. Το αοἀ, ψῃο 
ἰακο8 ΗΪ5 οἰ αγθὰ ὀυοσυ νοῦ τὶ ΡὈδίογ 8] 
ἴονθ ἰηΐο ὑμ6 ἐγιαθϑὶ ῥτοιθοίίου, δὰ Βρτοδ δ τη 8 
ΟὔΘΡ ἔθη, ἰἢ9 ΒΔΑΟΥ οὗ πμΐοι ῥτοίθοίϑ ἐμϑ 
δραϊηδὶ ὑπὸ οδὺ οἵ δήιοϊΐου, Βοσθ ἰβκοβ Ηἰδ 
»εορῖς οΓ ρμγϊδεία ἰο Ἠΐ ἰαδία διὰ ρῥγονῖ 88 ἐμ θπι 
νγὶτἢ 1} ἐμαὺ (ΠΟΥ πϑοά, πού ΟἿΪΥ δοσοτάϊηρς ἰο 
{πον πϑοθαϑ ἐἶθ8, δα τίολίν διὰ θογοπὰ δ] ἰμοῖν 
ὈΤΆΥΘΥ δηὰ υηἀογβίδηάϊη. ΕῸΣ ἴῃ δοηπαηΐοῖ 
νι αοἂ αἴοηθ ἷδβ ἰδ ἐγὼ απᾶ ἱπεχλαμεί δίς ζοιῃ:- 
ἰαὶπ οἵ Ἰἰἴδ δηὰ Ἰίρει, οὐ λα ποὶ ΟὨΪΥ Ὀοί ἐπ 
Πϊριϑεῖ" αἰοπα ἴὰ ᾿μΒοραγα ὉΪ6 υπΐοῃ, Ὀυὶ Π7ε αἰοπ 
8 δὲ [86 8210 ἰἶπι6 116 δηᾷ ᾿ἰκμι ἴῃ τλ6 εἰσ οβὲ 
5680 δῃ!αὰ ἴῃ ονθυϊδαιίης ρΡογίθοιίοη; δηὰ ἔγοσα 
ἔτοθ στδοθ 276 ἱπιρατγίε δοίς ἴῃ ΒΟΙΥ ᾿πίθγοβδηκθ 
ἴῃ {80 πιοϑί Ὀ]͵85] ρογέθοϊου (Φο. ἱ. 4). 

4, Ηδο, (μογοΐουθ γοὸ ἀθδῖγϑϑα ἰδ {89 ᾿ογΐαϊ 
Ἰΐχιι οἵ δυεγίαειπν τοαεπερίίοη, απὰ ἃ δὲὲϊδεζμὶ ἐϊε 
δου α τἶδο ἔου τα δηὰ πύον Ὁθ ρυΐ ουἱ, δηὰ 
8.}}} ἔΣΙΠΒΟΡ ογαυϑϑ ὑμδὺ Ὠ9 Δ Ὺ Ὀ0 Κ᾽] ΤΩΟΣ9 
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διὰ πιογὸ τὶς (ἰἰἷ8 116 δηὰ 115 Ἰἰκιιί, δὰ (δαί ἰΐ 
ἸΏΔΥ πο (του χὰ Ὠΐηι ἰ0 δασ! δὴ δχίθηϊ ἐπί 
Β6 ΠΥ ὃὉ6 σίογύοά ὉΥ ἵϊ, τουδὶ ἑαζο διὰ δε δι σἢ 
ἃ ροπϊίίου, πὶ ἔθ σγασίοιϑ ἐϊσλὲ οὗ ἰλὲ Φίυϊπε 
εοπίεαΝο6 ΤΑΛΥ ΒΪΩ6 ὑροὴ δἷαι δηά (9 τορῖ 
οΓ στάεε ἴα ἱπερατέϊη 9 ἔα τὸ ἶαι ἔγοαι αο τ Ὀθ 
8 σοῃδίδηϊ ο᾽Ὧο. 786 ὈδΘ]6Υὸν παν δὰ πεμϑί »γαν 
δουΒίβη ν ἴον ἐἶἰ6 οοέμαηοα οὗ (ἷ8 νογὶς οὔ 
ἔτιοο. ΒΡου ἰΐ [5 σογίδίη (μδὲ ἰο ὃὉ6 ὁείγαησοά ἤγος 
Οοὰ ἴ5 ᾿ἴκὸ τπ6 ἀαγζηδες ὁ ἀεαίδ, δηἃ ἰποϊ 98 
ἰο89 977 φαϊνυαίίοη απᾶ τῶ Γ᾽ ἰὕδι Βυϊ ἢ πδο 
ἐποιοα (ἀοα, ἀουδι5 ποὶ οὗ πὸ τοδάϊηθϑϑ οἵ αἀοὐ ἰο 
οοδιΐπο (0 οχιοηπὰ ΗΠ 89 σγασα; δὰ 6 ὙΠΟ ἰ8 οὗἁ 
πρτγῖ και μοδγὶ δηὰ 7 πεϊπα, γοὶ 69 ρου ἰδ 9 ποῦῖὶς 
οὔ 1):ὃ Ὀινὶηο γι σλίδοαπεδε ΗΘ ΤῊΔῪ τϑοΐζοῦ Ὀρου 
ἰ τὴ ἰμ6 οοηβάρηοο οὗὐἠ ἔδἰ, παᾶὶ ρΡγουὰ 
πιοκοὰ πῆρ δῦ γοί τοὶ δωργεηδ διὰ οδηποί 
Ἕτδ Βἰτι ΟΥ ἀγῖγο Βἷαι ἤγουσι (ἢ.6 ἰεἰησάοαι, ἢοι159, 
δηοὰ ἐπμονγίίδποο σίσθη ἷαι ὉΥ Θοὰ. Βαΐ {Π0 
τ κίθουδ δὴ τῖϊ ῬΓΟροι16 σαἴδημοθ 8668 ἰἶἴι θη} 
ΔΓοδΩ͂Υ 835 ἰοσί ρεορίδ. πὰ Ὀ60]45 ἰπ βρί τὶ {μον 
ὑτοραταδία τῆ. ΤΌΟΘΥ δῖο οὔδηροὰ ἰηΐο ἃ 
“Βοϊἃ οἵ δοΓρϑ808 πίιουν ἐμ ὁ ὮΟῸΡ9 οὗ ΚΘΒΌΓΓΘΟ- 
οι ᾽᾽ (0 6}11196}}} [8. χχυΐ. 14. 

ἩΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Τὴο ἀεήἤαηοε οὗ ἰδ υηροάϊγ: " ἩὮσΘηοΘ ἰΐ 
ογσίπαίεε; 2) ἴῃ Ἡ8δῖ ἰὰ ἀεεογίΣ ἰἰϑοϊῖῖ; 8) ον ἰΐ 
απά!.---Οοὐδ μαγηθθηδ ΤΑΔΥ Ὀθ0 αεπίεα Ὀὰὶ ποὶ 
ανοϊεά; ἰἴὶ 15 »ψο]! ἔοτ {0909 80 αΥὸ Ὧ0 Τϑϑϑ0ὴ 
ἴο μα; ἔπθα:.---Ὁη χοα] 688 α) ἰὰ ἰἰ8. »οιοεν, δ) ἴῃ 
1:18 σπογηεέίν, 6) ἴῃ 1.8 τσεαΐπε82.---  Ὦλὶ ἐπ τἱσαῦ- 
6008 μδΎϑ ἰο ὀχροοῦ ἤγουν ἰ06 μησοαϊν δῃηὰ νδὲ 
ΒΟΥ ἢδγνο ἰοὸ οσχροσὲ ἤἔγουι Οοα.---Ηδ το που]ὰ 
ποὶ ἔϑασ {86 ἀοῆδηοο οὗ (6 Πρ ΟΑΥ τασϑὺ Ὀ6 80]9 
4) ἰο οοποραῖϊ δἰ 539] ἴῃ ἰμ9 ἰοσα οὗ αοὰ; δ) (0 
ἐεαδὶ ἰῃ Οοῦς αἰ λιιϊπειδ; 6) ἰο γεοζοη Ὅροι 
Θο 8 τι σλίδοιιδη848.---ἘΠ6 ὉΠ ΟΟΙΥ ΤΠΔΥ ἰμτοδίθη 
ἴο Ρεγρίοχ δηὰ ονοσγίαγη ἐμ γ8ο}]9 χοῦ] ὉΥ͂ ἐμ οἷν 
ἀοίηχθ, Ὀὰὺ 6 ὙΠῸ ἄποισα ἀοα, ἰγϑοο ἰῇ (δ6 
τλοίε ιοογία ἴΠ6 ἰθ5ιἸπιοηΐθ8 οὗ ἰμ6 2 υΐπε σουεγη- 
“εηἰ.--[[6 τὶ οἰκο δρὸ ρυϊηθα “Όγουοῦ ΟὨ δοοουηΐ 
οὗ ἰμοῖν νἱιοϊκοά 689, Ὀὰΐ ὑπὸ ρμίουϑ Βαῦθ ἐπ Οοὰ 
Δ ἐπεσλαυειϊδΐς Πομπίαϊπ οἰ, τι ο89 Ἰἰκὃ ποτοῦ 
ἐχρίγοβ.-- -Ἴηὸ τοίγοδιηθηΐδ ἰὼ ἰπ 6 λομδε δηὰ αἱ 
16 ἰωδέε οὗ ἀοα δοὶρ ἐμ0 Ρίουϑ ἰο ογϑγοουιθ αἱΐ 
περ ἀπά απσωξεὴ ἴὰ (0 ποτα. --Ἴο τοὐἱοκοα ἀο- 
ἴπ74 οὗ ἴ186 προ αὶ Υ δορὰ ἰμ6 δέσ84ε4 σγασίομα 60η- 
ἐξεῖον οὗ ἴῃ: ῬίΙουδ. 

ΒΤΑΒΕΕ: ϑίηο9 ὈΘΙΊΟΥΘΓΒ ΔτΘ βοσυϑηΐβ οὔ σοὰ 
ὁπ δοοουπὶ οὗ ὑδοὶν σοπιο δηά ἐποῖν βρθοΐαὶ 
οα ΐηρ, ἰμῸΥ Βιουϊὰ Ὀ6 0 τηογ0 οἰ ϑοσίῃ! δηὰ 
ΠΠς ἰο ζα ΙΓ ΠΥ ἔα} ] οὶ» ἀυ 168; ἐδ6 το- 
νατὰ οἵ στδοὺ ΝΠ] δ ΓΟ} [0110 »ν.---Ἴ 9 Ρυγον δηὰ 
ἴοτΟ ΘΕΟΣ {80 ἰογο ἰο ἀοα δηὰ Ηΐ8 Βοπον, 89 
ἸΒΟΤΘ δοηϑ.| 76 ἐΠ6 ραΐὴ ὙΠ6ΓΟ πον τουδὶ 866 
δῃα δΒοδλῦ ἰπαὶ νγϊοῖ 18 Ορροϑοά ἰο ἐΐ8.--Ἴ ἢ 6 ἢ 
ἴπΘἢ 8 ἢγβί Ὀτουζηὶ ὉΥ͂ ἰδὸ ἀονὶ (0 δβυσὰ 8, 
δὲδιο παῖ (Β6Υ ρὰΐ ΑἸΤΑΥ͂ ἤγοσι θη ἐδ ἤδασ οὗ 
αοά; (δετο ἰ8 ὯῸ ὈΪΔΒΡΒΘΙΟΥ͂ ἰο0 στοαὶ αὶ (δὶ 
1867 δι ου!ὰ Ὀ9 ἀγανη πιο 1ἰ.---Τ 9 ἔσο ϑιαρίου- 
Πλθοϊδ ἩΠῚ6ἢ ἸγΟΥ] ἀἸπρ5 μᾶγὸ ἰοαγηθαὰ δγθ ἰὸ ἀο 
ΕΥ̓, δηὰ δρϑαὶς οὐ δηὰ βδοοὔῦῇ ἰμοϑδθ ΜὙὼἃο ἀο 

--ἶΝΟ δἰ ἰ8 ἰοο βονγίὰ ἴον α χοάϊθβϑβ ταϊηά, 
18δὶ Βο δῃουϊ ἃ ΦΌΒΟΥ ἴΐ---ἰϊ 186. 411 ϑροτὶ ἐο Εἰπι.--- 
Αάδογ τηϑῃ ἃγϑ βο βασἀϑηϑά, ἐμαὶ, δἰ βουχὰ οὐοτ5 
Εἰτο ἰμοπὶ κοοὰ δάἀνίοθ, γοὶ ἐμ 6 ἤγοια ουἱ! δσυβίοτα 
Τα)θοὶ (80 Ὀοδὲ δῃὰ οἰιοοδο ἰδ γογβϑὶ. Ἦ  βΒμουϊὰ 
ΟΡΡοἕ ἰδ9 τυ οἵ ϑαίδῃ δηὰ (9 ϑπιὶιγ οὗ (89 

νου] ἃ τ! ἰδ 9 σοοάποδε οἵ Οοάᾶ, ᾿υϑὲ 88 γό 
1940 6Θ04᾽5 ἰγυϊῃ αχαϊηβὶ ϑαίδη᾽ 8 1169.--ὟὙἿ ΒΟΡΘΥΘΡ 
Ἧ ΓΛΔΥ͂ ὍΘ, ΥὙ 8ΓΘ γοίὶ βυγγοσηοα ὈΥ ἰΠο χοοὰ- 
Ὧ088 οὔ Οοὰ, 98 (10 Ὠθδύθηϑ ΘηΘΟΙΏρ8438 0.8.--Ὁ 
ΤΌσθτο ἰ5 ποις τοῦτο ρυθοΐϊουϑ δηὰ να]υδθϊο [0 
ἐο Ομ τι ΐδα ἰῃ οᾶυθῆ οὐ οὐ ϑϑῦιΐ, [ἢ δὴ {10 
βοοάηο89 δι σζτδοθ οὔ αοα, νΒδησδ6 Α]Ϊ [ι͵8 88}- 
ταϊϊοη ἰῇ ἰἰπ9 δηὰ θἰθγΏ  Υ̓͂ δρνίη9.---Ἴτὰθ 
Ομτιϑυϊδοίΐν ἰ5 ποὶ ἃ ἀϊβαζγθοδῦϊο ἰἰπς, Ὀὰὶ ἢδ8 
ἴΏΟΓΘ ΟΥ̓ ἰὰ ἰξ, ἰδῆ σδὴ Ὀθ ἤουπηὰ ἴῃ [6 ψ|0}9 
ποῦϊά, δι βου 0818 0. 8. οοποθδὶϑα ἔγομι ἐἰ10 
6Υ88 οὗ (Πὸ ποτ])ᾶ.---οὐ σδὴ ᾿ἰ{ υὉΡ δγζαῖϊῃ {Π6 
ῬΟΟΡ πιδὴ Ὑ[.0 835 ὈθΘη οδϑὺ ἀονῃ 10 ἐδ9 στουπὰ 
ὉγΥ (86 ρῥγτουά δα; Ὀυὶ γ0 οδ δΒοὶρ ἐμαὶ ϑη 
ἊΡ δρδὶη, πῦοπι αοά 898 σαϑὺ ἀονγῃ ἰηΐο 16 
8Ὸγ85 ᾿-ὉὌἘΓ ψ͵ὸ τὸ ἰη (ἢ6 ΨΑΥ͂ οὗἁὨ ἰἸἰΐδ, (88 απὰ 
οἵ ἀοα τυϑί Κορ 8 (θγο, δηα ἴῸΓΣ (18, οΘοῃϑίδηςϊ 
ῬΓΆΥΘΡ 18 ὨΠΘΟΘΘΒΑΥΎ. 

ΟΒΙΑΝΌΕΒ: Α8 νὸ δ].0υ] ἃ Ῥτδν ον οὔὖῦ Δάγοτ- 
ΒΑΥΪΟΒ, 88 ἰἴοπς 88 ἔμογθ ἰδ ΔΩΥ͂ Πορο (δαὶ ἐπ ΟΥ̓͂ 
ΠΙΑΥ͂ Ὀ6 Ὀτουρίι ἰο Τοροηΐδησθ, 80 ἰἐκον 186 νγ6 
ΤΑΥ͂ ὈΓΔΥ δβαϊηδὶ θη θη ΔῸΥ ρίὶνο μοοά 
ονϊάθηοθ ἰμαὶ ὑπ 6 δῦ θη ΓΟ λα υἰιο νυ] Υ 
Βατάἀομθα δηὰ Μὶ}} πόύϑὺ δοῦλο 0 γϑθρϑηίδηοθ δα 
ΘΟΩΥΘΥΒΙΟΏ; ὁ δου ἡ γοὶ ἰδία δάγοθ ἰθϑὶ 9 
διάκο ἴ00 ΓΑΒΕΪΥ δηά ἴοο ϑ00ῃ δυά ποῖ τοραγὰ ουν 
ον τογνοηροίαϊ [06]1η5ρ8 495 ἃ ΠΟΙΥ Ζ2Ζ68].--- 
ΒΟΉΝΕΡΥΕ: 786 Ἰηθτοῦ οἵ αοα 15 ρ͵ΓΟΔΙΘΓ ἴθ δὰ 41} 
Βἷ8 ποῦῖβ: ΜΈΝ Ζει,: ποη αοα᾽Β ψογὰ ͵8 Ἰοὲ 
ἔο, ἰμογο ἰ8 πὸ ἔθαν οὗ αοὰ Ἰοῖϊ.---ΑυΡΕΒΒΤΑΡΤΥ: 
Νοῖὶ ΟὨΪΥ {86 υπ ροῦν πᾶγο ἴδ 115, Ὀυ 116 τ|186 (ἢ 9 
Ῥίουδ; δα} (πο Ἰδιίον δ 180 αζαδὶῃ, [8.6 ΓΟΤΘΓ Ὠοῦ. 
- ΟΒΑακε: μοῦ 8 πιδὴ ἰοατοδ Οἵ τ0 ἴοδν ἀοα ; πὸ 
Β'ῃ ἷβ ἰοο ρχγοδὶ ἔοτ δἷῃ).---ὈΙΚΤΒΊΜΑΙΒ; ΙΓ σοὰ 
8 [ὃ 6 οπηἰδῖη τ 6006 8} ΟΌΥ 70 Βργίΐη 8, μοι ἰ πα 
68 ῬΥΘΥΘΌΪ ΟἿΥ 70γ.-“ΑἜΝΌΤ: [ἢ δ]|} ἰγοι Ὁ }69 
ΒοΟνΘΥΟΡ ἷχὰ οὐ ἀθθρ οὐ Ὀγοδὰ οὐ ἰοῆρ (ΠΟΥ͂ 
ΠΔΔΥ δ, Θοα᾽ 5 ργδοὸ δηὰ (συ ΓΘ 8.1}} σθαι 
ηὰ πἰχκθοσ.- - πο ῦσκ : ΗΟ βνδοίουθ ταιιϑὲ {ἢ} 6 
πίη οὗ Ὀίνίηθ δασθ Ὀθ δβίησθ ἰξ ἱποίιιἀθ8 ηοὶ 
ΟὨΪΥ τιθῇ Ὀυιὶ οΥΘ ἢ ἰδ Ομ] Ὀθδ58(8 ἴῃ ἰἰθ Ὀγοδι 
δδάον.---8΄ηοο 4}} σοοὰ (Βὲπ5 νν ϊοῖι πη θ ἢ ΘὨ ΟΥ̓ 
δοῦιθ ἔγουι αοά, ἐμο οἰἰἸάγϑη οὗ αοα πιαῪ ἴα ἴδοι 
Ὅο Βῦγθ (δὶ (6 Υ νυν} 1} οἱ Ὀθ0 186 188 ἰ0 ἤϑοοῖνθ 
ἰθπιὶ ὙΔΘΏ ὑΠ6Υ͂ δ. αἰδιτὶ θυ οα.----Νοὸ οηθ 888 
ΟΥ̓́ΟΡ ἑουηὰ Οοα οἀχοορὶ ἰὨτγοικὶι Θοά.--αὐξν- 
ἸΗΒΕΒ: 6 νυν] οἰςθ ἢ 658 866Π15 [0 ὈΤΟΥ͂ΑΙΪ ΘΥΘΥΥ- 
ψοτα, ἐὺ 18. ΟἿἹΥ δρρθᾶγδιιοθο. ἀοὐ᾽β ἰουθ δηὰ 
τἰ κι θοῦθη 6885 {01} τὰ]6 (ὈΥΘΥ͂ΘΡ.---ΙΒΡΌΒΊΙΟΗ: 
ΤΌΟΒΘ δύο {60 ἰγὰθ βογυδηίθ οὔ ἀαοά, ἰο νἱιοῖὶ 
αοἂ εκἶνοβ {6 ὀχ ρογίθῃσθ οὔ ἰδ πηι γϑίονγὶ ϑ οἵ Ηϊϑ8 
πα χάοαι, ἐπαῦ ΠΟΥ͂ ΠΩΔΥ Ὀ6 8Δ0]6 ἴο ἱπιραγὶ (61 
ἰο οἴου 8.-- -Ηδ νῇῃο 89 πον ἷ8 ἰγθαϑυγο ἴῃ 
αοάὰ, δ58 π0 ἤθαν οὗ ουὸνῦ Ἰοδίης ἰἰ.- ΠΤ αυβ: ΤῈ 
ουτίο!ὰ δοπαϊιίου δηὰ δάναμποο οὗ βίῃ : 1) ϑοσυὶ- 
ἴἰ.40 ἰο δίη, 2) δϑουγΥ ἴῃ δἷη, 8) ᾿γίπᾳ δηὰ 
ΒΥΡΟΟΥΡΙ8Υ.) 4) Βαγάμϑθϑ δηὰ οὐάυγδου οὗ ποϑοί. 

[Μαάττη. ἨΈΝΕΥ : Οπιϊβϑίουβ τὰκ ὙΔῪ [ῸΣ 
δοιμτηϊβδίοηθ. θη πιθ ἰ6ΑΥ0 ΟΥ̓ ἀοΐηῃρς κοοὰ, 
Ἰοδυθ οὔ ργαγίη, ἰοᾶτο οἱ (ποὶς δἰϊϑηάδησο οἢ 
Θοὐ᾿ 8 ογάϊπλμοοβ, δηὰ ἐμποὶνρ ἀυὶγ ἰο Ηΐαι, [89 
ἀοΥδ] 6 ϑΙΪΥ πδῖτοβ ἐμ θαὶ 8 δροηίβ, ἰδ ἰπβίγυ- 
τοϑηΐδ ἰὸ ἄγαν ἰἢο86 ἐδαὶ νὶ}} Ὀ6 ἄγανγα ἰηἰο βίῃ, 
δηά {8086 ἐμαὶ τὙ1}} ποὶ, ἰο ἀταν ἐπι ἰηίο ἰγοῦ- 
Ὁ16.---ἼΓ δἰ ἀἰὰ ποὺ δβἰθοὶ ἐποὶν Βοαγίβ, δὰ 
Ὀγδζθὴ ὑμποὶν ἔδοϑδ τὶ ἢ οὈδιϊΔοΟΥ δηὰ ἱπιρυάθῃοο, 
ἐπ ογ οου]ὰ ποὶ 40 οἱ ἴῃ ὑμοὶν ΟΥ̓ ψ8Υ8, ἴῃ βυοἢ 
ἃ ἀϊτοοῖ Ορροβί(Ἰο ἰο 411} (δὶ 18 19. δΔηα ρσοοά. 
--ἰ Ὁ Οοὐ᾽5 τηογοὶθ8 ψογο δοί ἴᾷ ἐδθ ΠΘΔΥΘΏΒ, 
ἐπδὲ ἰθ, ΘΓ 0} 7 δΌοΥΘ ἰδ τιϑγοὶθδ οὗ Δ οσζϑδ- 
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ἴατο, Ηο πουϊὰ Ἰοῃς ὁΓ6 ἐδὶβ δανὸ ἀγοσῃϑὰ (ἢ9 
νου] δραίη.-- μοῦ 8 ποΐ τορᾶον μαι αοά ρῖνοθ 
ἔοοὰ ἰο Ὀδὰ τηοπ, ἴον Ηδ ἔδοϑαβ ἰδ Ὀγαΐο ογθᾶ- 
ἰυΓ68: δπὰ ἰοὺ 8 ποὺ ἔθ Ὀυΐ ἐἰμαὺ ΗΘ ν1}} Ῥγο- 
νυνἱὰθ νοὶ ἔος χοοὰ πιθῃ.---ὰ ρνδοίουῦβ βου], 
ὑΒουρὰ 53.1}}} ἀοδὶ γίηρ οτο οὗ αοα, πους ἀθβίγϑϑ 
ἸΔογο ἔμδδὰ Θοὰά.--Ἴ6 ρἰθαϑυγοθ οὗὐὗἨ 801η86 δΓ9 
βιληϊκίης ρυάά]ο ψαΐοθν: ἰἴο8θ οὗ ἔδὶ ἢ ἀΡ6. ΡΌΣΘ 
δηὰ ρῥἰοαβδηΐ, οἶθανῦ 88 ΟΓγβίαὶ, Ηδυ. χχὶϊ. 1.-- 
ΒΑΒΝΕΒ: ΑΙ] δ'ΝΑΥ ἴγοπι ἀοὰ 18 ἀαγὶς ; 4]}} πρᾶν 
Ηἴαι ἰ8 ᾿ἰσιί. 1 ὑμογοίογθ νγὸ ἀθβῖγο ρη θυ (89 
Β 0} 68 νυ! ρογίδίη (ὁ ΟΡ βαϊνδιίοῃ, ἰὺ ταυϑὲ 
Ὅ6 βουσί ὉΥ 8 ἀϊγοοὶ δῃ ἀ θᾶ ΔΡΡσοδοΣ ἰο Ηΐμ ; 

διὰ (86 πιογθ Ἧ6 σδῃ 1080 ΟὈΓΒΘΙΥ͂ΘΒ ἰῃ ἐπ ΒΡ]6ῃ.- 
ἄοτα οὗ Ηἰβ ἰμγοηθ, (ἢ 9 τΏΟΓΘ ἯΘ 88|84}} υπὰοΣ- 
ϑἰδπὰ οὗἉ ἰγυίῃ. --- ΕΔ 1} οὔμδη σοηγνοτίβ (}.6 ργοιῖ- 
868 ἰηΐο ΤΘΑΙΪΥ ; δά ἴπ ἰδθ τίσιν δης] οἱ ρα. 0 ἢ8 
δηὰ ἰδμο οογίδίῃ μοροϑ οὗ ποανθα δ'ηρθ δηὰ το- 
)οἶοσο8 48 ἰἔ 1 νγοῦο δἰσοδὰν ἰῇ ΟἿΡ Ῥοβϑθββίοῃ,--- 
δι οἱ ραιίηςς ΟὨΪΥ ὉΥ͂ 8 ΤῈ Βββογί ἀδύβ, ὑγϑεῖκδ, 
ΟΥ γοαγβ, Μιδὶ ὙΠ οογίδίγ 6 ΟὐγΒ.---Ξϑ Ρ "- 
ΟΕΟΝ: δ δαίἢ (μ6 ἀθγ1} ἴον μὶ9 Ὀ6ά -Γ6]οῦν ν᾿ ΒῸ 
᾿ἴ1ι68 δροὰ δηά βοϊιθηοβ δοῦν ἰο 8]8}.--- Βαὶκ ἀθ- 
τἶνϑθ Ὀοΐἢ Ἰἰχθύ διὰ |ἰἴθ ἔγουλ αοἀ, δὰ ΒοΩσ6 8):6 
οὶ ΒΟ Σ ἀἰθ8 ΠΟῸΡ ἀφ εκ 6ῃ8.--Ο, Α. Β.1 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΧΌΥ͂ΙΙ. 

Α Ῥεαΐπι 97) δαυϊά. 

1 Ἑτοΐ ποὲ ἐμ γβο}  θοοδῦ86 οὗἁἨ 6.1] ἀΟ6ΓΒ, 
ΝοΙΒοΣ Ὀ6 ἴμδοὰ οηνίοιβ αραϊηβὺ (86 ᾿ΟΥ ΚΟ ΥΒ οὗ ἱπία γ. 

2 ΕῸΡ {ΠΥ 5881] βοοῃ Ὁο ουΐ ἀονγα ᾿ἶϊκο [86 »τδβ8, 
Αμὰ σψίθοῦ 85 [89 ζύϑοῃ ΒουΌ. 

8 Ττυθῦ ἴη [86 ΟΕΡ, δπά ἀο ροοᾶ ; 
80 881} (μοὰ ἀν)6}} ἴῃ {μ6 Ἰδπά, δηὰ γον τμοὺ Β84]} "δ δὰ, 

4 Το] ρσμῦ ὑΠγ86}} αἶβοὸ ἴῃ 6 ΠΟΕΒΡ ; 
Απά ἢ 5888]}} ρσῖνο [66 186 ἀοδῖγοϑ οὗἩ (μῖηθ Βοασί, 

ὅ Οὐπαμῖ (ΠΥ ΨΥ ἀπίο {86 ΠΟΕΒΡ; 
Τυταυβί 4180 τῇ Εὶπὶ; δηα δ6 8}}8}} Ὀτῖπρ ἐξ [0 Ῥ455. 

6 Απά ἢὯθ 888}} Ὀσίηρ ἔογίἢ (ὮῪΥ τὶρ ὐθουϑη 688 ἃ8 (86 ΠρΔϊ, 
Απα [Ὡγ Ἰυάρηιοιῦ 88 [86 ποοῃ-άδγ. 

1 Βοϑῦ ἰπ {Π6 ΟῈΡ, πὰ ψαἱῦ ρα. }}}} ἔῸΓ αἷμα: 
Ετοί ποῦ {Πγβο] ἢ θθοδιβο οὗ Ὠἷπὶ ὙΠῸ ῬΓΟΒΡΟΓΘΙ ἴῃ ἢ5 ΜΑΥ, 
Βροοδυβϑο οὗ {86 τηδὴ ἘΠῸ Ὀγηρο οί τ]οϊκοα ἀθν οοϑ ὕο Ρ838. 

8 Οἴδ880 ἴσγοιῃ δὲ Ονδ Δηα ἔΌγβακο τγδί : 
Ετοῦ ποὺ ὑπ γθοὶ ἢ ἴῃ ΠΥ Ϊδ6 ἴο 0 671]. 

9 ΕἘῸΓ 601} ἀοΟΥΒ 8}}4}} Ὀ6 ουὐ οἵ: 
Βυὺ (μοθο ἰδαΐὶ ψαὶῦ ροι [86 ΟῈΡ, [ΒΟΥ 88.811} ἱπμοσῖς (86 ΘΑ, 

10 Εον γοῖ ἃ 1116 ψ 116, δπὰ (86 σ]οῖκοά δλαϊ ποὶ δ: 
68, (μοῦ 5|8}0 ἀ1]ΠΠρ ΠΥ οομβι ον Ϊ8 ρ]δοο, δῃὰ 1ἰ δλαϊξ ποῖ δα. 

11 Βιυὶ ἐδμ6 πηροῖς β41} ᾿η μοῦ {π6 Θαγί ; 
Αμπά 888}} ἀθ] 1 ρ ὐ ὑμΒηλβοῖνοβ ἴῃ (86 δουμπάδηοο οὗ Ῥ6δ0θ. 

12 Τῇ πιοϊκοα ΠΟΗΘΕ δρδϊηδ ὑἢ6 ἢππὶ, 
Απά ρσπαβμοί 

18 Το 0 Εν 888}} Ἰδιρῇ δὖ μἷπὶ: 
ΕῸΓ δ βϑοίμ [ῃδὺ εἷ8 ἀΔΥ͂ 18 Θουληρ, 

ὍΡΟΣ ἴπὶ ψ ἢ 18 ὑθοίὶ. 
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14 Το πἰοἰκοα αν ἄτανσῃ ουἱὐ {Π6 Βποτγά, δα αν Ὀθηΐ {πον ὈΟΥ͂, 
Τὸ οαδϑῦ ἀονγῃ [86 ῬΟΟΙ δηὰ ΠΕΡΑΥ, 
Απά ἴο 5]4Υ 7 βυ οι 88 θ6 οὗ υρτὶρῦ σοηγογβαίίομ, 

15 ΤΉΟΙΡ ϑυνοσγα 888] ϑηΐοσ ἰηΐο ὕΠ6 Ὁ οὐ ᾿ϑδσί, 
Ἀπ {Π6 1 ὈοΟν8 8.181} Ὀ6 Ὀτόΐοη. 

16 Α Π|}6 [πα 8 τὶρ αὔθουβ τηδη μαι 18 θοῦ 
ΤὭδη [ἢ6 ΓΟὮΘ8 ΟὗὨ δὴν συ] ϊκοα. 

11 Εὸγ [6 δύτὴϑ οὗ {86 ψὶίοϊκοα 5}4}1 6 ὈγοΟΪκΘ ἢ: 
Βυὶ τ[Ὠ6 10Ἐ}Ὁ υὑρβο]άθίῃ ἐδ τἰρὐθουβ. 

18 Το 0} Κποποί ἰδ ἀδΥ8 οὗ πὸ ἀρτίριῦ: 
Απά {πον ᾿πμουϊδηοθ 8841} Ὧθ ἴὉΓ δυο υ. 

19 ΤᾺΘΥ͂ 888}} ποὶ Ὀ6 δϑῃμδπιϑὰ ἴῃ {Π6 601] {{π|6: 
Απά ἴῃ [6 ἀδγΥ8 οὗὨ Ἀπλῖπ6 {Π6Υ 58}8}} 6 βαϊβῆθϑά, 

20 Βυΐ [86 Μ]οΙΚΘα 8}14}} ροσίβΏ, 
Απά (86 ϑῃθιοδ οἵὗὁἨ [ῃ6 08} δλαϊ δὲ 88 ἰῃ6 ἴα οἵ ᾿διι9: 
ΤΙΘΥ͂ 81}8}} ΘΟΠΒΌΠ.Θ ; ἰηΐο Βίβοκθ 8.18}} [Π6Ὺ ΘΟΠΒΊΠΘ 8 ΔΥ. 

21 Το σὶοκοα Ὀοστονοί, δπα ραγϑί ἢοὶ ἀραὶπ: 
Βαυὺ (86 τἱραῃύθουβ βου θυ ἢ ΤΩΘΓΟΥ͂, δπὰ ρίνοί. 

22 ΕὸῸν διοΐ αϑ δὲ Ὀ]οβ9θα οὗἨ τ 888] ἱμ μοῦ ἐμ6 ϑδυί ; 
Απά ἐλον ἐλαὲ δὲ ουτδοα οὗ Εἷπι 84}} Ὀ6 ουἱΐ οὔ 

29 Τ|6 βδβρϑ οὗ 8 σοο τάδῃ δτὸ ογάδγοα ὮὈΥ {πὸ "ΟῸΒΡ : 
Αμὰ δὲ ἀοΙρ οι ἴπ 19 ΜΆΥ. 

24 Τουρῇ Β6 [8}1, ΒΘ Β8.}8}} ποῖ 06 υἱοῦ! οαϑί ἀο ΤῺ : 
ΕἘὸν ἰδ8 10 Ε}Ὁ ὑρβο] οι ἀΐηι εὐὐξδ, 18 μδηα, 

29 1 ανα Ὀθϑὰ γουηρ, 8πα ποῖο δὰ οἱ ά ; 
Υοὺ αν ἴ ποῖ βϑοὴ {9 στ σπίβδουβ [ΌΓΒΆΚΘΗ, 
ΝΟΣ 18 βοϑα δερρίηρ Ὀγθδα. 

20 Ηδ ἐβ ουϑὺ τογοιία!, δηὰ ἰΘ μα 6 (ἢ ; 
Απὰ 8 Β6βα 8 ὈΪ]οββϑα. 

21 Ἰθοραγί ἔγοτῃ 6Υ1], δῃὰ ἀο ροοᾶ ; 
Απὰ ἀγ6}}] ἔθου ΘΥ θυ Δ ΟΓΘ. 

258 ΕῸν ἰ86 100 ΕὉ Ἰἰονοϑίδ Ἰυαρτηθηῦ, 
Απα ἔογβα κοί ποῖ [ἷ8 Βδ] 18 ; 
ΤΠΘΥ δΓΘ ὈΓΟΘΟγυ α [ὉΓ ΟΥ̓́Θ: 
Βυϊ {Π6 βορὰ οὗ {μ6 ψὶ]οϊκοα 58}81] θὸ σαὺ οὗξ 

29 ΤΙ σὶρ ὐθουβ 8.18}} ἱπῃθγιὺ (μ6 Ἰδηά, 
Αμὰ ἀ76}} {μπογοΐῃ [ῸΓ Ὁ Όσ. 

80 Το πιουτὰ οὗὨ [86 τἱρμύθουβ ὁ μκιβρ ΜΠ] Βά τα, 
Απαὰ ἷ8 ἰοησαὰθ {Δ ] κοῦ οὗ Ἰυαρηηοηῖ, 

91 Το ]ὰν οὗ δῖ9 αοἀ ὦ ἴῃ 818 μοδγὶ ; 
Νοπο οὗ [ιῖ8 βίθρϑ 888] 8]146. 

82 Το τιοϊκοα τυδίομοίῃ [86 τἰρσμύθουβ, 
Αμπα βθοϊκοί ἢ ἰο βία  ἶπι. 

δὃ ΤιΘ 050 011] ποῦ Ἰεανα Βἷτα ἴῃ 8 Βδηΐ, 
Νοῦν οοπάδιμῃ ἷπὶ 6 η Ἀ6 8 Ἰυάρεά, 

84 αἰἷξ οα {0 Τ,ΩΟΕΡ, διὰ ερ. ΐβ ὙΆΥ, 
Απά ἢδ 8}8}} οχδὶὶ {866 ἴο ᾿ῃ μοῦ ὑμ6 ]4η4: 
Ἄδα ἰμ6 νιίοϊςοα δγὸ ουἱ οὔὝ, [Βοὺ 88] 866 ἐξ, 
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85 1 Βαγθ βϑοὴ [86 ψ]οἰκοα ἴῃ ργϑαῦ ῬΟΥΤΟΥ, 

ΤΗΕ ΕἸΆΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΆΑΆΓ ΜΒ. 

Απά βργοδαϊηρ ἰπ56} ἢ 116 ἃ ργθθη ὈΔΥ͂ {766. 
86 Ὑϑῖ δ ραββϑα νύ, δηὰ, 1ο, "6 τσαϑ ποῖ: 

Υκ6, 1 βουρδύῦ δἶπι, Ὀυῦ μ6 οου]ὰ ποὺ θ6 ἔουπά, 

871 Ματκ (μο ρεγίθοί πιαπ, διὰ βϑμοἹα 156 ἀρχίσῃ : 
Ἐὸγ ἴμ6 οηά οὗ ἐλαΐ τηδη ὦ 

88 Βαυϊΐ ὑῃ6 ὑΥδΏΒρ ΘΒΒΟΥΒ 8881} 
Τῆι δηὰ οὗ [86 νἱοϊκκοα 584}} ὃ6 ουἱ ΟἿ 

᾿ ἀρβἰτογοά ἰοφοίδοσ: 

89 Βαυὺ [Π8 βαϊναίίοη οὗ [86 στ ρείθουβ ὦ οὐ ("6 [ΟἘΡ: 
Ης ὦ ἱμοῖγ βίγθηριῃ ἴῃ {86 {ἰπ16 οὗ του Ὁ]6. 

40 Απὰ {Π6 [.0ΕῈ} 88}8}} μοὶρ {μθπ|, δῃὰ ἀθ! νοῦ ἐμθὰ : 
ΗΘ 888}} ἀδἰῖνος [μ6πλ ἔγτομι [86 σοίκθα, δῃὰ βανο {βϑια, 
Βοοδυδθ (ΠΟΥ͂ ὑγυδὲ ἴῃ Ὠΐπι. 

ἘΧΈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1τ8 ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.--- ὁ σ6Υ- 
ἰδἰ ἢ] οαπποῦ 68}} ἐμ Ῥβαὶὰ ὁ Τμοοάϊογ, δαά 
ΒΔΡΑΪΥ ἃ ἀἰάδοιϊο Ῥααὶπ), ΕῸΡ ἰξ ἄοθα ποί, 88 ἱΐ 
ΓΘ, αἰδαν ἀομδίςΣ οἵ ἀοά᾽8 τ χῃίθουθ χογδγη- 
ταϑοὺ (0)6 ἢ οἰ16), νι ἷσ δγθ βοϊνοὰ ἰη 8. χ]ϊχ., 
δηἃ 801}} ποῦ ἴῃ Ρ8. ἰχσὶϊὶ. Ὀαὶ ᾿ξ ἐχλογίς ποῖ ἰο 
Σἱοἰά ἰο ἔδοἸϊηρβ οὗὨ ἐϊ λυπιοῦ δχοϊϊοὰ Ὀγ ἐμ δρ- 
ῬΑγοηΐ ΡΓΟΒΡΟΥΙΥ͂ οὗὨ (6 ρα ΪγΥ ; αἱ ταί ον ἰοὸ 
ἰγαϑὺ ἴῃ (6 ῥγοίθοίίΐοῃ οὗ αοά, ἰδ γχἱιίθουβ 
ΔΦυάκο, δῃηὰ ἰο Ῥϑγβονοτθ ἰη ἀοΐης ποοά, νἱϊἢ (89 
ἈΒΒΌΓΔΏΟΘΘ οΟὗὨ ἴπ6 ὅπαὶ δηὰ οἵϊιθῃ ὑοῦ  βϑυάάρη 
γαΐϊῃ οὗὁ (89 τὶοκοα, δὴὰ ἰδ ϑυσθ ἀθιἑ γογϑηοθ 
δ πιδοϊο] ἃ Ὁ] οϑϑίη σβ οὗ ὑμ6 ρίουθβ. Απά (656 
ΟΧΒογίϑιϊοη8ϑ δῇ οὐ ἀονοϊορεὰ ἰπ δ ἀϊάδοιϊς 
ἴογτι, ΟΥ ΘἸΔΌΟΡΑΙΘΙΥ ῥγογνθαὰ, δυΐ (ΠΟΥ δγθ οχ- 
Ῥτοϑϑϑὰ ἴῃ ἃ ἴὉγπὶ σογγοϑροπάϊης ψἰτὰ (δαὶ οΥ̓ 
γοσετνδε, ἰὰ τουηἀοά οἷδιλ865 Θαδῖ ν᾽ Γοθιη οΥοά, 
τσ ἰτοϑὺ οὗὨ (89 βᾶπιθ (μοι δα ἴῃ γον αἰΐ- 
ἴογοπὶ πὰ οἴϊθη δζγθοϑϊο ἄχυγοβ, δὰ ἰυγηδ οὗ 
ΘΧρτοββίοη ; δῃὰ {ΠΟΥ͂ ΔτΘ 80 οοῃηοοίοα ὮΥ 8η 
αἱρλαδειίοσαὶ ἀντταυροτηοηϊ, {πὶ “ΒΟΥ Βδηρ ἰο- 
οἴ 0 ποὶ Χ}}}}6 ΤΠ ΔΏΥ ὈΓθοΐουΒ βίο} 68 ΟΥ ΡΘΑΤ]8, 
ὙΪΘὮ ΔΓΘ Βίγυηρ ὁπ ὁπ6 δἰγίπς ἴῃ ὁπ πϑοῖς- 
606 (ΑἸπιγτναϊὰ). Το νϑγβ98 οὗ ἵνο ᾿ΐωθβ δύο 
88 ἃ ΤῸ]6 αἰϊοι(οὰ ἰο φασὶ Ἰοϊίον, δηὰ ἰηἀοοά 80 
παῦ {πΠ6 ῥαγίβ οὗ {16 ἰοἰγδβέϊοβ δἂγὸ οοῃποοίοα 
ΤῊ ΟὯΘ ΔΏΟΪΒΕΡ ἴῃ 86η86ὸ. Ὑαοὶ ἰπἷ8 Ῥβδί: 
᾿ΠΚονγΐδο, ἂθ (86 ῥτουίουβ δὶ ρῃιαθοίϊοαὶ Ῥδβαϊτιϑ 
(Χ., ΧΧΥ,, ΧΧΧΙΥ.), 85 ΤΠΔΌΥ ἀονίαιἱοἢ 8. ἴγοιτι 
86 σὰΪϊθ, τ ιῖσὶι ἀγὸ ὨΑΥΪΥ ἰο Ὀ6 οχρΙαϊ θὰ ἔγοπι 
ἃ ὈῬγοοοηοοϊγοα ρῥΐδη, δπὰ ψίιἢ σοΐδγοηοθ (0 [86 
ΠΌΠΙΌΘΣ ἰ6ἢ 88 ἃ 5160 οὗ ννῆλι 8 ρογίεοὶ δη δοπι- 
Ρἰοίθ ἴῃ ἰἰβοὶῦ (Ηδηρβί.). Το νϑσβοβ 7, 20, 84, 
ανο 686} ΟὨΪΥ (ὮΓ6Θ 1168 ἴογ (δ! δογγοβροῃάϊης 
Ἰοίίογα, Ψ ἢ 1]18ὲ (Π0 ἸοιύοΥ8 ) δηὰ Π παν βίγορϑβδ 
οὗ ἅνο Ἰΐπδβ ἱπ ἐτο Υ6Γ868, γεῖ 80 ἰμδὶ (Π6 26} 
ΥΟΓ86 οὗ {10ὸῸ 11Π65 10]10 728 1ῃ|6 ἐν διϊοι (τον. 28), 
γὨ1]δ. (80 401} γόγβο οὗ ἔβγθο ᾿ΐμϑβ ζ0]]ονν8 ἐδ 6 
ὅθι γϑῦβο τΐΓ ὑπὸ ᾿ἰπο5. ΤΊῆῊἠ ἴθ υδοὰ ἐνΐίοα, ἰη 
ΥΥΒ. 14 δηὰ 1ὅ. Μ' ϑθοπιβ (ὁ Ὀ0 τϑαίῃς, Ἀπὰ ἴῃ 
ἰΐϊ8 ΡΙασθ Ὁ ὈΣΠΙΒ ἃ Ἰοηρ Βίγορο ἰῃ υϑγβ. 27, 28, 
29, Ηονουον, ἐπ γῸ δϑϑῖηϑ 0 Ὀ6 ΠΕΡΘ ΤΊΘΓΟΙΥ 8 
ἔλ186 ἀἰνίβίοη οὗ {Π6 τασβϑοβ. [{ (89 ΠΟΘ δίσορθ 
18 Ὀοσυῃ ἴῃ (116 πιϊἀ 16 οὗὨἨ 6 Ῥτοδβοηὶ γον, 28, ἱϊΐ 
ἷβ ποὺ ὨΘΟΟΔΒΘΡῪ ἰ0 ΒΌΡΡΙΥ (6 πιϊβδίρ δίγορ ἢ 

ὉΥ οτδδίη ς Ὁ οὔ [μὸ δγβί ποσὰ Ὁ»} (Β6]16ν- 

82}, Αἰείγις 5. 121); πὸ ὨθΘθα ΟὨΪΥ ποῖ ἴο δοπηὶ 

(89 ανιεά (Μδιγθυ), δ γὸ ἀο ποὶ οουπὶ {80 ὕαν 
οὗ τοῦ. 8θ. Τΐβ ὀχρ᾽δηδιίοη ἰδ βία ρὶον. ἰδ π 
(86 δυρροϑί('οη ἐμαὶ ἃ οἴδλιιβο 88 ζ4}]9ὴ οἱ δἴψεσ 
ΥοΥ. 28 ς, ΑἸΙΒουρῃ 86 Βερί., Ξγηω., γα]. πανθ 
ΒυσἢΒ 8Π Ομ: ὐημδίξ ριιπίεπίωγ, δ8 ἵ 1807 δὰ 

τοδὰ ΤἼ9) Ὁ (ὔδρρ., Ενναϊὰ, οἱ αἰ.), οΥ 
ΘῪΡ (ΕἸΣ α). Ὀς ποία Βα5 ἴακοῃ Ὀδοὶς ῖ5 
Βυρροδίιίου ἰμαὐ [86 τ ιοϊςοὰ δύ Βοαί θη δηὰ 1} 6 
τἰ κΐθουβ ΔΓ 6 8, 88 ἰῃά θεὰ ποιμίης ἱπάϊςαιοβ 
ἱπδὶ (80 ροοὶ σοτηογίοα πὲ ζο]]ονγ-οἰ εἰ σοη δ, ϑυΐ- 
ἔονίπρ υπάϑγ {86 ορργαβδίου οὔ «ἃ ἰοζοίζη γοΐεα. 
0 (δ 6 ρῥγοβροοί οὗ ἃ ερβοὰγ οἴδηρο οὗ Του ὰῶθ 
(Βοδθηπι}]6ν). ΤμοΓΘ ἈΣΘ Ὧο Τοΐδγθησοβ δὶ αὶ, 
ἐπδὶ οδπ 6 ἰγδοθὰ (Η αρξε]4), ἐο δυοῖν τοίου 
88 οοσαγτοά ἴῃ (ἢ βιγγίϑδη ορρτοββίου (ΟΪβὶν.), οὐ 
νου]ὰ βαϊν (μ6 ξονογηηθηὶ οὗ θανίά (ῦὲ ὕει(ο). 
ΤῊΘ οοπίθηί(β Ἔν. ἰθδὰ χδίμοσ ἰο ἃ ρογὶ οὐ ῥσῖου ἰὸ 
[86 σοπιροδβίτἴου οὔ ()6 ὈοοΚΚ οἴου, (μδπίο ἃ ροεγϊοὴ 
Βα ὈΒοαυδηὶ ἰ0 {}}}8, Θὰ Ὠοί δἱ 41} ἰοὸ "8 χουν νοὰ 
Φον θὰ ἀορπιαίί δια " {ἘΠΕ 5): Απὰ, 85. ἰξὲ Β85 
ΔΙγο αν ὈΘΘῺ ΤΟ γα, ποῖον (86 αυἱοὶ ἀϊάδο- 
εἷο ἰοῃ9 ὯΟΡ (6 ΔἸρμδθοιϊς ἤογαι Ἰοδὰ ἰὸ ἃ Ἰδαῖον 
Ῥοτίοα οὗ σοπιροβιιίΐϊοηα. ὙΠ τϑαρθοῦ τὸ (86 
ΓΘ Β6 ὈΪΔΏΟ05 ἩΪΓ Ῥγον. ἰἰϊ. 8]: χυὶΐ. 8, 8: χχ. 
24: χχίϊὶ. 17; χχίν. 19, (8686 ἀο ποῖ ἐπηρὶγ ἐμ ας 
6 ΒΑΥ͂Θ ΒΟΓΘ ΤΘΙΛΙ ὨΙΒΟΘΏ665 δὰ τοροί ἰοη5 (Η1- 
εἰς, α. Βαιυγ). ὙΈΘΥ ἸΩΔΥ 6 οχρίαἰηθα σαί» 
ἴσοι δῇ ἰπίθγπδὶ τοϊαιομδμὶρ νίι ἢ 186 Ῥσονοτθα 
οὔ ϑοϊοπιοη ψ Βΐἷοθ ἀγθ σοοϊθα δὰ ρσγουπάοὰ ἴῃ 
(η6 ΡορίγΥ οὗ θεν, βυσἢ 88 8 ποὺ Ὀοίοτθ ἃ5 
(Ηφηρβὶ.). Μογθουογ, ἰμ6 σοροίξιϊοῃ οὔ {86 
8810 ἰδπουρθθ δηὰ ἰυγηθ οὗ Ἔδσργδϑίου, ἰα ποῖ 
ἘΠΘΟΘΒΒΑΣΙΥ ἀὰθ ἴ0 {86 ΔΙΡΒαθοί1ο8] ἰἰτιϊ αἰ ΐοι. 
ΤΊΟΥ ΤΩΔΥ Βαγα (86 Ῥγδοίίςδὶ δἷπὰ οὗἩ τιδικίης 8 
ϑίτοηρ ὑπιρτοδδίοα (Βεγίεὃ. Βιἰδεὶ). ΤΒΐδ δρτϑοδ 
ὙΘΥΥ Μ6]}} τὶν (μὸ δἀναποορά δρὸ οὗ (86 δυῖδον 
(τον. 26), σβο, Βονϑυθσ, οδὴ ποί δὶ 1} θ6 ὁμβασροὰ 
πὴ ἰοαΐουδ Ρῥγο] χὶγ, Ὀὰϊ Τϑῖμοσ αἰβοϊοβοβ ὦ 
ΘΟ 6.6 τη ΒΙΘΓΥ οὗ (89 τηδίοτίαὶ, ἃ τὶ ροπ θᾶ" ὁΧ - 
ῬοΥΐθΏο6 δῃὰ 8 ργϑδί β.}}} ἴῃ 18 τὶ οὗ ἃ δοπίως, 
οἷθδν βίγ]9, τυ δῖοι, τὶ τ} 4}} 18 δἰ ρ] οἱτγ, μ89 γοῖὶ 
ΡΘΟυ  ΑΥ (ἴ65 οὗ οχργθββίοη. Α1] ἐπὶ8 ἐβ γαίῃ ὺ ἴῃ 
ἴαυον οὗ αν ἃ, ψἢοβο 116 αἴδονὰ8 δΔΙΏΡΪΙο οοοδδίοῃ 
ἴον {86 ὀχρϑγίθῃοο δῃὰ ἔδεϊϊῃη β Β6γθ Ἔεχργοδβεὰ: 
“δυσι Θχϑιαρ]ε8 Ὀανίὰ δὰ σου δἰ ΠΥ βεθῃ ἐπ 
ϑ6.], ΑΒΙΒΟΡ οἷ, ΑὈϑδ]οα δηὰ ἰἢθ Ἰ|κΚο, νὃο 
ἍΘΓΘ ῬΟΜΘΡΙᾺΙ ἰπ {Π6ῖγ πηροαγ παίυτοι, δηὰ 
Ὀφίοτθ ὁπ ̓ οου]ὰ Ἰοοῖς ἀτουπὰ πἷπι 188 ν ραβδοὰ 
ΔΎΛΥ, 80 (41 ἰΐ τηῖ μα! ὍΘ πιὰ ἡπὰ βαϊά, Ἦ βοῦς 
8ΔῚΘ ἱμῈγ ζυπο 7" (μυιΒετ). ον. δ μαα οαδοτἀ οὲ 
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(δο ἰδεῖωθ οἵ ἰἶ δοὺς οἵ Ῥαυὶ ἀογμαγαϊ: Δοήελί 
ὧς ἀεὶπε Ἡ.96.--«Ἰ0 15. ροϑ910]6 ἐμαὶ γογϑ. 12, 2], 
81, οα δοσουπί οἵ Β' παι 1 γῖ ιν, Ὀσκχίη δρθοΐ Δ] οἾδι15869 
οἵ (6 Ῥ)8δὶπι (Ηἰἰπὶς, θ6}11286}}). Ἐ 

[8ιν. 1. γόον. 1. Ετϑῖ ποῖ ΒΥ86]1.--Τ8 
γοτῦ ΕΘ ΠΥ ἀϑηοίθ8 ἰο μοαὺ ομθ86][ ψίἢ οχ- 
οἰἰδαιθαϊ οὐ δηροῦ. [0 19 υβοὰ ἴῃ (μἷ8 ἕογτλ ΟἿ 
ἷα ῬτοΥ. χχῖν. 19, δηὰ ἰὰ (ἰδ Ῥβαϊτι ἱπ Υογ8. 
Ἰ, 1, 8. 

γεν. 2. Θγαβα 5 ἰΐθ δ] ὅρσυτο οὗ μοῦ βἐ- 
δυϊοηθα8, δι 6 γα Ἐ ἘῸΥ δουρὶ τὶ βουνοῦ 
οὔ (86 βοϊά, σοπιρ. ΡΒ. χο. ὃ; οἱἱϊ. 15; οχχὶχ. θ ; 
58. χ], 6, 7: Φοὺ χίν. 2. Ἦογο ἱἰΐ 6 σοοπδθοϊοά 
πιὰ ἄτοΘῺ ΒΘΣΌ, Ὑἱιὶο ἰ8 1 ΘΟ ΥΔΙΥ͂ ΘΡΘΘΏΠ058 
οὗ Ββοτῦαχζο, δι γοίογϑ (ο (9 ἰθπάον ζῦδ85 δὰ 
γουπς Βοσῦαζθ. Οοπιρ. Ρ5. ἱ. 8.--ΟὔὉὌ Ο Α. Β.] 

ϑισ. 1, γον. 8. Ὦτνυθι!! ἔπ [86 Ἰδηᾶἃ --ΤῈ6 
Ροϑ9ο55ῖοι οὗὁἩ 86 ἰδηὰ δ ἀπο! ἰὰ ἰὺ δτὸ 
τοχαοηὶὶγ ἀοπδὶ χαιο 85 ἰῃΠ9 γεισαγά οὗ γΣἰ κξδου5- 
2655. Βυὶ ἰὶ ἀο65 ποί οἰϊον ἔγουλ {19 ΔΏΥ ΙΠΟΓΘ 
ἰδδὴ ἔγοιιυ τοῦ. 27 ἰδαΐί Ὧὁ δΓῸ Βθ6γῸ ἴο ἰμίηϊς οὗ 8 
Ριοπδε (Βόβοηπι., ϑιίογ, Ἠθησεὶ.). Το Θοπίοχι 
5 ορροϑοὰ το (8158 δηὰ 1 ἰκ 6 ν186 {19 ΘΟ θοίΐου οὗἁ 
ἰδο εἰδιιϑ638. Ασοογαϊηρ, γ1ὁ ταυδὺ δΌΡΡΟΒΘ δὴ 
οσδμοτίδιίοη, υυἱΐϊοὰ στοΐογθ ποὺ δὸ προ ἰὸ 8 
οοὐδιοὶ τὶ} ἀ6ϑὲγθ8 ἰ0 οτηϊρταῖθ ουὐ οὗ ἀΐδρὶοα- 
δατὸ ὙΪΓἢῚ δα ῖγϑ δὺ Βοπλθ (πιοϑὺ 1 ΡΡΓΘΙΘΓΒ), 858 
ἰο δὴ δυσουγεσοιμοαηί ἰο ἃ αὐἱοὶ ἐΐ, ἐγδηαυ  }}Σϑὰ 
Ὁγ 6οὐ, ἰπ ἰλ6 Ἰαπὰ οὗ ἰ06 φτοῦνΐβο. [1 (Π6 οχ- 
Ῥτοββίου 8 ΤΊΘΥΟΙΪΥ τορλγι δὰ ἃ8 ἐγρίοδὶ δηὰ οχ- 
Ρἰδἰποὰ οὗἩ (6 Θηιγθ Ροβίΐοι ἰὰ ἡ ΐσ ἃ ϑη 15 
Ρἰδοοὰ Ὁγ 6ο(, οὗ (6 ροβϑϑϑϑίοῃυ δηὰ σδὶ]ης οὗ 
(16 ἱπάϊνίἀυ4)] 858 ποὶϊ δὲ ἐμαὶ τρδἰηἰδἰπϑαὰ ὈὉΥ͂ 
ΘΥΟΓΥ οὐο (ΗΠ υρίοϊά, Ηἰἰεΐ), (θὲ ἰδ οοἱογὶῃς 
οὔ ἰὴ6 οχργοβδϑίοη ἡ] ιϊοδ ῬὯὲ5 80 σοαίονιίης (0 
80 [5γδο] 1068, 18 ἰοο πιο νγοεδὶ θη θά, Αἰ Βου Ζὰ ἕἰϊ 
6 ἰγϑ (μδὶ (ἷ8 οἶδιιϑ6 15 ρ8γ8}16 1] ἰο ἐμαὶ ἰτωπιθ- 
ἀϊειοῖγ ργοσοάϊης, δηὰ πὸ σοῃβθαιδηοοϑ οὗ ἴδ6 
ἰγαϑὶ δτὸ δίαἰϑὰ ()6 ἢ οι06).---Ῥταοίίοθ ἔα τΒ- 
ἔ.1]684.---ΤΏ059 ποτὰάδβ οδμμοὶ τηθδῆ : πουτΓὶ 8} 
ἐγ 8617 ΒοΏ ΒΟΥ (μα 90); οὐ: ἴθοα ΒΘΟΌΓΕΟΙγΞΞ 
᾿ἰνε ἰῃ ὁ8γ61686 ἰγυδέ (Ὁ Δ]4., ΟΑ]ν᾽ 8): ῬΟΡΒΑΡΒ: 
ἰεοὰ (πγβοϊῦ ἴῃ ἕαϊ αἴ] η68588β.. Μογϑουον, 8 
δ᾿ Ὁ] 6865, δοοσοταϊηρ ἰο {ἐπ οοπίθχί, 5 ποΐ ἐδ6 
(αἰι ἢ] 6558 οὗἩ αοά, ἰπ πο ἐμ 6 ργουὰ δύο ἰο 
Τοὐοίοθ (7 ϑγοπιο, ΟἹ οσῖο., Ποημβί.). ΤθΠ0ΓΘ ἰ8 0 
Ῥγοιαΐδθ ΟΧρτ 950 ἤόΥ0, 80 ᾿ἰ ἰκοΥ 80 ἐΐ ἰ8 ποί βαϊά 
ἰδδι (Π9 ρῥίουβ ν"}}} το οΐδθ ἰὼ ἐμοῖσ οὐσὰ ζ! ι]- 
685, ΟΥ Ὑ1|}1 Ὀδ 64, {δὶ ἰ5, ργοϑοσυθὰ δῃηὰ ποὺ- 
τἰδιιϑὰ οἡ δοσομαί οἵ ἐμ οἷν Θοπβίβῃου ἴῃ ζδὶί δηὰ 
ἰδοὶν ἰγυϑὶ ἰῃ αοἀ ([341κ}}. [18 δὰ οσδοτίαιϊ οη 
ἴο (89 ἐουίπο »Ταοίϊοε οὕ ζαϊληπεδε; ἴον ΤΡ 
ἘΟΔΏ8: ἴ0 20 ΟΥ̓ ὃ0 ὈΘἰηα βοπιοιδίης (ΗἰϊΖὶᾳ). 

ιν. 1. Ὑογβ. δ, 6. ΒΟ} ΒΥ ὰῦ ρου 
δομονδῆ. ---Οοπιρ. 9. χχὶϊ, 8; γον. χυΐ. 8: 
Ἰ οίορ νυ. 7. ἴπο ὙΔΥ Β6γο γοίογϑ (0 ἐμβθ Μ᾿ 80] 
θοῦτδο οὗ ἴδ, τὶ ἢ 1185 ἰρου ὉΪ65 δηὰ δαγο5. Τ06896 
Θοὰ ν|ι}} δοϑυπιο ἰοροί ον τὶ ἰδ 6 οαγὸ οὗἉ (86 
ἯΔΥ οὗ ἰ8ο85 γγὰδο ἰγυδὲ ἰη Ηΐηι.---Εἶθ νν1}} ἅο 
ἴξ, ἰμαὲὶ 15, Ηδ ν}}} δοοοπιρ ἰδ τ μδὶ ἐμ 6Υ οαπηοὶ 
ἀο διὰ ν1}} Ὀτγίης ' τὸ ἃ βοοά ἐημ, 88 ῬΕβ. χχσίϊ. 

Φ(θεΠΠποοδ : “ Το Ὀοοὰ τδοῖ σοηηοο Ῥδ. χχσχνί!. Ὑ ἢ 
ΧΧΣΥ͂Ϊ, ἰ6 ἴη6 αἰπλ! σιν οἵ σοι δηβ νγῃξοΒ πόγθ πη ἰῃοτυ 
᾿ἰκονσὶϑο ὀοττοδροια ἰῃ ὀχργοβείοηβ. 186 Γἀκηλθηῖαὶ (που κί τ 
πιεῖ ροτταοβ ἐμο Ὑ]υἱο ῬΒα]λ 16 |ἰκὸ ἴῃδὲ υ πο ἤγθϊ 
ΤοΓθ6: Βο δοῖ δοδιη δ! δοὰ δὲ (ἰ19 δυοοϑδδ οἵ (Ὧ6 πηροάϊ!γ, 
ὑαὶ Βορο ἰὰ πὸ ἔοτγά. ἴον ἴΠ9 διιοοοδδ οἵ {16 υ χοά ἱ δοοη 
οὐδεῦ ἴο δῇ οη, δυά ἴδ ΓΟΒΌΪΣ δοραγαῖθα ἴΠ6 τὶ σι ΐοουθ κηὰ 
ἴδο υητίχηίοουα. ἸἘδοιοίογο Τογι Δ οα} 5 ἐΠπἰ|6 ῬθΆ] πὶ 

Ἰδοάοτο, ογίζο 
ἴδοι, σεδέίς πῃ. οἱὲ ἀκ Τ ΑΝ Ως 
[ (Βον. χῖν. 12). “0.4. 8.) 

81; 111,9. ΤῊ Ϊθ 15 5.}}} ΓΆΡ ΘΓ σαγνυϊοὰ οὐ ἰπ 
(89 Ὡοχί γϑῦβϑθ. Φομουδὰ Μψὶ}} δαυ896 (θγ τἰκι- 
θουϑη 658, ΓΙ ΟἾ 8 ΠΟΥ ἴα [9 ἀδυῖζ 688 οὗἩὨ πίχδι, 
ἰο 20 ὕν 88 ἰμο ᾿βμῦ, οὐ (89 ἀαΥ] αι, (6 ἀντ - 
ἴῃ ϑὰη ; δηά ἐδ δῆ 8.1}} πχογθ θιιρ αι σα! γ: ἘΩ͂ 
τἰρβῖ 85 1016 ὩΟΟη ϑδϑΥ, ἰμ9 οἰοεατγοϑί, Ὀγὶ σφ ἰοϑὺ 
δηὰ ἔμ! 1680 ᾿ἰκαύ, Οοαιρ. [84. ᾿νὶ 1}. 10; Ζοῦ χί. 
17; αἷ8ο Φοῦ γν. 14 , [588. 1ἰχ. 10, Απιοβ γΥἱὶὶ. 9. .- 
σ. Α. Β. 

ϑιγ. 1. γον. 7. Βθ 8β1}}} Ὁϑέοσθ οβονδῆ. 
-͵κ-ογονηθς “Α πογὰ οχργοβεὶνθ οἵ ἰδμδαὶ οδὶαὶ 
τοϑὶ ζαδιϊου τοῦ ἰθανθβ ἰϊ89 17 δοϑοϊ αὐ} Ὁ πῃ (86 
Βδηι 8 οὗ ἀοά, Τμἷ8 μυϑμοά, Ὀονγοὰ ἰθαρον οὗ 
ΒρΡΙΡΙ Ὀοϑὲ βυ1ἱ '9. Ηδθγο 8 (η6 Ὀθϑὺ Θυγθ ἴον 
αἰθϑδαι ϑἰαοίίοα νχὶ ἢ ὑπ 6 ργθϑοῃὶ δη ἃ ἴον δηχί οί 
δῦΌουϊ ὑμ6 ζυαΐατο, (μαὺ τὸ ἰθανο ὈὨοὶδ 1 ἐμ 6 Βαηὰ δ 
οὗ ἀοἀ."-οΟΘ͵ Α. Β.] 

[8ι». Υ͂. γοτβ. 8, 9. ΟὨΪΥ ἴο ἅο ονὶ .--- 
ΑἸοχδπάᾶθγ: ““0)οὸ ποὶ ἰηάπϊ!γχο 6 ραβϑβίοι ν"16]1 
σϑῃ ΟὨΪΥ͂ πιαΐτθ ἰἰι90 ἃ Ραγίδ κοῦ ἴῃ (6 χυϊ!ὶ οἴ 
{8080 Ὑὰ0 δῖθ .ἰ8 οὈ͵θοίβ.᾽᾿ --- 9. 8811 ἰπ- 
Βοστίς [186 ἸδΔηᾶ. --ΤῊο λὲν ἰ5 οπιρθδιίο. 789 
Ἰδηά ͵'8 86 ἰδπὰ οὗ ργοιχῖϑο, (π6 σομηλοη Ὁ] οβδίης 
οἴ δ]} ὑπὸ ζαϊ].--Ο. Α. Β." 

[8ὑἡ. ΝῚ. γεν. 10. Δηὰᾶἃ ἴδοι ΙἸοοϊτοδὶ δὲ 
Ὦΐα ΡΙ6δοθ δηῃᾶ Ὧθ ἰβ ποῖ {{|919.---Θοηλο ἰαΚ6 
6 ΡΪα69 88 ἰδ Βιυ ]6οὲ οὗὨ ἰδθ ἰαϑὺ οἶλι.80, 89 ἰΐ 
(19 ΤΟΥ Ρἷαοο αἱ ἀϊδαδρρθοαγοά, Ὀαΐ ἴἰ ἰ8 Ὀο (0 Ὁ 
ψῖι ἢ Ηπρζοϊά, ΜΟΙ], εἰ αἱ., ἰο ἰδκ6 (0 υπχοῦ!γ 
ἃ8 ἴμ9 διυῦ)θοὶ 898 ἴῃ [89 Ρδγα}101 σθαι ογ, (ἢ 6 
Ρίδοο πϑϊο ἢ 6 υϑ0}}} Υ οσουρίοὰ ἱκπονγβ εἶτα μῸ 
ἴλοτο. Οὕὐοαιῖρ. τοῦ. 86 κῃ Ρα. χ. 15.--΄. Α. Β.] 

ϑιγσ. Ὑ11. γον. 19. δϑοβονδὴ ᾿δπρ5 δ Βἷπ. 
--σ6Ἴ οι σϑοῖ “Τὸ μοτὰ, ψ8ο τοχζαγὶϑ (δ αἰΐδοὶς 
οὔ ὑδο σἱ χβίθουϑ 88 Δ αἰϊδοῖὶς οὐ Εἰ πλ536]7, ἰδ ρ᾽ι9 
δῦ [8.6 ΔΏΦΥΥ ρἱοιίοτα (58. ἰϊ. 4), ἴον Ηθ, ν Βο οΥ- 
ἀογϑ ἐδ ἔαἰθ8 Οὔταρη, ἔ0Υ69665 ἔγοιῃ αἴδν τ ἱ ἢ οὔλ- 
ηἰϑοϊοηΐ σἴαπσο, (μ6 ἀδγ οὔπΠ9 πίὶοκοα, ἐμαὶ ἰ8 
ιἰ9 ἀδγ οὗ ἰβ ἀδαίῃ, οὗ [18 νἱδιἰἰΐοι."᾿-- -Ὁ. 
Δ. Β. 

[8ι5. ΨΙΠ, γ7͵ωοτθ. 14, 16. 79 σισογά δὰ {890 
δοιῦ ἃτο υϑι4] ἄσιτοϑ [Ὁ 4]} εἰ π5 οὔ τηθϑηδ οὗ 
ἀοΐϊηῃρ ἰπ)υγγ. Βἴοτο Ὀοΐης ἀϊγοοιθὰ δραϊαϑὶ ὑμ6 
ῬοΟΥ δηὰ ἱηποσθηΐ, πῃ δοοογάδησο Μἱὰ ἐμ ἰδζ 
ἑαϊἑοπὶδ (ΠΟΥ͂ Ρίογοθ ἰποῖὶρ ονῆ Βοᾶτί, δῃὰ τὸ 
Ὀτοίζοη υπάον (μον οὐη ζδοὶ, υἱαά, Ῥ8. νἱ. 1δ, 16 : 
ἷχ. 16, 16; ἵνὶϊ. 6; Ῥγου. χχυΐϊ. 27; Εβίμλογ Υἱὶ. 
10.--Ο. Α. Β. 

[δσ.ὄ [Χ. νον. 16. 8ο Πτι16 οὗ 86 τἰρμῖ- 
Θοῦκ ἰ8 ὈθτϊῖοΣ 188 ἴδ τίοθθδ οὗ ΣὩϑΥ͂ 
νυὶοϊςθᾶ.---Ηυρίοϊά : “Τ 8 18 ἰσὰθ ἴῃ ὨΔΗΥ ΓΧ0- 
Βροοίβ: 1) Βοοδιθο πὶϊὰ σοπίθαιτθαὶ δπὰ [89 
Ὀ]οβδίης οὗ αοὰ ἰΐ γεαολδε Καγιἦδν ἐμὴ 86 στοδί 
δοσυπιυϊειίοη οὗ απτὶ κι θοιυ8 κοοάβ ; νοῦ (αυ ἢ 
δοοογάϊης, ἰο ΟΌΥ ῬΓΟΥ͂ΘΓΌ) ἀοοβΒ ποὺ ῬΓΟΒΡΟΡ 
(γον. χὶϊὶ. 25; δοῦ χχ. 12, απάον ἐμο ἄφυτο οὗ 
ἴοοὰ νι ϊο ἢ ἀο68 πο αρτοθ ψίῖ 86 Ὀο(Υ); 2) 
Ὀδσδυ80 ἰὑ Δ]οη6 δήϊοτγαβ γεδϑέ απά ξαἰιε.αοἰϊοη ἰο (ἢ6 
4ομΐ, Ἡ ἰοΐ τὸ ἔγὶ αἰἰθηοά ΑὙΤΩΥ ἔγοτα ἰΐ ὈΥ [9 
ΘᾺ Γ68 οὗ γὶοίθ8 δηὰ υὐτὶ θοῦ ροϑϑθβϑβδίοηϑ. [ἢ 
{18 8650 ὑπ δἰ αλῖϊαν ργονθῦ 8, Ργου. χυ. 10, δηὰ 
χυὶ. 8; Ὀσθοδυϑ6 (|10 γἱσἢ 68 οὔ [Π80 αὐτὶ θοῦ ἀο 
ποί ἰαδί, Ὀὰχὺ ΒΟοἢ ΡΆ535 ΛΥΥΆΥ. ἢ 

Ψεν. 17. Ασλδ οὗ ἴ80 νυνί οἶζθᾶ. ---ΤΊ6 40. 8.9 
86 ἰπϑίγαπιοηίβ οὗ ἰ5 ν᾽ οἰςἀ Π685, Δη4 (ἢ 6 ἸΏθ4 5 

[5 ὑο! 2 δον : “ ΤῊ6 πὰ ἰῃ {πὶ δα! ἰ6 ᾿πγούκηοπί [115 
Ρῥτοπιίβοι «δίοη οἵ καϊναϊίοη, ἴπ6 ἰαπὰ οἵ [ἢ μγϑϑθισθ 
οὗ Φοδογναῖ, τσ δ Ὠοΐ ΟὨΪΥ « χἰογίυμᾳ ρμδηῖ ὕυϊ 1 κον 49 
ἃ ἰαΐαγο ἔπ}} οἵὗὨἨ ῥγοιοΐθο, δὰ ψ|}} ΠΉΔ}}ν Ὀ6 ἴπο ἰοΠοτ 09 
οἵ το ἴγαο [δεδοϊ, ἰὼ 8 τοτθ οοῶρ ἸΩΔΏΏΘΡ ἴ88.. ὉΠῸοΡ 
Φοοδυλ."--ΟὉ. Α. Β.} 
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ΟΥ̓͂ ἢΐθ Ῥονου; 88 ΡΒ. σ. 165; 1 ϑδπὶ ἰΐ 81. Ζοῦὺ 
χχχν δ. 16. Οομρ. Ῥ8. 1. 7, σθγο ἴμ6 ἐρείλ 
δγΓΘ ὈγοΟΙκ6η.---Ο. Α. Β.] 

ϑισ. ΣΧ. [ἡν. 18. Ἑζωηοννσοῖδ ἴ86 ἄδγπ ---Ρο- 
ΤΟΥΩΘ: “αι σ ΒΘ (ἢ ΟΥ̓́ΘΡ, οαγοῖμ ἔρον, Ἰονὶ πρὶν 
ΟΥάΟΥΒ 8} ἐαὺ Ὀοῖα 118 ἱθ, 5366. ἐμ Βδῖηθ ι.56 
οὔ ἰδο γογῦ, Ῥβ. 1. 6 ; χχχί, 7, σοτηραγοὰ νι} 1δ. 
“ΜΥ ιἱτη68 8τὸ ἴῃ ΤΥ μαπά.᾽" ---ὖ, Δ. Β.] 

γον. 20ό. Ἐ 1) δρϑιᾶοσ οὗ 89 ρδδῖασθα.--- 
Βίησθ 3 ζΘΏΘΓΑΙΪΥ ΞΞ ἰδ, λ ἸΏΔΥῪ 6 ἰγδῃ8- 
Ἰαϊθα : 88 ἐμὸ πιρϑὺ ργϑοΐοιιϑ οἱ ἐδ ἰδ} 8 (ϑγγ., 
Οἰια]ὰ., Αὐὔϑη Εσσγα, Κίιηοδιὶ, Οοσο., ὑοηρίηα, 
Ἐοβοηπι., εἴ αἰ.)}, ὈΥ πιο ὑπ 08 8 υαηδογβίοοά 
ὑπὸ ἔαι ρἰ 6668 οὗ [δ [Δ}Ὁ5 οὗ 86 δαον ὅσο, τὶς ἢ 
ΘΓ Ὀσγηῦ ὕροὴ {Π6 αἰέν. Τ18 18 τη υσἢ ὈοέίοΣ 
πΔὰ ἰο γοίοτ ἰΐ ἴὸ ἐ 9 τιοϑὺ ὅηθ ποοὶ οὗἩ ἰδ Ὁ8 
(Κύδβι 6), οὐ {86 τηοδὺ Ῥτγθοΐουϑ ἰδπιῦϑ, {παῖ ἷ8, 
ἸδπλὉ8 οὗἉ (9 βδοτίβοϑ (Ὁ δ] γί, ΟἹονῖ..). Τὴ ἰη- 
ἰογργοίδιϊοη : 88 ὑμθ ἀοϊϊ αἰ οΥ̓͂ ἰΠ6 Ἰδημὺ8 -- 
ἔτα88 (Ηφημρπί.) ἰδ δι 1 4]. 86 πιοδηΐηρβ οἵ 
“Ἅοἰγοῦϊ, πιοδ ὁ, ρδβίυτο,᾽ δῦὸ ονἰάἀδθηΐ ἔγουλ 
Ῥβ. χυ. 18; ἴβᾶ. χχχ. 28 (δῃηὰ δρραγθηίγ [58. 
χὶν. 80 ἴῃ ἰἰ8 δογγϑοίϑά γοδαϊηρ).--- 9. μανθ 
νδη 8ῃθ8 ἴῃ δῆλΟΙΚ6, νδη βῃθᾶ .---Τ 18 ΠΑΡ ΪΥ 
τοίΐεσϑ ἰο ϑούάοτῃ δηὰ Οομπογσαρ; (Ηδημρδί., αἴϊον 
Φοθπ Αγηαι) ; Βοδυοο Υ ἰο ἐμ6 Ὀυτηΐηρς ἃᾧρ οὗὨ {6 
ἶθ065 οὗἩ ὑμ60 8Βδοῦ] ῆσθ, ΟἹ οὗ ἀξγγ ζταβ8, νυν ἃ ΐσ ἢ 

[νὰ Ὀδθὴ 8βεῖ οὔ ἤγο, 19. Υ. 24 (τηοβὲ ἱπίογργο- 
ἰθ0γ.8). Μοτθουον ἰμ9 2 18 πο ἰο Ὀ6 οδηκοά ἰηΐο 
3 αἵϊον Ηοβ. χὶϊὶ. 8; 1 8 τοπἀδγοὰ οογίαϊη ὉΥ 
Ῥβ. οἱϊ. 4; σορ. Ἰχχυῖϊι. 88; χχχίχ. θ, δῃὰ ἰη- 
ἀἰϊοαίθθ σομλρανΐίβοη, “ἴῃ πδίυγο οὔ (Βοβοῆμ., 
Ὀο ειίο, Ηυρί,, Βἰισὶςς, Ὀ611{280}}. Ουγ ἰγαπδ- 
Ἰαϊΐου 9}10]1ονγ8 019 δοσθηίϑ. 

[διν. ΧΙ, Ὑόοτβ. 21, 22. Ῥογότῃθ: ““ΤῈὴ9 Ὁ]6688- 
ἧηρ δηὰ {18 Θυγθθ οὗἉ αοἀ, 8Δ8 βθϑὴ ἴῃ ἰμὸ ἀϊδοτ- 
Θεὶ Ἰοίβ οὔ πὸ γἱῃίθουϑ δηὰ (9 πίὶοϊοὰ. Τὴ 
πιοῖςοά, ἰπρουρσὶ αἀοὐ᾽ 5 ουγ89 σϑβίϊηρ ὑροῖ ἷπι, 
ἦ8 τοἀιιοοά ἰο ῬΟΥΘΓΡΙΥ͂, 80 ἐμαὺ Πα 18 δΘοτηροϊἰοὰ ἰο 
ΒΟΡΓΤΟΥ͂, δηά σληηοί ΡὈΑΥ͂; ὙΒΘΤΘΔΒ ἰδ γἰρμίθουϑ 
μα οὐϑη δου πάδηοθ οὐ ΟὨΪΥ͂ ἴον ἷβ ΟὟ νυγδηίϑ, 
δα ἤον ἰμ9 Ὑδηῖδ οὗ οἰβοτβ. [0 18 {86 Ῥχουλῖθο, 
Ῥουΐ. χυ. θ; χανΐ!!, 12, 44, ἐυγηθὰ ἰηίο ἃ ργο- 
γονὺ."--Ο.. Α. Β]. 

ϑίν. ΧΙ, γόνα. 28-24. Α πιδη 5 βῖϑῃρϑ δ. 
θβἴαο 5 θ8ἃ ΌΥ 7ΘΒονδῆ.--- Ηαυρίο]ὰ : “ΤῈ 
Τίυϊπε διεδείησ απα αδϑιδίαηοε οἵ ἴθ τἱἰζιίθοι! 5 
ΠΟΥ δηοίμον ἤσατγο; ὑπαὶ οὗ ἃ σωΐάα ἴῃ {}}0 γᾶν 
οὗ ἴ9, γο χυϊάθ5 πἷ8 βία ρ5 δα τᾶ κο8 {θαι 86- 
ΘΓ δπὰ δἰτπουρὰ 89 τοὰῦ 7411, Ηδ 11{18 Βἴτα ὉΡ 
δαεαὶη."--Αα. Α. Β.]. Βδίποθ 2. 88 ποὶ ἐδ δῦ- 
(1010, 1ὲ 1ἴθ ποὶ ἰο Ὀ6 Οχρ᾽αἰποα 85 διμοὴλ 8. πῃ, 849 
(9 οῃ8 }.8ὲ ϑροκϑῃ οὗ (6 Ῥὲοίίο, εἰ αἰ.) Τ86 
Ῥδγ411901] ραϑϑαμθθ, σου. χυϊ. 9; χχ, 24, ἃσὸ ἰὴ 
ἔδυοῦ οὗ 8 Ζ6ΏΘΓΆΙ] ἰηἰογρσγοίδιϊοη. ϑοηθ πανθ 
ἰγαηῃϑἰ αἰ ἃ “ ογάογοα᾽" (ἴον ἐμ9 ϑορί. Ὑυΐϊς., 
Φοσοπιθ), ἰμϑιθδὰ οὗἉὨ οϑ8 5 θἃ, γοί (μΐ8 18 σοῦ- 
ΕΥΟΥΥ ἰ0 υϑᾶρ0.--ΕΟΣ οΒοΟν ΔΒ δβυδιαίΐηπ ἰδ 
Βδῃᾶ--[80 Ηαυρΐ,, 0] 280, ΜΟ]], οἰ αἱ., δὰ 
ποὺ ψ|ιῖὶὴ Π|Β δΒαθὰ, Βοίΐομον, Α. Υ. εἰ αἱ.-- 
σ. Α.ὄ Β.] 

[ϑἐν. ΧΙ. Ἴόγα. 26-26. θ᾽: 80} : “1 15 δὴ οἷά 
Τηδοϊοσίοαὶ ταΐϊο ὑμαἱ : »γοπιίδδοίοημεδ οογρογαῖΐδα ὑπι- 
ἐοἰξἰσοπ δ διπὶ οιρπ ἐχοορίϊοης ογμοὶδ οἰ σαϑίἰσαίίοηα. 
ΑὐὈδηἀοπαιοηὶ δπὰ ῬοΟΥΘΥΓΥ ΤῸ ἃ (ἴθ 9 Ῥ5βαϊπι- 
ϑι ἀο68 ποὶ ᾳαοϑίίοη, αὶ 6 νὺ}}]]} πιθοῦ (89 ἐθωρ- 
ἰαἰίου, τ ῖσοὰ ϑργὶη 8 ὉΡ ἰο (056 80 ἴδρασ αοά, 
ἔγοταυ ἰποβθ οἰτουτηδίδηοοβ ὙΓΐοῖ ΒΌΡΑΓΘΏΓΥ 
οοπίτδαϊοὶ ἰμο Ὀϊνίηθ ΥἱκιιθοῦΒη 085; δηἃ δ ἀο068 

ἐπΐ8. ΌΥ οοπὐγαϑιΐηρς (89 δη4] δου ϊἀΐηρᾳ οοπάϊιίοι 
πὶ ἢ τη0 ὑἐγαηδίθηι 0η6."--Ο. Α. Β. 

[8-. ΧΥ͂. γεν. 8]. ἘΠῚα δἴορδ 881} ποῖ 
ΤΑ ΘΣ --ορ. ῬΒ. ΧΥ͂ΙΪ. 8όὅ. Τα αν τι ἰῃ 
15 αὐτο: 6008 ἷπι βέϑδαῖ)ν ἴῃ {86 τὶ ζαὺ ἸγΔγ.--- 

. Α. Β. 
[δὲιν. ΧΥ͂Ι. γον. 88. Ῥεγονῃθ: ““Μϑῇ ΠΙΑΥ 

οοπάφμη Ὀὰὶ ἀοὰ δοααυί(8.----Ηογο, δ ἴῃ 1 (ον. 
ἷν. 8, (89 τἱ χβίθουϑ ᾿υάρπιθηι οὗ ἰἰο ατοαὶ Φυάσο 
'θ Ορροβϑὰ (ὁ ἐμ ἀνακρένειν οὔἨ Βυπηαπ ῥαάριπομὶ 
(ἡμέρα)η. ὃο Τοσια δ: ὁ δὴ οοπαρηηηαηκν ἃ 
πμπαᾶο, αδεοϊυίπιν ἃ 7)εο.᾽ "" ---ἰ ῷ. Α. Β.] 

δίγ. ΧΥΠΠ. νρυβ. 84-86. Σ δαὺ7ὺ' ἃ νἰοἰςσοἃ 
αι, δυσοβδηῖ, δη ἃ δρτϑαδίηρ Ἀΐπιδ50}7 88 
ἃ 66 Υ ἱπᾶϊξοπουβ ἔσθο. Απᾶ οὔθ ραδβεϑὰᾶ 
ΌΥ δηῃᾶ ἴο δΒθ νγὰβ 0 σῆοτθ.---Ηἰισὶς ρεϑίουβ 
ἰμηϑίοδὰ οὗἠ δυγορϑηί, ἃ ψογὰ νοῦ ΔΙ͂ΟΣ ἰδ 
δορὶ, τοίονγογίηρ, δῃὰ ἰγδηδ] αἴθ ἐμ 6 [οἸ]] ον ηρ ̓ ἴπ6 
ΔΙ(ΟΥ 8 οογγθοίθα γϑδαϊηρ ψτ ἰμ6 ϑορίὶ. διὰ 
γυϊρ.; δηὰ βρτγοδάϊηρ δἰ τηβοὶ 88 4 οδδὺ οἵ [,608- 
ΟΣ, δὰ 1 νομί Ὁγ. ΗαρΓςο]ὰ οἡ ἢ οἰπον βαπὰ 
αἴϊνον ΑΌεπ Εσγα, Οδινίη, ΟἹοτίο. : ἢ6. ραβδϑϑὰ ὉΥ 
--ραββοα ανγαν. 

ϑισ. ΧΙΧ. ον. 87. Μασὶς 8ρ ππξ πιδῃ, είς. 
ΤῊ δηοΐθηϊ ἰσϑηβ δίογ μανθ 4}} ἰδκϑὴ (6 δοη- 
ΟΥΘΙΟΒ 88 Δδίγδοὶβ δῃηὰ βαυθ ᾿ἰκονν 80 σίνθη 6 
γΟΡΌΒ ΘΏΟΙΠΘΥ ΤΠΘΘΏἑὮ βοσ ρυθβοσυΘ ΠΟΠΘΒΙΥ δηὰ 
ΚΘΘΡ σϑοιἱὰ 46 (τἰ κι Βιθουβῃ. 658) ὈοΌΓΘ γοὺν ΟΥ̓ 68. 
Ετουι ἐπὶ οτἱ ρἰ παίοα 1αεῃ θτ᾽ Β : τοιηδῖη ρίουβ διὰ 
ΚΚο9Ρ γουγβοὶ ἀρτγῖχαι. [Ιἔ ἐμ6 Ἰδί[δνὺ οαβϑο 8 6.8 
ΒΘΘΙΏΒ ἰ0 Βαῦθ ὈΘΘῺ 8 Θοπίοπηαίης οὗἉ ΣΙ τὶῖὰ 
Ἵ» οἵ νοσ. δ. Βαὶ ἰο γτοραγὰ ἔδεβθ ψογὰβ 88 
δυδίγδοίβ 8 δοηίγαῦΥ (ὁ πϑδῆχο. ἢ 8. ε186- 
ΒΘΓΟ υι8θα ΟὨΪΥ οὗ ργδοίΐοαὶ Κϑορίπας δ8 τοῦ. 84, 
ἴγοτῃ Ὑγ 10} 6 Γ86 ἐμ 18 888 Ὀθθ τη846 ἀδροπάοπὲ 
νἱπουὺΐ ΔΩΥ ποοὰ. 76 ἰγὰθ ἱπίδγργοίαιἰοη τσῶβ 
566 ΒΊΤΟΔΑΥ ὈΥ͂ ΑὈθη Εστα, ᾿ϑακὶ, Οαϊνίη δηὰ 
τιοβὺ 8}} τϑοθπὶ ἱπίθγργοίογθ αν δἀορίιοὰ ἰϊ.--- 
Τμαῖ ἴ86 πιδὴ οὗ ρϑᾶοϑθ δβαῖῃ ροκβίοσίῖν. 
υ ΓΟ] ον Β ἔγοπι γον. 88 {πδὶ (Π 6 τοήδγθηοα 6 Γὸ ἐ5 
ἰο Ῥοβίθσ γ 88 οἷχ. 18: 261. χσυχὶ. 17: πὶ. ἵν. 
ἷχ. 1; Εχζοκ. χχὶὶ. 26, (δερί., γδηβι, ἢ Ἦ εἰΐο, 
ΟΙβῃ., Βαυρέίεϊά, [ὃῬεγονη6}), δηὰ ὑοὐ ἔο ἐμ 
“(αίατο," πμοίμβοῦ ἴοῦ Ὀοϊα ὑόγβοθ (Οαϊνῖη, 
ΟἸοσῖο., Ηδηρϑὶ. [ΑἸοχδηὰθν] ΟΥ ΟἿΪΥ ἴον γον. 87. 
ΤΠ οοπίοχί δὰ (μ6 σοηδίγυσίίοη ἕδλνογ Ἰοδϑὲ οὗὨ 
8}1 ὑπὸ ἰγδῃβδίΐοη : {πὸ πὰ οὗ {πὸ τηδῃ 18 ρϑδοϑ 
(Εἰπιοιὶ, αοΐοσ, εἕ αἰ. [Α. Υ. ἸΠκειν 186]. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῺῸ ἘΤΗΙΟΑΙ,. 

1, Τλκο οατὸ ἐδδὺ {πὸ δῆς οὐὁἨὨ Π6 δυδοθθα 97 
ἐλε μὠπσοαάϊΐν ἀο68 οὶ ἰεϊ πά]6 ἐπ γοῦγ μδατὶ θην οὐ 
φ δου 8  δῃὰ ψγαί, οΥἁ Ὀυτηΐης 11 ον δπὰ 
οομβυγηϊηρ ἔγοι ]πθ88. ΤΒΟΙ͂Σ δυσοθδθ 8 ΟὨΪΥ͂ 
ἀρραγεπί δῃὰ οὗ δλοτέ ἀυγαϊΐοη. [{ 8 ᾿Κ6 86 
ἔτοθη 5.885  Ϊοἷ. ΒΟΟυ τς 6 Ὑ8 Δηα 8 ἴΚ6 βχ οἶσθ 
ὙΓ ΒΟ. ὙΔΏΪΒΗ6Β ΔΎΔΥ. ΑΟσοΟΓϊηΡΙΥ ἰδ ρΐουπ 
βανθ 50 ΤΘϑΒ0η ἰο Ὀ6 Θχοϊἐθαὰ Ὁγ ἱΐ, Ὀὰὶ ταίμον 
ΙΙΑΥ͂Θ ΘΥΘΥΥ͂ ΓΟΒΟᾺ ἰο δίγσησίλδη δ ἃ ἐζεγοῖδα ἔμ Θὰ - 
Βεῖγθ8 ἴῃ 7αΐλ ἴῃ [86 ΒοΙ͂γ φονογηπιθηὶ οὗ θοὰ διὰ 
ἴῃ οδεδίεπος ἰο αοα᾽ 5 ΒΟΙῪ ν|}}, ἴπ ογάδν ἐμπαὺ ἐμ 6 Υ 
ΤΑΔῪ ἰΐοε ἰο 866 (ἠ6 ἐπὰ απα τραΐξ ραϊϊεπίΐν 7ὸ. ἐλε 
γεδαΐ. «. ΤῊ 5 18 ἃ θη6 Θοπιραγίϑοη, ἃ ἴθσσοῦ ἴο 
Βγροον68 ἃπὰ 6 σοπιέοτί ἰο {μ9 δϑ!οίοὰ. Ηον 
ὨἰσΟΙΥ ἰὐὑ 118 15 Ρ δῦονθ οὔγ βἰχοὶ δῃὰ βοὶβ υϑ 
Ὀοίογο (οἀ᾽Β δἰξιιῖι. Βοῖογθ οὰνγ βίχῃν ἐβὸ γρο- 
οὐ 8 δι Ὀϑίϑποα 8 στγθθη δη δουτι βίης δηιὶ ἐπ- 
ΟΥ̓́ΘΔΒ6Β δηὰ ΟΟΥ̓́ΓΒ (6 ψ8010 του], 8ο ἐιδὲ ἐξ 
Δ]0ΏΘ Β60π|8 (0 ὉΘ Βοπιοὶ Αἰ, 88 [1.9 τόθ ζ 1888 
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οοτογ δηὰ δάοσηβ (Π6 οατί. Βυΐ Ὀοίοτο α04᾽8 
εἰχαϊ, ἩΒδῖ δῖὸ (μοῦ ἢ ΗδΥ, βδοοὴ ἰο Ὁ 2866; 
δηὰ (Π6 ΚΟΥ ἐδὸ κτ8585 5ΤΟῊΒ [Π6 ὨΘΑΓΟΡ ἰδ ἰΒ 
ἰοἐμ6 βογίδο δηὰ ἴογσκ.... ὙΥ ἰμθη ϑουϊά 
χοῦ Ὁ6 ΔΌΚΖΥΕΥ. ὙΒΘΩ ἰδοὶν ᾿υ»]οϊεθοάποθ8 δηά θυ0- 
6685 ἴδγα δβιιοῖὶ 8 βογὶ Ἴχίβίθησο " {0.86}. 

2, Ηθ πῖιο ρυΐβ πὶ8 ἐγωδέ ἰῃ Θοά, δηὰ ᾿89 [18 
Ρίεαϑωγε ἰὼ ἴἰ6 ογὰ, “1}} ποῖ τοναγὰ 6υ]} πε ιὶ 
ἜΥἹ], τ} ποῖ πλοϑὲ νἱοϊοησο πεῖΐὰ υἱοΐθησο, {{}}} 
ποὺ Ὁ6 ἄγαν δὰ ἀγίνϑη ὈΥ ἰη)υδίϊοο ἰο ἰη 7 υ5{106, 
δαΐ τὸ} οοπϊίπηθ ἐπ αοἱησ σοοά, ἐπ ἀευοίϊοπ (0 
Θοά, ἐπ ρίους οοπυεγεαίίοη, δὰ Ἰοπρ Ὀθίοτθ ἐἢ9 
ἐμαὶ ἀϑοϊϑιοη δουλθδ, 1 ἐδυε (0 δέε 4}}1Ϊ [Π 9 ῬΓο- 
τοδο8 οὗ ἀοἀὐ χταᾶάυλ)}}ν Ὀαὶ δυγεὶψ [18 }1]6ἀ ἰο (6 
νίσαα, πὰ ἐ δὲ 19 ὉΠρΟΟΪΥ γν}}} πόνον σαΐπ ἰλεῖγ 
“πᾶς αὐὰ οἴνου Μ11} Ὀ0 ἀοδιχογοὰ φυσάεηῖν. “Τὰ5 
Ἦο ἰαἶκοβ 4}} ἱπωρδίϊοηὶ που Θη ΓΟ ΔΊΤΑΥ 
δηὰ κ'γνοβ τοϑὶ ἰοὸ {86 μοατί. 4.8 ἰ Ηθ που]Ἱὰ βΒ8γ: 
ἄθδν οἰ], οσθ899 ἰμἷπθ ἐπιραίϊθησθ δηὰ οὐγϑ8ο ποὶ 
δηὰ τνῖδα Π0 ΟΥ̓, {Π 690 δτ6 δυδὴ δηά πὶοϊκοα 
ἐβουχίϑ. .. Αμὰ νδδὶ δοὶρ 18 μοῦ ἰῃ {}}}9 
διδεῖ ἢ [ ἀ008 οὶ τ8κθ 89 9880 ΔΠΥ͂ ὈοίίοΓ, 
ἴδ ΟὨἹΥ 1688 θοροῦ ἰπὶο ἐμ9 πἰῖτθ. Του Παϑὶ 
ἰπάοτοά αοὰἂ ἔτοιῃη Ὀοδιονίηρς Ηἰΐβ ρσύδοθ δπὰ 
ἴδλτοῦ, δὰ δου ᾽δδι Ὀδοδοπιο ᾿ἰϊζα ἐμ6 ΟΥ̓ ἀοογβ 
δα νὰν} } ὍὈ6 ἀοδβίγογοι ᾿ἶϊχο {ἐμ ϑηλ.᾽" (108 67.--α 
“ΜΔ ΩΥ οἴ ίδοαι ἀο πἩ|]οἰκοά (π᾿ ηρ5 ἰῃ ταί ἢ ἔγοπι 
τονθᾷο δηἀ ἱπιρδίϊθησο, ἰδὲ ἐΠΟΥ͂ Τορτοὶ δἵθου- 
νον ἔογονον ᾽᾿ (008. Ατπά). 

8. Το ἰγϊυϊδιίου οὗ (6 ρίουθ ἱροῦ {86 
ψιοΐοποο οὐὔἐμὸ π|ίοϊκοα 15 οἴϊθῃ 80 χτϑϑί, ὑπαὶ 1} 
Ῥαϊῆηί δοοῖα ἴ0 6 ΘὨΓΓΟΙΥ δυράμποα, γοὺ {Π6 
πιεεῖς αἰ}} ποὶ ΟἿΪΥ μαΐῃ δηὰ Κορ ρφεασε, Ὀσί {ἢ 6 
ἐπλογίίαποε, Ἡ ὮΟΒΟ ἰοιιπαδίΐοη, ρἰοάχο δηθὰ ἰγρ9 
{ΠΟΥ͂ δύ ἴῃ {π6 ἑαπαά οὔ Ῥγχοπιῖδε, ν1}}} σοῃιΐπαθ ἰ0 
89 δδδυγοά ἰοὸ ἐδ ϑα ΌΥ ἰἰ6 ροιοον οὐ Θοά, απὰ ἢα»- 
Ῥέμεδι ἐπ ἰὑε τὶ} ὈῚ Θοὐ᾽Β Βαπὰ αὐὶϑο 'ῃ δἠΐπέησ 
εἰοετηοθδ (δοῦ χὶ. 11: [8. ᾿νὶϊ}. 8; Μίο. υἱΐ. 9), 
ἴο ἴιο ἰβποοοηΐ βυοτοῦ οἱ οὗὨ ΘΥΘΡΥ ἰγοιὉΪ6. 
“.8ἴπησο ΠΟῪ οὖν ἀθδνύ οι δ85 βαοἢ ἃ γγοδὶ ὑοῦ 
ἴῃ τυϊηαὰ τοθροοί πη 411 {Π089 110 ἴθδν Ηΐπι, ὈΘ 
81.}} ἰὰ ἐδ οτὰ δηὰ δἰπάον Ηΐπὶ οἱ ἰη ΗἰΒ 
ποτ; Ὀὰϊ ποῖξ ὑροὰ Ηΐπ ἴῃ ραιϊθποο.᾽ (οἷ. 
Ατηὰ). Οπ ἐδθ οἴδοσς δἰἀθ ἰ:ὸ ἀδὺ οἴ ἐ 6 υπ- 
ον ἰβ διτοδαῦ ΠΟῪ Ὀσίοτο 0 8Β ΟΥ̓68, ἱπ 
ψ Βιοῖ [8.6 ΒΡΙΘηΔΟΣ οὗ {0 δύ σοθθϑ, δηἃ {ποὶν 
ικὶ οἵ ΠΠἴ8 ψν}}} Ὀ6 Ρυὶ οαἱ. Ηο ἰτοαίβ [μ6 ἀθ- 
τίοοδβ δ ἰμὴ6 Ῥγορδγαίϊοηβ οὗὨ {ἢ νυν οἰζοα 88 αὖ- 
γεαν ποὺ οἵ ποσί, ἰμαὶ 15, 88 ΘΔ, δηὰ 85 ἴοοϊ - 
ἰδὲ : Ὀυ: Ηθ Υ]}} βοπιο ἐΐπιο ὀγὶπσ ἰλεηὶ ἰο ποισὴΐξ, ἢ6 
ψἴ1} ἰατὰ ἐποὶν ἩΘΘΡΟΏ5 ΔΠῚ ΔΥΓΟΥΒ ὉΡΟῚ {ἢ 61 
ἴα αὶ ἀοκὰϊν ἴογιὰ δὰ ν1}} Ὀγϑαὶς ὑπ οὶτ δύιηβ, ἐμαὶ 
5, ἔδο ᾿ξ γαταθη 8 ΟΥἨὨΎ ῚΪΠ6 τη68η8 οἵ (6 ῬΟΙΝΟΥ 
αἰαὶ υἱοΐδηςο, 80 ἰδιδὺ ΠΟΥ͂ ὙΓΠῚ πὸ ἸΟΏΖΟΡ ὉΘ 8016 
ἴο ἔπ͵υγο ΟἸΒΟΣΒ ΟΥ ΟΥ̓ΘΏ ἰ0 δΒ6ῖρ ἐπι ΒΟ  γ68. 

4, οὐδ᾽ ε δέσοείιπσ ὉΡΟΩ ἰδ ρμίουβ βονγβ ᾿ἰ86] 
ἦπ ἐδίὶφ, (δὲ (ΠΟΥ 816 ποὶ ΟὨΪΥ ταί ἠεα απὦ ἀ6- 
ἐισλιεὰ πῖϊπ ὁ ἐδέεἶε, Ὀδοδυθο ἰΠ0Ὺ δαῦο ἐδμοὶγν 
ἀ εἰσιν ἰὼ αοά, δπὰ οοπίδοϊ ἰπϑιδοῖνθα ἰη Ηϊπὶ 
15 (86 δ'ρθοοί φοοὰ, Ὀυὶ (δαὶ {ΠΟΥ 88 ἱπαϊ νὰ. 
σδὲ ασεοορί ἐλ πιμολ πιοτὸ τὶ} ἃ 1116, ἐΠΔῺ ΓΙΔΗΥ͂ 
ΣΏογ ροτϑοη5 τΪ ἢ πιυσῖ, ἰμαι [ΠΟΥ οοπδίϑη!- 
ἿΣ εχροτίθηοο ἔγϑϑὶι ἰοῖκθηβ οἵ Βίνὶ πο ἐαγα δπὰ 
Ῥτονίείον, 80 ἰπδὶ {ΠῸΥ̓ βΒυ ον πὸ ᾿δοῖζ, Ὀπὶ γα 9 Ὁ 
τὸ δυϊο (0 πεέεσίεγ (ὁ οἰλετε Ἡὶὶ ἢ (ἢ σοοάδ δπὰ 
εἶν, κοὰ ἐπδὶ [ΠΥ ἰγαπδπιΐὶ ἐπ οῖν ἐπλεγίέαποο (Ὁ 
ἐλ εἰν ροείετίίψ, τ κἰοῖ ἴῃ ἐπ δὲν ἰὰγ ὈΘΟΟΤΩ6 ὀέέ88- 
ἅὅπεσε. Τσδ 8 ολαὶπ ο,[Γ διίεδδίμ)δ Ῥ6.5865 ἱπτοῦρἢ 
γ{ιε δε απά (δ6 σεπογαίίοπα οὔ τὴ ρμίουβ τ ἢ 48]] 
εἴ) Ὠεε, ΡΟΥΟΥΙΥ͂, ΓΟ ]6 δηὰ ἀδηογ8Β οὔ ϑδεί. 
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ΤῸ ἀπ ροῦϊγ, οἡ ἐπ οδον Βδηᾶ, δγθ ποὶ Βοϊροὰ 
ὉΥ (μοὶ ὨυΠΙΌΟΡ ΟΥἩ ἐποὶΡ μόνον, ὑμ6ὶ ΟΥΑΙ, Οὗ 
{π01} βίγηρίι, ὑπ ν τσ 68 ΟΥ ὑπο ΔΥτορδησαο. 
ΤῈ9 οὐγδ6 6011685 ὉροΩ ἐμ θπὶ [0 {πον τ] οἰκο ἢ 688, 
δὰ ἰμοὸ 7μαάσπιεπέ οὗὐ αοὐ ἀθδβίσογβ ἰμθηὶ δηὰ 
ὑπ εἶτα. 

ὅ. ἴα πο αἰδιτ  Ὀαϊΐοη οΥ̓͂ Ὀ᾽ οββί ρ8 δπὰὰ ουγβοβ 
ἴο [6 ρῥίουϑ δηὰ 86 υὐχοαϊν ὑπὸ τἰσῃίθοιβ ρσον- 
Θγῃπιθηΐ οὗ ἀοα τηδη δ8.8 ἰ180 1 ΔΊΥΓΟΘαΥ ἐπὶ (λὶδ 
τον. 6 σϑη ΤΟΙ ὑροῦ ἰΐ τὶν [ἢ 6 πηογὸ ἅτγιη- 
688, 88 ἰΐ [48 1.8 ἀδορθοδϑὶ σγουπὰ, ἴῃ ἐδ Ὀϊνίηθ 
ἰουδ ὕοΥ 7μείϊςε. Ἐνγθη οα (8 δοσοιηί, ΠΟΥΘΥΟΣ, 
δο γιὸ πνου]ὰ γοοοῖτο {μΐ8 ὈΪοβϑίης δηὰ θη οΥ 
οὐ 5 ῥγοιθοιοη δηὰ δ6]ρ τθϑὲ ἰδῖζο οᾶτο, (δαὶ 
ἐμ πιαγζδ οὗ ἰγὰθ Ρῥἱ οι ὅτ ἑουπὰ ἰῃ Βα. ϑδασὰ 
δ ἴὩΔῊ ΠΙΑΥ͂ ΥΘΟΡΥῪ γγ6}} ἢᾶγα (0 οη΄ γ6 τηλὴγ ἰγὶθ- 
ἸαϊοΏ 9, πΠ6668 δὰ ἀδΏ ΕΓΒ, [0 6 ἀροῦν μανθ 
ὃ ἈΟΒΠΠν ἴἰο {86 τσ ίοουβ πὰ δοοὶς ἰο ρὰϊ {6 πὰ 
ουαὐ οὔ τΠ9 νγὰγ. Βυὶΐ ὑπο λαπά οἵ Οοιὐ 18 τοδὰν 
ἴο Β6]Ρ οϑὸ τἶᾶο νγδ}}κ ἴα 6 τοσψ οὗ Ὑαοά, Ὀ6- 
6.56 (ΠΟΥ αν (οὐ 5 ἰαισ ἴῃ ἐποὶνγ ποαγίϑ, δὰ 
{η18 ἩΔῪ ἰοδ 8 αόουθ. Ὑμοβα νὴ] ναὶὶς ἴῃ 1ἰ, 
ΤΔΥ͂ Βί.1Π10]6 ἀπα 0Δ]}, ὰ0 ἐμ 6 0 ν7᾽}}} ποί τοιαδί ῃ 
ὍΡΟΙ ἐμο σγουπὰ δπὰ ρου βῃ., ἋΟοἀ ριυί8 Η18 πεαπὰ 
ΠΡ ὑπο ἰο δυρροτί ἰἰο. ΒΒ (8 Βαμῃὰ 6χ- 
ἰουπαϊπδίθ8 {6 ὉΠ ΟΟΪΥ τὶ ὑπὲρ Τϑαθ, 80 ἐμ δὲ 
αὐ ἰαϑὲ ποῖ οὴ9 Γοπιλὶη5 8ΠπΠα ἢοΐ Οη0 Θβολρ68 ὑδμ9 
ὁυάρο (Απι. ἷν. 2: ἰἴχ. 1; ἘζΖοὶς. χχὶὶ. 28). 

6. Ενουυ αἰἰϑηιῖγθ οὐδογυεῦ 5668 Βυβήίοϊοη! 61- 
απιρίε8 οὗ. (ὶϊ8β σουεγηπιεηξ οἵ αοἀ ἰπ Βἰβίογυ. 
οι Ια μὲ (815 τοὶ σαῦ δυσαίζοη τΠ6 7εα’ ο Οὐ ἴπ 
αἱξ εαγηπεδίπεδα, δ Ββιγοηρίμοη ἰΠ6 μοισεῦ οΓ 
ἰγιιδὲ ἐπ Οοὐ, ἴῃ οὐγὰθν ἰμαΐ ΘΥΘΥΥ͂ δ΄ ΠΟΘΥΟΙΥ ΡἱουΒ 
ἸΏ8η τοὶ ΘΟ; ΒΙΔΏΓΥ χΤοσοῖνο ΥἹΘΠΟΥ ἐΣρογί πο ο8 
οὔ ἐμο Ὀϊνίηθ Ὀϊοθδίηρ. ““Τυ8 (6, ἰοῦ ΟΥΟΥῪ 
06 8606 ἴο ἰΐ, ΠΟΥ Βο Βίδη45 δηὰ ᾿ἴνοβ Ὀοίοτο αοα 
ἴῃ (μῖ8 τοϑρϑοῖ; ψΒΘΙΠΟΡ 6 πα8Β ἔδ!(ἢ δηοι ἢ ἰο 
ἔγυδὶ αοἀ ἴογ 8 ῥίϑοθ οὗ Ὀγοδάᾶ, δῃὰ τ θίο  νγ9 
ΔΙΙΟῪ ἰο Ηΐπι Ῥονον, τἰϑάομλ δη ΓᾺ10 ΒΓ} 688 
δπουρσὶ ἰο δϑϑὶδὺ 8 ἴῃ ΟΥΘΓΥ͂ χἰχίθου δα0.50, 
Β6ΙΡ υ8 ἐΒτοιρὰ ἰὰ πὰ ρου ϊὰθ ΓῸΥ υ.8 δὰ πιδὶη- 
ἰδΐη Ηΐθ οὐ πους ̓᾿ (Βετὶ. ΒΙὉ.).--τ ἢ, Ββαγ5 
.0, Θοἀ σαπποί δηὰ νν1}} ποἱὶ βιοῦν ἐμαὶ (1 ἢ} }- 
Π6088 δηῃὰ σοηδάρηοθ δβιουϊὰ ροὸ πητονδγαοθά, 
οἶδ Ηθ πουϊὰ ποὺ δ ἰσιι6, 1.8, δηαὰ ἐγ Γὰ}.᾽ 
298. Αγπαλδ[.---τὦ 186 ΒΒαδυμοα] αηΐ {ἢ} Ὁ]. 688, 
ἰϑίγυβὶ δηα ἀκπιποὰ πο] οἵ, (μα΄ τγν ΒΒοι]ά ποῖ 

Ὀοϊΐονο βυοἢ τος, ΡΟΝ ΘΓ δπαὰ οοπιἔοτίϊης 
ῬΓΟΠλΐΒ68 οὗ α6ο(, δηὰ δβἰυπη ϊθ 80 ὙΘΡΥ͂ 6691} Υ, αἱ 
Βυσἢ ἸΣ{{16 Γαΐ ΚΒ, 85 ὙΠ Ππ ΝΘ ΙΩΘΓΟΙΪΥ μοδῦ 89 
πὶὶοκοα ποτὰ οὗὨἩ 6 υπροᾶϊγ. Ηοὶρ, οι, [μαι 
ἯΓΘ ΤΩΔΥῪ ΒΟΠῚΘ ΟΑΥ͂ 4Υ6 ἰτιι δ᾿ (ἢ. Ατα θη 1) (1ὰ- 
86). ον πουϊά Βογὸ τὶ Το Οἷς ΤΟΙ ΌΟΥ 
ἐμαὶ Ταΐμοῦ οα 8 ἀθαι ἃ- θα βαϊὰ (ὁ δἷ8 οἰ ]άγϑῃ: 
ΟΝ] άγθη, το 68 1 ἀο ποῦ θα γου, Ὀὰὺ 1 ̓ θᾶγθ 
γου, δ τἷοῖ ἀοἀ. 

ἨἩΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ. 

Τὸ ῬΓΟΒΡΟΥΪΥ οὗ {0 ὉὈΠΩΟΑΪΥ δίοδεοπιϑ διέ ἃ 
δλογί {πιο, ᾽ὰ Ἦ88 8 δογτωρί τοοί δΔῃη ὦ ἃ δέιεῦ ἐγμΐ. 
-- Το γίσὴϊ οΓ᾽ {λὲ τἱσλίεουδ ΓΛΔῪ 70. α τολίϊε Ὀθ 
οὈδουγοά, Ὀυὶ Οοα Ὀτγίη8 1ὑ δωγεὶψ ὁ ἰἰσὴ(.--- 9 
ὙΠῸ Ὧ4Β Ὠἷδ ἀεἰϊσλὶ ἴῃ ι86 [οτὰ, ἸΏΔῪ Ὀ0 ἐγομδιοά 
ἴον δ Βα 1 ἴῃ τσογία, Ὀὰὺ 11 τὰ }] ἥηπαὶϊζ Ὅο τοοῖξ 
ψΪΗ ἷπι.--- ας γοὺν ορηβάεποο ἴῃ αοὐ, [ἢ 6η ἰδοι 
πῖϊο ποὺ Ὀ6 σεχεὰ νὺὶϊῃ ὑΠ6 ΔΡΡΡΑΡδΐ ῬΓΟΒΡΟΥΙΥ 
οΥ̓͂ 16 υηροάϊγ; Βαγθ γοῦν αεἰέσλί ἴὰ ἴμ9 Ιοτὰ 
δηὰ γοὺ ν}1}} ποὶ εηυν ἰἢ6 δΒοοιίης 70Υ οὗἨ (06 υ- 
γνἰχμίθουβ; σοπίϊηαθ ἴῃ (6 ὀχέγοίδα οὐΓἹ σοο ππὰ 
γοῦὰ ΜῈ|Ὶ}1 ποὺ ελαπσθ ὙΟῸΣ εοπὰ 1ἴῸΓ ἴδ γταΐῃὰ 
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ειϊῃ5 οὗ (1:10 τυιῖοἰκοα.----ΤῊΘ Ὁ ροῦΥ μδΥθ ἨΟ ἐγμέ 
δηά αὐϊαάϊησ ὈΤΟΒΡΟΥΙΥ, Ὀσΐ ΟὨἿΥ 080 ἯδβῸ 68 
6οὰ.---ΤΊιΘ οπῖψ, Ὀὰὶ δωγέ πιεαπς οὗ βαϊγαίΐοη δγο, [0 
Καγ, ἰουε, απὰ ἰτιιδί αοα δΌοΥΘ 8]] (μ᾿ η χ5. ---θὸ ποί 
ΤΟΟΘΟΙΏΡΘΏΒΘ ἰμ6 ψὶοϊοπ688 οὗἩὨ ἰΠ6 ψίοκοὰ πὶ 
ΟΥ̓, Ὀὰὶ Ἴεαῦς (ἴθ Ἰυδριηοπὶ ἰο {μ6 Ζογά. Ἠθ 18 
(86 ἡιδὲ εισατάεγ.-- Πππραίέοπεε απα ταί ἀγα τοὶ 
Ῥτγοἀιυοί το οὗ ξοοά, θαι ΟὨΪΥ͂ ᾿18κ6 {0 δαά τσοτδε, 
διὰ ευὲΐ ἐἶηιεα ογ86 {{π|68.---ἶ 18. ΘΒρ 661 8}}γ ὠπάε- 
δετυεά Βαβδεντίης δηὰ μη͵ωδί αἰίδοκβ, (Δὲ ϑονν [89 
τοδὶ βίγεηρί οὗ ἐγωδέ ἐπ Οοά, ἰμ9 ροτονῦ οὗ ρα- 
ἐΐεποα πὰ {ἶἰ δίτοηρίῃ οὗὨ πεέζπεε.--- 6 Ρἷουϑ 
ΔΥΘ 88 δ7γ6 οὗ (9 δέεδειπσ οὗ ἀαοὰ 88 ἰΠ6 ὑπ ζοῦν 
οὗ Ηἰ8 οἰγδ; δπὰ Ὀοΐῃ οχίοπὰ δυϑη ἰο ἰδ 9 οοηιὶπ 
ξοπογδι: οη8.--ἰὶ 5 ἀὰθ ἰο ἐμ6 Ὀινίηθο δέεδϑι πη 
ἴδαῦ ἐμ Ρουβ δαδοιῃρ ϑ πιογὰ τοὲίλ {6 (δὰ 
(86 υηροῦϊγ σι} του θἢ.---έαοε απ 7ον ἀδ6- 
Ῥοπὰ ἴου πὴ ποὺ ΡΟ Υἱοΐ65 ΟΓ' Ῥουουυ, Ὀυὶ 
ὌΡοΟα οοπιπιμηΐοπ εσἱἡ, Οοα.---Τ 6 σγεαί απα αδίάιπσ 
ιϊη οὗ σοαϊϊηέ88.--- Τὰ 9 πιοιζὴ, λεατέ απ δίερε οὗ 
(6 Ρίουβ ΒαΑΣΙΙΟηἶΣ9 Ὑἱϊ οπ6 ἀποίλεγ δὰ ψἱ 
αοἀ᾽ 5 τεἱἦἶ απά υοτά.--- Εν ΘᾺ 0.6 Ρΐὶου 5 ΠΙΔΥ͂ δέν πι- 
δίς απά 7α1}, Ὀὰὶ αοὰἀ ν|}} ποὶ 166 (Βϑλ ᾿ἰΘ ὕροὴ 
(86 στουπά, ἀπὰ ρῥτγονυθηίβ ἔμ 6πὶ ἔγοπι χα πη ἵπίο 
σιΐπ ὉΥ ΗΪ8 λαπά απά σταοε.---Τ 9 τἱχυϊοουβ ἢ δ Υ6 
ΤΩΘΔΩΥ͂ ἐπέπιϊέδ, Ὀὰ Δ μου ἢ {861 Ῥοῖσενῦ ἀπά τοϊοῖ- 
εὐἀπεδὲ ἅτὸ οὕ θη 88 βζγϑαὺ 88 {6 }} πωηιδεν, γοί (6 
ΔΙ δϑβυγοὰ οὗ ἰμ6 ἥπαΐ ΥἹΟΙΟΥΥ͂ ὈΥ͂ αοὐ᾽5 γαϊλ- 
7}μἴπεδε, ρμοισὲγ απᾶ σταοε.---Ἰὶ ἴδ ἃ Ῥαγὶ οὗ ἰδ 
ἐχρεγίεποθ οὗ (9 ρμίοιιϑ, ὑπαὲ πον βου] ὃθ 
ἰγϊοὰ ἰῃ ραϊίεηοο δηαὰ οχόγοίδοα ἐπ τοαϊέησ, ὉὈαί 
(αὶ ἐμ οἷν τοαίέπσ Βῃουϊὰ ποὺ Ὀὸ ταΐη, Ὀδ6σαι56 ἐΐ 
6. 7ουπαάεά ἰη ἰγιιδί ἐπ αΟοα, αιὰ 45 88 (8 “πα ἰλδε 
οοπιῖπσ ὁ ἰλε Πογά. --ἴι ἰδ ὁ ὁ δηὰ {Π6 δδῆιθ λαηά 
Ὁ, Οοά, νὨϊοὶ ἀεἰίσεγα (6 Ρἱουβ δηὰ 6χέεγηιϊπαίἐ8 
[Π6 υροῦ Υ τὶ ὑπ οὶν 806α.---Τ 0 γὸ 18 ἃ ἀἰἘξ6 Ὁ- 
6560 Ὀοίνθοη (Π6 ρμίουβ δῃηὰ ἰμθ ὑῃροῦ]Υ ποὶ 
ΟἾΪΥ δοοοζάϊηρ ἰο ἐποὶν ἀἰϑροβί( οη8, Ὀυὺ ΠΠκονν 189 
ἦπ (οῖν αοίίοπδ δὰ (οἷν ἀεδίἐπίδα.--- κι αοὰ 
..:848 »γοπείδοά ἰο {8 Ρίουϑ, ὁ Κπονβ ΠΟΥ ἰο σίυέ 
ἐο ἰμοὰ δηά ἰο ἄεερ ἴον ἱμϑαι, γοί 4}} δἱ ἐδ9 
ῬΤΌΡΕΥ (ἵπι6 διὰ δοοογάϊηρ (ο ΗΪδ8 τοίϑάοηι.---Τ 6 
τοἰδὴες οὗ ἰῃοδὸ ὙὴοῸ ὕεαγ Θοα ἀγτὸ 70} 8]]οἀ ; Ὀαΐ 
1(ὴ6 ἀευΐεεα 97 (λ6 ὠπφοαάϊν Ῥοτὶβὶι.---αοὦ ποῖ ΟὨΥ 
ἀϊϑιϊηρσυΐδηθ8 Ὀοίνοθη 180 τὶ σίου δὰ ἐμ υη- 
τἱξυίοουϑ; Ηθ ἡπαὶίψν δεραταίες ἰοτπὶ ἴσοπι ΟὨΘ 
ΔΗΟΙ ΘΓ. ---Ὗ ὁ ΤΩΑΥ̓ 6 υἱδίίοα ὈΥ͂ Βεγ6 γ9 Οδἰ τα ἰγ, 
δϑηὰ 6 σίνεη μρ ὉΥ 41} (π6 τοῦ], δῃὰ γοί γ8 89 
ποὺ γογδαζεη ΌΥ Οοἀά.---αἀοαὐ δέε8 ποὺ ΟἿΪΥ ΠΟῪ 
ΤηΘἢ δοῖ οἡ οδαγίἢ, Ηθ γεισαγάς (ἄθτα ἴον Σΐ, Ὑ Βοῖ μ᾽ 
ἐαγὶν οἵ ἴαίε.--- 6 Ρουθ ποί ΟὨΪΥῪ γεοοίυέ ἃ δἰίοε- 
ἐπ ἴον ἰλεπιλεΐυοδ απα ἰλεὶγ δεεά ; ἰὮΘΥ Μ1}} 1}ὸ- 
τὴ ΐδο ὁεοοηπιε δέἐεδείησε {ΠπΠτουρὰ αοα᾽ 8 σγαοςέ.---Ὑ 0 
ΚΏΟΝΒ ΠῚ οὧοη ολάγεη απα τεισαγαθ ἰλεῖγ ἱγιαὶ 
δου ΔΏ ΠΥ; Ηθ ργοίεοία ἰπθπὶ ἱπ ἀδηροῦ; Ηδθ 
εοοπιοτία ἰἈοτὰ ἷῃ ἰἰπθ οὗἩὨ ἰγουῦ]6; Ηθ ποωγίδλει 
(θπὶ ἴῃ ἀδγ8 οὗἩὨ υηρον; Ηδ αεἰίσεγε {θπὶ ουἱ 
οὗ ἰῃ9 μδῃὰ οὗ 6}} ἐποῖν δι θαΐθϑ. 

ΒΤΑΒΚΕ: ΤΏ6 6 ΔΓΘ οΥἹ]]- ἀοογα δπουσὰ ἴῃ (ἢ9 
ποσὶα, Ὀυι 17 τὸ δῃοι]ὰ οοπαᾳιυοῦ ἰδοῖὰ τ ἰδ 6 
ΒΌογὰ ἰὸ νουῦἹὰ ΟΥ̓ Ὀ6 ὙΟΥΒΕ; δοοὶς σαί (0 
νιΐη ὑμϑῖλ ὈΥ͂ ἴογο δηὰ γμοοὰ δοῃάυςσὶ δηπὰ ἰδθᾶνθ 
ἐπ 6 τοϑὲ ἰο ἋΘοα.---ΠοΟνΟΓ τοβοοίβ ὕροῖ {πα 
τα ΒΟΥ Δ ὉΪ0 οπα οὗ (89 ῬΓΟΒΡΟΣΙΥ οὗ (ἢ πη ροῦ ν 
Ὑ}} ΓΑΓΒΟΡ ὍΘ πιογοα ἰο οἰ δὰ βυιρδίν δηὰ 
ῬΓΑΆΤΟΣ (πΠδὴ (ὁ ΔΙΗΘΥΥ 268] δηὰ 11}-ν1}} δρδὶπβί 
1680 ῬΟΟΥ͂ ΣΘ6η.---ΜΔῺΥ Δ Ἰη8η 18 αἰδβαί βῆοα 
πὶι αοὐ ἐἢ9 Τιογά, Ὀοσαιδ6 Ηθ ἀοο68 ποὶ ἀο δαὶ 
μὸ ἀθεῖγοβ : Ὀυὺλ ΒΟΟΥΟΥ ἰβ βαιἰδῆθὰ τ] ἢ 6 
1} οὗ Θοἀ, τοϑοοῖτοα ψδδὶ μὸ ἀοβδίγοδ, γϑϑ 0 ΓΘ 
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(πδη 86 Ἠΐδῆο5. Ο Ὑιδὶ ΒΔΡΡΥ Ρεθορὶϑ πὸ που]ὰ 
δ, ἢ νὸ βῃουϊὰ οδϑὲ 8]1] ΟΣ οδσεβ ΡΟ ἴἢ6 
[μοτά, διιθῃὰ ἰο οὖσ σδ ης τὶ ἀϊ ζοῆοθ δηὰ 
Ἰεανο {86 τοδὶ πὶ Θοἀ.---ξδαίδη 666}5 ἴ0 οχοὶΐθ 
υδ]ονογβ ἰο βἰ δον ὉΥ (6 νἱοκοῦποθβ οὗ 
{πὸ υπροάϊγ. Ηδησα (ἢ ὨΘΟΘΒΒΙ(Υ οὗἨ πδιοιὶηβ, 
Ρϑίίδηοο, δι (ἢ δηὰ ὑτδγον.-- -ἰὖ τὸ δΓγὸ οὐ κοὰ 
ἰο νγαϊϊ ψ 18 τυ Ρδιΐθησα (ὉΓΡ 86 ΒΟΘΥΘΗΪΥ ἰπ- 
μβογίίδησο, ἰδ ἰ8 γοὶ νόον (Π9 του Ὁ]6, Τὸν ἰΐ ἷ5 
οἰθγηδὶ δῃὰ ἐπ ροΥ ΒΗ ΔΌΪ6.--- 8 τηυδὶ ποῖ ΤΘΟΟΒ 
189 ἐΐπιθ οὗὨ {π᾿ Ῥτοβροσ ἐν οὗ ὑπ6 προ ὈΥ {Β6 
ΘΟΌγ86 Οὔ (μ6 ρῃγδίσαὶ βαη, Ὀυΐ ὈΥ͂ (π9 πυμιῦο τ 
οἴ 89 ΗοΪγ δρίτὶι (Ρ8. χο. δ), ἐδ ν}}} νὰ δ5ὰ, 
ἰμαὺ ἱπ σοι ρδΡ 80} τ τ 9 ονου  δείΐηρ μαΐμδ οὗ 
611}, ΒΟΔΓΟΘΟΙῪ 8. ποδὶ δ88 668 Δ]]οιϊἰ(εἀ ἴο 
(8 68λ.--Τὴο ἀηροαγ ἀο ποὶ ᾿ἰδοῖ {86 ψ}} ἰο ἀο 
τηϊϑοίοῦ; Ὀπὶ τ μδὶ σδῃ (ΠΟΥ͂ ἀο πιο γ9 ἰδ ΚΉΔΕ 
ἰδεῖν ἰθεί (Αοἰβ υἱΐ. δ4).---ΤῊ:ο ὑοῦ γ Βανθ 
Ἰοὰᾷ Ββαπὰβ δῃᾷ τυοΐ δεδίδίδποο ἴῃ ρογβοου(ης 
(89 ρίουδ; Ὀυΐ αοὐ᾿Β Βδηὰδ γοδοῖὶβ δυο 811}} 
δηἀ δῇο τουοῖ βίσοησογ, (δὴ πὶ (Π6Υ 8Βῃου]ὰ ὍΘ 
Ἰαϊὰ ποϊὰ οὗ δηὰ ςαϑὶ ἀονη.---Τσυθ τἱοοβ ἀο ποῖ 
σοι βἰβ ἴἢ ρστγοδὶ ὑσγουϊϑίοηβ, Ὀαΐ ἱπ οοπίοπιηοξ 
ψὶ ψαὶ αοἀὰ ρὶνο5.---α0ἀ 65 ΔΙΡΟΔΑῪ Τεβοϊνϑα, 
μον Ἰοης 86 σοάϊγ δ8.}.8}} σοτηδίῃ ἱπ (πε τ] οἴ 
ΒΟΓΓΟΥ ; ἀυγίης ἰπἰθ (ἐπι Ηθ ρῥγουάδβ ἴον {6 πὰ 
88 ἃ δίδου; αἴϊζογναγὰβ Ηδ ἘΠ| αἶντο ἰμοῖὰ [89 
ποτὶ ίδηο9 οὗὅὨ οἰδτγηαὶ 16. .---ΘἸοῖο τῖϑ68 οη Εἰ ἢ 
δὶ ἄγϑὺ ὙΠ ϑἰγοηρί 88 ἱΥ ἰὰ πνουἹὰ γοὸ ουθῆ ἴο 
(η6 Βαδύϑῃβϑ, νυΐ ἃ 11{1}0 τν ϊη ἃ σδὰ ἀγῖνο ἰΐ ββῦπ- 
ἀΟΥ, 80 ἐμαὺ ἱξ οδπηοί Ἰοηροῦ 00 8θδθῆ; 866, 86 
ὉΠΖΟΟΪΥ δγοὸ {13 {118 δι Κ6.--ῬΡ!]οῦ 8 Ρτοη 8 δ ν9 
(06 σοπϑοϊδίΐοη ἰμαὶ Οοα᾽ 5 Ὀϊοβδβίπς ΜΠ] ΟΠ 6 
ὍὌΡοη ἱποῖν ΟὨ ἢ] άτοπ, δα ρῥίουβ ομ ἰοῦ ΔΥῸ ἃ5- 
βυτοΐ, ἐπδὲ αοἀ νυυἱ}} ὈὉ1688 {ποῖα οα δοοουμπί οὗ 
{Π6}} Ῥδυθηίβ.---- ΜΙ ΘΥΟΥ 18 ὁ856 οἵ (86 τηοεὶ θοδυῖὶ- 
ἴα] νἱγίι 68, ποὺ ΟὨΪΥ οἢ δοοσουῃὺ οὗἉ 118 ΟΠΔΥΔΟΙΘΣ, 
Ὀθοδυδο ψὸ ἰδυ8 Ὀδοοῖηο ᾿ἰκοὸ αοα, Ὀὰϊ 4180 οἱ 
δοοουμῃὺὶ οὗ 118 ΓΟΤΎΤΔΙα.--Ἶ ποδυθη δηὰ θατί ἢ Ρη.58 
ΔΥΑΥ͂, γού {πΠ6 ἱπιοῦιίδηοθ οὗὨ Ὀδ᾽᾽ονοσΒ οδῃποὶ 
[αὶϊ. του 185. ἔπ ρΟΒΒΙ ὉΪ6 ἰο ἀο χοοὰ δηὰ Ὀδὰ αἱ ἴ86 
Βδηι0 ἐἰπ|90.---Τ}ὴ9 ποδί, ἢ δὰ οηϊὶσο τσ 
οὔ (π6 ὈΘΙΊ ΟΥ̓Κ ΔΡῸ βϑδηοίδοὰ δηὰ ὈΪεδϑοὰ ὈγῪ 86 
οτα οἵ Θοὰ.--- πο πουϊὰ ποῖ ταῦ πᾶτο 6 
08 Ὀοχίπηΐηρ δηα ἃ χοοά δηὰ, ἰδῆ ἃ χοοὰ Ὁδ6- 
εἰπηΐπρ δὰ ἃ δὰ ϑηὰ ́ --- αὶ γὸ Ἰδοῖς, νεῖ 1} Ὀ6 
δΆΡΡΙΙοα ὈΥ {π9 σγδοίουβ δϑδίϑίδῃοο οὗ (6 βί γος 
οι, 

μύτβεε: Τ8ὸ τσ ίοουβ εἶτνο, (Π6 ἀπ ροῦϊν ἀο 
ποῖ, δΔηὰ γοὶ Ὀοΐἢ γασεῖνο ἔγουι 6οα.---ἀοα Ὀ]6 5565 
{166 ΘΙ ΒΟΓΆΪΙΥ δηἀ ΘίθγηΠγ, ὑπαὶ ἰθοὰ τολγοδὶ 
ἰσυδβί ἴῃ Ηΐπι, δ Βουσ ἴποὰ αὶ ουγεοὰ δηὰ ἱη- 
υγτοὰ ὈΥ ἴμ6 υὐροῦϊγ.--αἀοὐ ἀο65 ποῖ ἰδῖζθ 
ΡΟΥΘΕΙΥ ἴγομι Ηἰΐδβ βαϊπίβ αὶ Ηρ ν]]}} ποί Ἰοῦ ὑπο τα 
Ῥογίβἢ. --πϑ ΚΙ ΝΈΚΚΕΒ : Τογηιοπί {π γ86] ποῖ ἢ 
Ἰαιραίΐθμοθ διὰ γα, Ὀυὶ Ὀο δβαιϊβᾶϑά σὶ ἢ {π6 
Ψ1}} οὗ Θοἀ δηὰ Ηἰβ Ἰοηρ-δυ ϑγ] ς, δηὰ δο]ὰ ἴδβι 
ἰο Ηἰβ πογὰ δῃὰ ργοπιΐβϑβ, [θη 110 ἰδοῦ οὐίαῖῃ 
(86 ἀοβῖτο οὗἩ ἐπὶ ᾿θατί.---ΕΧΡΟΥ 66 ΤΩΔΙΚ6Β 
(πὸ Ὀ6θὲ ἰηϊογργοιδιίοῃ. ---ΟΗ ΡῈ: Τ06 ρο5568- 
ϑίοῃβ οὗἩ ἐπ ἀροῦν ὈΌΓ 88 βτθ880 ἰῃ ἰδ Τα. 
---ΕἈΙβοΒ: 76 ψ ο]9 δε ἰδ ὑπ6 ἱμογα᾽β, δὰ 
80 Ὀεϊοημβ ίο ἢϊδ οἰ ΘΏ.---ΕΥ̓ΟΥΥ οὯ6 ἀεεῖτγοδβ 
ἰο Ὀ6 ΠΑΡΡΥ͂ μοτο ἴῃ {ἶπιθ δηὰ ἐπ τθ ἱπ οἰογΣν, 
Βυΐ ΥΟΣῪ ἔἴδνν υ80 ἰπο ἰγὰθ πιδϑὴβ οὗ οὈϊαἰϊπἰηνρ ἰἰ. 
-“-Απνῦτ: ΤῈ ἀθὴῦ οὔοόοδθ δῃαὰ ῬΟΥΟΓΟΥ͂ δ΄ΙῸ ἘῸ 
εἴρη οὐὗἩ αἰδίανον, Ὀυὺ ὁ ἰγίδ! οὗ ἔδ:τι δπὰ μῬὲὰ- 
(1666, 8 ἷτΓοΥ οὔἰπα ποηάοεαϊ ΒοΙΡ δπὰ ὑγο- 
βογυϑδίίου οὐ Θοὰ, δῃὰ δὴ οὐἱάοηοοθ, ἰἰὶ ΘΟ οὰ 
δ ποί ρΙοαβϑὰ νυνὶ στοδὶ δρίομαοσ Ὁ πιὰ ΓΔ, 
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ἴεατν οἵ αοα, πα πι  γ δηαὰ αἰ 6 Ώ69.---ΟΕΤΊΝΟΕΕ : 
ΕΥΕΡΥ ἀδγ οὗ (0 τἱχιίθοιϑ πιδὰ Β88 ἴῃ οὐ 8 
ῬΌΓΡΟΒΘΟ ἰὶ8 βροοὶδὶ τλθάβυγο οὗ ζύδοθ δηὰ ἰγίδὶ, 
δι ΔΟΥΥΩΒ (0 οοπιρ͵οίθ 18 1οἱ.---Τηουῦσκ: Τ9 
βαϊταϊϊου οὗ (6 ρίουϑ γα 8 ἱπηπ οΥ δ ]6, ὑμ 6 
ἰοπχον ἰὰ δϑϑιῃβ (0 ἐδύσγΥ, ἰῃ6 ΤἸΏογ9 ᾿πιροῦ 5 8Ὁ]6 
Μ|1 86 18 ΘηἀΓΔΠΟ9.---ηο πνουὰ ἀοϑραΐγ, 
πιοη αοἀ ἀφοΐαγο8 (ἰαὶ ΗἸ8 οὐ ἰγοδϑυῦΥ ἰ8 ἴῃ 
86 ροθϑοβϑβδίου οἵ Ηἰβ οἰ ]άγρῃ. ---ἰ ὰδὺ Ὀθ ἃ 
ΚΓ ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘ, ἰδδὺ ΔΩΥ οὯ6 ΠΟ [88 ὈΘΘἢ ἃ 
{τἰοηά ἰο πηδηῦ ἴα ἰγου Ὁ]6, Βῃου ἃ ποῖ Ὀθ 8016 ἰο 
δπὰ 4 ἐγ εημα ἰῃ ποθὰ.---ϑτιυσπε: [{10 18 ποὶ 18 
γοῦ οουἱὰ νίβῃ, οχϑδηλίηθ γουγβοὶ; ῬουΒαρϑ ὶ 18 
186 ἔδυϊς οὗὁἩ γον νΐβθ8Β ΟΥ̓ ὙΟΌΡ ΟῚ δοίί 08. 
-ΟΥΕΝΤΗΕΒ: [1]16 δηὰ ἀδδίἢ τὸ Ὀοϊλ βοΐ ὈθΙΌΓΘ 
ὯΒ, ὙΘ ΔΙΘ ἰὸῸ ὁοοβϑθ. 7111|ὸ ομοΐδθ βΒθϑι8 ΘΒΒΥ͂, 
δηὰ γοὶ πιοβὶ δ κο ἰδ τη ϊϑὲ8κ0.---ΤΑῦΒΕ: 10 Ὀ6 
8.1}} Ὀοίοτο {πὸ Πογτὰ 8 {16 για ἰοδί, τοί ον τ 
ἰγαδὺ ἴμ6 ον, τὸ ὁιν ἀο] κϊ ἴπ ἰδ6 [ογὰ 
διὰ δος ΟἿΣ ΜΑΥ͂ ἰο 0 Γογὰ ἰῃ ἀθοὰ δπὰ ἴῃ 
τα .---ἶς 18. Ῥδυιιου νὶν οὐἱδ ἀδΥβ ν ἰοὰ σὶνθ 
οαρθοὶδ)] ῬΓΟΟΙ͂Β οὗ ἐμ {δὶ 1] 688 οὗ αοἀά ἰο- 
ποτὰ (06 Ρΐουβ.---Τ 0 ΡὶΟΓΒ ΠΙΔΥ͂ 5086. νηὶ, Ὀαὶ 
δοὶ τυΐη.---Ἴ ΠΥ: [{{86 ὁπὰ ἰδ8 ζοοί, 4}} ἴθ σοοΐ. 
1)ὴ Τπογοίογο γοπιδίῃ μίουϑ, δἰ πουσ (6 ΟΓΟΒ88 
το ἢβ ὑροη γοῦ; 2) ἀονίδίο ποῦ ἔτγοπι 86 Πα Ὁ- 
ΤΟΥ͂ ὙΔΥ͂ ΘΙἰδουκὰ 16 τοῦϊὰ πδῪ οπηίῖοθ; 8) 
βῈΔ}}γ, Υ ἴς 18 νο}} στ (δ 9 ρΡίουϑ, ἐμαὶ οαὐνοῖ ἢ 8 
8}}.- -ΤῊῆο συἱχζοιθουβ ΓΘ ΠΟΥΟΡ ἴόγϑθκθη. 1) [ἴα 
᾿ς, (86 οτὰ 6848 (Πϑτ φσνδοϊουϑ!Υ ; 2) ἰπ ἀθδίμι, 
Ηδ 8ϑθη48 ἐβοῖλ ΗΪ8 δῆζοὶ οὗ ρϑϑδοϑ; 8) ἴῃ θίϑυ- 
πἰῖγ,. Ηθ οσοόνῃβ ἔθ ἢ [ἢ 6 ΟΓΟΎΤ ΟὗὨ Υἱοίο νῦν. 

ΜΑττ. ΗΉΝΒΥ: Ετοιίυϊηθ88 δηὰ ΘΩ͂ 80 
δ'ηὴ8 ἐπδὲὶ δύο ἱμποῖὶγ οὐ ρυπἰβῃιθηΐ, {ΠπΠ6 ΔΓΘ 
(86 υποϑϑὶ 6858 οὗἩἨὨ 1Π6 Βρὶγὶΐ, δηὰ {ἰμ8 Γοίθ Π 658 
οὔ (6 ὈΟΠ68.--Ἴὁὸ πιυϑί (0]]οὁ»7 Ῥτγονίἄθῃοθ, δὰ 
ποὲ ἴογορ ἴἔ : βυνβονὶθο ἰο ἰηδηϊίο Ἦ ἰ5άοπι, δὰ 
ποὺ ῬΥΘΒΟΥΙΌΘ.--ἰ ἢ τὸ (Δ|κ0 ΟΓΘ ἰο ἰζϑαρ ἃ σοοὰ 
Θοηδοίθημ6θ, ἯΘ ΠΙΔΥ͂ ἰθαΥο ἰΐ ἰο αοα ἴἰο ἰδίκο σατο 
οὔουν ζοοά ἢ8Π|6.---Α ἔγοίζα!, ἀϊδοοπίθηϊοα δρὶτὶς 
1168 ορϑβ ἰο ΠΙΔΗΥ͂ ἰθιμρίαἰίϊομβ δηὰ (ῃο80 (δαὶ 
ἰπάυϊχο ἰὸ δγὸ ἢ ἀδηρον οὗ ἀοΐηρ οΥἱ]Ϊ.-- -ΤΊοΥ 
ἐδαὶ διὸ ϑῖτγο οἵ δὴ ονογ βίο ἰπἰρου 8 η66 ἴῃ (ἢ}9 
οἶδεν νον] ἃ ᾶῦο Π0 σϑᾶϑοιι ἰ0Ὸ ΘὨΥΥ͂ ἰἰπ 6 ν]ἱοϊκοα 
{πο ῖν ΓΗ ΒΙΟΥΥ͂ ΡΟΒΒοαϑῖ ἢ δη Ρ]ΘΑ8.γ08 ἴῃ (ἢ 18 
νον ]ὶα.---ΤῊο Ἰαν οἵ αοἀ πειιϑί ὈΘ ἃ οοημπηδηάϊης, 
τυ] ης ρμεϊηοῖρὶο ἰὰ 89 Βοανί; 1ξ τηυϑὺ 6 δ ᾿ἰριιὶ 
λόγο, 8 δρυΐ ἴμογο, δὰ ἰμθη ἰμ6 ΘΟΏΥΘΥ- 
δαϊϊου νῦ Ὁ τοχυϊδν δηὰ υπϊ ον : ποηθ οὗἉ 8 
δίορ5 ἘΠ }} 8146; ἰΐύ ψ}}} οὔδοι 8}}7 ργουθηΐ Ὀδοῖς- 
δ᾽ ἰἀΐῃ ς; ἱπίο βίη, διὰ ὑμ6 υποαβί 688 (ἰδὲ [0110 νν8 
ἔτοαι ἰἱ.---ἰ{πτόὸ πλᾶκ9 σοῃϑοΐθηο9 οὗ Κοορίηρ αοἀ᾽ 5 
ΨΑΥ, Ἠὸ ΠΥ τἱϊι ΟΠ ΘΟΥΓΪη655 ταὶ οη Ηΐπι, 
δηὰ οομπἷς ἰο Ηἶπι ΟἿΣ ἯΔΥ ; δηὰ νὰ 84}} ἢπὰ 
Ηΐω ἃ χοοὰ τηδϑδίοσ, Ὀοίδ ἰο Ηἰβ πονκίης 86- 

γὙδηΐβ δηὰ ίο Ηἰβ8 ναι της δβογυδηί 8.---ΒΆΈΝΕΒ : 
ΤΙΘ βία} ΡΓΟΡΘΥΙΥ͂ οὗ ὁπὲ ἱγαῦ ρσοοά πδὰ, τὶ ἢ 
Ηἷ8 σιδυδοῖοσ δηὰ μορϑϑ, 18 οὐὗἨ Τ0Γγ0 γαῖ ἐμ 8} 
ψουϊὰ 6 ἰμ6 δξριοζαίθ ὑϑϑ] ἢ οὔ πιαηψ τὶ 
πϊοϊκοι τχθη ννἱϊ ὑπ οἷν ΘΒδύδοῖθν δή ργοϑρθοίβ. 
-- οὐδὸν ὑμίηρ Ὀδΐηρ 6408], ἰμ6 Βοηθδδὶ, ἰθιαρθ- 
Γαῖα, ΡυγΓο, ρίουβ ΤΏ8} Ὑ01}} Ὀ6 (88 ποδί ΡΓΟΒΡΟΤΟι 8 
ἰπ ἔμ νον: [ῸΣ ΒΟΠΕΘΙΥ͂, ἰθιπροσῆποθ, Ῥαγ γ, 
δηὰ ρἱοιῦ ργοάυσθ ἴμ6 ἱπάυβιγυ, δοοπον, δηὰὲ 
Ῥγυχάρηοθ οὐ ΜΒ ὶσἢ ὈΥΟΒΡΟΥΪΥ ἀδρθη 8. ---Αϑ 8 
τοδὶ ἴα, ἐμ Ἂμ άγοη οὐὁἨ ἰμ6 μίουβ 870 
ποὲέ ναρταπίβ δηὰ δορραῦθβ.. Α8 δ ρυϑαΐ 
ἴανγ (6 8.6 δοῦθῦ, ἱηαιυβίγίουβ, δηὰ ῥγοῖδ- 
Ροτουβ8β.0. ΤΠὸ γαργύδηὶβ δηὰ (Π6 Ὀσρίδγβ οὗὨ ἰδ 
ποῦ] ἀγὸ ἴγοιῃ οἵποῦ οἶδϑθοβ: δῃηὰ ἩδδίοΥοΡ 
ΤΆΔΥ ὉθΘ (9 Ὀοατίηρς οὗ τοϊχίοη οἡ 9 ἀοϑὶ 68 
ΟΥ̓ ποθὴ ἱὰ ἰπ6 {πὰγο τον], ἴῃ (πἷ8 ψονὶὰ ἐδθ 
οἴὔηοοὶ 18 ἰο πλ8 Κθ Πθιλ Υἱγίαουδ, ἰπἀιυδιτίουϑ, ΡΓγα- 
ἀοδηϊ δηὰὰ ϑισοθββία! ἰπ (οἷν νου] Υ δα γθ, 80 
(δὶ (μον οἰ ]άτοη δγὸ ποί Ἰο ἰοὸ ὈΘΖΩΑΥΥ δηθὰ 
ψνϑηΐ, Ὀυΐ (0 ΓΟΒΡΘΟΙΔΌΪΙΥ δηὰ ἰ9 σοτηρεῖθῃοθ. --- 
7ι ἴἰἴ6 ὈοίτοΣ ἰο αν αοα ἴον ουὖν [γἰοπὰ ἴῃ 116, 
δηὰ οὖν βυρροτί ἰῃ ἀοαίμ, ἐμδῃ ἰο μανο 4]1 ἐδ 9 
ΘχίοΓΏ 8] ΡΥΟΒΡΟΥΙ Υ͂ οὗὨ νἱ͵ἱοϊκοα τη θη. --- ΡΟ ΒΟ ΚΟΝ : 
Ὗδμο δ] 68 {6 ἴδ ὺ Ὀ]ΊΟΟΪς [86 τἱ ὈθΟΏ8Β δηὰ μζ8γ- 
Ἰαημὰβ τυ]ὶιϊοιὶ ἀδοογαὶθ μἶπὶ 848 πο 18 ἰοὰ ἴο {89 
ΒΏΔΙΙ Ὦ]68 5 ὙΥοί (Π0 6856 8 ἃ Ῥαγα} οὶ ΟἿ ; ἴὉΓ 
ὈΠΩΟαΪγ σῖσὴ θα ἀγ Ὀὰὶ 88 Ὀδαδὶ5 ζαϊἑοπο ἴῸΓ 
(μ6 βἰδυρμῃίον. --Ἴβογθ 8. 0Υ ἷῃ ΒΟΙΪΥ δοὐιἱν! 
μοῦ αἀΥγῖνοθ ΔὟΎΔΥ ἰπ6 χσυδὶ οὗ ἀϊδοοηΐθῃί.--- 
ΨΟΥΥ πἰυοὰ οὗ ἴ[Π 6 οαϊναγὰ ἀορθη 8 ὑροη {86 ἰῃ- 
νᾶτὰ: ὙΠ6ῚΘ ἰμ 6 γο ἰ8 μθάύθη ἰπ ἰδ 6 ποαγὶ ἔμ 6 0 
ψἾ}} Ὀ6 Βοᾶνθῃ ἰπ ἐδ 6 ΒΟΌΒΘ.---Α βἰἸθαὶ ἰοηριθ ἱπ 
ἸΑΘΔΗΥ͂ 688608 ποὺ ΟΠΙΪΥ͂ ΒΗΟΒ 8 τΥ|86 Ὠοδά, Ὀυΐ 8 
ΒΟΙΥ οανί.---Ἴθ ΘΥἹ] τῆ ἀο68 ποΐ 8606 ΒΟΥ 
οἷοβο ἰδ ἀϑβιγιυοιΐοη 8 ρου ἷβ ἢθ619; 8 Ὀοδϑίβ 
οὗ ΟΥΟδὨϊης οὐἰοῦθ ὙΏΘη (ἢ ἴοοὶ οΥ͂ Ἰυϑίϊσθ ἰδ 
αἰγοδὰυν υρὶ θα ἰο ἰχϑιρῖθ δἷπὶ 358 (86 τοΐτο οὗ 
()6 βίχοοίβ. ΞΙΠΏΘΓΒ ἰῃ ἰδθ δαηὰ οὗἨἩ δὴ ΒΏΡΥΥ 
Οοά, διὰ γοὶ γρ]οι πῶ δραίϊηδὶ Ηΐ5 οἰ ϊάγοῃ ! 
ῬοοΥ 8βουΪβ, ἰἢ8 ἰο τυ ἀροῦ ἰδ ρΡοϊηὶ οὗ 368ο- 
γ᾽ 85 Β0608Ὁ.--Ὁοηίοης ἤπὼ8 περέηι ἱπ Ῥάατύα, 
Μ 10 [ῸΓ 86 νι ιοϊζοὰ ποατῦ ἐμ 0190 ποτ]ὰ 
ἦα ἰοο }1{116.-- ογο (6 ομἰἸ]άγοη οὐ Ἀἐδ8 
γἱκίθοῦβ δὺθ ποὶ μου, ἰΒὸγθ τυδὲ Ὀ6 Βοῖηθ 
ΤΘαΒΟῦ ἴον ἰὸ ἰῺ Ῥαγθηίδὶ πορὶοοί, ΟΥ δοῖδδ οἷ ΘΡ 
υϊ ιν οαυ8θ. Το ἔγίοηὰ οὗἩ ἰμὸ Εδιίθον ἰβ ἐπ 9 
ἔγίοηὰ οὗὨ ὑμοὸ ἔδαιϊϊγ. Το αοἀὐ οὗὔ ΑὈγΔΙδηι 18 
(6 αοἀ οὗ 8880 δηὰ 7660Ὁ.---ΑἸοοηρ 189 Ἰερσδοΐοδ 
οἵ νυϊοϊκϑὰ ὕλῃ (9 βανροδὶ θηίδ[] 18 ἃ ᾿υἀ ᾳτηθηί ὁ 
(ποῖ Δι γ.-- ΡΟ] ΟὙ 8}1085 δυὰ ἰγὶρβ, 1 ἐν ὶβίβ 
δὰ ἰδοῖκα, δηὰ οὐνον 8}} ἰ8 πτογϑίϑά θὰ ἰδ ἴοη 
γυη, Ὀαΐ δ᾽ ΠΟΘΙ Υ͂ ΡΙοα 8 οἡ ἰ(8 μἰϑίῃ ΡδΙ ἢ ΉΎΔΥ ἀἢ 
γΟΔΟΒ68 {π|6 χ048].---Ὕσὐοοά πηθὴ 8.6 πιθη οὗ Δ Ϊς, 
διὰ δῖὸ ἡ ογί ον βία γ.---Ο. Α. Β.] 
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ῬΒΑΙΜ ΧΧΧΥΤΙ͂. 

Α Ῥιαΐπε οΥ Ῥαυϊα, ἰο ὀγὶπρ ἰο τεηεοπιδτνο, 

1 ΟἾ0ΕΡ, τϑθυκθ πιὸ πο ἴῃ {Πγ Ὑτϑίῃ : 
ΝΟ ΙΒΟΥ οδαβίθῃ τη6 1 ΠγῪ μοί ἀΙΒρΙΘΆΒυΓο. 

2 Εογ ἰμ1ὴ6 ΔΥΓΟΥ͂Β Β16}Κ [Δϑὺ ἴῃ τη 6, 
Απά (ΠΥ βαῃὰ ῥγθβθϑίῃ πιθ ΒΟΓΘ. 

8 ΤῆδνΘ ἱβ ὯῸ Βουπμ685 ἴῃ ΣΩΥ β6ϑ} Ὀθοδυβ6 οὗὨ ὑμῖπη6 ΘΗΡῸΣ; 
Νοίμον ὦ ἐλογα αν τοϑὺ ἴῃ ΤΑΥ͂ θὈΟΠ68 Ὀθοϑυ86 οὗ ΤΩΥ̓ 81}. 

4 Ἐὸν πιΐηθ ἰπίαυ 68 ΔΓῸ 9ΌΠΟ ΟΥ̓́ΘΣ ΤΠΪΠ6 Π684: 
ΑΒ 8 ΒΟΔΥΥ͂ Ὀυγάσῃ {μ6 Υ 8.6 ἴοο ἈΘΆΥΥ ῸΓ ΤΏ6. 

ὅ ΝΥ πουμᾶϑ βέΐηϊκ απα 8Γ6 οογγυρὶ 
᾿ΒΘοδυθο οὗ ΤΥ [00] 18}. 688. 

6 1 δαὶ του ]οά; 1 δηλ Ὀονγοα ἀούγῃ στοδίὶν ; 
Ιρο πιουτηΐηρ 81} (Π6 ἀδγ Ἰοηρ. 

1 Ἐργ ΤΥ Ἰοΐηβ δῖὸ ἢ]]οὰ τι ἃ Ἰοδ  Πβοιλα ἀΐϑεαϑε 
Απὰ ἐλόγα ἐδ ὯῸ ΒΟΌΠ 688 1) ΓΩΥ͂ 68}. 

8 1 δηιὶ 6606 Δα Βοῖθ ὈγΌΚθα : 
ΙΒαγνο σοδγοα ὉΥ͂ γϑάδοὴ οὗ (86 αἰβαιυ!οίμ 638 ΟΥ̓ ΤΥ ΠρΑσί, 

9 Τρ χὰ, 8411 Υ ἀοϑῖγο ὦ Ὀοίογο (Π66; 
ἈΑπα ΠΥ ζτοδηϊηρ 18 ποὶ πἰ4 ἴγοπι {866. 

10 ΜΥ Βοϑγί ρμϑηίθί, ΠΥ βύγοηρο ΓἈΠΘΟΒ πιο : 
ΑΒ ἴον {δ6 ᾿ἰρὺ οὗὨ 1106 668, ἰξ 4180 8 ΡῸΠ6 ἔγοτ της, 

11 ΜΥ Ἰονϑῖβ δῃὰ τὴῦ ἐγ θη 8 βίδηα δ]οοῦ ἔγομι ΓᾺΥ ΘΌΓῸ ; 
Απὰ τὰν Κἰπβπιθη βίβπα δἷδν οἵ. 

12 ἀρθ δἶβο (Πδὺ βθοὶκ αἴ ΠΥ 116 ἸΑΥ͂ ΒΏΔΓΟΒ [ὉΓ πιδ; 
Απά {δμογ ὑπαὺ 866 ΤΏ Υ δαγί ΒΡ ΙΚ τι βοβίθνουβ ὑῖηρθ, 
Απά ἱπιδρίηο ἀθοοὶ(β 8}1 (86 ἀΔΥ Ἰοηρ,. 

18 Βυιϊ]1, 8458 ἃ ἀοδί πιαη, μϑαγά ποῖ: 
ΑΙ τα 88 ἃ ἀυπιῦ τηδη ἐΐαΐ οροηδίς ποί δ18 του ἢ. 

14 ΤΏυ 1 γὰϑ 88 ἃ τϑδῃ ἰμδὲ Ὠοαγοίῃ ποί, 
Αμπὰ ἴῃ 8086 τπηουτὶ αγό ΠΟ ΣΟΡτΟΟίδ. 

16 Ἐὸγ ἴῃ ἴπθ0, Ὁ ΠΕΡ, ἀο 1 Πορα: 
Του ΜΠ μθαῦ Ο 1ωογὰ γ (οά. 

10 Εον 1 βαϊά, Ηἶθαν πιο, 1εϑί οἰλογιυΐδα [Β6Υ͂ Βῃ οι] ταϊοΐοθθ ΟΥ̓ΘΡ τὴθ: 
ὙΒΘἢ ΠΙΥ͂ ἰοοὐ ΒΙρρϑίδι ἐμ 6 Υ τηϑρ Ὗ ἰλοπιδοῖνοδ ἀραϊηϑὺ τηθ. 

17 ἘΌΓΣΙ απὶ ΓΟΔΑΥ͂ (0 ἮΒΙ, 
ΑΠΑ ΤΩΥ̓ ΒΟΓΓΟῪ (8 ΘΟΒΟΪΠΌΔΙΠΥ͂ ὈΘΙΌΓΘ πι6. 

18 ΕονῚ ν1}1} ἀθοῖδγθ τιΐηθ Ἰηἰ αυ ἐγ ; 
1 ν1}} 06 ΒΟΥΤΥ͂ ῸΓ ΤῺῪ 58]}. 

19 Βυὺ πιῖῃθ ϑῃθιηἶοθ αγὸ ᾿ἰνογ, απά [ΠΟΥ δ ΓῸ βίγοηρ: 
Απά [Β6Υ δμδὲ μαίθ τὴ6 Ὑ͵ΤΟΏΡ ΠΥ δ ΓΘ τη} 1} 1166, 
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20 ΤΟΥ͂ αἰθὸ ὑμαὺ γθηάδγ 6υἹ] ἴον ροοᾶ 
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Αἴ πυΐηθ δάνουβασίοβθ; Ὀθοδυβο 1 ΤΌΝ ἐλδ ἐξίπρ ἐναί σοοα ἐδ, 

21 ΕὐΓΒΑΪζΘ τὴ6 μοὶ, Ο ΘΒ: 
Ο πιῇ αοά, Ρ6 ποὶ ἔΆΓ ἔγομὶ π1θ. 

22 Μακα μαβϑίθ ἴο μ6]Ρ πιθ, 
ΟΙΟΕΒΡ ΓῺῪ βδ γαίϊίοῃ. 

ἘΧΈΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ» 

ΟΣ (86 ΤΊΤΙΡΕ σοιὰρ. [ηἰγοάυοί., ἢ θ, Νο. 8. 
ἴηι Ῥβ8}πὶ ὈΘ μ᾽ π5 (γον. 7) τῖτἢ (86 δαῖαθ ρεοἰἰἰἶοη 
82 Ῥ8. γί. ὑπαὶ αἀοα ν»1}} Ὀγίηρ [16 βυ ΒΥ ΡΒ, ὁ“ 
ἀυγεὰ Ὁγ (μ6 μοι ο 6 ΓΣ 88 δ ριπίδἠπιεηί [Ὁ ἢ 5 βίη 8, 
ἴο δὴ επά, δαί Ηο ν}1}} οϑοαβδα ἔγοιχν ΗἸβ λιιἀκπιοηὶ 
οὗ στῆ. Τι18 ῬΓΑΥΟΡ ἰδ Ὀλβαὰ Ὁροὴ ἰμ9 ἔλοί, 
ἰδδὶ ιλ6 βυδογίη 5, δέπί ὑροὴ Βἰτα ὃν ΟΘοά (γον. 2) 
δηὰὲ ἀξεεγυεὰ ΌΥ κτοδὶ δ᾽ῃ8 (γ6γ8. 8, 4), ανα οἢ- 
εἰγεὶγ σόογὰ ἷπὶ ουἱ ἴῃ δοάν δῃὰ δοιΐ {Υ 68. δ-7), 
80 ἰδὲ ΒΘ σδἢ ΟἿΪΥ δίσὰ ἴἰο αοἂ (γον. 8) ἰπ {86 
Ἂτεδιοϑὶ σπσμδὶ δὰ δοδηἀοπιρθηὶ (ΥὙου. ᾿ Εονγ 
δἰ5 ἡγἱοπάδ αν τοί λάγαιση ἴτοτα δῖα (τον. 10), δπὰ 
δα ἐπεπιῖδα, ὙΓὮΟ ΔΒΡΙΤΟ δέν ἷ8 116, γτοραγαὰ ῃ]αι 
88 ἰοεί (τοῦ. 11). Βυὶ Βε ἀοθ8 ποὶ λεεώ (6 π|, ΟΥ̓ 
εὐπίγααιοί ποτα (γοτϑ. 18, 14), Ὀὰϊ 88 ραὶ 85 
λορε ἐπ Θοὐ (γετβ. 1δ, 16). Εον δθ 8 πονν ἴῃ 1Π9 
τοὶ οχίγθηλθ ὉΟΑΙΥ τροεαΐπεδα δηὰ αἀπησιϊδὴ οΥΓ 
βεατί, οα δοσουηὶ οὗ 15 β' 5, {π9 συ} οὗὁὨ τ βῖοἢ 
.)8 ΘΟῃἴ65808 (Υ 6 Γ5. 17, 18) ; δῃὰ ἈΪ8 Θῃ δ ῖ68 δΔΥΘ 
αεἰΐοε, πωπιέγουδ, απα λὲν λαίε ἰτα, Αἰ πουρσ 6 
μ65 κίνθη [6 πὶ τὸ γέαϑοη, Ὀαὶ ΓΑΙΠΟΣ 65 δουρὶ 
ἴο ἀο ἔοπι ρσοοὰ δρλ 19, 20), θῆσθ ιἷ5 διγλίη 
»παψεν ἴον ἰ6 Ἀϑἷρ οἵ ὕελουαὶ, ν Βομ ΒΒ ἔΑὶ(ἢ 15 
8:}}} 8016 (ὁ ΔΡρυσοβοιμὰ δηὰ οοῃΐθββ 88 λὶς Οὐ, 
δὰ 85 λὲν δαϊυαίζοπ (γοτα. 21, 22). Ηδημβί. δὰρ- 
Ῥοδεβ ἰδαί (ηἷ8 Ρβδαϊλ ἀϊὰ ποὶ οτἱχίπδίο ἔγοιαι (ἢ 9 
αοἰγουταβίδησοδ οὔ δὰ ἱπάϊνι σα], Ὀὰΐϊ τῶ υἱλονοα 
ὃγ (6 σίσλίεουφ Ῥοεγδουϊδοα, δὰ μαι ὑπ6 ῬΘΟΌΪΙΥ 
ευδονίη 5 ΑΓ ἀὰθ ἰ0 (Π0 ἐπηεϊν οὗ {86 πίοκοα, 
ΠΏΟΒ6 ΠυΙΩΌΟΥ πα δΒυρου  οΥ Υ 18 τοβαγ θα 88 δὴ 
ενίάεπεο 07 ὶοΐπ6 υἱδί(αἰἱοη, νυν ἰο ἐμ 8 οοπδιαεγεα, 
τηδῖκο Ηἷπὶ Τα ΒΟΓΘὉ]9 δὰ σψόγῃ οὐ ἱπ ὈΟΥ διά 
80], ΟἸΠΟΥΒ ΒΌΡΡΟΒΟ (μδὶ (ἰη9 βυ ον ρ8 οὗἨ (09 
ἐπῆγε Ῥεορίες, οΟΥ ἰδ)6 »ίομα Ῥοτίϊοῃ οὗ {6 ῆ), 06- 
οδοϊοπθὰ ὈὉγῪ ϑαϊ ἢ ΟΡΡΥΈΒΒΟΥΒΟΥ ὈΠΘΟΑΪΥ 6ῃ6- 
Ἰηἶ68, ΔΡ6 ἀδδουϊ δοὰ ὮὈΥ ἃ ἰδὶϑ ργορμδὶ (Ὁ μαϊ]ὰ., 
ἰδακὶ, Κοβοπαι. 11.)}, ῬουΒαρ8 ὈΥ Φογο δ (9 
Ἤσι(6), ὑπάον (80 ἥσωγε οΓ α δἰεζπεδε. 8680 
Υἱο 8, ΒΟΎΘΥΟΥ, ΔΥῸ Ορροδοὰ ὉΥ (86 σοπιθηῃηΐδ δηὰ 
εἰδιοιηθηΐ οὗ ἴ86 Ῥβαϊπὶ Α γεαΐ πιαῆ Ἰδιηδῃίϑ, 
δἰ ἰδ, δῃὰ ᾿τπ ρῖοτθ5, οἢ δοσουηὶ οἴ ρίαρυοθδ ὙΒὶοἢ 
ΒΟΥΘΤΡΟΙΥ δϑοὶς Πΐπὰ ρεγδοπαίίῳ ; σαὶ (Π0 σϑυδθ οἵἉ 
δἷ5 ΒυδοΥημχ5 ἀ068 ποῖ ἈΡΡΘΟΥ ἰο ὉΘ υἱοζεα ἐπ6- 
πηῖρε, ὙΠῸ ΔΌσ.56 εἶτα απ τνοιηὰ πἰπλ ὀοαέίν (Η ὺ- 
εἰς νῖι ἢ τ ίογθηοο ἴο 96 Ὁ. ΧΣ. 2, νΐοῖ ΠΟΉΘΥΘΥ 
86 δίγοης 861-Δοσυϑαιοη8 ἀο ποὶ εαἰ1), ΟΥ ἩΠΠΟ8Θ 
δἰ: δοκϑ δηὰ δοπιρδἰηῖδβ Βαὰ οδυδαὰ ἰδ 58. ΓΙ ἢ 88, 
ὙδοΒ Σὲ ἀοβουϊ θὰ ΑΓ ὑπάὰορ (ἢ 6 ἤγμγε οἵ 
διοζηξαδ, ῬΑΤΟΪΥ τὸ Ὀγουρίὶ ἀπάον {10 ἰάθα οἔ 
Ἰογὰ] σι (Ηυρίε] 4). Τὴ δποπιΐο8 8γα ποὶ 
τοι οποὰ ἀπιὶ] 1τ[.6 βοοοπὰ Βαϊ οὗἨ ἰΠ6 Ῥδδὶπι, 
δηᾷ ἐΠ6η, ἰΐ 'Β γι 6, 85 ἀοδα νυ δημθηἶοβ, γοὺ ποῖ 
δ ἰΠ|086 νοὶ Βαανα οαυϑοα [Π6 ὈΟΑΪῪ δυοτίη κ8 
ἀοδοντί Ὀεἀ {Ὁ}}Υ δὶ (}ο Ὀοσίηηίηκ, Ὀὰχὺ γαῖ ΠΟ 88 
18050 80 δδΥο δε 680 (Ὠΐη95 85 ΒΏΛΤΟΒ βῃὰ 
βοσαϑαί: 005 δραϊῃδί εἶα. Τὴ6 ὈΟΑΠῚΥ βυ Ὁ 69 
ὃν Γοργοβοηι θὰ 88 ἃ Γοαὶ δἰοζπεδα, Δ ουρ ποῖ 
ἜΧδοῖΪγ δ ὑργοεν (Εν δ], Κῦοίοσ, Μίδυγοῦ); γοὶ 

ἐδι6 δἰ οἷς τηδη δἰ 8617 Τοραρβ Ηἷ8 τὰ ΐϑο τα Ὁ]6 Θ0Ώ- 
ἀϊιϊοη 88 βυδοτίημκβ δαὶ ὉΥ Οοα 88 ἃ ριεηπίδλπιοπί 
ον ν}5 βηϑ ; δπὰ ἔγοιῃ ιἷ8 ν᾽ δἰ ἰδίϊοη 'ϑ ἀνθ οροά 
᾿εἰ8 δοηδοϊουδπεδὲ 07 ψεῖ, ἰδ σοπεϊ υθἃ πιογαὶ μαΐπ, 
ἷβ σοηδεδίοη οὗ δὶπ, αῃὰ δὶ [88 δβαῖὴθ ἰΐτη8 ἷδ 
εοτγοοί δελαυίοιγ ἰονναγὰϑ 8 δ υβαυΐθθ δπὰ ἢΐθ 
αοἀ,, ἰοναταβ 8 ααυεέγδαγῖεδ, τ εἰσ ἢ νἱ οα Γ68- 
δοῆ, γθα, δραϊηδὶ 8}} τινί, ἀῦὸ δὶ θη τῦῖϊα 
μἷπι, ἰηδιοαὰ οὗὨ ἰπαηπκίηρς δἷτα ἴον {πΠ6 Ὀομδδὶβ 
ΠΥ δνῷ τϑοοϊτοα, δηὰ γϑοορηϊσίπρ 8. τηογαὶ 
οἴὔδογία ; ἰογαγαὰβ ἷβ8 Οσα, οὐ τνοπὶ ἣδ 668568 
ποί ἰο νδῖν 85 Βὶθ 86 ]0ρ, δοδηἀοηΐης 411 βοϊ ἐ- Βοῖρ, 
δὰ 41] οχουβοθ, δπὰ ἰ0 μοῦ 88 πέαγ ἰο αδδὶδὲ 
ἀΐπι, Ἀ6 Θχοϊ βίον αἀἷτοοὶβ 8 »γαψεγ. ΒΥ (ἢ18 
τὶν ἰμ6 Ὀοπὰ οὗἩ υπΥ Ὀοϊνοοι [6 {πἴ|Ὸὺ ῬδΥίδ 
οὔὐὁἨ ἐμὶβ Ῥβαΐῃμ, οἵϊθῃ 1 ϑθοα, ΤΥ ὍΘ ΒΗΟΝΏΕ, 
δηὰ ἰΐπ γεϊαϊοπδλίρ ιοἱϊὴ, 85 ᾿Μ 511 88 ἰϊ8 ἀὐἰδέγεηοα 
2 γοπι Ῥϑ. νυἱ., ὃς ρἰδοθὰ ἴῃ δ δἰγοῦροσς ᾿κεῖ; 80 
ἸΠἸκοννῖθθ ἰϊ8 ογάθυ ϑδιιοὺβ αυϊὰ δ Ροῃϊι θη δὶ 
Ῥϑαϊῃ8." 

ϑιν 1. Γ ον. 1. Τπῖ8 γοῦβο 18 {1:9 ΒΒ 88 ΥΟΡ. 
1 οὗ Ῥπαΐπ νἱ., νυ 1} ΤΠ ΘΡΟῚΥ Οη9 ΥοΡΌα] δυὈ διϊ - 
ἰἴοα οὗ {86 βυποῦγπι ΧΡ) ἴον ἢ Βακίυδ [88 

ἐδ6 ζΟἸ]ον Ὡ ῬΔΥΘΡΕΓΣΆΒΘ: ““ ΟὈΥΤΙρε ξαἼὲ »}ὲῪ ἰ6- 
φ6πι|, οαδίίσα με ογώσεπι, πιἰἰθα ργοπιεγμὶ, Ὡρσαγα 
ποη Ῥοδδιίπι; δε] οσσϑδίϊ9α, φυιδδδο, πιὸ ἐξ ἀπιοῦὰ μὲ 
»Ῥαίεγ, ποη ἐξ Ζυγοῦ εἰ γέγυοτε, οἱ 7μά εχ ἢ πε ρωπίαδ 
ιδι ὧδ τίροτε, δε πιϊδεγίοογα δε αμίοοτε.᾽" --Ο. 
Α. Β. 
νοὶ 2 ον ῬΏ126 δοῦσα Βανὸ δυηὶς ἰηἴο 

ἴΏ6.--ΤῊ 8 ἥχατγαιΐνα Ἔχ ργοδϑί ου 8 864 ποῖ ΟὨΥ 
ΟΥ̓ ἸΟΡΓΟΒΥ (Ψοῦ τἱ. 4), Ὀὰΐ ἰκΚονθ6 οὗ δυο Σ 
(Εσεῖκ. νυ. 160), δηὰ βϑῆθγ ]ν οἵ σα] δι 68 οὗ δ]- 
Υἷηο Υἱδίἰδίΐοα (θεῖ. χχχὶϊ. 28). Ἡθησο ἱὶ 70]- 
Ἰονγβ ἔγοια (8 γαυϊουβ ι866 οὗ 16 ἔρυτο, ἰΠαὶ ἰΐ 
18 ἰηδατηΐββὶ Ὁ]9 ἴο ᾿ϊπιϊῖ (μἷ58 ἰο ἃ ρδτίϊσυϊαν κά 
οἵ νἱδἰιαἰΐοα, γοὶ ποὺ δαὶ (6 Το] ον ης ἀθβοσρ- 
(ἴοῃ οὗ βίοι πμοβδ ἱβ (ο Ὀ9 γοζδγά δὰ τῃοΓΘ Υ 88 ὅκα 
Ταϊϊγνο. 

δι. ΤΠ γεν. 8 βουῃάᾶῃθδ4.-- 9 ΟΧΡΓΘ8- 
βῖοπϑ ἴῃ 186. ἱ. 6, τυ ίσ ἃτὸ ΘΓ ΓΟΙΥ δία αν, ἀο 
ποὺ ᾿ΡΪΥ (μαΐ (ΒΟΥ δτγὸ ἤρυγαίγνο ἴῃ {Πΐ8 ῬΒ6]πλ. 
ΕῸΓΡ [β6]λ}} γοΐουβ ἴο [6 ὁοαν οΓ᾽ ἐλε ρεορίς. Ἷῃ 
βυσῖὶ ἃ σοπηραοίϊου ἢ τἰκἰλῦ ΥΘΥΥ Μ7ΡῸ}} ἸΟΟΪΚ ἘΡΟΏ 
818 88 ΔΌΞοοδδοβ, δηἋ τογὰὶ γαΐῃ απᾶον (ἢ 6 ἤσυτο 
ΟΥ̓́ΡΙΙ8865 οὗ δ᾽ οἰπ685, τ ϊπουῦ ἀδηχον οὗ δοίης 
τηϊδαηἀογϑίοοα. ΒΒ (μὲΒ χα ρ]δηδίϊοη 18 ᾿ηδα λ18- 
810]16 ἴον (6 Ῥπαηι,, δι βουσῃ ἰὺ Πα5. Ὀθ66Ὼ ὈΓῸ- 
τοί Ὁγ ἰμ6 7} υ] βίο αὐτο 6 βδρί., τ μῖσἢ ἢδ8 
πῃ γοῦ, δό. ποπ ἐδί }αζ οδείδιι8 πηεῖδ, διὰ ἴῃ ΥΟΙ͂, 

“- [ΓΘ ΉΕΡΟΒ: “Τῃ ἢ]. Ῥθ81Π 8 
εἶα] Ῥοϑαϊυνν ἰ6 τοροδϊοὰ, Ὡθιποὶγ, ἴπαλ [ἢ6 Ροατ τοῦ δα ἴο 
Ἰαπιδηὶϊ ἢοϊ ΟἿΪΥ ἴπαὶ δί8 80} δῃὰ ὕὑοὰγ δῖο νόγη ουὔῖ, Ὀυῖϊ 
ΗΠ νν 86 ΟΥΘΡ ὀχίθγηδὶ Θμθη 086, Ἐ ΠΟ σοπῖὸ ἰοτἢ κ8 ἰδ κάγοτῦ. 
δβαιῖ δ απ πα κὸ ἢἰ5 δὶ 8 ΔΏ οοσαδίοῃ οἵ ῥγοραγίηρ γοΐη [ὉΓ 
δὲπι. ἘΠία ἰσ ον ἴο ἴΠ0 ἕβοί ἐμαὶ (6 Οἱὰ Τοδίαπιοηϊξ ὃὈ6- 
λίονοσ, Ἐπ οδο σοη -οἰουδηουδ οὗ δ'ἢῃἢ Ἣ88 Ὡοῖ 80 δρμίἰτὺ8] δοὰ 
ἄσορ δ ἰῃ [6 Ὀ6]ΊΘνον οὐ ἴΠ6 Νοὸν Τοδίδιμοηϊ, Δ] γοπῖ ΔἸ τα γυ 
ὙΦ8 δΒοῃδίὈΪο οὔ 1}10 ὀΧίθ ΓΑ] οοἱ οὗ σἱ. Τὴ6 οποπλίοβ Ἡ 6 
τῆδη ἩΟΌ] ἃ ργερασο ἴον διὰ ΤΌΪ, ασὸ ἴῃ ὩΔΊ ΓΟ ἰ8 οΥ ἴῃ9 
Βαίδοηϊο ον Υ οὐ ον, πὸ ἀδείγο 6 ἀθδίῃ, νι 198 αοα ἀ6- 
δἰγοβ ἢ18 0, 46 5 ΠἰἸκο 156 Το ὉΥ [6 Νονν Τοδίδιλοωξ Ὀ6» 
Ιἶονογ οὐδ νίτπουΐῖ οχίογιδὶ δηϑηιο6."--Ὁ. Α. Β.} 

ὉΠΑΥΙ οἵ (6 ρΡοη ἴδῃ. 
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7 α, τὶ! ἢ ΠΠΔΏΥ δποΐϊοηὶ Ῥβαϊίογβ δου 9 Οὐά. 
Μαί. οὗ (6 ϑορί., απίπια τιεα ἐπιρίεία ἐεἰ τἰϊωδιοηὲ- 
διι5, ἰθὺ 6 Οοα, Αἰεχ., δ ᾿ἰΐκονν 86 δ Υπδοΐ. 
..88 {6 γτοβάϊΐηρ ψύαι ἰῃδίεδα οὗ ψυχή.---[Νο 
ἈΘαΙ ἰῃ ΤΥ ὈΟΏ68.--Ῥογοο: “ δασὶὶ 8 
16 ῬΤΟΡΟΣ δηὰ οὐχί ηαὶ πιοδηΐηρ οὗ ἰδ νοτγὰ 

ΟΥ̓) (ὁλαίοπι), ἐπιεστίαα; “Ῥθδοθ,᾿" Ὀδίπρ [86 
ἀοτὶνοα πιρδηΐη, Ρ6806 ΟὨἿΥ (ΘΓ ῬΓΟΡΘΥΙΥ οχ- 
ἰϑιϊηκς, ὙΠΘΥΘ 8}} 18. οοπιρίεία πα δηϊγο, ποις 
πνδηΐϊϊηρς." Τηο βαὴθ 18 ὑγὰο πὶϊῃ (0 αοΥπιδῃ 
Ἡεὶ ν-ἰοῖι ἰ8 υϑοὰ ΒΟΤΟ ὈῚ τοδὶ ἱπίονυρΥ ΘΙ ΓΆ.--- 
σ. Α. Β.] 

[ὕοτ. 4. ὅσο ΟΥ̓́ΘΣ ῺΥ Ἠι68ἅ. ---Αα υϑυδὶ 
. Βχυτό οἵ ἀδῆρον δπὰ ἰσουθῖο ἰδ ἔγοπα ὁ βοοά 
οὗ γαίογ, οορ. Ῥβ. χυἱὶ!. 16.-- Ὁ. ὮΘΑΝΥῪ ἕο 
ἴΏ9.---ΤΈ ΟΥ ΔΘ σοῃοοϊγοῦ 88 8 Ὀυτάθη ψοἰριὶηρ 
ΡΟΩ {π6 οοῃϑοίθῃοθ, ᾿πσδραῦϊο οὗ Ὀοδΐηρ ὈΟΤΠΘ 
ΔῺΥ ἰοῦζον. ὕοαρ. ὅοη. ἱγ. 18, ἀπὰ Ῥπ5, χχχίϊΐ. 
4, ΝὮΘΓο {80 παπᾶ οὗ αοἀ ἰδ 610 ἴὰ ἰδοπὶ ---Ο, 
Α. Β. 
ἴδ. 1Π. γόον. ὅ. ΜῪ Ὀτυΐδοβ διίαῖϊς δᾶ 

ΤΌΏ.---ΑἸοχαπάου: “1ηὸ ἔνο νϑυῦβ θοΐἢ ἀθῃοίθ 
Βαρραυτγαίίοη, 89 δγϑί ἴῃ γοΐογθποθ (0 ἐδ6 οἴρη- 
Βἷντ δηιθῖϊ, ι}}6 βθοοηά (0 186 γυπηΐης ΟΥ̓ (Ϊ9- 
ΘΒδΥχζο οὗ τηδίίον." -- ΕΟ 8988 :---Ροτοόνῆο: 
“.Ηἱἰ8 δἷ'π, 88 β66ῃ ὩΟΥ͂ ἰῇ 1(8 ἰγὰ ᾿ἰρῃί, δῃονσίης 
ἐιβοῖῦ ἰο Ὧ6 ΤΟΪΥ, ον 411 δίῃ 18 βοὶ -ἀθδιγυοίϊου. 
ΤῊ 8 οοηίδββίοη οὗ ἷβ βίη ἰδ ἰὰ ἔδοί, αὖ (86 βΒδλ8 
ἰἴπλ6, ἃ δοῃέοδββίοῃ οὐ πα υδι166 οὗἨ δΐ86. ρα ΐἶ8}- 
τη θηί(.᾽ 

γεν. 6. Σ ἂπὶ Ὀθϑηῖ, 1 δὰ Ῥοτυνθᾶ ἄοννῃ 
Θχοθοάϊηριὶν, 84}} ὅἄδαν Ἰομα Σ κο εὔουῦϊ 
Βα 8}}ᾶ. --- Πο} 2861: “6 Βοϊη 80 ἀΘΘΡΙΥ͂ δἰοἷς ἴῃ 
δου] δηὰ Ὀοάγ, ἢ6 τῆῦδὶ 6 ργοδαὶϊν Ὀοηΐ πὰ 
δονοὰ ἄονη. 11») οὗ [09 τσ ΐηρ σοηίΓαοίξοη 

οὗ (6 Ὀοΐγ, 184. χχὶ. 8, ΓΙ οἵ {6 Ὀοποά- 

ἄονη δἰ, ῬΘ. ΧΧΧΥ͂. 14, ΕΝΏ. οὔ ἃ οἸυΠΙΒΥ, 

ἀγον]ΐηρ ΜΚ." ΠΡ 1ἰέο τ ] ΒΙδοῖς πῦρ ἀϊτί, 
84 4}1, ἰπ δἰ αδίοη ἰο [π 6 ΟΥ̓ ομίαὶ συϑίοτῃ οὗ ρα(- 
εἰς Δ88}69 οἡ (6 ποδα, δῃὰ σοΐηρ δϑουΐ στὴ 
γϑηὶ δηὰ βοϊ δὰ δι θη β 88 ἃ βίρῃ οἵ τουτηΐῃς, 
υἱά. Ῥα. χχχν. 14.--Ο. Α. Β.] 

ϑισ. ΤΥ̓́ὕ. γον. 7. ΕοΣ τὴν Ἰοΐμβ ἄσχὸ {11} οὗ 

ἄτγμθε8.-- Ὁ) ἰθ υπάοτϑίοοα ΟΥ̓ ϑορί. δηὰ 

ϑγτηπιδοῖ. [υἱά. γον, 8] ποῖ οὗ “ὈΪ4ϑἰεὰ ον Κἰη- 
ἀϊοὰ ᾽" (ρτορθυὶν τοδϑίθα, ἀγα δὶ ἐμ γο), Ὀαϊ 
δἴιοΥ δηοῖθον ἀοΥί ναι (188. 111. δ), οὗ ἀΐατο- 
δροοὶ δῃὰ βοοσῃ, 7.0 Ἰοΐῃβ δύο Ὀτγουμρδὶ ἰηίο 
γἱον 88 (0 δβοαὺ οὗ βδιγοῃη χίβ, Ὀυὺ δύθ Ὠθγο ἀθ5ὶρ- 
πδίϑα τοὶ 88 ἀγα ουαἱ, ἀνθ ὑνΡ (πον, Ηθῃρ- 
δίθπ 6 γ 5), ψΐοἢ, 80 [Δ 88 ἰμϑΥ μδαὰ Ὀθοοτηθ 
ΜΟΑΚ, σουϊὰ Ὅθ ζυ}ϊ οὗ ἰδ πίοι οοπἰοιρὶ 
δοαρφρὰ ὕροη ἴδ δβίοκ τηϑῃ, ζ1}}1} οὗἨ δοοόογῃ, τ ΐοϑἢ 
ἴδ 68 ἤγοπι {6 Ἰοὶπβ (ϑομ 6.5); (ΒΟΥ ΓΘ ΒΟΓΘ 
ἀοπδογί θὰ 8898 {0}}] οἵ ἀγγῆθβθβ. [ἡ 18 ἀουδιΐι) 
Δ οίΠοΥ τὸ οουἹὰ αὐἀοτδίδπηα ὉΥ͂ ἐ}ιΐ8. “" ὈΪαδιοα 
(σδιαρἢ.). Βατγηΐηρ βοτοβ (Εἰπ8] ἃ) του] Ὀθ Ὀοί- 
ἴον. Τῆι γοίδγθηοα 8 σοῦ δἰ ΠΥ ποί (ὁ ἃ Ὀυτηϊης 
ἴονον (Ομα]ά., Οαϊνίη, Ο οἶθν, εἐ αἰ.} ἰπ 1}6 Ὀο τ 6}8 
(Δ ΗΥ͂ γοσοηΐ ἱμιοΥΡτοίοτΒ δος Βοοδβαγί); 8{1]]} 
1088 88 8 ἥσυγεαιξνε οχσργοβδίοῃ οὗ (86 ποίη, 
σοηδυτΐηρ ΡΟΤΤΘΥ οὗ ΒΟΥΓΤΟῪ (Ηυρΐ.). Τῇ οοη- 
δβιτιυοίίου ἀοπμδη 8 ἃ τηδἰογἷ8] οΟὈἦοοί, Ἰ68 48 ΓΑΙΒΟΥ 
ἰο 8 βρϑοΐαᾳὶ οοηάϊιϊοη οὗ δἰ οἷς ῃ688. 

γεν. 8. ([Σ ἃζὼ ὈδιηππλΌ θᾶ, οοἷά, σΒ1]1γ, ἴοτ- 
ἰὰ, ἰῃ οοηϊγαδὲ νεῖ ἢ (π6 ταν ἱ δὰ ΘΏΘΥΔΥ οὗ 
ἰἴο. [18 ὑυδοὰ οὗτμο ἀϊδορροδείως οὗ (9 πδῦινί ἢ 

οὗἉ Ἰ1 δ, δηὰ δἱ {6 βδδῖιο ἰΐπι6 οὗ 6 βίορρίῃηρ οὗ 
{πὸ Ρυ}80 δὰ δυϑὴ 16 ἰδ . Ῥογοόοτῆθ {δ᾽} 5 
ἐἰαὶ 1{ γοῖογϑ ἰο ἰδ 6 ΑἸ ἰογηδίϊο 8 οὗἨ α ἔδνυον ἢϊἱ, δη ἃ 
ΤΟΙ ἴο (89 Ὀυγηΐηρ ἰπῆαπιπιδιΐοη ἴῃ {116 ΡΓΘ- 
οοαΐης τογδο. Βιιὶ 1 18 Ὀδ(6 Ρ πλιὰ οὐ δαί μον ποῖ 
ἰο ἐμ ηκ οὔ ἴδυοσ, Ὀυΐ οὗἩ ἡ βίεϊο οὗ “εεδίεποια, ἴτι 
σοηπθοίΐοη τι ἰΠ9 τοαὶ Ἰοδ  ἤϑοῖηα ἀἰβθαβθ ψΐο ἢ 
88 ὍΡΟΩ ἢἶηι.---Ο. 4, Β.]--τὖῇ σοᾶὰσ ἔσο ἴ8 6 
τοοϑηϊηᾷ οὗ ΤΥ θαδσὶ.--- Ηἰϊζὶς ργοροβοὰ ἰΒ6 

᾿φοδάϊῃς 27 ΟΡ δ ᾿ηβίοϑα οἵ Ἐν (Βερυῖ θ᾽ ἀν 
ΚυΕΚ, 8. 120 5ᾳ.), διά ἴο ἐγϑῃδ]δίθ ““1Ϊ ΟΥ̓ ΤΟΣ Ὁ 
{π8η (0 χοδτγίης οὗἩ (80 Ἰἰοη.᾽ Αἰογναγὰθ Β9 
τοὐοοίεὰ {1||8 σοπϊοοίαγα, δηὰ οοπίοπάοα δρείηϑιὲ 
ἰῦ, ἰο (86 τορτοῖ οὗ ΟἾδι. ΤῸ ογὰβ 8.6 ποὶ δὲ 
Αἰ] ἰδυϊοϊοχίσαὶ, θὰϊ ΟΧρτΘΒ5 ἐμαὶ 89 βἱρείης οὗἁ 
(89 που ἢ οτἰ σἰπαίοδ ἔσο 86 τῃηοδηΐηρ οὗ (ὁ 
δθδτί. 

[8διγ. Υ. γεν. 10. ΜῪ Ἀθασὶ ραϊρὲϊδῖθα.--- 
ΑἸοχαπάονῃ : ΤῈ6 μαϊρίαἰΐοα οὗὨ ἰη6 Ὠροατὶ, ἀ6- 
ποίΐηρ τνἱοϊοπί δρὶἰδίϊοι, 18 σοιπ Ὀἱηθὰ νι} 1088 οὗ 
ϑίγαηχὶἢ δοὰ ἀἰπηη 6885 οὗ (6 ΘΥ65, 80 οὔϑῃ 1ηὴ6}- 
ιἱἰοῃθα 88 8 βἷχη οὗ ἜἘχίγοπιθ ΘΔΚΏΘ59. 860 δῦονθ 
οὔ ῬΒ. χὶϊὶ. 8 δηὰ σοσιρᾶγο 88. τἱ. 7, χχχὶ. 9, 
χὶ 12 -α. Α. ΒῚ 

ϑὲν ΥἹ. γοσβ. 11,12. Ανσὰν ἔἴχουχ ἴῃ9 ὑχϑ- 
Β6ΏΟΘ Οὗ ΣῪ ΡΪ86 190 --Τῦο ἰγδηδ᾽δίίου οὗ 1.0- 
6 ν οΥὐἰἰηδίθβ ἤγοπι ἐμ 9 ψ υϊρδϑίθ, απιοὶ πιοῖ---ααἀ- 
υέγϑέπι 6 ἀρρτοριποιαυόγμηί. [ἰ Π85 ἸΙΚουδο ἴα 
(86 ΤΟ] οί Ὡς [ἰη6; υἱπι “αοϊεδαπί (ἐξεβιάζοντο), ἴπ- 
βίοδὰ οὖ: πᾶν ἰδἰὰ βῃδύοβ. Τ1πὸ ϑδορῖ, μ88 τοδ ἃ 
Ὁ.) ἰμπϑίοδὰ οὗ 22 οὐ οοηίουηάοα ἐμ6 ἐνο. Βαυς 

6 ἰδιίον ἰδ σοπάογοα οὐϊἀθηὶ μοῦ ὈΥ͂ 8 ΡΪΔῪ ὕὑροῖ 
[86 ψογὰδ 'ῃ 6 ἨΘΌΓΘΥ. 

[8ι-. ΨΙ1. γον. 18, Ὁ θεΐ---ΦΔτὉ.---ΑἸοχΔη- 
ἀθν: “70 βδηθ τὸ νόοτβ [0 ἀθδΐ δηὰ ἀυτη Ὁ ΓΘ 
υϑοὰ ἰοχοίθοῦ ἰὼ ἔχ. ἵν. 11. Νοὶ οὨ]Υ ἰδ6 ἰάφα, 
Ὀαῦ (δ9 ἔοτηι οὗ ΟΧρΥοϑδίοῃ ἴῃ ὑμπὶδ βοῃίθῃσο, 8 
οορὶοὰ ὉΥ ἴϑαϊδιι ἰπ ἰβ Ῥσορμοίοδὶ ἀοβογ ρίξη 
οὔ Ομ νἶϑι᾽ 8 δυ δον ηρ ([88. 11}. 7), δηὰ 86θπὶ8 ἴο 
Ὦδγθ 66 Ῥγοδϑηΐ ἰὁ9 οὖν ϑ'αυϊουγ δ ον ἠϊηὰἃ 
ψ 86} ἢο “ δοϊά Ηἷδ ρΡεδοο᾽ δείογο (89 Ηἰχἢ Ῥγίδθϑι 
(ΜδιᾺ. χχνὶ. 62, 68), δῃὰ “βανθ Ὧ9 ΘηΒΕΡ ἴ0 
ἴπ6 Βομδῃ ἀὐύοσηοῦ (7ο]η χῖχ. 9). 

γον. 14, 1 ἜἼΟΘΘ ἸΔΟΌΓΒ ἴΠΘΙΘ ἂσθ σι Ὸ 
ΟΡ 164. ---} Π ἰΣδοῖῖ: “ΤῊΘ σοπβοίϊουβηθθθ οὗ 
ἔυϊ! δηὰ τοϑ χααίοη βίορ [58 που, 80 ἰμδὲ ἢ 9 
ΙΔΥ͂ ποῖ δηὰ οδῃποῦ σοΐαϊ 9 (π6 ἴα͵80 δσουδαιϊ 5 
οὗἷ8 ΘΏΘΙαΐ65; Β0 ᾽δ8 ΠΟ ΘΟΙΠ(ΟΣ ΟΥά6π69 (0 
λυδυὶγ εἰ πιδε11,᾿".--Ο. Α. Β.1" 

ϑίν. Υ11Π1. [γον. 16. ἕπου 1 θδσ.--- ΤῈ 
(δου 18 οαρ διΐο, διὰ ἰβ ἰμ8 δοηίΓϑβίθ βιγο ΡΟ Υ 
8 (80 Θηοτηΐοθ θοίοτο Ῥμοὰ ἰδ 8 58] πιϊδὲ νγ8 3 
ἀατν, τη κίπρ πὸ ΓΟ Ρ 198, Ὀὰΐ ρ]οδάϊῃρ 8Δ]οη6 Ὀ6- 
ἴοτθ αοά. Βίομβιλ : “1818 Ἔχροοίδίίοη ἰ8 Ὀδβοὰ 
ὩΡΟΩ γΘ880}85 δἀὐἀιιοοά ὈΥ (ἢγοθ 33 10] ον ΘῺΘ 
δηοῖΒοΡ, γοὺ οσο-οτἀϊηδίο; τοῦ. 16, ὕροὴ {86 νῖθἢ 
ψ 9 ἢ 6 μ68 σχργεδδεῦ, δηὰ ἰοὸ πεϊοι αἀοα ἰ5 ἰο 
Τοδροπὰ ΌΥ Βαδυϊηρς ἰἰ ; τὸν. 17, προ (ἴπ6 σγοδῖ- 
Ὧ658 ΟὗἩὨ Πἰδ ΤυΐΒΟΓΥ ; ΥΣ. 18, ρου Εἷδ ΡϑηΣίθη06.᾽; 
-Ο. Α.8Β.] 

γον. 17. Το. γυϊχαΐῖθ αἴϊορ (80 ϑορί. αἰ οτα 
ἔγοιαι (16 ΗΘΌτον ἰοχί, δὰ 888: ἱπη ἥσσοίία ραγα- 

4 ἰγεχῦ 8068 ΕῸΥῊΟ ΓΟΑΒΟΏΒ ἴον Ἦΐδ δἰ ϑπσθ; (1) μἴϑ δηδηἶοα 
ποιὰ ποῖ δυ δον Ὠΐτὰ ἴ0 ϑροιῖικ; (2) ἰδ οὐση μαι θην δα τι ϑαίοῃ 
ἴο 1:6 ΠῚ οἵὗὁἩ Θοἅ, Ῥοιοτηο [ἢ Κ6 ἐπαξ ΟὨἿΥ 186 δαὶ ἴ8 
Ῥγοπιΐηϑηςξ Βόγο, Ὀπὶ ἰδ δ66π|5 υαῖῖος τὸ ἢ ἢὃ6} ̓ χδο ἴο ἘΠΊ Ϊκ 
οἴἩ Ηἷν οὐσῃι ὀοῃϑοίουδη685 οὗ χα ΐ τ, υπθγ ἐμο δϑυθεὶυ οἵ ἴδο 
Ὀϊνίηθ οἴναδ ἰδοθηϊ δίορρίπα δἷ8 τσ εξ ΤΟΙΈΓΘΙΙΟΘ ἴῸ 
186 σ᾽] δῃηθτ οἵ Ὠΐ8 ϑῃηθσηὶοθ (8 9 Δρρυδὶδ ἴὸ θοὰ ἴο βϑασ οἰσα 
86 ἰὴ τοῦ. 1δνᾳ.--Ὁ. Α. Β.] 
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τ πι. [116 ΗοΌτοΥ ἰοχί 18, ΒΟΎΤΟΥΟΥ, οοττοσί, 
δοὰ ις ἰγϑπβδἰίοη ἴ απ γεαάν ἰο δαί οΥ 7αἰἐ ἀοιοη 
δι δε 6 π|} δϑϑυγοα.---Ο. Α. Β.] 

διν. ΙΧ. εν. 19. Βυῖϊ τοΐπὸ ΘΗΘΌ165 810 
Ἰἰνϑιν, ἂτὸ πυθτοῦδ.--ΤῊῆθ σχολαϊηρ πιδὶη- 
ἰδἰδεὰ ὈῪ (186 δηοΐδηϊ ἰγδηβὶδιοηϑ Ὁ ΤῚ τῆν ὃὉ6 
ἰυἰογργείοαὰ αἷϊος 1 ὅδ. χχυ. θ. Μοϑὶ τοδοπὶ 
ἰδιτρτοῖογβ ΒΌΡΡΟδΘ δἴϊιεν Ἡουδίχζαηι ἐμαὶ [88 
τεδϊηρ 18 ἃ δΘογγαρίίοη ἔγοπι Ὁ31|, (δι 158, ψ1}- 

ουἱ σαυδα, ΡῈ8 ΧΧΧΥ. 19; Ἰχῖὶχ. 4, 
γεν. 20. Αὔον {18 γ0Γ80 τιϑὴν ατγοοὶς δηὰ [,8- 

εἶα, 8}} [86 “ΕΠ ορὶο, δηὰ δοῦιθ οἵ ἱμὸ Αὐδθϊςο, 
δῃὰ οδ6 οὔ 6 ϑ'γίδο Ῥβδίίοσβ, βαντθ {π0 δ ἀϊ- 
κἰἰοπδὶ οἰδυ8ο: εἰ »γο)εσεγμπὲ πιὸ αἰεοίμηι ἰαπφυαηὶ 
ποτίμαπε αδοππαίωπε (ΟΡ. 88. χὶν. 19), ὁχ- 
»ἰδίηοα ὉΥ Τμοοάοτοι οὗ ΑὈβ8]ο 8 ὈΘΒΔΥΪΟΌΥ 
ιονατὰβ Θανϊα. 

[8ιν. Χ. Ὑόοτα. 21, 22. ΤΠ6586 ροἐἱἰ0η8 δτὸ ἴγϑ- 
φαδαί ἰὼ ἴμ6 Ῥβδίωϑ. Οοῦρ. 88. χ' 1: χἰνὶ. 1; 
χχὶὶ. 1, 19: χχχυ 29, οἰ Σϑοῖ : “ Ηα οἷοβοβ 
πίιἢ δἰ χιβ ἴον Ὠοἷρ. Ηθ ἀοθ8 ποῖ φαΐηῃ ἰδ δι (90 
ἀλγκηθβα οὔ γαῖ βῃουϊ ἃ Ὅ6 ἸΙρμιθὰ ὑρ. 186 
μάρε εἰρρίεχ ἀοθβ ποὶ Ὀδθοοηθ ἤάεδ (γίωρερλαηδ. 
Βαϊ (6 οἱοβίηβς νογάβ, “[οτὰ, ΤΥ δβαϊναίίου, 
Β00Ψ [86 ἀἰ  ΓΘΠο6 Ὀοί 00Ὲ ΟΠ Β ρΡοῃ ἑ 6 Π66 βηά 
θενὰ β. Τσγαθ ρϑηϊίομοθ 88 δι (ἢ ἴῃ ᾿ἰδοϊῖ, ἰἱ 
ἀουῦι οὗ δε]7, Ὀυϊ ποὶ οὗ ἀοἀ."--Ο Α. Β.] 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΉΙΟΘΑΙ͂,. 

1. ἜΘ" δ πιδὴ ροσζοοῖτοβ ὑπΠ9 ομδβίοπί ρ βαηὰ 
οὗ Οοἀ ἴῃ ἷ8 ΒΟΥΘΓΘ 80 Ὁ] χΧ5, δα ἰδϑίθϑ [86 
γισλιεομδηεδε οὔ ἴῃ9 [οτὰ ἰποΡροΐη, λὲν δι βεγίησε 
ΔῪ Ὅσ ΥΟΥῪ δίηὔωυϊ, γεί ἰἦ 86 γνδ]υθβ μἷ8 δοπ- 
παηΐοῦ ἩΠῺ ἀαοά, (μΠ6 ἀχρογίθησο οὗ {86 7) υὲπὸ 
ττγαίὰλ δηὰ δὶ8 ρΥἹοῦ Οἢ δοσουηῖ οΥ̓͂ Ϊ8 μογϑοπαὶ 
φαϊδε τε} Ὀ6 δ πιοτε ραΐϊη εἶ. ἸΤΒοΡοοτο ἢ6 τν }}} 
ῬΓΔΥ ἤτγεί, ποί ἴον [}8 σοαδαίϊίου οὗ Ηἷβ δον 8υ- 
ἰετίηχβ, δἷ5 ἐχίεγπαὶ ρΐασυθ, 58 ἑεπρογαὶ κα ϊο- 
τἴοα, δι μΒουρ 9 ἸΏΔΥ ὃ6 ἰλϊά ὩρΡΟΠ 6 Ὀσὰ οἵ 
ῥΡβὶηΐπ] βίο 685 δηὰ νογγὶ ο ουθῃ ἴο (Π6 Θχἢδιι5- 
ἰοῦ οὗ δἷδα δἰγοηχίι ; ΒΘ Ῥσδυϑβ, ἤγϑϊ οὐὁἨ Ἂ]], [ὉΓ 
δε ΤουοΥδὶ οὗ (86 ἀπογν 7μασπιεπί οὗ ἀοα δηὰ 
ἴῃς αἀπχίείν ὁ ἀεαγέ οὐ δοσουπηὶ οὗὨ ἢΪ8 δίπδ. 

2. ἴπ βεύθγο δίοκηθαβ δηὰ οὐ μοῦ υἱβί [δἰ 108 οὗ 
Θοά, πὸ ἰΙοδγῃ, οἴμοῃ ἴὸγ (ἢ ἤτϑι (ἴπγο, {Π 6 ΘΓ 5ἢ- 
ἴῃς τοεῖρλί οἵ δὲ οὐαδίιεηίησ λαπά οἵ ἀαοά, [6 
ἀεριλ 9 σωΐέ τ αἰοῖβ Θχοοθὰ5. δ᾽} πυήδη ἱπουρηὶ 
δῃὰ πρὶ πδίΐοη, ἐμδο ἀεααϊΐν μοιῦέγ οΓ εἰπ ὙΠ ὶσ ἢ 
ἀδδίγουβ 800} δηὰ Ὀοὰν. Βαὶ εἐιἷ8 πιοεί ἰοτηιοπί- 
ἐπα εἐχρεγίεηοε ἈΘΙΡΒ (6 ΒΙΠΠΟΡ (0 ρογπιδηθηὶ 
ἀδαϊιὰ, ἢ ἢ6 ἀοοθβ ῃοὶ οοπιρίαῖπ, ἴθ ἢ 18 ογίθ8 ΟΥΘΥ 
ἰδ ΤαΙθοΥΥ ΟΥ 6 ἐροαϊπιϑηΐ ἢ6 [48 τοοοϊνϑα, δα 
ΘΌΔΡΖΟΣ εἰ πη8 01} ν ἢ} ΓΟἿῪ δηὰ δἰ, δηὰ ἱ 6 ἀοθ8 
ποὶ ἀοκραῖν, Ὀαἱ εοη 888 ἠΐς συϊὶέ ιοϊἡ ρεπίιεησο. 

ὃ. δ Βδ8 ἴο ὕπάθῦχζο 8. δαύδσο οοηπιοί ᾿ἦ ἢ 8 
Ζ}ικάς ιολάγαιν ἴτοτα ἷτι ἰπ (86 ἀδγΥδ οὗἁὨ 5 
ὨΘΟΟΒΒΙῪ δηᾶ δηρυΐϑι, θη Ὠιϊνῖηο σα ϑιἰΒοηθηϊ 
[58 ὁοπθ ὉΡΟῺ πἴπι, δὰ ᾿ἷβ σπεημῖεδ ΔΡΡΥΟΔΟἢ 
δἷπι πῖι ολαγσεα Δη ἃ σοομδαίίοηϑ, ΘΒΡΘΟΙ ΔΙ 1 ἢθ 
ἷβ ἐπε ἰοἃ ἰο 8 γΟΡῪ αἰ ογθηὶ ἰγθαϊπηθηΐ οἢ 86- 
οουοὶ οὗ ἷδ ργονίουβ γοϊδίϊοηδ ἢ ἰοῦ. Τν5 
ἴδε κεη αἱ 6 Π688 οἵ ἰδ γϑρϑῃηίϑῃσο ἰϑ ἰἐδίεα, ΤῈ9 
ἀεεϊδίου τῖ τ γοΐογθησο ἰο δαϊναϊϊοη ἰδ 68 ρΐδοθ, 
πε ἰμὸ δϑποιθὰ δὴ Θδυπ δὶ ᾿ Πδίδη 8 
ΕΥ̓ΘῪ ἰετηρίΔιίΐοη ἰο δεξ ἡμεὑΠεαίοη, Υθ θὰ 668 
8}} δι(εωριβ ἰο ἀοίρ λίπεϑοι, διὰ τοδὶ 8 Εἰ πη 56} 
ὙΠ εἴποογε 86} {-ΔὈηορχαιΐου ἰο Θοἀ πὶ} οοηγοδ- 
δον ἀπά Ῥγαψέγ, δηὰ ιραὶϊίΩ οὐ αοἀ πιϊ} (86 
ἀορε οὶ δὲϑ Ῥγδυονῦ Μὶ}} Ὀθ μοατά. 

4. ΤΠ υἱγίμε οὗ (ἢ ἷ8 Ραιΐοηϊ, ἀονουὶ δηὰ ἐτγυδβί- 
ἴῃς ναϊτίης ὕροη (οα, οοπδὶϑὶβ ἴῃ ὑπ6 Μμαϊλ οὗ 
(86 Ροηϊίθηϊ, ΌΥ νι δΐοι, ἴῃ 41} 5. 111 ἀοδβοσὶ, ἢ 
γοῦ Δρργθθθπηαβ αυὰ 68 λὼ Θά, ἀπά ἰγυβ8 ἴῃ 
Ηἰπι 88 ἴὸ Θοἀ οὗ δὼ λείρ ποὶν Ππϑἰδηπαΐϊηρ {π6 
ΒΌΡΘΕΙΟΓ ΠΥ οὗ π͵8 ΘΠ 6π|168 δῃὰ ἰδ διτοης Γοο ἱπς 
οὗ ἷβ οσῆ το κηθ88. Ηδ ἰθ67685 (ἢ 6 πιαπηέῦ δηά 
{86 πιέεαπδ οὗ ποῖρ ἰο Θοά. Βυὶ ἢΘ ΤΠΔΥ͂ ΡΓΔΥ͂ 
τηοϑὲ ῬΓΘΒΒΙ ΡΥ ἐμαὶ αοἀ »ψ|}}} ἀγαι πεαγ; ΤῸΡ 
(818 15. ἃ ἰοκοῃ ἰο {π6 Ῥοηῃϊ(οηὶ οὗ Ηἰ8 πιόγοὸν πὰ 
ἢ δίχῃ οὗ Ηἰ5 γεασϊπεδε ἴ0 σταῃὶ πὶ ΒΡ] ]οδιοἢ ; 
ἴο᾽ ΔΙ Βουρὶι 8 18 ΤΟΥ ΚΘ ὈΥ͂ ΑΙΪ [6 νοτγ]ὰ δῃὰ 
ἀοδραῖγα οὗὁὨ Εἱπιδβοὶῖ, γοὶ πΠ6 ἀοοδβ ποὶ ἀοιυδί, Ὀυὶ 
Κηονθ ππὰ δρργυϑμοηὰβ ἷβ δφαζυαίίοπ ἰὰ ΟΘοὰ ἐδ9 
Ποτὰ. Ῥβ. χχῖϊ. 19: χχχύ. 8. 

ἩἨΟΜΙΨΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ϑἰ'η ῬΥΟΡΑΓο5 υτγαίῆ. δπὰ (Π6 ψ τα οἵὗἨ αοὰ Π885 
δὴλαγ» τϑέαροπὲ; αὶ Θοὰ τὴ Ὀ6 Φοισὴέ ὉΥ [89 
Ῥεπιιεπί.--- ϑὲπ Ἰαυοῖνοϑ 86 Υἱδ (δἰ ἴο οὗ ὈΙΥ 6 
ΨΥ; ὈὺῚ γερεπίαποο ἰρίοσοβ δηῃὰ οδίϑῃβ 
ἔουτ ὈΘΆΓΒΏΟΘ. --- ἐπ, γυΐπδ Ῥϑορὶα; Ὀὰὶ ἰμο80 ὙΠῸ 
86 οοπυεγίοα ἰο αοα νἱῖ] ποὺ 6 ἐοδί.---ΕἾΡΘ ἴῃ 
ῃ9 σοηδοίδησε 8 ἍΟΥ̓ΒΟ Δ ἤγο ἴῃ [6 δοηδι.--- 
ΤῊ το οὗἩ τἴπ6 Ὀίν᾽ηθ τογαίλ Βῃουϊ ἃ Θχοῖίθ ποῖ 
ΟὨΪΥ͂ στίοῦ οὐ δοοουπὶ οὗ (89 »ωηίδὀλπιεηί οὗ βῖῃ, 
πὶ ΚΟΥ 186 βίμοουθ σερεηίαποο ἴῃ {πθ Βοατί οὗ 
{86 Β' ΩΏ6Γ᾽.--- δισίοζεη ὈΥ {πὸ Παρὰ οὗ Θοά, ἀαοομδοά 
ὮΥ δὶ]8 ΟὟ ΟΠ ΒΟΐΘΠ66, “ογδαζεῆ ὌΥ ιἷὶ8 Ὀθδὶ 
ἔγϊθπ 5, αἰαοκεα ὉΥ͂ ἷδ νγοτβί θη θη 68, {Π 6 δ ΠΟΥ 
8 γχοῖ πού γυϊποα, Ὀυΐ σεζέυεγοα, ἱ{ ὯΘ 8 οοπυεγίοα 
ἰο αοἂ ἰπ ἶϑ παΐβουυ ὉΥ͂ ἷβ 81ῃ8.--- που Θοὰ 
υἱδὶϊδ πεῖ τ ΘΒ  ἰϑοιηϑθηὶ Η9 ν|}} ἑαζε ἰο ΗΙπιδοί πῇ, 
δυὺ ἰὑ ἰθ ΠΘΟΟΒΒΑΥῪ (δαὶ Ηθ 8ἰιιου]ὰ γέδοεθ ἢ} 1 Π| 
ἔγουι {80 ὙΔΥ οὗ γυΐπ.---ἰἰ 8. πο δπουξῃ ἰο ἴ58ι9 
{86 ερηδεφμέποοδ οὗ Β'ῃ, γοὰ τη ΘΟΠ 688. ἐμ οἷν 
»Ῥυπίελαδίοεπονε, ἰοῖν ,οϊϊν, ἰμοὶν σεΐ, ἩΓ γοὰ 
σψουϊὰ οὈϊαΐπ ἀεἰένεγαηοε.--- δ πο ἰοἑέοτδ τἀ 6 Ὁ 
(πὸ Βαπὰ οἵ Οοα τηδῦ  Ὁθ βαυϑὰ ἔγοῃ γίπσ, ἱ{ ὨΘ 
τ 8508 6 λαπά ὙΠ1ΟῊΝ δηείε8 ἢ ἷπ|.----αοα ολαφίϊδό8 
ΒΙΏΠΟΥΒ ΘΑΥΠΟΘΒΕΪ, Ὀὰϊ ποῖ πῃ ογάον ἰο ἀἰΐ (ΗΠ θ τὰ, 
θυϊ το αἶνο ἐκ, ἰἶ ΤΠῸῪ ὙΠΠ’ ΟἿΪΥ οὐδένα απᾶ 
ἐεαγη (ο δεεῖ Ἡϊυι. -- 7 Γυθ τοροπίαποε ἀοδδ ποὶ ἀθ- 
Βραὶγ ; διί βου αὐδπάοηθα ὮὈΥ 4}} (86 πνουτ]ά, ἱὲ 
86 6.8 δαϊυαίζίοη ἵπ Οοά.--- 9 δίελ- δεα πᾶν ὈΘΟΟΙΘ 
ἃ δεά 97 υἱείοτψ, 1) ὉΥ͂ λωπιϊίαίἴοπ ἀπά ον [ἢ 6 δίγοηρ 
δηα οὗ αἀοά; 2) ὈΥ͂ ρεπίίεπί οοπύίρεσίοπ οὗὨ δὶ; 8 
ὉΥ δεϊϊουίϊπο ἀρργελεησίοη οἵὔ Θοἂ 85 80 αοὰ ὁ 
μ6ὶΡ δῃὰ βαϊναιίοῃ. 
ΘΤΑΒΚΕ: αοά οὁδΔ βοϊάοιῃ Ὀγΐηρ τ8 ἰ0 τορϑηΐ- 

ϑδῆσο πνιίῃουϊ οὐ δϑιϊδοιηθηΐϊ, δηὰ [6 σΠαΒβίθηΒ ὺ8 
ἴῃ ογτᾶον ἰδδὶ ῬἯ ΠΙΔΥ ποὶ τοραγὰ ΟὐγΒΟΙν 8 88 
4}111688.---ΝῸ οὴ9 Κπονϑ δαὶ ἰΠ6 δηρυΐδι οὗἁ 
δοηβοίθπσο ͵5, ὙΠῸ ΒΒ ποί δχρογί ποσὰ ἱΐ, δῃὰ 
Ὀδδη ΟὈΪ  χοὰ ἰο βιγαρρὶο νἱ(ἶν δία δηὰ (5.9 ἩΣΘΙΗ 
οὔ αοά, ἰπογο 18 πὸ σγϊοῖ πη (μ 6 νγοτ]ὰ ἰο ὈΘ ςφοπ)- 
Ῥαγεὰ νἱϊἢ ἰἰ.---[80 Βοατὶβ οὗ ΤΊΔΩΥ ὅτ6 |1Κ 8 
το ῖ ἔγοῃ Ψ ΒΟὮ ἰΠ9 ΔΥΤΟῊῪΒ γοθουηὰ, Β]οββοὰ 
ΤῸ (0860 ὙΠΟ86 8008 8.6 ψοΟυΠπαἀρΘα υηΐο δ6}γ78- 
(ἴοῃ ΟΥ̓ αοὐ᾿Β ΔΡΓΟν8.--- δϑπ πουηᾶ8 ἃ τῆϑδὴ ὑηϊῸ 
ἀδαι, ποὺ ΟὨΪΥ ἰπ ἷθ δου, Ὀυϊ οὗἴθη ἰΐ 8269 
ρου ἷἶ5 ὈΟΑῪ δηὰ τᾶ κα εἶτη αἰ ΥἹΥ τη 86 ΓΔ Ὁ]6. 
-ἰὶ 'ἴ8. Ἰαπιοηίδ 6, ἐμαὶ ἩΠΙ1δὲ ΘΥΘΤΥ͂ δηΪη1α] 
86 108 δὶ {6 ]]1οὐν, πιϑ δίοῃϑθ οδυδθ8 8}} ἰεὶπὰδ οὗ 
δι ονυῖ ἢσ8 πὰ τ δῆ ρ5 (0 ἷβ οὶ ον 8.--ἰἰ 18. ποὶ 
ὨΘΟΘΒΒΆΓΡΥ ἴὉΓ γοὺ (ὁ ΠΕΡ Βῃαἃ δρϑδκ ψ86ῃ Θοιὶ 
88 ἰδίϑηῃ (}8 ὑροη Ηἰπιβ6]7 ἴου γου. Υου ΠΙΔΥ͂ 
Ὧθ ΘὨΓΚΥΓΟΙΥ 8ι1}].----Ἴηὴ9 ὑπ κοῦγ δηὰ Ὀγροονῦἶςα) 
806]ςὡ ἰο ἄδθν δηὰἂ οοῃοϑαὶ ἰμοὶς δἷῃδ δ ἴδι 88 
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Ῥοβϑὶ 16, Ὀὰΐ ἐμ6 μίουβ οοῃΐοϑθδ ἰμδὺ ὑΠ6Ὺ δΓΘ 
Κυΐϊγ Ὀοίοτο Θοἀ δῃὰ πλδη.-- 9 ρίουϑ βανο 
πεῖν ἔδυ 5, Ὀαὶ (μἷ8 15 οί {πΠ0 Τοδϑοὺ ΠΥ {ΠΟΥ 
δῖα ροτβεουιοὰ ὉΥ (Π6 νογ]ά, ἰὰ ἰϑ Ὀθοδυιδ9 {0 
Μ{ὖῚ1 ποὶ ᾿ἰνο 88 τ6 σοῦ] πουϊὰ ἢδνο (Π68|.--- 
17 ἰὰ ἰδ γον ἀδβὶγθ ποῖ ἴο 6 ογβαίζθῃ ὉΥ͂ αοὰ, 
ἴδ κο οἂγ δὶ γοὰ ἀο ποῖ ἀθρατὶ ἔγοπι Ηΐπὶ ὮΥ 8 
πὶοϊκοά ᾿ἰἶδ δηὰ σου ον ἰο {86 νονὶὰ. 
μυτῆξε: ΤΟΎΌΪ ἰο ἴδε] βίη δηὰ (γι Ὁ]9 οἢ 80- 

δοιπὶ οὗ 4 πίοικοά οοηδοίθησο, 8 ἰογίυγΘ ΒΌΟΥΘ 
8}1 οὐδοῦ ἰοτίατο. Εἰχίθτηαὶ ρογβθουϊουβ ὈΟΙΪΥῪ 
μοῖρ ἰο (μἰδ:; ἴον (ΠΟΥ͂ υπὶ ἃ πῆδὼ ἴῃ Βἷ8 60η- 
δοΐθησο, Ὀοαϑὲ δζαϊηβὶ (6 τἰρηίθουβ, ἐμαὶ αοὰ 18 
ψὶς {Πθπι.---αΑὐἀ Βοοδυβοὸ ἢ πὶιμῃο] 8 ὁοπ8ο- 
Ἰαιΐου, βυσὰ ἰοτγονῦ οὗ δοατὶ τοϑῦ ΘΏ806, 88 ἱἴ 
αοἀ ψοῦθ ΔΏΘΤΥ οἢ δοοουπὶ οὗ βίη. Βυῖΐ γοὶ 
Ῥανίἃ ἰοδοιοϑ υ8 ἰο ποϊὰ ζαϑιὶ δηὰ ποὶ ἀθϑρδίγ, 
δηὰ ἀοίθηἀδ Εἰπλθ6}} ἀχαϊηδβὶ ἐμ οὶν Ὀοδϑιΐηρς νἱτἢ 
ῬΓΆΥΟΥΒ, δὰ τἱβε8 ὑροὴ Ὀὶνίπο Ρῥτοπἶβ68, δηὰ 
αγϑ Βοϊὰ οὗ δἷβ οδὰ86 ὈΥ͂ 86 ἐγὰ Βδηάϊθ..... 
Τυβ νὸ δβουϊὰ ῥγαῦ δηὰ ποὶ ἀθβραὶγ ἰὰ᾿ ΔῺΥ 
δηχίοι οὗ δουΐ, δ ἱβουσὰ ψ͵ὸ διὸ δίῃ ῃμϑθυβ βηὰ 
66] ἀΘΟΡῚῪ ὑμ6 Ὀυτάδα οὗἁ βἰῃ: δηὰ [18 ἰθιιροδί. --- 
--Οβιάπρεπ: 6 Βῃουϊὰ ποὶ ῬΥδΥ ἰμδὶ οὖν Ηἢ68- 
ΥΘΏΪΥ ΕδίθοΣ μου] ἃ ποὶ οἰ 8511860 8 δἰ 8}} (σοταρ. 
ἩΗοῦ. χὶϊ. δ), Ὀυὺ ἐμὲ Ηθ διιουϊὰ ομαδίΐ 8 ἃ8 ἩΠῚῈ 
ἐ6 γοὰ οὔ ἰμ9 ρατοπί δῃὰ ποὶ ρυηίβιι 8 τὶ ἢ ἐπ ο 
δβυογὰ οἵ }ιϑιΐϊςο.--- ΘΙ ΝΕΚΕΚΒΕ: 1 δαὶ γ79}} 88118- 
δοὰ π|ν}} ΠΥ ογο58, ἴῸΓ ΠΙΥ͂ δἰ αἴ] δία γθ π608 1( 
το ὶ!.-- ΒΕ Β0η: [{ἀὉἀοὰ 88 διοὶ Η 8 ΔΥΓΟΥ5 ἔγοιῃ 
ϑάγυθη ἰαίο γουῦ, γουῦ πλυϑὺ δεμαὰ (9 ΔΥΓΟΥ͂Β οὗἁ 
Ῥγδγοῦ ἰο βϑάυθῃ, δά ἱπιρίοτο Ηἶδβ κῦλοϑ; ἰἢ Ηθ 
[848 ἰαϊὰ Ηἰδβ ΠΘΑΥΥ͂ οδϑίιθηΐηρ ϑηἀ ὕροὴ ΥΟ0Ὲ 
προῖς, γου πιαϑὺ ἰὼ γοῦν Βδηὰ οὗ ζδἰιἢ οα ὙΟΌΓ 
ποτὶ ; ἰδ5 ν}}} Ηδ Ὀϊπὰ ἃρΡ γοὺῦῦ πουηὰβ δηὰ 
υϊοίκοη γοὺ αἶνον {μ9 δϑὶὶοιΐοη.-- -ΒΊΕα ΒΚ: Αἱ 
ἄγϑι θενὰ ἀϑρϑηάβ οα (36 πιο ΟΥ͂ οὗἩ αοάς; ἐπ θη 
ἢ6 ἑωγνοῖζοδ {Π9 Βαοδυοἰηςς οπιηϊἰδοΐθηοθ οὗ αοά: 
ἤηΑΙΥ Ὧ9 δυρΡ σαί 68 18:6 ΒρΟΘΑΥ͂ Βεἷρ οὗ αοὰ..--- 
Τηοιῦθοκ: 9 δοαυΐϊγθ ἃ ἀδθρον Κυον]οάρο οἵ 
(0 βἰδὲθ οὔ ουῦ μοαγίβ, ΟΥ̓͂ ον Ὀδοδανίουν ψ Βθη 
αΒ]]ϊοιοα (᾿πιραἰἰοπὶ σοπιρ] αἰ πί9, δἰ πὶ. ποαυίοὰπ 688, 
ἀϊϑἰποϊϊαἰΐίοη ἰο ΡΥΒΥ6Ὁ), (8 ψὸ ουὐδὺ οουϊά ἴῃ 
βξοοὰ ἀδν8.---ἼΓ μ6 ἰϑιρίον οαπ οομνΐποο ἐδ 
βουΐϊ, τ ῃθ δυδοντίηχζϑ τὸ Ἰοῆς σοῃίϊημδά, (δαὶ 
(οἀ ἀοθ8 ποῖ ἰτουδ]θ ΗΪ 90] δἱ 4}} δὐοαυὶϊ ἐι, 
{πδὶ 15. 86 δοιϊοδβί δῇίοϊΐ οη.-- ΓΙ ΕΡΒΙΟΗ : σοὰ 
8015 αϑ οι ὁἢ8 ρου υ8 (μα ᾿γΥ9 ἸΏΔΥ ὑΠΟΓΘΌΥ ὉΘ 
Ὀτουχαὺ ἰο 8 τλογο ἐβοσοῦρσι ἱζηον θάρκο οὗ ουγ- 

801ν68.--ΤΆ ΒΒ: [ἢ ἰἶπλο οὗ ἰσου }]9 ἯΘ 866 ΟὟ 
ΒΟΟΏ οὔ οὐἢ δίγοοχίῃ [4118, δηὰ ἐπα δυτξῦ6 
Κκηοον οακο οἵ ἰμἰ8 ἰθ οΒ9 οὗ ἰδ Ὀϊοδδβίηρε οἵ σϑ- 
Ῥοῃίδῃοο.--ΤΉΥΝ : ὁ δὸ οοπιίογιοα ὑπᾶὰοσ (89 
δούογοϑί ρϑαίῃβ. 1) ΒΥ ἐμὸ νογὰ δὺουϊ Ομ γῖϑβὲ, 
2) ὉΥ͂ ργδαυοῦ ἰο Οδτῖδί, 8) Ὁγ δβίγοησίμ ἔγοσῃ 
σμεῖδβι. Το δυδογίηρ οἵ οδιίὶ : 1) ἰμοῖτ η8- 
ἰαγο; 2) (μον οτἰχκίη; 8) οὔἷγ ὈΘΒΘΥΙΟΌΣΡ ὑπ ὁ Ὁ 
(6 ῃλ. 

[Μαᾶττ. ΗΠΝΒΥ: Οὺνρ πουπμᾶβ, ΟΥ̓ δἷπ, 810 
οἰθης πι98 ἰὰ ἃ Ὀδὰ σομάϊιλοη, ἢῸ οαγὸ ἰδκοῃ οὗἉ 
(Ὠθ, Π0Ὸ δΔρρ]ϊσαϊίΐοη πιδὰθ (ὁ ἰδο, δηὰ ἰΐ ἷ5 
ονΐης ἴἰο [86 δ ΠΟΥ 5 ἴ00} 8 688, ἱῃ Ὠοΐ σοηἴ6855- 
ἰηρ δἷπ, Ρ8. χχχὶὶ. 8, 4. Α ὄρει βού ποκίϑοϊθα 
ἸΔΑΥ͂ ῬΥΟΥ͂Θ οὗἉ ἴΔ14] σΟὨΒΟαΌ6ΠΟΘΕ, δηὰ 80 ΠΙΔΥ͂ 8, 
δἰἰκϊ δἰ, δ᾽ κιοὰ δηὰ ᾿Ἰοῖν υὑυητοροπίοα οἴ, -- 
ΤῺ6 1685 ποίϊΐο0 ἯΘ ἰδῖο οὗὨ ἰμὸ υηϊεϊπάπ 655 δηὰ 
ἰα͵αγίο5 ἐδεαί δγ ἄοπο 08, (ἢ 6 πηογὸ Ἧ6ὸ σοηϑαυὶϊέ 
[86 φαϊοὶ οἵ ΟΡ οἾῇ πιΐϊηά8.--- ἤδη ΟἿΣ ποτ ΐθ8 
δῖα πιοβῖ οἴδιπογουβ, ογάϊ δεῖ Υ ἰξ ἰ8 ΟΡ ργυαάθηοο 
ἰο Ὀ6 δἰϊδηΐ, οὐ 0 δαὺ 1}1}|6, 16ϑὲ τὸ τιδκο 1} 
ΟΤΒ6.---ΠΓ γ᾽ 8ΓΘ ἰγΌΪΥ Ῥοηϊοηΐ ΓὉΓ δὶ, {μα 
Ψ9}}} πα 8 ρΡαϊϊοηὶ ὑπ ον Δ] οἰἰοΏ, δηα ΡΔΓ- 
ιἰου τὶν ὑπο ν αη͵ϑὲ ΘΘηΒΌΥ68.---ΒΑΒΝΕΒ: ΤἸτοῦ- 
ὉΪ6 ΠΟΥ͂ΘΥ ΔΟΟΘΟΙΊΡ 8} 68 118 ῬΥΟΡΟΡ οἴδοοῖ Ὁη}689 ἐξ 
Ἰο8 458 υ8 ἰο Θοἃ ; δηὰ δογίμῖηρ ἰδ δὲ τοὐϊὲ Ἰοδὰ τ 
ἰο Ηΐπι ἷ8 ἃ καΐη ἴῃ [88 6πὰ.--ΝῸᾺ Ομ νἰδιίδη, τ θα 
Νὰ σοπιϑοᾶ ἴὸ αἶθ, 6ΥῸν ἤδοϊβ ἐμδὺὶ 86 88 Ὀθθ ἴοο 
τιυοὶι ΑΒ οἰοα, ΟΥ ἐπδὶ ΘΏΥ ἰτγΑ] 885 δοῦπιθ ΠΡΟΣ 
Βἷτα ἴον ν| νοῦ ὑπ 66 τ͵γἃ8 ηοὶ οσοϑδίου, δηδ τ 1 ἢ 
88 ποὶ ἀοδὶ ξηρὰ δηὰ οἀδρίοά ἰο ἄο Εἷπι χοοα. ---- 
ΒΡΌΒΟΞΟΝ: ἴτ᾽ Βο00π|8 Ββίγϑηρο ἰδδὺ ἰδ6 1 ,οτὰ 
Βῃου ά δῃοοὶ αἱ Ηΐθ ον Ὀρἰοτοά οὔθδ, ναὶ ἴπ 
ἰγσαι Ηδ βδῃοοίβ δἱ (ποὶν δἷπ8 γαΐμον ἰδ ἰποῦλ, 
ἀηὰ ἰμο89 τγᾶο 66] 5 Β᾽η- ἘΠ, 8888 ἴῃ {1118 
Ἰ1ἴ8. 8184}} ποὶ Ὁ6 Βἰαία σι Ηἰδ οἱ (απο οὶ ἐδ 
ἷη ἰ0 ποχὶ ν  Σ]α.--Ἔἱ 186 ψγὶ}]}] πο βίη 18 δῇ 
ἰπ ο τ ΌΪο Ἰοδ, δηὰ ψλθη (Π6 γΓοιμοι γϑποο Οἶ 
οὐν βίῃϑ Ὀυγάθηϑ 08 Ὀογοηὰ οπάυγϑῃοο.---Ν ὴ 9 
ΤΏΟΤΘ ἸΟΠΟΙΥ͂ (8η (δ 6 Ὀτοϊζοη- οατίθα δίθποῦ, γοὶ 
δι} 6 (η6 Κοτὰ ον 18 σοῃρϑδηΐο.---Ὁ {11 {16 
ΗοΥ αοϑὲ ΔΡΡΙΪ68 ἱβὸ ργϑοΐουιβ Ὀϊοοὰ οὗ 3 6585, 
ἃ ἰΥΌΪΥ δακοηρθα βίηπεν ἰδ σογογεὰ ψἱϊ σῶν 
πουηὰβ σοῦ σδηθοί Ὀ6 μοαϊοα ποῦ Ὀουηὰ ὑρ, 
ὍΟΥ 00} 1898 νῖ ἢ οἱ πἰπιοηί.--- 9. 88}4}} ποί ὯὈδ6 
Ἰοΐ οὔ μοτὰ. Ηΐβ ζγδοο γ1}} βυσσοῦ 8 πιοδβὶ 
ΟΡΡροΥγ( ΠΟΥ͂, δηὰ ἰῃ Πθαύθη Μγ0΄ὺὲ δ} 866 δὶ νγ9 
δὰ ποῖ οὔθ ἰγἷδὶ ἰ00 ΙΩΔΩΥ͂ ΟΣ 0560 δὴ ἰοοὸ 
Β6Υ6190.--Ὁ. Α. Β.] 

ῬΒΑΙΝ ΧΥΧΙΧ. 

70 ἰλε ελὶο" ΜΜεϊοίαπ, εὐεπ ἰο εδμέλωη, Α Ῥοαΐηι οὐ αυίά. 

1 [Ιβ86ϊὰ, Ϊ 11] ἰαἶκο ποϑὰ ὑο τι Μαγ8, (μδὲ 1 δῖῃ ποὺ ΜΠ ΤΑΥ͂ ἰοησαθ: 
Ι ν“}}} ΚΘῸΡ ΤΑΥ͂ ποῦ τ πΐ ἃ ὈΤ]α]9, 
ὝΏΙ6 (πὸ τ]οκοα 15 Ὀθοἴοτθ Ὠλ6. 

2.1 νὰϑ ἀσπι ψ ΙΝ βι]θηοο, 1 μ6] ἃ ΤΥ ρϑδοθ, δυδη ἔγοτα φοοά; 
Αμὰ ΠΥ ΒΟΓΓΟΥ͂ Μὰ δἰἰγγοα,. 



ῬΒΑΙΜ ΧΧΧΙΣ, 260ὅ 

ὃ Μγ Βοαγί τὰ Βοί πὶ ΐῃ πλ6: 
816 1 ψᾶϑ τη υβίηρ 86 ἔγο Ὀθυχμῃοάᾶ: 

ΤΆδη, ΒΡ 1 Ὑ10} ΤΥ ἰοηραο, 

4 1.0ΒΡ, πηδῖα τη ἴο' ΚΠΟῪ τηΐηο πᾷ, 
Απά ἰδ Τηραϑγο ΟΥ̓ ΤΥ ἄδγθ, ψμδὲ ἴὲ ἐδ; 
Τῆαίς 1 τΑΑΥ ΚΟΥ μὸν ἔγαὶ! 1 απι. 

ὃ Βεδοϊά, ἔμοι αϑὺ πιδθ τὰ Υ ἀδγβ αϑ ἃ Βδηά-Ὀγοδα  ; 
Απά πθ]η6 866 ἐδ 88 ΠΟΙ ἰηρ' Ὀδίογο {Π66: 
ὙΟΥΠΥ ΘΥΘΥΥ͂ πλδπ δἰ ἷβ Ὀοϑὺ βίδίθ ἐδ δ] ορϑί μοῦ υδηὶγ. 6]. 

θ ΘυΓΕ Υ ΘΨΘΣΥ τδῃ δ] κοί ἰῃ ἃ ψϑίῃ ΒΗ6Υ: 
Βυγοῖν (ΠΟΥ ἀτὸ ἀἰβαυϊοίοα 1ῃ νδίῃ: 
Ης ποδροίῃ ἃρ τίσλδδ, ἀπά ποσί ποὺ 8 8}4}} σδύμοσ ὑμθμι. 

Ἷ Απὰ ΠΟΥ͂, μοτὰ, νῇῆδί ψαὶϊ 1 ον 
ΝΥ ΒΟΡο ὧδ ἴῃ 866. 

8 ΠΕ ΟΣ τὴ6 ἴγομη 81] ΠΟῪ ὑγὙ8}8 108: 
Μαῖα τὰ ποῦ {Π6 Σορτοδοὶ οὐ [86 ΤΌ] 188. 

91 νὰ8 ἀυμπῦ, 1 οροποα ποὺ ΤΥ πηουτἢ; 
Βοοδυβα ἰμοιυ αἰαβὲ ἐξ. 

10 Βοιλονο (ὮΥ βίγοκθ ΔΎΘΥ ἴτομλ Πη6: 
Τ δὰ σοῃδβυπιοᾶ ὈΥ͂ (86 ὈΪον οὗ (πα δπά. 

11 οη ἔβοὺ πιὰ του Κο8 ἀοβὲ οογγϑοῖ ταϑη ζῸΓ ἱπΙ Ὁ ἰγ, 
Του ταδϊκοϑί μἷβ θθδυ Ύ ἰο οοηδυπλ0 ΔΥΘΔΥ [16 ἃ τ οἱ: 
ΒΌΓΟΙΥ ΟΥ̓ΘΕΥ͂ τηδὴ 18 νδηϊγ. ἔβ δῇ. 

12 Ἠδδὺ ΠΥ Ρυδγοῦ, Ο ΓΟΕΡ, δπὰ ρῖὶνθ δῦ υηΐο ΙΩΥ̓͂ ΟἿὟΥ ; 
Ηο]α ποῖ {ΠΥ Ρ6806 δἰ ΠΑΥ͂ 688: 
Εον Ι ἀπ ἃ ΒΙΓΔΏΡΟΡ ΜὶΓΠ {Π|66, 
Απά ἃ 80]  ΣΏΘΓΙ, 88 8]] ΤΥ δ ΠΟ ΥΒ 1066. 

12 ΡΩΝ 1η6, ὑμαῦ 1 ΙΩΔΥ Τροουθῦ βίγοηρί, 
ὉΓΟ 1 ρὸ Β6Π06, δα ὯΘ ΠΟ ΤΊΟΓῸ. 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ. 

Ῥὸν ἰμὸ ΤΊΤΙ,Κ, σορ. Ιπίγοάυοί. 12, Νο. 6. 
ΤῊϊ9 Ῥβδίπ 15 σοϊαϊβα ἴῃ ΠΥ ρΡατίϊουϊατϑ ἰο ῬΒ. 
ἰχὶϊ, δῃὰ μ685 1116 νν 86 ΤΩΘΔΗΥ͂ ἰεδίιαγοϑ 'π σΟΙΏΠΟΠ 
πὴ 70Ὁ, δηὰ ἰἱπ βο)θ γεϑροοὶβ νῖ ἢ Ρ8. Χχ συ. 
Το Ῥβαίαιϊϑὲ 85 ἀπάογίδιεοη ἰο δὲ δέζεπί γοϑρϑσί- 
ἷος ἰδ δυϊξονίη ζ8, ἴῃ (8 6 Ῥγόϑθῃσο Οὔἐδ9 υρΟοα Υ 
ἰεδὲ 6 βῃουϊὰ βἷπ ἴῃ πἷἰβ βροϑοῦ (γον. 1). Ηθ 
888 Ὀδδθη β'Ἰθπί 8 βοτὶ {ἶπη8 ἴῃ φυδηρείδδίοπ, Ὀαΐ (ἢ ὁ 
δμγπὶπσ απα υἱοῖεηΐ Ῥαΐϊῃ οὗὨ πἰβ Βοαγί, δ κ᾽ πα]οὰ 
ἰο 111 -υοῦ ἴῃ ὀγοοαίπο οὐὸν (818 ππΐογίυπδὲθ 
δἰδίαε οἵ αἴἴαϊτθ, "88 ἰου πὰ νϑηΐ ὈΥ̓ (86 ἰοῃμφὺθ 
νὸς 2-8). Τὴ οοῃίοχὶ 4068 ποῖ ἱπαϊσαὶθ ἰἰαΐ 
6 888 υἱἱογοὰ δυσὶ γοργὰ ἰπ ὑμὸ ργέδεηοα οὗὐἠἨ 18 

διεηκεα Δ8 Ὦδντνο ἐπααπσεγεά λὶν ἔἶε, 88 Ἠϊι εὶς θοη- 
ἰεπά5 τοΐεγτίης ἰ0 δῇ οἱὰοτ σοἰθιροσδῦυ οὗἁ (6 
Ῥτορβοί Ζεγοιαϊαῃ. Μούθουοσ ἰδ ζο]]ονίης 
πορὰβ διὸ ποὶ ἴῃ ἴαυον οὗ ἰαἰκίηρ ἱμοῖλ 88 ἃ 
διαἰοπηδηὶ οὗ νι (Π6 Ῥβδ) αἰδὶ υἱἱογοὰ ψ θη ἴῃ 
{Π- βαπιον (Ὁ αϊνίη, Ηθημβί.). ΤΉΘΥ ἀο ποί 6χ- 
Ῥτοδ5 [86 561{-Δοσυδαιίοη, ἰδὲ ἢ ἰμθη ἀρδὶτγϑὰ 
ἄοδι ἢ δα 89 οῃὰ οὗἉ κἷβ ϑυδετίη 5 πὰ ργαγϑὰ ἔοῦ 
88 ἰηἀϊοαίΐοη οὗὨἨ 8 Ὠθτηθ8θ8. ΤΠΘΥ͂ ΟΧΡΤΘΒΒ (ἢ 9 
Ῥγεβεηί φοιἱτοη δηάὰ νι ϊβῃ, (μὲ αοὰ ν1}} πλακθ 
186 «Π]οίοὰ τηδη ἐοηδείομα οὗἩἨ {86 δλογίποδε οὗ 118 
(τεν. 4), ἰὰ δοοοσάδησο ἩΐᾺ [86 ἀπΐοσβαὶ ροΓ- 

ἰϑ 6 ὈΪΘΙΘΕΒ ΟΥ̓ ϑ τΏϑἢ (γο}. δ). [1ἴ|, πδιμοΐυ, 8]} 
πιογίδ] πιουόπιδηί8 ΔΥΘ ἃ ποίβα αδοιμέ ποίλίηφ (νθν. 
ὃ), 86 Ὀοϑὺ ἐμπίπρ ἴον (9 Ῥβα]πιϊδὲ ἰ8 τοα ἕπσ ὁπ 
ἐι6 Γοτά (τοῦ. 7), τ ΟΠπὶ ΠΟΙ͂ Ὦ6 ἐπρΊοΓο8, ἰὸ 
αεἰῖοεν ἷτα ἔγοια αἷϊ 18 ἐγδηθργοββίοηβ δὰ τοί 
τ 8 Κ6 πὶ (ἢ 6 ΒοοΡῃ οὗὨ ἰπ6 πηροάϊγ. ΗΘ ἀοοβ 
ποὲὶ ἀϑεῖσε ὯῸΓ ἀοθθ 6 νϑπίυτο (0 σοπιρίαΐη ἰδαὶ 
αοάἀ Πδ5 ἱῃνοϊγοα ΐπι 'π {8686 βυβουϊη 8 (τον. 
9); οὐ (80 ΟΘΟΠΙΓΑΡΥ͂ 6 ἱπρίοσοα ἰδθ σο- 
τλοναἱὶ οὗ (9 βδίγοϊκο οὗ Ηἰἶβ βαπὰ, Ὀθοδυβο ἐμ ΐ8 
νου] ἀοδίγοΥ ᾿ἶσι (τον. 10), οοπϑί οί (ἢ 
συϊ διὰ ιοεαχπέδε οὗ τοὰῃ (γ0Υ. 11). ΤΉ ΘΓΘζΌΓΟ 
6 6δ8η ῬΡΟΒΒί ΩΡ ἱπρίογο {ἰμ6 Λλεαγίπφ οὗ ᾿ἷβ. 
ῬΓΑΥ͂ΘΡ, ψΠϊοΝ ἰ8β δοοοιηρδῃϊοα τὶ ἐξαγϑ, δὲ- 
τε λἰδ ἀεραγίωγα, οτ. δεσοιηίΐ οὗἩἨ {10 δλογίπεδε οὗ 
ἷθ ΘΑΥΘΆΪΥ μἱΙ κυ ρο (ΤΟ Γ8. 12-18), 76 βδλθ 
ΟΥὰθ 88 ὑΐο80 1 6 Βδθοοπὰ Πα] οὗ τοῦ. 12 δύϑ 
ζουπὰ ἴῃ αν 8 του ἱπ 1 ΟἾΓΣοΩ. χχῖσχ. 18. 
Το ἰδηρύυαρο 8 ΠΟΤ ὑγϑηϑραγοηΐ ἐδλη υὑδι18] 
δΔηὰ 5ι1ο}.8 οἴοβοῦς ἰο {6 βιυῦ͵οοί. ΓΕ αΙὰ: 1 
8 (6 πιοϑὺ Ὀοδυξ ἃ] οΟΥὗἨ 46}} ὑπ6 οἱ ρίθϑθ ἴῃ {9 
Ῥβαὶ ον." --ο 1 88 ρστοῦί δπὰ ποῖ δοοϊἀρηΐα) γ6- 
ΒΘ ]8 668 ἰο {16 ἀϊδοου 868 οὗ οὐ ἰἰϊ.--Σχχὶ., δπὰ 
βἷποο ὑπ ροθϑίβ δο αἰ ογοηΐ ἰὼ (6 οοἷογ οὗἉ (ἢ 6 
Ἰαηρυδίο δηὰ ἰπ6 δυσϑηρθιηθηῦ ΟΥὗἨ [80 γΘΓΒ6Β, 
οἶνον (8 δα μοῦ 885 τοδὰ [86 Ὀοοῖ οὗἩ οὐ, ΟΥ 
189 δίδου οὗ (Π9 ὈΟΟΚ οὗὨ 700 γγὰ8 δἰϊπια]διεὰ Ὦγ 
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{89 Ἰαιηδηῃίαιΐοι οὗ {18 ῬΒαῖπὶ ἰο βθεοὶς 8 εἰ κὮ Γ 
βοϊυιϊίοη, (6 ας 18 ποτα ργΓΟΌΔΌ]6."᾽ --Ο. 4. Β.] 

ϑιγ. 1. ον. 1. 119 τἴ86 ψ|ὶ]ιοϊεοᾶ ἰδ ἰῃ 
ΤΔΥ ῬΙΘΒΘΏΟΟ.--- 18 χρυ θδϑίοι, ἰα ἰἰ86}7, ταὶ αὶ 
ΤΟΙ ἰο ἃ βἰηὔωηϊ δρεαλίησ αγαϊπδί ἰῃ6 Ῥτοβθηὶ 
Θθοαν (ΕἸδ., Βυαίϊηρ., ΗϊιΣὶ), ΟΥ 0 ΘΧΡΥΤΘ8- 
δὶοῃβ οὗ ἐἰ- οὐδ οἡ δοσουπὶ οὗ (110 ργοϑρου νυ οὗὨ 
116 νἱ οκοὰ νον ψγὰ8 Ὀρίογα ἷ8 ΘΥ68, 88 ΡΒ. 
χχχυὶΐ, (ἀεἶον, 7. Η. Μίοϊι., Κύβιον, δ 6} } 180}; 
Ὀυΐ 5ΐη6θ (6 ροοὺ ἰ8 ἰπγουρσδουῖ (μ6 ῬΒδ] οσου- 
νἱβά οαἱγ ψἱ{ ἷ8 οὕνῃ δἰ αϑιΐου (ΗΠ ρίο]4), 1 18 
Ὀοϑί ἰο τΒΪηκ οΥ̓͂ πιωγηιγίησ αἀραϊπεέ Οαοα ΟἿ 80- 
οουην οὗ ἷὶβΒ ΟὟ ΒΟΥΘΓΟ ϑυβοτίηρθ, 85 Ρδ. 
ΧΧΧΥΪ. 18 5ᾳ., οοτρ. Φοῦ ἱ. 22; ἰἱ. 10, (Κἰπιοί, 
Οαἰνίη, θ)6 εἰιθ9, Ηθηρϑὶ.), ἴῃ πο μ9 18 ἢ 
ἀδηκον οὗ Ὀθοοπιίῃς 8 δοογη 97 ,}οοἷδ (γὙ6}. 8.). 

δὲν. 11. εν. 2. ΑΙὙΤΑΥ ἤζοσῃ ῬὈσοβθροσίιν .--- 
ἴῃ (89 δἰίαδίΐοῃ δΌονθ ἀοβογὶ θὰ (6 δϑὶ οι θὰ 
Ιι8ὴ ἰδ δβἰϊθϑηὺ [0 ΔΉΪΙΪθ, δὰ ἱπάδοα 210. 

βῖὶποθ ᾿γογὰβ οὗ βίϊθϑῃ σα ΠΘΥΟΣ πάνθ (μοὶν ΟὈἾθοὶ 
τὶ 0 (Ἀ}9 οχρ᾽δηδίΐϊου “" δϑουὶ ροοά,᾽ 6. σ., [80 
ἸΑῪ δηὰ ρῥγαΐβο οὔ Θοὰ, Ῥυοδβρουΐ τυ δηὰ ἴου, 
(ΟΒα]ὰ., Αφῃ,, ΒαΌϊ 8, ΤΥ οὗ (6 οἷάογ ἰῃ- 
ὑοΥΡσϑίοσβ αη11}} ΒΟΘΘΠ.), ΟΥἨΎ τὰδὶ την Βοῦνθ 
88 8 ᾿Ἰιυπιϊβοδίίΐοη δραϊπβί δἱαπάθυ (Οαϊνίη, 
Βυάϊηᾳ.), δτοὸ ἰηδάπιϊἶβϑ1 16. 
Ὅθ ἱπιογρτοίθα, “1 τϑϑ δίϊθηξ γοβρϑοϊϊῃηβ Ρτοβ- 
ῬΟΥΠΥ, "ἴῃ 80 [ΔΣ 88 ἰΐ 85 ποὶ δεκοὰ [Ὁ ΟΥ' 38 
αἰερϑηβϑά πῖϊι (Εν α]ὰ, ΚΟϑιθ.), οὐ ἰατηθὰ ΔΎΔΥ 
ἤτοι 89 ῬΓΟΒΡΟΥΪΥ͂ ΟΥ̓ 86 ν]ὶοϊκθὰ, βίῃθοθ (ἢ 
Ῥοοὺ βουρῃὶ ἰο Ρυὶ.ῆῃ6 ᾿ῃσοιδίδίθπμου ἴοὸ ἃ ἀθιὰ 
δίΙ6θποθ (εἰ 280}, τ ἷοθ τνου]Ἱὰ οογία  ἸΥ ὉΘ 
Ὀοίίον (δὴ: ἰατποαὰ ΔΙΓΑΥ͂ ἤγοπλ (ἢ 6 ῬΤΟΒΡΘΤΟυ 
ἰωϑηάν Ἧο πἰρσιῦ ἸἰἸκονηῖδο ΒΔΥ: [ὍΣ ΔΥΔΥ 
τοπὶ ροοά ξεν ουὶ ἸΟΥ͂ πὰ οοπιίοτὶ (Θαἷον, 7. 
Η. ἀεον Πν8 80 ἱμαὶ 1ὸ δ ποὺ γγ68}} 1} τη, 
εἰοον (ΗΠ αρἢ.), οΥ : ποὶ ἴον σοοἀ-εενίιουὶ σοοὰ 
Τοδυ] 8 (ΗΠ ηζδὶ.). Α Βατγὰ 6}11ρ515, ἀμῆουο ἰο 
θ υπάοτβίοοα, ψου]ὰ τοδὶ ἤγοτι (89 ἱπίογρτθ- 
ἰδίου ἐμαὶ ἰΐ 8 Δ ΔΌὈτοΥν διΐοη οὗἨ ἐδ σοι ρ]οίθ 
οἰδυϑο: ἔγοτι βοοὰ οὐϑὴ ἰο ουἱἹ--ξυι ον, θα. 
Χχχὶ. 24: 2 ὅδ). χἱὶἱἹ. 22, (ΕἾδπι.., 9  οἰΐο, 
Ηἰιτὶρ). τοῖον (ῃ9 ΟὈβουγθ δηὰ ἀϊδβραϊθα 6χ- 
ῬΓΘΒΒΙ05 ἴο {86 οἰτοιπιδίαποθ, ἰπ το ἐμ 9 ρΡοοί 
ἀοϑουὶ 068 ἱπ|86] δ8 δὴ ὠπηϑογίμπαίς τα8ῃ, ἩὮΟΒΘ 
Ῥδίῃ Β88 ἴῃ υδΐῃ ἔγοϊίαὰ υοϊ {ἰπ ΒΤ. 

[ὕεὲν. 8. ΕἾσΘ Ὀσπτηθᾶ.--- Πυγρίοϊὰ : “75 18 
δ᾽ 08.6] ἤριγο οὗ πίθυπαὶ δχοϊοπηθπὶ δηὰ ρμαβδίοῃ, 
88 ὍῸ]1] 18 οὗἨ ("9 δηχίϑι Υ διὰ ρϑίη γϑβϑυ]ϊης 
ἱμοτοίγομι, ἢ 6 ἰΐ 19 ἀδηϊ θα ὀχργθβϑίοῃ." (ΟΡ. 
Ῥββ. χχὶϊ. 16; χαυχὶϊ 8; 18. χχ. 9.---Ο. Α. Β.] 

ϑιν. 1Π1. εν. 4. Μαϊκθ τῶο ἴο ποῦν, εἴς. 
Τὴ6 ΘΌ(ΙΓΘΤΩΔΏΠΕΥ οὗ ἜΧρυ ϑβϑιο Βημονϑ, {μὲ (6 
ΒΡΘΑΚΟΥ ἀο68 ποὶ ἱπαυΐγθ δὕον {86 μοίπέ ὁ ἐπις 

" οὗ δἰ8 ἀραί!, θθοϑυβ δἷ8β. ϑυδογίηρ8 που]ὰ (θη 
ὃθ δ δὴ θη, ποῦ οοπιρίαίη οὗ ἷ8 Βυβογίη μα οἢ 
δοοουηὶ οὗ ὑμη9 δλογίπεδδε οἵ υμαδη Ἰἰΐο, Ὀοσδῦδο 
6 88 Ὧ0 ἸΟΏ ΚΟΥ ΠΟΡΘ οὗ Βοῖρ; πϑϊση ἔποπα ἐβ 
ἰδ 858 (86 δι )θοὶ οὗ (9 ῥτονίου οοπιρ]αἰηϊ, 
ἀοτὶνοα ἤτοι ἐμ 6 (ἴῃπηθ οἵ ἷ 1}}- ΠΌΤΟΥ, 85 ἐη Φοὺ 
Υἱ. 78ᾳ.; Υἱϊ. 7; χὶν. 1 8βᾳ.; χυὶ. 292, 'π οοηιγδβίοα 
τοΐεγεποο ἰ0 (886 Ῥγοδοηὶ μραϊΐοηΐ δηδυταποθ οὗ 
ταὶ αοἀ 1188 ἄοπθ (γϑν. 9), θυ Γαΐ ον ἔπι- 
ῬΤΟΡΕΤΙΥ ἰγϑηϑίδίθβ: Του ὙΠῸ δ κὸ ἐλ σῖρδι. 
ΤΌΘ Βρθακοῦ, οϑγίϑ᾽ Υ ἀ068 ποὶ ἱπηρίοτο ἐπδίγμδ- 
ἐΐοπ τοϑρϑοίϊηρ [Π6 ῬοΥἾΘ ΒΔ ὈΪΘΠ 688 οὗἉ 81} ΘαΥ ΒΙΥ 
διὰ πυτηλῃ ἰἰΐη δ, τσ ἰπάθοὰ ἢ6 δδ8 ἐχρε- 
τίεποεά ἴῃ (9 τηοϑὶ ἀΐγοοὶ ΨΑΥ͂ ἰὰ ἷδ οὕ βαϑίον- 
ἰηκβ δηὰ νι ΐδι 'θ »γεεμιρροδεά 88 ἰ6 Του ἀαιίοη 

[ει τοὶ Ροββὶ ἢν 

οὗ Ηἶθ ῬΥΔΥΟΣ. [8 ρύτροθο ἰδ: ἰδπδί αοἀ, Ὀγ 9 
ορεταίϊοη ὡροη͵ (ἦε δου οὔ ἰΒ0 Βυ ΠΟΥ, ΤΩΔῪ 68 0.89 
ἷαι ἰο δρίγεμαϊν ἀρργελεπα (18 ἴῸΓ ιο γα] δπὰ 
Ῥτγδοίϊοδὶ ρασροδβοδ, ἰὰ ογάοσς ἰδαΐῖ, γβθῃ ΒΘ δῃ- 
Ῥγθ θη 18 Οὗ ῬΘΥΒΟῚ 88 8 Υδηΐϊδμϊηρ (Βΐηρ 
ἴῃ 186 τοϊάδϑὶ οὐ (μι. Ῥϑυβῃ8 Ὁ]6, ἈΘ ΠΩΔΥ͂ ποὶ 
ἸΏΒΚΘ 80 τῃ0ἢ Ὀι5ι16 δοουΐ ΗἰπΒο 7 δὰ Ηἷδ 
δυβοτίημθ ἐπ ἰδ6 ποῦν]ὰ, Ὀὰσΐ πιδὺ αν λοίά οἵ 
Οοά ὃν ζαϊίδ, 88 8 ΟἿΪΥ ἰγὰθ βυρρονγὶ. ΤΠυϑ 
ΓΘ 8 ΠΕΣ Υ ἴῃ (80 οΘπίΐγο Ῥδα]πι δὰ δὼ δάνδῃσθ 
ἴα βουχί. Το Ῥβδ᾽υΐδὶ βρϑδίβ ἱῃ 8 παγγαίἕσθ 
ἴον, τοῦδ. 1-8, αὶ ϑυὐθδοαυ θη! Υ ἱπ ρφγαγεν, 
διϊδίηρ οἂϊ οὗ (9 ζϑο] κ8 ψ ον ἐμπθ τοβοοιίοη 
ὉΡΟΩ [8 Ῥγουΐοιιβ δοίΐϊοῃ 888 οχοϊἱϑὰ ἴῃ τ, 
δηὰ ἔγοια ν᾿ ἰσἢ ἐῃ9 Ρτουΐουβ 86]}-δοου βίοι; 88 
Ὅ76}} 85 (ὃ 9 ̓οτΘΘϑἱῃρ ἱπιΘΏ 811 δηὰ ῬΓΘδδῖ ἢ Π 688 
οὗ {868 ῬΓΑΥ͂ΟΣ Βαγο οΥἱ κί πδίθα μὰ δ οχρίαἰηϑά. 
ἸΓ οπ ἰπθ οὐδὸν δηὰ υϑγ. 484., 18 τοζαγὰϑὰ δὲ 
ὑπὸ βυ υ᾽6οὶ οὗ (86 δροοοῖ οὗἩ ὑπὸ ἰοηρῦο πιοηἰἱοηϑὰ 
ἴῃ γὙ6 Ὁ. 8, (88 τ2ἷό᾽ὰΑπισδί οἰἐμο αἷγθ δὴ Θη ΓΟ] 
ΠΟῪ δηἀ ἰπηἀοροπάοηϊ Ὀοσὶπηΐηᾳ (ὁ (ἢ 9 ῬΤΆΤΟΥ, ἰἢ 
τον, 7 (Οαϊνίη, Βαυάΐηρς., Ηθηκϑί.), τοὶ (08 
αἰνίάοα {10 Ῥδδ]υὶ ἰἢ, ἔνγο δαῖνοβ, ψ ἢ 6 ἃ 
ποι ον (δ0 τοΐγδϊη οὗ νοσ. ὅ 'ἰὰ συϑγ. 11, ποῦ (86 
ἀουῦ]ο βοῖδὴ ψουϊὰ ἀρτθθ; ΟΥ ἯΘ τηυδϑὲ Υἱΐ 
ἩἨυρΐο]ὰ τοχαγὰ 4}} δβροῖκοῃ δα γοῦ. 8, 88 (86 
οοηίϊοηίδ οὗ ἐμαὶ ποι ἰῃ γορ. 8 πο θὰ ἴογί 
ἔγοτα ἰλ6 αἰονίης ποτὶ Ὅροι ἐδ ἰοηζαο. Το 
186 ὉΠ οὔ Ῥβαϊα πουϊὰ Ὧ6 ργοβϑογυϑά, βἷποθ 
6 ἔγϑι Δ] τ ου]ὰ αν {π6 πλοδηΐϊης οὗ δὴ Ϊπ- 
ἱγχοἀποίίοη: θὰλ (6 σοπίθηίβδ ἀο ποὶ Βυϊ {80 
ἱπίγοάἀιοίΐοη δἱ 411, θθσδυβο ἑοῦ ἰβ8 ἢῸ ἰγδ66 ἴῃ 
{Π 9 ῬΤΑΥ ΟΡ οὔ δίπηίησ ὶτἢ Π6 (οηριιθ.".-Σ τυ οὐ] ᾶ 
πον ψΒδὶ ἃ ἰσαηδίζοσν ἱδίης 1 δ:..--ἰὶ 

8 ποὶ δὖ 8}1 ὨΘΟΘΘΒΔΥΥ͂ ἰο0 ΘΔ 6 ΠῚ ἰηΐο “τὶ 
τ τ 

δου ῬΒβ. Ἰχχχῖχ. 48, δοπιρ. [8. χχχυθ. 11, (Κίαι- 
οἰ, Οαϊνίη, ὅοοο., ΟἸθγίο, Ἠιυρίοϊ), νῆοβο᾽ 
τ ΔΏΪΠΙ; συώηι 15 ἀουδίζαϊ, δπὰ 18 ἰδίου ὈΥ ΒΟι- 
ΟΌΘΡ ἰῃ (0 Β680 οἵ: 8 1110 θδΡ οὗἉ οδγί, ἀπβὲ 
(δ ᾿πίενὶς, ἃ 214). 

ενῦ. ὃ, Ἠδηἅ-Ὀτϑαάϊπμα.---ἰποίοδὰ οὐὗἨ ἐμὶ8 
πὸ γυϊᾳαίθ μὰ8 πιεπσωγαδίίεα, δηὰ (89 δποΐοπὲ 
Ῥβδ ΓΒ υείεγοε Δἴλοσ (Π0 δορί. παλαιάς, τ δῖο ἢ 
ὨΟΎΘΥΘΥ 18 8 δοτταρίίοη οὗ παλαιστάς ΟΣ παλεστάς 
Ὑ1ΟΙ, 88 6 Ἰἰἰοταὶ ἰγαπδίϑίίοη οὗ (06 ἨΘΌτγον, ἰδ 
ἔουαπά ἱπ ἔμ 6 Οοά. ΑἸοχ., δὰ ἰπ Ομ γγβοβίοτα δπὰ 
ΟΥΟΚΟΥΥ Νασί Σου δηὰ οὐ 85 Κποόνῃ 0 Αἴ- 
ὈΤΟΒΘ δα ὈΥ ἷτλ ΟΧΡ]αἰ δα ποί 88 (Π6 ρδῖπι Ὀυὶ 
8.5 χίηρη. [Ἡαρίο]α : 41 ἰδ υδοὰ 858 ἃ 11{{]6 τηθ8- 
ΒΌΓΟ οὗ Ἰοηρσίῃ ἰο ἱπάϊοαϊθ (ἢ9 Βμογίῃθ88 οὗὨ [ϊξδ, 
88 Ϊ 8, 8 δϑραπ. Τ8ο σοπβιγυοσίίοη ἰ8 ἐδ οἵ 
189 ἀου]ο βοουβαιγο."--Ο. Α. Β.]-- ΟΥ̓ τ ϑσθ 
ὌσΣΘΘ.ἢ 18 ΘΥΘΙΥ 8 ᾿βουβὰ 86 διἰδηᾶ 
ΒΣΤΩΪΥ.---ἴ 18 Ὀοδὲ ἰο δοπηθοῖ 2.) χὰ ὉΠ ἴδ 

οοπίταδὲ ψί 2. Μδὴ ἴθ ἰδυ8 ἀοβοτί θὰ δϑ 
νίχογουβ, βίδηάίης ἔγπι (Ζεοῖ. χὶ. 16), βίγσουκς 
ἴῃ δἷβ ον ζδοϊχ8, ὈοΪὰ δῃὰ βιθρρίῃκς δοσυσγοῖυ, 
δΔηΐ ποῖ ΤΠΘΡΟΙΥ 88 Ο0η9 ὁ“ Ἧῆο ᾿ἶγ68᾽" (8 6ρί.). 
{ἰ 5 σον ὩΪΥ, ἰῃ ΠΟ 6880, ἰο Ὀθ σοῃπεοοίθα νἱἢ 
ἰιὸ [ο]] ον: ς β 6] ατεσβίαπαϊης μ6 Ὀονοὰ. [ἰ ἰδ 
ῬΟΒΒ10]0 ἰο δοπῃθοί ἐἷβ ποτὰ πῖϊ (86 Θη 1γ9 
οἰδυβϑοξΞ ΟΉΪΥ ἴο ΘΓ πο 688 18 ΘΥΘΣῪ τοδῃ 
δρροϊηἰοά (Ἡδθηρβὲ. [ΑἸθχϑδηὰθν}), οὐ Ὀοί(ου: 

4 [ΡΟΓΟΥΘ δρτοοῦ Ἡ τ Ηαυρίο!ά ἰὴ Ἡῖδὶ ἰα ἔμο ὕθδαὲ τίου. 
“86 πογὰν ἴμαὶ Ὠ6 δραῖϊθ τι ἢ δ οηρυθ,᾽ γὸ ἔποδὸ ποῖ 
ἴοΊ! ον ἴο ἢ 4 πὰ οἵ πὸ βυεδλ. πο ἱπίγοἀποιλίοη ἐ8 Στ ΘΣΟΙΥ 
πο γοοογὰ οἵ ἴδὲ να γὰ δἰτυρκὶο οὖἱ οὔ πλοῦ ἐθο Ῥδδ] τὰ 
ἐιδο] Γ δῦοϑο. αΑπηὰ ἐπ Ἡόοτδ πε ἣ6 ἀοθθ δροαὶς αἵὸ ἀἰγϑοοϊδα 
ὃ τῶ: » ῬΓΑΥΟΣ ἴοΣ ᾿οδοδίης, οὶ ἴο ταδα ἴῃ οοσρ δέν εδ,᾽"- 
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85 ἸΏ 6 0 Ὀτοδίι (ΒΟι ΟἈ 67), σοπείίμέμ8 δαί. 
αἱ 1818 ἰπιοτρτγείδίίοη 8 ποὺ ὨΘΟΘΘΒΑΥΥ δῃὰ ἴΐ 

ἐδπποὶ ὃὉ6 Βυϑίαὶ ηΠ66 ΌΥ ΔρΡοδ)ΐηκς ἰο (86 Ῥτουΐουϑ 
Νπο8β. ον (1:8 δβδϑογίϊΐοῃ ἰμ δὲ "" Ὀοΐογο 166» 
(ΞΞἰα Τῆΐηθ 6765) τθϑπθ ““Δοοογαϊη ἰο 048 
τεξυϊδιίοι " 8 ᾿υβέ 88 Ὀπίθῃ80]0 88 ἱμδὶ ἢ 

ΒοτοΓΞ-Ξ ΒΟ ΐηᾳ,᾽, αὶ ΔἸΉΒΥΒ,-- ιν. Ηαν- 
(εἰὰ Δὐάυσοβ ἃ5 ἀθοίϊβθῖνο δραϊηβι ἱἱ, 15. χ], 17: 
ΣΙ, 12,24. ΤῈ σοι ὅττι “ὁ Ὑγ68᾽᾽ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ρμὰΐ 
ἱπδίεὰ οὗὁἨ ἰδ6 τοϑιγϊοιϊηρ "’ οηἶγ."Ἐ ὕὍδαρο 8]- 
ἰοντϑ (89 ὁ 83 νγ8}] 85 ()6 οὐδ υ. 

δὲν. 1. 7ἷὸνγ. 6. ΟἿΪΥ 85 ἃ βδᾶονν ὅἅοιμῃ 
ἴδ) ὍΕ11ς.---Τ"ὸ ΔΌὈΙ ἶσα] ἱπίογρτγοίδιϊοη 
(μδι πὰ ψϑ  Κοὶ ἡ “ἴῃ ἀλΥΚΏ 688 18 ἱποογτοοί. 
ἴδε δείὰ 18 ἢ.) 860-681]. ἀ δείλ ἐδδεηία. [1| ἰπίγο- 
ἄποεδ ἰμ6 ρῥγοάϊΐςαίθ. Ηδ να ]κβ δῦοιΐ οοηβί βίης 
ἸΒΟΓΟΙΥ οὗἩ ΔῺ τπηδυδβίδη( 181] βῃθδίον ᾿1κ6 ἰδαὶ 
ἴωιδζα οὔ δὲ πι56} ἰπ (Π6 δῃδᾶὰον ὑροη 86 στουπᾶ, 
-ΟἿγΥ ἔοσ ἃ Ὀσϑαῖῃ ἅο ΓΏΘΥ Ὡ6]κ0 ἃ ποὶδϑ. 
-- Ρεγοππθ: “Α}} ὑμ6 ἔγοί βδηὰ ϑιΐγν, 81} [89 θα: ζ8 
οἰδΙΟΥ δη ΥἿΥΔΙΓΣΥ͂ οὗ τηθη, 88 (86 Ὁ ΘΙ ΌΟΥ δηὰ 
ἦοδι]ς οὔθ δῃποίμενρ ἰο οὐίδϊῃ γϑϑ] ιν δα σδηκ, 
διὰ [6 Θηϊογιμοηίβ οὗ ᾿ἴ6, ἀτὸ Ὀμχί 6 ὈΓΘΔΙΝ. 
ὕσωρ. Φαπιθα ἱν. 18, 14." --Ο. Α. Β.].---Εἰὸ 
ΒΘαρΡΘΌΙΒ ὩΡ.---Ἴἴ Τραῖοϑ πὸ ἀἰβοσθηοθ ἴῃ ἐμ9 
86086 Ὑ ΠΘΙΏΠΟΣ 76 ἐδ 1 Κ ῬΑΓ ΓΙ ΟΌΪΔΡΙΥ οὗ ἰγθαβυγα. 
(]οῦ χχνὶϊ. 16, [Α. Υ͂. τίολ661) οὐ σταίη (6 θη. 
ΧΙ! 8δ, 49). Το 70] οτπρς γτοσὺ, Βονουθν, ἷ8 ἴῃ 
ἴατον οὐ ἐμ σαι βοτίηρφ οὐἠἨ ἰλ9 παγυοϑί, δπὰ ἐμ9 
"ιχ γοΐετα ἴ0 ἃ ποσὶ, ρίωγ. πιάϑο., πα ογϑίοοα. 

[76ὲΓ. 7. Διοᾶ ἤπον.---ῬΡογονηθ: “Τ7Τυγηϊηρ 
ΔΉΔΥ Δ8 1 ΟΡ, ἩΪιΐ ἃ 8Β6η890 οὗ το]! οΐ ἴγοια ἐμ 6 
εΜμὶ οοηίοτρ]δίΐοη οὗ Ιη8 8 Β6ϑι ηρβ, ὑγδηβι οΥΥ 
Ἰ1ὸ, ἰο χ 86 ὁγ6 οὗἩ 5 Ὠοαγὶ οὐ Ηΐπ ὙΠῸ 
δ! 6} ΤὍτονορ. 0 δϑϑχλ δὶ ηοδὺὲ ἐο δῦ (ἢ 9 
ἄξδορ δίσιι ψ νοῦ [Π6 τοτὰβ δῦ υἱἱεγοὰ. [Ιἱ 
ἷς ΓΔ ΚΔ Ὁ]6 ἐμαὶ ὄνθη 6 το, ἰὲ 18 οη αοα Η]π- 
Β ἢ, ποί ὁπ ἃ 1176 ἰο οοόσηθ, ἐμαὶ ᾿Ϊ8 ΒΟρ9 βυδίαϊ ἢ8 
1ι46,.".-Ο. Α. Β.]. 

[8υ.. . ον. 8. σα δου δαίου δ Δ’ τοραγά- 
οὐ δ8 180 χοοῖ οὗἩ ἷβ βυδοντίηρθ δηὰ ἤθῆσθ {Π6 
ῬγΆγοσ ἰΒαὶ (ΠΟΥ͂ ΣΏΔΥῪ ὈΘ Τοιηονοα, Οομρ. 588. 
ΧΥΧΥΣΙΪ, ὅ, 6; χχχὶ. 10.---((Βὺὺ ΟΣ οὗὨ δ 20οΟ] --- 
ὕορ. Ῥδβ. χχὶΐϊ. 6. Του, ὈθΒοϊάϊης ἷ8 δι ον- 
σε, που] ταοοῖὶς δΐπὰ δηὰ βοοση πἷτα [ὉΣ 8 
ἰΓβηδστ Βϑῖ 0, ΟΒΔΥΡΙ ἢ ΤΠΔΏΥ πίη δραϊπϑὶ ΐτη 
οἵ πϑῖο ἢ6 γγα8 χ}}11658. 

γεν. 9θ. Βοοαῦδο βου ἄϊάδεϊ 1 :.---Τ 9 Τλου 
ἷδ ἐΏΡΒαιΐα δηὰ ἱπάϊοδίθϑ ὑπαὶ μἷ8 βυδονίηρϑ 
ποσο ἰἰι6 σοῦ οὗ ἀοα δηα ΠΟ 0Π6 686.---Ο,.4.Β.1. 

[διν. ΥἹ. εν. 1 Απᾶἃ Ι||κ6 186 τοοῖ 
ἸλΚκοδὲ τυμαῖ Η09 ἄθαίϊσθα ἴο 26] ατῦᾶν.-- 
Δ 186 τηοὶ ΘΟΠΘΏΤΩΘΒ ζαττηθη 8 δηὰ ὑΠΟΥ͂ Ῥγαϑὶθ 
ΔΉΔΥ, 80 (παῖ Ῥ ὨΐοΙ 195 ἀοραγοδὺ δηἀ τηοϑὶ ἀθβὶγα- 
δ]9 αηὰ ρτεοΐουϑ ἰ0 ἷπι, τλοὶ 8 ΔΎΥΑΥ ὑπάθν {86 
δίσοῖκο οἵ Ὀὶνίηο οἰ αδιϊβοιηθηὶ. ΤΐἷΒ 18 ἃ υϑααὶ 
ἄξαχο οὗ ροτῖβ Δ Ὀ] 6 Π685, σομΡ. 13. 1. 9: 1]. 8: 
Φοῦ χὶϊ!. 28.---ΟὨἹΥῪ ἃ ὈσΘαῖ 18 ΘΥΘΣν 1Ώ81--- 
ῬΑ, τοῦ. δ, ἴο τ] ἢ {π18 οἸδυδο ΣΘίοσϑ Ὀδοὶε---- 
6. Α. Β.] 

δὲν. ΥΠ|. γεν. 12. [ον ᾿ἴθᾶχσ.--- 6} 280} : 
“ΑΙου ζ- 8149 οὗ [86 νογὰβ οὗ ῬσΔΥΘΥ ΔρΡρϑὰγρ ἰδ9 
ἐς στιν 2 λον τ τ τ τω 

4 14. Υ͂. μκ5 “ νεγί " Ῥαΐ (μὲ5 18 μοί δὸ βοοά.---Ο. Α. Β.] 
᾿ Π σράσνεογιν: “ Ηθ Βοαροίἢ ὉΡ ΘΙ [1κὸ βἤθαγου Ὁ 

.ο ἰπρ ἥοοῦ δὰ ποῖ ἢοὶ νο 6}14}} δίπουν ἐ}}9 
ΟΟΤΒ ἰπο [86 ὕδασι ; οοίῶρ. δίς. χχυ. ᾿ Ἐς εωνδμ ἩὮΟΣΟ 
ἴδοι δαοεὶ ποῖ εἰτατσο ̓  οὐ τϊπηονεοά, νὰ ἢ ὮΡ ἃ 
ετεαὶ δἷοτο οἵ τἱοῦεα ἴὉΥ [9 Τοιαρὶο οὗ αοὰ, δ] οἢ ἣἢθ Ἦδδ 
ποῖ ροτιο ἰοὰ το Ὀυϊὰ : δη ἃ ὮΦ πιίρ!ξ δΒοπιοίίπιοα ἔδοὶ τηΐδ- 

δοιὰ ἀρρτοποποίοτδ ᾿ἰϑεὶ ΠλρΡο ῬΟΟΡΑΓΕ ΙοΩ δου ἃ ὃὉθ 
δεμὶ [μδὲ Ῥγουίδίοῃ Ἀὸ ἀϊθαϊραϊοά."--Ο, Α. Β.} 

ἰθατϑ ᾿ἰΚοννἶβθ 85 8 ῬΤΆΥΟΥ ὑπαοτδίοοα ὉΥ Θοῦ, 
ἴον θη ἰμ6 ἀοοῦδ οὗ ῬΓΆΥΟΥ ΔΡΡΘΑΡ ἴ0 Ὁθ 
Ὁ]οδθα, (Π9 ἀοοῦβ οὗ 186 ἔδθαγϑ γϑηδῖῃ ορϑῃ."--- 
Ὁ. Α. Β.7--ΕὌΥ Σ ὅτ ἃ βιιϑδὶ τσὶ τ 66, εἰο. 
ΤΌΘ ΘΧργοδϑίου ὙΒῖσἢ 18 στοπάογοὰ ἰπ (9 ὅϑορί. 
ΌΥ πάροικος καὶ παρεπίδημος (Ἰ1κθ 1 Ῥοίον 1]. 11), 
οσί κἰμαίθϑ ἔγοπι θη. χχὶϊὶ. 4, 858 ἃ ἀδεϊπδίίοη 
οὔ {16 γτοϊδιΐοη, ἰῃ τσ ΑΌΥΔΒδπι βιοοά ἴἰο ἰὴῃθ 
Ὠδίΐγο5 οὗ [86 ἰαπὰ ἐμβτοῦρἢ ποῖ ἢ πδπαοτοί, 
δηὰ ἰΐύ νὧϑ γοΐογγοα δίϊσ γασὰβ ποὶ ΟὨ]Υ ἰὸ ἐπ9 
Τοϊδιΐοι οὗἉ ογοίζῃ ᾿πΒΔὈΪ Δηἴ8 οὗ σδῆδδη ἰο 1ῃ9 
[βγϑο] 168 80 Ὑ6ΓΘ Ῥοββθδϑϑὰ οὗ (89 ζ}} τὶ ρὲ 
οἴ οἰ υἱσθηϑὶρ πὶ {86 Ργοπιϊβοὰ Ἰδηᾶ, ἐὺ Ὀδίης ἴῃ 
{ποἷν Ῥοββοββίοῃ, ἔχ. χἰΐ. 40; 1,ον. χχΐν. 16, 99. 
ΧΧΥ, ὅ, εἰ αἰ. ; ὃαὶ ᾿ἰἸκοτνυϊδο ἰο ἐμ τ Ἱδίΐοὴ οὗ {9 
Ιεγδϑ} 68 ἰο αοά 858 ἐμ ἴγσὰθ δηὰ οὐ]γ ]οτά, 
[μογν. χχνυ. 23, Τ86 δἀάἀϊτἰοη4] οἶδιβθ: 88 81} ᾿ῃΥ 
ἔδλι πο γ8, ροΐϊῃίβ ἰ0ὸ 8 δοιηρτθ θην σοϊδιΐοη οὗ 
(ἷ8 Κίηα. ΨΜκδαε Βανο {ποτοΐοτο ἰοὸ (δίηὶς ποῖ οὗ 
ΤΆΘΓΘΙΥ ῬΘΓΒΟΠαὶ βηὰ ὑγαπϑίθπιὶ 6] Ρ]ΘΘΒΏ 655 δηὰ 
πθ6ὰ οὗἉ ργοίϊεοίΐοη, οΥ οὗ 8 τῇογθ ἀθροπάθῃοθ Προὰ 
Οοά, νοι κοτε ἶϑ6 χοιιδίηβ ἐοὸ ἱποθθ πὶ δίῃ 
{89 ζ6}] ονϑΡ οὗὨἨ 186 ρΡ60ρ]6 οὗ Θοάὰ, Ὀυὶ ἰο ἰη- 
οἰαὰθ ἔπ {μ9 ἰά68, δὶ {8.6 βδῖηθ ἰἶπο, {116 ἐπουρμῖ 
οὗ (80 ΠΙΘΥΟΙΥ ἰγαπείθης δοὰθ οὗ τηδὴ ἴῃ (δὲ 
ΜΟΥ], 88 1 ἰκοννΐϑο ἴῃ 1 Οὔγοη, χχὶχ. 16, δά 
ΗΘ}. χί. 18 β.--- Μοϑῖ δῃοΐθηι Ῥβ8] 6 γ8 ἢαγνο αἴϊος 
αρμά ἐε, ἩΠΝοὶ ἰθ τηϊδείηρς ἰπ Ορά. γαί. οἵ [9 
ϑορί., Κον8ο ἐπὶ όσα. Τὴ6 Ονά. Ῥαί. αἷδο 
88 {πὶ8 τοδάϊηρ, τὰ} ]6 (06 Ορά. Αἰεχ. δ8 ὈοΙὰ 
Γαδ ΐημΒ, ἐν τῇ γῇ παρά σοι. 

γον. 12. Ἰωοοῖς ανσαν ἴσγοσῶ τη6, ἐμαὶ 1 τᾶν 
ΟἾΘΟΣ ὑΡ.---Οοὐ᾽ δ Ἰοοἰκίρ᾽ ΔΎΔΥ Γοίοσβ ἰὸ (Π6 
[ΥΩ ΑΥΔΥ ΗἾδ ἀπστν ἴδοθ, Ρπ8. χχὶ. 9: χχχὶν. 
16; Ηἰβ Ἰοοῖς οὔ συδίῃ, Φοὺ γτνἱὶ. 19; χίν. 6, 
γΥΠΙΟἢ Π88 85 16 ΓΟΒᾺ}} [86 4““σμοοτίπρ Ὁ} (Τοῦ 
ἶχ, 27: χ. 20) οΥ͂ [9 υταδη σοπηϊοηδη6ο, δ: 69 
{86 οἱουβ οὗ δᾶτθ δῃά βῃιδάουθ οἵ ἰγσου ὉΪ9 υδη ϑα. 

ΘΟΟΥΤΒΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΕΤΉΙΟΑΙ,. 

1, Ενθῃ ἐχρογίεηοεά ὈΘΊ ΟΥΟΤΒ δὺο ἀθοοϊνοά δὲ 
{{π|68 88 ἴ0 {89 ἐξῥἐδ γ 6) ἴδῆοθ ὑπ 6} σλπ Ρ͵δο9 Ὡροῖ 
Εοοὰ γεεοϊμξίοηδ, Ὀὰδ ΟΠΙΥ͂ ΤῸΣ ἃ δλοτί τἰπηθ. 7 πι»- 
ἰαἰΐοπ ΒΟΒ ΒΟΥ τσεαΐς ἯΘ 8.6, ΒΟΥ ἐξ{16 Ῥαϊίεποα 
ὟΘ Πδυθ ἰὴ δῇήοίίοη, μοὺν ΘΆΒῪ δηὰ ποῦν ρυθα ιν 
0 δπ ἴῃ οὐν ἰτηρδίΐεποθ δηὰ ἀθβροπάθῃου ἰῃ 
πιγιγπς αἀπαὶ σοπιρίαίῃίησ. “4Ἰ1 ἰΒ ἰο Ὀ6 ν6]]} 
Ῥοπαετγθα ἐμαὶ δανία ἴω (μἷ5 Ῥβαΐπι ἀοθβ ποί ἀο- 
οἴδγθ ᾽ἷ5 υἱγίμοδ 'ὰ ἐμαὶ 6 Βαα ἔογαιοα Ηἷ5 νν]β} 98 
ΔΙλοΣ [86 τὰ]9 οὗ ΡἰθίΥ δπα ϑϑηξ ἐμοτα ἂρ ἰο Θοά, 
Ὀυὶ ἐπὶ ΒΘ Σαί πο σομῃρίαἰπ8 οὗὁἩ (δ6 τοραζηό88 
γῇ ἢ ἴ0ἢι το 18] ᾿ἶπι ἰ0 ἔοδιλ ἴῃ ὀχοοδδὶνθ ραΐη δηὰ 
Γϑιηοπδβίγαῖο ἢ αοὰ. Ηθ 568 ὈΘΌΓΘ τ8 ἰῃ ἰδ 
ῬΟΥΒΟΩ 8 ΤΪΓΓΟΥ οὗ υπηδη ἩΘΔΚΏΘΒΒ, ἰἢ ΟΓΟΣ 
(δε. νι, Ὀεϊηρ ψαγηθα οὗὨ {16 ἀδη ΟΣ, ΙΏΔΥ ἸΘαΓῺ 
ΘΑΡΟΙ ΠΥ ἰο θ69 ὑπᾶοῦ ἐμθ βρδάου οὗ (πὸ τὶηρθ 
οὗ ἀοἀ.᾽" (Ὁ 4] ν]η). 

2. βοῃ, βονουοσ, πῃ ἐμ9 βοΥΥ ἐσὶδ] οὐ ἐθιὰρ- 
ἰδἰΐοη οὔν ροοά χοβοϊαιοὴ8 ἢανθ ποῖ βἰοοὰ ἐδ8 
ἰοϑὲ, ἐμ 9 ὙΑΥ͂ ἰο βαϊναίϊ οῃ ἰδ ἱῃ {ἢ 9 οοη αϑείοη οὗ 
ΟἿΣ ὙΘΆ ἢ 6858 δηἀ γχερεηίαπος ἴοΣ ΟΌΣ ἴοο ἶβἢ δοη- 
δάθῃοο ἴῃ 86 ]7. Α ἰγυ]γ γῥΐἷουβ ᾶπ αὐοσ δυο ἢ 
ΘΣΧΡΟΥΘΏ668 οὗ πἰτη80] 7, νν}}} ποῖ υϑι}}7 ἰδοῦ 
ΌΥ {86 ρΡῖ68 οὗ φοοὰ ἰηΐθηςί ο..8 ΟΥ Ἔχοῦδο δἰ μι 86] 
ΌΥ ἐμ κιθδίηθθβ οὗ {89 ἐοηρίαιΐοη. Ηθ 1168 
ἰθατηθά, [παὶ 9 Βα8 ἰγοάάθῃ [8]860 μαι 858, τ 8 1 |8ὲ 
80 ἱβουφξὰλὲ ἰο ΘοῃοθΑ] ἰ8 68 Κη 688 ἤτοι ἰδ 6 "5- 
φοαϊν ὌΥ ἃ διγϑηρί Ὑδῖοδ πὸ αἀἱἃὰ ποὶ ρο88688, 
δηάὰ βυττουπαοα Ηἰπι86]7, πὶ ουΐ ἱπίθγδὶ ἀθτο- 



2608 ΤΗΕ ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙ,Μ8, 

ἰΐοι δηὰ ἰγδπαυ ν, ῖ ἢ (6 ἀρρέαταπος οὗ ααἱοὶ 
οηὰ γμαϊΐθηοο. Το {86 δίῃ σοῃδβιιϊθθ βι}}} 
ἀδορον (86 ὠπόγοζεπ Ἀθατί δηα ἰζ Πο 8 Ἰεἰπα] δὰ 
ἴῃ ἴθ (89 συ λεαὲ οὗ σοῃδαπιϊηρ ἔγοία ] 958, (18 
βΒοοῦ δηουχὰ πα. νοῦ ΠῚ ἰδ 6 υἱοέέεηοε 07 ἰοπρ 
διρρτεδδεα γοβϑοςπιθπί. 

8. Το γωίεί ραίίεποε οὗ (6 Ρἵΐουδ, ἰπ ἐμ 9 δ 'θῆσθ 
οὗ γεδὶσπαίίοη, οἵ ΟΠ ΘΒοὶΓ ᾿πῖο 6 πδηὰβ δὰ ν|}} 
οὔ αοὐ, 8 δὴ οηζ γον ἀϊθογοαὶ ἰδἰης ἤγουν (89 
ἀοβληὶ δυρρτγοϑϑίου οὗ βυϊΐοη ἔγοίι] 6855, οΥ οδοϊὰ 
γοῃυῃοϊαιίου ἰπ υἰ6 ΓοΒὶ ζηδιΐοη. ΤὨΘ Ἰδιίον ἰ8 
ΤΟ] ονγθὰ ἰο0 Βοοῦ ὈΥ͂ (ἢ) διοΥ ΠΥ ουἱοτοδῖὶς οὗ [6 
οποδδίηθα 1}}- ον δηὰ πὸ ἰδ θη Ὁ} 6 ρουγίης 
Τότ οἵ 86 ἀϊβαυϊοὶ οὗ (6 μοαγὺ ψ 16 ἢ ἰ8 468- 
εἰὐαῖθ οὗ ρθδσο δῃὰ ου. ΤῈΘ ἔογλον 8 δῖ σοηριἢ- 
Θη6α ὉΥ δίοτγη δε. ἐχαπιϊπαίίοπ, ὈΥ οδύποδὲ γεἶδο- 
ἑϊοπ ὠροῆ (ἠε τσογἰά, αὐὰ ὉΥ διάθηϊς φγαψεόσγ, ὑπΐο 
»εγδευεγάποε ααὰθν (Π6 80 δ Υ ἢ 8 δ (οτηρίϑιϊ ἢ 5 
ἰὰ (818 ἰὐδηδιιοΥυ πο} 4. 

4. Τπὸ ἰγαηδιίίογίπεεε οὐὁ ὼἰδπθ πουῦ]ὰ δηά ἐδ6 
δνγουΐν οὗ παδη Ἰἰΐθ, δἴδοτὰ {1.6 δὴ γῆο ἰδ αἱ 
»έαοσε ἵπ αοἄ, ἈΟ ΥΘΆ80Π8 ἴ0Γ Θοηδυιϊαΐηκ 111- πλοῦ 
δηα ἀοδροηάοηί σδομρ]αἰηἰδ. ΝΥ ἀοοβ ᾿ι90 βϑοῖ 
ἴᾳ (θαι 8ῺΥ σχομηα οΥ οσοηιΐογέ, θῃ ἷβ βυβον- 
ἵπρ8 Ραΐῃ δἰπι, οὐ (86 γἹ 6 οὗἉ 19 ἰγου Ὁ]65 πίη. 
Ηϑθ ἰβ ποὺ 80 πι 186 Υ 10 ἐμα. μο λορει {δαὶ 19 οΠ6 
ὙΠ| βοοῦ δολθ 0 δὴ Θηὰ νι ἴδο οἷμοῦ. Εἴθ 
ἈΟΡΘ68 δηὰ νγαϊΐ8. οα (80 ογὰ 85 ἐΐ:9 ΟὨΪΥ σοζίαδὲδ 
δηἀὰ ΟἿΪΥ απ οπθ, Ὑπὸ σδηθοί 6 οδνγγὶ θὲ 
ΔΎΓΑΥ ὉΥ 1116 τυϑιΐης δίγοϑδι οὗ ἐ:9 ρου 9 8Ὁ]6, 
Δηἃ νν086 γοΐσθ οδῃμού ὃὉ6 ἀτονγηθὰ ἴῃ ἐπ τοῦῦ- 
ἴῃς δπὰ γοῖ γαῖα ποίδε τσ ἢ ΓΠΘΥ τᾶ κο. “[ἰ ἰ8 
δι 19 ψ ΐοῖ 8 80 ϑΡοῖΐο ἰὴ ἐμ ΟἹὰ Τοδίδιμοι 
τα 1τἢ, ὑπαὲ πὶ (ἰμδ6 τά δι οὗ (86 τ᾽ ἀἀ}168 οὗ {μ6 ργο- 
βϑηί, δηὰ ἰῃ υἱϑὺ οὗ 8 {πἰυτο, Ἰοβίπρ ἐϊβοὶ ἰπ ἃ 
ἰχυῦ οΥ ρίοοιι, 0 σαδί8 [1(86]7 δβοϊυιοῖν δηά 
ψιϊπουΐ μοϑἰδιίΐοη ἰπίο (9 δρλδ οἵ αοἄ." (0) 6- 
Ἰ1.283068}}). Υοί τὸ πιυϑὶ ποὶ ἰογρχοί, ἰδὲ πογϑίῃ 8 
{86 τοοί οΓ ἐδ γζα ἐλ ἴῃ ἰπλυλον δ! ἐγ, γοϑαυνγγοοιΐοη 
δηὰ οἰθγδὶ ἰἰΐο, [Ὁ οὔθ οὗ ἰδ οδαγδοίονιδιίὶο 
ὨδΠ1608 οὗ ΦθΌΟΥΔΕ ἰ8 Ὦ -ϑίῃϑ [ἰνίηρ οπ6. 

δ. Βυὶ πον ἰδ σοπεηιμπίοπ ὐκὦὰ Οοα ἐπ ἰἶζε, ἰδ 
τοβιγ οἰοὰ ἴῃ πηδὴ ὈΥ̓͂ εἶπ, γοί ἰξ σου] 6 πῃ τ 
ἀοϑίγογοά, ΣΥ Π6ΡῸ τῸΓ0 ὯῸ ἀεἐέσεγαποα ἔργου ἴῃ 0 
Ῥονθν οὗ 5ἷπ, ἰὖ 186 ἡμαάψέπσ απὰ ρμεηίελίπο 
μβδμὰ οὗ αοἂ βϑουϊὰ δβιγὶκθ ὑπ9 βίππον ἀϑδὰ. 
ΤΒογοίογο ἰ}9 ΔΒ]! οὐθαὰ πλῃ, ΤῸ ἴῃ ἢΪ8 ϑι δ γί η ΚΒ 
ποὺ ΟὨΪΥ τϑοθὶνϑϑ Ὀυὺὶ γεοοσηπῖζοα 6 δ ίυΐπα Ῥωηὶδὴ- 
“πεηΐ οἵ ἷ8 δ'η8, ἀἰγϑοίϑ ἷ8 ρσα γον ἰ0 ἀο᾽ ἔσοσαῆοθ 
ἔτοαι δοίλ, ἔτοιι ἰιἷ8 δ'η8 δῃὰ Β͵8 δι ογίπρβ. ΤῈΘ 
ἤοτιθον 18 πιδηἰθβί ἱῃ ὑπ6 ᾿αίίον ἰὴ (88 ἐεπιροτγαῖ 
ἐδ διὰ 18 οὐϑῇ οἶθαῦ (0 }ιἰβ ἐπέπεέδαβ, ἴ[ἴ{ ἷβ 86- 
σον ἾΥ ἴῃ ἴπ6 ἰηίογοδί οὗ αοα 88 ν7ὺ0ῖ], (μδι Η9 
δου ϊὰ ποί ΔΙ ον (1.0 πιδὴ πὸ ψαἰῖ8 ρου Ηΐαι, 
μαυΐης Ὀθδη σομγογίοα ἰο Ηΐτα. ἰο ὃθ 6 Ζοογη 
97 ἰλὲ "οοἱ; δπὰ ουϑὴ [ἢ δγευΐίῳ οὗἨ 86 Βυαμπηδῃ 
ΡἰἸσεϊαρο ἰπ (86 ἰδηά οΥ Ῥτοπλΐβθ τὩΔΥ͂ ἅπάογ 
(1686 αἰγσουμηβίϑῃοου Θ υδοὶ 88 8 πιοίξένε ἴον ἴῃ 6 
Φρεεάν οχὶὶ Ὀτίοη οὗ [89 ιν πιόγοψ, 88 ἱπ “οῦ. 

ἩΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤῊ δἰπη2 οὗ ἰδλε ἰοπσι τουδὶ Ὀ0 τερεηίεά 07 ὉΥ 186 
ἐηίτα λΔΏ.---ΤΠθγὸ 186 υἰπ|6 ἴο Ὧ6 δίϊεπέ διὰ 
ἐἶπιο ἰο δὩρεαζ.--- 6 δίεποο οἵ ἰὄλ6 δΗΈΤΕΥ τ ὯΟ 5 
γοδίσποά ἰο (δε ὧνἱἱδ ο,Γ͵ Οοἀ ἴθ γοΥῪ αἰοτγθηί ἴῃ 18 
οαμδεα δὰ εεοία ἴγοτα (86 5116 π690 οὗἩ 6 ἰθπιριοὰ 
δὶ ΠΏΘΥ ἴῃ {πὸ »γέας 477 ἠΐ δες τὶρλϊεουδηφει, ἴῃ τ᾽} 6 
ισεαζηδδε οὗ λὶδ ἀεεροπάεπον, ἴῃ τὸ φδίμδδοτηπεδα οὗ 
λα ἀεδραΐγ.--«1ὰ ὑπ6 σὰ οὗἨ ἰειρίαἰΐοι 10 18 δαθἢ 

{πῶὶ νγθ ποϑὰ αποέλεγ ῬΟΎΘΥ ἰδ δὴ ΟἿἿΡ σοοά γοδοΐω- 
ἐϊοπ8.--- θ ψο ᾿ἶνο8 δπὰ 80 658 ἴῃ ζ81}}} ἴπ 189 
γισλίοουδ σουογππιεηΐ οὗ ἀοα, ΤΩΔΥ͂ ὨΔΥ͂Θ δ0γε {γ18}5 
ἴο θ68ν, Ὀαΐ Βο νὺν}}}] ηοῦ Ορϑῃ ἷ8 ποῦ! ἃ ἴῃ Οοιῃ- 
Ρἰαἰπίθ, πιυγααγίηρα, δὰ Ὀ]ΔΘΡ  μΐθ5, Ὀμΐ ἴῃ 
οοπἤεδδίοπ οὗ βῖι,, ἴῃ σρρεαΐε ἰο (λὲ πιεγοὸν οἵ αοὰ, ἴα 
»ταϊδίπσ 6 ἸΟῪ οὗ ἴ86 [οτά.---Ηο νο σδὴ δηὰ 
ὯΟ ΠΙΟΥΘ Ἰσογδ ΟΥ̓ ὈΓΔΥ͂ΘΡ, ὨΔῪ οἱ δἰ8 ἐδαγϑ ΒΡΘΑΚ 
ἴοῦ εἶ, δηἃ 6οὐ Κπον8 Ὑδδῖὶ ὑμΠ6 77 ημραλ.--- 
ΤῊῺΘ ΠΔΟΓΘ ΒΟΥΘΡΟΙΥ ΜὙθ062Άὶ αγὸ ἰ0 Ὀδ6ΔΡ (ἰἸ0 Ὀαγάθῃ 
οὗ ΟΌΓ δὶπϑ ὑπο 106 ῬΓΟΒΒΘΌΓΟ οὗ δμθοτίπσε, ἴμ6 
ΙΏΟΥΘ δγάδηϊς 5 (6 Ὡσγαψεν ἴὉΣ τοΐίφαϑο ὈΥ ἴ86 μαπὰ 
οὔ ἀοά.---Τ6 δυβενγίησε ο7 ἰλ6 ρεπιίεηιζ τὰ ἃ δοῸῦΝ 
9Γ (λὲ 7οοἱ, Ὀὰϊ Θοἀ᾽Β ἐνε οὗδογῦεδ ἐλεηι.---Ε 6. πῊ- 
ἀον ἑοπρ βαδονγίηρ [9 ραίὰ τ ΐσΒ το τ δ]}ς 18 Ὀαΐ 
δὴοτί, πὰ ϑνθῃ ἰΠ6 ἐεαδέ Ὀυγάοηθὰ αν ὀεαὺ 
θυγάρθηβ ἰο ὈΦΑΓ; 80 τη 68} ὑΠ 9 ΤΏΟΤΘ ὨΘΟΘΒΒΒΔΓΥ͂ ἴθ 
ἱλς τὸ δηὰ Θοἀ εαγίν, ἴον, το Ηηαι, ουου ον 
18 ποίη .-- -[ὯΚΘ6 ολτα ὑπαὶ ἰμοὰ ἀοδϑὲ ποὶ οχ- 
σἤδηζο 8 δλογί 7ον ἴῸΥ ἰοπσ »Ῥαῖπ, διὰ ἴῃ οἰιδβίης. 
δἴϊτον ρεγιϑλαδἷε σοοαξ 1οΒε αἀοἷ, ἐμ ευεγί αδίὲπο σοοά. 
--ὸ οχρ δηδιΐίοη οὐ ΟἿΡ δαγίν μέ στίπιασε; ἃ 
δίγαπφοῦ οὉ Θατίἢ, αὐ λοπιε ὶϊ αοά. 

ΞΤΑΒΚΕ: ἴη (86 ρμίουβ 6 Βρὶ γἱϊ 48 ἴο τδ8 8 
ΒοΥοΓ σοηδίοι ψ μὰ μΠ6 658} οἡ δοσοιί οὗἉ ιδο 
ῬΓΟΒΡΟΥΙΥ οὗἉ 6 ὑπροάϊγ, δηὰ ὑπ τηϊδίογ ἈΠ 68 
οὗ ἐδμοὸ ρῥίοι.--- Ύδῶἐῥθοτοῖ ἅγο δῃὰ μῬαΐη οομῃοσοαϊδὰ 
πὶ μη (π6 Ποαγί, τα τὶ 4}} ὑπ ἸΏΟΥ6 Υἱο- 
Ιθῆθθ; 6η06 {}}0ὸ Ὀοϑθὶ δάνϊοο 'ἱβ (0 βῆδκο ἐπ θηὶ 
ουἱ ἱῃ αοἀ᾽ 5ΊΑΡ, δηῃὰ Ὀθβί 68 πιδληϊζοδὲὶ ὁπ οὶ ἃ 
Ομγβδιϊδῃ νοὶ] ἰσαϊηθὰ ἴῃ [6 ΟΥΟΒ8.---ἰ γοῦν 
ἰοῦσι 18 ἰο Ὀο κξαρὶ ἔγοτι βϑ᾽ πη δραϊπϑὶ αοἀ 
διά γουῦ ποῖ θοτβ, γοῦν Βοατὶ τη8ὲ ἢτγϑι Ὀ6 ρυ- 
γἰθοα ἔγοια ρῥτῖάθ, ἱπιραϊΐθησο. δα ΘΏΥΥ. ---Π 86 
ἀἀΥ8 οἵ οὔὖῦ 16 τὸ βδυοῦὶ δὰ ἐμοὶῦ ϑῃηὰ 66 ᾽- 
ἰαΐῃ, 1οΐ υ8 6 αἰ χοπίὶ ποῖ ΟΠΙ͂Υ ἴ0 ῬΓΟΡΘΟΥΙΥ 6- 
ΡΙΟΥ͂ 8 Ρατὶ οὔ (ποῖα, Ὀὰὶ ον ὙΒοΪΘ ({π16.----ἸἾ ΒΟΤΟ 
αι ἢ δηὰ ᾿ἰνίης ΟΡ6 ἀγο, Ομ τἰβιίδη ραίΐθποο δά 
ΠΥ ἀπο (Π 6 δίσους Ββαθὰ οὗ Οοα ΔΓ6 895- 
ϑυγοα οὗ ἀρϑβὶτοά ἰ88890. 

ΟΒΙΑΝΡΕΒ: Μϑῃ, 80 ΔΚ 88 [6 18 γοβοπ τίσ, 
ἀοδῖτοβ ἰοὸ φαθησὶ {86 11 ΒατηοΥ δηὰ ἱππραιΐθῃ6θ 
οὗ ἷ8 Β65} --- ΘΕΈ ΝΕΚΕΚΕΕ: δὶ δπὰ Ηορο τουδὶ 
ΟΥ̓ΘΓΟοΙη6. Δ8Δ]} ΠῃΥΠΊΌΣΙ.---ΑΟΘΕΒΒΤΑΌΥΤ: [ἃ 
ΟΥΟΡῪ ἰτου Ὁ]6 ον οἰϊοῦ σᾶγὸ βϑουϊὰ Ὀ6 ποῖ ἰο 
ὑγδΌΒΩΓΘ88.--- ΒΑΚ: 0 Ὀυ}1ἃ ΒοΓΘ 50 στην δηὰ 
γοεὶ δτθ βίγδῃη κοῦ συ θϑίθ.---ΒΈΝΟΕΙ,: δανϊαὰ πὶ ἐδ 
Ῥβα]αι Ἰοηχ8 Ὀογοπὰ ΤΩΘΆΒΌΓΘ ἴον {ἰπ6 ΘΑ ΘΩΪΥ 
παίϊνο ᾿δηά.----ΙΕΌΒΙΟΗ : Β]οβϑεὰ 8 [8:86 σωϑδῃ 
0 [85 αοἀἂ Ἰοῖϊ ἰο πῃ ἔγομι 6 ΒΡ τοῖς οἵ 
811 ἰθ ΡΟΓ8] ῬγΟΒΡΟΥ Υ͂, 80 ὁμβαῦ ἢ ΠΟῪ ῬΤΟΡΟΣΙΥ 
οδοοδοα Ηἰΐπὶ ἴοΣ ᾿ἰπ)βο] 7, δηὰ σοπϑοίογα Η τ .--- 
ΤΑυυΒΕ: ΠΒουὶ γτουθ]δίϊοη ψὸ υπάἀογείδ πα σιοὶ- 
1Π6}» 16 πον ἀθδίμ, 1 (6 ον  αϑιηρ ἸδΔτΡ τῷ 
υπἀογβίδῃἃ Ὀοί}.--- Ποῦ 8 οὗ ἀθδι} [οϑέοσ. ἐδ 
8086 Οὗ ΟἿὟΥ Ρ᾿]σγ Δ Ζ6.- ΑΉΣΕΙΌ: Βο6 ποῖ ἀο- 
οοἰγοὰ τοϑρθοί πὶ γΟΌΡ ἢοαιΘ ὈΥ 8 ἴοτοΐχη Ἰδοά: 
1).  ἱοὰ 15 ἴπ6 Τοτοῖρη δὰ 3 2). ἩΒΙΘὮ ἴδ “89 
μβοαοῖ 8). Ηον πιᾶὺ τὸ Βο]ά ἔαϑί ἰοὸ οὰνς Βοῖηθ 
6 η ΔὈτοδα ᾿---ΤΉΥΝ: ΗΝ ἀ008 Ὠορ6 σοταΐοτι 
ἴῃ ἀδαί 11 815 ὧδ ι) πὰ Ὀοϊ ον ἔτυδὲ ἰῃ 
οὖν ροΐηρ Βομγ6, 2) τὶ ἢ οἸ]αὰ ργοβροϑοίβ οἱὗὕὁἩ Βότηο, 
8) νι σοπιξοτίϊῃρ σοπδάθηοο οὗὨ πιϑοίϊίϊπς; αρσεΐν 
--Οαὖ ᾿1ἴ6 οα ϑατί ἰ8 βου δῃὰ ἱγαπϑίίοσγ. 1 
ΑΙ] παρ Κποὸν ἰ; 2) θαΐ οπἶγ {86 ἀϊδοὶρ} 65 οὐὗἁ (86 
[μοτὰ (μἰπὶς οἵ ἰἰ ; 8) δῃὰ γοῖ τ ἀφοϊάθα ΟΌΥ ανον.- 
Ἰαβιϊης το 8 γ6.---Ὀ ΙΟΉΕΕΤ: ΤῊῈΘ Ῥοοῦ Βιυταδη 
μοατί αἰϊδίηβ γοϑὺ ΟἿΪΥ ὈΥ͂ τοδί ηΐηρ 1156] δη- 
γον ἰο αοά. 1) [8 νδὶπ βιγυρρῖοδ (Ὁ σοϑὶ διὰ 
Ρθ809 οὗ 8βοὺ] νἱίμβουὶ ἀοὰ; 2) ἱἰϊ8 υἱτον δὰ 



ῬΒΑΙΜ ΧΙ. 

ΒΟΔΡΟ δ᾽ ς ἱπρογ ΠΥ 1 ῬΓΑΥΘΡ ἰο αοά; 8) (8 
βπΑ] ἐσ αρἢ τὰ Οοά. 
[Μάττη. ΠΈΝΒΥ: ΤΏοπ9 ἐμαὶ ἀγ οὗ δ γοιίϊ, 

ἀϊδοουιθἰοα Βρὶτὶϊ, ουὐχαϊ ποὺ ἰο ΡΟΥΘ τηυσ, ἴῸΓ 
ψ}}}6 (ΠΟΥ͂ δα δ ν (Ποῖὶς ᾿ἸπουρΒίΒ (ὁ ἄνγθ}} ὑροῖ 
1.0 σϑιι56 οὗἩὨ ἐΒοῖν σαι ὑπ 6 ἄγο οὗ {μποὶν ἀΐδθ- 
οοπἰοηὶ 18 Το ΠῚ ἔποὶ, δηἃ ὈΌγΠ8 ὑ..6 τηοτο ἔὰ- 
τἱουβὶγ.--- θη ὀγοδίυγο οοπβαάσησοδ ἴα, ἱξ ἰ8 
οὔ σομηΐοτι ἐπὶ γὸ ᾶΥθ ἃ αοἀ ἰο μοὸ ἴο, ἃ θΘοὰ 
ι0 ἰγυδί ἰο, δΘηὰ ψ δβιιουϊά {ΒΓ ΌΥ͂ Ὀ6 αυϊοϊκου θα 
ἰο ἰΑκο 80 τ 6 ἢ (86 ἔαϑίου ΒΟ] ὰ οὗ Ηΐαπι ὈΥ [811 ἢ. --- 
ΒΟΒΕΕΤ ΚΕΙΟΗΤΟΚΝ: [ὑ δ ἃ Ρἷθοθ οὗ βίσϑηψο (οἱ γ, 
ι8δῖ νὸ ἀεΐϑυ [19 ἩΔΟΪΘ, ΟΣ ἃ στοδαῖὶ ρβαγὶ οὗ οὖὺῦ 
ἀδγ δ ποῦκ, ἰο (8ο ἐν κι οὗ (μ6 ογοπίηρ, δὰ 
ΓΘ 80 ΟΥΘΪ ἰὁ ΟΌΓΒΟΪΥΘΒ, 8ἃ8 (0 Κορ (πθ χγϑαὶ 
ἰοδὰ οὕ ουν 11{6 ἴοτ ἃ ἴδ ΠΟΌΓΒ οὐ ἀΥ8, διὰ ἴον 
ἃ Ῥεϊποὰ, δἱοκὶν θοάν. Ηθ ψ0Ὸ τηδίζοβ 1 Ηἷδ 
ἀδιὶν πονὶς ἐο ΟΌΒοΥΥς μἷ8 ΔΥΘ, 15 ποὶ δβίοπὶ βῃοὰ 
σιθη ἰδὲ ἀΔΥ ΘοΙμ68, ὙΠ ῖο ἢ ἸΟΩρ ὈΘΙΌΥΘ 788 ζ8- 
τὶ ον ἰο εὖπι ΘΥΘΓῪ ΟΔΥ.--- Ἦ ὁ πορά ποὶ Ἰοπς ᾿ἴῃ:68 
ἰο πθαϑῦγθ ΟἿΡ ᾿ἶνοβ ὈΥ: δδοῖὶι 0ὴη6 οδυὶθβ 8 τι68- 
816 δὺουὶ τε μἴτὰ, δ186 ΟὟ Βδῃὰ,.--ΤΉογο 18. 8 
ΘΟ 0} ἱπῃρΡΟΒί ΓΘ Θοη ῬΘΟΡΪΘ ἰο χοδα ἐδμοὶγ 
ἰοσίαῃοϑ ὉΥ (ποὶντ Βαπαβ; Ὀυὺ {π18 15. ἔγι Ρδ]πι- 
ἰδέγὺ ἰηάοοά, ἰο χϑδὰ (πὸ δβογίῃεβδβ οὗ ουὖὖν 116 
ρου ὑΠ6 Ρδ)π18 οὗ ΟἿΣ ᾿ιδηἀ8.---ΕὙΘΥΥ ΠιΔη᾽ 8 
ἴδῃου 18 ἰο ΕἰΤΩΒ6]7 ἃ μα] ΓΥ οἵ ρμἱοίυτοδ, δηὰ 
ἰδόσοὸ 6 Ὑ8ΙΚ5 ὉΡ δπὰ ἄοτῃ, διὰ οομβίἀουβ ποί 
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Ἰοτ νδίῃ (686 ἃγϑ, δηῃἃ ΠοῪ τδὶη ἃ {πίη Β6 πἰτὰ- 
861 18.---ΒΆΆΝΕΒ: ΤῈ ποδί ροτίδοί σ᾽ 688 δὰ 
Ῥθ866 ἴῃ ἰγοι Ὁ. 18 ργοάμσοα, πο τ θὴ 'ψγὸ ΓΕΙΥ͂ 
ΟὉ ΟΌΡ ΟὟ ΤΟΑΒΟΙΪΉΡ9, ΟΥ ὙΒΘῚ ἯΠΘ διἰορί ἰο 
σοι ργΓο οηἀ δηὰ οσρίαὶῃ 8 ΤΩΥΒΙΘΡΥ, Ὀυὰϊ τ Θὴ τῦ9 
ἀϊγοσοὶ οὰν ἐΒου κι 8 Β᾽ΡΙΥ ἰο ἰΒ6 ἔδοὶ ἰδὲ Θοά 
ἀαδ ἄοπε ἴἰ.---οϑρύυβαξον: ΤῸ δυοϊὰ βἷη οὔϑ δὰ 
ποθὰ ὉΘ ΥΔΓΥ οἱγοιτηϑροοί, δπὰ Κορ ὁπ 6᾽ 8 δαί: 0ῃ8 
88 ἩΪ ὁ συαγὰ ΟΥὨἨΎΘΣΑΓΓΐίδοη. Ὀηρυάταάθα ννγ8 
ΓΘ ΖΘΏΘΓΑΙΥ ἈΠΒΟΙΪΥ ὁπ68. Ηφοάϊο88 18 δμοί ον 
ὙΟΓα [ῸΓ ρτ8061688.---Ἰ 1 Βᾶγο (Πὸ ἔδυον τιγβοὶῇ, 
{80Γ6 18 Ὧ0 ΓΟδδοὴ ΨὮΥ 1 βῃουϊὰ οοητηππίσδια ἰΐ 
ἰο ΠΥ ποὶρῃ ονβ. [ΙΓ ΔΩΥ͂ οὐ Ὀοδγὰ (ἴ 9 γεββοὶ οὗ 
ΤΑΥ͂ 800} ΔΓ ἀἰβοδϑοὰ, 1 ν}}} ρυΐ τν Βοδγὶ ἰπ αυ8- 
Υϑη(κΐπο, πὰ ΔΙΙΟὟ ποῆθ ἰο ρ0Ὸ οἢ δβίιοσο ἴῃ (ἢ 
δοδύ οὗ δΒρϑϑοῖ 11}} 1 Βαγϑ ἃ οἴϑδη ὉΪ]] οὗ Βθδ] ἢ. --- 
Ναΐγθ τΔΥ͂ ἀο ΒΟΣΡ Ὀθϑὲ ἰ0 δἴϊθπμοθ [89 Ὄχργϑβϑ- 
βῖοη οὗ ἀϊδοοηίϑηί, θυ χη }688 σΥδ69 σοΙῃο8 (0 ΟΡ 
ΤΘΒΟῦΘ, 8.16 Μ1}1] Ὀ6΄ Β0Υ0 (0 ΒιΘΟΙΠΏΌ.---Ἴ οὐ] 
8 γὶϊς 1 γα υθι] γ9 ἴῃ ἃ τηΐγαρο, ἀοϊυδοά, 
ἀυροᾶ, ἀθοοῖνοα, βοοῦ ἰο Ὀ6 ἢ]]οὰ νῖι ἀἶδαρ- 
Ῥοϊπέιηθηΐ δῃὰ ἀοδρϑὶν.--- Μθη ἔγοὶ, δηὰ ἔυσπιο, δηὰ 
ὝΟΣΤΥ, 8η4 4]] [0Υ Πι6 ΤῸ ποίμἰωρ. ΤΉΘΥ δ.θ 8.8- 
ἀονβ Ραυγδβαΐηρ βιδάονβ, Ὑ811]0 ἀθδίῃ}!β ῬΌΏΓΒι 08 
18 6ῃ}.---Α}} ον ἀοδβίτοβ δηὰ ἀθ]  ρ ἰ8 τὸ νυ γοϊομοὰ 
τοί οθδίθη ἰδ ησα θη ἰδ0 [ροτὰ Υἱδὶίϑ υ8 ἰῃ 
ΗΪδ δῃᾳοσ.---Ο. Α. Β.] 

ῬΒΑΙΜ ΧΙ, 

Τὺ ἰλ6 οὐὲε ἈΑιεϊείαπ, 4, Ῥεαΐπι ο7 Ῥαυϊά. 

1.ᾧϑΡΟΗΡΜβῬΙ ναϊοὰ ῥδιβουεῖν ἴοῦ {86 ΤΟ ΒΡ; 
Απά δα ἱποὶ] ρα υῃΐο πιο, 84 ΠοΑΓα ΤΑΥ͂ ΟΥΥ. 

2 Ἠδ Ῥτυυρἢ πι6 ὉΡ 8180 ουΐ οὗ 8 Βοτηῖθ]6 ρἱΐ, 
Ουἱ οὗἉἨ [Ππ6 ΠΑΪΤΥ͂ ΟΔΥ, 
Απὰ βοΐ ΤΥ ἴδοί Ὁροη ἃ τοοῖ, 
Απαά οπἰβὈ δ θα ΤΑΥ͂ ροΐηρ. 

ὃ Απά δα μαίῃῃ ρυΐ ἃ ΠΟῪ Βοῃρ' ἴῃ ΤΟΥ͂ του, 
Ἐνοη Ῥτϑῖδο υηΐο οὐῦ αοά: 
ΜδηΥ 888}} βθο ὦ, δῃὰ δϑγ, 
Αμὰ 58.4}} ἰχυδὺ ἴῃ {π6 1.08}. 

4 Ἠ]οβαοα 9 ἰμαΐ πηδη (μδΐ τη κοί ἢ {Π6 Τ.ΟῈΡ ἢΐβ ἐγυβί, 
Αμπὰ τοβρϑοίδι ποῦ [16 ὑσου, ΠΟΥ Β 0} 88 ἴα 88146 (0 1168. 

δ Μβηγ, Ο [0Ε}ν ΠΥ Οοά, αγὸ {ΠΥ ποπάοσῆι σπου κβ τολίολ, ἰμοὺ ᾿αϑὺ ἄοπο δῃηά (ἢ Υ͂ 6ο Υ̓ 
1πουρη β τυλίοὐ αγὸ ἴο υϑ- νατὰ: 

ΤΈΟΥ οδπποὺ 6 Τοοϊκοηρα ὑρΡ ἴῃ οΥάσΘΓ υηΐο ἴπ66: ὑΓ 1 που]ὰ ἀθοῖδγο δηἃ βρϑδκ οὗ 
ἔδιδηι 

ὙΠΟΥ͂ Δ.Θ ΤΟΤΘ Ἰδδα σα 86 πυπιθογοά. 
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6. βΘαογίβοθ δπά οἴεγίηρ ποὺ αἰ ἀβύ πο ἀ6βίγθ: 
Μίπθ ΘλγΒ δαϑύ ἱποὰ Ορθῃθά: 
Βυτπΐ ὈΠΌΣΙΩΒ ἈΠῸ βίη οἥδσίπρ μαϑί (δοιὰ ποὺ γοαυϊγοα, 

 ΤΏοη βαι4 1, ἴ,ο, 1 οοτηθ: 
[ἡ {π6 γοϊυμηθ οὗ {π6 ὈοΟΙ ἐξ 6 ψυτιδῃ οὗ ΤΏ6, 

8 1 ἀο]ρμὺ ὑο 40 {μγ “111, Ο τὰν Οοά: 
Υοα, ἣν ΙΔ 18 ψιὺη ΤΥ ᾿οαγί. 

91 Βᾶνθ Ῥγοδοβοά τἱραὐθοῦβηθ88 ἴῃ (Π6 στοδὺ Θομρτορδ οι : 
Ι,0,1 μανϑ ποὺ τγοΐγδι η6α τὴΥ 1108, 
Ο 0ΕὈ}, ἰδοὺ Κηογοϑῦ. 

10 1 μᾶνὸ ποὺ μά (Ἀγ στρ θουβηθ88 τ ΓΒ] τὰ Βοασῦ; 
Ιμᾶγο ἀδοϊαγοα ΠγῪ {810} {Ὁ} Ππ688 δα ΓΠῪ ΒΑ] γϑί 0: 
ΙΒᾶγὸ ποῦ οοπορδϑὶθά (δ γ Ἰονίηρ Κἰ πάποϑϑ δηά (ἢγ γα ἢ ἔγοτα [89 στοαὺ οοηρτοραίίοι. 

11 ὙΠΒΒΟΙ]ά ποῖ ἐμοῦ (ΠΥ ὑθη δ πιθγοῖθα ἔγοηι τλθ, Ὁ ΟΕ: 
1,εὐ [ΠΥ ον! ρ τ ΠάΠ688 δη4 [ΠΥ ἰγυΐῃ σομ 81} ΡΓΌΒΟΓΨΘ ΠΊ6. 

12 ΕἘῸΓ ᾿πηυτηθγβ]6 οΥ1]8 ἤδνθ ΘΟΠ ραβΒοα π|6 δθουΐ : 
Μίηο ἰπίαυϊο8 μαγθ ἵδκθη Βο]ἀ ρΟΠ πι6, ΒΟ (μὲ 1 8 πού 809 ἰο Ἰοοϊ ἃρ ; 
ΤΟΥ ἀγο τλοτὸ (Πδη [86 δδὶτβ οὗ τχ16 μοϑὰ : 
ΤὨοΓγοίοσο ταΐηο ποδὶ 18:16 ἢ Π6. 

18 Β6 ρ]οαϑϑᾶ, Ο 2}ΟΕΡ, ἰο ἀοἰἑγοῦ πο: 
Ο ΙΒ}, δ Κα Βαβίθ ἰο Β6]Ρ 126. 

14 Τ,εἰ ἔμϑῃ 6 δϑῃαιηθὰ δηὰ οοηϊοπηάοα ἰοροίθο 
Τὶ βθοὶς διἵϑυ ΤΩΥ 800} ἴο ἀΘβίγου 1ΐ ; 
1, (ματι Ὀ6 ἀγίνϑη δος σασὰ δπα ρυΐ ἰο Βιδιηθ 
ΤῊδί τ δὲ τλθ οΥἹ]. 

15 1,οἱ ἴθ Ὀ6 ἀοϑοϊδίο [ὉΓΣ ἃ γονδγα οὐ {πο ὶγ βῃ8π)6 
Τμδὺ ΒΑΥ υηΐο πιο, Αἰια, 888. 

16 Ιιὲ 411 [8οβο (μαὺ βθϑῖ ὑμθθ σοὐοῖοθ δῃὰ 6 ρ δὰ ἴῃ {μ66: 
Τ,οἱ βυοὶι 85 ἴον {ΠΥ Βα νδίϊοῃ 
ΒΑΥ συμ ϊηυ8}} Υγ, ΤῊΘ ΘΕῸ Ὀ6 τηδρτβοα, 

17 Βυῦ 1 ἀπν ῬΟΟΥ δηα ΠΘΘΑΥ ; 
γε ἴμ6 1ωοτὰ ὑμΒίη Κοί ἢ ὑροη πιΘ: 
Του αγίό ΤΥ ἢ6]Ρ δηὰ ΤΩΥ 6] Ι ΘΓΟΓ ; 
Μᾶδΐκο πο ἰδυτγίηρ, Ο πγ αοα. 

ἘΧΈΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 
1τ ΟΟΝΤΕΝΤΕΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. ΤῈ ῬΒδ])- 

δὲ πατγαίεα (γΥ6Ρ. 1), Βονν αοα [88 ργϑοίοι βὶΥ 
δοσορίοἀ [ιἷ]8 ἰταδὶ δηἃ ΟΥΥ [ὉΓ ΒΟΙΡ (γου. 2), ἀθ- 
Ἰἱνογοὰ μἷπι ἔγοπι α στοδὶ ἀδῆζονῦ δὰ σίνϑη ἷπὶ 
δ ὨΘῊ ΒΟῺρ (76. 8), 8}1} [0 {86 ϑἰγοησίποηϊης 
οὔ μὰ ἴαϊ ἢ οὗὐὁ δηγ. Ηθ Ῥγοῃοῦποοδ ἵμοβθ 
δἰίεδεε πΠῸ ἰγυδὲ ἰπ αἀοἀ (γον. 4), δπὰ {ἷ8 ΌΓπι8 
{89 ἰγβδηβί(ϊ ου ἰο ἐμθ πιεπίίοπ (γϑν. δ) οὗ ἐμ9 ἰῃ- 
ΒΌΠΙΘΤΔΌΪΟ δῃὰ ὩΠΘρΡΟΔΙ Δ Ό]6 ὀχ  Ὀἱ(ἱοπ5 οὗὨ σΥ866 
ΒΟ πατθ ὈΘο τηδὰθ ἴο {πὸ ὈΘΙϊοΥηρσ, [ὉΓ 
υἱοῦ αοα ψουϊὰ Ὀ6 {παηἶεθά, οὶ ὈΥ͂ εσίεγπαί 
γίίμαὶ οὔεγίπσε (τον. 6), Ὀαὺ ὉΥ ιτοὐδέπ οδεοάίεηος 
ἰο (86 Ὀϊνίηθ ν]}]] οχρροββϑά ἴῃ ἰμ9 τυ ἱθ ἰδ 
(τοσβ. 7-8). Ταΐβ 89 Ῥβδπιΐβί, 8 οα ΚΟ, 
..88 ἀοοϊατοά 88 ἃ κἰδὰ ἰἰάϊη 5, ἴῃ [Π ρσγοδὶ δοη- 
ετοκαίϊοη (γογβ. 9-10). [ἢ δοσογάδῃοο ὑἱἢ {18 
Ἶι0 ΠΟΥ͂ ΡΥΘΥ͂ΒΘ (τον. 11) ἴον ἐδ οοπέίπμαποο οὗ (86 
Θινίηο ῥτγοϊθοϊίοη ; 70. ἐπηιηογαδίο εὐὐΐδ, {16 δοη- 
δοφμοησέδ οὗ ΕΪΒ ἰΣδαθβτθδδίοηβ, μα γ6 βυττουπαοθά 

ἷπι (τοῦ. 12); δηὰ ἐμπογοίοσο δ 6 ὈΣΑΥΔ ἐπερογίει. 
παίεὶν (γον, 18), (δἰ ἀοἀ ψ|}} λαείοπ ἰο ἡΐς λεῖρ, 
δηὰ Ὀγίηρ δἷβ ἐπεπιξεθ ἰ0 Βῃδηθ (ΥῸῪ. 14), 85. 8 
»υπίδληιεηΐ ἴοΥ (μον δοοόοσὼ τ ἰο ἸΠ6Ὺ Βαγο ἀθὁ- 
᾿ἰσιοὰ ἴο ΒθδρΡ ὑροῦ αἷμ (γον. 18). ΤΏ οθο τὸ 
βϑεὶς αοἀ δῃὰ ἴοτὸ Ηΐπ), ἃγὸ ἰ0 γῳοῖοα απᾶ »ταῖθα 
ΘΟοά (τεῦ. 16), ον ἱβουχὰ [80 Ῥβδ] δὶ 8 δὲ 
Ῥγδϑθηΐ ΡΟΟΡ δηὰ μλἱβου δ ΌΪο, γα μ6 ἐγμδίς 'ὰ αοα᾽ 8 
δδϑίβίβῃοθ ΑΡΩΪΥ δὰ Ῥγαγβ ἰο Ηἰἶΐπι ὑγροθεν 
(τον. 17). [εἐ Τοϊ ον ἤγοω {πὶ8 δηλ γβὶβ, ἰδὲ 
1πΠ0 δϑβογίΐοῃ, ἐμαὶ ἐμ Ῥβαΐηι 15 ἀἰνἱ θὰ πο ἐνγσο 
Ῥαγίβ αἰ ουίῃ ἤγοπι ὁ. ΒΏΟΙΝΟΡ ἴῃ δοηίοηίβ δ ἃ 
ἴ0η6, δηὰ ἴῃ ρατὶ ἱποοῃδίβίοηιϊ στ οη6 δηοίπος, 
{μ ὁῃ9 ρΡδτὶ ἐμδη κερί τί πρ (μ 6 Οὐ ΒΟ Ῥγαγοῦ, ἀοϑδ 
οὶ δοσοτὰ πὶζἢ 1μ6 οἱγουμπμδίδηοδα οὗἩ ἐῃθ οδ86. 
[ε 18 ἔγαθ ἐδ 80-648}168 βοοοῃὰ ραδτί (γϑγβ. 12-17) 
ἰδ ἰοππὰ νην ἔδυ δι θγαιοη8 ἰἢ δὴ ἱπάερεη δέ 
ἴοσια, 88 Ῥμ, Ιχχ. Βαὶ 8 ἀοο8. ποί ὑτουῦθ ἰμδὲ 
ἵν Βουβ8 ΟΥ̓ ΖΙΏΔ}Ὺ αἰ δτοηὶ πᾶν ἤθτο ΌδΘΣι 
Βα ΒΟ ΌΘΏΥ πηϊϊθαὰ (Ῥαγοδὺ ἐποέϊί. ἐπέοσρν. 830), 
ΟΣ (πὶ (89 πῃ: Υ̓ ΘΔ ὍΘ τηϑἰ πἰδἰ ηθἃ ΟὨΪΥ ὮΥ ἐδ 
διρροβίἐΐου ἐμδὺ (8.6 Ῥοοϑί ΒρΘδῖκ8 ἱπ {86 παδιῃο οἴ 
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ἰδὲ ρεορὶθ οὗὨ [βγδ9ὸ] ([δακὶ, Βοβϑηΐ. 11.}, οὐ 86 
»ῖουϑ Ἰποιοτ8 οὗ (86 ρβϑορὶο (06  οἰ(6). 8.11} 
ἰοδ8 οδὴ ἰὰ Ὀ6 δονῃ, ἰμαὶ ΡΒ. ἶχχ. γδϑ (ὸ οτὶ- 

. κἰυδὶ, ἀπ ὰ τπδὲ 10 18 Βθγὸ ἰταἰαἰοἀ δπὰ αἰϊδομοὰ 
δι ὃ ΡΥΒΥΟΓ ἴ0 ἃ δδ]πὶ οὗ ἰἰιδοϊκεσί νης (Πυρ- 
(ε])ἡ. ΤΆΘΓΘ Δ. σϑῖμον ἴῃ ΡΒ. Ιχχ. ἸΏ Βίβῃ8 
οἵ ἰι8 υδίηγς 8 ἰσαχζίαθηὶ. Τἷβ ρογίζου οἵ Ῥβ. χὶ. 
ἸΟΓΘΟΥ͂ΘΥ, ταΐ Κα ὙΘΥῪ ΘΑΔΙΪΥ δη ἃ ΡΓΟΡΘΥΪΥ, οπϊῃς 
ἰο ἰδ ομβαγδοίοσ, βδύθ Ὀθθῃ δϑρασγδαίθαὰ [ὉΓ ἰμ6 
βροοϊδὶ 056 οὔ {π6 σοῃρτοραίϊοπ, ΔΒ ου ἢ ΒΑΡαΪγ 
ὉΥ ἐδ6 δαῖμον μἰηβοὶϊῖ. πο ἀἰδογοησθ οἵ ἰο009 ἴἢ 
186 τατίουδ ζύουρδ οὔ {μϊ8 Ρβαὶπι 18 βυ β οἱ ΘΏΓΥ͂ 
οχρί δἰ ποὰ ἔγοαι 116 ἀἰ ότθποο θοίννθο ἢ ΠΔΡΓΘΌΥΘ, 
ἰδδηκερί νης δὰ ῬγΆυοσ. Ηδποο διῖϑθ (9 ὑπ- 
ΘΥ̓ΘΏΏ 688 οἵ (ῃ6 ΒΙίΓΟΡΙ 68 δῃὰ (Π νθγ868, δηὰ ἀἰδ8- 
δἰ ]ασὶ ἐγ ἴῃ 1.6 Ἰδφί οὔ (9 [᾿π08. Τ.686. οδμᾶ- 
τβοίεγίδι 68 ἃγὸ ποῖ ἀἰϊβοϊοβοα ἴῃ ΔΗΥ͂ Ρϑτιϊ συ 
ρμᾶτί, Ὀὰϊ ρεγνδὰθ ἴη6 ψῃο]ο Ῥεδίπι. [1{ ἰβ αἰΒ[. 
δα}} ἰο ἀεοϊάο τοβρϑοίίης ἰμ6 δυΐμοῦ. [ἱ 18 ποὶ 
ΠΟΟΘΒΒΘΓΥ ἰδδὶ τὸ Βδουϊά Ὀθ τοΐοσγοα (0 86 {ΐπ|6 
οὔ {88 τεσουθγυ οἵ ὑπ6 Ὀοοὶς οὗ [86 ἰανν [ΕΚΕῸ 
ἔοτ ἰ! 8 ρασιϊσυ τὶν ἴῃ (μ6 Ῥβαίτωβ οὗ θανὶὰ ἴῃ μ6 
εἶπιθ οὗ (6 ρογβοουϊΐοη ὉΥ ὅδυϊ, (παὺ ΠπΙΒΩΥ γοΐου- 
ΘΏ668 ἴ0 {Π6]δΔ'7 το ἴουπὰ ; Ὀαδί 68, (ΓΘ 8.6 ΓΘ- 
Βει ὈΪδη 668 Μἱἱ Ρ8. χχὶϊ. 25: χχυ. 21: χχχυ. 18,2], 
25. Βυι δε πηοδί βίυ κίηρ βἰ αὶ δ 1168 ἀτὸ [ἢ Ῥ 8. 
ἰχὶσ., δῃά ἰη ἐπδὶ Ῥβδῖπι ὑπ τ 18 80 πιο} ᾽ῃ ἴΔΥΟΥ 
οὔ 118 δοιπροϑί (100 ὈΥ δ εγοπιϊδὶι (ΗΠ Σἰς), (μὲ ον θὰ 
θε Δ :80 8} ΔΥΘΥΒ ἴῃ δἷ86 Ἰπαρπιοηί. ϑ'ηοθ Ὀοίἢ 
Ῥβδὶπιβ δὲ ΔῺῪ τβίϑ, ἰδ (9 88π16 δῖ, δὰ 
Ρᾳ. ᾿Ισχῖχ, δοῃέβδ ῃβ ἸΔΌΥ͂ ἱπιρογίαηϊς οΥΪάθη668, 
(6 ἀφοϊβίου ἰἴ8 ἰο Ὀ6 ἀγα νν ἔγοιῃ ἃ οοῃβί ἀδγαϊϊοῃ 
οὗ (δαὶ Ῥβαϊπι. Ηργο ΠΟΥΘΥ͂ΘΡ, ἯΘ ΤΩΔῪ δηιϊ οἰ ρδὶθ 
ἰδὸ τοδϑυὶϊλ στ 1πΠ0 δίἰδιθιηθηὶ ἐπδὶ [Π0γ6 8.0 
πΟΙΘΌΪ ΓΟΔΒΟΏΒ ἴπ ἴδυοσ οὗ αν 88 [6 δυί μον, 
ΟὨΪΥ οοἱ ἴῃ (μ6 (ἶτχα οὗ 18 δὶ χας Ὀθέοτο ΑὈ8.]ο πὶ 
(Κυάΐπξον, εποα, Μυπίϊηριθ). Ηδῃσο σ6 
δοϊὰ ἔαϑιὶ ἰο ἰὲ, δἷπσοα ὯὩ0 ἀδσίβὶγο ΣΘΆΒΟΩΒ ΒΔΆΥ͂Θ 
1805 (ΔΓ Ὀδοὰ δἀἀυοθά αρκαϊηϑὲ ἰἰ.---ΤὴὩθ ποτὰ 
οὗ γνεγβ. 6- 8, δῦ ρὺυϊ ἰὼ (6 του οὗ Ομγὶθὶ ὈῪ 
86 δυίμον οἵ ἐμ6 ορίβϑιϊο ἰαο (6 ΗΘΌΓΟΥΒ χ. δὅ-7. 
Μοὶ οὗ (86 θαυ ον ἰιουΡ οί σΒ μαυο, {ΠΘΣΟΙΌΓΘ, 
διαρροδοι, [4ἱ ΟἸγὶδὺ ΠΟΥΘ ΒΡΘΘ 8. ὈΥ {6 του ἱἢ 
οὗ αν ὰ ργορ μοι 104}}γ οὗ εἷ8 Ὀγϊηρσίης (δ 6 οδον- 
ἷπᾷ οἵ δῖα ᾿ἰΐο ἴῃ ἷ8 βδίαίο οἵ δμυπ! ]ξαϊϊοα, δὰ 
ἐδογοίοσο ἐὮΘΥ Βᾶγα ἰγοδίϑα (89 Ῥβδὶτχ οἰΐμ ον 
ῬΔΥΓῪ οὐ ΘΠ ΙΓΘΙΥ 868 αἰγεοίΐν Αἰεεδίαπὶς, 80 Υϑαθηί- 
'γ Βομϊ. ΗϑθῃχϑιθΌοΓς δ 88 ΥΘΡΥῪ ῬΤΟΡΘΟΓΙΥ͂ αἰνϑῃ 
ὮΡ {ιΠ||8 νίονν, τ ποῦ 6 δαγοσαίθδὰ [ἢ ἰἰ ἢγδὶ 
οὐϊιίοη οὗ μῖ8 Οτἰβίοϊοσυ. Εν ἰδμο ἐψρίοαὶ ἰπ- 
ἱογργοίδιϊοη δα Ὀδ δἰ πίδὶ ποὰ ΟὨΪΥ ἰπ {Π0 ἴγϑου 
δον (Οεαἰνίη, Βυάϊηρ., ατγοίϊι8, ΟἸΘΓ., εἰ αἰ.) 
δη4 ποί ἴῃ (μ6 Βί γίοίθν. βθῆβ8 (ϑι16υ). 116 ορὶβ8- 
16 ἐο 119 ΗΘΌΓΟΨΙΒ, ΓΟΔΙΪΥ πηαἶζο8 ἃ ἔγϑο μδ6 οὗἁἨ [80 
πογὰβ ἴῃ αποϑίϊοῃ δηά οπο ἀευέαίπ ἢ ἸΏΔΏΥ ΓΣ6- 
δρεοία ἴγοιι ἴπ6 οΥἷρίηδὶ ἰοχί ( Ῥέα. Μο}}᾽ 8 Ερίδβι. 
ἰο 6 Ηοῦτονν χ. δ-7, ἴῃ ζ8ῃρο᾽ 8 Οὐμμμλ Ὠ 8 Ὑγ). 
ἵει (δἷ5 ἰ5 ὁ 86 δ8515 οὗὈ ὑπὸ γοσορηϊζοά ἰγρίσαϊ 
τεϊδίΐου οὗὁἩ 180 ΟΪὰ Οογϑῃδηὶ ἰο ἐδοὸ Νοηνη Οονο- 
δηΐ Δηὰ ρμαγιου ΕΪΥ οὗὁἨ {Π 9 Ρ6ΓΒοῸ δηὰ δ᾽ βίου 
οὗ αν ὰ. “7186 ποτὰβ οὗ θανυϊά, 86 δῃοϊηϊοά, 
γεῖ ΘΟ] ΔΙ͂ΟΣ 6 γα Οἢ (δ 9 ΜὙΔΥ (0 [89 ἰΠΓΟΏΘ, 
ΔΙῸ Β0Ὸ ἰοτηηοα ὈΥ ἴπ6 ΗΟ αΠΒοκί, [86 ϑρῖσῖϊ οἵ 
ῬΤΟΡΏΘΟΥ, μὲ (ΠΟΥ δέ (6 βϑιηθ {ἶπιθΘ βουπά 88 
δε ποσὰβ οἵ δηοῖίμβονς δανυϊὰ ραββίηρ ἰβγουσῃ βυΐ- 
[ετί προ ἰο σἴονυ, τ ο80 οὔδοσίηρ οἵ Ὠἰταθ6}7 18 186 
εῃὰ οἵ πο δηϊ πη] οοτίηκ5 δ ἃ τ ῖιο80 ρόσβου δηὰ 
ψοΟΥκ δζὸ (ἢ 6 Κογῶοὶ δηὰ βίδν οὗ ἰδ το]] οὗὨ ἐδ9 
αν." (θ εἰ ̓ 1286}}. 

ϑιτ. ἴ. εν. 1. Μαϊιίηξκ 1 τταἰϊοᾶ.--ΤῊο Ηο- 

Ὀχονν ἱπῆπ. αὖε. ἀοο8 ποί 80 τη6}} εἰγεησίλεη ἰδ 
γοΥΌ8] ἰάθα, ν᾽ ψΐϊο νοῦν (86 ΒΓ 688, Ρ8- 
ἰἴἰθησο, δηἀυγαῦσο δὰ ρον Ὁ οὗ (6 ἰγυϑὶ πουϊὰ 
ὯΘθΘ ΘΧΡΙΟβϑοὰ (Οαδϊνΐη, αοἷον, 7. Η. Μὶοβ., θ6- 
1 Σ8ο ἢ, εἰ αἰ.}, Ὀὰΐϊ ται μον ἐπιρλαδίΖες ἐξ, ΜΒ ΘΙΊΒΟΣ 
ας ἢ ἃ Ῥαγθηθίΐο γἱον (Η θη κϑί.), ΟΥἹ 8ἃ8 δὴ δπίθ- 
οοἀδηΐ καθὰ ἴῃ οοπίγαβδὶ ἴο ἰδ ΘΟὨΒΘΑΌΘΗΘΘΒ 
τηθηϊοποὰ ἴῃ [86 βοοοῃὰ πιθ Ὁ6 Ὁ (Η υρ[6}).--- 
ΕΓ6 ἰμοἸ θα υῃἴο 126.---ἰ0 [5 ἀουδιῦι} την μοί 6 Σ 
ΓΙῸΣ) (ἱποϊίμα, ον), σίου δῇ οὐ ͵ θοί, 8 μθγθ 
ἴο Ὀ6 τοραγαρὰ 88 ᾿Ἰηἰγαπδὶ(ἶνο (ΑΌθη στα, Φ. Η. 
ΜΙίεὶι., θς ειϊο, Πφηρεὶ., Ηἰ 215), (8η 6 ΡῬδβϑαζοβ 
οἰϊοαὰ ἴῃ ἔδυου οὗ (Βῖβ, ὅδθῃ. χχσχυ δ 16; Φυάκοβ 
χυΐ. 80, ποὺ Ὀεΐπςς ΘὨ ΓΘ ΡάγΑ] 16], ΟΥὁ τ ΟΊ ΠΡ 
ἯΘ ἈΓΘ ἴ0 ΒΌΡΡΙΥ “688 (Ηυρ[6]ὰ, 6} 1290}, 
βίῃσθ {18 δου! Ὀϊπαύϊοπ ἔγοα ΘΠ ΑΥ̓͂ ΟΟΘΌΣΒ, γοί 
ΟΌΪΥ πὶ ἐμ Ηρ]. 

γεν. 2. Ῥὶϊ οὗ ἀδεϊσαοιϊου---ἀἰτ οὗ ἴ80 
τιΐτ6--τοοῖς -- 848 ΣῪ ἕοοϊδίθρε ἢἔσι --- 
ΗΠ Σὶς ἀονίνοβ ἔγομι {89 πηθῃϊΐοπ οὗ ῥἷΐ, εἷϑ 6Χ- 
Ῥἰδηδιΐοη οὗ 9 Ῥβδίτωα ἔγοιη {86 ἰβΒίοσυ οὗ 96 Γ0- 
τ δ, Ὀυὺ δ'θοο ΟΥ̓ ἢ ἢ 6 ἀ065 ποὶ ἰδῖκα {6 γοοζ, 
ν]σ 18 (Π6 υϑυδ] ἤσυγα οὗὁἨ ΒοσυτΙΥ (ῬΒ8. χυϊὶὶ. 
2; χχυϊΐ, δ), ἰπ 6 Ἰΐο γα] 8086, ἷ8 σγουπὰβ 8γθ0 
γγοδῖὶς; δηά 186 οἱ ψ ῚΊ 0 108 ΤοΤο, ἴῃ τ οι (86 ἴοοί 
δ᾽ .68 δῃὰ οδὴ ζαΐη πὸ ἄγῃ Γοοϊοϊὰ 18 ἢρυγαίϊνο 
οἵ ἀδῆ ον, 88 (86 νγδίογϑ οἰβοννμογ (Ρ8. χυϊὶὶὶ, 1ὅ 
δπὰ ἔγοαιθηί) γ). Βαΐ ἰδ ἀο65 ποῖ [Ὁ]] ον ἔγοιι 
(8 οὐ [6 οἰγουτηϑίαμοθ ἐμαὶ ἸἸΝ 15. 16 180 
πιδοὰ οὗἉ ἰΐθ γυβδὶπρ δηὰ τοδυίηρ οὗ πδίορ (Ῥ8. 
Ἶχν. 7; 26γ. χυϊἹ. 12 5βᾳ.}, [88ὲ γγὸ πλαϑὺ [εἰς 
Βοσθ οἵ ἃ γυβιϊης ἀορί οἵ πναίον (ΗΠ θηρβί.) οσ ἃ 
τολτίης ρῥὶὺ (Κἰπιομὶ, ΟαἸνίη, Ὑ Θη6πι8, οϑθητα.) 
τ-ερὶυ οὗ τους ναοῦ. 186 τπηοδηΐϊῃς: ἀσδίγυο- 
(ἰουτξεεγυΐη, ἰδ δδδυγρὰ ἔγομι “267. χχυύ. 8] . χὶνὶ. 
17: Ῥβ. χχχνυ. 8. 

γον. 8. [Α ποῦν βοῃᾷ.--οσονπο: ““ΟὯθ 
οϑ]εὐταίΐηρς τ ἱ τ 8}} (16 ρον ν οὗ ἃ γεοθῃΐ σταίϊ- 
ἰχἀθ 8 ποδοῖν δηὰ δἰζῃα) δοὶ οὐ ἀθ] γοσδηοο.᾽" Μὲ, 
Ρ8. χχχ ϊὶ. 8.--Ἠο.. Α. Β.].- -Γ 9 βαῦιο 8} }}οταιλοι 
ΜΘ 18 Ἰοαημὰ ποτα [ἈλΎ 3) Ὑ) 7, ὀασ ΓΒ 11κ0- 

δ ἴῃ Ῥβ. 11, Θ, ψ δ γθ ἐΐ 18 ἔο]] ον δα ὈΥ͂ ἃ οαιι!δο 
1}|κ νυν. 4. 

ϑίσ. 1. ἴον. 4. ἘΠῚ ἴσυδῖ--- οϊοίοα τ ῖ1 {818 
οἴδιθθ 8.6 ῬΕβ. χχχίν. 8: |1ἰ. 6. χυ. ὃ; Ἰχχὶ. 
δ; χοαὶ. 9: Φοῦ χχχὶ. 24. 188. χχ. δ; Φογ. χυὶϊ. 
7: 80 Πυυσἷ ΤΠΟΓΘ 8ΔΓγ6 ὑπο ἰδοῦ ραββαβοβ ἰὁο ὉΘ 
γοχζατάθα 885 σϑ- θοῇ οοβ οὗ (18 (86 οΥἱ κίμαὶ] Ρδ85- 
8686.--ΒΙ υδὔρθτϑτα δπᾶ νη δροδῖδῖθα.--- 
Μοϑὺ ἱπιθγρυθίουβ δίθοο θη ἔἔσγα δὰ Κιμηοδὶ 
ἰδ κο ὈὩΤΤῚ 88 ἃ ρίυγαδὶ οἵ δὴ δαθοί νυ τυ λῖ 0 18 

ποὶ ἴουμὰ 6 ΒΟΉ ΘΓ; Οὐ γα αὐ ον {μ0 ϑερὶί,, 
ϑγγίαο, Φϑοτοθ, 88 (8 δῖυγ] ἰπϑίθαά οὗὨ {89 
αϑυδὶ βἰησυϊαν ὈΣΠ Ἰξεγαρίηρ, ἀδυίηρ, υἱοϊθηῖ, 
ραν σου τὶν 88 8 δυσηδίηθ οὗ ἔργρί, νὶῖἢ (80 ἰάεδ 
οὗ δὴ οσχίϑγῃδὶ, ποῖϑυ, Ὀοδϑυα] Ὀγαρκίηρ οὗ (ποὶσ 
ΟὟ ῬΟΤΤΘΣ, ἩὙΒΟΓΘΌΥ ὑΠΟΥῪ υλἱδί δὰ ΟἰΠ6 ΓΒ ἰ0 γαὶ 
ἐδοὶν ἰσυδὲ ἰπ (ποτὰ, βίο 88 {0 ΒΗ ΔΙΩΘΙΠΥ 
ἀεοοϊνοὰ (ΗΠ υρέ.). Τὸ 213 ὍΨ ὅγὸ ποὶ ἰμοβὸ 
“« ψῇο ἱποϊηο ἐμουιδοϊ γοβξίυγῃ ἰὸ 1168,᾽᾽ ἩΒΘΙΠΟΥ 
τ ἰμΐηὶς οὗ Γοα] 1168 (ϑι16Ὁ) οΥ 14018 δηὰ χηδρὶο 
([δακὶ, Κίιωοὶ, θη κβι.). Τμο νοσὺ 1: Ὁ 
ΘΧΡΓΘΕΒΕΒ ἃ δίσοι ον ἰὰθδ ἐπδη ὑπαὶ οὗἨ ἱποϊ πίῃς 
ΟὨΘΒΟΙἢ δηὰ ἰβ ποὶ δὴ ἰηίγδηδινο. ο τοδί, 
ἰθογοίοτο, ἐγδηβὶδίθ: δροϑίαίεβ οὔ 1169: γίηρ, 
ἴαλι 1688 δροβίδιοβ (Ηυρίοϊ ἃ, θ6]110280.})}. Α εἰ- 
ταῖν ἔογτια οὗὐἠ οχργοϑϑίου 18 ἔουηαὰ 'ἴῃ Ῥβ. Ἰἷχ. 
Ηἰιχὶρς, ἱπγουσὰ (9 ΑτδΌϊο, τοΐοσδ ἴὸ ἴΒ086 ὙΠῸ 
“ Βηγίοὶς 1168, ποῖ ἰδ ΠΙΟΣΘ πϑίυσγαὶ ἐθδὴ ἰ9 
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τπδῖκο ἰμ0 τοδάϊηρς Ὑ9᾽ διηὰ (πἰηἶκ οὗ (89 ἰοηζυθ 

88 8 Ὑδΐρ (Τοῦ γν. 2]; 8ῖτν. χχυΐ. 6), Ὀδθσδυδθ, 
Ἰ1κονν 8 Ποχίυἷο; Ὀδοδυδο ἰΐ ζοδβδῖρϑ δῃᾳ Ὀθσδυδ8 
ἰ0 σα Ἰἐἰκονν δα διηΐὶθ ἃ ρόγβοῦ. (79. χυὶὶ. 18). 

ϑιγ. 1Π|. 7ὸον. 6. ῬΏΘθιΘ ἰδ Ὡο οουρδσί βου 
αἱ 66, (εἰ) ψου]ᾶ ΣΙ ἄθοϊδιθ διηᾶ 
δρθαὶς.---Οορ. Ρβ. Ἰχχχίχ. 8; 18. χὶ. 18; Ψοὺῦὺ 

ΣΧχυὶϊϊὶ. 17,190. Τμυδ πιοϑὲ σϑοθπὶ ἱπίογργοίεγβ 
αἴιος ϑορί., [β6ϊκῖ, μαϊμοῦ. 186 ἰγδμδὶδίΐοη : 

{μογο ἰ8 πο γεοζοπὶηρ οὔ ἰ6πὶ δείογα ἴ60 (ϑγαι- 

ταδοὶ., Ομ αἰὰ., δογοο, Κἰπιοὶ, Οα]γίη, Βυάϊης,, 
Ριβοδίον, Θοἱογ, ΟἸογὶο, Βοβϑηῆμ., ϑιίοσ, Ηυρί, 

Α. Υ. ) βίο. δ΄ “ὉΏΒρ Δ 80]9, ἱππυπ]ΘΓΔΌ]6,᾿" 
18 οδροοίδι γ ορροβοὰ ὉΥ ἰμὸ οἱγουπιδίαποθ ἐμαὶ 
δυσὶ ἃ σχϑοϊζοπίης ἰ8 οὶ υϑυ8ὶ Ὀεοΐογο αοά, Ὀυΐ 
Ὀθίοτθ θη. [{ ἰ8 Ὀοίίον ἰο ἰ8Κθ ὑπ9 ζο]] ον ς 
ποιάβ, ἰῇ δοσογάδῃοοϑ ψ ϊὰ (Π6 δοσθηίϑ, οἰ μον ἃ8 
8 ΡΔΓΘμ  μθ818 88 Ρ6. 1ϊ. 16; Ἰν. 12, ΟΥΓ. 88 8 Ὦγρο- 
ἰποιϊσαὶ οομβεαυθαξ ἰο ἐμ6 ἱτπιπιοα Δί ΟἾΥ ρῥγϑοθαϊηρ 
βἰαϊοιαθηί. [{ πὸ βου ἃ πορὶοοί ὑμ6 δοσθμίβ, ἰὶ 
τὐϊκοὶ ὕὉ9 8Δῃ οχργοδϑίου οὗ α Ὠγροίμοι 8] δῃΐθ- 
αϑάθηϊ ἰο 116 δββύγωῃμοο οὐ ἐπ ἱτηροβϑὶ ὉΠ ΕΥ̓ οΥ̓ 
Βαιϊιδοτγίης οχρτοϑϑοὰ ἴῃ {86 [0] ς πο (ϑ γηι- 
τη86.., Φοτγοῖμθ, [βαϊοὶ, Κιαισδὶ, Οαϊνίη, αεἰοτγ). 
ει ἴ6. ἰπαάαι θ8: Ὁ1]9 ἴο ἰδίκθ ἐξ 88 8 08] ἕυΐϊυτο 
(διίοτν, ἐπα ἀρρευ}ν ἴον {πὴ {19 δἰδίθαιθαξ που ]ὰ 
θ οὗ ἃ το8] γοϑοἑωίίοπ ἴῃ ορροδί(ἰοῃ ἴο ἴπ6 Ργοϑοοἐ- 
ἴῃς δὴ νγχῈ}]} 898 (λ0 ΓΟ] οί βίἰδιϑπιθηί. 
Πϑίρο ΙΝ. γον. 6. Ἐιασα δαὶ Ῥου πᾷ ἴοι 
ΔΘ, ἰμαὶ 18 ογοαι δὰ ζ0 τὩ9 δι για θη 3 [0 Βδατ- 
ἴης. [Ιυ ἰ8 δοσογϊηρῖν τΔ6 Ὀυδίπ 688 οὗ τη ἴο 
89 ἰδ ἰὰ δοσογάδηοθ ψὶϊὰ ἰμ6 Ὀίνίπο νν]]]. 
ΤῊ Ϊθ ΠΛΥ 6 ὈΔΙΓΥ͂ ὈΥ̓ οὐδογυὶησ 048 πογὰ, 
ῬΟΓΟΥ ὉΥ ,ο ουΐησ αοἀ᾿Β δοιηπιδηι18- οδϑάϊθῃοθ 
ἴο 86 ν}} οἵ αοἀ οχρταϑβϑβϑϑὰ 'ὰ Ηΐθ γσοστὰ. Βοί 
Τοίοσοησοθ οἷϊοη ἰοαὰ ἰο ὁη9 δποί ον, δπὰ {89 
Ἰαϊίον ἰ8 σοτί δἰ ΕἾΥ Ὀγουχμὶ δουῦ ὈΥ (6 ἔογπΙῈΓ 
(ῦουι. χχὶχ. 8; [5. νἱ. 9 βᾳ.; 56ν. τἱῖ. 24), Τμδὶ 
{πὸ ροϑδίιοι οΥ̓ ἰλ6 οἴαυδο, ἰζ ἰδ ἰβ8 ἰδίϑθη 88 8 
Ῥδγθηι 89, γου ὦ παῖς ἃ σμδηρθ ΒΕ6ΓΘ δηὰ θῃι- 
δαδῖτο (Π 6 ΘΩΓΒ 88 [9 οὐ ζϑῇ οἵα ἐλῤλεογεξοαΐ ἱκηον- 
οάχο (Ηὰρ.), ἰβ 80 ταυο ἢ ἐμ 1648 ἰο Ὀθ οοποράοά, 

88, Δοσοταϊηκς ἰο ΗΠ υρίο! α᾽ 8 ΟὟ Υἱθῦγ, ΡϑυΘἢ 116868 
οοουν ἔγοαυ θη} ἴα ἰδὶθ Ῥπδι. 811} 685 18 (Π6 Γὸ- 
ἔεγϑῃσο ἴο {89 Ὀοτίης ἰὨτουσὰ οὐ Ὀοτίης ουΐ (8 
ΘΔ Γ3, ρδγδὶ]οὶ σῖ ιἢ 086 υϑ04] ἔοται] ; ΟΡ [86 ΘΔΣ 
([3. χἰ νι. 8; 1. δ), δα ησοΥοῦ {80 ὁδγ (1 ὅδ). 
ἷχ. 16: χχ. 3, 12 «α.; χχὶϊ. 8, 17; Φοῦ χχχὶϊὶ. 
16; χχχνὶ. 10, 15), οῦ ; ορϑὴ τ ογ68 (θη. ἰἰϊ. 
Ἴ: χχὶ. 9), δη4 ὑποογοῦ 86 ἐγο8 (Να. χχὶϊ. 81] ; 
χχὶν. 4: 16; 58. οχὶσ. 18), οἵ ἰΐο ἱπιραγιδέϊοι 
ΟΡ οἵ τ6 ἱπρτοβϑδίου οὗ πον ϑάχθ Ὁγ Ὠὶνὶηθ 
τουο]διίϊοη (ἰβαϊκὶ, Οαϊνὶη, ἀεῖοσ, γεηθιίηδ, 
Βοθοηπι., 0 οίία, ϑιϊογ). ον, δι βουχὰ ἰδ 9 
Ηδοῦτον τογὺ νι [Π6 τηθδηϊηρ οὗ “ αἱξ, ὈοΓΟ "ἢ 
ἸΔΔΥ ΟοΥ βοὴ ΟἰΓΟΌ 8 ΔΉΘΘΒ Ρ888 ΟΥ̓́ΘΓ ἰῃ[0 
ἐμαὶ οὗ ρεγοάετε (Ῥ6. χχὶϊ. 16), γοῖ νψχὸ πουϊὰ δ 
οὈϊὶκοά το Ἔχροοῖ, ἢ δοοογάδηοο νυνἱῖ ἢ ἐἶ6 ὑδια)- 
1615 δἀμυοοά, ἰ.6 βἰπρυ ον ἰπϑιοδὰ οἵ {Π0 ρῥἰαταὶ, 
“68 γ8. Βυὶ πον, ἔυγίογιογο, [89 οἶδυδβο ἰ5 
Ὠοὶ ΓΟΑΪ ρδγοηϊμοιϊοαὶ, Ὀυϊ ταῖν τ 9 [ἢ ΓΟ 
ὙΟΓῸΒ δ8΄Γ6 ΘΚ ΓΟΪΥ ῥϑγα οὶ ἰὼ ἴη9 ἴἤτοθ Ἰ᾿ἰη 65, 
διὰ (86 ρα 588 1 βου πιλ ΤΟ ΤΥ τη υοἢ ἰἰἶςο {ἢ 6 Γ6- 60 ἢ 0 
οὔτ πνοτὰϑ οἵ ϑδπιυοὶ,  ὅδηι. χνυ. 225. ΤᾺ 8 18 
ῬΔΡΙΥ ἴῃ ἴδυος οὗ ἰἰ8 Ἴσοτηροδί(ου ὮΥ ανὶά, 
ῬΔΙΙῪ ἴῃ ἴαυοσ οὗ ἃ ὕοίδγεῃοθ [0 οὐεάϊοποι (οἷος, 
Ἠεακϑι., ου Ηοΐπι., 6] 1 12508). ΤῊ ΕΧΡΓΘ8- 
δ'οῃ, Βονουογ, ἰ8 ποῖ ἃ δ πο οαὶ ἀδθδι κπαιΐ οι 
οἵ τἴ86 οὐοάϊΐοησο οὗὨ ἰδ βοσυδηῖ, ἩΏΟΘΟ ΟΣ ΔΒ 
Βαϊ ἐο τλ0 ἀοον μΡοδὶϑ οὗ ἐμὸ [ογά, ὮΥ ποῖ 

..9 ΟὈἸ  χαϊοα Ηἰπιθο] ἰο Τοπιαῖὶπ ἔΌΤΟΥοΡ, Εχ. σχχίὶ. 
δ; θεαὶ. χν. 17, (αἴτξον αοἷον εἰ αἱ. Βοηρεί. ὑγο- 
γἱουσν, δεῖν, ἰπ μδτγί, πον ΒΟ]) ; ἴῸΣ (0 γ0 τν88 
ἃ βροοίδὶ ἰϑομβηΐοδὶ Ἔσρυθδϑίοι [07 {}}18, δῃη τηογο-. 
ΟΥ̓́ΘΡ οπίψ 056 ΘΓ ὙΔ8 ἰδ ἰγοδιοὰ (7. Ὁ. Μίοιϊι., 
Βοβοηῦι.). 70 δῃποϊθπὶ ἱπίθγργροίοσβ οχρίδἰποὰ 
89 ῥ᾽υγδὶ δΡΌΣ ΡΑΥΪ ὉΥ Γεΐδγοηοο ἰο {86 ἀου Ὁ]9 
οὐθάΐοηοο οὗ Οείδί, ἷ8 δοιΐϊνο δηἀ ραβϑίγο οὔθ- 
ἀΐοποθ, Ὀαὶ 80, ἰμδὲ (6 δοηῃργοκαίίοπ, (ὉΣ τ οὶ 
Βο οὔεγοά δἰ πιδοϊΐ, δ σοιηροδοὰ οὗἁ ἔνοὸ ρῬδγι8, 
δον δπὰ ἀομιε8. ΒΟ] σγδηίδ βογοΐη ἃ ἴγεο 50 
οὔ (Π9 δγιῃδοὶ ἰῃ αὐοδιίοι, δὰ ΔΡΡΘΒ15 ἸΏ ΟΥΘΟΥΘΡ 
ἰο Ηοβ. ἰ{|. 2, ἴον (815 πιθδιΐμρ οὗ 113 ---πιαῖκο 
ΟὨ ΒΕ] Υ ἃ δομὰ β'ανο ὉΥ͂ τηθδῃϑ οὗ Ὀοτίηρ (ἴον 
Βϑηρβί. Ομ βίοοσΥ, 2 Ἑαϊϊὶ. ἱ. 219), τι ΐϊϑι 9 
δὺ {Π9 Β4πιθ0 (ἴπ6 ἀἰβρυίοβ (16 Αἰ χϑίίη688 οὗ ἃ ἐξγπι. 
ἐεελπ. Ὑοι 6 ὙΔΥΘΙΒ Δ8 ΤΟ} ἰη (8, 88 πῃ (δ 6 
οχρίδηδίϊου οὗ ἐ)0 Βγπῦοὶ ἰἰ861. ον {7 Ὀοτίηρ, 
ΜἘΠϊοδ ΟΟΟΘΌΡΒ 828 8 ΒΥπιδοὶ οὗ οὐὈοάΐοησο |ἰϊκ6- 
80 διηοηρ (89 Δ[οβοροίδηιία 5, Ατϑῦβ, [γα ΐδη, 
δὰ Οδτγίπαχοηΐδηϑ, 688 ΠΟΙΒΙ Ωρ τοῦτο ἐμ 8ῃ 
ἰδὲ 186 τϑὴ 0 ᾽88 ὕθοη Ὀογοά 45 Ορϑῖ, 68 Ὁ- 
Ἰπᾳ Θατϑ, δηὰ ὑπ ἰ8 ἰο Ὀ6 δἰἰθειγο δὰ οδοάϊεπς 
(Καοῦοὶ ὕρου ἔχ. χχὶ. 6), ἰξ σαπῃοὶ Ὀ6, δὶ 89 
ΒΏΠ19 (6, τοραγάἀθὰ 885 ἃ ΒΥπιδοὶ οἵ σοῃίϊπυοὰ, 
Θγοτϊδίϊπρ βουυϊὰὰθ (ϑδδι οι, οα5 πποε. Κεολξ, 
8. 6099). Αἱ ΔῪ ταῖίϑ 8)6 ϑῃρμδϑὶβ ἵπ {Π)6 60:- 
ἰοχὶ οὔ μ6 Ῥγοϑθηΐ Ῥδβϑδαρβθ ἰβ οὶ ὕροῖ ἴδ6 ἰδί ον 
Ὀυϊ ἐμ6 ΌΓΏΔΟΡ Ροϊδί, δηὰ ἱμογείογε {μ0 τοΐδ- 
ΤΘΏΟΘ (0 ἐμαὶ Βγπ) 00} τοῦυδὲ ὍΘ δραπάοηρα. Τὰ 
οχργοδϑίου οὔἰ ίπαίθβ ἴγοπι (6 ἕοττω οἵ (86 Ὀοά ἐγ 
θγ. Τμΐδ τἱθν Το πάθΓ8 [86 080 οὗ (μΐδ ν᾿ 
ἴῃ ΗδφΌ. ΣΧ. ὅ πιυσὶὰ ϑαδδίοῦ (ὁ υπάἀοταίδηά, ἰπ δο- 
οογάδῃσο πὶϊὰ [86 Θηϊαγρεὰ δηᾺ δχρ Διο ΣΥ͂ 
ἰγαπϑὶαἰΐίοη οὔ (μ)0 βορὶ., απ ]658 ροσθδρϑ ἰέ 18 δ 
δυοσίοῃς πιϊδίδικθ ἴῃ δοργίηρ. ἶμο γυϊξεαῖο Ὠ85 
αμγέν, ἰ 6 7, αἰα 48 ᾿ἰκονὶϑο (6 Ῥηαζέεγ. ἔοπιατι., 
ΒονΟΥΟΥ, δογρι.---αχης οὔθσείηβ, δηἃ δὲν οὗ- 
ἔοτῃκ -- Τὴ δὸ οδ θὰ δρίγιιυ8] ἱπίιογργοί δίϊ οα 
οὔ 186 οἴἶετίηρδ ἰ6 συπὰ ποὶ ὅτι ἱπ Ψ96Γ. Υἱΐ. 2] - 
(οοΡ. Υἱ. 20); οὐ ἴδα. ᾿ἰχνὶ. ὃ: Ὀυϊ δγοδὰν ἔπ 
86. ἱ. 11; δηὰ δοβίαθβ Ηοϑ. τὶ. 6: Απὶ υῚ 91 
8ᾳ. ; Μὶοῖι. τὶ. 6δϑᾳ. ; ΡΓΟΥ. χγν, 8: χχὶ. 8: 1|1|κ6- 
νῖϑο 58. 1}. 8; ᾿Ἰϊ. 17. 1 ὅδ. χυ. 22, ιν δον- 
οὐοῦ Ὀ6 Γοβρδαγαθὰ δα ἐμ οὔἱρίπδὶ ρβαββδαχο ἴῃ δο- 
οογάδηοο τ ἱἢ ἴμο ἰάρα, τ μὶοδ πὲ δἰγοδὰνγ ὃχ- 
Ῥγθδϑϑα ἴὴ 89 ἀἰ ογθῦσο Ὀοδίνεοη {Π96 οθοσίη ρ8 οὗὨ 
Οαΐη δυὰ Αδοϊ, διὰ πιο ρογνδοβ (6 θηϊὶτθ 
Μοβδῖο Ἰορίβϑἰδιΐοηῃ. 8.0 τουδὶ (δ 6 1688 8416 τὸ ἕο 
(δἰ κ Πογο οἴ ἃ ζογοϊαϊΐοη οὗ 8 πον ἐἰγυΐ, Ὀπὶ οΥ͂ 
8ὴ οὐεεγυαίϊοη οὔ τι} γογοδ]ϑα π|ῖ]}} οἵ αΟοά, νὰ ῖθ 
Τοαυΐτο8 μοί 8 οἴογίηρ ἀϊνογτοεα ἔγοι (ἰ Πεατί, 
Ὀὰϊ οὈρϑάϊοησο δηὰ σοηδοογδίίου οὗ [89 δπιΐσα Ρδτ- 
80ῃ, οὗ πρΐοῖ 1.9 οὔτ 68 δῖ ἰῃο ρυγαιὶνθ ὁχ- 
Ρτοβϑείοη. “"1μο οἶον ῃ 95 ΔΙῸ πϑδιηθὰ ἴῃ ἃ ἵντο- 
[οἱά τεϑρεοὶ : ὦ, δοσογάἀϊης ἰο ἐδμεὶν πιδίογὶ ἃ], 
ΓΙΒῚ δαΐπιδὶ οδετγίπρ δοὰ ΓΙΓΣ τιθ4] οδεγίηρ (ἰπ- 

ο᾽υάϊΐης ἐμ 30) πνὶπϑ οἤεγίης, υβῖοδ 5 (Π6 ὅπ- 
ΒΟΡδΥδΌΪο δοοοιρδηϊμηθπὶ οὗ ἱμῆὸ Μίποβα); ὅ, 
δοοογάϊῃς ἰο0 {16 Ρθγροδβϑθ, εἰϊ τ 85 δββϑε πῃ }Π}γ 

πὸ» ἰὰ ογάοῦ ἰο Ῥγοοῦτγο Ὀίνίηθ ἿΔΥΟΣ, οὐ 858 
ὁ5βεῃ τ} ΠΙΘΓῚ (Βετο ΓἜΚΘΠ), ἴῃ ΟΓοΣ ἰοἐυ Σα 

ΔΎΒΥ ἰδ6 Ὀἰνίης αἰδρίεδβυσο. Τμηδί ΓΞ δυο ἃ 
ΠΡ Ῥτοοθάο ἰβ ἀπο ἰο ἴδμο ἔδοὶ ἐΒεὶ ΓΞ] ἰδποὶοϑ 

Ρδγίϊδιγ (ἢ9 φἀεϊαπενε οδοτίης, δοὰ 186 ἰδαυῖκ- 
οὔογίῃ ς, ΡΓΟΡΟΣ, Ὠδίβοὶγ, (πὸ (δάα-ελείαπεῖρε οἵἵετ- 

ἱς Ὀδϊοηφδ ἰο ἐπΐ8 οἷ655, δὰ ἐβαί πον 85 186 
οδοτίηξ. οὗ πνοσεβδὶρ, προσευχή, ἩἙΝΐοδ 8 ΕΥΟΡ 
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πκονίδο σοηογαὶ ὑπ δηκεκί τἱης, ἐυχαριστία, ἰδ ἷῃ 
κοίαγαὶϊ οοπποοῖίϊοη ΠῚ} ἐδὸ δλείαπεῖα ἰὸ ἐδ6 
ἰβδοκῇ," (}6}11250}}. 

γον. 7. Ὧο, 1 ΘᾺ ΘΟΙΏΘ -ῷ 679 1 δ, 88 δὴ 
ἜΥργοβϑίοῦ οὗ (9 οὐϑαϊθηὶ Βοστϑηΐ ΤΟΔΟΥ 007 (80 
βεσνὶοο οἵ εἷ8 μον, δὰ εκἰδηάϊηρ ἰῃ ἰμἷ8 π|ὶ}}}1πᾳ- 
8068 ὑοΟγο ἰΠ6 [Γογὰ, (Νυσι. χχὶΐ. 88; 1 Άδπι. 
, 4, 8; 2 Βδιη). χίχ. 2] : [88. τυἱ. 8: Μδίίι. υἱὶὶ. 
9). ἴε 'ἴβ ποὺ ὨΘΟΘΘΘΑΓΎ ἰ0 ΒΌΡΡΙΥ: Ὀοίοτο ΤΥ 
βοθ (Βυρίεϊὰ). Τμ9 ὑγδηδὶδιΐοη : 1 αγθ δοη- 
δουϊοα, πδι οἷν, ἰο [Π6 γοαυϊ Γοοηΐ, γοτ. 6 (Βδιι- 
οἰ ΘΓ), Ϊ6 υδυ}{840]9.--- ΣΤ [86 χΣΟ]] οὗ 189 
δοοῖς, τ τῖθ ΘΟ ΟΘΣ ἢ Κ 19.--- 050 νοτ 8 
ποῦ] παΥθ το Ὅ6 ἰδ 85 8 Ραγθῃ Πθδἷ8, ἱζ 189 
σροες οὔ ἴῃ σοιηΐηρς ογ0 δβίἰδίθὰ. Βυϊΐϊ βἷποθ 
(δ6 18 ποὶ βἰδίοἁ ὌσρΥ ΒΟΥ, {8 Βυρροδίκίοι 
ἰοϑοθ ἰ(9 δΒυρροτῖί, 5Βο ᾿ἰἰκονἶ86 (86 ργοϊθηϑίου ἴὸ 
6886 (818 1ἴπ6 (015...) [ἐ ἐβ δαπηϊθβὶ Ὁ1Ϊ6, μον - 
Ὅτοσ, (0 ἴδῖθ γονῇ. 7 ὁ 8ἃ8 8ὴ ἱπήθροῃάοαηϊ οἷδι.86-::- 
ἰδ 86 γοὶ]ὶ οὗ 1:6 Ὀοοῖὶς ἰξλ 8 Ῥγοβογὶ θὰ ἰο τὴ 
ἐνόν βμεῖ Ηυρίοϊὰ, ἴῃ ἃ ἀἰδεγοηὶ οομπιδἰπαιΐοη 

Βοδβϑῆμι. δηἃ Οθδβοηΐυδ, ἔἴγοι Ὀμαθγοὶϊς δηὰ 
Μέευγετ). [11 15 Ῥαγίἰουυὶγ ἰῃ οδοπηροίϊοη τὶ 
186 ΣΟΟΟΥΟΣΥ͂ οὗ ἐμ Ῥεπίδίουσβ (2 Κίη κε χχίϊ. 18) 

[δε (δ οοποίγασίΐοη οὗ 3Π2 πί(ἢ ἂν ΟΟσΘΏΓΒ ἴῃ 
(δἰ εἰσηϊδοαιίοι. Βαϊ γι ν (Π18 80-08]]6 τη68}- 
ἰξ ἰδ ΟὨΪΥ͂ ἃ ῬΔΙΆΡὮΓΔΒΟ, υδοὰ ἴῃ οΥ̓ΘΥ ἰο δβὶαι- 
Ρ᾿σ ἰε τὸ (89 υπαογοιδηάϊηρς. Ταΐζοη ᾿ἰΘ γα}, 

στο ἰοτο ἰδ 6 ῬΘΓΒΟΠ5 ὅτ δἀἀυσοὰ πὶϊἢ ἢ, τὸ- 
φακίιν τ ἴοτη 1ἰ 18 γι 6 ΠΏ, ὨΔΠΙΘΪΥ, ὑἰμ6 τοτγὰ οἴ 
θοά, οὐ χαιΐης {μθπὶ, δηὰ Ὀϊπάϊπο ὉΡροα δοιὰ ; 
(67 δῦὸ 86 οῃθ8 ἰὸ σι οπι ἐμαὶ πΐϊσῃ ἷβ τὶ θη 
γείδιο, ΖοὉ χίϊἱ. 2δ6(ἨἁἨ Τηθ δηοίθοι (γαηδβ᾽διΐοη 
περὶ ἐμοῦ, Ἄροῦ τοι ΗΘ. χ. 7 ἱβ Ὀδδοά, ἰδ 86- 
οοτϊηρὶγ δ᾽ οζ οί Ὁ πη ΟὈ͵ οἰ οὨΔ01]6. ΤΙ ἷ8 οἷδυδθ 
ἸΒΔΥῪ ΠΟῪ Ὀθ σοπποοίρα Πἰκονὶδο ἰπ Ἰδπρυδρο πὶ 
ἴ8δο ργεοοάϊης οἰδίδα, 80 ἰδαὶ (6 Ῥγθροϑβϑιίΐου 3 

Γεθθ68 ἰμὸ δοσοιηρορίπιοηί, 88 Ῥβ. ᾿χυὶ. 1ὅ 
(Ὀπιδτεὶὶ, Εν δ]ὰ, Μαδῦτοσ, εἰ αἰ.) Βυὲὶ ὑπὸ Ὀοοὶς 
ΤΟΙ! τι ποῖ (Π6 Ῥβδ]τἶϊδὶ ΘΟτ) 68 18 ποὶ {88 
τοὶ οὔ 86 τυϊο 6 Ἰοαῦ, Ὑ ὶο ΖοΣθολδ ἢ ϑαγγὶθα 

πἰίὰ εἶπ (ΟἿ τε σι πιθ) διὰ ἀροῦ πμῖομ Β9 
δοὰ ττί θη ἢ 8 ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗὨ διίυτο τοἀοταρίΐοη, 
ἴῃ ογάου ἰο χοϑδα ἰξ ἰο 86 βθορὶθ, 85. 6 δἰ πιβοϊ 
δοὰ “«οβίθη ᾽᾿" 118 σοπίθηίβ, 76Γ. χυ. 16 (Β εἰ ᾳ), 
δαὶ ἐπθ το }}] οὗ (80 ἸΔῊῪ τυϊίθη ἢ δίῃ, 79 Ὁ. 
Σχσυΐ, 2, 4: Ἐσεῖς. ἰϊ. 9 (ΗἸὈΡ7.}, ραν συ] Σὶν (μ 6 
ἰὸν τοδρϑοϊληρ (86 ἰείηρ, Ὠθαὶ. χτὶϊ. 14 8ᾳ. (ὕου 
Βοίαι., Ἠ 6112 86}}}, τ Β 1 κ (89 Κίος οὗ [9γ86] νγδϑ 
ἴο Κοαρ σοπδίδηιν τῖῖμ Εἷπι. ΤῊ 8 νἱ ον Οχρ] δὶ πα 
86 ἰσβησίον οὗ ἰποθὸ πογάβ δρουὶ δανϊὰ, Ὑδο 
ῬΔ8 ΔΙγοδαὰγν δηοἰηἰοα Κίηρ οἵ [δτϑο], Ὀὰϊ πδὰ ποὲ 
γεῖ ὀοη9 ἱπίο ροδβϑδβίου οὗ ἰδ ἰσομο, ἰο ΘΟ τἰδί, 
Ποῦ. χ,, 828 οὔθ, ἴοῦ. νοι 1 ἰ8 ποΐ ὨΘΟΘΒΒΑΓΡΥ͂ ἴ0 
Βῦρροθο ἐμδέ {πο ἰά68 οἴ ἐδι9 ὈοοΪ-- ΓΟ] δουϊὰ Ὁθ 
ἰζδαδίεστο πη ἰδίου 681} ἰο ἐδ 6 οοϊΐγο ΟἹὰ Τ1686- 
ἰϑοηὶ δηὰ 18 Ῥσορβοοῖοβ. Τὸ ζοϊ ονίης 6Χ- 
Ρἰδοδίϊομδ: Ὑχὶζθη Ὁροὰ 29 (86. 8), τ βίοι 
ῬΘΔΏΒ, ἰδί ἰΠ6 μοοὶ '8 Βἰτη86 1 (86 παγσζαίΐνε οὗ 
(80 ποπάετο οὗ α6οἀ ἩΒϊοΣ ἴδ τθ πΔρροϑηθά ἰο ΐπι; 
οΥ τί 6 ἴῃ πιο, (Πδὲ ἷα, ἰπ τὰν μοϑτὶ (0) Ἰ οἰ 6), 
8.6 ̓ πδά τ! 56 Ὁ]6. [ἰ 8 ἄγβι βαϊὰ ἴῃ τογ. 8 {πδὶ 
θενὰ σαττίοὰ ἐδ9 Ἰδτ ποὺ οὨΪΥ τι δἷπι, Ὀαὶ ἐπ 
ἀΐμει. Ἐον ἰμἷ8 8 ἃ ὁμαγαδοιϑτγίϑιΐο οὔ {86 τὶ ραι- 
θοῦ (8. χχυχυῖ. 831, δῇϊον Ῥουΐϊ. νἱ. 6; δοῖιρ. 
Ῥτον. 111, 8; υἱΐ. 8). Βυΐ {818 Ὀἰνίπο ΡΌΡΡοδα ἷθ 
Βοὶ {0181 πὶ [8 8 δ γα Ῥ6ο0Ρ}]6 (188. 11. 7) πηι] 
ἰδο ἀπε, οὔμο Μοδοίδι (ον. χχχὶ. 83). ἢθῃρ- 

δίοθονς (Βοϊγᾶκο 11. 489 58ᾳ.) δ88 ρῥτονϑὰ ἐδμαΐ 
89 πιοῃίΐοι οὗἉ ἢ) ΥΤΟ]] οὗἩ 189 αν΄ὸ 85 υυυ 16 ΡΟ 
δκἶ 8 ἀο68 ποί ἰεδὰ ἰο ἃ ἰδίον ρεγίοἀ οὗ Ἵοοιηροαὶ- 
εἴοῃ. 84.111 1088 8 ἐΐ ὨΘΟΘΒΒΘΥΥ͂ ἴἰο ἰδίῃ κ οὗ ἃ τηδῃ, 
ὙΠΟ, δίδου [86 ἀἰἸΒΟΟΥΘΙῪ οἵ ἴδ0 ἰανν ὈῪ Η δε κί δ, 
 Ὠὺ νεῖ 1 8 (Π 6 ΤΟΪ] ἰηΐο {8.9 ἰϑταρ]9 (Εν 814). 

δίγ. Υ. Ὕετβ. 9, 10. Ζ ῥχοοϊαϊῃθᾶ, εἰο.--- ΤῊ 6 
Ῥογίδοίβ, νοτβ, 9, 10, .-ἀο ποὶ ὀχργοϑβ οοηἰἱ πυρὰ 
δοϊϊοη (0 Ἧ οἰ9), Ὀυΐ μδδί, γοῖ ὑδον Το σ τοὶ ἰὸ 
ἴμο σοπίεηδ οἵ [89 ΠΕῪ τονοϊδιΐου ττι ἔθη ὉΡΟΏ 
89 ἰοαῇ (ΗΠ 2’), Ὀὰϊ παγταῖθ ρδγ})]οὶ πὶ τον. 
7, ἰδὲ (Π6 Ῥβαϊ πιῖϑὶ ποὺ ΟΠἹῪ ἰοοἷς ἷθ ροβίι᾽ ο 88 
δ οὐοάϊοπί βογυϑηὶ οὗ Φϑδουδῆ, δὰ 88 ἃ Ῥ6.8ο- 
8] ἰπδηϊ- οἶον αἱ (86 αΐϑροβαὶ οὐ οὐ, Ὀπὺὶ 
μι ΒΘ Β88 ὀχργοϑβοὰ δἷβ ὑβδηῖκ ΌΥ γοοίαίπιῖπσ 
λα ῥγαΐδε οὗ δεονδ ἴῃ (δ 6 σοι γα βίου (σοΙΏΡ. 
Ῥβ. }. 24 8ᾳ.) Τ|νἱ8 ῥγοοϊδυιδίίοι ἰ8 ἀδβϑὶ κπδίθα ὉῪ 
[806 τοῦῦ 22 089 ρσίαὰ μ“άϊπρε. [Ῥοτονγπο: 
“Ἥογαβ ἃ. ποαρϑθὰ ρου πογὰδ ἰὸ οχργεββ ἰδ6 
ΒΕΙΟΡ ἰογνδγάηοθβ οἵδ ἤθαγὶ Ὀυτηΐης (0 ΒΠΟὟ 
ἔογια 9 στναι 6. ΝῸ οἷδθογαίθ ἀσβοτὶ ρίΐϊοι. 
οου]ά 80 ν8ὸ}} Βαγνο σίνϑῃ ὺὕ8 ἰδὸ ᾿ἰκοῆθββ οὗ ὁὴ6 
Ὑ8056 “ [16 νδκ ἃ ἱβαπκερί νι ηρ, "--Ο. Α. Β.] 

ϑιν. ὙΙ. ον. 11. δου, ϑοδονδβῃ, τὶ ποῖ 
δῆθυϊ ρ ΤῊΥ Ὠλοσοΐθ8, εἰς.---ΤὨ}8 ΤΟΣ 80 ΓΟΐοΓδ 
ἴο τοῦ. 9 ἰπ [η9 υ89 οὔ Βδιι ἅρ, δηὰ ἰο τοῦ. 10 ἰπ 
(89 υ89 οἴ ““ξγδοο δὰ τυ." Βυΐ ἴἰ ἀοθ8 ῃοὶ 
ἕο] ον ἤγουν ἰἷδ, δαὶ (ἰ19 80- 66] ἃ ὅγβί ρατί σοῃ- 
οἰαάθβ ΣῈ τόσ. 11 (ΗΠ υρ[6]4); {μ|5 18 ορροδεὰ ὮὉΥ 
(89 σοπηθοίΐοη ΜΙ) το. 12 Ὁ τβθδῃβ οὗ “ ἕο ν᾽" 
ὙΒὶο 1 ἰδ ἡειθαο ΔΥὈΌΙΓΓΑΥΥ [0 ΓΟΡΑΓα 88 Δ ΟΓΟΪΥ͂ 
δ Οχίθυ"] δῃὰ ἴοοϑο δοπηθοϊΐοῃ, Βυΐ Τὶ δῦ 
(86 ἱπρογι 1 οὗὨ {πὸ φγαψεῦ ἴῸΣ ἀοἰ ἑσϑγᾶμοθ 
ἤτοι γέδοπέ δῃὰ σϑοθηὶ ἰγου]ο, νἱδίῃ οὐ ἐδ 9 
ὈΔ518 οὔ ἐλαηκεσίυδισ ἴον »γευίοιια ἀ 6] ἱνϑυϑῦοθδ, δηά 
Ὀαϑίης ἰἰ86] Υ οὐ ἐπ δδϑυγδηῆοο οὗ δίνη γέσοηι" 
»εηδε, ἷἰΒ ξτουπἀοὰ οὐ ἐπα ἔδοὶ ἐμδὲ ὑπὸ ἰγδῃ8- 
Ετοδβδίομδ οἴ ἰδ Ῥβαὶπιΐϊδί, τ ΐ σα 70] ον θα Βἰπὶ ἴῃ 
ΥΟΏΖΘΒΏΟΘ, 85 ἢ 9 γα οὗ αοὰ (Ὀ6. Ἰ᾿χὶχ. 26), 
δηὰ ἐμ συτβο (οαὶ. χχαν. 16), αν ονοτίδκθη 
εἰπι, δηὰ ἐμαὶ ὑἰΠ 60 18 δΔοσογ ὨΘῚΥ Π0 οὐδέγ Ἀ6]Ρ 
ἐπ δὴ τγουρὰ Φοδοναῖ. [ἢ ἰμὸ Μοδβίδηϊο ἱπίθν- 
ΡῬτοίδιΐου 686 ἰγδηδζγοβδίο 8 δῇ δχρ] δἰ πϑὰ οἴ 
{π080 γοϊυηί δ}  ἰδίκθ Ὁροὴ ἰπιβοὶΥ ὈΥ ἰδ9 
βιδοτί πᾳ Μοδδίδῃ, δῃὰ ΤὉΣ ἰδ τπιοϑὲ ὑσὶ πιδὰθ 
ΡΆΓ4116] τ (ἢ ἱπαΠΟΥΔ 6 ΟΥΪΒ 88 [ῃ6 Ρυηΐ8}- 
ταθῃΐ οὗὨ βίη8β. ἘΒοί οὔΐμεδο ἰἀ688 ἃΓ0 δζαϊηβί (9 
ἰοχί τι ῖσ ἢ Βα γ8 ἐμαὶ {890 ἐγαπεστεδείοπς οὔ 0 ΡΒ] ὴ- 
δὲ ἃγ λὼ οἵἱσπ, ὙὯΟ 6618 ἰδ αὶ δὨὸ Π88 Ὀδθῃ δείχεά 
ὉΡΟΩ ὉΥ {86 ἱπηυπιογ 8 Ὁ]9 ουὲΐς τ ἰοἂ θατγοῦπὰ Βὲ τὰ 
δηὰ ΠΒὸ 18 πὸ »χοδρεοεί. Τἢῖ8 σθΏ 6 6] ὀχ ρ᾽δπδίίοη 
οὔ οἴδιιδεο, Ζ οαπῃοῖ 866, ΘΟΥΤΟΒΡΟΙ(Β ΟἸΟΒ0}Υ 
88 Μ96}ὶ] πὶ 1Π6 οοπίοχὶ αἋ8 πῖϊῃ 86 ποτγάϊης οἴ 
80 οἰδαῦδβθο. ΤΠ0 οχρδηδίϊοη : 1 σϑῃποί 806 ΟΥ̓ΘΕ 
μ 6 οπ δοσουπὶ οΥ̓͂ (μεῖν ἱπηατ ΘΓ ὈΪθηθ88 (Ηἰι- 
εἷς, Παρίοϊ4), δογγεβροηάβ ψὶτ [86 ΤΟΥ Υ ; [86 
ἰπιογρχοίαιϊίου οὗἉ 10 ὕσοπι ψϑακοποὰ δἰραΐ, ονΐης 
ἰο στγϑδί σοῦ (υΐδον, Ηοηρβί.), θΘοσυοβρομβ (ἢ 
{86 αι ἰογν. Τἷβ ργϑίοδὶ ἰπδΌ Υ (1 8.6μι. {ἰ, 
2; ἷἱν. 14: 1 Κίηγχϑ χὶν. 4; Φ2οὉ χνυὶ. 16; Ῥββ. 
χὶϊὶ, 8; χχχυϊὶὶ. 10), τιᾶῦ 6 8 δίφη ὑπ 8 τὴδ 8 
“ἰγεησίλ (Ρ8. χχχυ!!. 10), ον Εἷϑ ἀεατί (ΡΒ. χὶ. 18) 
Ξε ΘοΌΓΑζΖΘ, ΘΟ ΡΟΒΌΓΟ, )ΟΥ 1] 688, μα ν9 ΓογΒ ΚΘ ἢ 
εἶπι, γοῖ Βονγουον ἰ8 ποὶ ἴο ὃὉθ ρἰδοοὰ δἱοπρβϑὶ ὁ 
Οὔ 80 Ἰαιίοτ, δη ἃ ἰο Ὀ6 οχρίδἰποά οὔθ οὐβουγαίϊ οα 
οὔ οοπβοϊουϑῃ888 --- ἰποοηδίδγδίθη δ ((} 8]. 
διίον, Εν] ὰ). [1μθᾶϑὶ οὗ 4}} ἂτὸ τ͵γΠα ἰο τΐηῖς οὗ 
ἱπυίοῖδῖε Δρριοδοῖ, ἩΒΟΓΘΌΥ {860 Υ ογϑγίαϊκθ ἷπὶ 
υπεχρεοίοαϊῳ (ΗΠ αρῇ. αἸίοτηαί ο}γ). 

ϑισ. 11. γ τ. 18-1δ. Βο Ρ]6889ά.---ΑἸιΒουρὶ 
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ΤΥ ἰπ τιΐδ ταρδηΐηρ δηὰ ἴῃ οοπείσαοίϊοι ὶ ἃ 

ζοϊ ον ἴῃς Ὁ δηά δὴ ἰηδηίἶνο, οσσυγβ ΟὨΪγ ΒΕΓΟ ({ῸΓ 
ἴῃ 186 ρϑγδὶ]οὶ ρδδβθαρθ ἴῃ δ. ἰχχ' ἐμὶδ νοσγὰ ἰδ 
ταϊβϑὶ ς), γοὶ ἐν 15 ἱπαϊδρυί8}ο, δηὰ χοῖθγϑ ἴο Υϑ 0. 
8, ὙὮΟΓΘ ἰμ6 το οὗἩ αοὰ ἰᾳ ἀδδϊκπδίοα ὉΥ ἰμ6 

που οὔ 6 δϑδῖωϑθ τοοί, Ταἷβ δχαίῃ ἰϑ ἰῃ ἔδυοσ οὗ 
19 οοπηροιίοη οὗ ὈοΐΒ ρατίβ οὗ 18 Ῥεαὶπὶ δηά 
οὔ ἴϊ8 δοιίᾳυ! γ. Τιιθ ΟΥῪ ἴον μεὶρ ἰδ ᾿ἴκο 88. 
χχὶϊ. 19: χχχυῖϊ. 22 ; {19 νν'δὲ αραϊπϑί πἷ8 ἀς δα γ 
δηρη 68, ἰἰκὸ ΡΒ. χχχν. 4, 26; 0 ἀοδβοσὶ ρίΐου οὗἁ 

(οἷν Ὀεδανίουν, Κ ΡΒ. χχχυ. 3], 20, ΟἹ ἱδαὶ 
4“. ϑροδὶς ᾿ 5 ΤΟ] ον δὰ ὈΥ ““ οὗὨ πι6,᾿ (ΡΓΟΡΘΕΙ͂Υ: 
ψὶι χοίογο 69 ἰ0 π26)}, Μ᾿ δῖοι δραΐῃ 8 τιϊβϑίης ἰῃ 

Ῥᾳ. χχ., ψβϑτο ᾿ἰκονίδο (86 ἀβυδὶ 322) (1εὶ 
ἔπει τοιτο) 8 πϑοὰ ἰηδίοδα οἵἨ ν9.2) (1οἱ ἐδθπὶ 

Ὀσσοταθ πυπιθ, ραγαϊγσοὰ ψη 1} ἔτ ρμ . Το στϑᾶ- 
Βοῃ δηὰ ρτουπὰ οὗ (ΠΟΥ Ὠυϊηῦπ 688 18 βίδίϑά ἴῃ 

{89 ΓΟ] οί τοσβο ὙΠ|Ὲ ων, ἐμαὶ βῇδπιθ ἰ8 (μοὶσ 

τονσατγὰ (Ηἰιζίς, Βο  Σ86}}, τ δῖοι 18 ποὶ 16 τ 6 
δοουβαίίγο (ΗΠ υρίε]ἀ), ψ σὰ του ]ὰ ΠΙΟΓΟΙΥ͂ ΒΥ : 
οὔ; δοοουηΐ οὗ ἐποὶν διδπι (0 ἢ οἰϊο, Πο ζβίοη- 
Ὀογ 5). [ον (μι6ὸ ὀχργοββίοῃ “λα, αἠα, υἱά. ῬΒ. 
ΧΧχΥ. 2], 2ῦ.---Ο. Α. Β.] 

ϑιγ. Υ111. γον. 17. Ἐ86 Τιοσᾶ υγὶ]] οὔσΘ ἴοσ 
1Ω90.---Ἴ 18 ποὺ ὨΘΟΟΒΒΑΓΥ ἴο δαορὶ [86 γοραϊηκς 

Ὄπ ἕτγοιι Ῥβ8. ἰχχ. 6: οχὶὶ. 1, ἱπείοαὰ οἵ 

ὝΠΟ, 858 Ὀεΐης ἰπ9 ΟἿΪ γοδάϊηρ οϑομπβίϑίϑεης 

δ Σ 13. αϑαρθ (ὕεποπια, Επαϊά, Παυρίεϊὰ), διὰ ἴο 
ἰσαηῃβὶαίο δοοοταϊηὶν : Μοσὰ, μδϑὶθ ἰὁὸ ζθ. 189 

ποτὰ 2.7 1188 ἱπά θοὰ τοῦ ἀἰδεγοπὶ τηδδηΐηρβ, 
δηά ΒογΘ δὴ ὑπυ808Δ] σοῃδίγυοίίοη ; γοί (μ0 ΣΘ- 
ἴογοῃσο δὶ οὔοθ ἰο ἰδ ἐλουιρὴλίε οὗὁἨ (ἀοά, γεογ. ὅ, 
τοθοιοποὰ ὉΥ ἃ ποι οὗ {6 βδιὴθ σοοί, τ ΐσὰ 
ἔανογθ (6 απὶίν οὗ (6 Ῥβαΐῃ, ἀοϑθϑβ ποὶ ἰδᾶγὸο ἱϊἱ 
ἀουδιίαϊ (παὶ (Π}9 το ίεγεηοθ 18 μοὶ Πο9 Ὁ ἰο σοραγὰ 
Ξε σααθ (Πα ᾽ 5), ΒΟΥ ἰο ἐπιρυίαίἑοη, πδιημοΐγ, 
οὗ εἰπ8 (Ὁοο66., 6 65θῃ.), πὶ ἰο μ9 που ρί8 οὗ ΘΟοἀ 
ἴῃ Ηἰδ ργονἰ θη} σᾶΓΘ ΟΥ̓́Θ ἰδ 086 ὙΠῸ τ (0 
Ηϊΐπ ἴθ ργαγϑγ ((89 δποῖθῃξ ἰγϑηβ]δίουβ δηα πχοβί 
ἐπίοσργοί 8). 

ὉΟΟΤΕΒΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΗΙΟΑΙ, 

1. βοτμιοιἑπιοβ ἃ αεἰίυεγαπος ὕγοπι στεαί ἀαΉΕΥ, 
εἶτεβ υ8 (9 δτβὺ κηον)]οάρο οὗ ἀοῖσ πιαπῷ ΘΏΘΏ1}68 
δηὰ λοιν σγεαί ἀδίκοΥ8 ἰμ6 ΓΘ ΔΓ δβυγγουπάϊης ὺ8 
Βογθ ὑεῖον. Βυὲ ἰμΐὶθ Κπον]οᾶρσο βουϊὰ ποί 
ΘΑ ΚΚΘη ον ἐλαπλίμϊπεδα; δηὰ δουρὶ (π 6 δος 
οἴ ἐπδοϊκερίνίης ἰο [9 »γαΐδε οΓ αΟοα ταυϑβὶ ὃθ [0]- 
Ἰονοὰ ἱπιπιοάϊδιοὶν ὉΥ͂ 8 ΠΟῪ μείι(ἴοπ, ᾽86 αγαον 
οὗἨ ὈΓΑΥ͂ΘΓ ἰ8 [89 ΙΔ0Γ0 ἱπιργοβδίυθ, δπηἃ ἐπ6 οοπ- 
3 άεπεε οὗ Ὀδϊηρς πεαγὰ 18. τοῦ δδδυγοὰ δηὰ ἦου- 
οὐ, 6 πιοτὸ υἱέαὶ απα 7γεεῖ 16 Θχρογίθδμοο οἴ 
ἐμ σγαεοίοιδ ἰατηϊης οἵ ἀοὰ ἰο {ἶ)9 ποοΟΒδΙΥ δὰ 
ΡΤΑΥΟΡ οἵ πἴπι ν0 τοαΐζδ ἱπ δ ἴον 186 λεῖρ οἴ 
86 βοτὰ. 

2. Α δὴ ψῖιο ἢ88 ὈσοῺ ἀο] γεγο ὈΥ ἐἰδ9 μοῖρ 
οἵ Θοά, ἰβ βἰἰπιυϊαιοὰ ἰο ἃ πεῖ δοπς ὉΥ͂ ἰδ πεῖ 
ἐχρετγίεποα οὔ φγασε; Ὀυὶ ΜΘ 6 οἢ 8 ρμαγὶ ἰἕδ 
»εγεοπαϊϊν οουπᾶτπιοὰ πον ἴῃ ἴπ6 οὐά εουσηπαπί οὕ 
στγαοε, 6 ἀοο8 ποὶ (18 δοαυΐγο ΔΩΥ͂ ἐχοίμδίυς το- 
Ἰαϊΐοα ἰο αοὰἂ πνῖϊ ρεσμίίατ τς 8. δηα ῥυἱυ οι θα. 
Ηο ἰδ δηι γοτγρδὶῃβ ἃ πιέπιδεν οΥΓ (ἦς οοπηστεσαίίοῃ, ἰῺ 
μι ἰοῦ αοἀ ἔτοαι οἵ οἰὶ α8 “]ογ δα ΗΪ τ 86] 7 Ὀγ 
ἑππιπιεγαδίε ἰοκοηΒ οὗ Ηΐ8 ἔδυοσ. Ἰδογοΐοτο δὶ] 
(88 ῬΘΟΡΙΘ δ 0 Ὀθ Ὀοηεβιοα ὍγΥ {πδὲ ποῖ 
ΒΔΡρθῶδ ἴ0 ἰδ9 ἱπάϊνϊάυδὶ, δὰ {πὸ Ὁ δὲ ἰο ]1εἰ 

ποῖρ ΠΟῪ δοης τοδουὰ ἰὸ ἰμδ6 ΟΘοὰΐ οἵ αἱΐ ἰη 
πη εὰ Ῥταΐδο, δηὰ ἰοὸ {ἰ16 σεπεγαὶ εὐϊ!οαίίοπ. ΤΊν689 
Ὀθηοδι8 ἀγὸ Ὀοίίον δίιϊοα ἴον {8 }8, {8:6 ΤηοΓ6 (86 
πέος διὰ τηοϊπίαὶη ἰδ6 σμαγδοίοσ οὗ ἃ ρὺ οἵ 

οὐ. 
8. Το μακραὶ τΐης ποῖ 8 τ 6 1}- ] ϑαβίηρ (ὁ 

(αοἀά ἰδ ποὶ ἰπ 19 Ἰακαὶ Ὁ] ΕἸ πιοπὶ οὗὁἨ 186 ἜΣΙ ΘΓΉΔ] 
οδογίη 8 δηὰ βμἱ πὐῖϊαν ρου Γοττβ 668, Τἰ ς8, Δῃὰ 66- 
τοιβοπίθα, Ὀὰΐ ἴῃ οὐεάέεποο {ο ἐλ τοὶ οΓ Οοὐ ὉΥ 86 
ψ 8010 Ροσϑοῦ δπὰ ᾿ἰἰΐθ. Τμΐὶδ οὈδαΐθησθ ἷ8 ἀθ- 
οἸαγοὰ ἴῃ ραγίϊου αν δοὶ ἱοΏ 8 διὰ ρουίογιηδποαβ, ἰ8 
τοργοθοηίθὰ δηὰ 1] υδἰταί οα ὈΥ οὔδεγίη 8, δγ1Π00- 
Ἰἰκοὰ Ὀγ γἱΐεβ δπὰ δογοιπηοῃΐθδ; υΐ 8}} μι686 δχ- 
ΡῬγϑδδίοηϑ, τοργεβοπίαιΐουβ, δηά βυ|0 05, σδηποὶ 
οοπιρεπδαία ἴοτ (6 ΔΌ56Π69 οὗἉ οδοάϊεπει. Τἷδ γηι- 
δοϊἰϊεαὶ διὰ γορτεεεπίαίἴσα ΟΕ ΔτΘΟΙΘΥ οὗ 8}1 (89 οἵ- 
ἔεγίη δ οὔ ἐμ ΟἹὰ σονοπαπὶ ἰβ οὐ θη ἷγ ἀεοϊδγεὰ 
ἴηι 86 γοὐξ οΥ ἰλε ἰαω, ποῖ σουίδῖηβ (Π6 αἰγεείϊοηϑ 
ἴον ἰδ6 αοἰίοπα οὗἩ (86 ροορὶο οὗὨἩ αοἁ. Τθεγο ἰδ 
ὯὨ9Ο ἰποοηῃβίβι ΠΟΥ (ὨοΡεΐοτο ἴῃ 80 ἴδοὺ ἐπὶ ἰξ ἰδ 
βοϊὰ γεβρϑοίΐης ἴδ 6 οὔτ 38 ἜΧΡΥΘΒΒΙΥ οταἀαϊηεὰ 
ὉΥ Ὀϊτίηθ σοπιπιδηὰ, ἐμαὶ Οοὰ Βα41 ποὶ τεααυϊγοὰ 
ΟΣ ἀφεἰγοὰ ἱβε. Τθοτο ἰ8 ἢ0 γαὶυθ δϑουϊ θα ἰο 
{Β6ὰ ἴῃ (6 Μοβαῖο ᾿δνν ἐπάορεπάεπί οἵ οὐ ἶθηοθ. 
αοἀ᾽ δ τϑοαυϊΓοιηοηί 15 ἀϊτοοίοα ΓαΙΒΟΣ ἐπιπιεάϊαίεῖν 
δηαὰ υὠηοοπαϊίοπαὶϊίν ἴο οπιῖγο οὐοάΐοποο ἰο (89 
Ὀϊνίπο π|ῖῖ]}. 10 18 ποὲ πΘΟΟΒΒΑΓΥ͂ ἰμοΡροΐογο (0 
ΒΌΡΡΟΒΘ 8 πεῖ γευείϊαίἑοπ ἴοΥ ἴἰμ!6Ὲ οχρίαπϑίΐοη οἵ 
186 (δου ὀχρτοεβοὰ ἰῃ (ἰμὸ ἰοχί. Το σὲϊ οἵ 
αοά μα8 Ὀ6θῃ γουθαϊοὰ ἰπ 86 τοογαάς ο7 αοά, ἀπά 
αοὰ διὲ8 αἴνοῃ το δαγὲ ἴ0 υπάονβίαπα ἰδοπι. 
ἸΥΠδίθνεν 'β ταϊβϑῖπρῷ 8 ΘΟ ίΟΙΥ ΟΣΡΓΘδΒΘα ὉΥ 
{π6 ἱποὶπαίιΐοι ἀπὰ ΔΌ ΠΥ οὗ υποοπάϊἰ οη δ] οὔο- 
ἀΐοθησθ ἰο σοπιρὶ εἰ ον {Ὁ]4] [89 αν : ἱπ {πὸ γεγήεε 
δεγυαπὶ 9 ὕυελουαλ, τὶ δου ἴῃ ἀϊδροδὶ᾽ιίοη δηὰ 
ΔΌΪΙΥ ἴο 810} τοδὴγ (1538. 1111. 11]. ὙΠοα, 
πον, Ὠανίὰ, υπᾶὰορ ἀοβηϊιθ ἰβιίοσὶοδὶ οαἱτοῦτο- 
βίδῃοοβ, δὰ νἰτἢ δροοῖϊαὶ σοΐρθγοησθ (0 8 ΤΟΥ δ] 
6Δ}} ἢ π|χ, ΟΣ Ρτθ8868 818 00 ἱῃ (86 [Ὁ] Π]τηϑηὶ οὗ [86 
Ὀἰνίηθ νῖ, δηὰ μἰ8 γοδαΐϊπεδβ ἰοὸ οοτηπιῖῖΐ δὲ8 
ΡῬοσβϑοὴ ἴο (86 ἀΐδροβαὶ οὗ αοα, ΒΘ ποὶ ΟἹΪῪ δσψε 
ταὶ οὐοάΐεπος ἰβ {μ6 ἰσὰθ οδετνίηρ, δηα (δαὶ ἰΐ 
μ88 ἰο ἀο ψ 1} (9 οπιΐτο δ γβοῦ, Ὀυὺ Βὸ {πὺ8 θῃ- 
6.8 ἀέείοτίοαϊῳ ἰαϊο (6 ἐψρίοαίἷν »τορλείϊεαΐ το- 
Ἰαιΐοι ἰο Ομ γὶβι, ἰπ νυ οἷν, ἐν ἐλ6 ϑρέγιί, ἷ8 ογὰβ 
δοαιυιΐγο 8 πιεαπῖπης τ ΐΟ ἢ ΔΊ] ΟὟ 8, γ68, 68}}5 ζοτίδ, 
ἃ ἄθερϑσ δῃὰ πιογθ σοι ργθιθηϑῖνο ἱπίογργοίδίϊ οι 
τἱι ΐη ἐδ ΟἹά σονοπδηί. ; 

4. ΤΊιο ἔυ] ΔἸ τα οηὶ οἵ ἐπ Ὀἰνῖπθ Ἰὰνν 8 τοπἀ ογοᾶ 
δι δγεοί[υεἷψ ῬοΒϑὶ Ὁ19 ἰο πιδῃ, δῃἃ δοοοτρ] 86, ὉΥ 
8 ἑαχίπ ἐ ὡρ ἱπίο λΐς εουΐ, πιὰ ἀσγεεῖησ πὶ 18 
Βοατὶ ἰο (18 ἴδνν τ αἰσ σου 68 [0 δι δἱ ταὶ ἔγουι 
ἰοῦ δηὰ ὉΥ (6 εαγῚ, Τμὺδ ἰῃ6 οχίεγπαξιψ 
δῃὰ (10 4ίγαπσοηεεα οὗ ἴμ9 ἴδὶν αἃγ ἀοϑίγογοά. 
λίαη, ἰμ6η, ἀιβίγοβ ψδὲὶ αοἀ ἀοδῖγοβ. Ηο ΟΥ̓ΈΓΒ 
ινΐβ ον νι] ἰπ 86 οὈοάϊοποο οὗ αἰ. Βαὶ 
εἰι18 οὔογίης ἰ8 ,εζη 6 ΟἈἹΥ οα ἐμ 9 Ὀλ818 οὗ 8 ἀε- 
ἐίσεταπος Μ ὮΝὶΟΒ. Β85 ἴα οἷδοθ. ΤῸ οἴοτγίηρ 
88 (ἢ 8 οββοη α!γ (}}9 πιοδηΐϊηρ οὗ ἃ ἐλαπζ-οβετ- 
ἵπσ, δηὰ ἰξ 15 ποί αἱ 411 φργορίαίοτῳ οὗ }υϑιῖγίης. 
δἰϊ βου ιοεἰἱ-ρἰεαεὶπσ ἰο Θοὰ, Τἷ8 τοϊδιΐοῦ 18 
οχρτοεβοὰ Ἰδκανῖβο ἴῃ [86 ἐΥρ168] Γεΐθσθῃσθ οἴ 88 
Ῥβδ]ηι. 

δ. Ηὀ νῆο ἰβ πῃ ἐμ 18 Τοϊδιΐου δῃὰ [85 8 Υἱίδὶ 
δχρουίθμοθ οὗ {Ππὸ ῬΟΟΡ δηὰ ἰγὰἢ οὗ 1ξ ἴπ δἷα 
οὐ Ραγβοῦ, Βμοι]ὰ ἰθβι ΠΥ οὗ ἴε ὉΥ τοογά ἀπά ἀεοί 
διὰ δοὶρ οἰβοσβ ἰοὸ λεαγ οὔ ἰΐ (Βοιὰ. σ. 17), διὰ 
δου ἃ μασι ϊουϊασὶν ργοοϊαΐπι ἰμδο σίαά ἐἰδίπσε οἵ 
(86 τισλίοουαπεδε, στασε δπὰ ἰγλ οἵ αοά, ἴῃ {19 
εοπστγεσαίίοη. ΤῊ18 ΤΥ ᾿ἰκοντϑ6 Ὀ0 τεξογάθά 86 



ῬΒΑΤΜ ΧΙ, 

δὴ οἤετίπσ, διὰ ᾿ηἀοοά οὗ ἐλαηζε, γοὶ Ὀοΐὶ πιογοὶν 
ἰδ (6 δθβο οὗὨ 1:6 »γεδεπίαίίοπ ο7Γ τοογάε, Ὀαϊ, αἱ 
[Ἀ6 δδιῃδ {ἰπ|6, γνἱἱ ἢ 10.1.6 ΠΟΤ ῬΑ τ ο0}Δ } τα ϑϑπΐῃς 
οὗ “αετιβοε πὰ ροτδοπαῖ οοπδεεγαίίοη, τ  ΙΟὮ οδῃ- 
ποί ὃὉὈ6 ΓΒ] ]οἀ πιίδουιν φεοοπφωεεί. Ἐρτ, ἴῃ δά- 
ἀϊπίου (ο 1.16 παίωγαΐ Β οι ύα] πο58, ἑογχοί δ] 688, 
ποι δῆς ] 688, ἤθαγίυϊποδβ, γὸ ἃγὸ ἰ0 γορηγὰ 
ποῖ ΟὨΪΥ͂ αὐἱει διῖ6 ᾿ηοἸ παϊΐοηδ, ἰδ 6 αἀἱδροδιιΐοη 
ἰο οοπεοηιρίαι!ου, (0 ἸΟΧΌΓΥ οὗ ἔοοϊϊπα, ὉὈσϊ 
{πκοινί88 α κὶπὰ οὗ ἰὑἰπιϊα ἢ γ, ἀγοδὰ ἀπὰ βγη θβα 
οἴ ἐρροδυΐηρ ἰὼ ρυ]ϊο, τ ϊοῖ οσσυτ οὐθῃ ἴῃ πο 
Μὴ ΓΘ δριγιίμαϊϊν ἰηοϊηοὰ δὰ δύο ἀοοϊἀοὰὲ 
βεγυδηΐίβ οὔ 6οἱ. ἘΒυΐ]}.Ὲ γ8ο ΟΥ̓γσοπια8 ἴῃ (δὲ 
φοηὶοϊ, δηὰ γτουίατοθ ἰὸ ΔρΡρδδ] ἰο {Π6 ἐεδέϊπιοπν 
9 ασοα τεϑροαοιϊϊπς 8 γοδάϊηθδβ ἰο ἑαζέ ρματί ἴῃ 
εν ͵8 ποτκ, οδὴ τσ ὶγ πῖῖἢ σομιΐοτίοἀ δρὶ τὶ ἀροη 
6 ἴδσὲ (δαὶ αοα ν|}}] οοπίδε ἰο86 γο πιωζε 
Πιπι ποῖον δεΐοτε τπιεη (Μαίιι. χ. 83). 

δ. Α ἰγτὰϑΘ δηὰ οουγαβθοιβ σοη 880 ἸΩΔΥ͂, 80- 
σογ ἱσἾγ, ΤΟΥ ὑροι Ὀδίης γεοοσηπίζεὰ ὌΥ ἀοάᾶ; 
ναι (Π6 σγομηα οἢ Ὑῖ16ι 9 Ὀ848659 ἷδ σοῃη άθηοθ 
ἷδ ποῖ 8 ῬΘΓΒΟΙΔΙ τρογί οὐ ἐδο ἀεδογίς οὗ διἷ5 
δοίίοη8, Ὀὰϊ ἴπὸ πέσον δυὰ ,ωὐλιμίπεεε οὐ ἀοά. 
Ἦο δι88 18:9 ΠΟΘ Σοδϑοη ἰο μοϊὰ ζλδβι ἰο (18, 88 
ἶνθ, πῖτἢ 41} ἷ8 Ρἱοῖγ διὰ ἀδνοίϊοι ἰο αοὰ, δηὰ 
ἴῃ [6 σΔ] πρς αἴτοη δἰπι ὈΥ Θοά, ἰδ δι}}} ποῖ ἐμ 
Ῥεγίθο ἰγ στ κηιθοῦ8 ομθ, (ἰ6 β΄ 1658 βοσυδηὶ οἴ 
Θοά, Ὀὰϊ χαῖμοῦ, ἰὰ ἴΠ6 ἱππυπιογαδίς τ )εγίπσο 
ποϊον βυττουῃὰ ἷπι, δ γεοοσηῖζες ἰδ 6 ἀεδβεσυοὰ 
Ῥυπίδμιθηθ οἵ ἷθ ἐππωπιεγαδία ἰγαπδστεβδίοπδ, 
Δι, ἱπ σΟὨΒΟΑΏΌΘΠΟΘ ΟΥ̓ (πΐ8, 760 618 (Βαὶ ΘΥΟΥῪ 
παίωγαΐ ΒοΌτΟΘ οὗ σοιηίοτί, οΘουγδρο δηὰ δίγοηρί 
ἴῃ δ᾽ 861 7 ̓8 βοαϊοὰ 'ρ. ΑἹ] ἐμΐπῴβ ἀδβρεῃὰ ὑροη 
ἰδ λεΐρ ο"" δε Ζογά. Ἠρ τεοοχῃΐσοβ το σο ἴΐ0- 
ΤΟΌΖΙΥ {110 ἐπα δρεπδαδίεπεεε οὔ (1118, ἀπὰ οχροσὶ- 
ξΏςε5 {{|0 ἸΏΟΥ̓Θ ἀφορ]Υ ἰι8 ὠγρέπον, (9 Βί ΓΟΏΖΟΓ 
δὲ5 {εε]ϊηρ, οὗὨἨ μἷδ οννη πιίδετῳ ἀπὰ οηζίγο λείρίδε- 
πέξε, ἀπ ον [89 ῥδίηἶι] ἱπιργθϑδίομϑ οὗ ἰμ9 δγγο- 
ξαποο οὗἁ ὃ18 ϑῃογηΐθβ, ΐΟ ἃγ9 ἰηἰοχὶ σαι θα τ] 
Υἱοίοτγ. Βυΐ [80 ἀθοροῦ (πὸ ἔα Ἰ ἢ ἰπ (ἢ 9 ϑροοῖδὶ 
Ῥτουίάεπεε οὗ ἀοα ἴῸΓ ἰἰ9 ἐπαϊνίἀμαΐ, ἰδ ἱτρτοδϑοά 
ὍΡΟΥ; ἐδι6 Ἠοατί οὗ (ἢ 6 δυο γοσ, δὰ 6 ὅσιον ἰδ 6 
Β00] 18 Θδί Ὁ] διὰ ἴῃ σοηβάσποθ ἰῃ (86 ἥπαΐζ υἱο- 
ἔοτῃ δῃηὰ {80 δυεσἸδβιίηρ ἐγ υτ Ρ ἢ οὗὨ (δ! σοηρτο- 
ξλιϊου ΟΥ̓ΘΥ 8}} 1(8 Θῃθἶθ5, ἐβγουρσὰ {110 ΡΟΣ 
οὗ ἀοἀ δηὰ ἰο (π6 ρῥγαΐβο οὔ αοᾶ, δηἃ (λὸ πποσθ 
1815 οι δ θ 66 8 ΒρΡρ)6α ἰο (μς »εγδοπαὶ τεϊαίἴον 
φ΄ ἰλε ορρτεεεα δοτυαπὶ οὗ αοά, (μα τοτο ὑγροὶ 
διὰ βυτα οὐἨ Ὀοΐηρα Πεασὰ ἰθ 19 φγαψδῦ ἴῸ ἢ (ἢ 
ΔΡΟΘγ οοπεὶπσ οὗ 86 [μογὰ, 

ἨΟΜΙΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

αοἀ ποὲ ΟὨΪΥ δοῃ! 5 φσυγεγίπσο; Ὀαὶ Ηο ᾿ἰκονἶδο 
βου ἀβ ἀερ; Ηθ ποῦῖα ᾿ἰκονΐθο ἐῤλαπχίμϊπεδ.--- 
ἤγνοικε απὰ ἐοπσε ὈδΙοηρ ἰο 16 σίγο οὔ αοά : ὃν 
δβεβθὸ τὸ ΟΧΡγοδΒ ΟὐΓ ίλαπζε, ΡῬγοοϊαΐϊπιθ (οα΄ 
Πἴοτγ, εἀϊν ιἰιὸ σουρστερηίίοη.---ΟΟν. 10 ΤΩΔῪ Ὁθ 
δ ἰοης δἰδίουυ οἵ συϑεγίησε διὰ γοῦ δομπδίϊϊαΐθ δὴ 
οὐ γα τεγπιοη τοβροοιΐπρ αοα᾿Β γἱισλίδοιιδηεδε, 
ὕταεε απά ἰγιλ.---Τ δὲ τὰ ΗἸΘὮ Θοτηθ8 ὕγοπι (δό Ζοτά 
δβου]ὰ Ἰεδὰ ἰο ἐδε Ζοτά.----Τ 6 ζἀὐπάπεδκες 97 Θοά 
δα υδέ 88 ὨυΠΙΟΤΟυΒ 88 ΟἿ δι βετίησε ἀπά οἷν 
απεστεξείοη8. --- ἾὟ ὁ Βῃουϊὰ ἑαζό ἰο ἀεαγί ναὶ αοἱ 

ἄοπο ἰο ὡς ἀπά (0 ον ρεορίε, Ὀχὶ ηοὶ δλεΐ ἐξ ὦν 
ἰδ οὖσ βοασίβ, Ὀυὶ 1οἱ ουν ἐλανζο βουπὰ ΤΖογι ἢ ποὶ 
ΘὨΪΥ ἰῃ τογάϑ, οτθῃ μου ρὮ ἰΒ6Υ 6 Οχρτοββοά ἴῃ 
ὨΕΙ͂Ν ΒΟ 58 δηῃ δ γπηῃ5, Ὀι ᾿ἰἰκονἶδο ἰῃ ἀεί το }] 
Ρἰοδδίης [ο αοὰ.----Ἴ αἱ αδὰ ἀοεα ἰο υ8, ἰδ ποὶ δὴ 
“τερον, Ὀὰὶ 6 οοπγπιαίίοπ οἵ ΗἨΪδ ἐρεοίαἱὶ Δ8 το}} 
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88 σφέπεγαξ Ῥτονυϊάθῃοο.---Ἐ}Π6 πεῖσ Ζοπσε οὗ (6 
Ῥίουϑ σοπίδϊῃ ΟὨΪΥ 1.6 οἱα εοη εδίοπ οὔ 9 6οῃ- 
ετεοκϑίίου οἴ ἀοἱι.---Τ 6 Ὀοϑὶ ἐλαπλ-οὔενίπ ἴθ ἰῈ9 
εοπϑδεογαίίοη, οὔ (ὁ ΘΓ ῬΟΓϑοῦ [0 ἴδ δεγυΐοε οὗ 
ΟΘοά ἴπ {.)6 οὀεαίεπος 90 7αἰιλ.---Αοὐ ἀοδῖτοβ ἐπὲν- 
σείεαὶ ἰλαπὶϑ ἴον αοἰμαΐ Λεῖρ. --- ΒΥ οπα απά (ἠδ εαπιδ 
δοὶ ἀοα δοσοιωρ 8868 οἱ" αἀεἰίνεγαηςε, ἰὰ6 δλαπιᾶ 
ΟΓ ἐδ ἐπεπὶν, {19 εαἰβεαίἑοπ οΥ̓ (λα οοπητεραίϊοΉ.---- 
ἀοὐ δ νογὰβ γε ποῦ ΟὨΪΥ ἴο δοπιθ ἐο ΟἿ εατα, Ὀαὶ 
ἴο ἐπέεῦ οὔγ λεαγίε.---Αοἀ (.85 χἴνοι 08 ἐαγὰ 0 ἤν 
ΠΙ6 ποτὰ ; ἃ πιοιμὴ ἴο σοπζεδε 'ι ; ἃ λεατγί ἰο ἰοῦε 
ἶυ ; ψβΘθη66 δοπιθ8 {86 δίγεησιλ ἰο ζεορ ἴΐ, Ὀυὲ ἴγοια 
Πίπι ’ δῃηἀ πτϑο ἷβ (89 τίσλίδοιιδ οπθ, ν Βοτὰ ἢ 6 ΒΟ 8 
ἰο με{πὶ ἰι 7---Αοὐ δἰιονγδ [11 πλ56]7 ἴο Ὀ9 186 μα ἐγ ωΐ 
οὐ ἰο ἔοβα νὶιο ἐγ ἰὼ ΗΠ ἰΣ, οοπ 586 (ἢ 50 τ ἢ ο 
εοπίεες Ηϊω : 11} Ης περσίοοί ψου, ἩὮΘα ψοὼ ἀο 
ποί περίεοί 11.π3---Π τὸ σουϊὰ σαὶπ αοα᾽ 8. Λείρ, 
ἯῸ τηυδὲ Βοοῖς “οα Ζϊπιδει .---- ΟΟπεογαίοπ ἀπά 
οοπίεδείοη Βουϊὰ ἀστες ιοϊἡ οπε αποίλεγ, Ὀαὶ Ὀοιὰ 
Ὀς ἴῃ δοοογάβῃσϑο νἱ} Οὐδ δ τιρογάὶ..---Ὁ| 19 το οδη- ἢ 
ποῖ τοραῖί ἴον ἰδ 6 Βεὶρ οὗ αοὰ, νὶ}}] Ὡοτοσ σαὶπ ἰΐ, 
δαὶ 6 πιυδί ῬΓΔΥ͂ ἴον 1 δῃὰ ΠΥ ὠγσο Εἷδ οἰ τοι τα- 
δίΆΠΟΕΒ ἰῃ ΡΥΔΥΟΥ. 

ΒΤΛΒΚΕ: ΤῊΘ ΟΓΟ9Β ΘΟΠΥ͂ΘΥΒ ΤΩΔΩΥ͂ Δἀὐναπίδο8 
ἴῃ ἰίϑο!; ἴον ἴθ υγζο8 (86 Βυβοσου [0 Ῥγαυ, [18 
ῬΓΑΥΟΥ ἷ8 Βοδγὰ, 6 σοὐοίσοβ, ργαΐβοβ Οοὰ, 866}.8 
ἰο Ἔχοῖϊίθ οἴμοτβ ο Ῥγαΐβο [Πἰπ|.-- Τὰ κὸ σατο ἰμαὲ 
0 6 δβοῆρ, (9 χζοβϑρεοὶ, Ὀθ0 ποῖ βυης δηά 
Ριθδομοὰ [ὉΓ ΥΟΌΓ 26 Γ6 διηιδβειηθηὶ, Ὁ (δαὶ ἐΐ 
Ῥγοάυοθ ἴῃ γοὺ ἰσγυο ἔϑαν οὗὔ αοὰ; οἶδ ἰὲ ᾿ 6 γὸ 
Ὀοίίον ἐμαὶ γοὺ βδουϊὰ ΠΟΥΟΡ το μβοδσὰ ἱἰ.--- 
Υοι τιϑὶ ποὶ ἀουῦι οὗ γοὺ Βοηδμὶρ δῃηὰ {ἰτὸ ᾿ονο 
οὗ ἀοἀ οῃ δοοουῃὶ οὗ ἰ)6 ροβίροπθηγοηί οἵ ᾿6] 0. 
19 ΟὨΪΥ ἰτίθβ γοὺῦ ρϑίΐθηοο.. Ομγίϑι νγὰ8 ἃ 
Ββούυδηΐ ἰῇ οὐθαΐεποο, γοὶ ὁ οἰ ὰ οἵ 1118 
Βαίϊδοῦ ἰῃ ΒΘΟΓΙΥ͂ Σαρα ΐπθ85 ἰοὸ ἀο Η 5 ν}}}}. Το τὰ 
ἴτοτα Ἠΐπὶ ἰο ὈΤΟΡΟΥΙΥ υπἰΐα Ὀοΐΐ ἰοχοίβοῦ.-- 
θα ἰμ6 πνοχὰ οὗ αοἀ δοπιοβ ἅηἰο ἃ τηδῃ ἴῃ ἰϊ8 
ἰγὰθ ροννον, ἰὑ οαπηοί Ἰοῃς Γϑιμδΐίῃ δομοθαϊοῦ, 
89 οἄδῃρο οἵ μοατὺ δοοῦ ΘΧΡΓ68868 1561 πη το δ 
δὰ τοῦ κ8.--- οὐ πονοῦν Ἰδοῖς 116 ΡΟΤΟΡ (0 ποὶρ; 
Ἧ9 Προ ΟὨἿΥ ῬΓΑΥ͂ ἰπαὶ 116 νν:}} δἰιον {18 ΡΟΎΤΟΓ 
ἴῃ δοδσογάδῃοθ ψεὴι} ΗΪ8 ζγαοίουϑ ν"]}]}]. 
ΒΕΙΝΈΚΚΕπ: Εγνοη {6 ἰδνν σαπηοὺ Ὀ6 ὑπᾶογ- 

βἰοοι δρᾶτί ἔγοπι Οἰιτὶϑὶ, ἴοτ πὸ οη6 Κηον8, ναὶ 
ἢ τοαυΐγοβ δῃἀ ΠΟΥ ἰο ζ1}14] 1ἰ.--- ΒΑ ΕΒΒΤΑΡΤ: 
6 τυιιδὲ ἄγαν πον ἰο ἀοἀ νῖιἢ Βυτα  γ. θανὶὰ 
68118. ἃἰ πλ86}7 ποὶ 8 Κἰπς διὰ ργορδοῖ, ὰϊ ἃ ΡΟῸΣ 
ΤῊ ΒΟΤΘῸΪ6 ΒΙΠΠ6Γ.---ΕΒΊΒΟΗ; ὅδ ἰο ἰΐ, ἀοδν 8βοι], 
{πδὲ 89 πο βοὴ ἰδ ποί εἰ ἰο {1169 ἴῃ νδίῃ.--- 
Τὴ ἀθδὰγ χοβρεὶ ἀοθδ ποι βίης Ὀὰϊ χοοὰ (ο πιϑῃ 
δηὰ γοῖ ἰΐ [85 118 ΘΠ ΘΏλΪ68.---] 18 ἐπι ΡΟ 5810} (Βαὶ 
ΜΘῸ διιουϊὰ ὁπάυγο [9 ΟΥΟΒδ δηὰ ᾿ΐντο υπάρσρ ἱὶ 
τ πουΐ (89 δοῃβοϊδιίοι οὗ Οοἀ.---Α. ΒΕναξε: 1 
δοπιοὶ οὗ 1 δὰ μογοὶΐ ΔΒ (1:6 δψηιδοίωπι οὗ (ἢ 6 
Ι,οτὰ 9 6808 (Μαι. νυ. 17; χ. 84; χνυ. 21; χυῆ]ὶ. 
11; Μανὶς ἱ. 88; 10κ9ὸ ν. 82; ἰχ. δ0; χὶΐ. 49: 
χίχ. 10; Φοϊη νἱ. 8884ᾳ.; ἰχ. 89: χ. 10; χὶϊ. 46: 
χΧΥ , 87). Ο ϑουϊ, 1οὶ (δ γ βανυΐουν δοσοιιρ δὰ 
Ηἰἷ8 ἀοδίχα ἴῃ {)660.---ϑαν : ΠΥ τὶ (πο ἰπ 1}10 
νον] αἵ οὶ ἰοὰ ἔμ] 1Π6 ν}}} οὗ ἀοὐ ἢ ον 
Ἰοὴζξ βίποοῖ ἢον ἴ-- -Ὀνβμειυ: ΤῈ.ι6 πιϊηὰ οὗ (Π9 
οοηγοτίοα 9 δβονῃ ἴῃ ἀδορΡ δα 7 δπὰ 
βίγοῃρ σοηβάςῃοο.---Τὴ. ν]}} οὗὐ αοὰ 16 ννοογάεαά 
ἴῃ ἐμ τοῦ οὗ (ς Ὀοοῖκ, Ὀυΐ ἰὑὺ ἰ8 (ἢ ἀδδθῖτο οἵ (8:6 
Ρίουπ ἰο ἀο ἱϊ.---ἰ  Βουξ ϑίμοοσθ οουξεββίου οἵ 
ΟΠ6᾽Β ΟΥ̓́ΤΕ ΤΪΒΟΡΥ δ ἰὨίοΓΠῺ] ΡΟΥΟΓΙΥ ἰδ γο 15 
ποὺ ἴἤἴαϊ ἰῃ ινίηο γον ἀθῃοο.--- [Βονύοκ: 
Τιιδηϊκερίινίπρς διιουϊὰ ὍΘ ὧδ δοί, Ὀὰΐ δΒθ πδο 
ΒΙΓΟΏΦΙΥ 76618 ἴΐ, ἷ]8 ψοτὰβ ππῪ Ὀ6 ἃ ἰπύάγϑῃοθ 
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ἴο Ὠΐτη.---ΤΑῦΒΕ: ΤΠ ρατοαίοϑὶ δπὰ ἰσγιυθδὶ δ.Ὁἰ}1 
οὔτη6 ΟἸ τ ϑιΐδα ἰδ ἰο Ὀ6 δὺϊε ἴο ψαὶϊ; ἰο ἸΘΔΓΏ 
ἰο ναὶϊ 8 (89 ὀχϑζοῖδβο οὗ ἷβ ϑῃιἶτθ }19.---ΟΥΘΓΙΥ 
δηὰ τρΐβογυ, ὑἰμ|686 ΔΓΘ ΟΣ ΠΔΙΩ6Β; γοὶ ἰἷ8 ἀυδὶ 
Βοίυγο ἰβ ἴῃ αοἀ᾽ 8 σγδοῖουβ ἰοὺ 8. --Τ 0 Γ9 ΔΙῸ 
ἐγρίσαὶ βθσοθβ οὗὨ ἔδιι δηὰ 089 σὰο ἢαυθ ἔοὶ- 
Ἰονοὰ ΟὨ θὲ; (80 οτὰ Ηϊϑοὶ ἢ ἰβ ἴῃ ἰδὸ τἱά δὶ 
νι Ηἰδ πογοῖσ βυδοσίη 9 δηθὰ βιυδβίδί 8 Ὀοὺἢ 
6115868 ψὶ τ τη 9 δἰτοηχίδ δά σγβϑοθ οἵ ΗΪδ8 ἃ]}- 
διιβῆοίθης Ὀϊοδθίηρθ οὗ σγοαοιορίίοη.---ΠΕΙΟΗΞΒΤ: 
ΤΌο οὔετνίηρῃ οὗὁἨ ἃ γθδϑοῃδΌϊο ΒουΥ 69 Μ76]}} Ρ]083- 
ἰῃκ ἰο ἀοὰ; 1) 16 ἴποϑῃβθ οὗ ῬσΑΥ͂ΘΥ Ὀθίογο 
αοὰ; 2) ἰ89 Ὀυγηϊ-οὔδενίης οὗ δὴ θη γΘ ΘΟΠ86- 
ογαιϊΐου οὔ ἰμὸ μϑαγὶ ἰο αοὰ ; 8) (1:6 πιοε -Οὔοτίης 
ὀζεδο ᾿ἰἴ6 δὰ (8 τοῦὶβ ἰη {86 Βοσυΐοθ οἵ 6οα. 

[Μάττη. ΗΒΝΕΥ: Τπογθ 18 ΡΟΥΘΣ Θπου ρα ἴῃ 
αοὰ ἰο μοὶρ ἰμ6 νϑαίκοϑδιὶ, δῃ ἃ σγβοθ οηουζᾷ ἴῃ 
αοά ἰο Βοὶρ ἰπ6 υπνοτίῖοϑὶ οὗ 811} Ηἰβ8. ρϑορὶϑθ 
ἐπδὶ ἰγυδὲ ἴῃ Ηἰπι.--- ΤΠθ 19 18 δὴ οΥὰΟΣ ἰπ 4}} σα 8 

ὅ τοῦδ, θυ [ΠΟΥ͂ ΓΘ 80 ὩΔΗΥ͂ ἰμδὲὶ ργοϑοϑηί ἰμθπι- 
ΒΟΙγ6Β ἰ0Ὸ ΟἿΣ ΥἱοϑῪ οἱ οὔοο, ἰπδὺ ἯὙΘ ΚΏΟΥ ποὶ 
ψγθογο ἰο Ὀορὶῃ ποῖ Ὑ8ῖοῖ (0 Ὠδπιθ ποχῖ; 0 
οζγάον οὗ ἰμϑ, διὰ ὑμοὶν παίυγαὶ ΓΘ ογΘ 668 δηὰ 
ἀοροπάθμοοδβ, δὰ ΒΟῊῪ (δμ6 ἰἰμκ8 οἵ (9 φοϊάθῃ 

οπαΐη ὅσο )οϊηθα ἰβ ἃ πιγϑίοσγυ (0 υ8, δΔηὰ νἡἱιαὶ τὸ 
δι.4}} ποῖ Ὀ6 ΔΌΪΟ ἰο δοοοιπὺ ἴο0 {1}1] ({Ἰὸ οἱ] Ὁθ 
τοὶ δηὰ {10 ΤΥ ΒΙΘΕΥ οὗ αοἀ δηϊδἰιοά.----Τ 9 δἰ σαὶ 
οἵ ουν δἷῃβ ἴῃ [οἷν οὕ σΟ ογ8 νου ]ὰ ἀγῖνο ὯΒ τὸ 
αἰδισδοιίου ἱζ γγὸ δά ποὶ αἱ (Π δϑδηι6 Επ|0 δΒΟΙῺΏ8 
εἰσι οὗ ἃ ϑανίουν.-- ΒΑΕ ΝΕΒ: ΑἸ} ΒΟΥΣΟῪ σϑῃ ὃθ 
Ὀογη9 ΜΈ Θ τη͵ο 766] (μα Οοαἱ ).88 ποὶ ἔογροίίοῃ 
18; Τὁ ὨὩΔΥ͂ Ὁθ 68}π| τ ὨΘη 4}} {πΠ6 ψοτὶὰ (ὈΥ88 Κ68 
υ8, 1 νψὸ οδῃ ἴθ6] δββυγοὰ ἐμαὶ {Π9 γτοδὶ δηὰ 
Ὀϊοδβοὰ οὐ “{πἰ κα οη δ, δΔοὰ π|ὶ}} ὩΘΥΘΡ 
60886 ἰο0 ΓΘΠΊΘΙΩ ΘΓ 08.---ΘΡΌΒΟ ΟΝ : Νοίο (Π6 ὙΓΔῪ 
οὗ ϑαϊγαϊϊοι, ἃ δἱχῃί, ἃ θαυ, α ἰγσυδὶ ἢ ἢὃο γοὺ 
Ἰκχῶον τ ῆαΐ ἐ8ι680 τη08} ΟΥ̓ ροδϑοδείηρ δὰ ῥ.σϑο- 
εἰδίης ἰἤοτι ἴῃ ὙΟΌΡ οὐ δου] ἴ---αοὐ᾽ δ ἐμοῦ 
οἵ γοῦ Δ.6 ΠηΔΗΥ͂, ἰοὶ ποί γουΐβ Ὁθ ἴον πῃ γοϊυτη. 
--,Νὺ πιᾶσζο (0 1089 οὨοβοὶ ἢ ἴῃ 1 6 ἸΔΌγ τὶ ἢ 
οὗἷοτγο. Ηον βνψϑοὶ ἰο ὃὈθ0 ουἱάοηθ, ΟΥθΓσοῦ!Θ 
δηἀ οὐογ υποϊηοὰ ὈΥ̓ (Π6 δϑίοη ἰδηΐηρ ζγδ06 οἵ 
180 οτὰ οὖν αοἀ.---Ουν ᾿ογα 8 11 νὰ 8 ΒΟΣΊΩΟΣ 
οἰοαυδηὶ Ὀογοπαὰ σοΟΙΏρΑΓΘ, δπὰ ἰξ ἰδ ϑαγὰ θδοἢ 
ἀΔΥ ὉΥ πγτὶδά8.--Γοτὰ ΨΦ6508, ζταπὶ ἰὰ 41} οὔ» 
Δαγνογβὶἰἷθ8 ΘΟ ΙΩΔΥ͂ Ρ058688 [ἰἰκ6 Ῥχϑοϊουβ ἔδὶ(, 
δηὰ ὃο Τουσῃὰ ᾿1Ἰκ9 1.166, ΙΏΟΣΘ ἔμ8ὴ ΘΟΠΑΏΘΣΟΓΒ.-- 
σ. Α. Β.1. 

ῬΒΑΙΜ ΧΙ. 

70 ἰδλε ελὶοῦ Ἡωδίοίαπ, Α Ῥεαῖΐηι 9.7 δοαυϊά, 

1 ΒΙεϑϑβοά 16 Βο ἐμαὺ σοῃδί ἀγοί {86 ῬΟΟΓ: 
Το ΓΒ Μ1} ἀδ! ἑνοῦ Βῖτα ἴῃ ἰΐπλο οὗἉ ἰγου 016. 

2 ΤῊ6 ΟΕ ΜΠ τόβοῦνο πἷπι, δηὰ ΚΘορ Εἰπὶ αἰϊτο ; 
Απαὰ ὃ 884}} θ6 Ὀ]οββοὰ ἃ ἢ ἰδο φαγί : 
᾿Αὐά ἰδοὺ πὶϊῦ ποὶ ἀοϊνον ἰτα απο {86 π|}] οὗ εἷβ Θῃηϑῃίθϑ. 

8 ΤῸ ΠΟΕΡ Μ1}] βιγειρίμϑῃ Βἷπι ἀροπ ἴμ6 Ὀθα οὗἉ Ἰδῃρυ ϊβμίηρ : 
ΤΏου π|ιῖ]ῦ τδῖτθ 4}} 18 θοα 1 Ὠ18 5: οἴ 688. 

Α11Ι βαϊά, ΟἘΡ, Ἀὰ πιϑγοϊα] πο τ: 
Η68] ΠΥ βου]; [ὉΓγ 1 δγΥθ βπηρα δρδίηδί [Π66. 

δ Μίπο δῃθιιΐθϑ ΒροΘΚ οΥ]] οὗ πιθ, 
ὝΒοὰῇ 8881} Ὠ9 ἀΐϊο, δῃὰ ἢ15 πβῆγθ Ῥουίβῃ ἢ 

6 Αμὰά 1 ΒὨθ Θομιθ ἴο 866 πι6, 8 Βρθακοὺ ἢ Ὑϑῃ : 
ΗΙδβ μοατὺ ρβίβοσγοι ἢ ὭΜΟΙΥ ἴο 196}; 
Ῥλθη, ὮΘ δὈτοδα, ᾽ο 16]16 1} ἐξ, 

7 ΑἹ] (δμαὺ Βαῦθ πὸ ὙΠΙΒΡΟΣ ἰοροίμο Υ ἀραϊηϑὺ ΤΩΘ : 
ἰηδὺ τὴ6 ἀο {ΠΟΥ͂ ἀΟΥἾΒ6 ΤΥ δυτί. 

8 ΑὮ 6Υ]] ἀἴβοδθθ, δαν ἐΐλεν, οἸοανοῖ ἴδϑιὶ υπίο εἶτ ἢ 
Απὰ ποῖῦ ἐμαὶ 6 1 Ὧ6 Β8}8}] ΓΙΒ6 ἊΡ ΠΟ ΠΊΟΓΘ. 

9 Υοδ, πιΐὶπθ οὐ 1Ῥ ΠῚ 118 Ὶ ἔγομα, ἐπ ποτα 1 ἰγυδίοά, 
ὙΥ Μοὶ ἀἰά δαὶ οὗ ΠΥ Ὀγοϑα, μὰ ᾿ θά ἃν δ μ66] δραϊηϑὲ π|6. 

10 Βυὶ (δου, Ο ΤΕ, Ὀ6 τι ΡΟ ι] ὑπο ταθ, πὰ ταῖθο τὼ6 ὑρῳ 
Τμδὺ 1 ΤΔΔῪ σοαυϊίθ ὑπθπι. 
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11 Βγ (18 1 Κπον μα μου πγουγοϑέ πιο, 
Βοοδιι88 σαΐῃθ ΘΠΘΙΑΥ͂ ἀοἢι ποῦ ὑγϊυπρἢ ΟΥΘΓ ΙΩ6. 

12 Απά 88 ἴου πιθ, βου Ὡρμο]ἀθϑὶ πιὸ ἰμ πλΐηθ ἱπίθρυϊγ, 
Ἀπὰ ϑούζοϑὺ τὴ Ὀθίοσο ΤΠ ἔλ66 [ὉΓ Ἔνοσ. 

18 Β]οββοὰ ὅδ ἐμ Τωοκρ αοἀ οὗἉ βγδοὶ 
Ετομα ϑνουἸδβίϊηρ, δηα ἰο ογουἸαβδίλησ. 
Αἴηθῃ, δῃὰ Αιηθη. 

ἘΧΈΕῈΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

ἴτθ ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.--- Το δ δὶ 
ἼΟΓΒ6 ἀοοῦ ποῖ Ὀοϊοης ἰο 18 Ῥβδ], Ὀαὶ ΌΤΙ 5 
(86 ἀοχοίοσΥ τοῦ δομοϊυάθθ ὑμ9 ϑηϊΐτο ὅσαι 
θοοκ, ΘΟ Ρ. ἰπίγοάυοι. Ὑπγοῖτγο τ σβα8 τοπιδίῃ, 
θτο οὗ ποῖ ἔοτι (6 ἰπιγοάἀυοίΐου, ἰμσο6 ἐδ 6 
δοποἰ βίου, δη ὦ Ὀείνοσθῃ ἰπθπὶ ἰδ 6 Βυϊϑίδηοο οὗ 
1.6 Ῥβδ] 15 οοπίδἰῃοὰ ἴῃ ὑννῖ66 88 ΙΠΔΩΥ͂ ΥΘΓΒ6Β. 
Τὰ δυθδίδηοο οὗ ἐἰ8 Ῥεϑίηι οομδὶϑὶβ οὗ 8 ἀε- 
δοτὶρίιίοπ ὨΟῪ (δ6 Ῥβαϊτηἶδὶ ργαγοὰ ἴον ζι υΐπε 
γταοε δὰ λεῖρ ἴῃ Ηΐδ βυδογι πρβ, τ ῖο ἢ} ἢΘ Χο- 
ξαγὰθὰ 8 8 Ῥυμίβμαιθηὶ [0Γ δΐ8 βὶπβ (νδῦ, 4), 
Π[Π5ὶ ἷθ ΘηΘμΝΐοθ τοοκοηθὰ ὑροὺ Ὧ18 ἐεαίλ 
(τεσ. δ), δῃηὰ ἔδ]δο γί β, ἰῃ οὐδέ ξέπσ Εἶπ, δουδοὰ 
ἰδ ορρογὶ πη ἴῃ μαϊμογίηα δηὰ βρυοδάϊηρ 
πίοκοά, ἴα ]86 διὰ Ἵοχαρμογαίοά σοοοωπί οὗ Ηὶδ 
ἀορείεεε διὰ ἰαπσιβολὶπρ οοπάϊοη (τογ8. 6-8). Οπθ 
δΔιροης (6 18 σοῃϑρίοιιουδ, ἮὮΏΟ, 85 ἃ ὈῬΥΓΘΥΪΟΌ5 
διεπά απα ἰαδέεθ- οοτεραπίοπ (γοτ. 9), ἀδοοϊνοὰ (ἢ 6 
ἰγυδὶ Ὀοδίονθὰ ρου Ηἷτ ἴῃ {Π6 βτοβδοδὶ 8 ΠΏΘΥ. 
τοι 1818 ἀοδογιριΐοῃ ἃ πεῖ απ ἀοιδία μεξίέοπ 
ΔΙΪδ68 (ΥᾺΥ. 10) ἴον ρτδδα δηὰ [Ὁ μοῖρ, Ὀθοϑιδο 
(86 ῥα] δὲ τοοοχηΐσοι ἰῃ ἐδ ἴδοι ἰμδὺ 18 6ῃ6- 
ἴαΐε8 ὧο ποὲ ἰσχία ρα, ἰμ9᾽ γασον (τοῦ. 11) νἱῖὰ 
πθΐοὰ αοα ΒΟ] ἴδϑι ἰο ἷθ ρόγϑοῆ ἰῃ (89 ἰηΐος- 
ΤΙ οἵ μἷ8 εαγί, 80 (μδὲ δΐβ βϑγβοῃ ὙΠ1) τοπιδίῃ 
ἃ ἐοπ ἱπιαὲ τλϑ εὶς ἴ0Υ [116 Θγ68 οὗ Ηἶδ Ῥγονυϊάθησϑ 
(τεν. 12), ὙΈΘΏσΘ μα Ῥβδὶ ιἱδὶ μδ5 ἀδυϊ γϑὰ {18 
οοπβάεποε 9. 7αϊλ, τ ἶοιι 86 θη 4}}Ὺ οχργοδϑϑοὰ ἴῃ 
Ῥγυρθοιΐϊοδὶ ρμογίβοίβ, 18 ἀἰβοϊοδοὰ ἰπ (86 ὀρϑῃΐῃᾳ 
δίγτορο, ἰὰ τ Βῖοσ (06 τὴλπ 18 Ργοῃοιησεοα ὀἐρηδοά, 
Ἐθ8Ὸ οοπάυοία Εἰ π)686}7 ΡΓΟΡΟΤΙΥ ἰοπναγὰβ (Π6 τυἢ- 
ἰοτιαπαί6 (νοῦ. 1), Ὀθοδῦδο αοἀ νἩ]1} δοὶ ἱπ {86 
δΔηὴ 6 ὝΟΥ ἰΟὟΩΓδ Εἷπι, 88 8 γέσοιρεηδα ἴῃ ΐ8 
ἴθ οὗ ἰγουῦ]ο (τόγβ. 2-8). ϑβί:)σο ἵἱμογο 8 θχ- 
ῬΓΘΒΒΙΥ πδηιθὰ Π6γο, Ῥγοιθοίΐου δζδὶπδί [86 τὰ β9 
οὗ ἐπέπιδεα, διὰ δϑεϊϑίδηοο ὕροὺ 6 δεα 97) δίοί- 
κεῖ; δηὰ (80 ζύγπε οΓ (δλ6 »γαψεν (νοῦ. 2 ε) 18 αἱ- 
ΣΌΒΟΥ Ὀγοκθα ἱβγουχὰ ὈΥ ἔδο διδίϑθπιθηὶ οὔ ἰδ 
ῬτοδρογίιΥ οὗ δυοὶ 8 τδῃ, (09 ραν συ} ΚΤΟΌΡΒ 
Ὁη116 ΟἸΟΒΟΙΥ τὶ 06 δῃοί μον, δὰ ΒΌσΎΘ τηὰ- 
ἰσΔ}}}γ 9 οχρίδίβ οὔϑ διοίμβοσ. ΟἾΪΥ γΩοσ παιδί 
Βοΐ Βυρροπο ὑπδὶ ἰΐ ἰδ 6 ἀἰαοίε Ῥϑδῖαι, ἰπ τε ΐθ ἢ 
ἔμενε ἰβ ὅτδι οσργοββϑὰ α σεπογαΐ οἷδιδο οὔ δχρϑο- 
τίεποο, διὰ (θη δὴ δρρίϊοαιΐου οὗ ἰέ ἰο ρανγιϊου- 
ες τοϊδίοπδ (018}.), οὐ ἐμ πίον θδυϊὰ βρϑβὶκϑ 
ἔτοι (86 ἑάεαί Ῥεγβοὺ οὗ (πο γἱχῃίθοιβ δηὰ ἐμοὶγ 
ϑυδεντίη 5 πάον πο ἤσωνε οὗ ἃ δἰοϊκποδϑο (ἢ ϑηβεί.); 
ΟΥ (Βδὶ ἰξ 5 ἃ χαίνι ο7) ἰαπιοπίαίίοπ, Ἡπὶοὶλ Βρϑδῖκθ 
Ἰκενίθε ἄρυταίιἑ γε} οἴ τ80 δυδοτίη κα οὗ ὑπ Ὀσί- 
ἴεγ μδῦὶ οὔ {56 ρϑορὶο ὑπο (πο νυ οκ θά π688 οὗ 
ἀοιγεϑιῖο οπϑαιΐο (09 Ἦ οἰ16); οὐ {μπδὲ ἰξ ἐδ ῥσο- 
ῬεΠγ ὁ Ῥιαΐπι 97) ἰλαηκεσίοίπς (Ἐπ α]), ἰὼ τ ίο δ 

411} 18. 0 ὍΘ Τοΐεγσϑα ἰο ἃ ἀ δ] γσθσϑῆοθ ἤγοτη ἃ ἀδη- 
βετουδ βίοι οδβ (Μδογον, Ηἰι σία) το. Β48 8]- 
ΓΟΒΥ ἰγαηδρίγοα, δηι ἰῃ τ δἰοῖι ἴθότο ἰδ ἃ σοροσὶ 
τοβροοϊίηρ τ μαὲ θη ἰοοἷς ρῖδοθ ἰῃ 8 Πδυγϑδίϊνθ 
δηὰ οομηποπάβίουΥ ἴογ; Ὀυϊ ἐμαὶ ἰΐ 18. ἃ δοπ 
οἤ 7αἰιλ, ἴῃ νοι 8 πηδη ᾿γίηρκ ὉρΡοῦ ἃ ρμϑίῃη τὰ] δηά 
ἀδηρογουβ δρᾶ 9. δἰοζποια, τὶὶθ ΟΡΘὰ ΘΠΘΙΩΐ68 
ἐωγκίησ δὈουὶ Εἷπν, δπὰ υοχοὰ ὮΥ ζαϊβο δηὰ ἰσϑα- 
σΒΘΡΟῸΒ ἔγίοπάβ, ργαψθ δηὰ σοῃΐθαββοθ δἰιτη86]7 ὁ 
φυϊέν εἴηπον Ὀθίοτο Θοὰ ; Ὀυϊ, δἰῃῆσο 86 εἰδηὰβ ἰῃ 
δῃ ἱπίθγῃ δὶ τοϊαϊίοη οὗἨ δίποεγα ρίείψ ἴἰἴο αυά, ΒΘ 
ἴοοϊβ ὑπαὶ μὸ 8 ὑἐμβογοΐῃ σωρρονίοα ὃν Θοά, διὰ 
ὙΠ 80 τηῦοῖϊ (89 ζγθδϑίος οοηῆάοπος οὗ Ὀεΐπα 
οδγά, ἱπιρίοσθα (89 σγδὸθ δηὰ δοὶρ οὗ Θοάΐ, 895 
8. οὐ Ὀθμανίουν ἰοναγὰδβ {80 βυϊοντῖ πα αἶνοβ 
δἷπὶ ἃ οΪαΐπι ἴον γέσοπιρεπδε οὐἱ ἴπ6 ραγὶ οὔ Θοὰ, 
δὶ; σθ, ΟὨ [8 Ο06 δά6, πιόη, ἷ5 ἔγί θη ὰϑ 85 τ ἢ] 89 
Θποιρΐθ8, ἰγοδί ἷηι Ὀαάϊγ, δπὰ, οα ἰμ6 Οὐδ» βἰ 6, 
μὲβ τοϊδιΐοη ἰο αοἀ δηὰ 89 χοοὰ ρίθαδϑυτγο οὗ αοὰ 
ἴῃ Βἰπὶ σου]ὰ ποὶ ὃὈ9 πιαάδ ἀποθπ, βιιου]ὰ {86 ΒΟΡ68 
οὗ δὶ8 δάυουβαεσὶθβ δὸ ἔυ]8]}.ἀ. Τμο80 ἃγο ἰδ 9 
Ρυγο δηὰ κοηυΐηο ἔδαίυτοβ οὗὁἁἩ ἰΐὸ Βεοασι, ζα τ}, 
δηὰ 116 οὗ θανίά, γοὶ ποῖ πι ΓΟ ἴῃ ἴδ ἐἰἴτη6 οἴ 
(86 γΘὈΘ]]Ἰοη οἵ Αὐδαΐοιι δηὰ {ἐπ ἰγθδοθοτΥ Ῥγδο- 
ἐἰοσοὰ ὉΥῚ ΑΒΙΒΟΡΒοὶ (Ηοΐπι. Ἠγείδϑ. ἐπά Ἐρῇ. 11. 
122; θο] 286). [18 τῶοτο πῃ δοοογάδποο τὰ 
(9 δἀγδποθά δρὸ οἵ θαυϊά, 1 Κίηρ ἰ. 1-4, 89 
᾿ἰπϑαΡνγοοίίΐου οὔ Αἀοηΐδιι δὰ {μ6 Ὀθμανίουν οὗ 
ΨΦοδὺ (Πθ8}} Βίησο πον θανίἀ᾽8 κἰδίουυ 88 ἃ 
ἰγρίοδὶ πρθδηΐϊηρ, θ σϑῃ ἰπ5 υπἀογβίδπα ἰὴ 6Χ- 
ρἰαηαίΐοη οὗ Φοδυβ, δοΐεῃ χὶϊὶ. 18, ὑἰλαῖ {86 δοιΐοι 
οὗ Φυάδε ἰϑοαγίοί ν85 ἰὼ ἔμ} δ᾽ πιο οὗἩΘ Βογίρίῃο, 
υὑηᾶον πο οἱτουτοβίδησοδ γον. 9. οὗἨ (18 Ῥβα]πὶ 
8 οἰιοἃ (γοῖ ποὶ δϊονυ ("6 βορί., δηὰ ϑυϑὴ νυ] νι} 
ἢ ΘΒΒοη δὶ Δ τοΥϊδιΐου οὗ 16 ἩθΌσ ον (6χί), 88 
(95, Φοδὰ χυϊ!. 12: Αοἱβ ὶ. 16, ᾿1εθνν 86 Ῥσθδυρ- 
ΡοϑῸ ἰῃ βϑῆογαὶ ἰμαὶ ἰη6 δοὺὶ δῃὰ ἴαϊο οἵ {116 
ΓΙῸΣ ΝΟΥΘ Ῥγορμοβίοα ἰπ (μΒ9 ΟἹὰ Τδείδιηοπὶ 
βοτὶρίυγοβ. ἴὑ ἰβΒ νοὶ, Βονονοσ, ἰο ᾿ἰπιὶς (89 
ἰγρίςδὶ πηδδηίΐηρ ἰο (118 σογβο, οὕ, αἱ τηοϑί, ἰο (6 
ἀοδοτὶρίΐοη οὗὨ τ }8 γαοϊδίΐοιι δίδιθοα πόσο (δοοογά- 
ἰῷ ἰο ὑπὸ βοδῃιΐ 688 οὗ ἰπ0 οἰἰδίΐοη ἴῃ Ψο μη), 
δηα ῃοὶ οχίοπὰ ἱξ ἰο 86 νι ῇο]9 Ῥβαϊτὰ ((ἰαἸ νΐη, 
Βι]6Γ), οὐ, ἰπἀοοᾶ, τοραγὰ ἰϊ 828 ἀἰγθοῖ  Μαεδβϑίδηὶο 
τοδὶ οὗὁἩ {μθ οἷον ἰπἰογργοίοσβ, ραγιϊσυϊ τὶ 
ἈΓΏΘΥ, ΠΟΥ ΤΘΟΘΏ Υ Βὅ}}). Βαυΐ ἐδ 18 ἱπβοοῦ- 

δἰδίθηϊ τὶ {π6 σοηἴοαδϑίοη οὗ Ῥογβοῦ] βίῃ (γοῦ. 
4) δοὰ υἱτἢ {πὸ σοΐθγθηοα ίο ἰδὲ ζ] δοὶ οὗ 
186 ΤΘΟΟΙΏΡΘΗΒΟ ({Υ6 Ὁ. 10). ΕῸΓ [86 Τοΐδγεποθ ἰδ 
ποὶ ἰο (δ ἀδείγε οΓ τευεησε (Ππρΐ.), Ὀαὶ γοῖ ηοὶ ἴο 
86 ΤΟΘΟΙΏΡΘΏΒΟ τολ σοοά δῃὰ ἰῃ ἴογο, δϑ Ομ εὶδὲ 
θυ Ὁ 8 δὰ ΡΓΑΥΒ οὔ δοδοιῃί οἵ ἴΠ6 δἷπβ οὗ ΟἸ ΠΟΥ 8 
(Ὁ ο66.), οΥ ἴῃ (6 Β6ὴ89 ἷῃ δ 6 ἢ} Φοβερὰ δοϊϑὰ 
ἰοναγὰβ ἷ8 Ὀγοίβγθη (Βαυγὶς, νυ. Μογοῦ, ἜΠΡΕῚ); 
Ὀυὺ ἰο ἰμδὲ ΣϑϑοιρθὩ8δθ ἰ0 τιῖοὶι ϑανἱὰ τγδὲ οὐ] 
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καϊοὰ 68 (.:6 ἰαιοίμέ ἀΐπσ. ὙΤὨ8 8 τῆοτο ἴπ δο- 
οοτάδησο νι 1 Κίη ρα ἰϊ. δ 5ᾳ. (Βδ8Ἀ}), (πδ τὶν 
ἷδ ονογοοιηΐης 86 ΣΘὈΘ]Ἰΐοη οἵ ΑὈϑαίοα (0)6- 
᾿ϊ1586 8). ἯΤ οδῃποὶ σον (ὁ (10 Γοσοπιροαδίηρ οὗ 
Ομ γίϑε δ (6 ὕμάσε 9 1λε τοοτὶά, Ὀδοδυδ9 νι ῖ1 [80 
Μοβεϊβηΐο ἰοϊογρτγοιδιΐοη 4]}} 6180 18 γοίογγοα ΠΥ 
ἴο {86 δυδονίης δ δὰ ἰδ {πὸ βίαϊθ οὗ δυπιὶὶ- 
᾿ἰαϊΐοη, ψΐοῖ, ν Β θη οχίθηἀοὰ ζαγί μον, τουδὶ ὁχ- 
Ρἱαϊη ἢν ῖβθ τ[μ6 δἰοίςπθβθ, ἴ89 δ64, δηὰ {86 
Υἰϑίπς οἵ [π6 τοοογογοὰ, ψἱλὰ τϑίθγθμσθ 0 86 
ἀοαιἢ, (86 ατᾶγνϑ, δηὰ {μ0 ΤΘϑυγγεοιΙ οη, 48 ἱπάοοι 
δοῖῃθ ἀο νἱζδ 8 ἤμῖϑε ἀρρ[ἰοαιίοη οἵ ΤΥΡοΪΟΘΥ. 
ΨΥ. 4 ἰθ πιοϑίὶ ἀοοϊβῖνθ, 8 οὐύθῃ Βϑίῃἶο απ 8. 

Εοτ ἰι 8 Ἔχει σα ΠΥ ΘὨ ΓΘΙΥ ἰδ πα ἰ851 016 ἰο Ρὰϊ 
1868 ἰαϑὲ ψοτὰβ 'π {6 τπιουϊὰ οὗ (Π9 Με8518}" 85 18} 0 
τοργοϑοηίϊδιΐνο οὗ βίαὶ απ ΠΪ ΟΥ̓, 88 ἸΠΘΏΥ 0, 
δ σα αὐ οἷον Τεοάοτγοί, νθο Θχρ εἰηϑ (δ 6 
δ ιδιουῖσαὶ τοίδσοηοθ [0 κἰηρς θενὰ ον Ηοσοκὶδὴ 
88 γηαϑὴ δηὰ ἴοο]-ἰαταὰγ. Ταΐϊθ Ῥβαὶ 18 γοϊαι θὰ ἴῃ 
οουἰοπὶβ ν᾿ Ρ8. χχυ ὶ., δηἀ 88 ἃ Φϑ βου - 5418 
Ὀεΐοη 8 οἱ οΒοΥ ἰοχοί μον τὶῖ 186 Ε]Οἱ αι. ρ54}αὶ 
Ἰν. ἴα ᾿ἰΐκα πιϑῆποῦ 88 δ. χσχχίχ. πῖ|ῖϊ8 δ. ᾿χὶ!. 
Ἴ8ο δίγ]ο 8 ᾿ἰνοῖν δηὰ ὀχ ρυγοββίυο. 

ϑδίγ. 1. ον. 1. Διϊϑωῦδνο ἴο δῷ διοϊθᾶ 
ΟὩΘ.--- 8 6. οἶτον οὐβοσυΐης [8.9 ΠΟΘΟΥ͂ Υ]{ἰ} 
αἰϊοηίίοα, ἰὰ ἰμ6 86ὴ86 οἵ ἸοΥὶπα δυπρδίδν 
(8ερι., Αᾳυϊ]α, Τ]6οα., ἴδ ΒΔΌΪ 8, Οοοσο., Ψ. 

Η. Μίοι., θ9 ΝΥ εἰι6, εἰ αἰ.), 88 Ν ἢ. Υἱῖ!. 18 ψὶὰδ 

ὃκ 85 δογο, σἱ τὶ ᾧν Ῥτου. χυΐ. 20, νὰ ᾿ Ῥγον. 

χχὶ. 11,13, ψὶν 2 5. οἱ. 2; ὕδῃ. ἰχ. 1δ᾽; οσ 

88 ἃ τοΐδέ τηδ οσοηϑί ἀοχίης ἐπαϊ ψ ἷοῖ 18 ΔΡΡτο- 
Ῥτίδις (ϑὅγανπι., μαϊμον, σαϊνίη, Βυάϊΐηκ., γ᾽ οηοιηα, 

Ηδη κί.) : ρογῆδρβ πὸ {νγΧ2ὸ6ὸἷ ΤΩΔΥ ὃ6 οοπιδίποα 
(αεἷεν, διῖ6γ). 1π σοππθοϊίου τὶ ὑμ6 Μοβϑὶδηὶο 

ἱπίογρτγοίδιϊοη οὗἁ . (ἰθηἷδ ; ποπσ6 ἴῃ ἃ ρἢγϑὶ- 

68] 80Ώ86, ἴοδη, (πίη, ἰῃ ἃ οἷ γῇ 86,080, ἱπεὶρηϊῆ- 

οδϑηΐ; 89 8 βΘΏΘΓΑΙ ἀθδϊηδίϊοη οὗ ἰῃ6 Ῥοον, ἔχ. 

χΧχχ, 1ῦ, οὗ (δ 8ἰοἷς δηὰ ποοὶς ὅοη. χὶϊ. 19; 
2 δια. 1.1.1, οἵ 5ἰοῖς ἴῃ αὐἱπὰ, 2 β4). χὶϊὶ. 4), 

. Ῥοίδγοῃοοθ ἰ8 ηδὰθ ἰοὸ ἐδ6 Ὀε᾽ ον; οοηϑι ἀγα ου 
οἴ πἷδ ϑυβονίης, οβυῃϑοὶδι!ν οὗὈ εἷβ 116 ἴῃ [89 δἰδίϑ 
οὗ Βυτι  !ϊαιίοα, βοιμοιϊπηθ8 τὶ {Π6 νἱον οὗὁὨ {89 
δυτϊτηϊη οῦ8 ἴο [οἰον Η ἰπι.---ΔΑἴποο Ὁ" 18. πιο} } } 9, 

Ἢ ὯΝ3 σδῃ ΟὨ]Υ πιθδπ; ἐπ [ΒΘ ἄδΥ οὐ ἀᾶνθε- 
αἰτγ, (ϑγωπιδοὶ.), ποὶ ἰπ 89 ουἱἱ ἀδγ (ϑορί.). 

γεν. 2. Εἴ δ88}} Ὀ6 ὈΪθ65θᾶ .---Ἴ Κ᾽ ἴθ τὸ 
86 ἰδκοα 88 δὲ δοῦο οὗ "ὝΣΙ τον. 1, δ ΡΊΟΥ. 
111. 18; ποὶ ἀδοϊανυδενο 88 [5. ἰχ. 16; δ ΔῺΥ σϑίϑ 
οὶ δίϊζος δῃοίιον ἀοείναϊίοη ῬτοΥ. ἰχ. ὃ,--ῦθ 
οοπάμποιοα ἴα [Π6 ταὶ, διτταί κϊ ννΥ, (πδὶ ἴδ, ἱπ 
μ0 ΨΥ οὗ βαϊναιϊΐου (7. Η. Μίοὶι".).- -[Απὰἃ ἅἄο 
Ὡοῖ κἰνθ ᾽πὶ ἘΡ.---α βυάάση ἰγαηϑιοη ἴσου 
86 ἔαιατο ἰο {μ6 ορίδιΐνο (ἢ ρζε]ἃ) ἴπ δὴ δρ- 
Ροδὶ το αοὰἂ ἴῃ ρῥγαγοσ. Τ818 18 ἴο Ὀ6 οχραϊποά 
ἔτοτῃ {89 ΡΘΓΒΟΏᾺ] ἱπίογοϑί οὗ (9 ροοῖ ἴῃ 1.6 ΡΟ Γ- 

δου οὔ Ὑ27 (ΒΊ ΘΠ πι).---Ο. Α. Β.} 
γον. 8. Θιρροτεῖ Βὲπλ οἱ 89 δὲοὶς ὈΘΆ.--- 

ΤΗΐδ 8 ποῖ 1Π9 Βυρρονγιίηρ οὗ ἴῃ λεαα, ϑοηρ 8.0]. 
ἰϊ. 6, ἰῃὰ δοσογάδηδο τῖ ἢ μοῦ γοσ, 8 ὁ. ἴα υἢ- 
ἀοτδιοοά οὗἉ ομαπρίηρ 9 Ὀθα οὗ 9 οουοῖ (Μεη- 
ἀ615.}, δὰὶ ἀεϑὶζηδῖεθ (86 σομέγϑδὶ (ὁ 89 δἰ πκίης 
ἄονη 'ἰῃὰ ἀοδίι δηὰ πὸ ἰυτηΐης οὗ ἃ οουσὴ οὗ 
δἰ οἰ 658 ἱπίο οὔϑ οὗ Βοαϊ δὰ Ὁγ γἱγίῃθ οὗὨ διἷδ Γ6- 
ΟΟΥ̓́ΘΓΥ. 

[8ισ. 11. 7ον. 4.1 δἀαϊᾶ--οτοόνθ: “186 
Ῥγοδοῦπ ἰδ Θιυ ρΒη[ἷ6 δῃηὰ τλαγῖκβ ὈοΐΓ ἢ (86 ἰγαηϑδὶ- 
εἴοι ἔγοαι (86 Ῥγουίουδ ΘΌ]ΟΔῪ οὗ {μ6 δοσιρδϑϑίου- 

ΤῊΝ ΕἸΚΒΤ ΒΟΟΚ ΘΕ ΡῥΒΑΙΜΗ͂. 

δίθο πιῶ ἰο ἰδ Ῥορὲ᾿Β Ῥουβοῃδὶ ἴδοι ηρ8 δηὰ 
ἀοδῖγοϑ, δῃὰ 4190 06 ορροϑί(ΐου [0 {}}6 “ Θῃηθτη δ᾽ 
ἴῃ ἴῃ ποχί γ0γ86." --ΕὌΣΙ Βᾶνθ δἰ θᾶ, εἐἰο.--- 
αν ἃ σδομβίδηι ἷγ τοΐϑγβ (0 δὶῃ 648 (ἰ6 ἰηνδγὶ 
οδ.96 οἵ 58 δ Υ χ9. Κ͵ιΡ. ῬΒ9. χχχὶ, 10; χχχὶϊ. 
ὃ; χχχυϊϊ. 8, 4, 18; χὶ. 12.---Τ 050 ΟΓᾺΒ ῥγ0- 
τοί δὴ δρΡ ἰσαἰΐου οὗ 189 ψ οἶα Ῥβαίτ ἰο Ομ γβι. 

γεν. δ. βρϑαϊς ϑυἹ ἴοσ τλ6--- Ηυρίεϊα - “Ὁ 
τὶ ὍΝ οἰϑονν Ὠογοξεξείο ηῖ6, Δ8 Ῥβ. 11. 2; χὶ ἢ, 
τοὶχῆϊ Βογυθ---δίησθ ἮΘ 86 ποΐί ἴ0 ΒΏΡρΟΒΘΘ δὲ 
δά ἀγ6885 (0 ἶπ) δπὰ ἃ οοηδοαιιοὶ οδδηχε (0 [Π6 
ἰπἰνὰ ρϑγβϑοη 88 8. 1ἶἰϊ. 2, ----δὶ ΠΙΡῚΥ τῇ θ 8} αδομί πε, 
οΓ πιὸ (88 ὅεῃ. χχ. 18). 85 8}1 ᾿πύθΓ ΓΘ ΓΒ δι ϊῖ: 
Ὀαὺ ες 8 Ῥοῦμῶρβ ἴο ὃὉθ0 οοῃπροίο ΓΑΙ ΟΡ στῇ 
»Δ: εὐ 3ὸν πιὸ (αὐ ἱποοπιπιοαϊ), ΟΥ̓ΝῚΔ Βα “Βροακ 
Ξε ουβο, τὸ 8 πηθ,᾿ 85 τον. 7.᾽} 

ὕογ. 6, Διὰ ᾿ἦ ΒΘ οοιθ ἴο 8660 "6. .---Τ}ἷ 
8 ποὺ τ ρουϑοπαὶ, Ὀυἱ {Π 6 34) πιϊδὶ 83 ἃ σοτίδἢ 
ἱηαϊ νἀ 4] ἰπ πιϊπα, ῥγοῦ ὈΪΥ Φοαῦ, ψ||οὸ νυἱϑι(οὰ 
᾿ἷπὶ πη 8 δ᾽ οἰ 688, σοιῃρ. 2 ὅδῃ). χΙΪϊϊ. ὅ 84.; 
2 Κιίηκβ Υἱἱῖ. 29, ζαι ποτὰ δἰ 1.16 6υΥ]} οὗἉ μιΪβ8 ὁοπ- 
ἀϊιῖοι δὰ ργοβροοῖθ, δηὰ ψοηΐ ἕοτι ἢ δυσοδα δηὰ 
Ρυδ] δ οὰ ἰτ το (ἢ 8 σοηϑρίταιοῦϑ. 

γεν. 7. Ὁ Ὡΐδροσ τοκϑῦδθσ.---Οοπιρ. Ῥδ. χὶϊ. 
19. ἴἐ γοΐεσγθ ἤθσο ἰο ἀθοοίτι! Ρῥ]οιἱης, σουϑρὶ- 
ΤΔΟΥ ἈΒ ΡΒ. ἰϊ. 2, δηὰ ἰβ Ῥαγδὶϊεὶ νυν ἀδυΐεε εὐϊὶ. 
--.(0ἃδσδ.᾿Α. Β. 

γον. 8. Βοσθ ἔγιβ Βιζ} της ἰα6 Ρουτοᾶ 

ουὔξ Ὅρος Εἰμὶ. --ν» 3: δ ἰ8 ῬΓΟΡΟΥΪγ ἃ πογὰ 

οὔ ἰδίος οἵὗὁ ποτ ]οββθδθ οἰϊδον ἴῃ ἢ 9 πιοταΐ 
80η86 ἃ58 5. οἱ. 8, σΘορ. ουϊ. χν. 9, (1π6 8ῃ- 
οἰϑηΐ γτϑυβίοῃβ διὰ πιοδί δποὶθηί ἱπίογργοίθΓ8), ΟΣ 
ἴῃ ὑπὸ μλψείοαί δϑῆδο (θη ἔστγδ, Κἰπιοιὶ δηὰ 
τοοδὶ γοοοπί ἱπίογρ ΓΟ 98) 88 ΡΒ. χυϊἱἱ, 4, οἵ τυ ϊη- 
οὔβ ἔαϊο, {εἰ κθιί} ονΐ!, δἱ ἰἰπηθ59 δ ὑμ89 οὐγδο οὗ 
ογῖθθ. Τὸ ἰοϊονίης οχργοβδίοη ἰ8 αἰβῆουϊι. 
Το ἰἰΐογαὶ ἰγϑποϊδιΐου “18 ρῬουγοα ἀροῶ ἰλΐαι.᾽ 
Ἐχζοῖς. χχίν. 8, ϑ061}8 ἰ0 Ῥοΐῃϊ ἰο ἃ ἰεἰηὰ οὗ Ὠ νἴηθ, 
ἱγγοδίϑι  Ὁ]0 ἰηθαθμοο. Τη186 πουϊὰ ἴοτοθ 8 ἴ0 
εἶνο υρΡ (80 τοίθγσθῃηοθ ἰοὸ τ γί] 1688 αἰἱδροϑίιϊου 
διὰ δοῖ; [95 (μὰὺ δυοῖν 8 ΜΟΥ 688 Ὡδίυγο 8 
Ρουγοὰ ὕροῦ Βίαι ἔγουι οὐ ἰκζὶ, ΟΥ ἐμαὶ ἰΪλ6 ἀουὶὶ 
[25 ἰηϑρὶ γοὰ ἷπι ἰο ΟΥἱ] δ ἰδο ϑρὶγιὶ οὗἨ Θοἀ 
οἰβδονθοσγο ἰο βοοιί (σοῦ Ρ. 15. χὶῖν. 8), ἰ8 ἐϊδο ] ἴῃ 
(89 οῦϊῃ οὗἨ δῃοιηΐθδ 8 οἴδῦρο πμϊοὰδ οσουϊὰ Ὀ9 
δοσορίϑα ΟἩἿΥ ἔγτοσι οοηγϊποϊη, γοδβοῦθ. ΤῈθ 
σοπίοχὲ ἐπ ᾿ἰκονΐδο δζδίηδι ἰ(ἷβ Ἂδσρ] παι οῦ, 
βῖ066 (89 Θηοσηΐοδ ΘΒ ΟὨΪΥ δτὸ ἰο ἀο νὶϊὰ ἢ} 
ΘΟὨΒΘαΌΘΏΟΘΒ, ἰδ 9 6ιι.89 οὗ ἰΓδηδργοδοίου δὰ ηοὲ 
ἢ ὑπὸ δουτοῦ οὗ ἰΐ (ΗΠ υρΐο] 4). [ὺ ἴδ ῬΡοβϑβί ὈΪθ 
ἰο οχρὶ δῖα ἰΐ τ 8: ταΐη 8 ρουτοὰ ουὔϊ ΟΥ̓́Θ Ρ δῖπι, 
ὨΔΠΊΟΙΥ, ὉΥ {ἰ19 πτδίὰ οὗ ἀοἀ ἱῈ εῖϊο, Καπϑιον, 
ΟἸδ...}; δαὶ 89 υβᾶρο οὗὨ (0 ἰδηριαρο ἀο68 ποὶ 
λοοοτὰ πίιιἢ ἱξ, 5ι}}} 1088 ἀοοθα ἰὶ δοοογὰ στ 186 
ὀχρ  δηδιΐοῦ ἐμαὶ πο ἰΒ ρουγεὰ [Ὁ}} οὗἉ ἐϊ-ξϑη γεν 
ΙΙοὰ δηὰ γμογσυδάοὰ ὃν 1 (Βοβοη., Οοβθεὶι8). 
ἴι 16 Ὀ68ὲ ἰο τἱηἰκς οὗ δοηηοίἰης τ ἶσον 858 Ῥουτγεά 
ροῦ πἷπὶ ᾿ἰκ6 πιοίδὶβ ὁ ἃ πιουϊὰ διοϊἀΐϊπρ Βἷπὶ 
ἴαϑι 80 ἱμαὶ 9 σαπποὶ οβοδρο ()οὉ χὶΐ. 16). Τ 8 
ἷα οἵ ἰο ὉΘ υπὰογδβιοοὰ οὗὨ 8 ἰιδίοἴι! ἀδδὶ δι οι 
οΥ̓ ἐδὸ γοβοϊιιΐου οὗ θενὰ ἰο ῥγοΐονς 89 γουηᾷ 
Βοϊοπιοῦ [Ὁ ἷδ ΒιισΟΟΒΒΟΣΡ ἰπδιθδα οὗἨ {89 οἸἀὁ Ὁ 
Αἀοπί᾽διι (Βδ.}}), πον {119 ὙΠ γ στ τσ Βῖθ 
Θῃθιΐοδ ἀεοδίκηοα ἰο αἷγο ἰμὸ δηδὶ ὈΪΟῸῪ (0 δ 6 
Ἰδηρυϊδεΐης δὼ ([ᾶϊ μον, Ἠδηρπί.), Ὀὰ1 [86 
το ΪδοΓ  Ὁ]6 οοπαϊιῖοι ἰἰθοὶΐ, τ ἰδ ΤΠῸΥ τοχδγὰ 88 
δ ουἱάθησα ἐἰαΐὶ μ9 ἢ 88 ὈθΘΏ τηϑτίεοα δηά ἡυάροὰ 
γ αοἅ. 0:6 ΡΓΔΥΟΣ, υογ. 11, 15 (μΠ0 οοῃίγσϑϑι ἰὸ 
εἷ8. 
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γόον. 9. Εσθιη ἴ86 τᾶ οὗ ΤΥ ἔγίθη ἅδῃ, 
εἰς.---Ὗ Το τὸ Βογθ ἰο ποίϊ69 (80 βαογϑάῃθ88 οὗ (80 
τιευιδ οὗ Βοβρὶ 1 γ, 086 τιϑδοΐης οὗ οΘοπιρδηΐοῦ- 
δ: δὶ ἰ.ὸ ἰδῦϊο δηὰ ἐπ ἔγἰ θη ἀϑἷρ οὗ ἰδ χυοϑὶ 
διηος [0 Δηοίομ 8, ΘΒρΘΟοὶ Δ} ἰπ ἰδ Οπΐθαι. [{ 
ἮΔ45 ἃ Ρδιιϊσα δ Σ ΒομΟΥ (0 οδ΄ δὖὺ ἰμ6 Κεἰ α᾽Β (Δ ὉΪ6 
(2. ὅδπι. ἰσ. 105ᾳ.: 1 Κίηρθ χυὶ. 19; 2 Κίηκ8 
χχυ. 29). ΤΏΡ 18 )Ὡὸ οσσδϑίοι ἰ0 κχίγθ ὕρ [6 
ΤΟΣ Ὠαϊυγαὶ ἰϑίοτγὶ σα] τοίθγθησοδ δηὰ οὌσχρί δίῃ 
186 ΟΣρΡυ  βϑίου ἰγρίσδ!ν οὗ ἰηιἰπιδῖθ ἰμίθγοουγβθ 
(θὲ οι 6) οΥ ἰπάοοα οὗ πιδἰπίθπδηοο (Ηυρῖ.) 
διὰ Ὀδοπεοῦϊβ ἴῃ ζΟΏΘΤΑΙ. Το σοηϊθοίατο οὗ 
Βοιίοβον (ΔΝεωμε ἐχοσεί. ἀνὶ  Ἰλγεπίεδε Ντ. 1103) 
δ ΙΏΟΣΘ Δρρτορτίαίθ: ἰμαὶ 30} (Ξξ 661} ἴ8 θγθ 

ἃ ξεπογαῖ, Δαν οχοϊαδί νου ὅζυτγαίϊνο 3» -Ξ 
ἀροεϊϊ, 86 (89 πιϑϑουϊηθ οὗὅ ΤΡ» 2 Κίυρβ χ. 19. 

[δσ. 1Π.. γ7ὸεν. 10. Βαὶς δου οβονϑ--- 
οδ0 80 126 ἴο δ;Σίδ9.--- Ὡς ΡῬγοποῦῃ 18. θα ρμδιΐο 
αἀἰδιϊη συ ϊδιιΐης Φοθονλ ἴγοιλ ἰμ6 οπϑιρΐθθ δηὰ 
ἴαϊβα Γγἰθ 8 ῬυϑυΟυ ΒΥ πιϑηϊϊοποά. Ηο ἀθβίγθα 
ἰδδὶ ΦοΒονα ἢ Μ| 111 ΘΠ 8.016 εἷπι ἰο ταἶ8θ ὉρΡ ἔγοαι ἢ 19 
θεὰ οἵ κἰοηθβϑ. δηὰ ἀἰβϑδρροῖὶηε μοὶ οὔ ὑδοὶν 
ΒορΡ65.-.-Αῃἂλῃᾳἦλὶι ψ}1}} στϑαυΐῖο ΓΆΘ:Ω.--- ἡ ογ5- 
φοσι ἢ: “θανία 88 ἰεϊηρ οὗ [βγϑο0], δηὰ ἀοά᾽ Β υἱοϑ- 
ξεῖοοῖ, 88 Ὀουπιὶ ἰ9 Θχοουὶϊο ἰυάρσιμοηὶ οἢ ἐδ6 
πὶοκοὰ. Τ}}}8 18 [86 τϑϑδϑοη οὗ πἰ8 ἀἰγϑοιϊοῃδ ἰὸ 
Βοϊοιηοι σοῃσογηΐης Κ αἰπχοὶ δηαὰ Ζο0ΔὉ.᾽" 
εν. 11. Τὶ τλΐῆθ ΘΏΘΙΔΥ ἄοίξῃ ποῖ 

δοιξ ΟΥ̓ΘΣ 116.---Βαγηθ8: “Ηὁ6. ἴο]ι αϑϑυγοὰ 
ον ἐπδὲ 8}} {8:9 τη δο ιί πϑιΐ0}8 οὗὨ 18 ἴοϑϑ πουϊὰ 
δὲ ἀοίδαίεα : τπαὲ 41} (6 Πορ98 τ σὰ ἐλ  γ οἰ 6 Γ- 
ἰο!οὐ ἐμδὲ 8 γγὰ8 βοοῦ ἰο ἀἷθὸ ψουϊὰ 60 ἀΐβδρ- 
Ροϊηϊοὰ: ἰδὲ Ὠ6 δἰ πι86} 7 ψουϊὰ ὃὉ6 τοοονογρὰ 
ἔγοιιυ 8 βἰ οἰ 685, ΘΟὨΙΤΆΓΥ ἰο (μοὶ πια]ἰοίουϑ 
δηξιοἰ μαι οη5 δηὰ ἀθβῖίγοθϑ. Τὰ ἷα 9 Τορασγάθα 68 
8η ἐτἱάοποο ἰἰαὶ αοα τνγὰϑ εἷ8 γἰ οπα." 

γον. 12, Δι ᾶμπαδὶ ρδοοὰᾶ 26 Ὀθίοσθ ΤΥ 
ἴλοο ἴοτουϑθσ.--- ΑἸοχδηάον: "18. ΒθοΙηΒ ΠΘΓΘ 
ἰο πιθλ τηακίης οπ0 ἰδ6 οὐ͵θοὶ οὗ αἰϊοηίΐοι, 
ϑορίᾷ οδοπϑίϑῃι Υ ἰῃ τον. Το τϑοΐργοοαὶ δοί 
οὔ δὴ ἰοναγὰβ αοα ἰδ Βροΐκθηῃ οὗ πῃ ΡΒ. χνΐὶ. 8. Α8 
ἴαδὴ δείϑ Θοἀ Ὀοίογα δίπι 88 δὴ οὐ͵θοὶ οὗ ἰσυβὶ, 5ο 
(οὲ βοἰβ πιδὴ Ὀοΐογο Ηΐῃ 88 88 οὐἦθοὶ οὗ ρῥτοίθο- 
ο5."--Ο. Α. Β.]. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ. 

1. βγιιρδίμείϊο, οοτηρδβϑίοπδίθ γοζαγὰ ἴον (89 
εἰϊαδιίου, (οοἰβ8 δπὰ δῇθοιϊ ὁ οὗ ἃ ϑυδογίης 
διά ἰγουνϊο ἃ τη, πὶιὶο αὐ {1|6 βαλο ἰΐτηθ οὗ- 
βεττοΒ ἰ6 ἰεδάϊηρα οὔ αοα, ἀ098 ποὶ δθουγθ ὺ8 
ἴτοπι ΡΟΥΒΟΠ ΑΙ ̓ ΠΈΓΥ, ΟΥ Ὀγοίθοι υδ ἔγοιι τοῦ ἢ 
δηὦ υπ͵ιδὶ ἰτοδίπιοηϊ οὐ (6 ρδτὶ οὗ ᾿ιοϑιϊ]9 δηὰ 
τοδὶ τϑῶ, Ὀὰΐ ἐξ 18. ἐρεῖ ρ»ἰεαδίησ ἰο ἀοα δὰ 
ΜῚ1] ποί τοιηδῖη ὠπγεισαγαεα οὐ ἰμ6 ρμῶατὶ οἵ αοἀ. 
ἴὰ (δῖ ἰμόγο ἰ8 ὯῸ [ὩΟΓ0 ΓΟΐΘΡΘΏσΘ (0 Θχίοσηαὶ 
τον ἐπ δη {πὸ τπιοτὶϊ οἵ κοοά ποῦῖκα, Ὀυὶ ἰο ἐδ 9 
δἰοαβοὰ οοηϑοαυθησοβ σουγαβροπαϊης τὶ ἐπ οἷν 
νἰαιίοπελρ ἰο ἴπὸ ιν νῶν οὗἨ ἐδ πἰκὶηρ δηὰ 
δοϊϊηζ. Ασοσογάϊηκὶγ (Π 6 Βοδτὶ τ ϊσὶ 1188 ΘΠ ἀο Ὁ 
(ϑοϊσχβ δηὰ 18 οὐὈδοτυβηὶ Μ|1}}] Ὀ6 ἰδ αυἱοϊκοδὶ 
ἰ0 οδίαἰη (6 δοπεοτί 9.7 ἰδὲ πεατηέδ 97 Οοἀ απὰ 
186 ΒεΙρίπε τό επσίλ 7 σοπιπιμπίοη τοί ἡ Οοά, Βαὶ 
ἴδοδο πῖιο ἀο ποί γϑβοῦποο ἰμ6 δ ῴο οὗ Θοὰ οχρο- 
πΐεῃοθ δὴ οδρϑοΐαὶ γγαοίομε ἰωγπίπρ οὔ αοἀ ἰονγαγὰδ 
ἴδοῦ, ἮΙΣ ἸΔῪ ΠΕΓΘ Τ608}} 86 ὑνὸ ῥτοπιῖδοδ 
Μαιι, γ. 1: ΒΙοβδοὰ δύο ἰδ πιογοϊξυ], ἴοσ (86. 
ἘΠῚ οὐίαΐῃ ἸΘΓΟΥ, δὰ Μαίι8, χχν. 40: δὶ 
7οῦ Βαγο ἀοπθ ὑπο ὁπ διιοπρ (6 ἰεδϑὲ οὗ [686 
ᾺΥ ὑτοίμτοι γ9 μαᾶγὸ ἀο}6 ἰξ 0 Πιθ. 

2. Τηὸ ὀχρουγίθῃοθ οἵ (9 σγασίοιιδ ἑωτγῆὶπρ οὔ 
αοἀ᾽8 ἔλοϑθ ἰονναγὰϑ ὰ9 8 δοσοιιραηϊθα οὐ ἴῃ 
{|1|ὸ πιοϑί πλβοσϑ Ὁ δἰ αδίίοη τὶ λῃ {π8 ἀϑθαταηοθ 
οὗ ἃ ολαπρε οΓ ογτίμωπε. Τπ8 (9 βουοσϑβί ογοβϑ 
ἷδ τοπάογοὰ ᾿ἰρμίογ δηὰ (9 πιοϑὺ Ὀἱϊο.. μαΐῃ 
ϑυθοίθπθα. 70 βίοἷς τιδὴ Ὀδρίὶπδ ἰ0ὸ ΠΟΡΘ ἴον 
ΤΘΟΟΥ͂ΘΤΥ δηὰ (6 γοχοὰ τη ἰ8 ἢϊοα τι ἔγοϑ 
σουταζο. Το ΔΥΓΟΥ͂ϑ οἴ δαί δπὰ σὶοκϑα β]δη- 
ἀθγ 1086 ἰἰιοῖν ἀοδάϊγ Ὀΐϊθ, ΘΏΥΥ ἰ(8 Ῥοΐϑοη, ρΡ67- 
βΒεοαιϊίΐζου 18 ρΡαγροϑθ. οὐ οἰϊδηχοβ {6 ΟΥΟΒ8 
δὰ δπροαὶδ ἰῃ ὀοάν απαᾶὶ δομὲ ἰοβθ, 8. ὃἃσθ σϑ- 
κατάϑὰ Ὀγ (86 ποτὶ 88 1οβί δηὰ ἴδοὶ ἐμ διῃβθῖ το ϑ 
ϑίγιοκθα Οὐθη ὑἰ0 ἀραὶ. Βυΐ ἰμὸ ποοοββαΓ 
οοπάϊιίου οὗ βυοὶ ἃ ζτιδοίουϑ σδρο οὗ ἃ βούϑτϑ 
ἰοὺ ἱπ Ἰἰΐϑ ἰμίο Ὀϊοθϑίπς δηὰ ἤθαὶ τ 8 (86 
ἐωγπῖπο οὗ ἰδε ἠδατί ἰο ἰλ9 ᾿ἰνίης αοα ἢ ᾿έπίίεποι 
αηὰ ἀεδὶγα 707 εαἰυσαίϊοη. 

8. ἔνθῃ ἃ δίποογείν μίουδ τᾶ Ἀδ5 ἰο ΘΟὨΐ688 
ἘΠ 86] σωϊίν οΥ̓ ἸῺ δπ8 Ὀοΐογο αοἀ, δηὰ ἰὸ 
θῃάαγο ἷ8 φιι)εγίπσε, οϊοι ΥΟΓῪ ΒΘΥΟΓΘ, 88 ρμηΐδὴ- 
πιεηίδ Ἦ ἰο ἢ ἂτὸ νοὸ]] ἀοϑεγγυοὰ. Βαϊ (μὶ8 σίνος 
᾿ιἴ8 ΘηΘηι198 πὸ τἰ καὶ ἰο βυδροοί ἢ18 ῥα Υ, οὐ ἀουδι 
εἱ8 στδοΐουδβ βἰδίθ, ΟΥ 66] απμηΐαίθ ἷδ τ. 6. [1ὑ ΟὨΪΥ 
ἀἰ86] 0568 ὑμποὶνρ οὐ 'νἱοοθ88 διὰ Ὀδάηθ88 οἵ 
δρατί θη (ΒΟΥ ἰγϑϑί (ἢ 6 8}, τῦοπι ἀοἀ 8 βαηά 
[48 δίσγίοίθῃ, 88 ἃ ψὶοοα γἱ]αΐα, δρροϊηϊοὰ ἰοὸ 
ταΐη, τ ΒΘ (ΠΟΥ ᾿πογθᾶ86 (86 8.8 6 νη (8 οὗ (}16 δῇ- 
δἰοιοα ὈΥ Βοογη, ΓοΡρτΌδοὶ δηα ποτ οδι  οἢ5 οἵ Δ)Ϊ 
Κίπαάδ, δηὰ ἐπὶηἰς ἰο ἰγαρὶθ δη ἰγοῖΥ ἰὴ ἴμ6 ἀυδὶ 
186 δὴ νοῦ αἀοα 888 ρῥγοβίγαίθὶ. Απὰ ν θη 
1.089 ἯἴΟ ἰῇ ΡΓΟΒΡΟΥΪΥ δοίθα 88 ἔγϊοπὰβ ἀπά δαὶ 
ἀονῃ τῖϊὰ πὶ δὖ ἃ νγ8}}] βργϑδὰ ἰ80]6, Ὀδ80Υ 
(Γ ΔΎΛΥ ἔτγοιῃ και τ θη Δ}]6, δηὰ ᾿πϑιοδά οὗ 
[89 οχροοίθα οοτΐοτί, δάν᾽οο δηὰ αββἰβίϑῃσα Ὀσὶπς 
ΠΟῪ ἀπ Βυδτηοαϊ τ᾽ ΘΒ ΡΟῺΒ οἵ αἰἐποῖς, {6 (116 Βαΐ- 
ἔοχίη ζ5 οὔ (10 ΑΒ] οἰ θα ἂγὸ ζγοδῖν ἰπογοαβοὰ ἴῃ (ἢ 9 
ἐχρογίθηοα 97 διοὴ ἱἰγεασῆετψ, Ὀαὶ ἴΠ6 80 ΓΙ ἢ κ5 1110 6- 
86 ΒΟΥΘΌΥ ΔΡΡΓΟΔΟΙ (οἷν δηα, δηά ἔτοιῃ (δον 
κτοαίοϑι ἱπἰΘΏΞ 1Υ ἰποτο ἰβ αβοτ θα ἃ ργοϑροοὶ οὗ 
ἢ Ῥτοβθρϑγουϑ ἡμέωγε οὗ νἹἱοϊογί οὐ 8 ΓΘΟΟΥΘΓΥ, }0υ5 Γο- 
ΘΟΙΏΡΘΩ50 δηα Δοϊαΐης 6810} Ὀοΐοτο αἀοἀ 5 )αοε δηὰ 
ἱγουρσὶὶ Οοα᾽ 4 σγαοε. ἘρΥ δ᾽ ἱπουρὶ ρογίδοιοη 18 
ποὶ γοδο; θὰ μοῦ Ὀεΐον, δηὰ ἱμβοσγοΐουθ (μ6 Βοαγὶ 
οὔ ἐδιο ρίουϑ δὴ ἰῃ {π|68 οὗἉ βυδοτγίης ἰ8 ρογσνυδά οι 
τἷ} ἃ ἔδοϊϊης οὐ ἐδ ἀεδετί, γοῦ (6 ὑρτίρῃῦϊ λη 
9618 ἰὼ ἰμ9 »ωγὴῳ οὗἨ δἰ8 Ρἱοί ὑπαὶ ουὐϑθῃ ἴη (186 
πὸ οὗὁἨ ἰγουδῖὶθ ἴθ ἰβ8 ἰβκοῆ δμοϊὰ οἵ βδῃὰ 
Βυρρογίοα ὉΥ αοἀ, δηὰ ἰβ ἀοἰϊϊνεγοὰ ἔγοιμ ἰοίαὶ 
Ῥιυΐῃ ὈΥ δὴ ἱπαρβίγυοι  Ὁ]96 Ὀοηὰ οὗ σοιμῃητηυῃίοη 
πὶ} Θοἀ, δηθὰ ἴθ βοοῦγο ἴἔἴγοτῃ δπίϊγα ἀθβίσυο- 
ιἴοῃ ὉΥ Ὀοϊης »ἰαοεά απὰ 6εἰαδίϊλεὰ Ὀδΐοτο αοα 8 
ἴαοο. 

4. ΤΏοΓΘ 8 8 ἀοϑῖγθ Δ ἃ ΠΟΡ6 οἵ γοσείίαϊ ὙἸιϊο ἢ 
88 ποίμίηρ ἰπ σοπηποὴ ᾿ς ἃ Βρίγὶὶ οὗ γούθῃρθ, 
θαυ 8 8ὴ οὐἱάϑθῃοο ἐμαὶ οδ6 ΟΝ Β Εἰτπηεοὶ ἰο ἢθ 
80 Ο] ΟΒΟῚΥ απ θὰ ᾿ῃ ρογδοη, συ86 Δα Ποηοῦ Ὑ]1} 
ιἰ6 γευσίαἰίοπ 97 (λ6 τίσλίεους σουεγηπιεηὶ οἵ Θοά, 
(δὲ ΘΥ̓ΘΡΥ ππτορουϊθὰ δηα πηγοσοπο θα πηοτι!- 
οδιΐοι, νἱοϊδιΐοη, ορργθβδίου οὗ 1160 ἔόσιοος νου ὰ 
θ6 ἐκ οτν᾽δο 8 οἰουάδίηρ δηὰ σχοϑι τοις (μ6 Ἰαϊίοτ. 
ΤΌΘΓΘ δῖο, ἱβογοίογο, ποΐ ΟἿΪΥ οὐὲοϊαἑ τοϊαίο0η8, 
Ὀυι ἸΙἰκονγίβ6 ρμοδέἑίοπδ ἐπ ἰΐΐε, τὶ Τοϑροοὶ ἰὸ 
Ὑ ϊσἢ ὑπὸ ῬΟΥΒοηΔ] ἱποίξηαϊοη ἰῸ ῬΡδαγὰἀοΏ τοδί 
γἱο]ὰ ἰο (89 ἀυἱγ οἵ ͵υάίοἱαὶ ἀθοϊδβίοῃ δηὰ δοιΐοῃ, 
γοβ, ἰῃ (86 ἀεδὶγα ἴὉΣ ΡΘΥΒΟΠΔ] Το] οῦ ΠΙΔΥ Ὁθ 
οδαηροὰ ἰηΐο [80 Θχοσυίίου οὗ Ὀίν᾽πο ᾿υἀὐρσιμθηίβ. 
Τονΐδ 1 ἰκουγῖδο Ὀθ᾽ οΏ ΚΒ ἰο ἰὯ9 λίδέογῳ οΓ ἐδε ἐΐξε ο 
(δὲ ἑξετυαηί 9.Γ. Οοά, ἀρὰ 18 ποὺ ορροβϑά ἰο Ῥ8. υΥἱϊ. 
4: Ῥτον. χχ. 22. Βαϊ ΦΥΟΡΥ͂ οὁ06, τγῶο ἰγΓ8οθδ (ἢ 9 
᾿ῃμοϊαϊΐοι ἴο βυοῖ 8 ἀοβίγο ἰὼ ἷ8 πθαγὶ βιουϊὰ 
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ἰδ κο σατο ἰδαὶ ἢ6 888 π6 σοοά ρἴεασιτγε οὗ αοά, 
δηὰ ποὶ ἸΟΓΕΪΥ ἀσφδίγο (0 δϑϑδογὶ δῖ8 ροβί(ΐοα ἴῃ 
ἐῃ9 που]ὰ, Ὀαὶ ἰο δἰγϑῃηχίμϑιη ἢιἷ8 ροδί(ἑοπ δφίογε ἰλδ 
7α.6 οΓ Θοά. ϑ'0} ἃ Ροβιἐϊοῃ δαμποὶ 6 βι}8 θἢ 
ὉΥ͂ δηυιΐης (δἰ οτἰ κί αίεβ ἤγοτι {86 τνοτ]ὰ, Ὀαΐ 
ζοτταϑ ἃ Ὀγὶ ἀπο Ὀοίπτοοι ἐπ ἀπά εἰεγηϊψ. 

ἨΟΜΙΓΈΤΙΟΑΙ, ΑΝ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ. 

Ἧ βϑουϊά ποὶ ὃὈ9 υεχοα Ὑὶ (ἢ ΒυπΊδῃ πεύεγν ΟΥ̓ 
89 »γουοκεά ἩἱλῺῸ Βυ δὴ υΐξοαποεθ, Ὀὰΐ δου ἃ ἐεαγη 
ἔτοια Ὀοίδι, δηὰ οὁὐυδγοοπιθ 8 6 ΟὯΘ 85 ΜΘ|] δὲ ἐδ 6 
οἴδοῦ ὉΥ [86 χτδοθ οἵ ἀοἀ.----ΜΔῺΥ Ἰοδγ ΟὨἿΥ οἢ 
(λ}9 δεά 977 εἰεζποῖθ Ὑ1ὸ ἐποὲν ἐπεπιὲθδ ΡΘ δπὰ 80 
ΔΙῸ ἱποὶντ ,γίεπάσ, Ὀὰϊ ὑμ 600 Ἰἰκοννδο ᾿θϑῦη ΟὨΪΥ 
ὑμθα ἰγὶγ ἰο Κον ἐλεμιδοῖνόα απὰ Οοά.---- Τὸ ἷ8 
ἃ ΒΟΥ6Γ δίσυχαίὶο, θη ἑογππεπέ οΓΓ δοάν διὰ πε- 
ἐἐδδὶίῳ 97) δοιῖ ἂτὸ δββοοϊδίϑα τὶ ἰΠ 9 γοργοαολ 9 
ἐηπεπεῖι 4 δὰ 6 ἰγεασλότῳ 9. ρϊεπᾶε; Ὀὰαῦ [Π6 66- 
γ Γοῦ (86 ἐἰσῖΑ], (8 6 ταοτο ὈΥἢ ΠΠἰδὺ (πὸ Ὑἱοίο νυν. -- 
ΜδΩΥ πάτο Ὀδ66Ὼ ἰοῖν 'ἰὰ [9 Ἰατοῖ ὉΥ (μοῖὶν οεοη 
δΦἰγεησίὴ διὰ λυπιαη 7αἰλύιμἑηεει, Ὀὰχὶ ΠΟΥΟΣ γοὶ ΒᾺ8 
δὸ Ζονά ζοτβαῖκθα ἰθοβθ ὙΠῸ ἐγυδέ ἴῃ ἷπι τ ]|1} 
δίποενγῖίίν οἵ Βοδτὶ.---α οὐ ἀο98 ποὶ Ἰοῶᾶγο ροοὰ ὑη- 
γειοαγεα ΟΥ οΥἷἱ! ὑπρυπίελεά; Ὀὰὶ 6 υ)5ο8 ἔον Ὀοϊἢ 
Ῥύγροβοϑϑ λυπιαὴ ἐπείγωπιεηίθ.---Ἴὁ ὍΘ γαϑα ἴτουι 
Οὐ ρτγοδίγαίίοηδ ἴ8 ΔῈ εὐἱάεποο οὗ 8 σοοά Ρίεαϑωγα 
οὔ Θοἀ.---Ης νῦο ἰδ οὶ βορδγαίθὰ ἔγοιη αοὰ ὮΥῪ 
ἐμ ὁγοδϑε, Ὀαὶ ἀγίσεη ἰο Οοα, ποοὰδβ ποὶ ἰο ἀουδὶ οΥ̓ 
ἷβ γεοουότῳ, ἈΟΥΘΥ͂ΘΙ ΒΟΥΘΡΘ ἴΠ6 »γοδίγαίίο ΤᾺ 
Ὁ6.---ἾΥ ὁ ΠΙΔῪ αγὸ ἃ δαά εἰμαίίοπ ἴῃ ἐμο που] ὰ 
δηὰ γοὶ ἃ σοοά ρίαοα Ὀθίοτο αοἀά᾽Β ἔδοο.--ἾἘ 0.9 
ΓΘ ΏΔΗΥ͂ ολαησόδ οἱ ΘατίΒ, ἴῃ ζοοᾶ 8.5 ΝΟ]] 88 ἷπ 
οΥἱ], Ὀὰὺ ΟὨῪ οὁπη6 διγα ρίασα, ἩΒτο ΕἾ Ὀοίοτο αἀοα᾽ 8 
οὐ ἰτουρὰ ἰδ λαπα οὗ αἀοα ; δηὰ (μΐ8. ΥΘΘΟΙ 95 
ἥγοπι ἰἶἰο Ἰαῖο εἰεγπίΐ.---Ἦ 6 σὰ 16] (1.6 »ωΐγ- 
Ῥοδ6 Οὗ οὐγ ἰὑΐ8 ΟὟΪΥ “ΒΘ ψγ͵ὸ ἱπ σοφά 88 νη 6}} 88 
ἐπ ουἱξ ιἰ 98 μο]ὰ οπ ἐο Θοά.---ἶι ἰδ νο}]] ἴον πὶ 
ΜἢΟ ποῖ ΟὨΪΥ οπὰβ ἷ8 ἀαν᾽ 9 τοοτῖ διὰ ΘΓ 8 
ΦΥΟΥῪ ἰαδογ “ὶϊλῃ [09 φγαΐδ6 977 Οοά, Ὀαπὲ Ἰ1Ἰκο ν᾽ 890 
αἰοτίο5 ἷ8 ἐΐπιο ο7 δι βετίησ διὰ δη 8.98 μἷ8 σοιγδ6 
ἐπ ἰὐζε ἴῃ 118 8 7.--Ηὁ τῖμο που] γεηιαΐι Ὀοέο ΓΘ 
(οὐ 8 ἴδοο οἰεγπαΐ, ταυδὶ ἐπ ἐέπιδ ἀἰ} ΖΘ ΌΠΥ »ίασε 
λιπιδεῖ  δείογα Οοά᾽ ὁ 7αο6, ἀτιὰ Ὀ6 φΦίγεησίλεπεα ἴῃ 
ιμὲ8 Ρδ66 ὈΥ ἰμο λαπά απὰ σταοε οὔ ἀοα. 

ΚΤΑΒΚΕ: ϑίποο θ᾽ ἴογοῦβ δᾶγο αοοᾶ Μ|1}] ἰο- 
πατὰβ 411 πιθῦ, αοαὰ σδ|1868 ἔοι ἰ0 ΟΧΡΘΣΪΘΠ09 
Ηἰΐβ κταοίουϑ δῃά γσοοὰ νὶ}} ἰονατὰβ ἐπ θη 888 
τον, δὰ ργουθηῖϑ ὑπὸ Μν1}] οὗὨ {πον Θ. 6 Π|}68. -Ὁ 
ΤῊ βἰοῖς Ὀθὰ ἀϑυλ! πιὰ ἶκ68 8}} τοΐγοδτηδηίβ δὰ 
σον ΐἷα}6 Ὀἰϊίον; γΜ6}1 [00 ὑ8οδθὸ ὙΔΟ860 ἰοηρίης 
Ἰιοαγίβ σδῃ δηά οσοπιέοτὶ δῃὰ βίγοηχί ἰπ 6808. --Ὁ 
Ουν δυτίβϑ δῦ ποῖ ἰπουγδῦϊο ὙὨθ πὸ ἴστῃ ἴο 
86 ἐγτὰ9 ῥιγϑίοϊδη δηὰ ὑγαύ: Κογά, 68] τηϑ 
--Το9. ΙΑρ6 οὗ δυάδαδ 658 ποὶ γοῖ ρον ϑῃϑα, κὶθ 
κὶ65 ἷ5 ἀαὶγ τοβονψοὰ. ἯῬ,7.6}} ἰὴ 1 νὸ σηυδὶ ὃ6- 
σοΙὴθ δοουϑίοτηοα ἰο ἀο κοοὰ δηά τϑοοῖτα ΟΥ]} ον 
ἰι. τ Ὑ Δ ο νἱοκοάποϑα οἵ το βιουϊὰ ποὶ ΚΘ 
οὖν ἰγαδὶ ἰὰ Ὠἰνίηθ χτδος, δαὶ γαῖ ῦ δαίκοη ἱΐ 
(6 τοοτϑ.---Οοἀ εἶνοδ ἩΣ0ὰ [Π0 ΟΥ058 δΌΓΟ ἰΟἸςΘῺ 9 

οὔ Ηἰΐθ κταοοὸ δηὰ κοοὰ μ᾽ϑδδῃσο, Ηρ 168 ποῦθ 
ῬοΥϑ} (πογοίῃ. 

ΒΒΙΝΕΚΚΕΗΒ: αἀοὰ ρῥγοδοσυο Ηΐδβ οἰ] άσομ δὰ 
Ὀγίηκδ ὑπ οἷν δῃθπΐοδ ἰ0 ΒΔ0190.--- ΠΟ ΡΕΒΒΤΑΡΤ: 
αοὰ ἰδ ἰδ δοδὶ Ῥμγαίοίδη ἴῃ 4] δἰ οἰκῃ 68868.-- 
Ῥίουδ ταθῃ ἀϊδοοσ ἴῃ 4]} ἰποὶς βυδογίηρδβ 8 ρυῆ- 
ἰδ μοῃὶ οὗ δἷῃ δηὰ βοοῖς ἱμβεγοΐογο δΌΟΥΘ 4]] ἐποὶγ 
ογαίνθῃθδδ.---ΒΈΝΒΟΗΣΙ,: αοἀ ἀοθ8 ποί Ῥγοπιΐδο 
ἰπδὶ τὸ 8118}} Ὀ6 πιο" πίνουῦ {86 Θγοθδ δοὰ 
ἰγου Ὁ]6, Ὀυὲ δ Ῥτοῦιἶδοθ, ἐπὶ Ὠ6 νν}}} γοάϑϑιῃ 8 
ἔγουχ {8 61|.---ΕἜΙΒΟΗ: [{Ὃᾷγοῦν {6]]}0ν- δὴ (α]Ϊ 
ἱηίο βίῃ δηὰ πυἱδίογσίυπο, ἀο ποὶ γοΐοΐθθ οἢ δοσουηὶ 
οὔ ιπὲ5, ἀο ποὶ ὑγοδδ ιἷωθ οἴοδον ἰ0 86 ϑϑγίβ ; 
ΤΘΙΟΡ μοῖρ πἷτω ὉΡ διδίη.-- -Ἴὴθ ῬοΟνΟΥ οἵ 
Ομεῖδὲ τοραγὰ δ8 Γ[γ πον]εβὶ σίσθοβ, Ηΐβ δϑιηθ 
88 (ΠΥ Εἰ φδδϑὲ βοθοΡ, Ηΐθ οτοβδ πὰ Η᾿5 ἀϑαὶῃ δ 
ΡῬυγο κἴουγ. - ΑΒ ΝΡΥ: βοοῖς δηἀ Βυπί [ῸΥ τοῦς 
δηὰ που νῖϊϊ δηά ἱξ; ἱἴ του δονοϑὶ υπιηοτοϊζαϊ- 
088 μοι ΜΠ ΘΌΓΘΙΥ ΤῸ ἰί.---Ἰβοιῖῦοκ : δίμοθ 
Οοὐ᾽ δ ̓υὰκσοϊοπὲ οὔ υ ἰδ πὴ! ]ἀ6ν ἐδὸ ΒΙΣΓΟΏ ΚΟΥ ΟἿΌΣ 
δυάφιιοηϊ οὗ οὕγΒ6}γ68, ἰδ 6 δβυδοτίης δίῃ ροῦ ἰῃ- 
ἰτοάοοβ διἷθ ῬΤΑΥΟΡ τὶ (ἢ ἃ σοηΐοβδίοηῃ οὗ δἷ8 
κυ... -ΟΥΕΝΎΠΕΒ : [Γογὰ, [ογὰ, τὸ βυδον, ἐδδοὶι 
8 ΤΥ ραϊΐοῃοο; ἯῪΘ δῖο μβαϊϑά, βρΡοὺῦγ ΤῊΥ ἴουθ 
ἱπίο οὖν οαγί " τὸ τγυδὶ ἰπ ΤΏ66; ἰοὶ υ6 ποὶ ὃὉθ 
Ῥυΐ (0 ϑ8θδηι6.---ΤΆΙΒΒ : Ὑσομμππΐου πὶ {86 
Ἰμοτὰ ἀοδδ ποὲ ὁχοϊυῃαάθ αὶ ἱποϊαάο68 [9 οομβίδεὶϊ 
δοηΐεβϑίοῃ οἵ βὶη.-- ΕἸΣ (6 ῬΓΑΥ͂ΟΣ [Ὁ0Γ 
μθῃ ἴοΣ Β6]ρ.---ΤῊΥΜΝ: Τὸ αἰδθοΐρὶο οὐ μ6 ἴμοσὰ 
οἢ ἷβ δίοἰς- θά. 1) Ηὀο Κηονβ ἐμαὶ Θοα βϑηὰθ 
(89 δυδονίηρ8 ἴον εἰ κοοὰ ; 2) ἐβογοίοσο 86 ζϑοϊβ 
τοΐγοδβϑα ὑπάϑγ μἷ8 τόθ, 8) διὰ ψαὶἱβ μαιθῃι 
ἴον δὲδ ονογ δϑιΐηρ ἀ δ] ἔγοσϑησο. 

[Μάττη. ΗΠ ΝΥ: Ἐπὸ ροοά Μ|]} οὗ ἃ αοἀ ἐδδὶ 
Ἰοτθβ 08 ἰθ8 δυῇὶοϊοηϊ (0 ΒοουγΘ 8 ἔγοπι ἐδ ἐ}} 
ΝΠ οἵ 411 (δὶ δίθ υβ, ζω θῃ Οὗ ἀουΐ]α.--- 6 δουϊ 
884}} ὃγ Ηἰβ χτδοθ ὃῦθ τη δὰϑ ἰο ἀπο} δὲ 6886, 
πὶ θη ἐἰδὸ ὈοΥ 1166 ἴῃ ραίῃ.---ϑίη ἰ6 (Πὴ6 αἰοἴκῃ! 688 
οὗ {86 ΒΟ]; Ῥδσάἀοῃϊῃβ ΠΊΘΕΡΟΥ͂ Ἀ68]5 ἰξ, τομοπίης 
ἄταϑο ᾿68}]8 ἰΐ; δῃὰ ἐμΐ8 δρίγίυ δ] θὴρ τὸ 
δου Ἱὰ ὉΘθ ΠΟΥ οδιηθδί 0 ἐπ δ ἴον Ὀοα ἢν ΒΘ 4]}1}. 
πο τὸ οὁδ8Ὲ αἴδοϑῦτῃ ἰμ6 ἔατνον οἵ ἀοὰ ἰο 6 ἰδ 
ΔΩΥ͂ ἸΙΘΓΟΥ͂ ῬΟΓΒΟΙΔ] ΟΥ ΡΕδΙ]Ϊο, ἐμαὶ ἀου]68 ἱὶ 
δηὰ Βυγοοί 8 ἰἰ.---ϑϑΡΌΒΟΞΟΝ: Μαο Ὀ]οδβδϑάπθδδ 
{80} πιΐδα ψῖὸ δἰϊηὶ ἰμεὶρ δἷπϑ' Τμ6 ΤΟΥ͂ 
οὔ ἀοΐηρς κοοά, ἐμ!ὸ δνγθοὶ γϑδοίϊου οὔἨ δηοι ασ᾽ 8 
Βορρίμοβδβ, [8:9 Δρργουϊῃρβ 8:110 οὗὁἨ Ὠδατθ ὌΡΟΣ 
{80 δοασὶ, {ἢ ποὺ Ὁροῖ {86 Θδβίδίθ: 4}} {π686 ἐπ 
ὨΪΚΙΔΡΑΙΪΥ 80} κηονθ ποιίης οἵ, --ΟὨ, ἱὲ ἰδ 
Ὀϊοκϑοὰ ζαϊπιϊης ἩΘΩ 0.06 ἔ8}16 Ὁροῦ {πὸ 1,ογὰ 8 
ΟΝ Ὀοδοπι, δηὰ ἰδ ὈΡΌΟΓΏΘ ΤΒΘΥΘΌΥ [--ΝῸ ΡὮγ- 
δἰ οἰδῃ 11 89 Μοτὰ, πὸ ἰοηίο 1.6 Ηΐβ ῥσοπιΐθο, 
ΠῸ πίη ᾿ἰκὸ Ηΐδ8 1ογυα.-- -Ουἱ οὗ [86 βυνϑοίοδι 
βονοῦβ ομθηὶδίβ οδῃ ἀΐδι]] ρμοΐδου, δπὰ ἔσγοϊωῃ [6 
Ρυγοδὶ πογὰβ δηὰ ἀθεὰβ τηα]ῖοθ οδ8 ψαῖδοΣ 
κνουπαπογὶς (0. οδ]ιυπιπίουδ τοροσί..---ἴο δἰδιυὰ 
Ὀθϑίογυϑθ 8 ΘΔΡΓΕΪΥ ΤΠΟΠΆΓΟ ἰδ Θοπδίἀογοὰ ἰο 6 ἃ 
ΒίῃρΌ]Ρ ΒΟΏΟΡ, Ὀαὲ τβδὶ πηυδὶ ἱξ Ὀ6 ἰο ὈΘ 8 ΡῸΣ- 
Ροί!δ] σουγίϊον ἴῃ [89 Ρα͵δοο οἵ ἐμ Κίηρς Ετοστιδὶ, 
[ιμπιονγίδὶ, [νΐ δι! ἴ--ΟὉ. Α. Β.] 



ΓΉΓΗ ῬῬὈΒΑΤ ΓΈ. 

ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ. 

ῬΒΑΙ ΜΒ ΣΙ ΙΪΙ-- ΤΣ ΣΙΙ. 

ῬΒΑΙΜ ΧΗ. 

ΤῸ τὴς ολὶς  Ἡωεϊείαη, Ἡαδολῖϊ, 707 ἐδλδ δοηδ 97 ἸΧοταδ, 

1. ΑΚ {89 Βαγί ρῥδηίδι ἢ δου [86 παῖδ ὈΤΌΟΟΪΒ, 
80 ῥϑδηΐοί τὰν Βοὺ] αἴον [μθ6, Ὁ οά. 

2 ΝΥ βου] {μι γβίδι ἴον αοά, ἔοσ {μ6 ᾿ἰνίηρ αοα: 
Ῥήβοα 8.411 1 οοπιθ δηα ἌρΡρϑδγ Ὀθίο γα ἵ 

8 ΜΥ ἰθϑτ8 δύο Ὀ6ΘῊ ΠΙΥ͂ τηθϑὲ ΟΔΥ δπα πίρῃϊ, 
Ὗ Β116 ΠΟΥ͂ Θομ μυ8}}} ΒΑΥ απΐο πιο, Ἦ Βοσα ἐδ [ἢγ αοαῦ 

4 Π θη 1 γϑηλθπ Ὀ6Ὑ ὑΠπ686 ἐλύπσε, 1 Ῥοὺγ ουὖ ΤΥ βου ἴῃ τη6: 
ΕΟΓΡΙ με ροπα ψἱτ [86 τυ] υα6, 1 τγοαΐ τὰ ὑΒϑιὰ ὑο [86 Βουθο οὗ αοά, 
ὙΤΊῈ 8 [86 γοΐοο οὗ )ΟΥ δῃὰ ργαῖβθ, ψ ἢ 8 πιυ]τὰα6 ὑπαὶ Κορί ΠΒΟΙγάδγ. 

ὃ ἯὟΥ δὶ ἴμου οϑὺ ἄονψη, Ο τΥ βου] δηὰ υὐἷὴν ατί ἴδοι αἰδαυϊοίοα ἴῃ τὴ ὃ 
Ηορο ἰδοὺ ἴῃ αοά: ἴον 1 β818}} γεῦ ὑγαΐβθ ᾿ΐπὶ 
ΤΡ ἴἰῈλ6 Βο6Ιρ οὗἉ 818 οουμίθηβῃοθ. 

6 Ο ἣν Οοά, τιΥ 808] 18 οαϑὺ ἀονῃ ΜΠ ΒΊη τὴ : ἐμογοῖογθ 5ὶ}1 1 συλ θοῦ (860 
Ετοαῦι ἴδ6 ἰδπα οὗ Φογάδῃη, δηὰ οὗ 6 Ηοσιοηϊΐΐοβ, ἔγοτ ἐδ6 11} Μ|ΖΆγ. 

7 ἸΤόϑδρ 68]]ο ἀπο ἀθορ δἱ (ἢ ποῖϑθ οὗ ὑΠγῪ ψδίθυβρουθ : 
ΑΙ! [ΠΥ ταῦθ 8 δηὰ {ΠῪ ὈΠΠ|ΟΝΒ ΓΘ σΌΠΘ ΟΥ̓́ΘΓ ΠιΘ. 

8 γε [6 1.050 Μ|1]} οοπιαδηα ἢ͵8 Ἰονηρ ΚΠ Π688 ἰῃ (86 ἀδΥ 16. 
Απά ἴῃ [86 πἰριῦ ἷ8 βοὴν δλαϊ δὲ στ της, 
Απα ΤᾺΥ̓ Ῥταγοῦ υπίο (86 Οοά οὗἉ τγ 1108. 

91 μψ|}} βᾶῪ υπῖο ἀοἀ ΠΥ τγοοὶς, ΤΥ Βαβί ποὺ ἐογρούϊθη πιο 
ὝῺΥ ρὸ 1 πιουγηΐηρ Ὀοοδα86 οὗ [πΠ ΟρΡργοββϑίοῃ οἵ [1.6 ΘΏΘΙΩΥ 

10 45 νῖτ ἃ βυογα ἴῃ ΠΥ ὈΟΏΘ5, ΤΠ] 6 ΘΠΘΙΐ68 ΓΟΡΓΟΒΟΝ ΠΙΘ: 
ὝὮΙ116 ΓΠΟΥ͂ ΒΥ ἀΑῚ]γ ἀπο πιο,  Βοτο ἡ ἰῃγ αὐα 

11 ὙῈΥ αὐτί ὑδμοὺ οδβὺ ἀοσῃ, Ο ΤΥ βου] δηα ΨὮΥ δι (μου ἀϊδαμϊούοα τ] ΐη ταο 
Ηορο βου ἴῃ αοα: ἴον ἴ ἐμΑ}} γαῖ ῥγαῖβο ὨΪπὶ, 
Ἰῦλο ἐξ [16 Ὠθδ]0} Οὗ ΤΩῪ οουπίθηδῃηοο, δηὰ μὰν Οοά. 

ῬΒΑΙΜ ΧΕΙ. 

1. Δυΐρο πιο, Ο Οοά, δηὰ ρ]οδ ΤΥ σαυβα ἀρδίηδί 8Δῃ ὈΠΡΌΑΙΥ Ὡδίίοα : 
Ο ἀδ!νοῦ τὰ ἔγομη {86 ἀθορὶ τ] δηα ὑπ] υ8ὺ τηδηῃ. 

2 Ἐον ἴδοι ατό ἴμ6 Οοἀ οὗἉ ΠΥ βίγθησίῃ: ΜΆΥ ἀοδὺ ἐμοῦ οδβὲ πηθ οδῦ 
ὟῺΥ γροὸ 1 πηουτγηΐηρ ὕθοδυβο οὗ [Π6 ορρτοβαίοῃ οὗ [86 θῃθιιν 

80 δδη ουαἱ ἰῃγ ᾿ἰγχεΐ δηὰ ὑΠγ ἰγυᾺτ : Ἰοὺ ἴοι Ἰοδα τη6; 
[δὲ ἴμεπὶ Ὀγίηρ' πλθ πο ὑπ γ ΒΟΙΥ 111, δῃὰ ἴο (ΒΥ ἰδ θογη δ 168. “δ 
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4 ΤΠοη Μ|}} 1 ρὸ υπίο {π6 Δ] αν οὗ αοά, 
Τῦηίο αοά πὶ  Ἔχοθοαΐηρ ἸΟῪ : 
Υ 68, ὕροη 6 μᾶγρ Μ}}}] 

δ ὝῊΥ ατὶ ἰδοὺ οαϑὺ ἀονῃ, 
ἀάα ἴΠ66, Ο ἀοἀ τὰγ αοά. 

ΓΩΥ͂ Β00] ἢ 8Π6] ΨΥ τί (μοὰ ἀϊβαιϊοίθα τ 1] πη 
Ηορο ἴῃ αοά: ἴογ 1 ε}8}} γεῖ ῥγαῖβο μὶπὶ, 
Ῥλο ὦ (86 Ἰιο8 1} οὗ ΤῺΥ οουπίδηδῃοθ, δηα ταΥ Οοά. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΜΝΡΟΒΙΤΙΟΝ. --- ἴἢ τοραγὰ ἰὸ 
ἐμὸ ΤΊ], 866 [ηἰγοἀυοσιίΐοη, ὃ 8, δηά ὃ 2. ΤὨς 
αἰνὶ βίοι οὗ (0:0 τηαῖίον ἱπίο ἵννο αἰεὶ ποὺ Ῥδ8] 15 
ἦθ ὙΟΡΥ δηοίοηί, δίησα γα δηά ἰδ ἴῃ 411 (8:8 γον- 
δἷοιιβ. βυὶ ἰξ ἀοαδ59 ποῖ ζ(ΟἸἸΪΟῪ ὕγοιῃ (δ ἐπαὶ 
ϑυ0 ἢ} πὴβ ἐμοὶ οτἰ κί) σοϊδίΐου, δῆ πὶ νγ6 
Βατο ἰἰοτο (δα ρβίθπ 05) 8 ΒΟΘΑΥΥ σοππῃοοίοά 
Ῥαὶγ οἵ Ῥβαῖπιβ'υ Νοῦ ΟἹΪΥ διὸ {ἰπθ οοπίθηίϑ, 
16 ἴοπα, ὑμ6 βἰγιοίυγο οὗ {6 δίγορ!θϑ, δηὰ 
Ῥαγιϊσυϊασ ἰυτὺδ οὗ ἐχργϑβδίου βίειἰΐϊαὺ πὶ Ὀοϊ ἢ, 
δαὶ 1Π6 ρτορτθββ οὔ πουλὶ ἰ8 δα σὰ (Βα (ἢ 6 ἔνγο 
Βίσοριοβ οὗ Ρϑ. χ!ἱ, ἰδ κϑη ΟΥ̓ {πϑβοῖν 5 τοΐρ)ὶ 
αῦο Ὀδοὴ τογκοὰ Ὦγ Ρ. Θογδαγαΐ ἰπ0 ἃ σοραΐϊαν 
Ομυτοῦ γπιη; δηὰ γοὶ ἰμ6Ὺ ὈΥ̓͂ ὨΟ τη 88 ΔΥ9 
δΌΘΝ 8 οοπιρίοίθ τουηάϊης ΟΥ̓, ιν ῬΒ. χ ἢ. οδ 
ΘΟΡΙΔΙΏΪΥ θῸ0 τοχαγαοα 88 ΒΡ 8 ᾿ἰδίονῦ δα ἴοι 
(Οοοοεῖυθ, Βυάϊηκον, Ὑδηδπι8), ΟΡ ποοὰ νγ8 
(σι Ηοίτη8 8) ἰπϑἰβὲ ἀροῦ ἰΐ8 Ὀοϊῃς ΠΟΙ ἰη- 
δροπάρηϊ οΥ̓ (1:6 ἤογογ. Οπ (6 ΘΟὨΙΓΑΓΥ͂ ἵν 6 

βηὰ ἴῃ Ῥδ. χ] ἑ. (0.9 ῬΥΔΥΟΡ ψ Εϊοῦ ἰδ ὨΘΟΘΒΒΑΓΡΥ͂ 
ἰο Ἰίμὶς ἰοχοί μον {|ὸ οοπιρίαῖπί δπὰ {π6 Λοροζωὶ 
Φιδιηκίδείοη οἵ Ῥδ8. χὶϊὶ δηὰ ἤρῦσο ἰπ ἃ οογίδὶῃ 
τοϊαιίου ἰ0 ταἰρϊ Ὀ6 υϑοὰ ἱπαοροπα θη ΠΥ 848 8 
ὑδυτγοῖ ργαγοῦ οὐ Φαάϊοα δυπάαν.Ἐ Βυὶ ΓΥΣ Ὀθ 
τοξαγάδα 88 ἃ {πϊγ δίγορῃθ ογζαηίοα! γ σουηθδοῖ- 
οἀἁ νι (ἢ ἵν ὸ Ῥγϑοθάϊηρ οπ68, ἱξ οχρ]αΐῃ5 86 
ΥΟΡΥ͂ τιαγκοὰ οσοηῃίγβδί οὐὗὨ 1ἰ βοοοπὰ βίγορδθ. 
Ηδησο πιοβί τποάθγῃ ἰμίθγρυθίοσβ ἔδυου᾽ (π6 Υἱ οῪ 
οὔ ὑποῖν ογἰχίηδὶ υπἰν, το 18 4180 δυρροτγίοα 
ΌΥ ΔΗΥ ΜΆ. Τὸ βιιϊθβοᾳυοπὺ βοραγαϊίοι οὗ 
6 ΒΑ π|8 8 ὈΥ Π0 688 ἱποοποθίνδῦϊο (θη ρ- 
δί6ῃ.), ὑβουσὶ [80 οοοδδίοῃ οὗ ἰὑ ἰβ πίςποόν. 
ΤῊὴο τπἱτὰ βίγορῖο, νν ἷο ἢ ἈΔ5 Πποπ6 οὗ ἰδ Ἰοοσαὶ 
τοίογθομοοβ οἵ (ἰ10 Βοοοηὰ, τΐρὶιὶ ΥΟΡΥ ΘΑΒΙΪΥ ἢδνθ 
Ὀδθῃ ιιϑϑ6ἃ 848 δὴ ἰπάδροπάθηὶ Ομυγοῖ δοης 
(ΟἸα 868). ΕῸΡ (86 ιαπάδηιθηίϊδ) που ρὶ ἴῃ ἰξ 18 
ΔῊ ΘΕ(ΟΡ ἀδοδίγο ἰ0 βθλγο ἴῃ {πὸ Βουυϊθοβ οὗ [89 
Τοιρὶο νὰ (6 στοδὲ δηπθ Δ] 8856} Ὁ}168 οὗ γοτ- 
ΒὨΪΡΡΟΓΒ,---ἃ ἀθϑῖτο ΠῈΣ γὴ8 αὐἱοϊκοησὰ ὈΥ ἐδ 0 
᾿νε τοιθα θγδῆσο οὐὗὁἨ ἴογπιοῦ ἐοβίϊναΐβ, δηά 
0} τ᾽ 88 8{}}} τηοτὸ ἱπίθηδὶ δὰ ΌΥ (ἢ 9 Β6η86 οἵ 
Ρτοδοηὺ ἀορνινγαιίοη, δοὰ ὉΥ ἃ ογοθὰ σϑϑὶ θη 66 
ἴῃ ἃ βίγδημο ΟΟΟΠΙΕΥ δηὰ δ άδὲ Βοαϊ ΒΘ 6Π6- 
τηἶοΒβ. ἩΓἢ (ἷ8 δοηι θη, (89 οἰοχίαο ἰοπα οἴ 
(Π6 Ῥβδὶπι δηά 118 συίππλὶο βίσυσίαγθ ΘΧΔΟΙΥ 
δστθθ. Τῇ ἴα {110 ἰἤγαο ο]οβίῃς χγοὺρ8 νὰ δὰ 
(06 τηοϑὲ ΟΡ πα πὰ ἰουομίπς μοι απὶοα 
ἴῃ 8 ΠΠΒΏΏΘΡ ΘΟΥΓΟΒροπἀΐηρς ἰο (80 ἐμτθοίοϊ ἃ 88- 
Ῥοοῦ ἴῃ ψΒΐοΝ (86 Τὰ πάδπιοηί4) βοηϊτηϑῃί 8 Ῥτθ- 
Βοηιθρὰ. Τοῦτο ἰβΒ ἤναι (86 ἀοδῖγο, ἤθη ἴδ9 
σοπιρ]αίηί, δὰ ἤπαΥ {9 ῬΓΆγοΥ Ὑἱ 18 18. 80 
ΒΙΤΟΏΔΙΥ οχργοββοὰ σοηβάθπσα ἴῃ οαὰ. ΥΘΥΥ 
δία ν ἴο [0 18 ΡΒ. Ἰχχχῖν. ἴῃ ψϑῖοἢ {1:6 ῬΒδ] τ ἶδὶ 
ΡΓΔΥΒ ἴον (6 Μεθβίδιι. Τἷβ ΤΠ ΔΥ ὃ9 δοσουηῃίθὰ 
ἴοῦ ὉΥ 186 ἴδε (πὶ δ ἰὯ0 Ῥοδί ΘΧΡΓ68568 ποί 
θαυ 5 ταὶ (Άοβοη., Ηθηρείοη., ΤΟ]. 6), Ὀαὶ 
ΒρΘαΐκΒ ἴῃ ἷβ οὐνῆ Ὠδῖηθ. ΟΓΏΔΡΒ Β6 Ν85 νΪΐ ἢ 

4 ΤΏο ΕἸΠῸ ϑυπάλυ ἴῃ ἴϑηι.--ἰ. ".] 

Θενὰ ἀυτίος; ιἷ8 οχἕϊο ἰο {π6 τοχίοι οὐδὲ οὗ .00τ- 
ἄδη, ΌὈΥ Γεβδβοῦ οὐ Αὐβαϊομι 8 γϑθο  ]ο (2 ὅδαι. 
χΧΥΪ,. 24) ; ἴον ἀΐ οἱοβοὶγ τεβϑϑ Ὁ ]εβ 1μ6 θδν]ο 
Ῥβα]πι8 οὔ {πὲ ρμογῖοι, (}6].} δπὰ ἴῃ "8. χ]Ἱ. 1, 
ΟΧΡΥΘΒΒ Πηθηἰ 00 ͵8 τη846 οὗἩ ἰμ0 Βαϊ 5. 5 σοδὶ- 
ἄθῃοθ ἴῃ ἐμαὶ δουπίτγ. 0 ποοὰ ποῖ δΒΌΡΡΟἝΘ 
[Πδὲ (18 ἐχργοϑβϑὰ ᾿οηκίηρ ἴον (09 (ΘΙ 016 ὁπΠ|} 
ἔγοιῃ 8 Ὀγίϑδε (Ῥδιὶ, })9 Υείίε, ἔοβοιη., Μαυτ); 
ΠΟΡ ἔἴγοιαῃ 86 ὈΘΟρΪο οὗ [5γ86] νυ Ὦ1190 ἴῃ: σΔΡ ΪΥΙΥ 
(ἰλ9 Βα ΐη8, Κοβίου) ; πο ἀοθ8 {89 δι ρροβοειὶ 
σοπηροίίΐοι οὗ Ρ5. χὶϊὶ. 8, στ ΨοηΔᾺ ἰϊ. 4, δηὼ οἵ 
Ῥᾳ. χ]ϊὶ. 9, τι Βίγδοι χυἱὶὶ. 4, ΟὈΪχο 5 ἰο γτὸ- 
ἴον ἰξ ἰο ἃ ἰδίον ᾶζθ. 7680 τοηδυκαῦϊο ΟΧΡΓΟδ- 
β'οπϑ οτ᾽ σἰπαίοὰ σι} (π6 Ῥβαΐχζὰ δηὰ ἱἰἸἸυδίγαιθ 
1:18 ὑἱμπογουὮ!Υ ἱπάοροπάδηϊ οδαγδοίοσ. ΝΟΥ ἰδ 
{ΓΘ ΒΥ ιἰ5: οΥοα] ρσγουπαὰ ΟὈἸ ἰὴ 8 (0 δ0}- 
Ῥοβθ δαὶ (ΠΩΥ τοῦτο υἱἱοτοὰ οἰΠῸ0Ρ ὈγΥ Κίης 
Φοομουΐδι (Εν 8]4}) ; οὐ ὈΥ οὔθ οὗ ἰ89 ποῦϊ68 ν}10 
δοσοιηρδηϊθα πἶτα ἰο ΒαΌγϊΪοΣ ; (Ο] ον 0); οὐ ΠΥ 
Ῥυίθβίβ (ποθεν: ΟΥ Υ 86 [μονῖθ Ὀδηιδῃ θὰ ὉΥ 
ΑἰΒα] δ (Τ᾽ δἰ ἴσο); ΟΥ ὈΥ (86 ΗἰἸςὮ-ργίεβί 
Οὐΐα8 ΠΠ. νίιο ἰπ (86 βοοοηΐδ δϑηίυῦυ ὈΘΙΟΓΘ 
Ομ τὶβι, αὐΐος 6 οοπαυοδὶ οὗ Ζ2ογυβδίει ὉΥ (16 
Ἐκγρίϊδη ζο ΠΟΤᾺ] βΚΚΟραΒ, 18 βαϊὰ ἰοὸ αν Ὀθοῃ 
οαγγίοα ὈΥ ΐτη 85 8 Βοβίαρο, ἰο (6 βουγοοϑδ οὗ 
89 Φογάδη (ΗἰἰΣῖ Χ); οΥ ἰο Απιΐϊοομυϑ ΕΡΙΡμδπ8», 
(Βυὰ., Οἰδιαιβ.). [10 8 τοι κδῦϊθ ἐπὶ [ἢ 
πδπ|9 Φεβονυδὰ 18 υϑοὰ χ]ϊ!. 9, μν ἢ ]6 ἰθ οἰ 
Ῥίδοςβ ΕἸΟὮ ἶ τὰ ἰΒ ΔΡΡΑΓΘΠΙΙΥ ομδρ] ογϑα [ὉΓ ἃ δρϑοϊΐαὶ 
Ῥύυ!ΡΟϑΒ6, 88 [0Γ ΘΧΔΩΊΡὶΘ ἴῃ χὶ 1]. 4, τὸ Βᾶνο ἘΠΟ πὶ 
ἙἸοπαὶ ἱμϑίθδα οὐἵἩὨ Φοβοόνδὰ ΕἸοβαὶ. [ἮΟΒΌΒ- 
ὝΟΒΤΗ: “Ἴμ680 ἔνὸο Ῥεαΐτη8 δτὸ υϑοᾶὰ ἰορβοῖβοῦ 
ἷπ (6 Ηοῦτον ιγηαρορῦθ8δ δἱ {πὸ ατοαοὶ Εἰ οδίϊναὶ 
οὗ ΤΑ ΌΘΓΠδοἶθβ, 8. χ ἱ. ἰθ ἀρροϊπι θὰ ἴῃ (86 ατγεο- 
κονΐλῃ 86 [0 Θοοα- αν, δηὰ ἰὼ [00 Ῥγοδομὶ 
1, αἰἷη Ομ γ οὶ [ῸΓ Βδϑίον ονο.᾽" --ιὡ. Ε' 

νον. 1. Ῥαδῃϊοῖξ.-- ΤῸ τδαάϊοαϊ ἰάθα οὗ 
ΔΨ 16 ἰο ἀϊγοαοὶ οποδοϊζ, ἰο ἰυσῃ, ἰο ἔποὶΐῃθ. 

(Πρ[ε1]4). [Τ᾿ δϑδοϑηά, ἰ. 6., ἐμ Ασδθϊο ξ ,» 

Ττοροῖ]ο8.--’ὧὐ΄. Β.] ΤῊ 8 ̓ πο πα ἴοι ταν 6 Ὀοίὶϊι 
ἀονηπνδγὰβ δὰ ὑρνᾶγὰβ; δηὰ μθησ66 118 ἐνγοζοϊὰ 

οοϑδίγυοιίου τὶϊ ἣν δὰ ὕκ, ἴδ Ἰδιίον ἱῃ Ψοοεὶ 

ἱ. 20θ. τοῖν ἐλιὶβ Ἰαιίαῦ Ῥαβδβαᾶρὸ ἱγδῃδίδίο ἃ ὮΥ 
Βορι, ὕυϊκᾳ., Ομ 41ἃ., “Ἰοοῖς Ὁ} ἀεδοηΐυβ διὰ 
τηοϑὶ οὔ (6 τηοάογηβ, δύο (6 ϑορί., Ο]α]ὰ., 96- 
τοῖο, ἀογίντο [6 86ηδ0 οὗ ϑ Ἰοηαίης διὰ ἀσϑῖτο. 
ΤΠη6΄ νοτὰ, ΒΟΎΘΥΘΙ, ἀοοϑ ποῖ τϑθῶῃ 8 ΒΙΤΟΡῚῪ 
ᾳυϊοὶ Ἰοῃαίηρ δῃὰ ἱησαγὰ ἀθδῖσο, Ὀυϊ δὲ δα }0}6 
Ῥϑηϊίηρ Ῥγοάυοοά ὉΥ [ἰδ 6 ΒΙΌΠΥ οὗ (δἰτδὶ. Τθ 
τοηάοτίηρ οὗ ἴὁ ὉῪ ἐπ9 ποτὰ ““1ἴ0 οΥγ᾽" (8ὅγτ., 
ἘἈΔΌὈΪ 8, υ.ἢ.. ΟαδἸνίη, δηὰ τηοδὶ οὗ (6 ον 
ΘΧΡΟΒΙ(ΟΥ8) 8, ΒΟΎΘΥΘΥ, ἴἰο00 δίγοηβ. [18 δρρὶὶ- 
οϑιϊοη ἴο {86 γοϊαδιίοη οἴ 9 800] οὗ τα ἰο αοἀ 
ΧΙ, 2, δηὰ ἰο {6 ὈδαΒ(8Β οὔ (μο δοϊά, 706] ἱ. 20, ἰδ 
οχρίδί θὰ ὈΥ [89 ἴδοι (μδὶ ἰμοὸ ζυἱνίηρ αοα ἰδ ΟΥ̓ ἐπ 
δὶ ζουῖ 88 8 βρσγίης οἵ ᾿ἰνίηρ τπδίορ ἴοσ πὰ Τὸ- 
{τ ϑδτηθηΐ οὗ ἰΠ6 1} ΓΒΙΥ, Ῥ8. χχχυΐ. 10; ἰχχχῖν. 
8; 976γ. ἰἱ, 18; χΥὶ!, 18.--ΓΑΙΕΧΑΝΡΕΒ: “ ἘΠ 
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[“ἼΠὸ νοτὰ 70 οοσυγθ πὸ ΨΏΘΤΟ 680 ἴῃ βοτὶρ- 
τ 

ἰυτο."--ὧ. Ε.]Α 5΄πῖ}ὰν ἤρυτο 8 υδεὰ ἰη 18. χ. 
17, ἰπ γοΐεγθησο ἰοὸ ἰῃ9 Αββδυγίδῃ ΔΥΠΙΥ.--- ΤῊΘ 
νεμδ ας ἰλαὶ ζερέ λοὶν ἀαν," (2 ὅδδπι. υἱ. 19; 
ΟΡ. 8. χχχ. 29), ἰβ ἱῃ δρροδί(ΐοη νὶζὰ (Π 9 
ῬΘΣΒΟΏΔΙ Βυ ΒῈχ οὗ 80 γοσῦ, ψῃϊοῖ ἰῃ ἰδ 6 ΗΒ ραοὶ 
δι 68 ἰο 50 Β'ον)ν, [8. χχχυὶιὶ. 16, Βυὶ 848 19 
Ἠλ ραοὶ δ ανὸ πὸ ἰγδηϑιὶγθ Ἰποδῃΐηρ, 815 
ΒΆΙΧ ἀο605 δοὶ δίδηκ ἴοτ δ δοουδδιῖγο οὗ ()6 οὗ- 
ἦ66,, Ὀυὶ τηυϑὺ Ὀο ἰαΐκο ἴῃ ἰἢ8 δ86η86 οἵὗἨ, “ἴῃ 
Ταϑροοὶ ἰο ἱν᾽ (Ηἰ 215). ΤῊ 8 βοΐ (5 ὙΟΥῪ ψ}61}} 89 
Ρἶδοθ ἐπ ἰμ0 ργοσδοβδβίου, τ ἷσὶ 116 Ῥ88] Πλ θὲ ΤΥ 
Ἰιανο Βοϊὰ 858 ἃ μουϊίς. [1{| οὐ 6 οἱμοῦ Βαηΐ, 
ἀξ Ὀ6 ἐδκθῆ δΆ ἴῃ βδρροβί(ἰοῃ ἴο ἴδ 6 ψ8οΪ9 Β6η- 
ἔομοο, (Βυρίο!ὰ) [Π6 δβυδῖχ 18 οιἱ οὗ Ρ]466. 
ΕΙιθοΣ (ἰνἷ8 τὰσδὶ Ὀ6 χοπιονϑα ἔτγοιῃ ἰ0}86 ἰοχὶ 85 ἴῃ 
88. χχχυ . 16, (ΟἸοτὶο., Ο15}1.}, οὐ ὉῪ 6 οἰιδῆρο 
οἴ {1|ὁ γοννοὶ ροϊηϊϑ {89 σοτὺ πιυϑὶ Ὀ6 Ραϊ ᾿πίο {{19 
Ρίοὶ ἔογια {-- {ποὺ [ ταΐσμὶ Ἰοδι οὐ σι ΐὰθ 6, 88 
Αφυ!}., Εν ]α, Υἱοῦ, πὰ οἰ γα). [ΒΑΒΝΕΒ: 
“8 4065 οί Γοΐοῦ (ὁ ὙΠ λα δὲεοι 'ὰ 1116 ραβδί, 
αὶ ἰο δαὶ ΒΘ δου δι 1} 7 ὀχροοίοα «τοομία δά ἴῃ 
189 αἰτο."--α. Ε.] 

γόον. δ. ἴὰ [86 δου} 5 δ ἄγϑβϑ ἰο ἰἰβοὶ 19 απρϑϑὲ 
8 ὙΘΡΥ͂ ΒΙΓΟΙ ΚἾΥ ΟΧΡΡΘΒΒΟά, 88 1η Ρ8. ἷν. 18; ἰχσυῖὶὶ. 
4, ὈΥ ἃ νοτὰ ν2 οι ΘἸΒΟΊΎΎΠΟΓΟ δὶ ρηϊῆθβ 0 γαῦε. 
[ῬΕΒΟΥΝΕ: κἼΔΒο νοτγὰ ἰβ υδβοὰ οἰϑαννῆθγα οὗ [89 
Γαρσίηρ δηὰ γοδείης οὔ 6 δοα. Ηἰβ βοι] ἰβ ἰοββοὰ 
δηιΐὶ αρίἰδίοθὰ ᾿κΚ δ ΔΠΩΥΥ 86ι."--π΄ἧ. Ρ.] ΤῈ 
Οχργθβϑίοι, “[0Ὁ [ 84} γδὺ ΡΒΑΙΒΕ Ηΐτ,᾽" Ῥγοῦδ- 
ΌὈ]Υ Τοῖοτβ (ὁ βιο} σγαίθίι!} ῬγΑ 86 88 ᾿ἴνυ88 1 ΘΟ Θ᾽ Β 
Ἰ]ΘΙΙΟΥΥ͂ (Ξ{16γ). Οοα ν}}} ἀο δραΐῃ, 88 Ηρ 88 
[ουιθ ΣΎ ἀοπο (ΠΗ ρ016]4)}. Αοοοταϊΐϊης ἰο {Π6 δσοτὰ- 
0} ἰοχὺ (10 ἢγβί βίγορμϑο θημβ νῖὶ (86 τογὰβ 
“ἢ Β6Ι͂Ρ οὗ ΗΙ8 δουῃίθηδῶοο,᾽, οπὰ {δὸ [0]1οῸὁΝν. 
ἵπξ 089, Ομ [8 (ῃ9 ““Δη4,᾽᾽ Ὀορσίπηΐϊης τὶ [86 γο- 
οαἰΐνο, “Ὁ πὴ ῦ 6οα.᾽᾽ Μοβὶ πιοάϑθγῃ δχροβίΐουβ, 
11} 186 ϑερί., υϊζαια, βγτίδο, αν β8ὸ διγβηροὰ 
(86 σοποϊυαδίοη ἰμαΐ ἰὰὺ 'ἴ8Θ Ἔχργββοὰ ἰῃ [ῃ9 ὕ6- 
τηλϊηἰης ἤπαὶ ποτὰβ. Τ]ις ἀοίθηοθ (Ὁγ Ποηρϑί., 
Ηοῖΐπι.) οὗ {π9 ἰθχί 8 γοσθρί 8 '5 68 Κ. ΑΒ ἃ πιδί- 
(ον οὗ οουγθο δἰ κὶ ναγὶαἰΐοηβ οσσὺν ἰὰ {18 ΓΘ- 
ἔγαϊ ῃ 85 οἰβον ἢ 6 ΓΘ, 6. 9., ΡΒ. χὶϊσ. 18, 21; [νὶ. δ, 11, 
διὰ ἰπῃ {μὲ8 ὙΥΎ ΡΒ] ἴΠ6γ 8γθ ἔοι πὰ ἴῃ βουθγαῖ 

ΟΡ δἰηρὶοθ δίσορμϑδβ; 86 ρίιγδδο ἢ ̓ })3}) 128 
8180 ζίγοδβ ἃ βορὰ 86}80, δηἃ ἔγοαυθηι 7 ΟΟΟΌΓΒ, 
6. 7.. ῬΆ. χὶϊν. 4; ἴβα. Ἰχίν. θε Τ|19 ΟὨΪγ οὐ)εοιϊοι 
15 ἰλοῖτ ροβι(ἰοῃ. ΡΒῸΡ ὈΒοΐηρ ἀδροηάρηϊ ὑροὴ [86 
γογῸ “ ρΓγαΐβο," δηὰ ρμίδοε ἃ ρδγ8}}6ὶ] ἴο (6 ρτθ- 
οοάϊηρς, “ Ηϊ," ὁ ἐ., αοὐ, ἰζ (0 σοῃπῃθοιϊης 
“ βηἀ ᾽ δο οιηϊιοὰ, ἔπ 6 ΓῸ τὶδο8 ἃ ἢαγὰ δοπδίτασ- 
ιἰἰοπ ψ Βὶοῖ ΤΟ ἷγ68 8 τηδηίαὶ τοροιϊἴοη οἵ (ἢ9 
ΥΟΡΌ, ΟΥ̓ {86 ΤΟφρροϑί('οῃ 8 ομδηροα ἰηῖο 8 ουἱὰ 
βυαϊδδιϊ υἱοῦ, Βαϊ ἰο αββοσγί (μαὺ τἰ6 νοσαίἷνο δ - 
ἀγοβ8 ἴω (88 βίγορ!θ “"Ὁ πιῦ αοα᾽ ἰδ δΌβοϊ αἰ οἷν 
ἰπαϊθροπβοῦϊο (ἢ οηζδβὶ.), οὐ ἐδδιὶ {86 ροοὶ βδουϊὰ 

Ῥγείοσιιθ. ΓΒΑΒΝΕΒ: “Του (86 ζϊι ΓΘ ἐθη56 ] ΘΟΙΏΙΏΘΏΟΘ [8 ΒίΓΟΡΠ 88 ἰ.6 6ὁ108568 ἰΐ, Ὀθσαυβα δὲ 
ἰδ πδοὰ )δ9 ἀθϑποίϊηρ ψμδὶ ἐἰ}0 βίδίϑ οὗ δἷδ πιϊηὰ [9 θηὰ οἵ (6 ἤἔσδί οἤϑ δ6 τηυϑὺ ΔΡΡΘΑ) ἴο αοἀ 88 
κουϊά Ὅ6, {Π6 ἱπιιηοαϊαίθ χοΐθγθησο ἰ8 ἴ0ὸ ἰδ6] ἀξ αοἀ (Ηοΐη,.) 18 88 ρσταϊυἱτουϑ 88 ἰΐ 18 ἀπί6ηα- 
Ῥαϑ. ῬΕΒΟΥΝΕ: “9 16 ΓΟΙΠΘΙ ΠΟ Γ, δίῃ πουϊὰ ᾿ ὃΪ6.ἁ. ΒΥ οδαοηρίης 80 ἰοχὶ ἴῃ ἴΠ6 ΨΥ ργοροϑοᾷ, 
[τραιθπιῦον."--.Ε ΑΒ Π9 τγθ6}}}8 ἔἶ080 [εϑιῖνο [ νν6 βαὶ ποὶ ΟὨΪΥ ἃ ὉΠ ΟΥΤΩΣ Υ ἴα (86 ἴὰγτὰ οὗ 1110 
Ῥτοσαϑοίοηδ ἴῃ ποϊοσὰ Π6 δὰ (δἰζθὴ ρμαγὶ, δῃὰ , υϑῦβθ, Ὀ0ϊ 8 Β} ΠπῸ]6 8696 ἰῃ 8ῃ Ὁ ΠΟὈ͵] ἐσ 08 Ὁ]9 
οοδίτοδιβ (πἰθπὶ τ} ἢἶδ6 ῥγοδοηὶ οομαϊιίοι, (89 ἴογ. δὰ ἃ ῬΓΟΡΟΡ σι ιαΐσαὶ οαάθηοςα δὲ (89 
800] οἵ (0 ῬΑ] αΐβί τ 6 }18 τὶ αἷπι, ἰἶκο ναῖον, 1 οἷ050.-Ἴ Βὸ ““ σοι πίο ΠΘΏΟΘ᾽᾽᾿ ἰ8 ποῖ 6 Ὁ 8 8' Π|ρ16 
Ϊ 86πι, νἱῖ. 6: 700 χχχ. 16. Ηθ ΠΟῪ ρμουγβ οινρλ  ΠΟΣ ἃ ρΡορίΐο8] ἀθδίαπδιΐοη οὗ ἃ Ῥεύβυῃ, Ὀυΐ 5 688- 
δία Βεασὶ ἴῃ ἰθΑγ8 (6). ἰἰ. 19,} 88 δ οἱ δῦ {{π|68} Χγϑοί ουἰϑι16 τηϑηὶ εϑιδιΐοῃ οὗἁ μἷπι ἴπ 18 πη οσαὶ δηὰ 
δὲ 886 ρουτοὰ ἰξ οὗκ ἴῃ ἰαιιθηίαίίοι δηὰ ργῆγογ,  ἱπιο!] δοιαὶ τεϊδιΐοηδ. [ἰ 8 οὔϊθη υϑϑὰ ποὶ ΟὨΪ 
Ι δι. ἱ, 25: Ῥεα. ᾿χὶϊ. 9: οἷϊ. 1; ὀχ ϊὶ. 8..--- ) ἰὰ τοίοσγομσο ἰοὸ αοα, Ἐχοά. χχχὶϊὶ. 14, Ὀὰϊ 4180 
“Μαυιπιπᾶο," Ἀ1ς. ὁ πιδ88 οὗἨ Ὀουκί5, 8 (ϊοϊκοί. ἰ 9. τιδῃ, 168. ἰἰϊ, 16.{Ὀ Το Ρὶυγαὶ ““ οὶ 08" ΟΧ- 

φαδεη [αἱ ἰάοδ 5 (ἢ αἱ οὗ ̓ ἰπίθη80 ἀοδβῖτο δ δῇ ΟΥ̓Ὸ- 
ψπε ἰης Β6Ώ86 οὗ νγϑηῖ.᾽"--ὦ, Ε. Νδαιοδ οὗ δηΐ- 
1885 ΔΓ6 Οἴ δ ιἰδοὰ ἴ0Ὁ οἰλπΠ Ὁ ΒΟΧ, ΟΥ̓ ἴον Ὀο(ἢ 
ϑσθβ. Ηοχθίῃο νογὰ [Ὁ Βαγί, τυϑί Ὀ9 ἰδίεθα ἱη 
δ ἰεἰαΐηθ 8089 [Θοτ. Ππαά 7, 88 'ν 18. δὴ 
ἱπιαρθ οἵ ἐμ ϑοιιὶ, [9 ἰθτγῖι ἴος !οἢ πὰ ΠΟΌΓΣΕΝ 
ἰφΦ ἰολϊαἰπθ. δὰ 8 αϑϑοοϊδίοα ἢ ἔδιηϊἶ 9 ΡγΘ- 
ἀϊοδίοθ. Τὴ ρασγιίοἷο οὗ δΘοπιραγίβου γοίδυβ, ἃ5 (8 9 
δοδοηῖ ἰπἀϊδαὶθ5, ηοί ἴἰο ἴ6 ψοὶα βοηίθποο, Ὀυϊ 10 
186 ργϊοῖραὶ 'τνοσὰ ἴῃ 1, (Εἰ να] ά, ὅταπι., δὶ 860), 
ἢεποθ [16 τοῦ Ὁ τουϑὺ Ὀ9 ἴα κθη δ8 Γϑ]αἰΐγο [0 ἰἰ. 
ον 2 τοίοσβ, 85 15. οὔνίοιιϑ ἔγοιη Εχοϊ. χχχὶϊὶ. 

2), ἰο 186 ἴδϑύϊνθ ἈρΡρϑασλΏροβ οὗ [89 ρθόρὶο “" Ὀ6- 
ἴοτα ἰ86 [ογὰ,᾽ Εχοά. χχὶϊ!. 17; χχχίν. 23, γεῖ 
δοὲ ἰὰ ἰΠ0 86ῆ586 οὗ Ὀθἰιοϊἀϊηρ ἰἶθ ἴλοθ οὗ (10 
[οὐὰ (αι ΒΡ ἐο]]ο νης ϑοῖηθ δποϊθηΐ οχροβιίουβ), 
ἰ(δουσὰ πὸ πὰ ἢθγοὸ (6 δοουκδιΐγο Ὀὰαΐ ψ|}- 
ουἱ (86 ργεροβὶ ἴοι Ἡ ἰσἢ 8ῃ οι] βίδα Ὀθίογο ἰϊ. 
[ὰ (ἰ8 ῥ'πος 1:6 δοδυβαιῖνο ἰ8 Ἰοοδ] δπὰ ποὶ οὔ- 
εοῖῖτο. Ηδπορ ἰὶ 18 ἢοὶ (ὁ ὉΘ δυρροβοά ἐπεὶ ἰδ 6 

τε ϊπρς ΠΣ ΙΝ ἀοοίχηοαὰ ὈΥ ἐμ Ῥοοὶ (Βοίί(οΆ., 

ΟΙ886υ8.), νγϑ αὐϊου σαγὰβ ὀμδηρθϑα, ὮὈΥ ἃ δβοτί οἵ 

τε! κίουβ ἴϑς ἱπίο ΠΣ, 6 τοδάϊηρ Ὑ10}}, ὈΥῪ 

(86 ΜΔΥ, 8 Τοαη ἰῃ βδοηθ ΜΙ53. δυὰ 18 ἔαυογοὰ 
ὃγ θαίμο, παρρ, δὰ οἴἴοτϑ. ΤῸ ϑαορίυδρίηι 
845 {0 τ σα τοδαϊηρ, Ὀαὺ ἴδ ἢ 8] 168 (ἢ 9 ΤΟΣ ΤΏΘΣ 
ἰἴμ8 “ἸΩΥ͂ 800} {δ᾽ γϑῖθι ἢ ἴον {6 ᾿ἰνίης Θοι ᾽ ΟΥ̓ 
ἐδ αοα (86 τσ Υ [86 ἰνῖη ,᾿" Ὀδσδοθθ ΒΘ 
ΕΙοδίαι δπὰ ΕἸ δοπθ ἰοχοίμογ, (ηὴ9 Ἰαιίον πογὰ 18 
π508}}γ του ον ἰσχυρός. [ΛΔΙΈΧΑΝΌΕΒ:; “ΟΥ̓ΙἢΘ 
ἱπὸ ἀϊνῖπο Ὡδπ168 ἴδτθ υϑοά, οηθ6 (ΕἸοξἶπ) ἀο- 
μετ 5 Θοἀ 85 δὴ οὈ͵δϑοὶ οὗ το ίοιι5 νγουβδῖρ, {86 
οἶδεν (ΕἸ) 45 ὁ Βείης οἵ ἰπθπϊλθ ρονοτ,"᾿--ἰ, Ε,] 
γον. 8. θασθ Ὀδοοῦθ Ὀτγοδὰ, ποὶ ἴῃ (19 866 

οἵ πουγί δι πιοπί, ῬγθοίουΒ 8ἃ8 Ὀγερά (Ο( Ἰν᾽ ἢ); ΠΟΡ 
οἵ θείης ἃ ΘΟ 55} [ἰκὸ Ὀγοδὰ (06 ἢ οἰἰ6); δαί 
οἵ 8 βυὐδιϊ αἱ ἴον Ὀτοδὰ, Φοῦ 1. 24, ββοπιο 
19 ἴ86 ᾿πεϑηΐηρ Π0ΙΘ ἰο Ὀ6 {6 δΑΙΏΘ 88 ἰη 1] 
ὅ4πι, ἱ. 7, ἱ. 6., Τοταοιιης ἰοὸ ἰαἶκο ἑοοὰ ἐπρουρσὰ 
ΒΟΓΓΟ (Ἡοηρβι., βομο κα), ὈὰῚ [Π6 ΡΏΓΔ80 ἰδ δ᾽ πι- 
ΡΥ ἃ ρἰοίατα οὐ οὔ δ᾽ 5 ἀν ᾿ἰο (δεῖν, Ηρ ἴο]ὰ, 
ἢ6}112.} δ ἱῃθ 85 Ιχχχ. 6; οἱ, 10, 1 Κια με χχὶϊ. 
29. [ν᾿ χχχ 930. [ΡΕΒΟΥΝΕ: “" ΔΙΥ (0818 αῦο ὈΘΘῺ 
ἘΠῚ ἀΙ]γ ροτιΐου."--. Ε.] 

γεν, 4. ὙΣ ΏΘΩ 1 σϑυιθιοσ, (ον ἐλίπὰ 67). 
Μρηγ τοῖον (μἷ8 ἴο ἰἕἢ Βοογῃ οὔ δηθῃ 8, δηὰ τορατγὰ 
ἰδ δἱδίθηθϑηί 88 ἃ δυο θ.168] οὔθ, (Μυΐϊδοτ, 
διῖος, 6ὲ8., ΕΒ σγ81.,} 89 ρὶἸσεϊαμα σα οὐ ἰμ 9 “'φοίπς 
σι! 6 ταυ]εἰτλὰθ ᾽᾿᾿ Ὀδίηρ ιἰι6 οὈ)οοὶ οἵ του, 
ἱ, ἐ., οἵ ἀοϑῖτο δηὰ δορθ. (80 πηοϑὲὶ δποίθηϊ γδῃ8- 
ἰδίοτα, θ1., ΕἸΔΏ.., οἷον, ΟἸογίο., ϑιον, Κῦϑ8- 
ἰετ)]. Τα ἀοδοτὶριίου οἴ ἐπ ροἱ᾿ στ πηᾶ χα ῬΓοΒοη 8 
ἰϊ, βοτποτοῦ, ΓΟ ΟΣ 88 δὴ οὐ͵οοὶ ΟΥ̓ ΤΠΘΙΠΟΡΥ͂ ἰΒαῃ 
ἐεοίτο. (Ηρ., )6]., Ηἰιεῖὶα). ΤῸ ᾿ποροτίοοι 
ἴοτα οὔ [Ὡ6 νοῦ Ὁ πιιβὶ ποῖ ὃθ ἰαἴκοα ἴῃ [Π9 ΒΘ 56 
οὗ δ ορίδίϊνο Γεϊ τ (ἰδὲ 1 ταῖϊροιϊ σο0). θὰὶ 88 ἃ 



284 

ὑδάμνε ποΐ τ ΡΟΪΎ τηϑηἰο᾽ ἃ τηδηϊοδἰδιϊοη δ οἴ 
οἷν, Ὀαι δἰ8οὸ ὑμὸ εδϑβϑῃι δὶ ἰάθβ, (86 ὙϑῪ δι!Ὁ- 

βίαποθ οὗ Π6ΙΡ ᾿ἰ8ε]. Νονν τ μῖϊὰ οὴΘ ΖΔ ροΐηϊ 
ἰο Εἰοδίαι 88 [89 δυϊδδβίδηοο δηὰ ἰάβϑδ οὗ ἐμαὶ δμεὶρ, 
νδἰοῦ δ6 δῃου]ὰ δεοὶς 0 διὰ δοκηον)οάρο, γοὶ 
ἰῃ ἃ ργαγοῦ Θ που]ὰ ἱδγαϊν βίορ ἴὸ δχρὶδἷῃ ΕἸο- 
Εἰ ἰπ ἐμ }8Β ΤΑΥ͂, ὯΟΥ πψου]ὰ Ὧθ ρυΐὶ οἢ {86 Βδῃ9 
Ἰ6ν6ὶ, δῃὰ 88 τἰ36 οὐ͵οοὶβ οὐ .εἰ8 ργαὶβο, ἰ8}9 τηδῃὶ- 
ζοδιδίίουδ οὗὨ Ὀὶνὶ πο μ6]Ρ δῃὰ ἐμὰ ρβογβϑοῦ οὗ ἀοὰ 
Ηἰπιβοῖ. [ΓΑΙΈΧΑΝΡΕΒ: “᾿ϑαίναίίοπ, ἴγτοαυθηῖ ΟΥ̓ 
Θοταρὶοίθ ἀοϊίνογαθσο. ΖΠ]} 9 μαοα, ἷβ ῥχορί(ἑουϑ 
δουπίθηδοθ ΟΥ διρϑοί, νι δ᾽ υδίοη ἴἰο ἰδ9 
Ὀοποαϊοιίου ἰῃ Ναπι. νἱ. 26, 20.".--͵ὁ. Ε.] 

ψον. 6. ΜΙΥ βου] ἰδ οδδὶ ἄονσῃ υἱτ τ τ26. 
Ιῃ τἷ8 Βοσί ποΐης οὔ [89 δοοοηά δβίγορμο, γγν9 Βα ῦδ ἃ 
τοηονοα δοσουμὶ οἵ (ἢ9 ΒΔ  πιῖδι᾽ Β βίδίο οὗ πιϊηὰ, 
ψδϊΟὮ 598 ἰδ δύ ᾿ῃ Βρὶὶ6 οὗ Πὸ 50][-δΔἀὐτῃηομί οη 
δηὰ ΠΟρΘ δἰγθδαῦ οχρυθεϑοὰ, δἰ ἀο᾽θοίΐοπ διὰ 
Ὀητοϑὶ ογῸ ποὶ γοὺ Ογογοοῦιο; μα δίγϑϑδιῃ οἴ 
ἷβ οοιεἴογίδοϊο μου ρδ δὰ [δοἸϊ χ8, ἐπ τοδυ]ῖ 
οὗ εἷϑ Βορο ἰπ ἀοἀ, ἀϊὰ ποῖ δἰ ναὺβ ον οὐ ναγὰ 
ψίτῃοαυὶ οὐϑινσιΐοι, Ὀυϊ δὰ 18 ΘΟ δὲ ΝῸ]} δϑ 
ἐϊ5 δοοά-ἰἰ46. Βυΐ 88 Ὀοΐοτο τὰ σ. ὅ 8:9 ἸΩΟΌΣΠΘΡ 
τοοδ)]οὰ ἴἰὸ πη ἃ νὴ ῖτ ἃ τιϊχί το οὗ βοάμοθβ δηὰ 
ἿΟΥ δἷδβ ἔοσιαον ἔδβιϊνο ᾿ουΓΠΘΥΒ (0 {89 ἐθπιρ]6, 80 
ΠΟΥ δρϑία, ἱπου ἢ δὼ οχὶϊο ἴῃὰ ὁ μοαίμϑι ᾿ἰδπὰ, 
δηα Ὀδηϊδιυιοαὰ ἔγοιιη (19 Βδῃησίυγυ, π6 τηδὶπὶδὶ}}8 
οοιμπαπίου νὰ αοα. Οαϊνὶπ᾽ 8 ὀχρίδηδίΐου οὗ 

3-» ἴα (89 80η80 οὗὁὨ ““᾿ποΓοΐοσο, θθοδυδε,᾽ ἴῃ 
πο 9. ἷδ8 ἔο]ον δα ὉΥ͂ ἸΩΔΏΥ Θομηπιθηίδίογα, 5 
Ὁπρτγϑιητηδί οὶ, δη ἃ ταλῖζοθ {86 ΓΘ ΘΙ ΌΓΔΏΟΘ οὗ 
αοἀά ἰῃο οδιυβο οὗ 9 βαύάποϑβ οὗ (πο ροοὶ, τ 1] 
Βοοτιϊηἷ ἔογβαΐκεπ οὗ πο ογὰά. Τμο ἰοχί, ου 
(6 ΘΟΠΙΓΔΥΥ, Τη8 68 ἰδαὺ τηρηίῖ] ἀθργοδβίοη 
μοῦ ατὶϑοβ ουἱ οὗὨ ἷβ ονη μοὶ ρ᾽εΒθη 688 δηὰ ἢ 5 
οοῃδβοΐουβ ποοὶ οὗ αἷὰ ἐμ δυο οὗ δΐ8 γοζωθῖ- 
Ὅγαποα οἵ ἴπο Ἰ᾿ἰνίης αοα, Οορ. ϑοπδὰ ἰΐ. 8. 
10 Ὀοχίπαΐης δηὰ οϑηά οὗ {πὸ ᾿ἰμθ ““τ6᾽ δηὰ 
44{Π|660᾽᾽ Δ΄ δηιἰμοίϊο. 

ἘτοΙΔ ἴ86 ἰδηᾶ οὗ δοτάἄδῶ.---Τθ ἸΟΘΔῚ ΠΥ 
8 ἱπαϊσαιθὰ 28 Τγαπβ) οσάδηϊο (υποϊθδῃ, 908}. 
Χχὶὶ. 19. Ὀθοδυθα μθϑι ἢ 60} ὉΥ (δ ρῃγαθθ "" δηᾷ οἵ 
ὑ.6 Ἠογηλοηίίε8.᾽᾽, ΗθΓπιοη τγ88 88 Ομ υδοίογι ϑιϊο ἃ 
ἔεαϊυτο οὗ ἐμ Ττδῃ9)οτάδηΐο γοζίο ἃ8 ΤΟΥ 88 
οὗ (μ6 Οἰδ᾽ ογαδηΐο, 8. ᾿Ἰχχχίχ. 18, ἑ. 6., 89 Ἰαπὰ 
οὗ δῆδδῃ ἴῃ ἰδο ϑίγὶ οἱ δοῆβο οὔ (Π6 πογάβ, ον ἐδ 
Ἰαπὰ οὗἉ [μρὈδηοῦ, 708. χχὶϊ. 1]. ΤῈ ρῥίυταὶ Ηθγ 
τοοαΐπι ἰ8 πο 6 ἴῃ αἸἸυδίοῃ ἰο ἐμὸ ἐνο βυτ)- 
τη (5 οὗ Ηθγηιοη,Ἐ Ὀθοδυδθ {Ππ|6 6 18 0 Γϑδϑοη ΜὮΥ 
νο Βδουϊὰ ᾿᾿πϊ} (86 Ἰοσα! τ ν ἰο ἐπ 9 πον ογη δἰ ὁ 
οὔ μὸ τηουπίδίη, δὰ ἐδ βουγοθα οὗ ἰμ9 Φοτάδη, 
θὰὶ ἐν 18 ϑπιρίογοα Π6γ9 ἱπ 8 Βθὴ80 ΔηδΙοζΟῦΒ (0 
αἱ οὗ ΟὟ »Ζ, Ι,ον. χυῖϊ. 7 (σοπάογοὰ ἱπ Εὔὔῦῆ 
ἀ6 7118) δηὰ Βα), 1 Κίηρϑβ χυϊΐ. 18, δἰ 6. 85 
μανίηῃς 8 γεργοβθηίαιίγο προδηΐηρ, (Ηδηρεί.), ΟΥ 
85 8 ρῥίυγα! οὗ δι] βοδίϊοα (6 ἀτῖ6}}}, δῖ βοθ 
Ηογου πῖϊι 8 τα! σοῆθ ἤωσ ὀχοθοὰβ ἴῃ 
Βοίκοὶ 41} (86 οἶον ῥϑαΐζβ οὗ ἐϊια ϑουι- Εδδίβθγη 
Ῥονίίου οΥ Αὐἰϊ-οθαποῦ. 86 ργϑοῖβο τοδί θῃοθ 
οἵ (μ6 Ῥβδ]υυϊδὶ ἴδ ἱπάϊοαϊθὰ ὃν ἰπ8 νοτὰβ ἽΠ 
ὝΨΡΥΟ, (εἰς, 11] οὗὨ 1 {0}6Π.688) ποὶ 89 Ζοαν ταϑη- 
εἰοηοά, θη. χίχ. 20 (ὕει.) υϊ δοπο πιουπίαϊπ 
ὝΒο86 πδμθ ἰδ ΠΟῪ ὑπ κηοτῃ. ΤῈ ΡἢΓ880 ὁΔ}- 
ποί Ὁθ ἰδίκο 88 ἰῃ δρροδί(ἴοα πίιἢ Ἡοσίωοα, ποὶ 
πε το τσ εσ σως πο θοον ὩΣ σκτος 

. ἥρως κἰκιληεῖς δοῦοὶ δ ΒΗ ΚΉ, οὐ Ἠδγιθοῦ, ἰδγ ὑοίοτο 6. 
Δ 8 Υἱὸν οὗ ἵἱνο οἵ ἐδ αν ἐκβαρκα βΒυπληινἱῖΣ ΟἹ δοοοῦος 
δ ἡῤ ρα ἰι κι ῬΓΟΙΑΌΙ πὴ ἡ ἴῃ ΠΥΠΡΙΗΓΟ » τὰ τιητὸν οἵ 

6 Ἠδεγηιοῦ » βαρ τ. ὦ. ἘΠ 16.6.8} ἜΘ ἣ 

ΤΗΕ ΒΕΟΟΝΌ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙΜΆ. 

ΟἿΪΥ Ὀθοδῦ86 {Π 9 τοΟΡὰΒ ΓΘ ἴῃ 18:9 δ ῃροϊον, Ὀπὲ 
Ὀοσδῦδο {μ60 ὁουϊά Ὀ6 ΔρρΙ θά ἰο ἐμα Ἰἰοῖγ ἢονγ- 
ἴΏΟΠ ΟὨΪΥ͂ ἢ δὴ ἰγοιΐϊοαὶ ΒΘ 80 ̓ ἠρφενμμα Ηεῶμρεὶι., 
ΒΗοῖϊλ.), ΟΥ 88 οοπίγδοιίϊηρς 1ἐ δοηἰοειρί μουν 
(πιοουπίδΐη οὗ οοπίοαρί, Ηυρί6]4) πὶ Ζίοι, διὰ 
ποτ 18 πὸ δυϊάδποθ τπδὲ (μ9 Ροϑὶ δὰ ΔῊ δυο 
ἰάοα ἰπ ἷ8 ωἱηὰ. Ὑοῖ Ἰδοῦ δᾶγο ἰδβουρσῶὸϊ (δὲ 
Ζίου, νϑΐο μι 1}6 ΜΑΤ δΙΟΆΠΥ βαμαδὶο, ἰῃ 1.8 πο Σὶ 
Τοϊδι 8 ἴδ δυγραδδοὰ 8]1} οὐβὸσ τηουπίδίηβ, 8 
τωθδηΐ, 8.0 ΟἸἰβδυδυβου δηὰ Ηἰϊσξὶς οχρίδϊη ἐδ 9 
Ῥίιγαδο, Ὀπὶ ὁδοὶ οἵ ἐμ θῃ} ἰῃ ἃ γϑσῪ αἰδοσγοῦί νυ. 

Εον πὰ ]]9 {π6 υδ6 οὗ (6 Ῥτοροδί(ίου Ἴ9, διὰ ἐΐ8 

οοπηθοίΐου ᾿ῖ ἌὩΙ, ὙΟΡῪ Ὑ6]1] αρτοὸθὸ νἱὶ (89 
δϑϑυϊηρίίοη ὑπαὺ δὴ [δγϑοὶ 6 οχὶϊοα ἔγοιῃ Ῥα168- 
ι(ἶἰπ9 δηὰ 86 “11{{190 τηουπίαϊῃ ᾿᾿ Ζίοπ (ΟἸ8}.), 
βου ἃ Βαῦο τοιμ οι δογοὰ Φομοναι, γοὶ Π6 ἀ6- 
βογὶ ριΐοῃ οὗ Ῥαϊοβίΐθ 89 {η9 ἰδῃὰ οὗ οτάδῃ διηὰ 
(6 Ἡονπιοηἑ(685 ἰ8 ἰηδατ δῖ Ὁ]Ϊ6.0Ύ Το ἰγδηβ᾽δίϊοι 
Ὁ ΨΏ110 1 τοιποῦον ἰδθα, Ο ἰδοὺ Ἰ᾿ἰ{1160 81]}}"» 
(Ηἰ ῖκ) τοαυϊτοβ 8 ΔΥΌΪ ΓΑΡΥ σμδηρο ἰδ ἴδ ἰοχὶ, 
Όγ δἰγὶ κίης ουοὐ 180 ῥγαροδιτἱο Ὀοίογο ὙΠ, δὰ 
εἰνίπς ἰο {ὸ τογὰ χοπὰογοα “Ἅ ἐδογοίογο ᾿᾽ (89 
86289 οὗ ““ Ὀθοδυ80.᾽ Το οδοΐοο οὗ (δΐβ Ρθγαδ6 
88 ἃ παῖη6 οὗ Ζίοη, δΔοοοτγαϊηρ ἰο ἐμ18 ἱπίογργοίδ- 
ἰἴοῃ, πιυδὲ Ὀθ [ὉΣ (86 ΡΌΓΡΟΒΘ οὗ ῥνγθβδοη(ἰῃβ 
ϑιγοηἷν ἴ[Π0 σοηίγαϑὶ θείου Ζίοη δηὰ Ηδγποῦ, 
ψ ΠΙΟΣ δοοοταάϊηρ ἰο (5 Αταδὶο δἰ γι ο] ΟΥΥ πιο 8 
ἃ ἸΟῪ πιουηϊδῖη. ΑἸ] (μ6 σοοχγδρἶοδαὶ δὰ ἢ ἷ8- 
ἰοτγῖοδ] γοϊδιϊοηβ οὐ ἰδ 986 {νγχἴόῸ ΡΪδοο98θ ὅτ υἱἱοΥ]Υ 
Ρογυοσίοα, {ἢ ψ δυρροβο ἰμδὶ ΗἩοσγπιοηΐπι ((86 
Ἰο τπωουπίδἰη) ἰ8 ΔΡΡΙ θα ἱῃ ἃ ΒγΥρϑυ 0] 1ο Β686 ἴο 
(86 1119 οὐ πίοι 9 Θρυβαΐθι βία πάβ, ὈΥ βοὴ Οὴ6 
ὙΠῸ δαὰ Ὀ66η Ὀδηϊδιιθὰ οσ δὰ βοἀ ἰο (Βδι(οΒ 67) 
(86 Ἰοῖν, τα σῪ τορίου Ὀογοηὰ Δοτγάδη, διὰ ψδο 
{πο γθ ΟΧΡΤΘΒ568 ἷ8 Ἰοηρίης ἀοδῖτο ἔοσ ὑπὸ Βου86 
οὔ Θοἀ δηὰ δἷβ παϊΐτο "1118, ἰὰ 86 τογάβ “6 (6 Γ6- 
ἴοτο Γείηϊς οὗ [μ99, ὕγοιῃ 90 Ἰαηὰ οὗ Φοτάδη, δηὰ 
οὔ 16 δἰρκὶ τρουπίδίη ἔγο ἰ6 811} οΥ͂ 111116- 
Ὠ988.᾽} 

γον. 7 θϑθορ οδ᾽Ἱϑῖῖ ποῖο ἅθ66Ρ᾽. ---ὈἸΠ ἴῃ 
811} οὐδοῦ Ρ]δοοϑ ἀθηοΐίθβ ποῖ ἃ βίηχὶο ὈΪ᾿ον, Ὀυΐ 
186 οοῃέι δορὰ ποῖδε οὗ ἀθορ ᾿βδίοσϑ ἴῃ τηοϊΐοη. Τδ6 
ἴοτοθ οὗ (Ὠὸ ρῥθγδϑδο Βεσθ, 1168. ἰῇ ἰΒῖ8, ιμ8ὲ (Π9 
ἴδοι οΥ̓͂ 056 ἀθδρ Ὀεΐπς Βοατὰ ὉΥ δῃοι μον ἰ8 ἀθ- 
Ῥόμπάοαῃϊ οη, ΟΣ '8 δοηποοίοὰ πὶ, (Δοοοτάϊης ἴο 

(86 80η88 δδδίβηοα ἰο 7) ἱμὸ βτϑδαί παίθγίδ]]ο 
νοι αοἀ ϑθθ. Τδ6 ἰπαχζο, ἰμογοίογο, 8 ποῖ 
[μαὲ οὗἩἨ ψανοδ γυβΐηςς δή ὁδοὶ οὐδοῦ ἰῃ γδρίὰ 
βυοσσοβδίοιι, Ὀυὶϊ ἰπδὶ οὗ ἃ τιὰπ ἰῃ δὴ δΔΌΥΔΒ οὗὅ 
ΝΘΙΟΣ ΏΟ86 τοδυίηρ ᾿οἰποὰ πὶϊῃ [6 γυοΐοα οὗ 
ὉΠδ660 8} δῃά υππχοαθυγοά οδίαγϑοίδ ἔργο 8868 ἃ ΐἷ πὰ 
τὶ! ἢ 8 δ6η86 οὔ χγοαὶ διὰ ἱπιπιϊποοὶ ἀδηρον. Ἐμδο 
Συδὴ δὰ σόδῦ δὶ οὔοο δχοίϊίθ διὰ διυρὶ τ μΐτω. 
ΤΏΘΥΟ ἰθ Π0 Ῥτοοί ἰῃ 2 Άδπι. υ. 8, ἰδὲ ὈΥ Ψαζεγ- 
αἰ ἰδ ταϑαῦΐ ὨΘΑΥΥ ΒΠΟΉΘΓΒ ΟἵὗὁἨ Γαΐη, δυ ἢ 86 
ταϊ κυ τοιιϊπὰ ομ9 οὗἨ (μο ἀοϊυρο (γαίδΌ., ατοί., 
αοῖον, Ηοδηρεί.) Ταὶ γογδθ ἐδ ὙΘΡῪ ΟὐΒΟΌΤΟ δηὰ 
γδυϊουϑὶγ οχρὶ αἰπϑα, Ὀυΐ (6 ΗΘ ῦτον πνογὰ ({π 6 
τοηδογοα “ κυξογ᾽᾽)) τ Βίοἷ ἰ58 ἐοαπαὰ ΟὨΪΥ ἰπ ἐδ 6866 
ἔνο βδβϑδδᾶβοβδβ, ῬΥΟΌΘΟΌΪΥ ἸΘ8ΏΒ 8 ἩΔΙΘΓΙΆ]] ΟΥ οδίδ- 
τοί (Ἐν α]ά, Κὶ δὶ). [ΑἸΕΧΑΝΡΕΒ: "ΤΠ Βϑῆϑε οὗ 
ποίοΓία}}5 ΟΥ σδίδγϑοίθ, δ βου δυρροτίοὰ ὉΥ 
δηοϊοπὶ τογβίουδ ᾿88 50 Τουπάδίτοι ἰῃ οΕἰΥΠΒΟΙ ΟΚΥῪ 
ΟΥ υ88,6.᾽ ΒΑΆΝΕΒ: ““ἼΠΟΓΟ ΔΙῸ {0Ὸ ζΌΓΏ8 18 
οὶ ἰσαίεγερουία ΟΟΟΌΡ ἰῃ 86 Εδϑοὶ. Ὁῃο οὗ 
(οπὶ ἰ8 ἀοβοστί θὰ ὉΥ Ὧν. Ἰβουδου, δε [δοὰ 
δηὰ Βοοῖι, ἰ. 498.---Τὴο. ΑΥΘΔῸΒ 08]] 1ξ φαία, τε, 8 
νγϑιογβροιυΐ οὐ Ὀυγβίίΐης οὗ ἃ οἰου. [ἴῃ ἴ89 Βοὶᾳἢ- 
Ὀθογβοοὰ οὗ Βοεῖῶοι 1 βατὸ υἱιποδδοὰ ἱξ σορϑαὺ- 



ῬΒΑΙΜΒ ΧΙΙ͂. ΑΝῸ ΧΙ, 

οὐϊγ, δῇ ἃ νϑ οδυρμμὶ ἱπ οὨ9 15ϑὲ γοδι, νη ϊοὰ ἷἰπ 
ἄντε πιϊηἰ 65 δοοάοὰ (6 ποῖα πουπηϊδΐη 5ἰάθ, δπὰ 
οὐζτι εὐ ο΄ νι δίονον (μ6 ἐπαιυϊ που ἰογγϑηίθ δα- 
εὐαθηίεροι, 88 ἐΠπΠΟΥ ἰοαροὰ τὰ ϑαγ ἀονῃ ἰπ ΠΟΙΘΥ 
ε1808568."---Φ. ΕΒ] ο πορὰ ποὶ, ΒοΥΘΥ͂ΘΓ, 
ΒΌΡΡοδΘ ἰβαὲ ἰ6 πον} }8 δῦὸ ἰἴο89 οὗἨ {6 
[5818 ΒοῦτσοΙ οὗ {:|9 Φογάδῃ πθαὺ Ῥδπθδβ (Βϑηβ68) 
98 ἰδ δουίἐ 8.6 οὗ οτεοι (Βοδίπϑου, ΒἰΌ. μ6- 
βεδγοι δ, {1,809}, ποῦ [80 οαἰδιδοίθ οὔ (89 [δ͵κ0 
Μαεενῖῦ, ν ἢ ΐο τὸ ἔγοπι 60 0 80 ἔθει πἷκὰ (Υ εἰ- 
διεῖπ ἰὰ Δρρθηάϊχ ἰο οὶ  ἰζϑο οὐ Φοῦ, 824) δηὰ 
Δ δἰ ἰο Ὀ6 ὑμΒῸ ΟἿΪΥ Οἴ08 ἰῃ ϑ'γιῖα. ΕῸΣ [Π68 
ἐεδίζη οὔ πὸ Ῥϑα]πιῖδί ἰ8 ἰο ασἷγο 8 ποὶ 8 ζ60- 
Κτλρυΐο Ὀὰὶ 8 βυιθοὶο41 ἀσβογὶ ρίϊοῦ οὗ ὶβ βὶ- 
ἰπδιΐοη, δηα οἵ 18 ζ6 6} 1 48 δὶ 0} (ἰπ6. 

γεν. 8. Τοῖ [80 ᾿οσᾶ 7111 οουιλδῃ ἅ. --- 
Μίοϑι ἘΣροβί[οΟγ5 δίηοο Κι ϑἰΐ, ἐδ ἰ πἶς τὶ ἴῃ [1λ686 
ποράβ, (ηὴ6 ῬΒ8] ι͵5ι, δα ἱῃ γὙὸν. δ, Γ60608115 818 68 Ὑ- 
ἰερ στδοίουϑ οχρϑυίΐίθιοοθθ, δηὰ οοηϊγαϑὶθ {Πθπὶ 
αὐτὰ εἰ5 ργοβϑης ἀσθδιϊει( ὁ, [89 ραϊπΐαϊ 8659 οὗ 
πο ἰδ ὀχργοβδδοὰ ἰῃ ἰἷθ σοιηρὶφίη!, γον. 10. 
Βαὶ βασι ἃ δομίταβὲ οὔ Το δπὰ ΝΟῪ, ἐπ ἰδ ἰδ 
οοβηροίίου, 85 ΟδΙ Υἱυ, ἰβδαϊεὶ, δὰ οὐδοῦ δαιηὶὶ, 
ποῦ ϊὰ αν σϑαυΐϊγοα, δὲ Ἰοδϑὶ ἰπ τορ. 9, ἰῃ6 ρμοῦ- 
ἴδει. Τὸ ἰδῖκο {80 ἱπιρονγίοοί οἵ γον. 9 δὲ 86 ὕσο- 
δοοὶ ἰῃ τοῦ. 10, ἱβ ΠΟΥ ΔΥΌΪΓΩΥΥ, δηαὰ ὑπ6Γ0 ἰδ 
80 ὑορἀ 0Υ ᾿ὺ ΠΘΓΘ, ἐπ ΒΙΠ ΘΟ} 88 (6 Γο 5 50 ΟΥΪ- 
ἀδηοθ οὔ ΔῺΥ διηι μθ58ι. Αμκδὶη, ποίΐπον ἐμ9 
δοαποοίΐοι ὨΟΤ ἐπ6 φτδιρηγδίϊοδὶ Οχρτοδδίο ΜΔῚ- 
[δ8[5 (9 οχροδβίτ οι οὗ δοϊϊίζδοι, ἐμαί, ὁ οοπᾶ- 
ἐφηιὶγ οχροοίϑα δπὰ ποὶ αἰδίδης ἐδ οὗ Ὀϊνίηθ 
ἔτλοο νου]ὰ ὃὉ6 ζ0] οποὰ ὉΥ ἃ πἰχῶι οἵὗὁὨ πο ηκ8- 
Εἰς, α εἰσ τοπαάθγθα 80 ἰογίαϊ πὶ Ῥδα πὶ 
διὰ ὮΥΏ)Π8 οὗ ῥτδίδϑο, ἐμδὲ {1:6 ὀχυϊίης Ρβδί δὶ 
πουϊὰ Ὁθ ὉΏΔΌΪΟ ἰ0 8166. "ΒΑΥ ᾿ διὰ ““ πὶ ρει» 
878 ποῖ 0 ὉΘ [ΔἸΚΘΩ ΠΟΙ 88 ΒγμὈοἷΒ οὗὨ ἰΐπη98 οὗ 
Ῥτοδρεγίγ δηὰ οἵ δἀνορεϊ γ, θυ 88 ἃ Ῥοοσίΐσαὶ ρμδᾶ- 
ΤΆΡΟΏΓΔΒ6 Ὁ ἰδὲ Μ ἰοῖ 18 σοπιϊηυου, Θοπδιϑηὶ 
(Βδηρϑι., Ηρ} Τὸ δδοϊχπιηθηΐ οἵ ἐμ9 κἰἐϊ8 
οἵ ἀο4᾽8 ζχγβοθ δὰ (89 Ῥγαγογβ δηὰ βοηρϑ ἩΔίσΣ 
ΒΟΥ 681} ἔογι, ἰὸ ἀϊβογϑης ἐΐπιθ8, 625 {16 
Κτουῃὰ ἴἰο εἰδηὰ οβὄ. 760 πῃοὶο βοηίθῃοθ ἰδ Δἢ 
ἐχργοδοίοῃ οὗ ἰδ 6 Ῥβα] π|ῖϑι᾽ 8 Ῥγοϑϑηΐ βίαίο οἵ 
ἰδ, ποῖ, 48 Προ] ιι80}γ δα γ8, γγ8ϑ8 ἃ τοϊχϑᾶ 
006, Τη5 ΥἱἹΟΊΨ 18 ῬΓΟΙΌΓΔΌΪΟ Ὀθοδῦ89 δολίτολ ἀθ- 
ποίε8 8 δοὴρ οὗ νῃῖσι αοἀ 5 186 δυίδον, (Η θῃκ., 
Ηυρῖ,, )οῦ χχχγ. "ἢ ΤΘΙΒΟΥ ἰθδὴ οη0 οὗἠἨ ἩΔοῺ 
θοὰ ἰ8 ἐμΒο οὐ͵οοὶ (Ηἰιεῖχ, θ61.); διὰ ἰοβδαλ ἴῃ 
δρροδιιΐοη τὶ τ δολὲγ πϑοὰ ποῦ Ὀ0 ἰδίεοῃ ἰῇ {πὸ 
Ἰϊπειιϑὰ βοη86 οὗ ἃ μοι ΐου ἀγράσν ὯΟΣ' ἐπ ἐδ9 
ἰδοῦ 86η86 οὗ ἃ ῬΓδΒΥΘΓ διὰ {ἰιδηκθρί νίη, β'ῃ 69 
Βα ἰδ9 ΤοΥθο8 ἰπαὶ ΓΟΪΪΟΥ ψγ)ὸ δᾶγθ ποί ἐμ 
ῬΓαγον ἰἰβεὶϊΐ, (αὶ μη κογ), Ὀὰὲ ὁ θρϑοίπηϑη οἵ 
ἰϊ ἬΒΈπκν:) 8 δρΘΟΙ 65 ῬΥΟΥΪΩβ ὑπαὶ ἰπ πα 
αἰάδι οἵὗἨἉἁ μἷ8 ἰγοι Ὁ165, δηὰ ἱμπουσὶι αοἀ δ8δοπιοὰ 
ἰο τὸ ζογβδίκοαια δἷπι, 86 μίουβδ βίῃρος ᾿ιδὰ 
γεοοίνοά χῦδοθ δ8 ἃ ΠιΘΒΒΘΏΔΟΡ ἤγομι ἀοὰ, δηά 
ῬΓΆΤΕΣ 85 8 αἰἵι οὔ Θοἀ, δο ἐπδὶ μὸ ΚΩΘῊ ΠΟ (0 
εἶεδνο ἰο θΘοἂ δὲ πὸ αοἀ οἵ ἷ5 ᾿ἰΐο, δὰ ἰο γοϑὶ 
προῦ Ἧϊΐπι πιιὰ ἃ ὅγε ἔδὶ ἢ, 88 ὉρΟΏ ἃ σοοῖς, τ ἢ 1}}6 
δια (ἰἰ6 ἐοοδίπς διὰ γοδτίης νᾶγοθ. 70 ϑ'γγίδο 
ἰεχὶ δηά ἰμδὶ οὗ δοοὸ οἶμος Μ88. “ἰο {δ8ο ᾿ἰνίης 
Θοά," ἰθ ΡΥΟΌΔΌΙΥ ΟὨΪΥ 8 πιοάϊδοαίίοη οἵ γοσ. 3. 

δοῖιθ Θορίο8, Υ. 1]--ΡΟΡ ΒΔ Ρ8 88 Δ ΟΧΡ  δηδίουυ 

οὐττϑοιίοη---Ὀορίηθ ψῖ( ἢ 3 ΒΒ (ΒΘ6ΙΒ θββθηιΐβ]}) 
ἱποιεδὰ οὔ 3 σαρίι. [ἐ ἰδ ποὲ δαϊὰ βογο (δαὶ σε - 
Ῥτοαεὰ δῃου]ά Ὅο δἀάοὰ ἰο ορρτγεϑείοπ, Ὀαὶ ἐμαὶ 
186 ὁῃς διου] ἃ ἰπ ΒΟ ὙΑΥ͂ ὉΘ 8ῃ οἴἶοοι οἴ (6 
δίμοτ. ““Ορρυεβίοπ᾽" ἀο68 ποῖ ὨΘΟ0888}}}γ (ΗΠ ῃρ- 

28ὅ 

δι" .} Ἰη68} “ἸΌΡ ΟΣ ̓  (Θγτη., Α4υ}}.}; ἰξ ἰδ 
ἰο ὃθ ἰαἴκοη ἱπ (8 οτἰ κί 8] 5686, 88 'ῃ (Π 9 ΑΓΔΌΪΟ, 
δηὰ ἴῃ Ρεϑ. ᾿χὶϊ. 4: Ἰχὶχ. 21: [886. χὶνὶϊ. 18: 
Εχοὶς. χχὶ. 22.0.0 ΓΑυεχανυξε: “ΤῈ θίγους 6Χ- 
Ῥτοϑϑίοι ἰῃ ἰδ τὶ οἷδυβο, γοΓ. 11, 8 ἱπίοπάθὰ 
ἴ(ο ἀδῃοὶθ δχογυοίδιϊης ρμαϊη."--ὖ. Ρ. 

Ραβ. ΧΙΠΠ. 2. ὙΨῺΥ Βαδκὲ ἴδου ἔοσδαϊῖςθῃ 
1Ώ9.---Τ ὁ ΟΥἸ αἰ. 4) μόγο υϑθἃ 159 πγ υ6 ἢ ΒίΓΟΏΡΟΥ ἴῃ 
Ἰοϑδηΐϊηβ ἰμδ ἐμαὶ ἰῃ Ῥϑ. χὶϊὶ. 10, οχργοββδίηᾷξ 
ΤῊ ΟἿ. ΙΩΟΓΘ ἐμ πὶ “ ἤογδα κί πα "ἢ ΟΥ̓ ““οαϑίίηρ; ΟΥ̓ 
[6 ῬΥΪΙΏΔΥΥ ταοδηΐης 5 “ἰο βίης," ““ἰο Ὀθσοπιθ 
Τποὶ,᾽ δῃὰ ἐΐ Βοτθ ΘΟΏΥΘΥΒ (0 ἰάθ8 οὗ ἰυτηΐϊης 
ΔΎΓΑΥ 858 ἴγοιι Βοιηθι ἴῃς Ἰοαίμβοσιθ. [Ι͂ἢ {16 6 Σ- 
8 ἰδηκύυηρο ἔμοτο 8 Ὡ0 ΤΟΣ Θσχβοι Υ ΘΟΥΣΘ8- 
ῬΡοπάϊηρ ἴἰο ἱἰ, ΚὉΓ υεγϑίοδεεη πὰ νεγεοληιάλέη 60ῃ- 
ΥΟΥ͂ ἃ αἰ ογοηί ἰάθ86, διὰ ἀο ποῖ δυὶΐϊ (9 ΡὮΓ889 
“ (σα οὗ ΠΥ δίγοηχίι,᾽" πθϊοῖὶ 18. Ῥαγα 1161 (ὁ 1ῃ9 
ΘΑ] ϊοῦ υϑοα ΡὮγα80 “Οοἀ οὗ ΤΥ τοοϊ."---Τ89 
“«ἀροοϊ{] τὰ 8 .,᾽᾽ ΟΡ “δὴ οὗἉ ἀδοοὶϊ,᾽᾽ τυϑὶ ποὶ Ὀθ 
ἴα κ6 88 ἂἃπ ἰά64] ρεύβοῃ, δυΐ 88 δῷ ἱπαϊ νυ] χζοὰ 
ἴοθ, ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ 1} σοί θῃοθ 0 δΟΙ.6 0η9 Βροοΐα ἶγ 
Ῥτοπιϊμθηΐ θηθιην. Υἱοιγεὰ ἴῃ σδοηποοίΐου νὶϊ 
μπ6 Ργουϊοῦθ ΥΟΓ808, (Π6 Ἰοσα Υ̓ πα ϊοαίθβ ἐμαὶ 
(8 ΟΡΡΟΒΕΥ Μψὰ8 ἃ Βοαίμβοη. 718 Βοδι οἰ δἢ 
ΟΒΑγδοῖοῦ, ΒΟΤΘΥΘΡ, του Ὀ9 ἰπίογγοα ποὶι δον 

ἔγοαι ἰμὸ ποτὰ "2, ποῦ ἔγόα (9 δα)ϑοίϊνϑ 

ὙΌΠ ΝΟ), “ ὌπρΟΑΪΥ,᾽" ἤοσ ἐμ γϑὶ νοτὰ ἀθηοίθθ 8 
ΤῊ 835 Οὔ ῬΘΟΡΪο, 88. ;. 4, δηὰ (ὃς δα ͵οοίίγο ἀο68 ποὶ 
οὗ ὨϑοΘδΒΙΥ ἀθὴγ (ποεῖν ἸΘῪ ἰοπνασγὰβ Οοά, ὃυὲ 
ΟὨΪΥ ἰδοῖν κατγδοΐουϑ, Κἰπά, δηὰ τηογοϊζα] σοηάυοί 
ἐοτναΓὰϑ τη 6 ῃ.---Τὴὸ ἩκΗΐ ἴδ ἐπα οὗἩ Ὀἱνίης ρτδοα, 
νοι Στ ἶ 65 ἃπὰ σμ ΘΓ ἴδ9 πὶραὶ οΥ͂ ΤΊ ΒΟΣΥ, 
Ῥᾳ. χχχυὶ. 10: δηὰ ᾿ἰ ἷἰβ δοηΐ ννὶἢ ἰμο 7γμίλ 88 8, 
Ῥὶεάρο ἐδμδὶ (μ9 Ῥγοτιΐβοβ οἵ ἐ6 α᾿ τ Δ] α οὐ 5}}8]] 
δ Ῥογζογιηοθά, Ῥ8. ᾿ἱνὶϊ. 4, διὰ ἐμαὶ ἐμ ον 9 
ῬΘΟΡΪΘ6 8}}8}} Ὀ6 αὖ 1δδὲ Ὁσουραὶ ἰο Βὶ8 ον ἀγ6]}- 
ἱπρ-Ῥ͵δοο, ἔχοά. χυ. 183, [ΡΈΒΟΥΝΕ: “Πρ! δηὰ 
Ττυ} ---ἰ ποιοαὰ οΥ (88 τἸῆογο υϑυδὶ [ονίης- κἰπά- 
655 δηὰ Τῆῦἢ---ἰΠ 686 Β84}} Ὀ6 ἰἴο ΐἶτὰ, 80 ἢθ 
ΒΟΡΘΒ, 88 δῃρ6165 οὗὁἩ αοἂ, γβο 888}} Ἰοδὰ ᾿ἶτη ὉῪ 
(Π6 Βαηὰ ε1}} ἐμὸν Ὀτίης Βἷπι ἰο [86 ΒΟΙΥ τιοῦη- 
ἰδ. ῬῬΟΒΒΙΌΪΥ ὑθ 6 ΓῸ ΣΩΔΥ͂ Ὀ6 δῷ ΔΒ 0 ἰο ἐδ 
ὕτίπι ἀπά ΤἈυϊπΐη..".- ὁ. Ε.} - 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

1. Τηὸ Τὐνίπρ αοἀ δΔΊουο οδὰ ὕὈ6 ἐπ οὐ͵οοὶ οἔὮ 
ἀοδῖγο οὐ (9 Βηϊῆδη βοασί. Τὰΐθ γϑδυῃΐηρ δέον 
1.0 ζυἱνίης αοἀ σοι ργομοπάβ ἐμ ἀθεροϑί δϑρὶγα- 
ἰἰοηβ οὗἨ ἰδ ρνίουβ βου. θυγίης οὖν [16 οα 
ΘΑσίἢ, (μ}18 ἀοδῖτο δηἋ5 (8 Βαϊ δίδου ου ὈΥ͂ πρ6 88 
οὔ ἐδ9 δείβ οὗ αἰνίπηο τοτβΐρ. ἵΥ ἀδορτγίνοα οἴ 
{8.680 Τ68}}8 Οὗ αγΥδοο ὈΥ͂ ΔΩΥ ΟΧΙΘΡΏΔ] ἔοτοθ, {818 
δρὶ τ] Ἰοηρσίπρ ΟὨΥ Ὀδοοῦ68 [8:0 ΙΏΟΤΘ ᾿ἰπίθη86, 
δηὰ, ἰῃ 8 ῬΔΥ οὐ ἰο 6 πιἰδβίακοῃ, 10 νὴ}} τηδηὶ- 
ἴοβι 18 Ἰ᾿ἰνοὶΐοθθ, ἤδυνουῦ, ἀθριμ, δὰ ροῖγου. 
Οοπιυ πίοι ἰὰ ἰδ 9 ΡυὈ] 9 ψογβοὶρ οὗ ἀοἀ ἐδ ποῖ 
ἈΘΟΟΒΒΑΡῚΪῪ Θοτπ 08 ΜΠ αἀοἀ ΗἾ πι86]7, Ὀυΐ ἱϊ 
ἷθΘ ὈοΪδ δὴ ΟΧΡΓΟδΒΙΟΩ δπὰ βἰζη οὗ ἰἰ, δῃὰ 8, 
Τθ8 88 δηὰ δΒοὶρ ἰο ἰζ. [ ἷἰθ {8 Θδηποὶ οὗὨ ἐδ9 
Ὀτοοῖς, ἰΒτουκὰ νοι (π6 ψνϑίοσ ϑιῃοοί ΝΥ θονν 8, 
αἰϊδουΐ (86 ΒΟΡΡῚΥ οὗἨ νΐοι, Μ:|6 80] ὈδοοΙ.65 
Ἰἴκ ὁ “"Ἰαπὰ οὗ ἀτουχδὶ,᾽ δ. ἰχὶϊ. 2; δοὰ, ᾿ἰκ9 
80 Ὀθδϑ8ὲ8 οὗἩἨΪ8ο δοϊὰά ον ϑυσὰι οἱ Γοαπιϑίδ 668, 
ϊ ΡΟΥΘ. 95 οὗ ἰἶγϑί, 706] 1. 20. 

2.  ΘΈΟΥΟΡ (Π6 Ρίουδ ἤδη Ηπᾶὰβ εἰπιδο 7 ἷπ 8 
οοπάϊιΐου, ἴῃ το 6 ἰ8 ἱπάογοὰ ἤγοιη κοϊῃᾷ 
ο ἰδὸ ἢουδο οὗὐ ἀαοἂ, ποῖ θοθρ8 ᾿ἶπὶ διναῦ 
ἔτοτηα (9 οοπφτοχαίίου οὗ ἰἰο [ογὰ, δηὰ ἤτουι 
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υδίηρς ἰδ δρροϊηϊθά πιθδῃ8 οὗὨ ργδοθ, ἢθ ζδθεϊβ 
δηὰ γϑοορηΐζοϑ ποὶ ΟἿΥ (86 ρον οὗ [86 6ῃ6- 
τοΐοβ, οὐ οὔ {80 ουϊναγὰ τα ϊδίοτγίυ πο ἰπλὶ νὰ 
οοσϑδϊοποᾶ (δΐ8 1058, Ὀυΐ αἷϑο ἴδ: οἰιαβίθηΐῃρ 
μληὰ οὗ Θοά. 5 Βοῦγου 8 86 ἰηϊοπδὶ δα ΡΔΓΟΥ 
ΌΥ (86 υπ͵υθϑι Ὁ] 6 βοόγῃ οὗ [18 οῃθιΐθβ, οἢ 
δοοοιηὶ οὗ ἷ8 Βανίπηρ Ὀδοῦ ἀεδβογίθά Ὁγ αοά, 
ΤΟΥ 88 6 ἸΏΔΥ δυο τηοΓιιοα δυο ἀθα]ηρ δὶ 
αοὐ δ Ββδηᾶβ, δηὰ ρβαγιὶ ὉΥ {Π6 Βαὰ γεῖ δυγθοὶ 
Το ΘΙ γΔΠ6Θ ΟὗἨὨ ἰ)0 δρίγιίυδὶ δπἰογ θη 8 οὗ 
Οἶμον ἄδγπ ἰπ (86 ποῦδθ οὗἩ (6 Ἰοτά δηιὶ {119 
76] 8}10 οὗ Πὶ5 Ρϑορῖϑ. 

8. Τιε Ὀγοδὰ οὗ ἰδαγβ, Ῥβ. χχσχ. 6, ἰβουρῇ 
ΥΟΥΥῪ αἰϊδίαβίοίι!, 19 γοῖ Μ]οἸοβοῦι ἔοοά, βἶποο ἰὲ 
ΔΘΚΟΏΒ δηὰ τηδἰπίαϊ 8 ΏΡΟΓ δηὰ ἐπιγϑί [ῸΓ 
186 υἱνὶης αοά, δὰ {9 τηθδ8 οὗ δοπῃιαηΐοη 
νι Ηἰα. Βυὶ (πουχσὶ ἴπΠ6 Ῥίουϑ τηδῆ, ὑπο Ὁ 
Βιοῖι οἰγουπιβίδησοδ, ἰ8, 848 ἰὲ οΓΟ, ἀϊνι ἀφο ἑηϊο 
ἐννο ραγίβ, 18 ἀτί γθῆ ὨΟΥ͂ ἴῃ ἐἰ18 αἰχοοίΐ ΟΠ, ΠΟΥ 
ἴῃ ἐλαύ ὉΥ τιϊχοά δηὰ ουθὴ δηίδμοῃ δι ϊο [66] ἢ ζ5, 
γοὶ Βὲ ὅπλ! βἰγαρκίοθ ἰπτουχὰ δηθὰ δῦογνο δ]] 
ἰδ 6 ̓ ρυ 865 οὗ (6 δοβῆ, βυθάπεβ (ὁ υπτοβὶ 
δηὰ ἰπηρδίϊθποο οὗ 8 βοαΐ, Δῃὰ ἰοδγηβ (0 ἰθδῃ 
ὍΡΟΙ δπὰ (τυδὲὶ ἴῃ Οοα αοθθ. 7110 ΓΘ ΘαΥ͂ [ῸΓ 
ΘΑΚΠ698 5 ΠΟΡ6 πῃ αοὰ: δὰ (6 ρστουηι οἴ 
Βορο ἰ8 {86 δϑϑιιγεὰ 0811} οὗ (ἰιὸ Ῥβαὶ πιΐϊδί, {πὶ 
Οοὐ, ψὸ 15 8ι1}} λὲς αἀοὰ, ν}}} ἴπ ἀυθ ἐΐπια γο- 
ἀδοῖι }"ΐη), δῃὰ κἷνϑ Ὠΐτῃ δϑιι8ο ἴον δίηκίης ζογία! 
ΒΟΏ ΚΑ ΟΥ̓ ἀοἸϊνοεγᾶποθ. (ἢ ἢ.) 

4, Τοπιρίιαιίοηδ οαυδβοὰ ὉΥ {ΐπι65 οὗἩ ἰγουῦ]ο, 
δη (π9 σγοπίης ἰπϑοϊθθο δηὰ πυπῦοΓ οὗ 6η6- 
τοΐ6 8 8.6 ΒρΘΟΙΔΙΥ ατίονουβ, θη οἷα ἀουδίϑ δηὰ 
δΔησίουθ αἰιϑβί: 00}8 ἴογοθ ἰβοϊηβοῖγο8 δίγθϑὶ ὉΡΟΩ 
86 δου], πβοη ἐμ6 ζθοϊίης (μ4ἱ αοἀ Πὲ8 Γοτγβαὶθὴ 
Ὁ9 χαΐηδβ ἴῃ δίγοηχίη, ὑ8{1] ἰδ οὐθ γοδοῖθβ ἰδ) ὁ 
Ροΐηϊ οὗ δρρτομβοπάϊηρ ἰδαΐ γ171ὸ ΤΩΔΥ ὃ σηϑὶ ΟἹ. 
Βυΐϊ 80 ἰοῃς 88 (6 ἰεπιρίοἃ τηϑῃ 15. Δ0]6 Ὀοΐἢ (0 
ὙΘῸΡ δη ἰ0 ῬΓΔΥ͂, 80 Ἰοῃ 88 9 ὁδη ἰπίογννθανθ 
δἷ5 φιιοβίϊ οί 8 δὰ σοτηρ[ αἰ ηἰπβ τὶ ἢ ΟΣ ΡΥ δδίοῃβ 
οὗ ΓΑἿ18 ἴῃ Θοα᾽ 5 σγδοθ δῃὰά ἰγυ ἢ, ὑμθ6Τὸ 8 σοοὰ 
Ετοιπὰ ἴοῦ σοπδάρηοο ἴῃ 18 ὅη8] ἀ 6 σοῦ 69 
διὰ βαϊναιίΐοη. Εἔστοῃ ἰὼ ἰδθ τηϊάβϑὶ οἵ ἰγου Ὁ} 65, 
0 6 Ὀοὶΐονον ἰαγ8 Βοϊὰ οὗ ἀοἀ᾽ Β σγδοθ, 88 ὁ ζἰκαι, 
εοηΐ ὈΥ Ηἰϊπι 8459 ἃ ἰδϑίϊπιοηυ οὗ Η18 το ΓΟΥ͂, ἰο 
σοηῆτγῃ Ηἶβ δὶ {πα 655 πὰ ἐγυαϊ, δὰ ἴὸ ὃ9 8 
ευϊάο ἰο ἰΒοβ6 ψο βοοὶς Η ἴηι. 

ἩΟΜΙΣΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ. 

7λε εοιὔἴε ἰοησίησ 707 ἐ(5 λοπιε.---α, Ἦοτν ἴὰὶ 8 
διυδακοιηοα. ὁ. ἬΠ πον ἰθὺ ὶβ αἰἱγοοίθἃ. ςἊ. Βγ 
Ὑαῦ ἴἰ 8 αυἱοίθα.---Τ 6 Ὀτοαά οΥ̓͂ (6818 5 ὈΪ (ΟΣ, 
δαὶ ἰδ οἷοι ᾿ῬῬΒΟἸ ΘΘΟΠΊ6. ---ΠΆΡΡΥ ὑπ τᾶ τ 0 
ἔθοἷ5 ἢ ἰτ 86] (0 ὉΘ ἃ δίγ ἢ 6 ΟἿΪΥ ἴη ἰΠ6 πογὶὰ, 
Ὀΐΐ ποὺ ἴῃ [86 ποι89 οἵ αοἀἂ.---αἀοἀὐ πονοῦ ᾿οανοδ 
(Ὡ089 Ἧδο βρῇ ἔορ Ηΐπι νι πουΐ σοιμήοτί, ΠΟΓ 
(8590 ὙὙ0 8θεἷς Ηΐπιὶ ψὶ] που συ Δ} 66.--- δ ΔἸοπ ὁ 
ν0 δα8 βγβὶ δοῃηυῦϑοὰ ΘΓ Ο ΒΕ τὶς αΟοα, οΔἢ 
ΒΡ6αἷς σοπιογΔΌ]Υ ἰο ἷ8 οὐσῃ Βουϊ.---8'ο στοδὺ ἰ8 
πὸ Ὀϊοθδίη οοπηοοίοα τιῖϊδ (00 Βεῦνῖοθ οὗ αοὰ, 
(δῖ {116 ΠΙΘΓΡΘ ΠΙΘΙΏΟΤΥ οὗὨ 1ΐ σδη ἰζθορ ἃ ἰετηρίοα 
ΒοΟυΪ ἴγοιῃ ἀθβρδίγ.-- ὔῶῦο ογα δ μσ08 οὐ ἀϊνῖπο 
ὙΟΥΒΏΪΡ ἃΓ6 ἰ6 ΟΡοὰ ΟΠ δηη618, ἰῃ9 ογάἀαϊποὰ 
τη ϑί} ο45, (Π6 ἀρροϊηῃιοα νγχαγ8 ἰγουρὰ ν ἰοὰ Θοά 
ἴῃ ΕΪΒ ΓΠΘΓΟΥ͂ ΒΟ ἀβ 0 08 ὨΘΘΟΥ Οὔ68 [9 τνδῖου 
οἵ ᾿ῖ76, 186 ᾿ἰκῖ οὗὁὨ ἐγ, {89 ρόνον οὗὨ ᾳτδο6.--- 
Βυβδενίπα ἰδ ῥα] αΓὉ]; βοοόγῃ ἰδ δ.}}} Ἰλοτ 80; Ὀαΐ 
Ἰιοϑῖ οὗ 4}} 8 συΐ!.--Ὑ 8116 ὁδοῦ ἀΔΥ ..88 ἰΐ8 
ῬΤάγοτ, δηὰ οδϑοὶ πἰχηὶ (9 δος, (86 δοιγοθδ οὗ 
αἰνίπο μοῖρ δῃὰ οοπιξοτί δ ὀρθῇ ἰὸ {{π| δβοι!]. --- 

ἴῃ ὁ {ἰτηθ οὔ βδοττον, 6 τῖδο βεχί;8 τὶ (ἢ ῬΤΑΥΟΥ, 
δηὰ οοπίίΐουοβ ἴοὸ δχμοσγὶ δἷ8 δοὼὶ ἴο Ὅ6 ρμϑίϊθηϊ 
δηὰ ἰγυβί ἴῃ οὐ, ΤΩΔΥ͂ ΘΟ βἀΘΏῪ ποροὸ 1μ8. δ6 
ὙΠ] οηὰ νῖϊ 8. Ἀγτιῦ οὗ ρΡΓδΪδε.--- ὁ ἸΏ. ΘΠΪΟΥ 
οοιταπΐοη Ψῖι ἢ αοα ἀνθ ὙἘ16η οχὶϊοὰ ἤρου [89 
Ἰουδϑο οὗ ἀοὰἀ :- Ὅυϊ ἐδοτο '8 δη δαβοηί( δὶ αἱ δοΣ- 
6066 ει ΘΘΏ γΟΪΌΠΠΙΘΥΥ ἀπά σδοιῃρυΐδοῦΥ Ἔχ ῖϊο. --- 
Τηὴς ρσοοά τῇδ ΤΑΥ͂ [8}1 ἱπίο ἰγοι 6, Ὀὰϊ 6 18 
ποῖ ἀἰδη αι πο ; ὮΘ ΤΩΔΥῪ δοῦλο ουϊ οὔ οποὸ ἐγὶ- 
Ὀυϊδίλοι ΟὨΪΥ ἴο σοὸ ἰπίο δηοίϊιοσ, Ὀαὶ μῈ 8 ὨΘΎΟΥ 
ἀοβιγογοα.---Ἴ)ὸ ἴγτὰο Ἰοηρσίηρ οΥ̓ ἰΠ6 δοὺὶ ἰ8 ἴῸ τ 
σοπμπλπηΐο τὰ αοἀ Ηἰπιβοῖῖ; θυϊ νοῦτον ἀ6- 
Βῖγοϑ ἴο 766] ἰΐ, τπηυιδὶ οὶ ἀοϑρίδε ἰδ πιοδῃ8 οὗ 
ἔτδοθ ἴῃ (89 ὙγὯΑΥ8 οὗ αἰνῖπθ ψΟΥΘὨΡ.---Π τὸ ἴδ 
βιυσὶι ἃ (Πρ 88 γοαυπίηρ ἴον [86 Βουδα, ἰΠ σογὰ, 
80 ἴδοο οὗ 6οα.--- δὶ ἢ} 25 α βιτυχεὶς τὶ 
ἰουιρίδιΐου ἴῃ (ἰπ|6ὸ8 οΥ ἰγοθἷθ, δὰ πὴ 86 
ἩΘΕΙκΠ688 οὗ ἐδ 66}. 

Τῦτηξε: ἤ Βογο (ἠΛο δ πογὰ ἰδθ, (ἢσο ἰ8 σα ο ᾽Β 
δουδθ; δηὰ Ηἰβ σουπίοηδποο ἰ8 Ηΐβ Ῥγοβότισθ, 
ΠοτΘ ἢσ τυρηϊοδίβ ΗἰτΒοὶ, πὰ ἰπγουρὰ Η 8 
᾿Ῥογὰ ΤοτοΑ}]5 ΗΠ 8 σγϑοθ. 

ΟΑΕΤΙΝ: Ὀανίὰ ργεβοηΐίβ ἢ Ϊπιβο] ἰῸ 5 Β6ΤῸ 
85 ἰἴ δο Παὰ Ὀδοη αἰνίἀοὰ ἰπίο ἐτννο ραγίβ. ὅο 
ἴα 85 ἢ6 ὮὈΥ ἕαϊ!ἢ Γοβίβ οὐ {π 6 Ῥγουιϊβοδ οἵ αοά, 
δ. 9 ἐδ δτπγοὰ υὶ 1} αὶ ερὶ γὶϊ οὐἩ ᾿πνΐπο}]6 σοῦταρε, 
τίβοδ Βυρεοτίος ἰο βοβΒΥ ἐδοϊίημ5, δηᾶ, δὲ ἐδὸ 
ΒΆΤηΘ ἔἶΐπη6, οἰ ϊάς68 Εἰπιβοϊ [ὉΣ Ϊ8 τ ΘΙ 658. 
ἩΪιΒδουῖ [86 στδοὸ οἵ αοὰ, πνὸ οδὮ ὭΘΥΟΡ ΟΥ̓́ΘΤ- 
ΘΟΙ16 {Πο86 ΟΥἹΪ ᾿μουκμίβ, τ 6 ἢ ΔΥῸ Θομ ΒΔ ΠΕἶΥ 
τἰϑίηρ τὶ 8. 

ΒΤΑΒΚΕ: δεῖν (δίῃ Κ9 ΔῈ ΠΟΥ͂ΘΡ βδ ἰβὉ (86 
Βου], βίποθ {ἰ|εὺ δῦ ἰσϑηβίθηί δοὰ 18 Ὁ] 9 ἴο 
οδηζο. ΤΠ6 βου] οὗὨ πιῇ ἴδ ἰπητηοτίαὶ, δὰ ἰδ οτο- 
ἴοτο ποοὰβ δὴ ἱτηϊτηοτίδὶ Βοῦτοθ οὗ δοηδοϊαἰξος, 
-τοῦθ ἴδει Πδ5 ἴῃ ᾿ἰδβοὶ οἰογηαὶ 1116.--- }0ὸ ον 
866 ἰδ9 ἴδοο οὗ αοἀ ἰη Ηΐ58 νογὰ διὰ βδογαπι θη δ, 
Ὅυϊ 828 {πὸ βουὺὶ ἰβ οτοδιοὰ ἴογ οἰδγηΐίγ, ἴὲ ἴα 
ΕΥΟΡ ἰοηρίηρς ἰο ὈΘΒοϊά ἰπ6 [ογὰ ἴμσο (9 ἔβοο. 
ΤΙο ΒΙ χιιοδὲ οὐογιμθηὶ ἰδ ἴὸ ζθοὶ ἐμαὶ αοὰ ἐβ ΟΌΡ 
αοά; δηὰ ὭϑΥΟΥ ἰδ ἰ86 Βουϊἷ 80 ΕΟΓΟΙΥ ἰτου]οὰ 
8ἃ8 ὙΠ 6Ώ, ἰπϑίορα οὗἩ Ὀοΐηρ οοτίαϊη οὗ {πΐα, ἷϊ 
τη κἴπ68 {Π6 ΘΟΠΙΣΆΤΥ. --- ϑοιμ οι πο (ἢ 6 ΤπΟΣΘ 
Ἰομθϑοῖηθ 8 πιδῃ ἷδβ, (ἢ 6 ΠΟΤ ἰγϑιϊ ρἾΥ ἢΘ ὁδὴ 
(6}1 αοα οὗ πἷ5 ποοάβ, δηὰ 86 Ηοδυοπὶν Βδίδοσ, 
ἯὮἊΟ 8068 ἰῃ Βοογοῖ, ΝΪΠΙι ΒΟΔΡ δὰ δῆβνορ δὲ 
οοιηρίαἰπί.---Ετο ἱΏ ΟἿΤΓ ρΤοδίοβί ἰορίαἰϊ ἴον 5, 
ποι δίηρ ἰ8 ὈοίίοΥ τπΔη ῬΥΑΥΟΡ δηὰ ουηδάφδηῃοο 
ἴα Οοά. ---Ἡ θη αοἀὐ πομὰβ ἃ ογοββ, {18 αἰ νυ δ 
ἴῃ ΒΌος ἃ ἯΔΥ ἰδαὶ νὸ δμουϊὰ ἰπδηῖς Ηΐπν ἴον 
ἱ, 88 ἃ σου! δὰ ψθοϊοβοπ ππρι οἷ 6. --- 
ΟἿΌΣ φτοδίοϑί ἐγ δυ]αι 08, ἢ Μὰ Βᾶτο ἔδιι ἢ, 'τὸ 
8..8}} αἶἰδὸ παν 0096 δῃὰ ραδίϊθῃςοε.---Ἦ 6 Θοά" α 
ΨοΥΟδ. ὈΤΘΟΙΞ ὉΡΟῚ {8, ἰὐ 8 ποὶ ἰο ἀοβίγοΥυ Ὅπι 
ἰο ἀο υ8 μοοὰ; (Ποῦ ἂῇὸ υπᾶον Ηἰβ δοηίγοὶ, διὰ 
ὉΥ ἃ νογὰ ἢο ὁδδῆ δβϑυδρο δηὰ βιὲ}}} {ἢ Ὡι.----Ἴ ,ος 
08 ποὺ ὍὈ6 ἐοπάσον δαϊπίβϑ, Ὀυὶ 191 0 Ἰοᾶγ ον ἴο 
68 {86 6ΓΟ088.---Ἔ Βοη (ἰησΒ ρῸ »6}} πὶι ἢ 1.60, 
ΕἈΙΠΟΥ ῸΡ ἃ ἰγϑάδυσο οἵ αἰνίπ Ὀγοπιΐβοα, {πὸ Ὺ 
ΜΠῚ ὍὯθ υϑοῖαϊ ἰο {[π66 ἴῃ {ἰπ|68 οὗ τ᾿γουὉ]6.----Ἐ 
ἴδοὰ πορίοοίοϑι (ὁ ἀο 8ο, ον ψὶϊς ἴδου βυδῖαϊη 
{π 8617 7---Ο Βο] ἴο νον 5 ἢοί 80 τσοὶ ἰγου δ᾽Ϊ6 ἃ Ὅν 
ἃ ῬΕΣΒΟΩΔΙ ἰΠ͵ΌΓΥ 88 ὉΥ ἀἰβῃομοῦ ἀἄοῃθ ἴἰο ἔδα 
Ὥ6ΙΩ9 οἵ Οο(, ---ἰνὸ νν}}} τ ΠΤ ΟἿ Βα Σ δὴν τπΐηρ. 
οὐθ ἀϑδί ἰιϑοὶ, ἱ7 ΟὨΪΥ αοα ἰ8 ἐπ οΓΘΌΥ ῥταϊβοά. 
Ηονν ΘΑΒΥ 8 ἰΐ ἴος αοἀ ἰο οδηφο οοπιρ δίηὶς ἑῃο 
ἦογ, δηὰ {πὸ βοῦς οὗ δδαάποββ ἱπίο (δ Ὡγίων οὗ 
ῬΓΑΪἾδ0.---Ἶ7ὸ σΔἢ ἢαΥα η0 Ὀοίίον συΐάθ (δ Θοὰ 
πὰ Ηἰβ σοτὰ ; Ὀυϊ υπᾶὰοῦ ψῆοδ6 οομάυοῖ αγὶ 
«που Ο βου]! -- ὙΒαῖ σγοαίοσ Ὀϊοββοὰπ δα δ 
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086 δαγθ ἰδ 0 Ὀ6 ΔΌΪο ἰ0 οδ]ϊ Θοά δἷ5 ἀεοἸ ἰκοὶ 
διὰ ͵0γ"--ΤῊ9 68] πη 688 τ ιἶοὶ Θοιἱ ἱπιρᾶτγι8. 18 
(86 ἔτ ΟἸγιδυ ἢ Β στγθαιθϑὶ ἰγοδβυγθ.--- ΕΓΟτὶ 
Οοὐ 5 χτδοίουβ σοπηίθηδηοα οοιη68 (ἰϊ6 Γὰαΐπ 685 
οὗ ιι6 ὈοἰἰοΥ αν 8 Β6}0Ρ δηὰ σδοπιίογι, δηὰ ἴοσ ἰΐ "6 
δ γον δηἀ τηοϑὺ ΒϑδΡΟἾΪΥ θα κία).---Οὐν πδατ5 
δύ [υἷϊ οὗ ἀΔνίκ ἢ 659 ;--ἰ νὰ που]ὰ ἤάγα (ἢ 6η} [κ]} 
οἵ ᾿ίσαϊ, (0.6 Ὀγίχυῦ τηοτηΐϊης 8.8} τηυδὲ βῃϊπο 
ἰηῖο [8688|.---ΟἸΙΑΝΌΕΕ: [{ ᾿πδβιῖϊοσο ἰ8 ἀθηϊοὰ ἃ 
Βεγὸ ΟἹ δαῦὶ, τὺ πηαϑὶ σοιηϊαἶϊΐ Οὔὐῦ 6δΔι196 [0 
θυά.---Τὸ Κπον αυα 845 οιἷιῦ βτδοίουϑ αοὰ ἰδ ἃ 
[8588] δηὰ ρμοτροίυ δ] ἴογ.--- ΘΕ ΚΝ εκκεα: ἤΠιοη 
(86 Γ6 8 ὯῸ ΟΓΟ98 Οη6 ὈΘΟΟΏΛΘΒ ΙΠΟΓΘ 6851} ΒΘΟΊΌΓΘ, 
88 Μ5.}} 85 Ἰδσ δηὰ περὶ ζοηΐ ἰὼ ῥταγοσ, δηἀ {6 ἢ 
δε ἀϊερίϑαϑυτο οὗ αοα 5 πραγ δἰ μ8πά.--- ἔθ νῦο 
ἰτυδι8 ἴῃ ἀοα οπάυγοβ: δα Ὑᾶῦο ἀο068 ποὶ 7041}5 
δυιὶ ρον 8}}68.--ΕΒΑΝΚΕ: 76 τησϑί σατο ΠΥ ποίο 
ἴδ6 ὨδΟΘΒΒΙΥ̓͂ οὔ 8 κοπυΐπο ρῬοηϊθηι 4] δίγυρρίο, 
δηὰ ΟΌΒΟΓΥΘ ΠΟΥ͂ ἰΐ δδ85 ἔδγρὰ πὶῖϊ ἢ οὐδοῦ οἰ ἢ]- 
ἀτοῦ οἵ ἀοὰ ἴῃ ἐδ 18 τοβροοὶ.---Ἴ 6 τηοπχθηΐ ΟὯΘ 
ῬΘΟΟΠ.08 8. ΤΟ] ονγοῦ οὗ ΟἸτἰϑί, μι ἰδ ᾿ἰαὉ]9 (ὁ Βανθ. 
8 ὁΤ099 ἰαϊὰ υροῦ Μἴῃ). -- ΑἈΝΌΤ: Ηθ ν]1οϑθ᾽ 
διγοησίι ἰ8 ἴῃ αἀοα ν}}} ποὶ Ὀ6 υἱι ΟΥἾΥ σαϑὶ ἀοινῃ, 
ΒΟΥ Μὶϊϊ Βὸ δἰ γλγ58 ρῸὸ Βογγου  |γΥ.---ΕἜΊ ΒΟ : 
δ. ἃ ρεσαϊδν ἰγυὶϊ οὗ αοἀ᾿Β σιϊ]άγϑο ὑπαὶ {ΠΟΥ͂ 
τεὐοῖσο ἰῃ [8:6 Θχορ 868 οὗἩ ΗΪ5 γιὰ πογϑΐρ, λα 
Βοϊίης ρμαΐῃϑ9 ἔβθία ἸποΓῸ ἔμδὴ ἰδ6 Ὀοΐπρᾷ ργθ- 
τεηίοὰ ἰη ᾿οϊπϊης ἴῃ {6 π|.--- 9 Το ΘΙ ΓΘ η66 
οἵ θοὰ ἰ8 86 δοϑὶ πιοάϊοὶπο ἴον οἂν δα η685.--- 
[μδίϑη ἰο ἐὸ τυτοΐοο οἵ ἐν αοὰ, 80 ἰδ)δί {8 γ ποητὶ 
ΔΔΥ ὉΥ (δἰ δι ΓῸ ἴῃ (6 ΟΥ δηὰ σοπϑοϊδίϊ ἢ 
σοϊοῦ Ηο αἷνοϑ ἴῃ 119 νοσὰ ἢ δὶ ἀο δοιὰ α180 
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θοιὰ; Πε πὶ] Ὀ6 νυν 1 σου ο88 ἰο Η πὶ, τὰ Υ αοἀ)[). 
«-Οαὐντηξε: θη ἀρ πιϑὴ ἰδίηκ ἰοδ5ὶ οὐ ἐδ 61» 
αοἀά’ ἬΒοη ἐπΠ6Υ̓ τὸ ἴῃ τα ϑοΥῪ 7. οΥ ἴῃ (86 ἀμ γ8 
οΥ̓͂ ρΡγοβρεογίγῖ--ΤΗηοῦῦυοΚ: Ἤδηθη ἰλ6 Βοατὶ 5 
δα, ουὐθὴ [6 δι γοϑῖ βοθῆθ8 οἴ Ὡδίγθ 885311716 8, 
ΒΟΙΠΌΓΘ βαγπιθηῖ, Ησ 086 ραϑὶ ᾿ἢἶ6 1.88 ὈθΘη 
ονοπιίαϊ βία ηἀβ ὈΡΟῺ δὴ θιῃ 6 Πη00 ἔγοιῃ ἩΒΘΏΘΟ 
δὨ6 σαη οαϑὶ ᾿ἰογία! Ἰοοῖα ἱπίο (9 ζυΐυΓο --- 
Ὀμββειτ: Τπογθ 185 ἃ ΠΙΘΙΔΠΟΒΟΪΥ ΟΥ ἴῃ {86 
ΤΟΙΩΘΩΌΓΑΠΟΘ Οὗ 8 ἀονουὶ δῃὰ Ὀ]οθϑοα Ἰἰ8 αἱ 
Ὠθιη6.---Μ οϑὲ ὃν! ΠἸδηι ἀο68 π6 Ἰἰσμὶ οὗἩ Θοἀ᾽ 8 
μεὶρ δῃΐηθ θὰ 186 ζδ:{Π {Ὁ} 688 ψιῖὰ Ὑγΐσἢ Ηθ 
ΙΝ ΑΥΘ δἰἰθηὰβ [6 Ρῥίὶου8.---ϑδοοηλύυβάοη: (1διὰ 
πάν δἵϊον Τ τί} 7). 
τηδδίογθ. Βα 189 αἰδιϊποίϊνο ἔθαίυγο οὗ Οὐγ ἰἰπη 6 
18. ποὶ υπαυσ]δοα ἀονοιΐου ἴο 86 Κιπηχάοπι οὗ 
Θοὰ, Ὀύι γκαῖδον ἰηἀἀοοϊδίοη δηὰ ᾿αἷκο ΔΥΓΙΏΏ688. --- 
186 βἰιδγροδὶ διΐηρ οὗ ραίῃ ἴῃ 4}} ρογβοῦδὶ ἰγίαἶβ, 
ἷ8 ὑμ:6 δοογῃΐυὶ αιθϑιίοη, “" Ἤ ΠΕΙΟΘ 18 ΠΟ (ὮΥ͂ 
αρα 3" -Ὠδοδιξοβιοη: {1 σᾶῃ ΟὨΪΥ 866 αοἀ δεδίἀθ 

Νο πιδὴ δὴ ΒΟΥΥΘ το 

ἴη6, ὁηο ἰοοῖς ἰο Ηϊπι σοηβο]08 πὶ|ὸ ἴθ᾽ ἃ ν]1οἷθ 
νον] οἵ δυ δον ᾳ.--- ἔνοη ἰο ἰδ (ἰτϊὰ Θοα τηΔ 65 
Θίθγ μα] Βαϊ νσαϊΐοη σογί δίη Ἡοὴ ὑΒ6Υ Ἰοοῖς το Ηΐπὶ 
πὶςἢ ἰοανίαϊ ογ68.---ΤΆΌΒΕ: Τπο 800] οὗ 8 οἰ] ὰ 
οὗ 6οὐ, ἐδαὶ 'π {Π9 ἀδρίἢ οὗ νηὶ δηὰ ἰορίδίίου 
(Ὠἶγδβὶϑ [ὉΥ δηὰ ογὶθ8 (ὁ αοἱ, ἐβγουχὰ υἱοϊογὶ οὐδ 
[αὶ ἢ οοπι69 Ὀοΐοτο αοἀ δηὰ ὅπὰ5 18 γοϑί ἰη αοἀ. 
---ϑου}-Πἰτϑὶ, δου}-ποοά, βου}]-ϑίτυρσρίο8.-- Διααϊηδβὲ 
πιοῃ οἵ ἀδοοὶϊ δπὰ ἰηὐυϑι1σο, γοὰ ὁϑη ἀο ποίδίης 
Ὀυΐ οοτιραἰη ἰο αοἀὐ δπηὰ ἴθᾶνθ {ῃ9 σαϑὸ Ἡΐ 
Ηἰπι.---ΕΙΌΒΕΒΥ : Π{ἀοἀ Ὀ6 ἴον υ8, νγῖ]ο σδῃ Ὁθ 
διξαϊηδί υ8 1---βοπάυβαοι : (δ υαῖοσα δυηάαγ) αοὰ 

ὁρδα (ὮΥ που ἢ ἰῃ ρΓαΐδο οὗ 6οἀ, δπὰ Ἰἰδυὰ Ηΐπι | 859 λυιάχοα δηὰ οοπαυοιοα ἰμ6 σαυ86 οὗἩ Ηἰ“. βὅοπ 
σφ ΤΥ ἰοηροθ, νοι Ηθ δ85 χίνϑη {160 μι] 
ογάεν ἰποὺ ἰδοὺ ταργοϑὶ Ὀσγοοϊδίπι ἢἷ8 σΊΟΥΥ ἴῃ 
9 δηὰ ἱπ δἰθγηΐ γ.---ΟΕΤΊΝΟΕΒ: Τ6 Οδγὶ δι δὴ 
ονερίδικοι ΨΥ ΘΟΓΓΟῪ δηὰ ορργοβδϑοὰ ὈΥ ϑηθιηΐθϑ 
ΡΓδγδ ἰο αἀοἀ ἴο υπάοείβκα πἷθ δὁϑ86, δῃὰ ἴο 
ὁρεῶ ἰ86 ὙΔΥῪ ἴον δἷβ σοίατη ἰὸ (80 8556 }Ὁ]Υ οἴ 
ἰδ βαϊηϊπ: δ6 ἩΪΠῚΕ υλτὰ δχαϊπδὶ βοσγον, δι ἴ{ 
ἷξ οΘο!68 ἃροῦ δὶπὶ ἰῇ 8 ΠΕ ἴΌγπι, ἢ6 νν]}}}] ἄγη 
δίγοδβ! ἰο α οα πὰ μοὶ βιγοηρὶ ἔγοπι Η  η.----Βοο 8. 
ον δε) πὸ κζοὶ ουΐ οἵ ΒΟΓΤΟῪ δηὰ υητεδί 
ΒΥ νεἰιίης. ἰὼ οοηἤάδηοο, ἴον αοά. μαι νο 
ὅδ γε ποὶ, "ῦἷῸὸρδ ταυϑί ΠΟΡΘ ἴον ; Ὑδδὶ 9 ποΐ ΠΟΥ͂Ν, 
πὸ τοδί ἐχρθϑοί, τοὶ γί ὑροῦ αἀοα 5 σοοάποβα, 
[αἰ] 658, οὐπηϊροίδησο, δηὰ (ἰ6 γα (ἢ οΟΥΓ ἰδ 086 
ῬΓοπιΐδο5, ὙΔ1Ο6ἢ τὸ γα δηὰ δηθῆ ἰῃ Ομ γίεὶ 
δο5ι8.--- Ποθνοῦ θενὰ δρρτοηο θὰ (ἢ 6 8108 Σ 
οἵ ἀοά, "α νοηὶ ἰο ἀοἀ δὲ8 ἀοἰΐϊκηϊ δηὰ 10γ.---- 
Θοὰ Ηἰ πιο] ἀϊὰ ποὶ 64}1] (86 Το ρὶο ρυθοίβοὶν 8 
Βοιδο οὗ βϑογίβοθ, θὰϊ ἰὴ Βουδθ οὗ ΡΥΑΥΘΣΡ ἴον 
Δ}} ηδίΐοηβ, ἴ8. τὶ. 7: [0 χὶχ. 48 .-- ΕΙΕΟΘΕΒ 
Α8 (αἰ γον ἱπ μον ῦ 1ὁὸ ᾿ΘΔΤΏ (0 ΔΡΡῚΥ (0 
θοὰ (86 πιοδὲὶ ἰθμου ὨδΙη68; 85 )1ΟὸῪ ζοὶ ΠΟΒΓΟΥ 
δι ποδιὸῦ ὑδηοδί Ηΐ8 ν]ηρ8 γ͵ὸ ὅπα 8, γοίγοαὶ 
δοὰὺ τοίαφο ἴῃ Ηἰβ Βοιι86, αἱ Ηΐδ δἰίδυ, ἰῃ ΗἸ 86] 
-οαβ (86 Ἰἴσδι οὗ Ηἰ59 ἴδοο ἐπι ηθ 5. οὖν ἀατῖὶς- 
Ὧε88, ᾿ξ δ]. ἀἔ υ868 (Π6 ᾿ἰχθὶ οὗ ρεδοοὸ δηὰ ἴον 
οὐοῦ οὖσ σοι ηϊθηδΔΏο6. --- ΠΕΝΒΟΗΕΙ,: 86. 8δοιυ]ὰ 
ἱδκοὸ οοαιίοτι ἔγουι στα πα ρϑδβαρβοδ οὗ ϑουὶρίυγο 
πθο πὸ δηὰ ἰΠδὲὶ ὑπὸ ΒοΙ᾽θ58ὺ ρθορὶθ Ὦδνθ ὈΘοΏ 

δξαϊηδὶ [ἢ 6 ΧΏΠΟἾΥ ΡΘΟΡΪΘ. 
([Ηπνβυ: 1. Τιιοβο {ἰδὶ οοπιθ ἰο ἔπ 9 ἐδΌΘΡἢδ- 

οἷθ8, Βοι κἶ σοπιο ἰο ἰδ6 αἰίαγ : ἰἤο80 ἯὮΟ δοπὶθ 
ἰο ογαΐπδη668, δου αι181}} (ἢ ΘἸΏϑ ᾽ γ68 (0 ΘΟΙΏ6, 
δὰ ἱμοὴ σοί! ἴ0 Βρθοὶδὶ ογάΐπδησοα, ὁ (080 
δὶ δ τοδὶ δϊδοιϊηρς δηὰ τηοϑὶ Ὀϊπάϊηα. 2 
Τηοδο ἐμαὶ σοπὶθ ἰο {||6 δἰίδν οἵ οα, τουδὲ 566 
ἰο ἰδ δαὶ ἐπογοίη {ΠΩ οοπιο υηἴἰ0 Θοά, δὰ ἀγὴν 
ὭΘΩΡ ἰο Ηϊΐπιὶ τὶ (Π6 μοαστὶ.0 8. ΤΊιοβο (ἰιαὶ 
οὐ 8 πηίο αοά, πυϑδὲ δοπ9 ἰο Ηΐῃ 849 ἐδοὶν 
Θχοθϑϊηβ 70Υ, ποὺ ΟἿΪΥ 88 ἰποὶγ ζυίαγο ὈΪ188, 
Ὀυΐ ἐποῖγ Ργοβοηὶ ἧογ. θη τἘΨο σοῖο (0 αοὰ 
89 ΟἿ Θχοοοαϊηβ ΟΥ, Οὔ σοπιογιβ ἱπ Ηΐπ υδὲ 
Ὀ6 {10 πιδί(6 ν᾽ οἵ οὐγ ῥγαΐϑοβ ἰη Ηἰἶπὶ ἃ9 ἀοὐ δηὰ 
ουν αοἰ.---ΠΟΒΕΚΤΒΟΝ: 7119 Ὠἱνίης αοα. Ἧ αἱ 
ψ͵ΡῸ τναμί 5 ποῖ ἰηδηϊ(ιάο, Ὀμὰΐ ἃ Ὀοιη 655 ΟὨΘ6 : 
ποὶ ἴο Τεοἱὶ ἐπὰΐ Ἰονο 18 {16 αι οὗἩ 8 ππίνογθο, 
Ὀυΐ ἰο ἔεοὶ ΟὯθ πῖιο89 ΠΆΠῚΘ ἰ8 [,0γ9.---ἰἰ ἰ8 8 
ἀλτκ πιοπιθηὶ Ἡδδα (ἰ10 60η86 οὗ {δαὶ ρϑγβοη- 
ΑἸ 8 ἰοϑὶ; τοῦτο ἰογγϊ Ὁ ]9 ἰμδη μα ἀοιυδὶ οἔ 
ἐπα πιοτί 1} 7.---Νὸ δουρί 18 πιοτὸ Βἰάδουβ 8 
(μδὶ οΥ̓͂ Δ αἰθτ Υ πίθου Ηΐπι.--- Ὀ᾽ δι᾿ συ ΐβἢ 
Ὀείνοου (16 (φεἰἐπσα οΥ ἴαὶί ἢ ἰμαἱ αοα 8. ργοβοηΐ, 
κοὰ {Π0 λορα οὗ ἤδϊιδ ἰμαὶ Ηδθ νὶ] Ὁο.--- μοὶ 
Οοὐ ἰδ Ηἰπιβο]ἴ, οὶ νῆδὶ ἯἋὁ ΤΩΔΥ οἴ δησο 0 
ἴρεϊ Ηἶΐπι ἰῃ ἐΐπὶ8 ΟΣ ὑπαὶ τηοϊηοϑηΐ ἰο0 Ὧσ, {δὲ ἰδ 
ΟΡ ᾿ΟΡ9.---ΒΑΕΝΕΒ: Ηδ ΠΟ 88 δῷ δἰθγΏ 
οὔ Ὁ] ββθά 988 ὈθίοΓΘ ΕΐΠ,-- 0 18 (0 ΘΟΙΙΠΊΘΏ6Θ 
ἃ ΟΔΥΘΟΥ οὗ ΠΟΥ Το 18 ΠΟΥ͂ΘΥΡ ἴ0 ἰδγπϊηδίθ 

ἰδὰ Ἰηῖο [89 δδῖῃ9 86}100].---Βυπκ: Δ χερεεία δ εμπι;  δηὰ πόνον ἰ0 σἤδηρο. δι 01 ποὶ Ὀ6 σλβὶ ἀοιγη-- 
“ἰ φυμπι οοπεδοτ εἰ; οτῖέ θεὼ τπιειϑ. (αἰ ἔον δι ου!ὰ ποὺ Ὀ9 ονθγ οἰ ππϑὰ ΝΥ ΒΟΥΓΟΥ.--ὐ, Ε.] 
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ῬΒΑΙΜ ΧΙ ΙΡ. 

7ὺ ἰλὲ εδίς ἈΓμείοίαπ γον ἰδὲ εοπ2 οΓ Κοταλ, Δ[αεολίδ. 

1 ὙἜοανο μοασγὰ νι ΟἿ ΘΕΓ8, 
Ο Θοά, ουν δίμοτβ μᾶνὸ ἰο]4 ὑ8, 
Ἰγλαὲ ποῖῖκ ἰδοὺ ἀϊάεδι ἰῃ ἐμοῖς ἀΔγ8, 
Ϊῃ τ}6 {{π168 οἵ οἰά. 

2 οι τῃου ἀϊάδβι ἀγῖγο ουῦ {μ6 μοδίμοη πὶ ἢ (ΠΥ μαπὰ, δηὰ ρἰδηϊοάβι (Ποπὶ ; 
σου ἴμου ἀἰάϑι «Ποῖ [86 Ρ6ΟΡ]6, δῃὰ οδϑι ἔμϑια ουΐ. 

ὃ ΕῸγ [ΒΟΥ ροῖ ποῦ (86 ἰδῃά ἴπ ροβϑοβδίοῃ ὈΥ̓͂ ὑμῖν οὔτι βνογά, 
ΝοΙΒοσ ἀϊὰ {μοὶ οὐ ΔΥπὶ βάν [θη : 
Βυΐ (Ὠγ τῖχμι μδηά, δῃὰ {μῖπο δὰ, δὰ [89 ᾿ἰσὰΐ οὗἉ [ΠΥ σοι ῃύθηθ ποθ, 
Βδοϑυβο δου δαάβὲ 8 ἔδνουν ὑπίο (6 π,. 

4 Τπου ατί πὶ Κίηρ, Ο Οοά: 
Οὐοπιπμδηὰ ἀ6] γογϑηοοϑ ἴον Φδοοῦ. 

δ ΤΒτουρὰ ἰΠ 66 {1} γὸ Ῥυβῃ ἀοσῃ ΟἿἿΤ ΘΏΘΙΙΪ6Β : 
ΤὨγουρἢ (ΒΥ πϑῦιθ ΜΠ πὰ ἰχοδα {μοὴλ ἀμάος (δύ Γἶθ9 ὉΡ δρβίηβί ὑΔ. 

6 ΕοΥῚ ν}} ποί ἰγυβὶ ἴῃ ΠΙΥ͂ ΒΟΥ, 
ΝΟ ΙΓΒΟΓ 888}} ΠΙΥ͂ Βυοσγαὰ 88 06 Ιη6. 

7 Βαυὶ (δου μαϑὶ βαγοα ι1ι8 ἔζοτῃη Οὐ ΘΠ ΘΠ Ϊ68, 
Απά διδδὶ ρυὺ Βοῖλ ἴο ββιμο ὑμδὲ μαύθα 18, 

8 ἴῃ Οοα ψΜα θοδδβὲ 41} ὑπ6 ἀδΥ Ἰοῃρ, 
ἈΑμπὰ ρῥγβῖβθ (ΠΥ Πδπ16 ΤΌΓΟΥΘΓ. ὅιι 

9 Βυὺ (δου μαδὺ σαϑὺ ΟΥ̓͂Σ δῃὰ ρμυΐ υ8 ἰ0 ΒίΔΤΩΘ ; 
Αμὰ ροσϑῖ ποὶ ἔοσγι αι 1} ΟἿΣ ΔΥΙΩ 68. 

10 Ὑμου πιαϊκοβ τ. ἴο ἑυχῃ Ὀδοῖὶς ἔγομπι [8.6 ΘΏΘΠΙΥ : 
Απά {ΠΥ ψΠΙΟᾺ παῦθ υ8 ΒΡΟΪ] [ὉΓ ὑποτηβοῖ γ68. 

11 Ἴδου μιαρὲ ρίνϑη υ. 11κ6 βῆθορ αρροϊπίεα ἴον πηοδὶ ; 
ἰὰ τ ὑπ ἀπ νος εἰς αὐτῶν τ ΡΑθεΙΝ 

οὐ Β861108} 1 ΡὈΪΘ6 ΙῸΓ πουγσῃί, 
Αμά ἀοβὲ ποί ἩΓαρα ἐὰν βτυρηὶ Ὀγ {ποῖν ῥσγίοϑ. 

18 ὙΒου τη κοθὲ ὺ8 8 ΓΕΡΙΌΔΟΝ ἴο ΟΌΓ ποὶρῃ ΟΥ Β, 
Α Βοοσγῃ δῃὰ ἀογίβίοη ἴο ἔμβῃ (παὺ δγτὸ γσουπά δθουϊΐ 8. 

14 Τμου τηδίκοβί υ5 ἃ ὈγΥ ποσὰ δπιοης {μ6 Βοδίμθη, 
Α 5μαϊκίηρ οὗ 16 πεδα διμοης [μΒ6 Ρ6ΟΡΪΘ. 

15 ΜΥ οοπἤιβίοη 8 ΘΟΕ ΑΠ]1Υ ὈοίΌΓΘ τη6, 
πὰ {86 Βιιδπιθ οὗ ΠιΥ 866 μαι} οονογθα ΠΙΘ, 

16 Εν [}|6 νοΐοϑ οὗ μἴτα ὑμαὺ σοργόβδοβοία διὰ Ὁ] βρβοπιοίὶ ; 
ΒΥ τϑϑβοῃ οἵ [16 ΘὨΘΠΙΥ͂ Πα ΒΥΘΏΡΌΓ. 

17 Α1] ὑμῖ8 'β οοτλθ ὕροὴ ὑ8; γοῦ ᾶνθ τὸ ποῖ ἐὈγροίζοῃ [Π66, 
Ναΐίμοῦ αν τὸ ἀ6β])ὺ {186 }γ ἰῃ (ΠΥ ΘΟΥΘΠΔΏΙ, 

18 Οὖὖἦ Βοβδτὶὺ 18 ποΐ ἰυγηοα Ὀδοῖς, 
Νοῦμον Βανο ΟΌΥ δίθρβ ἀθοϊ πο ἔγομι ΠΥ ΝΆΥ ; 

19 Τβουρῆ (μου μιαϑί βοῦθ Ὀγοόίκθῃ ὺ8 ἴῃ {πΠ6 ρ͵8οθ οὗ ἀγαροῃ8, 
Ἀπά οονοχοά υβ ψῖ ἐμ6 δμδάον οὗ ἀθαίῃ. 

20 Πἔ τὸ μαγο Ὀγροίίθῃ (86 ἤδπιδ οὗ οὖν αοά, 
Οὖ᾽ βίγοίομβοα ουῦ οὺσ δηᾷβ ἰο 8 βίσγδηψε κοά; 

21 5141} ποὺ αοἀ βϑδγοὶ (μῖ8 ουἱ 
ΕῸΣ δ Κπονοίι (Π6 Βοογοίβ οὗ (ῃ6 Βοδσί, 

22 Υοδ, ἴοΥ [ΠΥ Βα Κὸ δῖὸ νὰ Κ|}]οὰ 41} [6 ἀΑΥ ἰοῃρ; 
Ἧγ) 9 δῖἵὸ οουμίοα 88 ββθερ [0 [80 οἰδιυρίιίοτ. 
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23 Ατακο, ΜὮΥ 8]θαροβὶ που, Ο Ἰογὰ ἢ 
Ατῖβθ, οδϑὺ 8 ηοΐ ΟΠ ΙΌΓΟΥΘΓ. 

24 Ὑογοίογα : ἀθβὲ ἰῇου (ΠΥ ἴδοο, 
Απά ἰογροιθοδι οὐν δ οι δηα οὐγ ΟΡΡΓΘΒΒΙΟΩ 

25 ἘῸΓ οὐ 8οὺ] 18 δοτγοα ἀονα ἴο {86 ἀυβί : 
Ουγ Ὀ6ΙΥ οἰοανθίμ απίο {86 ΘδΥ. 

26 Ατϑὸ [ὉΓ ΟἿΣ Π6ΙΡ, 
Απά τϑάθϑιῃ 8 ἴῸγ [ΠΥ πιογοΐοβ᾽ Βα ζθ. 

ἘΧΕΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΧῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ.---Το {1110 5 [89 
Βλπ|6 28 ἰμδὶ οἵ Ῥβ. χὶϊὶ. 1896 Βοδίβ οὗ ᾿ϑυγδοὶ 
(τὸ Ὀθοη ᾿τογϑίοα ἴῃ ὈΔι110 ὉΥ Βοδίϊ]9 ποῖ κι ὈΟΤΒ. 
Το πθο]6 πδιΐοῃ ἢ88 Ὀθ6ὴ {μΟΥΘΌΥ͂ ποΐ ΟὨΪΥ ἰη- 
τοϊτοὰ ἴῃ στοδὶ τὴ ΒΟΥῪ δηὰ ορργοβδδίοη, Ὀαΐ ἴδ ἴῃ 
ἀδηξεοῦ οἵ Ἰοβίηρς ἰ(5 παι οῃ δ. ὉΥ Ὀοΐης οαντὶοα 
ΔΝΔΥ Δηὰ ἀϊδρετγβϑὰ διθοης Οὗ 9 Ρ6Ορ]6. ὕπαοΣ 
(δὲ5 χτεδί δδ] δα Υ πο γ6 σοίη88 ἴῃ (Π6 δοῃ- 
δοο8 8688 οὗὁἨ [6 παίΐομ 8ἃ Υ̓ΘΡΥ͂ δ τ οοῃίγαβί, 
μον 8150 ἤπὰβ8 ὀχργοδϑίοῃ ἴῃ (88 βδοῆφ. ἀοὰ 
μὰ δοϊροά ἱποὶν ἔδίμογθ ἰῃ [Π6 οοῃμαᾳυθδὺ οὗ ἴΠ8 
ἰδπά. ΤῊΘ δβίοτσυ δὰ δοῖθ ἀοτη ἰο (Π0 Ῥγοϑθηὶ 
κεπογδιΐίοη, Υ6 5. 2-4, δηὰ μδὰ δνδκοηθὰ δηὰ 
πιΒδἰπέαί πο ἴῃ ἰἰ, {80 δ} ἐμ δὶ (μΠ6 δαπια Οὐ 88 
86 Κίησ οΓ λὲΣ ρεορίς, που]ὰ δηἀ πιαϑί σῖγα 189 νἱο- 
ἸΟΓΥ͂ ΟΥ̓́ΣΡ 118 ΟΡῬΓΘΒΒΟΥΒ, ἴον δῖ8 ΟὟ ΡΓΔ᾿86 ἴῃ 86 
ἔαϊατε 848 γ76}} 88 ἰπ Υἱοῖν οὗἁ ἔογι ον αἰοτὶθθ, Ὑ6γ8. 
δ:.8, ΤΏ 686 Σασοτὰη οἵ [89 ραβὶ, δὰ (9 ΒΟΡρΟΒ οἵ 
8 Τοαπ θά οἱ (ἰθί), δἰδηὰ ἴῃ βίγοηρ σοηϊγδϑβὶ 
ψἰ ἢ 18 6 ονορν Β οἰ πιΐη  ἀοἴοδι τ ἷο αοα᾽ 8 ΘΒ 86 η 
τλο6 αὶ οχροτίοποοά, [ἐ βοδπιθὰ δε ὶΓ αοὰ δὰ 
ἰοτβδίθη ὑἐμεὶν δια ΐθϑ, δηὰ ἀϑοιΐηρ ἴθ θη οὗ πὸ 
δοοοπηΐ δὰ αίνοη ὑρ Ηἰδ ρϑορὶθ ἰο {)0 88βδυ]}18 
δὶ (6 δοογὴ οὗ {ποὶνρ δηθιίθϑ, Ἰοδάϊηρ ἰμ6πὶ (0 
ἴδατ (δὶ ΠΟῪ τοἰχὶ ρΡογβὰ ἰῃ διδπιθ δηα ὁ0Ώ- 
ἰορι, τον. 10. Τα ἷδ οοηίταε 18 δίγθη σι Βομοα ὈΥ 
δὲ ἴδοι πὶ [86 ρθορ]6 οδὴ δρρϑαὶ ἰὸ {1:9 οπι- 
κἰδοϊδεηὶ Οοἀ, γογβ. 21, 22, 85 ἃ Ὑϊϊη688 ἰο ἐδποὶν 
βδγηοδὶ δηὰ βίποογο δὶ ἢ 01}. 988 ἰο (Π6 οογοπϑηΐ, 
τεγ8, 18.2.0. Τὴ6 ΜΑΥ͂ 15 ὑμΠῸ8 ορθπϑὰ [ὉΓ ἰδ9 
ἐσρδηδίΐου οὐ {18 δοπίγαϑδί. 86 ργοϑθῃΐ οὁρ- 
Ργεβδίοῃ οὐἵὁ ἀοα᾿β ρθ0}}]90 5τοΟῪ8 οινλ οὗ ἱμοὲγ 
δἰφίογϊοο- τ οἰ ἐκίουβ μι αΥδοίον, γογ. 28. θυγίης 4}} 
Ραϑὶ δρεβ, {ποὺ ἰᾶνθ οχρογίθηοθα ͵086ὲ διιο 
ἰτεδίιθοηϊ αὐ 16 βδηὰβ οὗὔ ἃ που] ὰ οβίγδηκϑα 
ἴτοια Θοὰ : δηὴ ιθῆοα δὰ (Βοοαι. νἱϊΐ. 86) πὰ 
ἰ 86 βυξενί ηρσβ οἴ 1:6 ομυτγοὶ οὗ 7 6808 ΟΒ δὶ δὴ 
ὀχδοὶ ἰδίου δὶ ντογὶ οαϊίοη οὗἉ (8 88], νυ. 28. 
ἴπο ἀρδιγιοιίοη οὗἩ αοἀ᾽ 8 ρβορὶθ τον δὶ ἰἰπι68 
δεεῖὰ πο ΐ, Ὀαὶ ὑπαὶ ἀδηροσ Ἡ}}} αἀἰδαρρθαγ 
πο ὉΥ δαγηθϑὺ ῬΓΔΥ͂ΟΡ (Π6Υ 866]ὶς (1.6 οἴἶθοίι 8) 
ἰπιογίθροηοο οὗ 60, τοὶ γίης ποῖ ἀροὺ ἰμοὶν Οὐ 
ποτὶ 8, Ὀὰΐ ἰπ [86 Βἰπι ρ19 σοπβοϊουϑῃ 688 οὗ ὑπο ὶγ 
Ὀεεὰ οἵἤὁ Ηΐ5 οὶρ δηὰ ζγδοθ,---τἰμαὶ σγδοὸθ ἩΒΊΟἢ 
ἷδ [86 δοῦτσα οὗ (δον σονϑηδηὶ γοϊδιΐο 85 ὑπ οὶγ 
θοὰ διὰ ΗΪδ ρβορὶϑ, ντϑγβ. 24-27. Ταῖβ οχροεὶ- 
εἴσῃ ΤΠ ΘΓ ἰδ ΠΏ ΘΟΘΒΒΘΡΥ [ῸΓ υ8 ἴ0 σοί! 9 (ἢ 086 
ΝΟ δηὰ ΒεΓΘ 8 βυρογβοίαὶ βϑῆθδ οἵ βίη δηά 
ξΟὨΕοΪΟυΒη688 οὗ ζυΐ!τ, αἱ (Π9 δδῖη9 ἰἴπ|6 ἰΐ οχ- 
Ρἰδίπε ον (δἷ8 Ῥβϑὶ τὶ Β85 Ὀθθη ἱμβουρμὶ (Ὁ Δ)ν1) 
ἰ0 Βαγε ἃ ργτορμοίίΐο ζοίθγθῃοθ (0 ἐδ {ϊπι65 οὗ (8 
Μαδρεδθοοβ. Τὴθ οσχρίδηδίίοη ΜδΒῖοῖ ΒΌΡΡΟΒοϑ 
8 δἰπίοτί 8] ΤΟογθησθ (0 (ἴ080 {ΐπι68 (ἴθῃ., 
Βοδει., Οἰ8ι., Ηἰι αἰ), ἰ8 ορροβϑὰ ὈΥ͂ ὑπὸ δἰ δι ΟΣ 
οἵ τ86 οδῆοῃ, δηὰ ἱἰβ οὐ͵δοιϊοθδὺϊθ οὐ οὐδοῦ 
Ετουπάδ. Τ|16 Ῥ6Δ]1ὰ ΒΡΟΔΙΚδ ο7 180 ῬβοΪΘ πδί θα 
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διῃὰ ποὺ τπιοτ οἷν Οὐδ 6 ρίουϑ ρατὶ οὗϊΐ.. ΤΏθη, ἰοο, 
ἦλ ΔΡΡΘδΥΒ ἔγοῃι 1 Μϑδοοδῦ. 1. 11, 2 Μαδοοσδῦ. ἱν. 7, 
ἐμὲ, ἴῃ (86 ἐἰπ|6 οΥ͂ Απἰἰοο 5 ΕΡίρδιι68, ἐμ οΓὸ 
68 8 ἰδιχο δηὰ ογβϑδηϊσοὰ ὈΟΟΥ οὗ δροβίμι 98 ὁρ- 
Ροϑϑὰ ἰο {89 ΡδιΙΥ οἵ ἰδ Οἰιδϑδϑάΐῃ (1Π9 ΡΪουδ); 
δηά, δρδίη, τσ 16 (πὸ Μδοδαῦθθθ Ὑ9Γ6 Υἱοίογὶοι 
ἴῃ 8Δ}1} ἱποὶν ὈΔιι165, νὰ (9 βἰηρὶθ δχοθρίϊοι 
τηϑῃ!οηθα ἰῃ 1 ΜδοοδΌ. ν. δῦ, τ οη {μον ἀοἴοδι 
88 ΡΥ ΔΡ8 ἃ Ῥυπὶβθηΐ ΡΟ ἰμ θη ἴον οηκζα- 
εἴης ἰῇ δὴ ἱπιρτυάθηῖ Θη οΥρΥΪδ6, 0 σγημέϑ Ὅ ΘΓΟ 
δὶ ιπδὶ ρογὶ οα δοηΐ ουὔἱ ὈΥ΄ 9 678. Τ|.6 8δο] θη 
δϑϑοῦιἴοη οὐ {8 Ρϑορἶὶθ᾽ β ουνδηδηΐ ζαὶ 70} } 688 
8 αὐδίο ἱμοχρ!ὶοδ 16, ἱἰἤ πὸ σγοῖον π6 5 ]πὶ 
ἰο πὸ τἶπιθ οὗ ἰπ9 Βευν]οπίδη οαρίϊν Υ (ΟἸθσ, 
Κῦδιθγ), οὐ ἰο ἰμ9 ᾿αϑὲ ἀδυβ οὗ ("6 Ῥογβϑίδῃ 
ἀγμπαβίν (ΕΥ̓ΘΟΝ ΟΥ ἴο (9 Βοπιοναὶ υπὰοῦ 
ομοϊδοίη (ἸΒΟΪΌ6Κ), οὐ ἴο (πὸ δνυνϑηίβ το 
Ῥγοοοάρά ἐδὸ ἀοδὶγυοίίου οὗ ϑοτυβαϊθπι ὉΥ (89 
ΟΒαϊάθδηβ (Βδιγ). Το {10 δϑβογίΐου οἵ Ημυρ- 
ἴ61]4, ἐπεὶ 89 Ἰαηκυᾶρο δηὰ ἴογῃηι οὗἨ 9 Ῥβδ]ηι 
ΒΙΟΥ ἐμαὶ 10 ὈοΙοη (8 ἴ0 ἃ ἰδὶθ 8.6, 7 ΠΙΑΥ͂ ΓΣΟΡῚΥῪ 
ἐμὲ δοποϊυϑίομϑ Ἰουπάοα οὐ β6 ρστουη 8 8 Γ0 
ΥΟΥῪ ὑποογίδίη, δὰ ἰπαὶῤ (ἢ 9 ΓΟμΔΥΚ ἀο68 ποὶὲ 
ἴῃ {19 ᾿οδδὺ ΔΡΡῚΥ ἰο {118 ΟΧΡΓΘΒβί 0.8 οὗὨ ῬΥΑΥΟΓ 
679 υϑοὰ, (Οοπιραγο Ῥὲ. 1ἰϊ, 8; γἱὶ. 7; χχχν. 
28: Ἰῖχ, δ); ν|ϊ0}} δῖο ὙΘΥΥ͂ δἰ παν ἰ0 {1080 
Τοαπὰ ἰὼ Ῥβαϊπιβ σχὶϊὶ, χὶἱ. Ιχχχ. Ιχχχύ. ἰχχχὶχ. 
ΜἘὮ118 τ[86 τ ο16 Ῥ88]πι 6] Ο56} Υ ΓΘ 501} Ὁ}68 Ῥβα] 
Ιχ. Το οἷάον νἱοῦν πιαἰηίαἰποὰ Ὁγ Ηδης. 86]. 
8 ργοίογδϊο. 7.18 γϑοίθγβ (μ0 Ῥβδὶτὰ ἰΦ {}1|6 βϑῖηθ 
Ρογίοά 848 (δαὶ οἵ Ῥβδίῃλ ἰσχ.---ἰὴ9 ρογὶοα οἵ 
116 ϑγτο- Αὐιπιοηῖϊο γῶν, ἰὰ τ 816} (Π9 ΕΔοΙαΪ 68 
ἰοοῖκ Ρασγὶ (2 ὅδ. υἱἕ!. 18), Τμ6 ἰδίου οαγγὶ θα 
οἢ ἃ σοιππηθγοΐϊαὶ ἱπίογοουγδο τὰ (6 σαρίυτοα 
ἴϑγδοὶἰϊοβ (Δῦῦο8 ἱ. 6), Ὀυξϊ τόσο αὐΐοσνδγὰβ 
ἰΟΥΥΣΌΪΥ ρυηϊδηοὰ ἴον ἰὺ ὈῪ Φοδῦὺ, 1 Κίημβ χὶ. 16. 

γεν. 1, ο δαᾶανθ δϑασᾶ υὐἱὴἱῇδ. οὖσ 
ΘΒΙ:.---Τ 86 ὀχργοαϑίοη ἀθθβ μοί ὁχοϊιο (ἢ 6 6ΧΣ- 
ἰδίθῃσο οὗ Ἡγὶ(ἰθ ἀοσυμηθηίβ:; ἴὁ ΟἸἿΥ ὈτίηρΒ ουΐ 
ἸΏΟΤΟ ΒίΓΟΙΔΙΥ τ86 σοηίγδδί Ὀθί 66 }} {ἰ|080 ΟΥ 6 πίβ 
οὔ (86 Ρϑϑὶί, ἴὰ νν ἰοῖν ὑπ 6 Υ Βαα 8 Ρογβοῃδὶ ἰηϊογοϑί, 
Ὀαΐ οὗἨἩὨ νοὶ (ΒΟΥ δὰ δ᾽ ΡΙῪ θαγά, δηὰ ἰἸιοβθ 
ποῖ (ΒΟΥ Βαὰ {μοϑιηβοῖνοθ τΪϊ ποβϑθὰ. ΒΥΘΥΥ͂ 
Ιϑγδοὶ 9 τγὰϑ8 Ὀουπὰ ἰο τορϑδὶ {110 δίοσυ οὗ (ἢ 9 
[μοτὰ ̓β πιδυυοί οι ονῦῖκα, Εχοα. χ. 2. χὶϊ. 26: 
χἰϊ!. 8,14; Ὀοαί. νἱ. 20; ΦΜΔυά. γἱ. 18; δοΟΙΏΡΑΓΘ 
Ῥβ. χχὶϊΐ. 81; χχυὶ δὶ. 8. -- ΤῊΘ Ρθγαδο “ἀ0η9 8 
ἀοοαὰ ᾽᾿ 8 ποὶ 8 σοἸ] ϑοἰἶγο οῃ6, Ὀαὶ γοΐο 8 βρθοΐ!!ν 
ἴο Θοά᾽8 νοτῖς, 88 ΔΡΡΘδΥΘ ἴγομι γογ86 8, δΔηὰ ἴῃ 
Ῥε. χο. 16. Τδο οι ι515 οὗ Ο04 5 ““ Βαηὰ,᾽᾽ 88 
1:9 βοοοῃὰ δ} 0 79οὲ Ὀοϑί 468 “Τμου,᾽" (18. χὶν. 12 
Τοίογ ἰ89 ποῦῖκ ἰο Οοἀ ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἰ ἃ ΚΘΏΘΓ 
ὙΔΥ, Ὀυϊ ΤὩΔΙΚΟΒ ἰὑ ΔΡΡΘΩΣ 85 [6 ἱπηπηθα δῖ6 ΡΓΟ- 
ἀυοι οὗ Ηἰβ δοίϊ νιν, δηὰ οἵ Ηΐ8 ρΘυδοπ}}} οΥ- 
ἀρνί 1Ἀη9 ογοηΐθ οὗἠἨ ἰιἰβίουυ, Ῥβ. ἰχχὶν. 1]; 
Ιχχχίχ. 14; 15. Ἰΐ. 9.-- -τϑ στϑηὶ οὗἩ ἄχοα δοάϑβδ, 
Ἀρχυγαινο οὶ δοὶ ἤοτὶ ἢ 88 ἃ ρῥἱδηϊϊηρ (ἔχοἀά. χν. 
17, 2 ὅδπ. νἱὶ. 10; 8. Ιχχχ. 9) ἰβ σδγοίυ ἢν 
σοηίγαβιθὰ τὴ (89 Ὀρτοοίϊηρ (Δπιο8 ἰχ. 1δ; 
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2εν. ἱ. 10; χχῖν. 6): (ἰ)Ὸὸ δηϊαγοιπθοὶ οὗ (89 
Ῥοορὶθ ἰβ γοργοδϑηίθα 89 ἃ δοπαΐϊηρ ἰογίἢ οἵ γοοίβ 
δηὰ ὈΤΘΔΏΘΉΘ6Β, 6. Ιχσχσ. 12: Φ6ὑ. χυὶϊϊἷ. 8: Ἐσοοῖ. 
χΥυΐ!. θ.--ἴὰ αογδη γ͵]ο οὐπποῦ γα 5]δίθ 2 ὉΥ 
[186 δδῖῃ9 ποτὰ, ἱπ δδοῖῦ οὗ 16 ἰγθθ ρίδοθϑ ἴῃ 
ὙΠΟ ἐξ ΟΟσΌ ΓΒ 'π Υ0Γ80 8.-- ΒΑΕΝΕΚΘ: “ΑΠ,εὶ ἰδὲ 
Ῥεορίε; ἰ. ὁ., ἰῃ9 Ῥθ6ορ]6 οὗ (80 ἰαπὰ οὗ δηδδη; 
19 πϑδίΐϊοῃϑ ἰμδὶ ἀννοὶῦ (μογο. Τὴδ τογὰ πιϑϑηβ 
ἰο Ὀγίης 6Ὑ]}] οὐ ΟΑΙ ΔΙ ὈΡΟῺ ΔΗΥ͂ 0η6."--κ- 
ΒΟΉΝΕ: “Οἱοε ἰλέπε ἰλ6 υἱοίοτψ.᾽" ϑιαοῖὶ 5θϑηιθ 
ἮὮδΓΟ, δη ΚΟΏΘΡΆΙΥ ἴῃ (δ ἷ8 Ῥθ8]πὶ, ἰο Ὀ6 ἰδ ἤογοθ 
οὔ 9 ποσὰ υδυδῖϊγ τοηπάογοὰ “ βανθ,᾽" “4 ὮΙ: 
ποὶ ΥΟΥῪ Π0}1}κὸ 15 (86 ιι860 οὗ σωτηρία Βοταρίϊ 65 
ἰῃ (89 Ναὸν Τεδίδπνοηι."--. Ε.] 

γεν. 4. Του ατὶ Εἶθ (ον ὀὁνϑῷ Του ΤἘγΥ- 
8017 τί), τῶν Κίηρ. Τῆι νοτὰ ΜΗ 15 οὶ 6 γ9 
δίῃ 58. οἱϊ. 28, (πη Ῥνυοάϊοδι ϑξξίεοιι τί {Π 6 βδηθ 
(μαι Βοτγ), Ὀαὶ βἰγϑηκίμδηβ ἐμ9 βυδ]οοί, 85 ἴῃ [8. 
ΧΙ. 26: Ζ26γ. χὶὶχ. 12: Ν δ, ἰχ. 6: Ἐσγὰ νυ. 1]. 
1 ἰ8 ποῦ δοσυγαίου σϑηάδογοὰ ὉΥ͂ ἰδ6 Θϑυτηδῃ 
“4800 91,᾽ Ὀυὶ οοηἰδίῃδ δὴ οχρὶϊοὶὶ Τοίογθησο [0 
παι 88 7ι81 Ὀ66ὴ δβαϊὰ. ἔμπο ἐγδπῃδίιοη ἰοὸ [86 
Ρτοβοηί, οου ρ᾽θα νὴ ἢ οοηΐοβδίοη δῃ ἃ ὑγδΥΟσΣ, δηὰ 
ἸΠἸκον 156 πὸ σδηκο οὗἩ ρογβοῦ δηἃὰ ἐθῃ8θ, ΥὙϑγ8. 
θ6-9, δον {δὶ [686 γοῦβοβ ἀο ποὶ τγοίορ ἰο ἐδ 
Ρϑεδὶ ( ἀθορεν δὰ ΟΧΡΥΘΒΒ (86 »γέόδεηΐ σοηβαάεποῦ 
9 9}αἰ{ὰ, νθϊοῦ 1ἶνοβ ἴῃ ἐπ τη ἀϑὲὶ πὰ ἴῃ βρὶίθ οἵ 
8}} ορργοβδϑίοῃ. Ἐδ6 ἱπιρογίοοι ἴθηβο 5 υϑοὰ ἰο 
δβοὶ ἔοτί (]8 δοηδάοποο, 8116 (80:9 ἀϊαρΊδν8 οὗ 
αἰνίπο μοῖρ οὐ τ ῖσὶὶ ἰὶ 15 ἰοαπάοα δτὸ οχσργοβϑβοὰ 
ὉΥ {86 Ρογίθοι ἰθηδο, τόσ. 8. Τΐἷδ σθδηρο οὔ (ἢ 6 
Ῥοτγίέεοι δηὰ ᾿τπροτίδοὶ ἀϊδεϊη συ ΐθ} 65 (Πδὶ πΒὶοὶ 
ἢδ8 Ὀδ6η ΒἰΙ(Πογο ἀἄοπο ΟΔΥ ὈΥ ἀδΥ, ἔγουσι ἰδδὶ 
το ΒΔ8. ὈΘ66Π ὈΓομ βοἀ ἴον 8}} [αἴ ΓΣ9 πιο (“. 
Η. ΜΊο}). ΠἸΡΕΣΚΜΌΤΕΣ “19 ἤοτπι οὕ ὄχ ργϑδ- 
βίου ἴῃ (86 ἢτϑί οἴδιιβο 18 ὮΙ ἢ ἰαϊοπιαιΐο, δπὰ 
ΒΟΙΠΘΥ αὶ ΟὈΒοῦγο : ἰὲ ΠΙΔΥ͂ τηο8 ἢ “ποὺ τδο Παδὶ 
ἄἀοῃο δ}} (8 δὺὶ 8.1}} τῶν Κίης ;᾽ ον, “μοῦ ατί Ηθ 
0 18 τὴῦ Κίηρ.᾽ -- ΤῈ 6 ρογβοηαὶ δα οὗ (ἢ 6 ρα- 
ἰγίαγοι (086000} 18 ΡΟ  σΔΠ}Υ βαδϑιϊαἰοὰ ἴον ιΐ8 
ΟΥ̓ οἷ4] {π|19, 86 ἐο ἔδί μον οὐ (δ 6 σῆοιλθπ ρϑορἶὶθ." 
ῬΕΒΟΝΝΕ: “ΞἶἦὴνῪ Εἰη; ΔρΡΡδγθη ΠΥ τ ἃ Ρογδοηδὶ 
δρΡΙΙοαἰΐοη ἰο ἰπιβοὶ πὸ Ροοὶ αἰ γ᾽ Δ Δ }}} ὁ] 1π- 
ἴῃς ἷ8 οὟη Ρασο ἰῃ (6 οογοηδηΐ Ὀοίνοοη Θοὰ 
8δη4 Ηἰβ8 ρΡοορῖὶθ. δα δβίηκχυϊαν δυοίυδίοι πῖῖἢ 
{86 Ρ]Ό ΓΑ] ἰπ ἢ ὁ ῬΒ8]πι8, 8600 γεσβϑδῦ, 1δ."--. Ε.] 

γεν. 12. ΕΣ πουρδὶ (““νἰ(Βουὶ νἱοὶθδ᾽"). 
ΤῊ18 ΟΧΡΥΘΒΒΙΟῺ ΤΩΔΥ 8͵80 το ϑῃ “" βταίυϊ οὐ 5}γ.᾽» 
(ΗΠ υρΐε]ὰ). Βυῖ μὸγθ 18 ποίδίης ἰο ἱπάϊοαίθ 8 
οοηίγαδί Ὀοίποο ἰΠ9 ἀδα)ΐηρδ οὗ τὴοη ἴὰ ἐδμοὶν 
ὙΟΥΙΙΥ ΘΟΠΟΟΓΏ8, ἴον (86 Β8Κθ0 οὗ ζδίῃ οὐ δβοῦιο 
Οχίοσ Δ] δανδηΐαμο, δπὰ (6 ἀοβί χη οὗ ὈΙΥἾ ἢ θ 
Ῥχτονίἀθοθ, τι ϊο δ Υθ ἶσον ροάδροχὶσα] τοᾶ- 
δ0Ώ5, 84 {π6 Βϑἀοιρίΐου τοῖν ἰ8 οθοοιοα τΠῈ- 
οὔν ΠΟΙΟΥ͂ δη ὙΜΔΒοῦυΐ Ὀτῖοα. (15. χ δὶ, 18 : 1}. 
8; ὅ2εν. χυ. 4ὴ. βιγίοἱ Υ βροδακίηρ, 89 ἄρυγο 
ΠΟΥ υβοὰ Πδ88 {Π|8ὺ 586Π86 οὗ “ΤῸ πουρδὶ,᾽᾽ δηὰ 
ΘΟΩΥ͂ΟΥΒ ἰμ6 ἰάθδ οὗ υπυνοτίίηθ88 δηὰ ἱπεὶρηῖῆ- 
ὁ8δῆησ6. Βοδίάδβ, (8 ὙΠ016 Ῥϑββδρο πιιιδὲ Ὁ6 ἰδ Κοῇ 
βρσυνγαινον, δηαὰ σδὴ ΒαΥΘ ΠΟ Τοίογοηςσο, ἰδίου! - 
σΔ]}}γ, ἴ0 ἐδ6 ϑυρροδοὰ ἔδοὲ ἐμαί ἐπ τηυ]εἰ 46 οἵ 
ΘΔΡΙΑΪΥΟΒ τγὙὧδϑ 80 τοδί 88 ἴ0 οὍοΡ ἰδα ῥγὶςσο οὗ 
βίατοὄ. Ἠιρίοϊὰ ἀοίοπἀβ ἰδὸ τογο δηοίδηὶϊ 
(Ὁ μα]ὰ., Τμεοά., Κὶπι.) ἐγδῃδϊδιΐοη οὐ (86 ὕοϊϊον- 
πᾳ ᾿ἴπθ, “ἴδοὰυ αἀϊάβϑὲ ποῖ ἵπογθαβϑο (υἷζ., (ἢῪ 
Ῥ 6Α}1}}} ὉΥ ἐμ οῖτ ΡΌΤΟΒδδΘ ΣΩΟΏΟΥ.᾽" ΡΓΟΥ͂. χχὶϊ. 
16, 18 ποῖ 8 ΡΆΓΆ116] Θχδιηρὶθ, Ὀθοδαδο ἐδ ἀοῆἤηϊ- 
ἴνο ψογὰβ “ἴον {π60᾽ δα τδηίϊης ; δηὰ (6 
Β6Π86 οὗὨἨ “10 ζαὶῃ ὈΥ͂ υϑογγ,᾽" ἀονίνοὰ ἔγοια 186 
Ατϑιηδίο, Κοθ8 ἴδ Ὀογοῃὰ ἐμ πιοδηΐπα οὗ (ἢ9 

ΤῊΝ ΒΕΟΟΝὮ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ΡΒΑΙ,Μ5. 

Ῥῆταδο “!ἰβοὺ δεϑὶ ραϊποὰ ἠοίΐηρ." Μοεὶ 
τηοάθτῃ οχροβίίοτβ, ἐποτοίογο, ἐδ κθ ἐμ 6 υοτὺ “ἰὸ 
ἱπόῦθα 86" ἰῃ δὴ ΔΌβοΪι( 9 8686, δηὰ ἰδ ῥτϑρο- 
δἰ (ἴοι 3. 88 βροοϊγίῃς ἰἰ8 οχίθηὶ. ΓΑ Έχαπρεε: 
ΦἭἼΒΟΥ δοθαιοὰ ἰο Ὁθ φαταίυἱ ο 8} ΦΊΎΘἢ ὕρ, ἐ, ε., 
πίιδουϊ Ὠϑοθβδὶιυ οὐ ῥγοδὶί.""---ΡΕΒΟΥΝΧΕ: “ΒῸ 
πουσδὶ, ἑ. 6., ἴον (δαὶ μοι 18 [8:6 ὙΘΓῪ Ορροβὶ(ο 
οὗ τὶ. 68, 8 πιοτὸ ποι δἰ ηᾳ.᾽᾽ -ῖὧ΄. ΒΕ. 

γογ. 10. Ἐ89 ρὶδοϑθ οὗ (ἄσα οι: δ) :801.8]Ὁ 
ἀθποίθδ ἃ ἀδϑοσγὶ τορίοη ἢ ζοπογ] ([8. χχχίν. 18; 
Φοτ. ἰχ. 10; χ. 232; χίὶχ. 88: Ἰἱ. 87). [ἰ ἀοθδ ποὶ 
τοῖον δροοΐδὶὶν ἰο ἐπ αἰδίνὶοὶ οὗἨ “7 δηπηῖδ, οὐ (86 
Ὀοτάον οἵ Ῥ..}118ι16 δηὰ ὕδη, τυ δοτο διωϑου ἰουμὰ 
ἴθ γοθ Βυπαγοά ἔοχϑα (Ψυά. χν. 4), δῃη ἃ τΒοτο {116 
υὐΐογίυπδιὶθ ὈΔί.16 τηοηἰϊοησὰ ἰη 1 Μδο. γ. δθ, νγὰ8 
ουσὶ, 8 Ἰοσα} } γ ἴῃ τ ϊσ Ηδδϑοϊαυΐϑί, βοοίσθη, 
δη4 οὐδοῦ ἰγαυ ι ]οσβ [6}}] 8 δαὶ {{Ἰ686 δῃΐπ.8}8 
Ἀγ Τουπά ἴῃ στεδί. πυταθθτ (Η χα). 10 οἷ ἀθν 
ἰγδηϑἰδίϊοη ““ ἀγα βουβ᾽ οΥγἱιηδίοά ἴῃ (86 δβυ}- 
Ῥοβίιἴου (μὲ ἘΞ 2 18 ὁ οοπίσδοιΐου ἴον Ἐ2) 3}, 
(του 8 τὰ βδρργοδοηβίοῃ οὗ Εσοῖς. χχὶσ. 8. 
Το οΥἱ κίμδὶ πιοδηὶπρ οὗ [Π9 ποτὰ 15. “' Βον] κ᾽" 
Τιΐδ ΟΥΥ οὗ [Π6 δηΐπια] οὗ (89 ἀοβογί, τοῦ τὰΐ- 
πον ἀοδονι Ὀθὰ ἰῃ [δηιθηίδίίοηκ ἱν. 8 : [8. χὶϊ, 
Φ2: Χχχχυ. 7; χ] δ, 20, 8 σοιηραγϑὰ ἰο ἐΠ6 βουπὰδ 
οὔ παὶ ρα υἱιοτοὰ ὈΥ Βυαδη Ὀοίημ5, Φοῦ Χχχ. 
29; Μίο. ἱ. 8. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

1. ΤῊ Ἰἰνίηρ δηθουποοιηοπὲ οὗ 8:6 Βοὶρ δοὰ 
ἀρ] σογαποο Ὑϊοῖ Οοα 1.46 γουοϊμιδαίοαά (0 Οὔ 
ΤΑ 6 Υ8 ἴῃ Ρδϑὶ δζθβ β ἃ ᾿Π): 688 οὗ σοη δγιδίηξ 
ΟἿΡ ἴδ ἰῃ Ηἶἷθ δοηβίδην ργουί θη 18] οδτο πηὰον 
Ῥτγοβθην ἰγὶ Ὀυϊαι 8. [ἰ αυϊοῖκθηδ 86 Βορο ἐδδὶ 
Ηθ νῖ}}] δροϑάϊ]ν ἰηϊογτίοσγο οὐ ον Ὀ6δ]ΐ, διὰ 
δι᾿ υϊδίοϑ ῬΥΔΥΟΥ ἴὸ. Ηἰ8 ἰπδίδηϊ δἰὰ πᾶν (δ 
Ρτγοβϑίηβ ποοοδϑίιϊ68 οὗἩὨ (9 ργεϑοηί, δηὰ ἴῃ (δ 
Ρτοϑβροοὶ οὗ πτοαιοηΐης ἀδῆκοσα. Οὐ. Ηδὺ. 
1}. 2, δὰ 2 Οβγοῃ. χσ. 7. 

2. ἴῃ {86 παγταιΐνοβ οὗ οὐδηΐδβ οὗ ραδὶ δρο8 ἰὲ 
ἷβ ΠΘΟΘΒΒΔΡῪ Ὀοΐ ἔοτ (16 ῬΤΟΡΟΥ βίαν οἵ ἰιΐ8- 
(ΟΥΥ͂, δὰ [86 οἀϊδοδίίοη οὗἨ δοῃιθ ΡΟΓΑΣ 65 ἐμ δὶ 
αἰϊϑηιοι Ὀ6 Βροοΐδ ἢν ἄχϑα οὐ ἴοδβο ουθηΐβ τοὶ 
τηοδὲ ΡἱδίΥ Ἔχ Ὁ Δ ροσϑοδὶ Ῥγονϊάθησο. ἴη 
ἰγδοῖῃς ὑ11686 ουθηίδίδ ἱπουκ δ δδουϊ]ὰ ὃθ ἱατηοὰ 
ΔΎΔΥ ἴτοια 8}} μυπιδὴ δοίἱυϊγ, τ ϊϑάοτῃ, δηά 
ταὶ κυ ; ἔγοιῃ 8}} ἰθίυρογδὶ δηὰ οδείν ἰηβίτυ- 
ταθ 6} 195; {μον δουϊὰ Ὀ6 ἤχοά οὐ ἰ6 Ὠϊνίηθ 
Ροντοῦ 88 ὑμοὶγ ΟὨΪΥ διὰ οἰδσηδὶ οδυδαὸ. Τ8δο ἴγϑο 
ὅτδοο οὗ αοά, δοὰ {πο ροοά ρ᾽οαδυτε οὗ Ηἰδ ἴονο, 
Βιιοιὰ ὍὈ96 νἱονοά δ 89 ὅηδὶ δῃηὰ ἀθϑοϊΐδὶγθ 
ἔτουπὰ οὗ ἰμε8ο ἀϊνίηθ δοίβ. 

8. ΑΔ Ρδορὶα πνμϊοϊ, ὈΥ͂ δ, τόθ {μα 60Ὲ- 
ἔοβοΐου οὔ αοἀ 85 18 Κίηρ, ζδὶ:5 ᾿ΠΟΓΘΌΥ 8 ἤτηι 
οαπάδίϊοη ἴον 158 δἰδίοτὶοδὶ ροβιιϊοῃ ἱπ ἴδ9 
ποτ]ὰ : ἰἰ Ὀοδοῦι!ο5 οοηδάθηϊ ἰμδὲ (δ6 δδῖῃ9 ἀοά, 
ἰο σψοπι, 88 1 ρστδίο ΠΥ Τοπιθαιογ8, Σὺ οὐδ {8 
οτἰ κα 88 8 ὑθορ]ο, νΣῖ}} ργοϑοσυο ἰὺὸ δὰ ἀοὶ τοῦ 
ἰι ἔγολ ἀδηῆροῦβ Ὑδὶοδ ὩδΥ ἰμτοϑίθῃ ἴἰ8 ἀδβοὶδ- 
ἰἰοη δοὰ ἀοβίσυοϊίίοη. ΑἹἹ ἐμαὶ 18 ποοαΐαᾳ] ἰὸ 
Ὀορφοὶ {δῖα ΒΟρΘ ἷ8 ἐμοὸ σοῃδί ἀογδίίοη οὗ (μ8 Χογαὶ] 
βουογοί χη Υ οὗ ΑἸαϊκγ αοά. 

4. ΤῸ το] ίουβ πιθδῃϑ οὗ οδίαϊπίπρ δαοΐ 8 
αἰ δρ].γ οἵ ἀϊνί Ὡθ βουεγοϊ χοίυ, ἰἢ ΔΏΥ αἰ γθῦ 0886, 
8 Ῥγαγον, τ ϊο ἢ ΔΡΡΘΑ15 ποῖ ἰο δυμμδη ὑγοτίϊ- 
Π685, Ὀπὶ ἰο (80 ποεᾶὰβ τΐοῖι τη θη 80 ὈΪΔΙ ΠἾῪ δηὰ 
ἴτοαυθηι! ὀχρογίθηοο. Ηρςησο, ῬΓΑΥΟΣ δά ἀγοϑϑεθ 
ποῖ (86 }υδι166 Ὀαὶ 86 στλο9 οὗ 6οα,---ἰδδὲ 
τ ἰοσ 88 Ὀ66 8 αἰγοδν τηδηϊοβῖθα ἴῃ οαιδΌ ἐ8}- 
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ἰς ἰδ οογθαδηὶ τοϊαϊΐοη, ἐμβοικχὰ ἰὰ ππδῪ ρῥἱοδὰ 
(816 τοϊδεΐοη, δὰ Ὀδς ἴον ἰΐβ ργοϑογυδίϊοη. 

5. ἴπ (8 ΔΡΡΘΟΆΙ ἰμογθ 18 Π0 δῇ γηιαιΐοη οἵ 
ἱδηοθεῦῆοθ: ΠῸ δϑϑδουίΐοῃ δαὶ ἰδ ποτα] δηὰ 
τοὶ κίουβ οοπά ἰἴοη οὗὨ ἐδ 6 Ῥ600]6 8 'ῃ δοσογάϑδιιοθ 
πἰιὰ 641} 1η 6 ἀοπιδη 8 οὗ (6 οογοηδηὶ ἰδνν, [ῸὉΡ 
ιδΐ9 τοῦ ὃδ6 οί (00 1588 δῃὰ υπίτγοθ. [ἐ 5᾽ ΡΥ 
ἀεοίαγος [86 διἰδοδιιοηὶ οὗἩ 6 ροορὶο ἰο (δοὶν 
εογοδηί αοά, δὰ ἐμαὶ ὑΠ6Υ αν ρῥγοδβογτϑὰ (Π9 
δ ἰϑίοτ!οο-τ οἰ χοῦ 8 Ῥοδίϊοη τμϊοῖῦ Ηδ 88 γτὰ- 
οἰουδὶγ «ταηϊθὰ ἰο βοῶ. ἘΔ 116 ὭΔΠΥ ἱπάϊνὶ- 
ἀπα]8 πιαύ πανὸ φῬτουθὰ ζδ᾽ 0 1085, (6 Ῥϑορὶο, 83 
βυεῖι, το τηδί ἰδ ηδα ἱποὶν ΑἸ] οχζίδπμοο ἰο ἀοὰ 85 
(Βεὶν ἀοἀά. Οἱ {εἰιϊ8 σγοιυπαὰ δ]οῦθ, {80 88}ς διὰ 
ἐσροοῖ ἔσοσι ὑμποῖῦ ΒΘΔΥΘΗΪ ΕΚίης ἀδ᾽ σοῦ 69 
ἴγο 86 πογϑί ροϑϑὶ Ὁ1]9 διϑὶ οι ἢ 5. 

6. [ἴπ βϑυσἢ ἃ 6850, ἰ6Γ6 ἰϑΒ ἃ ἀἰ ογθοθ ἔο ὃδ6 
το Ὀείτγοθο τηοτί(οα ἀπὰ αππιοτὶιοα δυδοτίηρ5, 
διὰ πη] (2 ἸδιίοΥ δγ ποὺ ἰ0ὸ Ὀ6 νἱθϑνοθα 85 
ἡπδκπιομίβ, ποῖ 88 βίγοϊζϑβ οὗ ἔδίϑ, {Π| 67 βου] ὮΘ 
Ῥδύ θα οηἀατοὰ ἴον αοἀ᾽ 5 βακθ. Τδογο ἰβ (08 
8 ρῥγοξγοββ ἰῃ σοὶ χίουβ κηον οὶ κο δπὰ ἱδίοτί οο- 
Τοϊϊ σίου οχροτγίθποθ, θυ ἐπουκῃ ἴΐ ἐβ {0}}Ὁ 
ΘΟ ρΓΟ θη ἀ64, ἐμαὶ ἴον αοα᾽ 5 ῬΘΟρΪθ, 5 γγ9]] 85 
(δε βϑογσγαπὶ οὔ ϑεβονδῆ, (659 βυ δου ἢ κχ8 ἀΓῸ ἢ6- 
ΘΕΒΘΑΡῪ ἱῃ σΔΥΥΥϊης οαἱ αοὐ᾿Β ῥΐδῃ οἵἉ βαϊναιίοη, 
δηὰ δαὶ ὑπ 6 ν᾽ Δ΄Θ 88 Θϑ θη 168}}} οοπηθροίοα τίν 
ἰδοῖρ ἐβοοοταιΐο ἀδϑιϊ πδιΐοη ΟΣ πιβϑίουῃ δ8 ἐδ 0γ 
ΔΓ ἱΠΘΘΡΘ τ Ὁ] ἴσοι (μον ἀἰνὶηο οἰ οοιΐοη δηὰ οδ]ὶ. 

1. ἴδο ομβάπτγδηοο οὔ δυσὴ 8] οἰἷοη.8 ἐπι} 168, 
08 ἐδ Ρατί οὔ ἰΠ6 Βυϑδογου, πὸ διιοὶ ἔθος 89 
που]ϊὰ Ἰοδὰ εἶπα ἰο οομπηρϊαΐῃ οὗ Θοἀ, οΥ ἰο φου! ν 
διδοῖ. Ηἰἴα δρροδῖ ἰο θοὰ ννὺ}}} πότοτ ἰδ κο (9 
ἴογια οὗὁ δ δοουβδίίΐίοη, Ὀυὺ οὗἨ 6 ῬγαυοΡ, δηὰ 8 
γον οὗ ἐπδηκαρίνίηρ ἴον ὑπαὺ ρτδοίοιϑ μοὶρ οἵ 
ἰδο ΑἸ αν πϊοῖι ἰ8 ἐπα θρθηϑα Ὁ ]θ. Ηθηοο, 
17 ἴὰ δἷβ ἰαπμδηίἰδίϊοπ ἰμ9 ᾳυσδίΐου ἰ8 δϑϊκοὰ “ ψἘΥ͂ 
δίθοερεβὶ Του, Ο ᾿οτὰ 3᾽ διὰ ἷβ ργδγον βουπιβ 
ἰἴκ9  ΟΥΥ ἰο δψδαίκα, 6 σϑὴ 86 (6 ἰδῆσυδρο οὗ 
δοβὴ Ηγγοδῆυβ (ϑοία 48, δοοογαΐϊης ἰο ΠὨ6].} νῖιο, 
ἰη (80 (1πι6 οὗ ἰμὸ Νίδοσαθοθ5, αυΐοιοά [86 δΔηχίθ- 
ἐϊε8 οὔ (89 ονΐ65, 0 οδιθ ἀδὶϊγ ἰο ἶπι ἱτἢ 
1818 αδιιὶθ ααθβίϊοι, ὈΥ̓͂ δαγίηρ, ““ο68 ἐμ αοἀ- 
δοδ4 5166} 3" ---ΟΕἔδτνο ποὶ (89 ϑογιρίυτοβ ἀδοϊαγοά: 
“Βομοϊά, Ὡ9 ψο Κθορβ ἴϑγϑδοὶ βαπογοί οί 
᾿ξ τδϑ ΟἹ]Ὺ 'π δ ἐἰτὴθ ρθη ἴϑγϑοὶ νγ83 ἴῃ ἰγουὉ]9, 
διὰ (Π6 Ρ60ρ19 οὗ (89 τνοτ]ὰ ἴῃ (πὸ Θηϊογιηθηί οἵ 
Γεϑὶ δη ῬΓΟΒΡΟΥΙΥ, ὑπαὶ (Π9 ποθ ψογο ὑδοὰ, 
ΆΜΔΚΟ, ΜΕΥ δ᾽θοροθὲ μοῦ, Ο [οτὰ 3 [Ι}ἢ 
ἰο8α6, διὰ βἰυιανς ὅριυγαιϊνο. θχργοδδίοηδ, (ἢ 9 
Ῥτοιιποηί ἰά68, 18, (δὶ (8680 δυδονί χε 6ΓῸ ποὶ 
ἰο δ6 τοζατἀϑὰ 48 δου 9, ροδβίἐἰνοὶγ ἰηβίοιοα Ὁ 
Θοά, θυϊ ταῦ μὸν 85 ροχη θά ὉΥ Ηΐτ, 

ἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Τηο Ὀοδὺ ἰϑίογίοδ δτὸ ἐμοβθθ ΒΘ ΓΘΏΘΑΥΒΟ 
δο ἀοίηρε οὕ ἀοά. Τμὸ Ὀδηοῆίβ σοϑυϊιϊης ἔγοι 
(86 εἰμαν οὗὨ ἐμ ἃγὸ: 1. 10 ποὶρβ ὺυ8 ἰο υὑπάᾶοτ- 
διαυὰ Οοὐ δ τον ἀθηϊ ἃ] σουθγηϊθηὶ οὐ οδγί!ι. 
2 1ὰ ἀπτακοηβ στιαι πο [Ὁ Ηἰβ ἤλνονβ. 8. 1ἰ 
εἰἰπια]δί65 οοηβάθηοθ ἴῃ Θοα᾽Β σνδοῖοιιβ ἢ ἱρ. 
Θοά ἰδ ουν Κίπες! ἕω, ῃθΠ09 ἀο τὸ Κπον ἐδ β 
(2) ἴπ πτδὲ ἀοοθϑ Ηθ ποὶρ υΒβῇ (8) ον ἀο νὸ 
ἰδ ἰγ {15 Ῥ---αϑ Ἰοπρ 885 γὙἷὸ δ΄0 ἰῃ οογθηδηὶ 
πίῖι αοα, {πΠ9 τιοϑὲ ρονογία] ἴο6 5 οδπποὶ ἀθδί τοῦ 
τὸ. δὶ ἕοΐϊογ ὕγοπι (8 ἴῃ γορατὰ ἰὸ οὖν 
οὐπάποι δηὰ Ἅἀυὶγ ἴ---αοα 18 ποῖ ΟὨ]Υ {δ πιϊρὰ- 
[εδῖ, θὰϊ τΓΠ0 δυχεθί, γθ8 {π6 ΟἿὨ]Υ το 8.016 Δ}}γ. 
“-λὲ πὸ δῖὸ ἱπαοθίοα ἰο αοἀ ἴον 811 ροοὰ ἐδίπκ8 

50 τὸ τηιδὺ δ8ὶς Ηΐτ ἴον 4]} ποοᾶάζωϊ ἐπίῃ ρ8.--Ὁ 
Νοιπίηρ πιιδουὶ δι}, ὈὰΓ ΟΥΘΕῪ ἐπίπρ Γπγουρἢ 
ἔτϑοο.--} τὸ Καον (Π9 πλιηθ οὗἨ αοὰ, γὸ ν}}} 
ῬΓΟΡΘΟΥΙ͂Υ τδ6 ἰὲ ἤον Ηΐβ Βοπον, [ῸΓ ΟἿΓΡ δαϊ γα ίοη, 
δηὰ ἴοσ (Π6 ροοά οἴ οἰ ΕΓ8.---Ηθ γιὸ ὈδΙοηβ8 ἰὸ 
οὐ 5 Ῥ6ορὶθ, πηυϑὶ Ὀ6 Ῥγορδγοὰ ἰὸ δ ον ἴον Ηὶβ 
δαῖκο, δῃηὰ ὃῦθ σδτο} ἰδαῦ 6 ὈΓΙΏΜΒ ὯΟ Αἰ ΒΒΟΏΟΥ 
ρου Ηἰΐδ πδπι96.---ΕΗΕο το Τ08}}7 δυδοτϑ ον αοἀ᾽ Β 
Βα ΜΠ] δηὰ ἰδὲ δυο} δυ ον ὩΣ ΠΟΥ͂ΘΥ Βοραγδίθθ 
εὗπι ἔγοαι 6οὰ.--- πὸ ἰγὶ Ὀυ]διίοη8 οὗἨὨ ἰδ6 {ἰπ|68 
αἰνγαγϑ υἱηά {86 ΡΘΟΡΪΘ οὗὁἩ οἱ πιοῦο οἱ δου ἰο 
Ηΐ8 πδιηθ, βαπὰ δηὰ ργδοϑ, 85 {μο ᾿ἰἰριὶ οὗ Ηἰ8 
Θου ἴθ ΠΆ ΠΟΘ. 

ὅΤΑΒΚΕ : [ὑ 8 [8 Ὀπδῖπθε8 οὗ Ῥδγϑῃίβ ο ἱπι- 
Ρἰδηῖ πῃ (86 Βοαγίβ οὗ (μοῖὶν δ] άγθῃ τΠ9 Κηον- 
Ἰοάμκο δὰ δοηον οἵ Οοά.---ΟὨ Πάρου δηὰ γουηρ 
Ῥοορὶθ βιιουϊὰ ἸΔῪ ἴο οατὶ δὲ ΓΘ δυο ποενιὶ 
σοποογΐηρ ἐδ 6 τγονῖκϑ οὗ αοά, ὕγοπι {μον ρδγϑῃίβ, 
ἴῃ ογάον ἰο οοηᾶγιι μοῖρ κί δὰ ἴὸ ἱτρτουθ 
(μοῖν Ἰι768.---ΤῊο οἴδηρο οὗ φουογππιθηί ἰῃ 8 ἰδηὰ 
Βδου]ὰ ποὶ Ὀ6 τοραγα θα ἃ8 ἃ τιϑῦο δοοϊάθηί, Ὀυ ́ 
85 δ8ῃ ογϑηΐὶ 10} τ σι {π6 τπὰὸ ἢ] δὰ (Π6 Βαπὰ οἴ 
αοὰ δγὸ οοῃοοσγιθᾶ.--ΑἸϊουρὰ αοὰ δα] 0 Υ8 ἰῃ- 
διγασιθηίθ πῆ θη δ οὶ}8 υ8, γὸ Βδοι!ὰ ποὶ 85- 
οτὶδο ἰο [6 ἰδ 8 δ'ά νὰ κχοὶ, ποῦ αἷτθ ἰο {θη 
(9 Βοποῦ δῃὰ μίουυ πηϊοῖ δῖ ἀυσο ἰο ἀοὰ 
δ'0:9.---ΝῸ ΘΏΘΙΩΥ͂ ὁΔ (αὶ ΔῺΥ ὨΟΠΟΡ ἴσοι 8 
οοηβῖοὶ τ ῖν 086 οἰἰ τοῦ οὗἩ αοἀ ; 4}} 815 τη] 99 
Ὀτγίη 8 Ὄροη Ὠἰπηβ6 1 ΟἿἿΪΥ δθδηθ δηὰ ἱἰπΊΌΥΥ, 
Ὀυΐϊ ΖἸΟΥΥ δηὰ ρῥγαΐβϑο (ὁ (86 ἱοτγὰ.--Ἰν π|ὶ}} ϑοοὰ 
Ὅα πιδηΐϊοϑί οἢ τῶῶμαὶ 86 Ὠθαγί οὗἁ ΒΥ τη8ὴ ἐγυδϑίβδ, 
ἴοΥ ψϑδίουον ἰΐ Ὀο Β6 τῦὶ ἢ δοπϑίδη  } Υ ἐπί ηκς δηὰ 
δρϑαδὶς οὐ ἰ(.----οάϑου Ἰοΐν ἰο ἰἰ59 17 τοραγὰβ (89 
τὶ ξϊθου ᾿υὰ σπηοηῖβ δὰ (16 ρδίθγπδὶ σμδβίΐβο- 
πιθηῖ8 οὗὁἨἁ ἁΞΘοὰ 848 ΥὙϑὲγῪ βίγδημρο.---ὅοὦ 848 οἴϊθῃ 
δἸἸονεὰ ΟἩνίβϑιΐδηβ ἰο Ὀ6 Ὀγουσὺϊ ΚΦ ᾿δαν8 (0 
(89 βἰδυριίον, πῃ ογὰον τἰλδὶ ὈΥ (μοὶν ἀδαιἢ {ΠῸῪ 
ΤΑΔῪ ῥταΐβο Ηΐπ, δὰ ὈΘοοΙλ6 ἸΏΔΡΥΤΒ ἴονῦ ΟΒ τὶ δί, 
--Ἰοῦ ἰορογαὶ ἱμἰηχβ ἰδ κὸ ἩΔΊΟΥΣ ἴυτα σοὰ 
ΡΙ68 868, ἰ ΟὨΥ ἰἰ 6 ϑίθσηδὶ ἐπ ον ἴδῃ ἰδ 811Ὑ6.--α 
Το 8 βυβοτγίης Ὀοϊίονον, (Π6 ρστεοδίοδί βία] πρ- 
Ὀϊοοῖς ἰ8 6 οἀ᾽ 5 ραίΐθῃοθ δπὰ ἴου Ὀθγδῆοθ ἰοταγὰβ 
16 ΥΘΡΌῪ ποτὶ οὗ τηθη.---ΤῊὴ9 ρογβθουϊίου οὗ (ἢ 9 
ΟΒΌγοΝ ἔος ΒῸΥ “ βοοὰ σοηΐθββίοῃ ᾿᾿ ἰδ 8 ΒθΔΡΡ 
ἰγῖαὶ οὗὐἠἨ ΟΡ ἔδυ, σοί ΔΏΟΥ͂, δὰ ραίΐθῃ66.--- 
Οοπίοπιρὶ οΥ̓͂ ἰ6 ἰγὰ ψοτβὶρ οὗ Θοἀ ν»7}}} ΒΟΟΠΟΣ 
οὕ ἰαίονς οπὰ ἰῇ ἐδθ δάογδεϊου οὗ δὴ ἰᾳοἱ, οἰ θν 
ἴῃ 8 ΖΓΟΒΒΟΓ ἃ γοβηθὰ νψὰγ.---ἕβἤετὶ ἢ (8 ἰΙΟΥΘΥΟΥ 
ἰηΐθηβο ἱῶγοϊγθ Ὧο τηϑτὶὶ : γὸ τὺ Ἰοοὶς ΟὨΪΥ ἰο 
(89 ζοοάποβε δῃὰ ργαδϑο οἵ Οοὰ.---ΒυσΈΝΒΑΘΕΝ : 
Τηο Ρίουβ πιδὰ ἀοοθ8 νμδὶ αοα 848 σοπιηδηά- 
οα, διὰ ναὶϊβ ἔονῦ ψϑδὶ ΟοἋ᾽5 Νὶ}] 888 ἀοίοτ- 

ταϊηθα τοβροοίΐης δὶπι.-- ΒΒ ΝΕΚΚΕΒ: ΤῊ6 Ὀ6- 
Ἰΐονθῦ υπάογίακοθ ποι ΐηρ δαὶ 18 σοπίγαγυ ἰἴο 
αοάβ ποτὰ. Ηο νῖ}] πόνος ἰομρὶ αοα, Ὀυὶ 0.808 
Βυοἷϊ Τ.68}8 88 αοἀ ἰἸ68 Δρροϊῃη θα. Ηἰδ8 ὑγαβὶ 8 ἢ 
αοἀ δἴοιο, ψο σϑὴ δηὰ ν}}} μοὶρ ἰἰηι.---ΟΒ1. Ν- 
ὍΚΕ: ἮΝ ΑΥΪ ΚΘ ῬΓΟΡΑΓΘΙΪΟΩ 16 ποῖ αἰ ΤΑΥ͂ (}6 
68.890 οἵ Υἱοῖοτγ.---ἙΊΒΟΗ : Ηθ ὙΠῸ νου ]ὰ οσχοῦ- 
οἶϑο ἰγὰ ζδι ἢ, δα ὈΥ͂ δύο αὶ. ἢ του ἃ ΘΟΠ ΑΘΓ, 
ταϑὲ ρο986358 {8686 ἰΐτθθ αὐ] 168, 1. ΗΘ του ϑὺ 
ἸΔΥ͂ αϑὶἀθ 41} ἰγτυβδὲ 'π ϑαυιὶγ Ῥοτοι. 2. Ηἶβ8 
ΘΑ ε᾽ 5. δηϊίγο ἰγυβὶ τοῦδ Ὀ6 ἰη ἀοα. 8. Ηἰώ 
μοδτί ταυϑί αἰ νθ 8}} (μ9 φΊοΥΥ ἰο Θοὰ.--ΕἸ ΑΝ ΚΕ: 
σι νὶθί 8 Κίπχάοτα πλυδὶ ὄνον τιδηϊζοδὺ 1801 88 8 
κίηάοπι οὗ (πο Ογοϑβ, Ὀθοῦυ89 ἰΐ 18 ἑβγουρ βυΐς- 
[ογτὶπς μοὶ γγὸ ϑηΐον ἰηῖ0 ΚἸΟΥΥ.---ΒΕΈΒΡΙΝ ΒΙΒΙΕ: 
Το ϑυθηίβ ἐδπδαΐ παρροηθὰ ἴῃ (6 Ῥγὶπἐ} 79 
Οδματοῖ τι] 6 τοροαϊοὰ ἰὼ 9 Ομ ατοῖ οὗἁὨ (86 
Ἰδίεοσς ἄγ, υπονρ (86 φστοιν Απιὶ-Οἰτίδι.-- -Ἀτὸ- 
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αξα: Οἷἱ Ποῖ τηγϑίογίουβ 8 ἀοάἂΐ ΝοτοΣ ἱπιδ- 
αἰθο πδὶ γοὺ οὁ8 Ἰοδὰ Ηΐπὶ 88 γοὺ ᾿ΐΪβι, δυὐϑῃ 
ὉΥ ἔδίι. [πὰ ταΥ8 ὑδδὶ ἴὸ ὺ5 8θοπὶ οἰγσυϊίοιθ 
δηὰ οομίγαγυ, Ηθ δοοουιρὶἰδιθθ Ηΐβ ῬΌΓΡΟΒΟΒ. 
μοὶ Ηο Ηἰπδοι ἢ αι Ὀυ1]}} υρ, ΗΘ οδη ὑτθϑαὶς 
ἄονπη; νμδὶ Ηο Ηἰπιδοὶ διὰ ρ]δηίοά, Ηο οδῃ 
τοοῖ ουἱ δχαίΐη. Ὑοὶ Ηἰβ κίῃράοπι 108568 ποίμἰηρ 
ἐβογοῦγ. δαί ὑπ Οματγοῖι οὔ αοὰ πηαῦ δθοαι (0 
1οβο ὈΥ͂ ορργοβδίου, ἰδ ὕλοτθ ἰδῆ τηδάθ ῈΡ ὉΥ 9 
ΥἱοΙΟΥΥ͂ οὗ [89 τἱρμίθουβ, ὈΥ (86 δρρτγογϑὰ ρῥἱεῖγ 
οὔ{πο89 ψδο μοὶ]ά ἔδδβι ὑμοὶν ἱπίορτὶν, δηὰ ἐπ οὶν 
ΒΑΙ αἰ ΕΥ οχροτίθποο ζαϊηθα ὈΥ͂ διυογίησ. Ῥδυ}᾽ 5 
βδοης οἵ νἱοίοτγ (βοιι. Υἱἱΐ. 88) “" ἔογ ἴ δι ρϑσ- 
δυδοα ᾽"᾽ οουϊὰ Ὀθ υἱἱογοὰ ΟὨ]Υ δἷϊον (9 δοπιρο- 
δἰ(ΐοη οὗἩ δυσῖ Ῥβδὶ πη 88 (6 ΧΕ ΓΝ, ἰῃ τσ ἢ 
ἐῃ9 στο88 διὰ {890 βυδογίη χα οὗὨ {6 ὈΘΙΟΥ͂ΘΥ ΔΓΘ 
ἀοϊϊηοαίθά.---ΤΑΙΗΙΝΟΚΕ. Α Ἰοοῖκ ζ70}1 οὗ ἔδίι 
ἐοπαρὰβ (80 ψόογκβ οἵ ἀοἂ ἰῃ 8468 μδ9.:---ΤῊΟ- 
Σῦσκ: ἴδγϑοὶ οοϊθγδίοδ ἰῃ ΒΟ ΟὨΪ ἴμ0 Ὑοτ ΚΒ 
οὔ Θ6οά. Βυὺ πὸ γπηδ οὗ οὐδοῦ πδίϊοπϑ σοῖο 
ἰο (μ᾽) 9 χτοδὲ ἀοοὰθ οὗἩ ὑμεῖς δῃδϑβίουβ.-- -ὉὙὲξν- 
ἸΗΕΕ: Οοὐ᾽ 8 ΔΓΙΩΥ δ858 ὙΔΓ-ΘΟΩ( [0 Βίγϑη κί ΘᾺ 
ἐϊ5 ΒορΘθ, ἰο ἀθϑογὶ δε 18 πδηΐδ, δῃά (ο οὗύ τὶρἢ- 
ΑἸ]γ ἔον μ9]Ρ.---ΙΚΌΒΙΟΗ : [ἢ ΘΥΘΣΥ͂ ποὺ (τὶ θυ]4- 
Δίου αοἀ κίνοβ υ5 ἴ0 ὀχ ρογίθῃηοο δη δοϊκηουίθάχο, 
ἐμαὶ ἱ τὸ δγὸ ζγουπάθὰ ὑροῦ Ηἰΐβ ποτὰ, τὸ σδῃ 
ΟἿΪΥ δίδηὰ ὮΥ Ηἰΐθ ρονον.-- -ΤῦβΒ: Τῆθτο δΓὸ 
ἑποίγαοίίουϑ ον ἐμοὸ ομδαγοῖ οὗ ἀοἀ Ββδοιϊὰ δοί, 
π θη β6 Π65 (0 Ὀθαγ 9 οτοβ8. ἴ8.86}᾽8 δίγϑηρί 
διὰ βαϊγδίίοι ἰδ 8180 [διδοῖ δ Ρϑαΐϊ). Τδ9 Π68} 
ἐἰαιϊὰ αηὰ ζαϊηὐ-οαγίθα, 5608 ἴα ἐἰπι68 οὗὨ αἰ Π]οιΐ ο, 
ἃ εἰεοερίπσ αοὰ, γοὶ ἐμὸ Κορορορ οὗ ἰδυωϑθὶ ὩΘΥΘΡ 
δἰ αὐ 6 Γ8,---ἃ γερμαϊαίίηφ Οοα, δὰ γοὶ ἀοἀ ἀοθ8 
ποῖ τορυάϊαῖο δἰ Θγη8}}Υ,---ὦ οοποοαϊδά ἀοα, δοὰ γοὶ 
δ ἰδ δἰ γδυδ ταϊη ἀΐ] οἵ ὑ8,---ὁ “ογσει μὲ ἀοὰ δπὰ 
γοὶ ὁ τοίβος νου] βοοροῦ ἰοτχοὶ ΒοΥ οι 1} ἃ ἐμ δῃ 

. θοἋ Ηϊΐδ Ρϑορὶο. Βυὶ Ηθ  δυσο8 (μδί ὙΘΊΏΔΥ οΥγ! 
νυν πα σνΝ 

[ΠΝ ΕΥ : Τὴ ΤΟΔΏΥ ορογϑίίομβ οὗ ργουϊάθησθ 
ΓΘ ΒΟΡΘ ϑροίζθῃ οὗἨ 88 ομό ΨΟΥΚ, [ὉΓ ἰβογο ἷ5 8 
πΟΠΟΡἕΙ] ΒΑΥΙΩΟΩΥ͂ δὰ ππὶ(ογπι Υ ἰῃ 41} (μδὶ 
αοἀ ἀοθβ, δὰ ἐδὸ πιδῦ ν᾿ 8.66]8 τηδῖζο ὈὰΣ οὴ6 
096], ΠΙΔΗΥ͂ ὙΟΓΚΒ ἴπηλκ6 Ὀυΐ οὴθ ποτῖὶ.--- 9 
δὲ ὈΥ Ηἰδ ροτοῦ δῃὰ βοοάπθ85 ρ]δηϊθα ἃ Θμ πγοῖ 
ἔον Ηἰ πιο] ἑπ (μ6 που]ά, νι}}} σδ γι δί Ὠ]Υ ϑαρροτσὶ ἰΐ 
ὈΥ (89 Β81η9 ΡΟΥΟΥ δηὰ βμοοάποδβ, διὰ ἐπε ζδίοϑβ 
οὗ 86}} 884}} ποὶ ὑγουαὶϊ δραϊηϑι ἱἰί.--- δα (86 
μοδιῖ ἰὉΓη8 Ὀδοῖς, (Π6 δίθ08 Ὑ 1} δοοὴ ἀθοὶΐῃ9.--- 
Ἧ 6 [ΔΑΥ͂ ἴδ9 ὈθΙϊΟΥ ὉΘΔΡ ΟἿΓ ἐγοῦ Ὁ]68, ΒΟ ῬΓ658- 
ἵῃῷ ΒΟΘΥ͂ΘΡ, ἱΓ ἰπ ὑμθπὶ τγὸ 8011} Ποϊὰ ἴδϑι οΌΥ 'π- 
ἰοστὶγ. ἘΤΒ119 οὖν (ΓΟ 198 ἀο ποὶ ἀτῖνϑ 18 ἤγοση 
ουν ἀυιγ ἴο αοὰ, πὸ δβδουϊὰ ποὶ βυθοῦ ἰβθπὶ ἰὸ 
ανὶτνο υ8 ἔγουι οὐῦ δουγχίοχί ἰὰ αοά, [0 Ηο ν01}} ποὶ 
Ἰοᾶνθ .8, ἢ τὸ ἀο ποὶ ἰοᾶτο Ηΐπι.---- ΒΡ. ΡΑΤΕΙΟΚ: 
Οοτίδί τὸ αν ἀοβογυϑὰ “. 8}}᾽ {πΠ680 68), δηι)ῖ- 
εἰο8, (δουχὰ μὶ8 οοτἴονί ἰᾳ 5.}}} σοπιδίηΐης, ἰΒδι 
ἯΘ 86 ποῖ 80 Ἡϊοϊκοα 85 ἰο Ὀθ τιονϑὰ ΌΥ 41} 18 
ἰο ἀϑδοσὶ 166, δΔηὰ νἱοϊαίθ (δὶ οουθηδοϊ ὈῚ ποῖα 
0 Δ΄6 Θῃρεροὰ (0 ψογϑαΐρ Τ}166 Δ]Ο0ῃ6. 

Βσοττ: ΤῈ ἰονγηδ ΐδί σοι ΟἾΪΥ ΘΒ6ΒΡΘ8 Ρ6Γ- 
βΒοσαϊίοι ΌὈΥ ἰατηΐϊης τὶ [86 δἴγοδαι, δηὰ ΡῸΣ- 
οἰ δϑίης ΒΟΟΣ Υ τ (ἢ δἰ ἴα] δοι ] δησοδ, ΟΡ ΟΡΘΏ 
ΔΡΟΒίΔΟΥ͂ ; θυ {πο ἐρᾷς Οδατοῖι οὗ Θοἀ οδῃποῖ Ὀ6 
Ργονδι]θὰ οὐ ὈΥ πιθ8008, ΒΥ ἢ (ΒΒ, ΟΥὁ τοῦ ἶδ68 
ἰο ἔοτροὶ αοἀ ΟΥ̓ 468] 4186 1γ ἰὼ Ηἰβ δονθῆδηῃί:.---- 
ΤΟ Οματοῖ οὗ αΟοα ἰδ8 οῃθ ἱποογρογαιθὰ Ὀοάν, 
ἔτοπι (9 Ὀοσὶπηπΐηρ ἰο ἰμ6 ὁπὰ οὔ (Π6 ποτϊὰ; δπὰ 
86 Ὀθησβία σοῃίογγοα οὗ ὶ ἴῃ ΘΥΘΡΥ͂ δκο, Ἐν ῖ}]} 
Ὀ6 δοϊηοπ]οάροὰ πὶ ρταιίυἀθ ὈΥ Ὀοϊΐον τα 
ὑβγου σιν 4}} σοπογδίϊοοβ, δὰ ουὐϑὰ ἰο δἰ θγοἶν.--- 
9 Παύθ γϑββοῃ [ο ὃθ ἰΒδῃκία), σοποϊ οτίης οἂν 
ἔρδῖ!γ, ἴον ϑχϑιαριϊοι ἔγοια [89 πιοτὸ υἱοϊθης δ06- 
οἶο5 οὗ ρογδοουϊίοη ; ὈυΐΓ ἰος 8 Ὀ6 οδγοίαϊ ἐπ δὶ 
ΡΥΟΒΡΟΥΥ δπὰ 6880 ἀο ποί ΣΟΠΟΡ 8 οδοΐθδϑ 
δηὰ Ἰυϊκοτδνι.---“. Ε.]. 

ῬΒΑΙΝΜ ΧΙ͂ΓΥ. 

Τὸ ἐλ ολίφ Αωειείαπ ροη ϑλοολαπηΐπι, (οτ ἰλὲ δο οἵ ογαλ, Ἡαεολὶῖ, Α εοηρ ο7) ἰουεε. 

1 Μὺύυ Βοδυί ἴβ ᾿παϊἴηρ ἃ σοοα τηδίξογ: 
1 βρϑδᾶκ οὔ [μὸ ὑμίηρβ ψμϊοὶν 1 Πᾶν ταδάθ ἑουοίηρ (16 ΚΊηρ: 
ΜΝΜΥ ἰοηρὰθ 6 (86 Ρ6ἢ οὗ 8 ΓΟΔΑῪ ὙΓΙ ΟΥ. 

9 ΤΏου ετὶ ΧΆΪΓΟΥ τ8η (6 ΟΕ] ἀγοῃ οὗ ΤΏΘΏ : 
Οτδοο 8 ρουγοᾶ ἰηΐο {μγ 1108: 
ΤΒογοίοσο αοα δαί Ὁ] [Π66 ῸὉΣ Ἔφνου. 

8 αἰνὰ (δγ “ποσὰ ὕροη ἐν {πὶρῃ, Ο γνιοδέ ΜΙρ ΙΥ, 
ΜῈ [ὮΥ ΟΣ δπα [ΔΥ πιδ)θβίυ. 

4 Απά ἴῃ ΠΥ τηΔ)β(Υ σἱ 6 ῬΡΓΟΒΡΘΓΟΌΒΙΥ, 
Βοοδυβο οὗ συ διὰ τθοζηθϑδ απα τὴν ΘΟυ 80 688 : 
Απά [ἢγ τἱρμὶ μδπα 888}} ἴθβοὶ {μ66 ἰθυτῦ 6 (μη ΡΒ, 

δ ΤὨΪΠΘ ΔΥΓΟῪΒ αγὸ ΒΏΔΥ 
Ιη (86 ποδγί οὔ ἐπ Κιηρ᾿ 8 ΘῃθΙη 168 ; 
Ἡγῥογοῦψ (86 ΡΘΟρΡ]6 [11] υπάογ [8 66. 

6 ΤῊγΥ ἰἄτομο, Ο αοά, ἐς ὉΥ δνὸσ δηὰ δυο: 
Το βοθρίγο οὗ (8γ Κίηράαοιμα ὦ δ σίριῦ ϑοθρίγο. 
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1 Τοῦ Ἰονοϑὲ τἰρὐθουβποδθ, ἀπ μαἰοδὲ ΟΠ 688 : 
Τμογοίοσο αοά, (γ Οοά, διὰ δηοϊηἰθα {866 
ὙΠ (86 ο1] οἵ ρἰδάποββ αθονο {ΠΥ [6]]οΒ. 

8 ΑἹ] [ΒΥ ρϑγπλθη 8 δηιοὶΐ οὗἉ τογγγῃ, 8Πα 8]068, απ σϑβεῖβ, 
Ουἱϊ οὔ ὑπ8 νου ρϑίδοθβ, ἩΒΟΥΘΟΥ͂ {ΠΟΥ͂ μδν6 τη846 (66 ρ]66, 

9 Κίηρθ᾽ ἀδυρβυθγΒ τοῦγ6 ΔΙΊΟΠρ {ΠΥ ΒΟΠΟΓΆΡ]6 ΜΌΙΊΘΗ : 
ὕροι (Ἀγ τῖριῦ Βαμα αἰά βίδα 6 απθθῃ ἴῃ ρο]α οὗ Ορμιὶγ. 

10 Ηεδαγθη, Ο ἀδυρμίοσ, δηα οομβίογ, δὰ ᾿πο]1η6 [8116 ΘΆΓ ; 
Εὸ 

11 ὅο 88.411 {π6 Κίηρ σΙΟΔΟΥ ἀοβῖσο (ὮῪ 
{ αἷβο {π|μ6 οὐ ἢ ΡΘορίο, διὰ ὑελδ [ὙΠ γ᾽ Β Ὠουβθ; 

ὈΥ : 

Εὸν δ ὦ ἰὄἢΥ Ιωυοσγὰ  δῃὰ ΤΟΙ {δου δῖα. 
6 12 Αμὰ (9 ἀδυρμίον οὗ Τγτγο δλαϊ ἰΐοτγο αὶΓᾺ ἃ οἰ; 

Ευδη ἴἰμ6 τοι διποηρ [86 ῬΘΟΡ]6 8.811] οηίγοδαὺ {80 [ἈγΟυσ. 

18 Τὼ ΚΊρ᾿Β ἀδιρ ον ἐθ 411 ρ]ογίουβ ΔΒ] : 
Ηοεγ οἰοιϊπίηρ ἐδ οὗ στουρῃὺ ρο]α. 

14 886 58}8}} θ6. Ὀγουρδὶ υπΐο {88 ΙΗ "ἢ ταἰϊπηθηΐ οὗ πορϑα]ϑνοῖξ : 
ΤῊ νἱγρίπϑ Β6Γ ΘοΟπιρβηίοηϑ {πδὺ [Ὁ ΟΥ̓ Π6γ 888}} Ὀ6 Ὀγουρμῦ ἀητὸ (δ 66. 

15 ὙΠ σἰαάποββ δηα σο)οϊοίηρ' 8881} ὑΠ6Ὺ Ὀ6 Ὀγουρδί : 
ΤΏΘΥ 818}} οηΐδγ ἱπίο [86 1η} 8 ρδίδορ. 

16 Ιπϑι6ϑδα οὗὨἨ {μγ ἐλ γβ 8.411 6 ΠΥ ΘΒ] άγθ, 
ὝΒοτι ἔποιῖι τηδγοϑὺ πὰ Κ6 ὈΥΪπο68 ἴῃ 811 {μ6 φαγί. 

171 ψ1}} τηδῖζθ [8 γ ἤϑηιθ ἴο Ὀ6 ΤοΠλΘ θοΓρά ἴῃ 8]] ρΒηθγΘ Ϊ0Ὲ8 : 
ΤΒογθίοσο 88.811} (86 Ῥ6Ορ]6 ῥσγϑῖϑθ (8:60 [Ὁ ΟΥ̓Ὸσ δῃὰ ουϑυ. 

ἘΧΕΟΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΧΤΘ ΑΧΡ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. [πῃ σοραγὰ ἴο 
ἰλς ΤΊ116, 8666 Τηἰγοἀυσιίοη ὁ 12, 18: 8 8, 8; ἢ 2. 
Αἴτεον ἃ ργοίδεθ υϑβ. 2, 8 ἰὼ πο ἂτὸ οχργοββοὰ 
δοὶὰ 6 οἰοταιθα ζθοϊ 8 οὗὨἨὨ πὸ ρμοοϑὶ, δῃὰ (Π9 
ἀεάϊοαιΐοη ἰο (86 Κίηρ, οὗἨ ἷ8 βοῃ! ζ, 80 θη ἶδ- 
016 ἴον 118 σοηίθηΐβ δὰ βἰγυοίυγο, 86 ὈθΖὶπθ, ἴῃ 
ἃ ἀϊγεοὶ δἀτ688 ἴὸ ἷτι, (ἢ 6 Ργαΐθ9β οὔ {180 Κη ᾳ, 
δἷβ Ὀοδυίΐγ, εἰ8 ζτβοθ, δῃὰ (ἢ 9 ρογιιδηδηΐ ὉΪ688- 
ἴης οἵ ἀοἀ τοβυϊὶης ἰποτοίγο. Ηθ μθη (Υ6 ΓΒ. 
6) 61}}18 ὕροη Ηϊπι ἴο διύῖδθ ἱῃ ΗΪ8 ΤΟΥ] πη4] ΟΒΕΥ͂ 
δηὰ τοῖσιῖ, τ σὰ ἰπ (ἢ 9 δισαραίὶο ἴον ἰσὰϊἢ πὰ 
τκϊδουδῆθθ5, ταδί οὐοΡ θΘ νΥἱοίοτίουϑ. Τ 88 
ῬΓοἶδα οὐὁἨ ἧ τνἱοίοῦΥ, ἴῃ νι ϊο (6 641} ἰσ οοῃίθδβὶ 
ἷθ ἱπιρ θά, 5 ἴῃ (τότ. 7, 8), δοπῃθοιθαὰ τὲτὰ ἐμ 6 
(Ὀθοσταιῖο Ροδίτίυη οὗ (89 κίηρ, δηὰ ἴῃ ὁοη80- 
ᾳθοηδο οὗ {δ18, ἰμότο 8 γοιο βοΐ ἰο πἷπὶ ἃ 
ἀἰνῖπο Ὀϊοββίης, 4 ζγϑδίου ἔμ] 688 οὗὨ 0Υ ἐμ δὴ 
ἴ4}}5 ἰο (88 Ἰοὶ οὗἨ οΟἶΒΟΥ ΓΌΪΟΓΘ. 0 ἀδοβογιρίΐοη 
οἵ δὶξ γουὶ ροβϑθβϑῖ ΟΌ 5 δῃᾷ 70γ8, πα γ}}γ Θοϊη68 
ἴδ Βετο (τ σϑ. 9, 10), δπὰ ρῥγοπιΐηθηὶ δηοηρ ([}686 
8 (86 Βτγίὰ6 δἰδηάΐπς οἡ ἷϑ τἰσῃς μα. Τΐδ 
ξουδοτί οἵ 180 Κίης (γογ8. 11-18), ἰδ ὀχογίϑα, ἴῃ 
ἃ Ῥδίοσῃαὶ ἸΏ ΔΏΠΟΓ, ἰὸ ἰοτχοὶ μοῦ Βοπιο, (ο ἀογοῖθ 
Βασβοὶ το 1Π6 εἰς 88 ον ϑρουδο δπὰ [οτὰ, δπὰ 
ἰο ἐδῖηὶς οὗ {6 δἀνδῃίαρσοθ, 886 ὙΓΓ,Ὶ ἐμ ΓΘ ῸΥ 
Βεοῦτα. ἴη (86 τοΐάδί οἵ {6 ἀοδβογὶ ρίϊοα ἐδ δὶ ἰπ- 
τηεὐϊαίοὶ γ {0110 75, οὐὁἨ [6 αι θοῦ 848 δἰἰοπάϑα ὮΥ͂ 
δεν πιδ ἀθὴβ δηὰ ἱπίγοάδυσοα ἰο ἐπ Κίηρ, {860 ἰδ 
8 ἀΐγεοὶ δα ιάγοδθ (0 ὑμ9 ἰκίπς δἰ βοὶῦ, δπὰ {6 
Ῥτουἶδο '8 κίτθη ἐμαὶ ἮΘ 5}}8}} παν πΟΣΓΒΥ ἀθ- 
βοοηδδηία δηὰ αὐτί δϑίίπρ αἴΟΥΥ (το. 17, 18). 
ἈΆ ἰὼ τῃ9 Ῥτοίδοθ, δ0 ἰἢ {δὲ δοῃρ ἰἰ8ο]ζ, (π6 κὶπρ 
Ἰὼ ἷ8 ΧἸΟΥΥ͂ δὰ Βαρρίποβα ἰβ ἐΠ 9 δβροοὶβὶ οὐ͵οοὶ 
οἵ ρῥναῖΐδι. Βαί ἷβ σοϊδιΐοη ἰο ἷθ δοηϑοσζὶ ἰαίσο- 
ἀποεὰ ἰο εἷπι 88 εβ Βείὰο ἰ8 ποὶ Βϑτὸ ἰσοδίοα 85 
ΒΠΏΡΙΥ 006 οὗὁὨ (88 ΙΔΏΥ ΒΒΡΡΥ οἰσουτϊηδίδμο68 οἵ 

δἷα 1176, 88 ἱ7 ἐδ ῬΒδ1πὶ νϑδϑ ΟὨἿΪΥ δὴ οὐθ ἰο ἐδθ 
ἰὴ (06 οι(6) ; οΥἮἨ Ἀ9 ἰζ ἰὲ ἯΘΓΘ ΤὨΘΓΟΙΥ͂ 8 
ΘΌΪΟΩΥ οἵ (Π9 τογαὶ αἸΟΥΥ οὗἩ ϑοϊομιου (Ποίπιδῃη). 
ΤῊ ΤΟίογΘΠΟΘΒ (0 8 τπιδΡρτίαζο ὁ01η0 ουἱϊ, ἰῃἀ 66, 
ΥΟΥῪ ῬΓΟΙΙΪΠΘΏ(Υ, γοί ἰὸ που ]ὰ ᾿ἰπνὶὺ ἐὺ ἴοο πο ἢ 
ἰο τοχαγὰ ἰΐ 88 πῃ Γ οὶ Υ ἃ Ὀτγία Ἢ] δοηρ (Μοϑι οοπι- 
τηϑῃί. ἔτοιλ Οδἰνίη ἰο Ηυρἤ6] 4); γοῖ ἐπ οοσϑδίοι 
οὗ 186 οὐο πιυιϑὺ Βδγνθ Ὀθθῃ ἰ)}0 πα ρί18]8 οὔ ἃ, Κίης 
{πεηε: Ηἰιεὶ). Νοῖῖμον ὑμ9 πιδυγίακο οὗ (86 
γτίδη Είης ΑἸἰοχαπάον ἰο {δ9 ἀδυκριῖον οὗἨ {89 

Ἐκπγρυΐδη αυθθη ΟἸοοραίτα, ἰῃ Ῥιοϊομηαΐθ, τοσογὰ- 
οα 1 Μδο. ΣΧ. δ7, ποῖ δαὶ οὗ 8, Ῥογϑίδηῃ θη ΔΡΟ ἢ 
(Βοδοῦ., 09 ἤει6) σδ Ὀ0 ἰδ 9 ὁῃ6 δΔΙυἀδὰ ἰο οη 
βοσοουδὶ οὗ (6 ἐμθοοσογαίϊο γοίθγθῃοοθ ἰῃ (ἢθ 
Ῥβαΐιωη . ΕῸΥ 1Π}6 Βδῖ)9 ΓΘΘΒΟῺ Ὑ60 5δΠου]ἀ ῃοί---Ὁ 8 
οἴϊθῃ ΒΑΡΡΘἢΒ ἰπ ᾿ἰδίον 681 οχροβί(ἱοη---ἰγοδὶ ἰδὲ 
Μοβείδηϊο ἰάθ8 οὗὨ ἰΐ τῖοῖ ργοναὶ θὰ Ὀοίἃ ἴῃ [89 
Βγπδχορὰθ δηὰ ἴῃ (80 ΟΠ νι βιίδη σατο, ΤΣ ΘΓΟΪΥ͂ 
88 Δ δ ὀροσγὶσαὶ ρδυδρῆτγαδο πιδὰθ Ὁ ἃ ἰαίου δζ6, 
τ ΠΘΥΘΌΥ 8 βοηᾷβ οΥἰχίη 8 }}} Ὀεοϊοηρίηρ; ἴἰο ῥτγοΐδῃθ 
Ἰιοταίατο, οὐίαἰ θα 8, ρἷδσα ἱῃ [80 ββδογϑὰ οδῃοῃ, 
δηὰ γὰ8 υδοὰ πῃ σου ργοβϑί 0} 8) νγνουβῃρ. ϑυοἢ 
8 Δ]]ΟροΥὶο8)] ῬΑΓΘΡΉΤΑΒΘ ἰβ ὨΘΟΟΒΒΑΥΥ͂ ΟἾΪΥ 
ὙΠ6η (18 Μοβδίδηϊο δοποορίϊου 8 ἃ αἀἰγθοῖ ΟΏΘ, 
(Ομα]ά., Κίαι., Θοΐον, δηὰ τηοϑὲ οἱάογ Οοπιθη- 
ἰδίοτβ, ποτ γοοϑηί Ηδηρ., δηὰ ΒΟΒ]),---ἃ ρᾶγ8- 
Ρῃγαδο πϊοῦ τοζδγὰβ {8 Ῥβ8]π) δ πδυϊης 
τοίογοῃοο ἴο (86 Βρὶ τἰ6] πυρέϊ.}8 οὗ (9 Μοϑϑὶδἢ 
αὶτ ἢ (89 96 18} ΡΘΟΡΪ6, δὰ δι οῖ Θ 60 11}6 ἢδίϊου9 
88 ὍὍΓΟ υηἱϊϊοὰ τῖϊ πο. Βαὶ {18 νἱονν οὗ 
ἷθ 860] -οοπίτδαϊοίονν, δὰ ἰθ οοῃδίϑίθηϊ Ὡϑὶ ἐπ 6 Ὁ 
τἶ  (μ9 ἰοχὺ ποῦ πΠῚ ἰδίου (ΚυγίΣ). Τί, 
ΒΟΤΘΥΟΥ, Στ ο5 1116 αἰ ογοσα ποῖον ννὰ Γ6- 
κατὰ (ἰιἷ8 ροσίϊσο- γορ ιοιΐϊο ἀδβογὶ ριΐοη οὗ ἰδο 
Μεβδίδπϊο οοηάϊίοη οὗἨ {ἐπ ηρ8 ὑπάδγ π6 ἤσῃγθ 
οὗ πυρίΐα] τοϊδίϊομθ, 85 δὴ ἰπἀοροπάοηι σοῦσΕ6Ρ- 
(ἴοῃ, ΟΥ̓ δθοῖκ ζ0 115 ἰβίογτί σ χζτουπὰ ἴῃ (86 [Δ Υ- 
τἷακο οὗἨ βοὴ ἴβγβδοὶ  εἰδὰ τοπδγοὶι. ἴὰὼ οἰ ΠῸ 
6886, ἰΠ6 τηδὶη Ροϊῃηί 15 ἐπΐ8, (παὺ 6 Βεῖάθ ἰ8 8 
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Οομ 119 ρτίποοδβ. Βαΐ ποὺ σου]ὰ 886, ἰὼ ἴ80 ΟἹά 
Τορίαπιοηΐ, Γοργοβοηὶ Οὐα᾽ 5 ΡΘΟΡ]6 ἴθγ8ο] ἢ Απά, 
Βον αουϊὰ ποὺ τδϊάθηῃ σοι ρδηΐοηδ ΨΠῸ 8.0 
Ὀγουρῆϊ πὴ} ΠΟΥ ὈΘίογΘ [19 Κίπα, δύ 0 0}}20 
ἰἢοβα αἰ θη ]6 αδϑιϊοὴβ ἐμ δι τὸ μηϊιοα πὶϊ ἢ [9.86] 
δηὰ οοηνοτγίοα ἰο {16 ΒοανΘΩΥ Κίης, οὐϑη ἱΓ τ 9 
υπἀδοτβίδπ ἃ ἐδ ἰηϊγοἀυσίΐϊοπ ἰο ἰδ9 Κίηρξ 88 
ταθδηΐϊης ἷἰ8. πιδιγίαρο ἩΓῸ 6} (Π680 γνἱτρὶπϑ 
Οτν ρϑγθαρϑ ἴ8 680 ΠΙΘΙΆΡΒΟΥΙΒ ΓΊΔΥ͂ ὉΘ ἃ ρῬτγοαϊοίΐοη 
(δι 1π6 "“ΓὉ]η 688 οὗ {πὸ ΟΘη {1165 81.411} Θηΐον ἰδ 9 
κἰησάοιι οὗ ἀοὐ.᾽᾽ 1 8ο, ἔβοσθ σψουϊὰ Ὀ6 πὸ 
δἰυαϑἷοῦ ἴο ἰπ [11] σομγογβίου οὔ [ϑγϑοὶ, δὶ βὸο 
δοσογάϊης ἰο Βοιὰ. χὶ. 27, {18 18 ἴο ἴο]]ονν (16 
δοπγοσβίου οὗ 86 αϑη 1165. 6 πιιιϑί, (ποτ ΐογο, 
γοχαγὰ (6 οονθηϑηΐ ΡΘΟ0ρ]9 διβοπς [86 αὐ 06} 
ὙΠῸ ΔΓΘ δΔΙΓΟΔαΥ ἴῃ (Π9 Κἰη κ᾽ Β Ρα]δσθ, ᾿]θὴ 889 
νῦο ἰᾳ ἰο ὃ9 ἰδ) 6 τδι σοηϑοῦΐ πιδῖκθ8 Π6 ὕ ΘὨΓΓΔΏ6Θ. 
Ἧδο ἰθὺ ἰβ πιοδῃΐ ὉΥ͂ {π|8 Βνγιἀθῖ Απάὰ ο 
δὴ νὰ γοοοποὶΐϊο δῖ 15 ΘΓ βαϊα οὐ δον, τὶ 
ΟἿΟΣ Ῥγορ οιῖο πὰ ἰδίοτὶο δοσοιπίβ οὗὨ [8Γ86]᾽5 
τοϊδιΐοη ἰοὸ Φοπονδὴ, δηὰ ἴο ἐδὼ αἀοῃιἶ1]6 πϑδιϊοἢ 8 ὃ 
Το Νὸν Τοδβίδιηοηϊ ἰπηθ 68 οὗ [6 τρδγγίδρο οὗ 
{10 Κίη χ᾽ Β δοη, δηὰ οὗ (9 δη Ὁ σαϑὲ π0 Ἰ᾿ἰαμ 
ὉΡΟῺ ἰν8 Ροϊπῖ : ἴον {118 1αϑὺ παιηθα τηδυτῖαρθ 
8 80 σοποϊυδβίοη οὗ [86 Θῃ (το ἰϑίοΥῖσαὶ ἀονοῖορ- 
ταοηΐ οἵ ἰΒο υπΐο ἢ 8 ΒΥ 1126, πὰ πὨϊοἢ 
ΤΟΔο 68 ἱπίο οἰθγηϊγ. Βυῖ (Π6 τοχὶ ΓΟΙΟΥΒ Ὁ5 (0 
ἃ ΕἰϑίονΥ νν 6 }} Ἦ88 81}}} ἰὼ ργοζγθθβθ. 9 δ Ὺ 
διὰ εἐἰαὶ 4 ἴγθθ υ86 οὗ (Π9 ΟΥΒΟΣ ῬαγδὉ]98 δηὰ 
Βγτηο}5 Ὀθαγὶπς ἀροῖ {818 βιι Ὁ76οἱ 18 ΘΑΌΔΙΥ ἰη- 
δα ΐβ8: 01]6. β.δ 8 0860 οὗ 6 πὶ ψου]ὰ ὉΘ ΑΙ] ονγἃ- 
ὈΪ6 17 νὸ οοουρ θὰ τδ9 δίδπάροϊηϊ οὔ(δο δοπιρ] εἰ οὰ 
Τοϊαϊΐου οὔ ἰδ6 Νοὸν Τοβϑίδιοηὺ οὐ {818 οδά, 
Ὀθοδαϑο ἰἰ τοίουβ Ὡοῦ ΟἹ] [0 ΦΘ ΟΥ̓Δ᾽ τ Υγὶδο 
πιὰ Ηἰἷβ σονθηδηΐ ρϑορὶθ, Ὀυϊ ἰο Ομ νὶβι᾽ 8 γοὶδ- 
ἐἶοη ἴἰο Ηἰδ Ομυτοῖι νυν δἰ οἷ 18 Θοσιροβοὰ οὗἩ ΘΟ ο με }}68 
δα 68. ἴα ἰμο ΟἸὰ Τοβίιαιηοηὶ, Ὠονούον, {ἢ 9 
ζαίατα υηΐοπ οὗ 96 οΥ δ πὶ ἰἢ9 Θδαι 65, δηὰ 
(86 υπΐου οὗ δέοϑδ δ νι ἢ {θὰ δὰ τὶ [9.8ο], 
8 ΠΟΥ͂ΘΓ δοί ΤῪΟγὶ ὑπάον (89 ἔρυτο οὗ ἃ πρδυγίαβο 
δσομίγαοῖι. Απά (6 Νονν Τοϑιδιηθηὶ τ 98 1ΐ ὁτὰ- 
Ῥίογϑ ε{ῖ8 ἤἥχυγθ, ὨΘΥΘΡ 0808 ἴΠ)|0 ΘΧΡΓΘΒβίοηδ οὗ 
{μῖ8 Ῥβα)). ΤῸ Ῥβδὶι ἰβ αυοϊοὰ ἴῃ ἐπ Νοῖν 
ἸΤοϑίδιοθης 828 8 Νίοδϑιδπὶο 0Πη9,---8 Υἱοῦ οὗ ἱἷϊ 
ΒΒ ]οἢν 106 Βορὶ. δηὰ Οδα]ὰ. βίον βδὰ Ἰοὴρ οὗὔ- 
(αἰπρ4,---- θὰ ἰν 158 αὐοϊοὰ Ηοῦ. ἱ. ποῖ ἴῃ δοηπθο- 
(ἰοῦ ΜΠ ΔΏΥ πιδγγίαρο οὔ Μοϑβίδῃ, Ὀυΐ ἰο 
Θχδἰοϊὶ ΗΘ ἰμοοστηιϊο Ῥοβὶιἷϊοη δηὰ ρυγροθϑ6β. 
Νοῦν 4}} (8 }9 15. ουθυ]οοϊεθα ΌΥ (8089 ἯΒΟ σοπβίον 
{18 τιλγγίδρθ οὐ ἐπ6 Είηρ 88 ἃ ἰγρο οὗ ΟἸγὶβί᾿β 
πίοι νἱἱ Ηἰΐθ ΟΒυτοῖ (ΟαἸνίη, ΟἸετγίουπ, γ 6η. 
Βιίον, δῃὰ ἴῃ ρατί θ6].)0 Μοβὶ οὗἩ ἰμοβθ θχροϑβὶ- 
ἿΟΣΤΒ Ρ8885 ἔγοιῃ {πὸ (γρίοδὶ ἰο ἰδ ἀἰγοο οὶ Μοβϑὶ- 
δηΐϊο υἱοῦ, ΌΥ͂ πδϑυυμΐηρ, (ἢὲ Μοββίδα ᾽β βρόκϑῃ 
οὗ δι.ὃ ἤσωγα ϑαϊοπιοπ. Βυϊλ τὸ πιαϊπίαϊη ὑπδὶ 
ἐ8ὶ8. ῬΒδΊπὶ Βρϑδῖκα οὗὅὨἨ δὴ βδοίπαϊ μἱδίογί δ] ουθῃῖΐ, 
Ὀδόδυδθ δ τοακα8 τδδὲ ἐσοηΐ ἰδ οσσαβίοη οὗ 118 
Ῥτϑϊ βίης (86 Κίηρ. δηὰ Ὀθοδαδο ᾿ξ ρυγροβοὶν 868 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟἢΒ 6} 80. ἰδὲ ἢ6 8 ποῖ ΟἿΪΥ 8 
ΤΑΘΙΏΒΕΓ οὗ [86 ΤΟΥΔῚ πουδ6 οὗἩ Ὀανὶά, αὶ ὑπαὺ 6 
8 8180 ἰ0 ΘΔΓΤΥ ουἱὰ ἀοδηΐί6 Μοββίδηΐο ρτϑαΐο- 
(ἴοπ, δὰ (ὁ ὃθ {86 ἱπδίγυμηθηὶ οἵὗὨ ἰΐ5 Πἰδίοτγίο 
0] ] πγθαι. 1 ἐδ ΐ8 νίονν οὗ ἢλ τσ δδὴ υαπἀογϑίδηὰ 
ΒΟΥ ἐμ18 ρόγβοὺ νου, ἰπ (86 Εἰβίουυ οὔ Ἀϑάθπηιρ- 
ἰΐοα, μοϊὰ (6 ρ]466 οὗ α ἴγρθ ἴοῦ {89 Ἰδίϑσ 
ΟΒΌΓΟΒ,---ἃ [γρ9 Βανΐηρ 8 ργορμοίϊο- τη ϑβϑϑηΐο 
Β086, ὙὨΪοῖ ἰ8 ΥΘΔΙΪΥ ἰῃ ἐδ9 οτἰρίηαὶ ἰοχὶ, δηὰ 
σι ἰοἷν ἃ ΡΓΟΡΟΣ ἰγϑηβ ἰδίου που] Ὀσίης ουἱ (566 
ἐμ Ἐχροκί(ἰοῃ.) --- Ηθποθ τ1Ὗ᾿΄ σαβηοί ΒΌΡΡΟΒΘ 
ἔδαι {π6 πιαγτίαψο οὗ Αδδὺ δηὰ ϑοσοῦοὶ οἵ 5ίάοιυ; 

(ΗἸ σἰ α), πον ἰδὲ οὗ ογδπ 6 δοῃ οὗ } ΘΒ οΟΒδρμ δὲ 
δηὰ Αἰ 4178} (Π6].) νᾶβ {86 ἱϑίοτί σα] οτἱ βίη οἵ 
118 Ῥβαΐπι. Τὴθ Ὀοδὶ υἱονν 8 (Πὶ ψ οἷ οοῃ- 
ὩθοίΒ ἱἰ ἩΠῈ [μ6 τηϑιτίαρα οἵ βοϊοιηοη, ποί ἰο δὴ 
ἀπ κηονῃ ἔγγίδο ῥγίθοοϑ (Ηυρἤο]ἀ), Ὀαὶ ἰο [ἢ 8 
ἀδυκιίον οἵ {89 κὶῃρ οὗ Εχγρὶ. 1 Κίηχϑ "ἰἰ. 1. 
ἶχ. 24 ((αἰνίη, ατοιϊ 8, δῃὰ πιοϑὶ οἱ 6). ϑ΄ποθ 
{86 Βἰδίοτ σαὶ γοίθγθη σθδ ἴῃ (. 6 Ῥβα]πὶ 1186} 810 
ὈΥ πὸ [68η8 ἀθοϊδῖνθ, 88 6 οχορϑδὶβ Ὑ 1] ΒΟ, 
ἴη0 ἰπίθγδὶ Κτουπὰδβ ΔΡΡΘΩΓ ἰο Ὀδ 4] ([) 6 ΙΩΟΥΘ 
σεϊσηίγ. ΤΏ 680, Βουονον, ἀο ποὶ ΟὈἸΪζ6 ὺ8 ἴο 
τεκασγὰ θαυ δ8 {8 ΔΌΓΒΟΣ οὗ 6 Ῥεαὶπι (Β08}]), 
ἭὮΟ ἰ8 Βυ ρροβαὰ ἰο ἢδύο φίνε ἰ1οὸ [6 Κυγαλιὶίοα 
ἴοΟΥ 086 πῃ ρυ0]16 τννοτβὶρ. ὙΠ6 τ 8 η0 ρστουπὰ 
ἴοῦ γοΐουσί πα ἰΐ ἰο (19 ΘΑΥΪγ ἀδυβ οὗ Ψ6γοῦοδιι 
11. (ἔνα). 

γεν. 1. ΜΜῊῪ δοασχὶ ἰδ ἰῃ ἀἰτίῃᾳ.--Τ 9 Ἡοδ. 

ποτὰ (71) Οσσαγβ ΟὨἸΥ͂ ΒΕΓΘ, δπὰ δὶ κτιΐῆο8 ἰῸ 
“01 ΡΟΣ ΟΥ̓Σ.᾽ 1ἰ ἀδηοίθβ οἰ 6. (Π 6 ΘὈ0}} ἴθ 
οὗ ἰδ [111 Βαδτὶ ἴῃ ἃ ὟΔΥ δηδϊοσουβ [0 (6 πιοίΐοη 
οὗ ὈΟΪΠἸπς αίον (βγιητῃ., (αἸ νη, Φ. Η. ΜΊοΝ., δὰ 
ΤΙΔΠΩΥ͂ Οἰδοσδ, ὁ δοσουμῃηὶ οὗὨ πὰ πουπ, ἴωχ. ἰἱ. ἴ; 
Υἱἱ 9), οὐ (ῃ6 οὐἰῇονν οὗ βρεθοῖ ᾿ἰκ6 {δὶ οὗ 
δίτοδπι ἴσοπιὶ ἃ ἰοιπηἰδῖη, (ϑορί., ὅγγ., Φογοζηθ). 
ΤΏο ἰγδηβί ιΐοα “10 ᾽ ᾿πβίοδα οὗὨ “ οὗ ΒΘΟΙῺῚΒ ἴ0 
Ῥοϊηΐ ἰο ἴδ Ἰαιίοεν 8686. Ϊῃ ἰδ Ἠφθῦτον Μ͵Ὲ 
ἤδνο ἰπο δοσιιβαιῖνο, Ὑοἢ ἴῃ {δ6 Ἰαίϊον 6886 
ταῦϑιὶ 6 ἰδ Κοὴ 45 ἰῃ6 »γοάμοιίίυς δοουδαῖῖνο, Ἡ81}6 
πῃ [Π6 ΤΌΣΙΙΟΣ, ἰῃ 86 ὙΔΥ υὑδὺ8] τΪ χεαυπάδηϊ 
ὙΘΟΙΓΌΒ, Ρβ8. οχσὶχ., οσχχὶ. ΤῸ “"ροοὰ ν»οχὰ;,᾽᾽ (ΟΣ 
ξοοὰά πιδί(67) 8 ΕῸὸ ποῖ Β' ΠΡῚῪ ἰἢ ΤὌΓΤΩ, ᾿. 6., 8 ἢ9 
ΒΡΟΘΟΝ, ΠΟΓ 8 1ἱ ΟΧΔΟΙΪΥ ἃ Μοβείδηϊο ποσὰ, 18. 11]. 
ἢ; ΦΔ4ον. χχσχιϊ. 14: Ζοςοῖ. ἱ. 18, θὰ} ὁη6 “"τηοβί 
Θχοοϊϊοηὶ,᾽᾽ Ὀο(ἢ ἴῃ βίγυσίυτα δπὰ σοηίοηΐβ, 60ηῃ- 
γος ἰΒο Ἰάρα οὗ οὔδ ΝΟ ἰβ σου ρταῖ δ 1 88- 
οἴδον, Φοῦ. χχῖχ. 10.--- ΑἸ] 16 οἷα ἐγδῃδί δίοΥϑ 
ἰδῖκο (ὴ6 ὅγοι δα βοοοη Ὑ0Γ568 88 0Πη6 Βο;ίθ 66, 
Ῥυὺ (Π6 δυΐϊμοτϑ οὗ ἴΠ6 Ηδῦ. δοοοηῖβ αἀἰνὰθ 1θ θαι 
ἰηίο ἱπο. 7186 ρῬδγιϊ οὶ ρ]ο ἴδ μἰασοα ἄγϑὶ, Ὀθοαιθθ 
(16 ΘΙΩΡΔΒ18 ἷβ. ὉΠ [6 ““Βρϑακίηρ: Ὀυΐ [86 
ῬΟΓΒΟῚ Βροδκίηρ 15 8180 οι μδβίσεα, Ὀθολυδο οἵ 
1Π6 80}}}χ8 ΟΠ ΒΟΪΟ Βη685 ἱμπδὶ ἷδ Ῥοθῖῃ 18 ἰῃ- 

ἰοπάοαὰ ἔον ἃ κΚίηρ. [7 νὸ ἰδκο ὍΣ.) Ὁ 86 ἃ ρὶυ- 
Το, ἀοποίίης ποσὶ δπὰ ἐοηρυθ, “ΝΟΥ Κ8᾽ (ΠΕ οηρ- 
ΒΙΘΏΡΘΓΘ) ἈΣΘ ποί ἰο 68 ἱποϊυάεα, 88 17 116 ῬΒ8)}π)- 
ὧδε δὰ νονοὰ ἰο ἀογυοίθ 4]}] (δὶ 6 ἀἱὰ ἴο (89 
ΒΟΥΣΥΪΟΟ οὗ (μ6 Κίῃχ ; ΠΟΥ 8.6 [06 Ἰδίϑυ Ῥοδιῃδ οὗ 
Βαανα 80 ἀδεϊρηδιοα,--ἴἢ 980 τὶ σ ἴμ6 ἀροὰ Κὶηρ 
οοπηθοίβ ἘΠῚ ϑοϊοιοη, δὰ [0:6 Μοββὶδ)ὶ δ8 σϑ- 
Ρτϑβϑοηιοὰ ὈΥ Βἷπι, (Βδ.}}1}: Ὀυΐ (Π6Υ ΔΙῸ Σδίμ6 .Σ ἴ0 
δ6 νἱοιγοα 86 ροϑιΐοαὶ ργοὰυοίί οἢ8 οὗ [6 ΒΡ ΚΟΥ 
(0 5).), τὶ! πο βροοΐδὶ γϑίθγθῃοθ ἴῃ ἰμς8 ἱπου ΒΒ 
ΟΡ ἴὴ0 τψοσβοϑ (Ὀ6 σοι 6). 8111}, δὃβ 186 ϑοὴς 
πῃ αὐοαίϊοι ἴδ ἴμ6 Ῥβαὶπὶ Ὀθίοσθ 8, ἐξ ΒΕΘΊῺ8 ἴο 
6 Ργορον ἰο δάορί {})6 βίηραϊαν ἔοσπι οὗ (1:6 σρογὰ 
88 ἴῃ Φοῦ χχχυ. 10; Νυμπῦ. χσχ. 19, νυ βοῖ ΠΟΥ ἯὟἙἑΘ 
ἰγδηβ]αίο ἰἱξ ἸῺΥ αἀοἰπρ,᾽" 1 ὅδπι. χὶσχ. 4 (ΗἸσῖρὶ, 
ΟΥ “ΤΥ Ροοτμ᾽ (Ηρ[6]4), κα 86 Ποίημα οὗ 
βγτπ. [ἴθ Ρῥγοίθσ ἴῃ ΙΌΟΤΘ βΘΏΘΥΓΔῚ ἰδυῖα 
ΤΟΥ," (08 4130 ργοβϑογστίης ἰμ6 δι δίβ ὨΕἶνγ9 
ἴοτιι οὔ ἐδοὸ ποσὰ. Τὴ ἰγϑδῃδδίΐοη ἰο “8 Κίς "ἢ 
ὧ ἴῃ 8Β0η86 δῃα βἰγαοίυ γα ΠΟΘ ΘΧΔΟΙΪΥ δοοογαϊῃς 
ἴο (89 ἰαχὲ βδὴ (Π}9 δα ΔΙ Ροββ Ὁ]Ϊ 6 ὁοθθ οὗ ἴο 
“86 Κίηρ.᾽" [Ιὼ 1.9 Ἰδιον οαϑθ {86 ψογὰ υυῖῖἢ 
(ὴ6 αὐίΐοϊο τραΥ̓͂ Ὀ0 ἰγοαίοα ΚΘ 8 ῬΡΓΟΡΟΣΙ ΠΒΙΏΘ. 
Τὸ τογϑίοη, “1 βροαὶς (ΟΥ βίῃ) ΤΩΥ͂ δοὺς ἴο 89 
κἰηρ᾽" (Βυρζ.), ζΟἸἸονβ (89 οἱάδθν ὑγδῃβὶ δ Ι ο8. 
Βυϊ Βοσο 8 ΠῸ ΓΘΆ 805 (ὉΣ σοπηθοιίης [ἢ 686 τ οὐδ 
απὶϊὰ [89 ῬΤΘΥου8 ᾿ἴμ 6, “ΤΥ θαι Ὀ0Ϊ18 οΥ̓ὸσ, 1 
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8πι δρεδκίπρ 8 σοοῦ ποτὰ (Βοιϊοδοῦ). ΑΒ (δ6 
ἰοῆχας υἱξογβ παι οὗἩ ποῖ {Πα Βεασγὶ ἰβ 7}1, διὰ 
δΔϑίΠ86 ᾿ϑατὶ 18 66 χϑργοϑοηίοαὰ 85 Ὀεΐηρ ἰῃ ἃ 
δίδία οὗὕὁἨ στοαὶ οχοἰιθιηθηὶ, 85 ἰὶ τΟΓο, Ὀοὶ ἰηρ 
οτϑν, ὑπ 6 ̓ηϑδηΐηρ Οὐ ΥοΥ. 2 σαίδβον 8, ἐΠ 6 ὑποῦ- 
δἰτυοίοὰ οἰάϊης δἰοης οὗὨ δ ρϑ ἰη (6 μδηὰ οὗ 8 
ΤΕΥ ντὶίορ (ϑορὶ., Ο4]., σεἷον, ἤθους... Βυρ., 
θ61.), (δὴ 186 Ὀδασι ζω ἀρ] οὗ (μ6 ΒΚ] 
πτίιον (Ηἰίκῖς δηὰ οὐ βθ15), δ μου (9 86586 
οἵ “" ὀχρογί,᾽" “ 8.1} δ1},᾽") 18. ποῖ ΟὨΪΥ δβυϑίαϊ δα ὉΥ 
(86 οοξοδίο ἀἰδ  δοίβ, θα ὈΥ͂ στα νἱΐ. 6, δὰ ροῦ- 
Βδρ8 ὈΥΓ 3. χτὶ. δ; Ῥτου. χχὶϊ. 292. [ΔΨΕΧΑΧΡΕΕ: 
ΑἸϊβουχὰ Ῥδγ( συν ΟΧΡΥΘββίοδ ἱπ (818 γ 6 Γ80 
ἌΔΥ Ὀ6 ΟὈΒΟΌτΓΤΟ, ἰὶ8 ΚΘΏΘΓΑΙ ἱπιροτί 8 δῃ γον 
πλιὈἰ χΌΟυΒ, 85 δὴ δηϊμηαῖϊοα ἀδοϊαγοίίοη οὗ ἐμ 6 
ττὶογ 8 ΡΌΓΡΟΒΟΘ, δηά α ρῥγοΐδοο ἰὸ ἷ8 ργαὶβϑ οὗ 
(89 Μοβϑίδὴ."--.. Ε.] 

γον. 2. δου ατὶ ἔδίσοσ, οίο.--- 116 Ρ δ ϑαῖτο [ῸΓ ἢὶ 
οὔποθ ΗεῦΣον ποσὰ 8 υπυβυδὶ, δηὰ 18 γαῦϊ οΒ} 
Ἔχρ αἰποὰ. [1 ἰθ οϑυίϑιην ἱπιθη θὰ ἴο ργοϑϑοί 8 
νἱοιοτίδὶ οἰϊτπαχ οὗ (Π6 ἰάδ8 οὗ ἰμβδέ Ὀθδαίν Μῖὶ} 
πῖον (86 ἰκεηρς 8 80 ᾿ΓΘ- ΘΙ ΘΓ Υ οπάονοι. 
Βιδονσθγο ρῥγουιΐηθησο 58 αίγοη ἰο (9 Ρῃ γδίοδὶ 
θοδαίγ οὗ ἰπαϊν ἀ 415, 6. σ., 886}, θενὰ, Αὐδβα- 
ἴοαι (ἰ ὅδιω. ἰχ. 2; χ. 23; χυύϊ. 12; 2 ὅδ. χίν. 
25), δὰ ““στΥῆδοὺ ρἰγίηξς δεουπὰ ἰμὸ 108 18 
αἰ 88 δἰ χηϊβοδηῖ δβ 6 οσργοββίοῃ οὗ (ἢ9 
6γ6. Βα οδη βυοῖι ἰγδαῖ8 ἰῃ ὑπ δπιβοῖγ 98 (600. 
Ῥτου. χσυσ. ταν 80 Ζτουῃὰ οὗ ἃ Ὠἰνίηο Ὁ]688. 
ἴῃ, ΟΣ, 88 ἴῃ (18 ρἷδοο, (80 στοιηὰ οὗ ἃ Ὁ] οδϑίης 
οὗ οἐδγῃαὶ) ἀυγαιοηῦ Εἰχροβίίοτϑ ἀΘῺΥ ἰμδὺ {ΠΥ 
οὁ85 ὍὈ6. Βυὺ ΒΟῪ οδῃ (ΠΟΥ ΒοῖρΡ ὑμθηιθοῖνθβ ἢ 
δοιιθ (Οαδϊνῖμ, ϑιϊοῦ δπα οἰ 98) ἰ8Κ “16 γο- 
ἴογο ̓̓  ἴῃ 86 56:39 Οὗ ““Ὀ6οδῦ86,᾽" ἐμ ὰ8 τρρκίην 
686 ζοδίυγοϑβ {π᾿ σοηϑοαίθησο οὗ (ἢ 6 Ὀϊοδδίηρ ; 
θαι 116 ὑδὼς ἐοφιμεπαϊ ΠῚ ποῖ δαὶ οΥ͂ (15. 
θιδονβ (ἤ οπᾳ., ΚαΓ2) 5880 (μδὺ 18:6 "“ζαΐ 688" 15 
8 5γιῦοὶ δηὰ τγοβοοιίοη οὗ δρὶγἰϊαδὶ ρογίδοιϊου, 
ἃ τηδηϊεθίδιϊοι οὗ τηθη(8] Θηὰ τηογὰ] Ὀοδυΐίγ. 
Βαϊ {π6 ἰαχὶ ποῖ 9 Βροα 8 οὗὨ (18 148, Ὡ0Γ οὗ 
ἰδὲ δὐϑοϊαϊα ποτὰ] οοπαυσί, τ αἰ σὶὰ 18 ἩΠΘΟΘΒΒΔΕΥ͂ 
ἴὸ τιδίο (μἷδβ δχργοθϑδίοη οὗ ἰπυγαγὰ Ὀοδαΐὶγ (86 
ετουπὰ οὗ 8 Ὀ]οδϑίηχ. ΕῸΥ οὐϑῃ ἰΐ τὸ ἰδ κα γον. 
8 ἴῃ (0 δ60η86 οὗ φστϑοΐοιβ δρϑϑοὶ (8690 [8. ]. 4; 
[μακὸ ἱν. 22), τὸ πιυδὶ πο ογοεϊοοὶς ἐμ ὕδοί (δαὶ 
(89 ἰοχὶ ργοβθηὶβδ (ἷβ χγδοϊ ουβΏ688 88 ἃ Ὠνί 9 
εἰδ, ρϑεμδρ5 88 85 υποίϊοι, δὰ ἰδὲ ἐμ ἰάθ8 οὗ 
ΔΟΒΟΙ ἴθ 988 ΟΥ ἱπάοροπαθῃσο ἰδ 8(}}} πδῃιίηζ, 
ἐνϑὴ ἰ ψὸ γοπάον ἰΐ "Ἅ Ὀόδαυδθ (ΒΥ 1108 ΟΥ̓ΘΓΙ͂ΟΥ 
νὶςἢ ξτδοίουϑ, ἰοντίης ποτὰβ᾽" (ΒΟ}), {μπϑγοίοσϑ, 
εἰς. ΑΒ ᾿ἰε1190 ἀοο8 ἴτ βαιϑίγ 8 ἰο Ὀ6 ἰο]ὰ ἐμαὶ 
οὔς χἷῶὰ ἀντδνβ δύϊοσν ἰὰ ἐμ οἰοτ--ἰ δαὶ τὸ τασδὶ 
Ὠοΐ ῥΓθ88 ὑἰ!6 πέχὰ οαμδαϊδ (Ἠαρΐο]α) -- ΟΣ 
διβδθηιο ἰδὲ ““ἰπογοΐοτθ᾽" ἰηἀϊοαίθ8 (πὸ ἰουπάδ- 
κἶοα, ποὶ οὗ (86 ὑ]οβδίης ἰἰ86}, Ὀαΐ οὗἨὨ ὑπο οοηῃ- 
δοϊουδηθ58 οὗ ἰΐ (}ε].).---ἴ ὉΠ οΣ οτο Θιρ 4812 
“ὁ Ὀρδυϊγ,᾽᾽ 88 τηοδηΐϊηρ οὐ ΟὨΪΥ ὑδμοὶ ἰἰ 18 σίτοη 
ὮΥ αοά, Ὀὰαὶ αἶ8ο ἰμαῦ ἰὺ ἰβ οὗὐ 6 ϑυρογυπι δ 
ἰηὰ. ϑυοῖὶθ δὴ οπἀονιμθηῦ ὈΘέΟΚΘῺΒ ἃ ρταπᾶ 
δηὰ ροσυ αν ἀεδίΐηγ,--οἰῦ ἱπιϊδίοβ ὑπδὺ αοἀ ποὶ 
ΟὨΪΥ τοῖϊ Ὁ16558 δυσὶ 4 Κίης (6 Ἢ εἰ16), Ὀαὺ ἐμὲ 
Βο ἀσε αἰτοδάγ ὈΪ]οβϑϑὰ ἶπι ἰὼ {18 ἩΓΔΥ, υἱΖ., {πὶ 
908 δοοουῃὶ οὗ ἰΐ8Β οπἀοπτπηθηί Ηθ ..845 Δρροϊηϊοα 
δπι ἰο θ6 ἰῃ6 πιοαΐαῖος τᾶο 8 0 ΟΟΏΥΘΥ δηὰ 
εἶτε εἰἴεοί ἰο (δὲ Ὀ]οπαὶηρς οὗὁἩ ΑΌτα δι διὰ δανὶὰ 
τ οὗ 18 οἴογ πὶ ἴῃ 118 ἀυγαῖἑ οι δπα βίγϑη κί, δὰ 
Ὑψἰοῖὰ Ἰηαῖκο5 {0866 Ὀϊοπαοά, γο ὙΠ} πὰ δηὰ 
ἴἶκο κἰπι τα Ὀϊοδϑὶπς οἴμποσβ. Τθυδβ 9 ΑἸ ΠΟΙ Υ 
ἷς τοιηιοτοά---ἰἢ 6 σοπηϑοίίου οὗὁἨ μ6 Ρδβϑϑαᾷο τὴ 
γοὸ:. 7 δοὰ ἰδ Μοβαοίδηΐϊο ϑϑηΐϊης θοοοπιθ (80 

οἴϑασοσ. [ῬΕΒΟΥΝΒ: ζ7λεγείοτε, ἱ 4., ὈΔΒο]ἀϊης 
(μἷ8 ὈΘΔΌΪΥ δηὰ (18 στασο, ἀο 1 σοποϊα 6 (Παῖ 
αοὰ μδι Ὀϊεβδθθὰ ἰμθε ἴὈγαυθν.--- ΑἸ ΕΧΑΝΌΕΕ: 
Τὴ γδι νογὰ ἴῃ ΗΘΌΓΟΥ ἰδ ἃ γοἀυρ)]οαίθα ζόγιι, 
ὀχρυγοδβίης (6 ἰάθ8 νῖ ἢ} ̓  ΘΏΒΙΕΥ απ φΠΡ} 8918. 
Οταοε, ἰὰ Ἠοῦτον 88 ἰπ ΕἸ] δ, ἀθηοίοθ Ὀοὶὰ 
ἃ οδδθ 8Δη4 δὴ οἴἶδοοί ; ἰπ (18 σ880, 5τῶσθ ΟΥ 
ὈΘΔΌΙΥ οὗ οχργοϑϑίοη, ργοάυσοά Ὀν Ὠϊ᾽νίηθ ζγϑοθ 
ΟΥ ἔδυουν, δῃὰ ἰϑῃηάϊης γοοὶ ργοσα  Υ ἴο ἴογΘα 89 1ἰ. 
ΟἹ ΔΙΗΥ͂ ΠΥΡΟΙ οδἷ8, ὀχοορὶ (μ6 Μοβϑίδηΐο 9160, 
(ῖ8 νϑγ8θ 8 πηΐηίο 1 Ὁ19.--ὦ, Ε.] 

ὕοτβ. 8,4. Οἰτᾶ τἢν δννοσζά.--- Τ 8 σοσϑ6 οδῃ 
Ὀε υδοὰ ἰο Βδῆον (μδὶ [9190 8 6 ΓΘ ὯΟ ΓΘίογΘΏσΘ ἰο 
δο]οαιοῦ, ΟἸΪΥ Ὁγ ἐογχοιἰπρς ἐμαὶ Ὀο Θ΄ ἀθου δπὰ 
θεν ὰ (“πᾶ Υἱ. 12; 1 88. χνὶ. 18) ννϑτο βιγ]οὰ 
αἰδῦον (Μίχμιν Ομ6), Ὀοΐοτο ὑμ6Ὺ δὰ δοοοῖι- 
Ρ᾿ 5 θὰ δὴν ταν ἶ κο ἀθοὰδ; ΟΥ ὉΥ δυρροϑίης (μαι 
πη {μΐ8 ραϑϑαρο 86 Κίηρ ἰδ δἰ πη} 68119ἃ Ὁροι ἴο 
ῬΓΘΡΔΙΘ Υ0. ἃ ὙΔΙ, ἷπ Τ᾿ ΒΙΘὮ Υἱοίοῦυυ 18 ῥγουίβοὰ 
δἰ (06 Ῥθι16) ; ΟΥ ΟΥ̓ ἀφ γίηρ ὑπαΐ ἰδ οσθ ἰθ 
6 ΓΘ, ἰῃ ἃ ροοίΐσ ἔογη, α ἀοβογ: ρέϊοῃ οὗἉ ἔθ Κι ἢ ρ᾽ 8 
τοδᾶάϊμθϑβ ἴθ᾽ ταν, δά (89 σογίδί μι Υ οὗ ἷβ νἱο- 
ἰογίουβ οῦϑοῦ (Οα]., Βοδϑη., ἤυρ.). Τδῖ8 ἀ6- 
βοτίριίΐοῃ 18 Ὡοΐ δὶ ΠΡῚΥ ἃ δυϊ 8 Ὁ1]6 οἷοδο ἰο ἐἰιαὶ 
οὔ η9 Ὀδδευὶγν οὗ {π γογδὶ Ὀσι ἀθαγοοιω, ἴῃ δὴ οἂθ 
ἰο πἰπι (Ηυρ., Ηἰι:Σὶς), δὰ τιϊοῖ ἰἢ πὸ ΑΥ ἀθ- 
Ρομἀβ ὕυροῦ (Π6 αὐυθδίϊοη ἩΒΘΙΒΟΙ ᾽6 ΒαΒ δ γθοδαν 
ταϑηἰοδιθαὰ ΟΥ̓ ΘΥΟΡ 8}18}} τη δ ἴθδὺ 8.686 ταατίΐα} 
αυα! 168, δαὶ ἐὺ δ ν κεἰ ΠῚ Ὀγὶ 8. Ὀοίογο ἃ8 (89 
σἰ γου πιϑίδ 668 ὙΒ16ἢ δαυγγουηά ἰδ6 ἴῃς, τ ἢ 0 88 
τοσοϊγοά ἔγομι Θοἀ ἃ ἰΒοοογϑιΐο ρμοϑί(ἴοη δηὰ ἰμδὶς, 
ΜΒ σὮ δ9 ἰ8 (0 πιδϊπιδδῆ απὰ οχοουΐο ἴῃ (ἢ9 
σοτϊὰ. Ηο τυϑὲ ὍὉο δαυἱρροά ἴον δοηδίοὶϊ, δὰ 
οογίαἷα οὗἁ υἱοίοσυ. 7μ:.6 ᾿θγῃ8 “ΤΩ ΘΒ δηὰ 
Εἰονν " ΔΓΘ ΟὨΪΥ πραϊκοποὰ ὈΥ {πὸ { Δηδ]αιοη 
δ ΟΡπϑιηθηΐ δηὰ δαἀογηπιοης (9 Ἦοί(6), 868. ἰΐ 
ΚΠΟΥ̓͂ ὙΘΥΘ ΟΡ ̓ ποῖ8 ὁ ἰμὸ δυνογά. ὙΠΟΥ δῦθ τ- 
{89 ἀοδονγὶ ριΐνο οὗἩ ὑμδὶ γδάϊδηϊ βρίθπαου οὗ τιδ- 
οδϑίγ, τὲ Ῥοχη, πίοι (οΔ| ἔν ἴον ῥσταΐδθ διὰ 
τονδὶ ηρς Ηἰδ σον) Ὀδδπ18 δγουῃά {}}6 ΔΘΑΥΘΗΪΥ 
(58. χουΐϊ. 6 ; οἷν. 1; οχὶ. 8; Φοῦ χὶ. 10) δὰ (86 
ἱποοογαίίο κίηρ (Ρ8 χχὶ. 6; νἱϊ:. 6)δ,. Τμθ80 
ῬΟΓαΒ, ὑἐμογοίοσθ, δΥΘ ποῖ ἴῃ ϑΔρροβιιΐοῃ ἰο (ἢ9 
ἜΒποΡ,᾽" 6806 ϑυίηῦοϊ οὗ τηδ΄θϑιν (Ηοπαᾳ., Ηυρ- 
614), Ὀκὺ {μ6Ὺ ἱπάϊοαίθ πὶ σῆμ τπ9 Κίς 
Βθου]α ρίταὰ εἰ πιο], θ6δ᾽ 6 09 βννογ. Α βία] 
ᾶρθ 8 υδοὰ ἰη ΡΒ. χχχ. 12; οχχχὶϊ. 9 ; Ερὶι. 
Υἱ. 14: 1 οι. ἱ, 18.---Τὴο τοτὰ {μδὶ 2Ὼ0]1οὁν78 
ΤΎΤ, ννδίο '8 189 Θοδὸ οὐ νβδί ργεοθᾶθβ, δπὰ 
5 Ἰἰηϊκοὰ ἰο 10 ἴκο (86 ποίθ8 'ῃ 8 τη }8108] 808]9 
(Μαυγον, Β6}1), οδηποὶ Ῥοββι ὈΪΥ 6 ἰδίθῃ 88 
Β᾽ ΛΡΙ͂Ὺ βίγεη χε ιοοΐϊης ἰἰ, 85 1 [9 8686 Υγγ788--- 
γ08, (ΠΥ ΟΥ̓ΠΑΙΙΘΩῦ ἰ8 ΓΟΔΙΪΥ ΠΥ ΟΥ̓Πδιμθηις᾽ἢ 
(θ)ο οί.6); ΠΟΡ οδὴ ἰδ 06 ΤΑΙ Δι: 6 }}} τθἢ- 
ἀεγοὰ “ἢ ΒΥ οΥπαιμθηί,᾽ 88 τηοϑ θα ροβίίουϑ (0. 
Ου, ᾿ἶ τὸ τοραρὰ ἰὰ δβ 8 πουλί ῃδίγο δΌ80] 0 
(Ηεηρδίθῃ.), ΟΥ 88 (86 δοοιιβαίϊνο ἰο ἀθῇῃ 8 2 0γ0 
Ῥ᾽αἰην 89 βυσσθοάξηρς νοτῦ (86].}, {π6 οἱ ΒοΥ νη ΐ89 
ταρὶἃ τονοπιθηὶ οὔ (6 Ῥβ81}πὶ νου]ὰ Ὀ6 σμεοκοὰ 
κηα οτὶρρΙ]οὰ (ΗἰιΣῖᾳ). [( ἰβ ἐμϑγοΐοσθ, οα οὐὔἱεἷ- 
68] ἐουτυν δβυδρίοίουΒ. Βυΐ δ8 (86 νυοτὰ ἰ8 
ἤουπα ἰῃ 4}1} π6 οἷον γοσϑίοῃβ, ἰἰ8 δΌΒ6 οϑ ἔγοπι 
Οοαά. 89, 78, Κοπηΐοοιί, Ῥγοόονθβ ποίη, δπὰ 
ἰν 18 8 ΤΏΘΣΘ δϑϑυιηρίΐοη (0 ΒΑΥ͂ ἰδ ἰξ 88 ὈΘ6ἢ 
ἰπιθγροϊδίοθα ἱπίο ὑπο ἰοχὶ ὉΥ {1|6 τεροιϊ ἶοι οὗἉ {}}0 
Ῥτονίουβ νοτὰ (Ο0]8ι., Ηυρ., Βόιί., Π61.).. Βγ8 
σμδηκο οὗ ἰδ ΗδΘΌΤΘΥ ροϊαίθ, ΗΪ χὶ κα τη κα 5 τὰ 9 
πογὰ Ἴ ὙΠ, τ ΒΙΟΒ Ἀ6 τοπάθυβ ““δίερβ ζοσίδ."» 

ΤῊὶθ 18. ἱηχομίουβ, θαὶ {10 ϑορίυδρίαὶ δυὰ γυ}- 
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κιίο, σι ὶϊο ΤΟ] νης ἐΐ8 τοδαΐϊης, ΒδΥο ἰσγϑηδ- 
Ἰαϊιεά τ[6 ψογὰ ““Ὀθηά,᾽ ὦ. 4., 189 Ὀογ. ο 
Βδοιϊὰ Βπὰ Βογο ἑοϊ ον {86 τοῦ Ὁ 8 δοσυβδίγο 
οΥ̓͂ (6 οὐ͵οοί, ἱΥ ἐπ Βθ80 γα “0 ἰδῖκθ δἰπι᾽" 
(Εννα]ὰ). - Οὐδοσ Ἰδίϑὺ οοιτοθηίδίουθ τηϑὶ πίδιῃ 
1841 [86 ιπιπάδιηθπίδὶ ἰάθα ἰ8 ““Ὁτοδὶ ἰὨτουρῆ,᾽ 
πο, τῆ θη ΔΡΡΙ ἰδ ἰο ρἰδηίδ, ἴδ ἴμὸ 8080 οἴ 
»τοῖρεέγαγε, δὰ Ὀδίης ὉΥ δαοίθηΐ ΘΧΡοϑίίοΥΒ 6 Γ- 
ΤΟ ΘΟΙΣΪΥ ΒΡ ἰοὰ ἰο πιθῃ, οοοαβίοπϑα ἐμ9 ἰῃμδά- 
τιΐϑϑὶ ὉΪ6 ἰταηϑαἰΐου, “ὍΘ Βδρργ."-- Βἰά ς᾽ 
Τοΐονυβ ἰο 6 υ86 οὗ (8 ᾿τδΔΡ-Οδδγίοὶ, οσ οὗ [ἢ 9 
Ὀδίι16-ἢογθο. Τα οἷάον ογἰτἶοβ (Κίπι., Οαϊνίη, 
ψεη.) σοαποσί (86 ἔο]ονίη ογβ οἰ ΟΒΘΙγ 118 
ΡΟΣ (μ6 ποτὰ οἵ ἐγ." Οἰδμοσβ (8 6]4., 
Θοΐἷον, Βοβθη.) υπμάογβίδπα ΑἹ, ΘΕΒΑΒ 845 ἴῃ 8. 
Ἰχχὶχ. 9; 2 ὅδηι χυὶἱ. δ, 88 ἱπαϊοδιΐ πα π6 οὔὈ- 
766. οΥ̓ [10 σοτηδαί, ἑ. 6., ζῸΣ ἐμ9 Βδῖο οἵ ἰδθ 
ταί. Οὐδοτβ (μυίδον, Μοδάδίβομη, Ηθηρβϑίθη- 
ὈΘΥΩ) οχρὶ δίῃ ἱΐ, ποθ] οΒϑὶΎ, 88 8 ΓὩΘἰΟΠΟΙΩΥ͂ [ῸΓ 
ὑ6 γοργεϑοπίδιῖγο οὔ ἰγυ(, ἑ. 6., Ἴμ ἰγυ Ὁ] δπὰ 
{89 πιοοῖκ,᾽᾿ ΟΥ “1:6 Ορργοβϑδοα διὰ {μ6 εἰχιυίθουβ.᾽" 
ΤῊΟ 8816 ΤΑΥ͂ ὉΘ Βα οὗἨ (6 Ἔχρ᾽δπδιΐοι, “ἴῃ 
τοδί, ΟΥ ἷῃ ἔδνυου οἵ ἐγὰ}} δὰ ὀρργοϑϑοὰ σὶρι- 
δου 8:688᾽, (ΒΟ }}), οὐ ““ορρυϑββίοι ̓᾿ (} 6}.) ; αἷδβο, 
“ἴον (0 δ8,κθ οὗ δ {1685 (Ὑν ΕΘ πηδὶ ἰδὶποὰ 
Ρθ866), δηὰ ρῥἱοῦβ ἱπποσθῃοθ᾽" (Ηϊ σα). [{ ἷ8, 
ῬΟΥΒΑΡΒ, ΠΠΟΓΘ ἰἢ δοοογάδδοθ ΜΙ ἐπ 6 οοαίοχί δηὰ 
186 τ186 οὗ Ἰδηρυδχο ἰο ἰπίογργοὶ {Π9 Ῥδββῶρθ 88 
ἐπαϊοοίίηρ ἐλ 6 τεαδοη οὗ ἐμ νἱοσίονϊουβ γἰἀΐηρ ότι ἢ 
οὔ 86 ἐβεοογαίϊο κῃ, οι, μούγογοτ, 18 μοί δἷ8 
Ταοταὶ 408] δοαίΐ ἢ 8 οὗ δά οἰ ἰγ, .8(199 Δ ἃ πηθ6](- 
Ὧ688 (Ηυρΐ,, Ολπ!Ρ.), οἱ δοσοιιηΐ οὗ νδϊο Β9 
σεογὶί (80 υἱοίοτγΥ, Ὀυὶ α οὐ 8 ἰτυ δ, τιϑοίζ 688, δρὰ 
εἰ ΘΟΌΒΏ6ΒΒ, ΟΥ̓ ΒΟ {πἰ86 ἰμθοογδίΐο βοσυδηὶ 
δηὰ Μοβδίδηϊο σϑργοβϑηίδίγο 18 βοΐ ἰηίο ἐδ 9 
τονϊὰ .ἱβίογίο βίσαρρκίο, δηὰ 18 Ἰοὰ ἴο 8π4] ἐσγὶ- 
παρὰ, Ὅμὸ οοιρουπὰ ποῦ (8 ἱἰηίογιιθαϊαὶθ 
ἔοτπι ὈθΘίνγοθῃ (Π6 οοπείγμοί πὰ ἐμ 9 αδεοίμί6 δια 6) 
Ἰηυδὶ ποῦ ὃθ τοϑοϊνγρὰ ἰηΐο ἱνψοὸο ἀἱδιϊποί ἰάθδβ, 
Ρἰδορὰ β'46 ὉΥ ϑἰὰθ ()9 οἰ 6), 86 οὐ σίμαὶ ρο- 
δι(ἱοὰ οὗ πιο ΤΔῪ ΒαΥθ Ὀθοὰ (ἰ6 ΓΟνΘΥΒΘ οὗ 
Βα 1 πον ͵ἰ8 (Ο]8}ι.),---ὸ σοδϊης Ὑδὶο 18 
ουπαὰ ἴῃ Βοῖὴθ οοάΐοοδ. [ 18 ἰδὲ “ΥἱχυίθουΒ- 
Ὠ088᾽᾽ ὙΠ080 ξοτ 18 βοη(]6 688 (Ηδθῃς.), οτ, 
ΤΏΟΓΘ Ῥτ οί ΒΟΥ, ““ΘΟὨ ἀΘΒοΘῃβἴοι,᾽" 88 ἴῃ ΡΒ. χυ δὶ. 
86, ψογο αοα᾽ 5 ΖοὨ 6688 ἰα Βροίκοῃ οὖ: σοπι- 
Ῥῆτο 8]30 18. χὶ. 4: 8. ᾿ἰχχὶΐ. 4; 26γ. ἰϊ. 8β' ΤῊΘ 
4“ 8η4,᾿ (6 ΤΥ ΠΔΕΥ͂ ἰῃδιτατηθοὶ οὗ δοίϊομ, ἰδ 
ΒΓ Γοργοθθηϊθα ἃ8 ἃ “" ἰϑδοῦον,᾽" Ὀδσαυδο ὉΥ ἐδ 6 
Ρογίοτηημδῃοσο οὗ ἰοσυῖῦ]6 ἀ66 48 1 ΥΟΥ6 8158 ἃ ῬΟΊΤΟΥ 
διμονίο δομποθαὶϑθά, οὗ π|ινΐθλ ἰζ8 Ῥοβθθθβοῦ μαά 
ποὺ ὈΘ6Π ΟοηδοΐουΒβΌΎ. [ΔΙΕΧΑΝΡΕΒ: ΤῈ0 ἱνὸ 
Ὑ ΓΒ (ΠΒΟ0ΠΟΤ---Ππι8] 65. γ} 8.6 ΘΟΠΒίΔὨΓἾΥ οτρὶον δα 
ἰο ἀεποῖίο {πὸ Ὀίνίμθ τηδ᾽οδίγ (Ῥ8. χονΐ. 6; οἷν. 
1; οχὶ. 8), 38 ἀϊδβιϊη συ ϊθοὰ ἔγοι (πὲ ΟΥ̓ ηοΓ- 
(418 (ὐοὉ χὶ. 10), ΟΥ 88 Ὀδδίοννθα ἘΡοπ ὑμθῖ ὉΥ͂ 
βρϑοῖΐαὶ Ὀνί πο ίανου. Τ8μ6 ἤνεί οὗὮὨ (Π9 ἔττο ἰΒ 80- 
Ῥαγϑίοὶυ υϑοὰ ἰο β' ὩΣ ἐν βρϑοὶ 68}}} ΤΟΥ͂Δ] ἀἰ ΧὨ Υ 
(1 Οδγοῦ. χχὶσχ. 28: ἤδῃ. χὶ. 21).-- ΡΣ ΒΟΥΝΕ: 
Ὁ ΤῊΥ ΟἸΟΒΥῪ ΑΝῸ ΤΗΥ ΜΑΘΕΒΤΥ, ἃ βοοοπὰ δοσυ- 
δαϊϊγο ποὺ ἷπ δρροπί(ἰοη υὐλ ““ἰὮγ βιπσογα,᾽ Ὀυΐ 
ἀδρεπάσηϊ ὁπ ἐπ νϑσὺ “ρὶγὰ οπ" ἰπὰ ἐμ ἄγει 
οἶδ .39.---- 46 ὁπ »γοερογοιμεῖν,᾽" ἴϊ., “Ἅ«τηϑῖζο (ἢ γ 
ὉΓΑΥ͂, Υἱὰθ οἱ,᾽᾽ ἐπ9 ἢγδί τοῦ Ὀοΐηρ υδβοὰ δἀ- 
ΥΘΡΌΪΔΙΙΥ, ἰο δὰ ἤοτοθ ἴο {μι οἱμὸν (665. 142, 
Οὗ. 1). ΑἸ ΙΒΧΑΝΌΕΒ: “ΤΥ γι ἤδηα ᾽ 88 ἰδ 
δβοδὶ οὗ τοδί] βίο χὶ ἢ δηὰ ααργοβεῖγο δοίϊοῃ. 
“Θλαὶξ σίγαϊθ᾽") οΥ Ῥοϊπὶ (9 τΔΥ, (6 ῬΤΌΡΟΡ 
τη δηΐης οὗἩ (6 Ηθοῦτον τοῦ, τξϊοΩ, ἐκ οὐ Ὁ 
γΟΥΌΒ ΟΧΡΥΘδϑίῃρ ΟΥ ἱπρ᾿ γίπρ τιοϊΐοη, ἸΏΔῪ Ὁ0 

ζοϊ]οποὰ αἰγοοῦ ὉΥῚ 4 ποῦπ, ΠΟΥ ΟΌν ἰάϊΐοτῃ 
τοῦ ἃ γϑααΐτο δὰ ἰπἰογυθηΐπρ Ῥτοροδὶ ϊοῃ.--- 9 
᾿ὨΒΘΏΒ10]9 ἐγδηδίιο ἔγοπι {δ 9 ἱπρογδίϊτνο ἰο (ἢ9 
ζαίυγο ΒΟΝΒ ὑπ8ὺ [026 ἔογπιοῦ Ῥγ88 ΣΘΔΙ}Ὺ ῥσο- 
Ρδοιίο, δὰ ἐμαὶ (8 Ῥσδυοῦ οὔ ἰμΐ8 δῃὰ ἴΠ6 Ρτοὸ- 
οοὐϊης ὙΟΓ80 18 ΟὨΪΥ͂ 8 αἰδρυΐβοὰ ῃγοάϊοιϊΐοη οὗ 
Μεβδίδῃ᾽ Β ἐγ] τὶν, 88 ὁῃ9 φοΐπρ ἰοσί οΘοπαποχίης 
διὰ (ὁ δΘοβαιποτ.---ὦ. Ε.] 

γον. 6,7. ΤὮΥ ΏΣΟΏΟ. ---“ ΤᾺ αοὐ-ἰ νου 6.᾽᾽ 
Τοῖβ οοπδίγασιΐοα, π ιΐοδ (Π6 δίαί. οοπδίτιεί., 
ἱβγοῦρα [86 Βυῆῖχ, δοραγαίθβ ἤγοτω [18 βοηλῖνο, 
8 Βαρροτίεα ὈΥ [,6γ. Υἱ. 8; χχυΐ. 42: 2 βϑιῃ χχὶϊ. 
28; ΗΔΌ. 11. 8; 761. χχχὶϊὶ. 20: Εζοῖς. χνυὶ. 27; Ρβ. 
ΧΧΧΥ. 190. Απὰ ἐμαὶ ἰμ9 ἰάθ8 88 (δ ὀχ ργοβδϑὰ 
ἶβ ἰῃ δοσογάδηοσθ ὙΠ} σσυδιπτηδί16 8} γὰ]6, 18 ργονοὰ 
ὈΥ1 Ομ γοῃ. χσχίχ. 28, θθγο (86 ἱπγοῦο οἵ {μ6 
Ῥανίαϊο ἀγμπαβίν 18 ῥἰδὶην 681164 “86 {ΠΓΟῺΘ 
οἴ {9 Κονὰ᾽" (ὅϑονδη). Δηὰ ἰὺ 'Β θαϑθὰ ὕροπ 
{86 ὑπ ΟΣ ἐμαὶ ἐπ Κίπα οὗ Ιβγαϑὶ 'β ἀθεϊζηϑα ἴο 
Ὀ0 {86 γτἱ᾽βὶ Ὁ]60 γορχοδϑηίδιίνο οὐ (μ9 ἱπν 81 ]9 
Βυΐϊοῦ ἰο 89 οογαπδηΐ ρϑθορὶα (Ἡυρΐ., Καγζ). 
Φοβονδ δἰἰδ ὑροὰ Ηΐ8 ἵμβγοπθ ἴογευθςῦ. Η18 
ὑπ ΓΟΏΘ ἷ8 ἔγοτν σοηογαίίου (0 ζϑηδγαίίοη, 1,81}. ν΄. 
19θ. ὍἪὁο οδῃμποὶ βὶ ΡΥ ἰγϑηβίον ἐμὶ8δ ὑγοάϊοδίθ 
ἰο 186 ρϑύβοῃαὶ ἀοιηϊπΐου (Η 684.) οὗ 86 ἰπεθο- 
οταιϊΐο Κη, δηὰ 8ὸ ρίνϑ 9 ρβαβϑδζα δὴ ἰϊηϊη 6-᾿ 
ἀἴδιθ Μοβϑίδηϊο γοΐθγθθοθ. Βαϊ ἐΐ τοϊρει ρτ.- 
ῬΟΓΙΥ 6 ἰγδηδβίοστϑα ἰοὸ μἷβ ἐλγοπε, δ΄ 116 ὑσο- 
ῬΆΘΟΥ͂ ἱῃ 2 δι. υἱΐ. 183 παδὰ θδθπ ργοτιυ)οα ; 
ΘΟΙΏΡΑΓΘ δ. ἰχχχίχ, ὅδ, (Ηυρζοϊὰ δυσοηθοιβὶν 
δ ἀ8 ΡΒ. χχὶ. ὃ; ᾿ἰχχὶϊ. δ). [1 ἰΐ Ὅα οὐ͵οοιοἀ οὨ 
Κνδιηπηδιΐοαὶ σγουμὰδβ ἱπαὶ δίδι-τα- δὰ ἴβ Ὡο- 
ὙΠΘΓΘ 6180 υϑοἀ 88 8 ῥγϑαϊοδία, ἵν6 ΠΙΔΥ͂ 81{1}} τθ τ - 
ον ὑμ6 οἰδυδθ “(ΒΥ 1πγοῦθ 8 ἃ (Πγοὴθ οὗ αοὰ 
ΤΟΥΘΥ͂ΘΥ δηὰ οὐοσ " (Αὔϑη Εσγα, Ηἰισίς, Επτν α]ὰ). 
ΤῊΪΐδθ 18 Ὀειΐον ἔβη (δ 6 τοπά θείης “ἸὮΥ ΠΤ ΟΠΘ 18 
ΕἸοδίπι ᾿" (θοφάογ] οἰ). [ἰ ἰδ αἷβο βαζαγάουβ ἴοὸ 
ΒΌΡΡΙΥ 8 ΡΟβϑβὶ Ὁ]Ὺ 1οβί γογῦ, δηὰ τβακο ΕἸοΒῖ τα 86 
Βιιδ)οοὶ οὗ {μ6 βϑηΐθῃοο--- ΕἸΟΙἷπλ μ88 Τουπἀ οὰ 
ὑπ γ ἱΒγοπθ᾽ (ΟἸδἰιαυβθη). Τ8ὸ οἱὰ νἱενν οὗ ΕἸο- 
δὲπλ 88 ἃ γοοϑίϊνο (διϊον, Ηβηρ., Πεὶ., ΒΟ8]) τϑϑὲβ 
ὉΡΟΏ δίγουρ, στδιητηδίοαὶ σγουηάδ, πὰ γα ῖβ 
6 αἶτοοί Μοβϑίδηΐϊσ Ὄχροβί(ίοθυ. Βαὶ ἴῃ {86 
Κογδ εἱς Ῥβα]πιθ, 88. δὶβο ἴῃ [8 Οα]4., Ταγᾳ., 
ΕἸοΒῖπ βίῃ ἀβ ἴον Φϑιονδι. Τ|}}}8 παἰζιὺ ἱπάιϊιοθ 
ὉΡ ἰο τοζασγὰ ("9 δά άγθδθ 88 τωδάρ ἰο αοὐ Ηΐω.- 
86]. Βυΐ ἩΒΟΙμοΥ ΦἸολύπ Εἰολίοδα ἰδ ἰαἰκοὴ 88 
ΕἸοΒΐτ ἷπ 8. γοσϑῖγ6 ΒΘΏ86, ΟΥὙἹ ἃ8 σογγεβροπάϊης 
ἰο (9 υδυ8] Φοβονδ, {86 70] οἷς ν σβ6 ρσουοβ 
πῶ (86 δ άγοββ ἰ8 ἰὼ ἐμ ἀίπσ, απὰ οἰμὲῖ ϑίδιθ- 
ἸΩΘπ 8 ΒΒΟῪ ἐμαὶ οί (6 Μεδεισηῖὶς Ὀαϊ τ 6 ἐλεο- 
ογαίΐς κῃ ἰΒ τηθρδηί. Ηθ, βονουου, οδαδηοὶ Ὀ6 
δἀάτοββοὰ 88 ΕἸοδίπι-- πον. βοὴ δὴ δὰ- 
ἀγοθββ ψου]ὰ ἱπνοῖνθ ἃ δ6η86 ὙΘΤῪ αἰ ον οηὶ ἔγοσα 
(δὲ ἴῃ μου ΕἸο)ιΐπι 18 Δρρ᾽ θὰ ἰο Κίηκβ 88 {86 
Γοργθβοη  δίίνϑ οὗ Θοα οη θαγίἢ (8. Ἰχχχὶ!. 1, 6) : 
ΘΟΙΏΡΑΓΟ Φοδῃ χ. 8δ, ΘΒρθοίδ}ν ἰὼ ἐμεῖς ἠυαἰςἷα] 
οἰδγδοίον (Εχοά. χσὶ. 6; χχὶϊ. 7: Ρβ. οσχχυῖὶὶ. 
1). Βομοθ δῦ. ἱ. 8, βογο {με ατοοὶς ἰοαχὶ Β88 
186 γοσδίίνθ, ΓΔΑΥ͂ ΡΓΟΡΟΣΙΥ Ὧθ αυοϊθαὰ ἰη ρῥτοοῦ 
ΟΥ̓ τ8ὸ αἰνίμ!ν οὗἨ 86 βούβϑοη δἀἀγοεβθᾶα. Νὸσ ἰξ 
βοῦθ ἱὰ ἐμῖβ δῦ αἰβου Υ ἴῃ τοραγὰ ἰοὸ ἐδ 
Μοβδῖδῃ. Ἀσοογαϊης τὸ ἴδϑ. ἰχ. δ, δ 8β8})4}1 86 
οδἰἸοὰ ΕἸ αἱῦον ((μ6 ΜΙ ΙΕ Υ ΟΠ 6)---ὦ πδπιο οἴῃ 
δΔΡΡΙϊοὰ ἴῃ ἴμ6 ΟἹὰ Τοβίδπιθηὶ ἰὸ Φθονδὰ: δυὰ 
ἷη Ζ26Γ. χχίϊὶ. 6 δ ἴβ βίγϑὰ Φομβοναὰβ Ζίαάκοηα 
(86 μογὰ ουὖν τἰ χὶἰθοιβη 988). Τ}ιῖ8 ἀδδὶ στιδίίοι, 
1π9 ἀορτηαῖίο ἱπιροτίβηοθ οὗ πμὶοὶι 8 Ἀπ ΒΕΥ 
ἀϑοϊοὰ ὈΥ Ηυρΐε]ά, 18 δ᾽ ϑίον σΔ}ν υἱηὰϊσαϊοὰ Ὁγ 
πὸ ἔδοι ἰδαΐ, ἰπ σοπῃθοίϊου τὶ} 1ϊ, ταθμιϊοη 18 
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εἶπαγϑ πιϑάϑ οὗ 4 ἀθδοοπαβῃηὶ οὗ θανϊα,---δὸ (Ἰαί 
ἤηλ}}γ θαυ 8 ἤου86 888}} ὍΘ 88 ΕἸΘὨπι), ἃ8 ΜΑ- 
Ἰεδοῦ Φεβουδὴ--- ὁ (6 Δ ρο6] οὗἩ Φο οΥδὮ, οὐ (ἢ 9 
δκοὶ “μον ἢ" (Ζοοῆ. χὶϊ. 8). Τὰ σοπίθηίβ οὗ 
ιἷ8 Ῥ54]1), ὨΟΎΘΥΟΙ, ΒΠΟΎ ἰπδὺ Μοβδὶδὴ 15 ποί 
ἀϊγεοιν δαἀγοϑϑοά. ΝΟΥ δ)88 {16 σποϊπέϊπα Ὡὴθῃ- 
ἐοηοὰ ἴῃ ἰμἷ8 Ρ]Δ06 ΔηΥ τοϊδιΐοῃ ἰο ἷβ παπιέ. 
Το αυοδιϊοη ΟΡ 18 ποὺ δουΐ {8 σοηδβοοτγαίϊοῦ 
οὔ 86 Κίης, 838 'ο δηΐθτβ ὩΡΟῺ ἰδ9 ζιποίϊο.8 οἵ 
μῖ8 ξονυθυπιηθηί, ΠΟΡ οὐ [18 Ὀοΐπς τορὶθἰβμοα 
ψἰἢ (86 Ηοἷγ ϑρίτιι, οὗὨἨ πιο ἔθ 6 δηοϊπιῖίης 1} 
οἱ] ννδὲ ἰδ βγιῃδοὶ; Ὀσι ἐπἷ8 Ἰαδὺ 18 ΠΟΥ υϑοὰ 83 
(86 δγια οὶ οὗ ογ, 15. ἰχὶ. 8; Ῥβ. χχὶϊὶ. δ; οἰγ. 
16. ἴϊ ἀοεοβ ποὶ ργδοϑάθ ἷβ γἰχδίθουβ δά διϊηΐβ 
ἰγαϊΐο 88 118 δοῦγοθ, Ὀυΐ ΖοἸοννθ ἴΐ, 85 15 ἥηαὶ, 
δυυηάδηὶ, δΔηὰ Ὠϊνῖπο τοινναρά, 15. Ιχὶ. 8. δ. νυ. 
δ. [18 υποοτίδὶ ἢ οί μον (δ 6 ἢ γ886 "Ὁ (ὮΥ ζ6]- 
Ἰοννβ,᾽" 85 ἴῃ 2 σβγοῃ. ἱ. 12, 'ἴ6 ἰο Ὀ6 υπάογβίοοά 
οἵ οἰ ν κί; ζβ (48 τηοδὲ ὀχ ροβίίουῦβ ἰαΐκθ 11), οἵ οἴ 
(86 το μὰβ δπὰ σοπιρδηΐϊοῃβ οὗἩὨ (6 Ὀτγίἀοαγοοπι 
(ϑιῖον, Η αρζ614).--ΓΡΒΒΟΝΝΕ: “ΤΥ ἰΐγοπε, Ο 
σοά᾽ ΦὯΠ18 τοπάδυϊηρ ΒΘΘΙηΒ, αἱ ἢγϑι δἰραΐ, το 
ὃ δὶ στδιΐδῃσο Ἡΐ ἐμ ὅγδὶ απὰ ἱδὶ ουὶ σαὶ ΔΡ}]Ϊ- 
οδἰΐου οὗ ἰμ6 Ῥαβδὶη. 1 οοποϊιάο, ἐμοτοΐοτο, {μ4ὲ 
ἴδ (80 186 οὗ βαοὰ ἰαησυδρα (6 Ῥδβα]τΐδὶ τ ἃ8 
σδυτὶθα Ὀογοῃα ἰπιβοὶ ἢ, δὰ (πδὶ ᾿6 τ885 ἰδ ἰο 
ΦΩΡΙΟΥ ἰΐ ὉΥ͂ ἃ ἔν ο"ο]ὰ οοηνϊοίἱοη ἱπ ἷ5 πϊηά--- 
119 οομγιοίΐου (δι ἀρὰ τνᾶ8 (86 ΕΚίημρ οὗ Ιογϑοὶ, 
εὐ ηοα πΊΉῖϊ ἢ 89 σοηνϊοϊϊου ἰδὲ (6 ΜοδϑίδὮ, 
[9 ἔγὰθ Είηρ, γὙῸ ννὰ8 ἴο ὍὈ6 ἰπ γϑαϊτὶν τδαὶ 
οἴ ο τ Το γὸ Ὀυΐ πῃ ἤρσιγο, τδ8 (86 Βοῃ οὗ θανὶα. 
--ΑΙἸΈΧΑΧΝΘΕΕ: ΤῸ δυοϊὰ {π6 οὈνίου δ δϑοῦὶ ριΐοα 
οἵ αἰνἰἰὶγ οοπίοἰποὰ ἴῃ {16 τὲ οἰδῦδβθ, ὑνγὸ ὙΘΥΥ͂ 
ἰογτοθὰ οοηβίσυοίΐοηδ δῦ Ὀθθὴ Ῥγοροδοὰ: 1. 
ΤῊΥ ἰδτοῦθ (18 (80 ἴβσοπο ο7) Θοα ἔογονοσ δῃηὰ 
ἐντεσ. 2. ΤΏ Υ ἀοἂ ἰβτοῦο (ον Ὀἰνίηθ ἐΒΓΟΏΘ) ἰδ 
ἔογετοσ. Βυὶ ον βδαιυϊἶηχ, τῶδὶ 18 ὙΘΥΥ͂ 
ἀουδια], (Πα ἃ 76 7 ΘΧϑιι 168 ΟΥ̓ (818 Βγηῃίδχ 06- 
ΘΌΡ οἰδονβοσο, ἢ 6 Β6η86 (8 οὐδ πο 15 υη88- 
εἰδίδοίοσυ δηὰ οὔβουγο,---δοὰ (μΐπ 8 δι}}} ΤηοτΘ 
γᾶς οὗ τδὲ δϑἴοτ θα ὉΥ (})0 ΟὨΪΥ οὈνίοιδ ΟΣ ἠδίι- 
τοὶ οοπδίσυοίΐοπ Ὀοδίἀοδ {0 οῃ6 ὅσχϑὶ ρίνϑῃ, 
(ἦν ἰάγοπε ἐδ Οοα ὕογευθρ απα εῦεν.--- ΒΑΒΝΕΒ: 
Τάοι ἰουεδί γτίρλιεοιδπεδα. Τιθ νογὰ ““Θοἀ᾽ 8 
Τοποτοά ἰπ (μ6 τρδΥρίπ 40 6οά, ἐγ ἀοἀ πεῖ 
δηοϊείοα (166. Αὐοσογαϊηρᾳ ἰο (μΐ8 σοηδίγυοίΐου, 
[86 δου πουϊὰ Ὅθ σαγγὶθαὰ οἡ Ὑδϊοῖι 8 βυρ- 
ξεοιοα ἱῃ γον. 6, οἴ ἃ ἀἰγοοὶ δά ἀσϑθβϑβ ἰο (8 δέοδβ- 
δἰδὶι Δ ἀοά. Τ δ οοηδίγαοίΐοη 18 μοὶ ΠΟΟΘΒΒΔΓΥ, 
ναὶ ἴι 'ἴ6 16 τηοϑὲὶ οὈνίουδ ὁ8π6.---ὦ. Ε'.] 

γεγα. 8-11. ΑΙ ΤΥ βασιθηῖβ 5:61] οὗ 
ΤὩΥΊτὮ.--- ἐπ6 (τὰ ψοτὰ ἢ ΥΑΥ͂ ἰ8 οἰηΐ ρα 8.5 
ἰδ οὔθ ἀοπθ πῃ {})0 Θῃημππιογϑίΐοι οὗ ἰδίῃ ᾳ8 οὗ (86 
δδι6 κά. (θοὰς, χχὶχ. 22). Τμ6 πὰρ Δ] ρατ- 
πο 8 ΔΥῸ 85 ἰπΠΟΓΟΌΕΪΥ ροστΤυτηθα ὈΥ {Π686 Βρ΄6608, 
85 ἰΓ ἸΘῪ δὰ Ὀθοη τιδάο οἴ ἱμβοπι. (Ηϑῃᾷ., ἤπρ., 
Ηἰιτ.). ὙΒΟΙ͂Υ δοϑι!ϊ 688 18 ἱπογοαϑεὰ ὉΥ ἐποὶρ 
δενίης Ὀθοη Ὀγουρὸϊ ἔγοπι ἀϊδίδηϊ Ἰδηὰ8. ᾿ψγτγλ, 
8 Ὀδ]η):---Οααφσία, 4. Ὀατὶς δἰ πιΐϊαῦ ἴο οἰ πη δο, 
ἴτοῦῖ δου βοτὴ Αγαρία; Ἂΐοοδ, ἴου (π6 ῬΌΓΣΡΟΒΟ 
οἵ Ταπϊζαιίοη, ἔγοτη [πάΐϊᾶΔ. ΤῈ πιοπιίίοη οὗἉ ἐσοτνῳ 
Ῥαΐσεες ταὶς τοΐπα ῃ8 οΥ̓͂ (686 δουηϊγία68, ἰΐ 
νὸ οουϊὰ τοῖον (6 ἀουδί] ποτὰ Μὶπηΐ (ο 189 
Μγηδοδῦδ ἴθ βϑουϊδ Ατδϑΐα, υγὰᾷο δοοογ ΐηρς (0 
Ἰδοά δίσα δ ἰϊ, 47, δὰ ἢουβοθ οτηδπιθηιϊθὰ ἡ "ἢ 
ἸΥΟΥΥ͂, ΟΥ ἴο ἐπ6 ΑΥ̓ΤΩΘΠ ΔΒ τΠ0 ΘΓ ΘΑΥΪΥ 6616- 
ὑτειεὰ ἴον (μεῖν σοπιηογοο, 76γ. 11. 27. (ὉΠ 4]ἀ.} : 
δαῖ πὸ τασδὶ ΤΏ θη ἰσαπδὶδίϑ {π6 701] ονγί πις γ6Γ86--- 
““οαἱ οὗἩἨ ΑΥ̓ΙΘηἶἷΔ᾽ 5 ἸΤΟΤῪ Ῥδίδοςβ, Κἰπρ᾽Β ἀδιρὴ- 
(618. τὰκ ἐρκν ρἷαα," ((. Ὁ. Μίοιι., Κπαρρ, 

297 

Μαυοίηρβο) ; οὐ (ἀσοογαϊηρ ἴο τΟΓ Αποϊθῃὶ οτ λοι, 
Ἐοβθαπι 1100) “δῦ τηρδὰθ γνἱδὰ νἱἢ ρνθθθῃίβ.᾽ 
Ι͂ (818 ὁ886 τῦ τηυδὺ ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ Ρογβίδῃ κίηρ ἰο 
Ὁθ δἸ]ἀρὰ ἰο, ()0 ἢ εἰ6) Ὀδσδειβθ, δοσογάϊΐηρ ἰο 
Ηοτγοάοίυ ἰἰϊ. θ8, (ο δΒαοῖ Κίηρβ, (8:6 ΑΥ̓ΤΙΘΠ Δ Ὼ8Β 
Ὅ6ΓΘ (ΥἱθυίΑΓΥ. 6 πιϊχῦ πδί ΓΑ] {δ 1η}ς ἐπ δὲ 
{8680 σΟΒΕῪ Δγι 6168 τόσο οὈιδϊμοὰ τσοὶ ἐδ9 
ΔΆΘΏΟΥ οἴ ἰγδάογβ, δοὰ ψ ποοὰ ποίΐ οἰδηρο 189 
ἰγδπδϑιϊοθ “ Ρδίδοοβ " ἰηίο ἱπδὶ οὐ “"σμμοδίβ"» 
(Β08}) βίποο Ηδικδὶ ἰθ ψδῆθτ ΙΥ ἰάθη ἰπ (86 
8039 οἵα σαρδοίουβ γ6886] (ϑερὶ., ΚΙπιο δὶ, 78- 
ἰΔ Ὁ] .8, ἀπα Οἱ 6ΓΒ), .8ὲ ἃ8 Βοί(τὰ 18 ἰη ΕΣ. χχνυ. 
27; χχυχυὶΐϊ. 29: 18. 11. 20. Βαὶ 411 (πῖ8 ἱβ [Ὁ 
ἔρίεβοα. Ἧ᾽ δ΄ Ῥτοραγοὰ ἰοὸ βπα Βεγθ βοχῃθ- 
(δῖ ποίϑὉ}]9 'ἰπ τορεσγὰ ἰοὸ ἐπα τιδυγίαρμο οὗ τῈ6 
ει, δὰ ποὶ ἃ ποῦ δῃηυπιογδίΐοῃ οὐ ἷ8 σΟ81]}Ὁ 
ῬΟΒΒΘΟΒΒΊΟΏΒ. ΤΠ ἰδίῖοσ ἰἄοα πνουϊὰ Ὧθ ΡΟ5881]9 
ΟὨΪΥ ἰ 86 νϑυβίοη σοῦ “π᾿ ἸΤΟΥΥῪ ΡΔ 8668. Ἧ6 
τηϊκ ἂν ὑμ6η οοπδίον ΜΙππῖὶ 88 ΟἿΪΥ ἃ βοτὰ 
ἴοτιαα οὗ Μίπαηΐῃι ἰ. 6.. δι ἢ 95, ΟΥ δίγὶ ηροα ἰηδίΓ- 
τηθηί8 ΡΒ. οἱ. 4. ον βουὴ Ἔχϑιρ 68 οἵ 80} 8 
ἀοίθοιἷνο ῥ᾽ ΓΔ] ἃΓΘ Ὑϑη 1 2, ὨΘΔΥΪΥ 841} ΘΟ] 6Ώ- 
ἰδίου δ βίῃοο βοθδβιΐίδη ϑολιηϊάϊς σοῃβί ὁ Υ Β00} 8 
Ῥ] ΠΏ ΓΑ] (ΌΤΣ 88 ροβδι υἷθ, δπὰ 88 ἰη ἴδοί ἤϑσο υ8ρ(, 
Βαϊ 88. γοπά ογίηρ “ ου οὗ σδηποὶ ὃ ἀγοϊα θά, 
ἐν 18. 8180 ΖΘΏΘΥΔΙΥ σοποράθα (δὶ (Π6 Δ]]υδίοη ἷ8 
ποί (ο (86 Ὀθδαϊ95 οὗἉ (}}0 ΓΟΥΔ4] Ραΐδοθ ἰηίο ψλὶο ἃ 
86 Ὀγίάο ἰδ Ἰεὰ (Η}.}, αὶ ἴο [16 ρα]δθο οὗ ΒΟΡ 
ἔδυ οι οΥ̓ νι ϊοῖ ἃ Ργοσοββίοη ἰϑδθβ ἴο ρστοοί 
(86 ΤΟΥ͂Δ] ὑγίἀαρτοοῃ (ΜδοσδὮ. ἰχ. 87; ῬΓΟΥ͂. 1ϊ. 
17, τὶν ἐδ πιυδὶσ 808] οὐ θυσἢ οοσεβίοηβ. ἴῃ 
(818 νἱονν, 16 18. 1861688 0 ἱπαυΐγο Ποῖ ϑοἷο- 
ΠΟ δά ΟἿ] ἃ ἕλγοηθ δαογπεά υἱζὶ, ἱνόσυ (1 
Κίημδ χ. 18); ΟΥ̓ 4180 8 ἐοισεῦ οὗ (118 βογί (ϑοης 
Υἱ. δ): ΟΥ̓ ΟΥ̓́Θ 8. Ῥαΐαξσε, Β'πορ ἰΐ 18 μ᾽ δίῃ ἔγοιι 
Ατὴοβ ἐἰϊ. 1δ, ὑμδὲ {θγ6 Ὕ ΘΓ ΒΟΥΟΡΑ] Β6]. ΠΟΙ568 
ἰὼ (Π9 Κίπχάομῃ οὗ [8τϑδοὶ, 88 τρὖῺ}}] 88 1:6 ἱΥΟΓΡΥ͂ 
δεάφ ταβϊϊοηρὰ Αἴηοϑ νἱ. 4 (Η}.). [ἰ 8 δα 0 8}}Υ 
ὨΘΘΟ 688 ἰο δὶς οί μοῦ, Ὀθσδυ8Β6 διι6 ἢ 8 Ρ4]ΔΟΘ 
8 πού τηθηἰϊοηθὰ 85 αυΐης ὈΘ6Θη {80 ΓΟ 00 66 
οὗ Βοϊοιλοη, Ἡδὶϊο ΑἸιαὺ ἰΒ βαϊὰ ἰο αν δὰ 06 
(1 Κίηρε χχὶϊ. 29), μὲ τϑίβγθῃοθ ἰβ ἴο {118 Ἰδί (8 ὺ 
κιης {πῈ ν ΟΥ ἰο δἷ8 ἀδυρηίον (Π 6} {1868}. 
ΤΙδ ροἴυγαὶ ἀοθα ποὶ ἱπάϊοαίθ 186 σδσίουβ Γ6Β1- 
ἀθηοε8 οἵ {Π6 ΤΩΘΩΥ Ὀγ 68 ΒοΓο σα] ] δὰ “0 66}8,᾽} 
ΔΙΟΣ Δ Γ(8 “ὁ ΘΟ ΡΔΠΪΟΏ 8," δπἃ ὙΠῸ ΒΓ 86 ἰγ68 
οὗ 186 ἀφη 65 (Ηθηρ.). [ὁ 18. δ ρὶν ἱπιεπαςὰ 
ἰο βοί ἔουί ἢ ἱῃ ροσίϊο ἴοσ, (ἢ 9 δρΊΈ πο Υ οὗ {Π}6 Ρ8- 
866 ἰπίο νΒΐσα {π90 ες, (8 δἰγοδαν μ88 ἰῃ 8 
λἀαγεπι Κιηξδ᾽ ἀδυκιίογϑ, ΡΟΣ ρ8 (Π6 ἀδυρλίον 
ΟΥΓ ποίσιῦοτβ (ΚυτὶΣ) Ὑπὸ μου ποῖ μον τλῃ- 
αυΐϊϑθοὰ πον ἐγ θαΐαΓΥ ῥστίποοβ ()6 εἰ 6), Ὑ6ΙΘ 
ἱπέοσίοῦ ἰο Βὲτη,}) πον ὈΓΐηκ8 86 Ῥγϊ μοῖρα) σοη- 
βογί, νγοὸ ἰδ κοβ (Π6 ρῖδοθ οὐἤἠἨ ἤΌΟΠΟΥ δὶ δἷ8 τρμι 
δβαπὰ (1 Κίπρϑ ἰδ. 19) σεβροπάθηι τ ρο]α οὗ 
Ορδίν, (06 τηοϑὶ Ῥγϑοΐοιιβ ἰπὰ οὗ σοϊὰ Κπονπ ἴἢ 
ψοναβδίεια ἴῃ θδυϊὰ᾿ β {ἰπ|6. (1 Οἴγοη. χχῖχ. 4). 
ἤρφμοο νὸ (0 ποὺ ἔδνυον (6 Ἰπίογρῃγοίδίϊοα {μι 
ΟὔΟΘ Ῥγοναὶϊοα, δαβδοὰ οὐ (89 οἷάθὺ ὙΘΡΒΊΟΏΒ, 
ἩΙΟΣ σορατάθὰ Μιηπῆὶ 88 ἃ Ῥγοροβι(ΐου τ ἢ (89 
Υοὰ ρμαγδαχορίο, ἱπ (89 βθη89 οὗ “ουΐ οὗ (6 ,᾽ 
οΥ ἴο ρῖνθ ϑῃρμδϑὶβ ἴο ἱϊ, ““"ουὖἱ οὗἨὨ ἰοὺ δτὶ 
849 οἷα." (Ηφηρ). Τῇ τοηἀθγὶηρ “ΙΏΟΤΘ 
Β8ῃ ἱΥΟΣΥ͂ ραΐδοοα, γθὰ τότ (ἤδη (Ὠ6Υ, δτὲ (δοῖὶ 
τοδὰθ σ δα ΌΥ 1 6πὶ᾽ (Ηοἴπιθῃῃ) χὶνεβϑ. δὴ υπᾶυθ 
ἐπ ρογίδησο (0 ἴΠ6 ραξασεδ 88 6] ἃ8 (ἢ 6 σαγηιθηζ8. 
ΤῈὴ6 δ8πὶ0 18 ἐγ οὗἩ [9 ἰΓΔῃ8] δου “Δ πυ 0} 
οΥ̓͂ (δ ἑ. Φ. ΠΊΟΤΘ ἴΠ8} ΟἿΘ τυδῖτθ (866 αἰἷδά.᾽" 
(Βοίι.) --ΤῊ {1{||6 οὗἨὨ 186 ΡἈεγίποῖὶραὶ οοπβοτὶ λ6- 
αὶ ἰΒ υδοά ἱπ ΝΘ. ἰΐ. 6, οὗ 84 Ρογϑίδῃ, διὰ ἴῃ 
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δα. ν. 2 οἵ ἃ Ομαϊδθα ᾳυεθ. Βυῖ ἐπὶ8 18 ἨΟ 
οογίδὶη ρῥγοοῦ {Παὶ (9 Ῥδδὶ αι Ὀ6ΙΟΏ 8 ἰ0 ἃ ἰδίδν 
Ρογίοά, ἔον 'ἰὰ 267. χὶἰϊ. 18; χχίχ' 24: 2 Ομγοι. 
χυ. 16, νγὸ Βπὰ (86 υϑιυὰὶ δῃὰ τογ ΘΟΙΏΡ ΓΘ 6Ώ- 
εἶγο σογὰ ἀγα, “ταδί γ 88 (Δρρ θὰ δἰδο ἰο ἐμ 6 
κὶπ χ᾽ 8 πλοῦ 6 Ὁ) 8.1}} ἱπ υ86, 1 Κίηρθ χὶ. 19; χν. 
18. Νον σδὴ νὸ δ πιἶἰϊ ἰπ6 ἑοτοίὶ χη οΥγἱ χὶῃ οὗ ἐπ 0 
ποτα, ἴον ἴῃ 1.8 80η86 οὗ ““ Θοῃουδῖηο  ἰΐ 18 ἑουπὰ 
ἷῃ 1 Κίηκϑ ν. 80, δὰ 8688 τοῦὺ ἴῃ δαὶ, χαν]]!. 
80. Το ορϊπίου οὗ ΒΟΒ] ἰμαὶ (μο6 Κίη κ᾿ 5 ἀδυρὴ- 
ἰδγ8 Ὀεϊοηχοὰ ἰο ΒοΡ χοίΐϊηυθ, δὰ σογο οἱοι Ὠοὰ 
0} ογπαιηθείϑ ργοβοηϊοὰ ὉΥ (Π0 Κίηρ, Τουπα οὰ 
ὍΡΟΙ ἰδ ἰτγδηϑίδιϊοη “ Κίηρδ᾽ ἀδυρίίογβ 50 
δου ἴῃ [ΒΥ ΟΥ̓ θΏ(8,᾽ (ϑϑρῦ, μα18., ΠΙΔΏΥ 
Αποϊοηὲ ογίτἴ68, ΗοἴπιΔ}) 18 ποὲ δοπγπιϑα ὉΥ 
ὑδ9 ἰοχι. ἮΤμπο τοϊΐηυο οὗ τἱν χίπϑ (τοῦ. 14) Βοϊάβ 
8 αἰβογοηὶ ρμοβίιΐου ἵγοτθι ἰμδὲὶ οὗἠἨ (86 Κη κ᾽ Β 
ἀδυριίοτβ (ν. 11). Τμοβο δ γοδαῦ ἴοσῃ ρϑνὶ οἵ 
ἐπ ἰκεἰηρσ᾽Β ““ ἰγϑδβυγοϑ.᾽ (Βοίι,., Ηὰρ.). ΤΟΥ 
Ὀδίοπρ ἴἰο εἷθ “ὁ ἀθαν οὔ 68,᾽᾽ ἡ 6. ͵Ϊ8 δρρεϑοϊδιϑά 
ἩΟΙΔΘΏ, ΠΝ Βαυδίηβ, σαν, δηὰ οἰμοτβ, θο].), 
ΟΥ̓ δὲὶδ “11:19 ἕανοτὶ 68 δὰ ὑγϑδϑαγοβ᾽ (ΗἰἰΣὶ ᾳ). 
Ἧο ευχἱκὺ 4150 64}} (πὶ ιἷ8 “" το ρη ἥσθη Ο098.᾿" 
ουΐγ ἐμαὶ νγὸ τηυδὶ υπἀογϑίδη ᾿ ἴῺ {86 Β6186 οὗ 
086 τ 8Γ6 “ἸΏ ΔΗ  ἤοΘ ΠΥ δυγαγοὰ.᾽" 

ῬΕΒΟΥ͂ΧΝΕ: ΚΑ ἰπσς αἀαυσλίεγ. ΑΒ ΡοΟΪΥΔΙΩΥ͂ 
δα οὨ]Υ (δ 9 ροτγαἰβδίοη, μοὶ (86 δδῃοίίοῃ οἵ αοὰ, 
ύ ΤἸΩΔΥ͂ δθ6πὶ βΒίγδηρο ἰδδί ὑ8 18 βῃουϊὰ Ὀ6 Τη6Ώ- 
ιἱοηφὰ 88 ἃ ἔδαίυγο ἰῃ ὑπὸ βρίοπάον οὗ {86 τϑοῦ- 
δῖοι. Βιυὶ ΡΟΪΥΖΒΠΙΥ Μγ͵αϑ ργδοίϊοοθά ὈΥ 1ἢ6 Ὀθδί 
οὗἩ Κίηκβ; δηὰ ἐδ0 Ῥϑαϊιϊθὶ 18 ἀοδβοσγι υἱηρ ὑδ6 
τοδικηϊοοησο οὗἩ δὴ Ογιθηίαὶ σοῦγὶ δυο 88 ἱἰΐ 
δοῖ. 8 }}γ οσ ϑίϑά Ὀϑίοτθ ἷ8 Θυ98, ποὶ ἀγδν τη 8 
Ρἰοίυγο οἵ ν δὶ οὐρῶί ἰο ὃὉθ ἰῃ 8 ρογίθοί βἰαίο οὗ 
[ἰΏ 5. ΑΙΈΧΑΝΌΕΒ: δαυρλίεγε ὁ ἀίπφε (ατε) 
αἀπιοηφ ἰδλν Ῥγεοίοιιδ οπδδ; σἰαϊξιοπδα ἐδ ἰλε χιέοη, αἱ 
ἐὰν τίφλι λαπά, ἐπ φοίὰ οΓ Ορλὶνρ. Ῥτεοίοιιδ, ἀθδσ, 
ποῖ ἱπ ᾽ἢ..6 Β6. 80 οὗἩ Ὀοϊογοὰ, ὙΠ ΐομ (86 ΗΘΌΓΟΥΝ 
ΟΡ ἤοθτον ἢλ8, Ὀαὶ ἴῃ (δ δὶ οὗ σοϑίΐψ, γα δΌΪ9, 
86 1( ΔἸ ΤΑΥ͂Θ 48. ϑιαίίοπεά, ποὶ δἰ ΠῚ δέαπαε 
δυῦ »ίασεά ἰμοτο, 858 (9 ροϑὲ οὗ Βοθοσ.--- ΟΡ Εΐγ, 
ὁη9 Οὔ (δ9 ρΙδο68ο Ὑδὶοσς ϑοϊ] οὔ ΟΠ 8 8108 ἱγδάϑὰ 
πὶ (09 Ῥμοηϊοϊδηδ (1 Κίης ἰχ. 28: χ. 11; 2 
Οδγοι. νἱϊ. 18; ἰχ. 10). [186 εοἰϊαδίϊου 8 ἀΐδ- 
Ρυϊοθά, δῃὰ 15 οἵ πο οχοροί 981 ᾿ρογίϑῃο9.--ὐὖ. Ε.]. 

γεν. 12. Απᾶ το ἀδυρμῖθον οὗ Υτ:ο.--- Μοδὶ 
ἱ ογρθοίογβ τ ΣΓ8 ὑπ ΟΪ6 Γ᾽ γϑγϑί δ ὀσχρ δίῃ (μἷ8 
(ο τηθϑῃ ἰδ6 ἱπμδοϊίΔηΐβ οὗὐἠἨ Τγτο. [Ἷἢ ἴ[8. χχίϊὶ. 
12, Τγτθ 18 ρογϑοηῃϊβοα 48 ἃ ἀδιιμίον ({π6 ἀδΌρῃ- 
ἴον οἵ Ζί4ἀο"). Ηδγα ἰἰ6 ῥ᾽ υταὶ ἔογ οὗ (Π 6 γϑγὺ 
ὙἸοἢ ΤΓΟἸ]οσϑ, Ὀγίηρϑ οὐἱ τὸ ἰάθ8 οὗἨ πυμιῦογα, 
ἯΠ0 86 ἀοϑογὶ Ὀ64α 88 (ἢ) σίολεδέ ἀπιοπφ ἰδὲ ῬΘΟΡΪ6, 
ὙΥ ἢ 1168 Β0Π16 ΒΌΡΡΟΒΟ ὑδαὶ ὑπ 07 8.0 ἔδι6 »00᾽ ἀπιοηῦ 
ἐλ6 ρμεορίς ταϑαϊϊοποα ἰὴ 18. χχὶχ. 190. ΤΏοσο ἰδ 
ὯΟ πηϑῃίΐοη οὗἨ Βοιηδβθ οὗ ἰγίθρυϊθ ραϊὰ Ὀγ ἰδ9 
Τγτίθηβ ἰο ἰβγϑοὶ, 858 {8679 18 80 πἰδίογὶο σγουηὰ 
ἴοῦ Βαρροβίης (αὺ δυδ Βομμαρθ τγἋδα ΟΥ̓́Θ ΓΘΏ- 
ἀργοὶ ὉΓ ἰθοβ. [Ιὑ 8 β' ρ}ὶν ἀδοϊαγοὰ (μδὲ 88 8 
ΤΘΟΟΙΏΡΘΏΒΘ [ῸΣ (π6 Βειἀ6᾽8 ἀονοϊξου ἰο {86 κίῃρ 
οἴ ἴϑγδθ], δ9 ρτγοτιἶβοά, ἐμαὶ ἰο ζαΐῃ Βὸσ ἔδνυοσν, [89 
γἰομοδὶ ταθῦ, {π6 ποὶσῃ δοτίης Τυτίδηδ βιουϊά 
Ὀτίηρς Βοὺ ργοϑϑηίβι Α ζδνν οὐἱυἶοβ (9 τοι, 
Ηἰισίς, Ηαρίθ14) ποἰπὶι πδίδπαάϊης [89 “δηά" 
ἴδκο 86 ποτὰβ ἴῃ 8 γοσϑίνο 86}86---“ Ὁ ἀδυρῃ- 
ἰοσ οἵ ἔγτο !"᾽ Βαϊ (δΐθ τουϊὰ τιᾶκὸ 89 Ὀτγὶὰθ 
(86 ἀδυρσδίον οἵ α Τγγίδη ἰκϊηρ, ἰο βοτὰ ἐ89 τὶ σα 
τηΘῇ οὗὨ ἴ[Π6 [5Γ26] 018} Ὡδίϊο. βῃ ου]ὰ ἀο Βοιηδβθ 
Ὀγ τρις ΡὈΥΟϑοΘΩ(Β ἰο θγ. [ὑ 8 Ῥοδββὶ]ο Ὀμὶ 
ὈΥ πο πι68ῃ8 σοτίαϊη (δ δὺ {π8 πυϊχῦ Ὀθοοτο ἐμ 9 
Ὀδδὶ5 ἴον ἰλλ6 ἰδίον 68] ἰηἰογργοίδίϊοη. Βαὶ ϑυθῃ 

ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑ1,Μ8. 

{9 ΘοΙΏΏΟὉ ΘΧΡοδί(οα ἰην οἶ γ68 80 ΤΠΔΩΥ͂ 5 τ8ηὲ- 
τηδίϊοδὶ αἰ ου 68, δηὰ βθσἢ ἰοοὼ ἰδ ἰμ6 δίἰγιυοί ΓΘ 
οΟΥ̓͂ (ἰΠ6 το γδθ, ὑμδὺ ἃ ἀοίοοι πὰ {Π0 ἰοχὶ 5 αυλθ 
ῬΓΡοΟΌΔΡΪο. (ΔῃΡ.). 

[ΒΑΒΝΚ8: 71λε ἀαιισῪίεν ὁ, γε. ΙῸ (89 (ἰπι9 
οὗ 16 Ῥθδὶ πιϊδὶ 10 γγ8Β ΡΓΟΌΔΌΪΥ (86 πιοϑὲὶ γϑϑὶ 
δὰ Ἰυχυτγὶουβ σοι ογοΐδὶ ἰόν ἰδθὴῃ οχί δίς : 
δὰ ἰΐ ἰ6 τοίογγϑὰ [0 Ὦ6 ΓΘ 88 τιθϑηΐηρς μαι ΡοΣ- 
8008 οὗ ἰχθδὲ τδηΐϊ,, δῃὰ οὗ (6 χτοδίοϑδὲ υἱσὶ 65, 
δηὰ (086 δβυγτουπάοα τροϑὲ ὮὈΥ δϑΐυδθηοο δηὰ 
ἰαχυτγ, πουἹὰ σοπθ (ὁ ΒΟΟΣ ἰμ6 Κίηρ. ἔνϑῃ 
189 ἀδυσμίον οὗὨ (δ τηδφηϊδοθηΐ ῥσχίηοο οὔ ΤῪΓΘ 
νου ϊὰ ἀθοθῖ ἐΐ δ Ὠοποῦ ἰοΌΘ Ρτοδβοηΐ Ψ11} ἃ αἱ 
Ὀδσουνΐηςς ΒΟΟΣ Οχδ) θα βίδιϊοῃ. ζύεδη ἐλ γἱο, εἰς. 
Τ6 Β6η56 Π6ΓΟ 5, ἰμ0 γ᾽ οἰ θϑι οὗὨ ἐδ 9 πδιὶϊοῦδ 884} 
Δα οουτὶ ἰ0 (Π 60 τ (ἢ οἰ 718.--ἶα΄. Ε.]. 

γενβ. 18-1δ. ὙΨ ὶ πίη (τον. 14,) ἑ. 4. (89 ἱπί9- 
Ῥὶον οὔ 9 δπίμθα Ἰπμῶς 18αῖ οὗ ΠοΥ Θοηδογὶ, βοδι δὰ 
ὍΡΟΣ ἐδα ἰἄτοηο (6 ὁ86θη.), Ὀαΐ ὑῃ9 ραϊδοθ οὗἨ 6 Ὁ 
ἤαι μος, ἔγοιη ὙΠ 6Ώ66, ΔΙ ΟΡ (ἢ 6 οοποϊυδβίου οὗὨ 86 
τορττίδο δηὰ (Π0 Ἔχ ογίδι 008 δὴ ἃ ΡτΟπιῖ568 τηδθ 
(ο δοΣ, {11:8 ἔδβιϊγθ ργοσθββϑί ἢ 5068 ἴ0 [16 Γοδϑίἀ 6 69 
οὗ ΒοΓ βρουῦϑδο. Τμὸ οχρ]δηδίίοη οὗ {10 ὑϑυῦῖα 88 
ἀϑηοιίης {16 ἱπίθγῃδὶ αἰδβροδί(ΐοα οὗὨἨ (πο Ὀτὶἀὁ 
ἐπε ΄. Η. Μίοϊι., δι16γ), νὶι ἢ ὁ σοίδσεποθ ἰὸ 

Ῥοεὶ. 111. 8, 885 19α [0 ἸΩΔΕΥ ἰγρὶοδὶ δηὰ εαϊΐγ- 
ἰηᾷ δρρ ἰσαιϊοπϑ. Οογίδιγ ὑπ 18 86ὴ86 διρκοδὶθ 
8 ἸΏΟΤΟ Βιγι κὶης οοηίγαϑὺ τὰ (8.6 ΒρΊομάοΡ οὗ 
ΠΟΥ χδγτωθηίδ, (δὴ [Π 9 Βυρροδοὰ δ᾽ υβίου 9 ΒῸΡ 
ῬΟΥΒΟΠΔ] Ὀθαυΐγ (ἀτοὶ.). ΗἸΣΐς, ἰσγδηδδίθα νυ. 
16, ἼΡοΠ οὐδ οῃ8 οὗ ΣΩΔΥ͂ οοΟἾοτΒ." --1Τ86 σέγσίπ 
οοπιραπίοηδ ΒΟ ΘΏΪΟΣΡ ἰΠ9 ρδῖδοθ δὶ (89 βϑηθ 
εἶπηθ πτῖὶΐ (819 ΠΟΉΪΥ τιδνγῖθα δουΡ]9, τυ 1} οδίῖγο 
ΒΟΏζ8 δηὰ ἀδῆοοδβ τὸ ῃοί ὀγίαδ᾽ δ 'παϊάδ, Ὀὰϊ Ὀδ6- 
Ἰοηφοὰ ἰο 86 δουδοιιοϊὰ οὗ 89 γουηρ αὔθ6ῃ, 
δηὰ δοσογάϊηρ ἰ0 ογἱϑοίδὶ ουκίουι, 60 ὍΡΟΙ Β6Ρ 
τιδυτίδκο ἰγαηδίογσγοἀ ἰὸ 6 μοββϑδδίοῃ οὗ {1:6 
κίης. ΟΥ̓͂ ζτογαὶ νἱγχίηβ, γμὸ 8. ἰο Ὁ6 τοδγεὶοὰ 
ἰο πὸ κίηρ (ἡ. Η. Μίοι., Βοϑοη, Ηδθηᾳ.) ἱμοσο ἰδ 
πῸ τηϑῃ(ίοῃ ἰῃ πο ἰαχί, 1.10 Ὀδῃοαϊοίου οὗ ὑπ οἷν 
ἀεοβοθηδηίδ, το δου] ὰ ποῖ ΟὨΪΥ͂ ΟΟΘΕΡΥ ἴδ 9 
Ῥϑίαδοϑ οἵ ἰδοῖν ἔδίμοσβ, Ὀυὰΐ σϑθϑυ Ὁ] 06 ὑπο ἰπ 
νἱγίαο, (Βρἢ.) δ ὺ ὈΘ Σοπαοτοα “ ῥτίῃοαβ ἰῃ {89 
οἷο 18πα.᾽ ἸΤΈΘΓΘ 18 ῬΟΡΠΔΡΒ 8 τοΐθγομοο ἴο 
{16 ἴδοί μδὶ βοϊοιηοη αἰνὶ θὰ δὶβ κίπράοια ἰπίο 
ἔνοῖτο μογογητηοηίδ. 1 Κίηρο ἱν.7. αν, Ὀ6- 
ἴογο μἷπιὶ δὰ τηδὰθ9 [8 ΒΟΩΒ ὈΓΪΠΟΘΟΙΥ͂ ΧΟΥΘΥΏΟΓΤΒ 
(1 Κιίοξθ χχὶϊ. 26; ΖορΆ. ἱ. 8), (ϑδιῖτα); δπὰ δι 
8 ἰαιίον ρουϊοα, Ῥγο Δ ΌΪΥ ἴον ὁ 1ἰἶὸ γϑθαβου Βοο- 
Ὀυδῖὰ Ρῥ]δοοά εἶθ Β0η8 ἰῃ ον ρο οὗ ἑοτ δ οὰ οἷτ1 68 
(2 6ΟΙ". χὶ. 28). Τὴ ἸασῸΣ Υἱὸν δηα δρριὶϊσδιΐοι 
οὗἩἨ 6890 ΨΟΓΑΒ, 88 8 ῥσγοαϊοιϊΐοῃ οὗ 9 {πο γ6 
ρτγοδὰ οὗ 6 ΤΈΘΟΟΓΔΟΥ͂ οΥον 8} (ἢ 6 δαυὶ ἰδ 
Ἡδυγδηίοὰ Ὀγ ἰ.6 ῬγΓοΙηἶδο {δὲ ὑπ 6 πϑδῖῃθ οἵ τὲ 
Κίς 584}} Ὀ9 Κορί ἴῃ ἴδ ᾿ἰνίῃβ; ΣΟ Θα ὈΓΒΏο9 οΥ̓͂ 
109 Οματοῖ Γ[Βγου ἢ δἷ! κῃ θγδίϊ ἢ 8, ὈΥ͂ Β6 Γ᾽ βοι χ8, 
δπὰ (ἢδὶ [του ἰΠμ6ῃ, 81} Ρθορὶο πουϊά δοτηα ἰο 
ΚΠΟῪ δῃηὰ Φ[ΌΥΟΥΟΣ Ῥγαΐδο Ὠἷη. (Ῥ8. ἰχχὶϊ. 17). 
ΤῊΐδ ἴ8 ποῖ ὨγρΟΓΌΟἾ 1641] βαιίοτγΥ (06 οί! 6) πὲ 
8 ῬΤΟΠΙΐΒΟ αι ἰο ἐμ ΤΠ ΘΟΟΓΔΙ16 Κίηρ. 
[ΡΕΒΟΉΝΕ : Ο᾽αάπηπεει. 11... “7 0γ8,᾽" (Π0 Ρ]υ ΓΑ] 

ἀφηοιίϊπρς ζυϊηοδθ δὰ δ ϊ1 η683.--- 86 τα. 16 
8δηὰ (μο86 ἱπιπιοα δον Ῥγοοθαϊης 8.Θ, ἐο ΣΩΥ͂ 
ταϊηὰ, ον άθποο δυβιοὶοηΐ (δ δι ει} ΡΒ] οδθηοὶ 
858 Ὑἰ|οἷ6, ὈΘ γΤοραγαἀοὰ 88 Ῥγορβμοὶϊοδὶ οὔ τ89 
Μοβδίδι. [0 βϑϑῦλβ [ὩΣ ῬΠῚΠΒῸΣ ἴο 1ὴ0 (0 ΒΟΪΚΠΟΥ- 
Ἰοάχο δὲ οποθ [Π|9 τηϊχοα σβαγδοίοσς οὗ βασι Ῥβδὶτη8 
88 115. [ἰ ἀοθ8 δρϑδῖϊκ, 0 ἀουδί, οὗ Οη6 το ἐδ 
κίον ἐΒδη {μὸ Κίηρβ οὐὁὨἨ {πὸ οδεῖ, Ὀυΐϊ ἰΐ ἀοεθ 
Β0 ὉΠῸΟΣ ΘΔΣΙΒΪΥ ἰτηδ ζ68.---Ἴ 9 Βδογϑα ροϑὶ 8008 
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(86 Φυι 8} κίηρ δηὰ ἐδὸ Βυμπηδη τολυγίδμα Ὀθΐουθ 
δἰ ὁγε8, Ὀυΐ τ }]ϑὲ ̓ 6 δι τι Κο8 18 ΔΥῸ ἰο ο66]9- 
ὑταίο ἰμ080 4 υἱβίοῃ οὔδ δἰ ρον ΔἸΟΓΥ͂ ΒΙΣΘΔΙῺΒ 
ἰπ ἄροῦ ἰα. Τπ5 [86 Θατ ἢ Υ δηὰ (μΠ6 Ὠθαγθη- 
'γ πυϊησὶθ. ΑἸΕΧΑΚΡΕΕ: 7. ιοἱέ πιαζε (ἦν παπιε 
ἰο δὲ ταπιεσιιδεγεώ, 16 Ῥβαὶπιὶδί βρθαΐβ 88 0η6 ἴῃ 
ἃ ἰοηᾷ δοεγίθβ οἵ ἱπϑρίγοὰ μϑσδὶ 8, δηὰ ἰῃ Ὀθ 4] 
οἵ 8]. Το ἥοσια οἵ (δ6 ζεδίϊναὶ 1 ρΡ}168 ἄχοα 
ἀοἰοσἰπδίΐοη δηὰ ἱηνοῖνοδ ἃ ρἰοάκο.---ὦ, Ε.]. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝΌ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. δ νῦο 88 ἃ χοοὰ τηοϑϑαρβοὸ ἰ0 ΑΟἸἑΥΘΥ ΙΩΔῪ 
πο] ἰοοὶ ἷ9 Ὠθαγὶ δνγοὶὶ τὶ τ Ἰονΐη ΘΥΠΙΡΑΙΒΥ͂ 
δηὰ κτδίϑίι] [ΟΥ̓ Ὀθοδιι99 οι 88 οοθθῃ, οδὶοὰ, 
δηὰ ργοραγοὰ κἷπὶ [ὉΓ βι6ἢἢ δὼ ογγαπα, Το ἀθρὶ 
οἵ (1:6 βϑηιςταϑαΐ ψ1}} δ6 ρῥγορονιϊομοὰ ἰο (δ9 
ἀἰϊξηῖγ οὐ ἴθ ρϑόγβοῦ ἰο στ βοπὶ ἢθ ἷβ δθηΐ, δῃρὰ 
89 προτίδῃοθ οὗ [86 τπηοϑϑᾶζθ ἢ6 ᾿)88 (0 ἀοἸ γα τ, 
Βυὲ ἩΏΟΘΥΘΡ ΓΩΔΥῪ ὍΘ ἰΠ6 ὁη0 ϑαἀάτγο88θα, ἰξ [ἢ 9 
Ιϑόδαὸ 8 ἱπιρογίδοϊ. ᾿ἰ8 ἔογῃι οὗὁἨ ΘΣΧΡΓΘΒΒΙΟΏ 19 
δοὶ 8 πολιοῦ οὗ ἱπα  οτθ66;---ἰδ9 ροοὰ νονρὰ 
δυοαϊὰ ᾶγνὸ 8, ζοοά ρμῖδαοθ. 

2. 1 8 ἴδῃ [148 διρουῖοῦ δηδονθηίΐβ, ἢ 
διοιϊὰ οομδίοσ ἐπ θῖ 889 ἃ κἰἵϊ οὔ αοἀ, δπὰ σϑ- 
ὁϑῖ79 ἐπι 85 δὴ ογηδιηθοί ἔγοιι ἴμδ6 Βαπὰ οὗ 6οὐ, 
θεδιοποὰ ὑρο ἷπιὶ ποῖ ὑπαὶ 0 ΠΙΔΥῪ Ὀοδδβί οὗ 
ποῖα, ΟΥ κἰουλγ Βἰπηβο]ζ, Ὀυΐ ἐμαὶ 6 τον ἀϊγθοὶ 
δἶ5 18 ῖο ἐπ διιδϊ πιπϑηΐ οὔ ἰμοϑο θη 8 ἴον νυ 16 
Θοὰ 49 οοϑθὰῃ δΐμι, διϊοὰ ἷαι βρθϑοΐ! γ, δηθὰ 
δουὶ δἰπὶ ἱπίο ἴΠ6 ποῦ. 16 ΓΙΟΏΟΥ δηὰ τθοτο 
Τονϑα ἐπθ86 οἸΠἾ8, δηὰ ἰδ6 πὶ κον (ἢ 9 μοϑίιἱοη 
ἴα πιο ἀοα 68 ρἰδοοὰ δΐπι, ἰ.6 στϑϑίθγ 16 18 
τοδροι δὶ ὉΪ ἰἰν, πὰ εἷδ οὐ  χαιίοπ ἴο τοραγὰ κἷπι- 
δε 85 ἰο δογυϑὶ οἵ ἰ:6 Μοϑὶ Ηἰρὰ, δπὰ ἴο 
120 ἰπ 686 δά νδηίαρθοθ δηὰ ὈΪοβϑί (8 88 1}|9 τη 688 
οἵ διέ ς εἰ παι 96. Γ το βοοὶς, ἰμαὶ Θοα᾽ 8 ν.}}} πιῶ Ὀθ 
ἄσδδ οὐ δῦ β 88 ἰὐὺ ἰϑ ἰῇ δβοδυθῆ, δηὰ ἐμαὶ ἐΐ 9 
Κιίδράοῃ οὗὐ αοα τουχὰ Ηΐ8 οἰ ἀϊηρς Ὀ] δοίη, 
ὮΔΥ ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΏ6 81 ἰδ 6 Θποπιΐϊοβ ἰὺ Θῃησουπίοσγβ ἴῃ 
(818 ψον]ὰ. 

8. ποη Ῥγυίΐησοδ δύόοτῃ ἐμοῦ ῬΟσΒΟΏ8. ὙΠῸ 
οτπΔΏ 68 βυϊι6α ἰο ἐμοῖς εἰσὶ της, ΘΘρΘΟΙ ΑΙ Υ 
οἃ ἰοϑίϊγο οσοδϑίομδ, ὑπο διουϊὰ ἀο 80 ἢοΐ ἴο Ὁ 
89 β8 κα οὗ ναῖὶῃ αίοτυ, Ὀαΐ, οὐ (9 οῃ8 μδηά, ἰο 
οοιηδηἀ τοϑροοί δηὰ δἀπιϊγαίΐοη ἴοσ (Π 6 τη) 65 
οὔιδοὶν οἶσο, δηὰ οὐ ἰὃἂθ οἶμον, ἰο Ἰοδα (δἢθ 
τδουχοῖδ οὗ τα ἀρ ἰο {μΠ6 οἰοτηδὶ ἱμγομο οὗὨἉ αοα, 
ἔτοῦι τ ἤοπι 41} Ὀϊοβϑίηββ οοίθ, ὈοΪᾺ ἰο Ῥγίῃσοβ 
δηὰ (μοῖγ ρϑορῖθ. Οὗ ιμἷβ ἱβγοῦθ, Ῥγίποοὶν ἀϊς- 
ἈΠῪ δὴ Τὶς δ. 4 ΘδΥΓΠΪΥ ἰᾶρο. ΒΥ (9 
εἐδεοίυμδ! μονγοὺ δπὰ χτϑοο οἵ αοά, 84}} Κίπχάοηιθ 
ἃ ἰοππάοα, ῬγϊΠοΟἷν ἀγηδϑίΐθβ Ὀθοοῦιθ ἀμ 8 ]6, 
δυὰ σοτογητηθηίβ το δίαῦ]ϊθ. Δπὰ 86 ἰεϊη χάσῃ 
οἵ (οἀ "658 Ὀ6θῃ ὑτουκμὶὺ ἰηἴο ἐμ18 που]ὰ, 18 Κορὶ 
ἴδ ̓ξ, διὰ οχιθηάθα οὐδὺ ἰἰ, ἔον ἰ: 8 ΡΌΓΡΟΒΟο οὗ 
Ὀεϊησίης εἰ κα δηα Ἰον ἰηίο ἰ(5 βογυΐσθ. 

4. Μανιτίαρο 88 αἀἰνίηθ ογάϊηδηοο 18 ἔγδυσαί 
ψ]Π ΒΟπΟΥ θα ᾽ΟΥ, δηα δυϑῃ τοἱΐλ α ὁγ082 ἰς δ᾽68- 
ὦ. ΑΔ ἰὲ ἱπέγοάιιοοϑ πὸνν γοϊαϊ᾿ οΏ5, 80 ἰὑ ἰὩγΟΪ 68 
ΥΡΪΟ09 ὩΘῪῪ 688 δηὰ ἀμΐ68:; δηὰ ἰο {ἢ 686 ἰἰ ἰδ 
ῬΓοΟΡοΣ ἰπαὶ (86 ΟΝ γι βιείδη ραβίοσ βιιουϊὰ 681] δι- 
ἰδαιΐοη, ἴῃ [86 ὙΔΥ οὗἨἩ Ἀοχδμονγίδιϊοι δηὰ οοτΐοσί, 
ἘΒΡΘΟΙΔΙΙΥ 88 1 [848 ὈδΘα ΘΠΟΒΘΏ (0 δ 8 Βγτρῦδοὶ 
δά ἰγρε οἵ (86 το γδίοσίουβ πὐΐοη οὗἩ θοἀ δηθὰ Ηἰβ 
ΡθΟΡ]6, οὗ Οσμτίβι δὰ ἐμ Ομυγοῖ. Βαὶ ἰη ἀθ8}- 
ας πὶ ἴι πὰ (818 δδροοὺ νγὸ βου] ποὶ χὸ Ὀ6- 
γοβά (μ9 Θχϑιρ]6 οὗ (ἢ 6 δογὶ ρ(ΌΓΘ8. 

δ. Μυϊυαὶ δουυραὶ ἀογνοίίου, ἱμυοῖνθθ, ΠΟ 
ἀοαδέ, ὩὨΔῺΥ Ῥδίῃδ δηὰ δδοσγίβοθβ, Ὀὰΐ ἰ} 6 1009 
δηὰ οθεάΐοημοοῦ Δ 16.. διὸ ἰ(Β ὁ586ῆοθ0, Δοοοτάϊηρ 

ἰο 6οἀ᾽ 8 ῥγοπιΐβθ, Βθσῦγο χζτοαὶ Ὀ]οϑϑίησβ. Ατηοὺ 
[666 Ὀ] ββί 28 δγὸ, ὑμὸ ἰπδποησο ὩΡΟῺ οΘοπίοτῃ- 
Ῥογδεὶθβϑ, (0:9 Ῥυϑβδογυδίίοη οὗ (6 Σ809 ὈΥ͂ ΧΏΘΔΠΒ 
οὗ ν)}} ἰχαξῃ θα σὨἸ ἄγοι, δὰ {πὸ Ἰοαγνίης ὈοΒἰηὰ 
8 8 χοοὰ Ὠπτοθ νν 10 }} ΤΥ Οχοὶ!θ οἴ μογϑ ἰ0 ϑιμι- 
ἰαὶθ υ8.ὡ Βυϊ πὸ τοδί ποί ζογχοί δαὶ 859 ἰἢ9 
εἴοῦγ οὗ μ9 Κίπρ ἴῃ 1.16 Κίπράοπι οὗ αοἀ ἰηδαηὶθ- 
ἸΥ ΒΌΣῬΒ5865 8}} Βυϊηδὴ ΖΊΟΥΥ, Β0 ΒΟ 8 ὨΔΠῚΘ 
Ο8 ὈΘ Ρυΐ ΡΟΣ 8 Ρὰγ ψ|}} Ηἰ8. Τὸ Οπυγοὰὺ 
ἷβ σδ]]θὰ ἀρ (0 πιο. 8 ῬΓΟΡΟΥ δοκηον)οᾶκ- 
τοὶ οἵ Ηΐδ αἰνίηθ παίυγο, ἀϊρσηϊ γ, δὰ Ὀόπογ, 
[0 ῬΓΥΘΒΘΓΙΥΘ (86 ΓΘΙ ΘΙ ὈΓΔΏ6Θ οὗ ΗΒ δι ἱστοῦ ἢ 
81} κοῃογδίϊοηβ, δὰ ὈΥ Ῥγοοϊ]αἰταϊηρς ἰὁ ἴο (9 
αδηῦ}ο8 ἴο οχοῖϊο ἰθθπι ἰο ᾿οὶπ ἴῃ {1:0 Βδπὶθ 
Ρταὶβοθ. 8. οἷὶ. 14; οχχχν, 8]. 

ἨΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Ουὶ οἵ (δ Ὠθατί (88 που ϑραοαϊκοίῃ. 8:60 ἰὸ 
10 ἱδετγοίοσγο ψδὶ ὑλῪ ἰιοατὶ τγροοῖγθθ, δὰ ὈΥ͂ 
δὶ 11 18 τηογθα.--- ΘΙ ΠΟΥ ἴγοῖὰ ἡ οπὶ ἱποὰ 
ἰδδὶ οθιαἰηοα (Ὁ ὈσϑαίΥ, ἴ0Υ νι δὶ ΡαΓροδα (ΕΥ̓ 
ΤΏ 88 Ὀ66Ὼ ρκίγθη {π60, αῃὰ ἴοὸγ ψαὶ οπα (ὮΥ 
Ῥονον ἰδ οηρὶ ογοᾶ.---Τ}0 Ια οδὲ ροϊῃΐ {μλαϊ ΔΗ͂ 
ΔῊ ΟΒἢ ΓΟΔΟΣ, 18 ἰοὸ Ὀθοοῃθ ἴμ6 Γοοϊρίοαὶ, ὑπ 6 
ὈΘΑΣΟΥ δηὰ {86 Ργοάμσοον οὗ (Π 6 ἀἰγίηο ὈΪ6Βϑί ηρ.---- 
Οοα᾽5]οΥο ἰὴ 16 μοατὶ, Οο 8 ῥσγαΐβϑβθ ὁἢ ἴδ 6 1 ρμ5 
ῬΤΟΘΌΣΘ ΙΔ0γ0 (ἸῺ ΟηΘ ὨὈΔΡΡΥ͂ ΒουΓ.---Ἰ γου 
ψου]ὰ κοΐ ἃ ροσιδποηΐ Ὁ] βϑ ἢ, γοῖ πιυϑὺ ΖΟΪ ον 
{π|0 ἀϊτοοι οη8 οὗ Θοἀ᾿β νψογὰ, βῃὰ βθεὶς ΗΪ8 ἰκὶ πρ- 
ἀοπ:.---ΡίουΒ δηὰ ͵μδὶ ἰκΐη 59 ἀδθπὶ ΐ δὴ ΒΟΠΟΣ ἴ0 
6 οΔἸ]οὰ ἐμ9 βογσυαηΐίβ οὗ ἰδὲ θΘοὰ νὴὸ 88 
οΪοιοά ἐμβοπλ τ τηαὐοϑίγ. Ηδὶ} ἰο 9 ἰείηνς 
ὙΠῸ δοϊζηον)οάμχοβ ὑπαὶ αοάἀ δ [9 χσἶνγοσ οἵ 818 
ογόσῃ, ὑ86 Βίγοηί οὗ δἷβ ᾿ἱΒγοῦθ, δὰ ἰδ6 ἔγρο 
οὗ ἷ8 ΚΟΥ Υ Πλδηϊ.---ΤῊ9 ογμδιηοηΐ, σ64]]ἰὴς, δηὰ 
δὶπὶ οὗ ρίουβ Ὁ δστὶθα Ρ90}]9.--ΤῈ6 ΒΟΠΟΡ, ογὰδν 
διὰ Ὀ]οδδοίης οὗ [116 τιλίν πιο ΐα] δίδίθ.---- ἩΤΠΟΘΥΘΡ 
ἰω Ἰοῦθ, δῖ ο8 βδουϊβοθβ, νν ὶσ ἢ ὃ 8 Ὀουπὰ ἴα 
οὈοαΐοηο9 [0 ᾿ιἰ8 ΘΔ] Πς ἰοὸ ΙηδίκΘ, ΠΠΥ͂ ΠΟΡΘ [ῸΓΡ 
δὴ δυυπάδηϊ τοναγὰ, δοοοσάϊης ἰο (86 αἀϊνΐηθ 
Ῥτοιυιΐδο. Μογθ ρῥγβοΐουβ {δὰ χο]α ἰ8Β 8 ΒΑΡΡΥ͂ 
ἸΩΔΥΣΪΑ ΚΘ, δὰ 8 ἴδ οὗ γν 6}} ἱγαϊηποα ΘΕ] άγοΏ. 
ΤΏΘΓΟ ΒΓΘ ΣΩΔΗΥ͂ ΠΔΠ168, ΤΟΠΟΥΠΘα, Ὀ]ο586, δηὰ 
υδιὶγ Βοηοτοὰ Ὁγ {116 οἰἰἸάτοη οὗἁὨ πιθπ ; Ὀυὺ [8 9Γ9 
5. ΟὨΪΥ ΟἿθ ἤϑμδ ὈΥ Ἡ]ιϊσἢ ν6 σδὴ ὕ6 βανρά. 18 
ῬΤϑὶβ68 8.14}} ὃ9 δας ἴῃ (}9 σμ ΓΟ ἔγΟΙΩ βΌΠΘΓΔ- 
(ἴοι ἐο ζοῃοσγαίΐοη, δὰ ἰλλο Κηον]οᾶρο οὗ ἰΐ 88]} 
οχίθηὰ ὑπο ἰδ μοαίμοῃ, ἰῃ οτάον (αὐ ἐξ ΙΔ ὉΘ 
ῬΓδίβϑαὰ [0 ουϑῦ δῃ4 δυύδσ.--- ἀδοθηάϊηρς ιμ6 {Π ΓΟ 9 
γα κίηρ 15, 80 [0 ΒρΘδΪκ, 80] ἰδ ηρ ἰνΐ8 τη 8Γ- 
τίαρο ἢ ἢἷ5 Ροορὶθ.---Τ Τὴ οογί δἰ ΠΥ οὗ {86 ᾳ]ο- 
τἰοῦ δ ΓΟΒΌ]8 Δοσοι 864 ὈΥ͂ 8 Κὶῃρ δον Θ οὐ δ 
ον Ποδεί, ἰῇ ἷ8 βίγι σι  οϑ ζοῦν ἐγα ἢ δα τὶρ]- 
ἰθο.81688.---Ηο 0 ῥγοοσϊδίτπβ (86 Ὡδπὶθ οὗ (10 
Ιοτὰ, Ῥγθραγθθ (89 ὙΔΥ [0 ἷ8 Ὀοΐπρ ῥγδϊβοὰ ὮΥ͂ 
8}} 56 Ρ60}0]16. 

ἵυτηξε: Ἠομπογοὰ ὈΥῚ ὑδγ Ὀτϊάορστοοῦῦ, ἴδοαῦ 
δὶ ΓΘ Βοπογοὰ ὈΘΙΟΣΘ 8}} (86 ποῦ]ὰ.---ΤῊ 8 
ΒΟΠΩ ὅδ Ὧθ τυ σοι ρσο θη ἀθαὰ ΟΥ̓ ὈΥ ἔδίίδ; 
ἴον ἴὶ ἰΒ αοα᾽ 8 ποτὰ, νι ῖσἢ 1685 Δ οὴ δο]ὰ οἴ 
ἐπγοῦ ΓΑἰι}}, σδῃ ὃ6 υπάογϑι οοᾶ ὈΥ̓͂ ΒΟ Βυμηδῃ 
Ὀοΐηρ.---ίανι (88, ττπαΐονοσ Ὁ" τὶϑί 68, 6 σοι" 
ὐῃϊσαίθ8 0 ἰμο89 το Ὀθ]ΐονο ἰὼ Ηϊΐπη).--- ΤΊ 
Τιοτὰ Ηἰπι89] 7 δ 885 δἀογποὰ δὰ οπάονοα Δ}} ψν Βο 
810 Ὀοέγοϊποὰ ἰο Ηΐαι, δὰ 88 αίνθῃ (θὰ ἰδ δὲ 
ὉΥ Ἡ]ι σι ΠΟΥ δ δοοαρίβϑῃὈ]θ ἴοὸ Ηϊη).-- ΕΥ̓ΘῪ - 
ἰδ βου] Ὀ6 ἀοηθ ἴῃ ἐλ ϑοσυΐοθ δηὰ ἴογ (9 
ΒΟΏΟΓΡ οὗ ἐμὶΒ Κίην.---ΤΏΘ ΓΘ ΤΌΔῪ δ 8. τοδὶ αἱ 
ἔοτθῃοθ διηοὴς ἰδ ρϑορὶθ 85 γοζαγὰβ γί ϑ, αὶ 



800 ΤῊΕ ΒΈΘΟΟΝΡΌ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΔΠΜ8. 

{ΠΟΥ͂ Ἀγ οὗ ὁπ τηἰπὰ σαδρϑοίϊης [16 εἰσ οδὲὶ αὐτί ὶ- 
οἷα οὗ ἑαϊ (ἢ, υἱΖ., {πᾶὶ (ΠΟΥ ὁδη Ὀ6 βανϑὰ ΟἹΪΚ 
πγουσι δι ἐπ ΟὨγὶβί, ἀπὰ ὈΥ Ὧο ΟἿΟΣ ΨΆΥ, ΟΥ 
ΤΑΘΒΉ8Β. 

ΒΤΑΒΚΕ: [,μεἱ ποατὶ ἀπά ἰοπσὰθ δανθ ποίη 
ἰο ἀο νίιῃ ονἱϊ ἐπΐηρβ, Ὀιὺ ται μον νι τὰ ἐμαὺ ποτὰ 
μι ΐοῦ αοἀ ᾿ἰ48 γτονθαϊοὰ ἔγουι θανθη, δηὰ ὙΔΒὶοἃ 
8 8019 ἰο ὈυΐΠἃΔ υὕρ οὐ Βο}}8 ἃπὶο βαϊνδίϊοα.-- 
Ῥογβοιδὶ θολα Υ ἰ8. ἃ ρἰΓ οὐὁἮἨ Οοά ποῖ ἰο ὃδ6 ἀε- 
Βρ βοὰ, Ὀαΐ (16 Ὀθδυΐν οὗ (89 808], νν ἴσο σομβ᾽ 88 
οὗ γ᾽ϑὶν δηὰ οἰποῦ ΟἸμγίβδιΐδῃ υἱσίαθβ, ἰ8 8 δὰ 
εἰν ἰγοᾶβαγο.--- Ὁ ΗἰθΒ οσῇ Ῥθορὶθ, Οδτῖβὶ 
5 Ὀοΐδ ἃ σγδοίουβ Βυΐϊοῦ δά 8 το κι ὈοίθποΣ 
διφαϊηβι (μοἷν Θηοτ ἶ68.--Ἦ οα] 1 τ πουΐ (0110 τΘ ΒῚΡ 
ψἰ Ομ τῖδῦ 18 πιοτὰ ᾿)υγίουΒ (μ Δἢ υβο] (0 τηθῃ. 
“-Τὰο Ὀαδβὲ δἀογαιοη οὐ “Ψ265805 ΘσΟῊΒ᾽Θ15 ἰῃ ἐδῖ18, 
(μαὺ νὸ Τϑσομηῖζο ΗἸπὰ 85 ΟΟΥ ΟἿΪΥ Γογὰ δηὰ ουγ- 
Β6Ιγ65 8ἃ5 Ηἰβ δου Δ ὈΓΟΡΘΟΓΥΙΥ,---τἰμδὶ τὸ 1009 
δη( ΒΟΥΥ͂Θ ΒΌΡΥΘΙΏΘΙΥ ΠΟΏΘ διιΐ Ηϊπι.---ΗΟὟ οδῃ 
6 ΟμυγοῦΒ; ρογίϑα, δπθοθ ΟἸγδ 5 Ὡδὴ9 δῃὰ 
Ῥγαΐβο 8}4}} πόυοῦ 0 Τοτχοίίϑη ἴ---ΟἈἈ;Ὀἐ 1 (μδὶ ὑἐμ9 
εἰλάηοθ8 οὐ ἰμ6 τιδιυγίαρζθ ἴοδσϑδί ὙΟΥΘ ΔΙ ΎΑΥΒ 
βαποιϊοὰ ὈΥ (86 ΓΟΙΘΙγϑηοΟ Οὗ ἴμΠ6 ἰογίυ] 
Βοιηθ- Ὀτίηκίπρ οὗ (9 βρουβ8θ ἰο δοῦ Βιυϊδεχτοοῦι 
πὰ θαύθη. ΟΒΙΑΝΡΌΕΒ: ΗΔΡΡΥ͂ ἃγο ἰδ 6 Ὀγΐμσὸ8 
διὰ συ ]ογΒ ὙΠῸ ΒΌΓΡΔ58 ἰδοΙΡ 8] 66 8 ἢ νι ϊβά σι 
διὰ γἱσγίαο, 88 γγὸ}} 85 ἰὼ οἶμὸσρ μὶΐι8.---Ξ ἘΙ ΝΕ Κ- 
ΚΕΒ: [7 γγὸ ϑρθαὶς οὗ ἰμῖ8 Κίηρ, οὗ Ηἰ5 πᾶμθ διὰ 
Ηἰδβ οδῖσα, τγἷἋὸ« 88}8}} αἱ 0560 ΟΧΡΘΟΥΪΘΏΟΘ ΟΥ͂ δπὰ 
ΡῬίοδϑυαγο ἴῃ ᾿ιοδτί, δοιὰ], δῇ Ὀοάγ.---ΕἜ ΑΝΚΕ: 
ΟὨγῖβὲ ψὶ}} δσομθ ἰο ἐδ ΘΥΤΟΡ οὗἨ ἰδ ν|ὴΙοϊκοά, ἰο 
(Π9 70 διὰ γἰαάηθ8δ οὗ 16 ρίουϑ 80 Ὀδ]ῖογο ἴῃ 
Ηΐπ).---ΈΝΒΟΗΕΙ, : ΟΕ γὶδέ ἰ8 οὖν Βτνίδορτοοιι, 
Ηΐβ8 Ὀθϑυΐϊ 18 ΟΡ ΟΥ̓μδιηθηί, ΗΪ8 στδοϊουβ 1108 
ΟἿΣ σουιΐοτι, 8 ΔΥΓΟΥΒ Οὐγ ῥγχοίϑοίϊοῃ, Ηἰΐβ 
ΒΟΟρίτΘ οὐν συΐϊάο, ΗἸ8 οἱἱ οἵ 700 ΟὟΡ πποίΐο}--- 
ἘΒΊΒΟΗ : Βοϊϊονίηρ ΒοᾺ}} Ὅθ ἴποὰ δεϊτηυ]δίθα ὈΥ 
18 ΠΘΘΎΘΩΪΥ Ὀγά Δ] βοης ἴ0 ἀν {116 ἸοΥο οὗ (89 
πονϊὰ, αὐὰ ἰο Ἰἰουθ ψιϊὰ 8 ρυγθ δδοοιΐοῃ. (9 
Ὀνγἱάοστοοπι οὗ ἐμ 8ου].-- Βύυπι: 866 ἴῃ ΒΟΥ 
ΤΑΒῺΥ Ροΐηίδβ 6 Ὀγίὰθ ΤἸΏΔΥ Ὧ6 σοιηρατοά ἰο ἰῃ9 
Ὀγἀοχτγοοτι.---ΒΙΕΈΘΕΕ: Α Ὀτγίάἀα] βοὴρ οὗ ἰδμ0 
Ηοὶγν ϑρίσιε ἴου [89 πιδυσΐδρο ἔδδδὶ ἡ ἢ (86 
Κη τηδῖκο5 ἴον Ηΐ8. ὅοη.---ΟΕΤΙΊΝΟΕΕ: πὸ Κίης 
οὗ ΘοὐΒ Κη χάοῃι ἀθβουῦοδ ἐμδὺ τηθπ δἐιου ἃ Ῥτγο- 
οἷαὶπι Η 8 ρταἶβ6.-- ΤΉ ΟΕ : Τρ δπὰ σοοάμθ88 
ἡοϊποά ἰο τὶ συθουϑη 688 Αγ {0 ῥγὶσο ζ0᾽ ὙΠΟ 
(9 Μοββίδῃ βίγυμρὶθ5.---ΤΑΙΒΙΝΟΕΕ: Οὐ οὗ 
ΟΥΟΡῪ οομπίοϑὲ ἩΐΠῺ Ηἶδ8 Θῃοπιΐ68 (ἢ ἷ8 Κι ΘΟ 68 
Τουτὶ ἢ 8. σοιρ]οῖθ ΘΟΒαιθΓοτ, δηα ἴῃ ΘΥΘΟΥΥ͂ ΠΟῪ 
Μ87 ΗἾ8 ἰπτοὴα 18 ργουθα ἰο ὯΘ ἱπηπ] οΥΔΌΪΥ βγτι. 
--ΒΙΚΕΡΌΕΙΟΗ: Α βοῃβ οὗ ρτγδΐβθ ἰο {80 φτοδίοαϊι οὗ 
κίηχθ, ψοθδο τογὰ 85 πα ργοδίοδι Ἰουθὶ 688, 
δηὰ τ ῦο86 ΡΟΥΘΥ 18 ομπηπίροίοῃηὶ. Τ6 τηγδίουυ 
οὗ ἀϊνί πο ᾿Ιονθ ἰοΑΓΒ ᾿υππΔϊγ.- -ἄῦδβε: ΤῊΘ 
Ὀδδα 1] δοης 1. Οὔ (μ9 Κίηρ; α, ΟΥ̓ Ηἶδ Ὀδαυίγ. 
ὃ, ΟΥ̓ ΗἾα Ββογοΐο ΡΟΝ δηὰ υἱοίογυ. ς, ΟΥ̓ Ηἰβ 
δηοἸ ἢ 6 ῃ.---2. ΟΥ̓ {Π6 Κὶη κ᾽ 5 Ὀτῖάο, α, ΟΥ̓ (ἰμ9 
νοαάϊηρ σαγπιοπίϑ ἴῃ ἡ ἢ οἢὮ 86 ΔΡΡΘΔγβ. ὁ, ΟΥ̓ 
(16 τρηδῦσίαρο βουὴ Ῥτοποιπορα ὉΥΓ ἐδ ΗΟΪΥ 
δρίγιῖ. 6, ΟΥ̓ (86 ἰγοδβύγοβ (89 Ὀγίάἀθ χΣϑοοίνοϑδ. 

- ΕΔΥΚΒΙΥ τρϑ τὶ ΠΠΟΠΥ͂ 8 ποὶ {Π6 Ῥτοίοίγρο, Ὀαΐ {ἢ 8 
ἔτη 50 δηὁ ΘΟΡΥ οὗ (δαί δίριον τοϊαίίοη.---Εἰ Υ. 
ΚαυμμΜάΟΗξΕ; 10 δἀνοπὶ ργάγοῦ οὗ [86 ΟὈ ΤΟΣ 
οὗ Ομ τὶϑί. ἯὯο οοπδίἀον 1, Τι6 Αἀὐάγοββ, "που 
Βετρο." 2, Το δὶχ ρει ἰοηθ. 8. Τ86 Απιθη. 

[ΗἸἘΝΕΥ: “1 ν]}} βρϑδὶς οὐ 89 {ΐη 8 ἩΒΙΟΘΒΪ 
ΠΑΥ͂Θ τοδαὰο.᾽ 1. ΤΒ 41} ροβϑὶ Ὁ1]9 οἱ θυ 688, 88 

οὔθ ἐπαδὶ ἀϊά Ηϊ 66] πηἀονδίδηα, δὴ 5 οἴδοοῖ- 
οὰ τῖι ἰμ6 εληρ5 6 δρᾶ οἵ. Νοῖρ, ψπδοὶ Θοὰ 
528 του ἐπ οὐτ Βου]α, 88 Ὑ70}1 88 γ8δί Ηὁ δ 
πτουρι 70» ἰΒθ γὸ τουδὶ ἀδοίδγο ἰο οἰβϑσα. 2. 
ΤῈ 4}} ροδββὶ Ὁ]Ϊ0 οἰ θου 685, ἔγοθάομ, δηὰ 
Βιυθηο ῦ. ““ΜΥ ἰοῃζῦο ἰ8 85 ἐδ Ρθη οὗ 8 σοδν 
τιον." Τὸ ἰοηρυθ οὗ (Ἰὸ πιοδὶ δῦ .}9 ἀΪ8- 
Ῥυϊδηὺ, δῃὰ (0 τηοϑὲ οἱοαιοηΐ ΟΥΘΙΟΥ ἰ8 Ὀπὶ {86 
Ῥοῃ ψ|} ποῦ Ὑαοα ντγὶῖθ8 ν δὶ Η6 Ρ]68868.---- 
ΤΈΘΥ δα αγ δὴ δάπιϊγδίΐοη δηὰ αἰεοίϊΐοῃ ἴῸ Ὁ 
Οδνίϑι, ον ἴο φοὸ ἴο Ηἰπι δῃὰ ἰ6}} Ηΐῃ 80.-- - 9 
εἰοτίουϑ οδδο ἰὰ δῖοι Ηο ἰθ οηραροά, ““ὈοοΘΌ 89 
οὔ (μ6 ἰγαϊὰ,᾽" εἴο., τι ἃἰσ ἢ 6ΓΘ, ἰῃ ἃ ΠΙΒΠΠΘΡ ΒΌΠΙΚ 
δηἀ Ἰοδί διηγοῦ τθπ, δηὰ ποῖ ΟΠ γὶϑί σδπῆϊθ ἰ0 
τοίγίονο δηὰ σϑροῦθ. 1. Τηὸ Οοβροὶ 1186]7 18 
ἐγμίλ, πιερεζπεδα απά τἱρλίδοιιδηέδε; ᾿ὶ σΟΙΠπιΘ 5 
ὈΥ (89 ΡοΟΟΥ οὗ ἔσὰ! δῃὰ σι ουβηθδα, ΤῸ 
ΟὨνΙβδηΐ ἢα8 (Π686, ἱποοπίοβι ὈΪΥ, ΟἹ 18 δἰ 6, 
δηὰ γοὺ ἰΐ ἰβΒ (9 Ὀ6 Ῥγοπιοίοαἀ ὈΥ τηροἰκ 685 δὰ 
ΘΒ ΠΟ, 688, 1 Οοτ. ἷν. 12, 18. 2. Ομ υίει ρρϑδσβ 
ἴῃ ἰὲ ἰὼ Ηἰ8 ἐγείλ, τπδεχηεδὲ απα τίισλίεουδπεδε, δὰ 
1686 δ΄ Ηἶδ8 ΖΊΟΥΣΥ δῃὰ τα) δίῃ, δῃὰ Ὀθοδῦβο οὗ 
(ο8δ6 Ηδθ 8}8}} Ῥσόβρεσ. Μϑὴ δζὸ Ὀγουκδὶ ἰο 
Ὀοϊίανο οὐ Ηΐὰ Ὀροδῦβο Ηθ ἰδ ίγυς, ἰο Ἰοδγῃ οἴ 
Ηΐπη Ὀοοαυβθ Ηο ἰδ τηϑοὶς, Μαίὶ. χὶ. 29: (86 ζ6ῃ- 
{Ἰϑπο85 οὗ Οπνὶβὲ ἰ8 οὗὨ τσ οτοθ. 2 Οοσ. χ. 1. 
Μϑοὴ αἵὸ ὑτοιρμὶ (ο Βυθτοϊ (ο Ηἰπι Ὀδοαυεθ ΗΘ 
ἰβ τἱκβίθουβ δηὰ σγὺ]9ὸ5 νἱῖὰ οαυϊίγ. 8. ΤῈ 
(ο8ρ6] 80 8 88 ἰΐ ὑσϑυδ δ ἩΪΓ} ΤΟ Ώ, 808 ὑὉΡ ἴπ 
(μοὶ ποανίβ, ἐγμίλ, πιδεζπεεε απα τιρλίεοιαπεδε, 
Τοοί δ. 5 ἱμοὶνγ σιϊδία κοϑ ὈΥ (86 ᾿ἰρι οὗὩ τγυΐϊ, 
ΘοδίΓγο]5 (οἷν ῬΡϑβΒΙ ΟῺΒ ὈΥ (86 ΡΟΥΤΘΡ οὗ ΤΟ ΚΠ 688, 
δῃ ἃ ον τη ἐμοὶ μοδυίβ δῃηὰ ἰ᾿ἴνθβ Ὁ ἐμ6 Ἰδν 8 
οὗ τἱ θοῦ βῃ688.---ΑἸΪ ἰτῦς οὨ ΠἸΓΘῺ ΔΓ6 ὈΟΤΏ 
ἴγοτη δΌΟΥΘ: {ΠΟΥ͂ ΔΘ ἰδ ὈΘΙΊΘΥΘΙΒ οὗὁὨ ἰδ 6 Κίης 
οὔ κίηρθ; (686 αἰἰθῃὰ {μ9 ἱβτοῦο οὗ ἰδ9 1ογὰ 
Φεδυθ ἀδὶὶγ τ ἐμοὶ ῬΓΆγΟΥΒ δηὰ μγδίβοδ, 
ψ Δ σῺ ἰθ ΓΟΘΙΪΥ ὑμοὶγ ΒΟΠΟΡ, δηὰ Ηθ 18 ρἰοαβδοὰ 
ἰο τοοῖου ἰν ΗΪ8.--- [86 σοπγογβαιίίοη οὗ ΟἸ τ δὶ δὴ δ 
ἷπ τ πο (ΒΟΥ ΡΡΟΟΣ ἰπ (μ6 ποῦὶά, τηυϑὶ 6 6ἢ- 
τἱομβοὰ νὴ} σοοα πογὶεβ, ποῖ Ζ8 Υ δῃὰ σδυαῦ 0168, 
Ἰκ6 ρῬαϊπὶ δηὰ βδουγίβιι, Ὀὰχὲ βιυθδβίϑδηι  }}}ν ροοὰ, 
ἸΚο γοϊὰ ; δηὰ ἰΐ τουδὶ Ὀ0 δοσιγαίθ δηὰ οχδοὶ, 
Ἰκ9 ντουκιίὶ κοϊὰ, πιο 16 πννοτὶςθὰ πεῖ (ἢ) ἃ χτϑδῖ 
ἀςα] οὗ οαγὸ δῃὰ οδυίϊοῃ.-Τ  ὑμθαὶ Ποὶρ ἰο 
δαρροτί {86 Βοποῦ οὗἩ Ομγῖβὺ οἢ δϑγί, Β8Α}} ἴῃ 
ἤραυθα 866 Ηΐδ μΊΟΓΥ, δῃὰ δῆδσο ἴῃ ἰΐ, διὰ ὍΘ 
ἔογουον γα δὶς Ηἰπι. 

ΒΟΟΤΤ: [ἢ 1869 Βοάρφοιον, [δ 6 ΘΚ ϊοηθα 80] 
Ῥογοοῖνεβ ποις συ δΐϊο κοοάῃεββ δῃὰ Ὀθδαΐγ, ἩΒῖο 
Θ61108688 81} {16 ἀἰπὶ ΘΧΟΘΊ]ΘμοΥ ἰδ αὶ 1 τ 88 ποῦί 0 
δάτϊοῖτο ἰπ ἰμ6 ΘὨΣ]άγθη οὗ πιοη. Τὰς ργδοϊοῦδ 
νοτὰθ ψθΐο Ηρ ΒΡΟΔΚΒ (0 Β'ΏΠΟΓΒ, ΔΣΘ σϑ ρ]οίθ 
τὶν ἢ Οἱνῖπϑ ΒΘΥΙΠΟΣΥ, λα οχοῖΐο ᾿π988]6 δοτὰ- 
ἴοτε ἴῃ 186 Ὀτοΐκοι μοασί.--- [ἢ ῬγΟΡογίΪοη 88 Ὑὸ 
ΔΥῸ σοπίογιηοὰ ἰο ΗἾΒ8 ΒΟΙΥῪ ἱπιᾶρο, τὸ τῇδ Υ οχρϑοὲ 
(6 κἰαδἀοηΐης ἰηθαθηοο οὗ ἰμ6 Οομλίοτίοσ, τσ 
5 οοτητα ϊοαίοα ἤγομι ΗΪ8 ΤᾺ] 688, δπὰ ν᾿ 116 Ηΐϑ 
ὨΔΙΩΘ ἴδ ἴ0 115 “858 οΟἰπι πιθπΐ ρουγαὰ ἔογί ἢ,᾽" ἐδ6 
ἔΥΛΩΥΔΏΟΥ ΟΥ̓ ΒΘΑΥΘΏΪΥ δοίη ν1}} σοοοπιθῃ ἃ 
οὖν οοηγογβαίΐοη ἰὸ ἔμ δβρὶ τ (8}}Υγ-τοϊη δὰ, δὰ 
τοῖο 8 πιοοὶ ἴον Ηΐβ8 ρϑῖδοθ δὺοῦϑο.--- Τὴ χὰ 
θ᾽ νον 8 ῬΥΪΥ 508, 85 Ὑ6ΪΪ 85 (8:6 τηοβὶ δδίϊ- 
ἸΩΔΌΪΟ Ῥαγίβ οὐὔὐἨ μιἰ8 ΟΡ ΟσίΟΓ 8.6 ἐπίεγπαὶ, διὰ 
πα ἀἰδοοτηθὰ ὉΥ 8 ὑπ ροῦν νου] ; γοὶ [86 Βο]]- 
π688 οὗ ἰδ σομγογϑαίίΐοη Ῥγοῦθβ (ἴθ ἱπηπαγὰ 
δὰογηΐηρ οὗ εἶδ βουὶ, αὐ ὰ ὑμαὶ ΒΟ 18 ἀγγαγοὰ τ ἢ 
ἔπι Σοῦθ οὗ τὶ μι θουβηθ85 δῃὰ βαἰνδίίοη.-- -᾿. Ε.} 
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Τὸ ἰλό ολὲχ Αἤωδιοίαη 7ὸν ἐλε δοπ8 ο7 Ἰογαΐ, Α, βοπσ ὠροη Αἰαπιοίλ. 

ΘΟ ὦ ουγ τεδιρα δηὰ βίγοηρί, 
Α ΥΟΣΥ͂ ῥγοβοηΐ Βα ὶρ ἴῃ ἰσοῦ]6. 

2 Ἰβογοΐοσο ψ11}} ποῦ ψ ἔδασ, ὑβουρᾷ (80 οατίδι 06 χοιλονα, 
ἈΑπά (δουρῆ [δ6 τηουηίαΐπβ Ὧθ σΑγτθα ἰηΐο (6 τιϊαβὺὶ οὗ [Π6 5868 ; 

ὃ Τβοιισὶ, [6 τψαύογβ ἱμβογϑθοῦ τοῦ απα Ὀ6 ἱτοῦ Ὀ]6(, 
Τιουσὴ [λ0 τηουῃίαίηϑ βηαῖκο τι [86 Βυγο ]πρ ἐμοσοοῦ, δ ] δὶ. 

4 Τῇενε ἐδ ἃ τίου, ἰδ 6 βίγαεδιηβ ἩΒΟΓΘΟΙ͂ 58Π8]] τλαῖκο ρ]δα ἐμ ΟἿ οἵ αοά, 
ΤῊ ΒΟΙΪΥ ρέαοο οἵ (86 ἰαθοσηδ 0168 οὗ (86 Μοβὺ Ἡ]ρΉ. 

δ ἀοἀ ὦ ἴῃ [86 πιϊαϑὺ οὗἉ Π6Υ; 886 8881} ποῦ Ὀ6 τηονοϑᾶ; 
αοά 584}} μ6]ρ μου, απα ἐλαξ τἱριυῦ ΘΑΥ]Υ. 

» 6 Κίπραοπι Μ6͵Θ τλονοϑά: 6 Τη6 Βοβδίβοη γαροὰ 
Ἦο υἱἱοτοα ἢΪ5 νοΐοοθ, {Π6 ΘΑ ἢ πιοὶἐοα, 

1 Το ΒΡ οὗ Βοβίϑ ἐθ ψὶ τ ἃ; 
ΤῈ αοἀ οὗ ΨΔ000 ὦ οὔν γοΐυρο. δῇ. 

8 σπιο, θο6 9] 4 {886 σοῦ οὗ [6 [0 ῈΡ, 
δι ἀδϑοϊδίϊουϑ 6 μαίῃ τηδᾶθ ἴῃ {Π6 ϑαγίῃ. 

9 Ηὸ τρϑϊίκοίἢ 88 ἴο οϑϑ86 ὑπο {86 ομα οὗἉ {6 δΑτ ’ 
Ηδ Ὀγθακϑίῃ ἴΠ6 θον, δῃὰ ουϊίοίἢ (Π6 Βρϑᾶγ ἴῃ ϑυθαεγ; 
δ Ὀυγηρίῃ [86 ομδγίοι ἴὴ {86 ΓΘ. 

10 6 531}}}, δῃὰ Κῆον μα. 1 απὶ αοάα: 
1 ν1}} θ6 ἀσχδ] θὰ διβωοὴρ (886 μοδίβοη, 1 Μ1}} θ6 οχδ] θᾶ ἴῃ 86 ΘδγίΒ, 

11 Το ΟΕ οὗ Ποβϑίϑ ἐ9 ψ ἢ ἃ ; 
Τμὸ (οὐ οὗἉ ὅδοοῦ ὃ οὺνῦ τοΐυρο. (6 δὰ. 

ἘΧΈΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΈΕΈΝΤΘ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΊΟΝ. [Ι͂ἢ γορβατὰ ἰὸ 
89 ΤΊ116, 5866 [αἰτοά. ἢ 12, 9.. ΤῊ ΐθ Ῥδαδίτω, σ9- 
δοβοεὰ ἴῃ [πο γ᾽8 οδόογὰὶ (Εἰ πὶ ζει 6 βωτρ ἐδί 
ΒΔΕ Οοἱί.--- βιγου οὶ 18 ουὐς 6Θοά), ἰ8. ποί 
δΙΡῚΥ 8 βου ὶ οσρυϑϑϑίοη οἵ ἰγαβὲ ἴῃ ΦοΒουδΕ, 
υπᾶδτ 811 ροββὶ ὉΪ5 ἀδῆμεογρ. (Βοβϑῃ.). Τὰ ρθὲ- 
ες ἐθη868 (τ. 7) 70] οί (ἢ. ΤΩΘΗΥ ἱτηρετγίθοίβ 
διὰ (Π6 ΣΘΙΘΓΘΠΟΕΒ (Υ͂. 9), (0 ἃ Ραγίϊσυϊαν ἀδοὰ οὗ 
δοθονδὴ ροΐπί ἰο 8 βρϑοϊδὶ τηοίῖτο ἴον (ἷδ ϑτοῖο 
δοηρ, ΒΟ 15 80 [1}} οὗ χτγαϊ τὰ 49 δηὰ υἱοϊογί ουϑ 
ἐοηἤάδηοο, οἵ ᾿ογίυ] ἔα δπὰ Ὦορθ οἵ Ραθ6θ. 
Βαὶ ε.ι}8 σοι] οἰΐο οὗ ρογιηδηθηὶ ρῥγοϊοοϊίοη ουπά- 
εὰ οὐ 186 ὀχρογίθῃηοο οἵ Ὀϊνΐπο δἰὰ ἰο 6οἀ Β ρθ0- 
Ρθ, πιϑι ἴθϑίβ [8617 ἴῃ Θχρυθβδίοῃβ οὗ ὁ ἴδοϊϊπας 
οἴ βεουγὶ ιν ἰδ σοηογα)ὶ, Ὀδβθὰ οἡ ἐμ6 βίγϑη κί οὗ 
(85 τοϊδιΐοι ἰο ἀοά. Νοὶ ΟὨΪΥ ἀοθ8 (μ9 βδοῃᾷ Ὀ6- 
Εἷα τὶ 56 }} ΘΧΡΥΟΒΒΙΟΉ8, Ὀπὺὺ (ὮΘῪ δ ΓΘ τοροϑαίρα 
ἴῃ {86 τοίγαϊῃ ὙΠῸ τ 16 ἢ Ἄδοῖβ βίγορῆθ οπάβ, 
Οηὶγ τμ6 ὅτϑβι βίγορμο, ἰὰ οὔτ ργοβθηὶ ἰοχί (ροτ- 
δορθ ὉΥ τοϊβίδκϑθ βἰτηρὶγ) μ88 ΠῸ βυδῃ οπαϊηρ. 
(015., Ε να], Ηυρ., θε}.). ον ν τὰ εἶθ ΘὨΔηβΘ 
οὔ ἐμδο ᾿ηδη εἶ γ68 ᾿πίο ἱπιρογίθοι β, Υ0γ86 4 15 ΠθΙ Π6Υ 
ΪὰᾺ Ἀρροβί(ΐ ὁ ἰο “ὁ ΤΘΙΔΟΥ͂Ο ᾿ διὰ ““ οαγγὶοα ἰηΐο,᾽" 
(7. ΗΒ. Μίο 6115, Η θη ᾳ.), ΠΟΥ ἰδ ἰἐ ἴο Ὀ6 ἰδἰκϑὴ ἴῃ 
8 ΘΟΠΟΟΦΒΙΥΘ 86 1η80 (Β056η. δηὰ οΟἰ678), Ὀυΐ ἷ8 
Ῥτοροδίεἴοη, 8:9 σοποϊυάἀϊης; δοηΐθθοθ οὗ Ὑδὶσ ἢ 
αδὲ Ὀ0 ΒΡ] ]6ὰ ποί Ὁ ἀϊδίασοίης (μ9 βἰγοριὶ- 

64] δἰσυσίαγο ἰῺ γον. δ, (ὉαἸν ) Ὀαἐ τηυδὲὶ Ὀ6 60Π|- 
Ῥ] οἰ οἀ ἴῃ (16 ΤᾺ ἰμάἀϊοσοαίοα Δθονθ. 78:6 οσσεαβίοῃ 
ΟΥ̓ (μ18 Ῥβαΐ, ΠΟΎΟΥΟΥ ἯΔ8 ποὶ ἰδ ἀοβοϊδιΐοη 
τοἀυοθὰ ὈΥ ὙΑΥ δΔιηοηρ Οἰαῦ πδίΐομβ, τ}}}}9 
5.891 Θηὐογοὰ ρϑϑος (}9 ἀδούω: αὶ ἃ τ ΚὈ 

ἀερὰ οἵ 76 πον, ὉΥ νυ ἰοῖ “ον αδδίθ θο]οασυσοτοα 
ὉΥ Θηθαιΐθδ 88 ἀοἸγεγοὰ ἔσο ἰἤθὰ ψἱ μου 8 
Ὀαίιῖ6. Τὶ ΤΑΥ͂ Το ον ἴο (9 βυιιδάθη ἀἰδαρροῦταῃοθ 
οὗ 89 Κ'γγίΐίθῃϑ 8119 νι Ιϑγπ6], οα {πο ὶν 8Ρ- 
Ῥτγοδοῖ ἰο 6γαβδίθαι ἴῃ ἴΠ6 (ἰπ|0 οὗἨ ΑΠΔ2Ζ, 866 18. 
Υἱὶ. (ΗἰἰΣἰᾳ); οὐ ὈΘΕΘΓ 8.11} ἰο ἐπ6 ἀοίοθαϊ οὐἉ (89 
Αββυγίδηβϑ ὈΠῸΣ βοπηθοδοσὶ Ὁ, 15. χχχυΐ. 29, 
(Ηδθης.. να! ὰ, ΗαΡ.); οὐ ἰο ουϑηΐίβ ὑπᾶον 26- 
ΒοΒΒαΡἢ δῖ, γεσοτ 6 ἰῃ 2 ΟΠ τοῦ. ΣΧ. (πο ΤΉ ΘΓΘ 
86 ἰὼ ἐμ ΐβ Ρβ6], (απὰ ἰπ ἰμ9 ἱνοὸ ψΊἤοῖ ΓΟἸ]ΟῪ 
δ ἃΓθ οἰοδοὶυ σγοϊδι θα ἰο 11) ΠΙΔΏΥ͂ ΡΟ δ οὗ Γ6- 
ΒΟΙΙΌΪΔΏΟΘ (ο βαΐϊδ, Ῥαγίϊ συ ΑΥ̓͂ 0116 ἴοΥ τη 11ὰ- 
τηϑῦ, δαὶ [πϊ5 Μ|ι}}} ηοὐ δΥγδηί Οὐν δϑουϊ ΐηρ 18 
σοπιροβίἰἑου ἰο ἐμῖ8 Ῥτορμοὶ (8, ΗϊϊΣ.). [ν 18 
ΦΟΥΓΏΥ οὗ τοιατὶς ἰμαὶ ἰῃ {118 ΕἸΟὨἾ τ ῬΒΑ]αι, 
αοὰἂ ἰ8 ς4116ὰ Φεομονδὰ ἱπ γοϑροοὶ (ο ΗΒ ἰηθυθηο9 
ἰὼ {89 Ὠἰἰϑίοτγ οὗ (16 νογὶὰ, ν. 0, δηὰ ἴῃ {86 }υνὶ- 
Ιδῃΐ τοΐγαϊη Ηθ Ὀδθαγβ (6 Ὡδπι6 οὗ Ζε6δοναῖὶι οὗ 
Ηοϑῖ8β, 8 {1110 οπναγδοίουϊϑιϊο οὗ {Π9 ρογὶοὰ οὗ (89 
ἰῖησ8, δὰ Ἡδὶοδ 88 ὅσβί Ῥγοποιμηοθα ὈΥ͂ ἐδ6 
τοῦ οὗ Πδμηδῃ, 1 38. ἱ. 1]. 

οσβ. 1,2. Α νυν ὲὺ ρσϑδβϑῃξΐ Ὧ6]Ρ, ὁ μοῖρ οἴϑῃ 
ἔουπὰ, ἐ. 6. γοαΌΘη}Υ ὑγϊθὰ δὰ ργτουοὰ. αοἀ ἱβ 
ΘΥΟΡ Ῥγοϑοῃί ἰὼ ὑσὶ θυ]δίΐουο. Ηοθ ἰδ Ἔυοὺ ἔουπὰ οὗ 
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{μοδὸ ψἣο 816 ἰῃ ἰσουῦ]ο (2 ΟἸι. χνυ. 4)η. Γαι ΒΓ 8 
ἰγαμπβἰδιϊοα (ἔγοαι ϑιερί. διὰ ψὰυ]ρ.): “ἰπ (86 
τοδὶ ἰγου Ὁ1]65 Μ ΑἰΟμ μδνθ ὈΘἔδ] 16 ἢ ἃ 8,᾽ 18 κτϑιι- 
ταδί ϊο8}}} ἀπίθηθὉ]6. Τμ6 ““τιϊάἀ δύ "ἢ ΟΥ̓ ““μοαγὶ᾽" 
οἵ (86 868 δ᾽ χη ῆ68 [λ9 ἱπποστηοδὶ ρατί. [ὑ ἷβ υδοὰ 
4130 σὶτἶ τοΐοσθησο (0 (μ6 οδῖ (2 ὅδπ). χυύϊὶ. 84), 
δπὰ οανϑη (θ6αῖ. ἦν. 11). ἘΠ8Π6 Δ) ] βίοι 8 ἴ0 
(μ6 ἀεϑιγιυοίίοι οὗ (89 ΜΟΙ ἃ 85 ΠΟῪ ογρϑῃϊσοα 
(061.).. Ὑπ6 τοουπίδίηβ Ὀοὶπρ τϑπιουϑὰ ἔτγοπι 

ἐμοῖσ Ρῖδοϑβ, [411 Ὅδοῖ ἰπίο 89 νδίβγβ, οαἵ οἵ 

ΜοΩ (ΠΟΥ τοτθ ταΐϑοὰ οἡ (δ ἱμϊγὰ ἀδύ οὗ 
ογοδίίΐοῃ, (βορί., γὰαὶκς.» Οαϊνίη, αοἷεν, Ηυρΐ.). 
Οἰδοτβ (09 Ἥείϊ6, ΗϊιΣῖ 5) υπάογϑίαπά ὈΥ (89 
ΜΟΣάΒ: μα ἰοιίοχίης οὗὁὨ (86 Τουπάδίϊοπα οὗ {δ 
ταουπηίδὶηβ τψὨϊοῦ τὸ Ὀδθηρθδί (6 τδίογβ, απὰ 

ῬΓΟΡΟΒΘ {μ6 τοπάογίηρ : ““ἰα {80 Βοαγὶ" (16 
ἀδίιγο). ταπιπιδί σα} ἰὺ 18 δα πιΐθϑ᾽ Ὁ1Ϊθ. Βαὶ 
86. αἰϊοσοτῖοαὶ ἱπίογργοίδιϊου (ΗΠ ορβί.) τ δῖο 

τοζαχάβ (86 “808. 88 [19 δΥπιδοὶ οὗὨ ἱμ6 ποσ]ά, 
δὰ (6 ““πιουπίαϊηθ ἴῃ ἰΐβ Βοαγι" 88 18 
τοϊμιϊοδέ ομηρίτοβ, ἰ8 ποὺ Μδγγδηϊοὰ ὈΥ ΔΏΥ 
(ἷης ἰπ ἐμ ἰοχὶ, ον ἰζ (86 τἱδίῃᾳ οὗ μ6 βο8 
5 ᾿θγο οσργοβϑβϑὰ ὈΥ ὁ νογὰ βοιῃηθιΐπιθβ δρρ]οὰ 
ἰο δαπιδὴ ῥσχὶάϑ, 8 18 ποῖ μον 8 ΟΠΪΥ ΔῸΣ 1.8 
ογἰ κὶπαὶ πιθϑδΐης. [πὶ (μ9 Ἰδδὲ βδθῆβθ (89 ποσὰ 
οσσυγπ ἰῃ Φοὺ χὶΐ. 7, πὰ τϑίοσβ ἰοὸ (86 ““Ὀοὶηρ 
Ἰοἃ ὉΡ ὉΥ {16 Βιϊεϊὰ οὗὨ 1,ονἱδίμδη ;᾿Ὁ τ 8116 ἴῃ 
Ῥοαι. χχχιϊὶ. 26; 8. ᾿ἰχυἱἹἱ. 8ὅ ἱξ ἰΒ Δρριὶἰθὰ ἰο 
(Π9 βογογοί οί οὗ αοἂ. Βαϊ 1 ἀοθβ ποὺ 9Ὸ]]ΟΥ 
{παῖ ἴῃ {π|8 ΡἾδοθ, ου δοοσουμῦ οὗ ὑμ6 βἰῃρυαν 
δυῆχ, (6 ΓΟΐογθμοο ἰ8 ἰο ἐπδὲὶ δονογοῖβτι ῬΡΟΥ͂ΟΥ 
οὗ Θοἀ ὉΥ νιΐοι (89 πιουπίδίηβ δ΄ο πιδὰθ ἰο 
αυδῖκο, (Ομα]ὰ., ϑορί., Ο]8., Ενα]ὰ). Τὴ9 βίῃρυ- 
1Δν βυβῆχ οαὰ Ὁ6 πιαὰθ θοῦ ΦδβὶΥ ἰο τοῖον ἰο 
Ὁ 9᾽, (85. ἰὺ πρϑοθδββαῦην ἀοο8 ἷπ ἰμΠ6 Ῥτϑοθαϊΐπρ 

11:6), Ὀοοθα 89 “« ἷβ τρδίϑτβ᾿" ἰὼ {118 σοπηθοίΐοη 
ἀοοίξηαίθ ποῖ ἐμοβὸ “οὗἩ αοἀ,᾽" Ὀὰὺ (Βο80 “οὗ 
[89 866,᾽ 11|κ6 ἐλ 6 “18 οδυ ἢ Β᾽ ἴῃ Ῥ. υἱῖ!, 4. 

Ἐοὸν ἰὰ 16 ποὶ αοὰ Ηἰπιβοϊζ, υὶ Ηΐ8 ““στασθ᾽" 
ΒΤ Ὀο]ἰΣοα ὈΥ 8 “ δίγϑδπι,᾽ Ὑ 810} 18 ορροβϑᾶ ἰο 
(18. “868 ᾽᾽) (τον. 4.).., Το ἰᾶθα οἵ μ6 868 ἷδ, 
ΒΟΎΘΥΘΙ, ΘΣΡΓοΒβοα ὈΥ 8 ρῥίυγαὶ αὶ ποὶ ἴῃ 8 
ὨΌΤΔΟΥΪΟΑΙ] Β6Ώ86, 88 ἰῃ Ῥδ. οΥΪἱ. 2ῦ. 

[ΡΕΒΟΥ͂ΝΕ: Τλουσὴ (δε πιουπίαϊπϑ, εἰσ., (Ἀ9 
δἰσοηκοδὶ ἄχυτο ἰμαὺ οουἹὰ Ὀ6 υδροᾶ, (89 τοουη- 
ἰαὶπ8 δοίης χορβαγαάρά 8 (μ6 σγοαὺ Ρ.1Π18γ8 οὗ (89 
δασίι, Ῥβδ. χυὶὶ. 7; Ιχχυ. 8; ἰχχὶϊ. ὅ; Φοῦ ἰχ. 6. 

ΑΙΕΧΑΝΌΚΕ: ζ7εἰ ἐς ραίεγα τΟΟΥ͂, ὁἰς., ὙΘΥ. 4. 

ΤᾺΘ βίη ρυϊδν Ῥτοποῦῃ σοΐογβ ἰο {Π6 868, ὙΓΠΊΘΒ 18 
ΟὨΪΥ ῬορίϊοαΥ Ρ]αταὶ ἴθ (6 ῬὈσθοθαϊῃρ ΥΘΓ86. 
ΤῈ τνογὺβ ἰπ (πἰ8 ὙΘΓΒΘ ΠΠΔΥῪ 8180 ὃ6 ΟΧρ] δἰ ποα 88 
ῬΤΟΡΟΣ ἤαίατοϑ. 1|6 τοαίεγα δἠαὶΐ τοατ, εἰς., Ὀαὶ 

[86 Ρϑορὶο οὗ αοὰ 5}14}} 8.11} θὲ βαΐδ, 88 ὑγοπιϊβοᾶ 
ἴπ ἐδ ποχὺ γοῦδβθ. ΒΑΒΝΕΒ: 180 ποτζὰ σουἀογοὰ 
Ῥτγεεεπί (8 ὙΘΥΥ͂ Ῥταβθῃὶ μ6]ρ), ἈΝ ΧῚ32) πἰπιΐσα, 

ΤΑΘΏΏΒ Γδίμ ΟΣ ἐδ 970ιπα ΟΡ λαδ δέεη γουπαά, ἑ. 6., ὮΘ 

888 ὑσγουϑδὰ δἰπιβοϊῦ (ὁ ὍΘ ἃ μοῖρ ἴπ ἰγχουθ]θ. 
ΤῸ ποσὰ μγέδεπί, 88 ἰὕ ἢ9 ἬΘΓΘ ΠΑΡ ἴ0 ὕ8, ΟΥ 
οἶοϑο ὈΥ͂ 8, ἀοοθβ ποί δοουχδίθὶυ δχρύθεβ (89 
ἰάς8.--ὦ. Ε1 

ετβ. 4-11. ΤΏΘΙΘ 15 ἃ βίσθδϑῃ, ϑῖο.-- Το 
Οχργοδδίου 8 ἴπ σοπίγαβὲ τὶΐὰ ὑπαὶ ἀοβοσι Ὀἱπρ 
(89 ΒίΟΥΤΩΥ δηὰ ἀροείσυοίιἑγο 5868, δῃά βθῆσθ [89 
186 οὗἩἨ 186 ποπιϊηδιῖνο δοβοϊαίθ.Ό Τθοσο 18 πὸ 
Τοΐδγθμοο ἰ0 ἐδ ΒΟΥ δονίης τδίουβ οὗ 811οδῖι, 
886 ἴῃ 19. νἱΐ. ὁ (Αὔδη Εσγα, Επδ]), Ὀὰὺ ἰΐ 18 
δ᾽ ΤΩΡῚΥ δὴ ἱταδβθ ἀσανῃ ἤγοπι (8 ὈΣΟΟΙς δ ἀθ- 
βου θὰ ἴῃ [παΐδἢ, σῖτα 8 Ῥοββὶ Ὁ1]6 δ᾽] βίου ἰὸ (890 
τἶτον οἵ Ρδσαάϊΐβο, Ρβ. χχχνὶ. 9 (0)9].). [ὲ 18 ῃοὶ, 

ΒΟΎΘΥΘΣ, 8 ἰπᾶρχο οὗ ροβοο ()ὸ οί(6), Ὀαί οὗ 
(0 Ὀϊοδδίηββ δηὰ γδοϊουδ πιδῃϊ οϑίϑίϊοηβ οὗ 
αοα (Ψοιδὰ ἱν. 18; Εσεϊς. συ ; Ζϑο. χὶγν. ὃ :; 
ον. χὶν. 1); ἔον Ηἰδ “"" δι γβδπιδ᾽, ἱ, 6. ΔΥΤΩΒ, ΤΩ]. 
εἰδὰ τμε οἷν οὗἨ αοά, Γγυοιϊγίης δὰ σοΐγοδϊης 
ἰϊ, 88 ὑπ0 Ὺ ΒοῪ ἀγουπὰ διὰ ἱβσγουχὰ δὶ. [ἢ [βαΐδὴ 
χιν ϊ, 18 ; ̓χνὶ. 12, (19 ρμοϊηϊ οὗἁὨ σοσοραγίβοι ἰδ 
αυἱΐο ἀἰ τομαὶ, υἱς. : 1158 1688 δὰ τνῖὰς οχίθῃ- 
βίοῃ. ΤθΟΓΘ ἰδ Ὧ0 ποοὰ οὔ δβυρρὶοιιθπίίηρς {86 
ἰοχὺ ὈὉῪ ὁ πογὰξΞ."" ἷ8 στδοθ,᾽ (0]8.).. Νον 18 
(86 σοι ἱδίίου οὗ ἰμ6 ἔνο ᾿ΐπθβ οὗ ἐπ6 γϑγεθ 
ἴοῖϊο ο0Π6--- 8 ΥἶτνοΡ, ἰδ δίγοδιῃ οὐ Ὑ16}}----ἰβ 
(6 ΒΟΙΥ οΠ6 οὗ (6 ἀπ 6] ρσ8 οἱ ἐμ6 Μοκί Ηἰ μι," 
(Β τὶς), διὰ μ6 γοΐογθηοθ ἰο Υθγϑθ ὃ 85 ἴδθ 
οἰοθίης δβοπίθῃσθ, Ἡδγυδηίο ὉΥ ἴδβ. χχυσχὶϊ. 2]. 
ΕοΥ θγὸ αοἀὐ ͵ἰδ οοτηραγϑὰ (0 ἃ σύγε τ ΒΊΟΝ βὺΣ- 
τουμὰδ δπὰ ἀοΐεηἀβ ἰδὸ οἰϊγ. ἸΤμὶδ ἄχυτο, 5ὸ 
ΒΡ] δῃά ῥἷδίῃ 88 υδεὰ ὈΥ (1|ὰ ργορδοῖ, νουυ]ὰ 
6 γῸ Σϑ οΥ (10 Β6ΏΒ6 ὉΠΟΙΘΔΥ ἀπ δομΐπδοα, 65- 
ῬοοΐαιΥ ἴῃ {πὸ Το] ον; Τοσδα, θθγο αοὐ 18 
δαϊὰ ἰο ““ἀνγὸ]}] ἴῃ {μ6 πιϊα δὲ" οὗ (1:0 οἰΐγ, ποῖ 
ΟὨΪΥ Ὀοΐης ἰἰ8 βοουσγὶγ, Ὀὰϊ Ῥγοάμποϊηρ ἰμαΐ 86- 
σαν γ. Βοῖὰ {Π6 ““ ὈΪοβδί ς᾽ τηοηἰτοη θα ἴῃ γ ΒΘ 
4 δὰ {1π6 “6  γοσ Π 068 ̓  ἰὴ γογ86 ὃ, ῥὑτοσοοὰ 
ἔτουι Ηΐτὰ, ποὺ τποσ πη ὉΥ τοοτΐης (Ηἰϊς. )6 
οἰἰ6), Ὀὰϊ 88 (89 ἀΑΥ ὈΓΟΔΚΒ ΔΙΟΓ δὴ δηχίουϑ 
εἰσυί, (Βοηχβι. 8 61.). Τὴ οσχργθβδίου ἷἰβ: οἵ 
οοῦγδο, δχυταίϊγο, Ὀυὰὺ γγ͵ὸ τουδὶ οὶ τγοάυδο ἐϊβ 
Ἰθδμΐης (0 8 δ᾽: }0}0 ““βοου,᾽ (Βοβθῃ. Θ686ῃ.) 
ὍΟΡ ἰο [86 πιογχῃΐης, οὗὨ ἀθ᾽γΟΓΆΠΟΘ ἰῃ σοπίζαϑίι 
Ὑ1} (86 πἰσαῦ οὗὨ τι βοΥΥ, Ὀυὶ ΓΟ ΒΌΡΡΟΒΘ 8 
αἰϊυδίοηυ ἰο 8 ἀοδηϊίο ἰιϊδιοτὶοδὶ ἔδοι, αδ Εχοάνυ 
χῖν. 27; 18. χυϊὶ. 14; χχχυῖϊ. 86.---Τ6 ““πιοϊης 
οὗ {6 δδυίμβ᾽" συϑῦβθ 6, ποί “ἰΣε Ὀ] Ὡς ̓" (Ρ6 
ἤοιίθ, Πυρζ.), ΠΟΣ ““ στονίηρ ἀὐυτηῦ ᾿ (Ἰ ΒοΙΌ 61} 
ἀρποίθβ ἐμ9 αἰββοϊνίηρ οἴεοι οὗ αἰνίης ἰυὰς- 
τηθῃίδϑ, Ρ6. Ιχχυ. ὃ; Ατηοβϑ ἰσ. ὃ, (ἔξηρ.), νυ ο ἢ 
ΔΓΘ ΘΙβον θογὸ δβαϊἃ ἰοὸ ργοάμποθ ἰοσσορ δῃὰ οοϑῦ- 
διἰογπδίίοῃ, Ῥβ8. ἰχχνὶ. 9; Εχοά. χνυ. 14.--- [ἢ 2 
8διη. ἱϊ. 10; τἱἱ. 10; χὶϊ. 16; 8. Ἰσχυϊ. 84: ζ6Υ. 
χὶ!. 8, ἰδβυπάον 18 υβοὰ 848 ἃ δυῃδοὶ οὗ Ὀἰνϊπα 
λυάᾳπιειί. Τθοτο 18 ἢ0 πορά οὗ υπαογβίδπαϊης 
γ6Γ80 10 88 δ δυϊμοτγϊ(δίϊνθ οοϊπδηά σίγθῃ ἴῃ 8 
γοὶσο οὗὨ ἰδυπάορ (Ηἰἰσὶ κα). [πὰ σοῦβο 7 ῬΒΩΥ 
οοἶϊοε8 (32 Κοππ. 46 6 Βοδ8.} ανϑ ΕἸομΐμι ἴῃ- 
βίοδά οὗ Ζ26ἰοναῖ, ἃ τοϑδάϊηρ ἰοϊϊονοὰ ὮΥ {86 
ϑγτίδο απὰ Ομαδϊάθδῃ τογβίοη, δἀμὰ δὴν Ἐδὺ- 
Ὀϊηΐςα] οχροϑίίοσθ. Βαὶ 1ΐ ἰβ Ροβδβὶ ὉὈ]0 δὲ ἐπΐ8 
υδγίουβ σοδάϊῃρβ, ΤΑΥ͂ ἤδνο οοἴηα ἴγοπ) 8. χν]. ὃ. 
Ιηδβἰοδὰ οὗὨ “ ἀογνδβίδι! 0η8᾽" ΟΥ̓ ““ ἀ6βο]δί: 008 ̓ ᾽ ἱπ 
γ6γ89 9 (ΟΒ 6]. Φϑσοπιθ,, Ὁ. (δἰνίη, α οἷον, δἰο.), 
6 βδορί. ὅγτ. ὅ. Η. ΜΙίοβ., Βννα]ά, δὰ Ηλις., 
τοιοῦ ἰδ πογὰ “βίο: βίη δηὰ ἰοσγσγὶῆο 
{πΐη 5. 5,᾽᾽ 8 δ06ὴ80 ὙὮ16} (8 ΘΟΙΥΤΩΔΟΪΟΘΎΥ͂ 8]]οΟγ8. 

[ΡΕΒΟΥΝΕ: τὸν. θ6. Ἐπ δΌθομοο οὔ δΏΥ͂ 
6ΟΡυ]6 ἷἰᾳ {6 γοσδὸ δβ συσποῖ ἰοὸ ἐδ ἴογοΘ οἔ 
189 ἀοδογίρίϊοη. 189 γῬγοίογ 68 δσὸ ποὲ ὃγρο- 
{μοι 168] 88 6} 0586} ὀχ] αῖμβ. Εδοῖὶ δοΐ οὗ 186 
ἀγδτιδ ͵ἰ8, 8ὺῸ ὑ0 Βρϑδῖ, ὈθΙΌσΘ {89 οΥ68 οὗ ἐδ 
Ῥοοὶ.----ΑἸΕΧΑΝΡΕΒ: 116 δαξ εἰξεγεα ΗΐΣ υοἷςε, ἐλε 
ἐεατίλ εοἱϊδ πιεῖ. ΑΒ ἴΏ ΤΩΘΕΥ οὐδοῦ ἰμβίβηοοδβ, (86 
Ῥεα]πιΐδὶ (Δ .κ68 .ἷ8 βίδα Ὀοίνοο ἰδ6 ἱποορίξοι 
δὰ (6 δοῃδυτσητηδίΐοι οὗἩ ἰμὸ οὐθηὶ οι Π6 
ἀοβογὶθοβ. Ηθποθ ὑμὸ ἰγαηδίυΐου ἔγομι ἰδ 6 μϑβὶ 
686 ἰο 86 ἔπ γο6.--- ἴσο 8. Οὐπι δες, εἰς. ἘΠ6 
ταὶ ποσὰ ῬΥΟΡΟΥΙΥ Τρ 6ΔῺ8 σο, Ὀαὺ ἐὺ 8 Θοῃβίδ ΠΥ 
πὑδοὰ ἴῃ βυαϊοηΐϊης δηὰ ἰαυϊ ηρ οἴμογβ. ον. 
9. ϑιϊεποίπσ τρατε, εἰο.--- 6 μασι οῖρ]ο Ὁ Πονσοά 
ὉΥ [86 ζΖαΐυτο, δον (δὶ [Π9 ῬΥΟΟΘΒΒ ἷ8 πο! δη- 
ἰδιοα, αὶ ἰΒ 8ι1}} ξοΐϊπῃ οὔ.---ὦ. Ε.} 
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ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΗΙΟΘΑΙ,. 

1. Το ΟΠ τοι οὗὨἩ Θοἀ οδη σοηδβάθη ν δρροδὶ 
(ο Ηἰπι ἴον μοῖρ, δῃὰ σοϑὺ δϑδευγεὰ ἰδδὶ Ηὸ Ὗδο 
ἷδ Βα ργϑῃθ ΟΥ̓́ΘΡ ΑἰΪ (πΐηᾳ8, 88 ποΐ ΟὨἿΥ Ῥτοιη- 
ἰδοεὰ, Ὀυϊ ΜΠ δἷδὸ σγαῶὶ οῦ, Ηΐβ ρῥγοίθοίίοῃ. 
διὸ νι ἢ] ΘΌΪΟΥ Ρεδοο ἰὰ 86 πιϊἀ δὲ οὗ (Π6 δίογ τ Β 
οὗ πᾶτ, δὰ 186 ἰὰπλ}18 οὗ (6 τον], 89 8110 
δἷϑο νὶ}} ψῇβϑθη {πὸ ποτγὶὰ ἐϊβο] 8.}14}} σοσῃθ ἰ0 
ταὶ. ΕῸΡ (6 ψοΥῦ]ὰ ἰ5 ἴῃ ἃ οοπδίδηί βίδίθ οὗ 
ὑῆγοδὶ δη οχοϊίοπιοηΐ, Δηἃ ν}}} Ὀθ υἰ}} ἱἐϊα 
ὅπ] οἰδηῆρθο. ΤῸ ἱ8 οὟΣ ῬΔΓΓΥ ἰο ἐϑ 
ΒΔίΏΤαΙΪ αὐΔ4}1{1ὁ085 δηὰ ἐΐϊβ οχίϑυπαὶ ἴοσπι, δηᾶ 
ῬΑΓΟΥ ἰο τἰὯ6 ἰδιοτίο ᾿ἰἴο οὗὨ 1.6 παίΐοῃβ. Βαΐί 
ἴ86 Οδυγοῖι 5 αἀοὐ᾽ δ παδὶιαιΐοη ἱπ (μπὲ τονὶά. 
Νοὶ ΟὨἿΥ 8 {86 δδποίπασυ οὗ αοα ἴπ (16 πυϊ δὲ 
οὗ Βοτ, Ὀὰμὺ {89 ᾿ἰνίηρ, δἰ αι Υ, σταοίουβ αοά 
Ηϊα96 .. Ηδδησο ΒΟΡ ἔοοϊΐηρ οὗ ρονίοοί τοϑὺ δηὰ 
δἰοδδοὰ δοοπι θηἰπηοηΐ. 

1 Οπεὶδὲ ρῥτοὶοοίβ Ηἰδβ ΟΒυτοῖ, 
ΤΌΘΩ Ὠ6]] 861 ΙΏΔΥ Τακο. 

2. 8ο Ἰοῃ!ξ 88 πὸ Οδυγοῖὶ ἰβ8 ἱπ (89 πον]ά, 1 
τυδὲ 06, ἰπ 115 ἰΘΠΊΡΟΤΆ] ἀϑρθοῖ δΔη ἃ ΘαΥΓΠγ 9ΙΌΥΤΩ, 
δἰ'γαγβ ἰη σοπίαοί πὶζἢ {89 ψοΥὶἀ᾽ 5 ἸηοΥθιμθηίβ. 
ἔπεγο 18 ΓῸΥ 0 Π0Ὸ ΟΧΙΘΓΏα] τοδὶ δη ἃ βοουνὶ γ, θαι ἰ 
ἷ6 ἴῃ οοῃβίβῃη!  ἀση 6 Ὁ οὗ Δἰίδοϊα δηὰ ἰγὶ δι Ἰ 01.8. 
Βαὶ βΒο Ἰοῃ!ςξ 85 ἰΐἰ8 ναί νογὰ 18 [πιπηϑη οὶ, ἑ. 6., 
Θοὰ πιῖ 5, ἰΐ Μ1}1 ἤαγο ἰπίογ 8] ροθδοα, ἴον αοἀ 
ἷ6 τἰΐη 1, δηἃ αχίθγηαὶ ἰηνί πο ὈΠῚ, ἕο σοὰ 
ἷ8 (8 ἀοίβῃοο. ἔνϑῃ δοσο, Θοἀ ρίνϑϑ, ΤΡοπα ἰϊπ|0 
ἰο ἰδτη6, 86850}5 οὗ τοϑί δπά τοὐγοβμηθηΐ, ἴοσ Ηθ 
ὈτΟΔΚΒ ἢ ὙΘΆΡΟΏΒ οὗ 88 ΘΏΘΙΩΪ98, δηἃ βοη 8 
ἀεδοϊδίϊοπ δαιοῖρ ἐἰ θ τα. 

8. Α6 αοἀ αὐυἱοϊκοηβ (86 Ομ γοἢ ἰπ ποῦ ΠΟ 
ἀν} 18, ὉΥ {9 ουἱρουτγίης οὗ Ηἰδβ ρτδοΐουβ δπὰ 
πιληΐ(οἱ ἃ σι, δηα 88 (818 βδίγβμι ἔγοτῃ {6 Β8η6- 
ΠΌΔΙ σαπποὶ Ὧθ ουἱ οὔΥ, Ὀδοδυδο οὗ ὑπ τοϊδίΐοη 
δίγεδν τωθηϊἰϊοηοά, ᾿ς 8 (9 Βροοΐδὶ ἀυσὶν δηὰ 
ολῖο οὗ ἰὴ86 ΟὈτοῖ ἰο ἀγα ἔγοιῃ {μὲ βίγϑϑπι 
[τε8 ΘΟΌΣΑΟ δηὰ υἱροσ, 80 ἰδὲ τὶ ἢ Ῥαογροίαδὶ 
ἦ0γ, δ τῶδν Θοηΐοθθ ὈΥ̓͂ σογά δηὰ ἀθϑά, νμαΐ 
θΘοὰ 888 τουθαϊϑὰ ἰο ποῦ 'ἰῃ Ηΐ6 πψοτὰ, δηὰ ΒΟ 
Ηδ δ85 πιδηϊϑϑ θα Ηϊταβο] ἢ ἰοὸ μὸν ὉῪΥ ΗἸ8 πον ῖκ5 
ἴα (89 Ῥγοβθὴῦ ἀδύ, 88 ἯὙ6]1] 88 ἴῃ 8665 Ραββί. 
ἜΤ δι οὖν 10} ΤΏΔΥ γτοδὲ ΒΓΤΙῺΪΥ ἰὼ αοά, τὸ 
τουδὶ ΘΟ δἰ ον [686 ἵἔτνο ἐπ ΐηρ8 οἰ }γ, οἱΖι: {89 
ἐπβηϊίδ ροισοῦ ὉΥ Ὑϊσὰ Ηθ ργορδγοὰ ἰὸ βυδΊυρσαὶθ 
(δε ποῖος τον], δπὰ Ηἰδα φαίεγηαΐ ἰουα τουϑδ]οὰ 
ἴῃ Ηϊδ ννογὰ.᾽᾽ (Οαἰνὶ πη). 

ἨΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Οοἃ νὶιὰ υδ8' πὸ πτναίο ποτὰ οὗ ἐπ γμίουϑ. 
Ἰ, ἯΒο [85 χίνου ὀ 2. μαὺ 18 πιοδῃὶ Ὀγ ἰῇ 
8, Ἧ 0 ΤΙΔΥῪ 0.80 ἱἱ Ῥ---ΑἸοπα 841} ἐβτοη 65, [6 γ9 
ἷδ ΟὨΪΥ οπα (πὶ ἰ8 ὅσῃ ; διροηρ 8}} Κίηρσάοιηθ, 
ΟὨΪΥ οη6 158 ΟΠ 6 1688 ; ΔΙΠΟΠρ 811 πδίϊο 8, ΟὨ]Υ 
086 ἰιὰ8 ἃ Κίηρ πί(πουΐ Δ 648]. ---Ἰ6 (80 Τωοτὰ 
οἵ Ηοεί8 γοῦν ἔγϊθηα ἢ {πο δτὸ γοῦ δΌτο οὗ νἱοὸ- 
ἸΟΥΥ ΟΥ̓ΕΡ 81} γοῦγ ἴ068.--- Ἶ 86 ποοὰ θαυ πο βίσυφ- 
εἰε, σβοῦ αοά ἷἰβ οὖν τοΐυρε δηὰ βίγοηρί}---- 
ὑπο ΐηρς ἱπ ἐμ 6 οἷ οὗὁὨ αοἀ ἱτπιρ}165 χοίης ἴο ἴῃ 9 
βοῦδο οὗ θοά, πογίηρ Ηΐδ ποχᾷὰ, δηὰ οὐβουνίης 
Ηἰδ νοσῖκα.-- -ῆο γὰο πουϊὰ ποὶ 74}}] τ θη (ἢ 9 
ἰοαπάαιΐοπδ οὗὨ ἐΐ9 ϑατὶ ἢ δ΄θ δδίκοι, τουδὶ οἰΐης 
ἄγωὶγ το Θοὦ. Τδιι8 π|ῖ}} 9 6 ϑαγοὰ δηὰ οῆ- 
δυϊοὰ ἰο ργῖδο (86 Μοβί Ηΐμι.-- -αοα βου 'θτθ 
ο8 ἐδτί {μδὶ ἢοσ 18 ΒΌΟΥΘ 8]} ἰΒΐηρσθ ; δῃὰ Ηθ 8180 
(εε18ε5 ἐμαὶ Ηο ἀν 9}}86 Ὡοῦ ΟὨΪΥ ἴῃ οάτοα, αὶ 

8150 ἴῃ ἰδ0 τιΐάδι οὗ Ηἰβ Ρθ0}]96.--- 116 αοὰ 
ἀνν6}}8 δι οηβ 68, ἯΘ ὁ ἢ απ ποιϊμίηρ.--Τ Βὸ Ῥγο- 
ῬῈΡ δίας 16 ἰο (9 ἀϊνίπο Γοΐυρο.--Τ0 ΒΟΟΌΣΙΥ 
οἵ Θοὐ᾽ δ Κίηράοπι, Βατγτουάοα ὈΥ πἰγοϑταβ δαί 
ἀἰδιαν (μ6 πον]ά. 

ΒΥΑΒΚΕ: ΑΒ γῪ δοοῖὶς αοά, 80 88}}8}} το 8180 
βηά Ηἰμπ.---ΠΠ τὸ δίοδα !γ ἰσυδὶ ἴῃ Ηϊτ 88 ΟἹΥ 
διγοηρίἢ, νγὸ 8}}}} οογίδ᾽ ν πὰ 'ἴἢΏ ΟΣ Ἔδχρουῖ- 
θη66 ἰδὲ Ηδ 8 80 ἰῃ ἴδοὶ.---Αἀοἀ ἀοο68 ποὶ ργοιϑοὶ 
Ηἱΐβ Οπυγοῦ ΌΥ Κοορίηρ ἀδῆροῦ αἱ ὁ ἀϊβίαποθ 
ἔγοπι δον, Ὀμὶ ὈΥ δνογιίηρ 118 ἀοδισα οι γθ γο δ} .8. 
--ΕἌἸΓΒ Ὀοσοπηθδθ ΟΒΡΘΟΙΔΙΪΥ υΥἱοιϊοσίουβ, τ θΠ, 
Δοσοταϊης ἰ0 8}1} πα ΔΡΡΘΆΓΒΏΘΘ, ἰΠ6 10 18. 0 
ΤοοΙ ἴον ΒΟΡο.---ἰ Οοα 18 γουγ [τἰϑηά, γοὺ δδῃ 
βίδπα Ηγτα ἴῃ ΘΥΟΥΥ͂ ὑγοῦ]6.--- Εἰ. ΔΡρυθθπαθ 
αοά, θοίἢ κ8 ἰμὸ [ογὰ οὗ Ἠοβίβ, δὰ 88 ἃ στὰ" 
οἷουβ Ἠοΐρον, δουπάδπί ἴῃ ἸΏΘΓΟΥ.---ἰἰ 185. 70δῖ 88 
ΟΔΒΥ͂ ἴον αοἀ ἰο ἀοδβίγου ἃ το ὨΪΥ ΔΥΙΩΥ, 88 ἰὸ 
ἀοἴοπά ἃ 1110 ΘΟ ΡΔ ΠΥ οὗ ὈΘ] ΘΥΘΓΒ.---Οἱ 1 ΠΟΥ͂ 
Ὀ]οδδοά ἐδ (πὸ τ θη αοα 8.8}} το πὰγ8 ἰὼ 
66886 ἴο ὑπὸ οπάδ οὗ [86 ΘΔ4Υ}).---ΟΒΙΑΝ ΣΕ : Τὴ 
ΟἾΥ οὗ αοὰ 8.141} πουϑν ρου ϊβι, οὐθὴ ἰδουσὶι 8]} 
ογθδϑίιγοϑ Βιου ἃ παῖ ΔΓ δραϊηδβί ἰἰ.- ΑΕ ΝΥ: 
Κιηχάοπιδ ἃσθ οὐοσίυγηθᾶ οὴ δοσουῃί οὗὨ [86 51}8 
οὗ {ποὶν Ῥϑορῖο, Ὀὰ: ΟἸγὶδὶ ᾽65 τηαϊηἰδί ρα ΗΒ 
νογὰ δπὰ κΚίπράοπι.---Ἰὗ αἀοὰ ἰβ οὔν ῥτοιθοίου, 
Π8ὺ σδὴ πιᾶη, ΜΪΓΓῸ 411 ἷδ Ῥόονον, ἀο δρδὶπϑι 
08 ἴ--ΤΉΟΙσσΚ : [μο᾽ (89 ΡΘΟΡΪΘ Κᾶρθ 88 Βοσορ 
85 ἰΠ 07 ΡΪ6889, θὰ ἰἢ9 γοΐὶοο οὗ 8605 6οἀ ἐδ 
Ὠραγά, ὑΠ 6 τιυϑὶ γον ἀυπιῦ.---ΒΊΟΗΤΕΙΒ ΕἌΜΙΣΥ 
ΒΙΒΣ.Ε: Τδὸ Κίπκχάοιῃ οὗἩἨ ἀαΥΚμ688 μᾺ8 Ὧ0 ΡΟΤΤΟΡ 
οὔ (8 ΟὟ ΟΥ̓Ρ πδίυσο. [ὑ οουἹἱὰ ποὶ δυθὰ 
ἄγτονη βυίηο πϊζμπουῦν ΟἾγ δι᾽ 8 ῬΘΥΠῚ 8810}.---- 
ΨΔΙΗΙΝΟΕΒ: Ηκδ Ὑ110 88 (86 Θοἀ ν»ῆο ργοίϑοίοα 
Ιϑγϑοὶ 88 18 βιϊοὶ, πϑϑὰ ποὶ Ὀ6 αὐσαϊὰ οὗ ργϑδίϑῦ 
ἀδῆροσβ οὐθὴ ἰμδη ἰδοϑθὸ ψΒῖσὰ [5Γ86] οχροσῖ- 
δησ6ὰ.---ΙΈΡΒΙΟΗ : αοὐ δ Κίπράομι Γοιδὶπδ, Ὀ6- 
σαυβο Ηο 15 ίγὰθ ἰο Ηἰ8 ποσὰ οὗ ργομπῖβο, δὰ 
ἀοίομἀβ [8089 ψγπὸ Βαϊΐονο ἰὑ δρδίωβί δ]}} ὑπο 
Θηοπιΐ68.---Ὑοα 8 ΟἿΣ οἰθ6Υη8)] τοΐυρο.---Ἰ ΑΙ ΒΕ : 
ΤΟ Ῥογίοοί ΥΟροΒΘ δηὰ ΒΟΙΥ βϑουγι Υ οὗὨ ἰδ 
Ομυγοῖὶ οὗ αοα. 1. Ηον ζδὶ μ᾽ 8 οοταΐοτὶ, 2. 
Ηδν αὶ μ᾽ 8 Τουπάαἰίοη. 8. ΗοΥ ζδὶ 8 υἱοίοσγ. 
--Εδοῖ ἔγοβ ροσοορίϊοη οὗ αοά, ἀογινοᾶ ἔγοϊῃ 
{Π|0 Ἔχρογίθῃοθ οὗἩ Ηἰβ ΔΥ8, ᾿ἱπιραγίβ πον Ὁ]685- 
ἴηζ8, δῃὰ οδἰδ Ὁ] δ ο 5 ὑμ6 ποασί ΠΠΟΣΘ ΥΠΙΪΥ ἴῃ 
6 ζδιν. --ϑοπαυβαση: (ΤΟΙ Βυπάαῦ ϑδἵϊοσ 
Τνϊηΐγ). Τ|ιὸ Ομ γν διϊδα ματος 88 ἰγρίβοα ὉΥ 
(89 ΟἷΥ οὗ αοἀ οῃ Θδγί!ι.-- -088 : ΟὐΠ|9 δηἀ 866 
(9 τ τοσκδ οὗ (μο ]οτὰ, Ηΐβ νοτιάογτίι] 
ΘΟ 8618, ἀηὰ ἐμ 9 Ὁποδδηκοδῦ]ο ἔδὶ ἐμ 1988 οὗἁ 
ΗΪ5 οογβηδηί. 

ΗδΝΕΥ: Οοα ἐξ ον τεΐισε απα δίγεπσίδ; τὸ Ὦαγθ 
ἴουπὰ Ηΐμι 80, Ηθ 885 δησαχϑά (ο 6 Βο, δῃὰ Ηθ 
ΕΥΟΡ Ν111 080. ΑΥΤΘ γὸ ρυγδυοα ἢ Οοα 18 Ον Γ0- 
ἔιρο ἰο Βοῖὰ ἯΝΗ“Ὺ ΤΊΔῪ 866, δρᾶ ἱῃ ἡ ΠΟΠῚ 76 ΤΩΔΥ͂ 
Ὅο Ββεΐἴο, δηὰ {(ϊπηὶς ΟΟΥΒΟΙΨΘΒ ΒΟ; δΟΟΌΓΣΘ ΡΟΝ σοοά 
στουηᾶ, Ῥχον. χυὶ!. 10.0ὡ. ΑΥϑ τἮἫὸ ΟΡΡΓΕΒββϑὰ ὉΥ͂ 
ἰΓου]ο5 ἢ Ηδγο ψὸ ΜΟΥΪς ἰο ὧο, δπὰ Θῃοσΐθδ ἰ0 
ἄύϑρΡΙο 8} ΟὙοά 18 οὖν διγοηχίῃ, ἰο ὈΘΑΥ 8 ὉΡ 
Ὁποῦ οὐὐ Ὀυγάθ}85, ἰο Ηΐ ὉΒ ἴῸΣ 41} ΟἿΣ Βούυΐδοθ 
δη δυο ρ8: 80 Μ}} Ὁ Ηἰ8 σταοορυὶ δίγοη κι 
ἱπῖο 8, διὰ οὐ Ποῖ ὁ ΠΥ Δία ΟΌΓΒΟΙΥΘΒ. 
Ατὸ ὅὯο ἴῃ αἰκσίγοβα ἢ Ηο ἰ8 8 Ηεοὶρ, ἰο ἀο 4}} ἐμαί 
ἴο ὰ8 τσ γ͵ὸ πορᾶ; 8 ῥτεδοηί Ηοὶρ, ἃ Ηδὶρ 
ἤουπά, 80 ἐπ τογᾷ 18, ὁοηὴ6 τ ῇοπὶ γὸῸὸ πανὰ ἔουπὰ 
ἰο Ὀ9 8ο: 8 Ηεὶρ οὐ ψ]ιΐοῖι ἯὙὸὁ ΤΏΔΥ τὶ Ῥγοδα- 
ἑμπιὶ ὁεί, οΥ, ἃ Ἡεῖρ αὐ λαπάᾶ, ο᾽θ ἰᾶὶ τ 5888] 
ΠΕΥ͂ΟΥ ΒΑγΘ ἰ0 βοαῖς ἴον, Ὀὰΐ ἐπδὶ 18 Αἰ ΥΔΥΒ ΠΘΆΓ. 
ον, ὁ Με εὐβἰοϊοπί; ἃ ΗοΙρΡ δοοοιροιοιαίοι ἰο 
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ΟΥ̓́ΘΣΥ 6880 δη οχίβοηοο; ἩΒδίρουου ἰὲ ἷ8, Ηθ ἰδ 8 
ΥΟΥΥ Ῥγοβδοηὶ Ηοὶρ; τὸ ὀδϑῃηοὶ ἀοδὶγθ 8 ὈθίίοΣ 
Ηδ]Ρ, δον 88}}8}} οὐνὸς δὰ {πὸ ᾿ἶκθ ἰῇ ΔΗ͂ ΟΓθ8- 
ἴυγο.---Ηογο 18 (1) ΦΟΥ ἰο {80 Ομυγοῖ, ουθ ἴῃ 
(16 τηοϑὺ τ Θ᾽ ΔΒ ΟΒΟΙΥ͂ δ ἃ ΒοτΡΟΎΓ[] ἰΐλ68. ΥὙοΣ. 
4, Τλεγα ἐξ α τίοον, (6 Ββίγοδ)8 ἬδοΡροοῦ 884]} 
ἴδιο ἰὑ ρἰαά, ονϑὰ ἰμθὴ το ἰ86 Ἡϑίοσθ οὗἁ [89 
ΒΘΆ ΤΟΩΡ δηὰ [πτοδίθῃ Σϊ. ΝΌΟΤΕ.---Ἴ 9 δρ᾽ γι 4] 
οοιηζοτίϑ τ ἰσὰ τὸ οοηγογοὰ ἰοὸ 9 88 8 ὉΥ 
βοΐ δπὰ βἰϊθηὶ ὙΒΊΉΡΟσΒ, δὰ προ σοηθ ποὶ 
αὶ οὐδογυδίΐου, ἃσο βυϊδεϊοπΐ ἰο Ὀδϊαποο ἐδ 9 
τηοϑὲ Ἰουὰ δηἃ ποῖαυ ἐπγοδιθϊηρθ οὗ δ ΔΏΘΤΥ 
δὰ πηα]ϊοΐουϑ νου]. (2.) Ἐδι8Ὁ} Βῃταθηΐ ἰο [89 
Οδυχοῖὶ : ἰΒουσὶι Βοαυθ δηὰ ϑασίἢῃ δὲθ δ θη, 
γοὶ Θοά ἱε ἴθ ἰλ6 πιϊάεί 9. δεν, δε δέλαΐβδ ποὲ δὲ 
4πουεά, τοῦ. δ. (1.) Νοῖ ἀφρβίτογοα ; ΠΟΥ Σ6- 
τιογοα 88 ἰ.:6 ΘαΣί ἢ τΔΥ θ6. (2,) Νοὶ ἀϊδίυΣὈοα, 

ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙ 8, 

ποῖ πιυοἢ ταογοα Μ1(ἢ ἤδατα οὔ (δ 6 ἰβϑθθ. (8.) 
Βεϊνογαμοα ἰο 186 μάγοι, ἰΒουσ ΠΟΙ ἀδη 0 γ8 
Ὅο ᾳτοοαῖ; Οὐ δλαϊέ ἀεὶ» ἠεγ, ανὰ ψὯὸ θη οδῃ 
Βατὶ μον ̓  Ηο 58}18}} αὶ ΒῈΡ' Ὁπάοσ 6. (σου Ὁ]68, 
μ80 8.10 888}} ποῦ βίῃϊ ; ὯΔΥῪ, ὑμαὺ (86 ποῦ 8} 
18. αϑθδιοίοα, (80 ΙΏΟΓΘ 886 8Β8}8}} τυ ϊἱρὶγ. ἀοά ᾿ 
Β..8}} μοὶν 6 ὺ ουὖὐ οὗἁ αν ὑἰγου Ὁ]65, δηὰ ἰΒαὶ τὶ μὲ 
ΘΘΥΪΥ --ὙὝΘΡΥ δρΟΘαΪΪγ, δηὰ ΥΟΥΥ͂ ΒΟΔΒΟΠΔΌΪ.--- 
ΒΟΟΤΈ: [Ιἔ οὖν ἔδιιδ ῬΟΣΘ 88 δίσοῃ! κα" 88 ΟἿΓ 86- 
ΘΌΣΙΙΥ 18 χοοὰ, ν Ὠθ66α δ Ὡ0 σοι ἱδίϊοη Οἶ 
ΘὨΘιἶθ8, Ὧ0 ΤΟΥ υἱ 008 ἰπ Κίηρσάομιβ, δὰ πὸ 
σοηνυ δ᾽ ἢ 8 ἴῃ παίυγο, Ὀυὺ ἴῃ πὸ πηοδί ἰγοῖμθῖι- 
ἄἀουβ ἀδῆροῦβ τὺ ἰγϊαρὰ ἴῃ ὑπθ []168ὲ 85- 
ΒιΡδπ 6 οὗὁὨ ΒΟΟΌΓΠΥ δὰ νυἱοίουυ-- -ἩΔΡΡΥ ὑπο Υ 
Ὑἦ 0 8Γ6 ΘΏΓΣΟΪ]οα οἰἾΖΘΏ8 οὗἨὨ ἰδ6 [101] οἱἐγ οὗὉὨ ΟἿ 
6οά, ἱπ νεἰσὰ Η6 ἂν 6118 85 ἃ Εδίμον, οίομαθς, 
δηὰ Οομΐονίον οὗ Ηΐδ Ρθορ]9.----ὖ. Ε.] 

ῬΒΑΙΜ ΧΕΥ͂ΙΙ. 

Το ἰδλό ολὶοῦ᾽ Φ[ωείοίαη, 4 Ῥεαΐπι 70 ἰλ6 δοη8 οΓ Κοταλ. 

Ο οἷαρ γοὺγ πϑπάβ, 41} γθ Ῥθορὶϑθ; 
Βμουΐ υπίο αοα ΜΈ [Π6 γοῖοθ οὗ ὑπ ρ ἢ. 

2 Ἐὸν [86 1,.0ΒὈ0 τὴοβὺ Βἰρἢ ἠδ Τοστὶ 16; 
Ης ὦ ἃ στολὶ Κ᾽ηρ ονϑσ 8}} [86 θαυ. 

8ὃ Ηδ β84}} βυθάυϑ {8 ῬθΟρ]θ ὕπ66Γ 8, 
ἈΑπᾶ [86 πδίϊομβ ὑπᾶογ ΟἿΓ ἔδοί. 

4 Ἠπδ 884}] οἤοοβθ ΟΟΣ ἱπηου 866 ΤὉΓ ὑ8, 
ΤῊΠ6 ΘΧΟΘΙ]ΘΠΟΥ͂ οὗ ὅδοοῦ νΒομλ Βο ον, 6 δὰ, 

5 ἀοἄ [5 ροῃθ ἃ ΜΙ 8 βδουΐ, 
ΤῈ6 ΤΟ ΒΕ. σὰ ὑπθ βουμά οὗ ἃ ἐσυμαρθοί. 

6 Κὶπρ ῥργδίβεβ ἴο (οα, βίηρ' ὈΓΔΙΒ6θ: 
Βῖπρ; ῥγδῖβεβ υηΐο ον Καὶ ἱηρ, βίῃρ' ὈΓΑΙΒ68. 

7 Ἐὸγ ἄτα 6 ἴΠ6 Κίηρ οἵ 81} [πη Θαυίῃ: 
Βίῃρ γ8 Ῥγδῖβοβ ὙΠῈ ὑπαἀογβίδπαϊηρ. 

8 ἀοά Τοϊρπϑίῃ ονον ἐμ6 μοδίμθῃ: 
Αοά εἰὐοῖῃ ἀροι {86 {Βγομθ οὗ 18 ΒΟ]: Π 688. 

9 ΤΊ ρῥτίποοβα οὐ [8 ῬθΟρ]6 8.6 σαίμῃεγθαά ἐορθίδοῦ, 
νον, ἰὴ 6 ὈΪθ οὗ ἴμὸ Οοά οὗἩ ΑὈγδμϑια: 
ΕἘῸΥ ἴΠ6 8816145 οὗ {86 οατγίῃ δοίοπο απο αοά: 
Ηὸ ἰ8 ψζυθδγ οχαϊρά. 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸῺ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΝΤΕ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. Ἦἰ (Π6 ρ᾽δά 
Ὠοΐοδ οὗ 8 δβοϊοη ἢ}! ἐγ απ ρ 8] δοηρ, (ἰδ Ῥδαὶπὶ 

οΟἸΘὈγδίο5 ἃ υἱοίοῦυ ΟΥ̓ ἔστοΐκση παιΐοῃβ, χαϊηοα 
ὉΥ ἰμ6 ἱπιτηιϑάΐαίο ἰδἰεγροβίϊοα οὗ αΘοὰ. Τ}θ 
Ροβεββδίοῃι οὗ ἰδ ῥῬτγοπιϊβοὰ Ἰαπὰ νὰϑ (Ὁ Β6- 
ουτοὰ, δηἃ δὴ οσσδδίοῃ Ἧ8Δ59 ρίνθῃ ἰο 68}}] ὕροῃ 
811 Ῥ6ΟΡΙο ἴο ἀο δοπιδχο ἰο ἀοα, νβο, ὈΥ (ιΐ8 ἀϊ8- 
ΒΑ οὔ Ηἰβ8 ροτϑῦ, ᾽88 Ῥτονθὰ Ηϊπβοὶ ἰο Ὁθ 
ἴῃ ΟΥ̓́ΟΡ δἷϊ ι)}ὸ δατίῃ. ΤΏΘΥ, πὸ 1688 (δὴ (116 

1βτδοὶ 68, ΔΘ υτροὰ ἰο Ῥταῖβο ἐμἷ8β αοα, Ὀοΐοτο 
ὙΠ 086 χ᾽ δ γ Δ}} (ἢ 9 ῥἈτΐποοθβ οὗ [89 ρθορὶθ, δυύϑῃ 
[8 Ρ60}]9 οὗ (9 Θοἀ οὗἩ ΑὈτδΒδλ ΟΝ ἰῃ δι- 

τοϊββίοθ. 186 Ῥεδὶπὶ ουϊἀθηι γ Βαὰ 118 οτσῖη ἷπ 
8ῃ ἰϑίοτὶ 81] ουὐθηΐί, δῃὰ ὃ οι Ὀοάϊ68 6 Μοββῖδ- 
οἷο ἰάρα οὗ (86 οχίθηῃδβίοι οὔ θ ΤἸΘΟΟΤΔΟΥ͂ ΟΥ̓́Θ 
811 παίΐοῃβ. [{ 18 ποί ἃ β' τ ρ]6 οσρϑηϑίοῃ οὗ 189 
οἱοδίυς ἰά68 οὗ (9 ρῥγδοοδϊῃηρ ῥβαΐπι, (ἰΒαί αοἀὰ ἰα 
ἐχδ] θα οὐονῦ 811] ρϑορῖὶο, ἡ. 6. 18 ὩΟΥΘΥ͂ΠΟΙ οὗ ἐδ 
νουϊὰ, (Ηυρίο]4). ΝοΥ ἰδ 1 αὶ ῥγεαϊοίίου οὗ 89 
απΐνογϑαὶ τοῖσι οὗ (δ Μρββῖαμ, (ΒΔΌΪ 8) : ΟΣ 
οὗ (80 Αδορῃδίοῃ οὔ Ομσὶδὶ (186 ΟΙάον ον εἶς 5). 
ΤΕΪ8 Ἰδαῖον Ὑἱθῦγ ἸΏΔῪ ὃδνα Ὀθοη ἀογὶνοα ἔγοτ ἐμ 9 
ἰγρίοθϑὶ θοίγαθσο οὗ 16 Ατὶς ((]α8, δ[10Γ) τη θῃ- 
(ἰΙοηϑὰ ἱπ 2 βδῃη. νἱ. βηὰ, 858 ἿἊηοϑὲ οσροβιζουβ 
ΒΌΡΡΟΒΟ, οοἰουταϊοα ἰῃ ῬΒ. χχῖν. [1 δ ταί δον ἴο 
6 σοῃδίἀεγοα 88 ἃ 68]] ἰο ἀο ποπιαρὲ ἰο ἐμβ9 Θοἀ- 
Κίηχ, ὉΣ ἰδο Ρδορὶα δειεοοϊαίοα νὰ ζατδοὶ 



ῬΜΑΙΝ ΧΕΥ͂ΙΙ. 

(Βο560). Τηθ δροςὶδὶ γείεγ ποθ, ΒΟΊΥΘΥΘΓ, 18 ποί 
ἰο [86 κιι) υχαιϊίοη διὰ οἰγοαιποἰδίοη οΥ͂ 116 [ἐ- 
ὨΘΑΏΒ, πον 7οὶη ἢ γτοληυβ, (0]8.}; ποῦ ἴο 
(86 δηίγϑποο ἰηῖο (6 ϑοοοηὰ Τορὶ6 αὐΐονῦ (ἢ 6 
τοίυγη ἔγοιῃ ΒΑ ΌνΙΟα θεν δον ΠΟΓ το [16 δε ἰἰηκς 
οὔιμο ΡΒ} 1511 695 Ὁ Ποσοιείδ, 2 Κι ρ5 χνὶὶὶ. ὃ, 
ἩΠσὶκ); Ὀὰϊ ἴο τμ6 Υἱοίοσυ οὗ ΔΦομβοβαρμαῖ (2 
ἤγοῆ. ΧΧ), ον (}6 δοτο δἰ ποα ΜοΔΌΪ, 658, Απιτο- 

πἰι65, Βἀουλἴ65, ἀπἃ ΑΥδὈΐδη8. (ὕοη., Ηθης,., 
θ}.). 

Υοῖβ. 3-ὃὅ. Ο οἷαρ γοῦσ δὴ 8, 41} γὸ Ρθο- 
ΡΙ6.--ΟἸαρρίης οὗ διὰ 3, ἰπουχὴ δβοιηθίΐ πη68 δὴ 
ἜΣργεϑαδίοι οὔ πηϑ]ἰοῖοι 8 Ρ]θάβυσγο (Ναϊι. ἐἰϊ. 19), 

, δ ΒΔ} ἃ 5ίζη οὐ ρργουμὴὶΔΝ  δηὰ 0γΥ. (δ. χουν! ὶὶ. 
8: 15. ἱν, 12), ἰκὸ τ1πὸ Ἰουὰ βου (ἐσγμίαλ) οὗ 
ἴεϑιίνο οσσαβίοη8, ΘΒρθοία ἢ ἰμπο890 ΟὉ ὙΔὶσΝ 
δοαζο τγὰ8 ἴον παν στοη ογοὰ Νυαι. χχῖϊὶ. 2] ; 
2 Κίηχϑ χὶ. 12; 1 ὅν. χ. 24.---ὰ νοῦ. 2 ΕἸ 7}ὅη 
ἸΔΥ Ὁ6 υπάἀογϑίοοά 85 δῆ διἰἰγτϊυῖθ οὗὨἨ Ψο)οναῖι 
88 ἰῃ 9. Ἰχχυὶ!!. δ6, Ὀυι 1 δι. 118 {Π 6 σοπίαχι Ὀοί- 
᾿ὲν ΒοΓγΘ ἴο ἴαἶκο ᾿ΐ 88 ἃ ργοαϊολίθι ΒΥ ἰμ9 “6 χ- 
ΘΙ ΙΘΠΟΥ (ον ἐμο ῬΓΟΘῚῸΓ Φ δοῦν" τον. 4 ἴδ πιθδηί, 
ποὶ 6 ἰθιαρὶθ π8 ἰῃ ἔζοϊ. χχῖν. 21; ἢοῦ (16 βίῃ 
οἵ ρυϊάθ 85 ἰὰ Ατηο8 νἱ. δ: ΥὙἱἱΐ. 7: ποὺ ὑπ6 ἔπ! Γ0 
ἜΧΟΘΙΙΘΠΟΥ οὗὁἨ ἰβϑγαοὶ 88 ἰὼ Ναῖ. ἰΐ. ὃ; θυΐ 180 
ΗΟΪΥ ἰδαι, “116 φἰοτίουϑ ἰαπὰ " οὗ θα. γἱϊ!. 9, 
ποϊοῖ α οὐ Βαὰ σποδοῦ 5 ἃ ροβ868-:10ῃ ΟΥἩ πῃ ονὶ- 
(δῆσα (Ν . 111. 8; χν. 4; [6. Ἰν1|}. 14), ἴον [ἢ 
Ρϑορὶθ ννοτι ὃ6 Ἰονοὰ (ἰδγθ οα]ϑᾶά Φ8οοῦ) Μαὶ. 
ἰ.2. Τν 8 δονογοίχῃ οῃοϊοθ ὈΥ ΑἸπιϊσ ἐν αἀοὰ 
(δσ. χὶχ. 15: θοιι. χχχὶϊ. 8), 88 δῇὸρ υπὰουδίεά 
ἰλοὶ, δὰ ῥτοοῦ οἴ ΗἰΪ58 ἴον ᾽8 οΐϑθη τοΐογσγοά ἰοὸ ἴῃ 
ἰδς Ῥεαὶη5 (4. Ψ. ΧΧχὶϊ!. 12. χν. δ; Ἴοχχχυ. 8). 
Εδησο τλοῦῦ τοάθγῃ Ἵσροβιίονβ, ᾿ἰκὸ (86 οἷον 
γεγβίομϑ, υπάογοίδηὰ ἰμ6 ἱπιρογίθοι ἴῃ σὑϑῦβ. 8 
δυὶ 4, ὧ5 βἰδιίης δἰϑίοντῖο ἔδοίν, ἃ Υἱοῦ τ Βἷο]ὶ 
δοοογὰβ υυἱεἷν το. 8, δη ἐΐθ ἐγ ρδηὶ 0296 οἵ 
ἰδ6 βοῦς. ΤῸ βιαίοιηθηΐῖ, ΒονΟΥΘῦ, Ὦ88 ποῖ 8 
διβίοτίο ἔοταιν, Ὀὰὶ 18 γαῖ μοῦ 8 ργδί βίη ζΘΏΘΓΑ]:- 
ζιοθ. Το οοηϊοηί8 οὔ γοῦ. 4 δοηθ δ 6 8080 
οὗ τοῦ. 8, ρΡγο Δ ὈΪγ, Ὀδσαῦ8ο ἐμ 9 ροδδβϑββίοιιυ οὗ 
τἴ88. ἰδῇ μανίας Ὀθ6α ἴῃ ῬΟΡΙΙ, ψγὰ8 δβοουγοὰ ὈΥ 
(νά 5 ἱπιεγροδβίτίοη. 7116 οἷἀ6Υ δοτημηθηΐδίοῦϑ 
(4130 ΟἸαυϑ, ϑιϊ6γ) ἰαἶκο 9 ᾿πιρογίθοιϊβ ἴῃ 6 ἔαί γο 
ΟΓ Ορίδιῖ το βοῆβθ, δη οχρίδίη νοῦ. ὃ 83, 8 δ 68- 
ϑἰδη]σ ῬΤΟΡΒΟΟΥ οὗὨ (6 ἔαΐϊαγο αἴονΎ οὗ Θ᾽ 8 
ῬΞορ]6, οχργοϑϑοά αἶ80 ἰῇ: Ὑου. 4, ἰῃ 16 ἤοσγι οὗ 8 
αἰϑὴ, ΟΥ 85 ἃ ὑσοιἶδο ἰδὲ αοὦ που]ὰ ο'οο086 (9 
Βοδί θη 88 δὴ ἱὩδογ δῃο6 οἵ (815 Ρ6001]6. Βιυιὲ 68 
86 ἴοτπι οὗἩ ὀχργοϑβϑδίου ἰ5 ἀἰδδγϑθηΐ ἰῃ δ. ἰΐ. 8, 
διὰ ἰμ6 ““σμοοδίηρ᾽ ἴῃ ἰμὶβ σοππηροίΐϊοη ἰδ 
οὐλοδιϊοπαῦϊο, Ηυρίοϊἃ ῥγοροβοβ ἰο γτοδὰ 2Γ1" 
ἰυδίεοὰ οἵὗὁἨὨἁΜ ἹΠ3᾽ ἱ. 6. ΤΥ Ηθ ΘΌΪαΓκΘ ΓὉΣ ὯΒ οὔν 
ἰὩδβετ ἰδῦδο τὶ ἰμ6 βυδ) υχαίοαὰ Ῥεοορὶο οὗ ΟδΔ- 
Ὠ8Δῃ. 

Ῥεβονη: ὕονβ. 8,4. Τθοτο 9 σοη δὶ ΔΕΥΔΌΪΘ 
ΔΙ ΠΘΌΥ ἴῃ 86. 1ϑδοιοτὶϊγ ὀχρ δἰ αἴης [686 ΥΘΥΒ68. 
ΤΌΟΥ δοθῆ, αἱ δγϑὶ εἰσι, ἰο σοΐοσς ἰο (ἢ ραϑβί--- 
ἰοῖμ ἀοϑιτασίϊοι οΥ̓͂ (6 Ομ δΆμἶ 65 δηὰ {Π6 68- 
(Δ Ὁ] δππιοηὶ οὗ [5τϑδοὶ ἰη (ἢ 6 τοι ἱδβοὰ ᾿ημοτ ἴδ η 66. 
8ο 1806 [ΧΧ, ΦΖοτγοπιο, Ὑ]ᾳ.. Οαϊνίη. [Ψαϊ πον 
[Δ Κο8 (6 ἢγϑί τοῦ ἐείωγε. Ουὖυν γεγδίου τοῆ- 
ἄετϑ ὈοΐΒ δ Γμίησγε. Ηαρ[ςο]ὰ ἐγαηβ᾽αῦθθ οὶ 88 
ορίαϊοες, δὰ ἴῃ 6 6886 οὗἩ ἰδ6 τοὶ Ὑϑῦῦ δὶ 
δεοῖηβ τοαυἱγεά ὈΥ 180 ἴογτι (Ὀυὐ 8690 6. 1. 9).--- 
᾿Αϑοοτήϊηρ ἰο (δἷ8 νον "' [6 ἐπ ΒΟΥ Δ 66 ̓᾽ σδηποὶ 
Τείεν ἴο ἰπ6 ΗοἾΥ [,δηὰ ἱπιπιοαϊδίοΥ, Ὀὰὲ ἴἰο {86 
Βδιΐουθ τὴ αὐτοῖο 6 χαϊῃοτοά ἰαῖο ἰ(.--- 6 0 
ἷδ, ΒοΤΟΥΟΣ, ἃ ΟΠ ΟΕ δι}}1, ουθὴ τὶν (ἷ8 6χ- 

80ὅ 

Ρ᾽αβαϊΐοη. Τῇο τογὰ ““ οἴ)0056 ᾿᾿ 18 ποῖ (6 ποτὰ 
ὙΘ0 Βδοι) ἃ οσροοῖ. [Ι{ βϑϑῖῃϑ δινκνιγὰ (0 ΒΑΥ͂ 
“ὁ ΜαγΥ [9 ολοοεε,᾽" εἰς., ᾿τιβιοιὰ οἵ "" ΜΑΥ ἢθ παζὰ 
189 παιΐοηβ οὖν ἱπμογίδοσο.᾽ Ηδηοθ Πυρζοϊά 
ῬΤΟΡΟΒ6Β 0 Τοηδ (60 δῦονο), Ὀυ0 {Πογ 15 Ὧ0 
ΒΌΡΡοτί ἴῸΥ 8δ06}]1 ἃ Θου͵οοσίαγο οἰ ΠΡ ἴῃ 188., ΟΥ 
γογβίομβ. 1 δῖ ἱποϊϊ πο (πογοίογο 8 Επνα]ὰ, 
Ηεης., Βυηδοὴ ἰο ἰακὸ ὈΟΓ νου Ὁ5 8.58 μγεδεηίϑ 
(ν ἱοἷν {86 ργονίουβ δοηῃίεχὺ βδθθῃ}8 (ὁ Τοαυ 6) 
ΟΊ ΒΟΥ 85 γοίογγίηρς (0 ἃ τοοϑηὶ δοί οὔ αοἷ, οσ ἴο 
ἃ σοπῃἰἱπυθὰ δοὶ.--ὖ. Ε.] 

γεῦβ. ὅ-9. Θο ἰα ξοῃθ τῷ υἱὲ ἃ δβουῖ. 
Τὴθ αἰθρίου οὐ οἷ δ ροῦγεῦ οὔ ϑδυί ἰῃ βρϑοΐδὶ 
δυαάρσιιθηὶδ δηὰ ἀο]γογαησαβ ἀρ ἀοϑογὶ δοὰ 888 
“4 ἀοϑοθῃαίΐηρ ἔγομι ΗΪ5 (ὨΓΟΏΘ : ̓ 80 θη ἷδβ ἀ6- 
δὶ αᾶνὸ ὈΘΘῚ ΔΟΟΟΠΙΡ 5864, Ηθ 15 δαϊὰ ἴο “Σο- 
ἰαγη ̓" 1τ΄ο ἰὑ (ὅοῃ. χνὶ!. 22; 70, χὶ!!. 20 ; Ῥπβ. υἱΐ, 
8; ᾿Ιχνἱἱ. 10). Τ|ν15 [ΠγοπΘ “δῖ κῃ ἃ πα ΠἰΠπ|6ὰ υρ,᾽᾽ 
([8. νἱ. 1), 18. 8 βυπιῦοὶ οὗ Η᾿8 πηΐνογβαὶ ρσουθγη- 
τηθηΐ (18. ᾿ἰχνΐ. 1 ; Ῥμ. οἱἱὶ. 19), δηὰ 88 ἰἰ 5 Ο οὐ 8 
(Ὠγοῦδ, ἰΐ ῬΓΟΡΟΥΙΥ ἰΔ}κ65 (π6 ργοάϊσαϊο " ΒοΙγ,᾽» 
Ἐκ (89 ἰοτηρ]ο 'ἴπ Ῥ58. νυ, 8; χὶ. 4. Τ}18 ὅβοθῃ- 
δἷοπ, ΟΥ' “ κοίϊηρ ι0᾽ ἰδ δἰοηἀοὰ ὉΥ (89 ἦογῖμὶ 
νοΐϊσοδ οἴ (1Π|6 ἀε] νου θὰ ρϑορὶθ, αηὰ (ἢ 6 πηιι8ϊο οὗ 
ἰγυαμπιροίβ δπὰ οοταοίβ (Δ πι|08 ἰΐ. 2; 8. σου. θ; 
1 Οἤγου. συ. 28.) Τ}1ὸ δο]ε ταί ου οὗ {1118 ΥἱοιοΥῦ 
Ὀόραι (2 Οἰνόῃ. χσ. 26), ἴῃ (ἰ16 υα]]οῦ οὐ Βογα"- 
ΟἾΔ} (να ἸΠογ οὗ Ῥγαΐβθ) 88}8}} δσοριἷπὰθ πίϊδους 
οοδδίης. [0 ἰ8 ἀοδίσηϑα ἴὸ ἀνά Κοῦ ἰὴ (6 Ομ ατ οὶ 
ὃ Βρ᾽ γἰἰὰα] ἔγαπιο οἵ πιϊηα ὈΥ͂ Π]6Δ 8 οἴ ἰπϑί οὐ ν9 
δὰ ἀονοίϊ πα] Βοπ ρ5 (Μ45}{}} 8 ΘΥΓΟΠ ΘΟ ΒΥ ἰδ ἰκοη 
88 δὴ δυοτῦ ὉΥ δορί., αὶρς,, ἀπὰ βοπὶὸ οὐἰ᾿]68), 
θὰ ἰο ῥγοάμοο ἴΠ6 δΒαπιὸ οἴἶοι, ὁ ἐπ ο86 ΘΟ 6 1168 
Ψ0 δανίης Ὀδοη αὐἀπλ το ἰο ἰδ6 Ὀ]οβδίης οὗ 
ΑὈτγδμδ, μανὸ Ὀθοι, ννἱ ἢ {16 [5γας}}68, σΟΙ 80] }- 
ἀδιοὰ ἰπίο {89 ὁη6 ΡθοΟρὶο οἵ Θοὐ.--Τὴ6 ποτὰ 
“ὁ Ῥχίπμοο5᾽ τοῦ. 9, ἰα ἰο 6 ἱδΚοη ποῖ ἰῃ 8 το] 
Ῥυ ἃ Ρο] ἰ684] ΘΒθὴ86. Τ11680 “ῬΥΪΏΟΘΒ᾽᾽ δ8Γὁ6 880 
ἀρϑὶηδίοὰ ἃ8. “88 161415,᾽" {ἰ. 6. Ῥτοϊθοίουβ (ΗΠ 08. 
ἷἱν.. 18; Ῥϑ. Ἰχχσχὶν. ΤῊ Ἦοτο ὑπο δ ΓΘ 8880Π)- 
Ὀ]οὰ ἰο ἀο Βοπιακζϑ9 ἴῃ (6 ἤδ)6 οὗὨ (86 1} ῬΘΟΒΪΟ,-- 
ποὺ ΒΟΤΝΘΥΘΥ 88 ΘΟπαυογοὰ ῥγΐίῃοθδ, ποῖ Β ΡΥ 
ἰο ἰδίζο ραγὶ ἴῃ (ἰμ9 (γἰαπιρ δαὶ ζοδιϊν (168 (09 
εἴα, Ο]58.}), ΠΟΡ Βἰ ΠΙΡΙῪ 10 γα {Ὁ {86 οἱΘοίίοη οὗ 
ἃ κί 88 ἰῃ 2 ἕδη. υἱ. 1,2, (β οββῃ.), Ὀαΐ [0 πιαῖκθ 
(πεῖν Λοϊηὺ δα ϊϑβίοη [10 (ἢ 6 σονογηποηι οὗ 6οα, 
δηὰ ἰο οοηΐδθβ {ποτ ζ6]] ον 11} τῦϊΠ}} Η16. ῬΘΟΡΪΘ6. 
ΝΟΙΒΟΥ ΒΟΡΘ ΠΟΥ ἴῃ ΥΟΓ. 3, 18 ἴῃ 6 γ0 ΒΥ ΓΟΙΌΓΘΠΟΘ 
ἴο δ Βθαἀδ οὔτδο 96» 18}ν ἐγ 068 85 (ἢ 9 “ 8}}}6]8᾽᾽ 
οἵ (ο Ἰαπὰ ((Ἰον., αββθη). ΤΟ ἐν ΠΟ ποορὰ οὗ 
ἰηβοσιίης ὉΡΣ Ὀείοτο ὮΡ ἡ. 6. τῖι (89 ΡοΟορΪΘθ, 
(Ηἰις., Οἷ8.}); πον οὗ ἰδ γοούϊης ὮΝ ΠΝ (80 
(αοά οΥ̓͂ ΑὈταβοιη (ΟἹ άοσ γ  γβίοηβ οχοθρὶ (}18]ἀά., 
85γτ., Εἰηοδὶ, ΕἸ]αμΐη, Ἐν α]). ῃῬο ἸΩΔΥ δοί 
ἰγη πδ]δίο “10 {0 Ρϑορὶθ᾽᾽ ((εἷν., δπᾶὰ οἱ 678), 
ἩΒΟΙΠΟΡ τὸ ΒΌΡΡΪΥ Ὁ ΟΣ ὑς, (ἀοἷον, Βοβϑῃ.), 
ΟΥ ἰαῖκα ἰΐ 88 8ῃ δοουδβαίϊγο (ἢ ἢ ρ.). Το βαΐοδι 
ἯΔΥ δη0 τηοϑὲ δοσογάδηϊ νἱἢ ρσγητηαὶϊοα] γα168, 
ἷ8 ἰο τοραγὰ ᾿ἰΐ δβ ἴῃ Δρροβι(ΐοη (ϑυπι., 6;., ΄. 
Η. Μίολ., διῖαν, θὸ τοιιο, Ηυρΐ.). 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΑΙ͂, 

1. ΑἹ Ῥ6οΟΡἾθ ἂῦὸ 68] 6 ἃ ὑροῦ ΒυΠ}ΌΥ ἰο δογ9 
δηὰ ἸοΥ ΤΥ ἴο ῥγαΐδὸ αοα. Θοὰ ἷ8 [86 ΚΟΥΘΓΏΟΣ 
οΥ̓͂ (6 νὶιοΐϊο τνοῦὶὰ, δηὰ οὐ 4}}] 118 ἀοιηϊΐ 088, 
Ηἷβ οτππὶροίεῃς οί ῥσούο ἰπδὶ ΠῸ γσοΐθ8 ἱπ α]} 
Ἰαπά5, (δδὲ πῖιἢ ἃ τὰ ΧὨ Βα δηὰ ἰη ἃ σἰριῖ- 
Θοι8 ὙΑΥ, Ῥυπΐδθ8 δα ὑγοίθοίβ, οδϑὶϑ ἄότη δηὰ 



806 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝΡ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙ ΜΕ, 

1Πϑὰρ. 4158 αοἀ᾽ 5 οβοβθῃ ρϑορὶβ ἃγε {86 βρβοΐδὶ  Βοπ|6 ΒΟ: 58, δῃὰ {9 δουμπὰ οὗἉ ἰσυϊηροίβ, ἐ, 4., (89 
Σοοϊρίοπίβ οὗ ἰμ6 Ὀ]οβδίηρβ οὗ Π|ϑ σονογῃπθηί, 
{86 ἂγῦὸ Ὀουπὰ ἢγβί οἵἉ 8]} ἰὸ σαΐβθ {89 βουῃηὰ οὗ 
ἐνὶ ἢ, δηὰ ἰο ἰη γί δηὰ ἱπδίσιιοῦ οὐ 6 Ρ πδίϊ 0}8 
ἰο οἷ ἰπ ὑπο» Βοηζ8 οὗ ρῥγαί89θ, δηὰ 0 ΒΟΣΥΘ 89 
1οτή. 

2. Εδοὶὶ Ὀϊοβϑίης δηὰ χογοϊαίίΐοῃ οὗ αοάὐ ραίνοῃ 
ἰο Ηΐβ8 Ομυγοῖ ἰβΒ δὴ οσοαβίοι ἴθ᾽ ἃ ὈΥπιη οὗ 
ῬΓδῖβο, δῃὰ ἃ ρσγαίο] δοη οβϑδίοῃ οὗ Ηἰβ σίου. 
Νονοῦ σϑῃ Β[6, ΠΟΥ͂ΘΣ ἄδλτα Β89 ζογχοί Οὐ Θοῃσθ8] 
ἀπο ἔασὶ (μαὶ ΗἾ8 Ἰονθ 8 6 σγοιηά οὗἁὨ ΒοΣ 6]60- 
ἐΐοη, δὰ ἰδ οαι.86 οΥὈ Β6᾿Ρ Βα] γαϊΐοῃ. Βυὶΐ β89 :θ8 
ΘΒρθοΐα ΠΥ υτχοὰ ἰο κὶνο ὑμδη}κ8 τ ὶκ ποαγί, Βαπὰ 
δι νοΐϊδθ, θη αοα ποῖ ΟὨΪΥ αἴνοθ ΠΣ ΥἹΟΓΟΥΥ͂ 
ΟΥ̓́ΘΣ ΒΟΡ ΘηθΙἶ68, Ὀυὶ 8180 ρῥγοίθοίβ δῃὰ ΘΟ ΗΣ ΠΝ 
δον ἰπ {δ6 Ῥγοιηἶβοα ἱπμοσιίδησθ. ΕῸΣ ἱμου Ὁ 
αοἀ πρᾶῖζο8 δὴ δοίιιδὶ χουοϊαιΐοη οὗ Ηΐ8 τηϑδ)εβίυ, 
δὰ ββονϑ ἐπὶ στ }}10 σταοϊου ΒΒ} Υ Θομἀοδοοπάϊης 
ἰο Ηἰἶ5 ρεορὶο, Ηδ 5ι1}} ζούθγῃδβ 'μ9 Ὑου]ά, ου Ηΐδ8 
᾿ιΘΑΥΘΗΪΥ͂ ΤΠ ΓΟΏΘ. 

8. ΤΒοΓΟ ἰθ8 ἃ αἰδιϊποιϊ οι ἰο ὃΘ Ἰηϑδἂθ Ὀοίτν θη 
Θοά᾽ δ ζϑῆογαὶ σονογυιηθοῦ οὗ (μὴ 6 ψοτ]ὰ, δηὰ ἐπὶ 
Βροοΐδὶ ομϑ-εἰῆθ {ΒΘΟΟΤΔΟΥ .----ν ἷοΒ Ηθ οδἰδῦ- 
᾿ἰϑββοὰ οὐ οαγίι, ἱῃ δηὰ ἱβνουχὶι (6 βοοὰ οὗ 
ΑὈτδδδαι. Εν ἴῃ ἰμ6 ἱπιρογίοοί δηὰ ἰγρὶοδὶ 
ἕοντα τν ἱοἢ 1ΐ ἀββιπι|68 ἰῃ ΟΙά Τδδίαπιθηΐ ἰδίου Υ 
ι18 8 ἀεβογι ροὰ 88 Ηΐβ ἀοδοοῃμάϊΐηρ ἰο {86 δασίὶ, 
δηὰ 1158 ἀβδοοπάϊηρ ἰο μβϑαύθῃ. 718 ἐμβΟΟΣ Δ Υ, 
ἐπεὶ συϊδοδηὶ 88 ψὰϑ ἰ(8Β οὐἱαὶῃ ἰὰ βγϑϑὶ ᾽δ8 8 
ἩΟΣ] ἀ- οὐ Ὀγδοίηρ ἀοδιϊηδίΐοη. [1 8881} χαῖ ον 
ἰπίο ἐἰβ0 17 411 παιϊίοπδ, γγο, 88 ΟΏ9 Ῥ60}]9 οὗ Θο 
88}8}} βοστο δηὰ δάογϑ ὁη9 8δηἀ (89 Β8016 ὨΘΑΥΘΏΪΥ 
Κίηρς; διὰ {μοὶ Ῥσυῖ πο 68 Β8|8}} δοσοιιρὶ δ ἔπ 080 
ῬύυγΡροβοϑ τοι αοα 88 ογἀδϊποα ἴο᾽ ἔμθτα, υἱΖ., 
ἰο Ὀ6 πΠ6 Ἰεδάογβ οὗ ἰμοἷσγ ῬΡβορὶϑ ἰο βαϊγαίΐοῃ, διὰ 
ἰδεῖν ῥγοϊθοίοσβ ἰῃ (δ) βοσυΐοο οὗ αοά. 

ἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ἩοῪ βουϊὰ (86 ΟἸ αΓΟ ΟΣΧΡΤΟΒΒ ΒΟΡ σταίϊπἀθ 
ἔον (}Ὸ τ απρδηΐύ δβοθηβίου οὗ ἰδ [,ογὰ ἴ---Νοί 
ὉΠ|Ὶ}} ἰμ6 Ἰοχὰ Π88 εοἰοοιοὰ ἰδ6 ἀοδίχα οὗ Ηἰ 
δοίης ἀονη ἰο (86 δαγί, ν}} Ηδ δδοοπὰ δραΐῃ 
ἴἰο Ηἰβ δαυθη (ΠΣΟ0Π6.---ΑἸΙΒουσῃ αοὰ 8 (9 
Τιοτὰ οἴ ἔπ ὙΠΟ] νον, γοῖ ἰῃ σοηἀοδαορηδβίοι ἰο 
Βυπιδη πδηίβ, Ηο 8]}}  ονγ8 Η 18 Κίη σάοτη ὁη. Θδσίῃ ἰὸ 
Ὀορίη ἴῃ (μ6 ἔογπι οὗ βογνίϊαἀθ. ΤὨουρἢ βιηδ]Ϊ 
δηἋ {66 ὉΪ9 ἰπ ᾿(8 Ὀαρσίπηΐηρ, (89 Κίηχάοιι οὗ αοὰ 
ὙΠ} υἱοιοσϊουϑὶν βδργθαὰ ἱἰἰβοὶῦ οὐὸῦ ἰ6 ψ 1010 
τοῦ ἱα.---ΤῊ ὁ Οοὐ οἵ Αὐτά 85 Ηἶδβ ἱβγοῦθ ἰὴ 
Ὠοδνθῃ; γοί Ηθ νἱϑὶιβ 8 βϑορὶθ ἔγοτι ἐμ 6ῆ66, 
δὰ τυΐο8 (6 ν μο]6 πουϊὰ. Τ}6 ῥρσαΐβοβ οὔ ἀοὰ 
Β)ιου ]ἀ Ὀ6 ποῦ οηἱγ Ἰου δηὰ οἰ θοῦ], Ὀὰΐ Τοη- 
ἀογοά ἰῃ δυσὶ ἃ ῬΔΥ 8180 68 (0 ἰπϑίσυοι δηὰ οαἱΐγ, 
--οὶ 1 τδᾶῦ 4}} ταθὴ που]ὰ Ἰοΐπ ἰπ (89 ῥγαΐβο οὗὅ 
6οά,---ἰΠαὶ 41} ῥγίμοοβ ψουϊὰ Ὀἱπαὰ ἐπθτηβοῖγοβ ἰο 
{πο βοσυὶσο οὗὔ αοἀ; δηὲ ἰδπδὶ 8}} Ῥϑορὶθ πουϊά 
δοίηθ ἰορϑί ΠΥ 85 {86 Ῥϑορὶο οἵ Θοὰ.---Ν ιΐοηβ 
Βιουϊὰ ποὶ ἔογχοῖ ἐμηφὶ αοἀ ἰια9 ογἀαϊποὰ συ ΐοτ8 
ΟΥ̓́ΘΡ ἰδαπὶ; Ὀυΐ ΤΌΪΟΤΒ βῃῃουϊὰ ΓΘ ΘΙΏΌΟΣ ἰδ δαὶ 
ΠΟΥ πᾶτο ἃ Τοτὰ ἴῃ μδάνθη, πὰ 4 ἀυ(Υ (0 Ρ6γ- 
ἴοτγτπι οὐ οϑγίϊι, δηὰ μαὶ ἰδδὺ οδῃ ἀἰδοδαγζο ἴἰ6 
ἸδιιοΥ ῬΓΟΡΘΥΪΥ͂, ΟὨΪΥ ὉΥ Βουνϊηρ (6 ΖΌΓΣΩΘΓ.--- 
ΤῈ9 Ρεορὶθ οἵ αοἂ πᾶ ν6}} σοῦ ορ σταίϑίι] 
ΡῬΓδίβο (ο (μον οι Ὺ Κίηρ, ἴον ΠῚ8 Ἰονο 8 (89 
Ετουηὰ οὗ (πεῖν οἱοοϊίοη, πὰ Ηΐδ ῥτοίθοϊϊοι ἐδ 6 
Ρὶοᾶγσο οὗ {πεῖν βοουγίγ.--- 1 ΗῈΒ: Α ΡΓΟΡΏΘΟΥ 
σοποογηίης ΟΠ νθὶ, (δὲ Ηθ βῃουϊὰ ἀβοδπὰ οἱ 
κἰχσῃ, ἀπά Ὀαοοπιβ ἃ Κίηρ οὗ (86 Ὑ μοῖὶα νου], ποί 
ὈΥ πιθὰμ8 οὗ (0 βυνοσὰ, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ ᾿δτουρὶι αἰδὰ- 

ὁογίαϊ ῥγϑδοϊιίης οὗ (ἢ 6 Οο5ρ6]. 
ΒΤΛΒΚΕ: ἸΤθουρ οὐγ 8. 8:)8}} ρατί οὗ τηδηκὶ πὰ 

δάογοβ 799}85 85 ἴμο0 Κις οὗἨ ξτδοθ, Π 19 πδυοῦ- 
{Π 6 1685 Τοτὰ οΥ̓͂ (ιο υἱΐνοτβο, δὰ νν}} δ Β6Γ6- 
δον ἔΌ]Υ γσονθαϊοὰ ἃ5 διι6}}.-- - 6 ἰεϊ ηράοηι οὗ 
(815 νου] ἃ μ85 18 Ρ] θα ΒΓ 68, 88 ν70}} ἃ8 186 Κίηρ- 
ἀοτα οὗ ΟΒτίβί, δὰ (μο86 οὗ 186 Ἰα το Υ Το ὈΥ [87 (10 
ὨΟὈΪοδί δὰ τοί ῥγοοίουϑ, βίῃοοθ ἐἢ 6 σοΙῃθ ἔγοῦι 
6οά, δῃὰ 88}4}} δβάιτσγε (μγουρθοαί οἰ γα γ.---Τ ὴ8 
ἱῃδοσαησθ ν ΐσἢ αυὰ καἶγοβ ἰο ΗΪ8 ζαϊ ἢ} ομθδ 
8 {89 φ]ογίοιιϑ Ὀϊοβϑίης οἵ Φδοοῦ, ΟΣ 8}} μ6 ῥτο- 
το ἶβ68 οὗ ἰδ Κίπράοπι οὗ ξΥΓδ69 δηὰ ρΊΟΥΥ.--- ΤΠ 18 
δ ΠΟ βγθαίοσ ῬύΓΡΟΒΟ (0 Ἦ ἰοῖὶ Τηδῃ σδἢ ΔΡΡΙΥ 
᾿ 19 ΣΘΆ80η δῃὰ ν᾽ βάοπι,, ἰδδὴ ἰο οοῃδβίδης τη 60 }18- 9 
(ἴοῃ, ΒΟΥ ἢ ΤΔΥ͂ ᾿ἶνο ὰ Βοηοτ Ὀοίογτο ἷ8 Ὀϊτίη8 
Ιμοτὰ.--- ΒΟΓΟΥ͂ΟΡ Ῥὸ ἸῺΔΥ Ὅθ ἯΘ6 8ΓΘ δ(}}} ἀπ ον 
119 ΒαρΓομο γα οὗ Οοὰ.---Τὴ Θο5ρο] ἀοαβ ποὶ 
ΔΌΟ 5 (Π6 οΥΓά6Ρ οὗἨ πΠΟῸΪΠΥ ἐμαὶ Ὀθατδ δι ἐδ] 48 
δη ποϊπιοίβ, Ὀυΐ (080 Ὀοϊοηρσίης ἰο ἰὶ ΒΒ ουϊά ὉΘ 
8}} (π9 τῆογο ἱπίθηὐν ἴο Ὀδοοῖλθ δπὰ γοιημδίῃ ἴδὶι}- 
ἴα] δι )]θοίβ οὗ (80 Κἰηχάοπι οὗἨ ΟΒγίϑί.---ατοδὶ 
Ἰοττῖϑ. οἱδὶπι ἰο Ὀ6 διασῖι, ““ ΌΥ {δ0 ργδοὸ οὗ Θοά:᾽" 
ἴον (π18 γοδβϑοῦ, (πο δοιὰ τ Ὁ]9 {ἢ δ  γ68 
υηὰον Ηΐ8 πιϊ αὶ Υ πδηά, βμουϊὰ ἴον δῃἀ ΒΟΠΟΡ 
Ηἴται δηὰ Ηΐβδ ποτὰ, δὰ ββουϊὰ Ὀ6 δ πυγδίης 
δι Υ8 ἰοὸ Ηΐδ ΟἸνεγο ἢ. 18. χὶὶχ. 28.-- -ΟΒΙΑΝΡΕΕ: 
ΒΥ πιραϊίαιϊΐοα ὑροὸὰ ἰδ ΠΩἸΟΥΥ͂ οὗ ἰμὰ 1ιογὰ, 
νὸ Βιοιϊὰ ἱπάθϑά Βα ΙΥ ἀπὰ ονοάϊοπ })γ δυὺ- 
τοὶ ἰο Ηΐτ, δὰ ὑπάον 4]}] οἱγουπμηδίδῃσοβ βϑοὶς 
Ηΐϊ8 αἱὰ.-- -ΒΕΙΝΈΟΚΕΒ : Α ὑμδηϊαρίνίηρ [ῸΣ 
Ομγῖϑι δ Κίηραάοτχῃ, βηὰ 18 ΘίΘΓΏ Δ] Βρί τὶ] ὈΪ688- 
ἴῃ χ8.---ΕἜΈΑΝΚΕ: ΤΠ ββδάον οὗ ἰδ ΟἸὰ Τοδβία- 
τηθοῖ γῬοϊΐηὺ (ο {116 ΓΔ] ἰἰ 65 οὗ {δ6 Νον.--- ἢ κν- 
ΒΟΗΕΙ: ΟἹ Κίηρ οὔ ἰδο πνου]ὰ, σγϑηὺ ἐμδὲ 84}} (86 
Πδ(1008 οὗ 89 δαγί ἢ την Ὀ6 σοηγογίοα ὑπίο ΤΒ66, 
ἰβαὺ ἯὋὸ ἸΠΔΥ͂ ΤΟΠΟΘΥ (πη Κ8 ἴοὸ ΤῊΥ Ὠδῃγ6.-- 
ΕΒΙδΟΗ: Τη9 ἀδδιᾳπαείίϊοη οὗ ῥυΐῃοοβ 88 "" δ} 6148 
οὔτ 6 οαγίι,᾽ βου] χϑπιϊϊηὰ σΣυ]Ὸγ8 28 νγοὶ! 88 
Βθ͵εοῖα οὗἩ πεῖν τοδβρϑοιΐγο ἀυί 1 68.--- ΒΙΟΗΤΕΕ: 
(ΒΔ ἢΠγ ΒΙ1Ό]16). ΑἹ] πϑιΐοπβ 8.}8}} ΒΏ 4} βυσγουπὰ 
1886], 8Β 8ἢ ΟΥ̓ οὩὶ.---Τ ΘΙ ΟΕ: 1789. φδν ἢ 
ὈοΪου 8 ὑπο ἴμ6 Τμοτὰ, (πουχὶ 115. ἐπ ΔΌΣ Δ 8 
αν δἰ μοτῖο πορϊοοιοἀὰ ἰο ἀο Ηΐπὶ Βοιμδμο.--- 
ΟΥΕΝΤΗΕΕ: Οοα᾽δ ἀομιϊηΐου οὐοῦ ἴῃ 96 ὙδοΪθ 
σοσϊὰ 18 ργοδομπίθά 88 ἴΠ6 ρτουπὰ οὗἁ ἸΟΥ͂ : (86 
οσσϑβίοις (ἰδὲ 0818 ἐξ ουἱ 8 {8.6 νἱοίουυ οὗ αοά᾽ 8 
ῬΘΟΡΪΘ ΟΥ̓Κ ἴ86 Βεδίῃϑῃ ; δῃὰ {1Π6 σϑβ]ὶ οὗὁὨ {μῖ8 
Υἱοίοῦῦ δπὰ ρστγαδίοί(} ἴον, 18 {16 ἱποτοηβεὰ οοσ- 
ἰδ Υ οὗἩἨ (ποῖ ο] δειἰοῃ.---ιξρπιοι: Το οὈ͵θϑοῖ 
{πδ δ ΚθῺ8 ΟΟΥ ἀοὸροθί δῃὰ δἰθυθαὶ ἸΟῪ ἰδ δὲ 
0506 ἰδ6 ϑαρτεπιθ Μδ θυ, διὰ ἃ δοπβυπιίης, ἦτο 
ἰο 8}} Ηἰ8. οὐδίϊπαῖθ 1068.---ΤΑ ΒΕ: Α 64}} ὑροη 
δἷΪ Ρ6ΟΡ]9 ἴοῦ ἃ βοπᾷ οἵ ον ἰο 15σ8 6] 8 Θοάᾶ, τδο 
ὉΥ ΗΪ8 νἱοίοσΥ δηὰ δβοθῃβίοῃ οἱ Ηἷρ} δ ρσγονδὰ 
Ἠϊ 56] ἰο Ὀ6 Κίμρ, ΟΥ̓ΣΡ 8}} {π6 Θασί, δι ἃ ΟΥΟΡ 
(89 681 6. 

[ΗἘἙΝΕΥ : Ηρτο 188 ποορῦδι] σῦ]Ὲ. ὅν. 7. ϑὲ 
ψὲ ρταΐδεδ ὐἱδι μηἀετδίαπαϊπ. 1. Τα οἸ]Π σο πη γ;. 
88 {Π089 ἰμδὺ ἀο γΟΥΒΟΙΥΩΒ ὑπαἀοτβίδπα ἩΓΕ 
δηὰ ἴοΥ πδδὶ ΤΟΘΒΟΏΒ γοὰ ῥγαῖβθ Θοὰ, διὰ 
Μη 18 ὑμ6 πιοδηΐης οἵ ἴΠ6 βουνυνίοο. ΤὨ 18 ἰθ ἐμὸ 
αοβρθ6ὶ γυ}]ὶὸ (1 ον. χὶν. 16). 70 δὶησ εοἱίλ ἰλε 
ερίτίς ἀπά (δὲ ὑπαάεγείαπαϊπρ αἷεο. Τὶ ἰΒ ΟὮ]Υ σὶϊἢ 
π6 Βεατὶ (δὶ ψὸ Π|8Κ6 τηοϊογ υπίο [6 ΤἸιοτὰ 
ἘρΡὨ. ν. 10. [{ ἰβ ποῖ δῃ δοδσορίβ οἷο βεγνίςο, {ἢ 
6 ποὺ ἃ ΓΕΒΒΟΏΔΌΪΘ βογυΐοθ. 2. ᾿πβισιοιϊγοὶν : 
85 ([)ο80 (δὶ ἀαδβὶγ ἰὸ πα κὸ οἰδοσβ υπαογτείδηὰ 
αοὐ᾽ 8 ᾳἰοτίουβ ρογίθοι Ιοη8, δηα ἰο ἰφαοῖὰ (Ὠδτη ἴὸ 
Ῥτϑὶβο Η π|.- -θοοττ : ΤῸ ὈΠΊΎΟΙΒΑΙ δηὰ δΌβο]αις 
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βογεγοϊ ΖΚ Υ ΟΥ̓ ΘΌΥ ΒΟΥ Οοὰ που]ὰ Ὀθ ταοϑί ἐδττὶ- 
016 ἰο ΘΥ̓ΘΕΥ͂ δίπη 6 Ὁ, ΘΓ ἰἴ ποὺ κἀμπϊηἰδίογοα ὈΥ 
Πὶδ ἱποαγηαὶο ὅοο ἔγοπι ἃ τηογογ-ϑεαί; υΐ ΠΟΥ͂Ν, 
ἐν ἰδ ἰθγ τὶ Ὁ]90 ἰο {86 οὐδίϊπαΐθ ψουκοτ οὗ ἱπϊαυ 
δἰοῃο.---ΠἾ τὸ τὸ 9 σμοθθ Ῥ6ΟΡ]6 οὗ ὍΟοά, 
δυὰ Ηἰδ ἰουὸ δῃηὰ ζἴγϑοθ [ΑΥθ ζτυδθ 08 ΙΩ0Γ6 ΟΧ- 

σο] θοαὶ ὑμδη οὔν ὑπδο]ϊονίης ποὶρῃ ὈΟΥΒ, τ ΤΠΔΥ͂ 
ὈῸ βῦύγο Ηθ )88 οβόοδϑθῆ ἴὉΓ 08 ἃ ΙΟΓ6 ΒΟΠΟΓΔῸΪΟ 
Δα ὁχοο] ἰθὺ ἱπδογίίδηο9 (ἢ 8 8}] (μ9 Κί ρ ἀο η8 
οὔ 1160 ποῦ], δηὰ ἐμαὺ Ηθ ν"1}} ργορδαῖθ οἿἊ δου δ 
ἴον (8δὲ ἱμονὶδησθ, ΟΥ̓ ΘΥΘΣῪ ἀἰθροϑηδβδίϊοα ΒΘΓΘ 
0ὁῃ. ΘΔ Β.-πἷἰῷΊ͵. Ε.] 

ῬΒΑΙΜ ΧΙΥΊΠ. 

Α ϑοησ απά Ῥεαΐπι [0γ ἰδὲ 40π2 9 Κοταλ. 

Οτοδὺ ὦ [80 1.0ΕΡ, δῃὰ ρυδδι!γ ἴο 06 Ὀγαϊβοα 
ἴῃ {86 οἰ Υ̓ οὗὨἨ οὔν 6οά, ὑπ {86 τηουμπίδίη οὗὨ ἈΪ8Β ΒΟ Ώ688. 

2 Βεοδυ }} ἴον εἰϊζυδίίοπ, (ῃ9 οΟγΥ οὗἨ {6 Ὑ1|016 οαγί, 
15 ταουπί Ζίοῃ, οπ {μ6 51468 οὗ (86 ποχίδ, 
ΤῺΘ Οἰἴγ οὗἩ λ)6 γτοδὶ Κίησ. 

ὃ ασοά ἰΒ Κπονῃ 
ἴῃ Β6Ρ ρ8|8οθβ [ὉΓ ἃ σοΐιρο. 

4 τὴν Ιο, 186 ΤΆ Ε: ἀρὰν ΔΒΒΟΙΔὮΌΪΘα, 
ΟΥ̓͂ Ραβθοα Ὀγ ἰοροίδον. 

ὃ ΤΏΘΥ β80ν ὦ, πρδ' 80 ΠΟΥ͂ Τηϑγνο]]64 ; 
ΤΏΘΥ ΜΓ6 ἰγου 0164, απα μαδίορα ΔΎΑΥ. 

θ Εδδὺ ἴοῸΚ Βο]ἀ ρου ἔμθπὶ ἔπ 6 ΓΟ, 
Απά Ῥαϊῃ, 88 οὗ ἃ ψοϊηδῃ ἴῃ ἰγανδὶ]. 

Ἰ Ἰδοὺ Ὀγθαϊκοβί {μ6 Β8108 οὗἨ ΤΑΥβὨ 88 
ἢ δη οδϑί νυἱηά, 

8 Α8 γὸ δυο ἢοβΙα, 8ο βᾶγο 6 Β66 ἢ 
πῃ [Π6 ΟΥ̓ οὗὨἨ ΤΠ ΤΕ} οὗἉ Βοβίβ, ἰῃ (8 ΟἹ οὗὨ οὖν αοά: 
αοά γ111 ορ 8} 190 1 ῸΣ ουοσ. 6 δῇ. 

9 Ἧ ὁ μανϑ ἐβουρεὶ οὗὨἨ (δ γ Ἰονϊηρ εἰπάηοβθ, Ο αοά, 
ἴῃ [86 πιϊάϑὺ οὗ (᾿γ (ρπιρ]6. 

10 Αςοογάϊηρ ἴο (ΠΥ παᾶπι6, Ὁ αοά, 80 ἐδ (ῃγ Ὀγδίβθθ 
Τηϊο ἴδ οηἀ5 οὗ ἐῃ6 δαγίῇ : 
ΤῊΥ τσΐ μδηα 18 }} οὗἉ τἱρὐθοῦδη 688. 

11 1, τπιουπὶ Ζίομ γο)οΐοα, 
1κἱ {86 ἀδυρμύοιβ οὗ δυάδῃ Ὀ6 »ἰδά, 
Βοοδυϑο οὗ (ΠΥ. Ἰυαρποηΐα. 

12 ὝΑΙΚ δουΐ Ζίοῃ, δπὰ ρὸ τουηά δθοιιξ ΒΟΓ: 
ΤῸ] (86 ὑόν γΒ ἐμ γοοῦ 

18 Μαγὶ γὸ 61} ποὺ θυ] τ ΑΥ8, 
Οὐὐμβί ον ΒΟΥ Ρα͵βορβ ; 
Τμδὺ γα ΠΊΔΥ (6]] ἐξ ἰο (Π6 σοπογαίίοι [0] στην. 

14 Ῥὸν 
Ηδ ν}} Ὀ6 οὖν ρυϊάδ δυόπ απο ἀδαίμ. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

ΟΟΝΥΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΜΝΡΟΒΙΤΙΟΝ.-- Το ἱπίγοάπο- 
ἔοι, ἴῃ σϊσ (μ9 στοαὶ αοὰ δηὰ Ηἰδ ρσἱογίουβ 
ΟἿ τὸ ρταϊϑοὰ (γεγϑ. 1, 2), 18 ζο]ονσοὰ (τογβ. 

) ὉΥ ὁ ἀοδβογί ρίϊοῃ οἵ ἰμὸ ἀο᾽ νϑύϑησοθ οὗ (89 
εἰϊγ το ἰτοδίοποα ἀδηρον, οδθοιοὰ Ὁ 979980- 
τῶ, Ὑ8Ὸ ἀἴδρογβοβ ἰ(5 ἰογυ θα Θῃθπιῖθ8. ὙΈγ. 
9, 10 οοπίαία [89 Ἔχργοβδίοῃβ οὗ φταϊιαὰο ἴὸσ 

15 Οοα ὦ οὖὖἦ αοἀὐ ΖῸὉΓ ΘΟΥῸὺσ δηὰ Ἵυὐοῦ : 

{δῖα ἰπίογροδὶ ἰοη, ἩῊ 8119 ἰἢ τογ8. 11-14 (89 Ρ60- 
Ρὶο δ.ΓΘ Θσχδβοτίϑαά ἰο ζυδγὰ 8411 Ῥαγίβ οὗ {πὸ οἰἱγ, 
80 (αὶ 18 Βδίδι Υ πιαΥ ὯὍ6 τηδηϊζοδὶ ἰο 4]}, δηὰ 
ἐπὰ8 09 αἸΟΥΥ οὗἩ αοἀὐ ὃθ γτονθαϊοὰ ἰο οοιΐυς 
ξοπογαίΐοηβ, ἰο σοπᾶῆγῃ ἐμοῖς ἔμ ἴῃ ΗΒ 
υϊάδποοθΘ. Τοῦ δτθ ΙὩΔΏΥ Ῥοϊηβ8 οἵ γββϑῃι- 
Ὀϊδποθ Ὀούνγοος (680 ΥΟΥ868 δηὰ [8. χχὶϊ, 209-88, 
δυὺ (ΒΟΥ ἀο ποὶ ναγγδηῖ ον βυρροδίης ἱμ6 Ῥβδ] τη 
ἰο Βανθ Ὀθθὴ ᾿νχίζθῃ ὉΥ ἐμαὶ Ῥγορμοῖ, 8411} 1688 
οδῃ Ὑ ἱτπιδρίὶηο ἐμαί 9 δυϊ μον Ὀο]οηζοὰ ἰο (ἢ9 



808 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΡ ῬΒΑΙ ΜΒ. 

Ῥαυίν ἴῃ ορροϑβί(ΐοη (ἡ. 6. ἴο {πὸ ἀο] γοτοά οἰ), 
πηά (Ππαὺ ἴΠ6 οοσοαϑίου οὗ ἱΐ τνὰϑ (ἢ 5ἷορο οἵ 6τυ- 
ΒΔΊΘτι ὉΥ (ἰ0 8]116ὦ ἔοτοοϑ οὗ ἴ8τ86] βοὰ 3 γεὶα, 
ψ ἢ οἢ γὰ8 ΓΓυϑίγαϊοα Ὁ ΤΊ καί ῬΊ]οβον, (Ὁγοὰ- 
ποῦ, α 1)ὰυγ). ἥο δῦ υποονγίδἰη ΒΘΙΒΟΡ (86 
οσσαϑβίοῃ οὗ ἰὶ νγὰ8 ἐδ δβῖορθ ὮὉΥῚ ϑοπηβο οὶ, ἴα 
ἐπ ἰἶπιο οἵ Ἡοτο κί, (Ὁ αἰνίη, 6 εις, Ηἰιεῖρ, 
Ἐνδ]ά, Πυρΐ.), οὐ {16 ν᾽ οἴ ουΥ ραϊηθὰ ὈΥ οοβὰ- 
Ῥθδί οὐοῦ {16 δ᾽ θὰ κίπχβ Ὠδπιοὰ ἴῃ 2 Οἤτγοα. 
χχ., (Βυβοη., Ἠδηρεῖ., θ61.). Τὴο οἱάον Ομ γῖ8- 
ἰδ Θχροβί(οῦβ ΔΡΡΙΥ (6 Ῥβαΐπι ἰὁ0 1})0 Θἴθτμ δ] 
ΕἸΟΥΥ οἵ (0 δρί 4] Ζίου, τ 19 (86 ΒΔΌὈΙ 5 
ἴα κο ἰθὺ ἰο Ὅ6 ἀοδοτίρίϊγο οἵ Φογυβα]θπὶ ἰπ (δ 6 
Μοδδϑίβπὶο ἰἰπι68, δὕιοθυ 0806 Υἱοσίοῦυ Οὐ αος διά 
Μαρος. 
γον. 2, 8, Βϑδαιϊ 8) ἴοσ δἰταδιίοι (πη ο16- 

γαϊϊου.) Το (ΘΓ πὶ “ Ρογίθοιΐοη οὗ Ὀοααΐν,᾽" “89 
}0Υ οὔ {ἰν6ὰ ψν βοὶθ δαυίδ,᾽ διὸ ἰδίζθη 85 ἃ βίη βὶϑ οὺ- 
τ] ἶ 6 ὁη6 ἴῃ πὶ. ἰΐ. 1δὅ, ῬοΥμδρ5 τ ῖϊ τοῖοτ- 
ΘΠσ6 ἰο (1:8 ρᾶϑδαρο, δῃὰ 8. ]. 2; ἴβ. ἴχ. 1δ: 
Ἑσοὶ. χνὶ. 14; χχίν. 28. Τὸ ποτγὰ ἢ) ννὰ8 πιΐβ8- 
υπαοτγβίοοα Ὀγ [16 δποϊθῃίβ, Δ πα 8. ὙΥΓΟΏΡῚΥ ΓΘῈ- 
ἀογοὰ Ὀγ [αι μ 6 Ὁ, (αἴ Ρ ἐμὸ Ομ6]. κπὰ Φεγοπιο), 
“ Ζιποϊριοῖο 'ΞΞῚ {196 Ὀταμοῦ. Τμαὶ 10 δ (9 
80η86 οὗ ““ οἸογαιοη ᾽ 8 6818 0} 181]|6ἃ ὉΥ 8. 6ο0η1- 
Ῥαγίβου νὶ( (86 ἀγαθῖο. Τμαῖὶ ἃ ροοργδρμὶοαὶ 
οἰοναίίοη 8 ποῖ πιθϑηΐ 18 οὐυϊουβ ἔγοιῃ "8. συ]. 
17, σῦθγο ἰδὸ εἶσ 811}}18 οὗἨ Βαβϑδβαῃ αὐ βαϊά ἰο 
ΘΗΥΥ͂ ἰἰθ .}1}} οὐ Ζίοῃ οὐ δοσουηὶ οὗ 115 βδυρογίοῦ 
Ἰοιλῃοθθι (Οοπιρ. αδἷ8δο 15. 1ἰ. 2; ἔσχσεϊς. χ]ὶ. 2: 
Βον. χχὶ. 10). 80 ἰοο “186 εκἰἀ65 οὗ {πὸ ποτίἢι,᾽" 
ἰσδπδϊδίοα Ὁγ Ηἰ τὶς “86 σογπον οὗ (ἢ 8 ποΙίἢ,᾽᾽ 
δηἃ ὈΥ Πεηρβίθηθοῦρ δὰ Ἠυρΐἕο]ὰ “ἰδ οχίγοιθ 
ὩΟΡΒ,᾽ ταυδὺ ὃ6 υπάἀοτβίοοα ποὶ ἴῃ ἃ ἱοροχγδρΐο 
δὰ ἃ γοὶϊ χίουβ Β6η86 ; 88 ἰῃ 8. χὶν. 18, Ὑβοῦθ 
(50 πιουπίαΐη οὗ αοα |ἴ68 οἡ ἰδ 9 δ[468 οὗ (ἰ6 
ποτί!!. Τιιἷ8 γί ποϊορσὶο ἰά68, ἰπ (6 ἰᾳδὲ πδιρϑὰ 
Ῥδβϑαρο ΟοΙη68 ἔγοτι ἰδ Ἰρ8 οὗ {᾿.6 Οἰιαϊ θϑι 
κΚίηκ, διὰ οαῆποὶ 6 αἱ ὁμοῦ ἐγσδηβίογγοά ἰο (Π8 
ΒΙ σαὶ νιϊοσβ. ΝῸΓ ἀοθβ Ἐζϑὶ. τ. ὅ δοσοτά 
μὰ ἰΐ, ἴον δοῦθ Ζογυϑδίθιῃ 18 ρἰδοϑὰ ἴῃ ἰἢθ 
τοϊἀβϑὲ οἵ 1110 Ὠδίΐοῃ 5 δηὰ οουπίτίοϑ σουηά αὐουϊ 
ον. 80 ἰπ σοῖς. χχσχυ δ. ὁ, 1δ.; χχχίσ. 2 {ἢ 9 
ΟΧίγοπθ ποῦ ἰδ ὑμ6 γτοβϑίἀθῃοθ οὔ αοζ δηὰ 
Μηρορς. Νοὸν Μουῃηὶ Ζίοπ ᾽θ πού τὸ σοπιρασοὶ 
ἴο ἴ16 Βα ρροβοά πιουμηίδίη ΒοπΊ6Β οὗ ἐμ6 ροάβ οἵ 
[9 Δεἰδιΐσ παϊϊΐουβ ἰᾷὰ (6 78 ποτὶ, ΠΟ ἰδ ἱϊ 
Ῥτοδοηίοθα 48 σϑα]ϊσίηρ (μὲ οὗὨ ν7ῆνϊοιι (9 Βοαίϑῃ 
ἀγϑαπιοᾶ, (ἤθη ρβί., Ενα]ὰ, Ηἰισὶς δηὰ οἱ 6 γ8). 
Βοίδ (6 ρίιγδθθ δῃὰ {89 σοπίοχὶ βυρχοϑὶ ἃ ἀοῆ- 
ἰΐο Ἰοσαὶ γ. [1ὑ σδηδοί, Βονονον, Ὀ6 86 “Κ ποτὶ ἢ 
δἰάο οὗἁ {πὸ οἱΐγ,᾽" (ΔΌΘα Ε:γα, Κίτηοὶ, δ] νη, 
εἰο.), δίῃοθ Μουπὶ Ζίοῃ 18 ἐἰ8 πιοϑὲ δου ον Ἀ1}}; 
ὯΟΣ ΟΔ {᾿ τη δδῃΐϊης Ὀ6 “ὁ (6 πογίἢ δ46 1168 
(᾿ς οἰτγ,᾽" (πέδον, Εοβθϑα., οἱο.), ἔον 118 ἀ068 ποί 
δατγοθ ὙΣΓΒ {Π6 ογάον οὗἩ ἰδ ποτάβι ΤΏθΒ6 δΥθ 
πη ορροϑβίιΐοα, ποὺ ἢ 46 70γ,᾽ 85. 1 Ζίοπ. γγεσϑ 
{πὸ ΤΟΥ͂ οὗ (16 τοπιοίθ ΟΡ, ἑ, 6. {19 τηοδὲ ἀἰδ- 
ἰδηῦ πϑίϊοῃβ (θθβθη., 6 Ἥοιϊ6), θὰ: πὶ} 
“Ζ΄οη." Φ{86 (οτρ᾽6 Ἀ1]} 18 ἰὔπ8 ἀοβίᾳηδίθὰ 85 
Ὀοΐης 6 πον δϑί ΘΓ ΘΟΥΏΘΓ, ΟΥ ΠΟΥ ΘΓ 8516 
ΓΕ εεδι Βοδορα,) οὗ Μουπὶ Ζίοῃ, δὰ 8ὸ ρὶν- 
Ὠ 8 ΓΟΔΒΟΣ ἴοῦ [Π6 πΑΙὴ6 οὗ (6 οἷΐγ ᾿ἰ86}7, Τ 8 
οχρί δηδίϊοη 8 Ῥ]δίθοῦ (μ8ῃ ποὺ οὗ ““ἰπ (69 ὁΧ- 
ἰσόπιο πογὲδι ἐπ ΟἿ οὗὨἨ {86 ατοδὶ Κίηρ,᾽" (Ηυρ- 
ζ61]4). βποο Ζίοῃ ἴθ ἐδ οοπιγδδίοὰ υἱτ δη- 
οὐδὲν πηουηϊδὶπ ἴῃ ἐπ βου, οἡ Βἰοἢ Θοὰ 80- 
Ῥβοαγοά, υἱΖ., δ΄᾽ΣΑη αἱ, ἰο δὐσῖκο οὖὐ (0 ποτὰβ 
ἐμδὶ δι οὈβοῦγα, 88 ΟἸβδῃδῦβοα ῬΓΟΡΟΒ6Β, 18 ποῖ 
διά γιϊβδὶ 019. 

[5ΤΆΑΝΙΕΥ: εαυξμῖ ἐπ εἰεναίΐοπ. ἴἴο (Ἐς 
ἰγάν ῖ εσῦ ΔρΡργοδοδίηρ 96 ΓΌΒα]οπι ἔγοαι (06 ποδί 
ΟΥ̓ δαϑί, ἰἰὶ πιιιϑὲ αν δἰ γλγβ Ῥγοδοηϊοὰ [ἢ 8Ρ0- 
ῬΘΟΆΓΔΏΘ6, ὈΘγΟΠα ΔΗΥ ΟἶΠΟΥ σδρὶία] οὗ ἰδ ὑδοῃ 
κηονη ψΟΥΙα--τνῷ ΤΥ δαὰ, Ὀαγοπὰ δὴν ἱπιρογ- 
ἰδηΐ οἷτγ (μΠαὺ Βα58 ΘΥοὺ οχ ϑίϑα οὐ ἰδ οδαγίὶ---οὗ 
8 τιουπηϊαὶη οἱΐγ; ὈγΘδιηρ, 86 σοιυραγοὰ πὰ} 
(6 δ. Ρἱαϊηβ οὗὐὁἨ ἰμθ Φογάδῃ οὐ οὐ {89 
οοϑί, 8 ποία Αἷν ; οηἰ γοπδα, 88 οοιηρατϑᾶ 
νι Ζοτγίομο, ΟΣ θδιηδβοιιβ, ααΣ8 οὐ ΤΎΓΟ, ὁ ἃ 
τηοὰαπηίαΐη ἔδβί ἢ 688.---ΕΒΟΝΝΕΒ: 71ὲ δίάδε ὁ ἐλᾳ 
πογίλ. Ἴπὸ αὐοϑίίοι 18 ἰο τἩδμαὺ Ῥαγ συν ματί 
οὗ ἴτ (9 ψογὰβ χοΐοσ. (1.) Νοὸν Δογυβαοι ἢὔ- 
86] αἀἰὰ ποῖ ᾿ἶἰο οὰ ἰΐθ ποεῖ, Ὀὰπΐ ὁ [86 εουτἢ 
δἰ49 οἴ (89 οἰοναίοὰ ἰδϊς Ἰαηὰ. Βαϊ 116 7 πηι» ἴθ 
ἀϊὰ 116 ποῦ, ἐ. 6., πον οδϑβὶ οἵ {86 ΟἸ(γ; δῃηὰ 88 
{μη6 ΤΘΏΡΙ]Θ νν85, ἰἢΏ ἃ θοῦ Β6Ώ86, 6 ἀττ6}}- 
ἵπρ- ῥ'αρο οὗ αοά, 86 Ῥβα]πνὶδί τ Ὀᾶνο ἀρεὶμ- 
Ὠδιθὰ 158 θη 6 Βροϊζα οὗ {6 "“ Βἰάεβ οὗ [89 
Βοτί,᾽ (00 Θχργοδδίοῃ δεοΐῃρ β Β᾽ οἰ Θμ.Υ δοσα- 
Ταῖθ (ὉΓ ():6 ῬυγΡΟΒο οἵ Ῥοοῖυυ. ἢδποθ γγὸ ΒΔ ΥΘ 
186 ΗΟΪΥ Οἷήγ τορηγάδὰ ἔἤγοαι ἰδγοο αἰδοτγοπς 
Ῥοΐηί8 οἵ νυἱϑῦγ, υἱζι: 156 Δίουπὶ Ζίου,᾽ (19 
οἰϊγ οἵ αν! ἃ), “186 δἰἀ68 οὗ ("6 ποτί,᾽ (Μουπὲ 
Μογίδῃ δηὰ ἐ6 Το Ρ]6), “16 οἰἐγ οὗ (88 ατοδὲ 
Κίηρ,᾽" (ἐγ αδα]θπὶ ργΟρο). Οοίρασο Μαίί. νυ. 
8δ. (2.) Π, Βονονον, Ζίοπ 6 (0 Ῥθδὶκς ΠΟῊ 
Ἰονεϊοὰ οὐ {9 πογίλ οὗ ἐπ Τοιαρὶο τπουπί, 88 
Ευτρυβοῦ δηὰ ΤΌΣΟΡΡ δῦρροβο, “19 Μουπὶ 
Ζίου (οη) ἰδ! Β'ἀ68 οὗἩ (}6 πογίϊι " ΤΩΔΥ δ λ0 
ἔγὰθ το ονΐης ᾿θγο. Απὰ (8, ἰοο, αὶ ΐ Ρ66Ὲ- 
᾿ἰατὶ δ οαἸ οι 4. ὈοΔαϊ Ἷὰ}] ἴον δβἰιυδιϊοη,᾽ 88 ἱέ 
νὰ9 (9 ἰᾳσοδὲ ρΡοϊηὶ οὗ ἰδ ψ]οΐο ρἰδίοδυ, δορὰ 
αἱ τι ΐσ ψγουϊὰ τοδὶ ΤΟΔῚ διγ 6 {86 ΘΥ6. 
(8.) ΑΠΟΙΒΟΡ ΓΘΆΒΟΝ ΤπΠΔ0 ὃθ βιρροδίεα ΝΥ (89 
που Βῃου]ὰ Ὀ6 Θβρθοΐα}γ πιϑῃιοπθα, Ὀροδῦβθ δῇ 
ΘΠΘΏΥ ΔρΡΡτγοδοϊιίης ἰκ (0 Αββδ.γίδῃβ, του]Ἱὰ 
οὈϊαίη ἐμπεὶν ἔἄγθὲ Υἱὸν οὗ (9 ΟἹ(Υ οὐ (δαὶ 
8140.--. Ε.] 
γον. 4-8. ΤΏΘΥ Ρ855θα ὃν τοροῖδοσ.-- - Τὴ 

ΘΙ ΘΠπιΐο8, ἀοδίχπαιοά ὈΥ (6 δυιυιΐίοϊθ 85 16 ν68}}- 
Κηονη Κίηρβ Ὑπὸ Ὠπιὶ 5560: )0]6ἃ ποοονάϊηρ ἴο 
δειοοιηοηϊ κἱ ἃ σογίδί πη ο͵δοθ (σοπιρ. 051". χὶ. ὃ ; 
Ῥᾳ. Ἰχχχίϊὶ. 4) ραϑ86α ὉΥ δ] δἰ οὔδθ, ΟΥ̓́ΘΡ ἐδ 9 
Ὀουμάδυυ, Φυάρεβ χὶ. 29: 2 ΕΚίηρβ υἱϊἱ. 2] ; [8. 
νἱϊ. 9, (Αποϊοθαὶ γεγβίομβ, Ἀποθΐϊπθ, Κύθιοσ, 
Εναϊ]ὰ, Ηἱισῖς, Π)6}.). 1 18. σγαυητηδι σα! δά )8- 
δ'ὈΪ6 ἰο ἰδ 2» ἰπ 06 δοῆὴ86 οὗ ἀἰβᾶρρεδῦ, 
(σαϊνίη, Βοβθη., ὃς ἤθοιϊε, Ἠφηρβί., ΗΠ αρἢ.), Ὀὰς 
ἐΐ8 τοπάογίηρ ργροβοηίβ, ἰηβιοδά οὗ α διιῖηρ Ρ1ο- 
ἴωγτο, ἐπησηοαϊαίοἶγ [μ6 ΤΘΒ.]: οὗ Δ ὉπΡυσΟΘΒΒἤὨ} 
Θπίογργίϑο, (μΠ6 ἀεἰα:]5 οὐὗὅἨ τ] 0} ἅτ ἔμ θῃ ρίγθ. 
1 (μὸ γοίογσθῃσα ὃ6 ἴο ἰδ δἰΐδοῖς ἱπ {80 ἰΐπη6 οἔ 
σοΒοβδρμαὶ, τνθ τηυδὲ ΒΌΡΡΟΒΘ [Πδὲ {8:6 81}168 γγθ ΓΘ 
δῃοδιηροά δϑοαυΐ {ἢ γ690 πιΐ]98 ἤσοπι Φογυδβαϊ θα, ἴῃ 
(89 ἀοβογὶ οἵ Τ᾽ κοα ἢ, ὙΠ ΩΟΘ ὑπ 6 Δα 8 Υἱοῦ οὗ 
180 Βοὶγ οἶΐγ, ἀῃὰ πίον αοὰ οδυδεὰ α φτθδΐὶ 
ἰοστοῦ ἴο ζδ}ϊ ὑροπ {πὶ (1 ὅδπι. χὶν. 1δ). Τθ 
δηπἰ δ Ἰδιϊου ἰῃ νον. 8 185 ποί δίατηι (ΒΒ βθῃ.}, ΠΟΡ 
Βίφει (06 ει6), Ὀὰϊ 1ἈΠ6 ἄρυτο ἐχργοββίηρ ἷὲ 
τη ϑὲ δᾶνο Ὀθοη βυρρεδίοἂ ὉΥ ἰδ 6 ΤΟΙ ΘΙ ΓΔΏΟΘ 
οὔ ἰδ Τουπάονίηρ οὗὨ [8.6 Θομα πιο γοὶᾺ] δδοὶ δαης 
οαἱ ὉΥ͂ ΦοΒοβαρμδὶ ἰῃ ππΐου τ] Αας, (1 Κίη ρα 
χχὶϊΐ. 49; 2 Ομσοη. χσχ. 86). Βαϊ ἰΐ ἰδ ὈΥ͂ πο 
ΤΑΘΔΏΒ ΠΟΟΘΒΒΑΡΥ ἰο δαορί (8 Υἱαῦν, 0. δἢῃ 08 
ΔΙῸ Οἰβονθοσθ υϑεὰ 825 ΒΥ ὉΟΪ8 οἵ πον] Ϊ 
Ρονοσθ. ΤῈ} 8.108 οὗἨ ΤλΥϑ ἰδἢ,, 88 (86 ἰαγκοϑὲ 
διὰ κἰγοηρεδί οἵ ἱμποὶτ οἶδβθ, ἃ.θ ἄρυγοβ οὗ 
τα Ῥόνγογα, 18. χχχὶϊὶ. 21, 28. Τὴ6 θϑδὶ 
πὶηὰ (900 χχνὶϊ. 21) 1]υδίγαϊεβ (89 ῬΟΥΕΣ οὗ 
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θοά ἰὰ ονοτὶ τονῖης Ηἰ8 ποτηΐθδ (5 9Γ. χυἑὶ!. 17), 
δεσδαδο ᾿ΐ 50 Γγεα 0 ΉΕΥ δοδιιεγοὰ ἰππς βίγοημκοοί 
8105, ([3. χχυὶ!. 8: Βχοὶς. χχνὶϊϊ. 96; Απιοᾶ ἰγν, 
9; Φοηδ8Ὲ ἰν. δ). Ηδηοθ ἐμοῦ δ66Π|5 (0 ὍΘ 0 
Βροοΐδὶ γθαϑοὴ (ὉΓ Βαρροδβίῃᾳᾷ (δας (6 γ6 18 δΔἢ αἱἷ- 
ἰαϑίοα ἴο [0 ἀδείτυσίΐοα οὗ δὴ δοίυδὶ ἢ 051116 
δοεὶ (ΚὄΞϑιεν, Ηἰι: α), ὈὰῈ οὨΥ ἰδ δι ἰμ 6.9 18 6 ΓΘ 
8 πὶ} -Κηόνη 1Π|υϑἰ χαϊΐοι οὔ 1.6 οἴπηὶ ροίθηςσο οἴ 
Θοὰ. ΑΚ5 ἰδ δϑηίθησο 8 ποὺ Ἰοϊποὰ ἰο {6 Ῥγθ- 
ϑεάϊπς οπο ὉΥ δ ρατγιϊοὶθ οὗ οοπιρατΐίδοπ, ννὸ ποοὰ 
ποῖ ἰδκα ἰ τεῦ 88 ἃ ἰμἰγὰ ρϑγϑοῖ ἔθη ἢ 6: 
“Ἰἰκὸ δα ΌὉΥ͂ δὴ ολδὶὲ πλιὰ ποσὰ ἀοθίγουβ,᾽;᾽ 
(Κι ποδὶ, Βόοβθη., )6 οιι6), 1 18 ὈοίίοΓ (0 γθ- 
κιτὰ ἰὺ δ ἃ βοσοη Ῥθυβοῦ τ δου ἰη6, τηδἰκης 
Οοά (η9 5υ] οἱ οὗἉἨ ᾿ξ, (116 Αποϊοηϊ γ᾽ γϑίοῃβ, Ο]- 
τίη, Θοΐογ. οδηα πιοϑὲ οἰΒογβ). [Ι͂1ὰ ἰμΐθ σδ80 ἱἰΐ 
ποῦὰ 6 ρτοροῦ ἴο Ρΐδοο "ογὸ ἐ6 Ὀορίππίης οὗὨ 
8 δίτορβο, νι ῃὶσ, σοπιρτϊ βίης 811 πᾶ 88 Ὀθθη 
{ὺυ8 ἴδτ βαϊά, τὑυουϊὰ τραᾶΐο, ἰῃ σοηίδηὶβ δπὰ 
διτυοίαΓο, 8 Ζοοὰ ἰγαηϑί(ἰοη ἰ0 ἰδ6 Ββθοίϊοη ἰπ 
σεΐοῦ 604 ἴθ ἀἰ τ οι δα ἀγοβϑοά, 
[Ρεβουνε: 444 τ΄οὸ λαυε ἀεαγά, γον. 8.--- 18 

ἸΏΔΓΥΟΪ]ο.8 ἀ6] ΙΓ 66 ἰδ Ὀυΐ 8 ἔγοβὶι ρτοοί, ἴῃ 
οὔὖνρ ον ὀχροιίοηοο, οὗ ἐμαὶ ποπάον- ψογκίης 
[ονο, το ἰὼ (6 ἀαγ5 οὗ οἷά δὰ 80 οἴϊεῃ 
τοδηϊοϑιοὲ [86] ἴῃ ἴβγδοὶ. Το ἰδίηρ8 τ ὁ ἢ 
ΟΣ δι βοτ5 ἤανο (01 υ5, γ͵ὁδο ἢ ΠΟῪ τ] οϑθοὰ 
ΠῚ ΟΡ ΟὟΠ 6γ68, (σοπιρᾶτο Ρ8. χὶΐν. 1). Αὐὰ 
ἰδετοίοτγα, αἷεο, (9 ὑγοϑθῃΐ ἱβ χοχζασἀθὰ δ8 8 
Ῥ]εάρο οἴ τἰκ6 ιίατο. -ὧὖ΄. Ε.] 

γ͵ετε. 9-14. 7ἷ]ο Βανοὸ τἸδουξῆῖ.---Τὴ)ὸ ἰάοα 
Βοτ ἰθ (δαὶ οΥ οοπίεπιρ᾽αιΐου, τοβοοιηρ, δηὰ 
δοιηραγίης, γί ποῦ ἰδη (δ λὶ οὗ Βοροΐαϊ] οχρϑοίδ- 
ἰοῦ, (ϑερι., ϑγυ., βὅγπι., δογοι"9). Τμο ΒαῦθἰπΒ 
δτὲ ἀϊνί ἀεα ου [8 ροϊηί. ΤΊ]ιο ΤοῖΏΡ 19 ἰ8 παι θὰ 
885 Ὀοΐηρ ἴ6 ροἷλοθ ἴῃ νιΐϊοῖ Θοὰ μαὰ γτονϑαϊ δα 
ΒΒ χτδοθ (Οαϊνίη, Ηυρίς} 4), ΟΥ ταῖμϑῦ, 88 (86 
Ῥίδος ἰὴ πιϊσὰ 6 ΟΠ το σοπιπιοπιογαιϊοαὰ {δ δι 
Εἴαςθ, ΌὉῪ δβοημρ5β οὗ ῥγαΐϊθο (Ηθηρδί. Εν 14), ΟΥ 
ΌΥ 186 βοϊϑθιῃ δβουνῖοοϑ Ὑδΐοδ Ὀγοσοάδὰ (ἰ6 
Ἰδτοδίηρς ἴον} ἴο ὈΔι116, τηδηίἱοηοα ἰῃ 2 Ομ το. 
χα, Τη0 “ ἀδυκπῃίοτβ οὗ ΨΦυ 88 ᾿ δγο ποί υἱγχίῃδ 
ὙΠῸ ἰδ ρατὶ ἴῃ ἐδθ ἔοδιϊνο ἄδπηοθ (06 Ἦ εἰἴθ, 
Οἰ8.}, Ὀὰὲ οὐμαν οὐ] γίπρ οἰ(68 δηὰ γἱ Πα χο8, (8. 
ἰχὶχ. 80; 2058}. χυ. 45 ; 15. χὶ. 9). Τὸ ὀσχδοσία- 
(ἴοη δυο Υ ἰὸ δοπδίαου δὰ Ἰοοὶς δϑουΐ (86 
εἰϊγ, πῖον 18 σομδὶποὰ ἰηνίοϊαίο, ἰδ ποί δά- 
ἀτγοββοὰ ἱγοηίσα! ἰο (μ6 δποπιΐεβ (ΘΟ οἷον, βδο8., 
ἨϊιΣ.)}, θὰϊ ϑουϊουϑὶΥ ἴ0 {9 ἱπηδΌϊ δηίθ, Τ86 

τεδάϊης ἼΣΑ, (οη ἰμὸ ῬυΪ ΤΑ ἶκ8), ἔου ἃ ἰἢ ΤΏΔΗΥ͂ 
οἷά εἀϊιϊο 5, δῃηοϊοηϊ γογβϑίοηβ, δηὰ ἴῃ 18 Οοάά. 
οἵ 6 Βοϑδὶ, 8|30 οὐδιισθ ἱπ Ζοοὶ. ἰχ. 4. [1 
Μαρρὶϊς Ὀ6 οπιϊ το, ψγὸ τασδὶ ἰηϑοσὶ 8 βδοίϊοηδα 
βυαβιχ, (Ε ψα]ά, ασααι ᾧ 347). ὙΠ οτο 'β 0 ῥτοοῦ 
ἐμαὶ 205 5 {16 8686 οἵ “10 οἰονδίθ,᾽" (1 μον, 
(ο] οπίη ς  ἐνῖ8 ἰγα ἢ {101} ; ΠῸΡ 18 ἰξ αυΐὶθ 660 ̓- 
ἰδία (Πδιὶ 118 πηθληΐηρ 8." ἰ0 γοργὰ ὁ ἐπὶπρ ρατὶ 
ΌΥ ρμαγί, ἰοὸ σοῃβίαθγ διἰίθηι ον," (09 οίίο, 
Ἠδηρεί., Εν α]ά, Ηἷ:2.). ΤῊ Βϑῆδθ ““ἴο ὑγηὶκ 
ἰδτου σι," ἀογίνοα ἔγοτλ (δὶ οὗἩ “10 ἱπίοτγβϑοὶ," 
(οἱΖ.: ὁ υνἱβογαγὰ ἴῃ ν οὮ [Π 6 ΓΘ ἷβ πο Ὑ6Υ), ἰδ 
Ὀλθοὰ οἢ 8 ρηββαβο ἰπ 189 Τα]ϊυ. Το ἀοπιοῦ- 
ΒΙΣΔΕΪΤΘ ῬΓΟΠΟΏ ἰβ ΟΟΟΔΒΙ ΟΏΔ ΠΥ (που ΓΑΤΟΙΥ 
Ρἰδοθὰ θείοτθ (6 πουπ, (Ελναϊά, αταπι. ἃ 298). [ἰ 
8 οὶ ὨΘΟΘΘΒΑΓΥ͂, ἰποτγοίογο, (0 ἰτδηβϑίαϊο στοῦ. 14 
“ἀθδὲὶ Βοτο 16 Θοα ᾽ (Ηρ); ποῖ “ἴον ἐλὼ ἰδ 
θΘοά.᾽ (06 ει(6, Ο15., Βδιι., Εν αἸ]ὰ, Ηἰι:.). [πὰ 
{15 Ο.86 5" (16 τη δὲ Ὀ6 ἰδίκοη ἰὰ (ἢ 6 Β0Ώ80 οἵ 
δ“ διοῖ,᾽" οἰηοθ [86 Δ]]|υβίοη 88 ποὶ ἰὸ Θοὰὐ, ὃαϊ 

ἰο 9 οἷΐγ (σα ρ.). Τμὸ οοποϊυάτηρ ΡὮΤ886, 

Γ Ὁ», τοϊσϊ ὃ6 τοπαἀογοὰ “πὸ Ροϊπὶ οὗ ἀ6 8} 

665., Ηοηρϑι.): οὐ. “ἘΠῚ ἀφαί}" (Ηυρζο]ά, 
ἱπιοὶ, δῃὰ τηοϑὲ οἰμβουϑ). Βυΐ 86 ἸαίίδΣ 6Χ- 

Ῥτοδδοίου ψουὰ 6 απυϑυη], απ ἰ5 ᾿ἰΔ 16 ἰο τοΐθ- 
σοπορρίΐοη, ψ ΒἾΪδὲ {π6 ἴογαιον σου ὰ ὯΘ ΤΩΟΤῸ ἃἢ}- 
Ῥτγοργίδαίο. ΕῸΥ (00 ΓΟΐΘΤΘΠΟΘ 8 ποΐ 0 ΡΘΥΒΟΒΒ, 
αὶ ἃ σοι Υ, δηὰ (πὸ δἰ υδίοη 8 ποί ἰο 
ἁγίαν, Ὀὰϊ ἰδ6 ἀοϊνογαποο οὗ ὑμὸ οἰ, δῃὰ {ῃ6 
20. οαιιοά Ὁγ ἰΐ ἰο 0 ψῃοῖθ οασί, 39 Ὑ760}} 85 
1η6 χοπον θα ἰγυδὲ ἰὼ (6 Ὠϊνίηθ συϊάαποθ. 9 
Βθου]ϊὰ Ἰοοῖὶς ἴον βΒοιηοί βίης ἰο ἱμαϊσαίο ἴΠ9 ἀπγρα- 
ἰἴοῃ οὔ (μδὺ συϊάαησο, τσ ἢ ΤΌΣΘΥΟΥ βοουγοὰ (89 
ΒιΔ ὈΪΠΥ οὐ 186 φῬϑορὶθβ. Το τϑηδογίης, ἔμ  γο- 
ἴοτο, δῃουϊὰ ποῖ ὍΘ ““ Ὀεγοῃά ἀθδίἢ,᾽᾽ ('γτῖδο, 
Μαοπαοἰββοιη, 3:16γ), τ οι που]Ἱὰ ρσῖνο (89 1468 
οὔ ρουβϑοῦδὶ ἰπον δ} 1} γ---αθανασία ( 40}]4}, Ὀαὶ 
ΔΎΓΑΥ ῥϑδὶ ἀθαίν, ἡ. 6. ἀοδἰγυοίίοα (ΟδρΡὈ.). Ιὲ 
δαπποῖ Ὀ6 ἀοσιϊο, ονόνον, ἐμαὶ ἰΠἸ6 ἰά685. πδὶοὶ 
Ηοηρϑίοηθοτς δη 5 δοτο, υἱΖ.: (μαὶ αοὐ ἀΘΙΥΟΥΒ 
ἤτοι (10 ἄδληχοῦ οὗ ἀδδαίῃ (Η δῦ. ἱ. 12; Ῥϑβ. χὶὶχ. 
16; ᾿χνὶϊ!. 21 ; Ιχχχυ. 7), διὰ βᾶαύοβ Ηΐβ Ῥθορ]θ 
ἔγουι ἀφδβί γιιοίίοη, ποιὰ Ὀ6 ὑπ 8ι8] δηὰ οὔδουγΓο. 
ΤΏΟ Βα!η6 ΤΠΔῪ ὉΘ Βαϊά οὗ 0 γεπάογίηρ ὁ ἧπ (6 
οἰ ηἢ165,᾽" (ϑορὶ., Ομ 4]4., βγπιπι., Αθθη ἔσγα, 
7. Η. Μιοῖ., πα! ά). Τΐβ βεῦβ ποιυ]Ἱὰ βυϊΐ, 

Βαὲ ἱξ δαρροβϑβ {8:9 τεδάϊης ἰο ὉΘ ΓΊΟΡ, (ἰουπὰ 
ἰη ἴ σοά. Κοαππη.), το ἢ ΟΟΟΌΥΒ ΟὨΪΥ ἴῃ ἰδίου δὰ 
ποη-ὉΪ 0] 164] Ποῦτενγ. [0 15, Πού Υοσ, ποὶ ἱπροδ- 
δἰ 016 ε᾿νδι (18 ἔοστα οὔ πὸ τοῦ παν βίδηα ἰῃ Ρδσο 

οὔὕὁἩ Ὁ . Βαὶ Γα[μο τ᾽ Β νογβίου, ἀοτὶνοα ὕγοτα 
τ 

ἀπο ΟἸιαἸά., “1110 (π6 γοῦν ,᾽" ΟΥ “1119 ἐπ Υἱγ- 
Εἶπιβ,᾽" οὐ “ἴῃ γουῃίᾺ] 688," 18. ΟὈ͵ οἰ 08], 
ῬΆΡΓΥ Ὀδολυβο ἱΐ 18 ἐογοΐίχη ἰοὸ ἴμ9 οοπίοχί, δηὰ 
ῬΆΓΓΠΥ Ὀεοδυδο 10 πουϊὰ τϑαυΐγα (.)}6 Ῥαγιΐ6]6 2 ΟΡ 

2 ἰο ὃ6 ευρρὶ]εἅ. Τὴ τεδάϊης ΓΙῸ", ἴουπά ἐπ 

ΤΑΒΗΥ͂ δηοϊοηὺ σοἀά. δὰ οατὶν οἰ ἐἶοπδ, πιδὲ Ὁ9 
ΥΘΡΥῪ οἷά, Ὀδσαιι86 πιοϑὲ οὗ (ἢ}6 δα υ] οϑὺ ὙϑυΒΙ ΟΏ 5, ἢ 
(86 πηδΐῃ, ΟΧΡΓΟΒ8 (89 βαῖηθ ἰἄάθβ. ὕπάον (Π 686 
οἱ γοιιηϑίϑη ο8 76 ΤΩΔΥ͂ ΒΏΌΡΡΟΒΘΟ ἰδ (Π6860 ὙΟΓΤΑΒ, 
1 {1086 πῃ ῬΒ. ἰχ. 8ΓΘ ὃ τιδῦὶς (Ηἰ 214) ἴο 1 ἀϊ- 
οαΐο (᾿ς κΚἰηὰ οἵ πιιβῖὶο ἴο 6 υδοά, ΠΥ 88 ἰῃ 
ΗαὉ. ἐἰ}. 19 ρ]Δοοα χορ οΠ Δ} αὐ μῸ οπὰ ἰη- 
βίοδά οὗἩὨ ἰ})ὸ Ὀσρὶ πίῃς οὗ {19 γπιῃ (8)6].); οἵ 
88 πάσαις ἰἰο δοτὶ οἵ σογϑθ (Ιδδιίσ 6 γ). 7110 
ΤΥ ΓΙ πὶ ἱπι 0165 (αὲ ποιδίηρ (ΗΠ ΠΣ), ταίδοῦ μὰ πὶ 
ἐμαὶ βοιποιἱης (θ6}.} 88 Ὀ6 θη οὔ ἰοά, 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΉΙΟΑΙ,. 

1. σοὰἂ γγτοιεοίβ ποὺ ον Ηΐβ ρεορὶϑθ, Ῥαὶ ἐδ 9 
οἷν ἴῃ τοῖν (μον ἀνο}}1. Ηδ ρυατὰβ 10 ΥὙΕΡΥ͂ 
Βουβο 'ἰα νοεῖ {ΠΟΥ ο411} υροῦ Ηΐῃ. Βα Ηδ 
1η681:8 ἐμαί (ΒΟΥ δβιιουϊὰ γοοορηΐδο {πἷ8, διουϊὰ 
ἰτυϑιὶι Ηἰθ τισι π688 δηὰ θρόνον, δῃουϊὰ Ὁθ 
κταιοξιὶϊ ἴον Ηἰβ μοὶρ δηὰ φοοάῃεββ (ο ἰἰθπι, δηὰ 
ὉΥ Ρτγοοϊαὶ πος νὰὶ Ηθ 88 ἀοηθ, ἰπά)δο Οἰ ΒΟΥ, 
δβρϑοΐδ!γ (πεῖν ἀοβοοηάδβηίβ, ἰο Θσχογοὶθθ 8 ᾿ἰκ6 
Γα1}.. Εον αοἀ ἰ5 τὴ βίης, γοβίθγαάδυ, ἰο- αν, 
ἀπὲ ἴοτονοσ. Τηΐβ αοὰ ἰδ ουν αοά. 

2. Το αἸΟΥΥ οὗὨ {0 111 οἵ Ζίοῃ ποτ αοἀὰ 
τουοδὶοα Ηἰπιβοῖ, δπὰ (86 Ὀδδυΐν οὗἁ Ψογυ δα θτ, 
8ἃ58 Οοὐἶβ οἷν, δ. προϊ σοὰ {16 ΟἿΟΓΥ οὗ ἰῃ9 
ματα. ὙΟοα δ ῥγοπιΐβο οὗ ρῥτοίθοϊΐοῃ ἰο Φοτυ- 
88] 6 π|, ἐπ6 ΟἰδρΊηΥ οὔ Ηἰβ βΡονΟΥ δηῃα χοοάῃ688 ἰῃ 
γορατά ἰυ ΟΡ ἡπὰ 6 νν}ο7]9 ἰδπ, δηὰ {86 
ΒΟ] σοι] ΘΠ] ΟΥΑΤΥΘ [651 1γ4}5 οὗ ν» ῃ] 6 Β.}6 νΥ 8.5 
86 ἰδβοαίγθ, δ ὺ 41] Ὀ6 τοχαγάθαὰ 88 ἰγρθ8. ἴῃ 



810 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝΌ ΒΟΟΚ ΟΥ' ῬΒΑΙΜ8. 

86 ῬὮγΒ16α] οἹονηίίοα, (ἢ 6 Ῥααϊπιϊϑί βθοὸ8 δῇ 
ἰδρο οὗ (0 Ββρί για], δη ἃ 80 ἴδ ουἱν [188 ἰΐ ΔΏΥ 
δἰαηϊβοδηοθ ἰο μἷπῃ. ΟΠΙΥ ἡ θα Φογυβα θαι 5 
σοπίοιηρ]αἰοθὰ πὶτ [6 δριγὶ 81 δγθ, ἀοοθ8 886 
ΔΡΡΟΘΆΓ 80 Ἰἰουθὶν (παΐ 5.1.0 οὐχίις ἴο θ ἃ ἸΟΥ͂ ἴ0 
(6 νι]ιοὶθ οαγίιι, Εσοὶς. χνυνὶ. 14, πδι 09 ἢθδ8- 
{60 ἀγοαπιοὰ δὈουϊ ἃ τἸηουίδὶῃ οΥ̓͂ ζοάδ, 8 ΟὨΪΥ͂ 
ἔγὰ οὗ (89 Π1]1] οὗ Ζίοα. 118 Τοοίβ δῦὸ οὔ ἰδμθ 
οαγί, Ὀυὶ 1(8 Βυταπιὶν 18 ἴῃ βοδύθη (Η  ηγβί.). 

8. Ετοπι ἐῦ9 Ὀορίππίης, Θοα δ ΟΥΚ8 ΠΑΥΘ 
ϑᾶθ Κηότῃ [118 ἤδη δηὰ Ηἰΐβ Ῥτγαΐβϑθ οὐδὸν 8]] 
(80 δαγί, αὶ Ζίου 18 (86 ρῥἷδοθ ψίοτο Η 8 ἸΟῪ 
045 θ6ΘῚ ΒΡΘΟΙΔΠῪ πιληϊοϑιθὰ, Τὰ ΐ8 18 (ἢ 6θῃ- 
γα] ροϊηί οὗ Ηἰ5 ἰιϊδίογῖοαὶ τουϑ]δίΐοηβ. ἀπὰ 
ἵἴγοτι (}}18 δβροὺ (086 ἰγὶ πὰρ] Ῥτοοϊδιηδίϊου οὗ 
Ηΐ5 Ὡδιῃθ 8}14}} γὸ ἤογί ἢ {προυρδουΐ 19 πουν]ὰ ; 
80 (πδί Ὠοΐ ΟὨΪΥ ἴα (89 Ῥτγοπκὶδοὰ 1,.δηἀ Ὀὰΐ ἰο (Β9 
Θηἀ8 οἵ [86 δαγί, [16 Ἰαϊοβί σοπογαίΐου 886]} 
ῬΓγαΐδο ἰμδὺὶ ἀοα ν᾽ ο ἢ68:ὉΒ ΡΥΆΥ ΘΓ, ὙΠῸ ΘΧΘΓΙΟΐΒΘΒ 
ὁυδίϊοα ἰο (09 ογ οὗ Η͂ 6 Ρϑορίθ, Ὑδὸ ἐδ ὑμποὶρ 
ξυϊάο, ΒΟΙΡΟΥ, δὰ ῥγοίθοίοσ. 

ἨΟΜΙΓΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΪ, 

Ὕοτο αοα᾽ δ πδῆηθ 8 κπονῃ, Ηἶ5 Βοὶρ νι} Ὀ6 
οχροσχίοπορὰ δηὰ ΗΪ8 ὑγαΐϑο ρῥγοοϊαὶ πηϑα.---- Πα 
ἄοοϑ Θοάἀ ἀο ἴοΣ Ηΐδβ Ρϑορὶϑ, δηὰ ψμδὶ ρσται πὰ θ 
ἀοο8 Ηδ χοοοῖνο ἴ---Ζ᾽ο "5 ὈδδΌϊΥ 18 ἃ ΒΥ πιο] δηὰ 
8 ἰγρο.---Τὴ)ὸ οοπίοιρΙαίίοη οὗ Θοιἶδδ ἀοΐϊηῃ 8 
βου] ἰοδὰ 8 δηὰ οἰογ8 (0 ρῥτοοϊδί αι Ηἰδ σΊΟΥΥ, 
δηἃ βἰιου]ὰ βἰγοησί θα οὐν ἔδ11}.--- παι γγὸ δνο 
μον οὗἩ θ αἀοα νὸ ΙΠΔΥ ΟὔΓΒΟΪΥ 8 ΘΧρΟΥΐί6Π66, [ὉΓ 
Ηο στϑιηδὶ ἢ ουὐϑὺ {)6 Β8π|6.--- τοϊοοιοὰ Υ ἀοά, 
6 δὴ γοδὶϑί 8}1 διίασκβ; συϊἀοα ὈΓΥ Ηΐπ, τὸ 
ΟΒΠ ΠΟΥ͂ΟΡ ροτὶβὶ..- ον, δηὰ ὉΥ στ δύ τηοδῃ8 
ἀοοθ Οοα δου Δ} ῥγοβοσνο Ηἰΐβ οἱἱγ ἴ---ἶϑ {116 
70Υ Ρτοάυσοά ὈΥ Θοὐ᾽Β 6]Ρ 88 ζγοϑδῖ 88 ἴϊὸ ἔδασ 
οὗ Η18 οἰιαβιϊβοπηθηῖ ;--- ὁ σταάυδὶ ἀονοὶορποπὶ 
οὔ ἰδ ργαΐβοβ οὔ αἀοά ἔγοπι ζοπϑγαιΐοη ἰ0 ΖΘ ΠΘΣΑ- 
ἰΐοη.---Ἰο ῥγοίφοίίου δὰ οἰθσηδὶ τοδὶ πίομδη00 
οὔ ἐδμο οἱἱγ οὗ αοἀ ἱπρυρὰ Ηἰ8 ροναῦ, δΔη νδίοἢ- 
71] 685, δη ἃ ργτϑοθ. 

ΟΑΥΥΙΝ: ΤΏοΓΟ 18 πὸ ποοῖς 80 δἰ θη ἐμαὶ Ἐἢ9 
Ἡὶ βάοιῃ, }ι150160, δΔηὦ χοοίῃο88 οὗ ἀοα ἃγὸ ῃοὶ 
ἀϊδριαγοὰ ἴῃ ἱ!.--- Βαϊ 88 Ηδ πιϑδῆῃϑ (0 πιδία Ηἰ8 
Ῥογθοί 9η.8 ΒΡΘΟΐΔΙΥ Υἱϑὶ Ὁ]0 ἰο Ηἷ8 Ομυγοὶι, {86 
Ῥϑαϊπιϊβί Βο] ἀβ ὮΡ Ὀοΐοσθ ΟἿΣ ΘΥΘΒ [89 ΠΙΣΤῸΣ ἴῃ 
ΜΔ οἢ Ηἰἷ8 παρα 8 Β66Ώ. 

ΒΤΑΒΚΕ: 8 Βῃου]ά τηϑρη  δηὰ Ῥγαΐϑο ἰδθ 
ὄτοιλι αοἀ ὉΥ ἃ ῥτοόροῦ σοηΐοδαίοι οὗ Ηΐβ σγϑσθ, 
διηὰ ΥΟΥΘΓΘΏΘΘ ζὉΓΣ [118 ΒΟΙΥ ὨδΙΩ6.---Ἴ ὸ ρτοαίοϑι 
ΟΥ̓πδιηθηὺ ἴο ΔΩΥ οἶδοο, δπὰ {9 δοῦυγοο οὗ 1.8 
Ῥυγοβὶ 10Υ, ἰ8 (ὁ Βεανθ 8 σβυγοῖ δηά ἰο τηδὶπίδὶη 
αἰνίποὸ βογνῖςθ.- -- ΟὟ ἸΏΔΏΥ ΘΔΡΓὮΙΥ ΡΔ4]8Δ068 ΔΥῸ 
ἰο- ἀἀγ {μ6 ον Ρ͵]δςββ οὗ 6 Μοβὶ Ηἰκὰ ἴ---Ηον 
ἸΏΔΩΥ ἰοτγὰβ σχοσοχηΐζο Ηΐπι ἃ8 {Ποἷν ΘῈ ργοτη9 
ἴογα 1--- πο (6 Ργουιΐδο8 οὗ αοαἀ᾽ δ Ἰνοτὰ δῖθ 
Τὰ] 6 ]}16ἃ ἴῃ οαν ἐχρογίθηςο, {πὴ οὐν ἔδι ( ἴῃ ἐμαὶ 
πογὰ 5 σ᾽ ογου ΒΥ οοπῆγτηοα.--- Τ86. ΟἿ δι 18 8 
δοϑὶ (Ιου 8 ἃγ9 (ἢ 086 δι ϑίηρς ἔγοια ἐδ 6 Υἱον οὗ 
Θοά᾽β χοοάποββ, ἴοτ ἔθη ἷβ8 μοαῦὶ ὈΘΟΟΙΏ6Β 8 
ΠΟΥ (οΘπι}]6 οὗ {π6 [μογὰ.--- δου] τοὶ Ὀ6- 
Ἰίενθῦϑ γοὐοῖσθ οὐϑῦ αοαΒ )υά ρσπιοηί᾽---Ατὸ ὑπ 6 Ὺ 
τοί 4}} ἀοδὶᾳποά (ο φἰονυν Αοά, ἰο οοπιίοτὶ Η 8 
Ῥοορΐὶθ, ἴο Ῥοδοη πὰ ἀφβίτοῦυ Η]86 ΘΠ ΘΙ 168 ἴ--- 
ΟΒΙΑΧΡΕΒ: Του αι 15 Τουπάθὰ οα Οαοα᾽ δ 

ὙοΡά, απ ποΐ οἢ οὖν δχροσγίθῃοο, γοὶ {ἢ ΐ8 ΤΑὶ 
8 διγοηριβοποὰ το ΟΡ ΘΧΡΘΥΓΪΘΠΟΘ δοίθ!}} Ὁ 
δρτοοδ πἰ|} (06 Ῥτγοηιίδοα οὐ ἰμπαὶ νοτζα.-- 
ΕΒΑΝΚΒ: 186 ργοαϊοίϊοη5 οὗἩ (ἰὸ ΟἸὰ Τοπίατηοης 
σοθσοΥ Ωρ Ζίοη δὰ Φογυδαϊθ αἀγὸ ὅυ] 8] ]οὰ ἴῃ 
γου πο Ὀοϊΐονο ἰη Ηΐπι γὼ 18 δϑι δὈΪ ἰδ θὰ (ἢ 9 
ἰγὰ9 Κιίης οὐ Μοιαὶ Ζίοη.---ἘΈΝΒΌΒΕΙ,; Οοὰ ἰδ 
19 δι) 6] ὰ οὗ Ηΐ5 ΟΒυτο.---ΕΙΒΟΗ : [ἢ ἰδὸ 
Ομυτοῖὶ οὗ ἀοἃ νὸ 8.6 βαΐθ, μοὶ ΟἹ Ὀθολυδα Ηθ 
8 ΒΟΥ Ῥγοίθοίον, Ὀᾳαΐ θδσαυ80 Β6Υ τποιλ Ὁ. 5 ῬΟ08- 
8688 (60 πιοϑδὶ ΘΧΟΘ]]θηὶ ρἱἶ8.--- ΒΒ: ΑΒ ΤῊΥ 
Ὠδ6 ἰδ 80 8 ΤῊΥ Ῥγδ[ϑ6.---ΤΑΙΗΙΝΟΕΒ : Τ86 
ξτϑδὶ ἀο᾽νοταποο δῃου]ὰ Ὀδ6 τηδθ Κηονη ἴ0 Ῥο8- 
ἰογί(Υ, 85. ἃ ἰ65(ΠΠἸΟΏΥ (0 10} ΟΥ̓ΘΓ] δ δίϊρ δουθπϑῃί. 
--ΤΤποιῦσκ : θη αοα᾽ 8 στδοα τι} γ ἰηίοῦ- 
ῬΟΒ68 ἴῃ ΟΌΥ ἰθΠΠΡΟΓΔ] 28 |Γ8, ΟΣ ζδὶ ἢ} Μ|ὶ}} Ὅθ- 
οοπῖ9 8}} ἐμ6 ΒΙΓΟΏρΡΟΥ ἴῃ 8 Ὀ] 8864 οἰθτηΐγ.--- 
ΟΥΕΝΤΗΕΒ; αοἀὰ Ἰοδα8 ὺυ5 ποὶ ἰπίο, Ὀυὶ (του χἢ 
δὰ Βογοπὰ ἀδδι}.---ὈΙΒΌΒΙΘΗ: ο ὅτ Ηΐδ ρ60- 
ΡΪὶο οὐἱγ Ὀεσαυ86 Ἦὸ δοοορὶ Ηϊπὶ 88 ΟΣ Ῥσοίθοίοῦ ; 
ὙΠ ΠΌΘΥ͂ΘΙ ἸΟΟΚ5 ΤῸΣ Δηοῖ ΠΟΥ Ὀσγοίδοίου, 888 δ᾽ γοδὰγ 
ϑοραγηίθα δἰ πδο]Υ ἔγοπιὶ ΗἾ 5 Ρ60ρ]6.---ΟἿὟ ἰτὰθ 
ΘΟΌΓαρΘ ΘΟὨ51818 ἰὼ Δ᾽] οννἱπρ Ουγβεῖνοα ἰγυϊγ ἴο 
6 Βοϊροὰ ὈΥ Θοά, ἀπά ἱπ ροπυΐπο ἰσυδὺ ἰη Ηΐπι, 
0 δἱοῦθ δὰ ἀο (Παὐὺ ὈνΥ γυῖα ΗἸ8 Κίηγάοιι 
οἢ οασίλ 18 οὐβδηϊσοὰ δηὰ ρῥγοβογγυοα.-- -ΆῦΒΕ: 
ΤΏ ΟἸΥ οὗ Θοα υπάδν (86 ρυδτα δ Βμῖ οὗ ΒΟΥ 
Ῥγοίθοιοῦ ἱ 8. 70Υ οὗ (88 ν οἷο Θασῖ 8. ἰοΥΤῸΡ 
ἴον ΔῸΣ Θῃμοἶ65] δῇ οΥυϑυ δι ἢ ς᾽ ΓΘΠΊ ΘΠ ὈΓΔΏΟΘ (0 
ΗΪδ8 ρϑορὶθ! ὕοπιρ δῃηὰ 866] ιἰνὶβ ἰβ (86 ν8γ-- 
{του σὴ ΟΧροσίθηοο ἴἰο Καηοντ]εάρο, 

[ΗἔἙΧΕΥ: Τμο οἴοαγον αἰβοουθγῖοβ ΔΓ τηδάθ (0 
09 οὗ ἀοἀ δηὰ Ηἰβ βγοαίῃϑββ, (6 ογο ἐλ 19 6ὃχ- 
Ῥεοοίϊεα νὸ δῃουϊὰ δϑουπὰ ἴῃ Ηΐ8 ῥσγαΐβοβ.---Ο οἀ 
οδΔη αἰδβρίὶ ῖὶ (9 διουϊεδί οὗ ΗἾ8 Ο ΌΣΟΙ ̓Β Θῃ Θηΐθδ, 
δηα βοοῦ ρυΐύ ἰῃο ἴῃ ραΐῃ νὶιο ᾿ἷνα δ δδξθ.-- 
αοὐ᾽ ἰαϊιο ΔΡῬΡΟΆΓΔΏΘΘΒ [ὍΓ ΗἰΒ Ρθορῖθ, αζαϊηδβὲ 
Ἣΐβ δηὰ ποῖρ δηθιηΐθδ, ΔΥῸ οοηβοῃδηΐ ἰοὸ Ηϊδ 
ἔθου ποῦ ΔΡΡΘΆΓΣΘΑΠΟΘΘΒ, δη βμουϊά ρυΐ υ8 ἴῃ τοϊηά 
οὔ {π|6ῃ}.---ἴὰ τ 6 σηοαὺ δἰ ρ8 (Πδἰ α οὐ 85 ἀο0μῃ6, 
διὰ 5 ἀοΐῃρ, ἴοΣ Πΐδ Ομ υτγοὶ, ἰν ἰδ ροοα το ἰκ]κθ 
ποίΐ60 οὗ (86 ἔυ] Δ] ἔς οὗἩἉ π᾿ 6 Βοτὶρίυγοβ, απὰ (ἢ ἷ8 
νου]Ἱὰ Β6Ι͂Ρ 18 ἐμ Ὀοιίον ἰο πα ογβίδης θοῖὰ (86 
Ργονίάθηοο ᾿ἰβοὶῖ, δὰ (ἴὸ δου ρίυγο (αὶ 8 [Ὁ}]- 
ΑἸ]εἀ ἴῃ ἰ1.---ΑἸἸ [89 βίγραπιβ οὗὨ ἸΏΟΓΟΥ {δὲ Β0ῸΓ 
ἀονη ἰο 0.9 πιυϑὺ Ὀ6 Τὰ ὉΡ ἴ0 {6 Τουπίδϊὶη οἵ 
οὐ 5 Ἰονίπρ- Κἰ πάῃ 688.---Ἰ. 1 Οοα Ὀς οὖν ΟΘοὰ, 
δ 8 οὐυγϑ ἴὌγ Υοῦ, ῃοῦ ΟὨἿΥ ἰπτουρὶι 4}} 106 αισοθ 
οὔ ἰἰπη6, Ὀαὶ ἰο ΘίΘΓΠΪΥ ; [ῸΓ ἷϊ 15 11}86ὲ Ἔυου Ἰ διϊ Ὡς 
Ὀ]688θ 688 οὗ ρ]ογί οι βαϊηί9 ἐμαΐ Οοαά Ηϊπιεεῖ 
το δ οἱ ἰλεπι, απαὰ τοῖς ὃς δεῖν σοά.---Σ. 1{Ὲ-6 
6 οὺν αοα, Ηα ν|}}] θ6 οὖν αυἱάο, οὖν {αἰ ἴα], 
οοπδίβηἰ αυἷάσ, ἰο ΒΟΥ 08 ΟΟΣ ΨΥ, δῃὰ ἰο]οδὰ 
18 πῃ ἰὲ; Ηθ π|ῖ}} Ὅ6 Βο νοῦ υπίο ἀοαίλι, τ Ι ἢ 
1 9 86 ρογὶοά οὗ Οὺν ΨΔΥ, δῃὰ ν}}} Ὀσίηρ Ὁ8 
ἰο οαὖ τοδί, Ηθ ΜΠ] 6 οὐν αιϊ49 αδους ἀθδὶὶ, 
80 80π|06. Ηο Κ]]} 80 συ ΐϊάο 8 88 ἰο Ὀ6 ΔΌοΥο (ἢ 9 
ΤΟΔΟῖ οὗ ἀοδίἢ, 8ο ὑπαὶ ἰξ 88}8}} ποὶ Ὀ6 80]6 ἴο 
ἀο υ8 ΔΩΥ͂ Γ68] υγί. Ης Μ}} Ὀ6 οὐῦ αυϊάθ δ6- 
ψοπά ἀξδαίδ, 80 οἰοσβ. Ηο ν}}}} σοη ἀπο ι1.8 Β8[ὁθ 
ἴο 8 Ὠδρρίποδβ οα ἰδ6 οἱ βίο οὗ ἀοφαί, ἰὸ ἃ 
1 ἴῃ τ ἰσὰ (ΠΟΤΘ Β84}1] Ὀ6 0 πόσο ἀδαίῃ. [1 
γ8 ἰαἷἶςο ἴπὸ [οτὰ ἴθ οὐὖρ αοἀ, Ηφσ νὶ}}] οοιάυοσι 
δη ΟΟΏΥΕΟΥ 5 δαίο 0 ἀεδαίδ, ἰπτουρσι ἀοδί, δὰ 
Ὀεγοπά ἀθδίὶ : ἄονῃ ἰοὸ ἀθδίδ, διὰ Ὁρ δεαΐῃ ἰὸ 
εἴονγ.--ὦ. Ε.] 



ῬΘΑΙΜ ΧΙΗΧ. : 811 
ἅξες.:.. τῶ ῶορ 0 ὉἐἔἐΠΠ τ Ὁ τ Ὁ δόὄῪὕύυ τῶ ἔὁυῶξς. ὁ 

ῬΒΑΙΜ ΧΙ ΙΧ, 

70 ἰδὲ εὐὶε ίωεϊείαη, Α, Ῥεαΐπι ζοτ (λό δΦοη8 07 Κοταΐ. 

ἩΔῪ [}]18, 411 ψὸ ρϑορίϑ; 
Οἶνθ ϑϑσ, 811] ψό ἱμῃδθιιδηΐθ οὐ [86 που]ά: 

2 Βοίῃ ἸΟῪ δῃὰ μὶρῇ, 
ΒΙοι δά ροογ, ἰοροίδογ. 

ὃ ΜΥ ΄τῃθουἱἢ β4}} βρϑδκ οὗ πιβάοτχῃ ; 
Απὰ [88 πηρηϊαἰίοη οὗἉ ΤᾺῪ μρατί δλαϊί δὲ οὗ τἀ ογβίδπαϊηρ, 

4 1 ν1}} ᾿Ἰπο] 16 Ταΐῃ6 ΘΔΥ [0 ἃ ΡΔΙΔὈ]6: 
Ι νψ1}} ὀρθῇ ΤΥ ἀδυῖς βαγίηρ ὑροῦ ἴδ 6 ΒΑΓΡ. 

δ Ὑογοίοτο βῃου]ὰ 1 [88}Ὁ ἴῃ [Πὸ ἄδγϑ οὗ ουἱ], 
Ἰγῴθη (ἢ 6 Ἰπ!α. ΠΥ οὗὨ ΤΗΥ͂ ἢ66]8 818} ΘΟΙΡΔ55 τὰθ δρουΐ ἢ 

6 ΤΒΟΥ ὑπαὲ ἰχυϑὶ ἴῃ ἴΘΙΓ 6810}, 
Απά Ὀοαϑὺ {μϑυηβοῖγοθ ἰῃ [86 πιυ] 46 οὗἉὨ  ΠΟΙΡ τί 68 

1 Νοηο οἔ ἔλόπι οἂῃ ὈΥ͂ ΒΗΥ͂ τηθ8η5 τϑάθϑιῃ ᾿Ϊ8 Ὀγοίβογ. 
Νον ρῖνο ἴο αοα ἃ σϑμϑοια [Ὁ Ἀπ; 

ὃ (Βὸγ [}6 τεἀοιαρίίοη οὗ ὑμ6ῖγ Βοὰ] ἐδ Ῥγθοίουβ, 
Αμα 1ὺ ορδβοίῃ [ῸΣ δυοὺ :) 

9 Τιδὺ Βα ββου]ά 8.11} 1ἴνϑ [ὉΓ δυϑυ, 
Απά ποῖ 566 οογγυρίίοῃ. 

10 ΕῸΥ Πα βοϑίῃ ἐλαΐ 136 τη α]6, 
[λΚονίθο [86 100] δῃηὰ {86 Ὀγυ Β ἢ ῬΟΓΒΟῚ Ῥο Βα, 
Απά Ιρᾶνϑ Ὁποῦ Θ 0} ἴο οὔθ ΓΒ. 

11 Τμοῖγ ᾿ηπταγά ἐπουραι ὁ, ἐλαΐ ἰΠοἷν Ὠουθ68 Ἔλα οΘοηιἐϊπιιο ΤῸ ΟΥΟΙ, 
Απά ἰμοὶν ἀντο  ]πρ- Ρ οθ8 ὕο 411 ρσϑῃθυδ 09 ; 
ΤΏΘΥ 68]] ἐλοῖν Ἰὰπα5 αἴϊογ ὑπ ὶγ οὐσῇ ΠΔΙΏΘΒ. 

12 Νενογί 6] 688 τη δείπφ ἴῃ ΒΟΠΟΥ ΒὈΪ οί ποῦ : 
Ηθ ἰβ8 {Π|κὸ [16 Ὀοδϑιβ ἐλαΐ ρϑυίβῃ, 

18. ΤῊ (Π ΘΓ ΔΥ ὦ (Ποῖν [Ὁ]]Υ: 
Υ οὐ ὑπ6ῖὶγ Ῥοβύδβυ νυ ΔρΡτγουα ὑΠ6 1} ΒΥ ηρθ, ΘΙ Δῃ. 

14 ΤΑξκα βῆδαρ {ΠΥ ἅτ ἰαϊὰ ἴῃ {Π6 στάνϑ; ἀθδίῃ 5}8}] ζδοα οἡ ἔμϑαι; 
Απά [6 υρεϊριὺ 8884}} ἤανο ἀομλΐοη ΟΥ̓ῸΣ {Ποπὶ ἰη {116 τλοΓΠΙ Πρ’; 
Απαὰ {πο ὶγ ὈΘΔΌΪΥ 8}}841}} Ομ Βα πθ 
Ιὴ [ΓΠ6 στανθ ἔτοιχ {πον ἀὐγο  ]Πηρ’., 

15 Βαῖ αοἀ ν}}} τθάθϑῃλ ΠΥ βοι] ἔγοσῃ {8:6 ΡΟΥ͂ΤΟΣ οὗ [86 ζγᾶυδ: 
Εν 6 81}8}} γϑοϑῖγθ τηθ. 6 δῇ. 

10 Β6 ποΐ μου αἰγαϊὰ τ ΏΘη Ομ 18 πιδαθ τὶ ἢ, 
ΒΘ {86 σίογυ οὗ ὨΪ8 Βοιιδβα ἰ8 ἱπογοαβαὰ ; 

11 ον σβθῶ μ6 ἀἰθίῃῃ ἢ6 8}8}] ΘΑΥΎΥ͂ ποξῃϊηρ ΔΥΘΥ : 
Ηἰβ σἴουυ 5118}} ηοῦ ἀθβοθηα διῇθσ πηι. 

18 Τῃουρὰ Ν Ή116 6 ᾿νοὰ μ6 Ὀ]οβϑοᾶ ἢϊ8 βουΐ, 
(Απά πιόπ Μ11}} ργαῖβο (866, ἤθη μου ἀοοβῦ 1611} ἴο {8 γ861}) 

19 Ηδ 8}}81}} ρὸ ἴο ἴμ9 χοπογδαίίοῃ οὗ δ18 ἔδύμουθ ; 
ΤΉΘΥ 5881} πόνον 866 ᾿Πρ ἢ. 

20 Μδη ἐλαΐ ἰδ ἰῃ Ὠοπουτ, απ υπάἀογβίβμ οί ποῖ, 
ἴδ |κὸ (μ6 Ὀοαβϑίϑ ἐλαέ ρεγίβῃ. 

ῬΘΥΒΟΏΒ ἩΪιμβοῦΐ ἀἰδβιϊ ποιΐοη οὗ Τοβίοπμσθ, Γ860, 
ἘΧΡΟΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΙΟΑΙ,. ΟΥ̓ Ῥῦπ ἷῃ 16. Ηδθ 64118 ρου ἰδθπὶ ἰο δἰ θη 

ἰο ΐ8 νοΐ66---- 1 ἢ 18 δοσοιρδηϊθα Ὁγ δ ΒΔτΡ 
ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ἘΧΡΟΒΙΤΙΟΝ. ΤῈ6 Ῥβαϊπιϊδὶ | ---Ὀδοδδο ἮΘ Τη68Π8 (0 ἰο8 08} ἰμϑῖι δὴ ἱτροτίδπὶί 

ἴδ δ ξοἸϑω; ῥγοΐίβοθ (υϑσβ, 1-4), δά άγϑεδβοδ 8]}} ἰγαίῃ, δϑ]υίδυυ ἰο 4]],--τῦ ἰγαιῃ, το 6. Βὲπι- 



812 

Βο] 7, ἃ ἀϊβοΐρὶο οἵ νηἰϑάοτη, 5 Ἰοασηθα ὈΥ τουθ- 
Ἰαιίΐοπ, απὰ δα στεορίνοα ἰπίο ἢ θαστὶ. Τ ἰδ 
ἈΑαεολαΐ ἀἰδουδδθ8 (6 Ῥγοῦ πὶ οὗἁὨ ᾿ΘΠΊΡΟΓΑΙ μϑρρὶ- 
6088, δῆ (8 ῬΓΟΒΡΟΡΠῪ οὗ (6 τ οί γ, δηὰ ἰ8 
ἐμποτγοίονο γοϊδίεἀ ἰο 8. χχνὶϊ!. διὰ ἰχχὶϊ, ΤῈ6 
ζαπάαπιοπίαὶ ἰάθα 8, (πὶ (Π6 ῥίουβ ᾶῦθ ὯΟ 
αἀτοιυμά ἰο ἴδαν ἁποῦ βυοι οἰγοιπιείδησοβ ἢ {818 
ἰΥΑΩΒΙἸΟΥΥ ὑγοῦὶ, Ὀδοδα96 (6 τἱο τᾶ οϑπποῖ 
τυἑτἢ 81} [υ18 κο]ὰ ρυγοθ 88 οχοιηρίίου ἵγοηι ἀθαί ἢ, 
θυὺ ὈΥ 19. νἈΠΙΙΥ δα ΤῸ]}Υ Ὀδοοτ68 πογ δηὰ 
ΤΔΟΤΘ ᾿ἰκὸ τπῆθγο Ὀγαΐ68 (παΐ Ρογίβ}ν. νν 116 186 δὲ 
ΤἸη8ὴ ὉΥ οι δ στῆσα ἰ8 ἀοἰ νογοὰ ἔγοιι {1106 ΡΟΎΤΟΡ 
οὔἴδο σαν. Τ|νβ (που 185 Οχργοβθθα ἴῃ ἱσῸ 
Βίγορ 65, θαοὶι οὗὨ σὰ ἰΘΥπ παῖο8 τνἱ{|1 8 Ὑ6 759 
πῃ αἸπιοϑί [ῃ9 βδ)9 νογάβ. ἴῃ (686 βίγορ ἢ! 68 
(μ6 το] του οὗ ἐδο ᾿[δουσιὶ δηὰ {πὸ ρμαγίβ οὔ (ἢ 9 
ΨΟΓΒΘΒ 8Γ6 80 δυι ϑι᾿σ }Υ ἰαίοτ σόονθα (δαὶ ἴῃ (ἢ 6 
βτδὶ βίγορι"θ (6 Ῥϑαϊ!ηγίϑὶ ἰθβι1868 (ὁ 8 ΟὟΏ 
οΔΥΪ 88} 088, δη ἴῃ ἰδ πιϊ 6 οΥ̓͂ (6 δοσομῃὰ 
Θχ ον οἰμογβ ἰο Ὅ0 ΘαυΙΪ σουγδαοοῦϑ, ὙΓ81190 
ἴῃ 686}} οὗ (6 ῦ|2ὸΡνὰ ῥ]λοο68 {676 18 8 βοῦὶ οὗ σοῦ- 
οἰυβίοαη πιατκοὰ Ὁ οί. ΗἯΪϊΪβ ἰδηρυαᾷθ ἰδ 
ἰοτβα, οἰ γ, δη ἃ βοιημοίϊτη68 γοιρ. Τῃ6 ΡΏΓΆ568 
ΔΙῸ Ροϊηϊοα, ΠΟῪ απὰ ἰπθη Ὀοϊὰ, δηὰ ἰῃ δβοῖωὴθ 
ῬὈἾδοθβ οὔϑουτα, ψ 1116 {116 δἰγιυοίαγο οὗ (10 δβθῆ- 
(6668 8 ρΡοουϊΐατ, πανΐηρς ματα δηὰ {πο γ ἃ Ἂἰπὰ 
οὗ αυιϊδβιΐὶο Ἰηίσίοδου. ἸἘδβοτθ το στοαί αἰ ου (168 
ἴῺ βοῖλβ Ῥδβϑϑῆρο8 οὔ (ἰἸ6 Ρῥγαβϑῃὶ ἰοχῖ, νον ΔΓΘ 
ΠΘΑΡῚΥ τη ἰπί6}} }} 0]6, ον ἦς ΡΓΟΌΔΌΪ, ἴῖο πιΐδ- 
ἐλ κ 68 οὗ ἰδῆ βου Ὀθγ8. [{80, ον ΟΥΟΓ, (Π6Υ τηδὶ 
ὍΘ ΥΟΡΥ ϑησίοηί, βἷῃσο 6 οἰοδϑί ἰγδηβίδίογ 
ὝΘΓΘ ΘΟΥΙΔΘΏΓΥ ΡοΡρ]οχοὰ ΌὉΥ͂ (μ6πὶ|, δΔη ἃ ῬΓΟρο-Θ 
ΥΘΡΥῪ Β6ΏΒ6 688 ΟΧρΡΙ Ὠδίϊοη8. 

γογβ. 1-4. Εἶϑασ τ ὲ8.---α 1 δοϊοτηῃ 68}} οα- 
οαΓΒ θυ. χχχὶϊ, 1; Κιηκεχχὶϊ. 28; Μ|ο.1.2; 99οὉ 
χχχίν. 2. Τπ6 "" νοτ]ὰ "--τ᾿,αμο]64--- (860 Ἐ8. χΥ]]. 
1.4), ἰ8 πού Βρανοη δη θασγὶὶ ον ἴδ ψου]ὰ οὗ 
ΒΡ866, ναῦ δὴ οχίϑίθηοο---ἃ Βοπιοί ἰ ἢ ς---ἰν ἃἷο ἃ 
88 118 ΘΟΌΓΒΘ ἷπ (ἴ6. ἴῃ γογ. 8, ([8ὸ ρταάΐαί οη 
οὔ (86 ἰά645 οὗ ν͵ἱδάοιμῃ δὰ ὑπαἀογείαῃαϊηρ 8 οχ- 
Ῥγοδϑοά ἴῃ ἐπ ῥ᾽ υγ 4] [ΟΣ πι, 88 18 οἴἴϊθῃ ἀοηθ ἴῃ 
πὸ γον ΓῸ8 οὗ ϑβοϊοπηοῃ.---1 Μν}}] ΟΡ π,᾽ τον. 4, 
τοίοσβ πο 0 ἰῃ6 Βοϊαι οι Ὀπὺ (6 δίἰδιοτηθηί οὗ 
ἰδ ῥγοΌ]Θῖω, βδίησο δηγὶ δὰ τπουἱ τὸ οροῃοδά. 
Ῥᾳ. οἷἱχ. 80: Απιοϑ υἱϊὶ ὃ; τον. χχυνὶ. ὅσο ἢ 8 
σοι δἰ οἢ ΟΥ̓ ΡΤΟΌΪΘηὶ δηὰ τα χὶπὶ τὸ 4180 δηὰ 
ἷη Ρβ. ᾿ἰχχυῖ!. 2: του. ἱ. θ.--ΠἸηγίηρς οὐ {116 
ΒΔΓΡ Αγ] ὨἶΣ 68 ὙΠ} (0 8011}᾽8 Υἱ Ὀγδί ὁ 8, δθὰ 
(86 Ἰαιί (6. ἃἂγὸ ὈΟΐῺ δσργοβϑβϑθα δῃὰ Ἵοχοϊ( δὰ Ὁγ ἱ(. 
2 Κιηρβ ἰἰϊ. 1δ.Ψ 

[Ῥεβοόοννε: 7ῆε τοογϊά; (6 ἔοτι ΠῈΓΘ δορὰ 18 
δαὶ νι ΐϊοῖ ἱπαϊοαίθβ 118 ἰδ ΡΟΓΑΓΣΥ, δοοίϊη 
Ομ δΥδϑοί ΘΓ. --  ΔΙΈΧΑΝΌΕΒ: Τὴ νογὰ ἰγαπδὶδί θα 
τσογὶα πιθ8 5 ρῥυϊππα τ]ν ἀυγαίίοπ οΥ σου οα 6ὁΧ- 
Ἰϑίθῃοθ; 6 ΠΊΟΓΘ Βρϑοϊδολ)ν, αϊηδῃ ἐζ,, (6 
ΡῬτδβοηί βίαι οὗ ὑἐπβίηρβ; διὰ ὈΥ ἃ παίυγαϊὶ ἰγδῃϑὶ- 
(ἴοη, {π6 τοογα 88 ἴ 6 ρῖαοθ ΘΓ ἰὐ ἰ8 βροηϊῖ.--- 
ῬΕΒΟΥΝΕ, ἩΡίδάοπι, --- παἀενοίαπαϊΐπο. πὰ ἰμ6 Η Ὁ. 
(8680 οΓὰ8. ΔΓ6 Ρ]ιγαὶ, Ὀὰὺ ΡΡΔΡΘΏΛΥ ποὶ 80 
ποοὰ τῖϊ Δ ἰπίοηϑὶ δοδίϊου οὗ τλοδηΐηρ.---ἴ ἢ 
πὸ βεοοῃμὰ οἴδυδβο οὗὨ {([|ὸ σογϑα, 1 δηνα βυρρ]ϊοά 
(1.0 σοΟρυ]8 ““18,᾽᾽ 0. ποῖ ὶ πϑίδαάΐης Ηπυρίο! ἀ᾽ 8 
ΤΟΙΙΔΥΪ ἰὁ0 (..} 0 ΘΟΠΙΓΆΓΣΥ, 1 σδηηοῦ (π᾿ Ως ἰΐ ἃ παία- 
Τα] οοπαίχποίΐϊοι, ἴο γαροαδί [ἢ 6 γϑΡ Ὁ ἔγοτα {110 ἄτϑί 
οἴδυδο: “ Το ποάϊίδιίϊοη οὗ ΣῪ Βοδτὶ 8}18}} Βρ δὶς 
οὗ υπἀοτβιδηάϊηρ."--ὦὖ. Ε.]. 
γον. ὅ. Τ)Θ Ια τ οὗσαν 6618 (ΟΣ ΤΥ δΌρΡ- 
ΟἰδηῖοΣ Β, ΟΣ οὗ (ῃοβ0 ὙΠῸ ἔδγο ἰγοάάθῃ οἢ πιο). 
ΤῊΐΒ οχρί δηδίϊου οὔ (9 ρθχαβο (βΒγγίας δῃὰ πιοσὶ 

ΤῊ ΒΕΟΟΝΌ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ῬΒΔΆ1,Μ8. 

οἵ κανογϑίίν,᾽"" ὁ 6. ποὶ δάυδσϑο {Ἶτὴ 68 ΒΡ, πὲ 
1080 ἰὼ ν ϊὶσι Ὀδἀ θη δῦυϑο ὑπ 6] ρον δηὰ 
6811} (οἷον ἀπά οἱμουϑ). ΤΙ ὶϑ ἐχρ] δηδίΐου 
ΔΩΤΘ068 Ὀοϑὶ ψί( ἢ 186 “4 Γ Γ᾽" τοοπίϊοποὰ ἴῃ γο ΓΒ. 
ὕ, δηὰ 106. ΤΊιο γεπάονϊηρ (ϑορί., ΟΒα]ά., βγπιπι., 
ΨΦ6γν., ΒαΌΌ., ἀπά οἰ βογϑ), ““χὰ}}} οὐ δίῃ οὗ ΣΩΥ͂ 
Ἀ.668,᾽" 15 ποῦ ΟὨΪΥ ΟΌδουτθ ([ῸΥ ναὐ βίη 8 πιθϑδῃι), 
δυῦ διιὈϊαοι. [0 γα ννοι]ὰ ποία γα] (μἰηὶς οἶ 
εἷϑ ονὴ βίη, τιϊο!, ἀο65 οἱ δοοογὰ νἱὶ ἢ (}}0 τη 68} - 
ἰπς οὔ {Π6 ραδβαζθ. Αἴδὴγ γδὶθ “" 6 618᾽᾽) σδηηοὶ 
δ (Δ ίΚΘ ἢ [ῸΓ ὁ δῖ6 08 "ΞΞπιϊβδίορβ. [0 {80 ““86618᾽᾽ 
Ὀ6 γεοραγάοα 88 (ἰ.6 οὈὐθοὶ οὗ (8 ροτγβοουϊίοη δειὰ 
(19 ᾿ναγ]αγίης (Οαϊν., Ηαρ., Οτίθηθοσρ), {πὸ 
ἰᾶχο υϑοὰ 18 υππδίυγδὶ, απ ΠΥ ἰΓΔΏΒροϑὶ- 
(Ἰ0η8 ΔΓΘ ὨΘΟΟΒΒΆΓΥ ἰ0 Ὀχίης ουὐὐ ἐδθ 586086,--- 
Μη ἰδ 9 ἰπίαυ  Υ̓ ὈΡΟῚ ΠΥ 66]8, ἑἐ. 6. Οἢ 8]Ϊ 
δ᾽ 68, σο ρδ58 τ) ΔΌοαί, 

[ΑΣΕΧΑΝΌΕΞΕ: 764 ἐπιρμὶίν οΥΓ τῖὴΉν ὀρρτέβδδοσε (ον 
διρρίαπίεγ). 09 ποτὰ ἰγαῃβίδίθα ορρχέδεογε 
ΘΟΙΒΙΠΟΏΪΥ ἸΠ6ΔΠ8 λέείδ; Ὀσὶ 85 {5 γ᾽ 6 148 Ὧο 
ξοοὰά βθῆβθ δοζγε, Ὁ ΣΔΔΥ͂ ὉΘ ἰΔῖοη ἃ8 ἃ τοῦδ δὶ 
Ὠοῦυη, ηϑδηΐης οἰ Σ ἐγαΐίογδ, ὑτατη ΡΊ 6 ΓΒ, ΟρΡΡΓ65- 
ΒΟΓΒ ΟΣ ΒΌΡΡ᾽μὨί6ΥΒ, ὈΡΓΔΙΙΟΥΒ, ἴθ 8 ΒΘΏ86 δκίη ἴ0 
ΜὮΪΟ (Π6 γον 8] τοοὶ 18 υϑοὰ Θοῃ. χχυὶϊὶϊ. 86: 
Ηοϑ. χὶϊ. 4. πῃ οἰΐπον οδϑα6, 1 18. οἰθαυγ ἃ ἀς- 
ϑοτί ρου οὐ ἢΐἷ8 ΘμΘμἶ65 88 ργϑοι ϑίπρ ἔγαυά, οτ 
σἱοίθποο δρχαϊηβὶ Ὠἰηπι.---ΕΒΟΤΥΝΕ: Ἰξλεη ἱπιίφεῖς 
οοπιραδεείλ εἰς. ῬΟΥΪΔΡΒ πα Υ 18 δαρροδεὰ τὸ 
Ὅο Ἰγίηρ. 1|πὸ ἃ βογρεπὶ ἰπ ἷβ ραίῃ, γοδαὰν ἴοὸ 
[ϑίϑθῃ οἡ 6 Ποοὶ, 88 {86 πιοϑδὶ οχροβεὰ δῃὰ γῃ]- 
ΠΘΡΔΌΪΟ ῥδσί.---ΒΆΑΆΝΕΒ: ΤὮο ἰσιιο ἰάθἃ 18, ὙΒΘΏ 
Ι δηὶ ὀχροβϑὰ ἰο ἰδ ογαΐβ, (86 ἰγῖοκβ οἵ 059 
ΜὯΟ Ἰΐο ἱῃ γαῖ ἴῸΣ τθο: 1 δὴ Ἰἰδῦϊο ἰοὸ Ὅο δβι- 
ἰδοϊοὰ βι άσηγν, ΟΣ ἰο 6 ἰδκο δ ὈΠΔΎΒΣΟΒ: 
Ὀυὺὶ νΒδὺ αῦθ] ἰο ἴοδν ᾿--ὐὖῦ. Ε.]. 

γοτβ. 7-10. ΕΠ 5 Ὀσοῖμϑσ. . [ηβἰοδὰ οὗ ἸΣΣΣ 

(δῖ8 Ὀτοι 6.) πβίοῖι 18 ξϑποταγ υϑοὰ πΆθπ τΘ. 
Ἰαιοὰ ἰο 7δοὰ, γγ ἤανὸ δἰ ιρὶῪ ΓΙ 88 δὰ δοσαβα- 

ἐϊνο Ὀοΐοτθ ὑἰΐθ ϑρμδιΐα ποραϊϊνο, τυ οἢ 4160 
Ῥγοοθᾶθβ (86 ἰπδηϊινο δΌβοϊυϊθ. Τ7)}10ὸ βίσ ϑββ 
Ἰαϊά ὑρὸὴ ἐμ ἐπηροβϑι Ὁ} γὺ οὗ γοάθομηΐϊης 8 
Ὀγοίδοῦ (ἡ. 6. ἃ δ! ]ο - ἸΏ 8η)} ἔγοιὰῃ ἀδαίϊ, ἐπι: Θδὰ 
οὔ δἰπιβοὶϊ, Ὀδθοοίη68 {86 τηογο σον καῦϊο, Ὅδ- 
68.806 6 τηϊρσίιὶ οχροοὶ εἷβ ον γοἀοιρίϊοι ἴοὸ Ὀ6 
τιοηἰοηφρἃ. Τὶθ, ὨΟΟΥΟΡ σθῃ ἸΔΓΟΪΔΚ 6 ἀ6- 
ἀυσοιί ἤγοιι {6 58} π αἱ 1|)6 οἷοβϑ οὗ {116 Ὁ] οι 
Ἰϊηοτξελὲς γοἀθιηρίϊοη (Ηηκβίθη.); οΓ γρἀδιρίϊ οι 
ἴο ν᾿ π|861{ (Η12ΐ 5}, δι μου ἢ ἴὰ 189 ζΟ] οσς 
ΥΟΥΒΘ 6 ἤδΥο ἴἢ9 δΟΙΡΓΟΒΘΏΒΙΥΘ Ρ᾽ ΣΑΙ “ἸΒΟΙΡ 
Βου 8." 10 18 ποῖ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ (0 δάορῖ [86 τοδαϊηρ 
ἴῃ βοθ εἀϊ(οηβ 3.2, (Εννα]α, ΟἸδβιι., Βοιιοιον,) 

δηὰ ΌΥ σπππρίης ἴΠ6 ροϊπΐβ ἴῃ (06 του {Πδ] ζοῖ- 
ἸοννΒ, ἴο τρδᾶῖο ᾿ς χεβροιῖνο, Ξεϑυγο ον Ὧ0 ὁΠ6 σδἢ 
τοάροτῃ δΐπ)δ0}]. ΝΟΣ οδὴ ΓΡδΣ Ὀ6 ἰδκθη 88 β 

ποπιϊηαίἷνθ, δη βυ Ὀ)οσὶ οὔ [88 δοηίθποο. (υϊ μον 
δηἀ οἰμβογβϑ). Τδπο ἰγὰθ 1468 6γΘ 18, ποῖ β᾽ ΡΥ 
{1 8011 6} οὗἁ 41} πιθὴ ἀοἀνατὰ (Ηυρΐο]4), Ὀὰς 
ΤΑΙΠΟΣ (86 ἐπι ροϑθὶ } }{γΥ οὗ γτοἀοιιριΐϊοι οἵ δῃΐ 
Οη6 ὉΥ̓͂ {1:0 ταί] 88βἰβίϑῃσθ, ΟΥ (18 ποϊιοὰ 
οὔογίβ οὗ ἴθ; δηὰ ἰδὺ8 ψγὸ ΔΓ6 Ῥγαραγοϑὰ ἴου {16 
Βαυδδοαυθηΐ ἀδφοϊαγχαίίου ἴδ4ὶ αοἀ ἰ5 ᾽116 Βοάδοπι- 
6;.-- Μοβὶ οὐ ἶοβ ἔκ γτοσ, 8, 89 ἃ ρδγϑῃίμο δὶ, 
Ὀυὲ 88 ἐπὶ8 οοπδίγιοίίοη 8 δΥδ, ἰὸ 8 Ὀοίίοσ, 
ποί ἰο βίτἶϊκο 1ἰ ἔγοπι (86 ἰοχί, 88 ἃ ρὶοβϑ, (Οτίθῃ- 
ὈδΥα), Ὀυὺ ἰο τὲ γοῦ. 9, ἀορομάδης οὐ ἰϊ 
(Κιπιολὶ, ΕἸαπιίη., ΗΠ δηρβίοη., Πυρίο]4), ἐοῦσιν 
6 σοπηθοοίίου οί θη Ποῖ 15 δοηθ αὶ Ἰοο86. 
(Βαυσγ). Το ἰγαῃβίδιϊοη “ὁ ὈΘοΘυδΒΕ 80 ργϑοίουβ 

οὐοσθ) βυρροβι8 [89 τηοδηΐηρ οὗὨ ὁ“ 611} ἀδυνβ- πὰ γ8. 18 ()9 τδηϑοῃ ῥυΐοθ οὗ [δμ9 δβοιὶΐ, (Βδί δι 19 ννδπι- 
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ες Τοτενογθογ᾽" (Ἐπ α]ὰ, Κοδίοσ, Μϑυτουῦ), ἰδ 
δι ονἱδϑὶ υΪ6, (Ὁ πθ641 1659), δ'αοθ ἔμ ρογίδοι 

ὙῚ 888 (η18 βθῦϑο Ῥβ. σχχυϊ. 4, 0 ἢἣδΔ5 46- 
εἰδιοα, οοδϑδο, γοιηουϑα ἰιἰπ)8617.᾽" --ὲ 0 ἰά66 ἐμαὶ 
τοῦ. 9, 18. ἃ ῥσϑιηΐδο “Του ἢ Β6 8ι1}} σοπίϊπ 6 
ἰο ἰΐνε ἕογουερ " (ζυΐϊῃον, αεἶον, ΗἰτΣ.), δηά σον. 
10, 8 οοπῃοϊυπδίου ἴγοιῃ ἰὰ “86 βἢ}4}} 8566,᾽᾽ οπηοί 
06 τεοοηοί δὰ πῖτἢ [Π9 δίγοης οχργοδϑίου οὗ ᾿ἰνΐης 

ἴογ ΥεΓ.---λέοσί ᾿πἰθγργοίοσβ ἰακο 2 (νοῦ. 10), ἰὼ 
8 ὁδυβδιἑγο 5680, 88 ἜΧὨΪ δἰ εἰς ὙὮῪ μ6 δοαβοί, 
ἑ 4. ὈθοΔ89 ᾽)6 8008 ἐμαὶ Μΐ186 πιθη αἶοθ, ([58|κὶ, 
᾿αϊδαν, δ. Η. Μίονδ6}18). Οὐμοτβ ἰδἶκο τ 18 γ 6 Γ80 
89 δὰ Δυίοοθάοης (ΔΙ που ἢ ὨΘ 8668, εἴς.) ἰ0 ΤΟΙΣ 
Ἰ1, ([ε ἰ6 8ι1}1} ἐεῖν ἀο]υδίοη ἰο ἀγϑϑι οὗ δῃ οἱ 6 ῃ- 
δα] Βοωθ). Βαυιίῃ ἀϊτοοὶ ἀϊδοουγδο (18 ραγίϊοὶθ 
Τούοτ8 Π 6 σοὨιΓαδί ΠΟΘ οἰρμαϊο. (ΕἸΑτ ἴῃ. 
θὲ ἥειϊο, διὰ πιοδὶ οτἰ 108). [ὑ πνουϊὰ Ὅ6 Ὀοἢ 
γἱοϊεδί δῃηὰ ὉΠ ΘΟΟΒΒΑΓΡΥ ἴἰο δίσκο οαὐ (89 τινου 9 
ἴον Β6 δϑοιὰ " (Οἰβῃδιβθη). Τδοτγο ἰδ οι μΐηρ 
ἰο ἱπάϊοαίθ (μδὲ (ὩΘΥ αῦὸ {89 γογμὴΐῃβ οὗ 8 τηυ]- 
ἰοιθὰ γογβθ. ΤΈΘΥ ΟὨΪΥ δία πὰ ἰῃ 116 ὙΘΥ οἵ {110 
ἰγδδϑροϑίἱ οὴ οὗ γϑγ. 9, ὈοοΓΘ νον. 8, δὰ ἰοὸ ἰδ9 
ὀχροϑίτου ““ 8ηι ἢ (π)8}} 66.868 (10 06) [ὈΣΤΟΥ͂ ΟΓ.᾽; 
[ἀυξεχαπύξε: γον. 8, 4π4 οοεἰἰἶν ἐδ ἰλα ταπδοηὶ 

οΓ ἰλεὶγ δορί, εἰς. Τμὶδ οὔδουγο σοσγϑο δά υἱίβ οὔ 
ΒΕΥΟΓΆ] οοηδίγυοιΐοηΒ. 7λεὲγ δομέ Τοΐδθσβ τηοϑιὶ 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἴ0 ἐμ6 γἱοὰ πὰρ δηά ἷβ Ὀγοῖ μου. Τὸ 
δο] οὐ ἰϊϑ οὐ Ὀοϊ γοαυοϑ 80 πιυ δ ἴ0 ΤΏΒΟΙΙ 
ἱς, τὰδὲ ποϊίοῦ οδῃ γϑάθθια ἐμ οἰοτ. Τ8Ὸ τοτὺ 
δ 6 1481 οἰ 159 ΤΠ ΔΥ ΠΙ6ΔῺ σεαδέδ (0 ἰΐσέ, Ῥ6ΥἾ8.}68, 
δὰ δργϑοβ υυἱἱ ΟΙΓΏΘΥ ΟΥ ὙΠῺ ΘΑ οὗ (6 βυῦ- 
θεἰ8 ρτουϊουδὶγ τηρηἰϊουαοἃ. 106 γχϑηβο οὔ 
ἰδοῖν 118 18 80 σοδι] Υ, ἐπὶ ποι ποῦ σα Ὧ6 δΒανοά. 
θτιδ γϑγὉ ΠΔῪ ἄρστοθ ὙἱΓ γαπδοῖε, 88 ἴῃ {6 
ας. ΒΙΡΙ6; ἴὰ ἰδ ἰο0 ΟΟΒΟΪΥ ἰο ὃ μαϊά, δηὰ 
ἰβογοίοσ οδάδθδ, ΟΤ γϑιηδίΏΒ ὉὈΠΡΑΪΙ, ΦΖΌΓΣΘΥΘΓ. 
ἴμο βϑίη6 8586η80 Βι Ὀ5ἰδη ἘΠ} ΤΩΔΥῪ 6 οδιδἰηοά 
ὉΥ πιαϊκί πρ' ὁέαδε τη οδ ὁ6880 (ΟΥ ἴα1}} ἰο ΡᾳγΥ, δπὰ 
εοηδίταΐης ἰὲ στ ο9 οὗ ἴΠς ῥγοσοάϊης Ποῦ. 
πο γδϑοῖ 18 80 σΟΘ γ ὑπ 86 ζα1}5 10 ῬὰγῪ ἰϊΐ, 
ΟΥ 664868 (0 Θἰἰθιηρὶ ᾿ὰ ἴογονοσ. ὕροι δὴ οἵ 
(686 γασίουϑ βδιρροϑί(ἰοὨ5, {Π6 οϑβδβαμίϊα] ἰά θα 8 
(δι [6 γδῆβοῖῃ οὔ {δμοὶν ἰδ 18 (00 ὀχροπδῖνθ (0 
ὃο ρΡαὶὰ.---ΡΕΒΟΥΝΕ : ϑουέ, ἱ, 6. ἃ8 ἰ8 ου᾽ ἀθπὶ ὕγομι 
186 τ μο]9 Β60ρΡ6 οὗ (88 σοπίοχί ἰἰογο, “1176. 1Τἰ 
6 πιαδὰ ἰο Ὀ6 ταστοιἰοὰ ἐμαὶ βυρογβοΐλὶ σοδᾶογϑ 
οὔ Βα Ρβδὶὰ 850 οἴδῃ ρὶνϑ ἃ (οὐδ᾽ Ὁ ἴμ]89 πιθδηϊης 
ἰο 8 δηὰ {μ6 ργδϑοθάϊης στϑγβθ. ΤῈὴ6 ραβϑδρθ 
Μ65 Ὀθδη δἰ]οχοὰ ἰοὸ ργουθ δαὶ οὖν ᾿ογὰ, 88 (ἢ) 
Βοάθοιροσ οὐ πιδα, ποῖ Ὀ6 αοιὐ 88 νγ6}] 88 τιδῃ. 
ἴπο ἀοοίγϊηθ 18 τηοδὶ ἰγαθ, Ὀυΐ ἰἰΐ ἰδ ηοΐὶ πῃ (86 
Ῥδδ]πι, ΠῸΡ 5 ἰθτο ἐδ γοηχοίοδὶ αἰϊιιβίοη ἰοὸ ἰἰ. 
ΑΙ (δὶ ἰ8 οῦθ ἰδυρχῃὶ 18, ἰΒας ἢο θα] 1 οδῃ 
ἔδΥ ἃ 8ὴ ἴγοπὶ (ἰδαἰΐ, Ὀδοαιι86 ἴΠ6 116 οΥ τ 6 ἢ 
ἷβ ποὶ ἰη ἐμοὶς οὐῆ δηάϑ, οὗ ἰη ιἰἰδὶ οἵ μοῖὶν 
(6Ἰ]οτσβ, αὶ ΟὨΥ ἰπ ἰδ 6 μαπὰ οὗ Θοά, νγῆο δαπποὶ 
δο Ὀτίυῦοἃ. Τδπογο 9 6 Κίηά οὗ δΒοϊο πὴ ἰγοὴν ἰῃ 
(86 Ἰάεα οὗ ἐμ χοιοδὲ δῆ οβοσίορ 4}} ἰδ σῖο ἢ 695 
(ο Θοά, ἰο εϑσαρο ἀθδίἢ.---ὖ. εἶ 
ει. 11,12, ΦῬμοὶσ ἰυνατα ἱπουρῆϊ, εἰς. 

Τδε ἐχργοδϑίου ἰ8 οὔβοιγο {86 ἰάθα 6 (8 ἐμοὶν 
βιοδιίβ ἃδσὸ ἀεϊυα θα Ὀγ [89 Ὀο] ᾿ο7 (μαι ὑποὶν ἢ ου865 
δηὰ ἀοεοοπάδηί Β.)8}} οοπιϊη ἔογουοῦ (26 Γοιηο, 
ἴδαχὶ, ατ., Οαῖν., δῃὰ οἱ 6σ8). 3811}}1 1688 οδῃ 
(80 ηοδιΐης Ὀ6 ἐμαὶ ἰδ6 "“ Που568᾽᾿ ἐποΙηβοῖγ68 
1οἴΔ}}γ δυδογῦ μοὶ ᾿που χη θ, 88 [ἢ (10 ΟΧΡΓΘδ- 
βῖου 'νγῶϑ ρδγδι]οὶ ἰο (μδι ἰη Ῥὰ, χὶν. 9, “" 8]} βὸὺ 
Κιαγαιθοῖϊδ ΔΘ ΤΟΥΡΓΝ "Ὁ (πυρά), ἴον 118 σσυ]ὰ 
δοῖὶ Ὁ0 ΣοσοὨ οἱ ]6ὰ τ 8 186 ποσὰ “ ζογονορ,᾽" Βαϊ 

88 (116 οδν ἰδ νυ ΐπ τι8, δη 868 ἰδ6 ἱνψνὸ ΡὮΓΑΒΟΒ 
“ (χὸ Βεατὶ ̓̓  δηὰ “108 ἱμναγὰ (δουρί ᾽"---2Ὁ 

--λῦὸ δυποηγιηουδ (8. ᾿ἰχὶν. 7, 1 Κίηρϑε 111. 28 ; 
χ. χχυχυὶ. 2), δῃὰ διίμο νογὰ σοηάογϑὰ “ 1ἢ- 
ποτὰ (μπουκαί,᾽" ἀοποίοβ Ὀοιὶ (9 οὐδ δῃὰ (9 
δοδῖ οὔ ἰΠουρσῦ (Ρ8. τυ. 10, ᾿χἱὶϊ. δ), 1 πιαὺ ΒοΥΘ 
ἜΧρΡΓο85 μοί 86 ῥγοάυοὶ οὗ πιρπί δ] δοιϊνγ, ἑ. 6. 
(88 ἀοϊυδίοη, πὶ ἴῃ6 οβδοῃιίαὶ δοιἱνῖγ οὔ {μ9. 
ΟΖ 85 δ ἢ ὉΥ ν᾽ ϊοῖ {Πποῖν ᾿ψαγὰ ἐπουρῶί 15 
ΔΙΙοὰ, ΤΠ 5 δου Ὠοτθ πᾶ ὧδ, ποῖ ἰἢθ 
(δβουρδέ, θυὺ (86 νυιῖϑ, (Η ηρείοη., θ)6]., ΗἸι2ἰ6), 
--ΝΘΑΥΙΥ 8}1} ἰδ οἱάον νογϑίουδ ρὶνθ δὴ δῃτ ΓΟ Υ͂ 
ΑἸ ογθας δθῆ80, [ὉΓ (ΠΟΥ͂ Του 3)) ἱπβίοδὰ οὔ 

Δ. -ἼηΒο τοοδπίηρ “(μοῖρ ξτανθβ ἀγθ {16} 
Ἰου5868 ΓΌΓΘΥΘΥ,᾽" ΟΥ ἰγΟΐΟΑΙΪΥ, δηὰ ὈοίοΥ 8ὲ}}} 
(ΠΟΙ ΖΎΑΥΟΒ 810 ποῦ Ῥογῥοί!Α] ου808᾽; 
(Εννα] ἃ, ΟἹ8., ΒΘ. πῦ}, πηΑΥ Ὀ6 σοπμησηἀ δά, δ 08 
{Π6 ΖΓΆΤΟ 18 ῬΓΟΥΘΓΌΪΆΙΠΙΥ σΔ]16ἃ “(86 ροεγροίυα] 
Ἰιουδβο᾽᾽ γον. χἰὶ. δ. [{Τ]8 15 δὴ οῦσοῦ, ΤΊ ΘΓ ἰ5 
ΠΟ διισὴ οσ ργοβείου ἰὴ {ἰ|6 ρ'δοο ππιοά. Τῇ Γ6- 
ἴεγεποο πηυδὺ Ὀ6 (ο Εοοΐο8. χὶΐ. δ, “(9 Ἰοη Ποπιθ 
(ον "ιουδο)."--ὖ. Ε.]1. Βυιτῃ9 σοη͵εοίαγα) τεδάϊης 
οὐ ὙὨΪΟΘὮ (818 Θχροϑιίίοη 8 Ὀ8866, 18 ποὺ ϑυβίαϊοα 
ὉΥ 8 βίηχὶ Μ58. Νον ἀο081}}6 οἱοδίηφ Βοηί 660 
Τολὰ οὐ Π6Υ πδο Ὑ0Γ6 δἰ κὮΪν Ῥταϊδβοὰ θυ Ὶ- 
ΠῸΓΟ "Ὁ (Εν δ]α) ; ΠΟΡ “(86 ῖΓ πϑῖμθ8 Δ. 66}6- 
Ὀτγδίοα ἴὰ ὑμοὶν δα 8,᾽ (Βοβοῃ., ἢο οίίο, Ηἰ- 
ΣΙ}, δι “6 ἘΠ ΘΥ͂ Ρτοοϊαΐπι (ἢ οἷ Ρ δι 68 (πτουρπῃοαῦυί 
(η9 ἰδ 5 ἡ 6. {Π6Υ 6411 {π πὶ ΑΓΟΣ (οἷ πδπιο8. 
(ΤΙ 6 Ο]ὰ Τγβδη5., ΒδΌθϊηκ, δαοῖδ, Βοιίοδον, Ηυρ- 
ἴε]ὰ, Κατίς, 86].).. ον ΠΣ εἰρη ῆοθδ τ86 
ουἰεἱναϊοὰ φαγί, ΔΥδΌΪο ἰδπά, δὰ {9 βυδ)οοί 
τηῦϑὺ ποὺ θῸ ὨθοαΪ 658} οἰ δηροά, τ 8 11]6 {16 [0 Γ- 
τὴ }]6 “ἰ0 Ρῥτοοϊαἷπη ΟΥ 68}} (9 πδῆιθ ᾽ ΠΙΔῪ ὉΘ 

οαιρὶογοά ἴῃ γαγίουβ γοϊδίϊ οη8.---Ἰὴ τὸν. 12, ΙΝ 

Βιουϊὰ ποὶ Ὀ6 ομδηροὰ ἴο 7.3) 28 ἴῃ υϑσ. 70, 
(ϑερί., ὅγτ., Οδρροὶ, Ενν8]4), ΠΟΥ βἰιουϊά ἰὺ Ὁθ 
Β Ὀ5ι ἰδ ΤῸ Γ᾽ 109 Ἰαὶ6Υ σογὰ ἴῃ γον. 20, (018.). 
ῬΑΓΑ11]οἱ σογβοΒ ΔΓ0 οὶ δΔ[νναΥΒ ὈΟΡΘΟΙΪΥ 8880- 
πδηΐ; δηἀ Βοτὸ (86 οδῃρθ ἱῃ ἃ δίῃ ρὶ α οοηβοηδηὶ 
σ8ι11568 8 ἰῃφοηίουβ οἷδΥ οὗ νοτγάϑ, (οὐπε δεείαηά, 
οὴπε Ῥετδίαπα).---σἰι ποῖ δοπι πυδσο, τ ἱιπουὶ 
ἐπι! Ἰἰσοῦσο. ΤΊ δρϑοΐηὶ πιρδΐης “ ἴο οοὨ ἰῃιι6 
ἴοῦ 8 εαἱχκδι᾽ (Αῦθα ΕΣτγβ, ϑιΐῖον, μ᾿ ϑηρβίβῃ.), ἴδ ῦ 

6 ΡῬΓΟΡΟΥ ἴῃ ῬΒθ. χσχ. 6, Ὀαὶ ποὶ ἴογθ, τ Π6ΓΘ Ὁ" 

18 δαυϊναϊδηὺ ἰο ““ΔὈΪὰ6 ᾽" 88 ἰῃ ΤΟΥ͂. χὶχ. 28. 

[ΑΙἸΚΧΑΝΡΕΕΒ: 7λεῖν ἱπισατά ἐλουσλί, εἰς. ΤᾺ 
Ῥ᾽ αΓαὶ ἔοτπι αὐ {86 επὰ οὗ (80 δϑῃϊθπθ Οσσυ 8 Πο- 
ὙΠῸ ΡΟ 686, Ὀυΐ σοΟΥΓΟΒΡΟΙ 80 οὖν νογὰ σγουπά, 
Ὑγ 86η δρρ ἰοὰ ἰο ουιϊναῖοα Δ 48.--- Ῥοββὶ 019 
ἰπουσὰ ποῦ ἃ ῬγΟ Δ Ὁ]9 σοπϑίταοίΐοη τα ῖζοδ ἰδ 6 
Ἰαϑὲ ἴννο τθϑῃ ὡροη εατίλ, (89 ἔοτγπι οὗ (10 ΗΠ οὔτ οὟ 
ποὺπ Ὀοίπᾳς 855ἰπι|ϊ ἰδίθα ἰο ἐμαὶ οὗὨ {μἷ8 ρδγίϊο}]6 
Ὀοίοτο ἱἰ.-ὦ. Ε.} 

γεν. 18. ΤΏ15 ἸΒΟΙ͂Σ ΤΑΥ͂, εἰς. ΤΉΟΤΟ ἰδ 
ΠΟ ΣΟΘΒΟΩ ἴῸΓ ἰγαΏΒΡΟΒΙ ἢ ΥΟΥΒ. 18 δῃὰἐ 12 κμ8 
ΠΠυρίοϊὰ βυχκχοβίβ. 9 τουϑί οὶ ἰτδπβίαίς ἰΐ 
“(ἢῖ18 {8 οἷν βοιιταθαΐ 18 ἐμ ῖγ ἰορο᾽᾽ (06 Ὑ ο(ἰ(6). 
Υ̓ΑΥ Ὁ 6γΘ ἀοο08 ποῖ δἰ ΚΗ τρογὰὶ οοπάυοι, 
Ὀὰυΐ 109 ““ὙὙὯΥ οΥ̓ ἰατῖη σ᾽ ἴὰ (6 νου]ὰ, δπὰ (δ ὲ8 
ποΐ ἰὼ {6 8686 οὗ “ ἔατγίης νν6}},᾽ αὶ οἵ ““ ζατὶηρ 
1." Βομοῦ ἮΘ πηιιϑὲ ποῖ τοηὰον {80 ψ ῦβο “(ἢ 9 
{πεῖν ἀοΐης ἰ8 (μεν ΤῸ] 1" (Αᾳυ!]]. ϑγπλαι., αι ἢ., 
Ὁ α]ν., δηὰ οὐ θγ8: ὯῸΣΡ ““ Ὀοσοίηοθ ἴο ἰδο ἃ 
ἴοἸ]γ,᾽" ἡ. 6. 8 ἴοοΙ 88 δοσαγιγ ((δαϊὰ., 8116 0) 
ΤῈῸ 860η860 οὗὨ “ [0}}γ ᾿ 85 Ὀ66ῃ ἀογῖνοι ἔγομι {πὰ 
οὗ ““οββυσγαῃοθ᾽" (0168. Υἱῖ. 20); Ὀὰὶ Βοζθ [δ 
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οΥἶσὶπαὶ ταοδηΐηρς πιιδὲ Ὀ0 δἀμπογοὰ [ο, νυ αἱοὰ 18 
“8, ϑιυυδοτῃ αἰβροπίιίοι ᾿"᾿ (Βοιι6Β67}), τηδηϊδβιί- 
ἴῃς ἰἰϑ6 17 Ὁ ““ Ὀοαϑιΐη ς᾽" (Ηἰι21 5), δπὰ ἰυτπίης 
ουῦ ἰο Ὀ6 “701]γ. --Ἰπογο 18 πὸ οοῃίγδϑὺ ἰὼ 86 
ζο] ον τοσβο, “' δηά, ποι νἱ βία παρ (Π6Υ 70]- 
Ιονν {Βρπὶ᾽ (Ηοπκείθη.) ; 1ὑ 8 Ὀοίτ6Υ ἰο (6 Κθ ᾿ξ 88 
δ᾽ ΤΙΡΙΥ 8 σοηιἱυδίϊΐοη οὗ (89 διίγὶ θα[1ν9 δθιύθῃ 69 
(9 ε}.)-- ἴῃ (}9 τοῦθ ργϑοῖθο βίδιοιπθηΐ, ἰΐ 18 ποῖ 
βαϊὰ νι νν}}} ΒΔΡΡρθὼ ἰο δο) δἱἵου ἀθδιὶ 
(ΒΕ να]ὰ}); ποὺ ἰο ἐμοὶ. ἀοβοοπάδηί(8 (ΟἹ ον Οοπι- 
πιοηΐ.); Ὀὰὶ τιδὺ ΤΏΔΥ ΒΒΡΡοπ ἴο (μο86 ὙἊἂδο ἱπιὶ- 
ἰδίο {1161}. : 

[ΡΕΒΟΥΝΕ: Τλϊδ ἰδεῖν σαν. Βοίὰ ἐδο τηθδπίηρς 
δα οοπϑιγαοίΐοη οὗἁ {μῖ8 οἴδυβο ἂγὸ ἀουδια]. [ἔ᾿ 
ΤΩΔΥῪΥ͂ τηϑδὴ (1) 118 με ῖὶγ ἩΔῪ (ἐ. δ. ΤΒΏ ΠΟΥ οὗ 
}1ἴ6, σουγδο οὗ. δοπάποι) 8 {Π6 1} ΓΟ]Υ : οὐ (2) 
ΤῊΪδ {Ποῦ ργοβρογοῦβ σοῃαϊ(ΐοι ἰβ (ΟΥἹ ὈΘΟΟΠ68) 
ἐποὶν ἱπἰαιτυαίίοα (ὈΪ πὰ οοπβάθῃ66) ; ἴον ζεδοὲ 
ἸΏΔΥ Π|6Ὶ “8 Βδίἰιρίἃ ΒεσυΡΙ Υ,᾽᾿ ΟΥ ““Ργο- 
βυμιρίυουβ σοηβάθποθ,᾽᾽ 88 νν ο]ΐ 88 “"001}γ. Α5 
Τοραγβ (6 σοπδίγυοίίοη, 1ύ ΤΏΔΥ ὍΘ 88 ΔΌΟΥΘ, ΟΥ̓ 
{μι6 οΟἴδδθ ἸΏΔΥῪ οομδὶϑὲ οὗ ἱνοὸ ᾿πἀθροπάθπῃὶ βθῃ- 
ἰθμο68, “ΤὨΪΒ 18 (Ποῖ ΨΔΥ : ΠῸΥ Ππᾶγο οσοπῆ- 
ἄθηοο:᾽) ΟΥ παν, {86 Ἰδοῦ ραγὺ οὐὗὅἁὨ 1 τὺ ὉΘ 
ἃ τοϊαίἱγο βοηΐθῃσθ: “ΤῊΪ8 18 [89 ὙΔΥ οὗὨ [Π056 
Ὑ80 δῖὸ 10ο 8}.᾽᾽ -ἰὖὐ΄. Ε.]. 

Ὕετο. 14-17. Τιῖϊτθ βΏΘΟΡ, εἰς. ἘΤμῖ8 σοπι- 
Ῥδυίβοη ἰμαϊοαίθθ, οὐ ἐμ9 οὔθ Ββαηᾶ ἐδμεὶν σϑῃΐ 
οὗ ν1}} δπὰ ἱποδρδοῖ νυ ἰο Τοδὶβὶ, δηὰ ου μ9 οἶδ οῦ 
μαπὰ, ἰξ βΒυραοβίϑ {9 ἰάδθϑα (πᾶὺ ὑπ099 ψ]ιο ἀυτίηρ 
ἐποῖν Ἰἰ6-{ἰπ|6 δᾶγοὸ δὰ ἴῃ σοὶ Ραβί ΓΘ Β, ΔΓΘ ὨΟΥ 
ἀσίνθη ἰηΐο 5:60], 1κὸ βῇθορ ἱπίο ἐδοὶγ ζοϊὰ δἱ 
πἰκῃῦ, δὰ ᾶνο Ὠθαίμ, {6 Κίηρ οὗὨ ἰοσσοσβ (500 
ΧΥΙΪΐ. 14), 88 ἱμεὶν βμθρμογα, ἡ, 6. ἐμοὶ ΚΘΘΡΟΥ 
διὰ τηδϑίον. (οἷος, [βακὶ). 10 τηοδηϊης 15 ποί 
ἐπαὶ ἀθαὶβΒ σπᾶν ὑμοπὶι (γαϊζ., Κα μοῦ δηὰ 
9[}}0γ8), ΠΟΡ (πὶ Π6 ἀθνουγβ ὑμ 6πὶ Ἀ8 ἴοοιὶ. ΦοὉ 
ΧΥΪΙ. 18, (7. Η. Μίοδα6}185, αἰ οἷον). ---ἴα 189 ῥτο- 
χταἶβο ἰπδὶ “16 υρνὶ χοῦ Β84}} δνὸ ἀοιῃ τ 0. ΟΥ̓ΘΥ 
16 πὶ ἰη {86 τηοΥγπίηρ,᾽ 1 18. ΘΑΒΘΥ (0 ἀἰβοοῦδῦ ἃ 
Τοΐογθῃοο ἴο 6 τηοχηϊηρ οὗ ἐμ γοϑαγσζθοίϊοη, δὰ 
6 υπίγογβαὶ τοῖχη οὗ (110 βαϊπιῖβ ἃ ππίοη 11} 
Μοβδβίδη, ([84κἰ, Κιπιοιὶ, οἷον, Μοῃάοὶ50}}}) ; 
Ῥαὶ (818 18 ποὺ Ῥγοβϑηϊθα 88 8 ροϑίἵνϑ ἀορίηδ, ποῦ 
88 ΔΠ. ΟΧΡΙΘ88 ργοαϊοιΐοη (ΟἸ 6 Υ Ἐχροβϑ.), Ὀυΐ 88 
116 τοβὶ οὗ (μ8ὺ ἱπάδβηϊιο ῥσγοβϑθης θὰ οὗἨ (ἢ 9 
ζαυΐατο ὑπ πὶ παν κοὰ ΟἹά Τοβίδιομι {ἰπ|68 (8167); 
---8θ ἃ ῬγδΌΪ6 (γοΥ. 4), ἌὍχιἱ ηρς ποῖ (89 88 
δτοαὶ ἀαΥ ()6}11286}}}, Ὀὰὺ [π6 σογίαϊπ ἐγ απ ρἢ 
οὗ (9 χἰζιῃίθουβ ΟΥ̓ΘΣ {0 υπρσοάϊγ. ΤὨ18 18, 
ΒΟΎΘΥΟΓ, οχργοϑδοὰ ἰπ ἰθγϑ ποὶ ΟὨΪΥ τυ ϊοὶι 
8ΔΥΘ δΔρΡΙΪοΔὉ]9 ἰο (86 1α8ι ἡπαχηχθηὶ 80 οἰ θαυ ὶῪ 
γουρα]ϑά ἰὰ (6 Νοὸν Τοϑιαιηθηί, Ὀὰὺ 1.6 ψ Βοὶθ 
Ῥαββαζο 8:88 ἃ ἰυρίοδὶ βἰρηϊβδοδποθ. [1 18, 88 
Ἐπαϊα Β8 08, ἃ ρἰἰτηρβο οὗ 1:6 Μοβϑίϑῃΐο ἢ006.--- 
ΒΥ ““πιογῃΐηρ,᾽᾿ (186 νοτὰ ἴῃ {10 οΥἱ σί8] ὀσσυγΒ 
ἷπ ἃ δθϑηΐθῃοθ δοῃπῃθοίθα ὈΥ ἃ ΥΔΑΥ͂ Ο60η866.), 6 
τὸ ἰο υπἀοτβίδπα ποὺ {116 ιογηϊηρ οὗ (6 ΓΟΘΌΓ- 
γοοιΐου, ἩΠΙΘῚ 584}} δοπὶθ ἰο 4}} πιθη δδρ 1ῃ6 
πἰκίνὶ οὗἩ ἀραί, Ὀὰϊ ἰδ τηοτπΐης [παἱ ἀν ἢ8 ΠΡΟῖ 
(6 αρτὶ σαὶ δῖον (μ6 ἀσϑιγυοίίοη οὗ 86 ροῦν, 
10 15 180 τηογπΐης οὗ ἰΠ9 ζαίιγο 1Ἰ]ατηϊηδιοὰ ὈΥ 
186 Ἰῖχιιὶ οὗ Οὐ Β σταδοίουβ σοί πϑποο (Καγ.2) 
οηά ποὶ Ἰἰαιϊιεὰ ἴῃ ἀυταίΐοη, ἀυγίης ν᾽ ἰσ {ΠΥ 
8.4}} ᾿ἶνο ὉΥ͂ ἴμ6 ρονγοῦ οὗ σοἀ, ν}λ}}]9 ἐμ νυ ]οϊκοα 
δΙο ρυΐὺ ὈΘΏΘΘΙ ἢ; ἰμοὶν ἔοδοί, ἀπὰ σίνθη ΟΥΟΣ ἴἰοὸ 
ἀδφαί. Τὴὸ τοπάονγίηρς “ἰο ἰγοια ̓" (ἰηϑιοδὰ οὗ 
“ἍΒαγο ἀοπιϊπίοη ᾽) ἑ. δ. ἅροῦ 1Βοῖν ῥτουὰ ζΓαΥΘ8Β 
ΟΥ̓́ΘΟΓΡΒ6Β, ΠΟΘ 55} ῬΘΑΪΘΠ8 ἰδ6 δΒίδίθιλθῃΐ, 
Ἡδίοῖι, (μου χὰ ἀσυγεαίδνο, ΟΟΏΥΘΥ͂Β ΤΠΟΓΘ 88} 86 

Β' Τὴ 016 σοηἰγαδί Ὀοίπθοη 186 πἰρῶϊ οἵ δάυθυβί 
δηὰ {Π6 τοογηὶπρ οἵ ἀοἰἰνόγαιοθ, δϑρϑοί δ! γ ἰΐ 
“ΠΟΤ Ἶ ἢ ̓  ὉΘ ΔΘ ἰοὁ πιθδπ ἴδδὲ 6} »01}}} 
“6 ΥΘΣῪ 800} ᾽ ΟΟΟΌΓ, Δηὰ {μΠ6 αχργοβδίου Ὀ6 σοῃ- 
πθοίθὰ ψῖι μ6 ΤΟ] ον ἰηρ Υ 88 (Εἰνα]ὰ, Ηἰἰσἷς), 
τ ΐθ νοι] ρσὶνο ἃ ὈοίιΟΓ ΒεΏ8ο, βου σὴ ποῖ ᾿ἱπ 
ΘΟΙΟσμἶν πὶ (16 δοσοοὶβ.Ό Αςσοτάϊης ίἰο ἐδ9 
Ῥγοδϑηξ ἰοχίαδ)] δἰγυασίατο οὗ 8 ὙὉΥΒ6, ΟἿΪΥ 8 
1016 8 Ὁ]6 πηθδυϊης ΘΔ 0 κοί οἱ οὗἉ ἰἰ, ὈΥ 8 ἰογοϑὰ 
δηὰ δνιἰ δοῖδ) Ἔσχροβί(ἰοι.᾽ 1116 Γ8}}νγ 1ὶ νου]Ἱὰ 6, 
“70 ὑἐποὶν ἕογπι (Ὀθδαί Υ) 8 (ο Ὀ6 ἀενουγοᾶ ἈΥ͂ 
ΒΒ οοϊ, ουὖἱ οὗ 86 ἀν! Πρ το ἢ 18. {Π|61γ8.᾽) ὁ 6., 
ΠΟΥ͂ 8.18}} ὮΔΥ͂Θ 0 Ιογ6 ἃ ἀπο] ΐης. [1{{8}8 ὁὉ- 
ΒΟΌΓΘ Ρ6586 6 ὈΘιπάἀεγδίοοῦ ἴοτοδη {δ 8. (ἢ. 6 ΓΟΥΊΤΩ 
οὔ (0 ἀθοθϑβϑὰ 18 ἀθυουγοα δΥ 5160], (μὺ8 τη ἰὴ ς 
δὴ οῃὰ οὗἩ 18 ὈΟΟΣῪ Ὀεδυίγ απ δδυί Εν ΧΊΟΥ 
αὶ! Ἐμοὶ ΤΌΣΟΣ αν 6 ηρ, ((86 ΟΙάοΣ ΤΎΔΕΏΔ. 
δα Οοιϊῃπιθη., δὰ ΙΠΟΡΘ ΣΘΟΘΗ(ΪΥ ΟἸδυδ, βε16γ, 
})6}.}, πού ΟὨΪΥ ἸΏΔΥ ἰὸ Ὅ6 88ϊκεὰ ὙὮΥ 80 δβίιρὶα 
δι ἰάοα Βουϊὰ Ὀ6 Ἔχργοδδϑὰ ἰπ ἃ ΝΑΥ δὸ οὐὰ δηὰἃ 
Οὔϑσουγο, Ὀὰΐ {86 ἀουδὶ πιἰ χοῦ 4τ159 ἔγομῃ (18 Βἰ ἢ - 
416 ἰοχὶ οὗ Βογὶρίαγο, οί μος (860 ἀδοοτηροκδίίζοι 
οὔ π8 Βυμδη ὈΟΑΥ͂ δαὶ (168 ῬΪ]666 ἱπ 1868 ζΊδνθ, 
ἰ8 ποῖ ἰγδηϑίοστοα ἰο 55:60]. Τὰ 8 ἀουνὶ Ὀεσοτη68 
{86 ΒίΤΟΙ ΖΟΓ, δῖποθ [9 οΟχρδπδίϊου {πδὲ (μτο 18 
ΓΘ 8 σοῃΐυδίοη οὗ ἰάθδϑ δουΐ (6 σταῦθ, ἀ6- 
ΘομΡοβ᾽(ἴοα, δηὰ {ἐπ διιδάον 11 ἰπ 85:60] () 6 
είιο, ΠΡ.) οαπηοί 6 δάἀπϊἰοὰ οη [80 βἰδπᾶ- 
Ῥοΐηὺ οὔ {π686 Θχροβίίοσβθ. ΚΞ γι οἵΥ βροακίος (89 
ἰάθα πουἹὰ Ὀοίίον δοοοτὰ τ (6 Β6η86 οὗ {86 
ἔἄγνϑι 4] οὐἁὨἩἯἁ 189 δβορ;ίοποο, ἐδαὺ (ἢ ἥοτηι οΥ̓͂ [86 
ἀοδά, ον Γ6 ΤΟ Ρτβοηίοα 85 Βῃδὰ ΟὟΥ, ν1]} δὲ 
Ϊαϑι Ὀ6 ἀοἸ]γοσρὰ ΟΥ̓ΟΣ ἴῃ 5.60] (ο δοπιρίοἰα 608- 
Βιυηρι οῃ, ἑ. 6. ΔἸ ΕἸ ]αἰ οι (Η ἀρ [614). Βαυὶ νὰ ἢ 
1η15, (ῃ9 Βοοοπὰ ραγὶ οὔ {89 βοηίθῃοο ἄοθϑ ποῖ 
ἄγῦθ0, 8ηἀ ἐμ Δα τίου νου] Παρὰ ν Ὅς 58.15- 
Τα οίοτΥ, ἰἴ ἃ βίσαηρο διὰ 1]]ορσῖσαὶ σοπβίγα οσίϊοιι 
(Καγ2),--τι θ δββῦσγλῃοο ἴΠ 8. ἴῃ ϑΠ6οὶ {86 ν76]] 
Καον σχοοορίδοϊο οὐὁὨ ἴμ6 ἀοδὰ, ἴπ6 ἴοτπι οὗἩ {89 
ἀοοθαβοά 18 δσοπδυπιθά--οἰβ ΤΟ] ον οἃ ΟΥ̓ Δποίμ Υ 
βίαι δηθὴῦ (δδὺ ἴῃ ΘΟὨΒΘαΊΘΏΟΘ οὗ [ἢ 8 ΘΟὨΒΌΤΩΡ- 
(ἰοῃ 186 ἴογπι Βαά 0 ἰοΏρου ἃ ἀτνο! της, Μ᾿ 8116, 
Οὔ (Π!8 ΘΟΒΙΓΘΓΥ, 811601 Βο] 48 ὩῸ ἸΟΏΒΟΓ ΔΗ͂ ο6- 
ουρδηΐίβ. Βυὺ ἢ νὸ Βο]ά {ἰδὲ (μοτθ ἰ8 οσὸ 8 
οοηῃίχαδβί Ὀοίνθοη (ἢ {ἰὸ ὙΠ6Π ὑπὸ ἴδποϊοα 
{Π60Υ ὍἜ6γ6 ὈυϊΠαΐηρς μου868 ἰὸ Ἰδδὶ ΦΌΣΈΥΟΡ, δα 
{μᾶὺ δαίατα ροσϊοαὰ ὙΠ 6ἢ (Π6Ὺ ΒἈ8}8}} οσὶϑδί νι ποι 
ῬΤΟΡΘΟΓΙΥ, στοῦ Ὀ064165, πὰ {ἢ γεῖογα ἰἢ ΘΩΡΕΙ͂ 
Βρ806, ἰμ6 ἔγϑβι μα] οὗ (ἢ Βοπίθησθ σηυβδῖ Ὁ6 υπ- 
ἀογβίοοα ἰο γοΐετ ποί ἰο ἃ σορβιπιρίίοι ὃν, αὶ 
οὗ ϑ:60], ἐ. 6. 118 ἀοδίνυοίΐοη. (1βακὶ, Ἠοπια ΠῈ). 
Τ0}18 ραββδρο ΒΟΥ͂Σ, 18 ἰο0 ῬοΔΚ ἃ ρτοιπαὰ ῸΓΣ 
ΒΆΘΝ δὴ ἰάθα, ῬΒΙΟΝ 15. ΠΟ ΟΤΟ οἰ86 ἰοηὰ ἐπ 
(86 ΟἹΪἹά Τεβίαιηθηι. ἘσΌΔΙΪΥ ροίϊηι68588 δτὸ [δ 6 
αἰϊοιηρίβ ἰο Θχρ] αἷμ [86 ραββαρο, Ὁγ ρίνίηρς ἴο Ἴ}») 
(Κουῖ), (886 βθῆβδθ οὗ “δΒεὶρ᾽" (δορί., Ὑὰ]ᾳ.) ς 
“«ἀρἤσποορ᾿ (11 }67}, οὐ ““χοοῖὶς. ΒΥ τοΐουσίης 
86 ποτὰ ἴῃ 118 αὶ παι θα 86η886 ἰο ΟἾ γϑί ἃ8 {86 
“χοροῖς " οὗ ἰδ γἱρδίοουθ, ψὰο ν"}}} ἀοϑίσγοῦΥ 
(86 τοΐξῃ οὗ δαῖῃ ὉΥ ἀορτί νης δἷπι οὗ 8 
Ρίαοο οὗ δνοὰθ ()6 θα δηὰ οἰδ)θγβ), {μ6γῪ 
ΘηἀοΑΥΟΥ ἰο σοί ουἱ οὗ ἱὶ ἃ σοπιΐοτί Ὡς Θβοδδίο- 
Ἰοσὶο ἰΊάεβᾳ. 1 ͵ὸ τπᾶῖο 8 8] σι ξ οἴδηρα ἴῃ {89 
Ροΐη(β δῃὰ δοοϑηίβ (πὰ οἡ {ἰ)6 1016 {18 δοοιη 8 
ο Ὀ6 (8 Ὀαβὲὶ Βοϊαϊ 10) ὸ χοῦ ἃ δ τὴ ρ]6 δηὰ πᾶ - 
ἴυΧᾺ] ΠΕ, υἱΖ. ἰδ {πεὶγ ἔοτια ἰ8 Ἡδβιλπς 
ΔΑΥ, δηὰ (παι 8160] 18 (Βοῖὶγ δροᾶὰϑ. (Εἰ τυϑια, 
ΗἰιΣἰα). ρὸν Ὑ» 18. χὶν. 16, οὐ Ἅ3}-:Ξ-Τ 1" 

ἘΖοῖς. χἸ ΙΝ. 11, τθϑὴϑ “ἰΠπαὺ πο ἰδ τἸηδᾶ6,᾽; 
“16 δἰσυοίαγο,᾽)" δηὰ 3 ἀορποίοβ ἐμὸ ᾳαγαδάυδὶ 

τ 
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δαὶ δυγοὸ ᾿ναϑιϊης οὗ (6 Ὀοάν, 9200 χὶϊ!. 28. [η- 

δβιοδὰ οἵ ὮΌ, δοῖηθ Οοἀϊΐοοβ οὐαὶ ἰμ86 Ὠεαχοδβοῖ, 

δΔὐὰ ἰμετοίοτθ ἰθδ ἰο (89 ΘΧρ᾽δηδίϊοα ὉΥ {86 
Ῥτοροϑβιιΐοη 13--- Ὑθοτο ἰδ ὯῸ δ᾽ βίοι ἴῃ ὙοΓ. 
1ὅ, ἰο αοὐ δ ρῥτοιθοιϊΐοα δροϊῃδέ δὴ ΘΑΟΪΥ ἀδαῖἢ 
(06 τπειιο, ΚαγΓι2); ΠΟΙ ἴο 18 ἀδ] ἑν ΥΎ ἔγοπι 
8010 στεδὶ ἀδηχοῦ (πδὺ ἱπιρο ]]οὰ 11:9. (ΗδηρΒ., 
Ηϊιεῖὶς), διιπουκὰ ἰδ 15 ῬΤΟΡΟΣ ἰο τοραγὰ (ἢθ 
δἰδιοίωϑηὶ δ8 οοῃἰγαϑίϊηρ ἰ6 σοπάϊιϊοα οὗὅὨ ἰἷ)6 
ξοὰϊγ δυὰ ἰδ αὐ ροά!γ, δυὰ 88 δγπιίηρ ἰδὲ Γ6- 
ἀεοαιρεῖοῦ ὉΥ δὰ ͵ἰ8 ἐπ ροϑδὶ ὉΪ0 (τοῦ. 7). Το 
δοτίδίἱγ οὗ σοἀοπιρίΐου ὈΥ̓ αοά, ἔγομι ἰΠ6 δεαηά 
οὗ ἐδ ροόοτγοῦ οὔ βὅ[οοὶ τοϑδῃβ ἀδ᾽ σογϑποο ἔγοτῃ 
ἰΒεὶ ἀουίηΐου οὗ 8160] ἰο ΜὨΐσὶι 8}1 τλθη δυὸ 118- 
δἷ6. (Οαϊνία, Θοίον, 7. Η. Μίοδ., ΟἸδυδ88, διίοσ, 
Ηοδιλδ). Βαὶ ἰὲ ἰδ ποὺ Ῥχεβοηίθαά Ὲσθ ὃἃΒ 8 
ἰγαϊὰ οὐ πιίοῖ ΠΟΥ͂ ὙΟΥΘ ὑθθῃ οοπῃδοίΐουϑ, Ὀυΐ 
ΤΔΙΒΟΣ 858 κχἰἰπρ50 δηὰ ἢο06 οὈἰδὶ ρα ὮΥ 6 Ὀοϊὰ 
Διίχὺς οἵ δι. ΝῸΣ 18 {86 γ6 ΔῺΥ ἀεβηΐι9 ἰηαϊ- 
οϑιίοσι οὗ ἴμ6 γδηβοιιμ ὈΧΥῖσΘ, ΠΟΥ οὗ (Π6 ΜΑΥ͂ δηά 
ΔΉΠΟΥ οὗ [15 ἀθ] Ἰσοσᾶμοθ. 54:11 (Π6γῸ 8 δὴ 
ΔΙ αϑἴοη ἰο 116 “ ἰαἰκίης υρ᾽᾽ οὗ Εποοῖ, ὅἀεδη. τ. 
24, απὰ οἵ ΕἸ) 4, 2 Κίηκϑ ἰΐ. 8, ἴῃ (110 89 οὗ {116 

ποτὰ πρὉ ΜΠῚΘΉ, ΚΘΏΘΡΑΙΙΥ ἀοποίοβ, Ὡοῦ ““ἰο 
(ΔΚ Ὁ ον Ομ θ᾽ 5 ργφίοοίϊοη,᾽ Ὀαὺ “Ἅἰο (αἸκ0,᾽᾽ ὦ. 6. 
“ΔΙΚΉ ΔΥ" (ΔΌση Εστα, Κἰ πιο 1), “Δ ἰκ6 δΙοπ 
τεῦ. 18, “ἴαΚα ἰο οποβοὶτ᾽" (ἰδ κὶ) Ῥβ8. Ἰχχιῇ. 
24. Ἰχχῖχ. 49. Ηο9. χιϊ. 14. Αδ (μἷβ πορὰ 
ἴῃ ([ὴ6 ἱπιροτῖ. ΤῸ] Ὁ Ὑ8 8 ἤπί|. ἱπιροτγί, ἱὺ σδηποί 
Ὅο τοζογάθα δ8 ἃ Ῥσχοίογ  ἰθξξε  [ὉΓΡ ἢ6 48 ἴδκοῃ 
τὰς." (118 6Ὁ). [0 πιαδί θῈ ἰδίζοη ἴῃ 8δη δϑοϊυϊθ 
δε86 ἢ 8 ᾿ΐπο Ὑδὶσἢ 18 41} (Π 6 ΙΏΟΤΘ ΘΟΙΠΡΓΘὮΘΏ- 
εἶτο Ὀδοδι156 οἵ 1(8 ὈγΟΥΪ (Βδιισπ6γ). ΕῸΡ {Π680 
ΤΟΔΔΟΏΒ ὙΠΠ ΟἈΠΠΟΥ ΔΌΡΓΟΥΘ ἰΠ9 ΟΥ̓ ΒΟΙ νυ 86 ῬοΒδὶ- 
δὶ9 τοπάοτίης “ἰζ (ΗΠ) οὐ ὈείίεΡ 8{1]] 
“πθοη" (Εν 414) “1 (υἱΖ. ἐπὸ Βδπὰ οὗ 5ι60]) 
ἐλ κοβ "ο]ὰ οὔ πη6.᾿"} 

ΓΡεβοννκ: ὕοτβ. 14-15, 776 δαγο ἴῃ {118 Ῥ858- 
δῶρο (9 βίγοῃρ ἴ0ρ6 οἵ οἰογηδ] ᾿ἰἔθ ν τὰ αοἱ, ἰΥ 
ποὶ [6 ΠΟΡ6 οὗ 8 γοϑυτγοοίίΐοη. ἴθ ἴμ9 ΥὙΘΤῪ 
πιϊάδὶ οἵ 186 σἱοοπΥ Ρἰοίαγο ψ ϊοἢ μ0 ἀτανϑ οὗὨ 
180 ϑυὰ οὗ ἰΠ6 υηροάϊγ, ποῦ ὈΓΘΑΚ8. ΤΌ ὁη9 
ππογηΐης ΓᾺΥ ΟΥἸϊκοΐ, (Β6 Ὀτίσδι δηι οἱ ραιίοι οὗ 
186 ἄπ] γα ΡΒ οὗ (Ὧ6 σοοὰ ΟΥ̓́ΟΥ 186 οΥἹ]. ΤΠ} 15 
ἶν 80 ἰηοχιϊη συ δ Δ Ὁ]6 ΒΟ.6 ὙΠ 1ΟῺ δηϊτηαίθ5 086 
ΟΒυγοῖ οὔ ἰμ6 ΟἹ Τοβιδιηθηί, 88 Μ᾽ 6}} ἃ8 ὑμαΐ οἵ 
δο δον. Εἰχμιθουδηθ88 δλαΐξ ϑυθηίι!!Υ, πιυϑὶ 
ἴῃ (5 ΤΟΥ παίιγο, τοῖζη οα δαρίΒ. Τμδ νἱοκοα 
8.81} θηὰ ἐμ οἷν οπὰ ἴῃ β'86ο] (8. ἰχ. 17, 18), δπὰ 
()6 τἰξδίθουβ 8}8}} ἰγαπρ]0 οὐ ἰδ ῖν ΚΤΑΥΘΒ. 
Τδϊ5, δηὰ ποῖ τογο ἤδη (8, Β66π|8 ἰο μαῦθ Ὀ66η 
(δε πιορδηϊηκ οΟΥ ἰΠμα}}]γ οὗ ἰδ Ῥδβαϊπἶδβὶ, ἰπ (6 
ποτά, “" Απὰ (6 γἱχϑέθουϑ 5}}8}} ὕδνὸ ἀοπιϊηϊοῃ 
ὁνοῦ ἰδ ἴῃ {6 πιοτπΐηρ.᾽ Βιυΐ πο (δαὶ [ὁ 
ἐΟ1268 ἰο ΒρΘΆΚ οὗ δἰ πι5ο017, δὰ ἴθ Οὐ ῬΘΥΒΟΠ8] 
τεϊδιίου ἰο ΘΟοά, ἢθ γἷϑεβ ἱπίο 8 δίρσιον δἰγαΐῃη. 
ἤο πτῆο Κηονβ δῃὰ ἴουοϑ (οὐ 845 {πὸ ἰδ οὗ αδὰ, 
δηὰ σδὴ ὩΟΥΘΡ ρου. Τμαὶ 116 τηυϑὺ βυγνὶνο 
86 διοεῖς οὗἩἨ 4681}. “ἀοά;,᾽ 88 γ8 (Π9 Ῥβα] ϊδί, 
“884}} γοάδει ΓὨΥ̓͂ 300] ἔγοιῃ {86 μδπὰ οἵ Ηδάδ68, 
ἴον ἤκπ 8}4}} (δῖκ6 π|6,᾿ 848 Ηο ἰοοῖκ Ἐποσὶ, δπὰ ἃ8 
Ἦε ἰοοῖς ΕἸ 74 ἰο Ηἰπιβοῖ, 6 τὸ ποί, οὗὁἨ δου γ86, 
ἰο δῦρροβα ἰδδὶ {1|ὸ ϑδογὰ Ροοϑί μἰ "86][ ὀχρθϑοιϑα 
ἴο δ6 τδἴζοπ Ὁρ αἰΐνο ἰο βοάνθῃ; Ὀυΐ ὑπ 086 ρτοδί 
ἴμει οἵ ΌΓΙΏΘΥ 6505 οΤῸ οὐ’ Β τ ϊΐΠ65365 [0 Π8 ἢ 
οἵ μἷδ ᾿ιηοτί δ! γ, πὰ οὗ ἰδ) τ ΠΥ οΥ̓͂ ἃ 1ἰ8 
νί Ηΐπὶ θογοπὰ μῖ8 ποτὰ. 118 6 Βορθ Ὀδβεὰ 
40 (δοἰ5 ᾿κὸ ἐμ.686 ποθ ἈΘΓΘ Βΐπ68 ἔογίΒ. 

8. ἃ ὮΟΡΘ, ποΐ 8 Γουθα θὰ σογίαἰηιΥ. [Ιἐ τοβίβ οὴ 
ὯῸ αἰθιϊηοὺ ῬΤΟΙΆΪΒΘ; 0 8645 ποὶ δβδβυπιοὰ ἰδ9 
ἀοδπηῖ!ο ἔογπι οὗ δ ἀοοίτῖμθ. Βαϊ ἰύ 88 δῃηουσὰ 
ἴο Γαΐβθ, (ο ΟἾΘΟΥ, ἰο Θῃοουγαρο (Π086 ὙΠῸ ΒῚῪ 
τα Ζοά] 688 Ῥγοβρουίηρ 'ἰπ (μ6 νον, Το δυὰ 
οὗ ("6 τ] ιοϊκκθὰ νγ88, δύνοσ δὶ], ἃ (ἱοῖς ἀδυῖζηθ89 
Μ ὨΪοΝ δὰ ΠΘΥΟΥ Ὀδθη Ῥοποίγαιϊθα {86 οπὰ οὗ 
μ6 τἰ μύθου, 116 πψὶιἢ Οαοά.--ὦ, Ε.]. 

γογβ. 18-20. ἙΒΟΌΡὮ (ον, ἰὑ το 6 {Ππ1) ΒΘ 
Ὀ]65560ἅ ἰδ 5Βο]. εἰς. ΜΔΩΥ ἱπίογργοίθυβ ἴαἶτθ 
 ἴἢ {{π|Ὸ 86}890 οὗ “Ὀοσαυδο᾽ (ϑὅγγτ., ΕἸδαιΐη., Οαἷν., 
Πδεηζ., υρ ) 85 ἱπάϊοαϊ πα [6 σοῦβο ΨἘΥ ΒΌ ἢ 
ἃ ἰογπιΐπαιΐοι πιυδὶ ἰδ Κ ὈΪδοο, δι}}1 {που ρὰ (ἢ 6 
86 η86 οὗ ““γθὰ δ 6η Ἶ  ΟΥ ““Ἔυϑὴ ἐδουχἢ᾽ 15. 1. 1δ, 
06]. δηὰ οἱ "6 γ8), 88 σγαῃίης Βοπιϑί ἰὴ (Ενπν α]ὰ, 
γϑτη. 862), γεοὺ τὸ Ῥγϑίες (ὁ υαηἀογβίαηά ἰΐ ἴῃ 8 

Ὀγροϊποίϊο 86186 (88 ἱπ νοῦ. 16), 88 ργθβϑθηίηρ 8 
ῬΟΒ5810]9 6886-Ξ-" ἢ ΤΏΔΥ ὉθΘ (παϊ.,᾽ 2 ὅλαι. χυὶ. 10. 
(Ηἰ 11.)---ὸ ““ ὉΪ689 18 δοι}}᾽᾽ 18 Παγαὶν -εοίο 
“4 Ὁ]658 ἢΪπΙ86]7 ἰη δἰ ποαγὶ ᾿" Ὠθαϊ. χχὶχ. 19 “10 
ἰαἶκο 8 68.86,᾽᾿ (ϑὅγν., ΕἸαιηΐπ., δμὰ τηοϑί οἱ "6 γ8), 
τὰ ἰῃ6 ροβί(ἷνσθ δηουπιθηίβ, οὗὨ οαἰϊΐηρς δηὰ 
ανληκίηρς, (ΗΠ 216). --ὶὰ νον. 19, ὙΣἽ τηυϑὲ ὉΘ 
πἀηἀογβιίοοά, Ὠοΐ 885 ἰῃᾷ ἰΐο Αταῦδῖο, ἰῃ 16 ΤΏΓΘ 
Β6Ώ88 ΟΥ̓ “" Βα ὶ(πιϊοἢ 8, ὦ. 6. ὅἢοο)], 18. χχ συ. 
12, (θ6 οι! 6), Ὀὰὶ ἴθ 86 αϑὰα] οὁπ6 οἵ "" ζΘ6η6- 
Γαι ΟΏ 8," Ὀδσηιιδο 0 ἰδ ΙΠΏΟΥ0 πδίυγαϊ ἰὼ τηδῖτο 
{86 δοιαὶ" {π6 βυ͵οοὶ οὗ (8Β΄ῖ8. δβθηΐθηοα (Αθθη 
Εετὰ, Κιπιοιὶ, 7. Η. Μίοἢ., ΞΔ 6}}5, ΟἸ5)1α15., Η οἵ- 
τδη, ΚατίΣ, Εννα]ά, [)6].,} (πΠ8π ἴο ϑιιρ0ο86 8 αἷ- 
Τοοὺ δάίγοθα ἰὁ9 {δ6 στίοὶι, (ἀοἷονγ, οβεη., 89 
εις, Ηδηρβίοη., Ηἰιὶ ας); οὐ ἰο οἴδηχο ΝῚ2Ώ 
ἰπίο 2" (ΟἹά Ττδμηβ., Ηαρίο] )..-- -ἼἌ ο “869 (86 

᾿ἰχηι Ὁ ἰθ ἃ ΘΟΠΙΠΠΟἢ ΘΟΧΡΤΘΟΒΒΙΟΣ [ὉΓ “(0 ᾿ἶγο 
Ῥᾳ. Ἰν 1. 9; ΦοὺῸ 111. 16. Εδο]ο8. νἱ. δ, θὰϊ ἐδο 
“ἰὴ 18 ποὺ ποσοββηγγ ἱπδὲ οΥ̓͂ 9 βυῃ, 
Ηυρίε]ά), υη]685 'ὑ Ὀ6 {116 δαὰη οὗὨ οἰθγηδὶ |18.---- 
ἢ) σοπηποῦ Βαυΐηρ (πΠὺ ΓΘ πιιδί Ῥ6Σ15}} Εἰ|τ9 

86 Ὀοαϑία, 15 οἰἰδηχοα ἰηΐο ἰδ8 Ιογ6 εοἰοναίοα 
οὁῃ6, δαὶ οπἷν ἐπ 0896 ψνῆο Βᾶγο ποὶ ἃ σίχῆϊ ὑπάογ- 
βιαπάϊηρς οὗ 16 5 δ}} ρουῖδὴ ᾿ἴκ ἰ(ἰἰ9 Ὀοδδδβὶβ. 
(Η οὐπιαπη). ΠΟΥ 18 ΠΟ ΚΘΆΒ0ἢ ΤῸ αἰνίηρ (ἢ9 
δοπαϊιϊομαὶ οἴδυβο “ἸΓ 6 υπἀογβίδηα ῃοΐ,᾽ ἃ 
Ῥοδίεἶγο Β6ῃ89 88 ἱῃ 8. χοῖν. 7, “"δηὰ ἢ σϑρδσγὰβ 
ν ποῖ.᾽᾽ (Ηἰι2ἰᾳ). 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ͂, 

1.ὄ ἴὰ ἰβ οὔδ οὗὨ {86 πηγβίογι 98 οὔ (89 Ὀἰνίηθ 
ξονοσητηοηίΐ, ἐπὶ ΟΥΑΙ ππθῶ, οἴἴθη δηδ ἴοῦ ἃ 
Ἰοπῷ ἰἶπη8, ΘΏΟΥ͂ 80 φσγοδὺ ῬΥΟΒΡΟΥΠΥ ἰμδὲ (ΒΟΥ 
ΠΟΡΟΥ ἐμΐπκ οὗ ἴπ6 οηὰ, δηὰ δῦ ἰηϊθηΐ ΟὨΪΥ ἴο 
ἴπόροδ8θ ἰμ6ῖ» τΘΔΙ ἢ. σλγ61688 οὗ ἀοἀ δηὰ Ηἰ8 
Ψ|}}. ΤῊ ἶβθ ΠΙΥΒΙΟΡΥ ΠΙΔΥῪ αἰδϑίαΓὉ οὐθὴ ἃ ζυδοῖὶουϑ 
80], ηδῪ Π}} 16 τῖυ}Δ ἔθδν δῃὰ ἀουδί, δηα Ἰοδὰ ἱὲ 
ΘΒΙΓΆΥ, Θϑροοία! γ θη ἰΐ 8068 ἔμΠ6 ροὰὶγ βυθὸν 
ἴῃ ἄδγϑ οὗ βδαἀγνογδίίγ, ἔγοπι ἐμ τηδ]ΐοθ οὔ ἰδ9 
ΜΟΥ] αἰ γ-πιϊπἀθὰ, ἰο βυσ8Β δὴ οχίϑην ἐμαὶ ὑπ 6 
Βασαν Κπον τὶ ἰο ἀο. ἴπ δὶ 68868 τὸ ναὶ 
δὴ οσχρίδηδίΐοῃ (μαι νν}}} βα 18 γ 411 πιθῃ : δπὰ 1 
8 ἃ ἐἱβουχσιιί 70}} οὗ δουγίοτὶ (δὶ αοα [85 ἔμγ- 
εἰδηθα διισῦ 4 βοϊυ(ΐοη οὗἁ (8 Πγβίοτυ, ΟΥ̓ [ἢ9 
ΙΩΟΌ{}} οὗ (8086 ἯΔῸ πϑύθ ΦὈΤΙΏΘΥΙΪΥ ἰθοϊποὰ ἰο 
Ηΐπι {πεῖν 6αΓ. 

2. Το 8 ᾳο(]γ---ηὰ ἰο 6 πὶ αἷοπ6---ἰ 6 60ἢ- 
(οἰ5. οὗἨ ἐμ τουϑ]δίΐου 86 ΠΊΟΤΘ Οοϊμιΐοτί 
(Βδη (86 ἔογῃ οΥ͂ ἱϊ., ΕῸΡ ἀθδι ρα δὰ οπὰ ἰὸ 
(π6 πον] ]γ τηδῃ ἢΪπι80]ζ, δηὰ ἰο 8}1 (86 ἐπΐ πᾳ 5 οὗ 
ψ0} ἢ6 Ὀοδδίδ,---Δὴ οηὰ ἔγοτλ ὙΔΙΟ 41} ἐδ 



816 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΡ ΡῬΒΑΙΜΒ. 

Ἡ ΔΙ οΥ̓͂ αν οδηποί ταῦδοῖῃ δὶπι :---δὴ θπὰ 
ζ}} οὗὨἨ βῆϑιωθ, Ὀδοαυβα ἴ 6 88 τηϑδἀθ9 δἰπιδο}ῦ 1Ἶἶκὸ 
(16 ἰσγδαιίοηδὶ Ὀσγυΐθβ, δπᾶ μ6 88 Ὧ0 οἱ 6 Ὁ ῬΓΟο8- 
Ῥοοὺ Ὀείογο δἷια (ἄδη {μδὲὶ οὗ σοΐῃς ἀοννῃ (0 
8Π6ο]. 86 μοάυ τηϑδῇ δῇῦδυθ, ἰηἀθϑά, () 6 υηΪ- 
γ6γ934] ἰοὶ οὗὨ τηοτγί οἶδ, Ὀαΐ ἴῃ ἷ8 Ροσβϑοηδὶ 1176, ἢ6 
5. ἰητἰπηϑίοἶγ απἰϊοὰ ἰο αοἀ, δηὰ 85 ἃ ἰτϑαβυγθ 
ἴδ ἸΠΏΟΤΘ Ῥγοαοΐουβ ἐπ ῬΟΥ ΒΔ Ὁ]6 δηὰ ἀθοοϊ(ἑαὶϊ 
το ο5, [1 γοἀοιηιριίΐοη ἔγοιν (6 ρόοτγοῦ οὗ ϑ'Βοοὶ 
ὍΘ Ρορδίϊο, αοὰ ΟὨΪΥ οδῃ εἴροὶ ἱ{. Απὰ ν6]} 
ΠΙΆΥ ἴῃ;6 Ρίουϑ πιδη γε)οΐὶοο ἐμαὶ 1 18 ποῦ ΤΩΘΡΟΙΥ 
ἀοδιἢ (πδὶ Ἰαγ8 δηᾶὰβ ἀροῦ δΐη. Ὀυΐ αοὰ Ηϊπι- 
Βοὶ ἢ, ψν8Ὸ πὶῦ!Ή1 συϊάθ ἷαι ἴῃ διιοῖ 8 ὙΔΥ (δαί 
(Ὠτουσὰ [19 πὶ μα 8}.8}} σοΐὴθ ἴἰο ἴ8ο ᾿ἰσΐ, διὰ 
(6 τιοτηΐϊῃς οὗ ἐγ ἢ. 

ἩΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬὈΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

17 τὸ ἀγὸ Ἰεἀ ὃν 6αοὐ᾽ δ νοτὰ δηὰἃ ποϊὰ ὃν ἢΐδβ 
Ὠδηᾶ, νὸ ποοά ἔραν ποῖ πο (ἢ 6 ποῦ, ΠΟΥ βίῃ, 
Ὧυγ ἀδαί.---σα οοπηάμοῖθ 118 οὐ ῬΘορΙο ἰοΐο 
186 Ἰίφαϊ, ἐΒτουρὰ ἰδ 6 πἰμδὶ οΥ̓ δυϊογτίηρ, ἀουδί, 
δα ἀσαίἢ.--- 6.68 ψὶ(πουὺ Θο0α δΓγθ ποῖ ΟὨΪΥ δὰ 
πἰποοτίδίη Ὀυΐ 8 ἀεδοοι[ὰ] ροοά.---Ἴ6 ποῦ] Β 
[οΟἿ]γ, απὰ 116 νἱβάοιχλ ἔγοιιλι Αοἧ.---ΤῊο, ἴδ 86 
ΒΟΟΌΡΙΥ οὗ ἰδ οἰ]! ἄτα οὗ {μ8 που], δῃὰ ἐμ8 
ἈΘ661685 ἔραν οὗ ἰἰ6 ροάϊγ.--ΤῊὴθ Ὑδη! οὗἁ 
ΦΘΑΪΙΒ δοαυϊγοά κτἈηὰ οπ͵)ογοὰ νἰϊπουΐ Οοά.--- 
Ῥονογν οδηθοί ἀΐδρτδοθ, δηὰ τιϊϑίοτία!ϑ οδπηοὶ 
ἤαγηι, 1 νὸ δα δηὰ βδοϊἀ ἴκαδὲ ἰο ὍΘοὐ.--- Τὴ 9 
γαηἶΥ οἵ (6 νον ϊγ- τὶ παρὰ ππδῃ ἴῃ ἷ5 Ρυγ- 
ΡῬΟΒ65 δηὰ Ἰἰἴ6.---Ἃ Μ1}}} ποὶ ᾿ἰβίθη ἰο αοά, κ}}} 
Ἰφᾶτη ποιμὶηρ 88 ἰδ υῦ οἰϊπον ἴῃ ἴπ6 ψουϊὰ ΟΣ 
ἔγοπι 6 τἩνον]ά. 

ΒΤΑΠΚΕ: ΜΔῊΥ νυῖβο δαυΐϊησϑ πᾶνθ ὈΘ6ΘῺ υἱ- 
ἰογοὰ ; ΟὨ, (δὲ (86 τηϑν σουϊὰ αἰ ΘΏΑΥ 
ΘΩΡ 8δηὰ δοὶ δοοοτάϊης (ὁ ἰἰλο '--- ἃ Ομγιϑιΐδῃ 
πδοὰβ ΒΟΑΥΘΩΪΥ τνϊβάοαι (0 συϊάθ ἷπι ἰἢ Ββοοϊείης 
.ι18 δαϊ γαϊΐοη  ἢ6 ποοᾶὰβ δὴ 1ἰΠυτὶπαιοὰ πηάογ- 
εἰαπάϊηρς ἰῃ ογάον ἰδδί ἢ 6 ΔΥ 66 ἔγοπι 4]1 (μδί 
σδῃ ἰπ͵υγο ἰι18 800].---Τ ἢ 6 ῬΤΟΡΟΤ τ|80 οὗἁ τηιι8ἷ0 18 
ἰο ἤμγι ποῦ ἀογοίΐοα δηὰ ἰῃ6 Βοῦον οἵ 6Θοά.--- 
Ηον κτοαϑί τπυϑὲ Ὁ (Π6 Ποτὰ, το σδΔἢ σϑί μον 8}} 
παϊϊοηβ Ὀοΐογτο Ηἰαι! ἰπ 8086 Ῥγϑβθῆσοθ (ἢ 
Ἰηθϑποδί ὈΟαΡΑΡ 19 οὗ 88 τσ δοοοιηΐ 85 {0 
τὶ οοδὶ τῆλ Οἡ ΘΑΡ(Ὦ !---ἼΠθ ἔδαν οὗ Ἰῆδῃ 'β (9 
ἄτϑι βίθρ ᾿ονϑνὰβ ΔΡΟΒίδΟΥ ἔγου ἰἢθ Ἰηονεῃ γα ἢ 
οὗ Θοὰ; ἔον (8 γοδϑοῃ, ἃ Ο ιν βϑιίδη, οβϑροςὶδ! ν 
8 ἰοδοῖ ον, διουϊὰ ποί αἸῖον εἰ βοὶ ἔἰο Ὀ6 βεἀοοὰ 
ὉΥ ἰδ, Ὀαὺὶ διουϊᾶ οοηἰοπὰ ἀραϊηδὺ ἰὺ νῖ (ἢ ζαὶ 1 ἢ 
δ ῬΓΑΥΟΥ.---ΠΟΟῚΥ πιθῃ δ τὸ 0816 ὦ ΟΡῬΥΘΒΒΟΥΒ, 
Ὀθσδιδο {ΠΟΥ͂ δοὺ ἰῃὰ ἢ ΟΡργοδδῖνο ὙΔΥ, Ὀὰὶ πε γθ- 
δἴϊονυ (86 Β}8}} Ὁ0 80 ἀθδὶξὶ τυ ἐπ ΘΙ Β6ΙΥ 68. --- 
ΤΠ ὑοῦ τὶ σ ἢ τθ 8γ6 100] 18} ἰῃ δυρροβίης 
{πὲ (ΠΟΥ ἃγὸ ἴ86 5Βοῖ]9 ΟΜΏΘΥΒ οὗ (μοὶ Ρο5568- 
Βὶοῃδβ: πο, ὑμΠ0ὺγ δτὸ αοἄ᾽ 5, πὰ Ηἢο σδῃ ἰδ κα {ἰο τὶ 
ΔΜΔΥ͂ δἰ ΔΗΥ͂ τηοτηθηΐ, οΥθη ἰΓ (ΠΟΥ ΔΙΘ ΤΩΔΗΥ͂ 
κί ράοπιϑ.---ατοδὶ σϑδ] ἢ οδϑὶϊγ Ὀσχοίβ ῥγὶὰθ 
δὰ ἐογροί]Ππ 6885 οὗ αἀοἀ : ̓θῆςο, ἰΠ 0590 ἴο τνΒοῦὶ 
αοἀ ρἶνοβ γἱοἷνθβ βου] Κορ ἐμοὶν μβοαρίβ νὰ 
811} ἀτ|ΐζοπ06.---Τ 9 Ἰοη σοί 1176 οὐ οαγί ἢ 18 ποίἢ - 
ἧηρ, οοιιρατοὰ νὴὲῖ(} οἰδσηΐ γ, γοῦ οὰν ἔαίαγχο βἰδίθ 
ἀοροηάβ αροὰ οὖν οοῃάιιοί ἰπ (μϊ8 ᾿Ἰἴ6. 1 νν9 
σου]ὰ Ὅ6 οἰ ΠΔΡΡΥ͂, τ τηυβὺὶ γαῖ κ ἰῃ σοῃ- 
δίδῃί γεδαϊμθϑθθ [Ὁ δἰ δγηἶ γ.--τ ὦ βίπηον οδηποί 
τοάδοιῃ Στ Βο 7 ἔγοι ἀθδί}, το υδἷι 1658 ἤγοιω μοὶ, 
ὉΥ ῖ8 δαῦὶ ΕἸῪ ροββεββίοῃβ, Ποὺ ὉΥ 18 ΟὟ ῬΟΥΤΟΥ. 
--Πον αἰδογοαὶ ἰπ6 ῥυὰρπιοπὶθ οὐ ὟΑοὐα ἔτγοπι 
ἴηο56 οὕ πο! ΗΟΥὟ ΤΏΔΏΥ ὉΟΝ ἄονῃ Ὀοΐοσο [86 
τοι δηὰ τοϊχηίν, ὑυδίϑο διὰ Ῥγομοῦπμοθ ἱμόσα 

ἘΔΡΡΥ. ἐἰδουχὰ ἐμοῖς ἀοΐηρα δγὸ ἵπ α οἷ δ δγορδ, 
ΒΙΓΩΡΙΥ ΓΟ δηὰ οῃὰ ΟἿ ἴῃ πιΐβογΥ !-- -ἼΒο80 
ὙΠΟ ἰδ (6 ἀΔΥ οΥὨ ρζ,͵γδοθ δῖο δοσορίθα ΌΥ εγϑοο, 
8.81} ὩΘΥΟΡ Ὧδ οδϑὶ οἵ ---ΕἰοΒ68, ΒΘ] ῥ]οδεῦγε, 
δὰ ποτϊάϊγ οἴοτυ δ ἰμ6 ἀου δ ἀδορεγουθ 
Ὀαΐϊ8. ΑἩ! Ὀσόταγο οὗ ἐπὶ Ῥοϊβοθουβ δυϑσΊ--- 
Τὴὸ ἰγοδϑῦτοβ σθΐϊοῖ ὍΘ οδηποῖ ἴδϊσθ πῖ 8 ἢ8 
ΜΏΘη πὸ αἷο δῦὸ τοὶ 86 ἐγ ΟἾΘΒ : Ὀ]᾽οπβοα, 
ἰπογοΐοτο, 8 6 ἯΐΟ καί τ δρ  γἰ ἰΑ] ἰγϑαδυγαα, 
δῃὰ αἰπιδ ἰο Ὀδοοπιο γὶσἢ ἰῇ Θοα.--- Εὖ ὈδίίοΥ ἦδ 
ἰι τὸ 6 ῬΟΟΡ δηὰ ρίουϑ, δὰ τεοίδῖῃ ΟοαΒ ρτδοθ 
ἵοτουθν, {88 ἰο Ὀ6 τοὶ δῃὰ πῃ κχοαΥ, δηὰ Ὀγίης 
ἄονγη ὍρΡοη ουὔγϑβοῖνοα αοὐ᾽ δ οἰ ΘΓ 8] ὙΓΔΙΒ.--- ἰὴ 
{86 ἀΔγΥ οὗ στο δον αἰ ΣΘΏΓΠΥ ἰο Ὀεσδοῖηο ἃ 
οὗ ἃ οὗ ᾿κεῖ, ἀπὰ ἰο ψαὶκ δ8 δυοῦ, πο γοῦ 
Β..8}}, Βουθδίμου, 866 (09 Ἰίρῃί οὗ αοὐ᾽᾿Β οουμπίο- 
ΠΔΠΟΘ ἔογονοΣ.---Μδη ΒΒ ρτοαίοοί αἰρηϊγ δὰ 
Ββοδογ, ἰ8 ἰο Βατνο 9 νη ἱππλρθ ΤΟ ΟΝ ΕΑ ἴῃ 
εἶθ δοιὰ] ὈΥ͂ (86 ΗΟΙΪΥ αδοδι. Βυΐὶ ἱ{ οτγκει πᾷς 
ιι18 Οτοϑίον, 89 χῖντϑδ εἰ παϑοὶ  ἴο νδίῃ 1}}}η 38 δηὰ 
εἶθ οὐ 8680] δρροί 68, ἢ ν}}} β πῖκ αἸἰπηοϑὶ 
Ὀοῖονν {(Π6 Ἰογοὶ οὗ [6 Ὀταΐϊο. βαϊδάϊη οτὰἀ το 
Ἰοπ Βρϑδὺ σὶϊἢ ἃ μΐϊ19 Βὰρ αἰϊδομβοὰ ἰο 1ἱ ἰο 6 
σατο ἐπγουρἢ 15 σΔΏΡ, δεν οἢ ἰξ {8 1η- 
βογὶ ρίΐοη  “"ἼΒ6 αἰ Κίηκς δα] άπ, {ἰθ 60ῃ- 
ἀΌΘΓΟΥ οὗ 8}} Δϑία δῃὰ οἵ Ευρί, ἰδίκοβ ψ ἢ Βὲπὶ 
ὙΌ6η δ ἀἶοθ8 ποῦθ οὗἁ δὶβ8 ροβϑοδδίοπϑ Ὀυὶ {}}}8 
᾿ίπθῃ θδς ἴοῦ ὁ βιτουὰ." ἘΤδ6 ΘΙΏΡΟΤΟΥΓ ϑονεταβδ 
Θχοϊαϊπηιοὰ ἀροὴ ἷ6 ἀοαϊῃ-Ὀ6α: “ Οππῖα {μὶ, εἰ 
ηἰλὶδ πιϊλὶ ργοάεεί." --ΟΒΙΑΝΌΕΒ : [{ 18 (ἢ 6 ἀπὲγ οἵ 
8}} πιθ [0 ᾿ἰβίδη δἰϊοης νοὶ ἰο (6 ποτὰ οὗ Οοά, 
απὰ ἰο Ὁ] ον 18 ΡΓΘΟΘΡΙΒ; ἴπο96 Ἧ])|Ὸ ἀοδρὶδθ 
(δὲ ποτὰ β88)8}} Ῥογ 88}.-- ΒΕῚΙΝΕΚΕΞΕΒ : ΑἹ] 86 
τίσ οϑ οὗἩἨ {8:90 πον]ὰ αγὸ ποι ῃΐηρς οοπιρασγοὰ υἱῖδ 
ι(μαὶ χοπαΐηθ ἰγοαϑυσο ἩΏ ΟΝ Ὁ] ΘΥΟΥΒ ΒΡ ΟΒΒ688 
ἴῃ {Ἰχεἷς Καον]οάρο οὗ ἃ σγδοϊουβ 6οα.-- ΜΈ ΝΣΖΕΙ,: 
Τ86 ργόδοδον βιουϊά οὐὸνῦ 866 οη6 ἱογὰ, δῃηὰ ἵνο 
8δο]8β. Τ06 Ιογὰ ἴδ ἰῃὰ βοάνυθη, δὰ ἢα5 σαἸ]οὰ 
ΐμ ἰο πἷ8 οἶσθ. Ηΐπι Βα πιιιϑὲ κρ ὈΘΙΌΥΘ δι18 
ΟΥ68, ΤΟΖΑΓ] 655 οὗ θη ὙΠῸ ἰτγυδί πῃ τίομοδ 
ψϊο (ΒΟΥ οδηποὶ χοίδΐη ἴότσοΥου. Τα ἵἴνο 
Βο}]8 ἃ ἀοϑβονϊ θεὰ ἴῃ Εσοϊς. χχχὶϊὶ. : 959 ἷβ 186 
Βί πῃ 6 τ᾽ 5, {116 οἶον ἴθ {π6 Ῥγοδοδ γ᾽ 8. Ηθ ἴδ τε- 
ΒρΡΟΠΒ10]6 ἴον (μ6 τί, δηὰ τουδὶ βυεν 700 ἰΐ, "ἴ 
(τγουσὶι ἷ8 ἴδ} ἰὰ Ὀ6 σίνθιῃ ΟΥΟΣ ἴὁ0 Θομ ἀθιηῃϑ- 
ἐἶοι.---ΕἸΑΝΚΕ : Τμ6 ῥγοοϊαπιαίΐοι οὗ τ6 σνογὰ 
οὗ Ἰ᾿ἴθ δουϊὰ αἷϑο ὑγοάυοε 11ἴ6.---ΒΕΝΒΟΗΣΙ.: 
ΤῊ βουυΐοθ οὗ σωδιησηοη γίοϊἀθ Ὀυΐ ἃ ῬΟΟΥ͂ Τα- 
ψαγάὰ. Βο ποὶ ἀεοεϊνοα.---ΕΒΊ80Ὲ : ΒΔΙΘΥΘΙ 8 
οἰ ὰ οὗἨ {μ6 νον] πιοϑὶ εἰ ὈΥ οδίθοτηδ, 18 ποίἢ - 
ἱῃὴς Ὀυ ζ011γ.--τ-ῶ΄ τππᾶρ ροββϑββοὰ οὗ δθδγίμ}γ 
ΒΟΏΟΥΒ δηὰ δπαρρίηθϑθ, ἱἢ 6 Ὀ6 ποί τνῖδθ ἴῃ 
Ὀϊνῖπο ἐμ ΐη ζ8--τϑ ἔδυ 816 ἴῃ ἴ86 δοῦν οὗ Ῥσχοῦ- 
ΟΡ. --ν}} δυὰ ἷ8 ΠλρΡίποδ8 αὐ οὶ δὲ δὴ 
οηὰ, δηὰ ἰδ ἔαϊαγο βίαϊθ ὙΘΥΥ͂ ΤῊ ΒΟΡΑΌΪΟ.---ΤῊΟ- 
τῦσκ: ΒΙοββοᾶ ἰα Βοὸ νίο, Βοη 6 ἀορασγίβ, 88 
ΠΟ ἰγθαϑαγοδ ὙΠΟ. 6 18 ἰογοθὰ (ὁ Ἰθᾶγο ἴο 
Οἰ ΓΒ -τὦ σἱοἢ τπδῃ ὙΠῸ ἩΪΒΠ6 5 (0 ἀεοοῖνα Ὠΐτω- 
861, νν}}} δηα το ηΥ ἰο 610 δΐτ.---Τ 9 Κὶ χάοπι 
οἵ ἀοὰ, ἐβοαρὶ ἤὸ᾽ ἃ (ἴπ|ὸ ποί Υἱοϊογίουβ, ψ|}}} 
οοῆαυοῦ ἴοτονον.-- -ὈΜΒΒΕΙΤ : ο οαὴ 0 Ἃ611ν- 
οτοὰ ἤσοιι (89 Ὀοπάλψο οὗὨ ἔδασ, ΟἹ ὉΥῚ ΒΌΤΩΡ]6, 
αυϊοῦ Βυθηιϑϑίου ἰο αοα᾽ δ ν]}]}.---Ἴῷ Ρἱουβ τῶδῃ 
ΝΟ ἰβουσ δοοσηθὰ ὈΥ ἰΐθ νου], ΠΟΥ͂ΘΣ θαι 
ὯΟΓΥ ἰγχοσηΐοϑ, ἰ5 αοἀ᾽ 8 δ610.---6 ΤΏΟΓΘ ἃ τΟΒ Ὁ 5 
μοαγὶ οἰθανϑδ ἰο (Π 8 ρου ϑιΐηρς ἰΒἰηρ8 οὗἉ ἷ5 Ἰ1ἴς, 
{86 1658 Β6 ΘὨἾΟΥ8 {ἢ 6Π|.---Ἴοι ἸΩΔΥῪ Ὀαγχαὶῃ ΤῸ Γ 
δηά μτγῖζο 8}} θαυ} (δίῃ ρθ, Ὀαὶ ἴῃ6 δοὰϊ 88 ἃ 
ῬΓΐοοὶθβϑ νϑ]ὰθ, 0 1ὸ ὈοϊΪοηρθ ἴο ΟΟ1.---ΘΤιπ : 
Ῥτοβροσουῦβ 88 ἰμὸ ρου ΙΩΔΥ ὃθ, ἰἴδπογε 15 



ῬΒΑΙΜ 1, 

οοααίοτί ἰῃὰ ὑπὸ οοτίδίοίν ἐμαὶ ἀδαι παῖ ο 8 ἃ Βυγ0 
᾿ ἀροίδίοη, τ θ 86 ῥγουὰ οἰιιϊάγϑη οὗ (86 πον ὰ 

41} μετ δ, τ ὶϊθ 116 μίουβ 884}} Ὀ6 τοἀδοποὰ 
δὲ δοοορίοιἱ Ὁ Ὗἀοἀ.---ΟὕΈΝΤΗΕΕ: Τὰ νοῦϑὶ 
κἰαὰ οὔ ΤΟἸΪΥ δηὰ βεϊ-ἀϑοοριΐίοῃ ἰὰ (πὶ οὗἁ ταοῖὶ 
πἣο πὶ] ποῖ ἀθθῶι ἰποηβοῖνγοθ ἰο ὃΘ ἴχθοῦ ἰδ 
(89 θΡαϊ65, ποῦ ἰγυγ ἰθάσο ἰ0 ΚΟΟῪ ἰδοιηβοῖνο8, 
δὺὲ πονῖς ουἱ ἰδεῖν δβαδϊυδίϊΐοῃ ψἱϊὰ ἴθδ δηὰ 
(Σ Ὁ} ἢ ς. --ὈΙΚΌΒΙΟΗ : Τὸ Ἰἴνο σὑἰ μι γ 18 186 
δἰγιεδὶ πιϊϑάοιι, διῖ, διὰ οουγαρο.---Π} αοἀ ὃὉο 
ουγ ἀκὶϊγ δἰηι, τὸ πορὰ ἔδασ ποίη ἔγοια {6 
που]. ΤΑ ΒΕ: ΑΏ δΔρρθαὶ ἰὸ ΟΥ̓ΟΥΥ͂ ΟὯΘ δοῦ- 
σεγίος ἐμ ΓὉ]Υ οὗ ἰΒ9 πονὶάϊγ-ταἰϊπἀοἀ, τ 80 
ὅδ πεῖ Ποῦ Ὀ6 δαγϑὰ ὯΟΥ οδι θὰ ὈΔΡΡΥ ὉΥ ἰδθ 
ου]άγοη οὗ ὟΟοἀ.--θ ἀὐίυ! ποιμίηρς ουἱ οὗ 
ποϊοῦ 186 ΑἸ ἴα (μὲβ ΠἰΠ9 8 τπαδάθ. 
[{Ππκᾶύ: Το δμἰ]άγοιυ οἵ 6οἀ, ἐβουρίι ΟΥ̓́ΟΣ ξ0 

ΡοΟγ, δῖο ἰγ}]} ΒΔΡΡΥ ἴῃ {'8, Δῦουο (86 πηοϑὶ 
Ριοδρογοῦβ οὗ ἰδ οἰὐἰϊάτοαη οὗ (8 ποτνϊὰ, ι}1αὶ 
(ΒΟΥ δῖ νγὰὸ}}] χυανιοα δρζαϊηδὲ ἐμ ἰθύγογβ οἵ 
ἀοαί, δηὰ ἰδ 9 ἡ χαχεηὶ ἰο σΘοΠη6.---Τ 9 ὙΔΥ οὗ 
ψοΡ 1088 18 Δ ὙΘΣῪ [0018 ΜὙ8Υ ; ὑπο ἐμδὺ Ια Ὺ 
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ὉΡ ἐδοῖν ὑγϑαϑιγοβ οα δδτίϊι, δῃὰ βοὶ ἰμεὶν δῆϊθο- 
ιἰοῃΒ οὐ {ΐη 8 Ὀείονν, δοί ΘΟ ΓΑΤΥ Ὀοιι ἴο τῖσαι 
γοδβοῦ, δηὰ ἐμεοὶρ οὐ ἱἰπίογοϑι.--- Τὴ ἴουο οἵ 
(16 ψογϊὰ ἰ8 ἃ ἀΐβοαϑο ἐμδὶ σι πὰ πὸ Ὀἱοοά : 
60 8176 1ὶ ὈΥ Κὶπάὰ, {{1] (8 στῶοθ οὗἩ αυᾶὰ ουγο8 
ἶι. τ τἶθ Ὀοϊϊονίηκ ΒΟρΡ65 οὗἩ ἰ)6 80.}}᾽5 γτοάθιῃρ- 
(ἴοι ἔγοτῃ ἴδ σαν δηὰ σεσορίΐίοη ἰ0 φἸΟΥΥ͂, δ ΓΘ 
4119 ζτϑδῖῦ βυρρονῦὶ δηὰ 70γΥ οὔ ἴΠ9 οἰ! άγοη οἵ ἀοἀ 
ἴῃ ὦ ἀγίης δουγ.--ΤΏ 7 (δαὶ δγὸ σἱοῖ ἰὼ [ἢ 9 
ἔτλοοβ δηά σοπιίοτίβ οὗ ἴπ6 ϑρίὶτγὶί, αν δοηιθ- 
ἰΐῶς σι, το ὑπ 6ν αἶθ, 16} δ δ} ΟΔΥΓΥ 
ΔΎΓΆΥ 1} (ἤθη, Βόιοι εἰης ἡ 6 ἀθαῖϊι σϑηποί 
δἰ γὶρ ἰμθα οὔὐὨἡ ΒΙΒΗῸΟΡ ΗΟΒΝΕ: Αἱ ἐΐ6 ο8]} οἵ 
ον, τ δὺ τυ] ἀδ68 ΔΥῸ δ᾽ ΑΒ ΓΟΘΥ ἰ0 88- 
βοιιῦϊοῖ Βυὶ Ἡίβάομι, οἰθγηδὶ δηὰ οββοηίίαὶ 
Ἦ ἰράοαι οτγοί ἢ τ τοι, 86 ᾿ἰϑι ἢ ὩΡ ΒΟΥ ΤοΙο9 
ἴῃ τὴ Βίτοοίβ, δηὰ το ἰ5 δὶ Ἰοΐδιιγο ἰο δἰἰθηὰ 6 Ρ 
ΒΟΔΥΘΗΪΥ ἰοοίυγ68 }---ϑ.ϑοοόῖτ: δὲ φοοὰ ν}}} 1 
ἀο ΔΩΥ͂ τδὴ ἰὸ δῦο ιΐ8 δὴ ρογροίυδιοὰ οὨ 
ΘΆΡΙἢ, ὙΠ6η 86 δῶ 20 ΠΔΙῺΘ ἰξ [9 Τοχίϑίοσϑ οὗ 
Βθάγθῃ ἴ-ἰ. Ε.} 

ῬΒΑΙΜΙ,. 

- Α Ῥιαΐπι ῳ" «44αρλ. 

ΤΊιο τοῖρἢ 
Αμπά οβ]]οὰ 

2 Ουἱ οἵ Ζίου, {86 ρογέθοϊίοη οὗ Ὀοδυΐγ, 
αοὐ μαίἢ βμϊποα, 

Οοά, ονοη ἐμ6 ΤΟΕΡ, Βδίἢ βροΐκβῃ, | 
6 θαυ ομι {86 τίβίηρ οὗ 6 βὰμ υαπῦο [86 ροίηρ ἄοπῃ ὑμοσθοξ, 

8 Ουν αοἀ 588}} οὐδ, δηά 8}}8}} ποὺ Κϑθρ βί]6ῃ06 : 
Α ἔτο 88}4}} ἀδυσοὺγ Ὀδίογο Ὠΐἷπι, 
Ἀπά ἰδ 888}} δ ὙοΣΥ ἰθηηροβίυουβ τουπὰ δϑουΐ Ἀπ, 

4 Ἠδς 5}4]}} ο81}} ἰο {86 Βϑδνθῃβ το ΔΌΟΤΥΘ, 
Αμπά ἴο {86 φαγί, ὑπαῦ 6 ἸηΔΥ Ἰυαρθ ἢ18 ΡΘΟΡΪΘ. 

5. δβδίδμογ ΠΥ βαϊηϊϑ ἱοροῖμοῦ απίο πη6; 
ΤΏ οθο μαὺ ᾶνο τὰ 6 ἃ οονγρηδηὺ πὶ τγ6 ὈΥ̓͂ ΒΔΟΥΙΗ͂66. 

θ Απά [δ μϑᾶνθῃβ 8[}8}} ἀθοΐδγθ [18 σὶρ ὐΘΟ ΒΏΘ88 : 
ΕἘὸν αοἀ ὦ )πάρο δἰμιβο! . 6 8}, 

1 Ηδλυ, Ο πιΥ ῬΘΟΡΪο, δῃᾺ 1 νὶ}} βρεβῖ; 
Ο [βγβδοὶ, δηὰ 1 ν«1}} ὑββ Εν ἀραϊηβὶ ἰμ 66: 
Ιαπὶ αοά, εὐυόπ ἐγ αοά. 

81 Μ|}} ποὺ γθρῦονὸ {66 [ὉΓ [ΠΥ Βδου 668 
Οε [δΥ θυτηὶ οἰδογίηρθ, ἰο λαῦ δδοη, ΘΟὨ ἸΏ ΌΔΠῪ ὈΘΙΌΓΘ ΙΩΘ.Ψ 

9 1 ν|}} ἰακθ πο Ὀυ]]οοῖ ουἱΐ οὗὨἨ (ΒΥ Βουβο, 
Νον ἨδῈ χοαίβ ουὖ οὗἉ [ὨγΥ [0]48: 

10 Εν Ἔν γΥ δοαϑὺ οὗἉ (ῃ6 [ογοϑὺ 8 τη1η6, 
Απά {Π6 σειι16 ρου 8 ἐπουδαπά 81]]8. 

111 Κυον 81] (ῃ6 0.]8 οὗ ὑπὸ τηουῃίβίῃ8 : 
Απὰά (Π6 πι]ὰ Ὀοδϑίβ οὗ ὑπ δοϊ ἃ αγὸ τ ]Ώ6. 

12 101 ποῦ πυηστΥ, 1 σψου]ά ποὺ ἰ6}} {866 : 
Εὸγ ἰῃ6 ποῦ] ὦ πιΐηθ, δά [ἢ6 ΠΪ] μθα8 {ΒοσθοΣ 

18 ὙὝ1 οαἱ (μ6 65} οὗ Ὀυ]]5, 
Οε ἀτίηἰς μα ὈΪοοά οὗ ροδίϑ ἢ 
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14 Οδβὲγ υπίο αοἀ {μαηϊερίνιηρ ; 
Απὰά ΡΩΥ͂ (ΒΥ γονβ υηΐο {μ6 Μοβὺ ΗἸΡΆ : 

15 Απά ο64}] ἅροπ τη6 ἰῃ [86 ἀΑΥ οὗ ἰγουθ ]ο: 
Ι ν}}} ἀοἰῖνον [μ66, δῃὰ ἴδοι 888} “]ου ἕῦ Πι6. 

16 Βαυΐ υπίο {86 τψὶοϊκοεα αοἀ Βαϊ, Ὑ μδὺ μιαϑὲ οι ἰο ἀο ἴο ἀθοΐαγθ ΤΥ βίδιαῦεβ, 
Οε ἐλαέ μοι Βμου]άοβί ἰδῖκα ταῦ οογθηδηῦ ἴῃ ΠΥ τουδὶ 

17 βεοίπρ (λου Παὐοϑὺ ἱπβεγαοίίοπ, 
Αμπὰ οδϑίοβὺ ΠΥ ογ8 Ὀθμϊηα ἢ 66. 

18 δα ἰμοὰ βανοβὺ ἃ ἐμτϑῦ, ἰΒθὴ ἴμοὰ οοπμδβοηῤοαβί τ ἢ ἶπμι, 
᾿Απά δαβῦ θθϑὰ ραγίδικο ἢ ΔἸ ΓΘ ΓΘΙΒ. 

19 Τηου ρἰνοβὶ {ΠΥ του ἴο 6υ]], 
Απά [ὨγΥ̓ Ἰοηρὰθ ἔγδιηϑίῃ ἀθοοίϊς, 

20 Του βιιἰοϑὺ απαά Βροβίκοεδί δρδιηβὺ {Πγ Ὀγοίδοῦ ; 
Τοουῦ Ββδηἀογορὺ ἰλἰη6 ΟὟ τοί ΓΒ ΒΟΉ. 

21 Τηοθο ἐλίπσβ μαδὶ ποὺ ἄο0η6, δπὰ 1 Καορί 5Β|]|6ποα; 
Του ἐβουρ ίοδ ἐμαὶ 1 88 δ᾽ οροίμοῦ διιοῖ, α ὁπ ἃ58 {ῃγεο]: 
Βιὲῖ «111 τθργονο [μ66, δῃὰ βού ἐλοηε ἴῃ 

22 ΝΟΥ͂ οομβί ον 1818, γο ἰμδὺ Ἰογροὶ αοά, 
ΟΥΕΣ θαΐογα {μῖπ6 αΥ̓ΘΆ. 

1,ε8ι 1 ὑθδγ ψοῖς ἴῃ Ρίθοθϑ, δπὰ ἐΐθγο ὃ6 ΠῸΠΘ ἰο ἀε] 1 60. 

29 Ὑμοβο οἤδγθίῃ ργαΐβθ ρ] ον ϑὺἢ Τη6 : 
Αμὰ ἰο δἷμ ἐπαὲ ογάδσθι ἢ δ οοπυθγβδαίίοη αγισἠξ Μ1}] 1 Βῃ6 τ {86 βαϊγαίΐοη οὗἩ αοά. 

ἘΧΈΕῈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΝῚΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.--Ουἱ οὗ Ζίοη 
8 δι] 6 δὰ ἰδυσῖ 016 τηδηϊοδίδιΐοη οὗὨ αοα ἰ8 
τοδΐο, ᾿κὸ ἰδοὺ οὐ Μοιηὶ δίηδὶ!, γοσβ. 1-8. 
Ἠκεανοὴ αηὰ οαγί ἢ Δὸ δυῃηπιοηθὰ 88 ἩΪ.68868, 
νΐϊο Ηθ εἰἰ5 ἰὼ Ἰυαὰᾳοχθηί, δ ἃ ρΡγοπουῃδεδ 565- 
θῃσθ οἢ Ηἰΐβ σογθῃηδῃΐ ρθορΐὶθ, γο 78. 4-6. Ηδο οχ- 
Ηἱδίηϑ ἴἰο (ἤθη (6 ὅτγοί ἰδὺϊθ οἵ (86 [μανν, νοτβ. 
1-1δ; γϑῦυϊθ8 ἰδ. ἴον ἐἱμποὶγ τηϊϑοοποορίϊου δηὰ 
δθυ86 οὗ (86 ογάϊῃηδηοοδ οὗ βδογῖβοο, δῃὰ δ [86 
δ8ΙῺΘ {1π16 ΘΠσΟΌΓΑΙ 68 ἴμδαὶ ἰο {86 ὑἰγὰ ΒΕΣΥΪο6 οἴ 
Ηϊτδοϊζ, τ [89 Ρτομχἶδο οὗ Ηἰδ Βεὶρ. Ηο ποχί 
ἀοβουῦῖθοβ δηὰ ἰδ γοδίθηδβ (0 ρυ πὶ (86 ΒΥΡΟΟΓΙ(68 
ῬὯΟ δδνὸ Ηἷδ8 οουθηδηῖ οὐ ἰποὶν ᾿ἰἴρ8, Ὀὰὶ ὈγΘαΙς 
ἦι ἴῃ οὶ ᾿ἶνεβ, γυογϑ. 16-20, ναγπΐης ποτὶ ἴ0 
ἰδῖκα χοοὰ ποϑὰ ἰο ει Ὀἰνίοο ταργοοῦ, τοτϑ. 2], 
22, δὰ σοποϊυάοπ πὶ ἃ ζϑηογαὶ δὰ ργορδοίίο 
δηποιιποοῃοηὺ οὗ ἰδ6 ζυπάδηοηία) Ἰάθϑ οὗἁ (86 
0160 δά άγοββ, γον. 28. Τηΐδ 1468, οχρτοββοὰ 
δἴλοῦ (09 ΠΙΔΏΠΟΥ οὗὨ [86 ῬγορΒοῖβ, δοστδρομὰβ 
ψὶι Ῥ88. χυ. ; χχίυ. 8-6:; δηὰ βι}}} τηοσο οἱ οβοὶν 
αἰ} Ῥαβ. χὶ 7.9 ; 11. 8, 9; ᾿ἰχὶχ. 81. ΑἹἹ {6868 
Ῥδββαβθδβ ΒδΥθ ἴὉΓ ὑἱμοὶσ Ὀδ818 (86 ἐγαϊῃ υἱἱογοὰ 
ΌΥ ϑαπιαοὶ ἰο 8588} (1 Β6πι. χν. 22). ΟΥ̓ οουγβθ 
(0 ἰαίοὺὺ Ῥσόορῃοίβ ἰθδοῦ! ἰμ6 βαῖιθ ἰδίῃ, Ὀυΐ 
ἴθ όγ 8 ποιβίηρ ἴῃ 116 ομδγδοίον οὗ (818 Ῥαδὶτ τὸ 
ΟὈἸΐ 6 υ8 ἰο τγοίϑρ ἱΐ, πού ἰοὸ ἐδ (ἴτη65 οὗ θανϊά, 
υΐ ἰο (Πο89 οὗ Φοβίδ (Επτνδἰ ), οὐ ἰο ἰβοβθ οἵ 
86 80-68}]|ὁ1 Ὀουίοτο-Ἰδαἷδ (ΠΣ). ΝῸΥ ἴδ 
{μ0γ0 ΔΩΥ͂ στουηὰ [ὉΡ οὐ͵θοίϊοιυ ἴο (8, ἐπ 186 
ἴδοι {880 Αϑαρὰ (δοποογαΐηβ τ Βοῖ 500 [ἰγοάυο- 
(ἴοη, ᾧ 2), 88 ὁ [ενΐία, Ὀεϊοηχοὰ ἴο ἐμ6 υγἱῦ9 
8080 ἀυν ᾿ξ τγδ8 ἰο 860 (δαὶ {86 δδουϊβοοβ Ψ6ΓῸ 
οδογεὰ ἴῃ δοοογάδησο νῖΐῃ 186 χυ]ε5 οὗ Ὠίνϊηθ 
δουυΐοθ. Εν (8 '8Θ θαυ δι δΔΡΡ]σΘΌΪ6 ἰο ἴϊ6 
Ῥυορμοὶ ογοπιΐδῆ, (σοι ρ. οΒδρΡ. τἱ. 22, δυὰ ἴ,δῃ). 
ἱϊ. 1δ), διὰ {86 ορίῃΐοῃ 18 δογίδί εν 111-ουπάοά, 
(μδὲ (ΘΓ 8 ἤ6 0 ἃ ζθηθγδὶ γχορυάϊαἰΐοη οὗ 80 
Μοδδὶο βδοσίἴοοβ. ἴῃ {μῖ8 υἱὸν οὗ 1ΐ, ΔΩ οὗ 

[86 δοοϊοπὲ οχροβίίοτβ γτοίογτοὰ (ῃ6 Ὑ8οῖθ Ῥβδὶτα 
ἰο 168 δροοϊϊ οι οΥ̓ ἰ!ς Μοπβαῖὶο ἰᾶὰγ ἰβγοῦκ 
Ομ γίϑι, τ 16 Ἰαΐον οὔθ (δἰ εἷς ἐπὶ (6 ΓΘ ἰδ βολθ 
ἰηαϊσαίϊοι οὗ Βοβι Ὑ ἰο ἀν οὨ ἴμ6 ρδιὶ οὗ {89 
δυίΒον. 
γ7οτβ. 1- 6. Τὴ σῦν Θοᾶ, ονθὴ ἴδο Σιοχᾶ 

(ΕἸ ΕἸομῖπι 9 Θῃ οΥ8}).---Ἴ 986 ἴῃ το ἤδπιεα οὗ Θοα 
8Υγ6, ὈΥ (6 δοσθῃίϑ, ἰῃ δΔρροαϊ(ΐοῃ. Ηυρΐ. ἐπίη κα, 
πιϊουὶ τϑϑδοῦ, ἰδ δὶ (δα δοουπιυϊδίίοη οὗ ἐἰ160 
8 ΟΕ Πρ. ΟἹ {110 ΘΟΒΙΓΔΓΡΥ͂, ἱξ ΔΑ ΚΘ ἢ δηὰ ἱπ - 
ἰοηδίδοβ αἰϊοηϊίΐοῦ, 88 ἰῃ {Φ9ο8ἢ. χχὶϊ. 22, τ 
Ε(οὰἀ ἰ8 ἀοδβουὶ δὰ δβ ἐπ Μὶκ}ν Οηο, {86 αοἀ ἀὁ- 
ΤΉ ἰΩ ΓΟΥΘΟΥΘΏΘΘ, ὯΟ δδὰ γονοαϊοὰ Ηἰπδοὶ 
ἰῃ Ηΐ6 Ὀίνί πο ἔμ] 688 ἴῃ δίδίοσυ. ἴο ἀο δοὲ 
ΔΡΡΓΟΥ͂Θ ἰδὸ δυρκοβίϊοι ἐμαὶ (Π6 ἢτγδί ἱτὸ ποσὰ 
διουϊὰ 6 οοπιὶπο-ίησεν ἤει (ΒδιιοΒ6.). ΟΣ 
“8ὸ δίτοηρ Θοὐ᾽᾽ (Αᾳυ!]., βγπιπι.), οΥὁ “180 σοὰ 
οἴ κοάδ᾽ (δερι.. ἰβακὶ, δἰ νῖυ, Εν], Ηαρίο]ἀ) ς 
ὯοΣ ἀο νὸ Ιἰκο (6 ἰΣδῃβἸδιΐοι “ αΟοἂ ἰ5 ΕἸΟΒ τα 
Φόβον μ᾽" (0 4]4.), δον “Οο4, ἃ Θοἀ 8  ἐΒονδ μ᾽ 
(Πἰ 6) ΤΗΐ8 Ἰδϑὲ οοπδίτυσίίΐοη ἰδ οοπηθοιοα 
πὶϊ ἐδ 9 τοπάοτνίης οὗὁἩὨ {μ0 ζΟ]] τί πρ Ἰἴ: “ΗΕ 6 
ΒΡ6ΔΙκ6, (86 φαγί γοδουπὰβ.᾽" Τμὶδ 8 ἱρχεηΐοιδ, 
Ὀυϊ ἀουδιαϊ, οα δοσοουηΐ οὗὨ ἰδ6 οδηβο ἰῃ [86 
βυυ᾽οοία οὗἩ ἰ6 ὑψὸ τὙογὺβ βίδησϊης ἴῃ υχία- 
Ῥοβί(ἴοῃ ; ὯΟΡ ἴδ ἰΐ δὶ 8} Ὡθοθββαυῦ. ΕῸΓ ἰἢ ὙοΥ. 
4 (86 ΒΔ16 Ῥγοτὰ ἰδ Ὠοὐ π68 88 ἃ 68}] (ο (6 ΒΕΔΥΘΙΒ 
δηὰ 1.60 οασί (Ο]8., Ηϊ::.}), ἐ. 6. ἤοῦ (89 βδβϑσω- 
διίηκς οὗ {86 [δγϑοὶϊοβ σίυθῃ ἸἰΊΟΥΔΙΥ ἰἱῃ τυ γ. ὃ, 
ἃ8 ἰζ Βοδύθῆ δηά οδυί ἢ 6 Γ6 ἴμ6 λἀϊο᾽8] 2 6850}- 
ξετβ (Η υρί6]4), οΥ 186 ᾿πβίγυταθοίβ θὰ βεσυδηίϑ 
οὔ Ὀἱνίμϑ υδίιοο (ϑεῖογ). Τὶ ἀοθ8 ποὶ δρτϑὸ 
αἰ ἢ (86 Μ6}}-Κηοτη Ἰάΐοιῃ οὗ ϑογὶρίυτο, δὰ 
ΜΟΌΪὰ ΘΟΠΥΘΟΥ 8 πιοηπϑίγουβ ἰάθα. Οὐ ἰδ0 δοὩ- 
ΑΥΔΥΥ, ἰὺ ἰ8 αὐυἱίθ δοΙμποῃ ἰο0 6811 Βοδυθῃ δοὰ 
Θδϑυδ δ νἰίηθββοθ, θυ. ἰγν. 26 ; χχσὶϊ. 1: 188. 
ἷἱ. 2; Μδοοδϑ. 1. 87. ΤΙ ἷδ δῖ8δο δέγεθθ τῸ}} πὶ 
16 υπΐγοῦβαὶ Β᾽ βίοσίο βίχηϊδοδῃσα οὗ ἰμῈ ᾿υάᾳ- 
τηθηὶ δοδὶ Ὀείογο Ἡ]ιϊοῦ ἀοἀ ογάοτα Ηΐ8 ρβϑορὶο ἴὸ 
ΔΕΒΟΙΔΌΪΟ, δὰ οὐ Ὑδὶοὶ Ηθ Βῃῖηθδ ἔοι ἃ ἴῃ ἰθΥ- 
Εἰ Ὁ1]9 το :οδίυ, 8δ8ὲ ἤθη Ηθ δρρϑαγοὰ 88 ἰδ κῖνεν 
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οὗ Μουπὶ βδπαὶ. 8 σψουἹὰ πιοβὶ παξυ γα ἰδ κ 9 
(86 ““ἸΠΟΒΘΘΏΧΟΙΒ '᾿-- 0 δῖὸ ποὺ ἜΘΧΡΓΟΒΒΙΥ 
δδΔηπι6ἀ--ἰο "5 [8 ΔΏκΖΟΙΒ ἢ 80 οὗϊθῃθ Δρρθαγθα 
ἷὰ νἱϑίοηβ, δι ἰὰ Μαίι. χχὶν. 81] αὐτὸ ἀοβογί υοὰ 
85 6908 ΒοδύθΥ βογγδηίθ. Ασοογαϊηκὶν τοῦ. ὁ 
ἀφοϊδγοϑ, μοί {{Π᾿Ὸ ἀχοουϊίυυ οὗἨ [6 ογάθγ, οὗ δαί 
(86 βεδυϑῆ9 ργοοϊδί πιο 186 δρρτοδοδίης υά- 
τδηὶ οἵ αοἀ, ἐ. 6. δΔηπουησοά ἰο [η9 Ρϑγίϊθβ ἰδ δὶ 
θοὲ νουϊὰ βἰῖ ἰὰ ῥυαάρσπηιοηϊ οὐ ἴμ6πὶ (Η υρίε]ὰ) ; 
δαὶ τε δος ἴΠ6 τϊιΠ68865 ἰη080 δο᾽οδιλαὶ ἰη- 
δδοϊδηῖ8 ΡΟὈΪ οἷ Υ ργοοϊαὶ ανο ἰδ6 ιϑι166 οὗὨ {116 
Ὀνίας βεῦίθιοθ. Ἧ͵6 πιυϑὶ ἰΒογοἴοτθ γοχαγὰ τοῦ. 
1 25 1 ς8}} οὗ αἀοἀ (ο 89 τὙ8ο]6 δαγίϊ, ἐΐ8. δοῆ- 
ἰδηι8 Ὀεΐης δἰ ἰο, ἰΒουσὰ ποῖ δου οὺ δ ὙΠ}, 
86 ἱπιγοάἀσίονῦγ ἴογπναΐδα οὗ αοα᾽ 8 οομμπηδηβ ἰο 
(88 ργορθοὶ: “δηά ἴδ6 ποτὰ οὗ (86 [οτὰ οδιμε,᾽; 
εἰο. (Αφυὶ!., ϑγωαι., Ἰμοοάοί., Ηρ] 4). αοά 
ἀοοδα ποὶ γοῖ σα] θῥροπ (9 Θαγ ἢ ἰο δοί 88 8 νΓϊ- 
π688, (πιοδὲ Θοπλαχθηίδίο 8), ἔοτ (8 νου ὈΘ ἰο 
δοιἰοἰ ραίθ ἴ6 βιιδϑοαυδηῦ ἀοδβογὶριΐοη, Ὀυΐ Ηθ 
ἀοδηάβ ἰ18 διίοαϊΐουθ. ΕῸΣ (μἰ8 ἔται δἀάγεβα 
Ργεοθάθδ ἴ6 ΤδορΔηγ---8 ἔδοὶ ΚΟΏΘΓΔΙΪΥ ΟΥ̓́ΘΣ- 
ἰοοκοά. [1 ἰϑ ποὺ 8 ϑιυιρογβογί ριΐοῃ, οὕ δυ πη  ΔΕΥ 
εἰδϊοπηδηὶ οὗ νι δὶ νψ1}} αἴϊοσ ψαγὰβ Ὀθ τπηοῦϑ ἔα 
ἀοίαι!αι, Ὀπι ἰἃ ΓΟΏΘΑΓΒΘΒ ἰμ6 δτβὲ δοὶ οὔ {86 δἢ- 
εἶτα ἀγδι)δ.-- 16 δοοοπίϑ ΒΒ οὟ ἐδαί ὈΥ̓͂ " ἰἢ Ρ6Γ- 
[εοἰΐοη οὗὨ ὈδδυΙΥ.,᾽᾽ γὸ δῖὸ ἰ9 υπάἀογβίαπαά ποὶ 
ἀοὐ (λ4υ]]., ΟἸάον σοπιπμεπίβ., αμ ον, ΒδιισΒ ον), 
νυι Ζίοη, ποῖ, πονγουον, (89 ΟἾΥ οὗ 560 88] 6 1, 
νυ: Μουιὶ Ζίοη, 88 ἐδ γτοβϑίἀθησο οὗἨ Φϑβουδδ. 
--Τῆο σοπιραγίβοη οὗ αοὐ ΒΒ δρρθῶγδῃοθ ἰοὸ [86 
διΏΓ80 ΟΟΟΌΓΒ 4130 Ποῦ, χχχίϊὶ. 2 ; Ῥββ. Ιχχχ. 1: 

Σαῖν. 1.- -Τὴο ποζδίϊνο 7} ἰὼ γον. 8 νουϊὰ βϑϑῖω 
ἰο βίον ἰδὲ ἐμ6 [πιροτίοοιὶ ἰθη808 τ δὶοὮ Β6ΓΟ 
ἰδκο 6 ρἷαςο οὗ Ῥογίφοίβ, ἃγο ἰοὸ Ὀ6 υπάογβὲοοά 
ἴδ δὲ οριϑιῖγε 8686, {80 ΓΔΓΠΟΥ Δ5 (ΒΟΥ ΔΙῸ δζαΐῃ 
ἰ(οϊοπεὰ Ὁγ Ῥαεσγίδοίβ, (0]5.. Ηϑηρεὶ., Ηυρξἕε]α). 
Βαι 85 ἴῃ (18 δοππδοίΐοι [86 νν18}} δ᾽ Πι ΡΙΥ τ 6808 
(86 οοηβϑῃϊ οὗ ἴδ Βρϑδίζονγ, ἰΐ νου ὰ Ὀ6 ΡΟΣ) 808 
Βοῖίον ἰο ἰαἶκα ἐἰο Ππροτίοοι8 δὲ Βαίατοθ, δηὰ {116 
Ὀοξειίνο ΑἹ, 848 ἰαὰ 88. χχχίν. 6, χὶΐϊ. 8, 85. ἱπάϊ- 
ὁδί Δ ΡΘΓΒΟΠᾺ] ἰηίογοδὶ ἰη (6 τιϊηὰ οἴ (6 
δροακοσ. ΠὨ, πον υοσ, {8 6 Βορίθη00 8 Ρᾶτί οἴ 8 
Βοιταίίνο, δηὰ (815 Ὠαγγδαιΐνο 18 8ὴ δοοουοσὶ, οὶ 
οὗ ἃ πἰδίοτίο ουθαΐ, δὰ οἵ ἃ ργορμιοίίἷο υἱβί οῦ 
(86 ἀϊδοοῦγβο 88 0 σοίδϑγαῃοο ἴο ἰδ ζυίαγο, δὴ 
(86 δσογίδἰηἰγ ταὶ αοα δαμποὶ 60 Ρ 8.16 Π00 ΤΠΔΥ͂ 
86 ΜἼὶ] Ὀ0 ΘΧΡΓΘΕΒΘα ὉΥ (06 χοϑθηΐ ἰθῃ8βθ. 
Μδυτγον᾽ 8 γοηάἀϑγίοζ, πέσω ἐεὶ φιοά διὲϊεαί, ἰδ φοοά. 
ἴδιο ρῆγδβθ “"ποὺ θθρ βἰϊθηδθ,, σδϑὴ ΒΑΡΪΥ Ὁ6 
Ὀπεγείοοά [0 πι68 ““ Ποὺ ΔΥΓΥ ; ̓  ΠΟΥ Θαἢ ἰΐ Ὁθ 
ἰδκοη ἰὴ 1 8630 οὗ “1 υπάον,᾽ δὲ 1 πὶ Κϑορ- 
ας πὶ [86 “ ἄτα δῃὰ ἰθαιροδί,᾽ (Ηυρέοϊὰ δπὰ 
οἰδβεῦβ); ὑιι 1. Γο ΘΒ ἴ0 Γοργοοῖῦ, ΟΥ̓ ΠΠΟΓΘ ΘΧϑΟΙΥ, 
ἰο ἴδ ἰπη δον β δχὶ ͵υ(ϊοἶ41 Ββϑῃίθῃο6θ0.---Τ 9 οὗὔ- 
οοῖ οὗ 186 ““σογοηδηὶ,᾽᾽ πιορηϊϊοηοὰ ἴῃ τοῦ. ὅ, ἰδ 
δοὶ (86 “ Βδοσγίβοοι."" [Ι͂ νδδ ποῖ οηἰεγοὰ ἱἰηΐο 
ἴοτ (6 βακο οὗ ἰδοπὶι (ΑΌδθη ΕΣτα):; ὑμεῈ Υ τοῦθ 
δἰαρὶγ 80 ζγουπὰ οἵ ἰἰ, σἰνὶπρ τ Ἰομ6] νδλά ἰγ 
δοὰ τοϊϊ κίου3 βδηοιίίγ, Εχοά. χχὶν ὃ; Νυαι. χ. 
10, Ῥᾳ. χοὶὶϊ. 4. 

[ᾧὀῬεβοννε: 7ὴε Οοά οἵ σοάε, “ελουαῆ. ---- ΤῊ 8 
ἰδοῦ σα ὍΘ πὸ ἀουδὶ, {}|0ὸ ῬΓΟΡΘΡ τουάοσίης 

οὔ (6 ποτὰ ᾿ἰ δΕἰολέηι.---ΤΠθ86 ἢ γθ6 Ὡδλ68 οἵ 
Θοὰ οοοὰν ἰῃ ἐμ βδ!θ ἯΔΥ ἰῃ Φοβὲ. χχὶϊ. 22, 
ΝΒΟΓΕ [ΠΟῪ δ ὑνίοο γοροδίϑα, δὰ δύο ἴῃ 11 
ἸΒΔΏΠΟΥ βοραγδίο ὈΥ ἰ8)9 δοοϑηίβ. Τμῖβ 18 {86 
ΟὨΪΥ 086 οὗἩ ἴ86 παιηα Φοδονδι ἰῃ ἰμδ6 Ῥβδίπι, 
ΝΒΙΟΒ ἰδ ἰὰ δοοοσάβησο ἩΣ8 186 ΖΘΏΘΣΔΙ ΕἸ] ὐδιὶο 

σμαγδοίον οὗ (ῃ9 ϑθσοη Ὀοοκ, Ὀὰϊ (89 δἀϊιποί 
“ 6οἀ οὗἉ ροα8,᾽ 18 δογίδἰ Υ γον 8 Ὁ]6.- τ ΑΥΕΧ- 
ΑΝΡΒΒ: Το Αἰπιισλίν, Οοά, υελουαλ. ΑἸπι ραν 
8 ἢυΐ 8ὴ δα͵οοιϊϊνο αζγοοίηρ νυνὶ (ἢ 6 Ὡοχὶ ποσὰ 
("6 ισλίν αοα), θυὶ ἃ Βα Ὀβίκηιῖνο ἰῃ ἀρροϑβίτίοη 
ψῖ{}} 1, Ὑ86 ἰθτοθ ΠΑΙ.68 δγ ρυΐ ἰοχοίῃ ον ἰῇ ἃ 
κΚιπὰ οὗ οἰΐπιαχ, ΦἾ, Εἰολίπι, υελουρῆ. Τὴ Βδτϑὲ 
γοργοδοηίβ αοα 88 δἰ πη ρὶιγ, [Π6 Βοοοπή, ἃ5 ἰδ9 
ὍΠΪΥ Ρτορον οὐ͵οοί οὗ Ἡογβδῖρ, δαὰ (Ὁ 118 ῥ᾽ ταὶ 
ἔοττ) 48 ρογίεοϊ, (9 ἰἰγὰ, 28 βο]-οχ βίοπιὶ δηά 
οἰδγηδὶ, δπὰ δὐ 18:0 δϑπι|6 ἰΐπι6, ἃ8 {56 ῬθΟυ ΠΑΡ 
ἀοἀ οὗ Ιδτγδ88].---ΡΈΒΟΝΝΕ: ἈΠ ποί ζοορ δἰίοηςε. 
ΤῈ ορίδιΐνο δθθίῃβ (0 ὃΘ γοαυϊτοά ὉΥ͂ ἰδ6 ἴογαι οὗ 

(8Ὠ0 πορϑδίϊνο (βἘΞξμη), τὶ (Π9 5βεοοηὰ γογῦ. 
8.111, }0 τουδὶ Ὀ6 δΘοπίοϑβοά, ἰπαὶ (Π6 δΔΟΌτγυρί ἰηΐγο- 
ἀμποϊΐοη οὗὨ ἃ νυ δ! Βογοὸ αἀἰβδίασῦβ (86 Βοῖν οὗἩ (89 
ἰδῆρσρυάρα, δηὰ ἐπΐ8 18 ποὶ οὐυαίθὰ ουθὴ ἱΐ, ψ ἱτἢ 
Ηυρΐοϊά, τὸ βΒυρροϑ ἰδΐἷβϑ ἴο 6 ἃ δοπιοῃ 
ἔοτια αἶα, πῃ ψ]ἶο αοα 8 ο4|106 ἀροὰ ἰο τηδηὶ- 
ἔεδβι Ηἰπι8ε].--ὦ.. Ε.] 

γογδ. 1-1ὅ. 1 δὶ Θοᾶ, ονϑὴ Ἐν Θο --- 
Τοδο ψογὰβ δ ἀοαίζηθά, ποΐ δ᾽ ΠΠΡῚΥῪ ἰο δχοῖὶΐο 
αἰἰοα(ΐοη (06 Ἦοεἰ.6), ἔον τηἷ5 888 Ὀθθὴ δ᾽γϑδὰγ 
δτουδοά, 88 18 ἰῃηάϊοαϊοα ὮΥ (ἢ Ἰηἰοηδῖνα δὲ: δυὶ 
(80 Υ ἀφοΐασο ἰΒὸ σἰ ζμίαὶ {1119 ἰο «οὐ 85 υάχο 
(ΗΠ υρῇ. θε}.) ἔχοά. νἱ. 2; χχ. 2 απὰ Ἰαυρίνον, Ρα. 
Ἰχχχὶ. 1].- - 8ὸ Ὀινῖπο γορτγὶ πιδη ἰθ6 σίνοϑη, ποὲ 
Ὀδσαῦδο (δ 6 βδοχίβοθβ ϑηὐοϊηϑὰ ὈΥ (ἰὸ ἰδ ᾿ιδὰ 
Ὀθοῃ οἱ 6, [8γϑ8ο6] Βαά Ὠοὶ περϊοοίοὰ (ὁ ΟΥ̓ΌΡ 
16), διὰ αοἀ ναϑ υππιὶηα ι ποῖ ἢ Ὁ οὗἩ ἰμοῖλ 
ὯΟΤ οὗ 18γ86}᾽8 οοπάποί ἰδ ῥτεβρηιτίης πο ἀδΥ 
ὌΥ ἀαγ. Βιυΐ ἰὰ {689 Σῃηδίοτὶ 8] βδου ῆοοβ αοὰ 
ζε11 πὸ ἰαίογοδὶ, θθσαυδο, οα (06 οὴ6 δΒαῃηά, Ιη6ῃ 
σουϊὰ οὔοῃυ; ἴο Ηΐτπὰ ποί ΐηρσ ψ πιο Ηο ἀϊὰ ποὶ δ]- 
Τοδαγ Ῥοδ8688, δίῃθ 8}} οὔγδεδίυγοβ δτὸ ΗΪΐβ.; δηὰ 
οὔ ἐμ οἷον δαπὰ, δ παὰ δο ποϑὰ οὔ {ἢ πὶ, 88 
[οοἀ οΥ 88 ἃ ᾿:68η8 οὗ ΘηΪογμθηΐ. [( ἰθ8 ποὶ βαὶά 
μαι 19τδϑὶ δαὰ []] 6 ἱπίο 8 ΟΥΓΟΥ, ΠΟΥ 18 {Π1| 6 0 
ΔΗΥ͂ Υορτοοῦ ἴῃ οχργοθβδ ἰθσ8. Βαϊ (18 Ἰατυ χί τοῦ 
δἰ εεἰπρ 88 ἃ υύμο, δτηὶ ργοϑεηίβ δῃά ϑχρὶαἰῃβ [0 
Η 8 ῬθορΡ]6 βιδηαΐηᾳφ Ὀθέογο Ηἰΐβ ἐγ Ὁ. π4], {μ6 αν 
οὗ βδογι δοῖδὶ βϑουυΐοοθ, δῃά {16 ἰδᾶνοβ (ἢ 9 ΔρΡ]Ϊ- 
οδίϊΐϊοι οὗ ἐΐϊνηῖὶ( ἰμοηδοῖνοδ. ΤῊ 8 οδη 6 {Π 6 ἸΏΟΓΘ 
ΤΟΔΟΙ ἄομο, Ὀθοδυ89 ὈΥΓΥ ἰδ6 οἰιδῆσχαο οὗ ἰδ 
ποραῖῖνα ἰηίο [1.6 Ροβιἶγο ἔογαι, [86 ὀχ μἰ Ὀϊ 0 Ὲ οἴ 
[89 ἸΩΔὟ ὈδΟΟΙΏ68 8 αἀἶγεοῦ οχἰιογίϑιϊΐοη δὰ ρῥγο- 
ἴοἷ86θ. Νον, ουἱ οὗἨ ἰΠθ ΤΩΔΏΥ͂ δου ῆσεβ ργθ- 
βου θὰ ὋΥ (80 Ἰανν, δοθ βρθοΐδὶγ ἱπιροτίδος 
ΟΠη68 8Δ΄Θ6 Βϑιηο, ὑδουχὰ ποΐ οοηδηρα ἰο (086 
αϑϑοσϊαἰθὰ ψῖϊὰ ὑμδηκδαὶνίηρσ δὰ οογίδϊη ἰδ 
οὗ τονυϑδ. Νὸο γυἱϊυδ  ἰϑιὶς βαογίδοο ἴῃ 86], ὀυ θα 
1 οἴεγοά ἰῺ ἃ ῬΤΟΡΟΣ δρίτγὶι, τ (ἢ δοηξοβδβίου οὗ 
δἷη (Κἰπιοβὶ), 15 ψιιδὺὶ αἀοἀ γϑαυΐϊγοβ. Βιὶῖ, ἴῃ 
ἰὴ ἀονίνοα, πὸ ἀουδί, ἔγοπι (68 δΒδογί βοϊαὶ 
ἸλατΥ, 88 ἴῃ Ῥα. 11, 19, Ηοβ. χὶν. 8, (Ατηοϊάϊ 
ἴῃ Δυδιϊη᾽ 8 ΕἸΟΝΤΟΣ 8 οὗ Αποΐθη ΗἨφθΌΓΟΥ ΡοΘΙίγΥ, 
188), Ηθ ἰπϑὶβιϑ ὉροΒ δὴ οβονγίηρ οἵ ργαΐβο δηὰ 
ἐπ δηϊκδαί νης, ἰπδιοδα οΥ̓͂ [86 ΒΥπιῦοἷ, (6 Β' ΏσΘΣΘ 
Ῥαγαιθηὶ οὗ γοῦγβ, δῃὰ ἃ ἐγυϑί[} 641} προη Ηϊΐπ- 
86], 88 ἃ οοπαϊίου οὗ βιιο ἢ ἃ Βδϑγίηρ οὗ Ῥγδυον, 
88 δου ΒΌΡΡΙΥ ΠΟῪ οδυ8δ685 οὗ ρῥγαΐβο ἴο ()ὅοά, 
(οοιρδγο Ρβ. ἰχὶσχ. 81). “αν (ὰν συοιοῖ,," γον. 
14, πιοϑδὴ8 {016} 4}} (ἢ 69 δοπηπιδηἀιησηῖβ οὗ αοά, 
δοοογαΐης ἰο ἰπΥ ργοιϊαἶδθ οη οπίογίηρβ ἰπῖο (8Ὸ 
οογοηδηῖ, Εχυὰ χίχ. 8. ΤΊινὶβ ἦβ οὶ ἰο ὃο ᾿ϊπιϊοα 
ἴο 1.16 τηογαὶ ἰανῦ, ΟΥ (6 Το Οοιμμῃπιηηαιησηίϑ, 
Ἐχυά. χχ. (Βευγν, 06 οἰ 6), ἤον {ἢν 18 Κα ρρο868 8 
ἀἰδθιϊ ποι οα. ὩΘΥ͂ΘΡ πιλὰρ ἴῃ τὸ ΟἹὰ Ἐοδι απιρῆϊ. 
ΝΟΣ δὺθ [80 “γόον Β᾽ (μη -οὔονίη ρ8 ([μογ. υἱὶ, 
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16; Ῥτον. υἱΐ. 14), ἰὴ 8 βρί τἰ ἰπ18] βθῆ 86, ἡ. 6. ΒΟἢ 515 
οὗ ἐμδη κερί νης {Πρέο14}), ἔον 1118 ψου]ὰ ποοιἰ- 
1688}} ᾿ἰτπὰ!ῖ ψδὲ18 ἀοῃμα πάρα, Εδν 7Τοάαὴλ τη 8 ῃ8 
οῖ Β᾽ ΠΙΡῚΥ “ Ὀταΐδβο᾽" (οἷον, ὁ. Η, ΜΙςἝοΒ.), αὶ 
ΦΡγχαΐβο δηὰ {μβηϊκηρίνίηρ." ΝῸΡ οδὴ (9 Ὀ60 
ἐδ κθ ΟὨΪΥ ἴῃ δὴ Ἰυἀἰν υ  ἰτίῃ Β6η86, ΔΆ ἃ [ὈΣΤΩ 
οὗ ἰηναγὶ μοαγὶ ἀοδνοίΐοη, ἱπ σομίγαβῦ Ψ ι]ι 
ΤΆΘΥΟΙΥ ουϊνατὰ ποτβῃΐρ (Ηδηρβι.), τ ἰΒουΐ (89 
τοηδοτίηρ “ὁ οὔον ργαῖθοθ ἰο αοά, δῃηὰ (δ5 ῬΑΥ͂, 
ἑ. ε. ἰοα Β.}} ΡΑΥ͂ ἸΏΥ γόον8, πὰ ἰἰθη σΑ ἶης 
ὌΡΟΣ πι6,᾽ εἰα. (Η δ κ58ι.) ;--ἃ σουάογίηρ ἩΒΙοὶὶ 
Τοαυΐγο8 ἰδ6 υηναγγδπίοα ἰηδονριοη οἵ ἴ89 πογὰβ 
“88 δηὰ “16 }.,᾽᾽ ἀηὰ (δ9 γνἱ]ἱο]οηΐ ΘὨδΏρθ οὗ 
80 προγίδοὶ ἰηίο ἃ Ευΐυτθ.---Τ 9 Ῥγοριοιὶσ 
ΘθδΥδοῖον οἵ (8 ῬΒΑΙΩ, δὰ (6 Ὀὶνίηθ αἰΐογ- 
δησοοΐῃ ἷτ, ἰηἀἶσαῖθ 8 ΡΓΟΖΓΘ85 ἰῃ τουοϊλιίοα. 118 
ὧἐθ ΘΘΘῺ 8150 ἰῃ βσἢ ρΆβθαβο8β 88 88. ἱ, 1] ; Ηοϑ. 
γὶ. 6; Μίοιι. νυἱ. 6; Ργου. χχὶ. 8, δηι οἱ ρδιίηβ, 88 
ἐδγ ἀο ἰο δβοπιθ οχίϑηϊ, Νοῖν Τοβίαμηθηϊ Υἱοῦ, 
θα [Π6 ϑάπὶ9 {πἰηςς 18 ἀἰδοουθγαϊο οὐ ἷὰ [ἢ9 
Ῥοπίαίουο!, πὰ ευ ΘΓΟΒΟΙΙΥ͂, ῬΑ Ὺ ἰἢ ΡΓΟΠΙΪΒΘ, 
ΡΆΡΟΥ 18 1}10ὁἀ. Τ|ι9 16 541 ἀοἤηϊ 0.8 ἀγο ἰγοαι δὰ 
88 ὨΟΓΠαἱ ΘΧρΡΓΟδδί 8 οὗ (9 Ὀίνίπο νν}}} ἴῃ Το- 
Κατὰ ἰο 189 Ὑ}0196 πιοσαὶ δηὰ χεϊκίουβ οοπάιοὶ 
οὗ πιληκίπὰ ; πὰ (8 (Π6Υ πρὸ ἀϊνοβίϑα ποὶ 
ΟὨ]Υ οΥ̓͂ (Ποῖτ ΠΙΟΤῸ σογοιηοηΐδὶ ομαγδοῖον, Ὀυϊ 
οὐοη οὗ ἱποῖὶν οχίογη δὶ γ. 

ΒΑΆΝΕΒ: 70 λαυα δὲέεπ οσοπίϊπμαϊἧ δείοτε πιε, 
Ἑ. Υ. (τον. 8). Τὸ πνογὰβ ""ἴο βανὸ Ὀ66}᾽" 8. 
ἱπβουιϊθοα Ὅγ δα ἰἐγαπδίδίοσβ, δῃα πραῖοη (ἢ 9 
ΒΘΏ806. ΤῈ δἰιηρὶθ ἰάοα ἰ8 ἐμαὶ ἐμοὶ οἴου ἢ ζ8 
τρέγα ΘΟὨ ἰΠ0.8}}Υ Ὀοίογο ΠΠ1αι, ἐ. 6. ἐπ ΟΥ̓ Ὑ9Γ6 60ῃ- 
Βίδπ ΠΕ 86. ἢ μιὰ πο σἴδῆσο ἴῃ {Π15 γοβροοὺ 
ἴο Ὀγίης δεραϊηδὶ ἰἰθπι. Τμο ἰηϑβογίΐοη οὔ {}16 
ποτὰ 5 “10 πᾶνο Ὀθ66ι,᾽ πνου]ὰ δθϑῖῃ [0 ἱτρῚῪ ἐμαὶ 
ἐβουσὰ [ΠΩΥ δ πορίθοῖθα (89 Θχίοτηαὶ σίΐο, ἱξ 
ΘΒ ἃ Ἰηαῖῖον οὗ ΠΟ σοῃβοαῦσῃοθ; ὙΔΟΓΘΒΒ (ἢ 0 
βἰ τὰ ρὶο πιοδπίην 18 (μ8ὲ [ΠΟΥ ὙγὙ6Γ6 ποῦ ΘὨΔΥΚΘΔὮΪΘ 
ψὶτ 1.195 ἡσρίεοῖ, [ ττ88 οὐ οἵ Γ σγουῃαὰβ δ)ίο- 
οι θυ ἰμαί ἃ δυο 88 Ὀγουρηὶ δζϑὶηβὶ ἐμ θπηι. 
--ὦ. Ε. 

γεν. 16. Βξ ἴο ἴ8ο τἱοϊεϑᾶ, οἰο. Το δὰ.- 
ἀτοβ8 (στὰ ἤγουν ἰδ 6 ἢτδί ἴο ἴ8 9 δεοοηᾷ [Δ] οὔ ἰδ 
Ἰδνν, ἰἰοσθ, 85 ἴῃ Εχοά. χχῖίν. ἴ: χχχίν. 28, ἀδβὶᾳ- 
παίοα 88 80 “σογδηδῃί ;᾽ δηὰ [Π0 5ὴ8 διραϊηϑί 
ἰὴ αἰχίϊι, βουθηΐ, δηὰ οἷκθῖ δομη Δ ἀἸΠΘΏ(8, 
ἃ. 6. δ'ὶῃβ δραϊηϑδί οὔ ϑ᾽Β ποί βρῇ ΟΓ δΔ΄Θ Βρϑοὶ}ἶυ 
τηθῃϊομθα. [11 ἀοο68 ποί ΨὉ]]ΟΥ ἤγοπι ὑμ}8 ΠΟΡ 
οἴδαν ᾿ἰκὸ ἀοϑβογίριϊ 8, 6. 7. [538. 1. 16; ᾿χνΐ. 8, 
πᾶὶ {π 6 οΥγγίηρ πο Ὀθγ οἵὗἨ Ουά᾽ 56 ΡΘ60}]6, {11.089 
ὍΠῸ ΨΟΥΘ οοπίοηϊ Ἡ}}} ἃ ΤΩΘΥΘΙΥ ΟΧίθσ δὶ γ0ῦ- 
ΒΡ οὔ Ηΐϊπα, ἂτὸ δἰ ψδαγδ ἴῃ Κοτὶρίαγο ἰάοηιοδὶ 
στ (Π6 “Ἡν]ἱοϊκοα,᾽ δηά ὑπαὶ ΠΠῸΥ δγὸ Βασὸ δά- 
ἀγοβ86ἀ 88 {1086 εἰυἀδα ἴο ἰῃ το Γ. ἴ δηὰ (89 ἔο]]ονν- 
ἴῃς γογϑο (ἢ θηρδὶ.). Τΐθ 15 δογγϑοῖ ΠΥ ἰῃ 80 
ἴδτ 88 Ὑ6γ. 7 δά ἰγθϑϑοβ (6 Μ]1οἷ6 ΡΘΟΡΪ6 δηὰ ποὶ 
8 Ρδτί οὗ ἔμθπι, δῃά 88 ἰο {18 ρθορὶθ ἴῃ οβθ Ὀεϊοῃς 
ἯΠῸ δ. ΒΡΘΟοΐΔΙΪΥ οοηδυγθα 88 “Τογκοι(ἰης Θοἀ,᾽} 
ΥῊΡ. 22. ὙΠ Θγο ἰδ πὸ ργουΐουϑ ὑπ γοαὶ οὗ ρυη8}- 
τοθηΐ, Ὀυΐ ΟὨΪΥ 8 Ἔχροβί (ἴοι οὗ (86 αν οὗ 880- 
τιῆσο, οηὐΐης Υἱ1 δὴ ὀχ ογίδιϊ οὉ δὴ ἃ ἃ Ὀγοτη ΐἷβα. 
Τὸ (πἷ8 [86 οΘομίγαδβὶ γοίογθ, δηὰ ηοὶ ἰο αἰδονγοηὶ 
οἶα 8868 ΟΥ σΓΔά68 οὗἉ δίῃ ΠΟΙ (πιοβὲ σοι ΘΔ ἰο018). 
Θὰ (18 ἀσοοιυηῖ γοΡ 22 τθ8ὲ ὈΘ σοῃῃροοίοα, ποὶ 
πῖῖ ἢ (9 σοποϊυαίηρ βοηίθηοο, Ὁ} νυ τότ, 2]. 

γεῖβ. 106-920. )ᾶῶηαῖι Βαδῖ ἴμουῦ ἴο ἄἅο ἴο ἅθ- 
ΟΙδσο, οἱο.---ΤῊϊθ 18 οὶ δὴ πα ΓΥ ἰηάϊσοιης 
ΒΌΤΡΡΙΪΜΘ ΟΥ̓ αἰβδρργουδ), ἴοσῦ ἴΠ6 σϑδοῃ οὗ δὴ 
δἰτηο885 δοιΐοη, ““ ψγῆἢδὺ οδ ἰξ Ῥσγοδὺ [866 3 (Π9 
Ἰοίι6). [νι 8 δὴ ΟΧρυθε8 γσερυϊμδπὰ οὔ δὴ ἱπβο- 

Ἰοξ οὔο, “" ΗΟ ἀδγοϑὶ δου ̓)) ἸΤ6 σοῃϑίγι16- 

εἴου Ὁ πῖτδ (μ6 ᾿ἰπϑηϊἶνθ 15 οΠμδηκοά ᾿πῖο (88. οὗὨ 
86 ᾿πδηϊἶνο νοσγῦ.---Τ89 ἰταποϊωϊίοη οὗ τοῦ. 18 : 
“(δου χοοσϑὶ τῦῖ ἢ Εἷαι," (Οα]ά., ϑδερί., γυϊχοίο, 
Ψτ86γ), ἄγονϑ ουὐ οὗ ι᾿ἸἘ0 ἀονί αι οη ἔγοιυ 189 
νογὰ 73. Βυΐ ἴὰ {816 6656 (6 σοννοἷβ τησβὲ Θ 
νἰδοδὰ ὑμπ6: ΚΡ). ΤῊὴ}ο ψορὰ ἴῃ οὖν Ῥγεβοῃξ 

ἰοχὶ ὙΠ) υρυϑὲ ὁοαλ9 ὕγοπι ΣἜΒ Ἢ 85 η Ζοῦ χχχῖν. 

9, ἱὰ ὉΚ,, ἡ. δ. ἴο μαῦϑ ρίθαϑυγο ἴθ (86 βοσίεί 

οὗ βοϊῃϑ οῃ9.---“΄ ΤΪπ6 οὐγη πιο ΒΟΥ Β δοὴ ᾿" ὁ- 
ΒοΓΪ 0659 {Π6 ποαγεϑὺ Ὀ]οοα γοϊδιϊοπδὶιρ, δ ἃ σοῦ- 
ἰλη5 δὴ δἰ υϑίου ἰο (6 ρμοϊγχλπιουβ σο]δί 08 
(6 οομοη. ΟΥϊπαυῖγ ΤῊΝ ἀφο βπδίοβ 8 
“ὁ Βτοίδογ᾽᾽ ἴῃ ἃ ἩΪᾺΟΣ βδοῆβθο.ΌΎ Τὴ “Ὀ͵]ον" 
εαἴνο ἰο δἷπι 8 ποὶ 6 Ῥβμγδβίοαϊ οὔἊς (Ηϊ(σῖ (), 
ΠΟῸΡ βοιιϑι ἷης κἰνθη ἴ0 ἷπι, ΟΥ 1414 ἵπ ἈΪ8 νγ8 
ὈΥ ψΒϊο ΒΘ ΙΩΔΥῪ Τοοθῖὶγο ἃ δίον, ᾿ἰκὸ σκανόα- 
λον (ϑορί.), οΥ οἤοῃάϊουϊυπι (Ὑ υἱραίο, 6(6568., 
ΔΙΔαΥοΥ), θα οὁδ6 ψῖ8 τ[89 ἰοηρυο, πὶ ποὶ π6- 
ΟΟΒΒΘΥΪΥ ἴα 86 Β6Ώ89 ΟὗὁὨ οΔΙΠΩΥ͂ (Β6Ὁ., Εν α]ὰ, 
Ηδημρβὶ.), ἐπουρὰ [ΠΣ ἰ8 οἵἵειῃ ϑαυϊνα] εμέ ἰο 
ἐαἰτο Ἀν Αγ." ---Βὸ “ Κοορίης δ᾽ θπθ6,᾽ τον. 2], 
ἷἴ6 8 ῥτγοοῦ οὗ δ ίνίηο ζογθοδγδηοθ ἀεδίκηοα ἰο 
Ἰολὰ τπϑθῦ ἰο σοροηίδηοο (Βοπι. ἱϊ. 4), ἰοῦ 
οἴϊθῃ τϊδἰ ἰογρσοιθα ὈῪ (μαι. ΤΏΘΥΘ ἴδ ΠῸ 4068- 
(ἰοῦ δϑικοὰ Βογο--- βιοῦά 1 ΚΘΟΡ 8:16 η66 ᾽ 
(Η:τὶς). πον ἱπ ὑπο ζοϊ]ονίης ᾿ἴπο, εθοσο ἐδ 9 
οταίίο οὐϊίφμα ἴθ ἰπαϊοσαιοα ΠΥ {πΠ0 ἰπβηϊνο 60Ὲ- 
βἰίσυοί.---ο ἰγαηδϊαίθ ἰ8ὸ οοποϊυάίΐηςξ, νοσϑθ, 
Απὰ ἐδῖ8 (ἸὩῸΥγῸ δοσυγαί οἷν 4 {8656} 8 {89 
87 (δορί., ϑγν. Καυιϊμθγ), εῖνεβ {86 βεΏθΓΑ 
τιϑϑηΐηα, ὃαὶ ἰἰ 18 θδδοὰ οα ἐδ:6 δυσοῃθοῦβ γοδὰ- 
ἴῃς Ὀδ᾽, ἱπδίοαὰα οὗ ποθ ὁῃ6 δηἀοὰ ἀονῃ ὉΥ ἰδ 9 
Ταϊυα ὈΪ,, πμίομ, δοοογάϊηᾳ ἰο 154. χίῃὶ. 19, 
ΘΟΙΣΡΑΤΘ8 ἩΪΕ χ]ῖχ. 11: Εζοῖς. χχὶ. 26 πνοπ]ὰ Ἰοδα 
ἰο ὑῃ9 Β6η86 οὖς: ἰο0 ΤΩ8Κ0, ῬΓΟΡΆΓΘ, ΟΥἩ ἰ0 ῬΡΑΥ͂Θ 8 
ΜᾺΥ (ΒδιίοΒοῦ). Ταϊείηρ ἰῃ9 δοηΐθηοθ 88 δῇ ἷπ- 
ἀερεπάϑηίΐ οπο, ἰὶ τψουϊὰ τορὰ : “ ψ  ῬΥΘΡΑΤΘΒ 8, 
ὙΔΥ" (Ηδθηρϑβί.), οὐ : ἯἘΠῸ αἴγοοίβ 106 ὙΔΥ ᾽ἢ 
(Ηρέο]4) ; φωΐ οταϊπαὲ υἱαπι (Υαἰχαῖο, Οαεῖ6Ὁ) ; 
φυϊ ἀϊδροκξιῖί υἱαπι ((αἸνῖῃ, Μαιγογ.) Βαϊ ἴο ροῖ 
18 61}}.}68] Β6Ώ56, ἐῦ πυυδὶ ὉΘ ῬΑΤΆΡ]ΙΓΑΒοα : κα 0 
ΤοΟΖΌΪαι6Β εἷβ 1116 ἀσοογαϊηρ ἴο ὅχεα ῥυἶποῖρ] 05, 
ΟΥ ΠΟ ῬΓΘΡΌΓΘΒ Εἰ 286] ἰῸ ψαὶκ ἰη {πὸ σῖρδς 
νγὰγ." ΑἥΔΦ δ᾽ ΠΙρΡΊ Ρ ταϑδηΐϊηρ ΡοΓμαρ9 του]Ἱὰ 6 : 
ὁ 8Ὸ ῬΓΟΡΆΓΟΒ {(Π}6 ΜΨΑΥ,᾽ ἑ. 6. “ὍΠῚ0 δατ}}8 Βὲτα- 
8617 ΤῸ (86 ουτγπον ᾿" (Ηἰ 25). Τδῖα, Βονϑυον, 
νου] δϑοῖὶ (0 τον (86 Ῥβοΐα το (δ 6 {ἰπι68 οὗ ἐμ ὁ 
χι!θ. Το γϑυβίοῃϑ: “ὙΠῸ ἢλ8 8 οατὸ οὗ δὶ8 
να] (09 οι(8), ““ψῆῸὺ γα} κ8 οδγϑἕ}]ν ᾿᾿ 
(Εν α]4), ἀγα δἰ 8 6}}}ρ 164] οὐ ἴησοῖνο στϑῦν- 
τηϑιἴοθαὶ ἀϊθσυ]ἷο8. [10 18 ρϑυῆδρ5 Ὀεϊον, {Π|6Γ0- 
ἴοτο, ἰο τοραγὰ ἴμ6 δοῃίθῃθο ποῖ Λ8 88 ἱπάδθρει- 
ἀοπηὶ οὔθ, θὰ 88 ἃ δοπιϊηυδίΐου οὗ {80 ργοσϑαΐην 
θ61.). 
ι γον 21. τη ρὶ πθ8. ---ΤῊο Ἡοῦτον νον οτῖρὶ- 
ΠΑΪΥ ἸῊΘΔΠ5 ἴ0 {6 ΟΥ̓ ΘΟΙΏΡΕΓΟ, δη(ἰ δηοῖμογν οὗ 
(6 βῆπιθ [σΓηϊ, ἰο Ὀ6 δΒιϊοπῖ, 8ὸ ἰπαὶ ἱὰ ἰδ Ρεδου- 
Εἰατὶγ Δρργορστίδίϑ ἰπ (85 ΡΙασα, 6 γο {16 τ26η- 
ιἰοη οἵ ἀοὐ᾽Β β'19π66 ἰπιιπο δι οἷ Ῥγθοθάθθ, δὰ 
(9 ᾿ππαρὶ πίῃς τοίοττοα (ὁ νγὰϑ 8 ἴα 860 δδβαὶ πλὶ]δ- 
ιἰοη οὔ 16 Μοδί Ηἰκὰ ἴο [86 βίῃ δῦ Βἐπηβο]ΐ, 

ΓΑΙΕΧΑΝΡΕΒ: Ο οοπϑίαδγ ἰἀϊδ, εἰο., νον. 22. 
716 ΗΘΌΣΘΝ ρδγίἰοΐθ οὐὗἨ ϑηίγθαῖν (δ) ἰδ οὶ 80 

γ06}} ΟΧΡγοββοα ὮΥ {86 ποῖ οὗ ἴ86 ΕπρῚ ϑἢ ΒΙΊΌ]6, 
88 ὈΥ ἴ6 οὦὐ οὗ ἰὴ9 ῬΤΑΥΟΥ Βοοῖς νϑυβίοῃ.----Ὲ- 
ἘΟΉΝΕ : δϑαοσγίβοριλ. ἰλαπκεσίυίπσ, τοῦ. 28. 06 
γογῦ 8 ἀοβὶ ζΘαΪΥ ομιρογοὰ ἴῃ ΟΥΘΣ ἴο τοδυῖς 
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(09 πδίυσο οὗ ἐποὸ δαογίβοο ψ ὨΪϊοὰ αοα νι] δυὸ ; 
ΒΙΑΥῪ τοὶ νἱοίϊαια, Ὀσης ποὺ δῃϊτμαΐβ, Ὀυΐ Ὀγίης 
(ἰμδοϊκερί να 88 βδογἤσοοθβ Τμὸ Ε. Υ, σῖτ 1.8 
τορογίης “ οἤ7εγείλ »Ῥγαϊΐθε,᾽" 10568 8110} (ἢ ἀἷ8- 
(ἱποὶ τοΐογθῃοο ἰο ἐμ 9 Μοβαϊο βδουἱῆσοβ, τ ἃΪσἢ ΔΓῸ 
ποὶ ἰπάεοὰ δ᾽Ό801 0 }} Βυβροηῃαθά---ἰΠ 6 ἰἶπιο Βοὰ 
ποὶ γοῖ δοτηθ [0 {}ι15---υ 6.6 Ῥυΐ πῃ ὑπμεΐγ ἰσὰθ 
ὈΪδοθ. Ὑπὸ ΥΟΥῪ αγοδὶ Ῥγοιΐποηοο ἀκαΐη ρίνοη 
ἴο {ΔῈ Κα ΊΥ ἢ, 18 Του  ὮΥ οὗ ΟΌΡ σδγοίι ποίΐ66. 
Τθοτο 18 ΠΟ ἀυγ 80 ΘΟΙΒΙΔΟΏΪΥ ἐοτχοί(θ}.--ὐὖ. Ε.} 

ῬΟΟΤΕΙΝΑῚΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ, 

1. . ὁ τουβί σΑΥΘΙΌΪΙΥ ἀἰδιϊ συΐθ (ἢ ο860 δοίμ δ] 
ἡυάᾳταοηίβ οὗ α που] α-ἰδίογὶο βίη ἤσδηοθ, ἴο 
ἐχεοαΐθ ἩΔΙοῺ αοα 18 οἔϊοθῃ βαϊά ἰο οι ἀονῃ 
ἔτοιι ἈΘΘΔΥΘΏ, ὕγοια ὑμαὺ δἰιπρς ἴῃ ῥα σιηοηΐ οἡ 
Ἠΐ9 δοουϑῃῆδηΐ ρϑορὶθ, ἩΒΪΟΒ 18 ἴῃ {18 Ῥβαΐτα βοί 
ἰοτὶ ἢ 88 ἃ Ῥ;ορβοιίσαὶ νἱϑίοπ, ἱπουρὰ οομπῃοοίοα 
αἰ οογίδὶπ ρτοδὶ ἰβίουϊὶο οὐθηὶβ. ΕῸΡ ἰδὶα 
Ἰδιίοῦ ῬΌΣΡΟΒΘ, ἀοα ΔΡΡΘΑΓΣΒ ΐπ ΒΌρΓΟΒΙΘ 8765 0Υ ; 
Ἦφ δῖηθ8 ΤΌΣ ἢ ἤγοτα Ζίοπ, ἐμὲ Ηδ τη Υ Υγουθαὶ 
ἷα ΗἰθΒ πογὰ, ποῖ 8 Ὁ ἃ ϑνν ἸΔῪ ὨΟΓ ἃ ΠΟῪ ΘΧΡΟ- 
δἰ(ίΐοη οὗ δέ, Ὀπὶ ἃ Ὀ᾽νίπο βδῃοιΐου οὐ [9 θοροῦ 
δοηοορίΐοη οὗἩ {πὸ 1αν. Αμὰ 80 ὉΥ̓͂ οχ δἰ εἱς 
ἰδὸ Σϑδὶ ρυγρογί οἵ 89 ἴδυν, νν 119 ΣΟΥ δἰ ς 
δι Ἔἐσβογίίηρ Ηΐἶ8 ρΡϑορὶο, ἢθ ψου]Ἱὰ ᾶγνο ἰδ ἐδ κΚθ 
8 ἅγτισ ον ΒοΪά οἱ ἐμεῖν δοηῃβοΐθμοοβ, δηὰ δἰὰ ὑπ θ πὶ 
ἴῃ ἃ ὩΘῪ ἀογϑϊορπιοηὶ οὗ ᾿18. 

2. Βεοίογο ἀοἀ ομαβίΐβοβ ΗΪ8 ρϑορῖϑθ, Ηϑ στρδῖκο 5 
Κηόνα ἰο ποῖα ὈΥ͂ Ηἰβ ποτὰ, ΠΟῪ ἰηΐθηβοὶγ Ηοθ 
δεῖδ8 β'η, δηὰ ΠΟῪ δϑτο ἢ γ Ηθ πίοι οϑ ΟΥΟΣ 
6 σογοῃδηΐ δΘϑιβὈ] ἰθηοὰ ὉΥῚ Ηΐπὰ πον ἰδ 
διῃσίϊοη οὗἁ βδδογὶ ἥοϊδὶ οσάϊπθησεβ. 89 ἱπιροτί- 
800 οὗἩ (μα ψοτὰ 6 Θῃ Ὠδποθᾶ ὈΥ {89 δογίδί αἰ ν 
οὔ ἀοἀ᾽ 5 Ρ6Υ50η3) ραγιϊοὶραϊίοη ἱπ ἰ θη, δ ἃ ὉΥ 
[6 βδοβδύγαμοο (πδὲὶ 8110 σγαοϊουβὶγ ἀποὶ]ης ἴῃ. 
ἐδ τοϊάϑὲὶ οὗ ΗΪ5 μϑογρὶϑ, Ηο ἰδβ 811}} δι ]αιθ δηὰ 
ἐοστὶ ὉΪ9 'η ΗΒ χϑ᾽θϑίγ. Αὐ {πὸ Β8πι6 ἰΐπιοὸ Ηἰδ 
Ἶονο 8 τυδηϊΐοϑι 1 118: (δαὶ Ηθ χιδῖσθα Καότῃ 
ἴο ἰδοπὶ 1860 ἡπ41ο᾽841 οφαγθδβίῃ 988 οὗ ΗΪβ σογδὶ 
δι πηϊδἰγαιίοη, ΌὈΥ Βγτηῦο}8, ΠοθῸ ἀοδίρση ὧπὰ 
τιεδηΐῃρ ΘΟυ]ὰ ποῖ ὃθ πιϊδαπάοτϑι οοὰ, (Εἰχοά. χχ. 
171; Ῥουΐ, ἐν. 24: ἰχ. 8; χχχὶὶ. 22); 1 Κίηργϑ χίχ. 
11; Βεῦ. χὶϊ. 29); δηὰ ἰμαὺ Ὀοίΐοτθ ρυπίθϊης 
(πο, Ηρ ἱπδίσιοία, ὙΒΔΓΏΒ, ΟΧΒΟΤΙΒ ἔμ 01, 
τοϊη σ᾽ ης Ὀοΐι [Ὠγοαὶδ δὰ Ρσοπιΐδοδ τ ἢ ἐπ ὁΧ- 
Ῥοδιιΐοη οὗἨ Ηἶδ 'δατ. ΑΒ ἢ Ηΐ8 ἄγϑι φῬγοοίδιρδ- 
Ὥοπ, 8ὺ ΠΟΥ, Ηθ οἷαΐτηβ ἰῃ6 δυϊδβουῖνῦ οἵ [ἢ 9 
ΟὨΪΥ ἰγιο αοὐ, ἰ80 ογὰ οὗὨ μοδύϑθῃ δηὰ θϑυὶὶ ; 
δ. αοἀ πδοὰ ἰδὸ Ῥϑορὶ9 οὗ ἴβγϑοὶ μιδὰ 
δοκοοπί οὐ ροά δπὰ δοοορίθα δα ἐμοὶν αοά. 

ὃ. Τὴ6 χοϑὶ οἰιδσδοίοσς οὗ ἀοὰ διὰ Ηἰΐἱβ [ο}γ 
ΨῚ ττῶϑ αὐλοῦ τοϊδοοποοϊγοα, τ θὰ ἰΠ9 Βδουὶ- 
8.68 οὗ ἐμ0 16 οὗ Μοβεϑβ 'γοσοὸ υἱουγϑὰ 88 αἰ διδ οὗ 
Ἰδὲ ἴ8δὲ 8δι5ῆοα 8, ψδηί οὗ ἰμ 9 Ὠίν᾽πο πδίυγο, 
Οἵ 88 ῬΟΥΪΟΥΏΔΩΟΘΒ ΕΥ̓ ὙΔΙΘΙ ἃ δίῃπον {0]8|1οὰ 
15 τηογ8] ΟὈἸ χαιϊίομδ, ΟΡ οου]ά τοάθοϑια ἰπιβ6] 
ἔγουι ἴἰ80 κι} δὰ ρα δ αχοηὶ οὗὨ δὶ5 ἰγαπαρτθδ- 
ο'οη6. [Γ ἀαοἂ δεὰ δυοῖ ἃ Ὑδηὶ, δἰῆοο Ηθ ἰδ 
1μοτὰ οὗ 411 ιμἰηχδβ, Ηο δὰ πο ποϑά οἵ Ἰοοκίηρ ἰο 
ΩΔὴ [Ὁ ἰἰ8 ΒυρρΪγ. Α5 {δπ9 Ομηίροϊοηὶ δμὰ 
Οιπηϊδοϊεης Οηο, Ηἢθ οουἹὰ τούγοϑῃ Ηϊ τ δοῖ τ θη 
διὰ πίιογοὸ δ ρμίοασαϑοὰά. Βυΐ Ηἶἰΐἱ ποίυγο ἰδ 
Βρί τὶ δὶ, δηὰ ἐμβογοίοτο βυθοῦ ἰο Ὧ0 ΒΟ Ὡ6068- 
εἰ. Ἡδμδὶ δ ἀοοίτοὰ ν8 μοὶ {9 Θοστϑοὶ οὉ- 
ΒΕΣΥΔΏΟΟ οΟὗἨ Ἰομδὶ Υἱΐθβ, Ὀυΐ 8 18. δίσμον ἰδίῃ, 
τετ. 12, ἐμ ἀἰδοβαυρο οὔ (Π080 πιοτϑὶ δῃηὰ χα]ὶ- 
Εἰουβ ἀαιὶς6 οὗ νΐοιι ἐ.660 σἰ 08 ἮΘΟΣ ΒΙΠΩΡΙΥ [86 
δΥΠῸΟΪ 6 χρυ ϑδδίοῃ. 
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4, Οοα᾽Β οδομδηβ στηυδβὲ ὃ6 οχρουπάοα ἱπ 
οΓὰδν ἰ1δὺ (ΠΟΥ͂ ΤΥ Ὀ6 Ἰεδτηοα δηὰ υπαεγβίοοά, 
Ὀυϊ {π18 18 ΟὨΪΥ 88 ἃ ΤΠ ΔῺΒ ἰ0 δ Θὰ, νυἱΖ : {Πεοὶγ 
δοίυαὶ] ζ18]}]τηθηϊ. Ὑ Β6α (ἢ 6 1 νν ΒΡ68.κ8 ΟΥ̓ Βὶ 8, 
ἷς ἀο68 80, μοί ἰο ἱπῃδιθηοθ ΟἿ ΟΥ̓ Ῥβββίοῃβ, Ὀὰϊ 
ἰο 1816 ἃ8 866 ()ὰῪ μδίοίυϊ 655 οὗἩ Ββἷι, ἰο ΣῈ 
δφαϊηδὺὲ ἰμ89 ἀδῆμοῦβ (δα Βυγτοιηά τ8, δπά ἰο 
δΎΔΙΚΘη {πῶὺ ΠΟΙΪΥ͂ ἴοαν ὙΒΙΘῺ Ἰοδὰβ ἰο σορϑῃύς- 
ΔΏΟΘ, ϑηὰ ρχυδτὰθϑ δχαϊηδὲ δουβίηρς Οοά᾽β ρΡὰ- 
ἰἴθῃοθ, δῃἀ σοοίάηοδβ8β, δηά σγαοθ. ΕῸΡ {80 τγϑί 
οὗ αοα ἰ8 88 ἐθυῦὶ}}]9 88 Η15 ζτασθ 18 Ἰουοἶυ. 

δ. Τὸ ἢγβι δηὰ τηοβί πδίυγὶ ἀὐυτῦ οἵ {Π086 
ὍΠῸ ΔΓΘ γϑοοϊνοα ἰηίο (86 οογθηδηὶ οὗὨ ζ,γῆοθ, 18 
ἔταϊϊυάθ. Τὴ οχργοβδίοη οὗ ἰὺ ἴῃ νογὰ δὰ 
ΜΟΥΚ, 18 δοοορίβ]ο ἰο αοα ΟὨΪΥ ὙΒΘη ἰδ δῃ)- 
ὈΥΔ668 οὐοάϊΐοησθ Ὀοϊὰ ἰο ἐμ6 ἄγβί δηὰ βϑοοπὰ 
ἐδΌΪο8 οὗ (9 ἴᾶνγν. Τσαο ρσταϊυᾶο 18 ποὶ Ὀοσὰπἀοὰ 
ὉΥ 6 Ἰδκαὶ οοιηπϑηά, ΟΥ̓ ἴ.}9 Ἰο. [6 οὔ 8ῃ δρροϊηΐ- 
ταϑηΐ, Ὀυὶ ἐὺ Ρα8868 ΟΥ̓́ΘΥ ἰῃίο {86 ἀοιμδὶπ οὗ ]οΥ6. 
Τιιὰβ ἰΐ ΡαΥ͂Θ8 8 ὙΔΥ [ὉΓ 8} ΟΥ̓́ΘΡ-ΘΗΪΔΥρί Ωρ 6Χ- 
Ῥουΐθησο, δῃὰ δὴ ονὐογ- ἀδαροῃΐηρ σοποορίϊου οὗ 
18π0 δΒηϊνδιΐου οὗ ἀοἀ---ἃ ΜΔΥ ᾿οδαΐπρς ουὔἱ οὗ (19 
ΟΙὰ Τοβίδιθαϊ ἰπίο ἐμ9 Νον. 

ἨΟΜΊΙΓΕΤΙΟΑΙῚ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ουο δῃὰ ὑμὸ βαῖηθ αοὐ ἀο] νου Β {89 αν ἰο ΗΠ 8 
Ῥϑορίθ, οσρ᾽αἷῃβ ἰὺ ἰο Ηΐβ8 οβασοῦ, δη ἃ δοοοῦι- 
Ῥ᾿ δ 68 ἴ0 ἰῃ ἰμΒο86 ψομ Ηθ φΥδοϊουβ) Υ͂ ῬΑγἀΟΏ8. 
--ττάσο ποὶ ΟἿΪΥ ἀδβοῦνοδβ Οὐν φανδιίἰὰἃ46, Ὀὰΐ 
ἧς ποκα 1 ἰῃὰ 08 δηαἂ δὈ])68868 ἱἰΐ.---αΑοἀ᾽» 
ΘΟΙΩΤΩΊΔΏ48 τηυδὺ ποὺ ΟὨΪΥ ὃθ Ἰορατποά δῃὰ βροόίοῃ 
δϑουΐ, Ὀὰὶ τηυϑύ 8180 Ὀ6 οὈογοά.---Τ)9. ᾿ΥΔΙῚ οὗ 
(οάἀ ἰΒ 88 ἰϑυγὶ Ὁ] 6 88 ΗἰἿβ σγδσθ 'ἰβ Ἰουοὶγ; διὰ 
γοὶ ἴῃ ϑδοῖ οὗ ἰἄθτα ὑμ6 πη΄ δι οὗ ἰμ6 ΗΠ ΘΑΥΘΏΪΥ 
Κίπα ἰθ. δ'κΚὸ τσουθϑδ]οα.-- Τα ἶηκ τᾶὲὶ αοὰ ἐδ, 
σοπδίορ τῶδὲ αοὐ ἄοοϑ, οὔΒοσγο τρϑὺ οα Μ]}18. 
---Ὑἀτοιϊιίυάο 18 οὶ ΟἿΪΥ (6 Ὀοδὲ ΟΠ ΟΣΪ Ωρ ΓῸΣ 
ἔταοο χτοοοϊγοά, θα 4180 ἰμ6 ἐουπάδίϊου τηοβὺ 8ο- 
οορίδοϊο ἰο Θοά, οὗὨ ὨΘΥ͂ ῬΓΆΥΘΥΓΒ [Ὁ πεοοάρὰ 
86]Ρ. 

ΠυτΆἘΒ : Τὸ 68]] ρου αοα πὶ ὑἶτη98 οὔ ἰγουὉ]6, 
οὐ ἰο ἰδ Ηΐτ ἴον Ηἰβ δἱά, 18 ἐμοὸ ἰσιυθβὺ γγοσ- 
ΒὨΐΡ, ἐΠ0 τηοδύ δοσαρίϑϊθ βδουὶ ῆοθ. δῃά 86 ὑσο- 
ῬΘΥ ΜἈΑΥ ἰο βαϊγαίίοῃ. 

ΒΤΑΚΚΕ: αοἀ δΒροαϊκδὶ ψὸ ποῦ ποὶ αἰ] ῖ- 
ΚΘΏ(Υ αἰϊοπα ἢ Ηὸ πνῖιο ἀοβρίβοβ Ηΐ8 πογὰϑβ, 
ἀοδβρίβοβ ἀσὰ Ηϊπδοὶ]ή, δπὰ δβιιο δὴ 0η6 8118}} ὃὉ0 
ἀοϑρίβοὰ διἰπι891]ἴ.--ΤῊῈο ζαίγοδέ οὐπδαχθηὶ οὗ ἃ 
Ἰδπὰ οΥ 8 Ἰοοδ) ίγ, 16 {86 δομῃἴοϑϑίοη οὗ ἰδ ἀο6- 
ἰγῖπο οὗ Ομγὶδὶ απὰ ἃ χοὰϊγ ψ81|ς. ---αὖῦ [9 βιντυν ϑοὺ- 
ο8ὲ ὙΠ ΙΏΔΥῪ ὈΘΟΟΙΏΘ (ἢ τηοϑὲὶ δΔοϊά νἱμοζαγ, δηὰ 
ἰλο πιοϑὲ ρ᾽θδβαηΐ Βυ πη " ΟΔΥ͂ ΙΩΔΥ Θηὰ ἱπ (6 
βουδγοδὺ ἰδυ πα οΥ-ϑίοσῃι, Β0 (6 τδηΐοη ἀΌυ8ο δηὰ 
οοπίοιμρὺ οὗ αοα Β ᾳτδοο 15 10] ονν θὰ ὈΥ (μ6 τηοβῖ 
ζεα σα] Ῥυηὶϑ ἈΠ1θ0Ώ1.---ΕΘ ΘΙ ὈΘΥ, Ὁ 81 ΠΟΥ 
ἸΩΔΩΥ͂ ἩΪΓΏΘΒΒ65Β 6 γ0 δῖ οὗ ὑμ Ὺ οοπάιοί.--Ὁ 
Ἡθανθὰ δηὰ θα ταδὶ (68. Ύ Ὀοΐογο αοα ἐμαὶ 
Ηΐδ ἡυάσιμοιῦ οὗ ὑπ ἀοδρίβοτβ οὗ Ηἰθ χύδοθ 8 
ῬοΡίθοι Υ 1υϑ.---Οἰνίηθ δογυΐσο τἱιμουῦ δὶ} ἀ18- 
ΡΪθ8898 Θοἀὐ τηοτὸ ἰμ88 ἰδ ΒΟΠΟΣ8 Ηΐηι.---Τ  ΐηἸς 
ποὺ ἰμαὶ αοἀ ποο48 (ΒΥ δοσυΐοθ, οὐ ἐμαὶ Ηο κείβ 
ΔΏΥ δανδηίαρο ὑπ ΟΥΘΌΥ.---Βαὺ ἴο {π γΒβοὶΐ, {16 ἴγὰθ 
ΒΟΣΎΪΟΟ οὗ αοἀ ἰδ ἐμ χγοδίθϑί Ὁ] βϑϑιηρ δὰ Ὀ6Π6- 
ὅι.-- Τὸ ΟΒΥΙ ΒΕ ΙΔ 8 ἔσο ὙΟῪ 8 ἰδῇ τηδὰθ ἰο 
αοά ἴῃ Βαρίλθμηι---ἰο βεσῦο δηὰ Ὀ6] 1979 ἱῃ Ηΐπι - 
ιῖ8 ἄγβύ δηὰ ομίϑίββί σᾶῦο βῃοιἹὰ Ὀ0 ἰο 860 ἐμαὶ 
{18 νοῦν 18 ποὺ ὈΧΟΊΚΘΗ. ---Δ}} [Π0886 δ θ ἀἰδβοὶ ρ]η9 
νῆο, δ 116 {ΠΟΥ Κποῦν δῃὰ ῬΟΓΒΔΡΒ ἰθδο}Βδ ΟΥἸΘΥΒ 
ἐμ πογὰ οὗ αοά, δσθ ποὺ ἐδμιθιββϑινθβ Ὀσουχαὶ ὮΥ 
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ἦς ἰο ἰσχὰθ τορθῃηίδῃησο, ἤδϊι 8, δηὰ ΒΟ] Π688.--- 
Ἐβίθοπι Π0 δίῃ ὑγβίης Ὀδοδιι80 ΡῥιιηΒῃ πλοῦ ἀο68 
ποὺ φυϊοκὶν ζοϊϊον ἰ(.---Ἶ  πδὲ 18 Ἰοαποα ἔοτ ἃ Ἰοῃ 
ἐἶϊπλθ τη αϑὲ ποὶ Ὀ6 τοχατἀρὰ ΔΒ α αἰ ἔϊ.---ἀοα Ἰοο (5 
ὍΡΟΣ 6 ψι]ὶοϊςο ἀπ 688 οὗ σποπ, Ὡοὺ Ὀδοδιι80 Ηὁ Β88 
ὈῬϊθαβυγο ἰὰ ἰΐ, Ὀπ ἰο δἴοτά {οτὰ {ἰπλ6 707 γορϑηΐ- 
δ 0066, δηὰ ἰο ουὐ οὔ ΑἸ ὁχου 865 ἴον ἰ(.---Ἡ θη (ἢ 6 
Ρογὶοὰ οὗ ρύδοθ 18 ραϑδϑά, πὸ ορθ οὗ δβαϊγδίϊοη 
8 Ἰοΐι - διὰ ἢ ΨΩΟ δὰ8 ποὺ ουπὰ ἰμ6 ἰγυθ 
Βινίουν, Μ 1] πόνον ἅπά δηοίμον. --Ἴτὸ 860 96808 
Βογο ὈΥ ἤαίἢ, δηὰ Βογθδίϊον ἴβοο ἰο ἔλοθ, 8 8 δβι- 
δοϊοπϊ γοναγὰ ἔοσ ἰμο80 γῆ ΔγΘ πΠοῪ αἰ] χουὺ ἴῃ 
οἴξεγτίης βδοτίδοο ἰο αοἀ.---ΕΕΙΘΗΕΙ, : ῬΘΟΡΙΘ 8.9 
ΤΟΡΥΘΙΙΘ 810 ]6, ποὲ ἴον σοΐϊῃρ ἰο ὑπο ΗΟΙΥ ϑυρρον, 
δυὺ Ὀοσδι86 ΜἈ106 χοΐϊης ἰο ἰὑ ὑμ6 Ὁ σοπίϊμαθ ἰο 
Ἰϊνο ἴῃ 811 βογίβ οὗ βίηϑ δηὰ δροπιϊῃηδαί: 0}8.- 

ΠΠΆΒΝΡΥ: Οταϊαἀδ ἱποϊη 08 ΠΙΔΠΥ Υἱτίιθ8, 6. σ. 
{80 Κηονϊοάχο οὗ αοά, ἔον ᾿ξ τϑοοζοΐβοβ Ηἰπὶ 88 
{86 Βουτοθ οὗ 4]1} χκοοὰ ; (89 ἔδαν οὗ αἀοἄ, οΥ (86 
διΙῖΑΙὶ ἔθαν, τ ἰδῆ, 88 ἃ οἱ] ὰ, τοσοΐνοβ 8}} θθηϑῆιϊς 
ἤτοι αοἀ 88 ἃ δι ΒοΥ ; Βυ  γ, οὐ ἰ 6 οοῃδοΐουβ- 
ὯΘ688 μα 6 'ὖὸ ποίη ἰῃ ΟὔγΒοὶγοδ, θαΐ κοί 
ονοσυίἰης ἥσοῃ Θοά.--- ΒΙΊΟΗΤΕΒ: Ετοιιλ Κ᾽μαὶ 
ΦοΒον ἢ Βρηκθ 8858 ᾿α ΚΙΥΘὉ; ἔγοπιὶ Ζίου, 88 ἃ 
βανίουν ; ἔγοιῃ Ηΐδ ἱβγοῦθ δ Βρϑδῖβ ἱπ Ὀοίἢ 
οἰμαγδοίογϑ, ἰο (9 ἢ ο͵]9 τ δη ΣΔ06.--- [9 ΙΠΟΣΘ 
ΒΘΔΓΟΪΥ γοὺ ρὶνθ μη κΚ8, (110 τίσ ον δηὰ ρσγθδίοσ 
ὁϑυ8θ6 ἔος ἐμπδηϊχίνίησ Β8}8}} γοι ΓΘΟΘΙΥΘ.--- 
ΒΤΙΕΒ : αοά, Ὀοΐογο μο89 λυἀρσπιοηῦ-δοαὶ δἰαπὰ 
ΟΕΪΥ {8089 ΠΟΪΥ͂ Ο.68 ὙΠῸ δγῪ6 οῃἰοτοα ἱπίο θογ9- 
πδοηΐ ψὶιἢ Ηΐτα Ὁ βδουῖβοο, Ἔσρ᾽δὶηβ ἰο Ηΐ8 οτὲ- 
ἴηᾷ δηὰ οδουπάϊηρ Ρ60ρ]9 ὑμδῖ ἔγὰ 6 γψαΥ͂ οὗ βδοτὶ- 
β8οο ἰμαὲ 1644 8 ἰο Βα] γδιϊϊο.---Τ 86 οἴὔἴδηογβ  Π0 
τηθδῃ ἰο 8ἰπ δ8πὰ οὔ σ βδουϊθοϑ δ {πῃ β8πὶ0 {ΐπὶθ 
8}}8}} σουίδὶ ΠΥ Ὀ6 ρυηἰΒοα.---ὈΜΒΒΕῚΤ : ρδγοα 
δηὰ ον βἰι8}} Ὁ6 ὶζΏ68868, 19 αοἀ λυάροβ 
ἨΪβ8 Ρθορ]9.---Τὴο πον σοταηδῃἀπχοηῦ οἴ δ 6 ρα γο 
δηά ἰγὰθ ὙΟΥΒΒΡ οὗ 64α.--- ὈνΙ ἀ]οα ἰπϊαυϊ 
Ἰοδ 5 πιθη, βίορ ὈὉΥ͂ δίθρ, ἔγοια, οὔθ ΔΌΟΠΑϊ δίΐ θη 
ἰο 8δποί 6 Ὁ.- -ΑΥΈΝΤΗΕΕ : Ατὸ Ἧἴ7 ΤΘΔΪΥ δβ'μσοΓθ 
διὰ Βοπεβὺ ἰῃ σου ἀθυὶῃς ΟΌΡ ΒΟΣΥΪΟΘ ἰο ἀοα 7 [8 

ἰπθτθ Ὧ0 οοῃοοαϊθα ἈΥΡΟΟΣΪΒΥ οὗ ΔῺΥ Κὶπὰ τὶ ᾽η 
87 [ιἰδίθη διιθη  γ γ : ΠΟΠ9 δἱ 4} ][ἠ ἤἴαυβεκ: 
ΤῈ9 τηδ᾽οβιὶο Δρρϑαγϑῆοο οὗ (δ [οσὰ πθθη Ηθ 
ΘΟΠ68 88 8 ἰυάᾳο, ἀπὰ ἰο ἰοβ 1 ἴο Ηἱ8 ρΡεορὶθ 
σοῃοογηΐηᾷ Ηΐβ ἰσὰθ πουβΐρ, δηἃ (μὸ Βγρο- 
ογὶ 64] βονρυΐοο οὗἩ ἴμὸ υπροάϊγ. ΦΔυάρφτηρηΐ ὃο- 
εἰὰβ δὲ ἐμ μουβο οὗ αοἀ, θα} 1ἐ 4180 πι8}. 68 τηδηϊ- 
ἴεβὶ Ηἰ8β ζα πα] ΟΠ68.---Ὀ ΕΙΘΒΈΕΒΥ : Οὐν Θοὰ 
88. 4}} σογῃθ, δὰ ποὺ κοαρ βδίϊθῃοθο. 1. ον Ηθ 
σοίηθ8. 2. Ἦμαϊι Ηθ 8π68 διοοηρδί υ8. 8. [δὶ 
Ηδ 88 ἰο ΒΑΥ͂ ἰο υ8 δΔῇϑουΐ ἱΐ.- ΛΉΓΕΙ: ΗΟΥ 
4ο68 86 Ομ νἰβέίδη δαΐθν (6 Ὡ6ῪῪ γοανῖ 1, ἼΣ 
(δα. 2. ΠΠ σδοηΐοββίοῃ. 8. ΠΣ ῬΓΑΥ͂ΘΡ 
(δσοοτάϊηκ ἰο νοτϑ. 14-10).--ΠΙΈΣΒΝΕΒ: 7 ῥτο- 
ΡΟ ὙΔΥγ οὗ οδἸ ἰὴ ἀροὰ αοἀ. 1. πογοὶῃ ἐὺ 
σοῃϑἰβίβι 2. ηδί βῃουϊὰ ἱπάυσοθ 8 ἐο ἀο ἱξ. 
8. ον τγἴἷἫοΒ 8ΓΘ Ῥγδρδγοά ἰο 40 Σ(. 

ΒΑΒΧΝΕΒ: ΤῊΘ χο;οΓαὶ ἰἀ688 ἰπ (818 ῬΒ81Π) 816: 
(1.) Τιδῦ ἐμ γὸ 8 ἰο Θ 8 Βοϊθιηβ ἡυάᾳτιηθηί οὗ 
τοδηκὶπα ; (2) (μδὺ {86 1880.68 οὗἩἨ ἰμ8ι ῥιάρτιηοηί 
Ἧ| οὐ Ὀ9 ἀοιοτγτιηΐϊποα ὈΥ ὑδὸ ΟὈβοσύδῃοο οἴ {116 
ΘΧίθγΓ8] ἔοσιῃβ οὔ τοὶ κίοη ; (8.) ἰΒωὲ αοἀ π1}} 
λυᾶάᾳχο τηὴϑὰ ἐπραγι δ! 105 (μον βίμβ, δουρὶ 
(ΠΟΥ͂ Οὔϑοτγθ ἐμ680 ἤότιηβ οὗἁ το] σίου ; δῃηὰ (4. 
(μαὶ πὸ πουβεὶρ οὗ αοα οδπῃ δθ Δοσορί8Ὁ]6 Μ Ὦ]1Ὸ 
ἄἀο68 ποὶ Βργίης ἔγοια ὑπὸ Ἀθατί.---ΠΈ ΝΥ : (1.) 
[υ ἷ8 ποὺ ϑπουμρὶι [ὉΓ 18 ἰο ΟΥἿΣ ΡῥΓαΐθθ, θὰ. τὸ 
ταυαϑί ψΪΠ4] ΟΥ̓ΔΟΡ ΟΡ σοηγογβαίΐοῃ δυὶραύ-- 
ἐμδηϊκαρίνίος 15 κοοὰ, Ὀαὶ ἐδ θ᾽ υἱηρ 18 ὈΘ (ΘΓ. 
2.) ΤΊ οΒο δαὶ ψουϊὰ Βανὸ [ποὶρ σου σβδίϊοι 

δυϊκπί, τουδὶ ἰδ κο ΘΓ δηἀ Ῥδ81}8 ἰ0 ΟΥ̓ ἰἰ; ἰο 
αἴβροβθ ἰξ δοοογάϊῃᾳ ἰο γὰ]θ; ἰο αηἀογβιδηᾷ ὑπο ὶν 
ὙΑΥ͂ δΔηὰ ἰο ἀϊγοοὶ 10. (8.) ΤΒο860 ἐλιαὺ ΔΚ σϑῦθ 
οὔ ποῖν σοΏΥΟΥ ΒΒ. Οἢ ΙΔ ,Κ6 ΒΌΓΘ ὑἐμποὶν ΒδΊ γδίΐοι : 
(λ6πὶ αοἀ 'τ}} ΙΔ ]κο ἰο 866 Ηἶβ βαϊνδαίίοῃ : ἴον ἐὺ 
Ϊἷ8 8 Βδ)γδίϊοῃ ὑοῦ ἰο Ὧθ γονυθαϊοὰ; Ηο ν]]] 
Τὴ8 ΚῸ ἴξδοπι (0 860 ἰΐ δηἃ ΘΠἧΟΥ ἰΐ, ἴ0 866 ἱξ, δπὰ 
ἴο 8690 ἐμποιηβοῖνοβ ὮΔΡΡΥ ἴῃ ἱὲ ἔόγουοῦ. ΝΌΤΕ: 
Τὸ Υἱσπῦ οτάογϊηρς οὗἨὨ ι9 οοργογβαίΐοη ὧβ {86 
ΟἿΪΥ ΜΔΥ͂, δῃηα ἰὼ 8 ἃ Βυ 79 ὙΔΥ ἰο οὈΐδίη (Ὠ9 
ειθαὺ βαϊγαίΐου.-.. Ε.} 

ῬΒΑΙΜ 1. 

70 λό οὐλίε Ἡοωξεϊεαη, α Ῥεαῖπι ο,0, αυϊά, τολεη πέρ νὴ τα φτορλεί οαπι6 πο ἀΐπι, αὔενρ λα λαα σοπὲ ἴῃ 
ἐο Βαίἢ-δῆεδα. 

δυο ΤΑΘΙΟΥ͂ ὍΡΟΙ παρ, Ο ἀοά, δοοοταϊηρ ἴο ΠΥ Ἰονϊηρ ΚΠ Π 658: 
ἈΑοοογαΐηρ απΐο ὑμθ του] ἐὰ46 οὗἁὨ {ΠΥ ὑθῃ 6. τχθγοὶθβ Ὀ]οῖ οαὖ ΠΔῪ ΕΥΔΗΒρΊΘββίοβ. 

2 ΔΒ τὴθ ὑβοτουρΡὮ ]Υ ἔγομι ταΐπ πα Υ, 
Απα οἰθδῆβο τὴ6 ΙΡΌΟΙᾺ ΠΑΥ͂ ΒΪΠ. 

8 ἘὸΥ 1 δοκπονθᾶρο ΤῊΥ͂ ὑΓΔΠΕΡΎΘΒΒΙΟΏΒ 3. 
Απᾶ ΤᾺΥ͂ Β[ 18 ΟΥ̓́ΘΓ ὈΘΙΌΓΘ ΙΏ6. 

4 Αραϊηδὺ ἴπ66, [μ66 ΟὨΪΥ͂, μᾶγο 1 βἰπποά, 
Απά ἀοηθ ἐδὲϑ 6ν]]} ἴῃ (Ὁ γ βσμῦ: 
Τμδῦ ποὺ ταϊρ ἰθὺ Ὀ6 1080 18 64 τα ἐμοῦ Βροαϊκοθί, 
ΑΑπά δ οἷοδαγ σβϑὰ ὑμοὺ ῥπαρεβί, 



ῬΒΑΙΜ 1. 

δ ΒΕΒΟΙΑ 1 τδϑ βῆδρϑῃ ἴῃ ἰηϊψαϊ ; 
Ἀπ ἴῃ βἷῃ αἱ ΤῊΥ̓ τοῦ. Γ ΘΟΠ ΘΕΙ͂ΤΟ Τη6. 
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6 Βεομοϊ]ά, (ποὺ ἀοβίγοβὺ ὑσυῃ ἰπ ὑμ6 ἰηψαγά ῬΑσίϑ : 
Αμὰ ἴπ 186 ἀάοῃ ρατέ μοῦ Β})84]Ὁ τχδῖζθ τὴ6 0 ΚΩΟῪ ὙΙΒάΟΠ,, 

Ἱ Ῥυγρὸ 8 ΜΕ γεβορ, δηὰ 1 88}4}] 06 οἰβϑῃ : 
ἸΥΔΘἢ τη6, Δη4 1 8ἢ 

8 Μδξο τὴϑ ἴο 6ΆῚ ἸΟΥ̓͂ Δηά. »ΙΔ΄ 688 ; 
Τἠαξ 6 ὈΟΠ 65 τυλῖο ἐἰρα ἢ 

9 ΗΙΔ6 [ΠΥ ἴδοθ ἔγοτα ΠΑΥ͂ Β[Π8, 
ἈΑπα δ]οῦ ουΐ 81} πιΐηα ᾿π|α 168. 

10 Οτοαίθ ἰὴ τ8 ἃ οἰἴοδὴ Βοατί, Ὁ ἀοᾶ: 
Αμὰ ΓΘΠΘῪ 8 τίσ ῦ βρίστῖῦ π ΙΒ] Τη6. 

11 Οδϑὺ πιθ ποὺ ΔΥΔΥ ἴγοπι ὑΠΥ͂ ῥσθθθηοθ; 
ἈΑπα ἴδ ποῦ {8 γΥ ΗοὶΪγ ριγιῦ ἴΛΌΤα ΠΊ6. 

θὸ ὙὮΙΟΣ (Π8Π ΒΠΟΥ͂. 

δῖ ὈσΟΘῺ ΙΔΔΥ Τα]οΐΟ6. 

12 Ἀοβίοσθ υηΐο τὸ [Π6 ἸΟΥ οὗ [ΠΥ Βα ναί οι ; 
Απά ὕρβο]ά πιο ευἱἦ ἐὰν ἴγϑϑ βριυιΐ, 

18 Τλδη, ψ1}1 1 ῥθβοῖι ὑγαΒρΊ ΘΒΒΟΙΒ (ΠΥ ΨΑΥΒ ; 
Απά 5: ΠΉΘΓΒ 888} ῦ0 οοῃηνογίοα υπίο (166. 

14 Το γο  τὴθ ἔσο ὈΙοοα 1Π1η 6585, Ὁ αοά, δου αοἂ οὗἁὨ τιῪ Βαϊ γαίίοι : 
πᾶ ταῦ ἰοηρυθ 88}|8}} βίῃρ δἱουὰ οὗἨ (δ᾿ γ γΥἱρὐθοιβῃ 688. 

16 ΟἿΟΕΡ, ορϑὰ ἐμοῦ ΤΥ 1108 ; 
Απὰ ταῦ τηοῦτἣ Β888}} βῃϑν Τοσίμ (ΠΥ ΡὈταἶβο. 

16 Εὸγ ἰβου ἀεοδίγοθέ πο βδογιῆοθ ; οἷβὸ ψου]Ἱά 1 ρἷνο {:. 
Τοῦ ἀρ ρ ὐοδὺ ποῦ ἴῃ Ὀυγηὺ οἤἶδγίηρ, 

11 ΤῊ βδουίδοοθ οὗ αοα αγὸ ἃ Ὀγόΐϑη βρὶ τεῦ: 
Α  τοίσθῃ δηά 8 οοῃίγιίθ μϑοατγί, Ο (ὅσα, μου 110 ποὺ ἀοθρίβθ. 

18 δὸ Εὺς ἴῃ {ΠΥ ροοᾶ ΡΙδαβαγο υπίο Ζίοῃ : 
Βιυ:]ὰ ποὺ [86 ψ81}}8 οὐ Φογυβδ θη). 

19 ΤΆΘη βμ8]ὺ ὕμοὰ Ὀ6 ρΡ]6ββθὰ ψ|} [86 Β8οῦ 68 οὗἉ γἰρ ὐθοιβη 685, τι θατηΐ οογίηρ 
8 ἃ ψΠ01]6 Ὀυγηΐ οἴδγιηρ : 

ΤΉΘη 588]1 [6 Υ οὔδσ θα] Οζα ΡΟΣ ἐμῖηο Δ] γ. 

ἘΧΕΟΘΕΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ἴτ ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΧῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.--Α ρεηΐέεη- 
δαὶ Ῥβαὶπι οὗ Δὴ αἰπιοδί ευαησοίίοαϊ Βρὶτὶῦ δηὰ 
Θθδγαοίου, “’ τ ΒΙΟὮ 88 60 υδ6ἀ ὈΥ 86 ΟΒ ΓΟ 
ἴῃ δοη δηὰ ῬΧΑΥΟΥ ΟἴἾΘΏΘΡ ἐμὴ ΔΩΥ͂ ΟἾοΥ ἴῃ 
ἰδο Ρϑδ  ον᾽᾿ (Μυῖ 897). Εν Β6 »γαψεν 707 ἐχρία- 
ὅοα ἱβγουχὶ [80 ΙΔΟΤΟΥ οὗ Θοἀ (γογ8. 1-2) ἰβ 
ἰσαπἀφὰ ὑροὴ (δ) 6 »επίίεπέ οοπ εδείοπ οὗ ἷΒ οτἵοη 
9τίευοιΣ ἰγϑηβργοδδίοη (ΥῸγ8. 8-4) δηὰ πὸ .δ- 
ἔνγαποε (μα 6 Ὑ80 888 ὈθΘῺ οοποείνεά διὰ δογη 
δὲ εἴπ δὴ οὐδἰδίο ἰγυϊῃ δηὰ τ ϊβϑάοια οπῖν σοὶ αΟοά 
(τονβ. δ, 6). Οἱ ἐμπΐ8 ἠοαπἀαίΐοη τἶβου δἱ ἢγδί 8 
ἀοαῦϊς ργανδῦ ἴῸΣ 7οτσίυεποδδ ὁ δἰὶπδ (τυ. 7--9) 
δηοδ γεπεισαὶ ἰΒτουσ (6 οἷν ϑρίγιὶε (Υ 018. ἰόν τον 
ἰδθη ζ0]οὐνα ἐπ υοιο ο7 ἰλαπκεσίυίησ, ῬΔΥΙΥ ἴπ {π6 
δμίγυσίοπ οὔ πο νϑ ὑὩϊο οοποσγϑίοτι, ΡΑΥΓΥ ἴῃ (86 
Ῥεπιοπαῖ ργαΐεε οὗ (Δοα (τνοτϑ. 18--16)., Ὀθσδυδο (δ 9 
ὙΠ οἵ αοἀ 15 ποῖ ἰδκὶ ὀχίϑγῃηλ) βδου ῆ668 βιιοι ὰ 
δ6 δτουφαι, Ὀαὶ Ηδο ἀοδῖγοβ δρίσίίμαί οοπίτίοπ οὔ 
δελγὶ (τόσϑ. 17, 18); βη ΠΥ ὑπ οτθ 18 δὴ ἐπέεγοσϑ- 
δου ἴῃ ὉΘ0417 οὗ ἰπ6 Ὀοδύον δ) οὗὁἨἁ σγδοὸθ ῳροὴ ἐλὲ 
ἐπίϊγε ρεορίδ, ἴπ οτάὰον ὑμαὺ ἰΠῸῪ ΤΥ ὈΘ ἴῃ [89 
τρις οοηδἰϊίοη, τὶ ἔσαο ἀϊδροπί(ίοα ἰο ΟῸΓ 
ἸἸκοννῖϑο ἰ..6 οχίθτη 8) γώμαϊ δαοτίοε αἱ «εγδαῖοηι 
Ῥτοδοτί δοὰ ἴῃ (6 ἴδὺ7΄ (γϑτβ. 18, 10). 1 ἰβ γ ΥῪ 
ὨΔΙΠΓΣΑΙ ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΘ ἰμαὺ [9 1Δ8ὺ Χ7 ὙΘΓῈ 68 ὮΧΘ 8 

Ἰδίεσ, Ῥουῖδρθ Ἰἰϊατρίοαὶ δάἀάϊἰΐοα (γ᾽ οποπιη, 
Βοδοθη., Μαυγον, Κῦδρίον, Τμοϊοκ [Ῥογοόονῇς, δὲ 
αἰ.Ἴ. γοῦ {818 Β ποῖ ΘὨ ΓΘΙΥ ΠΘΟΟΒΒΑΤΥ (ν]ὰθ υουϑ. 
18, 19). 8111} 1688 8΄9 τόᾶ: δοΙΩΡ6]]64, ἴπ ογὰον ἰοὸ 
τὶ ἰδίῃ ἰδ 6 δΔυς πο: Ἰοὐ (Υ ΟΥ̓ ἐπ 6 σοτηροβί(ἰοη οὗ 
8 Ῥβδ], ἐο ἀδϑοθηᾶ ἰο ἐμ ἐΐτηθ οὗὨ (6 6χὶ]ο δὲ 
ΒΑΌ]οη (θὸ ει 6), δη ἃ οχρ]δὶπ 1ΐ 885 ἃ ῬΥΔΥΟΡ 
οὗἨ {89 παίΐοι (Ῥϑ] 5, ΟἸ8}.}, οὐ δϑουϊθο ἰϊ ἰο 189 
δυΐ ΒΟΥ οὗἉ 18. Χ].--αἰχνὶ., 88 8 Ῥγαυεν οὗὨ {μ6 ῥσο- 
Ῥδοί, ἰο Βαρροτί Βἷτὴ ἴῃ δὲὶΒ σα της (Ηἰ εἰ). ΤῺ9 
Ἰδί(ον τοΐίθυθῃσο ἰο ἰὴ6 »γορλεί᾽ 8 οαἰϊίπσ 18 ἰοτορᾶ 
Υ {8ὸ τηοϑί υἱοϊθηὶ οσρδῃαιΐοβ. Τὴ υὑπάουδιοα 
δἰ τα αν ἶο8 ὙΠΠῊ ᾿βαῖδθ ΓΘ ποὶ Ἰἰτωϊϊοα ἰο (ῃ9 
Ἰαδὺ οδβδρίοιβ, 80 (δὲ ἰΐ 18 ἴὩΟΥΘ πδίυ γα] ἰὸ 80}0- 
086 ἃ ᾿ηΔη 1018 υβ6 οὗ ὑπΐ8 Ῥθδ]τα ὈΥ [}}0 Ῥγορὶιϑὲ 
βαϊδιι (θο 1 1ἰΣ86 }}, δη ἃ δια ρμαβῖσο (9 ἱβοχοῦρῃ- 
ξοΐηᾳ Ττοΐδγθῃοθ ἴὸ 2 ὅδηι χὶϊ. (ΗΠ ϑηρβί.), δπὰ 
ἱπάοοϑὰ ἱπ {8680 ὙΘΥΥ͂ ΘΧΡΓΙΘΒΒΙΟΏΒ δηὰ (υΓῺ8 οὗ 
(βουσί, ποῖ ΔΓΘ Ὡοΐ 8ἃ8 ἰὺ ΤΟΥ 808] ΡΈΓΤΑΒ68 
(Ηαρίο]ά), θυὺ το]αία ἰο ἰμαὺ ὙΟΥῪ ἰγϑηβργοδβί οι 
οὔ θενὰ δηὰ ἰΐ8 σοηβθαῦυθῃοαβ, Μ ΏΪΟΩ 18 ΤΏ 6Π- 
ιἱοποὰ ἰπ (86 {}1}1ὁ6.0 Τὴ ἴδοϊ ὑμαὺ {118 {1110 1868. 
[86 βϑδιο ποτὰ ἰο ἀθδίζηδια {μ6 ΟΠ οἷ] δοταΐηρς οὗ 
Ναίδδῃ ἴο θενὰ, δπὰ ὑμοὸ βοχυδὶ σοϊηϊηρ οὗ ὃ)4- 
γἱὰ ἰο Βαιμβββοὺδ (2 ὅδῃι. χὶ. 4, οοπιρ. 6οη. γἱ. 
4; ΧΥ͂Ϊ. 2), ΒΒΟΥ͂Β ἃ ΟΥ ΄688η685 οὗ Ηεῦτον Ββίγ]9 
(06 11:286}}} Σϑίμορ {μὴ ἃ δἰρηϊβοδηὶ δι 0818 
(ϑιῖοσ, Βϑηφβί.). Αὐ δὴγ χδὶθ ΝΆ 8. Ὡοΐ ἴο ὮΘ 
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γοχαγτάθα δϑιξεεμοῦ απ, οχργοδδίηβς ὑπ ΘΟΥΤΘΒ- ἀἰδοογημπθηί οὗ δίῃ δηὰ οὗ 1.86 ἐσθ ποίασο ΒΙῸΣ 
Ῥοπάομοο οὔ κχυΐϊ δηὰ μυηὶϑδτηθηῦ ; Ὀαΐ 1ὲ 18 ἴο 
ὯΘ ἰΔΚ6ἢ 885 8 ρϑαγίἰοἷο οὔ {πότε μοι, τ δἰ οὮ, 608- 
ποοϊοὰ πιὰ ἰδ 9 ρμεογίθοὶ (1 δι. χὶϊ. 8; 2 απ. 
Χὶϊ. 21), ᾿ϑοοῖγϑβ {10 πηϑδηϊηρξξαεν ἰλαί, δα ἰῃ- 
ἀϊοαίοθ ἰ9 ρῥἱαροτγίοοί. Οοπιραγοὰ σψῖῖἢ Ῥδ. ντἱ. 
δὰ χχχΥϊἱ. ἐμ6 16 Θ᾽ ἰὨρ8 χρυ ϑβθα ἤθΓ6 Δ1Θ ἰῃ ἃ 
Τοτο δάνδησοά βίαρο, τ Μ118ὴ (6 δἰ(αδιϊοι 18 (89 

. Βδιθ. ΡΒ. χχχὶϊ. οαγγίεδ οὔοὐξΥ δαὶ 16 φγοηιδδοα 
ἈΘΓΟ ἰὰ γθν. 18. 

δι». 1. ον. 1. Αοοοτγάϊηβ ἴο ἴδ6 δφτιϑεῖ- 
Ὧ688 οὗ ΤΥ οοτηρβδβίοι Ὀ]οῖ ουὔῦ ΣΩΥ ἴσϑδ- 
Βιοδοὶοιδ.--- 6 ΡΙ ΣΑΙ Υ οὗὁὨ 818 ὑγδηβατ βίο ἢ 8 
ἐβ ποὺ ἰο Ὀθ6 οχρί αἰ μϑᾶ πἰβίου σα ἢ] θὰ Ρ5γοϊεοὶο- 
εἶσαι γ. Ἠδ ΡῥγδΥ8 (μδὺ ΠΟΥ͂ ἸΏΒΔΥ ὃθ δὲοίίεἀ οὐΐ 
ΟΥ τοΐρεα ΑΆΥ, ΟἶΠῸΡ 88 ζείίεγε, ἘΧ. χχυχὶϊ. 82 ; 
Ναπι. ν. 238; ΘΟ Ρ. ῬΒ8. ἰχ. ὅ ; Ἰχὶχ. 28, ἤγοιι (89 
δοοῖὶ οΓ σωϊέ (ὅ. Η. Μίοϊ., Βοδθα., οἴ αἷ.}, ΟΥ δ8 
ο]ουὰ δ ἤγοια ἰδ0 Βοαυθῃδ ὮΥ͂ ἃ τ πᾶ, 8. χὶϊὶ. 22 
(θολϊιΣ 808). πᾳ ἐμ σοηπθοίΐοη, ΒΟΎΘΥ͂ΘΡ, τ, 
8γ0 πού ἴο (μἱπὶ οὗ δὸ ἄρυτο οὗ 818 (ϑδι10γ7), Ὀυΐ 
ΟΥ̓ ἰμ0 ἰάθ8 οὗ ἐπίέγε τεπιουαῖ, 2 Κιηκβ χχὶ. 18 
(Βυρζο]α). 

γον. 2. ΑΒΕ τὸ Ἰβοσου ΠΥ, ΟΥ γγαβὶ. τὴ 9 
“ηοἢ. ὙΙΣΓΙ ἰ8 αγάϊγ ὑμ9 ἔ}} ἔογσα οὗ (6 ἴτὰ- 

Ροσ. ΒΡ, ἴον π ΑΘ ΔΊ 18 [λ6 βιογίϑῃθα ἴΌστα 
(οἷον, Βοβεβη., θ6 οίϊο, διΐον δύϊοῦς αὔθ ἔσο 
δυὰ ΚΙπιΟΒΙ), δ᾽ .Βουρι, αἱ ἐἰπι68, 86 ἐπιροτϑίϊνθ 
οὗἩ ἰδ6 δυχῚ Δ. τοῦ δὰ ὑπὸ ἱπρογαίϊγο οὗὨ {86 
Ῥγϊηοὶ ρα] τορῦ, ζΟ]]ΟὟ 056 δηοίμου πἰίμβουΐ {89 
σοηὐαποίζοι Ἷ, Θοπιρ. 1 ὅδε. ἰϊ. 8 ἐπ δποας Ἐ 189, 
8 δ.) ; δυι 1ὑ ἴθ ἐμο ἐπηῆπ. αδδοϊμίε (Κἰπιοῖϊ, δ. Η. 
Μίοι. αἰϊογηδίοίυ, Ηἱἰἰσίς, Ηθηριὶ., Ηυρίε]α), 
Ὀδοα 88 δὲ δἀνοτῦ (Επν4]α, δ 240 ε., 280 ο., ἀὁ5θη. 
δ 128, 2), διὰ μοτὸ ρἰδοϑᾶὰ Ὀδέογο {πὸ τοὺ υἱνὰ 
ΘΙΩΡαϑ18, 88 ἰῃ Ῥβ. οχχχὶ. 7, θοΐογο ἐδ πουῃ. 
ΤῺ6 αδλίησ ἰδ ΟΧΡΥΟΒΒΟα ὉΓΥ 8ἃ γοῦῦ Ὑ8108 
ὈΒΌΔΙῚῪ ΤΕ 5 ἰο οἸθαμβίηρ ὑπ6 οἰοίπης ὈΥ͂ Ππ ΘΔ 8 
οὗ Κηρδάϊΐηρ, δηα ἰλὺ8 ἀοϑὶαηαίοϑ (πὸ ἱπίαυ!δογ 88 
μὰ ἀοοΡῚ 5β8οἱ]ϊηρ δἷπι.---αῖσο τ Ο1681} 
ἔγοΐὰ ΤΩΥ͂ δἰἢ.---ΤῊἷβ γον 18 υδοὰ δἱ 6 δδπὶ6 
ἰλπι6 ἕον ἀϑοϊδγαίϊνο διὰ δοίιι8] ρυτὶ δοδιΐοη, δπὰ 
γΟΡυ δοηΐβ (Π6 δἷπ 85 8 ἰεργοῖν.---ἶἴς 18. ΠΏ θ068- 
ΒΒΕΥ͂ ἰο ἱπαυΐτο ὙΒΟΕΒΟΡ 811 {8.680 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ8δ ΣΘ- 
ἴον τογ9 ἰο [80 οΟὈ)ϑοίϊνο βατοοίῃμθϑβ οὗ ὑπὸ φρο, 
ἦι τοΐογθῃσθ (0 πΐοθΒ 80 φγθαίμϑβδβ οὗἁ νὴ 9 
ΘοΟΙλ ρα ββῖοι 18 θα ρἢμαδὶςοὰ ((δἰ γί, ἀἰοἷος, οἐ αἰ.) 
ΟΥ ἰο ἰμ6 δβυδ͵]οοιϊνο πἰγϑηρσίι οὗ (μ9 1660]1 8 
{ΠΟΡΠ ΟΣ, Ἐὸν ᾿ {80 οοπδοίοιδηεδε οὗὨ 8 βίῃ 18 
ἰγΘΟΟΥ πιϑηἰϊὶομθα 85 οοηδίαηξίν δείογε (}10 ῬΒα]τα- 

θὲ, τ ΒΟΙΒΟΥ 85 8 ατουηά οἵ Ἰοηρίης δηὰ ῬΥΑΥΟΥ 
ἴον ἔογχίνθηοβθ ((αϊνίη, 4. Η. Μίοϊ., διῖον, δέ 
αἷ.), ΟΥ 88 8 τπηοιἶγο 710. ἴΠὁ ΓἸΔΙ θη οὗ ἰμὲ8 Ρ6- 
ἐξώοπ, Ὀθοαυδο δὶΒ σοηζοββίου μα σαί 6 Ργθ- 
ΒΘΏΟΘ οὗὅὨ ἰδο οοπαϊίΐου οὗ οτρίγοηοββ (ἀ εἶεν, Βο- 
δθῃ., ἢθηρδὶ.): Βο γοί ᾿ἰΚονβο δου ναγὰβ τοὶ 
ΟὨΪῪ ταϑη 1058 δίοοά-σωϊίπεεδ, ἴῃ ὑὸν. 14, Ὀαΐ ἴῃ 
ἐδ ἱπιπιϑάϊδίο ὁοῦυγϑο οὗ (μ6 ἱμβουχαὶ, γον. 4, ἀ6- 
δἰ χυαίοβ βίη 88 οὐἱὶ δέΐοσε ἐλ ενοδ ο.Γ αοὐ (18. Ἰχν. 
12; ᾿ἰχυἱ, 4), δῃά τον. ὅ Ὀγίηρβ ἰὺ ἰῃ σοππῃθοίΐοη 
0} 106 ἀπίγοσθ8] ἀμηιαη δἰπ εἶπ6ε, δὰ ἱπάἀοοὰ 
Ὡοὶ 88 8 ἀχουβο (ΕἸδτηΐη. δὰ Β οβθῃ. δου βοῦλθ 
ΒΔΌΟΙ 8), Ὀπὶ 88 ἃ ὑθδι πη ον ἰο ἐμ ἀδρί οὗ γαὶπ 
δὰ (6 ΘΟΤΠΙΪΥ οὗἢὨ ὑΥΔΏΒ τ Θδβ: 0}. 

ϑδίν. 11. 7εν. 8. ΟΣ ΤὯὮΥ τσαηδασχοδβδίομδ 1 
Ἰκῆον.-.---[ ῬΟΓΟΝΏΘ : ““ΤΏΘΙΟ ἰδ ὯὨ0 ὩΘ64 ἰο Υθῃ- 
ἀν ννἱ ἢ ἰἢ6. Α. 7. 41 δοκπονϊθάρο,᾽ ἰδουχ πὸ 
ἀουδὶ (9 οοηγεδείοη οὗ δἷθ 8 ἱπρὶϊοά. Τμαί, 
ΒΟΎΘΥΘΣ, ἰ8 ποὺ ΒοΓΘ Ῥσοιιϊπθηί, θὰ ταίμοσς ἐμαὶ 

Ἰοδάβ ἰο ἃ οοηζεβϑίοῃ οὗ ἰ(ί."᾽ --ο. Α. Β.] 
γεν. 4. Διεκαΐπεὶ 66 8]0Ώ96, εἰο.---ΤῊ δ 6ὁΧ- 

Ῥγϑβϑίοῃ ἀοϑϑ ποὶ βΒϑύ ἰδδὺ (δ βίη ἴῃ αυοϑίϊοη ἰδ 
ἰο Ὀ6 τοζαγάϑὰ 885 ἑἰάοξαίγν, {παι 18, 88 5ῖπ δραϊπδβὶ 
19 ὁπ οἷν γι αοά (Ῥα0]08), ΟΥ 88 8 ἔθη (ἴα 
189 οχὶϊθ οΥ ἴῃ (ὸ ΜαοοδΌθϑῃ {ϊπ|6) πραγ 
συὶ (Ο148.). 10 σοτίαἰ ]ν ἴθ Ὡοὐ δραϊηδβί {δ} 6 γε ίεγ- 
ὁποῦ ἰο {ἰι0 ἰγδπβατοδβίου οὗ θανυϊὰ δραϊμϑὶ Βδιἢ- 
θοῦ δηὰ ὕχίαιι. [ὲ ἀοοϑ ποί πιϑῃιίοη {18 ζαοί, 
Ὀυὲ οπρδδίζοβ ἐμ9 δίημέπεεε οὗὨ ἰδ, δὰ βῇοτδ 
μαὺ (89 ΒρΡΘΑΙΚΟΡ, ἰῃ (μ6 β᾽ βοουὶ ἐγ δηᾶὰ δίγθηρίὰ 
οΥ̓͂ εἷϑ ρμοπίίεηοο, ὙΪοΝ ΘΟΡΓοδρομάβ ὙΠῚῺ ἰΠ9 
ἀθρίὰ οὗ μἷβ ἀποιοϊεξασε οὗ ἷβΒ δἰ, [88 ἴῃ ταϊπά, 
οί (80 ᾿εἾαγῖ 65 ἀοηο ἴο τηθῃ, Ὀυὺ ἷβ γεϊαξίοπ 0 
Οοά, νἈϊολ τὰ 85 ΚἈΘΥΘΌΥ͂ ἀἰδιαγοοά, ἰο τοῖα ἰδ9 
δἷῃ, α᾽ δυο τοῖογβ, ἰμδύ 18 (0 ΒΩΥ͂, δοοοσάΐπρ ἰο 118 
ἴάθα δηὰ παδίυγο, δοίεῖψν δῃηὰ αἷοπθ. ΤἸμὸ ποτὰ 
αἴοπα ἰδ οὶ βυρογβυουθ (ΕἸδΔοΐ 8), βίποθ ἰΐ ἰδ 
ΤΑΙΒΟΣ ἱπἀἰ ΒρΘΏ88 19 ἰο ΘΧΡΓΘΒΒ 89 ἐδβουραί ἱπαϊὶ- 
οαἰθά ἀροντθ. Ὑοὶ τῪὸ πιυδὶ ποί Ἰἰπιϊδ ἴμ6 οἴ|- 
ΡΒ δϑὶβ δῃὰ ἰοπο ἰο ἐμἰ5 ποτὰ, Ὀυΐ δὲ {μι βδῖιο {{πιθ 
οχίθηά ἰὶ ἰο (0 πογὰ “ βἰπηϑά." ον {86 60}- 
οορίΐοῃ διὰ ἀϑδϊρπδίΐου οὗ ἰδ παίυτο οὗ ϑ'ῃ 88 
ορροϑβίἐΐοιῃ ἰο {μ6 μοὶγ ν }} οὐὗὁἨἁ αἀοὰ, νῇο ποὺ ΟὨΪΥ 
δΔίομΘ σοοορπΐσοθ ἰδθ 4ργίησϑ οὗἁ βίη} δοιϊου ἰῃ 
80 ᾿πίονῖον οὗ ᾿δη (ΚΙ πιοἰιῖ), Ὀαὺ 8 ὑπὸ οπὲν δι- 
»τγέηιδ ἰαιυσίυεγ απάὰ γωμάψε, ἀϊδοϊοβεβ ἃ ἥαπιε οἿ 
ηηα ΟΡ ἴῃ πϊοῖι (86 Σοὶ ρίουθ ΤΟΈΓΘΠ6Θ 
ἰο αοα αἰοηε 18 ζεὶὲ (ΕἸαταΐη., Βοβθυ., Μδυγον, 89 
Ἡοἰ6), δὰ ὑἱμογϑίοσο 1Π|ς υσῖδο ἈΓΡ68Β ἰο 186 δεεζ- 
ἐσ 97 ΡῬωγίἠεαίίοη διὰ βδυοιὶ βοδίϊοι ἰὰ αοἀ 4]0η9 
([βδϊκὶ, εἐ αἰ.). Βαϊ εἐμἷ8 οοπσοριΐοῃ δηᾶὰ ἀδϑὶρ- 
Ὠδίϊου 8 ποῖ 6 Ὀγουραῦ δΌουϊ ὈΥ δὴ αὐδίγαοίϊοη 
ἔτοιῃ 89 ἀρρεαγαποεα οὗ δὶ, ΠοΡ ἀοοθβ ἰὲ βρυϊῃς 
ἵγοτῃ ἃ πιεγείψ δυδγεοίίος ἴταταο οὗ ταὶπὰ δηα ἔθοϊ- 
ἵπα, θυ ὁ οτἰ κί παῖθα ἤσουλ ἃ Κηον οᾶρο οὗὨ (86 ἐε- 
δεηίἰαΐ τεϊαίέοπ οὗ Βἷη, δὰ ἤθποθ (μθ οὐ)γεείξυο 
ἐγωϊλ οὗ [0 οἴδυβ 18 ἰο Ὀ6 τιδϊἰδίηθα. Ὁ ΕῸΓ 

Βἷ 09 Ἰ»η γεξῖνα βίδίϑϑβ ποὺ {89 σοηδοαύθησοϑ Ὁσὶ 

ΔΙνΑΥΒ ἰμ6 ἀρεῖ ση ΟΥ (80 δἰ, δῃ ἃ ΤΟΥ ΘΟ ΟΡ ἐδ6 
σοπίοχὶ 88 Ὑ60]1] δὲ (|6 οσδβδγδαοίες οὗ θανὶαὰ ὃχ- 
οἰαάδα ἐμ6 ἱπίογργοιδίϊοα ἐμαὶ (86 ῬΒβα]πιῖδὶ δοἢ- 
ζο68598, ὑμδὲ 0 ᾿88 βδῃπδὰ νὴ} ἐπ 6 ἀοδῖ ΟΥ̓ ἰὸ 
[8 δηὰ ἐπαΐ ἰμοὸ γἱ ζυϊθουϑηθαβ οὔ αοὐ ταῖσι θ6- 
ΔΟΙ20 τηϑηϊοϑὶ ; 8.680 τΟΣαδΒ ταδὶ ποὶ Ὁθ τοΐογγοὰ 
Ὀδοῖς ἰο ὑπὸ δουρὶ οδομίαϊηοα ἱπ [80 ῬΓΤΔΥΘΥΙ͂, 
Υ6 Ὁ. 1, ΟΥ ἴῃ (89 δοη οβϑίοη, γον. 8, Ὀὰϊ χηυδϑὲ Θ 
Ῥυΐ ἴῃ ἰδ οἷοδοδὶ οοῃηθοίϊΐοῃ τὶ 89 τΟΓᾺΒ : 
“βραϊηδί 60 Δ]0η9᾽ δπὰ ““ἴ86 67]}} ἴῃ Τἶη9 
6γγ68.᾽ ΙΕ ἰδ ποὺ ὨΘΟΘΒΒΔΡῪ (68 ἰο ἰπβογί {89 
ΜΟΡΒ : 4 ὑπὶ8 1 οοῃΐοδβ᾽᾽" (ΟἸ88., τοῦ θη ζ.). ΤΘ 
Ῥβα]εδὺ δ88 ὉΥ (86 σοηΐρβϑίου ἴῃ ΥΡ. 4 δ᾽ γοῦν 
γοῃουπσθα ΘΧοΟῦ868 δηὰ 56][-}0ϑιϊδοαίΐοι, δὰ ἰῃ- 
ἀοοα ὀν τ ἐμπουκδὶ τ ῖσἢ ταὶς ἰπο] 49 δ δὁ6-" 
Βαίΐοη αζαϊηϑί αἀοά, δἱ ἰδ} δβᾶπιθ {ϊπ1|6, Ι ΟΥ̓ΘΟΥ͂ΘΥ, 
ὈΥ ρΡυἱϊείηρ; κἷ8 δοὶ υπάον ὑπὸ μο8α οὗ δΔοίϊο. 8 60π- 

4 [ὈῬογοῦσῃος “ Α1] δἷη αϑ εἰν, ἰ5 δ τουδὶ ὈὉ9 δραίοδι Οοὰ, 
ΑΙ τοῦς ἀοῃθ ἴο οὐν ποίχῦον [86 στοὺς ἄοηο ἴο οὔθ οἕθ- 
αἰοὰ ἰπ {πὸ ἐἰτηαρο οὗ Θοἂ : 81} ἰοιρίΐης οὗ οὖν ποίσῃ ΟΣ ὅὍο 
ΟΥ̓ ἰ6 εἰκίπρ [6 ρμαγὶ οἵ βΒαίδη βραίηδιὶ Οοά, δηὰ δὸ ἔπεσ δ 
ἴῃ Ὡσ |ἰθ6, ἀοίδαιϊίης αοὐ δ χοοὰ μγρονο οὗ κίδοο τουσαγὰν 
δία. ΑἹ! πνουπάϊΐης οἵ δηοίμπον, Ὑποῖμον ἴῃ ον 
6 ἃ κῃ αχαΐηϑδ [ἢ 6 ᾿ΑΝαϑαθῳ οἵ Οοα" ΥΤΥὙΙᾺ61 Οον. νυἱϊ!. 12 : 
Μαῖϊ. χχυύ. 40, 45. θη ΒΘ ΘΓ : “ Ηον τσδὶ αν ἃ ατὸ 
ἐγοι Ὁϊοᾶ, ον τοῦδέ ἣθ ἤατο ὕροη βοϊσοὰ ὙΠ Βδμο δὰ 
κτὶοἴ, τ ἤθη 16 γοίογγο νας ὀύτλαν, ἴο Θοιὶ, θη τι Ὀτῖδῖι ἴθ 
ΒΔῊ ΟἾΪΥ͂ ἴΠ6 ἰτηαρθ οἵ σοά, ἴὴ0 ΗοὶΪγ πὸ, συ ἀθορὶγ τὸ- 
οι οἃ τπαἱ ἰ τΥ,-- 9 ραταοίοσσ δὰ οοϊηραθαίυπδῖο πα, ἴο 
“Ὡοῦ ᾽Ὧθ οὐοὶ δυσἢ 1 δη ΟἿ Υ το Ὀθηοῆϊδ, ψπῆὸ Ὠδπε ἢ] 
δὲπι ὡρ ΔΌΠ ἔθ ἀπδέ οὗ παι Παίοσι, δὰ βο οἕοῃ ἀοὶ]ἱ νοτοὰ 
πηι, δὰ Ὠδὰ 8615ὸ σίνοῃ Ὠἰπὶ [0 ᾿γοπιΐδο οὗ 80 κἰογίοι ἃ ζω" 
[το 1"--Ο. Α. Β1] 

ΟΥΓ θο0ι 



ῬΒΑΙᾺῊ 1,1, 828 

ὠὡπη ὃν Οοὐ, ὌΥ εοπαεηιπῖπσ ἀϊριδεῖ, Ὧθ6 ἐδ 
ζ0161185 106 Ῥύτροβο ἱὑμαὺ (ὴ6 σὶ  δουβηθ88 δῃὰ 
ῬΟΠ οὗὁἨ αοα Ββμου]Ἱὰ ὃθ ρῬγοϑοηϊθὰ δηὰ σϑοοξ- 
πἰξεὰ ἰπ ἔβοί. ΤῊΘ δρροᾶγδῃοο οὗ ἀοίῃβ ΔΙΨΑΥ͂ 
ψἱ Βυτηδὴ ὕγοοϑαοπι δπα οὗ ἃ Ὀἰνίηο ργϑαοϑιΐ η8- 
ἴου οΥ͂ εὐἱἱ, στ οι, ἸΩΟΤΘΟΥΟΡ, Οδ]νίη ἀἰὰ ηοὶ 
Δυὰ Βοτο, οΥὐἱβίπδίθβ τη 80} ἵτοσι ἰμ9 ἴδοί ἐμαὶ 
(δ6 δροδίεϊπᾳ δηὰ Ἰυὰρίης οὗ αοα 8 υϑ04}}} το- 
ἤεττοα αἰ γΘΟΙΥ δπα ἰπτο ἸαἰοἸγ ἰο ἴμ6 εοπάεπιη- 
ἵἕπς οταοία οΥΓἹ Ναίλαπ, σι οι ἰδ 8 δα τα ΐββὶ Ὁ]6 (0 
[08 Κ9 Ὧ80 ΟΥ̓ ΠΟΙ ΟὨΪ ἰὰ ἃ βοθοταὶ τῶ. ΟΥ̓ 
ξΟΌΓ56 18:6 ΤΟΐδυθησθ ἰ8 ποὺ ἰοὸ ἃ υάἀϊοἶα] ἡ ς- 
Ἰϑπὶ οὗ αοἀ αδδοϊυίϊπσ δὰ ϑδοουδοὰ ῬΟΥΒΟΏ, 88 ἵἴ 
86 τπιοδηΐηβ Εγ6 (μδὶ πῸ Οὔ 6᾽8 τι 16 ἰπὐυτοά 
πίε αοἀ Ηἰπιδ6] 7 186 ἰδ6 οδεπάοα ρόγβοῦ, δηὰ 
Ηὸ θοβίονβ ΗΒ σγϑθθ ὕροὸῖῦ 86 Ῥασϑοὴ ἯΒΟ ἰ5 
ἀεδοϊοπὶ (ΗΠ Σ᾿) ; 8.111 1088 18 10 οὗὨ 86 δρϑδκίῃᾳ 
δηὰ ἰηϊογ 8] ἠυάσιηοηϊ οὗ αοἀ ἱπ (Π6 οοπδοίεποδ 
οὗ πιδὴ (Ρ6  εἴἰο, Ηυρίο] 4). Τ6 Οχρυϑδϑίοῃ 18 
ἃ σεπεγαὶ οπ6, δηῃὰ ᾿β (8 ἴΔΚοὴ ὈΥ 86 Αροδίϊθ 
Ρδυὶ, Βοι. 1ἰΐϊ. 4, δῃὰ βοσυγοά ἔγοτι το δὶ Ί σρ6- 
ἰδἰίϊου δῃὰ τυΐϊβαδο ὮΥ 8 Ὁ] 16τ ὀχρι απαίϊομ οὗ ἰδ6 
ἔλοιβ οὗ 86 σ886. ΤῈ6 8680 8 μοὶ 6586 {18} 
δἰιετοά, δ μουρΒ Β6 οἰΐο5. ἔγοια 86 βερίυασρὶαί, 
δ ϊοῖ Β65 (86 ποιῃ “ὁ ἰπ ΤΊ πογάβ,᾽ ᾿πδίθαα οἵ 
(86 ἰηδηϊιγο, δὰ 885 ἰδίκοη ἰὴ ποτὰ 2] ἴῃ δο- 

οοτάδηοο ὙΠῸ ἰἢ6 8860 οὗ (μ6 ϑγγχίαο, ἱπ ἰδ 
Ἰοδλοΐης ΟὗὨ ““ΘΟΠαΌΘΓ,᾽ “ ΟΥ̓ΘΥΓΟΟΙΊΘ,᾽" ᾿ῃβίολα οὗ 
806 ρυτα,᾿ δηὰ 888 ἰδϑῆ [86 δοίΐγο “ἡυάφο"" 
88 Ῥϑεβῖυθ, Ὑ ΒΟ (Β6η, τὶ ἢ τοβροοὶ ἴο {815 Ρ88- 
56 οἵ πο Ῥβδπι, 86 ἱπίογρτγοίεσθ πῖτ {πῚ8 

δοποορίΐοι, ΤΟΙῸΡ ἰο ἰπ 6 οἴἑπσθ γΐσ ἢ 86 7411 οἵ 
8 δὴ ᾿ἰκὸ θαυ μδα ρίνϑη (ἘΤΡῚ ΤΌο υη- 
5.4] Ροϊῃιπρ οἵ Ἴ2313, 828 ἰδ0 ἱπδηϊεϊνο Καὶ, 

δΡ ἰο δῦ Ὀ6θἢ οὨο50ἢ [ὉΓ ἰδ 5αῖκο οὗἉ δἱταῖ- 

Ἰδσῖ!. οὗ βουπὰ νῖτ (86 ῬΑγ8}16} ἸΏΒ. 

8ιν. 11. εν. δ. Βοβοϊ]ᾶ, ἐῃ καὶ δ 
Ὀοτη, εἰς.---ΤῊ9 Ῥ581ηλ ἀο068 ποὺ γοΐεν ἰο δὴ δά υ]- 

(οτοῦβ δοϊΐοῃυ οὐ ἰῃ8 ρατὶ οὗ μἷβ τροΐμογ, οὗ 8 

εἰπίαὶ οοπαϊιΐοπ οὗ Ὀἰγι ἢ δορὰ χοποραίίου (158 Κὶ), 
Δ που ρἢ [86 ποτὰ ὈΓῚ" 18 ΚΘΏΘΓΑΙΥ ἀϑοὰ οἵ (δ 

Ἰυϑὲ οἵ δηΐτδ]8, θη. χχσχ. 41, χχχὶ. 10, ἱΐ 
ἸΟΤΟΙῪ Τοΐεγ ἰ0 ἀεδοεπέ ἤγοπι δἰπγμΐ ρατεπίς ( 0Ὁ 
σῖν. 4), δὰ ἑπόοτη εἰη μῖπεδδ, τ ἰοὰ σὶ τ 1(8. σι έ 
δηὰ ἰἰ8 γμὲπ ἰδ ὑγδαδηδιη 6 ἔγοσα ρΡδγοηίδ ἰο 68}}- 
ἄγοῃ, Ὁ Ιη68ὴ58 οὗ πδιυγαὶ ργορασαίίοη, 8ο (Βαὺ 
δὲν διὸ ἰπέδοίϊθα πὶῖῖ δία ὕγοτα ὑμοὶρ τοί ΒΟΥ Β 
ποῦ δηὰ ἔσοτῃ μοῖρ γουίῃ, ὅδῃ. Υἱ. ὅ ; Υἱίἶ!, 21; 
Ῥε. ᾿ν]ϊ. 4. 

Ψον. 6 Βοβοϊᾶ, Του ἀοιὶαμθαῖ ἐπ ἔσπιῖἢ 
ἐπ ἴδ τοὶ] 8, εἰς.---ἡῥἡἐἴηοο Θοἀ᾽ 8 ζοοὰ Ρ]ΘΔΒΌΓΟ 
δικὶ ἀοδῖτο 8 ἀϊγοοίοα ἰο α γα 8 Ῥγεβοηὶ ἱῃ {89 
Τεϊὴ8Β 826 ἐδ δοοὶ οὔ (80 ἰοπάογοδὶ {Ζ{ὲ6]1} 18 
(σμα]ά., Φόογοιιο, δα 5, Θοβθηΐυβ, 6]: 1Σ808), 

:- ἼΠο ΒΙΌΠΟΔΣΙ Ἡνοτα ἀγο  ὯΟ ΒΏΛΤΡ, δοουσγοίο 
ἐπα ΘΥ̓ΘΏΪΒ 88 [16 ΠΟὨδΘαΌΘΏΟΘ οὗ (Π6 Ὠἰγίπθ ογάοσ, 
πίδ 84 ἐὸ γλύκα, πώβω, πὸ ἱνίπο ρυγροδο. Τὸ ἴἴοῖὴ 
οτἀδαϊηοα πὰ κτοὰ οἵ ἀοἂ. γϑη πἷῃ ἐἰδοϊ, ἰἢ 81} 
[εοϊατίοηδ, ἐπουρὴ ἴΠ0 ὙὨοΪο χοϊὶὶ οὗ ἰὲ τὰ 

ἀἰὰ οἱ δον πηοορίγοϊ ]οδ Ὁπὲ ΟἿ ἰὼ οὨδηποῖθ ἤθυσι 
διὰ ἰο δκυύσοττο ἮΠ8 ρυγροδοα. Ηδθηςθ, Θοὰ ἰα 

ψΘ πο ῬΏΔΙΆΟΝ᾽ 6 ποαγῖ, (9 πανὸ μπὲ α ᾿γίῃ 
ἴῃ ἴο του οὗ [0 ΒΓΟΡΠΡΙ, ἴο ἀο ΟΥ̓] 828 τ} 84 
εἴϊν, δηὰ μὸ 11|κο. 6 τοῦδέ ποῖ ὀοχρεσῖΐ ἐπογοίογο ἐπδὲ 

Ἠδοῦτον τἰηά, Ρτοζουπαϊν ἰτηργοαδοὰ δ Ἢ ψὙὔῶ2ὸ τι [ἶπ6 
ξαῖ Ὁ γεροανεμιαίσμ οὗ τ πυοΐγνογδο, πὰ Ὀοποϊἀΐης ἰῃ ὁδοῦ ἐῃ 9 

[«[ὁ ΠΕΡῚ οἵ αοά, ὑσὲ αἰἰοκοῖπον ἀσόῦγπο ἤσοτῃ Ρδΐ]0- 
βορδίςδι δροουϊδίίοη, βου πᾶν ϑχβοί γ ἀοβηρὰ ἴον {{δ0]7 
ξν»ο ἀϊοιϊποῖοα Ὀοίοθη δὴ δοϊίοῃ υἱουσθὰ δα [Π 6 

ἘΕΕΚΕΕΕΒΕ, ἜΤΗ 

Ἰιοϊά, αἰπιοαῖ δα υδίίον οὗ οοῦτϑο, ἐμδὲ 
οἵ ἀοἀ;"".-Ὁ. 4. Β] 

ΟΥ, Βοοοτἶη ἰο δηοίμον ἀδε υδιΐοῃ οὐ ἐδ ποσὰ : 
ἴπ 1π6 δπἰἀΐηᾳ- 666, {παὲ 8 (9 88, ἴῃ (86 τηοϑί δ6- 
οτοὺ ἀθρίδβ οὔ 189 Βοδγὶ (Βερὶ., Β'γγίδο, δ ογοτηθ, 
ΑΌθη στα, Και μον, σαν, δηθὰ τηοϑὲ ἱπίογρυο- 
(0Γ8); 6 τησδί ὈΤΑΥ͂ {Ἰδὲ Θοἀ νν1}} πῆβκὸ Κπόνῃ 
ὙΠ Βα οδ ἴῃ ἰμὸ μἰἀάθη Ῥαγί8β. [0 ἀοϑθβ δοί τϑθϑῇ 
δεογεί τϊϑάοτι, δὴ ππάεογβίδηάΐορ οὗ 86 ἐγρίοαὶ 
δ6Ὼὴ86 οἵ (με ΟΙὰ Τεβίδιαθηϊς σογοτηοηΐοβ, ΟΥ 8 
ἀθοροῦ ἱπδί χα ἰπῖο ἐδ συϊάδποο οὔ Θοὰ, δῃὰ ἰηίο 
[86 βεογοὶ οὗ ἐμ δἰοποιηθηῦ (πιοϑὲ οὗ ἐμ οἱἀθν 
μι θγρυοίουβ, ῬΘΟΘΏΓΥ διϊθγ), θαΐ δοσογαϊηρ ἴο 
(μὰ δοσοῆΐϊβ δηὰ ἰδ δοηὶοχί, ἰδ δογγοϊδίνο οὗ 
γα, ἐμ φγαοίέοραξ τοίϑάοπι 97) ἰϊ7ε, ἰοῦ Θοά ἐκ 
9 πιδῖκο Κπόνῃ ἰῃ {6 πάθῃ ραγίβ, {ἰιηΐ 8 ἰὸ 
ΔΩΥ, ἰπΙΟΥΠΑΙΪΥ ἴῃ (δ6 λεαγί, Φὧοῦ χχχυὶ!. 86 
(ΒοΒβϑη., Ηϑηρβίθοτς, τοσθπΐ ᾿πίοσργθίουβ). [ὁ 
ἷδ [00 ΠΑΤΤΟῪ ἰο γοργὰ ἰγυ} 86 γα 7] 685, ΟΥ 
Β᾽ ΠΟΘΥΪΥ͂ πη ἐδ6 τον) ορο δὰ δοῃζοβϑίοη οἵ δὶ 
(. Η. Μίομ., ΤΟΙ οἷκ, εὐ αἰ.}; ἴοο νῖάθ ἰο οχ- 
Ρἰδῖῃ ἰ0 88 (8:9 Θ586}06 οἵ 81} ροοῦ (Πο οἰ(6). 10 
ἴδ {Π9 βίῃοοσγο πδίυγο δοσγοϑροπάϊηρ νὰ 8 
ἰάθδὶ, βο89 σὨδυϑοίο δηὰ το δ ὈΣ ΠΥ τηΔΥ͂ ὈΘ 
ἰσυϑιοα, ΟΥ (86 Υἱρῃίθοῦδηῃ 688 ἱῃ δοοογάδῃσα πῖι ἢ 
{89 Μ|}}] δηὰ σχοαυϊγοηθηίς οὗ Θοά, (ἢ ἰτὰθ 
τ θοῦΒη 688 ἴῃ σοηίταδί τὶν 1168, ΔΡΡΘΑΓΘΏΟΘ, 
ὈΥΡΟΟΥΙΒΥ, 908. χχῖν. 14; Ψυάμεβ ἰχ. 16: 1 Κίηρβ 
ἰϊ. 4; 111.6; 2 Κίημβ σχχ. ὃ: Ῥβ. οχὶν. 18 (Ὁ αἱ- 
γίη, Ηθηρεί. εἰ αἰ.). Το βυρροϑί(ἴοπ μαί 3, ἱπ 
ΠΊΠ.23, 8 Ὡοΐ πὸ Ῥχδροβί(οα Ὀυΐ (μ9 ἰμΐι1 4] 16- 
(60, 88 Τοῦ χὶΐ. 6, δὰ ἰδαι ἰὰ ἰ8 ἰπογοΐοσο ἕο ὃθ 
ἐγαῃ δ᾽ αἰθὰ : Ὀ68ο]ἃ, ἔδιι Του Ἰονοδί, οσοπδάσποθ 
(Ηἰ ἰσὶς), 18 ορροβϑὰ ὉΥ {6 ἴδεῖ {μ8ὲ 186 πογὰ ἱπ 
αυοϑίΐϊοι 8 υϑοὰ ἱῃ Φοὺ ἱπ (86 οὈΐδοίγ6 Β6ΏΒ6Θ, 
Ὀσΐὶ ΒΟΣΘ 8 ΔΡΡΙ1οα ἴῃ ἐμ δι Ὀγοοίγο βΒ6η86, α8ὲ 
88 ΠΌΝ, ποσὰ ὐρςλ ἰπάθοὰ 6 ἰγαπϑ)αιοὰ : 
“41 1688, Ὀαΐ ἰδ ΒΟΥ ἰδ ἰκοη Ὁ. Ηἰἰζί ας 88-- 
ΤΊΣ Ν, ἀρὰ (Ἀ18 δξαῖῃ ὀχρ᾽ δηθὰ δ8---πίστις, ἰπ (Ὰ9 

δι Ὀ)οοιΐνο Β6ῃ86 ; δηὰ 4]1 {818 ἴῃ (Π6 ἰηίογοδὶ οὗ 
(λ9 Βγροίμοβίβ ἐμαὶ ἃ Ῥχυορβοὶ βρϑδκβ Βεσγθ, ὃθ- 
ἴοτο τοῦ ἔμ 6.0 18 ΔῊ ὑποογίδίη Τυϊατο, ν]ΐο ἢ ΒΘ 
ὨΟΙΑΪΏΔΙΙΥ ἸΟΩρΒ [Ὁ (τοῦ. 10 ὁ. 12), Ὀυΐ τ δ} }γ 
ἀθδῖγοβ ἰο Ὁ6 ἰυτηοὰ ΔΥΔΘΥ (γογα. 1], 14), διὰ 
ΒΟ 88 ὈΘοοταθ αϊδαυϊοίεὰ δηά Ταϊπι-Βρὶ τὶ (6, 
Ὀοσδαδο ἐμ ῖη .Χ8 ὅδ Υὸ ἰυτηοὰ ουἱ ἀἰοτοηὶ ἔγοιι Εἰ 
δχροοίβδιϊοῃβ; γοί ΠΟῪ 85 ἃ Ῥγορδοί, οὐ δοοουὩὲὶ 
οὗ δῖ8 οὔἶδοῖδ] ἀπ γ, Π9 88 ἰο Ἰοοῖ ἰαΐο (86 ἕαίυγτο, 
δὰ 88 μοί γοῖ Ἰοδὶ 41} ἢορο;; ἤθῆοο {Π 6 8686 οὗ 
(9 Ῥαββδᾶρθ ἷἰΒ δαϊὰ ἰο Ὁ0: Του γοαυΐγοβί ᾿ἰἸκουν 89 
ἔγοιλ τὴ6 Ὀοϊἑ νης οοπἤάθποο, δηὰ ἐἰ15 τ }} 1 Ὀ6- 
θοτηθ ΡΑΣίδΙοΣ οὗ, ἰζ ΤΒοῦ χονυθδ]οδὺ (0 τὸ ἰδ θη 
ημΒ. 

ϑὲν. ΤΥ͂. γεν. 7. Ῥυσίῖν πὸ τὴ Ἀγ αΒΟΡ, 
εἰς.--- 9 ΟἹὰ Τ᾽ οαίδπιοηὶ βίδηαἀ-Ῥοϊη 158 ἀϊβοϊ οβοά 
ἴα (86 15οὐ ἐμαὶ {π6 πιέαπς οὗ γυν  δοαίΐοη τὸ 811}} 
ἀοϑὶ ηδίοα ἡσωγαίοεῖν δὰ πὶ πουῦ ἃ. Ρδτι οἷο οὗ 
σοι υΐβοη, ὈΥ ὑδμδὺ ὀνπιδοὶ, πὶϊ πο (Ὠ9 
δργίηκίτησ οὗ (86 τιϑθῃ οὐ ἰδπρβ ἐμαὶ δὰ Ὀθοοτηθ 
Ὁποΐοδη ὈΥ σοπίδοί πὶ ἃ οοΥρδο, Νυ. χὶχ. 6 
Βη. ; 18 84ᾳ., 88 ὙἯ6]1] 88 ὑμ0 δρυϊη]ηρ ΟΥ̓ ἐ.)9 
Ἰοροῦ, ἴον. χὶν., ψ Ῥεσϊουηθα, οορ. ΒΆΒσ, 
Βγτο ΟἿ Κ ἀθ5 08. Κυ]ίυ8 11. δ08.ὡ Τΐδ δἰαπὰ- 
Ῥοϊΐπηί, μβούγονον, 8 Ὀγοῖχθ (ΒΣΟΌΡὮ ὈΥ {πὸ ἵδοί, ἐμαί 
ὑπ 6.9 15 50 τηθη(ἴ 0} ΒΟΙΘ οὗ (ἢ »γέεδίϊν τηοαϊαἰΐοι, 
πῃ οἢ τψγ88 ογἀ αἰ πΠθα 85 νοὶ! [ῸΥ (Νἷ8 δοί οὔ βργίῃκ- 
Ἰὰς; 88 ἴον ἰδ) τοαδλίπσ οἴ {86 οἷοι ἷπρ διὰ Ὀ86}}- 
ἰὼ οὗ ἐἰοὸ Ὀοάγ, Ἰ᾿ἐκονν δ πηϑηιοηθὰ μοσθ, Ὀυὶ 

, | χβίδον ρυγὶ δοαίΐοη 5 ἐπι ρ]ογϑὰ αἰγεοιν ὕγοπι Θοά, 
δηὰ (80 ψαϑοΐηρς ἀοδὶ γα ποὶ ἴον ἐμ οοϊίηρς Ὀυὶ 
ἴον [6 Ρόσϑοῦ. [8. ὶ. 18 τρδῖίκθβ 180 οὗὨ Υγὁ0.. 7 ὁ., 



826 ΤῊΒ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ῬΒΑΙΜΕΗ͂. 

ἩΓ6ΓΘ ἐδ γοάηεε οὗ δβἷη ἰδ Ὀγουρὲ ἰπ σοπίγαδί 
αἰία (89 τολύδεπεεα οὗ δηον, ναὶ 18 οοοαϑὶοηθα 
ὉΥ ἐμ τηϑῃίΐοι οὗὁἨ μδηα8 βίαϊποὰ τὶ Ὀ]οοά, 18. 
ἱ. 18. 

γον. 8. ΦΟΥ͂ δΔη ᾶᾶ ρβ]αἄπ9484.-- ΤῊ 659 ΟΧΡΓΘΒ- 
δἷοῃβ ὥγϑαυθη Υ οομιθποαὰ ἀχὸ ΔΙΔΥΒ πδοὰ οὗ 
ἰομά αὐτιὰ {είν ταϑηὶ οϑίδίϊοιβ οὗἨ [0 (Ηυρζο]ἀ). 
ΤΏΘΥ δοσογάϊη μ͵ν ἀοϑίραδίο, ποῦ ἐμ εὔεοί οὗ ἃ τη 68- 
Βδ(9 οὗ Ρ6866 ἩΣπΐὴ 86 μοδγί, 88 ὈΥ {89 Ῥγϑδοῆ- 
ἴηρ οὗ σγαζα ἴῃ ἰμ6 τογά οὗ αοἀὰ (υύΐμθν, Οαἰ νη, 
βι167), ΟΥ̓ 6180 ἃ πιθββϑαρο ἩΪΟΝ ΟἸΥΘΒ ἸΟΥ͂ (ΗΪ- 
εἰς), αν 86 ἐαργεδδῖοπ οὗ 70, ΜΆΪΘᾺ ἰ8 Ὦθγο ρυδ- 
ἰωλεὰ ὃν λα δροδῖοῦ ἰαμδοὶῦ, δηὰ {ποΓΘΌῪ 
Ὀγουχδί ἰο ἃ θαυ, δπα δοίυ ΠΥ δοοοιαρ]} 8 6ὰ 
ὉΥ ἰπο ἴδοί (παῖ ὑπὸ ἀθοϊαταίϊοη οὗ ραγόομ τηδὰθ 
ἰο θανϊὰ τθτουρὰ Ναίμας, π ῖοι δὰ ἰδίςθῃ Ρ]860 
ἰβίογ ον Ἰοὴρς Ὀοΐογο ἰδ οοτηροδβί(οι οὗ (118 
Ῥβαϊτ, δη ἱμβογοίοσο οδῃποὶ ὃ9 πιϑδηὺ ἤογο, ᾿88 

ποίγαιθα ὅπ4}}γ, δἰΐονρ Ἰοὺ βίγυρσ ίθ δῃὰ οοῃ- 
ἰοί, ἱπίο ἐδ Ῥϑῃϊίθηῦ 8080], οὐσθὰ ἰο ἐμ ροϊηΐ 

ὙΓ6γ9 108 ἱίΘ0ΥΠ8) Δρργοργίδίλου. δηὰ βθ8]ηρ ὈΥ 
80 ΗοΙΥ βδρίειυ σὴ ὍΘ Βοροὰ ἔοῦ δὰ ἐπρ]ογθά. 
--ἰ [Βοῃϑθε4.---Ῥογον 9 : “ Τ 1.089 ΔΤ οὗ ΤΩΘΥΘΙΥ͂ 88 
Ηυρζοϊά βαγ8, ἱπδίοδαὰ οὗ (6 ἰιορατί, Ὀὰΐ 85 ὁοῃ- 
βιϊιαϊϊης (09 δίτοηρσί δηὰ ἔγδιπιο- νοτὶς οὗ (868 
Ῥοάγν, {19 ογαβιίης οὗὨ ἰμ9 Ὀοπθδ Ὀοὶπῷ ἃ ὙΟΙῪ 
βίτοῃ ἄρυτο, ἀϑηοίίες (9 ποδί σοι Ρ]οθ ῬΓοβ- 
ἐγαϊίοῃ, ταϑηίδὶ δὰ Ὀοαΐΐγ, βοο Ῥβ. νἱ. 2."- 
σ. Α. Β.1 

[ὕεν. 9. ΗΙἄο ΤΥ ἴ80ὁ.---ΤῊ 5 18. (9 ΔΤ 
ΐαοσ, ὑπὸ ἡιιἀϊοΐα!] Ἰοοὶς οὗ αἀοά, νἱά. ῬΒ. χχίὶ. 9.-- 
Ο. Α.ὄ Β.] 

γογε.10, 11. Α ρῦυσο ϑασὶ οσϑϑῖθ ἴοσ. σηθ, 
Ο Θοᾶ, απὰἃ ἃ πιἰοδᾶΐξεδι δρὶχὲῦ σΣΘΏΘῸ 
ὙΣΌΏ 1] τ16.---ΤΊιο Ρυχ μοδγί, (μι οοπαϊἑοη οὗἁὨ 
οοπιτα οι Ἡ τ ἀοἀ (8. Ἰχχὶϊ, 1; Μαίί, νυ. 8), 
ἐβ ἀοδὶ χπαἰθὰ ποὺ ΟΠ]Υ 88 ἃ μϑασὶ οἰδαηδεα ἴτοτῃ βίη 
(Αοἰδβ χυ. 9), Ὀαΐ δὖ {110 8819 {1116 88 ἃ πεῖσ μοετί, 
ὍΥ ἰδ9 ἴδουῦ {μδ0 1{ 18 ᾿πιρ]ογϑὰ ὕγομι 8 ογεαίίυα δοί 
οὗ αοά, ἴἔτουιι ποῖ κου ὶδο (86 γεπειοαΐ οὗ {μ9 
δβρὶ γι (Εσοῖκ. ἦν. 28) ἰο ἃ δίεαάξαξί Οῃ9 [8.68 Ρ͵866, 
ἐμαὶ 18 ἰο ΒΑΥ͂ ἰο 8 Ββρὶ γὶΐ Ξγηιν σγουπαάεοα ἴθ αοα᾽ Β 
ἄτϑοο, πὰ ὑμοΓΟΌΥ Ὡοΐ ΟὨ]Υ ἴθδυ]θ88 δηὰ οοηῇ- 
ἀεπὲ (Ῥε8. Ἰνὶϊ. 7; οχὶΐϊ. 7), αὶ 3γπι (Ῥ8. Ιχχυἱ1]. 
87). Υμδὶ ἰβ ἐπιρίογεα ᾿θγθ ἀοϑθβ ποὺ ζὸ Ὀογομπὰ 
ἐδδὶ πιὶοῖὶ 18 γοαυϊγοὰ ἰπ Ῥβ. χχὶν. 4; Ἰρούθονοῦ 
ἐξ ἷἰβ ργοριϊδοά ΌΥ (6 Ῥτορμοὶβ 88 ἃ σύ οὗ αοἀὰ 
(ἐσ. χχὶν. 7; Ἐσοῖς. χὶ. 19: χχχυὶΐ. 20), διὰ ἰη- 
οἰυάοβ ἃ ολαησε οὗ αἀἰϑροβί(ϊοη (1 δι. σχ. 9), 
ΟῚ ΡΥΘΒΌΡΡΟΒΕΒ δῃά ἷβ5 σοπάϊἰϊομθαὰ οὰ ρεπὶ- 
ἕεποο, δπὰ δἰ "9 βϑῖηθδ ἰπι|θ 8 δείέευΐης ἰωγπῖπι ὑπίο 
486 Ὀίνὶπο στᾶ690, 88 1{ 15 τη8 6 Κη τ ἱπ ΒΒ 0 »ΤΨΕΤ, 
ποὺ ἰο Ὁ9 οαδῖ αΥΥΑΥ͂ ἔγοια (80 Ῥσγϑϑθῆοο οὗ Θοά, 
ἐμαὶ 18 (0 Βᾶυ, υἱίοΥὶν τοὐοοϊθὰ (2 Κίηρχο χὶϊ, 28. 
ΧΥΪ. 20; χχῖν. 20: Φ96γ. υἱΐ. 18), ποὺ ἰο ὃθ ἀε6- 
Ῥτγῖνοα οὔ ἰιὸ ἘΓΟΙΥ Εβρι τὶ (18. ᾿χὶϊ. 11), τὶν 
οι αν μΒαὰ 668 δποἰϊπιθά (1 βδῃι. χνὶ. 18). 
ΤΏ οσοπίοχὲ 18 Ορροβϑά ἰο ἐμ:9 ἱῃηβογίζοῃ οὗὨ “"1ῸΓΣ 
οΥον ᾽᾽᾿ (Κἰ πη 1), μοὶ 1688 ὑμδὴ (16 οχρ᾽δηδίϊου 
δαὶ {818 8 1116 ῬΣΘΥΘΥ οὗ ὁΠ90 Δἰγοδαν οοπγνοσγίοά 
(Ὁ εἰν"). Ἐ 

4 [ῬΟΙΟΤΏΟ: “ ΤῈ6 ρΘΕ ΠΟ ΟΧΡτθδδοῦ σϑίθου ἐδ 9 ΠΟΙΥ ἤρα 
ΟΥ̓ [Π|ὸ ἢ Ὑ.Ὸ 88 ᾿ΐδ δ 65 ὀρθῇ ἴὸ ἔδο ἀϑρίῃ δῃηὰ ἰηϊα 
οἵ δπἴη, ἰεεἰ αὐ αἣν τεοπιοπί Ὧθ Βῃουϊὰ "9 ἰοῶ πὶ του ἘΠ 6 δι0- 
οοῦ οὗ [δὶ δίνίηθ ϑδρι γι, ἮμῸ τΔΒ [Π6 ΟὨΪΥ ΒοῦΌΓοΘ ἴῃ Ὠὲἐπὶ 
οὗἉ ΕΥ̓ΟΣΥ͂ κοοὰ ᾿πουμρῆϊΐ, οὗ ΘΥΟΓΥ͂ θαγιοδὲ ἀοοΐγο, οὗ ΘΥ̓ΘΓΥ͂ Ο0Π- 
αἴδηϊ τϑϑοϊτίοη. [{ [5 [26 ΟΥΥ̓ οὗ Οὴθ ὙΠῸ το δ, 86 Ἦθ 
ὨΘΥ͂ΘΥ πον Ὀσίοτο, [ἢ ἩΓΤΘΘΊΚΗ655 οὗ μἰα οὐσῃὶ πδίυτο, βῃα το 
δἰγοη βίῃ οὗ ἰθμρίδιίου, δὰ κ19 ποϑὰ οἵ Ὠἰνίηθ μον : δῃὰ ἴο 
Ὑ ποῖ ΓΠΟΓΟΌΤΘ ΠΟΙ , ΘΘΘΠῚΒ 50 88 18εἰ ἀοὐ Βῃου]ὰ 
Ἡϊπάγαν Η 8 βρ 1." -ἘῈ 16 θοϊῖοτ, μον Υοσ, ἴο χ οὖν αἰηὰ 

γωεν. 12. Ψι αὶ ]Πἔἐἔππς αρὲστίς ὉρδΒοΙᾶ 
110.---Τὴ τοΐθυθῃοο 8 ποί ἰο 8. ὑυ 66} οὗ συ ϊά- 
ἱπρ δρίγὶὶ (ϑορί., γυϊζαίθ, [βα]κί, οἱ αἰ.), ον ᾿ῃ- 
ἀδοά ἰο 8 τα βρὶγὶῦ (3 ὁγοῖιο). ΤῈθ τ56 οὗἁ 
ὑπὸ ΗΘΌΓΟΝ ννογὰ ἴὰ αυθϑβίϊοῃ ἴῸΓ 8 ροῦβοῦ ποῦϊο 
ΌΥ Ὀἷγί (Μοῦ χχχ. 16) οὐ ροὶ ἶσαὶ γϑηΐκ, τγ89 
Τοπάογθα ρΡο5810]6 ΟἿΪΥ δἴιον ἃ βοιῖϑδ οὐ ἰπίθστωϑ- 
ἀἰαίο βίθρβ. Τ8ο απ ἀδπιοπίαὶ τοϑαπίης 1θ8 48 ἰο 
189 Ορροβῖίο οὗ Ὀοίης Ἰο ΖΑ} ΠΘΟΘΕΒΑΣΥ͂ ΟΥ ΟΧΙΟΓ- 
Δ} Τογοοά, ἐμαὶ 15, ἰο ἃ Ὀοϊης ἀνίνοῃ ἔσομαι τ ἶπ 
ουὐναγὰβ (Εχ. ΧΧΥ. 2), δῃα Δοσοτά αν (0 ζογοιδ 
εοἰδέπσπέδε (18. χχχὶϊ. 8; Ῥβ. 1ἰγ. 8). Οταιηρδιὶ- 
οΔΙΪγ ἐμ 18 αρὶ τὶϊ οὗἩἨ τ] ρηθδδ σα ΟὨΪΥ ὉΘθΘ χϑ- 
Κατα θὰ 848 (μ9 βυ ᾽)θοὺ ποπιϊπαιἷνο, δὰ ἐμὸ 60]- 
Ἰονίης ΥΟΥῸ 89 ἴμο 8ὰ μον. ἴθι, (Βα Ὀΐηδ, [.Ὲ- 
μον, ἀοἷος, “. Η. Μίοϊι., δὲ αἰ.). Βαῖ ἴὲ 18. ἸογΘ 
ἴῃ δοοογάδῃσο τὶν {86 σοπίοχὶ οὗὁὨ (86 ῬΓΔΥΟΣ ἴο 
δάορι (89 ὀχρΙαπδίϊοι το 8 Εἶχον 86 δ πλῖ 55]- 
Ὁ1]6, ὑπαῦ 19 τοῦῦ ἰβ ἐ!ὸ 2ὰ τη486, τῦῶίι(! ἀουὉ]θ 
δΔοσυδδίϊνο, 88 ἀδη. χχυϊϊ. 87 (ϑυρὶ., Φογοῖηθ, 
Ηοηρβὶ., Ηυρΐο]ά, δ 6110280}). Ταῖ8 ρμᾶσὲ οἵ (89 
ῬΤΆΥΟΥ ΔΙοτ 5 ἃ ΒΒ} {80]0 ἐγαπ δἰ ἰΐοη ἰο (6 Γ011οὁνγ- 
λῃρ νοῦ οὔἐσαο Πδη- οὔ ογίηρ, σομρ. ΡΒ. χχυχίϊ. 8, 

ϑιν. Υ. ον. 18. 1 7}} ἐθϑοὮ, εἰο.---Ἴο ὁΡ- 
ἰαἰΐνο ἕοσαλ ᾿ἱποϊαὰθ8 δὲ ὑμ6 Βδῃιθ ἰΐπιθ {Π 68 ρεζέζέον 
ἰμαῦ ἈΘ ΠΙΔῪ ἀο 10 οΥ 9 ΔΌΪο ἰο ἀο ἴϊ, ργθβὰρ- 
ῬΟΘθ68 δοοου αἰ πρῪ (80 οοπδέφωμσποοα οὗ ᾿ἶδ ῬΓΑΥΟΓ, 
Β0 ὑπαὶ ᾿ξ 18 ἈΠΠΘΟΘΒΒΘΕΥ͂ (0 ΒΌΡΡΙΥ ““{Π 68 ̓ " νὴ 
οίίο, Ηεηρβί., ΓΑ. Υ. Τὴ9 Ὑγᾶγ8 οὗ ἀαἀοὐὗ 
ὍΓΘ Οἰἐ ΟΡ 039 'π Βιοῖ Θοἀ Ηἰμπ861} τὰ] 5, 
Ῥδυιϊου ἸΔΥΪΥ Ηἰβ ἰγοαίταθηὶ οὗ ρϑιηϊίοηΐ 5 ΠΏΘΣΒ, 
Ὑ ἷο 15 ἔδυογοὰ Ὀγ γοσβ. 14 δηὰ 1δ (ϑιΐ6.), ΟΚ 
ὑμοβο ογδαϊμθὰ οὗὨἨ αοᾶ, ἀροῦ νϊσὰ ταδη 18 ἰὸ 
γγ8}Κ, (πὸ σοτατηδηἀταθηίδβ οἵ αοὐ (Ρ6 ἤοίίο, ΗΡ- 
ἴε14), νυ ἰο ἰ8 ἑδυογοὰ ὈῪῚ Ῥβ. χχχὶϊ. 8 (Ηϑηρει.). 
--[ἈΑμἃ δίμμοε 588]} τοῖσι πηῖο 866. --- 
ΑἸοχδηρᾶοῦ - ““Ἴμὸ ΗδΌσον γϑγὺ 8 ποὐ ἃ ραϑϑίνϑα 
(ελαϊξ δ6 οοποεγί64) Ὀυὺ 8 δοίϊγο ἤογπι, δλαίξ ἕωγπ 
οΥ γείωγη ἰο {86 ογὰ, ρου δρδ τ δὴ δ᾽] βίου ἕο 
(89 χγοδὺ Δροβίβϑυ, ἰὰ᾿ὀ ποσὰ {89 ἯΠ0]9 Υϑοθ 8 
ἱηγοϊνθά. 866 δῦογο, ἱπ Ῥβ. χχὶὶ. 22. Τὸ ἐδπὶδ 
ὙΘΥΒΘ {860 }9 δθοπι8 (0 Ὀ6 Ῥδγίϊουΐϊδν δ᾽ υδίοα ἔμ 
οὔν βαυϊοῦγ᾽ δ τογὰβ ἰο Ῥοίοσ, Κο χχιΐ. 82.".--- 
Ο. Α.Β.] 

γον. 14. ΒΙ]οοᾶ- αἰ) 888, ἀονϊ γοὰ ἴσοι ἐμ 6 
δίοοαν ἀεεά, ρτγεδδθδὲ αὐ α δωγάεπ ἀροι ἰμ9 οΘοὩ- 
βοΐθῃσο οὗ θεν ἃ, Βοὶὴ ἰάθδβ τοΐηρὶθ νεῖ ὁ. 6 
δπούδον ἔγοαυ θοῦ Υ ἰὰ ἰμ6 Ἠοῦσον ποτὰ ψϑίο ἢ 
ἀδποίθδ ῬΥΣΒ ΡΥ ὈΪοοά ρουγοά ἴον ὉΥ νἱὸο- 
ΙΘΏΟ6Θ, 6. 5. Ῥ88. ἰχ. 13; ονἱ. 88. 76 ργαψεγ 7οτ 
αεἰίοογαποα Βϑοταβ ἴὸ ἰοδὰ ἰο ἰμ9 ἰδίου βἰζηΐϊδοι- 
ἰἰο. Τθη τὸ Βᾶγο ἰο ἐπὶ ηκς οὗ ὁ βοϑίῖ]α δοί ἀΐ- 
τοοὶοα δραϊηβὺ {110 ῬΒδ] μαϊϑί, ἃ τηυγὰον οὗ {116 ῥσο- 
Ῥμοῦ μι ῖο ἢ Μγ͵88 ἴο 0 ἔραγοὰ (ΗἰϊΣὶ κα) ἔτοπι πιϑα 
οὗ Ὀἱοοὰ (8. ᾿ἰχ. 2), οὐ οἵ δ β8ι}}} ασίβοσς οδιι- 
βίου οἵ Ὀϊ]οοὰ πδῖ 90} 88 ὀχρϑοιθα ὈΥ (9 Ῥ6ο0]19 
(ΟἸβδιβθη). Βαὲὶ ἐβὶβ ραβδίυθ γϑίοσθμοθ οὗ (ἢ 9 
ψορὰ 1βΒ υπυβὰδ), 80 (μδὺ ἐμ} ῬΤΑΥ͂ΘΟΡ Ὁ. ἀοὶἶγοΥ.- 
8Ώ6Θ ἔγουῃ ᾿ππρομάϊηρ ἀοδί (ΡΒ. χχσὶϊ. 19) δ- 
ἔοτἀάβ ἢὩῸ ῥδγα}}161, Τὴ6 ἀοἸγογαηοθ ἰ8 ΣΙ ΟΣ 
ΒΌΘΙὮ δὴ ὁπ ὙἘῖσἢ ἐδ ῖζ6 8 αν (Π6 ῬΒδ]ἶδὶ (Ρ8. 

οἵ Ζοδόγαῖι, δὰ ἩΜ118ὲ ποξ οουδηίης οὔτ δεϊϑηςἝ οη "ο ἐδπῖδ. 
ψοΣ ϑῖ 1{ 6 ἐἾ16 σϑηΐγα! ἐπουρῖ. ΤΗΐα ΗΟ βρίτὶς μα ὕδθυ, 
Γτουδ]οὰ δηὰ πουηάοὰ Ὁν αν 5 ατολῖ κίη, δηὰ Ὧθ ψῶϑ ἐὰ 
ἀδληρονῦ οἵ πανίης ἰδ ΗΟΙΥ βρίτγὶς ἐδ κθα ἔγοῖῃ Ὠΐπι, δ ἐὲ κά 
Ὀθδὴ ἤγοτῃ βδηϊ, δὰ ἢθ μἰ861{ Γαϊοοῖρα ἤγοπι 16 ΔΏΚΤΥ ῥγο- 
8θΠ09 οὗ ΦοΘΠονυλῆ, δὰ βῃοῖποῦ δοίη ρα ἰπ δ 8 δοιὰ. Ηθ το- 
8268 Ἠΐο οἶἶοῖαὶ 85 τ|οῖ! δα Η18 ρμγίναϊο βίη, δῃά 115 σοὶ δπὰ 
ΟΥ̓ σουδοατοῦοθο, δηςἷ τὲ ἱπιρ] σία ἃ Ρῦγο θασὶ δηά 
βίον ΐακέ δριγὶΐ, Ὧ6 ὈΓΑΥΘ [δδὲ ἢΘ ΤΔΑΥ τοτηδίῃ [ἢ ἐδ 6 ῬΓΟΒΘΏΟΘ 
δηὰ ἴαγοσ οὗ Θοὰ, δπὰ γοϊαίη δὰ θη ου ἐμο [οἷν Βρίτίε, κα 
18 Υ τΝ ΠῚ πῦϊο δ 86 Βαὰ Ὀόθῃ δοοϊπιϑὰ ὈΥ͂ βοιηυοὶ.-- 

Ὅροι ἐδ ΗοΙγ δρίείξ βίοι θαυ ὰ μοαϑυδδοὰ δα 1ῃ9 δποίηϊοὰ | Ὁ. Α, 
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χχχίχ. 2) ἤγοτῃ 9 Ὀ]οοὰ ἐμαί 6 88 δμῃοά. ὅπ 
ΟΝ ἰδ δεῖ σϑδῃθποὶ 6 υπάοηθ, διὰ οδῃ Ἰοδαϑὶ οὗ 
8}} 06 ἰογχοιέθη ὈΥ͂ ὑἰμ6 μοὶ θα Εἰμιβοϊΐ, (Π 9 6χ- 
ῬΓΟβϑ: 05. ΤΕ ΒΕ ΥΟΙΌΥΒ ἰ0 {80 οχρίαίίοπ δοὰ 
ἰοτρίγθηθαπ οὗ σωΐέ, ΌΪΘΝ 8 γούουσοά (0 596}6- 
ΤΑΙῪ ἴῃ ἐκι19 Ραδ]ω. Τὸ οἰ ρα ας οὗ (89 1άθα οΥ̓͂ 
»Ῥπεπιβλπιεπέ (ουθῃ ΌΥ̓ Ηϑημρϑὶ. δαὰ Ηπρζ6]4) οδα 
ΟὨΪ πονῦῖς οοπΐμδίοη, δ μου ρσῇ ἴθ οὐΓ[ ἰἰ δηὰ 
ΤΟΙΒΟΙΌΓΘΏσΘ οὗ ἐπ γοδιθηὶ 8, ΔΒ 2 ἤλπι. χὶϊ. 9 
δ. ; θη. ἰν. 10; ἰχ. ὅ 5ᾳ., τυϊχῦ ἀνα ῖθη δὰ 
δυᾶτροη [89 σοηϑοϊουβῃ 688 οὔ ρυ]].--- Τὰ τὶ 
θουδη 688 οὗ ἀοἀ ἰ5 ποὶ ἐδαὶ ἰορογοα ΌΥ ζγϑοθ 
δυὰ οἰδηροα ἱπίο Ἰμ ΣΟΥ (Ὁ α]νίη, αοἷον, ἐέ αἰ.), 
ΟΥ ἐμαὶ Ὀοβίονοα ἀροὰ ἰδ 5'ΠΏΘΥ ΟΥ̓ ζΥ8690 υ. 
ΗἩ. Μίοι., Βι16 0), θὰὺ (μαὶ δἰιϊγϊθαΐο οἵ αοά, Ὁγ 
τἱγίαθ οΥ̓͂ ψΒίου Ηθ μἶνοϑ ΟΥ̓́Τ ΟὯ6 ιἷβ ἀτ|68, 
ΘοΡ. 1 Φομπ ἱ. 9 (Ηϑηρβίθμθγρ), (μ6 ζθθογαὶ 
Ῥτϊποὶρ]ο οὗ (μ9 Ὀίνιηθ ζονογηπθηὶ (Η υρ[6]). 

γεν. 16. 16 ορϑηΐμα οὗὁἨὨ ἰδ9 1ΐρϑ 58 ποὶ 
ἸΔΘΓΟΪΥ͂ 8ἃ3 ἃ ΘΟὨΒΘαΏΌΘΩΟΘ οὗ ἰδ ἔοτρίγθηθδα οὗἁ 
δἰπ9 ἴῃ σοί γαϑί τὶ (Π 9 5ἰΐθηθο οὗ (86 Δηχί ον 
οἵ δἷπ (Οαϊνὶπ, οἷον, Πθηρβίθπθοσρ, ἐέ αἰ.}, Ὀυϊὶ 
δι (86 889 ἰΐπιθ 88 δὴ δοὺ οὗ 6ἀοἀ, πιϊδῖὰ ποὶ 
ΟΕΪΥ͂ ΟΡΘἢ 8 ἰδο πιοαίϊι οὗ Ηΐ8 Ῥσορβοὶβ δῃὰ δοῃδο- 
ογδίοϑ {πον 108 ([5. 1. 4 Βα. ; Εσοϊς. Σ. 27; 
Αἴρο8 ἷν. 18), Ὀυὰϊ ΠΚοΥσὶβ6 ΤΟΥ Ϊκ6 ἐμ ΚΙ. ] 688, 
δι ἰηνοῖζο5 (9 δοης οὗ ῥγαΐδβο, Ῥεβ. χὶἱὶ. 9: χὶϊχ. 
ὃ; ἰχχὶ. 16 (Ηαυρίε!4). ΤΠὶ8 ἐδ, δοοογάϊηρς ἰο 
ΥοῦΒ. ὃ δὰ 12, ἃ γολοϊοἶπρ ποδὶ, διὰ βϑϑιηθίμογθ- 
ἴοτο ἰο ῬΡΓΟΒΌΡΡΟΒΘ ἃ σίῥαά ᾿Ἀθδτί. 

γοτβ. 10, 17. Α Ὀχοϊεθὰ Βοαρὶ 8 ἀοεὶχηδίοα 
85 (11 6880π181 (ἰης πὰ {πὸ οβογίηρ γ9}}- "]68- 
δἰης ἰο ἀοἀ, διὰ ἱπἀοοὰ ἐμ 2], μ8ὺ 18 ἰο Β8Υ 

ξδοτίἤοοδ, ἡγἷο ἢ ποτὰ πῃ δοοογάδησδο Ὑὶ δ 9 
ἷν ποίίμον οδοσίης ἰπ σΘΏΘΓΑ), ΟΣ βἷῃ οδονγίηρ ἴῃ 
Ῥαυι σαν, Ὀὰΐ σοπδβίδηϊ ἰμ6 μΡόδο0 οδογίῃρ 
Ὀγουρδΐ ὉΥ (056 αἰγοδὰγ οχρίδἰϑὰ δῃὰ ᾿υδιϊβοά, 

ἴῃς ΟἿ δὰ ἐδ9 ἐμδηκ- οδοσίης ΠΠΠ. Ὑ͵Ὑὸ 
τουδὲ Οἱ ΓΟ τοὐοοί 80 ὀχρ]δηδίϊοι ἐμδὲ Ῥοπέξοηοθ 
λαε ἰαζεπ ἐλ ρίασε ῳῇ ἐλ6 εἰπ-οὔετίησ, διὰ ἰηάοοά 
ἴα (9 Ῥγοβοαὺ ο886, ὈθΟδῦδο βισῖὶ δὼ ᾿ηἰθηί ὁ. 4] 
ἰγδηβάτ ΒΒ 0 88 ἐμαὶ οὗ θαυϊὰ δχζαΐηβὲ Βαδίἢ- 
διοῦδ δηὰ ὕ συλ, δ᾽] οτνϑὰ οὗὨ πο ἰοκαὶ βἰη- οὗδοτ- 
ως (ΒΔ ὈὈΐη 8, ε αἰ.), πα ΐσι συ 8 [86 ΠοΡΥο οἴ (89 
θη ἶγ9 Ραββα ζο. Το ᾿πϑαπιῖϑ8᾽ Ὀ]9}988 οὗἉ (Βὶβ ἰῃ.- 
ἱεσρτοιδιίζοι 18 Θοπγπιθα ὈΥ͂ (86 ΡΔγ8]}16] τηϑαϊΐοι 
οἵ νυτηὶ οἴετίηρ ΓΠ]}), ὮΥ (μ9 οὔονίης οὗἨ πΒ1ΟᾺ 
δ τοποιγοᾶ ἀογοίϊοη ἰο αοἀ δῃὰ Ηἰ8 βουυΐοο γγ885 
[161}1ὁὰ. Βαϊ 1 ἰδ ποὺ ΟὨ]Ὺ δαϊὰ ἰμαὺ πὸ ρἰδὰ 
ἐδδηκίαηοϑ5 [00 ἰμ6 ἀθ] ἰγΟΓΘΏ66, ἕδνον, ἴου- 
Εἰνοηοβ8 οὗὨ αἰπβ, ὀομθδ ἴτοιλ ἃ, Ὀσόῖκοη Βεαγὲ δα 
(9 σοπάϊίϊοπ οὗ βαϊναίίου (Ηἑ εὶς, θ 91 10Σ86}}), οὗ 
τοδί 8 ΘΟΠΒΙΔΗΓΥ αἀοοοπραπίεα ὉΥ͂ 8. Ῥαϊῃ οἢ; 86- 
οοπηί οὗ δἰ (θ)6 οἰ(6), το γ͵88 δὶ {89 βϑιηθ 
ἔἶἰπιθ 8 ἸηΘΑϑΌΓ͵Ο οὗ ἰδ 6 ὑπ Κ] 0 58 705 ἢ) 6 ἴο᾽- 
Εἴτοη 88 οἵ 5'π5 (Η ϑηρείθηθον). Τ86 Βεατὶ ἰύ- 
8017 15 ἰ.:6 οββϑῃ αὶ (κἰπρ ἴῃ 4}} (89 δδοιὶ ὅσοϑ οἴ 
ἰδδηϊκερι νης. Τὸ Ὀτίηρ (818 18 ποὺ {8.9 ΟἹΪΥ οἵ- 
ἰοτὶρ νὰϊοῦ αοὐ ἀδιηδηάβ αὐζοσ 89 δογοχαίϊοη 
οὗ ἐμὸ Ῥτγορ ἐἰδίουυ βδοσίῦοθ, Ὀθοδαδο πὶ ἰἰ {ἢ 6 τηλῃ 
ἀδηΐε5 Ἀἴπι86]7, δηὰ δοδπάἀοηΐηρ ΒΥ ταοσὶΐ οὐἉ Ηἷβ 
νη, ἰωρίονοβ ἷβ8 θη ἶγο βαϊγδιίίοη ἔγοπι ΘΟ 8 
ξτδ690 Δ]Ίοηο ἱπβγουρᾷ ἔδίιμ ((Δ]ν}}) ; ἴ{ 8 {π6 ϑίση 
(δαὶ σγαοθ λαε ὅτοζοη ἐλα δεατί, δηὰ ἐμαὶ ἰμο ζδ- 
γοτοὰ ὁη6, ἴπ ἰγὰθ Βα], γοχαγὰθ εἰπιβοὶζ ὑπ- 
ἙΟΥῈΥ οὗ Ἡδδὶ αοα δ88 ἄοηο ἴο δἶτη, απ. χχχὶϊ. 
10: ἴκὸ νυ. 8. Τδὸ εἰδίεπιοπί οὗ Ψοβϑῆυδ Ὀ6η 

ἷ, ἱπιρατίοἁ ὉΥ 6] 286} ὕγουσι (9 Ταϊυὰ 
δΒεαιηξοὐτίη 48 ὁ., ἰ8 γοϊδιθοὰ στὰ ἐπὶ: δὲ ἐδ 

ἐπι ὙΒ6η ἐδ ἰθηρὶθ γἯ859 δίαπϊηρ, ἢ6 80 
Ὁσουκπὶ ἃ Ὀαγηϊ-οδοτντίπα τοοοϊγοὰ ὑπὸ γοναγὰ οὗ 
Βασι, δῃἃὰ [6 σγὰο Ὀγουζδί 8, τηοδί- οὔσης, (ἢ 9 
ΤΟΝ Ια οὗἁ βυοῖ, Ὀυΐ {16 Βυπιῦϊο ἰβ ἰο ἴπ9 δοτὶρ- 
ἔυγ 986 88 0526 Ἧ80 Ὀγουρλιί 41} [9 οὔ οΣΙ κΒ αἱ 0006. 
Ηονόνον, ὑπὸ ΧΡ Δ δίουΥ δα ἀϊοη ἰο γον. 17 ἴῃ 
[γϑα, ΤΥ. 17 δηὰ ΟἸϑηλθηβ ΑἸοχ. ρεϑάδρς. 11. 12, 
εἰνοβ [6 Ῥγοβοῃὸ βἰδίϑιχοπέ 8. ΒΟΙ ΟὟ δί αἰ οΥθοΐ 
ἰΓη : “Α ΒΑΥ͂ΟΥ νη0}}- ρ]οδείηρ ἰο αοά, 18 4 μοασί 
ὙΞΌ1Θ ῬΥΔ1565 Ηΐπὶ 0 ᾽ 88 δβιρϊίίθη 1ἰ, Μοχθ- 
ΟΥ̓ΟΡ, ἰΐ 8 ποί ἰο ὃθ Ἰοῖν ουἱ οὗ σοπδίἀογδίϊος ἰδὲ 
γό. 17 ὃ. Ἰοδὰβ Ὀδοῖκ, ποὶ ἰο ὑῃ9 πιέαπδ οἵ ἔοχῖτο- 
688 οὗἨ δβ'πβ, Ὀὰΐ ται 6 ἰο ἰδ 6 διδ)εοίίυς Ῥγογοφαῖ- 
δἰἰ6 απαᾶ οοπαϊίίοπ οὗ ἱϊ, τ ΐσ (Π6 Ῥπα]αϑί, 811}} 
ὑπρίοτίησ “οτσίσεπεδδ, ΟΧροτίθτ 668 ἦπ ἈΪ Π186] 88 8 
ῬΘΥΒΟΙΔΙὶ οομαϊίῖου οὗὨ ποτ, δηὰ ἰο (18 απϊ68 8 
ΒοΡΘ, τἷο ἰῃ 18. 1νἱΐ. 1ὅ 18 βοα]ϑὰ ὈῪ (ἢ Θοῃδβο- 
Ἰδαίου οὗ μ9 ργορ΄εεν, ἰμαὶ ἀοἀ ν}}1 ἑακο υρ ΗΪ8 
8θοάὁ ἰῃ δυοῖ μοδυὶβ 88 (8689. 

ιν. ΥἹ. Ἄογθ. 18, 19.---)ο κοοᾶ, εἰε.---Τὴ9 
Το δΥΐ ᾿846 ἰπ ἐπ Ῥγουΐουβ γϑυ89 6805 8 ἰ0 
ΘΟΠΘΟΙ͂ΤΘ οὗ [6 “96 οὗὨἉ [18 γΟΥΒΘ ἰῃ [86 Βρὶ Σ᾿ 8] 
δὰ Νὸν Τοβίδιηοοϊ δοῦ8ο. Βαί (μὶβ 4068 ποί 8]- 
ἸΟῪ 5 ἰ0 ἐχρίαϊη ἰΐἷθ Ῥαββαζο ἰῃ ὑδ6 ἰγρίοδὶ ΟΡ 
Μοββίδηΐο βθη86 οὗ (80 Βρὶ γἰ(ι1.6] οἱ Βοαίίϊου οὗ (89 
οοηρτομδίϊου (ΕἸΔ..), ον οὗ (8ο Βρί γί.) Οἴου ἢ ρ 8 
οὗ Ζίοη ὈυΪϊΠ ὉΡ αρδὶῃ οὗ Ὀγόκοη δηὰ γοϑιογϑά 
ϑανίϑ (81:196). ον. 19 σρϑδῖκβ οὗ γεαὶ ΟἹ]ὰ 17)98- 
ἰδιαθηΐ οδοτίηρδ, δὰ ἱπάϑοὰ δραΐη οὗ ἰλαπζ-ο}Ὁ- 
ἔηρα, ΘΒΡΟΟΪΑΙΙΥ δομδίβίϊπᾳ οὗ βδογίἤσθ οὗὨ Ὀὺ]- 
Ἰοοῖβ, τοὶ ΔΥῸ ἀοβίσηδίοα ἀἰ ΓΘ ΟΕ 88 Ὀυτπὶ- οὗ 
Φογίηρβ, δπὰ Ὁγ ἐμδὸ πορὰ Ὁ, ποὺ δ Ῥαονίοσς 
ἐμβαερώνον Ὀυέ, ἴῃ δοοοτάβϑηοο ὙΠῸ ὑδᾶᾳο, τολοῖδ 
μγπί-οὐεγήησε, (μαὶ 18, 856 οἴου (8 ΒΊΟΝ ΟΓΣΘ ἰο 

Ὧ6 οπίἐγεῖψ οοηϑυμπιοά, δηἃ ποῦ δρΡρδυθῃΐ ποὶ 
(9 τᾷοἷθ γοροίδὈϊο οουίηρ, [ογ. νἱ. 1δ, θὰ (μαι 
ἰδοπ σαὶ πῖθὰ (μ6 Ὀατη -οἴδοτίη, 1 ὅδια. Υἱὲ. 9, 
οὗ πίοι (δ ΟἸἾΘΤΟΣ ἀϊά ποὶ γϑοϑεῖγο ἃ Ῥεαγὶ 88 
1800 ἀἰὰ οΥ̓͂ (0 δλείαπιέηι. ΤΏ ΘΒ6 βδουϊῆοθθ, (6 
Ῥβαϊ ἱβί ἤόγοβθθθ, σουϊὰ Ὀ6 Ὀτουρλὺ ρου {86 εἷ- 
ἰδ δέου ἐμδί αοἀ ἴῃ Ηἰβ ἔδνον δὰ ἀοπϑ ροοά (ο 
Ζίοι, δη ἃ Ὀ011}} ἐῃ 6 γνὰ}}8 οὗ Φ δ γ βαϊοπι ; δηαὰ 8 
ῬΤΆΥΘΡ 18 (Πα αοἀ ΤΩΔῪ ἀο ἰμΐ8. ΤΏΉΘΤΟ ἰ8 ποὶ 8 
ΒΥΪΠ40]6 ἴῃ (80 ἰοχὶ ἰο ἰηάἀϊοαίθ ὑπ αοἀ᾽ 8 στϑοθ 
88 ἰυγηθα αἀσαίπ ίο Ζίοπ, ψ πο σπουἹὰ ᾿γοϑυρ- 
ῬΟΒΘ δὴ ΔΡΟΒίδβυ οὗ ἴδο ρεορίδ, οὐ οὗ ἃ τοὐμ απ 
οὗ ἰμὸ νὰ} }8 σι ἰσῃ Βαὰ Ὀθθη αεεδίγοψεα, ὈῪ ΜΘ 
ΟἰΓ ΟΡ (μὲ8 δομοϊυάίηρ δίγορῃ!θ ΟΥ ἰδ9 ψ 0190 
Ῥβαϊὰ που] θῸ ργοβϑϑϑὰ ἰηΐο ἐμο ἔπη οὗ ὑδο 21- 
ἐϊ. Τ8ὸ δ ΠΟΥ 888 Βροϊκθῃ ΟἿΪΥ οὗ μὶ8 οἱοῆ σα]: 
δ'ῃ 66, ΒΟΥΤΘΟΥΘΥ, ἣ0 δ848 πιοῃϊἱοποα 118 σΟΠ Θοί 0. 
τὶν πΐγνοσβαὶ λωπιαη δίηζωΐποεδ, (ἢ 6 ἰσδῃϑὶ Ἰοὴ 1 
(89 ῬΤΑΥ͂ΟΡ ἰο ἐπίεγοεδδίοη ΔΒ ὈΘ6 ΒΟ: ΘΗ Υ 
Ῥτορδατοά. [1 μὸν αν 18 (δα μοι ϊοποτν, ἰΐ ἰἢ- 
γοῖνοθ πού ΟὨΪΥῪ δὴ οχίϑηϑίοπ οἵ ὑπ Υἱθὺγ ἴῃ (86 
αἰἱγοοίζοη οὗ Ηἷβ γογαῦ ᾳἴδῆσθ ἱπ ζοποραὶ, Ὀαΐ ἴῃ 
Υἱὸν οὗ ἰ89 ἱπτοαιοῃΐηρ, 2 ὅδ. χὶϊ. 10, Βὸ τιυδὺ 
ἴοδν (μδύ 61} σου] δοπιὸ ἔγοπι ἢ͵8 β'ῃ; ὍὌροη (ἢ9 
στ οἷ9 ποίΐοπ (Η θη δίθηθογ), δπὰ ἐμογοίοτο ἴδ] 
1 πι86] ἐπ ρο]]οἃ ΘΒρθοΐ ἢν ἴῃ ἰδ ῬΥΑΥΘΥ ΤῸΓ Ρ6Σ- 
8ΟΏ8] Ρδγάοῃ, ἤπΑῪ ἴον σοπδίαπί ὁπἠϊδιίίοπδ οὗ ἢ} 
Ὀινίπο ἤραντο ἰο Ζίου δῃά 726 υϑαίοι. Τὴ6 διρἐἰά- 
ἑησ οὗ 86 νγ4}}8 15. ἰῃ σοπίγαβὺὶ τ (6 ἐέξαγὲπ 
ἄοισπ (ῬΒ. Ἰχχχὶχ. 40), δῃηά ἱῃμοϊυὰθϑ (9 ἱάοα οὗ 
αἀυγαίοι διὰ ργεδογυαίίοπ, ῬΒ. Ἰχχχὶχ. 88αᾳ. Τμυθ 
{89 βίδίϑιηθηῖ 18 ὀχρὶ αἰποὰ νι μουὶ αἰ ΒΟΥ ἀπά 
Μἱυμουί 1.8 Ὀδΐης ὨΘΟΘΒΒΔΤῪ ἰοὸ τορασὰ ὑπὸ Ὀυ1]ά. 
πᾳ οὗ [89 ψ4}}8 οὗ Ζογβα θη σουπὰ δθουΐ ὈΥ 
ϑοϊοτμιου, 1 Κίημϑ ἰἰϊ. 1, 88 (6 υ] τ οπί οὗὨ (δ 8 
ῬΓΔΥΟΣ οὗ θδυϊα.---Τ οτα 18 Ὧ0 ἱποοπδίδίοσποεν σὶὶ 
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γ6 Ὁ. 16, 88 080 ΒΌΡ Οδ6 ἮδΐΟ τοραγὰ ἰδ οἱοπίῃρ 
6 0968 8ἃ8 ἃ ἰδίαν δἰϊϑπιρὺ ἰο ζοϑίογο ἱμ6 οβοσί ηρδ 
τοὐοοϊοα ἰῃ τοῦ. 16 (Κῦὔϑιον, Μδυτγον, Τβοϊθο10), 
οΟΥ ΠΟ δΌΡΡΟΒΟ (δαὶ τον. 16 τη ΤΟΥ δΑΥΒ ἰδ δὶ 
αοἄ μδ8 πο ρίοθαβυτο ἴῃ ἴμ9 οἶον ηρ5 ὙΒὶ ἢ ταϊσεὶ 
δΘ ὈὉτουχὰῦ ἀυσίηρ ἐμ οχὶϊο ἴὰ ὑπ9 ποδίμθη ᾿ἰδηά, 
δἷποθ ἰδ 9 ΟὨἿΥ ϑαἀτ 581 01] οἷδοθ ἴον {89 Ὀτγίηρίηρ 
οὔτ ἰτὰο δηὰ ἰομα]ὶ οὔου  χ89 ν͵ὲὼ8 ἐγ ϑδίοιῃ (18. 
χχχυΐϊ. 7), Ὑβοτο {6 δι ον (μ0 γϑοϑίογδί! οι οὗ [89 
οἷν (Π6Υ δΒΒουϊὰ Ὀ6 Ὁτουρδὲ ἰπ (ἰμ9 ἰσὰ δηὰ ῥτο- 
ῬΟΥ ΠΙΔΏΠΟΡ (Ρδυ]αβ, θ)ὸ οί(ο, Ηἰιχῖ ας). ΑἹ! 
8686 Βρροϑί( 1005 8Γὁ 88 ππίθη 8 Ὁ]9 88 {πΠ0} δ2ΓΘ 
ὨΠΏΘΟΘΒΒΑΤΥ. ΕΓ ἰὰ ΤΟΊ] ΟὟ 8 ἔγομι υϑτ. 17, τ ΒΘΥΘ 
ἐμο οὔετγίη 8 γγ6}}- "]ϑαβίης ἰο αοἀ αὐτὸ ἀρδβονι δοὰ, 
ἐμαῖ (86 το ίθγομοθ ἰῃ Υοσ. 16 18 ποὶ ἰο δοοϊἀθηίαὶ 
ἀοποϊοηοΐοθ, Οσχίθσδὶ πἰπάγδῃσοθ, Υἱΐαδὶ ἱῃσοτα- 
Ῥὶ οἰθηθβδ, Ὀὰΐ (δα {89 που ῃὶ 8 ΘΓ Ἶ ΓΘΙΥ ῬΑΓΑ]1ο] 
πιὰ ὑπαὶ οχργοαδοὰ ἱπ Ῥ88. χὶ. 6 8αᾳ. ; 1. 8 βα.; 
διὰ νον. 19 βῆονβ, ποὶ ἐμαὶ τότ] δοί 008 ΔΓΘ6 ἀ6- 
βουϊδοὰ δυο] 108} 88 οἴδελτί κα, Ὀυϊ (μαι (86 
ἐπδηκ- οοτγίη δ, ν ΒΙΘἢ ΤΟΥ ἴ0 06 Ὀτοῦρδί οἢ (86 
δα δἱ 796 ΥΌβ8] οι δὐἴονρ (16 ΟΧΡΟΥΙΘΩΟΘ οὗ [86 
ἔδυον οὐὗὁ αοἂ, δτὸ ποὶ οἴου ϊηρϑ οὗἁὨ τροτο ον σία] 
γαϊαθ, Ὀυὺ οδοτίηρθ οὗὨ γισλίεοιιδηεε (ῬΒ. ἷν. δ), 
ἐμαὶ 8 ἰο Β8 0, δι οι 85 ΔΓΘ Ὀτουσηὶ τὶ {Π6 ἀΐ8- 
Ῥοβί(ἴοὴ μι }}-»] δ δίηρ ἰο αἀοά, ἀδμδηἀοὰ ᾿ἐκονν 89 
Ὁγ ἰδ) αν, οι. χχχὶϊ. 10; σορ. Ναπιῦ. χχγυτϊ. 
8]. ΡΊΏΔΙΙΥ ἱξ ἰδ δΘοιηπ οΥ ογοσγϊοοκοα ἐμαὶ {Π6 
Ῥβα]πιὶβδὶ ΘΧρυθ8868 88 ἃ Ὀτγορὶιεί οὔἩ αοἄ ἱπ γ 6 ΓΆ. 
16, 17 α ἀοοίτίπαϊζ φίαίεπιεπί, δὰ ἴῃ 1ΐ ἃ ἐγωμίλ οΥΓὈ 
ὠηϊσεγεαὶ ἀρρ]ἰσαϊΐοη, ΜΠ110 ἰῃ τοῦ. 19 89 ὑτο- 
αἰαἰτη8 8 ζαεί, ἰΠ6 λίδίοτίοαὶ ΘΟΟΌΓΤΘΠΟΟ οὗ ψ ΒΙσΘἢ 
ΤΑΔῪ Ὧδ οχρθοίθα 88 {110 σοηδόσμοποῦ Οὗ ἰδ6 δδαγὶπσ 
οὗὨ ἷ8 ἰῃοσγοοββίοῃ. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ͂,. 

1. Τὰ 18 ὙΟΥῪ στγασίοι ἴῃ αοἀ ηοὶ ἰο ἰοᾶγο ἐπα 
Ὀο]ονοΥ, Ὑἢο 88 ζΔ)]6 ἱηίο δἰ, ἰο εἰπιβοὶ ΟΣ 
Ἦἶ8β βαὰ σομάϊἰΐου, Βο ᾿ἰκονγδο ποὶ ἰὸ βδοηὰ (89 
λυάχο, αὶ 116 »γεασλεν ἰο ἷϑ Βουδο, δηὰ ὉΥ ἰδ 6 
τοοϊαπηδίΐοι οὗ Ηΐβ νοτὰ ολαφίϊδα Εἶτα ΘΑΓΠΘΒΑΟΪΥ 

1 18 ἰγαθ, γοὺ ᾿ἰΚουἶδο 6811] εἶτα ἰο γερεπίαποα δὰ 
Ῥοϊπὶ ουὧἱ δπὰ Ἰοδαὰ Αἷπι ἱπ ἐλ ἐγμδ τοαν οὗ ραΐη- 
πᾷ 7οτσίσεποδε 97) εἴπ δυιὰ κερὶ γἰϊ 8] σοπεισαῖ ς ἀπά 
ὧι 18 8 Βυτο δἷσπ 9 ἰλε ἐβίοαον οἵ ἰιῖ8 ζγδοθ, τ θα 
ἐμ οπαβιϊβοα βίῃπον ἀοθβ οί ὄγϑὸρ ὈΘμϊπὰ Πἷα 
ἐχαϊιεα Ῥοδίξοη ἴῃ ἰ}6 που]ᾶ, ὄὀχουβο εἰπλθο 7 τὶ (ἢ 
ἀπὸ υπίυεγδαΐ ἱπδογη δἰ μεΐπεια, οοταίονο Εἰ πη5 6] 
Ὑ1κ} ἷ8 »γευΐοιδ δίαίθ οὗ σγασθ, ΒΟΥ Ὦ π|56] 7 
μΠΓῈ ἷθ δεγυΐσεα πὰ οὔεγίπσε ἴπ ἴῃ 8 τουϑΐρ οἴ 
αοά, Ὀὰὶ ὠπγέδεγυεαϊν οοπεδδος Ἀἷβ ἰγΒρ88868, ἐΖ- 
»ετίοποεβ δογτοινζεἱν ἰδ κυὶϊ! διὰ ἢϊ8 111- ἀϑβοσί, 
Βο6 (8 οχρίαἰΐοη δηὰ ἱπιργουθπιθηί ὈΥ ζαϊί ἐπ {λ6 
δαυΐησ σταζα 9 Οαοά, διὰ ἱπιρίοτεβ ἴου Ὀοΐὰ μυν- 
ῬΟΒ6Β ἔμ ΘΙ ΟΔΟΥ οὗὅὨ [Π9 ΟΥ̓ΔΙΏΔΙΥ πιθαη8 97) 9Ταοθ 
δηὰ ἐδ9 αἱὰ οὗ {6 Ποίν ϑ»ίσί. 

2. ἴὺ ἴθ ἔγαθ, γα τησϑί ἀϊβίϊη σα βῃ Ὀθένγθθῃ 2έγ- 
δοπαὲ δἷπι Δῃὰ ογίσίπαί δἰπ; γοὶ πὸ τηυδὶ ηοΐ ΟΥ6᾽- 
Ἰοοῖὶς ΟΥ απάογναΐαθ [ἢ 61089 Θοπηδοίϊου οί 0 ἢ 
ἴμοπι. Βυὺ νψὸ ββου]ὰ ποί ἀθγῖνϑ ἤγοπι ἐδπὶθ ΒΗ 
Ἔσχουϑ9 ἰο ΘΔ ΚΘΩ, Ὀυύ ΓΑΙΠΟΥ δὴ οοσαδίοη Ο ἐπ- 
σγδαδῖη 5 ΟΡ Ῥβοπὶίθηοθ, δὰ ἰδ6 τηογὸ υὑποοηάὶ- 
ἘἸΟΏΔΙΪΥ͂ 766] οὐ τβοῖγοβ ἀσίγθῃ ἰο 5δο0κΚ οὖν ἀο᾽ γ6ῦ- 
860 ἐπ Οοἄ αἴοπέ, 85 1} ΟΌΥ 5; δὰ ἰῃοδα οὗ ΟΌΡ 
Το ἴῃ ἱμοῖὶτ ἀδοροδί ρτουπὰ δῃὰ δοοοτάϊηρς ἰο 
ἐδοῖὶν ἱππογιηοϑὺ αὶ ΓΘ, ΔΓ ἃ πιδηϊϊοβίαξϊοη οὔ ἃ 
ΤΊΟΓΔ] ἀροδίαδῳ ὕγοπι ΟαΟοα, οοοδβὶοηθα ὈΥ ὉΠ Θ]ἸοΥ͂ 
δηὰ ἀϊδοροάΐοηοο. Ενϑῃ οἡ (μΐ8 δοοουμηὶ ἐδ9 Ῥδγ- 
εἰσι! αν δὶπ το ἰπ 1.8 οχίγϑιμο ἤΌΤΙΩ 88 ἰοΥΓ Ὁ] 
δηὰ ρδἰπίυ!γ ἰοσὰ δδθπαες Βυπιδη σοϊδίϊ οΏΒ, 

ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙ ΜΆ. 

ΤΑΔΥ͂ γοὶ ποί Ὀ6 οχρογίοηοθα ὈΥ ἐδ 8 ρῬοπίἰοηὶ 85 ἃ 
γυἱο]δἰΐου οὗἩὨ πυπιδη ογάἀϊ8η 668, ΟΥ Ὀ0 ἀδρεϊρταίοὰ 
85 ἃ ἰγόβρδϑβ σοιηπι (ἰο δραΐηϑέ τη, Ὀπὶ ΤΩΔΥ 
ΔΎ ἢ ἰη δἷπι ὑΠμ6 ἔδο] ης ἰδὲ Β9 88 10 ἀο, 68- 
Β6 Ώ14}}γὙ7 δῃ ὦ ῬΤΟΡΟΣΊΥ, τοἱλ αΟοὐἀ αἷοπό. ἴπ Οοα᾽ 
ἐγέδ δι: .48 δ᾽ τῦδ ϑ Ὀ6οη ΟΥ̓], ὙΓ8 }18ὺ Πυτηδπ ΘΥ68 
Βεανο οὗθη Ὅθθη Ὀϊἀεὰ ἰο ἰδ. Βυὺ Θοὐ᾽5 σεϊώ- 
ἅποεβ Ἰοδὰ ἰο {ἰιΐβ, ποῦ ΟὨΪΥ ἰμδὲ Ηἰΐἰδ ἡμάφιπεπὲ 
Βουϊά 0 δοίυ δ! εχλίδιίοα, Ὀὰὶ ἸἰΚονγῖβο οὃχ- 
ῬΓΘΒΘΙΥ͂ γεσοσπῖζοά. Τμυ8 θγοα {89 δἷπ 1856] τηδὶ 
ἤπ8}}} δέγυὰ ἰ0 σίογν Οοά, οοτρ. πχοχκοί. δηὰ 
σεῖι. 11. 4. 

8. Το δυηδῃ βου] 8 Βο ἀαγζεπεά απὰ τυϊποά ἴῃ 
ϑοηῃδοαυθῶοο οὗ οτἶ χὶ πα] βίῃ, ἱπαὺ [86 δ Ρ ἰ8 
ὈΠΔΌ]0 ἰο ἄποισ ΟΥ̓ (ο ἔουε (δε ἐγιμὴ ἰὰ ἷθ 8ου 8 
ΘΧΡΟΥΪθΏ66, οἱ ἰο ΒΡοΔΚ οἵ σαΐπίησ ἐέ ἀραΐπ, τὺὶϊἢ- 
οὖ 6 σωμίάσηοε οΥ ιοϊπε τοϊδάοπι. ΤΠ6 ΒΙΠΏΘΤΥ 18 
ποὶ δὲ 41} ἰῃ {πῃ Ῥοβίϊϊοη οὗὨ πιοάεγδίϊηρ ἷδ 
ΤΑΪΒΟΤΥ͂ ΟΥ Ομ δηρίης Β᾽8 σοπαϊ(ΐοη. Ηδ6 τητδὲ ἰΌΣΗ 
ΘὨΓ(ΓΟΙΥ ἴο δ 6 πιόγον οὗ αοἄ, δηὰ δοίἀο πότ ἰῃ 
ΟΥΟΡ ἰο καΐῃ ἐχρίαίίοη 88 ὙἪ6}] 88 ἃ ἐλαῆσε ὁ λεατγί 
δῃὰ ἐπιρτουεημοηί ἐπ ἰὔε, ἀνὰ μ6 πυυδὲ 086 ρεπίξεπεῳ 
δὰ δεἰέευϊπσίὶν ἰμ 9 »γεβογίδεα πιεαηδ ο7 στασα. ΟἿΪΥ 
(ἢ ἀο68 ἰδ ἰγὰθ δηα Ὀ]ο58θὰ οο-ορεγαίίοπ οὗ (ἢ 
θινπθ δηὰ μυπιδὴ δΒρὶγἰ(8 ἰδῖκο μἷδοϑθ, Ὀὰὶ {}}}8. ἰδ 
Ὡοὶ δ ποτ σίϑηι. 

4, Τὶ 18 ἰγαϑ, ἔπ 9 ΟἹΪὰ Τοϑίασιοπὶ πο οὗ [86 
θοπηθοίίΐοαη ὈοϊνΘΘΏ οΟχρίϑιοῦυ οβοσγίη δ δηά 
διοποιηθηΐ, γοί ποί οὗ ἰμ6 δοοπιρ᾿οἰθ δηὰ οηἷν δ 
“Ποϊεπὲ οδετίησ ἴοτ ἰμ6 (80 55 οὗ (10 τ οὶ6 νοτ]ά, 
Ηθμσο ἰδ9 ἑάθα Ἰον68 ῬΔΤΟΥ͂ ἰῃὰ ἱπδυβιοϊοηϊ ζ9- 
ὠγὸς ΔΘ οοπρατγίδοη 8 ΟὨΪΥ͂ ΔΡΡτοχσὶ πιδίϊηρ ὑπ γα 6 
86η89, ῬΔΓΡΑΪΥῪ ἴῃ ἐνρέδ απά ἐὐπιδοὶς εἰταϊπίηρ (0 ὁΧ- 
ῬΓΘ688 δεῖν ηϑδηϊηρ διὰ ὀχοϊ(ἰηρ ἰ. 9 οσρθοίδιου 
δπὰ εαἰἰοηϊοα. Βιυΐ ἐμ6 ἰάεα οὗ 86 οδϑυϊηρ ἰ- 
80] ἰδ ἰδ ἱπ ρανίουϊαν ἰυτηρὰ ὈΥ ἃ ῬΌΓΕΟΡ ἰπ- 
ἰογργοίϑδιϊΐοα ἱπίο {110 φωὀ)εοίζυε πὰ ἰπθ πιογαΐ, 
γε ο 18 ἱπάοϑα δὰ σάναποα οοηρατοὰ τῖτὰ (δ 9 
ΤΆΘΓΟΙΪΥ Ἰοραὶ δηὰ νἱίυδὶ {υ] ΔἸ πιοηὶ οὗὨἨ (9 οδον- 
ἴῃς, Ὀαΐ γοί 18 ΟὨΪΥ 8 ἐγαπεί(ἰοη ἵτοτα (9 ἴδ ἰὸ 
186 κοδροὶ. ον ἰδ ὁγεακίησ οἵ (0 Βοατὶ δηὰ 
δρὶτιῦ ἰ8 πάθεα 8 σον δῖον οὔογίης ἰδ (86 δίσψ- 
ἕῃσ οΥ̓͂ ΔὨΪΠ18]5:; Ὀυΐ ἰξ οδπηοῦ 8 {Π| ὸἷ ρίασθ, 
βἷῃοο ἱέξ 8 ποὺ ἃ τηολη8 οὗ δίοηοιηρηΐ, θυ οα ἰἢθ9 
080 δΒἷάο ἃ ολαγαοίεγίείϊο οὗ ἰτὰθ ῥϑηϊίθησθ, οπ [89 
Οὐ 8 οοπαϊίίοη οὗ ἰῃ6 οἴοδου οὗὨ ὑμὸ Ὀίνηθ 
ἔτϑοο ἰπ 86 Ῥομῃϊέοθηϊ ῬΟΓβοι, ἢ ΟΥ̓ ΟΡ ἴο ἐπ ρυτὶ- 
βοαίΐου οὗὨ ἱπ8 Βοασὶ δ Ὑ6}} δα ἰ0 {86 σϑῃον δὶ 
δηά πἰγοηρίοηΐηῃρ οὗ 80 δρὶ τί. ΑΒ Ἰοὴρ 88 ἰδ9 
οὐγεοίἷοα διὰ αδεοϊμίεὶν Βαϊιοϊοηῦ τηθΔη8 οὗ δἱοῦο- 
ταθηὺ δη βα] γαϊΐου ογ πιϊβϑίηρ, ἰὺ τῶϑ {8 6Γ0- 
ἴογϑ ὩΘΟΘΒΒΒΕΥ͂ ἰπαΐ ὑμόγο δου ἃ Ὀ0 αἀπύπαξ ο367- 
ἕπσε, οἰἱδῃᾳ ἰλὲ τοφωϊγοα αἰεροεί(ἑοη 88 {86 ἐγ οὔἕεν- 
ἐπ μβ οὗ υἰζιυιθουβηθαθ, δηὰ (δα ὑπ γ 8μοι)]ὰ Ὀθ ἀθ- 
τηδηἀοά δηὰ ρογέογιηοα ψἰς 1110 δαί αοίΐοη. 

ὅδ. Το οοπυεγδίοη οὗ ἰ86 Β'π Ὁ" 8 πο ̓ δὶ] 
οἰγουϊηθίδῃοορθ ἃ πηγαοίὶα δὰ σγαοσίοια τοοτὲ οὗ αοἀ 
ο {6 φτοππῃά οὗ δ πιογαΐ απα γεϊσίοια Ῥγόοσαβμ, 
ἴον οὶ (ἢ μοτὰ 18 οη(ἰἸ|οὰ ἰο ἐλαπᾶς ἴγοιι 189 
ἱπαϊοϊωαὶ διὰ ἐπ οοπστεσαίίοπ. Τπὶ6 (πη κορὶν- 
ἴῃ ὙΠ} 6 (116 τηογα ἐϊυείψ {0 ΒἰΓΟΌΚΟΡ ἰμ9 7εεἰ- 
ὅσ ο77 αἀεἰϊσλί νὰ Ἀἰο (89 ἀεὶ ἱγογοὰ ὁη9 888 ἴῃ οου- 
ἰγαϑδί ὙΠῈ (Π6 ρΡδὶα οὗ ἷβ ῥγενυίουβ δοῃ τ 08 ; 
(86 τοῦ ἐηδίγμοίίοε, (μη 6 τίομοῦ {89 ἐχρεγέεηςα οὗ 
{10 ραγαοπεά οπό ἴῃ ὉοΙ οὗὨ μὲβ οἰιπαιοι8 ; δά 
18:6 ΤἸῆοΓο ρεηζεοί, (Π 6 τῆοτο δἰ ΠΟΘΙ '᾿γὸ ΟΥ̓ΟΥ οὧγ- 
δεῖυοα ἴῃ ἴὰ δ (9 οὔεγὶη 9 ΑἸ ΤΆΥγ8 δηὰ ΘΥΟΥΥ ΓΘ ΓΘ 
τοεϊ -ρἱδαεὶπσ ἰο Θοά, ἰλὸ Ὀτὶσίηρ οἵὗἨ πῖο ἀο98 
Ὡοΐ 66886 ΟΥ̓́Θ ἴῃ ἰδ ΠΟῪ δογοηδηὶ, Ὀυΐ ἐδ 1.68 
ἄταοὶ τηϑὰθ ϑηϊἱγοὶν ροβϑί δῖα, Βοπι. χὶΐ. 



ῬΒΑΙΝΜ ΤΙ. 

ἨΟΜΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣΙ,. 

ΑἸΙΒουκὮ δὲπ τὰλν Βανο Ὀοσοηθ ργοδί, σΓα66 ἷδβ 
δὲ}}} στοδίεν ; πὶ 11 18 ποΐ ΘΑΒΥ͂ [Ὁ {10 ΒΙΏΏΟΣ ἰο 
τοϑῖση δἰ 56 17 ΘΒ ΤΟΙ δηά {Ὁ}1γ.---ὟΝΟ τοδὰ 18 
»ἰαοεα 20 ἀϊσὴ, ὑἱμδὶ δ σϑδῃῃοί {4} ἀθο} ἱπίο βἷῃ ; 
δαὶ (Β0 ἀδερὶν 3}αἰΐδη ΤΑΥ͂ Ὀςθ ᾿ἰ{τὸὰ ὉΡ δραΐὶῃ ὉΥ 
(80 πεγον ὁ Οοά, ἰδ Ἦθ τερεπί.---αἀοα σα ολαϑέϊδο 
τῶοτο δενεγεῖψ πὶϊῃ Ηΐἱ6 ψοτὰβ {ἰἰδὴ τ ῚΔᾺ ὑπο τοὰ ; 
ναι (89 δα ποτὰ οὗ Θοὰ δ68 ᾿1κονν186 δαΐδαπι 
ἴον. (86 τουπα5".-οεπ σὰ ὈΡΪΏ πὸ ογ[εγίη σε 
πἰϊοῖι ἐχρίαίε ἰποὶν δίη8, Ὀαΐ Βα οἷ 88 ΘΧΡΤΘ88 ἰμ οἷν 
ἐρεῖγε οἵ δἰοποπιοηΐ τσὶ ἀοα, δὰ ὙἈ160}} ὑθ8ε} γ 
ἐμοῖς ἰλαπὰδ ἴον (80 τοἀοιηρίΐοι ἐμαὶ δ 8 ἰδίκθη 
Ηἶδοο.--- ΤΊ ρεπίέεπος ἈΔΒ 8. ατὰ δεσίπηίησ, ἃ ὈΪν- 
[6 οὐυγδα, δη 8 κἰδὰ ἐπά.---ἥοἰὴ ὈΓγΐη κχΧ8 ΒΟΔΥΟΘΟΙΥ͂ 80 
ου οὗ Ῥαΐπ, ΒΟΎΘΥΘΡ ργοαὺ 0 ἰ5, ΔΒ σοπυσγδίοπ ἴῸ 

αοὰ οτοαὶθβ 70γ, 1ὖ ἰὺ ἰ8 ἑλογοισὴ δα δίποεγε.---- 
Α εὐποετίεα ταῦὰ 88 ποῖ ΟὨΪΥ ἡον ἴῃ 8 Βοασί, 
ναὶ ᾿ἰκονν 89 Ρ᾽δαβυσγο ἴἢ »γαϊδίησ αοά, δά ἴῃ ἰσ- 
δοτίησ ἴοτ (89 οοηγογβίου οὗ οἱλδγ β᾽ ὨΏΘΧΒ.--- 78 
Ρίεαεε αοἀ Ὀδδὲ ψΒΘΏ νγγὸ 0͵δο9 οὕγβοῖγοβ δὲ Ηἰ8 
ἀϊθροβαὶ 85 ἃ ἐλαπκ-οὔενίπς ἴοὺ 1118 ζΥ869.---  7- 
δίνοπεεα οὗ δη8 18 ηοί 4) εοἰεα ὈΥ͂ ρομἰΐθηοο, Ὀυὺ 18 
ποῖ μον δουσὴξ ΠΟΡ σαΐπεῦ πιϊπουΐ μεπέθησο.--- 
ΜΙΒουῦ ἤογχίγθηθβ8 οὗ βῃϑ ὑβοῦθ 8 0 »μωγό 
βοεατί, νἰϊῆουΐ οἰδηρο οὗ οαῦτὶ δὰ γχοποναὶ 
ἰδοτο 18 20 δίεαάίαεί απά ιοὐϊησ δρὶτῖϊ. -- ΟἿ ὸ ΤΑΥ͂ 
[αὶ ἱπίο δὅι διϑὰ γοῖὶ ἸΩΏΔῪ ποὶ δανὸ ζαἰϊδη αἰοαν 
ἤοπι σταορε.---- 8 ΘΑΥΙΙΘΡ (86 ροηπέίεησα, [ὯΘ ΒΌΓΟΥ 
ἰ80 δ] ναί οἢ.---Ὑ ΒΒ τ ΔΥῸ πιαπν τοανϑ ἱπίο δίπ, Ὀαὶ 
ΟὨΪΥ οπε τσαν οἱ 97 δἴ1.---ὸ σοπίταδέ οὗ τ δῦ 9 
δῖ ὈΥ͂ παίωτε δορὰ ὀϊγίλ, ἀ!ὰ τψᾶὺ ψθ ὄδεεοοπια ὃν 
φταοε.---Τ}16 πιΐδεγν Ο7 δἷπ '8 ὙΘΥΥ ἀ600 δηὰ [0]] οἵ 
Ῥαΐπ, Ὀαὶ (6 τοεἰδ οΓ στασα 18 ἀθθ 09} 8{1}} δῃᾷ ἴν}} 
οἵ 7ον. 
ἅυτηξε : πο ἐδίη δ 8.6 ὨΘΟΘΒΒΟΤΥ (0 (τι 

Ῥοηϊίοησ9: (1.) (μαὺ ψνὸ γθοοβῃ!2θ βπ απὰ ἰμ9π 
Ἰκονῖδο σταδο; (2.}) (μαὺ τὸῷῦὦ ἱζπ ον δηὰ Ὀ6]1679 
ἰμδἰ αοἀ ἀδπβῖτοβ ἴο ὈὉΘ σταοίου αηα πιοτοϊα] ἰὸ 
811} πνῦῶο Ὀοϊΐογο ἴῃ ΟὨτὶδὶ.--- αν ἃ ϑροδκβ ποῖ 
ΟὨΪγ τὶ Θοά, Ὀυὺ τὴ} Ηἷ8δ ΒΔΙΒΟΥ αοὰ, τ 089 
Ῥτοῦθο 6 Κποβ, δῃὰ ψῇοδο σδσθ δῃὰ τΔΘΓΟΥ͂ 
ἰἰνο θοῦ Ὀοδβίοινοα.--ἸΓ τὸ πουϊὰ Βροαῖκ δῃηὰ 
(φδδο ἢ ῬΓΟΡΟΥΪΥ τοβρθοίϊηρ βίῃ, )ἷὸο τηυσϑὺ σοῦϑ: 6 Ὁ 
ἰϊ διὰ ρμοϊπὲ 1ὰ ουὐ ποῦ ἀθορῚΥ ἴῃ 118 τοοίβ, δηὰ 
ἦπ (Π6 ΘὨ ΓΘ ὉΠΡΟΟΪΥ Ὠδίαγο τῃδὺ 1ὑ ργοάποθ8, 
διὰ ποῖ ποίΐσο ΟὨΪΥ [9 β'ηθ νπϊοῖ αΎο ὈΘΟΘΏ 
δοπιἰἐἰ6α.---ΕΥ ἔγοῦλ ὑΠ 6 ΟΥΤΟΡ ἐμαὶ βἷῃ 18. οί 
Κπονη ΠΟΡ ππαογβίοοά, 8τ1808 8.11} δ οί ΠΟΥ ΘΥΓΟΥ, 
(δαὶ στϑοθ 8 ποῖ 6 Ὁ ΚΏΟΜΠ ΠΟΥ υπὰογβίοοα.--Ἰ 
πὸ τὸ γοσοϊγοα {μ6 τἰ κα θοιβη 689 δηὰ σταοθ οὗ 
θοΐὲ τ[τουρὰ ζω ίιἢ ἴπ ΟὨτὶδί, 9 σδῃ 40 πὸ βζΊθαί ΓΚ 
ποῖῖκ ἰδ Βροῆῖς δηὰ Ῥγϑδοὶ {μ0 ἰγαϊῃ δρουὺ 
Ομγῖβὲ 76888.---Π, ΒΟΥ, ΟὯ9 πουἹὰ Θοη 6885 
Ομυίδε δηὰ ΗΪ8 ποτὰ, ἃ κἰδὰ βρίγιὶ 18 ὩΘΟΘΕΒΑΓΥ. 
--Ολυνικ; ἯΘο σογίδ! ἸΥ σδηποῦ ΚΟΥ͂ ΟἿΓ Β1Ὁ8 
ἐβοτοῦ ΒΥ ἴπ ΔΏΥ οὐ ΔΥ, ὑπαη ΌΥ οἰατγρὶπρ 
ΘΌΡ οηϊῖγα δίυγο ὙΠ σοτγαυρίίΐοη. Υαοῖ ΘΥΘΡΥ͂ 
ἱμάϊν! πα] εἷη διουϊὰ Ἰοαὰ 8 ἰο {μὶθ φοποταὶ 
Κπον]εάχο, (Βδὲ ΟὨΪΥ σαΐῃ ΣΌ]68 ἰπ 41} ραγίβ οὗ 
σὺν βου]. 

ϑτλδκὲ: δεν Ἦ88 ΤΩΔΏΥ ΓΟ] ΟἾΤΘΤΕ ἴῃ βἷα, Ὀαΐ 
δδὶ ἰ0 ΒΔ γ, ΟὨἿΥ ἴον ἴῃ ἰγὰθ ρβϑηϊΐθῃοθ, ΘΒΡΘοΟἾ ΔΙ] 
διδοὺς ἰπ6 στοδί.---ἰ7 ἃ δὴ αἷϊον Θ6οα 8 ονῃ 
ἰβϑετὶ οδῃ [411 ἱπίο ζτοδί βίη, νυ βοΐ τδίο ἢ Ὁ]. 688 
δι ῬΟΥΒΟΥΘΓΔΏΟΘ ἰῃ ὈΓΘΥ͂ΘΙ 18 ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ [Ὁ (8080 
ἯΟ ἴ4}} 182 διοτί οὐἩ (ἷἰ8 δἀνδηίαρϑ!--τα ροπὶ- 
ἰθαὶ τηδὴ δοϑῖζβ θαυ ποδὶ τι αοα 88 ποῖ (89 

88] 
ποχώξωξα 

ἔτϑοο οΥ̓͂ ἔοταί γοῃ ον" Ὁ ἢ 
Ῥτγογθιμθηί.--- οὐ" 4 ᾿ 
σοπίσὶῖο, 8ο Ηρ ὃν. δὰ 4. ἰὸ 
ΤῊ τοβϑίοσδαίίου οὗ. -Σ 
ΒιδΔ 48 0 1688 Οπιη!ροῦι. ζ 
ἰἰοη.-ταϑ ἐμ9 χοοάπο688 οὗ. 
ὉΥ ἴ᾽ἰ8 ἔγυιΐβ, 8ὸ ᾿ἰ κα νν 86. 7υϑι 
ἄθηποοθ ἱἰῃ δϑποιϊβοδίίϊοη.---οὲς 
[ὯΔ 866 (0 ἐξ, ἱμδὺ μα ἰἰἰκονὶβο ἀοἷν, 
ἷ8 ποῖ θοῦ ἔγουι (Π9 ταζο οὗ δαίδη νυ, 
οομΥθυβα  0..--- 6 ΒΟ ΘΟΥ δηὰ χρογθ 
Θχρουίθησθ ἐπ ἔογίνο 688 οὗ δ'η8 ἰῃ ἰμοὸ. 
(ἢ. 8 ΤΩΟΥΤ6 ἔοΥΥΘΏ Υ ΜῈ οδῃ ῬΓαΐβο αοα [0Γ᾽. 
ξτϑο9.---ΠΠ ΦΟΥΌΒΑΙΟΘΙΩ 16 ἐο Ὀ6 Ὀα1}, ΒΔὈ6] πιιβι 
ΡοτὶΒἢ. 

Οδϑιάνρεε: ἌΠΟΓο αοα᾽ 5 ᾳΥἴ800 δΔηῃὰ ΙΠΘΓΟΥ͂ 8Γ0 
ἸΏγοΙνοα, Οὐν τροῦὶὺ 88 ὯῸ Ὁ]Δ66.---ἰπ βρὶ τὰ 8] 
(ίηχβ γ͵ὸ οδὴ ἀο ποίμΐπρς, οὗὁἨ οὐγβοῖνθη, ὉΠ1688 
180 Ηοὶγ Οἰιοοὺὶ Βοὶρβ ἃ8 δπὰ ἐπηροὶβ υ.8.---85.Ε1,.- 
ΚΕΚΕΚΕΕ: ΝῸ οὯ9 δῃδουϊά ὯὍθ Ῥτουά οὗ Ἶ8 αἰἔε, 
τ ΒΊΟΣ 9 48 τοοοϊγοά ἔγοια Θοάᾶ, Ὀυΐ σομβίδη τ Υ 
βιου]ὰ βίδηὰ ἰη ἴοασ, δηἃ (μη τηοσα οὗ {δαὶ 
ψὶ ἢ ΒοῸ ἸΔοῖα δα ποοὰβ, δὰ μὸν {0}}] ἢ6 ἰβ. οἵ 
β'ηϑ δηά ἱτπρυτῖΥ, ἐπ δὴ οὗ 15 οὐ 6 ΧΟ Θ᾽] 6Π66. --- 
ἘπΙΒΟΗ: Τὸ 1ζ4}1] οὗ ἰὴ 6 ρτοδΐ βαΐη8 βῃουϊὰ 
ΤΆΔ ΚΟ ὑδο 1110 δαλη δ ἐγ} Ὁ}]96 (Δοσογάϊηρ ἰο Αὐ- 
ζυδίϊ πο 8 βαυΐηρ: σαδμδ πιαογηι δἷΐ ἰτέηιοῦ πιῖ- 
πονγμπι). ὙΠΟΥ͂ βίϑδπα ποῦ 85 θχϑρἾθδ οἵ 78]] 10, 
δαὶ οὗὮὨ ἰδο τίβίης υᾧν οὗ ᾿θο89 γὰο δαγθ {Ἀ]]6ῃ.--- 
ΑἈΝΌΤ: [{18 ἃ σμαγδοίου βίο οὗ ἐγὰθ Ῥϑ;ἑ 6 Π 609 
δηἃ οομγογδίοῃ, ἐμαὶ τὸ Βιουϊὰ ῬΤΟΡΟΥΥ ΚΠΟῪ 
86 στδοθ οὗ αοἀ ἔγοιῃ ἰῃ ποτὰ οὗ αοά, δηὰ ἐμαὶ 
ψὸ Βιουϊὰ ποί τιδίζο 604 Β ΠΙΘΓΟΥ͂ 1688 [Δ ΟΡ 
δἷῃ, ΟΥ̓ ΟῸΓΡ δίῃ ργϑαίορ ὑθδη Οαοα᾽ 8 Π6ΓΟΥ.---ϑ 1 ἢ 
δη4 ἰγϑβρῶ88 ΔΓ σοῃβίδης Υ Ὀοίοτα 86 6γ685 οὗ Δ 
ΟΥ̓ σδοηβοΐθῃοθ : ἰ0 οσδῃηοὶ ὃο ἀοἰἰνογοά ἔγοτῃ {ἢ οἴ 
ΟΣ ἔογοῦ {{Ἰ6ῃ].--- ΕἸ (ἢ ἀο68 ποίπΐηρ ὉῪῚ δορυ]- 
βίοι, Ὀαὺ το] δ} }}Υ, οαὖ οὗ ριιγο ἴον δηὰ ἐμ βη}- 
[Ὁ] 688.---ὈΜΒΆΕΙΤ: Εἰ Θου θη 6885 Ἡσϊί68 ἀν πη 
ΟἿΓΡ ἰγϑηβρτοβϑί οηϑ, ἰοῦο τ ὶρ68 ἰμθῃ ουἱ.---ανίὰ 
ἢδ8 ὑΥΏΒΩΓΘΒΒΟα ΟΊΡΘΔΙΥ δ ραϊπβί τη θΏ, Ὀθπὲ ἰ0 ἷΒ 
αοἂ δἷομο 85 μ6 βἰπηβα.-- -Τουῦοκ: Τ6 Ὀ0- 
κἰπηΐης δῃὰ οπὰ οἵ δ]}} ωρυονθπθηΐ τηυϑὲ Ὅ6 ἰῃ 
ἀὐοα᾿Β ρονοτ.- -ΑΟΥΈΝΤΗΕΕ: Τοη Κίηρϑ βίη, 186 
κυ} δπὰ ρμυηϊθηπιοηὶ οὗὨ ἐδ 6  δ'ῃβ δόπιθ ὕὉΡΟᾺ 
(πο ὶῦ Ῥ60}]9 ᾿ϊκονϑο; δηὰ νΒθη ἰκΐηρ5 σαρϑηῖ 
Ὀοΐοτα ἐμ οῖν ῬΘΟΡΪΘ, (ἢ 6 Ὁ] βδί 58 οὗ (ἢ 6 στδοίουβ 
οομα τοῦ ὩΟῪ δἰἰδὶ θα βίγϑθδαιῃ ουἱ ΠΠἸΚοἾ806. ΟΥ̓́Θ 
ὑπ ὙἘοΪ6 Ρθορῖὶο.---[Αὐ8ὲ: ΤΉΘΤΘ δ. ὑνο ῥυϊηοὶ- 
ΡΔ] ἔγυϊϊ8 οὗ ΘΥΟΥΥ͂ ὑμβογουξ ΘοΟμγοσβίομ, ἐμαὶ 
ΠΟΥ ποῦν ψοσὶς δηὰ 1ϊνγό ΤῸ 86 Βαϊ γαίΐοῃ οὐ (ἢ οἷν 
ποὶσθοτα δὰ ὑδὸ ρΊοσγ οὗ αοα.---Τ 6 ΔῪ οὗἨ ροϑῃϊ- 
ἔθῃοο 8 δὲ {ἢ Β8π|6 {{πὴ0 8 ἯΔΥ οὗ ἔδὶ ἢ δηὰ ἴδ- 
γ701.---ὙἜΒΟΟΚ: Ἦ δαὶ δῦὸ ἰπ9 οἴὔογίησθ τ ΘΟ 
Ρΐθδϑο αοα ῇ (1.) ΤῸ απ οὗ αοα τ Βῖο ἰδ κοι ἃ 
ΔΎΑΥ (πο δα οὗ μ6 ψοτ]ὰ ; (2.) δὴ δηχίουβ δοά 
οοηὐΐγὶλα μοδτί ; (8.) 80 ΥΟῪ οὗ ἰβδηκίαὶ ἰουθ 
δα 6. ΟὈράϊ6Π66. 

[Ματτ. Ηξκκυ: ΤΒουρη αοα τηδῪ βυθὸν ΗΪβ 
ῬΘΟΡΪο ἰο 7411 ἱπίο δίῃ, δηὰ ἰο 116 ἃ γρτοδὶ γυῖα πα 
ἱῖ, γοὶ Ηδ νν}}} ὉΥ͂ Βοῦπ!θ 88 ΟΥ̓ ΟΙἾΝΘΥ ΓΘΟΟΥ͂ΘΥ 
(θτ ἴο γορϑπίβδῃοο, Ὀσίηρ ἰμοπὶ ἰο Ηϊ 86] ὗ, δπὰ 
ἰο ἐμοῖν σἰχαῦ πιϊπὰ δρείη.--- 086 ἰπδὺ ΥΌΪΥ ΓΘ- 
Ῥουΐ οὗἩἨἁ ὑμοῖν βίῃβ Ὑ1|1 ποὺ Ὀ6 δϑϑαπιθά (ὁ ονῇ 
ἐμοἷν Τορθυίϑηοθ; Ὀὰυΐ, Βανὶης ἰοαὺ [86 δόμον οὗ 
ἰΏΠΟσΘΏΙΒ, Ὑ|1 ταί ΒΡ σονοὺ (86 ΒΟΠΟΣ οὗὨ Ρϑηϊ- 
ἰθῃ[8.--- Τὸ στοδί ὑπίηρ ἴο Ὀ6 δἰτηδά δὶ ἱῃ ἰθ86ἢ- 
ἴῃ ἸΥΔΠΒΩΤΓΘΒΒΟΥΒ, ἷἰ8β ὑδ6ῖν ΘΟΏγΟΥΒΙοπ ἰο Θοά: 
παὲ 18 ἃ ΠΆΡΡΥ Ροΐπὶ ρκαϊηθά, δηὰ ὮΔΡΡΥ ἰδ 6γ 
(μδὺ δτο ἱπδιγυταθηίδ) ἰο Θοπίτὶ θἐ9 ὑοννδσαβ 10. --- 



828 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙΜΗ͂. 

. ΒΟΒΕΒΊΒΟΝ᾽Β ΒΈΒΜΟΝΒ: ἴῃ ΟἿΣ Ὀθδὲ οαἰδὶθ 
ἴῃ ΟΡ Ῥυγθεί τηοτσηθῃίϑ, ὑδιθ το ἰδ ἃ δοιμ οἰ εἷης 

τοὶ, ἰδ ἀ671} ἰῃ ᾽8 ψ μῖοδ, 1 16 οου]ὰ θ6 Κπονα, 
ουϊά πιδῖκθ πιθἢ βασίηῖ ἔσοια 08. ΤῈ κογπ8 οἴ 

ἴμ6 νγοσϑὺ ουΐπθ8 ΒΓῸ ἴῃ 8 8]].--- ῬΟΓΒΟΏΑ] ΓΟ] σοι 
“ ὧδ (88 Βδίγθ ἰᾷ 8}} αροόβ. ἸΤδὸ ἀθορϑ οἵ οὖσ δυ- 
ἸΔΗ͂ τουδὶ ἀρυβῆοὰ ὈΥ (80 δἰοσιοϑ οὗ δοδ 
νοι οδηκα ἴμ0 δυτίδοο.---ΕὙΟΙΏ 18 ἄτβί τοο- 
ΤηΘΏϊ8 ὉΡ (}}} {δ θη, 6 ΒΔῪ δβῖη---δ'ῃ.---δἷη ; Ὠο- 
(πῖαρ Ὁ βἷῃ.---ἰτ 18 ποὶ {μ6 ἐγ Ὀ]ἑηρ οὗ 8 οσαυθαῃ 
δρὶτῖϊ, ἴῃ δοϊοϊ ραϊίου οὗ ἰογίατο, Ὀαΐ 80 δροπὶθβ 
οὗ ἃ ΠΟΌΪΟΡ οὔθ ἴῃ ἴπ0 ΒΟΙΤῸΡ οὗ δεῖν 6Υ]].--- 
ΒΑΒΝΕΒ: ΤῈ6 ΟἿΪΥ ΒΟΡΘ οὗ 8 δἴπῃορ ἩΘη 
οσυδμοὰ πὶ ὑμῃ9 ΘΟΠΒΟΪΟΌΒη688 οὗ δἷῃ ἷβ {Π6 
ΤΏΘΓΟΥ οὗἩ Θοά; δηὰ ἰΠθ ρἷθϑ ἴοῦ ἐδὲ πιο ΤῸ μι} 
6 υγχοὰ ἴῃ [86 τηοϑί ϑαγηθδὶ δηὰ ἱπηραϑβίοποὰ 
ἰδηζυδρο ἰμδὲὶ 86 τοϊπὰ σϑ ΘΠΙΡΪΟΥ͂.--- 6 ΟἾ]Υ 
ἭΔΥ ἰ0 6ΠἾΟΥ τοὶ σίοι ἰδ ἰο ἀο (μὲ ὙΒΊΘΆ 8 τὶρδῦ, 
ἐ89 ΟἿΪΥ ἯΔΥ ἰο δοοῦχθ ἰμ6 ἔαγοσ οὗ Θοὰ ἰδ ἰο 

Υ0᾽. 

ΨΘΟΥ9 

ΟΌΟΥ ΗΪδ θϑοτησηδηὰβ; {10 ΟἿΪΥ ΤΑΥ͂ ἷπ ἩΠΘὮ τ 
οδὴ αῦοὸ οοτιζογίίηρς ονὐἱάθησο ἐμαὶ Ἧὸ δ. Ηἰ5 
οδιϊάγοα 8 ὈὉῪ ἀοΐηρς ὑπαὶ πιο 88}8}} ὈΘ Ὀ] θαβίηρ 
ἰο Βἷπι, 1 Φοδη ἰϊ. 29 ; 1ἰϊ. 7, 10. Τδθ ραὶ οὗ εἷπ 
δ 8 ἀδὺκ ρδίδ, δηὰ ἴπ ἰδ ραὶδ ποῖυ Ὁ ΠΟΡΘ ΠΟΡ 
δοτηΐοσὶ οδη ὯὈθ Τ00ηἀ4.---ΒΘΡΟΒΟΕΟΝ : Νοῦσθ δπὶ 8 
ο}1ἃὰ οὗ αἀοὰ σδγοδ 0} ("6 6γ6 οἵ 6Θοὐ, Ὀυὶ 6:9 
ἔπ 9 18 ζτ800 ἴῃ ἐδ δοὺ], 1 γοδβοοὶθ 8 θδασίαὶ 
ευϊε ρου ΟΥΘΟΕῪ ΟΥ̓] δοί, σβθῃ ἯΘ ΤΘΙΙΘΙΩΌΟΡ 
ἐπδὶ (πὸ ἀοὰ ποῦ τὸ οἴἶϑηα γ88 ρτοδοῃΐ τυ Ὦθ 
ἐδὸ ἔγοθρδβ8 γχδὸϑ δοπηηϊ( 66 .---60α᾽ 5 τοῖὶσ6 δρθαῖκ- 
ἱῃᾳ Ῥ68690 ἰδΒ ἐμ διυοοίοδί τυ 86 Δ ΘΔ 08 ἢ 68. 
--- Νότον γοῦ α5 ἀοὰ ϑρυγποὰ 8 ἰΟΝἹΥ, νοϑρίης 
Ῥοηϊίθηῖ, δηἃ ὩΟΥΟΣ ἩΠΠ ὁ τ Δ1]|0 αΟοα ἰδ 1ογθ, 
δηὰ νὴ 1}]6 99808 18 0811. {86 δὴ ψ0 Γϑοοΐϊνοί 
β' ὨΠΟΓΒ.---Α δϑαγϑα δβουὶ οχρϑοίβ ἰ0 860 18 ὈΥΘ  ΟΥΘ 
δοονογοὲ ἴῃ ἃ σουϊνοὰ Οδμυτοῖ, δηὰ ἐμοη ἴα 85- 
ἔὐτοι (μὲ αἀοὰ Μὲ} Ὀ6 κτοδίὶγ αἰοτὶδοά.---Ο. 
Α. .] 

ῬΒΑΙΜ 11 

Τὺ ἐδλε ολὶφ" Μυοίοίαη, Μαφρολίϊ, α Ῥεαΐηι ο7) Ῥαυϊα, ιολεη οεσ ἰλε Ἐδοπεῖία οαπιο απὰ ἰοϊά ϑαμῖ, απ εαϊά 
τὠηΐο ἀΐπι, δαυϊά ἐδ ξοπι ἰο ἐλ6 λομδα 977 Αλῥηπεϊεολ. 

ὙΥῈΥ Ὀοπϑίοσς ἔβου {ἈΠ γβ86 1} 'π τα ϊβοβίος, Ο σοὶ ΒΥ ταδὴ 
ΤῊ ροοάῃεδβ οὗ αοἄ οπαυγείδ, οομπίϊη8}}γ. 

2 ΤῊΥ ἴοπραο ἀον βοί τα ἸΒΟ 68 : 
ΤΆΚ6 ἃ ΒΏΔΓΙΡ ΓΆΖΟΓ, πογκίηρ ἀθοοι ]]γ. 

8 Τμου Ἰογοβῖ οΥ}] πιοτὸ ἰἤδη ροοά ; 
Απά πη ΤΑΙΒΟΓ (Πδη ἴο Βροδὶκ γι ἰθουβηθβθ, ΙΔ Ὦ, 

4 ΤὨου Ἰονοϑὺ 411 ἀθνουσίηρ Μοσα8, 
Ο ἐλου ἀθοοι }} ἰοηρῖιθ. 

δ Οοά 584}1 1ΠἸκουσῖβο ἀθθέγοΥ {66 [0 θυδῦ, 
ΗΘ 88|4}} ἰδῖκθ {πθ0 δΎΔΥ, δὰ ρ]υοκ [Π66 ουὖΐ 
Ἀπαᾶ τοοῦ ἴπ66 ουαἱ οὗ {πὸ Ἰαπάὰ οὗἁ (δμ6 ᾿ἐνίῃρ. 

6 ΤΈο τἰσμίθουβ 8180 58}4}] 866, δῃὰ ἴδασ, 
Αμὰ 58}4}} ἰδυρῃ δ᾽ δία : 

7 1,., ἐλὶδ 8 16 τοδὴ ἐδαΐ τοδὰθ ποὺ αοα ᾿ΐ8 δβίγθηρί ; 
Βιαΐ ὑγυδίρα ἴῃ ἰἢ6 δρυπάδησσ οὗὨ ἢὨΪ8 στίομοβ, 
Απά βιτοηρσίμοηρα 1186] ἴῃ ἷ5 τ ]Οἰςοά 688. 

8 Βυι 1 απι ἶκο 8. ζτϑϑῃ οἱἷγο {τθθ ἴῃ ἐμ Βουβο οὗ αοά : 
Ι ὑτυβὲ ἰῃ (86 ΙΩΘΓΟΥ͂ οὗ Οοα ἴογ δυο ὺ δηά ουῦϑυ. 

9 [1 ν111 Ῥγαΐβθ [6 ῸΣ ουνοσ, Ὀθοϑυβο πο δϑ8ὺ ἀοηο {ΐ: 
ΑΠΑΙ {111 μναῖ οὰ [ΠΥ Ὡδπιθ ; ζῸ0Γ ἐξ ὦ ροοὰ 
Βοΐοτϑ {ΠΥ βαϊῃίβ. 

οὗ Ἢ ἀπο] Πρ. Ϊδοο, 

ἴον οὗἉ ἐμΐ8 Ῥβαῖτι, νοι 8 Ὀγρουρδΐ ἰπί9 ῬΡΟΣΩΊ- 
ὮΘΠΟΘ ὮΥ ἰδ {ἰ{16, δηὰ ἐἐ8 ἀονοίΐοπαὶ αἷτα, ΔτῸὸ θδ- 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ,. Ῥοοΐα!Υ πο ς6 819 ὕγοτη ἐδὸ ἔδοὶ ἐμαὶ σὰ Σὸ- 
1τ8Ὲ ΟΟΝΤΕΝΤΕ ΑΝῸ ΟὈΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.---Εοβροοίΐηρ 

πιαδολίϊ, νἱὰ. Ιεἰχοἀυοίΐοη. Το ἀἰαοςίίς οματδο- 

[5 ΤῊ15 Ῥβαῖπὶ 8 δοσίοα οἵ πη ῬΒαῖταδ τιοῖηρ ἐδ 
Βϊνίηθ ὥδιοο οὗ τὴ, Δ 81} οὔ Βανίὰ (Ῥε. "]..ὄἷν). 

Τι ἴα οὔο οὗ ἔδο οἱκξ Ῥεδῖτοσ Ἡδ|οδ Ὁγ τηἷ6 6119 ἀτὸ τοδοττοά 
ἴο ἐπ ἴθ οὗ πο Ροσβοοι οι! ΌὈΥ Β.01 (πα. Υἱ!. 113. ἵν. 
χχχίγν, Π]. 1υἱ], οχ "ἱ. ἢν). Αὐκυσέῃθ οοἱϊο ἰὲ Σναΐκιδις ζωρέ- 
ἔνια. ὙἹἱᾶ, οἰ κοοῖ,.-Ο, 4. Β.] 



ῬΒΑΙΜ 1Π. 881 

δροεὶ ἰο 18 ἔοται, ὑἰ89 ἑπνοεαίίοη οὔ αοα νὰ ϊοῖ ἐδ 
ῬΕΟΌΠΔΡ (0 ῬΓΆΥΘΥΙΒ, ἰδιηθηϊδι0η5 δπὰ ὨΥΓΠΏΒ, 8 
οπγοὶγ δΌβοης, τὶ! ἢ τοϑρθοί ἰο 118 σοπἰσηίδβ, {116 
ΙΕ τη, το, δοοοτάϊπρ ἰο τοῦ. 7, ἰ8 ὑτουὰ 
οἵ εἰθ τίοιθ8β, ἰ8 υρυταϊάραἃ 70. δἷ8 ἰπρυάθρηοθο, 
νἱοκοάποδδ, δῃὰ ζα 186 988 (γοτβ. 1-4), (μη0 »ωη- 
μλπεπί οὗ Οοἀ, τσ νν ἢ ἀοδίσον Ἀϊπι, 18 ὑτο- 
οἰαἰπιοὰ (τσ. δ), ἰῃ6 ἀοίέοπ 9" ἐδ6 τίισλίεοι, 
ἩδΊοῖ ΜΠ} Ὀ6 6416 ἤοτ Β ἈΠΟΥΘΌΥ, 18 δοπιγδβίοὰ 
πὶιὰ 16 (τότ. 6, 7), δὰ (μ9 ἐοέ απά σοπάμεί οὗ (8 
Ρίουα Ῥβαϊπιϊβέ, δοσσεοβροπαϊηρ νι τ 18. ἐσιυσέ ἴῃ 
θ᾽ 5 ξτδσθ, ἰβ ὑγοπουῃοοά. :ο80 δοηϊθηξβ ΔΓ 
Δσεδιγ βιυ πηι δ ΥΪΥ ὀχ ργοββοὰ ἴῃ ἐμ ἄγοι βἰαίο- 
Ἰβοηὶ τοῦ. 1. Τπὸ ἩΒοΐθ ἰπ ἰοπο δηὰ εἰγὶθ τθ- 
το 5 οὗἨὨ {6 »γορλειίϊςαἱ φαδίϊσαίογψ αἰϊδοουγ 868 
ἨυρίδΙ 4", 88 18, χχὶϊ, 15 βᾳ. (Ενα)]ὰ), Φ6σ. χσχ. 
846.} ΧΧΥΪΙ. ὅπᾳ. (Ηἰἰτὶς, Μίϑιγοῦ). Βαϊ 

(8158 τα δοι Ὁ] )69 ἐπ ΟὨΪΥ οὗ 8 κοπογαὶ ομδγδοίου, 
δηὰ ποἱ οὗ δρϑοΐβὶ γοΐόσσγοησθο. Το ἥχυγο οἵ ἰδ6 
οἶἶϊνε ἴγθὸ {νϑγ. 8) ποϑὰ ποὶ ὈὉθ Ῥορδγάϑα δβ μανίηρς 
δεε ἀοννοα ἔγουι Ζ76:. χὶ. 10, δηἃὰ μ:6 σΟΥΣΘδ- 
Ῥοπάθῃοο8 ἰῃ ἰδηρσυδρο οὗ γογ8. 1 δηὰ 9 νἱι} 18. 
Σ]ν. 23, δηὰ χὶν. 19, δτὸ ποὺ βίγοης οηουκὰ πῃ 
οοπηθοιΐοη ὙἹΓΒ ὙῸ 7. 8 ἰ0 ΤΣΟΙ͂ΕΡ ἰδ 9 δοιιροβί(ϊ οι 
οὔ ἐπ Ῥβαΐπι ἰο ἐμὸ ἐἶΐπιθ9 δι υϑοααοπί ἴο ἰδ Γοίυ τη 
ἤο ἰμ6 οσῖϊο (Ηἰϊ τὶς). Το τἱοϊθῃσθ οὗ {86 
Ἰδυξαδίο 10848 τι8 ἰο (1 9 Θοπο]αϑίοη οὗ δὴ ὀχοὶίδ- 
ἈΠ οΥ̓́Λορον, τ ῖοῖ πουϊὰ ματα ϊγ 6 οχρίϊοα- 
16, 15 186 δοίζοπβ οὗ ὑπὸ ρϑόγβϑοὶ δοοοϑίϑα βδου]ὰ 
νὲ ἀοδουὶ θὰ 88 ΣΟΥ ΘΠΘΓΑὶ ἱηὐυγίοαθ, μὰ (86 
Σεϊδιΐοι οὗ 9 ροοὲ ἐμβογϑίο ΓΟ Υ 88 οὔ οἴ ἰδ 6 
Μἱξυίοοῦβ ροθογ Ϊγ (Ηυρζο]4). Βα ἐπ γοῦ- 
Βοη4] τοΐόσοησοδ οὗ {88 ὑνὸ 8τθ ποὶ τιδυϊοὰ πὶ 
βκυποϊοηί ἀφο πἰ 6.688 (0 ὉΘ ΔΌΪΘ ἰο ἀγα ΔΗΥ͂ δας 
θοοϊαβὶοη 88 ἰ0 ἰδίοσ αὶ γοϊδιΐοθβ. Τὴ τοίοσ- 
ξΏ09 ἰ0 ἰδ0 εἰσ ῥγὶοδὶ ΑἹἸϊείτηοδ, 1 Μδοο. υἱὶ. 
(0Ι6.,.}, 18 ὁπεῖγ ον δι ὈΪ γα. Βυὶ (Πο τοίβγεῃποο 
αἵ Ῥαγι οἷ ὺ ΟΧΡΥΟβϑἰοΩΒ (0 ἰδ γαϊδίϊομβ οἵ 
Ὀανὶὰ ἰο ϑ8δι] ἀξ νοι ΔΙῸ ῬΟΥΓΥ ἔδν ζοίοϊιοά, 
ῬΔΥΓῪ ππίθη Δ Ὁ1]16.Ύ ΑΟΘΟΡΟΪΏΔΙΥ 1ὑ ἰδ οτο δα ν]8- 
8016 ἰο δυϊάο ὈΥ (19 δἰδίϑθιηθηιδ οὗ ὑμ6 {{1]6, δηὰ 
Ταΐον ἰο {Π6 ἰπΐοττοΐης οὗ οος, [89 ΟΥ̓Βθοῦ οὗ 
ἴδο ΤΟΥΔῚ 85568 (1 ὅ'4πι. χχὶϊ. 9 84.}), ἰπ δ60186- 
4αεῦοο οὗ τ] ἢ οἰ Ὠϊγ- ὅνο ρτὶθδίϑ 6 γ0 8] δ ρσ- 
ἰεσοὰ, νι λῖ]δὲ Θανὶὰ σοϊδἰποά μὶ8β δουτακθ δὰ 6χ- 
Ῥτεδββοὰ 1ἱ ἰο ΑὈἱδί μα, 0 οϑοδροὰ ἰο θενὰ 
ἔτουι ἰδὲ Ὀ]οοά -Ὀδι ἢ, {ἢ 9 δοῃ οὗ Αἰιϊπιθ] οὶ, ἐμαὶ 
Ῥτὶοδὶ οὗ Νοῦ γᾷο μδὰ βου} 6588}γ κίνοη Πανὶ, 
86 16 Κίη χ᾽ Β δοιι-ἰη-͵δν, ἐδ 6 δ ονγ- Ὀγοδα δηὰ (116 
Ὥἡἐνοταὰ οἵ Θο] δίς, τ οὶ ττὰ8 ΤΗΣ ὋΡ ὈΘΒἰπὰ ἐδ 6 
Θροὰ ἰῃ ἐΐ6 δαῃοίδτΥ, δηὰ ἐμ ἷ8 δα Ἔοχοίιδα ἐμ6 
δυδρίοἰο δηἃ υθηρθδηοο οὗ ὅ8Δ0], τ 0 ΠΟῪ τηδἀ 6 
δοος, [89 ἐΠΓΌΣΙΣΟΥ οὗὨ ἐμδὲ δοί, 1 Ἰκονσὶϑο ἰμ 6 6ΧΘ- 
δι ΟΩοΣ οὗ δ18 ὈΪοοῦγ δοπίθποο. 

ϑιν.1. γεν. 1. Εΐοσο [πιζσγλίν πιαη, Α. Υ.].- 
βίηοο {86 ἕυπάδιηθηίὶ τηδλπΐης οὗ σίδδδν 18 
δίγελρίλ, δὰ (8:0 ΒΑΠῚΘ Ἰησδηΐηρ ΟΟΟΌΥΒ ἱπ (10 
Βδ0ι οὗ Θοὐ υδοὰ δοτο, δ, 10 18 παίυ γα] ἰο βιρ- 
Ῥοδβὸ ἰδαΐ ἰθοσο 8 ἃ ζητἴ11.8] Τοίογοποο οὗ {8686 οχ- 
ΓΕδδΙΟΠ8 0 056 ΔποίΒ6 Ὁ ( ομοιιδ, εἰ αἰ.). Βαυὶ 
ἀρ.5 ποί 79011ὁἿν ἤτοι (818, οἰ ἤον ἐπαὺ (Π6 γο- 

ἔετεῦος σὰ ΟΥ̓ 6 ἰ0 841 (Ησηρβι., βομ ρα) 
86 τοδὶ Β6το, οσ (δαὶ {ἐπὶ8 γαῖ Π6 Ὁ ἰδ υϑοά ἰπ {116 
ν6. βεπδ86---υ] οἰ θὶ ταϑὴ (06 Ἰγεἴῖο, Ἠυρἴ614), ΡΒ. 
ΕΧχ. 4, 10 Θδῃ ΟΠΙΥ ὃθ Βατγοδβίῖο (}6]1|:86., εἴ 
αἰ.) εἰυοο Βοος Βαὰ ποὶ πιο {μ6 Ὀ]οοά- 41} ὉΥ 
ἴ8ο διγεησί ἢ οὗ δἷ5 ἢβί, θυΐ ὈΥ ἰδ οτγαῖξ οὗὨ μἰ5 
ἰοῦσιε. ΤῊ ἰγδηβίδιΐου : Βθοῖο [Δρρ]ἰοά (ο (Ἀ6 
Εἰδηί8 ΟΥ̓ ΤΌΣΊΠΟΡ ἀ6γ8.---Ο, Α. Β.---Ἴ 18 (Βοτοΐοσθ 
ϑΡρτορτίδίο.-- 1} [89 ὅδ ᾿ομᾷ.---Τ πὶ ἀοεὶᾳ- 

πδίΐου οὗ (Ϊπι9 (Ξξαῖναγβ, οοπ ἐπ }]7] 5041] 
ΒΌΡΡΙΪ6Β 6 Ῥυϑάϊοαίο, 88. χ]ῖν. 29; Ἰγνὶ. 
το ἰξ 8 δῦβοηί. Ὑοὺ ἰδ ἰθ ὉΠΏΘΟΟΒΒΑΤΥ ἰο 
Ομδαχο ἰδ9 πουηῆ ἼΘΙ ἱπίο ἐμ οογτοβρουάϊης 
γεῦῦ (8γγ.), οὐ ἰο δΒΌΡΡΙΥ 8 τοῦτ σία [80 
τ ΘΘΏΪΗΡ : “ΘΠ ἀγ9᾽᾽ (ποθ ἰρἰογργθίουϑ), ΟΡ (0 
Ῥοΐηὶ ἱὰ 85 ἽΦΠ, σου. χχυ. 10, διὰ ἰδῖο ἰμἷ8 
ἔοττη 88 δὴ δάνυθυθία] ἰπδη. -αδυδίηρς (ΗἰἰΣἰρ). 
Τηο ἰγαπδϊδίΐοη : τιμαὶ Ὀοδϑίοδί ἰμοὰ {μγ86} ἐπ 
τοῖς άπ 688, (πο ταΐ ἐ Ὑ ὁη6 ἰπ οΥἱ! ἀοίης Ὁ ἔποα 
ἀονίβϑι ἢ δ΄ Τα γ8, εἰς. (Βορί., Ψυ]ᾳ.), Ἰοδ 5 ἴο 8π- 
ΟΡ γοσοπδίοη οὔ ἰδ ἰοχί. 

γον. 2. ϑοσκίηκ ἅϑοοὶι.---Τ| 8 18 ποὶ ἰο ὃθ 
τοβδσχαϑα δὲ (Π6 24 Ρογϑοῦ οἵ 89 δηΐθ γϑυὺ ΣΟΥ 
ϑερί., ὕυ]ς., ὅγν., ΕἸαπαΐη., οἰ αἷ.)πΞξίδου τοδκοϑὲ 
ϑσοῖί, (ἰΒαὺ Β6 του κϑα 88 ἃ ΓΆΖΟΣ), Ὀὰξ {86 Ρδγ- 

(ἰο1 019, γοῖ πού 88 ἐΐο δα᾽θοίϊνο οὗ σᾶσου, πο ἢ 
ΘΒ} Υ ἱπύΌΓΘΒ Π6 08 ὙΠΟ 0.868 ἰδ, ἴον (89 δηδ- 
ἸοΩῪ οΥ̓͂ (9 ἀθοοϊ (ἔα Ὀον,, Ῥ8. ᾿ἰχχυΐ. 67; Ηοβ. 
Υἱἱ, 10 (1βλδκῖ, Εἰ ποδὶ, ΟἸθυῖ σα), ΟΥ 85 ἐμαὶ οἵ 
{86 ἐοπριιθ ΓΈ ΝΠ8); Ὀυΐ 88 ἰδαὺ οὗἩ [80 χηδῃ (76- 
τοῖο, Ἠυρίθ]4), δὴά ἱπάοοά, δοοοσάΐϊηρ ἰο ἐδθ 

γοῦοῖ ρΡοϊηίβ οἵ πῶ, 88 8, γοοσδέδνο (εἷος, δηά 
ταοϑὺ ἐπ θγρΥ (68). 
εν. 8. ΒΝ] Ὀθϑέοσο (ἐπείδαα 9.7) κοοῦᾶς-- 

ζΑ]βο μοοᾶ Ὀθϑἔοσο (ἰπείεαά 97) ΒρΘϑαϊσίη ρα σἱρμῖ- 
ΘΟΏΒ11688.--- 9 Ἔχουα 68 118 Κοηϊἶγο, δο (βαὶ ἰΐ 
ἄοδ8 ποΐ δβἰδίο ἄεσγεε, θὰ  {π9 γγείεγεποο ἱποϊααϊης 
δ δοίι14] πεσαίίοη (ΑΌΘΩ Εχγα, Θοΐον, 7. Η. Μίο., 
ταοϑί γοσθηΐ ἱπίουργοίθσθ). 1} δοουδοὰ μοί ΟὨ]Υ 
Ἰονθα 6Υ1} τῆογο ὑμβ8ῃ χοᾶ, Ὀυὺ ἢ ργοΐθυβ ουἱ] ἰο 
ξοοά, 8ο ἰμιδὲ 6 Ἰοῦοβ ἰὲ ἐπείεαα 97 ἰλαέ Ἡ ἰοἢ Ὧ6 
ΒΟ. ]α ἸοΥο. 

γόον. 4. [ϑονουσνίηξ τνοσᾶεδ.---Ῥογονηο : 
“« ΤΑ ον ΑΙ, ὁ τοσὰδ οὗὨ δι δ] ον ίης ὕρ,᾽ Ὑγ»]οἢ δο- 
οογὰὰβ ϑχδοίγ σ τ ἰμ6 συγοθβ ϑιρ]ογοὰ ἰπ γον. 
9, ἸΒοῖν τουϊὰ 18 ἃ γανγαΐηςς αὐ] είς., δὰ 580 
(89 δορί. νν8}}] ῥήματα καταποντισμῶ.---Ο. Α. ΒῚ- 
Τομκῦυθ οὗ ἅθοοὶ!ι.---Τ 19 16. οὐ 8 δοοιιβαί!γθ 
ἴῃ δρροβί(ϊου ἰο "" ἀουουγίπᾳ πογὰβ ᾽ ΝΑ ολεοι 
Ἡυρζοι!ά, δὰ χποβὲὶ οἷον ἐπι υ το 6 Υ8), Ὀυΐ ἃ γο- 
οαίϊνα ἐν γόρνβ δη ἃ τιοϑὲ γοσθηΐ ᾿Ὠ θΥΡσ ί6Γ8), 88 
Ῥδτδ]]οὶ ἰο {μ6 ρτοσοαϊης. 

ϑιτ. 11. σεν. δ. Τοϊϊςουνσὶδο ἰοἰγοάυοοδ ἐπ 6ο7- 
γεδροπάϊησ ὈφΒανΐουν οὗἉ δποίμον (αοη. Χς. 6), 68- 
Ῥϑοΐδ!γ (86 Ῥτοοϊδιμαίίοη οὗ 86 2 ἐνίπό γείαϊέαίϊοπ, 
18. )χνυὶ. 4: Ἐζοϊε. χυὶ. 48: Μ4]. 11. 9 --- ϑδσ ἄοννῃ 
[Α. Υ., ἀεδίγον,} 18 υϑοὰ ΚΘΏΘΓΆΪΥ οὐὗὁὨἨ ν8]]6, 
ἰοῦγογδ, Ὠουδ68, τὶ (6 διδογάϊηαίο ἰάοα ἐπ8ὲ 
8.986 δΔ.6 τηδάο Ἰονοὶ τὶ ἃ (86 στουπά, δπὰ ατὸ ποὲ 
ἰο Ὀ6 γΘΌΜΠ]Π.--δβοὶπο [Α. Υ͂., ἑαζε ατοαν] ἰβ ξεῃ- 
ΟΥΑΙ υδοὰ οὗ (μ6 ϑειζίηβς οὗἨ 8 οοδὶ νἱἢ ἐδ6 
ἰοηδ ΟΓ Βμῃονοὶ ; 80 χιυσὴ 1658 ΠΟΘ δ΄ ΜΘ [0 
(ληἸς πὰ {86 Βα δϑοαιμοπὶ τνογὰ8 οὗ ἐθαυῦὶπρ ΤΑΥ͂ 
{86 ἰοπί, ἐμαὶ 15 ἰ0 5880, (6 ἰδηΐ-Ἶἢ8. ἔγοπι ἐδθ 
οδτί (Ηυρἕ6]4), οὗ οὗ ὑπ γί ρίης ουαἱ ἴτοιι (ἢ 8 
βδοχϑὰ ἰθηΐ, τ βῖο 86 ἰναϊίοτ μοὰ ἀοῇϊεα (Κίτι- 
οἰὶ, Θἰοἷογ, δέ αἱ.Ὶ, δαὶ οὗ (86 ἀπο], γοὶ ποὶ 
83 ἃ ἤσυγο οὗ οχϊβίεποο ()ὸ Ῥοί(6), Ὀὰὺ Υϑί μον 
νἾΓ δὴ ΑἸ δίοη ἰο {16 Βογάβιμδη᾽ Β ἰθηΐ οὗὁὨἩἨ θοορ. 
--[ἌΣαμ ἃ οὐ ἴδ9 ᾿ἐνίηβ.---ΑἸοχαπάονῦ : Τλὶβ 
ἷβ ἃ Ροοίϊο41] ἀοδουριΐου οὗ 116 (8617, ΟΥ̓ [ἢ 6 ῬΧ6- 
Βοηὺ βίδίθ οὗ Ἵσίβδίθῶσο, ὉΠῸῸΣ (86. ἄρχυγο οὗ ἃ 
δουηίγΥ."--αο. Α. 8.1 

[Υ τ. 6. Εῖ66---ἴϑα:---ἸΔὩ ΚὮ.---ΤῊο τἱμίθουβ 
8..8}} Ἰ᾿ἶῖνο ἰο 866 ἰδο γυΐῃ οὗὨ 6 ὉΏΡΟΑΪΥ, δηθὰ ἰπ 
Ἰοοκίης ὕγοπ ὑποῖρ τα ΐϊῃ (Π6  ψν1}} ἔδαν Θοἀ, (δὲ 
8, ὕόύογθηοο Ηΐτ, δῃα βίϑδῃά ἰῃ ΠΟΙ ἀντ ἴὰ ἰδ6 
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Ῥτόβεποθ οὗ Ηΐβ δούοσο ῥυρηιοηίθ, δηᾶ δὶ (ἢ 
δϑῖη9 ἰἰπι6 ἰαυσὴ εὐ (6 δΌδυτα δίαίο οὗ (6 υη- 

βοάν, ἰπ υἱοῦ οὗὁἨ {πον Ῥσϑυϊουῦβ στθδὶ Ῥτοίθῃ- 
δἰοῃβ. ᾿ 

γον. 7. ΒοδΒοϊᾶ [86 1261), εἰό. --- Ῥο- 
ΤΟΝ ηΘ: “ΤῺ6 ψοτιβ ἰη ποῖ 9 τἱυίθουβ ὁΧ- 
Ῥτθ85 ἐμοὶν ἰγϊαταρῆ, ροϊπιϊη, 88 1ὑ τοτθ, ἰ0 (89 
ζαϊϊο ΟΡΡΥθ880υ, δηὰ π Ἰ68800 [0 ὉΘ ᾿θαγηΐ ἔγοιι 
ἷ8 ουθυί γον. Ηΐδ8 ἰγυβὲ νψγὰβ ἴῃ σἱοθ8, (σΟτΡ. 
Ῥα. χὶϊχ. 6; Ῥγου. χ. 1ὅ; χυίϊϊ. 11), δῃὰ ᾿ἰβ 

δἰγοη σία ἰπ ἷ9 οΥἱ ἀθβίγο (τὶ ἃ, υϑσ. 2), ποί ἴῃ 
οά.---Ο. Α. Β.] 

δισ. 1Π. γ͵ον. 8. ΒΞ Σ δἀπὶ ᾿ἰἶσθ ἃ ΚΥΘΘ. 
οΟΙένθ ἴσθ9 ἔῃ ἴπ6 Βοιι59 οὗ 6Θοᾶ.---[Τ9 Ῥτο- 
Βοια 5 οἰ ρμδίϊο, (9 ῬΒαὶπιϊϑύ οδοπιγαδίϊηρ ἷπι- 
δοὶΓ τῖτἢ [89 ἔδ]]ο πη Ὠοος.---Ο, Α. Β.] ΤᾺ “οἹϊνθ 
ἰχοο ἴῃ 9 Βουδα οὗἩ αοἀ,᾽᾽ μΔ5 ΒΑαΡγΑΪΥ ἃ ζοεαΐ 
ταοδηΐη, ΘΟ Ρ. 2 Μδοο. χίγ. 4 (Ηἰϊτἰᾳ), γοὶ ἰ8 
δι1}} 1.88 ἃ σεπεγαΐ ἔφσυτο οὗ κ᾽κὰ ρΥΟΒΡΟΥΙΥ ἀπάον 
(16 ῥτοίθοιϊΐου δηὰ ἴῃ {116 τὶ οἰ ἱΥ οὗ αοα, αν {116 
Ἰαίιον χοΐδγθηοο ἰ8 Ὀσουσὺ δοουϊ δ ΔΥ͂ σαὶθ ὉΥ 
ἐ89 που οΥ̓́ {Π6 οεπέγαξ »ίαοε οὗ (89 πιθοίϊῃρ οἴ 
αοὰ πιὰ Ηΐ8 ρῬϑορὶθ (8. χοῖϊ. 18; 18. Ἰχ. 18; 
Ζροῖ, ἱ, 8), 6ο ὑμπδὲ βδοπιϑι ίπρ ἷκθον ἷ8 οχ- 
Ῥτοβϑοϑά, ἰξ 18 ἰγὰθ (Ηοπ ρβίθῃ ὈοΓ 4), ἔμδη 0.6 ΒΟΡΘ 
οὗ θενὰ οἵ γοϊυγπίης ἔἤγομι μἷβ οὁχὶ]ο ἰο 86 βᾶπο- 
ἰσατΥ ((Π|6 οἷἂοΡ ἱπίογργοίθγβ), γοὶ (μ6 αἰ ἰο Ὁ 18 
ποὶ ἰο ὃ6 Θχοϊιιὰοά ()6 ἤοιίο, Ἠυρέο]α), Ὀαὶ ἰη- 
οἰυάοὰ ἴῃ ἐδ ἰά68. 

γον. 9. ΔΑ Ψ11] τσταῖϊ οὐ ΤΥ πδ1190. 
Ῥθοδῦδθ ἰϊ ἰα βοοᾶ.---Το. οοπποοίϊου οὗἨὨ 21] 
ψἱτν 119 Το] ο πίη; νοτὰθ (ον ΕἸσα]ὰ διὰ ΟἸ8}.) 
8 ορροβϑὰ ὉΥ [9 ἵδοῦ {πὲ ποὺ ““ 'π {89 ΟΥ̓65᾽" ἴ8 
υδοὰ, θαι Ἴλλτεείη (6 ῬΓΟΘΘΏσΘ οὗ, ΟΥ Ὀοΐογο. [1 

ἴθ δοοογϊηῖὶν Ὀοίζον ἰο τεϊίο ἰὰ τὶν (89 Ῥγονὶ- 
ουϑ ψοχὰ : ΠΡ). Ὑπὸ οουοοίαγο οὗἁ ΗἰΣὶς ἰο 

Τοδὰ 1 88: ΣΙ ΓΝ ΞΞΙ τν}} Ῥτοοϊδίτα, ἰ8 ὙΘΡΥ͂ δΡ- 
ΡῬΤορτίαϊθ: ζὸὼν ῥταῖβο, ἰμδηκαρί νη, Ῥγοδοβίης 
Ὀοΐοτθ ἐΐθ σοηχτοζαίίοη δῦ Τγθαυ ΠΥ τηθη- 
ἐἰϊοπδὰ. Βαί ἐδ ““ γαῖ! ᾽᾽ οὗὁὨ (89 ἰοχί 16 ᾿ἰΚονγ186 
πιο} αἰ Ὁ1]9 (σοπιρ. 18. χχνὶ. 8), βἷποϑθ εἶ: π8η16 
οὗ σ6οἀ οχρυοθβοβ Ηΐ9 ἀθοϊδγϑίίοη οἴ Ηἰπι8ο] δηὰ 
Ῥανϊὰ σδὴ σαργοβθηὶ δἰ τ 86] 7 ἰο {Π6 σοηρτορβαίίοη 
(588. χχὶϊ. 22 βᾳ.; χὶ. 9 84.) 88 δὴ θχϑίῃρ]θ 
δὰ πιοαο] οΥ̓ ὁηὴ6 ὙΠῸ τδῖϊβ Ὄροὰ Ηΐῃ. [ι 18 
δα ΓΟ ἀπβαϊ 16, ἰὰ ορροϑί(ΐου ἴο {1:0 δοσϑῃίβ, 
ο τοῖον 21] το Θοἀτεξεξθθοδυβο Τ]ιοὰ τὶ κὶπά (09 
Ὕοι16): οὐ ἰο {110 δοίϊοπ οὗ ἐμ τογὈτ-εεθθοδυβθ 
Ἣὸ ἰβ κοοά. Α8 Θοὰ Ηϊπιβο], Ρα. ο. 4, οὐ, Ηἰἶδ8 
ἔτϑοθ, ΡΒ. οἷχ. 21, 8ο ᾿ἰκονίβϑε Ηΐβ ἤδπιθ 8 “)ῶ, 
δηά (818 15 ποῖ πον ἰο Ὀ9 οχρίδί ηϑὰ 858 κὶπὰ (ΗυΡ- 
7.14) ΔΟΥ 88 τοδὶ (Μϑδυσϑυ). 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΠΟΑΙ, 

1. Οοπβάεπεο πὰ αἀοα᾽Β δυεγίαδίπσ σταοσθ ΔΙΪΟῪΒ 
ὯΒ ἰο ΒαΥ͂Θ ΠΟ δηχίοιΥ τοβρϑοίϊης (896 τ ]ο ΘΠ 688 
διὰ οταῖϊν οὗἨ οὐοὴ ἰ89 τη 1ο8ὲ Θησπιΐοδ; ἰξ ἰη- 
οἰυᾶὰοϑ (9 οὐϑωγαποῦ οὗἩ ἰδ 6 ποι ἰηρσηθ 88 οὗὅὨ (Ποἷν 
ἀονΐσοθ δὰ ἰη0 τϑηΐίυ οὗ (μον Ὀοδδβιΐης δπὰ ἀο- 
Ἄδηοθ, ποὶ 1658 (88 ἐμοὶν ὑθγγὶ ὉΪ0 δὰ οοπιρὶοὶθ 

[5 Βαγπϑδ: “Τ|ο Ιἀ68 ΠΟΙ [5 ποῖ ὀχ αἱ δίίοι ἰπ ἐδθ δι 717- 
ὅησε οἵ οἱΐιοτα, οὐ }0Υ [πδὶ οαἰαπεέέν ἣδ8 οοῖῶθ προ ἔδοῖα, ΟΣ 
1) γται βοβιίοη οὗ 5608 δῃηὰ σουδηροία! ζδοϊ σα {πωΐ δὴ 
ΦΏΡΠΙΥ [5 ἀοσο ΓΘ Ραπἰθῃοά : [ἰ ἰ6 ἰδὲ οὗ Δρργοῦαδείου ἐπαὶ 
ὈπΙθἢπιϑηῦ Ὦ88 ΟΟΙὴ6 ΡΟ ἴπ080 ἩΐΟ ἄσθογυο ἰἰ, δὰ [οὐ 

ἐ νι οϊκοάποαβ 15 ποὲ δἰ οτσοά ἴο ἘΠΒΘΡΝΙ 7 ἰο ποῖ πτοης 
ΟΣ 8 ἴο ἴο6] ἃ δ0η89 οὗ Δρργουδίίου δπὰ [ΟΥ̓Ϊμδὲ ἐπ ἰαντ 
δῖο τοδὶ εἰδὶ πᾶ, δὰ {πὶ ἰπδιίοο ἴ8 ἄοπο, ούϑῃ ἐδουικὰ [8 
ἄσεδα ἰηνοῖνο δηδογίης. ἴον τϑ ΠΟΥ ἴἰπὶ 06 ΚΕ ἄοδοττο ἰΐξ, 
δοὰ ἰ! ἰα6 ὈοέζοΣ ἰπδὺ ΠΟῪ δου] βοῦν ἐμδ (μδὲ ἔθ σἂ 
Φοῦδ δου) δβυδος Σγουκὰ ἐθμ).""--Ο( Α. Β.] 

ταΐη, πὴ ῖζ (89 δαῖὴθ οδογίδίηιγ οὗἩ Κπον]ϑὰρθ 88 
[πδὲ οὗ οαὐ οἴῃ οοπίϊηυσα δαϊναίϊοη δὰ ἰοῦ δϑ- 
ἴῃς Ῥτγοβροσίιγ. ΒῸΡ (Π9 009 88 Ὑ70]] 85 {μ9 Οἱ ΠΒΟΡ 
τοδί ὕὑροὺ αλλ ἐπ ἐλὲ τείαϊαίζοπ οἵ ἀοἀ᾽8 ΒΟΪΥ͂ 
βονογῃπθοῖ; δηὰ {18 σΥδὸ0 ἀ068 ποὶ ἀθοοῖγο ὑ8. 
αοά ρΡυδβιοθ ἰδ9 νυἱοϊθηὶν ἔγοιν ἱμοῖν δυϊβ οΥ Ὁ; 
Ὀυὺ Ηοσ κἶνοβ 89 Βυπιῦϊο Ηΐβ ζῦδοθ. 

2. ἘΤΘΥΥ͂ τὐδὴ ἴθ σἰδὰ ἰο δοαεί οὗ ἰμαὶ ἰΏ το 
᾽Ὧθ δηάβ εἶδ δίγσησίλ, δὰ ἀροῦ νοὶ 9 μα 8 818 
ἰγωδί. Τ8ο εοἱοκοῦ ἰποΡοΐοσθ Ὀοδϑὶ ποὶ τη ΓΟ 88 
ἰδ τόρ οὗὨ ἐμεῖν τίσ οδ, ὑιοἱν ῬΟΎΤΟΥ, ὑμοῖν βδαζϑ"- 
οἰϊγ, Ὀαΐ ἀΐνθοιὶν οἴ (μον τοἱοζεάπεε. Βαϊ (18 
ῥῬΥυΐάθ δοπλθ8 αἰτοῦ Ὀοίοσο ἱμ οἷν 14}1. ΤῊ »ρίου, 
ΟοΥ ἴδπθ δΟΠΙΓΔΡΥ, Ὀοδδί οὗ Οοάὐ απὰ ΗΐδΣ στγαοδ. 
Ηοτοΐη ὑμ6 0 Ρυὶ ἰμοῖν οοππάεηοε αἴοπο, δ ἃ ὑμ 6 γ9- 
ἴοτο 8πὰ ἰπ αοἀ ἐγωε δἰγεησίλς Απὐὰ πμιϊδὺ ἐΠῸῪ 
»γαΐὰδ αοὰ, (μοῦ δΦ'γεησίλεη, ἰμπθιηβοῖνοβ δ (89 
βδπιθ ἰἴ6 ἰῺ τραΐέησ ροὰ αοά᾽ 5 τουοϊαι οι οἴ 
Ηϊτιϑοϊἴ, δηὰ ὈΥ Ὀοίδ κίνο {16 σοηρτοζαίίοι ἃ 
οοπίοτιϊηςς ἐξαπιρία δὰ 8 γοϊγἐδλὲπφ ταοαο]. 

ἃ. Το ἑοησῶδ 8 ἃ 11{1}0 πιο δον, πὲ ἐδ σδ Ὀ6- 
ΘΟΙΉΘ 8 ἀαησέγοιι ἩΘΔΡΟΏ, ποὺ ΟὨἿΪΥ ὈΥ ἰἰ8 πεέξυιϑά 
ταϊηϊος οἱλόν τηθῃ, Ὀυὺ ρίωησίησ ἐλοϑὲ ᾿ἰἸκο τἷ89 τ 0 
0.86 ἰἐ ἰῃ νὶἰοκοίηοδβ, ἱπίο θυγο ἀοϑιγαοίιίοῦ, ΕῸΡ 
ἰι δπὰδ ἐμβοπὶ οὐοῦ ἰο {89 2 σνέπα ἡμάσπιεπέ, Δ ὰ 
ἰθοσθ ούϑη {86 ᾿ἰκ ιἰοϑὶ ποτ υγοῖ κα μεανῖϊν, δὰ 
ἐ6 πίηροὰ ποτγὰ ἰβ σοπὐαγοὰ ἃρ. Βυῖ πὸ τῆ 
85 ϑροίκϑῃ ὠπίγεν, 88 ποὺ ΟὨΪ τηδάθ 8 Ὀγϑαὶδ 
δηὰ δροίκϑη ἱπ {1:6 δἷν, 9 μδ88 τἱοϊδίϑὰ {9 σισλέ- 
δουδηέθα ἩΔΪΘ ἢ διουϊὰ παγὸ ρυγϑυοὰ (θεαξ. 
χυΐϊ. 20), δηὰ ἰγδηβρτιοϑβεὰ (οἀ᾽ 8 εοπιπιαπάπιοπέ ; 
τ ΠοΥοίοτθ ἰδ 9 ἀοβογνοὰ φρωπίδληρεπί ἈΞ 005 ἰο {86 
υϊοἰκοὰ, δοπιοιΐπιοθ ἰδίθ, Ὀὰὺ 18 δ᾽ ΔΒ δυγο ἰο 
ὁ0η)06. ΒΥ ἐμἷ8 ὑμ9 σίσλίδοια δὶ {110 δδῆιθ ἰΐτὰθ 
"μαν απαᾶ το)οῖοα. 

4. Αδ (86 γἱβδίθουϑ ὧἀο ποί ἀϑέησθ ἰμθτα ΒΕ 8, 
θυ ΤἸΩΔΥῪ δηὰ πιυϑὲ ργοοζαῖπι ἰλα ρμπίεὀλπιεπίδ οὐ Οοά, 
80 ὑμῈγ γῴοίοσ ποΐ ουὐοῦ (9 τοιδογίωπες οὗ ἱμοὶν 
ΘΏΘΙΙΐ65, 2 ὅδπι. ἱ. 19: ΖοὉ χχχὶ. 29; σου. χχῖν. 
17. 1ἰ 8116 (6 τὰ τὸῖἢ ἐμ ἐγεπιδίπς οὗὨ ἴδασ δη 
διηδσοιηδθηΐ ; ἐμ 60 τοοΐὶοθ ἢ [80 ατλίδἠῥίοπ οὗ ἐλδ 
γισλίεοιδηεδ οὗ αοᾶ, ἰπὰ πίοι [89 ρΊΟΥΥ, γαίῃ, 
δηἃ Ροτοῦ οὗἩ ἰδ Ὀ᾿νὶηθ παπιθ Ἡ ἰοἢ 18 ᾿ηνοϊοα, 
οοπἤθδβϑοα, δηὰ ἀὰν τς ὉΥ (8ὸ οοηργορδίίοη, δτΘ 
δαδίη Ῥγοϑοσυεά. Απὰ 17 ἐμοῦ ἰμβθῃ ἑαυσὰ, ἰΐ ἰδ 
γοῖ ποὶ ἃ Ἰαυφμίης ἱπ (89 70ΟΥ οὗ ἰπ͵υγίηρ, 18 
ΒΟοΟΓῺ δηᾶ χοργοδοβίης, Ὀὰὲ ἐμ9 Ὀτίηρίπης ἰηΐο 
γὶον οὗὨ ἐο σόσωνγαά ἱποοηείείεπον ἷὰ στ ἰοῖ (89 πἢ- 
σοὰ]γ δυο Ὀθοοίῃθ ἱμγοϊνοὰ ὈΥ ἐμποὶν ἀδαπάοππιοπέ 
47 Οοά. 

ἩἨἩΟΜΤΙΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῺῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ. 

Το οουγασε οὗ ἴαϊί δηὰ {86 ρ»γίάδ οὗ (86 υπ- 
φοῆ!-", α, ἰπ ἰμοἷν οτίσίη, ὃ, ἰὰ (Βεῖν δελαυίοιγ, 6, ἷπ 
ἐποῖν σοπδόφιθηο68.--- 16 δαπιθ λαπᾶ ὙΠοἢ οδϑὶδ 
ἄστη ὑμ9 τοἱοζεά, 11 |8 αΡ ἰμ6 »ίουδ.---Ἴὸ τ᾿6 αὐὰ 
πιΐδωϑα οὗ 89 ἰοηζασθ.---3δϑοθ νοὶ ἰο 1ὑ, ἰῃ συποὶ 
ἰδοα ἀοπὶ δοασί, απ Ὑΐδὲ ἐποὰ ἀοϑὶ ὑγιϑέ, τ Βόοτα 
ἰοὺ ἀοβὲ οδεν.---Ηον (80 Τυάσνιεηίε οὗ Οοα οχοϊὶθ 
αν απὰ 7οὸψ ἴῃ οὯθ δῃὰ ἐμ δαπὶθ ᾿ιοδγὶ.---Ἴ 89 
φἰγεησίλ οὗ πὶοκοάηοδββ ὅπ} }Ϊγ 18 βονγῃ ἰο ὯΘ 6- 
{ΐγ6 τοοακηόδε.--- Τί ἴῃ. Ὀϊνίηθ ζτδσθ ἰβ τε σατ ϑὰ 
ὉΥ ἰδο ελλίδίιίοη οὗ ἱξ, θὰϊ ἢ9 τῖπο ἐεσυεα Θοά, ἐδ 
Ἰ6 Ὁ Ὁ Ηἰἶθ φαϊυαίίοη.----ΤὨϊπῖς ΟΥ̓ ἐμ 6 τεσοτερεηδε, 
ποὲ ΟὨΪΥ ζοὸ᾽ ναί ἰου ἀοοσί, Ὀὰὺ ἴον ταὶ ἰοα 
δαψεεῖ.---Αοα νεῖ }} ποῖ Βανθ ΗἰἾ58 παπια ὑῬτοοϊαἰ πιοὰ 
ἴῃ γαΐη ; δ ΠΟ 8658 ἰὲ αἀγίσλέ, ΝῚΠ ΘΧΡοΥ θΏ09 
(αι ἐξ 58 σοοά.---αοἀ τοααΐτο8 ἐγωδέ ἰῃ ΟΥ̓ ΘΡ ἴὸ [80 
ταδηϊοβιαιίοηϑ οὗ ΗΐδΒ γζτασθ, δηὰ Ηθ οχροϑοῖδ 
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ἐλδο ΚΙ] 688.---Βὸ ποί ἰῃπ ἀοθὺὶ ἰο γον ΟαΟοά ἴῸΥ 
ἰβδικερί νη, Ὀυΐ δοὶ δοὸ ἐμδί 86 «οὐοία σοηφτγέρα- 
ἐἶοπ βι.8}} βνϑ ἐμ Ὀϊθδβαίης οὗ ἰΐ.--- ουϊάϑι ὑπο 
τεσοῖγο δηα ΘηΪΟΥ ἐδ ὀῥεδδίηρ 97 (Ὺλ6 ἤοιδο 9,7 Οοα 
βοη δοιὰ τυδί ππαογίαϊεο (80 οὐἐέραίζέονε οὗ 8 
εὐ 4 δηὰ οὗ ἃ ἐεεγυαηί οὗ αοά. 
ΒΊΛΕΚΕ: ΔΙΔΩΥ͂ μδγο ἔδ] θα ὈΥ ἐδ 8 ΒΏΔΥΡΗΘ85 

οἴτι6 δΒυογαά, Ὀαὶ οὶ ΠΘΔΓ 80 ΤἸΊΘΩΥ 88 ὈΥ πὶοϊκοα 
τοου )8..--- ἃ τ ϊοικοὰ ἰοηρσυθ 88 δ] ννδγ8 δὺ ἰ8ὸ Ὀοὺ- 
ἰοπὶ ἃ ἴαλϊδθ ιθαγί.-- -Ἴ 9 χοοάμποθβ οὗἩ Οοὰ ἰδ 8 
διγοηβ Βιρροτῖ, ἀροὴ Νδΐοι γ͵ὸ οδὴ ΘϑΐθΥ ΤΟΪΥ, 
Ὧ0 Οη6 18 ἀορτίγοα οἵ ᾿ξ, αἢ 088 ἐμ 67 τὶ] Ὰ}}γ οαδί 
ἰδ δια ἴγοπι ὑπιθηι.--- ΘΙ Ν ΚΕΕΒ: ΤῊ μἱουϑ 
Ἰδὲ ΒΔΥΘ Ῥη(θη66, δἰΒουρὶι τιοϊςοὰ τὶ] αΐη9 ἀο 
τουοἷ τα 86 κι ο.-- ΕΒ ΑΝΚΕ : Δοθὺ ἤγχθῃ δΓΘ 80 6ο0η- 
δἰαϊοά ἐμαὶ ὑπο Ὺ οὗ ἐποϊμηδοῖνοδ ΒορῸ δῃηὰ Ἴχροοί 
(89 θε58ὲι, Βαὺ ἰ( ἀοο8 ποὶ ἀοροπὰ ὑροη ἰδ 6 ΒοΡ6, 
ἩΠ1οἷ ΓΠΘΥ͂ ΤΆ ΚΟ ἴῃ (μοῖὶν ἐδβουρ δ, Ὀὰὶ ὑροῦ (ἢ 9 
ἰάθα ἐπὶ {ΠΟΥ͂ Βανο Οὔ Θ.561768.-- ΑἈΝΌΤ: ΤΒΟΥΘ 
δούπο Κη ἀκ οὗὁ Ἰδυ μίθῦ: ὁπ9 ὙΠΘῺ ἃ πϊοὶς θά, γθ- 
γοηκοία] ϑανί δὰ οΥον (9 πιϊδίοτίπο8 οὗὨ 1.8 
φηθπ1168: ἢ 9 ΟἴΠοΓ Ἰδυ ρπἰης 18 ἔγουι ἐμ 9 Θοπιδί ἀθΓῶ- 
ἴοα οὗ ἐδο ποπάογίαϊ ᾿υάᾳηιμθηίβ δηὰ τἰ αἰιθουϑ- 
688 οἵ ἀοἀ.--Τ ποῦῦσκ : Ηἢθ τὸ δα8 ποῦ εἶδ 
Ῥτγοϊδοϊίοα ἴῃ αοά, 860 ῖκ5 ργοϊθοιϊΐοηῃ δηὰ ββοὶθοῦ 
ἷἱβ (80 ἐηρθ οὗ {18 πουὶ.- - τ Ἔῆϑο τυῦο 85 ιἰβ 
Τοοί στουπαθα ἴῃ οά, νυνὶ] ᾿ὲἰκοννδο Ὀϊοοῦχ ἴῃ 
(89 ου89 οὗὨ αἀοἀ : δηὰ 9 γὴἢο ἀοδ8 Ὠοί 866 ἰὶ ἰῃ 
ὕπιθ, Μ11}1 Ἔχρϑυΐθῃοθ ἐὺ ἰῃ οἰ ΩΣ Υ.---Ἴ 89 Ὡδὰθ 

οΥ̓͂ (πο [οτὰ ἰ58 Ὀοΐογο ἐἰμ6 μου, δ ἐβουχῇ οἱ δογ8 
Κηοῦν ποιμίηρ οὗὨ ἰΐ, 88 8 Βογῃ οὗἉ ρίθῃ!ιἝ ζ0}} οὗ 
ἔτδοοβ δηὰ ρὶἤι8.- -ΟΥΕΝΤΗΞΒΕ : ἴπ ποιμίηρ ἴθ ἰδ 9 
πὶοϊκοὰ που] προσο ἰαγϑηιϊνο ἐμὴ 'ἰπ ἰμ6 )πδἰϊ8- 
οδίϊοη δηὰ οχιθηυδίΐοῃ οἵ ἰ(8 βίῃ δηὰ ουἱἹ ἀθ- 
δῖ 08.--- ΤΆ ΒΒ: ΤῸ υροῦ δουνγίδβα, ἰὑ 18 ἔγασ, 
Ὀαΐ 11κ6 (6 51788.---Εδι ᾿ἰγθβ ἀροὰ (μ6 αἹΟΕΥ͂ 
οὔ πὸ ἤδιθ οὗ Θοα ; ἱπογοίογο ὑμ6 ιϑαγι᾿ β ρΡ]θῶ- 
ΒΌΓΟ 18 ἴῃ {1:0 τοσοὶ]θοϊΐοη οὗἩἨ Ηἶδ ἤδιγρ, [8. χχνὶ. 8. 

[Μαᾶτε. ἩΈΚΒΥ: ΤΟΥ ἰμδὺ ἸΟῪ ἰὰ ὑποὶν δἰ 
ΚἴοΥΥ ἴα ἐμοὶν βδιδηθ, δηὰ ἐμβοῃ ἰδ Ὀθοοίηθ8 γοῖ 
ἴΠΟΓΘ Βδυλοίμ).---Τ ὁ ΘΟ μλΪ68 ἰῃ γαΐῃ Ὀοδϑὲ ἴῃ 
ἐμοὶν τοϊβοβϊοῦ, ναὶ τὸ δδνθ οὐ 8 ΤΩΘΓΟΥ ἰο 
Ὀοδϑὲ ἰη.--ἴἰὶς οοπίνὶ Ὀυ 98 ΥΟΥΥ͂ τσ ἰο ἐἐι9 
ΒοΔυΙ Υ͂ οὗ οὔ φγοΐθδβίοῃ, δηὰ ἰοὸ οὖν ἔγυϊι 1] 988 
ἱῃ ΘΥΟΣῪ 6τδ8ο9, (0 ὉΘ πιυοἷ ἐπ Ῥγαϊβίηρς (ἀοὰ, δηὰ 
ἦν 16 οογίδίῃ Ὑθ ποτοῦ τδηΐ πιδίίθυ ΤῸ ρΓδ[89.---- 
ΒΑΒΝΒΒ: Απποηᾷρ [Π9 4’ βαϊη δ᾽ ὑπο γ9 18 8 601. 
τποη Ὀοπὰ οὗἁ υπὶοῆ---Ο σοιμμλοη ἰηὐογθδὲ ἱπ δ]Ϊ 
ἐπὶ ρογίδίηβ ἰο ϑϑδοῖ οἱβοῦ; δηὰ πιϑῃ βροϑοΐδὶ 
ΤΑΘΓΟΥ͂ ἰ8 ΒΟΤΤ ἰ0 ΔΏΥ Οὁπ9 οὗἁ ἰδ9 στοδί Ὀγοίμῃθγ- 
ἰιοοὰ, ἐῤ ἰβ ῬΓΟρΡΟΡ ἱδμδὶ 8}} βῃουϊ ἃ Ἰοΐϊῃ ἱπ {89 
τη ϊκορί να, δηὰ Κη ΟΣ Ὀτδίϑο ἰο ΟΘοἀ.---Ξ|Ρῦ- 
ΟΒΟΝ : 6811} δπὰ ν]ὶοϊκςθά 988 δΣο ἀνθδάζι] οοτα- 
Ῥϑηΐουβ; πιθῃ οομλὈϊ θὰ (ΠΟΥ͂ ΤμΔ,κ6 8, τηοπϑίοσ. 
--Οἰθτη 8] ΠΙΘΓΟΥ͂ 8 ΩΥ Ρτοβϑηῦ δοηβάθησο. ὃ 8- 
υἱὰ κὸν Οοα᾽ Β ἸΩΘΤΟΥ͂ (0 ὉΘ οἰδθτηδὶ δὰ Ῥοτγ- 
Ῥοίυ δ), δὰ ἴῃ ἐμαὶ Βο ἰγυϑίοα. ἯΔδδιί ἃ σοοὶς ἰὸ 
Ὀὰ οαἱ Ὑδδὺ ἃ ζογίγ088 ἰ0 δγ ἰοἰ--Ο. Α. Β.] 

ῬΒΑΙΜ 111. 

70 ἰλε ελίᾳ" Μωειοίαπ, ὑροη Μαλαϊαίλ, Μαεολίί, Α Ῥεαῖΐπι 9. Δαυϊά. 

ΤΊο [00] ΗΔ 5614 ἴῃ Ηἷβ μοατί, Τἧθρθ ἴδ πὸ αοά, 
Οὐττυρί τὸ ὑμου, δηὰ δυθ ἀοηθ ΟΣ ΪΠ80]6 ἸπΙ αὐ γ : 
Τλοτο ἰδ ἸΟΠΘ (μδὲ ἀοοίδ ροοά, 

2 (οά Ἰοοκοά ἄοτῃ ἔγοαι μϑανθα ἀροη ἴδο ΟὨΙ] το οὗ τη6Π, 
Τὸ 866 1 1Βογθ νογθ απ ἰμδὺὶ ἀἸά υπάοτβίβηα, 
Τμδὶ ἀϊά βοοὸκ (σά. 

8 ΕΘΙΥ͂ ὁη9 οὗ ἔδοτα 15 ροηθ Ὀδοῖ ; {Π6Υ͂ Δ[6 ΔΙζοροίμοῦ Ὀθοοσλο Β]ΓὮγ. 
Τῇοτό ἐδ ποηθ {δαὶ ἀοοί ροοά, 
Νο, ποὲ 0Ώ6. 

4 Ἦκνυο {89 πουΐκοῖβ οὗ ἰηίαυ Υ πὸ Κπονϊοᾶροῦ 
ὟΒΟ οδΐ ἊΡ ΠΙΥ͂ ΡΘΟρΪ6 αϑ ὑμ6Υ οδΐ Ὀγοϑᾷ : 
ΤΏΕΥ αγο ποὺ 68116α ἀροη Οοά, 

ὃ Τποῖο τ σὸ ἔπον ἰπ στοαὺ ἴδδν, τοῦδγθ ΠΟ ΤὯὉΔΥ ὙΔΒ : 
Ἐὸγ ἀοὐ δῖ βοδίϊογοα {86 Ὀοηθβ οὗ εἷπὶ ἐμδῦ μοι οί ασαΐηϑὲ [866 : 
Τοῦ μιαϑί ρυΐ ἐδόπι ἴο βῃδιμβ, θθοϑυβθο σά δίῃ ἀδβρίβοά ἔμθμι. 

6 ΟἿ ἰμαὶ [πο βαϊναϊίοη οὗἉἨ [βγϑϑὶ τὐδγὸ σοηι ουὐ οὗ Ζίοη ἷ 
Ὕοα αοἀ Ὀτίπροίι θδοῖς ἐμ6 σαρυϊν νγ ΠΝ ΡΘΟΡΙΘ, 
ὅδοοῦ 8.141} σοὐοῖοο, ἀπά Ιβγϑϑὶ 8411 Ὀθ " 



884 ΤΗ͂Ε ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑ1,Μ8. 

ἘΧΕΟΘΟΕΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ. 

τὸ ἘΒΙΑΑΤΙΟΝ ΤῸ δ. χιν.---Ἰὴο ἀου]6 δὰάϊ- 
ἰΐοη ἰο τ 1110, ψν ἰἱσὰ ἀοδί κδῖο8 (8 Ῥδ5δ]ηλ 85 
δὴ ἰηϑίιγυοίί νγο Ῥβαηι, ἰο ὉΘ Βυῃᾳ ἴῃ ἃ βουγονίιῃ] 
τοδηηοῦ, (υἱά. Τπἰτοάυσί.) βου ὑπδὺ ἐ}10 δοτι- 
Ῥὲϊον γτοσορηῃϊζοα μἰ86 ῬΒδὶπὶ 88 Βδυϊηρ δὴ ὑνάδ- 
»επάεπὲ νσαὶϊαο δίοηρ βἰαθ οἴ Ρβ. χῖν. Αὖὐ ἐμ βδπιθ 
ἐϊπιθ ἰἰ8 ροβι(ΐοα διηοπς ἰμ9 ΕἸοδ λ.-ῬΒΔ 25, δπὰ 
Ὀούνοθη Ῥβ8. [ἰϊ. δηὰ Ἰ᾿ἰν., νοι ἰ8 δηδίομουδβ ἰο 
δαὶ οἴ Ρκα. χῖγ., ΒΟ ἰπαὶ {μ6 αἰ ΓΘ Π068 οὗἨ ἰμ6 
το ἰοχίϑ, ψμΐϊοῖ ΔΥῸ θη ΓΟ δἰ αι αν ἴῃ ταοδὶ 
ΒίγΓΟΡΒ6Β, ΤῸ γοχασγαθα 859 ἀδσίισπσά. ΤῈ ἷδ8 τηλ- 
εἰἴοϑε ἐμὲ μ0 δουϑηΐοϊ ἃ 080 οὗ πὸ διὸ οὗ αοὰ 
οογστοβροπάϊηρ πῖΐὰ (ἢ 9 ὨσΌΟΡ οὗ ἐμ9 ΒίσοΟΡ 68 
88 ἰο βανθ Ὀθ6Ὲ τηδτκοὰ ὈΥ ἐπ ἔδοὶ ὑπαὶ ΒΘ ΓΘ 
ΕΪϊοδὶ πὶ ἰ8 ΘοπδίθηΥ πὑδοὰ, τ }18ὲ ἷὰ Ῥα. χὶγ. 
ΕἸοϊΐπι 8 ΟΠΪΥ υδοὰ ἐπ γθθ ἰΐα)98, δῃη ἃ ΦοΒουδὰ 
ἴουτ ἰἰπι66, δὰ ἱπάθοὰ τὶ δὴ δοσυτλὶο ἀϊδβοῦὶ- 
ταϊπαιΐοη οὔθ οἰδτδοίογ βϑιϊο αἰ ΓΘ Π 668 ΟΥ̓͂ (λ686 
ἔτγο παῦιθα. Τὰ δ 18 δὲ 06 ῬΑΡΟΠῪ αραϊηϑὶ ἰῃ90 
δαρροδίιϊοα ἰμδὲ Ῥδ. 11}. 18 110 πιοῦθ δηοϊϑηϊ, 
(ΟἸοσίουβ, ἔνα, Ηϊισὶ), ῬδΥΠΥ δραΐποὶ (89 
δοπ͵οοίαγο ἐμαὶ Ὀαγνὶἃ Ηἰτηβο} 7 γουϊδοὰ Ῥβ. χίγ. 
Ηθηραί. δπὰ πιοβὶ οὔ {9 οἷον ἱμίδγρυϑίοτϑ δή 

(9 ΒΑὈὈΐη8). Το (οἸονίηρ οἰ του πηϑίδπο68 ΓΒΥΟΥ 
ἃ τοι θ! πη ς οὗ [89 Ῥβδὶπι (πὰ ποὺ σρθΥΟ ΔῈ- 
οἶον γοσθῃβίου οὗ (ἢ 88:16 ἰθχ() ; ἰδ : ἴῃ Ὑϑυ. 
1. ὁ, ἐπ δάνδποϑ ἰῃ ἱμβουχῃλ ἰδ οὐδουγοὰ ὉΥ {μ6 
ἐπβονίϊου οἵ ““ δὰ ᾽᾽ Ὀοίγοοη {86 ἐνγγο ὙΟΥΌ8, Ὀυὶ 
68 (9ῃ τοδβίογϑθά ὉΥ ρἰ δοίης ἰμδιϑϑδὰ οὗ ἐμαὶ πουη, 
ψὰϊσοῦ ἰὰ Ῥα. χίὶν 1 ἀοδβίκηπδὶοθθ πυπδὴ δοιϊ ΟῺ 5 
δὰ ἀοίΐηρβ ἴῃ ἐἰ89 ζοοὰ 80.890 8Δ8 γυϑὶ] δ ἴῃ {10 
Ὀαΐ, ὁ τοτὰ νοῦ ομδγδοίουϊοθ οΥἦἱ 858 ὑην}}- 
Ἰῃρῆθδβδ, Εν ΘΥΊΟΓΟ ἱπβιθδα οὗ (86 ““ ΜΠ 0]6,᾿" 
Ῥε. χὶγν. 8, γὸ Βᾶσθ [6 γ0 Υὸγ. 8, “ΘΥ̓́ΟΡΥ οὁπη6 οὗ 
ἐποτα,᾽" τ ΐοι 8 Το] ονοα αἰγΘΟΥ ὉΥ 20, νοι 
ἷ6 Ὀγοΐεττοὰ ἰο Ἢ; δῃηὰ ἴῃ τοῦ. 4α ἰδοὸ ποτὰ 
“ἐ 4]}},᾽ τΒ1Ο ἢ 18 8ο οἰαγαοίονί ϑιἷο ἰπ Ῥβ. χίν. 4, 
8 πχϊδδίηρ. [πὶ τοῦ. θ α, ΤΥ οΥ ον, {π|9 Θχρυϑδδίοη 
ἀοοϊ σηδίϊης ἀο) γογϑῆοθ 858 Ὀθθῃ δἰγοηριβοηθὰ 
ὈΥ ἴδ9 ρΡἴυτα). ΕἾΏΔΙΪΥ δηὰ οἰ ον, ἱπδιθαὰ οὗ 
(80 ὑπὸ ἀϊδιϊοῖι65, 8. χίυ. ὅδ, 6, (θγϑ ἰβ οσΘ 8 
ἐνἰδιϊοι, τυ] σ ἢ Κη ΟΓ5 {π9 ἐπουρσὶὶ οχργοββοὰ 
{867 ᾿ἢ ΚΘΏΘΓΔ] (ΘΟ ΓΠ5 Π1Ο0ΤῸ ἀοβηϊῖο, ὈΥ͂ Θομηθοί- 
ἴῃς ἰΐ πιὰ ἃ ἱδιοτίοδὶ θνθηὶ. ΤΠδὶ 8 ἰδίογιοαὶ 
αοὐϑηὶ 18 ργοθυρροβοα, ρμαγιϊου δνὶν (116 σαἰδϑίγο- 
Ῥὦο οὗἨ Κ'ϑιηηδοι ον, 8 δοοορίοα ὈΥ Ηἱἰιεὶρ, Βδυν, 
ἐἰ αἱ. Ἡϊιεὶς δηαἀ5 ὑμ6 οτἱ χίηδὶ ὑοχὺ ϑγο, νὰ ]δὺ 
Β6 τοχδγὰβ Ῥβ. χὶν. 6 δ ΟἿΪΥ δ᾽ γοϊουσΐπρ οὗἁ 
ἀρὰ θαίυτοδ ἴω [96 δίγὶθ, τὰ σὰ 88 βυοοοοά θα 
Ὀδάϊγ, νεῖ Ἡαυρίοϊἀἁ τϑοορηΐσοβ ἰὼ ὈοΟΐἢ ἰοχίβ 
ΤΊΘΥΘΪΥ 80 Γυΐῃ8 οὗ δ οΥἰχὶμαὶ ἰάθη γ. Ὁ 6- 
᾿ιισβοῖι, ΒΟΥΨΟΥ͂ΘΥ, γιὰ 5 ἰμαὲ δυοσἢ ἃ ἀοροῃὰ- 
6660 ρου {89 ΥΘΕΥ͂ ἰοιύοτΒ οὗὨ [89 οὔ ὶῃδ), δηὰ 
βυοῖ δὴ δἰϊογδίΐοῃ οὐ ((6 οὐχί αὶ ΌὉΥ συϑδῃβ οὗ ἃ 
ομδορο οὔ ᾿οἰἴοτδ 18 ἔοι πη οἴβονμονο ᾿ἰκονγὶβο, 685- 
Ροοΐδὶν ἴῃ 7ογομΐδῃ. Ηδθ δ᾽80 σοίδτϑ [ὁ ἰΠ9 σϑ- 
ἰαιϊου οὗ 2 Ῥοίον ἰο 71ἀθ, δὰ δοη͵ΐοοίατοι (Πδ] 8 
Ἰδῖοῦ ροοὶ οοτῃροδθϑα ἰξ Βοιη ΒΘ Ρ6 δὈουί [86 (τη 6 
οὗ 7“ο᾽οβιαρθδῖ οὐ Ηοσοκί δὰ. 

βιν. Υ. ον. ὅ. ὕΘΙΘ πὸ ἴΘΙΤΟΣ ν788.--- 
ΤηΪ6 ἀο68 μοί θη ὈΪ πὰ Δ΄δῦπὶ ΟΥ ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΤΥ 
ἔοδν, Ὀυὺ ἴ6 φιάάεπ ἀπά ὠπεχρεοίοα Ὀτοδϊκίης ἴῃ 
οὔ )υάκιηθηί δἰ ἃ ἰἴπι6, 6 [16 ΘηΘΙ 08 οὗ {πο 
1ϑτδοὶἰῖ68 ΒΑ Π0 ὕϑΆβου ἴο Ὀο ἐογγίβοα, δηὰ ζο]ῖ 
ἐποπιϑοῖνοβ θη ΓΙ ΓΟΙΥ Βθουγο, δηἀ τόγὸ τὶ Πουὶ θοῦ 
ΟΥ οᾶτθ (Οαϊνίη, ὕθποπια, Ηδημρβί., 6] 86}. 
Ἐχδιρὶο8 οὗ βυοῖὶ χυΐῃ ἃζγθ: (0.6 οοπέοἀογαιθβ 

ἀπηᾶον ΦοΒβοβδδρμαί (2 ΟΒ ΤΌ. χχσ. 22 κα.), [86 Βοδὲ 
οὗ δοιμδοβοῦῖῦ ([8. Χχχυϊ!. 86). Ῥαγδ}}91 δ8868 
δῖο: Φοῦ χνυ. 21: 1 765. υ. 8. Κοπιὸ ΒΌΡΡΙΥ 
δἴιον Αὐϑθη Εστ “685 (μἷθ. οηθ,᾽) ποι πουϊὰ 
ΟΧΡΥΘΟΒΒ ἰμδὶ 10 ϑυτραββοὰ 8]1 οἰθυϑ, νγἃ8 ὑἢ- 
δοδτὰ οὗ.---δΕδοα:λ:τῃἝἨθΘΟτθᾶ. --Τ 8 18 [ἢ 6 ΘΟΠΒΘΑΌΘΏΟΘ 
οὔτδο οὐϑρίμγον [1 νγαϑ ἐπ0 ρστοδίοβι ἀἰβργαοθ 
μαὺ π6 Ὀοπ68 Ὑδὶοῖι δα ποῖ Ὀδ6θὴ καί μογοὰ δηὰ 
Ὀυτὶοα, δουϊὰ Ὀο δοδίιογοά (8. οχὶὶ. 7; Εσοῖ. 
Υἱ. δ), ἰο Ὀεσοπηθ {80 ῬΓΘΥ͂ οὗ Ὑ11ἃὰ Ὀθα5.8, ΟΥΓ τὴ8- 
πῦτΟ οὗ (πὸ δοϊὶὰ (79γὉ. Υἱῖ!, 8; ἰχ. 21] ; χνὶ. 4: 
ΧΧΥ. 88). ΤῊ ΘΏΘΩΥ͂ 8 Π6ΓῸ ἀοεϊσηδλίοα ὈΥ ἰδ9 
οοἸ]οοίῖγο ἱῃ (Π9 δίῃ υϊαῦ, δηὰ 85 (η6 Ὀθδίο κοῦ οὗ 
88 ΡΘΟΡ]6 οἴ ϑγδοὶ, νυ ϊοι Ἰοδὰθ 0 δὰ εχίεγπαὶ 
ΘΠΘΙΩΥ͂. [ὑ 8 οἰμοῦ Υἷδο τ ἱἱ ῬΒ. χίυ. 8ὸ μ6- 
υἰοῖρ]9 τσὶ ἰπ ἰἰ56]ζ, σοπποοιοὰ πῖι ἙΤοΟΝίμ, 
ἴἌΘΘἢ : ἯΌΟ ΒΌΓΡΟΌΘΠ δ (μ90 ρῥΓοιθοίίηρ, ΡΒ. χχχίν. 
1; ὥοοϊ. ἰχ. 8. Βυὶ (18 Τοίοσζοποθ 18 ΒΘ ΤῸ ὉΓ6- 
γϑηίοα Ῥδσίν ὈΥ (86 ροδίϊΐοι οὗ 116 ματι οἱ ρὶα, 
ῬΔΡΕΥ ὉΥ (πὸ ἐποὶ ὑμδι ἰὲ ἰβ ποί βοϊὰ ποθ, τολοϑϑ 
ὈοΏΘ68Β, εἰ6. ΑΠΟΙΒΟΣ τοδαϊηρ 8 ἔοἸ]]ονοὰ ὉΥ [9 
ϑορί., 7υϊχ., ὅυτ.: 89 Ὀοηθ8 “ οΥ̓͂ ἰ!ο586 ν80 
Ῥίθ886 πηϑη,᾽ ὉΥ πμὶοῖ Αταῦ. δηὰ  ῖορ ὑπάοτ- 
βίδηα Βγροονῦῖίοβ. Βυΐ Αᾳαυϊϊ., ἔγπιπι., «“ Θτγοιηθ, 
δῦ ΟἿΌΓ ἰδχί.--- ΜΘῺΥ ἱπίονγοίοσβ, τ ουϊ ΔΏΥ͂ 
ΤΟΔΒΟΏ, ΣΟΙῸΣ [8689 πΟΓὰ8Β ἰ0 ἃ ἡιείωγο υάχηγοῃί, 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΘΑΙ,, 

Ἵ. “ἼΏοδο ἀθυοῦν (86 ρϑορὶθ τγῶο ἀθγὶγθ ΟὨΪΥ͂ 
(μποὶν οτη Ῥτοδιί ἔγοιῃ {089 ΟΥ̓́Θ᾽ ὙΒΟΙΔ (ΠΟΥ͂ ΔΥῸ 
Ῥίδοϑά, δῃὰ ἀο ποῖ ..86 ὑμοὶν οΥἶἕσΘ ἴοῦ ἰ:9 ΟἸΟΥΥ 
οὗ αοἀ δπὰ ἐμοὶν βαϊνδίίοη," (Δυρυδιϊ 6). 

2. 1|ὸ ῬΓΟΒΡΟΡΓΙΥ͂ οὗ (09 τηροῦν ἰ8 ῬΑΤΕΪ 
ΟὨΪΥ δΔρρδγϑῃί, ΡΥ νιϊδουῦ ἀυγαίου. ΤΉΘΥ 
ΤΩΔΥ͂ Βοῃγθίἑπη96 Κα ἰ οζίογπαί Βυοοο88, δὰ οὐθῃ 
ἴον δι 8119 ΟΡ σθϑ8 δῃὰ δῇ ]οὶ (μὸ ΡῬθορ]ο οὗ αοά. 
Βυΐ δἰιπουκῃ ἰὺ ΙΔ δοοὰ ἴον ἃ ἰϊπη6 δ8 ἱΓ αοἀ 
ΔἸ ὰ ποὺ ἰγου Ὁ]6 ΗἰπιΒοὶ ἴον Ηΐ8 Ρθορ]8, ΟΣ {8089 
γ0 ἀοτοῦν ἔμ θαι, γοὺ ὈΟΐ Ῥαγίΐθθ υγὶ }] βΒοοῦ 9 χ- 
Ῥογίϑηοο [80 τοσέολ᾽μίπεδε δηὰ {Π0 σοίίνέίψ οἵἩ Οαοά. 
Ἐγνθα ἱπ (6 ἀδΥϑ8 οὗ ἐμποῖτῦ ρῬγοθρΟΥ ἢ Υ (Π6 Ὁ ρΟΟΪΥ 
οὐηοί θ568}06 [6 συ γ86 διδοῖ αοὰ 88 ἱπηροβοὰ 
ὉΡΟΩ ΟΥ̓ ἀοογ5, 6Υ. χχυϊ. 17, 86; ῬτοΥῦ. σχνίϊὶ, 
1. 6οά κεἶνοθ ἴμοπὶ ἃ ΘΟ γα Υ Ὠοατὶ 80 ἰμδὲ 
(ΠΥ 8609 ΒΘ ὯῸ Οοὴ6 Ῥυγδιιθ8, δῃηἃ δχτθ ἔγί ἢ - 
οηθϑὰ πὶ εἰ ποΐβο οὗ ζδ} Ἐἔης Ἰοανοϑ; τ 1]8ὲ (89 
τἰχζυίθουδ δῦ σουΓΑ Θ008 88 8 ἸἰοΏ.---Ηἰἶ8 Βαπά, 
ΤΔΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, ονογίδ κοβ [06 ΒΟΟΌΓΘΟ, 80 ἐμαὶ ““ ἸΦΥΤΟΡ 
ἰδ ἢ ἐπ οἷν θα τα, δηὰ ἐμ ἀθθίΟΥ Σ᾽ ΘΟΠΙ6Β ΠΡΟῺῊ ἰἰ6ηὶ 
ἩἘ118( δ Ῥϑδοϑ," ΦοὉ χΥ. 21; 1 Τ}688. νυ. 8, δοὰ 
(886 ΟΥ̓ΘΓΓὮΓΟΥ ἰθ {80 ΙΏΟΤῸ Θοπιρίθιίθ, [6 ΤΟΣΘ 
ὠποχρεοίεαϊν ἴῃ οοῦϊθ8, δηὰ {86 πιοτὸ ἀοδηὶ ον ἱξ 
88 ἐμ Θμδγδοίοσς οὗ ἃ δένίπο ἡμάσπιοηί. 

8. β'υοῖ ἐχρεγίεποοα Βουϊὰ τραγῆ δηὰ ὑτρὸ (0 
λυπιϊίαέίοπ πάθον (μ6 πα Βαπὰ οὗ αοα. Οοά 
Ὀγοαΐ8 {μ6 γοά ψμΐϊοὰ ΗΘ υϑο8 ἰο οἰδϑίϊβο: δηὰ 
πῃοη Ἦο τοσοῖτοϑ Ηἰΐβ ομαδίϑηθα ρϑορὶθ ἰοίο ἴω- 
ΥΟΥ βραΐῃ, δηὰ σαΐῖβοϑ (ἤν ὉΡ ἔσγοτα ὑμὶν 78], 
{ΠΟΥ 8δΒου]ὰ ποὶ ἔογχοι ἐμαὶ {πὸ Ὑἱοίονν νλβ χίνθη 
{π6πὶ ΟΥ̓́ΘΡ {μοῖρ οὨθῃχΐθδ, Ὀθόδυβὸ αοα το οοίοα 
ἐδδηι. 

ἩἨἩΟΜΙΣΈΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Ὁπχοάγ Ῥϑορὶθ τὸ Ῥγουά, ργοδυωρίαουβ διὰ 
ἀεβαηὶ, Ὀὰΐλ (ΠΟΥ δτο πϑίθ 0 Ὁ 80 τοῖδε 88 {ΟΥ̓ 
εἰ ηἶκ, ΠΟΡ 80 ὄγαῦα 88 (ΠΟΥ͂ γοχαγὰ ἐμϑιμβοῖυθδ, 
ὨΟΥ͂ 80 Φέγο" 85 ἰΠΘΥῪ τᾶ κὸ ἐπιθηιβοῖνοβ 0 Ὁ9.--- 
Ηο πῖο Ὀοδείδ ἐμοῦ 89 ἴδε ποῖϊμος ἀοὰ 8ῸΣ 
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ιαδη, ΜΠ] δοοῦ ϑπουρι Ὅ6 ἰουπὰ ουὐῤ ἰο 6 ποί 
οηἱγ ἃ (οἱ δῃὰ 8 ἰγαπερτέεεογν, Ὀὶ 1 Ἰζοντῖ86 ἃ ἐξα». 
--ἰὰ πώ οτγίμπο ἘΠ᾿ Ως ποῦ ὑμαὺ αοἀ Β88 Τογκοίίθη 
(66, δηὰ ἴῃ ρ»γοθρεγὶν ὑϊηκ τοί ἐμαὶ ἐμοῦ διαϑί 
Δοοορ ἰδ μοαἃ ἰὲ πίτπουΐ Θοά.---Τοῦν μαΐζωγεθ δἱ- 
υἱδαίο ἰο γοῦν σείζέ, γοῦν οἱοίοτίεα ἰο αοἀ δ ἴδ- 
τοῦ. --ογζοῖ ποὶ τοὶ μοῦ οἱοσδέ ἰο αοα ἴῃ ὈδΔὰ 
6 πεὶϊ δ ἱπ ρσοοὰ ἐἶμ68. 
Άτλπκε: [ἰ ἰδ ποῖ οπουρὶ ἰο ΒΩΥ τὰ (6 

τποῦϊὰ τ δὲ {Π 60 18 ἃ αἀοἀ, Ὀσὶ νὸ τουδὶ δον ὉΥ͂ 
οἂν σουγογβδιΐοι ἐμδὺ γγ9 8.ΓΘ ΣΘΑΠΥ ΘΟὨΥΠσοα οὗ 
ἱξ ἰπ ας ϑδσίδ.---α σα 18 ποί δὴ 1410 ΟΌΘΟΣΥΘΣ οὗ 

86 του]ά, Ὀὰΐ ναὶ Ηθ 8βθθ8, δηὰ Ηο βθ68 αἱ, 
Ηθ τϑοοσὰβ ἰῃ Ηΐ8 Ὀοοῖκ.--- 6 ὉπρΟαΥ ἀγὸ 11ΚΘ 
ἐι6 τοδί -Οοοἶ8 ἢ ἔδ9 ἰΟὝΤΟΣΒ, ὙΟΣΥ͂ Θδηρ6- 
ΔΌΪΘ; ΠΟῪ ἰμ6} ΔΓΘ Δ]οζοίβοῦ δουγαζθουβ, ΒΟῸΣ 
δἰιοζοίμον ἀοβροπάθῃί. 

{Ματτὶ Ησνβυ: 1). Τ|ιὸ ἔδοὶ οὗἉ βίη; 2) ἐδ9 
ἴδα!υ οὗ βίη ; 8) ἰ89 Τουπίδίῃ οὗ βἷπ; 4) 89 Ζ0}}7 
οὗ βίῃ ; δ) ἐπ δ᾽ υΒἴη 688 οἵ βἷῃ ; 6) ἐμ6 ἤγυϊὶ οἵ 
βίῃ ; 7) ἐδθ ἴϑασ δῃὰ βιιδηι ἱμαΐ δἰίθηἂ βἷῃ ; 8) 
ἐμ9 ἔδ: 1 οὔ ἐμ βαϊηίβ, δηὰ ἐμοῖσ ὮοΡ6 δηὰ βόψῸ ῦ 
ἱουοδίηρ (δ9 ουὺχθ οὗ ἐμὲ8 χτοδὺ 9Υ]].---Ο, Α, Β.] 

ῬΒΑΙΜ 1.17. 

Τὸ ἰδὲ ελῖς  Μωείοίαη, ὁπ. ΔΛ σίποίλ, Μαδολίϊ, Α Ῥιαΐπι οΥ Ῥαυϊά, τιολεπ (λα Ζιίρλίπι οατιδ απὰ εαϊὰ ἰο ϑαιιξ, 
ον οιλ ποὲ αυϊά ἀϊάδ λὲπιδεζ υἱΐὰ 

βαγο τηθ, Ο Οοά, ΌΥ͂ {ΠΥ πϑπιθο, 
Ἀπ )υάρο τὰϑ ὈΥ [Ὦγ βίγθηρίμ. 

2 ΗρΆΓ ΤΑΥ͂ Ργάγοῦ, Ο οα; 
αἴνο δᾶγ ἰο [6 ψΟγὰβ οὗἉ ΠΥ του ἢ, 

ὃ ΕῸΡ 5ίγϑηο.Β 8ΓῸ σἴβθῃ ἊΡ ϑρϑίηβί τη, 
Απῃά ΟΡΡΥΘΒΒΟΥΒ δβοοὶς δέ Τὰ Υ βοιϊἱ : 
ΤΈΘΥ Βαγθ ποῦ βοὺ αοἀα Ὀοΐοσθ ἔμοπι. 6] δῇ. 

4 Βρ)ο]ά, αοἄ ἐδ τοΐηο ΒΟΙροῚ : 
ΤῊο [τὰ ὦ ψ τ (Ποιὰ ὑπδὺ ὉΡΠΟ]α ΤΑΥ͂ βου]. 

δ Ηο 5}4}} τοπαγὰ ουὐἱἱ υπΐο πλῖηθ ΘΠ ΘΠλ168: 
Ους ἰδοι ΟἿ ἴῃ ἐῃγ ἰὑσυτἢ. 

61 π|}} ἔγθ ον ββουῆοο ἀπίο [Π66 : 
Ι νὶ}} ργαΐϑο ἰὰγ πϑηο, Ο 1.0 ΒΡ; [ὉΓ ἐΐ ὦ ροοά, 

Ἷ Ἐὸγν δ δ ἀεἰγογθα τὴθ ουϊ οἵ 811] ἰγου]9 : 
Αμπά πιΐπθ 6ΥὙ6 βδίδ βοϑῃ Ὺὲδ ἀδϑῖγα ἍΡΟΙ τλΪ]Πη6 ΘΠ ΠλΪ68. 

ἘΧΈΘΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

ἴτο ΟΟΧΤΕΝΤΒ ΑΧῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΚ.---Τ 5 ῬΒΑΙ, 
λϊο νγῶβ ἰὼ 6 δοοοπιρβηϊθα ΟΥ̓ δἰσϊημοὰ ἴῃ- 
δἰταπιοπίδ, δπ ἃ τγ͵δ8 ἀοδὶρηοα ἕον ἀογνοίἰ ομαὶ ὁοὩ- 
δἰδοταιΐοα (νἱά. Ιπἰτοάποὶ., ὃ 8 διὰ ἃὶ 12), ἰϑ 
ἰδία διὰ δἰτη ρα ἐπ ἤοσαι δηα οοηϊθηίβ. [ἰ οχ- 
Ῥτεββεβ αἱ ἄγβί ἃ φγαψεγ ἰο αοἂ ἴον ἀοϊϊγοσϑηοο 
ἷη ἃ ̓υαϑὶ σα 86 ἤτοι! ἀτοδὰθα ποροάΥ ΘηΘΩΐο68 
{(τεσβ. 1-8). [ὲ τ Θχρυθδβοβ, ἰῃ 8 ᾿ἰνοὶν τηδη- 
ὯΟΣ, οοπβάοποα ἴῃ (6 ἀϊνὶπο 8610 δὰ ἐμ6 ρυπὶβ- 
ῃοϑηὶ οὗ Ὠἷβ Θηθιηἶ68 (ΥοΓΒ. 4, δ); δπδ}ν ἰΐ οοη- 
εἰαάοα τ ἐμ σοι οΥ᾽ ἐλαπχεσίυΐπο ἴον Βυσἢ αοὶϑ 
οἵ Θοὰ ἴῃ οοηδτπιδίΐοη οὗ Ηΐδ παπιὸ (τοτη. 6, 7). 
Τὶ (8 (19 αρτοὸβ ἰῃὰ μαγί 16 Γ6}}}7 σῖτα 1 
δε. χσ, 19 δηὰ 26, ἰϑ πο βουῃά τοδβοὴ ἴοῦ σΣο- 
λεειϊηρ 16 Δυϊμοηιίοἱἱγ (Ῥϑαϊαθ, θ)ὸ Ἢ οἰἱθ), ΟΥ 
οἵ ὑτοΐοττίπ ρα ἐμ {1:19 οὗ ἐμ6 β'γνυίδο τοΐζοστίης ἰὸ 
ἰδ τᾶν τῖτ ἢ ΑἸὈδδίοιι (Βαάΐη χοῦ). Υ᾽Θ ΤΩΔῪ βυρ- 
Ῥ086 ἃ ΘΟΣΏΣΩΟΙΣ ΒΟΌΣΟΘ ἰῃ ὑμ6 ΑἸ Ώ4]5 (Ὁ 6] 0Σ80}}). 

ΝΟ πιοῦϑ ἰβ (16 Σοΐδυθῃοο οὗ ϑῃθιηΐθβ (ΥὙ6Γ. 8) ἰο 
“7οτείσπετα δραϊηδὶ ὑπὸ (116 (νἱα, τον. 8), ποὺ 18 
μοῦ ΔΙΗΥ͂ ΟσσΑΒΙΟο [ΓὉΓ ἰδ9 Θθοῃ͵θοίυγο δαὶ 
Π9 Ῥδορὶθ ὑδβιϑιωβϑὶῦοβ δσὸ βοσθ ἱηίϊγοἀποθὰ 88 
ΒΡΟδ κε Κ. 

ϑιγ. Ἰ., Ὑὸὰαν. 1..--Β.) ΤῊ παηῖθ ἀο68 ποί 
ΙΩΘδῃ (οΥ ΤῊΥ πδπιθ8 8ᾶκοὸ (7. Η. ΜὶοΒ.), Ὀαΐ 
ἀοεὶκηδίοϑ ἐμαὶ πίοι ἰὼ ἐπ6 ἀϊνγίηθ παίυτο δαΒ 
Ὀθθῃ τηδᾶθ Κηόνῃ ὉΥ Ηἰδ χονοϊδίίοη οὗ ΗΣτβο] , 
δηᾶὰ ἐπογοΐοσο ὮΟΡΟ, γοΣ. 6, 85 ἐπ Ρα. 111. θ, ἰὲ ἰδ 
ο8])1οὰ 2,3, σοοὰ. Τμΐ8 γοίογβ ἰο (9 σμαϊ βοαίοπϑ 
οὔ 8 Ῥϑῦβοῃ Οὗ" ἰδίῃ ρ, ΟΥ ἰδὲ δβοιηοι πη 15. 6ῃ- 
ΟΡΟΙΥ δ8 ἰΐ δου ὰ Ὅς, δῃὰ ἐδ ἱπ δοοοτάδποθ 
1} 1156 ἰάθα δὰ δίωη. 6 παηιδ ἰ8 ᾿ἰθτθ 8{1]} 
1988 ΒΥποηγαιοῦδ ἩΪΠῚῚ μοῖρ (Ηοπρβί.) οὐ σοοά- 
πόδ (ΠΡ ἘΠΡΕΟῸ), 88 ἰὰ '8 ἰπ 61086 οοππηθοίΐου τΪ1Ὲ 
ἙΤοΟΒαι ἷἰπ γον. 1 δηὰ πῖϊ Φοδονυδὴ ἴῃ ΥΣ. ὅ, 
διὰ ἰδ ἰμ0 ϑυ͵]οοί οὗ 0 οἶδυδο οὗ ἀοϊΐγοσδηοο, 
γον. 7. ΟοΡΡ. 8. χχχ. 27. 

γεν. 8. Βιίσθηβθοσα.---Υ} (8 οχρτοδδίου ἷδ8 
Τοχζαγαοα 88- ἰοσοί οσβ, ὈΔΣΌΔΣ 88, ἐμθὴ ἰὺ 8 



886 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙΜΗ͂. 

ἱποοηῃδββίϑηϊ τ ἐδ {{{16, βδίηοθ ἐμ ἱπ Π 80} 8η 08 

οἴ 2'ρὶ", δ ἰόν βἰἰχδιθά ἴῃ (μ9 τπουπίαϊ πα ψ 1] αον- 
688 οὗὉἨ Τυάδἢ, ἃ 00 τὰ 1168 βου! -θαδὺ οὗ Ἡθῦτος, 

γ6γὸ οὗἩ {π6 β8π|0 Σοθ 88 ἢανίἃὰ. Τμὸ ἔππάδ- 

ταϑηΐβ] πιραπΐπρ οὗ Ὁ γ᾽ Ξε αὐέεπὲ 18 αβοὰ Γσοαπθπὺ- 

ἸΥ ὉΥ͂ ἰβαῖϊδῃ δηὰ Ἐσοθκίοὶ ἤον ζοτοῖσῃ ΘΗ ΘΠΊΪο8Β ; 
τ μδὲ ἰδ ἴο βαγ, ἐοϑο Ὀοϊοηρίπς ἰο δος δίῃ ; 
Ὀὰαΐ ἱὸ 88 υἰϑυδ}γ [86 ΒΟΟΟΠ ΔΥΥ ταθδηϊηρ οὗ 
σὶοϊκοά, υἱοϊοπί, ογαϑὶ ἱπ ἀϊβροδίτΐοα, δηὰ τῇθ ἢ 

οὗ (κ᾽8 οἶα88, 15. ἐ. 7 (ΗΠ υρΐ6]4), ἀπά 1ΐ οδα ἐδὺβ 
ξεΐα 89 φσεπεγαὶ ἑάεα οἵ δῃθιιΐοβ οὗ ἰμἷ8 Κίῃά, 
ΘΒΡϑοί ΔΕΙ͂ Ἡ μΘας ῬΔΓΆ1161 πεῖ ΟΣ, 88. βοτθ 

διὰ [8. χχυ. ὅ; χχῖχ. ὅ; Εσοῖς. υἱΐϊ. 21; χχχὶ. 12 
(Οαϊνίη, αεἶον, εὐ αἷ.). 1 ἰδ ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΣΥ͂ ἴο 
Ῥσϑῖοσ ὑμ6 τῆουθ οοηνθπϊθηὶ σοδάϊηρ ὈΝΪ, ὑπαὶ 

ἴδ ἰο 58γ, {89 ῥτουὰ (ιῖ μον, Μαθουϊ., Υ θη 6Π18); 
ἴοτ ἰὸ ἰ6. ΟὨΪΥ Τουπὰ ἰπ ἰδ0 Ομ δ]. Ῥαυδρῇγδβϑθ 
δά ἃ ἴον Μ38. ροῦβδρβ δῃδηροά ἱπ δοοουάδῃοθ 
τι Ῥε. ἰχχχυὶ. 14. Τὸ ὀχρ᾽ δηβίϊου ὑπαὶ {Π089 
ὙΠῸ ΨΟ͵Θ ὉΥ͂ οτἰχίη δπὰ ἀϊυϊηθ ἰδνν ἔγι ΘμἸΥ Δ ΥΘ 
οοτηρδγοᾶ οἡ βοοουπὶ οὗ ἐμοῖς Ὀϑμαυϊουν, ποὺ 88 
ἐϊ νγότο τίι θαγθασίαηβ, Ὀὰΐ ΔγΘ 68]1]6 4 δὶ οῃοθ 

Βίσδηρουβ, ἰ8 ἑασογθὰ Ὀγ (πο Θοτιρασίβοι νἱτ ῬΒ. 

οχχ. ὃ (Ηομρβι.), σοῦ {16 Ῥβαϊαίβί, δι Ἱοϊοα 
ὉΥ δὲϑ σουπίγγθη, σοι ρ]δηΒ ἐμὲ μ0 ἀν 6118 ἴῃ 
Μοβοοῖ οηὰ Κοάδν βηιοης ποαίμϑη πδίϊουβ. ΤῈ9 
ἰάθα οὗ δίγσϑδηρον ἱποϊυοθ, 797. ἱϊ. 21, {μα οὗ ἀο- 
ξουογαίίου, ομβδηροὰ ἱἰπίο δ ἴογοῖϊχζῃ παίυγορ, 
{πύθηαι Ὦδησ9 ἐδ οχρίδπαίϊοῃ οὗ ΣΩΔΗΥ͂ (8 
Δἰνὶ ἢ) αἰϊοηίτξάεσεπογεθ Πἰϊὶ Αὐταλαπιὶ. 
ϑίγ. 11., τοῦ. 4. Ασβοόοῦβ ἴδ Βυρροσῖθιβ 

οὗ ΤΥ 808}]}.--- Τἷθ ἀο68 ποὺ πιὰ ὑμαὺν οὐ ἰδ 
909 ΔΠΊΟΏ ΙΙΔΗΥ͂ ΟἰΒΟΥΒ ὙΠῸ Βυρροχί δῖ8 βου]; 
ἐμ δο-οδ)[οὰ δείλ δϑεϑεπίΐδὲ δἰδὶθβ 11:6 οἷ685, (δ 6 

ΟὨΪΥ ταρσοϑοηίδιϊνο οὔ το 19 αἀοά, ΡΒ. οχυἝ!ῇ. 
7; Φυάχεβ χὶ. 88. 

ψον. δ. Ἐἰν1} 88.811} σϑῖτπσῃ ἴο ΣῈ ΟΡ σϑϑ- 

ΒΟΙΆ.---Ξ:΄'ποθ 5.0 18 οοπϑίσυθα πιὰ Ὁ ἱπδιοδὰ 

οὗ τί Ψ, ταδὴγ ϑἀϊΐοηθ διὰ ἐπιθυργοίουβ [80 

Α. Υ.7 Ῥγοῖον σία [86 διησίθπὶ ὑγδπβίαἰλοι δηά 

παπιότουβ ΜΗ͂Β. π6 Κεγὶ 2 ξεμθ Μ1}]} σϑαυϊίο, 

σοταΡ. ῬΒ. χοΐῖν. 28.--- τ ΤῊΥ σι }.-- -Ἴ ὸ ΡτΘΡ. 
Ἃ ἄοο8 πο βἰδίϑ ἐμαὶ (89 ἰγυΐὰ οὗἨ αοα (οἰ μοῖβ: 

Η8 ζ 10 ]π 688) 158. (16 ἰπβιγυτηθὴ 8] τοοϑῃ8 οἵ 
(μοῖν ἀοοισυοιΐοι, Ὀκὲ ἰμ9 δοίιΐγϑ οδυδο οὗ 1 (0 6- 
111Σ868}. 

ψου. 6. ἴῃ τ ρηθδα ὙΨ{ΓῚ βαοτὶ ἤοθ 
πηῖο 66.--- ΤῊ ΓΟίρογο ποθ 9.018 ποΐ ἰο0 ἦγϑο- 
Μ}}} οδοτίηρδ, Εχ. χχχύ. 29; ἴον. υἱἱ. 16, οἵο. 

(σαϊνίπ, ὅ. Η. Μῖοβ., Βόβθῃπι., Ηοημρβί., ΓΑἸοχ- 

δη 9177), ἰᾷ οοπίγαδί τῖλὰ (089 οἶεγθα 1ὼ ἐμ 
ζυϊΔΙπλ δὶ οὗἉὨ τον: δαὶ ἰΐ ἰ8 θα], ἐμαὶ ὑΠ60} 8.0 

ἐο Ὀ6 Ὀτουχμὶ τοϊαπίδυὶγ, ἰμαὺ ἴδ ἰο βαύ, ψῖΒ 
Ἰωὰ Βοατὶ δηὰ πὶ ἔπ ταϊπὰ, θουΐ. χχὶϊὶ, 24: 

ἤτοϑ. χῖν. δ (189 δισίϑηϊς νογβίουβ, Κίτηομὶ πὰ 
ταοϑὲ ἱπίοσρσοίοσθ). οοϊβνο ζῸΣ (μὲ8 ἱπΈ ΟΣ ΡΥΘ- 
ἰδιΐοι 18 ἐμ οἰγουπιβίδποο τπδὲὶ ΤΊΖῚ ἰ6 οοπδίγι θὰ 
ἈθγΘ ποὺ να 8 δοσαβαιίγο, Ὀπὺ τὶ 3, }υδὲ 85 

Ναπι. χυ. 8, ὙΘΓΘ ἐδ δδτη9 Θχργοβϑίου 18 πβοὰ 
88 8 πιοίϊυ6 οὗ ἰπ8η}κ-οὔενίηρς (Ηυρίο}]4). ΤὩ9 
οἴδεγίημρθ ἴῃ αυοδίϊοῃ 8.6 πο βρίγἰ.8] (πι δ Υ οὗ 
{6 οἷον ἱπέθυργοίθσβ) ἱῃ σοπίγαϑι ἰὸ ἐμ6 γχἱϊυδὶ 

4 [Ρογοόῦγῃο βυρκοδίβ {μαὲ “ ἐμ τγογὰ “βίγδΏ ΡΌΓΒ᾿᾽ ΤΩΔΥ͂ Ἰηδϑῃ 
ΟὨΪΥ ϑηθιπίοδ, ἐμ ἰάοα οὗ α ἰοτγοί σποΣ, ὁ06 οὗ διοέμονς οοῦπ- 

ἘΓΥ. Ῥαδοίῃ: αὶ ΟΥῸγ τ ϑ "ΠΥ ἰπῖο {πο ἰάθα οἵ Δ ΘΗΘΙΛΥ͂, ᾿πι81 κ6 
ἴῃ 1αὐἱὸ Σλοδδΐ Ὁ ποιαῖς πιογθ (8 δοξρεξ.᾽" 
-«Ὁ. Α. Β.] 

βδογίδοθ (Ῥα. 1. 14), Ὀὰὶ ἰμὸ Ἰδίύοῦ 85 οχίοσῃδὶ 
γοργοδϑηΐδιίνοβ οὗ (μ9 ἤογχοῦ. 

γόον. 7. ΤῈ Βαῖ ἀΔοϊ]!ἐνθϑεϑᾶ τη9, ἂο.--- ΤῊ 18 
6 19 ἰγαηδ᾽διίου οἵ ΜΟΙ], γοΐενείης ἰο (9 ΠδΠΘ 
οὗ ἀοἀ 845 189 δυῦ7οοί, ΔΙἰΒουχ 9 ἀο68 ποὶ ὁχ- 
Ρἰ δίῃ ἰβ ΤΟΘϑ0}8 670. 53:0 αΪ]80 6] Σϑο, εἰ αἱ., 
ἴῃ δοοογάδηοο σι (86 ὈΪΌ]104] ὑβαχὸ οὗἩ {0 
δδηῖι οὗ ἀοἂ ἴον αοἀ ἴῃ δοοογράδησο ΜῈ  [ΙμΟΥ. 
χχίν. 11: 15. χχχ. 27. Τὶ 8 ἱβ ὈδίίοΡ ἐδ (᾿0 
ΟΥ ΏΔΥΥ ἰσγϑηβ᾽δίϊοῦ τηακίηρς αοἀ Ηϊτ)5617 (89 
δι ]οοὶ οὗ ἰμ6 οἶδυδο.---Ο. Α. Β.] Το ῥγοίοσίοδ 
ἱπαϊοσαίθ μὲ ὑπὸ Ῥπδ]πΐδὶ 6618 ΕΣΠ8617 ἴῃ δ15 
Βρὶτιὶ δηὰ ἔλΠἢ ἰσαπδβρονγιϑα ἰο {δ οἰγουμηδίαησδδ 
ἔροτα  Βὲσἢ δὰ 70 Ὑἱοὶι (Π8η Καρσὶ νην 8 0 ΘΟΙη6. 
--Ἠ[Οἱ ΣῸΥ θη θιῖθ8 ΣῪ ΘΥγ90 8885 ]Ἰοοϊκοῦ.--- 
Ῥογάκπογί : “7Τ|6 ψογθ ὁ ἀΐθ ἀεεῖγοἾ δτὸ ποί 
πὰ (89 οΥἱκίηδὶ, διὰ πουἹὰ Ὀὸ Ὀοίίον οὔ δά. 
αι Ὀαυϊὰ ϑαυβ 18, ἐμαὶ ἷ8 ΟΥΘΒ ἸοοκΚ ΘΦΙΠΪΥ 
οὔ ἰδ Θῃηθἶθϑ: ἢδ6 ΥἹΘῪΒ ἰἤθηι τϊύδουΐ 8] διτο: 
ἴον ᾿ ζοοὶβ ἐμαὶ ἐμ βιἱοϊὰ οὗ αοαἱΒ ῬοΟΡ δηὰ 
Ἰοῦο ἰ8 οδβί ουὐϑσ δἷπὶ ἰο ὑσοίθοί ἷπι. ΤῈ} ΘΟ δῦτη- 
τηδίΐου οὗὨ ἐπα ἰάθα ἰβ βϑθ ἴῃ {μ6 ΒΟΥΘΏΘ ΣΩΟΥΘ- 
τοϑηὶ οὗὁἨ ΟΠ εῖβὶ, ρμαβϑϑίης ὑβτουρὰ [Π 9 ταϊάδὶ οὗἁ 
Ηΐθ ὀμϑπιοβ δηὰ Ἰοοϊκκί πη ΘΔ ΤΪΥ ὉΡΟΩ ἔπ θη, 
Μ 8116 (ΠΟΥ ψογῸ ἱακίηρ Ρ δβίομϑοθ ἰὸ δαδὶ δἱ 
Βίωι (Φοδα γτἱϊ!. ὅ9.(ὡ Οομιρ. [Καϊκο ἰν. 80, διὰ 
866 (89 γουάδογίηρ ἰα βορὶ., συϊς., βγτίδο, ΖΕ ὶ- 
ορἱο). Ομγίδυ δἷ8ο 110 ᾧρΡ ἰμ9 ρἰοδπβ ἱπ ἰδ0 
ἀγίῃρ πιδυίγτβ ἴδοο (Αο(8 Υἱ. 1δ; υἱΐ. δ84-δ9).--- 
Ο. Α. Β.] 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΠΟΑΙ,. 

1. Α τηϑδῃ ἸΏΔΥ ὉΘ γογδβαζέη ὉΥ 811 ἐατγίλὶν, ΤῸ 5 
οἔἴ ΒοΙ͂ρ, διὰ δνϑ υπΐδιιέα] ἔσίοπ δ δὰ ἀγοδάϑὰ 
ΘΠΘΙΩΣΘΘ; γοϑὶ ἢθ 8 ὃν πὸ πιοαπδ ἰοεί. “9 ὁχ- 
δι ρ]ο οὗ αν πιδὺ δηὰ ν1}} ἰθδοῖ υ5, ἐμαὶ θυθα 
ἴπ 186 ργοδίοδίὶ ἀδῆρονρ τὸ δου]ὰ ποὶ δβϑοὶς ΔὴῪ 
ὉΠ] [Ὁ] ΤΏΘΑΠΒ, ΟΥὉ ἀοδραὶρ, Ὀπὶ 68}1 ὑγροῦ αοὐ᾽ 8 
Ὠ8η0 δηῃὰ σδοπμπὶὶ 811} ΟΟΥ εἰδαΐσβ (0 Ηΐτὰ δα ἐδ6 
ΒΌΡΓΘοΘ Δυάκο᾽" (Βογίθηῦ. Β'06]). Βυὶ “απ, 
Ῥαϊίοποο, δπὰ ἃ σοοα δοπεοίοηοῦ 9 γϑαυ δὶϊο ἴον (ἷ8. 

2. Τὴ6 πανιὰ οὐΓ Οοὐ ἰδ ποῖ ἃ 670 τογα, Ἰοαβὶ 
οἴ 4] ἃ νογὰ ἴῃ {δ του να οὗὁἨ τηϑθῃ δῃὰ ροββϑϑδοὰ 
οὗ Βυπιδ ῬΟΘΥ, Ὀὰΐ δὴ ἐεοϑεπίϊαξ διὰ εἐβὲεϊεπξ 
τονοϊδιίοη οὗ Οοα ΗΪ πιθοῦ ὈῪ τϑϊοῖ τὸ ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
Ἰϑδρῃ ἰο ἄποιο ἀοά, βΒο (δὲ το ὁδϑῃ δρδαΐ γορετσ 
ἰο Ηἶπι δοιὰ δϑουϊ Ηΐπι, Ὀυὺ ΌΥ πθΐϊοῖ τὸ δι 1]}} 
ἸΠΟΓ0 χδίη ἐγμα οοπδοίαίξίοπ, τεαΐ ροῖοοῦ διὰ αεἰμαξ 
δαἰυναίίοη ἴγοτα Θοά, διὰ πῃογοΐῃ ὙὯὋο ΡΟΒΒ6Β8 ἃ 
γϑὶυθὈϊο τεδαπΣ 4 σοππυηέοη πὶ αοά. 

8. αὶ 6έε8 (λὲ ὑπυϊδίόίε ἀοὰ, Δηὰ 4568 ἰέδοῖῦ 
ὍΡΟΣ ἰδὸ ἐγμίλ οὗ ἀαἀοἃ. ἸὙμογοίογο ἰΐ ρκἶνοα αδεω- 
γαποε 9 δΔαίυαίίοπ ἴὰ {10 νιιοϊκοα νου] δηὰ πον 
7ον ἴῃ βυβοτντίης διὰ λὸορ6ό ὙΏΘΥΘ ὑμογθ ἰθ 0 
ΒΟΡΘ; ἴον 1 ὅχοβ. ἰμὸ αἰϊθηίίοη ὌΡΟΣ (9 παπᾶ 
δῃὰ {πο τοογὰ οὗ αοα, ἩΒΟΥΘΌΥ (1.0 ἀ6] γότϑοὁ 
οὔ (8ο γμίουδ, 88 γγϑὶ] 85 ὑἐΐθ συΐη οὗ ἐμθ ὑπροῦϊγ, 
8 ρίεάσεά. ΒΥ (ἰδμῖθ τηθϑὴβ δὶ8ο ἐΐΐθ βοατί διὰ 
ΟΥ9 ἃγὸ »ισχύϊεά, δο ἰδὲ πίιϊμουὶ Ὀοίηρ οαἰδὰ ἴῃ 
(6 ᾿ΠΊΌΓΥ οὗὁὨ οἰβοσβ, ΟΡ πιοῦν δ σουθηχοίαὶ 
θ᾽ Ἰἢ ς, ΟΥ ΔΩΥ͂ ΟΙΒΟΣ δίοδιϊ οχοϊ θσηθηί, τος ἀδέϊσ λέ 
οὐυγϑοῖνοϑ ἴῃ ἐμ 6 ἰοοπδ οὗὨ ἀϊνίηθ σἰκθουδη 685, 
δῃἀ οδῃ 8660 ΟΟΓ Ρἰθδβυσο ἐπ ἴδ9 ἴδοί ἐμαὶ Θοὰ 
Ὑ111} πού Ὀθ9 πιοοϊκοά. 

ἩΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸῺῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΟΘοῦ"ε »οισεῦ ποῖ ΟὨΪΥ ΒΘΙΡΒ ΟΌΣ ἩΘΑΚΏ658: Σέ 
11Ἰκονν 89 Ὀσοδῖκα {89 ἐγ οὗ 411 ΟἿΣ δηοτηΐε8.--- 
θα “ογεαζεπ, ἨὙὸ Βοιϊὰ ποὶ ΟὨΪΥ ἐγιϑὲ αοά, 
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ναὶ ᾿Κοτνἶ86 εαἰΐ ὡροπ Ἠϊΐη.---σα οὐ ἀο68 ποῖ ΔΙΊον 
(8086 οὔ οὗ Ηΐ8 οἱχῃϊλ ψῆὴὸ φὼς πὶ αἰσαν 7τγοπι 
ἑλοῦ εὐδε; Ὀυΐ Ηο ἄρο8 ποὶ οἷοβο Ηΐβ ΘῈΣ (ὁ 
ἰδοδο το »γαν ἴο Ηἰηι.---Τὸ 6 ,ογδαζεη ἰδ ποὶ 
ἰο ὃ ἰοεί.----ΑἸλοης δὶ} οοποοῖγδ]ο μοίροτα, αοὐ 
ἰδ (86 οπὲν ἰγμδ βυρροτὶ οὗ ΟἿΣ δΒο]; ἱμουθίουθ 
ΝῸ ΔῪ ἱπιρίοτεξεεγδοεῖοα ἔγοτα μΘαυΘ ἩΒδΒδὶ {16 
δατὶἢ τοίυϑοθ ἰο υ8.--Ηο τλδὸ Β85 Ὡοΐ ΟὨΪΥ ἐζ- 

80 δεῖν οὗ Θοά, Ὀυλ ᾽δ5 ἐπρίογεα ἷἱΐ, ψὶ]] 
ἰκενίβο ὃ6 εοὐϊέπσ ἴο τεπάδγ ἰλαπῖε, δνὰ τ}} Ὀ6 
νειορατίεαὦ ἐπ »ταϊείπο (6 πδιη9 οὗ Οοά.---αοα᾽ 8 
αδοπα Θοττοδροπὰ τὶ Ηΐδ παπιδ; ἢον ἴδ 1 νι 
ΟΡ (μὰ δὰ δελανυίοιν 3--- δὶ ἰοὺ μδϑὶ ργο- 
αἰδοά͵ ἔερ ; Ὀυΐϊ 560 ἰο ἴξ ἐμαὶ μοῦ ἀοοδὶ ἐμ6 οἢ 6 
88 ἘΠ6ΠΡ̓ῚΝ 38 ἰῃ6 ΟἾΠΕΥ πὶϊὰ εοὐϊέησ Ὠοδνὶ.--- αὐϊλ 
8668 δὶ ΠΟ ἐγ ΟΠ 866; ἐβογοίογο ἰΐ σἶγοβ 8 
οοιηΐοτί, Θουγαζο δηὰ αἰδάῃ658.---ΗΦ το οὁ8]}}8 
ὍΡου ἰμ9 παπι6 οὗ αοά τηυδὶ Ἰἰκον 80 ταδί ἰπ 089 
Ψυϊὰ οἵ θΘοὰ πηὰ ταὐοΐοθ ἴῃ ἐδ 9 αοίφ οὗ αοα. 
βτλεκε: 175 υπὔιἱ τ] 688 οὗ τθ δββμουϊὰ 
[680 08 (0 χίγϑ το μοεὰ ἰὸ ἐδμὸ ζαϊι ] 988 
οἵ 6οἀ.---Τὸ Ρυὶ αοἀ 8 Οπιῃί ΡΥΟΘΘΏ66 ΒΥ ΔΥ ἔγοῦὰ 
ΟΌΡ 6γ68, 18 ἐ.:6 οτἱρίη οὗ 81} ΘΟΤΏΔΙ] δβοουγὶν, 
ποτὶ ϊοουθιι688 δ ἃ 8 ῬΟΓΎΘΥΒΙΥ οὗ παίῦγο.--- 
106 χστοδὲ ὁΠ68 οὗ ἰμ!6 Θαυὶ ἢ δῪ0 ζγοδὺ ῬΟΥΟΥ: 
ναὶ ἱΥ ΒΟΥ ἀο ποὺ 80 ἰδ ἰο φγοίοοὶ (μ9 σἱρδί, 
ἰθοσε 8 ἃ ζυϑίονρ δπὰ χοϊκοῦ ὁπ9 ἰδ 88 {Π0Υ, 
Ἧ8Ὸ πὶ} ποὶ αἰ νγαγϑ ἰοοὶς ἀροπ ἰπλυδίϊο6.---α οα 
Τειβδίηβϑ ἱπάθυίθὰ ἰο πὸ ΟΠ6; ΘΥΘΣΥ οπ6 ΜΠ 
ΒΟΟΠΟΡ ΟΥ ἰδίϑν γϑοϑῖνθ 86 ΣΘΟΟΙΏΡΘΩΒΘ [Ὁ Ἡδδῦ 
Β6 Β858 ἀ0}6.---ΕἾ ΠΟΥ δἷῃ πιυδϑί Ὀ9 ἀοθίγογοα ἴῃ 
δὴ ὉΥ πὸ πογὰ οὗ γα, ΟΥ ἐδ9 τῆϑὴ τη 80} ἢ 
πὴο πορίοοίδ {18 Μ1}} Ὀ6 ἀεοϑίγογοα οἢ δοσουπὲ 
οὔ {δ6 ἐσαι οἴ [16 αἰ νῖπο ἐγ αὶ θη ἢ (8.---ΕἜΊΒΟΗ: 
αὶ πὸ σδπηοὶ Βοσοιι } 88} δραΐϊηϑί ΟΟΥ ΘΏΘΙ108 
ὉΥ ΦΔΥΙΒΙΥ Ῥόνον, αοα᾿Β ποσὰ διὰ ἰσγὰ  κΝἱ}} 

Ῥοσγίογηι.--- ὦ. ΑΒΝΡΕ: Οοἀ᾽ϊ ζδι  ι]π688 δπὰᾶ 
ἰΡΌ ΓΒ ΔΙῸ δῦγο, δὰ τουδὶ δηαγ σαυ8θ ἐμθῖι- 
Βοῖυοβ ἰὸ Ὁ6 Ἔθ6:.---ΒΙΕΟΕΕ: 4[α Ῥανὶ ἀμ ποδτὺ 
Βοϊίονοα, 6 θγο8 παν βαν.-- -βούῦσκ: 186 
Ιοτὰ Ηϊπ86]7 νυὶ}} Ὀ6 ἐδ 9 ΒΟΙΡΘ6Ρ οὗἩ βοθθὸ ἯδΟ 
Δ΄0 ΦΌΡΒΑΙΚΘη ὈΥ ΑΙΪ οὐμογ8.-- -ΟΥΈΝΤΗΕΞΕ: 9 
δου] ποὺ Γῖ86 ὉΡ ἔγοιι ῬΣΑΥ͂ΘΡ ὑη{}] οἂ μδ5 
ΒΏΒ ΓΘ ΟἿΓΡ ῬΘ(Π1015.--- ΒΙΕΡΕΙΟΗ: Υ ψὸ δυϊάθ 
ἴῃ ἀοα᾿ ποτὰ, (889 ΟΥΒΟ ΟὟΓ οποιΐθδ ἀγο, ὑδθ 
Κτοδίορ 86 Ῥχγοδοσυδιΐοη ἴγοιῃ Αοἀ.-- ΑΒΕ: 
αν 8 ἀρ] γϑγαηδο δηὰ ἐμ σαΐῃ οὗἨ εἷς ΘὨ ΘΙ ἶθ5 
ὍΟ͵ΓῸ Ὀοίὴ ἔπ6 ποτὰ οὗὁ αοα δῃὰ 8 οοτηζογιῦ]9 
Τονο]διΐοη οὗ 86 πιο οὗ Θοά. 

Ματτ. ἨΈΝΕΥ: ΝΟΥΘΥ Ἰοὶ ἃ ζοοα χηϑὴ ὀχροοῦ 
ἐἰο ὯΘ βαῖθ διὰ ϑϑδὺ (1}} δ σΟμ68 ἰο0 [ΘΕ ΥΘΏ.---- 
Ὑπδὶ Ὀοηάδ οὗἨ πδίυγθ ΟΣ Υγὶ ση ἀβῃΐἷρ οὐ χται 9 
ΟΡ οογϑθηδηὶ Ὑ1}1} ο]ἀ ὑμοβθ ἐμδὶ μβᾶτϑ Ὀτγοΐθῃ 
ἐδγουσῃ ἰμὸ ἤοδν οὗ ἀοαῖ---ΤΉ 9 18 ἰσαϊ ἰπ 
αοὐ᾽ 5 ἐπμγοδιθηϊ 8 85 νγΧγΧυ  Ἃδ 1} 858 ἰπ Ηΐ8 ῥγουἶδεδ, 
δηὰ δ'πποῦδ ὑπδὶ σορϑηὶ ποὺ ν1}} δηά ἱἰἰ 80 ἰὸ 
{ποῖ οοπὶ.-- ΒΑΒΝΕΒ: 6 σὰ ὈΘ6 {πδηκΚήυϊ Γ0Γ 
{πὸ το γοΐθδ τ οἷ Ῥγ7ὸ ΘΗἾΟΥ πίϊπουαΐ πανὶ ΔΩ͂ 
το] σπδοὶὺ ἀ6᾽ 1 σὺ ἱπ ὑμΒ 086 νγοθ8 οὗὁὨ οἶογδ σου ἢ 
Ὑ ἰοῖ ΟΌΓΡ Ὀ]ΟΒδὶ ΠΒ ΤΩΔΥ ΠᾶΥΘ ΘΟΙΩΘ ΡΟ 18.-- 
ΞΒΡΌΒΟΒΟΝ: Α Ομ ἃ ὨΔΥ γγὸ}} δοπιρ] δἷπ ἰοὸ ἷ8 
ἔλιμΣ τ ΒΘἢ ΒίγΔΏ 5 ΘΓ Β ΘΟΙ26 ἴῃ ἰ0 τηο]οϑί ἢ ἷπι.---- 
60}, ἐπδὶ ρογβοουίίηρ ἰγγδηί, δδὰ βιδιροὰ δ18 
ἱπιδ 9 ΟἹ ΙΩΛΗΥ͂ ΠΟΤΟ.--- ἸῺ κ8 ΖΟΏΘΡΑΪΥ οοἰη 
{Ποῖν οὐ 1 ἸκΘ Ώ988.--- δι τηδίΐον 89 σα ΟΡ 
ΟΥ Υἱοΐθποθ οὗ οὖ [0.658 ὙΒοὴ Ηθ υρ] 18 (Π9 
δυϊοϊὰ οὗ Ηἶ8 οπμηϊροίθησο (ὁ χυτὰ 8, δπὰ ἰῃ9 
βνογὰ οὗ ΗΪΐβΒ ρον ῦ ἰοὸ οἷὰ 8 ᾿ἴ---Ἴἰ ἴ8. οὗ στοδὶ 
180 ἰ0 ΟἿΣ Βουθ ἴο Ὀ6 πιυσἢ ἴῃ ῥγαΪΐδθ; ὙΟ 8.6 
ὭΘΥΘΡ 80 ΒΟΪΥ͂ ΟΣ 80 ΒΔΡΡΥ͂ 88 ΒΟ ΟΌΡ δάοσδ- 
ἰΐοπ οὗ ἀοἂ δρουπᾶδ.---ΟὉ. Α. Β.1 

ῬΒΑΙΜ 1Υ͂. 

Τὸ ἰλε ολίῳ" Ἡδωεϊοίαη οἡ, Νεερίποιδ, Μαεολϊ, 4, Ῥεαΐπι 9. Ταυϊά, 

Οἷα ΘᾺ ἴο ΤΑΥ͂ ργαγοῦ, Ο Οοά; 
Απὰ πἴά6 ποῦ ὑπ γβ6}  ἴσγομπι ΤΩΥ Βαρρ  οδίζοῃ, 

2 Αἰϊοπά υπΐο τη6, δ8πα ΠΘΆΓ ΠΙ6: 
Ι τηουγη ἱπ ΤΑΥ͂ ΘΟΠΔΡΪ δἰ πὶ, 8π ἃ ΤηΔΚ6 8 ΠΟΙ86 : 

ὃ Βοοδυβο οὗ (89 γοΐςθ οὗ (86 Θμθιαυ, Ὀθοδυβο οὗ [89 Ορργϑεβίοῃ οὗ [86 ψ]οοᾶ : 
Ἐὸγ [Π6Υ σβϑὺ ἱπίαα Υ̓ ὈΡΟΏ ΠΊΘ, 
Απά 'π ψγϑίὰ ἱΠΟΥ͂ Βαΐθ τη6. 

4 ΜΥ μοβσῖί ἰβ ϑοσθ ρϑίῃϑα πὶ ΐη τη6 : 
ἈΑπὰ {πῸ ἔθγτοῦβ οὗ ἀδθδαίῃ δὰ 1116} ὈΡΟῚ τη6. 

δ ἘΦΑΥΑΙ] 688 δηα ὑγθι Ὁ] Πρ ΔΙῸ ΘΟΠ]6 ὌΡΟΏ ΠῚ, 
Απά ΠΟΥΙΤΟΣ δίῃ οὐ υ ΠΟ] ἡχοα Πη6. 

ὃ ΑπὰΪ εαὰ, Ο ἐπα 1 πδὰ πίῃ 11|κὸ 8. ἀονοὶ 
ἘῸΡ διδὴ ψΟΌΪα 1 ΠΥ ΔΙΝΔΥ, δῃὰ 6 δὲ σεϑί. 



888 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΘΘΚ ΟΕ ΡΒΑΙΜΗ͂: 

7 1,0, ἔλθη που] 1 στη ον Ἀγ ΟΗ͂, 
«Απὰ τεοιηδὶη ἴῃ [86 τ] ΘΓ Θ88. 6 8ῃ. 

8 1 νου]ὰ Πιαβίθῃ ΤΑΥ͂ ΘΒΘΟΒΡΘ 
Ετοια {86 ΨΙΠΑΥ͂ βίοστα απα ἰοπιροδί. 

9 Ἰ)οϑίτου, Ο 1,0 ΒΡ, απὰ αἰϊν!ο ἐμοῖν ἐΟΠρΊΙΘΒ : 
ΕῸΣΙ ΔΘ 566} γ]ΟΪΘΠ66 δηα βγϊἋ6 ἰὴ τσ οἱΐν. 

10 Αγ δπὰ πἰραὺ (ΠΟΥ͂ ρὸ δδουΐ 10 ἀροι {86 ψ8}18 ἐμογϑοῦς 
ΜΙΒΟΠΙοΥ, 4180 8η4 ΒΟΥΓΟΥ αγὸ ἴῃ [ἢ6 τηϊάβί οὗἉ ἐξ. 

11 ΤΟ π688 ἐθ 1η 186 τηϊαβὺ ἐπογοοῦ : 
Δ οοοὶῦ δηὰ ρι}}]9 ἀοραγὶ ποὺ ἔγομῃ ΒΟΓ βίγοοία, 

12 Ἐὸγ ἐξ τῦαϑ ποὺ δ ΘΏΘΙΛΥ͂ ἐλαΐ ΓΟργοδομοα πιὸ; (βοὴ 1 οου]ά ανο Ὀοσηθ {ΐ : 
ΝΟΙΌΔΘΥ τσαϑ ἐξ 6 {πὲ μδίρα τὴο ἐλαέ αἰαὶ ΤΔΡΉΙΥ λὐηιδοί ἀραϊηϑί πὶ ; 
ΤΏθη 1 νου] μαᾶνθ Ὠἰά ταγβ6]  ἔγοτα αἰἶπὶ : 

18 Βυΐ ἑέτυαϑ ἰοῦ, ἃ τιδῃ σῃϊη6 ΘαυΔ8], 
ΝΥ γσυϊάοσ, δῃα χτηἷηθ δοαυδὶηίβηῃοθ. 

14 Ὰ ἴοοῖκ βυσοοῖ οου 86] ἱοχοίβονῦ, 
Απα παϊκοα υπίο ἴδ ἤουθο οὗ Οοα ἴῃ ΘΟΙΏΡΔΗΥ. 

1δ 1,εἰ ἀοδίδ βοῖζθ ὕροη ἴμθπὶ, ἀπά Ἰοὺ ἔποσὰ ρῸ ἀοτῃ αυϊοῖκ ἱπίο Β6]] : 
Ἐ0Ὶ ψ]οΚοάμοββ ἐδ ἰὴ {μον ἀπ] Ἰηρθ, απα διιοηρ βοτὰ. 

10 ΑΒΔ ἴογ το, 1 ψ1]1] 6811 ὑροὴ αοὰ ; 
Απὰ (89 0Ε} 5881] Βα ῦο Π|6. 

17 Ἐννοηΐηρ, δῃὰ πιοσπΐηρ, δηἀ δὲ ΠΟΟΙ, 11] 1 ΡΓΘΥ͂, δῃἃ ΟἿΥ δἱουά: 
Αμπὰ Ἐθ9 8}8}} ᾿ΘΒΓ ΤΑΥ͂ νΟΙΟΘ. 

18 Ης Βδίῃ ἀο] ἱνογθα τὴΥ βου] ἴῃ ρ6806 ἔτοσῃ [Π6 Ὀ4[4]0 ἐλαξ εὐσαϑ ἀρδϊτηιϑῦ ΤΩ6 : 
ἘῸΓ ὑπ 00 ὝΘΙΘ ΠΙΔΗΥ͂ ΜΠ ΠΊ6. 

19 ΟΑοἀ 888}} μδᾶσ, δῃὰ δϑήῇτιοι (Π 6 πὶ, 
Ἐγθη 9 μα. 8014 οἱἢ οὗ οἷά, β ἰδῇ. 
Βοοδϑῦβο {ΠΟΥ͂ Βᾶγο 50 οἴδη 
ΤΒοΓοΐοσο (ΠΟΥ͂ [88 ποῖ 

20 Ηδ μδίδ μυΐ ἴουι 18 βδηᾶβ δραϊηϑί βυ οἢ. 88 ὈΘ δ ροδοθ τὶ Ηΐπὶ : 
Ηὸο δίῃ: Ὀσοΐκοη ἷβ οουθηδηΐ, 

21 ΤΡ εὐογάδ οἵ ̓ ΐβ του ΟΣΘ βιροοῖδος (88 Ὀυϊου, 
Βυΐ γὰγ τὐαϑ ἴῃ ὨΪΒ μοδτί: 
ΗΪ5 τογὰβ Το Γ6 βοῖοσ [8 δη οἱ, 
Ὑ οἱ τοῦθ ἴΒΘΥ ἀγα ΒΟΓΟΒ. 

20. Οἰαϑί (8 γ Ὀυτάρῃ ὑροῦ (π9 ἴζ0ΕΡ, 
Αμὰ ἢθ 8}}8]] βυβίϑιη {66 : 
Ηδς 8}8}] ποῦ βυ θ8 ν (86 τἱρμύθουβ ἴο 6 τιονοά, 

23 Βυΐ ἴδοῦ, Ο Οοά, 5μ410 Ὀτίηρ (Βθτὰ ἀονῃ ἰπίο [86 ρΡὶύ οὗὨ ἀοδίτγυοίίοη : 
ΒΙοΟάΥ͂ δπὰ ἀθοθὶ νι] πηθῃ 8118}} πού ᾿ἶνο ουῦ μ4}7 (μοὶγ ἀδ8ὺ8 ; 
Βυΐ1 ν1}} ὑχυβί ἴῃ (866. 

ἘΧΕΘΕΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

1185 ΟΟΝΤΕΝΤΘ ΑΝ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.--- Το ἰΔῃ- 
ὅύαχο οὔ τΠ6 Ῥβαΐπι 18 ρἱοίον αὶ πὰ ρονϑνγίμ], 108 
ἰὈΓῺΒ οὗ ἰπουρῆς Ὀοϊὰ, 18 ΟΧΡρνθββίουβ βίυὶ κίε 
απὰ Ῥοουϊταν, [86 τηϑαπίηρ οὗ {πὸ ψοτὰβ ἰῃ μασὶ 
ΟὔϑσΌΣοΟ δηὰ ἀϊδρυϊ6α, ἐδ ἱπάϊγἑὰυ.8] οἸδυθο85 8Ὁ- 
τυρὶ, [06 ἰγδηβίιϊου ἱπ ἰορὶδ8 δηὰ ἐμουρμίβ 18 
δυάοη δηὰ ταρίὰ ; δ]} (μι ΐ8 ἐθ ἴῃ δοοουάδῃσο σὲ 
(Π6 οχοϊίοα ἔδοϊ 8 δπὰ (ὴ0 οὔδηζο ἰῃ 886 ΟΧρθ- 
Τίθῃο68Β οὗ 8 πδὴῃ ὙΠ0 ἰδῖκο8 γοΐιαζο ἱπ φγαψέγ ἴὸ 
θΘοά, θαι ἰπ δυο φγθδὶ δηχί ον (τοτβ. 1-ὃ) ὑμδὶ 

86 τβ᾽195 ἐπδί ἢ9 διδᾷ τοίησε ἰο γ᾽ ἱπίο 80 τὶ 1- 
ἀθγηθββ [ου βαίοι Υ (γογα. 6- 8), αισαν ὕγοηι ἐλ εἱέψῳ, 
ὙΠΙΟΝ ἷἰ8 7.11 οἵ νἱοίθποο, βίγιθ, διὰ ουμηΐτι ες 
(τοτβ. 9--11), το γο ἃ »γευϊοιιδίν ἰτιιεἰεα ἔτϊοιὰ Βα.9 
8 ϑη βί 98 νυ 1{}} 18 δῃμϑιαΐθβ (Υ0 5. 12-]4), τ Βο80 
ευαάεη ἀπά σοπιρίείε ταὶη 10 ῬΒΑΙ τ ἶδὲ ἀθδῖγοθ, οἱ 
δοοουηὶ οἴ ὑποὶν ψἰοθάηοαδθ (νον. 16). Ἔ811«᾿ 
ἢ οοπ ϊηυ}}ν οεαὐέε ὠροη αΟοά, δὰ ἴῃ (10 δδδὺσ- 
806 οὗ Ὀοΐῃᾳ δοδτὰ, ρκαΐῃβ οοπἤάδηοε ἕπ ἀὲς ἀεἰο- 
ἐγαησο ἴτοτα (8 6 ΤΟΔΏΥ ΘΠΘΙἶ65 ΜΒ οἢ ἄρ! δχαΐϊπσοῖ 
εἶτα, (Π6Υ ἀο ποῖ ἰὐυγῃ ΔΎΔΥ ὕγοσῃ ἰμ61ν πὶοϊκοα - 
ποδ85 ἰο Θοἂ (γογα. 106-19), Ὀὰϊ δϑϑδοοίδὶθ 
βοιϊοτίης, μγροογί(ἶοαὶ, δπὰ υπίδὶ 87] πιθὰ (γογα. 



ῬΒΑΙΜ ΚΥ. 889 

20, 21). {8 γοΐϑγϑησο ἰὸ 6]} ὑπ ο8θ 8811 οἱ 0ῃ}8 
δηὰ γνδὶῃ (9 Ῥβδί δὶ ἱσθ9 08 ὈδίοΣΘ πἷὶδ ον ἢ 8οὰ] 
1:6 ἐξἀογίαέίοη ἰο Ῥογβουοσίηρ ἀουοίίΐοῃ ἰο Ζ268ο- 
ταὶ, ἰὰ ἰὴ9 δδδαυγδηοθ οὗ Ηἰβ αδείξίαπος οὗ 86 
Σἰζυϊοοῦδ, δηὰ Ηΐ8 γωπέδηποπέ οὗ ἰμ6 ο0ἱ} ἄοϑθτβ 
(του. 28). Ηδ οοποϊυάοβ τῖΐῃ ἃ βίγομρ ΟΧρΓοϑ- 
δῖοι οὗ "18 ρεγδοπαΐ ἰταδὶ πὰ αοα, Α1]} 18 80 Ὀ ΓΒ Υ, 
Ἰτοῖγ δηὰ ἱπαϊνϊ ἀπ] (ἰαὺ ἐπ τὸ ἷβ ὩῸ σϑββοῃ ἰο 
ἔο ὑδοκ ἔγοτα ἰδ6 λίδέογίοαΐ τος ΓΘ 068 ἰ0 8 ἐνγίοσαϊ 
Τείεγθηοθ ἰ0 ἤθ8α8, (0 Φονγ8 δηὰ υάδ5 (βιῖὁν, 
δίιον οἰὰογ ἐπέθετο 8), οὐ ἰο ᾿ϑὺ (θη Ρ888 ουΐ οὗ 
Υἱον ἱπ ἰδπθ9 ἀευοίζίοπαὶ ἰαϊογρτγοίδιϊοη οὗὐἨ (δ 
Ῥβ8]πὶ 88 8 Ἰηιοὰθ] ΡΥΔΥΘΣ οὗ 8 Ῥΐουβ ἴδῃ ἰὴ δἵ- 
ἀϊοϊϊοα ἱδγουσὰ (6 υὑπροάϊγ, δυο ΡΥ 
(του σὰ πηι ι ἴα] ἔγίθπ δ (αΐ μον, οἷον, ὅ. Η. 
ΜίΙοδ., Ποη ζδίθη 4). Το ἰδίον 68] Το ῬΘΠΟΘ5, 
δοπονον, ἰἸοδα ποῖι πον ἰο (80 Μδοοδῦθδη ἰΐπ|68, 
ὙΠ} ΤΟΣ ΘΏ69 ἰο {86 εἰς ν-᾿τὶοδὶ ΑἸ πηο8 (0]8]}.), 
8ΟῸΡ ἰο ἐιΘὸ Ῥσορεοί Φογοιη δ δὰ [ἢ 0 δηδγο ἢ 68] 
Ῥοτὶοα οὗ ἐπ ἱπγαβίοι οἴ [89 βου ΐδη8, ἱπ Ἡ ]οἢ 
186 ΡῬγοροὶ νγὰ8 δὶ τδυΐδηοο ὙἱῈ ὑπ 6 δυϊμοῦί 168 
(ΕΒ εΣἰ ς), ΠΟΥ ἴὸ 8 Ῥγΐδοθ ἰπ [86 ροσὶοὰ οὗ {86 ἰη- 
(6ΓΏΔ] οομηπιοίζοι ἀπτγίηρς [Π6 1880 ΘΟΠΙΌΓΡΥ ὈΘΙΟΓΘ 
180 ἀδδισχποιΐου οΥ̓͂ 7 τυ 58] θὰ ἐ 6 0}. Νοῦο οὗ 
ἴμοδ6 τοίθυ 668 ὮδΔΥΘ ΒΗΥ͂ δι οι ον ἀθησθ ἐμδΐ νγθ 
δου ϊὰ δρδοπάοη ἰκὸ )ανίαϊε οΘοπηροϑίίοη. [ἢ σθ- 
ἰδἰπὶης ὑμ15 Γοίθυθῃσθ (0 θαυϊὰ, ΠΟἾὟΘΥΟΡ, ἯΘ ΔΓΘ 
ποί ἰο (Βἰηκ οὗ θοομς, 5. 111., οὐ [86 Ζὶρἰίο5, ΡΒ. 
ἔν. οὐ οὗὐ θεν Ὀοΐπρ δ ὑρΡ ἰὰ Κοῖϊαμ ἴῃ 
86 ἔπιο οὗ 86] (1 ϑδπι. χχὶἹ.), αὶ οὐὁ ΑΒΣ(Β- 
ορΙ61᾽ 8 υπΐδ ἐμ] 058 δηὰ ἰδ 9 Τοῦ 6] οη οὗ ΑὉ- 
βίου (Ὁ πδ]ἀ., ἐπ ΒΘ ΌΘΐμΒ, δ ἃ πιοϑὺ ἱμίουργο- 
ἰθτ8), δὰ ἱπάθοά ποὶ δου {89 οὔξογοαὶκς οὗ (ἢ9 
τοῦ 6 ]οη, Ὀαὺ ΒΒΟΥΕΥ Ὀοίογο 10. [8 Θοπιροδβίτϊοι 
ΒΟΟΟΡΟΪΠΡΙΥ ἨΛ8 ΒΒΟΣΟΥ͂ δὔον, Ῥδβαὶπὶ χὶϊ. (0 6- 
᾿ἰΣ80 8). 
ΟἾΑΝΟΒΒ ΟΥ ΒΒΑΡΙΝΟ.---ΤῊο δυρροπί (οι ὑδαὶ 

ἸΒ ἸΏΔΗΥ͂ ῬαΒΒαρ68 δἰ ἢ 010 ὙΟΥΒῸΒ δ Ὺθ ὈὉ60Ὲ ἰδ 
σαὶ οὗ ἱμοὶν οτἱχίῃ] οοπηοθοίζου (Ηπρζο14), πιΐδ6- 
ἰδκοβ (86 οιδιδοίοσ οὔ ἰδ ἱπιρδδϑίοποα ἀΪ8- 
ΘΟΌΣΒΟ; δηὰ ὑμ9 Ῥγοροβδὶδ ἰὸ σἤϑηρθ ΤΩΔΗΥ͂ 
ΟΙΟΒ ΔΙῸ ΒοΟΛΘΙΪ 68 ἱῃροπίουβ, ὈὰΐΓ πη 6068- 
ΒΑΥ͂, δ'ῃοθ ἐδ Ῥγοβοηὶ σϑϑαϊηρδ ΠΙΔΥ [ἰκ0- 
πῖΐδὸ Ὁ ΟΣρ᾿δἰποᾶ, δὰ (ῃ9 οβϑδῃρθ 8 ἱπιπιδίον δὶ 
ἴο 186 86:86. 

8ιν.1. ΓὟΟΡ. 2. 1 τϑ9] ἴο δᾶ ἔτο ἰπ σον 
οοιρ δίηϊ 8)ἃ τῦδὶ ΚΥΟΒΏ.--- 6 γοίογθηοθ 
βογο 8 ἰο ἐδ σηονϑηχοηί οὗἩ {86 Βοαϊ, ὑδ6 ΓΟδβίϊ 688 
το Ὡς ἴ0 δηὰ ἦτο οὗ ἱπουρδ 8 δῃ 4 οδιο (Ηυρῖ.). 
Ῥεγονῃο: “ὍΝ, ἔγοια ἃ στρ, ῬῚ ((86 Καὶ, ὑοὶ 
ἨΙΡΒΙΙ, ἤγσοτα ), ὙἱοΒ ΟΟΟῸΓΒ ἴῃ [ἈΤΘ6 Οἰ ΒΟΥ Ρ88- 
δ6 608, ἀθη. χχνΐ!. 40; 767. 1]. 81; ΗΒ. χὶϊ. 1. Τ89 
Ἰηθδηΐηρ δϑεϊρηϑά (0 ἴξ ὈΥ͂ 088 ΟἸὁΓ γογβί οἢβ δηὰ 
(Β6 Βαθθὶπδ 8 ἀἰδδγοηὶ η ἀἰ ογθηὶ Ρ]8668. ΗΘΣΘ 
δες ἰχσ. μδγϑ ἐλυπήϑην, ΟἸια]ὰ. ὈΡἼΠΙΣ, τιυγηιώτο. 
Ἰδίεν οοτηπιθηίδίοτβ ζοϊϊον ϑομυϊίθη85 δηὰᾶ 
Βεοδγόδερ ἴῃ τοΐοσσίης τ ἰο ἔδο Ατδῦ σοοίξξε 
ϑασατί, ἀὐδοιιγτετε. ῬῬτΟΡΟΥΪΥ, ἰὰ εἰρηϊῆοβ ἴο 
ὙΔΠΘΔΟΡ ΤΟΙ ΟΒΒΙΥ, οδρϑοΐα! Υ 858 ΠΟΙΏ6]Θ6ΒΒ, 
τἱἰϊδουὶ ἄχοὰ «δὐοάθ, δίς. Τΐβ 18 ΡΓΟΌΔΌΙΪΥ (δ 
Ἰαοδηΐηρς ἰῃ ὅθη. χχνὶΐ. 40, “θη ἰποὰ Ἡϑηαογ- 
θδὶ,᾽ ἐ. ., Ὀθοοιμοδί 8 ἴγθθ ποιηδαὰ Ῥθορὶθ (ποί 88 
ἴῃ (6 Α, Υ,, “πο ἰδοὺ διαὶ δαυ ἰδ ἀο- 
τηϊηϊοπ᾽), Ηδγο ἰΐ ἰ8 πδϑὰ οὐ ἰμ6 σββίϊθβϑ ἰ088- 
ἸῺ ἴο δηὰ ἤἦγο οἵ ἰδὸ τιϊηά, ἢ]1οὰ τὶν ἢ σαγοΒ δηἃ 
δηχίειἰεδ. 719 Ορίδιϊγθ οὐ ἔμ σομονγίδιϊγο οχ- 
Ῥτεδδοβ ἢ 9 ἑπέογησί περεδοίίψ, 885 ἴῃ Ῥ6. ᾿Ιχχχυΐ!. 1. 
Οσπιρ. Βδιϊομον, ζελτὸ. 96, δ; Ἐπεὶ, ἢ 228 α. 
-0.4. Β.] 

γεν. ὃ. ἘΠπ6 Ὀπτᾶθῃ οὗ ἴ1ὸ νγὶ οἸκθἅ.---ΤῈθ 
ῬΔΓΡΔ] 6118 ἀο608 ποὶ σοτηροὶ ἃ8 ἰὸ χοϑὰ: ΠΡ. ΞΞ 

ΟΥ̓ (ΟἸδιδυβθα, Ἠυρίδ] 4), βίποθ {πὸ σϑδάϊῃς : 
ΠΡ, μὰ θθθῃ Ῥχουθὰ ἱπ Ηθῦγου ἐβγουρ (δ 

ΗΪΡΒΙ ἴῃ Απλοβ ἱϊ. 18, δῃὰ ἃ ἀογι νδιϊνο, Ῥ8. ᾿ἰχνΐ. 
11; 8δῃὰ πομπὸς οὗὔ ἰμο89 Ῥδβϑβᾶρβοβ σίὶτθ ἰ}9 
ΘΒ ΏΪΩρ οΟὗἩἨ ΟΡργυϑβϑβίοῃ, ποϑὰ (πιοϑὲ ἱῃ ΘΡΡΥΘ 918), 
Ὀυὺ ἰδδαὺ οὗὨ δωγάεη, ὨΙΘῺ 18 δυϊ Ὁ]6 ποθ, 80 
(δὲ τὸ ποϑὰ ποὺ (δίηϊκ οὗ 89 Αταϊηδΐο ποσὰ 
16 ἰδ πϑοὰ ὈΥ (6 ΟΠα]ὰ, ἔον ΤΥ Υ, 96γ. χγὶ. 
19; χὶχ. 9, δηὰ τ βίοι ἰδ δα ὰοά, 96 Γ. χὶϊ!. 21, 8ὸ 
88 ἴ0 χοῦ {μ0 πιϑδηΐηρ οὗ ργϑβϑαγο (ΗΖ 5) Οὗ 
δηχίοιν (2 6}1{286}}).---ἰΘΥ 10]1 τοϊβοδίοζῦ 
ὭΡΟΣ ;Σ6.--Τ8 6 Ἰάθα 18. ὑμδι {Ποῖ τα Ἰϑο Ὁ γ88 
το θα ἄἀονται ΡΟᾺ ἰμι6 ῬΒδ] υχἱϑιὺ 85 ὕΤοπι ἃ γγ8}} ΟΓ 
ἴονοΣ, (86 ποῖὶρσαὶ οὗ πίοι, 1ϊ8 Ὀυγάθῃ οδυδοᾶ 
εἶπαι ἰο Τ66] διὰ ρτοδῇ. 

γεν. 4. ΜΥ Βοατὶ εδθ95 τ Ὁ 129.-- 
Το ρου ]ο 18 ποὺ ΤΊΘΓΘΙΥ͂ δὴ ΟΧύΘΓΏΔ] οὔθ, ἱΐ δὲ- 
ἴθοὶΒ ἷθ8 ὈΟΎΤΟ]8, εἰ γὙἱ.8}8, 8 ἰῃηηχοϑὶ 8βου].--Ὁ 
ΤΘΙΤΟΙΒ οὗ ἅθαι.-Ξίμ οδο νϊοῖι ἐλγεαέεπ ἀεαίλ 
(Βυρζο]ἀ). 

γόον. ὅ. Εΐοστοσ Βαῖ ονϑσνν 6]Π10  ΤΏ6 .--- 
ΒΑΓΙΘΒ: ““1Βαὶ ͵8, 10 ἢδ( δοτηθ Ὡροι Βἷπὶ 80 88 ἰ0 
ΟΟΥ̓́ΘΣ ΟΥὙ ΘΏΤΟΪΟΡ Βἷτᾳ Θηἰϊγοῖγ. Τη6 βμδὰθβ οὗ 
ὮΟΥΡΟΣ δηὰ ἀρδρδὶν βργοδὰ δ]] δρουπὰ δπὰ δΌοΥΘ 
ἷπι, δηὰ 811 ὑμῖπρβ 6 γ0 810 τ ῖ1} κίοοπι. Τ.θ 
ποτὰ γοπαογοα ὅσσον ΟΟΟΌΓΣΒ ΟἸἸῪ ἴῃ ἴγθ0 ΟἾΒΟΣ 
Ρΐδοϑβ: Εζεῖς, υἱὶ. 18, γϑῃ ἀουϑα (88 6.6) ΠΒΟΙΤΟΡ; 
Φοῦ χχὶ. 6, τοηδογοὰ ἐγεπιὀίζησ ; δὰ [8. χχὶ. 
4, τοπάεοτγοὰ “αγγμέηεδ.""᾽ -- Ο. Α. Β.] 

ϑιν. 11. [γόοὸγ. 6. ϑ  πρ8 1ἰσο ἴ89 ἅἄονο.--- 
Ἠαυρἕο]ὰ : “ΤιΐΒ 8 6 ἄχυτο οὗ ταρἰὰ Βἰχαί, 88 
Θἰβο ΠΟΥ {Π6 οἱουά, 18. χ. 8, δα οδαρ]6᾽ 5 Ὑ]Ώρθ, 
Ιὲχ. χὶχ. 4: Ῥουί. χχυϊὶὶϊ. 49: 2 ὅδῃ. ἱ. 28; μον. 
χἰϊ. 14, Α 58:1}} βίγσοη ζοσ ἄφρυτο οὗ τὰν αἰδβίδηϊ 
Δἰχαῦ ατὸ ἐμ6 νυῖηρδ οὗ (η6 πιογεΐηρ, ῬΒ. οχσχχίχ. 
9." .-ΕἸΥ αὐσὰν δηᾶ δὶ ᾶο.---'ὃὅ0 Ηυρίε]ά, θ6- 
᾿ἰίσβοι, ΜΟΙ], εἰ αἰ. Τΐδθ ἰ5 τότ ᾿ἰΐοραὶ δ ἃ ΠΟΘ 
ἴῃ δοσοογάδῃοθ Ὑἱΐῃ (η6 ῬΔΓΑ 161 8) ὑμ8 {80 
ἰγδπβίδιϊοι : ““δὲ αἱ τεεί᾽" οὗἩΪΠ6 Α. Υ͂. δηὰ ΤΩΔΗΥ͂ 
διηοϊθηὺ πα τηοάθγῃ ἸΏ ΟΥΡΥΘίΘΤΒ. 

γον. 7. ἘΕἾΘΘ ἴδ αιὙΤΑΥ, Ἰοᾶρο ἴπ ἐδ6 
ὙΥ] ] θ᾽ 9846.---Τ 8 8 {80 υδυ8] γοΐι 26 Ρ͵8ο9 οἵ 
80 ρογβοουϊοὰ δὰ ἰδ ορργοβδβϑᾶ, ψιλοῦ θ- 
νἱὰ μβαὰ οὗθῃ βοα διὰ πνδιπάογοὰ δπὰ Ἰοάροά, 
ΟΡ. ὅοΣ. ἰχ. 2.--ο. Α. Β.] 

γον. 8. Α ρ]δοϑ οὗ σοΐῃβο ἴσοι ἴΠ9 νἱο- 
Ιϑθὰξϊ υνἱμᾶκ, ἔτοσι ἴπ9 ᾿τθϑιηροδῖ.-- ΤῈ Ρτο- 

ῬΟΒΑ] ἰο τοδά ΤΊΒΙὉ (Ηαρίε]ὰ), ἱπαίοβὰ οὗ ΠΡΌ, 
πουϊά ρἶἷντο δὴ ΘΘΔΥ οχργοδββίοῃ. Ὀυὺ δὰ ὑποπᾶυ- 
ΤΑΌΪο ἰϑυϊοϊο,Υ, δίποθ {89 10] ον ίηρ νοτὰ, ἍΚΟ, 

ΤΩΘΒῺΒ ῬΣΘΟΐδοΙΥ ἰμ0 Β81η16, ΠΑΙΊΘΙΥ, βίοσῃ. ἴα 
ογὰδν ἰὸ δυοϊὰ ὑμῖα ἐδυϊοϊοαυ, ΓΠῸΥ ὑμ 8 ΒΌΡΡΟΒΟ 
8 φίοοςε (ΟἸοτίουε, Ηυρίο]4), π οι 18. γοὶ ΤῊ ΥΘῸ 
οὈὐ οι Δ Ὸ]6 ὑμδῃ ἰο 18 86 1681 ὀχ ργϑββίοῃ ἴῃ 
[86 8686 οὗἩἨ Δ ἀρροδίίϊοη, ὙΓΘΥΘΌΥ ἴμ6 μπμσμαὶ 
νοτά οὗὨ ἐμ ἰοχὺ σου Ἱὰ ὈΘ τηογ οἰδεῖ ἀθᾶποά, 
089 τηοϑηΐϊης 88 “" γυδεϊηρ, ὑπ 18 ἴ0 ΒΔΥ, Υἱ0- 
Ἰοπὺ " πὶηὰ (Οπα]ὰ., δῃα πιοϑί δησίϑηι ᾿πύθυρτο- 
(68), ἸΏΔΥ̓ Ὁθ ραϊηοθα ἰπγουσὰ ἰΠ6 ΑΥϑοϊο (πλοϑὲ 
τοοϑηῦ ἱπίθγργοίοσβ δον Α. βου] 6πη8). 1} 

ΠΡΌ 8 ἰμθ ἃ ἄρυγο οὗὨ [89 ΒΏΘΤΥ Ὀτθαὶ οὗ 686- 

ταΐοδ, Φυάχοα Ὑἱὶ!. 8 : [8. χχνυ. 4 (Ηἰϊ:ὶ ), οὗ 189 
τυΐο δοίίοηβ οὔ ἐΐοϑο το δυγγουπάοα Ὀανὶα νη ΐο 8 
ΜΟγα αἀἰϊτοοίοὰ ἰο δἷβ γαΐη (Π 6} 2868}, δραὶϊπδὶ 
πίοι ἐμ 9 Βον ΣΙ γ-Υἱδιἰοὰ κΚίηρ οου]αὰ ΟΡΡΟδΘ 50 
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ἬΘΘΡΟΙΒ, ἔσοτα Μμιϊο δ ἢ9 ποιὰ 866 ΔΎΔΥ ἰοὸ 8 
Βέκοε Ρίδοθ οὗ γοΐιρθ, 88 ἴδμθ ΒΕ ἄογθ, π- 
ἰὐθὰ ον ἐμ Ὀαιι]6, τι 1.5 τη χβ, τ ΐϊοῖ Δ’ 

ποΐδ6 1688 δηὰ δοϊ]ὰ ουἱ ἴον 8 Ἰοὴρ (πιο, 2 βδι. ἱ. 
28; ἴ8. ἴχ. 8; Ῥβ. οχχχίχ. θ. ΕῸΣ ἰμὲβ δθηδο ἰΐ 
ΤΩΔΚΘΟΒ ΠῸ ἀἰ ἤθγθθοθ ὙΠΟ ΒῸΡ τ ἰδ Κ6 {6 ὙΟΥῸ 
88 Καὶ δῇϊον Ρα. ἰχχὶ. 12-:: πουἹὰ μδϑίθη ἴῺΥ 
ΘΒΟΒΡΘ (ΡΑγ οὶ] πὶ τὸν. 7,1 πουϊὰ 890 ᾺΓ 
ΔΎΔΥ) ΟΥ ΏΘΟΔΟΥ γὋο ἰαϊκο ἱΐ 85 ΗἸΡὮΪ, δἵνον [2. 
Υ. 19; Ἰχ. 12:1 πυου]Ἱὰ Ἀδβὶῖ ρῥγονὶάθ ἃ Ὁ]δο6 οὗ 
Τοΐυχο [ὉΓ ιγϑοὶ, [Ι͂ἢ Ὀοίμ ἱπιογργοίαιίομβ ἰδ ἰδ 
δξαῖῃ ροββί]ο ἰο σορασὰ (89 [9 88 οοπιραγαίίο6:: 

αὐυΐοῖκον ὑμδὰ (89 νἱπὰ (ἸὭΘΩΥ ἱμίουρυθίοσβ δί- 
[ΕΣ γαίδῃ. δηὰ Ὀυυβίυϑ, ᾿ἰἸκονδο ΗΘη ϑιΘὨ θοΥΣ 
διὰ Ἠμυρίο]4) ; Ὀὰΐ ἐμὲ8 8 ποὶ δάνΐββοϊθ, ὃὉ6- 
οδ0.80 [19 λαδέε οὗ 0 δίρσιηι 68 Ὀθθῃ δίγοδὰγ 
οὐμονννΐδο οχργοδϑϑοά. 

[8ἐν. ΠΙ. γον. 9.5 Ὀϑδβίου, ᾿οσᾶ, ἀϊνὶ ᾶθ 
ΓοῖΣ του βῦ9θ8. --- ΑἸοχαπάοΡ: “419 ὅτϑι 
ὙΟΓα ΡΓΟΡΟΕΙ͂Υ͂ 10888 δισαίΐοιο ρ. 8.60 δΌογο, ΡΒ. 
Χχχὶ. 9θ.0. Τὴο οὐ͵θοὺὶ ἰο Ὁθ ϑαρρὶἰοὰ ἰδ ποὺ ἐλείγ 
ἐοπησωο, Ὀὰὺ ἐλοηιδοῖσεδ. Ζιυϊαάς ἐλεὶν ἰοησιια, ἃ. 6., 
οουήουμπα {πο ἱν ΒΡΘΟΘΟδ, ΟΡ τιδῖκο ἰδ ἀπ᾿ 6] σ᾽ Ὁ], 
δηὰ 88 ἃ ΠΘΟΘΘΘΒΕΥ͂ ΟΘΟΏΒΘΑΌΘΠΟΘ, σοπίοιπὰ ἐποὶν 
θοῦ 860186.ὡ. Το γ9 8 ΟὈΥΪΟυΒ Γοΐδθγθηοο ἰ0 {89 601- 
πίοι οὗ ἰοηρυθ8 δὐὖ Βαδοὶ (ἄθῃ. χὶ. 7-9), 88 

οδὺ δἰβίοσίοδὶ οχϑιιρὶο οὗ 9 ΨΑΥ͂ ἰὰ σΐοὶ 
οὐ 8 δοουδίοιμοα δηὰ ἀοίθτιαϊποα ἰο ἀοίοδι (6 

ῬΌΓΡΟΒΕΘΒ οὗ π|οϊκοὰ τηθη δῃὰ οχοοαὶθ Ηΐδ8 οσγῃ." 
γον. 10. ΠΟΥ͂ ρο δρουῦϊ ἰδ προ ἴδο 

Ὅγ8}}5 τπθϑεθοί.---ΟΣΟΘ: “Μοδὺ Ῥσοθθ 
4(λ)Ὸ νὶςεϊκοά,᾽ πιθειϊϊοποα γοσ. 8, ψγ8ο δ.θ ἰδ9 βυὺ- 
δοοί, δὰ Βασα]ν “ γνἱοΐθῃοθ δπὰ βέγῖΐο᾽ (υοσ. 9 
Ῥουϑοιδοα, 88 (89 δηοίοσξ ὙΘγΒίοΏΒ ΧΘΠΔΘΣ, 8Ὴ 
88 0 ΚΑΙ 108] δοιμτηθηίαϊοτβ ΠΘΠΘΓΔΙΪΥ Βὺ}- 
Ῥοβδο. Το ἄψιυγο ΤΩΔΥ ῬΟΥΔΔΡ8 0 ὈΟΣΤΟΝΘα 
ἔγομι δοηιοἷβ Κοορίηρβ ἐδποὶν πδίο ἀροὰ (9 
Ὑ{8}}9; οἴδοτα ἐμίηϊς ἔσχοτη οδβίοροσβ τδιοίης 
(δ γνγ8}18 ἰῃ ογάὰον ἰ0 πὰ βοτηθ ποδὶ βΡοϊπί. [Ἃἢ 
ἐδ ΤΟΥΊΏΟΣ 0886 ὙὋϑθϑ ταδὲ ΣΘΌΘΟΟΣ “ὠροῦ, ἴῃ ἰδ0 
Ἰαίίον, “γομπαᾶ αδοιί᾽" ἰὴ Ὁ ν8]}5. ὧὐ ποϊίδοῖ 
ἔἄσυτο ποϑὰ Ὀ0 ργοβϑοᾶ, 80 τοαῖζε ἴῃ (18 οἰαδυϑθ 
οὗ (9 ΤοῦΒθ 8.6 Ῥ8,.8116 1] ἰο {π9 ἐπέσγίον οὗἁ ἰδθ 
οἷἐγ ἴῃ ἐμοὸ ποχὶ οἰδυβθ, 8ὺὸ ἐμαὶ {86 σιοΐθ οἱἱν 
ΤΩΛΥ͂ δα τορτοβθηίϊοα ἴῃ αὐ ἐξ ραγίδ ἰ0ο 0 10}} οὗ 
πὶοκοάῃο88.᾽" 

γόον. 11. Ὡορασὶ ποῖ ἔτοῃα Βθσ (ριδίϊο) 
ῬΙΔο98.---Τ 080 ὙΟΓΟ 80 ἰδῦρθ ὀρ ΒαῦΔΓΟΒ 
ΟΥ̓ ΟΡΘ. 8Ρ80668 δἰ {89 καίοϑβ οὗ [89 οτ᾽ θη αὶ οἰἷ68, 
ΜὮΘΥΘ ΓΘ ἰΠ0 τηδΥκοίδ, ἰ16 οουτὶβ οὗ ͵υδίϊο9, 
διὰ ζΟΠΏΘΡΔΙ οἶδοθδ οὗ ρι] 6 οοδδουῦγδο. 7890 
Ηεῦτον ψογὰ ΘΟΥΓΟΘΡΟΒἋΒ τ ἰὴ 9 ατθοῖς ἀσογα, 
[8ο [δια ζόγμπι, δὰ 8 ΟὨΪΥ ἐπ ροσίθοι Υ ΣΟΡΣΘ- 
δοιῃιοὰ ὈΥ (89 τη σκοῦ- Ὁ] 8005 δῃὰ μι]15 βαῦδυοβ 
οὗ τηοάστῃ ἰΐπι08.---Ο. Α. Β.] 

[8{ὐ. ΤΥ. γον. 12. ΟΣ ποῖ δ: ΘΏΘΙΩΥ 18 ἱϊ, 
6ίε.----ῬΟΥΟΤΤΙΟ: (ὁ ΚῸΡ σὶνοβ 8 βρϑοὶδὶ γϑδϑοὴ ἔου 
186 ῬΤΒΥΟΣ ἰῇ τοῦ. 9, 8 ὁγ6 ἔδ. 1] ρ ΡΟ 086 ἴῃ 
Ῥδυιϊοαϊδν διθος ἐμ ογον ὰ οὗ ϑῃοτΐθβ δηα ΟΥ]] 
ἀοοτθ. Τΐβ ἰδ ἃ δυδιοϊθηὶ οχρ᾽ δηϑίϊοι οὗ (ἢ9 
186 οὗἁ ἰῃθ ρατγιΐοὶϊθ, τίσι ἰβ οὔἵϑῃ θα ρ]ογθὰ Γ8- 
ΠΟΥ ἩΝ τϑύθγθηοο ἰο Βοιποι πᾳ ἴῃ ὑπὸ πὲπαᾶ οὗ 
{πὸ ΒΡ δῖκοσ, ἰμδὴ ἰπ ἀΐγοοῖ Ἰοσὶοδὶ βοαθ809."-- 
Ζ Βῃου]ᾶ ὈθαΣ 11.---Ηυρίο]ᾶ: “1 βῃουϊἃ ΚΠΟῪ 

4 [ᾧὈῬΟΣΟΤΏΘ : “ ΤΏΘ ἰοὴ9 Οὗ δα δοδα δηᾶ τη θ ΔΠΟΠΟΙΪΥ ΠΟῪ 
εἶνοα ΔΥ ἴο οἱο οἵὗ ποῖ διὰ μαδείοπδίο ἱπάϊηδίίοο. Ηθ 
Ὑοὐ]Ἱὰ δυὸ οδοθρϑὰ ἱζ "ὸ οουἹἱὰ ἔἴγοιῃ ἐμδὲ οἱ οἵ δίμοζε, 
ὙὯΟ νγϑχοὰ δἷ8 σἰ κὨ θοῦδ δου] ἤγοσι ἀδὺ ἴο δ Ἡι(ἢ ΠΟΙ͂ υὩ- 

ἀοοάπ, Ὀπὲ δα ἢ οοῃϊά ποὲ ἀο δε, ἢ πουϊὰ κἰΔ 6 800 
8 ἡυδκτιηοηῖδ ἀχοουϊθα Ὡροῖ ἐϊοιλ."..-Ο. Α. Β.] 

ον 0 ὍΘΑΡ ἰξ 85 δὴ ΟοὐΪὶ υὑπδυοϊἀδὉ]6 διωοῃρ 
Ὥ0Π, (0 νγΒὶο ἢ ΟὯ6 ΒΠΔΙΪΥ δαιτὶ 8; τ δ11δὶ δυσὰ 
ΔΏ ΘΧρουΐθησ6 ἔγοπι ἔγίθπὰβ 'ἱβ ἰο Ὀ6 ὁπἀ υτοὰ τὶ ἢ 
ἐδ6 πιπηοδὶ αἰ ου}ν,"---Ἴ οουἹᾶ πἰᾶθ τὰν 86] 
ἔσχοτα ἷτη, ὦ. 6., Δα θανϊὰ αἀἱὰ ἤγοη βου τ βοὴ 
6 υϑοὰ δΐδ ρΟΨΟΡ δζδίπϑὶ ἷπη, αὶ (μῖ8 Βα σουϊὰ 
ποῖ ἀὁ ἔγοιῃ 8, βοογοί, ἐγοδοθ ΘΓ οΟὔ8 706. 

γον. 18. Βεπῖ δου,---ἃ 8 Οὗ ἐσθ θαι λ8- 
κοι Ὑσ "ἢ λγ8ο]1.---Ἰ Ἰ0Θ ΓΑΙ, δοοοταϊης ἴ0 ΤᾺ 
οϑὐϊαμδίΐον, ὦ. 6., {89 οϑιἑπχαιΐοη οὐ ποσί τ ὶσὶ ἴ 
Ρυΐ ὑροῦ δΐπ, (Π9 δυβὲχ Ὀοίηρς τοχασάθὰ δὲ ἐδ9 
βιι Ὀ͵θοὲ οὗ (86 δοϊξου, Βυὶ (Πἷα ἰδ ποὶ βυϊ{8}6 
εγθ. [1{ 5 θοίον ἐμπογοΐογο ἰο τοχαγὰ {Π6 βυ ῖχ 
88 οΟὈ᾽ οι ᾿ γϑεεξΐῃ δοοογάϑδποο τ ἐμ6 οβίἑπηδίΐ οι 
ἴῃ ψθϊοῖ 1 δαὶ Βο]άτεεοῦ 1ἰκκὸ οδιϊπαἰΐου πεῖ εἢν τ6. 
-- ΜΜΥ οουρδηίου δη ἃ τν ἐπεὶ τλδῖθ ἐσθ ᾶ. 
--ὴν 8 ὮΘΣΘ ποὺ κυΐάο, 85 ὅθη. χχχυΐ. 16 (186 

ΒΑΌΝ᾽ 5 δὰ {Π6 Οἷον ᾿πίογρυθίοσβ, ᾿ἐκονὶδο Α. 
γ.), θαι οοτιρδῃίοι, δβϑοοίδίθ, ὁῃ0 ᾿οϊῃϑὰ ἴῃ 
ἰπιἰπιδὶθ οοιμπιυηΐοι, ῬΓΟΥ͂. ἰἰ. 17: χγΥΐ. 28 εἰ αἷ. 
τῷ 6 ἰῃ0 Ῥυδ)] ρμϑγὶ. οὗ »Ὺ,, διὰ τρϑϑῃβ ὁ 6 

ψ611- Κοττ---ΟὯ9 τὶῖ ποτα ὁη0 '8 ὕδιαὶῶσ 8.8 
8 δοαυαϊπίθησθ δηὰ ἰπιϊπηδίθ 885 8 ἐγ ϑηά. 

γον. 14. )ἷ20ᾶοο τοδᾶϑθ δὐυϑοῖὶ τοροῖθθσ ΟΌχ 
ἱπτίδογΥ.---Τ)ὸ9 ἨΘΌΣΟΝ ποσὰ Ὁ ἰ8 116 βδθ 
858 ἰδαὶ υδοὰ ἰῃ 5. ΧχΥ. 14, οἵ ἱπιϊπηδίθ δοτ- 
ταυῃΐοι τὶ ἀαοὦ. ΒΥ [Π6 πιυϊυ) οηξογτηθεὶ οὗ 
εἰἰθ ἐπ πη Δ ΟΥ (6 Υ τηδάο ἱΐ δινγοοῦ ἴῸΣ ΟὯ6 δῃηοίμοῦ. 
ΤῊη8 οἶδ89 Γοΐθγβ ἰ0 ὑσυϊγαίθ ἱηιἰτδουῦ, 89 ποχὶ 
ἴο δϑβοοίδίϊΐοῃ ἴῃ Ῥυῦ]ϊο, αὐ 1.16 ρτοδὶ ζθβιὶν}8 
τ Ὦ θη ἴα {89 ἐπτοημ οὗἩ (6 ἰθαρ]9 {μ0 7 ποπὶ 
δ'ἀο ὉΥ δ149.--ΟὉ. Α. Β. 

γον. 1δ. οδοϊδίίουβ ὑρὸὰ ἴδοσα, 1οὲ 
πότ ἄο ἄοτνσῃῃ ἴο [80 τοι] ἃ ὈΘΊΟῪ αἰΐνϑ. 
--ἸΟ ̓ '8 οοηβενιηοθὰ ὈΥ (6 1008] πδπιε, Ἐζοῖὶς. 
χχυ. 9 (ΟἸοτίουδ, ἀοϑοηΐαβ, ΗἩϑηρϑίθηθογα, Ηὰ 
[9] )-Ξεδροζαίίοηδν, πὰ ᾿ξ 18 τ ὨΘΟΘΘΒΑΣῪ ἴ0 ἰὸς Ὁ 
ΓΛ 95, ἱπιοδὰ οὐ 1ξ, δι βου σιν ποδὶ Μ58, ὈΥῪ 
8 ἀἰνί δῖοι ἱπίο ὑνὸ νοσὰβ ροϊηὶ ἐο ἰμΐβ γτοδάϊΐηρ, 
ΨΔΐσἢ ἷἰθ8 ζο]οοὰ ΟΥ̓ ὑμ0 δηοΐϊϑηίς γϑγβίοηβ δὰ 
ΒΑΌΒ 8, δὰ ἱπ Δρῃσουθα ὈΥ̓ τηοϑὶ ἰθ ογρσοίθνα. 
ον ἰδ9 οχρίδηδίξοι 8 ὙΟΣῪ αἰ οσγοηί δὰ ὩΠΟΟΣ- 
ἰδὲπ. 1 ἰδ οχρ) δἰμοὰ δἷϊοσ ὑμὸ ἀογὶ ταϊΐοη : ἀθδί 
Ὀγίπρβ ρου δοπι ἠογχοιἑα] ο88 (Αὔθη ΕΣΓΔ), ΟὉ : 
Ὅογ8 ἀεδιζωπι ἐχίσαξ 8. ἐχαοίοτεπι αἀσαΐ (Κὶτοοὶ, 
Ῥίβοδίορ, 7. Ὁ. Μ|οδ.), οὐ : ἀϑδῖβ δόσθθβ Ὁροὰ 
ἰβοῖὶ (ϑορίυδρίηι, β'γυῖδο), ΟΥ ΒΌΣΡΣΙΒ68 ἰδ τι 
{Π 65}; ἔ4}}86 προὺ ἰμθ (βγη, Οδϊνίη, ἀοῖοσ, 

8081)., 4 αἷ.), ΘΏΒΠΔΡΟΒ ἱμποη (6 Σ80}}}, 
Ὀουῆσοδ ὍΡΟΣ ποτὰ (Βδιξοιεγ). 8411] 1988 ἡ 6065- 
ΒΑΡῪ ἷδ8 ἰὲ ἐο οδηβο ἰδ ἔἄτβι πογὰ ἰμίο Ὁ" 8)--Ξ- 
1οὲ ἀϑδὶὰ Ὀ6 ἰοτρὶ ἃ οὰ ἱμοὶρ δοοοῦπέ εἰ εὶς). 
Βοτ δ᾽ ιμποῦρὰ (Π9 κοϊπρ ἄοτῃ ἰο 58:00] αἸίγο ἰβ ἰὸ 
ἰδῖκο ρΡἾδοο, διὰ ὑδὶβ 18 ποὶ υβδϑάξεεεΐη {11 ρονσοῦδ 
οὗ ᾿1ἴ9, ῬτοΥ͂. ἱ. 12 (Ηρΐο]4), οὗ δυάάθῃ δπὰ ππ- 
οχροοὶοά ἀθαὶμ πῃ ζόμθτγαὶ (Οαἰνπ), αὶ τὶ ὁ, 
Ηἱἰνίης Ὀοὰγ νὶϊ τϑίθγθῃσθ ὑὸ ὑδ9 συΐη οὗὨ ἐμὸ 
Ὀδηὰ οὗἩ Κογαῖ, Ναπι. χυΐ. 80 βᾳ., ὑπόσὸ ἰβ ὩῸ 
᾿ποο ΒΒ ΠΟΥ͂ ΒΟΣΘ τὶ (86 Ρχοοοαϊηρ δἰδίθπιθηξ, 
ἩΠΔΙΘΥΟΥ Β6ΏΒ6 18 χίγου ἰοὸ ἰ(. Το Δ] δίοπ ἰθ 
ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΘΡ ἰο ὯΘ δΔοοθορίθα {89 ΠΟΤ Βῖη06 ἰπθτο ἐ5 
ἸΙΚονσὶ89 8 Σϑίουϑῃοῦθ ἰο δποίϑῃηςξ ὑἰτὴ 68 ἴῃ γὙϑὺ. 9, ἰὩ 

228, θη. Σ, 28, νι εΐοὶι ὀχ  δἷπδ ἢ ομοΐοο οὗ ἐδ 

ποτὰ »ῈἈ (οοιρι 18. χὶχ. 8), δῃὰ γοπιΐῃ β Ὧ5 οὗ 

ἀοαιγαοίΐοι ὉΥ αἰνίαῖοι δα οοπίυσδίου οὗ ἰοπκηθ 

ὁ [Τμοΐ ἰα, ἰοὲ ἔδοτα Ὅ6 γοασα ἴῃ Ιοὲ τὸ ἄσσαι 
Εἰδ λον φὸ ρ χηοοὶς θλυβὶ πνααψῶ ἐγῷ Β) εὰ 



ῬΒΑΙΜ ΚΥ͂. 841, 

πεΐδηκιδζο (3, ὅϑφη. χὶ.) ; 8ο ᾿ἰκονυΐβθ ἔπ Ὑου.Ψ 
19, σβογὸ αἀοὰ 18 σω]]9ἃ ““(μ0 οηθ δἰξέξης ἤἔγοπι 
ῬΓΊΔΘΥΔΙ ἰἐτηθ8,᾽ σι ῖ} οχργοδβίοηβ ὙὩΐΪοὴ 816 
ὑδοὰ οὗ ὑμ9 ἡμαϊεϊαἑ πἰιἰης οὐὗὁἩ αοὰ ὑροῦ Ηἰβ 
ἰδγοῦο, θθαὶ, χχχὶϊὶ. 27 ; Ῥβ. ἰχ. 4,7: ᾿χχίγν. 12: 
Βων. ἱ. 12. Ὑοὶ ἰΐ ἀο98 οί ζ011οὁνν ἤγοτα ἰμιὲθ {Παὶ 
(λ9 ““ ἀ6501Διΐ0}85,᾽ γϑσ. 16, δ]αὰο ἰο {ἰπ6 χαὶη οὗὨ 
8ο1ολ διὰ ἀοπιόσταρ (ἘΠ η βϑιΘη ΡΟΣ ρ).---ΕῸΣ 
τἱοϊςθἅπιο8δ8 18 τω πο, ἅτνγο!!ηκρ, υγιϊ μη 
ἔλθ: Σ.---ΤΉ γο 18 ΠΟ ΥΌ880Ὲ (0 ΓΔ ΪΚ9 ὈΞῪΡΞ Βογο 
ἴδο Βατηθ 86 ΠἸΞΊΡΞ, γοσβ. 10 διὰ 11, στ {86 
γἱίονν ἰδέ τὸ δ ἰο ὑπΐπῖκ πόσο ᾿ἰκονΐδο οὗ τῃ9 
ἰηιετίον οὗἁἨ (86 οἱΐψ, ἰο τοζαγὰ ἰὰ ἴῃ οοπηϑοίΐοη 
αἰτ (8 6 Ῥγοοθάϊηρ πογάβ, βίοι ἀο ποὲ το 6βῃ-:- 
δ (δοὶσ δββϑαι Ὁ Υ (Α4υ116, ϑγιιαι., Ζοτοπθ), αὶ 
Ξεῖο ἐμοῖς ἀνε] ϊηρς (ϑορίυαρίηι, ΟΒα)ἀ.), δὃ5. 8 
βεπάϊοα γα---ἰη {Π9 τηϊάἀ δἰ οὗ ἱμοὶν ἀνγ !]ἕης ἐτρε 
Βοβοῆτα,, ἐ αἰ.), ΟΣ ἴο οχρἰ δίῃ ἰἰτεξΐη ἐμὶν ταδὶ, 
ἰβαὶ 19 ἰο βαὺ, διιοηρ ἰμοτὶ (7. Η. Μί68.), πο 
ποῦ] ὰ ΣΟ ον ἐξ ΤΟΒΙῚῪΥ δυροτῆυουδ, δὰ ἐμογο- 
ἴοτο ἰὲ τοῖς ὃθ οτιϊ θὰ {πα σε) Μογθοῦον ἱΐ 
δ ΒΔΓ] γ ἃ ρ᾽οδα (Ηρίεϊ4), Ὀυΐξ Ταίμος δὴ δχ- 
ῬδαΔι ΟΥΥ ΔΡροδίἐϊοι: ἀοδί χηδίϊης (86 Ὀγοϑαδὶ οὗ 
186 Θ ΘΙΩΥ͂, 88 (Πο ἰγαθ ἀπο! ΟΥ ΠΊΟΓΘ δοοῦ- 
Τα οἰγ ἰμ6 δίοσθμοιβο, ἐδ 9 Ὀδγῃ (Ηρ καὶ ἰὶ. 19) οὗ 
(δεῖν συ ἱοκθάποαβ. Υοῦ ἰὶ ἰ5 ϑαβῖθδὶ ἰο φοχασγὰ ἱϊ 
88 ἃ ΟἸἰπιδχ, δἰποθ ἯΩΗ οδϑηποῦ 866 ΜὮΥ βιιοὶ 8 
οοιο δἰ πδιΐοη οὗ ἀπο} ἶπς δὰ Ἠθητὶ ϑμουϊὰ Ὁθ 
ππδυϊ Δ Ὁ]6, 88 ΟἸβιδυβου διὰ Ηαυρίοϊὰ σοπίοπά. 

ϑιίγ. Υ͂. [εν. 17. Ἐνϑηΐηρ δηᾶ ταοσηΐηβ 
δηᾶ δὲ ΠΟΟΩ.---Τ}ὸ (ὮΓΘΘ Ῥυϊποῖραὶ ρασίβ οἵ 
(80 ἀΔΥ͂, ᾿80}8}}}7 ΟὈὐδβογσυϑὰ δὲ ἐμθ δρϑοὶδὶ {ἰπ|65 
οὗ ῬΓΔΥΟΡ διιοηρ ἰδ 9 Οτἱθηΐα]8. Οὐ ἐξ ΣΕΔΥῪ Ῥοὺ- 
᾿δ 08 ὍΘ 8 Ροοϑίϊσβὶ ὀσρυϑϑδίοι [Ὁ πο σβοὶθ ἀν, 
ξξΞ δὶ δὶ! {ἰπιθϑ, πϊίπουῦ οοδείηρ.---- ΟΟΣ Ρ] αἰ ἢ 
δηἃ βτοδῇ.---Τ}ὴῸ Βαηθ ἩΟΓὰδΒ 88 ἰὴ Ὑοσ. 2. 

γεν. 18. ΕΟ 80 ΤΣ δβαϊη δῇ ΤΏ9. --- Ξ΄οΠ}6 
(δκο ΞΡ 886 δ ἱπδηϊ ἷγο, δηὰ ἰσδηδὶδίο: ἐμαὶ 

(ΒΟΥ ΤΏΔΥ ποί ἀγαῦ πὶρ τὴ0 ((π0 δηοΐϊθηξ γϑγ- 
βίουβ, [Καΐίμον, Ηἰ σί, οὶ ίσβοῖ, σέ αἱ.) ΤἘΠ8 
Εἶνοδ ἃ ροοὰ δοῖϑθὸ. Βα ἱΐ ἰ8 Ὀοι(ον ἰο ἐδῖίκθ ΐ δ8 
[δ6 δβυνοιδηι γ6 ΞΔ. βοὴ δρδίῃ ἐγδηβδίθ 
ιδο “ 88 ἰμο9 ἀδιΐνο οὗ τοΐθοσθῃοο (Ῥοσόνηο, Α]- 
ΟΥΔΉΟΣ, σέ αἰ.), αὶ ἰἰ 8 ὈδιοΡ ἐ0 σοπδί ον ἱΐ δ8 
(89 ὑτθρ. δίζδαιπδὶ δηὰ ἰσϑπβὶδίο πίιϊΐ Ἠμρίο]ά, 
ΜΟΙ], εἰ αἰ. ;Σ ψΡ δραὶ δὲ τη9.--- ἘῸΣ Ὁ} ΤΏΔΩΥ 
8δτ6 ΠΟΥ͂ ἀκαίηδῖ Σ290.--Ἴο ὑσδηϑἰδιΐοη οὗὨ ιἴ6 
Α, Υ͂. ““τολ πιε᾽ ἰΒ ἸΙΓΟΤΑΙ, ὈΓ ΘΟΏΥΘΥΒ ἃ ττοηρ 
τηοδηΐης. Τ06 ΗθΌ. Ῥτοροεδίιτοη ᾿ἰκο [9 ΕὩ κ 88 
τἰι}, μ88 8 ἀο.Ὁ]9 1890, τιυϊ8] δοίΐοῃ ΠΥ ὉΘ 
ΘΟ ΟΡΟΤΘΙΟΤΘ ΟΥ δηίδροπὶδιϊο. Ἰπὰ8Β ΤἯΘ ΒΑΥ: 
"εἰ τἱϊὰ τες δρδϊπβὶ, ἰο ὍΘ ΔΏΘΤΥ τοί ἐλ τες διζαϊηϑί. 
Το πιοδηΐης Β6ΓῸ 88 ἀοίετιαϊπϑὰ ὈΥ ἐμθ οοπιοχὶ 
ἷδ οἰεασὶγ ἀσαίπδί.---Ο, Α. Β.] 

γεν. 19. δ ο τὐὲ 1 θασ δπ ἃ αθανσοσ ᾿μϑτα 
--αρᾶ ποθ Εἴο ἴ[Πδῖ δἰ ΓΕ ΘῈ ΟἹ Γ86 [ΒΏΣΟΙΘ 
οἵ ο]ᾶ, 8918} 1--ἰποδο 80 αν ἢο οδῃβθ 
δᾶ ψ8ο ἴδασ ποῖ 6 οὗ ----Ἴἰ 16. ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴῸ 
ΕΌΡΡΟδο (δὲ ἃ Βῃοτί οἶαιι8θ ἢ 85 8 ̓]9ὴ οὔ Ὀοΐοτο 
ὯΣ᾽ δοιαὶ 88 “(89 ΟΥ̓ οὗὨ (δ9 χἰχιίθου,᾽" 
ἴὸ προ {89 ΔΏδΥΤοΣ οὗ αοα τοὶ δύ σοῖον (018Ἀ.} ; 
οΥ ἰο τοδὰ .2)}) -- Ηο ν}}} δῆϑνον πιὸ (ΗΠ αρτο]ὰ). 
Ἐὸτ ἰδ0 δαρροδίιἱοη οὗ 8 ὈΪδῪ ἘΡου πγογὰβ ἴον (89 
δᾶϊε οὔ (Β0 οχρίδπδίϊοι “" δ πὶ}} τ] ἔμ θαι 
(1δς διοίϑπὶ υϑσβίοῃβ, Κιπηομὶ, οἷον, δέ αἰ.) ἰδ 
Ἰπάοοα ΒοΔ ΟΟΙ Υ ὑθ 800 80 δ 88 {86 Ἰδηρίαμρο ἐδ 
“οποετποά, γοὶ δ ἰάο68 οὗ 8 ΔΏΒΤΟΣ ἷπ ἃ χοϑδὶ 
διεῦδὲ ὮὉΥ ἡυαφστηθηίδ (Ὑ μοτηδ, Ηοπκὶ.), οσΣ τῖϊὰ 

δ᾿υδίο (ὁ ἐἶθ βαῖὴθ ἴῃ ἰτγοηῦ (Οαϊν., ϑιΐον, 9 
Ἰγειι9) ἰδ ἱπάδοά δάγββὶ Ὁ]6, Θβρϑοὶδὶν ἱΐ (δ9 
“ πρασίῃρ " ἐδ γτοΐοστοὰ ἠοὺ ἴο ἐμ δοτηρ᾽ δἰ ηἰης 
ῬΓΔΥΟΡ οὗ 189 Ῥπδ]ηιϑὶ, Ὀαΐ ἰο ἐπ6 ταρίηρ οὗὨ (86 
ὁποιχΐοθ (Ηθηρβίθηθοσ, 6 11286}). Υοὶ ἱΐ 
᾿ιοδυΐηρς δηὰ δ ΘΥ ΠΩ ΔΘ ἰδ θη ἴῃ ἰδ9 υδι8] 
86:89 Οὗ ΡΓΔΥ͂ΘΡ 8 118 ΔΏΒΥΨΨΟΡΣ (Ὁ {Π6 Υ ΘοΥ ΘΙ Ὠ]Υ 
8.6 ἐπ τηυΐὰ4] τοϊδίϊο 0 0π6 Δηοί Β6Υ), (6 ψ79 
ἜΡ6 ποὲ ἔογοοα ἴο υπάογείαπὰ {πὸ οἷοδο οὗ [89 
γ6 86 οὗ {Ππ᾿ὸ ἀρχοῦ γ πθο δοπίΐηυθ ἰῃ το θη 688, 
δαὶ ἰο ομδῆρθ ἸΝ) ἰηΐο 152) (Ηϊιπΐ 6) ἐπ Ἵσάον 
ἰο Ὀ6 ΔΌΪΘ ἰο υπάογδίαρα (6 οἶδυβο 65 οὗ ἰδ9 
Ῥίουβ “νι ὶ τ Βοτὰ [ΠΘΥΘ 8 πῸ οΥὙἱ] δὰ ψὴὸ ἀο 
ποὺ ΨΘΑΡΥ Οοα;,᾽ 8. νἱὶ. 18; 26γ. χυ. 6. ἴὶ ἰδ 
οὈὐ οἰ ΟΠ ]6 δῃι ἃ ὑπῃ ΟΘΒΒΑΤΥ͂ ἰ0 Θχρ] Δ ΔΎΔΥ 
(0 δτϑὶ [4] οὗἩ 119 οἴδιδο δὖϊου ἰὴ Ασγαῦῖο, 88 
Ἔα ποῖ ὑΠθ6γῸ 18 ὯῸ Ταβρθοῦ [ὋΣ οδιί ἢ β᾽ 
(Ε να]ἀ), δου χὰ (Β9 Σοίοσοηοο ἰοὸ ἐἢ9 ἀροῦν 
ἰδ ἴο Ὀ0 τοίαπϑὰ, Τμὸ ποσὰ ΓΘ) ταθδῆδ ποὲ 
ΘΧΔΟΟΪ οδδηρο οὗ τὶ ((8]4.}, πὶ 1ΐ τὺ ὉΘ 
τείεγγοα ἰο ὑ8ὶ8 (61 1280}}} οΥ Τδίμοσ, δίησθ (89 
γογὰ ἀοθ8 ποὶ ΟσσΌΣ ΘΙ ΒΘΉΙΘΤΟ ἱπ 186 ΤΔΟΓΘΪ 
Β6η86, Ὀμὶ ἀοϑίρηδίθδ 8 Θδη 6 οὗ οοπάϊ(ίοη (7 9Ὁ 
χὶν. 14) δηὰ 18 υδοὰ 6Ἰδομετο οὗὨ οἰδηρίης (89 
οἱοιίης, οὗ κυδτὰδ διὰ Ἰδθογοσα, ᾿ξ δ σοῖο ἰὸ 
(6 ἔδοι ὑπαὶ (ΠΟῪ ὮΔΥΘ χϑοοϊνθὰ τὸ αϊδβηιβϑὶ ἢ 
ἔγοτῃ ὑποῖν Ροβίβ ἀροῦ {δ9 οἷἐγ γν8}}8 (ΗΠ δ μϑί.), αὐῦ 
Ὀείίον, ἴῃ ΖΘΏΘΤΑΙ οἵ ἃ σιδημο οὗ ἱποῖν οοπάποί 
δηὰ ὈΘΒΔΥΪΟΟ ἴῃ ΘΥΟΣΥ͂ Τοϑροοί, ἰο νι ΐοῖι ᾿ἡκοννἶδ9 
(80 Ρἴυτδὶ τοΐθσβ. Τὸ (δίηκ οὗὨ γαρχοὰ Ῥϑορὶο, 
ΜΠῸ ΒαΥΘ π0Ὸ οἱοἰίης ἰ0 Θδηρο, δὰ δῦ υἢ- 
ον ἔγοτα ὈΔΡΌΔΡουΒΠ 688 (ΟἸογίο.) ᾽β 88 ἴδν ὕγοτῃ 
180 σοπίοχί 85 [80 θχρίαπαίοη ἰΒαὺ [080 ἯὯΏΟ 6 Χ- 
Ροτγΐίθηοθα πὸ οἰϑηρβθο οὗ ζογίυῃθ ΘΔΘΙΪΥ ὈΘΟΟΙΏΘ 
Ῥτουὰ, δπὰ μδΥϑ πὸ ἦϑαὺ οὗ ἀοα (Αὔθαῃ Εστβ, ( ]- 
γῆ, Φ. ἢ. Μ|ο8.) 80 Ἰἰκονΐδο ἐμὸ ζο] ονσίης 
οἶαλυβθ ἀοοδ ποὺ δ΄" 8 ἰο ἰμὶπὶ οὗ (86 πἢ- 
ον ΘΏ ΕΘ ΌΪοπο88 οἵ αοἀ, ἴον νυ ίοα ἸὉἿ) ἰδ ομδηροά 
ἰηίο Τ) (Εἰπιομί, Ὑοπθμδ). ΤμῸ ΠῺ μοσθ ἰδ 
ΒΘ ΒοΡ βίσαμρο (ΗΠΡζ) ποσὶ ἰοὸ ὃὉΦ ομδηροά ἱπίο 

αν -- αίετεί 606 (ΘΠ ΘΙΩΔ), ΤΙΏΟΥΘ ῬΓΤΟΡΟΣΪΥ αὖ- 
δἰυἶϊί, το εοῖί, ἴδια. ἱ. 16 (Ηυρΐ.), δοπρ. Ῥδπ. 
ἰχυῖτι. 82. 

ϑιτ. ΥἹ. [ν. 20. Το ἰπαϊνίἀυδὶ ἐγαϊίον δραΐη 
Ὀσσοῖθθ8 Ῥγομηΐπθηΐ 88 ὑπὸ Ῥτοίδβον οὗὨ (86 80- 
θαι οοὐθηδηῖ οΥ̓͂ ἰπυϊπηδίθ ἔγὶ θῃ ἀ8}}}Ρ.---Ο. Α. Β.] 

γον. 21. διιμοοῖῦδ αχΘ 89 νοσᾶδ οὗ Ὀθτῖθὲ 
οὗ ἰδ τοῦ .-- -ΠᾺΌ ΓΒ 16. 6 ἀδῃοτηϊμβεῖγο οὗ 

ΤΙΜΚΌΤΊ (τ {8 ἑοτταδίΐοα ϑοπιρ. ἨῸΡ 614) τ πιδᾶο 
ΟΣ οοῃβίδίϊης οὗ Ὀαϊίον οὐ σγϑδϑιὰ (Ηἰ εὶς, Ὠο111:.) 
ΤΟ {πίη οὗ Ὀθυϊίον οὗὨ 8 τηοῦ ἢ δὸ ποὶ (10 
Ἰρ8 (Εννα]ά), δὰ (πὸ τογάδ, δῃὰ νγὸ βδΥθ ἃ ὙΘΣῪ 
υϑαδὶ τυοίδρμον (ΕΠ ρζ.) ἱπδιοδὰ οὗ 8 δοτι ρδιίβοι. 
ἴῃ ογάονς ἰο βζαὶῃ ἃ δοϊηρδιϊβοῦῃ. ΒΟ6ΙΘ ἱπ δβίσοῃᾷ 
ΡΔΡΔΙ] οἰ δηλ τῖτ ἐπ 9 ζ011ο πίπρ οἸδΌ890 οὗ {110 Ὑ0Σ89 
--ς- διῃοοί 88 Ὀαίίος ((]α]ὰ., β'γπιῃι., ϑότοσοθ, 
Μαϊπον, Οαδϊνίη) (89 ἤγβὶ δὺ}18 019 ᾿'8δ8 βοτμβϑίϊηοϑ 
Ὀθθα οἰδηχοά ἱπίο Ὦ δἵος 2 οοὐσά. ἀ6 Ποεεὶ (Ὠ9 
Ἡοίίο, Μδυγον, ΟἿδ...), οσ ὑ86 δῦ] τοδάδϊηρ δ88 
668 Θχρ]δϊηθὰ ἴῃ (μἷβ ΒΘΏΒΘ0 88 ἃ ΘΟΙΩΡΑΓΔΙΪΥΘ 
(Αὔϑι ἔξσγδ, Κἰπιοδὶ, Θθβθΐ8). Βὺ {Π||8 σῖνοϑ 
Υἷβο ἰοὸ ἀϊ ηου!ἶοα οὐ σοπδισιοίΐοι ΜΝ 16 ἢ} 6Ά}} [ῸΓ 
Τὰν ἢ ο Ὁ δἰ ογαϊίοηβ οὗ ἰῃο ἰοχὶ, ΟΣ ἰπϑά τ δ: ὉὈΪΘ 
δια ογοεαὰ Ἔχρ᾽ βηδιΐοηβ. 

4 [Τ}0 τοοίδρῆἤοσν οἵ (86 Ὀυξίον ἰδὲ ἰδατιοθ ἤγοῖα ἐπ6 το ου ἢ 
ἰ6 ἴο Ὀ6 οοπιραγοὰ ψ 1} [ἢ 9 ΒΟΠΟΥ͂ ἰδὲ ἀγορϑ ἴγοτῃ [ἢ Βῖ 
ὙΓΟΠΙΔΙ 1108. ΡΙΟΥ͂. Υ. ὅ. Τδο οοτοραγίδομ οὔ 1) σοσὰδ μα 
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ϑίγ. ΥἹἜ. γον. 22. παῖ τ Β1ΟἙΕ 16 Ἰαᾶ πρου 
[8.06 .---Ἄ ο ἱπἰοχργοίδιϊου οὗ 31) 8δ9 8 μοσγίϑοί 

δια δη 6] ρ{168} οἶαιι89 ---- ταὶ Ηθ δ68 κἷνϑῃ 
(866, (δαί ἰδ ἰο ΒΑγ, ἱπιραγίϑα ἰο ἐμ69 (Παρίε! 4}, 
᾿θῆσθ: (ἢῪ αἰ (( Δ) νη), οὐ ὑπ γ Ἰοὺ (Κἰπιομὶ, ὦ. 
Η. ΜΙοΒ.); οὐ 88 8ὴ ἱπιροτίθοίς-απὰ Η6 Ὑ}}} 6η- 
ἄον ἐμε9 (Ηἰιὶς), ἰ8 ποὺ 80 ζοοὰ 88 [89 ἰπίον- 
Ῥγοϊδίϊοῃ οὗ ἰὺ 88 δὴ δοοιιδαιΐυϑ οὗ (89 οὐ͵οοί (})9- 
᾿ϊ1296}). Βαϊ γοῖ 1.8 ἀοχίνδιϊου ἤγομι 317) - ρῖνο, 
ἱπρανί, τηυδὺ Ὁ6 τρδἰηἰδίποα (Βοιισμ αν), το ἢ 
οχρὶδἰῃβ ὑπο Ο6]ἃ. ὑσϑδῃδι αἰΐοη οὗ Π22, Ῥβδ. χὶ. 

6; χνὶ. ὅ, ὉΥ ἃ ποσὰ ἤγοπι ὑμὲ8 ζοοί δῃὰ {8:9 86 
οὗ 1 ἐπ πο Τ᾽ δἰπιυὰ ζὉΓ ἃ δυτάοη, Τὸ δοοορὶ ἐμ ἷ85 
ἰαύίον τιθδαΐηρς δοτο, (τοῖο, ΑΡθη ΕΖγα, ἰβδϊκὶ, 
Ἐπ 14) 18 Δ ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΙΥ [ἰπιϊδιίοι οὗ (μ0 1468. 
10 ἰᾳ πὸ βδὴ6 τὶ ὑμ0 ἐγδηβ]δίΐο : σαρο, ἰσγοὺ- 
019 (βορί., ὅγγ., ΓΆΛΒΟΣ, δέ αἰ.) ψ ΕΟ ἢ ὈοΒΙ 68 
δοοπΣ ἴ0 τεραγὰ 417) 88 --ς 5,᾽, ῬΒ. οχῖχ. 18], 

Ὑ066 Τα 108] Τηοδηΐπρ ἷβ: ἀϑβῖσο. 1 οί. υ. 7 
ἄοθβ ποὺ Θ080}]6 5 ἰο ἀφοϊάο: (111 1688 ὑπο ζ0]- 
Ἰονίης τοσῦ, σι ποῖ ΟἹΪΥ͂ ΤΩ68}8 διμδίεηέαγα, ἰ0 
ΒΌΡΡονε τὶν που βεταθης (Ηδηρθὶ.), Ὀυ Ῥγο- 
ῬΟΣῚΥ ἑέπέγα, διιδίζιεγα, δι ἃ ἈΘΏΟΘ 11]ςΘνν 86 “6 ΤΏ8]1}- 
ἰδΐη,᾽ 5. οχὶὶ. δ (Βυρῆ., Π6}11286}}, δὰ ΐ δζγθεβ 
Ὑ]1 τὶ (9 “410 Ὀ0 τιογοά ᾽ πίοι 18 ἀἰσϑοῦ Υ 
τοϑηἰϊοη θὰ. 

γὸον. 28. ὉοΡ᾿Β οὗ 189 ρΡἱ1.---Τΐδ 16. ποῖ ἴο 
Ὧ0 ἐσδῃβὶδιίθα: '0}} οὗ γἷϊ, οὐ ἀθρίῃῃἘ οὗ ἀθεδίσυο- 
ἰΐοιπ (πιοδβὺ ἱπίοσρχοίοσβ οἴνου [89 δῃοῖθμί ΥΘΥβί 08 
[50 Α. γ.}), Ῥυξ: γἱὶ οὗἨ (86 ᾳταγοὸ (Ηἰὑσὶᾳ), οὗ 
δῖπο6 (89 ταΐθγθῃσθ ἐδ (0 5:60] {ΠΤ 9} δηὰ ποί 
ἰο {Π9 σγδυϑ, δύο ν : Β0]6 οὗ αἰπκίηρ ()6]10286}}} 
Εσοὶκ. χχχνὶ. 8 ; Ῥ.ΟΥ͂. Υἱῖἱϊ. 81, οὐ ἀορὶδ οὗἁ ἐδθ 
ἔταυο. Τδο δοπποοίΐοῃ οὗ ΒΥ̓ΠΟΠΥΤΩΒ ΒΟΡΎΘΒ ἰὸ 
βισοιρίμοη ἴμ0 θα. ΤῸ τιϑαπΐηρ “ ἨΟὀΡ]1᾽ ἐδ 
ἀογίγοα ἔγοσα ἐμο 1άθϑ ἐμδί ἰὲ ἱβ ὅσ ουΐ. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸῺ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

1. ΤΏΘΓΙΟ ΔΓ ἐΐηιόϑ 97) ἐγουδῖε, τ ΘῈ ἐο ΥΥὉ]9 δπὰ 
ΒΘΡΑΒΒΙ ἢ ΘΡΡΘΒΓΘΏΟΘΘΒ ΙΩΔΥ͂ Ῥυΐ ΘΟΥΘῚ 8 ὈΘΙΣΘΥ͂ΟΣ 
ἴν χτοδῦ ππθ681}}688 οὗ Βοαχί, Δ χί οἱ Υ, δπὰ ὀχοὶίθ- 
τηθῃΐ, 80 ἰμδὺ Β6 ονγβ ποί ΠΟῪ ἰο δάυΐδο οὐ ῃοὶρ 
δἰπηδοῖξ, δηὰ που] σαῖθοσ 3,66 αὐαν ; Ὀυϊΐ αἱ 168ὲ 
Ἀ18 80} 18 αυἱοὶθα δηὰ σοτιξζοχίθα ὈΥ͂ ἰδ κί ρ, Ττό- 
ὕμρό οὐδ οὐ ἐπ »γανεῦ, ἀνὰ ν}1]8ὲ ἈΘ δ᾽ ηἶκθ Ὀ8οΚ 
ἷῃὰ ἴαϊι ἰπίο ἰὴ9 ἀδδωγαηοα Ο9Γ᾽ (λ6 ἰοῦε απᾶ 
τίσλίεοιδηέδ οὗ ἀοἀ ἢθ Γεβδὶῃβ οουγασο ον ἔυγ ΠῈΣ 
ὙΔΣΐατο, ραίίεηοθ 0 ῬΟΣΒΟΥΘΥΘ [ἢ βυ ουρθ, λορέ 
ἴη ἐδ9 ἀεοϊἑνοτὶπρς δηὰ Ἰυάρίηρ ἱπιογροδίτϊοη οὗἁ 
Θοά, διὰ οοη πάεποα ἷπ ἰδ 6 Βοατίηρ οὗὨ δ1Β ῬΥΔΥΘΥ. 

2. Ατηοὴς 88 ῬΒοποιλθηδ οὔ ουΐὶ (ἰπλ65, “ὉΠ ΟΣ 
[80 Ῥτοβϑβυσο οὐὔὕ Ὑδὶο οὐϑῃ 8 θαυϊα ᾿ ἐδ. βοιιθ- 
ψ8αἱ ἀο)θοίοα, δπὰ (18 ποὺ 88 1808] οὗ Βρτϊῃρ- 
ἦτ ΟΥΟΡ ἐδ9 νν8}15 (εν. ΜΒἰδ.)}, Ὀοϊοπς ῬΡαγίϊου- 
ἸΑΥΪΥ οἱ ἐπ 0ὴ6 δἰάθ ἐ!0 γαρία ἑπογεαδα δηὰ 86 
δοϊά αἄναποα οὗ ἁηροά] 6868 δη ἃ πητὶρἢ θοΌ5η 688 
πῃ 41} ο᾽45868 οὗἁὨ δοοϊοίγ, οἢ (89 ΟΥΒΟΡ βἰἀθ, ἐ8:9 Ὠ0 
1658 τείεη ἶε5δ8 ἰδ ἱποοηπδίάεγαία τωρίωγα οὗ ἰδ9 
Ῥδῃ 8 οὗἩ ργουΐουβ σοι πΐοι ἸΥΒΘΥΘΌΥ ἸΟΥ͂Θ 18 
σοδηροά ἱπίο Βδίο, ἐγ ομἀβαῖρ ἰμΐο Βοβυ τίν, ἰσυδὶ 
ἐηῖο ὑγοϑΟΒΘΡΥ͂ Δα ΒΥΡΟΟΥΒΥ. 

8. γαψεον ἈΔΒ 80 χτϑδΐϊ 1 ροσίδῃο06 ζ0Γ ἐδ 9 88Π6- 
εἰβοδιϊοα οὗἩ [86 119 διῃιὰ βιγθι κί μοοΐη ἰὰ {ἰ10 
οοιαμηΐοι τὶ αοἀ οη {δ ομ6 δδῃά, δὰ ἐδ9 

ΟἿ! 5 ἰῃ Ῥτου. νυ. ὃ οὔ δοὺ σῃουτῃ. Οὐσωρ. 8οϊ. βοης. ἱν. 11 
ὙΠ ΟΓΘ τα ϊ]ἰς 15 απ ἰοὰ φ] ἢ ΒΟΏΘΥ. ΤἘπθ δίγοηκ οοῃέγαδὲ οὗ 
ὙαΥ ἴῃ 1η6 Βοδί δηᾶ ἀγα τῇ δυσοτβ ΠΟΙΘ, ΏΔῪ Ὀ0 οοτηραγοὰ 
«18 ἴδ ὈϊείοΤηθαδ οὔ ποτ τγοοὰ δοιὰ πο βθδὺΡ ἵν 
βδποτὰ, ῬΊΟΥ͂. Υ. 4..-..-0. Α. Β. 

ἀδηρον 8 80 ατϑϑί οὔ ἐδ οἶμβος μδῃὰ οὗἉ Ὀοΐῃς 
αἰδιγαοίοθα ὈΥ [Δ 9 ῬΤοδϑυσο οὗ ἐμ που] δπὰ ἰμ9 
ῬΙΣΔὈΪἰγ οὗ παδη πδίαγο, ἐπὶ τγ͵ο σδῃ ΒΑΓΑΪΥ 
ἀΐδρθηβο ψἱτἢ ἃ ἀΔ 1} ὀχεγοῖδο οὗὨἩ ῬΥΔΥΟΥ ἷπ 60Ὲ- 
ποσίΐϊοῃ νἱτἢ ἃ ἄχοα ογάδγ οὗὐἠἨ ῥγαυοσ. Αμπὰ εκαἹ]- 
βου ἐδ9 ἰμγθθ ρογὶοάβ οὗὨ Ῥσδυοῦ, ϑυθηΐηρ, 
ἸΠΟΓΠΪ ἢ, δηὰ πόροι, ἀϊὰ ποὺ ΔΡΡΟΔΙ 88 ἰεσαϊψ Ῥτθ- 
ΒΟΥ θα υπ|Ὶ}]} ἸΔίο Σ᾽ ἐἶπι68 ( 6ῃ. Υἱ. 11 ; Αοίβ χ. 9), 
γοὺ {Π6Ὺ αν Ὀθθη σοππροιὶοα τ τὰ δ 6 σα Γδο- 
ἰογ βίο ΘΒ δΏζοβ οὗ ἰ)ὸ ἀν ἔγοσαῃ ἰδ τηοϑδὲ δποίθαης 
{11λ68. 

ἩἨἩΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

3.0 Ἰοῃᾷς 88 ἃ δϑη σ88 »γαψ, ἰδ ουσὰ απχίου, ἮΘ 
ἄοοβ ποί ἀεεραὶγ.--- 0 τοϊοχοάηδδε οὗἉὨ Τὰ 6} ΤΩΔΥ͂ 
ῬΓΘΡΔΣΓΘ το ζω [ῸΓ πϑ, Ὀυὺ αοα᾽Β γίσλίδοιϑ- 
πόδ ἀοο5 ποΐί διάυγο {μ9 ουἱοέοτῳ οὗὁ ΟὁΥ]].----ἸἸ Β6Ὰ 
πεῖ ΘΏΘΤΩΪ6Β οὶ οἱα ἴοοθ8, δηἃ 3ογπιοῦ 7γίοπαςξ δτὸ 
Τουπὰ διροης ἰμοπι, ἔμ θη γγὸ Βῃου ]ὰ δεαγοῦ οῶΣθ6- 
ΓῸΪΠΥ ἴον {86 σαμδ8έ8 οὗ {18 ὨοΒ0 111 γΥ.---ἰὸ 156. οὔνθῃ 
τὐογδ6 ἷῃ ἰμ6 που] ἐμὰ ψὸ ἱπιασίπεα ἴῃ απἰοὶ 
ἰἶτη65, ὈθΠῸὶ αοἀ οδῃ ἀο ᾿ἰπδηϊιο]γ πποῦα {μ8ῃ δὶ] 
η8ὺ γγὙθ ΑΒ. δπὰ πηἀογπίβῃα.---- ἷὁ οδπποῦ ἐδοαρέ 
(πὶ πνιϊοὰ οον 19 Ὀγίπχβ ΣῈ} 1 ἦπ 86 τοσὶά, 
Ὀυΐ τὸ ΙΔΥ ἴῃ {80 φευεγόδὲ σοη οί σαὶπ (16 υἱοίοτῳ 
ΟΥ̓́Κ ὑ:0 ψγογδὺ ϑῃοτλὶοβ ἑλγόυσλ ἰλ6 ἀδεϊδίαηοα οὕ 
Οοά.---Ηο σῖοὸ ἀο68 ποί δίαπαά οὐ ἀοα᾽ Β δἰὰθ σΔῃ- 
ποὺ λορέ ἷπ ἀοἀ.---Ἷο θῃου]ὰ πο ΤΟΙ ὍΡΟΙ ἰδ9 
τρογία, ΟΟΣ ἡ ϊοπθ, ουγεοῖυεδ, αὶ ΠΟΙΟῚ ὌΡΟΣ ἐλό 
“αλλ Θοά αἴοη6.---Ὗῦο τουδὶ ορροδὸ αοα δ τ σιὺ- 
Θουδβῆθββ, ἔδὶ ὨᾺ] 688, πὰ σὰ, δραίτιϑὶ {89 
ΜἸοΘάπο88, ὈΠΙΔΙ ΓΒ] π6 88, δθὰ Βυροογίβυ οὗἁ 
πηδη..--- διγεησίλ, 07 ζαἰλ ἀο68 ποὶ ἀΐ8ο1ο086 1.86] 88 
ἱἐπδοπδὶδιϊίψ ἰο βυβονίπρ, Ὀὰΐ 85 (89 φοῖσεγ ἴἰο Ὀ6 
εοπιϊογίοα απἰϊὰ αοά, ἐἰο λἀορὲ ἷἰὰ αοά, ουεγοοπμα 
του αοά. 

ΒΤΑΒΕΕ : ἀοὰἂ Ἰοΐβ 08 766] ΟὟ ὙΘΘΚΙ 688, Ὑ ΒΘ 
Μ6 7411 ἰηΐο στοαί 708 δῃηὰ οχίγοηιθ δηχίογ, ἴῃ 
οΥὔὰον ἐμδὺ ἯΘΘ ΙΠΔΥ͂ 800 ὙΠδὲ τὸ 8.0 τίου Ηΐπὶ 
δηὰ ναὶ Ηθ ἰΒ ἰο υ8.---ΑΒ Ἰοτ 88 ἰδ9 Ὀυ1]Π 0.8 
οὗ Βα 6] δ.Θ ππὶΐϑὰ, ἐμὸν που]Ἱὰ ἰδκὸ πϑαυθῃ ὉΥ͂ 
βίον; θυ 88 ΒΟΟΙ 858 αοἂ αἀϊνϊ 68 ἐμοῖς ἐοησυοδ 
811} {πο ῖσ Ῥγοβροοίβ ζα}1. Τὺ δ δῖ} ν οδῃ αοἀ 
Ρυι Ηΐδ Θῃθῖρΐθβ ἰο 8.)81η6.---Ηον οδαυ(ουδ 8 
Οσίβυδη βμουϊὰ Ὀθ ᾿π 186 Βο]οίΐοι οὗὨ ἔγὶ 6η 8. ---- 
Το Ὀοδὶὺ ἔσθ ἀθμῖρ δηά ποι οὗ Βρὶγ 18 18. τ 6 
ἯΘ ΒΙΘ Οὗ Ο56 χηϊηὰ δπὰ δοανί Ὀεοίοσο αοὰ.-- 
ουϊά γοῦ ογογοοσαο ὈΥ ζαϊί ἢ, 6 γοῦυῦγ ϑδγί 
τασδὶ πο ἀορομὰ ΡΟῚ ΔΩΥ ογοδίυτγο, Ὀὰΐ ὕροῖ 
Οοὰ δομθ, ἮΝΟ0809 ΡΟΎΟΘΙ 18 ΒΟ ἶλο τηοβέ ἰῃ 
Ἡ ΔΙΚΉ ΒΒ. 

ΟΒΙΑΝΡΕΒ: ΤΈοΒο ΗΟ Ῥοσγϑοοῦὶθ {μ6 γν͵ουδ 
ἰΥΘΏΒΩΤο88 ὑπ 6 σοτατιδηδιηθηίβ οὗ αἀοᾶ ἴῃ ΤΩΔΏΥ 
Ἧ8Υ8, δῃη ἃ ὈθοοτηΘ ἱπνοϊνοα, σΘΠΘΥΔΙΥ, ἱπ μοντὶὰ 
β'η8 δηὰ ὈΪΔΑΡΒοτηΐθ8.---ΕἜΆΑΝΕΕ: [0 6 ναὶπ ἰο 
(Δ}1Κ οὗἩ Ογὶϑὶ δὰ Ηἰβ βυ δου ηρο ἱἢ γοὺ σϑιμδὶῃ 
ἴδ᾽ ΔΎΔΥ ἴγοτι Ηΐδ ταϊπὰ δηά ογοββ.---Ἴ ὸ ἰσὺθ 
ϑαυϊης Κπον θᾶμα οὗἉ δἷπ 18 ραϊποὰ ΟὨ]Ὺ ὈΥ σοη- 
βἰἀοτὶπς υἰκὶγ (Π0 βυδοτίηβ διὰ ἄἀθδὶὰ οὗ 
ΟΒγὶβί. - ΑΆΝ ΡΥ : αοἀ οδπποί 149 Ηἱτη56]7 ἔσουι 
ΟἿΣ ῬΤΔΥΘΤΒ, ὈΤΆΥΟΡ ηὰ8 Ηΐπὶ ουὐὐ διὰ ργϑδβο8 
σοῦ σῃ ἐπ οἰουδ ἰο Ηἰπι. αοα δ δ ουὶν ποαγί 
ἄἀοοϑ ποῖ δάπϊὶ οὗ Ηἰβ βεαγὶπα 15 ΟΥγίὴς δηὰ ἴτ- 
Ῥἱ᾽ ουϊος δά ποῖ ἰυγπΐηρ ἰοὸ 18.--- πουῦσοκ: Το 
δβιη 6 ΌὉΥ ἃ ἔγϊθηα τ ποί ΟὨΪΥ (δὶ ΔῊ ΘΣΙΘΙΩΥ, 
Ῥυὶ ΙΚουνἶδο 1086 ἃ 7τὶθπα.--- αν ἃ οδηποὶ στῶ δΡ 
08 ΔΗΒΎΤΟΣ τἱϊ δὶ8 δαηάδβ, Ὀπὺ σϑὴ ἩῸῈ ἷδ 
Τα ῖ}}.- --ἼΆΑΥΒΒ : Τ6 »ογϑευθν 5 ὌΤΆΥΟΣΥ οὗ δὶ 
Βη4}} καὶῃβ ἰδ νυἱοίοσίουβ δϑθΌσαμοο οὗ 8 68 Σ- 
ἴῃ. 



ῬΒΑΙΜ ΕΥ1. 

[ΜᾶττῚ ἩΒΚΕΥ : Π{ ἰπ ΟΌΣ ῬΥΔΥΘΓΒ ΒΙ ΠΟΘΓΟΪΥ͂ 
Δ΄ Ορϑἢ ΟΌΓΒΘΙΥ͂ΘΒ, ΟΡ 0880, ΟἿΣ ϑασίβ ἰο Θοὰ, 
πὸ ΠΔΥ͂Θ ΓΘΔΒΟῸΝ ἰ0 ΟρΡ6 ἰμδὲ Ηδ ΜΠΙ ποὶ 1149 
Ηϊπιδοῖ, Ηΐἰα ἕδυοσθ, Ηΐβ οοσζιΐοσίθ ἔγομιη 118.-- 
θτδοΐουϑ 5ο]8 υΐϑὲι ἰ0 γοίσο ἔσοτα [86 ΒΌΓΣΤΥΥ δηὰᾶ 
Ὀπδίϊο οὗὨἨ ἐμὶ8 νοχὶ, τ ΈΘΣΟ {ΠΟΥ͂ ΠΙΔῪ ΒΎΘΟΙΟΪΙΥ Θἢ- 
ἦογ θοἀἁ δηὰ ἐδιθπιβοῖγοθ; δὰ ἢ [μογ9 ὍΘ ΒΩΥ͂ 
{00 Ρ6866 0 ἰ}ι15 5119 οὗἩὨ Ὠϑδυθϑη, ἰΐ 'β ἐΠ0ΥῪ ἐπα 
ΦΠ)ΟΥ ἰὰ ἱπ ὑμ080 Του ΘΙ ΘΏ8.--ΒΑΒΝΕΒ: Ηον 
οὗθα ἀο τνὸ νυ βῃ ὑπδὶ τὸ οου]ϊὰ κού Ὀογοπὰ ἐδ9 
Τοδοὴ ΟΥἩἨ ΘΠ ΘΏΐ68: Οὗ ΒΟΓΣΤΟΎΒ; οὗ ΘΠ οἰἰοπ 8] 
ον οἴῃ ἀο νὸ δἱχιι ἰο Ὁθ ἷπ ἃ ΡΪδοθ ὙΔΘΓΘ Ὑ76 
τπἰρὰς Ὀ6 δαϑυγοὰ ἐμδὶ τὸ ββουϊὰ ὕθ βαΐο ἔγοτῃ αὐέ 
ΒΌΠΟΥΔΠΟΘδ; ἤἔγοσῃ 8]} ἰγοῦ Ὁ] 90} ΤΆΘΥΘ ἐδ δύο 8 
Ὀἶδοα, Ὀαὶ ποὶ οπ θασίβ. 
ΒΡΌΒΟΚΟΝ : [7 ΟΌΡ Θῃθπιΐθθ ῬΡΟΘΑΪΥ Ὀοδδὶ ΟΥΟΣ 

Ὧ8 ἯΘ ΠΟΙῪΘ ΟἿΣ 0018 Ζ7ὉΣ τοδίβίδποθ, Ὀὰὺ Ὑ Δ θἢ 
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{ποβὸ ψ8ο Ῥγειϊϑθῃᾷ ἰοὸ ἰουθ 18 160} δὲ 15 τὶ ἢ 60}- 
ἰοηρί, ὙἘΠΒΟΥ 88}8}} τψὸ μοῖἴ--- ΙΓ ΔῺΥ Ὀοπὰβ 
οὐκί ἰο Ὀ6 μοϊὰ ἱπγοϊδοϊο, γοὶ  σίουβ Θοπ οἴ 0}}8 
δ. οὉ]ὰ ὃὉ9.---ΤὮθγο ἰδ ̓ πδιὶσδο ἰπ 1816 ππίΎΘΥΒΟ, ἸΟΥ9 
ἰι8917 ἀδιδηάβ ἰΐ: ΗἱἐΥ ἰο γϑῦθὶ]β αραΐπδίὶ αοά, 88 
βυοῖι, 18 0 Υἱχίαθ.-- 9 ῬΥΑΥ (ὉΓ ἰδθτ 868 ογϑϑ- 
ἰΓΘΒ, γοο ΔΌΠΟΣ ὑδπθπὶ 88 Θῃθιηΐοα οὗ Θοά.---Ἦο 
πθθὰ ἐπ [ἢ 980 ἀδ Υ8 Ὁ ΓΠΟΓΘ ἰ0 συδτὰ δραϊπδὶ (μ 9 
ἀϊεχυϊοοα ᾿ἰπΊαυ Υ το δυτραι ἶξοβ τυ ἰδ οΥἹ!, 
δηὰ οοὐυπίθ ῥαπίβμιαθίς ἰὼ Ὁθ οΥθοὶγ, ἔμ 8ῃ 
διρδϊ ἠδὲ [Π9 ΒΕΓΒΒΏΘ8Β οἴ 8 ἴΌΤΠΙΟΣ 6ρ9.--- 8 189 
Ὁ6]] οὗ ὑπὸ Ὠθαγὶ ὑπ8ὶ τίπρβ Ἰουάθει 1 ΘΑΥΘΩ.--- 
Α ἔδίμον᾽ 8 βοατί σϑδὰβ ἃ δ Δ᾽ 8 ̓θαγί.---Τὸ οτὶ- 
Βἷ6 οὗ 118 18 ὉβΌΔΙΥ (μ6 δοογοὺ Ρ͵Δ99 οὗ γγοδι] ης. 
--Ηοὸ πῦιο ἰδ νίϊβουῦῦ ἰσοῦῦ]9 ἰ8 οὗἶθι πίιιουϊ 
αοὰ.---Ο. Α. Β.] 

ῬΗ͂ΑΙΜΌΊΥΙ. 

Ζ0 ἰλε οελίεῦ Μωείείαῃ, ἀροη μι λω ἐδλύς  τρώυο φ Δαυϊά, τολεη ἐλ Ῥλίιεεξποε Ἰοοῖ 
ἀξϊπι ἐπ α΄αἰλ. 

1 ΒΒ: ΓΟ] υπΐο τη6, Ο αοα: ὸγ δ σου] ΒΑ Ἰ]ΟΥ τὴ6 ὑῥὈ; 
Ηο ἤρμῦϊπρ; ἀΔ1ΠΥ ΟρΡγθββθίμ τη. 

2 Μὶπθϑ ϑῇθσωιθϑ ΜΟΙ] ἀδΙΪΥ͂ ΒΔ ]]ΟἿὟ πι6 ὉΡ 
ΕῸγ ἐλδψ δὲ ΤΑΔΕ ὑπαῦ ἤρθὺ δραίϊπβί τηθ, 

ὃ Ἶδὺ πιὸ 1 δὶ δἰγαϊα, 
Ιψ1}} ὑσυδὶ ἴῃ (866. 

4 ἴῃ αοα 1 Μ}}} ργαΐῖβο ἷβ ποτὰ, 

Ο ἰδοὺ Μοοὶ Ἡΐρῃ. 

ἴῃ αοα 1 μαᾶνὸ ρΡυΐ ΤΥ ἰτυδὺ; 1 Μ111 πού ἴδασ 
Ὗμαι βοβ οδὴ ἀο υπίο πιθ. 

ὅ ΕΥΟΤΥ ΑΑΔΥ {ΠΩΥ͂ ττοϑὺ ΠΥ πΟΓ8: 
ΑἹ] ἐδμεὶγ Ὁπουρίιϑ αγὸ αρϑίπβί τὴ ῸΥ 6υ]], 

6 ΤΉΘΥ ρμαίμοῦ ἐμοιλβοῖγοθ ἱοροίμοσ, ὑΒ6Υ [46 {μολβο 768, {ΒΟΥ͂ ΤΔΔΥΪΚ ΤῊΥ͂ ΒίΘ 08, 
ὝΒΘἢ {ΠΟΥ͂ Μαὶῦ ΤῸΓ ΤΩΥ 800]. 

Ἵ 8841} ΤΟΥ͂ ὁϑοᾶρο ὈΥ ἱπίαυ ὃ 
ἴῃ ἐλίπηδ ΔΏΡΟΙΣ οαδὺ ἀοτῃ (μ6 ροορ]ο, Ο αοά, 

8 Τπου ὑ6116ϑὲ ΤΥ παπάουϊηρθ: 
Ῥαὺ του ΤΩΥ̓ ἰθδτβ ἱπίο {ΠΥ ὈΟΓΪθ : 

πού ἴῃ {ΠΥ θοοΙ ἢ Ατὸ μι 
9 ὝΒοη ἴ ΟΥΥ υπίο ἐἦλδο, [ΒΘ ῃ. 88}8}] ταΐῃ ϑιθπΐθϑ ἑΌ ΤΏ ὈΒΟΧ : 
ΤΗΒ 1 ΚΠΟῊ ; ἴογ Θοἀ ἐδ [Ὁ [η6. 

10 [π αοἄ {1} 1 ργαΐβο δ ποσά: 
ἴῃ (9 1.0ΕὉ} Μ|1 1 ργδῖβο λϑ ψοσγά, 

11 Ιὴ Θοἄ μβανο 1 ρμυΐ ΠΥ ἰσυθὶ: 1 Μ1}} πού Ὀ6 αὐταία 
Ἦ αἱ 8} 68 40 ὕμῃῖο Τη6, 

12 ΤῊΥ νοῦ αγὸ ὍΡου πιο, Ο αοά: 
ΙΜ|1}} το πον ῥγαῖβοθ απίο {ἢ66. 

18 Εὸν (μου μαβὺ ἀ 6] ἐγογθα τὰν 808] ἔγοπλ ἀθδί : 
ἸΡΩΣ ποῦ ἕλοι, ἀοἰλυοῦ" ΤΑΥ͂ ἴδοϊ ἔτοτα Ἀ]]ΠΠης, 

ἸΩΔΥ͂ Ὅ8.}}ς θοΐοσο αοἀ ἴῃ {86 Ἰἰρδὶ οὗἉ {μ9 ᾿ἰνίηρῦ ΤΊΔΕΙ 



844 ΤῈΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΡ ΡΒΑΙΜΗ͂: 

ἘΧΈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΤΟΑΙ, 

118 ΟΟΝΤΕΚΝΤΒ ΑΥῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.--- 9 ἐἶ}}0 
(σον. [πιγοάμποι., ἢ 12 δηὰ ἢ 8) ἰοδὰδβ ἰο ἐδ 
ἐἶΐτοθ οὗὁἁ 116 ρογβοουιίου ὉΥ ὅδ], πὰ ἱπά οοᾷ ποὶ 
ἐο {Π6 (ἶπη6 οὗ (0 βοοοπὰ δϑοάθ οἵ ϑαυϊὰ υἱϊἢ 
ἐῃθ ῬὨΪἸἰδιΐηο ἰς Ασμΐδι, 1 ὅδ. χχὶχ. (π- 
ἄΐϊηρ., Βοβϑϑσα.), Ὀπὺ ἐπ 9 Θαυ Ὑ Οη6, 1 ὅδιι. χχὶ. 
10 βᾳ., ἩΒϊοΒ 18 γτοίοτγοα ἰο ἀεδδηϊοὶν ἴῃ 5. 
Χχχὶγ. Ταΐθ Ῥβδὶτα, Ὑ σὰ ἰδ δἰιηρὶα δὰ ἰῃΐοσ- 
ον ὙΠῸ τοουγτίης ἱἢ ποὺ ΘΏΓΥΘΙΥ͂ Β᾽ μα 18 Ὁ 
ΟΥΒΟΒ, ὈΘΒΓΒ ΠΔΥ ἰθαίαΓοδ οὗ γοθοσ Ὁ] 66 τ 1} 
{8:6 Ῥββὶϑ οὗ (8 ροσὶοά. Απιοὴρ (8686 δας ΌΓ68 
ἐδο οἰ οΓ ὁπ ἰΒβ ἷ8 ἰυγηΐηρς ἔγοπι 6 Ἰαάραιοπί 
οὗ ὶβ ΟὟ Θηθιΐο8 ἰο ἴῃ6 ἰυάριηθοηί οὗ π 9 πα- 
(ἰομβ ἰῃ ξομοσδὶ. σοι 80 τηοδίϊοι οὗἉ (Π6 Ἰδίί6 Ὁ 
ἔβοχθ 18 ποὲ ἐδ 1οαϑί ουὐἱάδποοϑ οὗ 15 οοτηροβί (ἴθ 
ἦπ ἐμ ἰἰτὴο οὗ ἐδ οχὶϊο (0)Ὸ Ῥοἰ9). Μογϑούου 
(6 παιΐοῃβ (γϑῦ. 7) δσὸ ποὺ (Π9 ΤΩΔῊΥ͂ ρασίϊου ΔΓ 
οὔδθα Μϊοδ πᾶ κα ὉΡ 86 Βοδίμθῃ παίΐου νἱτἢ 
ψΐο (80 δ Π0 ἰδ βαϊα ἰο σοιῃδῖη ἰὴ ἰῃ6 {1πὴ0 
δἴιον (86 οσὶϊο (Ηἰχ 5). ΕῸΡ (86 ΔΗηΑΙΥΒΙθ8 οὗ 116 
Ῥίαται ἀπιπεῖπι ἰηΐο 18 πὶ σδδμοί σμδηρο (89 
ἰάθα ““ Ροορὶ6." --Πογ0 8 Ῥγουδίθηί ἰὴ ἐπΐβ 
Ῥβδῖὶπι 8 ἴοῦθ οὗ οοηβάεηοε ἴῃ Οοα᾽ ΒΒ Βοῖρ, πδὶσα 
ὈΣΘΑΚ5 ἤογῖ ἰπ ὑμ0 τοΐγαϊῃ (γον. 4, βουιον δὲ 61- 
Ἰαγροὰ, νοσβ. 10, 11), οδοὸμβ (ἦτη9 δον 8 δβοσὶ Ἅ66- 
δογὶρίίοη οὗ (19 Ορρχϑββίοῃ οὗ ἴμο ροϑὶ ψγῇο ͵β ἱῃ 
Βὶκφιί, δὰ οὗ 86 οβιαγδοίου δῃηὰ Ὀϑμανίουν οὗὨ "ἷβ 
ΘηΘΙηΐῈ8 (τ τ. 1, 2, διὰ ὅ, δ). Τμῖδ ἰπ ὈοΙ} 
08868 8 Ῥγοραγϑά, βταϑί, ὈΥ͂ ἃ βου (γοῦ. 8) ἐμθῃ 
δ ΤΔΟΤΘ δχίοπα θὰ (Υοσβ. 8, 9) αἰξεφίαίίοπ οὗ ζαϊιὴ 
ἐπ αοὐ δ δβϑίϑίδῃοο, ὑψοῖ 18 δζηΐῃ Θδοὶ ἐΐπηθ 
Ῥτγοοοάοὰ ὉΥ 8 ΘΔΚΟΣ (νον. 1) ἴθ 8 βίο, ΟΡ 
(τοσ. 7) ὀσργϑββίοῃ οὗ 89 δεγέαίπίῳ οὗ (δ ταΐπ οὗὅἉ 
ἷθ ΘῃΘμΐθ8, ὙΠῸ 76 το 818, Ὁ 86 Ἰαρφιμοπὶ 
οὗ 9 ΑἸ γ. Τ|ι9 8016 σοποϊοβ τ ἃ 
υοῖῦ ὁ ἰλαηζεσισυίπσ (τον. 12) ἴον {π9 αεὐίσεγταποε 
97 λὶδ {ὐε, νι πο 8 οοπβί ἀθγοὰ 88 ποέ ἀομδιγμϊ 
(τον. 18), 88 1ἢ θὰ Μὶῖῃ 8 ᾿γαψεῦ ἴον 186 λεὶν 
οὕ στασα. 

ϑδίγ. 1. ον. 1. ΕῸΣ ΙΏΟΣΙΆΑΪ ἸΏ8) δῃοσὶβ 
αιραὶϊῃ δῇ τη96.---Οἡ δοοουπὶ οὗ (0 ζ0]] οἱ ς 6χ- 
τοδί 5, σηδεΐ ἰθ ἰο ὍΘ ΔΚ ἢ 88 8, 60] θοῖἑγ6, 88 
8. ἰχνὶ. 12; γοὶ τὸ ΔΓ ποί ἰο Βπά4 ἴῃ 6 πογὰ 

ἐο δυθογάϊΐηδιο τηοδηΐηρ οὗ οΥ]] (06  οἰί6), Ὀαὶ 
{δαὶ οὗ τοδὶ, Ζ84}}}016, ἱη σοπίγαβὺ ἰο ΑἹολίπι, Ῥδϑ8. 
χ, 19; χ. 18. [1μὸ Βα ϊηΒ δὰ οἷάδσς ἰηίοσ- 
Ῥτοίοτβ, 80 Α. Υ΄., ἐσδηδϊαιθὰ ἢ ὈῪ αδεογδετο, 
ἀευογαῦε, ΒΘΙΙΟΥ ὌΡ; Ὀαυΐ 10 18 ἸΏΟΣΤΘ ῬΓΤΟΡΘΕΪΥ 
οἰΐμοῦ ρϑῃΐ αἱουῦ 88 δηΐτηδ]8 σγοθαυν οἵ {δμοὶν 
ῬΓΘΥ, τὰ Βῃογὶ δρζαϊηβί 88 δηΐπη8}8 ΘΗΣΘβΘα. -- 
σ. Α. Β. 

γον. ἘΣ ΤΩΒΔΩΥ͂ 810 ἴΘΥ ἰμαὶ ξρδὲὶ 
δεαϊπδὲ τὴ9 [ἢ τί ᾶο.---ΟΥὉ 8 ποὲ 8 υοοδίϊΐγο 
ξξῖνοβι Ηἰμὰ (Αααΐ., ΟΠ α]4., Φοότοτηθ, ἰβακὶ, 
Οαϊνίη, [Ἁ. Υ αἶἰ.), 88 Ῥβ. χοὶϊ. 8, ἰπβιοδά οἴ 
{πὸ ἰκὰι αοα, ΜίοαΣ νἱ. 6; Ὁ 1 18. δὴ δοουβδ- 
ὦνο Δ8 δὴ δάυογῦ, δηὰ ἐμὸ μοὶρῃί 6 ἰδ κοη ἔχαυ- 
ΣΔΟΡΟΙΥ 88 ὑγίὰο (βγιηπιδοῖ., μαίμον, Βυάϊηρον, 
(οἷον, εἰ αἰ.). 

γεν. 8. Οκ ἴδο αν δαὶ Σ παᾶνὸ ἴθϑσ, 
1.-ἰῇ ΤΏΘΘ 111 τχτδ1.---Τ 6 τὸ ἰδ πῸ Ββυβῆ- 
οἱεπὶ γεᾶϑοι ἴ0 σεϑδᾶ, ἰμϑίοδσά οὗ δε δ, δ ΝΣ 88 
ΥΟῸΥ. θεξ- βο 1 68}} (Βαρ(.):; 5011} 1088 8.0 ΜΘ 
ἐο ἰπβογί ἃ ποχαίνοξ:ξοιυ ἰδς ἀδὺ ὙΠΠ1Ι ποὶ 08. 
(8γτν., Ατ80.}); Ὀυὺ ἰδ τιδὺ ΥΟΤῪ γγῸ}1 Ὀ6 οοποοϊνοά 
(μαὶ ἔδαν δῃὰ ἰσυδὶ βιιου]Ἱὰ ὯΘ ἴῃ ἐμ δδῖὴθ9 δοδτί 

8. ἐδ βΒδιο {ΐπ|9 (Οδ) υΐη. αἰθὶθν, δέ αἱ.). Ὑμοτο: 
ἴογο ἐὺ 'ἰθ ποῖ δάγ 88 Ὁ]0 (0 δοσϑρὺ ἃ δι δ) ποίϊνο 
(Ηἰισὶκ, Ο1}8}..}, Ὀθσδυθθ δ πουϊὰ Βᾶγ: ψμδϑὰ 1 
ὙγΟῸ] ἴθδσ, ΟΥὁἨ δμῃουϊὰ δυθ οοσϑδίοῃ ἰὼ ζδδσ, γοί 
μοῦ ὰ ποῖ ΟΧΡτΟ588 (ἢ 9 ἴϑανΡ ἰἰβοῖ Ἐ 

γον. 4. ῬΏτουΔΙ αοἅ Ὑ}} Σ ὑγαΐδο Ηἰς 
Ὑγοτᾶ.---Τ 8 οἱδυδο τσ ῦ Ὀθ ἰγδηβ]διϑὰ: “Οἵ 
ἀοὰ δ] ρχουὰ, Ηἰδ8 νογὰ ᾿" (πιοδὲ γοοϑῃὶ ἰηίοσ- 
ῬΓοίοσδ), ἐμ υορῦ Ὀοΐης τοζαγάθα 88 1 Γπδὶτῖτα 
δηὰ ὑπὸ ργοροδίιοῃ γοροδιϑὰ, γαεί (1:6 δοσϑαὶδ 
Ἰοδὰ ἰο ἐμο ἱγαῃ δἰ ἐεἶνο ἱπιογργοίαιίοη : ἴῃ (ἐπ ουρῃ, 
Ὑ0}}} αοἀ ργδίβε 1 Ηἰἷβ ποτὰ (ΗΠ υρίο]ά, Ὀ εἰ 1ἰτδοὰ, 
δηα Δ] πγοβὶ 8}} δηοὶ πὶ γϑγβίοῦβ διὰ ἱπίθυρυθίοσβ 
πὰ (86 ΒΔΌΡΙ 8). Αοοογαϊηρ ἰο {μὸ οοαίεχί, 
(18. “« πογὰ ᾽᾿ 15 Βδγαὰϊγ ἰο Ὀ6 οχρί δἰποὰ οὗ “ἰδ 
ΟΣ ΚΒ," Ηΐδ Ῥγουϊάοθμοοδ δηὰ ρυϊάδηοθα (ΟἹ ον 
Ἰπύεσργοίεσ τ ὶΓἢ ΕἸδιΐπ.), δι πουρσὰ ὙΣἽ βοιηο- 
εἱτηοδεξεσεέδ, δηὰ 1 ἰ8 οδδίουί ἰο δῖα ἰὰ ἰδ ἰὴ 
ΟΡ. δ; 801}} 1688 18 [β6γῦθ οσσαβίουῃ ἰὸ οὔδηρθ 
ΤΊ3Ὶ ἴπῖο 3, ἰο σβῖομ (86 ἰγϑῃϑδίϊοπ τοὺς 
λογοὺς μου. (βορι.) τοῖϊΐ 1οδὰ, δὰ ἰμθη Ὅθ ἰη- 
ἰθσρυθίθα: ΣῪ ΘΠ ἾΣΒ, ΟΥ: ““Οοἀ Μ|}} 1 Ῥγαΐδο᾽" 
ΓΘ ΤΩΥ̓͂ πο, ΡΒ. χχίϊ. 1 (Ο]8}.}):; οὐ ἰο οοστϑοί 
ἽΞΤ (ΌΥ δάάϊπρ 1 886 οορᾷ]δ (0 ἰμὸ 00] οί ς 
οἷαι 86.) οὗ Οοὰ 1 Ὀοδδὶ ἰῃ τηδίίογα, ἰμδὶ ἷβ ἰὸ 
ΒΔΥ͂, ἱπ (80 δἰ γβ ἴῃ αὐοδίΐοη (Ηἰἰεῖα). Ιὲ ἰδ 
ἔσθ ἰμδὶ ἀαδαν 'β6 αδϑὰ ἴῃ γον. 10 ψιϊπουΐ 6 βϑυΐ- 
ἂχ δῃὰ πίιιμουῦὶ 8 δνίΐοϊθ.Ό ὙΤΐδ, ΒΟΤΎΘΥΘΣ, ΤΑΔῪ 
ἀεβίσηδὶθ (Π6 ποτὰ ἀἱγοοί Υ δ 86 αἀἰγνίπο, 88 Ρ8. 
ἷὶ, 12, 3, (9 δοῃ (θ᾽ χ86}). ΤΏΘΓΘ 18 βρϑοΐδὶ 
ΤΟΐογο ποθ ἤσσο (0 (6 αἰἱνίηθε σπορὰ οὗὨ Ῥτοιἶδθ 
(Ὁ αν, Θοἰο7), γοὺ ποῖ αἰγὶ 88 δἀαγοβδβοὰ 
ῬΘΓΒΟΒΔΙΪΥ τὸ θενὰ (Ποηρδι.), οὐ ἱπάϑοὰ ἰο δἷβ 
ΤΟΥ͂Δ] αἰ (πιοβὲ ἱμιοσργοίθσα). Τιΐϊ8 ποτὰ 
οὗ Θοἀ ν|}} (π6 Ῥδδ]πιΐδὲ ὑσγαῖὶβο θη ὃδ9 ὈΥ Οοὐ᾽ δ 
ἔτδοθ 88 οδχσροσί ϑῃσϑα (8 (1 8] τη πῖ, δσοοσ αἰ Δ 
ὙΠ 6 Π6 ἰδ ἃ ἸΏΔἢ δβαγϑὰ ἴῃ 6Οοα.--Γ ἵτασδς ἰπ 
ΘΟοᾶ, Σ ἄο ποῖ ἔἴϑθεσ δῇ Οδῃ 688 ἃἅἂο 
ππῖο ΣῈ 9--- 18 18 186 ὈΘδυ Ὁ] δὰ ἰοποδίηρς 
τοίγαϊη οὔ (0 Ῥβδίῃι ἡὙμὶο Ἰο0868 18 ἴοσοθ ὮΥ 8 
ἴα186 Ῥυποιυδίζοη ἰη ἐἰμθ 4. ΡΒῸ' Ὑεσ. 11 ἴθ Ῥσθ- 
οἰβοὶν (9 Βδ 10 88 [686 οἴδυδοδ, τχῖτ {89 βἰη α]6 

ὀχοορίΐου οὗ (δ βυθβεϊιαϊΐοη οὗὨ Ὀδὲ ἤον Ἴ2.-- 
ττ ττ 

σ. Α. Β. 
δισ. 11., τὸσ. δ. ΑἹ ὅδ Ἰοῦς ἴδον νὸσΣ 

ΤΥ δϑαϊτε.---ἰὶ 18 ὈοίοΣ ἰ0 Ταοΐοσ Ἵ2ἽἼ Βογο ἰο 
πὸ αἴαῖγβ οὗ 6 Ροθϑί, διποῦρβ δίο δΐβ ποσὰβ 
τοὶϊσῦν Ὀ6 ἱποϊυάδοα, Ὀθοαῦθα (86 Ὑ γῸ ἄοθθ ποί 
ἴ 688} : Τηδὶς6 ΔΟΤΪ ΠΑ 0]6 (36Ρί.), ουγϑο (Υυ]κ.), 
τγοδ βίο (ΕἸδπιίη., Βυάΐηρ,, Βοβοθηπι., 
[Α4. Υ.1 εἰ αἰ.}, θαὶ νοχ. 

γον. 6. ΤΟΥ στο ψΨ8ΊΟΝ ΣΤΩΥ Π66015 πὶ 
ΔΒ ΠΟΥ πανο νυναϊϊϑᾶ ἴοσ Σ  δοὺ].---ΤῊῈ9 
Ῥογίοοι ἰπ (89 168 οἶδιβο ἀοϑβ ποὶ δ᾽ῖον οὗ {δ9 
ΒΌΡΡοΒί (ἴοι ἐμαὶ ἐπ γεαδοη οὗ (89 Ῥυτγδαΐϊε (πιοϑί 
ἱδιοΣΡΥΘ ΟΣ δ) εθοοδαθθ, ΟΣ Μ.68 ἰδμον ΒΟΡΘ (0 
(6 ΚΘ Τὰγ ᾿ἰΐ6, ἰδ βίδίθα δηὰ ἰβ ἱποουγθοῦ Υ γϑῃ- 
ἀογθὰ ὉΥ {δὸ ρμαδυίϊοῖρ]θ (βυσασθοῖ., ΦοΓΟΣ᾿Θθ). 
Τὰ ΟΧΡΥ65868 ὈΥ͂ 8 οοτπραγίοη οὗ [86 ογ6  τἱϊὰ 
86 Ῥγοβοηῦ ῥγοσοοάϊηρε (Ηπρίο] 4, 6] 10ὑχ 90}, 

[6 (αν : "1ἰ δοϑπλ8, ἰηἀοοὰ, δα {"ἔῸ 7Ὅ98α» δῃὰἃ λόορε “τοῖο 
{γΠηΒε 9 ΘΟΒΓΓΑΣΥ͂ [89 ΟὯ6 ἴ0 ἴθ οἴες ἴο ἀποὶϊ πὰ ἐδ9 
ΒδΙηΘ . Ὀπὶ οχρογίθῃοο δίιοννε [μπαξ ορο ἔδοσγο ἰῃ ἢδιοὶ 
ΤΟΆΙΙΥ τοΐκτια τ ΏΘΓΘ δοῖηο ροσίίΐοη οὗ [6 ὨοατΓί ἰδ μΡοοκοσδοὰ ὈΥ͂ 
Ἑοαγ. ἘῸΡ ἩΝΘῺ [ἢ9 τη ἰ8 οδτὰ δηᾷ Ἰσαπαη!}, Ηορο ἴ5 Ὠοὶ 
ΘΙΧΘΟΙῸ γοα γαίδοῦ [8,86 ἃ τόσο, Ὠπδιιοαὰ ἰὼ δϑορ  ὑὕαἱ 
ἔΒοη, δηὰ ποῖ εἰ} [6 0068 δ) νᾶΐ (οτῃ ΔΙ] ΠῚ διγοηρίδ, 
ἩὮΘΩ ἔδπο πίῃ ἃ δ85 ὈΘΟΏ οδδὲ ΟὟΠ ὈΥ οατοῦ δά βο ἰδ ἴὲ 
ὮΡ, ΝΘ ἐξ 28 ὈΘ6Ὼ σδἀδηϑὰ δηὰ ἀϊδῖυτυοα δη β᾽λο οδῖσοϑ 
[τ, τῦσθῃ [ἢ μα Ὀθοη δια θη ὙτὶὮ ἴον δοὰ βὴ)ο βυδίδίσια δδᾶ 
Ῥτορε ἱξ,"-.-0. Α.ὄ Β1 



ῬΒΑΙΜ ΨΥ͂Ι. 84ὅ 

[λοι (Β6Ὑ Βδυὸ δ γδὺϑδ δοίϑὰ 88 ἰ}: 0 δδῖῃὴθ 18]1(.- 
Βοηί το. ΤῈ 10 “υδὲ 82 1 δαγϑ 
Ἰοροὰ ἴῸΓ τὴν 1ϊ0᾽" (Β6ρὲ.) ἰ8 ἱποοτγϑοί. 

γον. 7. ΜΙ πίαυέιν --ἀοιϊίνοσαοθ ἴο 
τοι πῃ δΏΚΟΣ οδδὶ ὅοτσῃ παιίοσα, Ο 
Θ0ά.---ἰ ἰἴ6 φυοδιίίομα!θ διὰ ὈΠΏΘΟΘΒΒΔΡΥ ἰ0 

τερὰ Ὁ} (Ηπρΐ,, ΟἸΔ}.), ἱπαιοδὰ οὔ 9, Ῥβ. 
Χχχῖϊ, 7, ΟΥ ἰο τεχδγὰ ἐμϑῖι 88 (86 δδῖηο (Ε νυ8]). 
Ἐοτ μ6 ΤΦΌΣΔΟΣ πογὰ 18 υ808}}} πῖῖ 89 δοουϑ8- 
ἰἶἰτε οὗὁἨ ἰδο οὐἦοοί ἰῃὰ ἐπ τωϑδπίησ: (0 νοἰκὰ 
δοιβει δίῃ, ὮΘηο6 (86 ἐπίογργοιαίίοι : ἴον ἰπίαυϊ- 
17 τοδορϑηδο ἔδοὰ (Ηυρί.), ἰδ νἱοϊοπέ. }δυὶ 
(89 ἱπίογργοίδιίοα : νοΐ ἰο ἐβοῖι ἱπίαυ (Υ̓ 81}}}. 
8 ΠὨΠΟΟΟΒΘΔΣΎ. ΕῸΓΣ ἰδ0 ἰοχὶ ΤΓΩΔΥ ὃθ οχρίαἰηοα 
861 5. [018 ὑγτιο 10 ἀοο08 Ὡοΐ ΒΩΥ: Οῃ δοοουῃὶ 
οἵ ἰπία Ὁ ἀοὶῖγον ἔγοπι μὰ (ϑγτπι.), ῬουΓ 
ἴδοπι ουὐ (ΟΠ α]ἀ.), Ἰᾶὰγ Βοϊὰᾷ οὗ ἰδειι (6697); οΥ : 
δ πὸ πτῖϑϑ, ἐμαὶ 18 [0 ΒΑΥ, υδίῃ, ἔγυι}1θβθ ὍΘ ἐμ 6» 
δικι (Μοπά.), Ὀυϊς νι μεξεῖη δρὶι9 οὗ ἱπίᾳυΐ 
ἷφΦ ἀεἸἑνόσϑποο ἰο (ἰεπι. 7118 ἱπίοτρσοίδίίου οὗ 
ἷξ 85. ἃ συσείοη (ΚΙιηοὶ, σέ αἱ., ΗΪ τὶς, 6 .11586}}} 
ἦθ ἴο Ὀ6 Ρτοΐζεγγοὰ ἰὸ αὶ οὗ τοζαγάϊης ἰΐ 85 δῇ 
ἐχργοδδίοῃ οὗ ἃ αεἰωδίοη οὗ 6 ἰΥΔΏΒΤΟΒΒΟΥ 
(Βαυοον, Οαἰνίη, εἰ αἱ., Ηθημρπί.); ἴον ἐδ9 ]Ἰδίίοῦ 
(βουσὶ ἰδ ἐποϊυάοα ἱπ ἐδ9 ζοσιο ον, Ὀπύ ἰδ ποῖ 80 
ΘΑΣῚΪΥ τἰδαπαογϑίοοά. 

ϑὲγ. 1Π1., του. 8..(. οι δαὶ οουπϊοᾶ ΣΩΥ͂ 
ῬὙδηδοσίη ρα, ΤΩ ἴθ 818 8:6 ΡῈ πη ΒΥ Ὀοϊ- 
116--Ἕ(αγ ἐδεέν) ποῖ 'π ΒΥ οδιου] δ ο} ἴ-- 

Ὦ ἰ5 ποῖ “ΣΩΥ σοι ρ]δἰπί (ΠΗ υρίο14), ΟΥ ΤΥ ἰπ- 
ἰατοδὶ ἀϊδαυΐοὶ᾽, (Επν]4}, Ὀαὶ τὰν ““δοοΐηρ, Ὑ8}- 
ἀοτίηρ δου, ἐμὸ ἀδγβ οὗ νυ βὶοῖ (6) 8]4.}), οΥ 
Ρίδοοδ οὐ ψμΐολ ([βαϊεὶ, Εὶ πιο), ΟΥ σδί μοῦ 
ψοΐϊον 828 οὔεμ σοροδϊθὰ (Βυάΐπρ. οουπίθ 14 
ετίδα οὗ Ὀανὶ), ποῖ ΟΠ}Υ ἐδὸ ἐμαί ἦνο οἱοβοὶν οὔ- 
βεσυοὰ, Ὀυὶ αἀοά, ὙΠῸ σουῃὶβ 84}1 {1:6 βίϑρϑ οὗ 
θη, δ0 ᾿ΙΚΟῊῪ 166 (80 (088 ἩΔ1οδ δῖὸ ρυΐ ἰῃ Ηΐδ 

ἫᾺΣ ἘΞΕΌΟΙΕΪΟ οὗ κί, (ὉΓ ὀδροΐαΐϊ Ῥνοδβοσυδίϊοη 
ἴδ 106 ΠΙΘΙΠΟΤΎ, ῬΟΤΒΔΡΒ τὶν 8η δἰ υδίοῦ ἰο τη 9 
βηυοεξοά ουἱ ((Δο16}), ΟΥ ῬΔγ8}1901 τι (89 Ἀδὰρ 
τιδηϊἰοηθὰ Θ᾽ ΒΟ ΒοΥΟ, Φοῦ χὶγν. 179 1 βδπι. χχτ. 
29; οορ. 8. υἱῖἱὶ. 16 (ΟἸδβιι., Ἠπρίο ἀ). [1ὸὶ 
86 6218 ἰμδί (8:6 ΘΟΠΙΌΥΤΩΣΥ οὗἩ βουπᾶ δ85 ὮΘΓΘ 00- 
δδεδιοπϑὰ (Π6 ομοῖοο οὗ νογὰβ (Ανοι Εστγα, ἀϑίθν, 
οἱ αἰ.)}, οι (89 δποίθης ὙϑΥΒΊ 008 οἱϊπ ον ἀϊὰ ποῖ 
πηδετείδη δηὰ ἐβοζοίοσο ομβδηροὰ 71}})2 ἱπίο 

3, οὐ ἐΠ6Ὺ μανϑ μδὰ {ἰμὶθ Ἰδίίοσ τοδάϊηρ δ6- 
ἴοτο ἰδοῦ; [Ὁ (ΠΟΥ ὑγδηδὶαῖθ ἐπ οοπερεοίι, ἕμο, 
δυὰ ᾿ἰκονδο αἷτο {118 γ0Υ 80 δὴ οηἰίσοὶν αἰ δογοηὶ 
διά, ἰπ οἴμοῦ γοδϑρεοίβ, πηϊη 6 ]]}χὶ Ὁ]Ϊ0 Β6η890. 
Βεδοξα, τὶ} γοδροϑοῖ ἰο {86 υϊχαίο, Ὀτίηρμθ ουἱ 
πο 86η80: ΜΥ 119 1 Βοϊ]ὰ Ὀοΐογο Τ8θο; Του 
δεί(οδὶ ΠΟΥ͂ ἰθδ δ ὈΘΙΌΓΘ ΠΥ ἴδο6 88 ἰπ ΤῊΥ ἀο- 
6106. [{ 8 φπ 8010} 800]6 τ ΒΟΙΠΟΡ 06 ΔΙῸ ἰο ΣΘ- 
ἰδίῃ [86 ῬΓΟΡΟΓ δηὰ ὕδὺ8] τηοδηΐπρ: σαϊοιωίίοπ, 
οἵ τοῖο ἰ0 ὑπὸ τογέξέησ ἴῺ 4 θοθῸΚ (ὅγγν., γ7αὶ. διὰ 
ὭΔΩΥ τοσϑηὺ Ἰπίοτργοίοτ [Α. Υ.}7), Ῥδσ συ αν 
ἴη (86 Ὀοοῖ οὗ αοἀά, Εχ. χχχίΐ. 82: Ῥβ. οχχχίσ. 
10, 86 Ὀοοῖς οὗὨ (89 Ἰϊνίπρ, Ῥᾳ. Ἰχὶχ. 28, ἰμο Ὀοοῖς 
οἵ γερο Ὀτδῆοο, Μα]. 112, 16. Αοοοτάϊΐης ἰο (89 
Ῥτοδοηὶ δοοοηΐβ ““ρυϊ᾽ 18 δὴ ἱτορεγαϊΐνο. Βυὶΐϊ 8 
ΠΡ ἰΓΔΏΒΙΟΣ οὗ ὑπ δοοοῃξ ἐο {89 1δδὲ δυ]] 8 Ὁ]6 
Ειτοδ (86 πιοτὸ ΔΡΡυοργίδίθ ραϑβεῖνθ, ΝΌμΩ. χχίγ. τ τρόπις προ {τ || Ἐτ το τ 

9 ΤΌ! ἰο ἐνο οἰκί Ὀοΐ 116 υϑοὰ [ἢ ἴδιο Ἐδσὲ ἴον κοορίης νΐηϑ, 
ῬαΙΕΙ, οἷο. 11 ἴδϊκοο (ἢ ὑἷδοο οἵ ΟΌὐ ὈΔστοῖ Οὐ σδοῖκ, 84 

Ψε]] δα οἷ ΔΙῸ ΠΘΏΘΓΔΙΥ τοδάο οὗ δἰκίησ 
τι οί. Βεδίει οὗ 9 ἔδυ, ἃτί. Βοτι]ο.--Ο, 

21; 1 ὅδηι. ἰχ. 24: 2 ὅδιι. χὶϊἹ. 82 (Εττα]ὰ, Ηυρ- 
ζεϊὰ, θε] σδοι, Ηϊισὶς). ΤῈ 6 ἕόσηι οὗ (μ6 αυδϑίϊοι 
δθΣο δηὰ ἴῃ γῇ. 18 ὁ ἀ065 πο ΘΧΡΤΘδ8 ΔῺΥ ἀουδὶ 
ΟΥ πτποοσίδιηίν, ὈυΓ δοίαδι! αἰγοθ 8 δίσοηζ 
ΑΒΒΌΓΔΠΟΟΘ οὗ ΟΟΣίΔΙΠΙΥ δηαὰ δη ἑγθηδ ἰῃ9 ἀΪ5- 
ΘΟ ΓΒΘ. 

γον.9. ἘΒΙῚΒῚ σον, ᾽παὶ Θ ο ἰδ ἴοσ ;Σ9.--- 
Τα τοῖσί 0 γοηδογοὰ ἸΠἸκον 80: ἰμδὲ αοὰ ἰ5 ἰοὸ 
Ἰηθππἰμαὶ 1 παγὸ αοα, ΟΣ ἰμδὲὶ Ηθ ἷἰπ ν αοά 
(ϑερί., Φογοσῦιο, ΗΠ θη ρδι.):; δαΐ ὑπὸ ὑγδηβίδίϊοῃ : 
ἴον πιὸ (Ὁ ]ὰ., δηὰ πιοβὲ ἱηίθυργοίθγβ) 18 Σεσοῖῃ- 
ΠΕΘΙΘΟ ὮὈΥ Ρδ. οχχίν. 1, 2, Βοσθ 88 ἰῃ Ρβ. οχυῖϊϊἱὶ. 

[ὕ7οτβ. 10, 11.--͵Ὗ] ὁ Βαυθ βοτὸ 80 β8:η6 τοΐγαϊῃ 
85 ἰῃ γον. 9, τ ἢ [89 δ᾽ ἐκ σμδηρο οὗ ἰ8 Γορ6- 
εἰτἱοι οὗ ἰμ9 ἢγδί οἷδιιδὸ τ ἱ( Θπα 4818, τὶ ἢ {89 
ι.80 οἵ Φοβονδὰ ἴον ΕἸο ἷπι δηὰ ἐμ βυϊδϑιἑαἱΐοπ 
οὗ τῶδῃ ἴον 68" ἴῃ ἐδ 148. οἶδιι59.---Ο. Α. Β.] 

δὲν. ΤΥ͂., τοῦ. 12. ΤΥ σΟΥὟΒ (αγ6ὴ ὌΡΟΣ 
ΣΏΘ.---Τ 18 ἀοθ8 ποί Τοῖοσ ἰο δὴ οὐξἑφαίίον, 88 οὗ 8 
ἀυιν γοῖ ἐο Ὀ6 πυπάογίδκου (0) 9 ἤοῖίο, ΗἸ ΣΡ), 
αι! ἰο δ ΟὈἸ σαί οἢ δΔἰσοδὰν ᾿ποῦγγοα ἴῃ ζ0]8} ἰὴ 
δ ΤΠ δ κ- οοΥρ8 γονοὰ ἰο αοά. 

γεν. 18. ο νυδὶ]ϊς Ὀϑίοσϑθ [6 ἴδοϑ οὗ Θοᾶ 
ἔπ τ860 ει οὗ 1{79.---Τ ίῖο ἀοο8 οἱ τηθϑῃ {{16 
Ῥίουιβ νδὶὶς οὐ 19 (189 οἷον ἰπίογργοίοτβ), Ὀαὶ 
μὸ Ὀ νίηθ Ῥτγοίϑοίἰοῃ, 88 Ῥδ. ᾿ἰχὶΐ. 8 ()Ὀ9 Ῥοίϊο, 
Ἡομκβί., δ αἰ... Το Ἰἰχδς οὗ 1176 ΨΒΡ: Φοδῃ 
Ὑἱἱἱ, 12), οΥ 186 Ἰἰνίπρ (Ρε8. χχυϊ!. 18; οχυὶΐ. 9) 
ΣΩΘΔΏΒ ἴΠ6 ᾿ς δηά 118 ΣοΔ]πὶ πὰ οοπίχγαϑὲ ἰο {6 
τοδίηὶ οὗ ἀθαῖδ, δηὰ 8 ποὺ ἰο ὃθ Ἰἰμιϊιοὰ ἐο δ 
ΒΒ ἐκ αὺ οὗ ἰμἷθ ποτ]ὰ (ΗΠ υρ{6]4). 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΗΙΟΑΙ» 

1. ΤῊο ἀϊϑίγοββοβ ὙΔΙΟΝ Ὀ618}1 6 βοσυδῃὶ οὗ 
Αοἀ ἤτγοπι "πὲ ἸΆΔΥῪ ὍΘ ΘΑΒΙΪΥ δογηα διὰ δβυτοὶγ 
οὐεγοοπια ἰζ ΟἿΪΥ 73αϊλ ἰδ πιοὶ Βδίθῃ. ΕῸΣ θη, 
Βονν ριαπν 80 ΘΟΥ̓́ΘΡ (ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ ὃθ ἰδδὶ χαίμοῦ ἰοζο- 
πον, ἀουΐβθ ὁγαΐῳ Ῥὶδη8, μοϑιἰδὶθ ποὶ δί ογωσὶ 
ἀεεάξς, ἸΘῪ ὁ8 ΔΟΟΟΙΡ] 88 ποιἰηρ δραϊηδί ὑῃ9 
ἸΏ8ὴ ΠΟ δ ἰδίῃ σγοΐμσο τοἱίλ Οαοά, Ῥαὰῖβ 15 
εοηβάεηοο ἰὰ Οο᾽ 8 φοιοοῦ απὦ ργαοσέ, δμ ΟοΔ]πι}Υ͂ 
δη ΠΥΩΩΪΥ Τ611908 Ὁροὰ Οοα᾽ Β «οογά. αοά μ|}} 
ἀοὶ νον δία, δυῦ ἀοδίσου ἔδθθ. Εν (δ οἷγ πϑθ 
ἷθ "γαΐϊῳ δὰ Πεδὴ; ἰμ6 Ὑ οδπηοί σοοοπιρί δὴ σαὶ 
ἐβΟΥ͂ ΡΓΟΡΟδΘ, σδπηοὶ αὐεγέ ἩΠδὺ (ΠΟΥ 6 ΥΘ ἀγδτνῃ 
Ὅροι πο. Βιὶ Θοἀὰ ἄεερε Ηἰδ νοτὰ δπὰ οδϑυυὶθβ 
ουἱ ψιδὶ Ηθ δι85 ργοπιίδεά; ἰβογοΐογο Ηΐ8 ρ»γο- 
“πιδεὲ8 ΔΙῸ ἰ0 ὈΘΙΙΘΥΘΓΒ ἰμ6 ρίοασε οὗ ἰδμοὶν βδὶνδ- 
ἰλοη. 

2. ΜδὴγΥ Ὀοδδὶ οὗ ἐμοῖσ ποἀογϑίδηϊης ; βοῖηθ 
ἱπάϑοκ οὗἉ (ποὶν τὶ οκοάηοβα (Ῥ8. ᾿ἰϊ. 1), διὰ τυ ὶν 
ὍΡο ἱμοὶν σοῦγαξο δηα ἐπ οῖν ΡΟτΘΡ, ἐμ οἷν σῖσ 68 
δηὰ {ποὶν ρμοϑβί(ου, (μ6 τγογ]ὰ δηὰ ὑμὶν ἔγίθηαβ. 
Τῆῦυβ (Π6Υ υγσεὶ αοἀ δπὰ Ηΐ8 πψογὰ, δῃὰ ϑοόῖηο ἷπ 
οοηπίεί πἰιὰ ἰμο86 τὸ σοηΐοβθ αοὰ δπὰ Ηϊ 
ποτὰ. Τθυβ ἐμο ἰδίαν μδνο ΠΙΔΩΥ͂ ζξαγε, ΘΒΓΘΒ 
δηὰ ἰσΐδὶβ ἰῃ ἐμ σου] ἁ. Υοὺ βίησθ ἐμ 6Υ ᾿ἶνθ ποῖ 
ΟὨΪΥ ἰπ (ἢ 9 νου]ά, αὶ δὲ {8:0 θθπι9 {ἰπη9 ἐπ ΟΘοά, 
ἐμοὶν ζαϊίλ ουεγοοπιδα ἴοδν δὰ (89 ποῦ]ὰ (1 2Ζο η 
Υ. 4), δῃ!ὰ ὑμ60 δίγῖκ ἊΡ, ονϑὰ πῃ {116} ΒΟΥΓΟΎΒ, 
δϑοῆσε 07 τῳοϊοίπσ, ὶι ἢ ποῖ ΠΟῪ ργαΐδο α'οὐ δηὰ 
Ὀοδϑδὶ οὗ Ηἰἶδβ νονγὰ, ποῦ, 88 (80 Ρ᾽θάρο οὗ {ποὶν 

[5 ῬΕΙΌΟΝΏΟ: “Ηθ Κηονο δαὶ θα ἢ ἀδγ οἵ δ]19 ΜΡΟΘΟΓΚ, 
Φδοὴ ποοὸν ἰὼ πιο πὸ δρυπά θ})6] ἴ6τὶ ΘΔ} δῖίορ ἔμδὶ ἢ6 ἢ 
τδίκϑῃ, ΘΥ̓ΘΓῪ δέει ῆοθ ὮὉΥ Ἡμίο Ὧ6 Ὠὰ8 ὑὉΔ1 ἃ δί6 ἴοθ8,---Αἱὶ 
Βαγὸ ὕὈδο πυτουοτοῦ ὈΥ Ὠἰ6 Ηοδυθηὶν δοροσ. δα. ΠῸ ἴϑωσ 
δι ἢ 888 δυϑα, θη 8 ΘΥὁ 88 ὕΘΘ. ἴο Ὠϑανθῃ ἰπ 

δζ, [)48 [Ὰ]16 ἴο ἴδο ἃ, αοά 9 ἴο φάθ 
ἵποῖς 411 ἰη Ηἴἰες ὈοΊ 16, Ἀν, λον ἐδδὶ Ηο πὶ} ποῖὶο ἴμοαι ἢ 
ἰδ ὑοοκ."--Ο. Α. Β.) 



846 ΤῊ ΒΕΟΟΝΌ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙΔΜΙΗ͂, 

Βαϊγαίϊου, ἰβ ᾿ἰκον 150 89 7ουπααίίοη οὗ {μοὶ} ΘοΏ- 
βάοθποο δηὰ ἐἢο δουωγοθ οὗὁἨ ἰποὶτ Θομχζογί. 

8. ΤῸ ὈΘΙΊΟΥΘΣ ἀποιῦδ (ὺ αοα ποὲὶ ΟἿΪΥ δέέ8 
Αὐτὰ δηὰ }}}5 ἀΐδβέγοϑβϑ, Ὀαΐ 1Πκοἷ86 σαγέδ ἴοΣ ἰδ 9 
“πη οὗ Ἠἷα ᾿ἰἶο δὰ ποϊΐασο, ἐμαὶ Ηο ἰδυϑ 
Θουηίβ ἷβ Βί6}8 δηἃ ἀδγβ, 60]]6οἱ8 ἷ8 683, 
ἩΓῚῸΒ ἄνα Β15 δοίϊομβ δηὰ ᾿ΐβ οἴ δδίουθβ. Ηθ 
ἄποιοο Ἰἰκονΐδο ἰμαὶ (μἷβ αἰνίηθ φνπραίλν ἰδ ποὶ 
ΙΩΘΡΟΙΥ ὈΘ]ιο] ἀΐπρ ΟΡ Ρἰἰγίης, Ὀὰϊ βΒῆονβ ἐἰ8ο 
διὰ εαἰἱοϑίδ 1186]7 ὉΥ δοίυ 8] αδείείασποο, 80 ἐμπδὲ ἰἱ 
ΤΩΔΥ͂ ὍΘ Β06 ἰδαὺ Οοα ὦ «οἷ λὲπι. Απὰ ἐδπ8 
Καονίθαρε δ ποὺ ᾿ΠΟΓΘΙΥ γοοοχοϊτίου, Βαϊ 8 οοη- 
οἱοίίοη {εἰ 9 ἔἴἴ. 1ὺ ΘΧΡΥΟΒ865 1.56] 88 Βιοῖ ἴῃ 
186 ἀδγ οἵ ἰγουδ]θ 88 φγαψδρ ἴου ἀοὐ᾽Β 9, 89 
οοπ εδδίοη, οὗ αοἀ δὰ Ηἰἷβ πορὰ, 88 σοῖσε 97 ἰλαπκο- 
σίυίϊπσ ἴον (80 ποὶρ Ῥγθ- δυρροδβοϑά 88 οογίδὶπ, δὰ 
ὲθ φίγεησίλοηεα απὰ οηἰυεποα ὌΥ ΘΥΘΟΥῪ αἰγὶ ὁΧ- 
δἰ τοι οὗὨ χταοθ ἰο {0 ΒΟΡΟ οὗ ἃ ὙΑΙΚ ἱπ ἐδο 
ἐξσλέ 97 ἐγ. 

ἩΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

1 αοὰ ἴδ 7ογν ὧδ, το σδῃ ὃθ ασαΐπεέ ι.3---1 ἰδ 
οίίοΣ ἰο [4}} ἰπίο 86 δπὰβ οὗὁἩ οὐ ἰδ οὗ ππεη. 
--ΚΗΙὸ γδο ἀερεπάξς ουἱἱ ἀοἀ νἱ}} ποὶ ζαἰ; διὰ Ηδ 
Ψ80 ἐγωδίς ἴῃ (80 ὩΤρογάὰ οὗ αἀοα ν1}} τ τσ μοτο- 
τὶ! ἰο δοαδί.--- οὐ] δὲ ἐμοὰ ταῖς ἴῃ ἐπο ζέσλέ 
οΥ ἐν, ὑθὰ τοῖν ρου Οοαὐ δηὰ Ηἱΐβ τοογά.---ὅ0ἀ 
πὶ 8] ΤὨΐθ ἰ6 ἰδ τοαίολιοροτά οὗ {86 γΐίουδβ.--- 
δαν ποῖ, ΟἿΪΥ δοίίξευοί οι τουδὶ οἱ 6 Ὁ ΘΧΡρΘ- 
Το 806 ὑδθ σγαοα ΟΥ {89 τὩοραίλ οὗ αοὰἂ; πδδὶ γοῦ 
εἰδὴ τ 1}} Ὁθ ασίνϑῃ γου.---ΤῊ0 Εἰ σθοΣ (6 υπροῦ γ 
δτο ἰποὰ, [λ6 ἀθορον "ὙὉ}}} Ὀ6 861} {8}}; ἕον αἀοὐ 
ἷθ. ἃ τἰχμίθουβ ᾿σιραγαδν.--- ον λορα διὰ ζεαγ 
ΤΩΘΥ͂ Ὀ6 ἰοχοῖδοσ ἴῃ (80 ΒδΙηΘ ποδτί.--- 8) 9 ὀοοώγασε 
οὗ δῖ 8 ἃ ὙΘΣῪ αἰ οχουὶ δἰ ὕσοισι ἰ80 ἀεῆαποθ 
οὗ ῥσϊάθ. 

ΞΤΑΒΚΕ: Τὴ6 νᾶ γ8 οὗ αοα οΟΥὟΘη ΔΡῬΘδΣ ἰο ἰδ 
ΣΘΆΒΟΙ ἰο ὃθ ΘΕ ΙΓΟΙΥ διραϊηϑί ποῖ ῬΌΤΡΟΒΟ; Ὀυΐ 
γοῖ {800 ΔΓΘ ΒΟΙΥ δὰ ροοᾶ 88 {10 185:10 ΒΙΟΥΤΒ.--- 

. 

--.---.-.--- ΡΠ...  ...τττττὕ 9.0}... τ6ὉὍὕὕ0ἃΝἍὕὃῷ2ὋὦὍὃΠθοΘοσ06ῳ0ὃ΄τττππΠπ...0.ΨὺὕὖῷἋἁὠὦ7δ τσ τοὔτὰῷἊΎῦ τ ττὉϑῦὄῸΠΌὕῸΠΠ0 λυ ..θ0ΧΚΧ(ῳ(δ᾽οαττ τ...........ττ͵ἕ;ἷἕσγξοει ὕι τ τ τ τ ..----------ἰὲ΄. 

(οὐ ξγΥϑοθ ἰβ ἃ ταϊ ιν Ῥσοίθοι ομ δηὰ 8 Ῥονγοῦ- 
ζὰ] τοὐεἰχαίοι οὗ ΘΥ̓ΘΡΥ͂ 6Γ088.---ΗΟΡ6 18 {μ0 μο]ά- 
ΘῺ ἰΓϑδϑΌσο δὰ ἰ}:0 που δδί δαί διζαϊ δῦ 8}} δα νυ. 
-- οὐ Β πη 8}}}0]0 νοτγτὰ δηά 8. Ὀδ]ἱονίης ἰγιιϑί 
ἐμποσοῖΐῃ 8:.ὁ ἱμδορδγδΌΥ πηϊθὰ ἱἰοχοίμογ.---Αα 

Θουιηΐθηδῃοθ τηοϊδίοηθαὰ τὶ (ἢ ἐθ8 78 18 ΣΟ} ΤΏΟΓΘ 
Ὀοδυ ἃ] δὰ ὩΟὉ]9 Ὀδέοτο αοἂ ἰμδὴ δ Ὡθοὶς 
οονογοὰ τὶ ρθασ]θ δ ἃ δ γ8 τὶς (89 τηοπ Ῥχθ- 
οἷουβ 6 γ0}5.---ϑ΄ἴποθ (19 σοοάπο88β οὗ Θοα ἰ8 δο- 
εἶνο, Οὔν ὑπδηϊκορινίηρ πιυϑί Εἰς νγῖ86 Ὀ6 δοίγθ. 

ΒΙΕΟΒΕ: Εοδν 8 ΟΥΪἱ ΟἿΪΥ θη 1 ἀοδίσουδ 
89 ποτὰ οΥὮ οὐ ἴον π5.-- ΑΙΗΙΝΟΕΒ: ΤῈ ΤΠ ΟΓΤΟΥ͂ 
οὗ αοὰἂ [5 ἐδ) νν}] οὗ βαϊναϊίοι ὕγοιι τοι θανϊὰ 
ἄγαν ἐπ 4}} μιὶθ ἰσγου ῦ]68.---ΠοΙῦυσκ: θδγνὶὰ 
ἐμ ηἶκα οὗ δοῃβ8 οὗὁἉ ρῬγδὶβθ ὙἘ11|σὲ πιὸ 8.11} βίῃρβ 18- 
τηθηἰ δ 0}8, οΟὗἨ ΥΟῪΒ οὗ ὑπαηκοαίνϊης ἩΔ11δὲ γοῖ 
Ῥτγαγίπρ. --ΟΥΕΝΤΗΒΕ: ΕΟΤΥ δάνδῃοο ἴῃ βδιηοὶϊ- 
δοδιίοι 18 δὴ δ αἰ ἱομδὶ σου νηπίου ἰδὲ αοά ἐκ 
ψὶιἢ τ. 

[Ματτ. ἩΒΝΒΥ: ΑΒ τὸ τηῦδὲ ποῖ ἐγαεὶ ἰο δῇ 
δύτὰ οὗ Βοθὴ πι68 ἰὑ ἷβ δηχεροὰ [ὉΡ 8, 80 ἯΘ 
ταυδὺ ποὶ Ὀ0 αὐγαϊὰά οὗ δὴ δι οὗ 198} τβθῃ ἰΐ ἷβ 
βιγοϊοιϑὰ οι διχδίηδὶ υ8.---Ὑοἀ ᾿85 6 Ὀοὶ(]9 δηὰ 
ἃ Ῥοοῖὶς ΤὉΣ Ηἰβ ῬθΟρ]6᾽8 ἐθ8τ8," ὈοΐΒ ἰμ080 [Ὁ 
ἘθοΙν βῃὴβ διὰ ἐδοβθ 0} (δποὶν δὶ οἰΐοι8.---ὁο 
ὙΪἿ} οοταΐογὶ Ηΐ8 Ῥθορὶο δοοογάϊηρ ἐο ἐμ6 ἰἰτὴθ 
ἩΒοΣοΐ ΗἨθ 888 δῇϊίοίεα ὑπ θπι, δὰ κσὶγο ἰο ἰδότὰ 
ἰ0 ΤΘῸΒΡ ἴῃ 0Υ νῶῆο δονγοὰ ἴῃ ἰθασβ. Ἧι τῶϑ 
ΒΟΥ ἃ ἰ08} ὙΠ ΘΟΙΩΘ ὌὉΡ ἃ Ρ681].--- ΒΘ γὖὸ 
εἶντο ογϑᾶϊέ ὑο 8 ᾿Ω8}᾽8 11}, τγὸ ΒΟΏΟΣ δἷτ ἰδὲ 
τον ϊ. 8ο θη τὸ ἀο δηὰ δυο ὕος ἀοὰ ἴῃ 
ἃ ἀορθῃηᾶάθῃοθ Προ Ἠΐβ Ῥγοζηΐδο, ποὶ βἰδρχοσίπς 
αἱ ἱΐ, νὸ κὶνο ζίοσγ ἰο Θοὐ, τϑ ἰδῶ Ηἰἷδ ποσὰ, 
διὰ βὸ ρἷγο ῥγαΐδο ἰο Ηΐῃ.-- -ΒΑΈΝΕΒ: Κεαγ ἰδ 
00η6 οὗ μο89 (ἰηκ8 ἀοδί χαϑὰ (0 τρ8 9 8 ἴδοϊ (δὲ 
Ἧ6 πεεά ἃ ἀοἀ δηὰ ἰο ἰοδὰ πὸ ἰο Ηΐ Ὑ8 θη 'ΜΘὸ 
τοδ]ῖσο ἐμαὺ τγὸ ΔΥΘ ΠῸ ΡΟΥΤΘΡ ἰ0 ΒΑΥ͂Θ ΟὙΣΒΟΙΥΘ5 
ἴγοιι ρομάϊΐηςς ἀδηρ678.---Ἴἰ ἱΒ ἃ φορὰ χηαχὶτα 
ὙΠ} ὙΥ ΒῚΟ ἢ ἰο 40 ἰηὶο ἃ ψου]Ἱά οὗ ἀδῆροῦ; 8 ροοά 
ταχίστη ἴ0 30 ἰὸ 8686 ΜΙ; ἃ ζοοὰ τηδχΐπὶ ἷἱὰ 8 
βίοσῃι; 8 βορὰ τοδχίτι ἰὼ ἀβηρον οα (89 ἰαπὰ ; 8 
ξοοά τιαχὶπὶ ΤμΠ98 ἯΘ 8.6 δίοϊς; 8 κοοὰ το χῖτα 
ἩΒΘΏ τὸ ὑδπΐπκ οὗὁἨ ἀοδί δπὰ {89 Ἰἡυάφιηοηί,--- 
« Ἰσλαΐ ἐἕρι6 7 απι αὐγαϊά, 7 εοἱϊξ ἐσιιϑί ἱπ ΤΆΑξο.," -- 
ΞΡΟΒΟΒΟΝ: [ὑ 8 ἃ Ὀϊοδϑθὰ ἴθ δσ ὙΒοΣ ασΐγο 8 τ|8 
ἰο ἰγυπὶ.---Οοὐ ΠΟ] 108 18 (0 ῬΓΑΥ͂; ἯὙΘ ΟΥΥ ἰδ 
δηρυΐϊδὶι οὗ οασί ; Ηδθ ἴἰϑασγα, Ηθ δοίβ: {8.6 ΘΠΘΤΩΥ͂ 
8 ἰυγηοᾶὰ ὈδΔοκὶ Ἡαὶ ἰγγοδίϑί ὈΪθΘ δυι ΠΟΥ 18 
{π18 νι οἢ τῖμβ {86 ὈΔι010 88 ΘοοΏ 88 ἰΐ8 σοροχί 
ἷθ Βθδ͵χὰ.-Ὁ. Α. Β.] 

ῬΒΑΙΜ 1.011. 

70 ἰλὲ ολίε Μωδιοίαη, 41-ἰαδολίς, ἈΠολίατι 977 Ῥαυϊά, τολοη λ6 Πεά ὕγοπι ϑαιῖ ἐπ ἐλ οαθέ. 

ΒΘ τη ΓΟ 1 απο τω6, Ὁ αοά, ὃ6 τηϑγοὶ}] ἀπἴο ΤῺ : 
ΕῸΓ ΤΩΥ͂ 500] ὑγχυβίοί ἰῃ (μ66 
Ὑ68, ἴῃ [λ6 Βῃδβαον οὗ (ὮΥ τϊΩρΒ ὙΠ Ι]ΔΚΘ ΠΩ τοῆιρο, 
Ὁμ] ἐΐόβο οδ] τα 68 θ6 ονογρϑβϑί. 

2 1 νὶ}} οΥΥ̓͂ απο αοά τηοβὶ Βϊρἢ ; 
ὕμιο Οοά ἐμεῦ ρεοτίοσιλοί αἱ ἐλώισϑ ΟΣ τλ0». 
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8 Ηθ 588}] βοηὰ ἴτοιη ἤϑδύθῃ, 8η4 βᾶ 6 ση6, 
Ῥγηοτι ἴ.6 Τϑργοόϑοὴ οὗ Ἀἷπὶ {πᾶ που] βυγα] ] 0 τὰ9 ὰρ. δῇ. 
(οα 88}8}} βεμα ἔοσί ἢ ἢΪ8 ΠΟΥ δπὰ δ18 ἐγ ἢ, 

4 ΜΥ μοὺ] ὦ δυηοηρ 1015 : 
Απα 1 Ἰ16 ὀυεπ απιοηφ ἰΒθῖὰ {μ8ὲ 86 βού οῃ. γο, 
ὐόη τ. 6 Βοη8 οὗ τβϑῃ, ὙΒΟβ86 ἐθϑίῃ αγὸ ΒΡΘΔΙΒ 84 ΔΥΓΟΎ, 
Απά {δΠοῖγ ἰοηριιθ ἃ Βῃδγρ βινοσχα, 

ὃ Βο δου οχαϊίθᾶ, Ο αοά, δῦονϑ ἴῃ ὨΘΑΥΘἢΒ ; 
[δέ [ΒΥ ΦΊΟΥΥ δ ΔθονΘ 81] (μ οδυίὶ. 

6 ΤΆΘΥ Βᾶνθ Ἰβ κνϑον ὃ ποῦ [ῸΓΣ ΤΩΥ̓ δίξερθ; 
ΝΥ βοὰ] ἱβ Ὀονοὰ ον : 
ΤΏΘΥ ἢδγθ αἰρροα ἃ ρὶῦ ὈΘΌΓΘ τὰ6, 
[ηἴο [86 ταϊαάβὲ ἩΒΟΥΘΟΥ (ΒΟΥ ἃτθ [116 ἐλδηιδοῖυοβ. 6]. ΄ 

Ἱ ΜΥ Βοασί 1β ἄχοά, Ο αοά, ταῦ οατί ἰΒ ἢχοα: 
Ι τι} βἰηρ δπὰ ρὶνγϑ ῥγαῖβο. 

8 ΑνΔ ΚΕ Ὁ, ΓΩΥ͂ ΊΟΥΥ ; ΑἸ ΔΚΚΘ ΡὈΒΔΙΓΟΥΥ δηά ΠδΙΡ: 
1 πιγδοί 111 ἀακθ ΘΆΣ]Υ. 

9 1 ψ1}} ὑγϑῖβο ἔμοο, Ο 1.0 ΒΡ, διποηρ (6 ΡΘΟΡΙΘ: 
1 ν}} δίπρ υπΐο {Π66 δυγοηρ {Π6 παίίοῃβ. 

10 ΕῸΓ ΠΥ ΤΔΘΙΟΥ͂ ὦ ρτοδί ὑπο {86 ΒΘΑΎΘΏΒ, 
Απὰ ἸῈΥ ἐγυΐα υπῖο {Π6 οἱουάβ. 

11 Βο ἰμοὰ χα! θά, Ο αοά, δῦονγο {μι θαυ: 
κε (ὉΥ σἰουῦ δ6 δον 811 [Π9 Θασίι. 

ἘΧΈΕΟΣΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1τὸ ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.--- ΕΟΥΡ ἰδ9 
{16 δορ. ἱπιγοἀδυοιίοῃ, 2 12 διὰ ἢ 8. Το το- 
Ῥειϊεου οὗὁἩὨ 16 θδπιθ Υθ 786, Υογ8. ὅ δηᾶ 10, ἀϊ- 
γίὰο8 86 ῬϑΑ]πὶ ἰπίο ὑγσὸ βαϊνοθ0 ἴη ἐμθ ἄτγϑι 
μΔ1}7 (89 ἀορα 97 92αἰἰὰ, ἴῃ ὑμ9 θῶ διὰ βυσθ λείρ 
οΓ Οοά, οαἱ οὗ στοαὶ ρμογὶξ 9, ἐὲ οοοδβιοποα Ὦγ 
Υἱοΐεηι τηθη, τ σὰ ΠΟΡΘ ἰ8 Ὀαβοὰ οἡ δχρεγίδηςσ, 
ἀϑοϊδγοδ 1861} ἰπ (Π6 »γαψεῦ 707 πὶ ΘΧ ἰ ὈΪ 10 Ὼ5 
οὗ ὈϊνίὨ6 στγασε, τ ΠΘΓΘΌΥ ἴδ9 ἐγωΐ δηὰ ἐμ6 ἰγιδὺ- 
ποτ] 689 οὗἩὨ αοἀ ΤΩᾺΥῪ ὃθ δοίιι4}}Υ Ῥγουθὰ, [1}ἢ 
ἰδὸ ἰδδὶ 8] οὔ ὑπὸ Ῥβδ]τα, δου ἃ βμῃογί ἀθβοτὶρ- 
ἔἶοα οὗἩἨ ΤΠ δῆαγας Ὑ πο ἑυτηοά ουἵ ἰο ἐδο σι 
{ εδ6 ἐποηπῖεα ἰμοιηβοῖγοβ, {86 οσγίαϊπίν 97 υἱοίοτν 
ΟΣΡΓΟΒΑΘδ ἰ18617 ἰῃ δὴ ἐχλογέαίζίοη οὔ ἷβ ον βουὶ 
0 ργαΐε οὐ ἴῃ ἱμὸ ψοὶθ νου] οἢ δοοουηὶ οἴ 
θοἀ᾽8 τενείαίοπ οὗὨ Ηἰπιδεῖ ἱπ Ηΐ8 φίοσγ. ΤᾺΘ 
Ταβοιῃδίδηοοδ ΥΪ οἶμον θανὶαϊο Ρ 816 πῦ- 
ἸΠΘΓΟΌΒ; τ]ὰ α. Υἱΐ.., οὐ ΟὨΪΥ ἴῃ ἐμ σοι ραῦίβοι 
οὗ δηοιηΐοα ἩΪῈῺ ἸἸΟΏ 8, τ οι 1ἰκονγὶβο ΟΟΟΌΓΒ ἰῃ 
Ῥε χ, χχὶϊ., [νἱϊϊ., αὶ δὲ ἐμ βδιηθ ἰΐτὴϑ ἰῃ ἐμ ἀο- 
εἰξηλιίοη οὗὁὨ {μ δοιὰ] 88 ἸΟῪ ἱπ 89 ἢχαγο οὗ 
ἰδο γἱϊ; τὶ Ρα. χχίϊ., ἰπὰ (δο τοΐβσθῃηοθ ἰὸ ἐδ9 
Ῥτοοίδιπδιϊοη οὗὁὨ ἰμ9 δοὶβδ οὗ αοὰ διηοὴρ 811} π- 
ὥοπε; πίιἢ ΡΒ. χχχυὶ., ἴῃ ὑμοὸ πἰἀΐπρς πᾶν ἐδο 
νίδε οἵ Θοἀ δηὰ 89 οοπιρασίβοη οὗἉ ρτδοθ δὰ 
ἔγπῖ πὶ {80 Βοϊκαὶ οὗἩὨ Βοδυθῃ; τὶ ΡΒ. 1ν]., 
ἰδ (Π0 οροπίπρ ψΟΣὰΒ δηὰ [89 δἰ πὶ ϊδν ΟΣ ΡΥ Βδί 05 
ἴον Ροιβοσαοῦ ἢ τ ΡΒ. Ἰϊδ., ἴῃ ἐμ9 γροοίΐσαὶ] 
ΝΟΤᾺ [0 (1π668 οὗ χυΐῃ, δηἃὰ δὲ 6 βϑιηθ ἰπηθ 
ἘΠῚ Ῥε8. Ἰν., Ἰἰχ, δπὰ Ἰχίν., ἰπ ἐμ ἤμχατο οὗ 
ἴδο δἐνοτὰ οὗἩ ἰὴ9 ἰοηραθ, τιΐϊοῖ ἰῃ ΡΒ. οχχ. ἰδ 

Φ Γς Ρρα 0) ὯΦ 8 δοείοα οὔ ἰὮγοο Ῥβοίτωδ Ἰ 
Ἀπ᾿ Αἱ τί τ αἰεὶ Πα νο ΑἹ τα Ια μα ΤΝΕΙΣ πο ψ τ τὰ 

οοτηρατοᾶ τὶν ΔΥΤΟῪΒ 85 Β6ΤῸ ἐδο ἐθοίῃβ. Β6- 
ϑροοίληρ 15 τοϊαϊίοη ἰο Ῥδ. οΥἱϊ., Β60 ἐδ 9 Ἔχ Ὁ ]8ῃ8- 
ἰἴομα ἴθοτθ. Τὴθ δ ρῃδίϊο σοροιϊ οι οὗἉ {9 
Β8Π10 ῬΟΓα ἴῃ ὙΘΤΒ. 1, 8, 7, 8, ἰΒ Ροου αν ἰο (δὲ 
Ῥβαυ, ο σϑπποῖ ἀοοϊάθ μοί ἐν 9 ΟΑΥΘ 
τη η 0 η64 ἰπ ὑδ9 {1110 ἐβ (8:6 ὁπ6 τπιθῃἰϊοποὰ ἰη 1 
ϑδιι. Χχχὶϊ. 88 ἰδὸ οἂτθ οὗἢἨ Ααυ] δῖ, ΟΣ ἰδμδὲ 
Βιιυδλίοα Ὀγ {89 Βδοθροοίθθ ὑρὸὰ ἰπ0 ΑἸἹρίπθϑ 
Βεῖϊχσιια οὗ Βηροάϊ. Τθοθ80 ΟΑΥ̓ΟΒ ΓΘ ὨΠΠΙΘΓΟΙΒ 
ἴῃ [89 Ἰἰπιθϑίοπϑ δηἃ σα] ς τηουπίδίηθ, πὰ 8 γ9 
οἴϊδη οὗ σγϑαὶ ὀχίθηὐ δῃὰ δύο β(}}} {μ:9ὸ δἰ ἀϊηρ- 
Ρίασοδ οὗ ζυρί νοι (ΒΟ πϑοη Β ΒΙΡ. ΒΘ Βθασ ἢ 68, 
γοὶ. 1. Ῥ. 600). 

ϑιν. 1. ον. 1. Εῖαβ βουρῆξ τοΐπρο τ ὶῖὰ 
ΤΗ66.---Το Ῥονίδοι, νϑὶσὰ 18 ἐπηρογίδηϊ ἴῸ᾽ 189 
Β62580, πη ἀἰδιϊποίίο ἔγοτη ἰδ 9 ἱτηρογίθοί οὐ (ἢ 9 
Β8110 ΟΡ ἴῃ {86 ποχὺ Ἰἴηε, 18 ονου]οοκοὰ ὮΥ 
ΤΩΔΏΥ ἱπιουργοίοσβ [80 Α. Υ.], δ᾽ δουρὶ οχ- 
Ῥγοδβϑὰ ὈΥ {89 ΤΊΟΡΘ δηοίοηΐ ὁπῸ8 (ΟΠ α]α., 79- 
ΤοΙ0, ΕἸδιηΐη., ΟΔ] Υ1η}), Δπα ΟΧΡΥΘΒΒΙΥ͂ τηδὰ6 ὑγο- 
τηἷηθηῦ Ὁ ὕ7͵οποιηδ.---[1 [89 δβδᾶον οὗ ΤΥ 
ὙΠ 68.---ΟΓΟΤΤΏΘ : “6 Τ}ἷ8 ὀχ οαΠΡῚΥ δ σι κίε ς 
πη ρ9 ΠΙΘΥ͂ ΒΑΥ͂Θ ὈΘΘῺ Βυρροδίοἀ ὈΥ ΠΘΟΓΪΘΡΟΠΟΙΩΥ͂ 
χχχὶϊ. 11, 8600 ΔΌΟΥΘ Οἢ δ. χυϊὶ. 8. 5111 τοσϑ 
ἰθπ 6 ἱβ (μο Ν. Ὁ, ἄρυτο, Μαίι. χχὶϊὶ, 87. Ὁο- 
᾿σΣβοι : “ἼὯ8ὸ βῃδαϊηρ οὗἩ αο0α᾽ 5 νίηρβ 18 89 
Ῥτοὐθούϊοῃ οὗ Ηἰδβ βοῖϊ, βιυγοοὶ Ιουο δηὰ ἐμ βῃδάον 
οὔ Ηἰδ νη ρβ 8 (Π6 χοΐγοδῃϊηρ, ὑσαβιίηρς σοτηΐοτι 
οοημποοῖθα ψυἱ τ (μι ἷ8 Ῥτγοίοθοίΐοα. [Ι͂ἢ {πὶ8 βιδάον 

4 ᾿αρλωμοῳ ς 4 ῬΟΓΏΔΡΘ ἔδογ9 [6 πο ρ' ΙΏΟΥΘ ΤΟΙ ΔΙ ἐδ Ὁ 9 
ἴῃ 109 Ῥβδίηιδ, ἐμϑη [816 ουϑῖ- Γθοσγί ας ΟΧΡγοδβίοῃ οἵ ἃ ἴθι" 
ἀοΓ ῬΡΟΓΒΟΏΔ]) αὔϑοίίουι οἱ {116 ρασγί οἵ 109 βδογοά ροοίβ ἐο θὰ, 
ΤΌθΓο [8 πο ρβγ8}}]6] ἕο ἐμ ἢ [16 Ὑ80]9 γῦρο οὗ μοδίμοῃ 
Ἰογδίαγο. Μοηδίοσα ἰο ὕὉθ ἴδασοά δῃῃὰ ργοριεἰδεοὰ ᾿σόσὸ [86 
ἀοἰεἰθα οὗἠἨ Ῥαρδηίομ, θα τμθβδὲ ποδίῃθη οΥῸΣ Ἰυγοὰ δἰ ρκοάΐ 
ἘΠ6 δροϊῃϑοϑὶβ οἵ σϑδῃ β᾽ υδῖδ ΘΟ] ἃ ΟἿΪΥ ᾿γοάθοθ 8 ΟΣΒΙ 
οἵ φΦ0ι ὙΠ} γ δηὰ θαι," --Ο. 4.8. 



848 ἸΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙ ΜΗ. 

ἐμο γοοί (868 δἷ8Β τοΐυχο δραΐπ δ Ὀϑίογο, υ8{}}}} ““ ἤγοιι ἐμ ἄγεί οὗἩὨ ἐβοβθ Ὑδ0 διοτέ δχαδαϊηβέ τι" 
ΓΉΠ, (μαι ἴΒ ἰο βαύ, ὑἱ89ὸ συΐϊμπουβ ἀϑῆρος Μοὶ 

ἐνγοδίθηβ ἢ ἷπι Ρ88868 ὈΥ͂, »γϑίοτιοεγίέ (ΘΟ Ρ. ἴδ8. 
χχυΐ. 20, ἀπὰ ἴῸ} ἐῃ9 σπαέέηασε πωπιεγὶ χ. 10, 6ὁ- 
Βοηΐυϑ, ᾧ 147 αἅ.) Νοί δ8 17 9 πουϊὰ ποὶ {μθῃ 
πορα (μ6 Ὀϊγίπθ Ῥσγοίθοιου ΒΗΥ͂ ΙΠΟΓ6, Ὀαὺ ΠΟΥ 
0 760158 ἈἰπηΕ6]7 ΘΒΡ6 ΟἾΔ ἢ ὨΘΘΑΥ͂, δὰ ἐμογϑίουο 
.εἷῖθ ᾶτϑβιί δἷτὰ ἴα 6 Ὀγᾶγο, υἱοίουϊουδ ὁπ ἀυΣϑηο0 
οὗἩἨ [89 βυδοτὶηχθ τΒΙΘῺ ΒΟΥ͂ΟΣ ΟΥ̓́ΣΣ δ1η.᾽" --Ὁ. 
Α. Β. 
πεῖπ γον. 32. ο δοοομηρ  ἐδθῖ οοπ- 

οϑσῃΐπβ [19.---Ἴς 15 ὈΘΙΓΟΡ (0 ΒΟΡΡΙΥ: ΗἰΒ8 ρμυγ- 
ΡοΒ68, ἰμπη: ΗΪ8 τ ΟΥ̓ (Κὶπλ6}11), ΟΡ: Ηΐ5 Ῥτγο- 
ΤηἾ808 (Ομ γ]Π}), οσ ἰηἀθθα : Τὰ Υ̓ 1566 (ΕἸΔιλίη.), 
ΟΥ ἢ ΤΥ ἀπαοτίδκίηρβ (Βοϑθηπι., θ6 οἰἰ6). ΕΌΓ 
βίποϑ 6 οὈ͵οοῦ ἰΒ ποὺ τηδηςομθά, τγὁ ταιϑὲ ποὶ 
ΒΌΡΡΙΥ δὴ δοίυαὶ Ἰἰυιαἰίου οὗἁ ἱΐ, θὰ ΟὨΪΥ 8 
ΘΟ ΡΓ Ομ ηβῖνο βοηθτδὶ ἰθση. Τθογθ 18 π0 Τθᾶ- 
ΒΟ ἴοτ {16 ἰγδῃβιαἰΐου : τ! 0 ΙΔΔΚ68 8ὴ ϑῃὰ οὗ 
ΤΗΥ͂ ΒΟΓΓΟῊ ([00}}6}}, ΟΥ 0 ΓοβαΣγ Ἴ. 85 189 

Βδδῃθ ὙΠ (86 γοϊαίθὰ γοοί, 213.:ε 9 ἰδ σὰ 
Ὀοποίδοί ον" (Βερίυαρίηι, ΕτναἸά, ΗἸ σὶρ, ΗΠ υρ[οϊά, 
[Ῥογονγ67})}.. δ. οΟχχχυϊὶ. ὃ αἴοτἀβ 8 Ῥδγβ]}]οὶ 
ψἱοῖ οχρίαἰῃΒ {818 618189. 

γον. 8. Ηδ Ὑ1}1 δβοπᾶ ἔσοσῃε ἢθδνθῇ.--- Τ}}}5 
ἸΠκονσί89 ἀοθ8 ποῖ πθϑὰ ἰο Βᾶῦθ δῃῦ ϑρϑοὶδο οὗ- 
7οοὐ Βυρρ)οά, ποῖον: Ηΐδ δῦπὶ (θουΐϊ. χχχίςὶ. 
27), ποῦ : Ηἰβ Βαμα (Ῥβ. χυϊἱὶϊ. 16; οσῖϊν. 7), 
ΟΡ: ΗΪδ Βεὶρ (8. χχ. 2) ; Βοὺ ἔγοπι {πὸ 90] 10 γ- 
ἰπῷ οἴαυβο: ΗΪ8 στδοθ δῃὰ ἰγαίῃβ. Τ86 βίῃ ρον ἴ8 
8156 64 δἱ {πὸ Ὀορσίπηΐης τὶ 186 ,αοέ ἐλαὲ: ἵἴ 
{818 18 ϑυγΓο, ἢ9 845 ζοοά πνὰγβ ὙΓῺῸ [86 εσλαΐ 
(Ηϑηροίθη θοῦ). ΤΤ8ὸ δαἀάαϊιομ δὶ ΟΡ Β : “ἿΓΟΙι 
Ἀθάνθη,᾿ κἶνο {89 ἰάοα οὔ α ποπάονγἧαϊ, Οσίγϑου- 
αἰπατ ἀ6᾽ σϑγϑηο9 (Ὁ ] ν]η) .--- ἘΣΘ ΣΘΡΩΟΘΟ ΒΘ 
ὍΟ δΒηῃΟΣίβ δὲ 1190.---Τὸ τοραγὰ {18 οἰδι8ϑθ 88 
ἃ βίπηρὶο οοπίϊπααίΐ οι πα ἐμπογοίοσο 8 βίδιϊοτηοπὶ 
οὗ δὴ δοίϊου οὗ ἀοάξξῆο ρῖνϑϑ ΠΥ Ῥϑυγδβοουῖϊου ἰο 
βδπιθ (ἰδ δποϊθηΐ τοσβίοηβ, Κίμμοιὶ, ΕἸατηϊηΐυ, 
Ἐππ314), ἰδ 88 ν6}} δρδίῃϑὺ ἐμ 6 Ῥ8γ8}}61 ρδββαρβο, 
Ῥμβ. χὶϊὶ. 10; χὶΐγν. 16: ἵν. 12, δι; ἵνὶ. δ᾽; 1ἰχ. 7, 
88 δρδίηδὶ ἰπθ σοπίοχί, τδἱὶοῖ Ἰολάβ, Ὁ {89 
σμδηζο οὗἩἉ νογὰ δῃὰ ἰδ οἷοβθ ἀοβογί ρίΐοῃ, νου. 
4, ἰο ἃ ΓΟΡΓΟΔΟῺ »γοοσδεάϊπρ ἤγοπι ἰλ6 ἐπεηιθα. ΤΒαὶ 
(80 οὈ͵θοὶ οὗ {10 ΓΘρΡΓΟΔΟ. σϑηποί Ὀ0θ ΒΕΥΘ 88 
ΒοΙηΘ ἾΠ168 ΘἸβονσίιθγο, αοα (Οοοο., θ9 ο((9), 18 
ΒΏΟ ὉΥ ἰῃ9 ρσγαιμπδι1 681 οοπδίγυοιΐοη, τοὶ 
ἀοθβ ποὶ δ.]ο"ν οὗἩὨ μ6 δοσορίδῃοθ οὗ ἃ χοζαίυϑ 
οἰαμδε. Τ9 δσοθηίβ ἰηἀοοά ροΐπι ἰο ἃ οἶαυδο ἀ6- 
Ῥοαάθοηΐ ὑροῦ ἰδ Ῥγϑοοράϊηρ, οὔθ; Ὀυΐ ἐδμὶθ οδῃ 
ΟὨΪΥ ὃ6 ἃ ἡψροίλοείδ, Βο ὑμδὺ τυῦ ανθ (0 ΒΌΡΡΪΥ 8 
Ραγίϊοῖθ (Αθθη Εσγα, ἀϑῖοσ, δῃὰ πιοϑὺ ἰμίθγργο- 
10γ8). ϑ΄ποο, μΒονουον, ἴῃ {818 ὁ886 80 ἐπιρθγ- 
ἴοοί του ]]α Ὅδο οχρθϑοιθά, γγθ πιυϑὲ, ἰὼ ΟΣ ον ἰ0 6χ- 
Ῥἰδίη τῦϊὰ σγαιηιηδίϊο8.} Δοσυγδοῦ, χοραγὰ ἐμ9 
οἶδυβθ 8ἃ8 8 ραγεπίλεδίδ, ὀΘχρὶ αἰηΐηρ {89 Βἰἐπαἰΐοι, 
ὙΠῺῈ ὁ βοϊδι, 85 Ῥβ. ἷγ. 206. Εῦβιον πψυυϊὰ γϑ- 
ΤΩΟΥ͂Θ ἰὑ (ο ὑμο οἷο86 οὗὨ ἐμ τϑῦβθ. ΤῸ οοπηοοΐ ἰὲ 
τ [μ6 [0] οί ηρ οἸδα5θ, ἐμ 8 τηακίηρ 16 4 Βγ- 
Ῥοἰμοίἑοαϊ! δηἰθσθάθηϊ: βυρροδίης ἐμαὶ Ἠθ χϑ- 
Ῥτοδο θα (})611}186}}}, θαυ! γ08 ποὶ οἷν ἐμαὶ ἐμ9 
ΔΟΟΘηΒ Ββιιουϊά Ὀ6 αἸίογϑαὰ, Ὀὰϊ Ὀγίηρθ δου 8 
ἰοο ο1οβ9 δοπαθοίΐοη τῖϊμ (86 οοηδοαυθηὶ τ δΐοΝ 
νοῦ] ὰ {μθη Ὀ6, δηὰ (μὲὶβ ἰ8 ποὺ οχρυοβθοά, ΤῈΘ 
ΒΙΡΡοδί(ου ὑμδὺ ὑπο89 γογὰϑ δζὸ ἰῃ (9 σοὺς 
Ρίδοο (Ο18ι., 9 Ὑοιί6), 18 οδρϑοΐδν ομ͵οοίἑου- 
8Ὁ]9 ἔγοτῃ 89 δοί ὑμδὶ πὸ οὐδοῦ βιϊ80]6 ρἷδοο 
ἴον ἰμο οἴδι8θ δὴ 0 Βονη. Απὰ ἐδ6 δ᾽οσα- 
του οὗ {πο τοαάϊηρ ἰπ οτος ἰοὸ μοὶ ἐμ δβθῃδο: 

(Πἰ6), ἰδ πιοτὸ σοπ͵θοίαγο. 16 ἰγδηβδεϊοη: 
τοτὶ ἐδ 6 ΣΟΡΓΟΔΟΙΣ οὗ δἷπὶ ἐπαὶ του]ὰ βυγα]]ον 
τὴ 8 0 (ΠαΐδοςΣ, [Α. Υ΄.}), ἐδ δραΐπϑί 89 ἤοστα οἵ 
86 πογὰ δηὰ 89 τιοδηϊηρ οὗ ἰδ ραβϑαρϑ. 

δίσ. 1Π. εν. 4. {11 119 ἄοτσα δπλοπᾷ 
[86 1 οΙκ ΘΙ  ΒῈ.---ΤῊὴο τούδυθηοο Βαυτθ δ ποῖ (0 
βδιλθβ τώρ Βυὶ ἰο Ἰΐοπβ, νι ο ἢ (6 δ. ἀδ- 
Βἰχπαίθα 828 (ξγθϑγ) 1Ἰοἰκουίϑἢ, γοί, ποὲ ἃ5 ἀθ- 
τουγίης {πορῖ α, ΟΥ̓ 85 ὈΡΘΑΙΒίηρ ουὐ ἤδιηθ8 
(ΟΒαϊά., Βδθθίηβ, δηὰ σταοϑὲ ἰηιθγργοίθσβ). Βαΐ 
Ὑ6 τοῦδέ ποί ογογϊοοὶς ἐμο ἕδοὺ ἐμαὶ 29) ἀο65 ποὶ 
ΘΧΡΓΟΒΒ ἐπ ἰάοα οὗ φ»γοδίγαία, 7ασεγό (ταοδὶ ἱπίοΓ- 
Ῥγοίθγβ) θαΐ συδαγα, δηὰ ἐπδὲ {π|8 υογὺ 8 Β6ΙΘ ἴῃ 
(19 ορίδἰΐνο οὐ οοβογίδιΐνθι Ασδοογάϊηρὶγ ἱξ ὁχ- 
ῬΓΘΒΘ6Β Ὠοΐ 8 Θοπιρ͵αἰπὶ οὗ ἷ5 ἀδηρογου5 βἰτυδ- 
(οα, Ὀπὲὶ ὑπὸ γεφοϊωίίοπ οΥ̓ ἰγυδὲὶ ἴῃ Θοά, τὶ! 
ὙΠῚΘΒ. Β6 Ὑ|1 “6 ἀοισ ἐο δἷδερ ἰπὰ ἰμὸ χηϊαβὲ οἵ 
ἀδηρογοῦβ οἰγχουμηθίαποοβ. Βαὶ ἱξ ἱξ ποὲ βαὶὰ 
ἰδεῖ Βο Ὑ1}1 110 ἀοτγῃ ἴο 8166 Ὁ διιοης ἐδ Ἰἱοῦ5 οἵ 
180 τ] ἄοτ 688, δὰ ἐπδὲ ἨοϑιΪ]9 ἸὩΘ ἢ ΔΓΘ ΤΟΥΒΘ 
{μ8ῃ ἐμι680 Ὀθα8(8 ΟΥ̓́ΡΤΟΥ͂, βιν. χχνυ. 16 (θε1ι256}), 
δαὺ [80 Θπθπιΐθ8 δ. οδ]]οὰ ἀἰγϑοί]γ ᾿ἴοϑ. Τπεΐτ 
ὨΔΙῺΘ ΟΥ̓ “11 οἸκοΥἾ8ἢ,᾽ πδῖοθ ΟΧΡΤΟΘ865 ἐδοῖν 
ξτοοὰ οὗ ᾿υγάογ, ἔοτπιβ ἐ9 ὑγθηϑ[(ἰοὴ ἰο {μ6 ἀϊΐ- 

᾿Τοοὺ ἀραὶ ρηδίϊοι οὗὁὨ {μ9 θη πιΐθ8 88 ΒΟΠ8 Οὗ τηρῃ, 
ὙὯ0690 ἰθθ(} δηὰ οι 8Υ6 ἰμθη ἀΐγθοιν τπο- 
᾿ἰομθὰ 85. (89 ἱπδιγυταθηίβ οὗ ἐμοῖς δἰἱϑοὶς δπὰ 
ἰ Ῥυγϑυΐϊς, 1 {Π6Γ0 γγᾶ8 ΔΩΥῪ χοίθγθηοθ ἰο βδιηϑδ, 
818 οοτίδ  ἾῪ τὶ σα, δοσοτάϊηρς ἰοὸ ἃ ἄρυγο υδβοὰ 
ἴῃ τπηοϑὲ ἰδηρυδβθ, 0 ο6]1]06ὰ 85 νγ6}} Ἰἰοκίπρ 88 
Βαιιοτίηρσ, θαι πνίϊουαΐ βυοῖ οοσαβίου γγθ ταπδὲ 
δοϊάθ Ὁ ἐδ υδὰ8] ζα πη ἀαπιθημί αὶ τιϑδπίηρ οὗὨ (δ9 
πογὰ, δπὰ 8679 18 ΠΟ ΠΟΘ Γόδβοι ἰο0 ἐπί κ οὗ 
ἌοΥΥ Ἰοοῖς δ Σουθηο ΤΡ ΑΗΡΗΣΑν 18 ἰο 888 
ΟΥ̓́ΘΡ ἥγοπι (9 ρτιΓθ οὗ Ἰΐοηϑ 0 8 ὩΠΘῪ σοιιρασὶ- 
ΒΟΠ ὮΥ͂ (9 ὑγ8} 518 10} : “119 ἀροὴ ἢγο- Ὀσδη 8 
(Ηρ ϑέθηοΣ ), ΟΣ, οὐ ἰὴρς ἐμ6 δοσϑηΐβ, 60Ὲ- 
ποοί ἐμ9 ᾿γίηρ τὶ (ἢ ἐπ ὅτβί πιϑτι 9 Ὁ ΟΥ̓ ἰδ! 9 γ6Γ86, 
“ {1} ΤῊΥ ΒΟ} 1 116 πὶ ὑμ9 χοϊά δὲ οὗὨ ἰμο Ἰΐοπβ,᾽ 
διὰ ὑμοὴ δά ἰπῃ δρροεπί(ΐοη : βγο- Ὀγοδίμῖπα 
οἰ! ]άτϑῃ οὗ τθη (ΗΠ ςΣ., βία] σγ, Ααυΐ], βγτατα,, 
ϑογου6), ΟΥἹ Ὀοσίῃ 8 ΠΟΥ οἰδυδβθεσσιλ θη 8.6 ἤδηιο8 
(αι 86γ).--ΓὍ Βοδο ἐϑϑῖβ δῖ δρϑᾶσβ δη ἃ 
ΒΙΤΟΎΨΒ, εἴο.--- 6 θη Θῃ 168 ΘΓΘ Ἰΐοη 8, σγΘ αΥ οἴ 
{Ποῖ Ῥγον, Ὀυΐ ἔπ ὑθοί οὗ [Π!086 χη 6}-} 0.8 Δ ΤΘ 
ΒΡΘΟΤΒ δηὰ ΔΥΥΟΎΒ, δὰ ἰΐθ ἰοηραθβ οὔ ἐμ 8858 
ΤΩ ΘΠ - 1] 0}8 ΒΘ 8 ΒΏΔΥΡ βινογὰ. Αβ ἐδθ Ἰΐοῃῃ 568 
ἷδ ἰθοῖ δηὰ ἐοηρῦθ, ἐπ 686 ΟΕ] θα οὗὨ τϑὴ Ὧ868 
{Οἱ ΘΡΘΑΣΒ, ΒΥΣΤΟῊΒ, δηὰ δογὰβ (0 ἀσϑίσου ἐμ ὲῦ 
ῬΥΘΥ, Βαγνίης {86 Β8Ιὴ6 σΥΘΘΑγΥ, 11 οΚ ΥἾβ ἢ πδιατοδ 
8ἃ8 (.)9 νἱὶ] ἃ Ὀοαδίβ.---Ο. Α. Βὴ 

γεν. δ. Εἶχα! ῬΆγδΟΙΥ δου ἴδ6 
Βϑανθαδ, εἰο.---ΤὨ}6 ῬΥΑΥΟΡ σδηῃποὶ ὃ Β6ΓΘ 
ΒΥΠΟΏΥ ΠΙΟΌ8 ἩΠΪΓῸ [ἢ 6 ΔΡΡΘ6] 0. ἐπίουζοσοποο : 
1 ἂρ ΤΠ γΒ6] ἢ, ῬΤΟΡΘΥΙΥ : δίαπὰ ἀρ, 88 15. χχὶ. 
14; χχχὶϊ!. 10, Ὀὰὺ πιυδὲ οἱν μ9 68 : ὉΘ 6ΘΧ- 
δ᾽ [οἀ-εεργαϊβοᾶ (Ῥ8. χυὶὶ. 46) ὈγῪ ἐπ6 ἐπβαδιιδηΐθ 
οὗ μβοαύθῃ δῃὰ οδγίϊ (Ηθηρβίθῃθου ), οσ : ΒΒ ον 
ΤΌΥΒΟΙΓ ἴῃ ΤῊΥ βυδ] αἰΐγ (ΑΌθη Εσσγα, Κι οΕἱ, 
δηἋ τηοϑί ἱπίογρτοίο 8), ΡΒ. χὶνὶ. 10.5 

ϑιν. 1. Ὑεν. θ. Εἴανο Ὀθπῖ ἄον ΣῪ δοτι]. 
---ἼἼ͵Ἴ 18 ὀχργοϑδίοῃ 18 δῦ κίης, δ ἰπ6 βδαῖθ ἐΐπλθ 
Ἰποογγοοὶ δπὰ δραϊηδὲ ἐμθ Ῥδυδ)] οἰ ΐβι; γε ἐδ 
οἤδηρο οὗὨ ἐδ) τοδάϊῃρ ἱπ ὁγὰον (0 γοὶ {π 0 Βεσι86 : 
“« μἷ8 Βο0},᾽" ὑμαΐ 18 [0 Β8γ, πἰτηβοὶ ῦ “18 βοϊχϑὰ 
Ὅροι " (ΕΪἰ214)., 18 πλοτο σοηϊθοίατο. [1896 Ατπ- 
κἰἴσδῃ ῬΤΑΥΟΣ ΒΟΟΙ 888: 276 ρμγεβδβοῦ ἀοιπ τες 

4 [Το 5819 τοίγδαϊῃ [6 Ἰουη ἃ ἰπ τὸς. 11, δὲ [δ οἷοδοοῦ ἔδο 
Ῥελ.--Ὁ. Α. Β.] 
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“οι, ἸΤἈ18 18 δρργουϑᾶ ὉΥῪ ΑἸοχδηᾶορ, υἱ τὰ [δ 
ἴάεθ, (ἰπδὶ ἢ γ8 οδυρδί, ο]Ϊὰ ἀοτ ὉΥ 8 ὑἐγὰρ 
ΟΥ δίΔΙο. ῬΘΓΟΥΏΘ, Ἡ Δ ἰδὲ δάτϊηϊ (ἰὴ ἐπὶ {86 
ποτὰ ΟΟΟΌΤΘ ΘΥΟΥΥΥΏΘΡΘ 6186 ἴῃ ἃ ἰγδηβί(ἷυθ 
πιοδιυΐϊηρ, Θβδπηοδ δὴ ἰπάοβηϊ,6 βυ᾽οσί: ““ 006 
Βδ(ῃ Ὀουγθὰ ἀοΟἾὮ ΤῊΥ 8018} ᾿᾿ΞΞΞ "" ΤΩΥ͂ Βοι] ἴδ Ὀοπνοά 
ἀοππ᾽" [80 [89 Α. Υ.]. Βαὶ ἰἐ ἴδ ὈοὶιθΡ ψὶτἢ 
ΜΟ] ἰο τοχζατὰ (009 ϑῃθηΐοβ 88 ἰδ 6 Βιδ)θοὶ ἴῃ 
ῬΔΓΔ]ο δὰ τὶ [86 Ργοοθάϊΐηρς δηὰ 70] Ἠὁτίης 
αἶδῃ868.---Ο, Α. Β. 

ϑιν. Υ͂. γον. 1. ἩἅΥ Ὀθατὶ ἰα6 οοπδάθηι.--- 
Ὧι ὑγδμποϊδίΐοη : τῶν Βοασὶ 15 τοδὰγ (ϑορίυδρίηίΐ, 
Οε]ὰ., σεαἰϊνίη, Κατ θγ), ποῦ ῬΟΒδ᾽ ὉΪ6 ἰὴ ἱὑ- 
8017, ἀοε658 ποὺ ἀρτοο Ὑὑῖῖὰ (86 Τοροί 0 80 Ὑγο]] 
88 (86 ᾿ἰἴ6ΓΥΑ]: βιοδαϊΐδοὶ (Ηἰἰσὶᾳ, εἰ αἰ.}, ἴῃ 189 
δε86 Ὑ ἰοἷι 8 {ἰκουγΐδο πϑῦδὶ : οοημδάσπϊς, ζθα γ- 
[658 (ϑ πιπι., ΗΠ υρίο]ἃ, 61 1286 8}. 
εν. 8. [ΜΗ ΕἸ ΟΣ ττοΥ δβουϊ, δοῖαρ. Ῥβϑ. 

τι δ᾽ χυὶ. 9; σχχ. 12.-.-0, Α. Β.]--Φ Ὑἱἱἱι 
δα κο ἴΠ6 ἄκννε.-- 9 Ἰη γαηδἰιγο ἱπίουργο- 
ἰδιίΐοῃ οὗἩὨ πὸ υορῦ, 8. σσχυ, 28, ννμίοι 16 ΒΘΥΘ 
ῬΔΥΔΙ1οἱ τι (89 Καί, ἰ6 Εἰ κγ οὈὐ͵ οι οΏ8}}]6, 
ἰδο ἱπίογργείδίΐοι οὐὔἤὨ ὙΠ), δ8 δὴ δοουβαιΐυθ οἵ 
ἔπι6, πομοδγὰ οὗ, δοοογάϊη ἷν (δ 9 ἐγδῃδ] δ ἴοι : 
Ιπ|}} δσαῖθ δὲ {89 ἐΐπηθ οὗἨἩ ἢμ9 ἀδτῃ (89 δὴ- 
οἷοπὲ γϑυβί "8, πιοδὲ ΒδὈ ἰη 5 δυὰ ᾿ΒΙΘΕΡΓΘΙΒΕΕῚ; 
τουδί Ὅθ αἴγεη ἘΡ. Τὸ ἰγὰθ Ἰηἰογρτγοίδίίοη, ἴο 
Ἰοεὰ ὈΥ 41} τεοϑῃΐ οχοροίθβ, ΟΟσιΥΒ ΙΩΟΓΘΟΥ͂ΘΡ 
δἰτεδὰν ὈγΥ ἰἰβοϊ, Το Ἰομομὰ οὗ ἰμ6 Τ᾽ ἰδ 
ΥΕΥῪ ἱπιογοδίϊης (δοοοτάϊηςς ἰο 6} 1{280}}}: “5Α 
ΟἾἾΒΟΣ παρ ΟΥοΣ αν ἀ᾽5 Ὀ6α, δπὰ πῆ θη τη  πἰ καί 
οδῦθ, {86 ποτί νῖἶηα ὈΪΘῪ ὑροῖ ἐμ6 δἰγίηρ, 80 
ἐδδὲ ἰὶ δουπάεἀ οὗ ἰἰΒο 17; ἢ6 διοδθ δὺὸ οὔοὸ δῃά 
οοουρίοά δἰ πι5917 τὶ ὑπ 9 Ἰαν ὑπ Ὲ}} (πὸ Ρ᾿ 116 Υ8 
οὔ (89 ἀδττῃ διοβθ.᾽ [δαϊκὶ θαυ ὉΡΟῚ ὑπ ὶδ : 
89 οἶμον Κίηρκβ τὸ δὐδίοηϑά ὉΥ (89 ἀδ'ντε, Ὀαΐ 
Ἷ, εοἱὰ βεανυϊά, τ }} δυσαΐίκοη (8 6 ἀαν. 

[8-. ΥἹ. γόον. 9. οὶ ἰσβοῖ: “Ηἶἷ8 βοὴρ οὗ 
Ῥτδῖδο 16 οί ἰο δουπὰ ἴῃ ἃ ὩΔΙΓΟῪ δρ800 ὙὯ6ΣΘ 
ἐξ ὁδὴ ΒΟΔΡΌΘΙΥ ὯΘ οδγὰ; 86 1] ΔΡΡΘΑΣ 88 δὴ 
οτδη οὶ δὶ οὔ ἷδ ἀθ] σοῦ 96 δηὰ Ἀ18 ἀο ΤΌΤ ΟΡ, 
διηοῃρ ἰμ6 ποίϊουδ οὔ ἰμὸ γον]; ἷδ σα] ὁΧ- 
ἰεπάα Ὀογοπὰ ᾿ογαοὶ, (89 Θχρογίθποοδ οὗ δἷβ ρ6᾽- 
ΒΟ 81Θ 707 ἴδ6 Ὀδηοὶ οὗ δυπιδηϊγ. 9 866 
ΒεΣΘ ἰδ 50] -σοπμδοϊουβη988 οὗ δὴ 14]}- σοι! ρΓΘ ἢ 6ἢ- 
εἷνγο τηϊδϑίου, ὙΠΟ 48 δοοοιηρδηϊοὰ θανὶὰ 
ἤγοπι 90 Ὀοκίπηίηρς ἰο 16 δηὰ οἵ δμιὶδ σογαδὶ 
οοῦσβο (8. χυϊἱἱ. 490). Ὑδαὶ Ἡδὶσἢ 16 βαϊὰ, τϑὺ. 
10, ἰα ἐπ χηοιΐνο δηά δὲ (ἢ 9 Β81)6 (ΐπιο ἰδ} 9 ἐΒ Θ᾽ 6 
οὗὐ ἰΒ6 Ῥγοδοβίηρ, δι  ὑδ6 πδίϊοϑ: Οοα᾽,8 
ἔτδοο δηὰ ἔσγυ! ἰονοσίη ὉΡ (0 δοαγθῃ, Ῥδβ. 
Χεσνῖ. ὅ. Τμδὶ ὑπ} γοδοὴ ουθῃ ἴο (86 ΒΟΘΥΘΗΒ, 
ἦδ ΟὨΪΥ δὴ δδγί]ν ἰάθδα οὔ 89 ἱπδηϊ γ οὗἁὨ ἰδ ϑῖὰ 
Ὀοὲὰ (σοι. ΕΡΆ. ἰἰϊ. 18). [Ι΄ τοῦ. 11, νιοὶ 
ἀϊετθ ἔγοια Ὑογ. δ᾽ ΟὨΪΥ ὈΥ οὴ68 ἰοίίος [αγιΐοὶθ 

Βείοτ "29, (Ὰ6 Ῥβδὶπι σοίαγῃβ ἰοὸ Ῥγαυθσ, 
Βίοδνθη δὰ δυσὶ δυο ἃ οοιῃηραταϊΐυο Βἰ βίουυ, 
διὰ (6 ὈΪ].5864, σἰογίουβ οπὰ οὗ {ἐμὶ5 18 ἐδ βπ- 
ΤΙ86 οὗ ἐμ ὈΙΤΙΏΘ ΑἸΟΓΥ ΟΥ̓ΘΣ Ὀοΐδπ, ἩΔΙΟΘῈ ἐἰθ ΠΟΣΘ 
ἐπιρίονοα,"--Ο. Α. Β.] 

ῬΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ,, 

1. ἑακίεἶνο 15 ποί 80 βαίδ δηὰ πἰάάθη ἴῃ ἐδ9 
εἴοοι οὗ (δε 'πομπέαϊπ οφαῦ 88 ἷῃ 89 δῃδάου οὗ 
Οοὗςά ο͵ἵἷασει. Ἠὸ “ῆοὸ 8668 ἰδίϊμος καΐὴθ ἃ 
ΘΟΌΣαροουΒ βρὶγὶϊ δα ἃ δίοαζίαεί, οοηδάθηϊ ποτὶ, 
80 ἰμαΐ 6 ὁ8 ἐξ ἀοτον (0 εἴ.» τὶ! ἢ Δ᾽" 688 
διαὶ ἀδἱ Πυροτοῦδ δηὰ σοΐβηι Θηθπιΐοθ, στοὰν 

ἴον δἷα5 16, δηἃ δδῃ οοτητοὶξ Ηἰτηβοὶ δηἃ ᾿ἷ8 
ΟΔΌ86 ἰο ἴῃ Αἱ πεσλίῳ ἰῃ Βοαγιΐοϊἑ ργαψεν, τοδὶ χο 
ὶ6 8ουϊ δῃκἃ σον ὕροη Ηΐπι ἴῸγ ἀοἰΐγσοσαθοθ. [ζ΄ 
[ο 'β 8019 ἰ0ο Δρρϑαὶ ἰο ρσχονίουβ Ὄχρεγίεπορ οἵ Ὀϊ- 
ψίηθ Β6Ιρ, δ͵85 ἐγεδέ ἐπ Θοιΐ ρμαΐϊηβ ἃ ἤγια Τουπάδ- 
(ἶοπ, δπιὶ πἷ8 ῬΥΔΥΟΥ [ὉΓ στασα 8, ἀγοδὶ σοπδάθησθ 
δηὰ 8 ογουβ δἰχζῃί. Εοτ 9 ΡΓΟΒΒΌΓΟ οὗ τοῖο - 
ὨΟ88 αδδε8 ὃν; ἩΔΜ|ΙΪδὶ σγδοθ δηὰ ἰγυϊ ἢ, ὙΒῖο ἢ 
αοα Ββοηάβ, γεπαΐπ ψῖϊ (ἢ0 ρμίουδ, δηὰ πὶ} 
ΘΥΘΡΥ͂ ΠΟῪ Φοηαη ἴγοτα δῦογο, ἰθ6 76 001] 078, ἰ0- 
Κοίμον πὶ (9 σοῃβνπιδίϊου οὗ α Ὀἰνίηθ φγο- 
326, ἃ Βιγοηρι οιΐηρ οἵ 9 ζαἰλ, δηὰ (6 ἀθ- 
δὶ ΖῺΒ οὗ {δἸὸ τι ὶοϊκοὰ νν}}} Ὀθ ἔγυδβιταίθα, διὰ {πον 
Διίδοῖδ 85 ΜΠῈῪ΄Ὶ 88 ὑμποῖὶρ σοργοόδ 68, ΒΔ ἀΘΣΒ, 
δηα ἰμΒγϑδϑίβ, σοϊηδὶῃ ἔγυὶ.]ο 88, τ αἰ ϑὲὺ α οὐ αοοοη» 
» λει Ἠΐ Ῥωγροδοῖ. 

2. Οταοε δῃὰ ἐγωίλ οοπιθ ἀοισπ ἔγοτῃη Βθαυθῃ 
δα τοδοῦ δραὶπ ἢῷ ἰο Βοῶνθη. ΤΊιοβθο 8ΓΘ 88 
ἐπι) ΘΘΒΌΓΔΌΪΟ, ἱποχϑυδβίὶ Ὁ]9, ἰηγί οὶ ὉΪ6 858 ἐῃ9 
ἰαίῖον, Ὀυΐ (ΒΟΥ πὶ δοίλ εσογτίἀε ἰοχοί 6», δηά 
τηδηϊζοϑί ἴῃ Ὀοΐἢ 116 σίογψ οΥΓ Θοά. ἸΤμπογοίογθ 
(89 αεἰΦ οὗ αοὰ ἰονατιδ 8 δηποϊπίθα γϑοοΐὶγθ 
(γοῦχἢ ἐμοῦ ἃ ὑπίυνεγδαί λϊδίοτίεαἰ ΘΠ ΑΥ̓ΔΟΙΟΡ δηὰ 
ἃ Βρηϊβοδηοθ 88 γ76}} 88 ἰ0 {110 »γαΐδα οὗ Θοά, 
ΤῊ βογσυϑδηί οὔ αοἀἂ υ}}} ποῖ ΟὨΪΥ ἐαΐε απά ἐατὶν 
ΡῬτδῖβο Θοά, ανσαῖκθ οἶτον δὰ ΠΔΥΡ δηὰ δπίϊοὶ- 
Ῥαΐο {πὸ ἀανη, 80 ὑμδὲ [9 15 ποὲ ο8116 ἃ ὃν ἰΐ, Ὀὰ 
ὑπὸ ἄδτγη ὈΥ πἷπι; Β6 τ’ }] 1 κὸ ν1]89 δηοουταμκο δὰ 
Ἰοδὰ 89 παέϊοηδ ἱδγουρπουΐ (80 θαγίδ ΟΥ̓ δῖ8 
Ῥγαΐβθο οἵ Θοὐ ἐμαὺ (ΠΟΥ ἸΩΔΥ Ῥγαΐδο Ηΐτ 11|κ6- 
1806. Ηθ ΒιΔ58 πε δδίοπαῦῳ οαἰέπσ, δὰ δ6 ΚΠΟΥΒ 
λι, 

ἩΟΜΙΙΈΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

[οὶ ἰτη νῆο ἥτε ἔτοτῃ θη θα ϊ98 866 ἰο0 1ΐ το΄ογϑ 
ἢ ΣαπιαΐῃΒ δῃὰ τ δἰ [ΠῸΡ 6 ἰυΓΏΒ.--Ἶὁ6 ΤῊΔ} λιδ 
ἤγροιῃ τοῦ Ὀσὶ ποὶ ἔνροτα αοὐ : δπαὰ νγὸ σδπποὺ ἰὰθ 
ψὶνἢ το, Ὀὰὲ τἱὶϊὰ αοἀ δηὰ ἰπ 6οὶ.---Απιοὴς 
(89 κοοὰ σὺ (μαὶ δοῖθ οιο ἔγομη δῦονο, σγασθ 
απὰ Ἰτυἱἦ Δτο 88 υαἱμαδία 8ἃΒ (ἢ ΕΥ̓ 6.6 ἐπα ΒΡΘΏ8819 
ἴον ὑδ8; {δὲν υπἰίο Βεδύθὰ δηᾶ θϑγι}}--- τὸ 
γ»ταν ἰοὸ αοὰἂ [ὉΥ νμδὶ τγὸ τοαηΐ, Ηθ νὶ}} σίνα τὰ8 
ναὶ νρ πεεά.--- ἰοϊκοάτο85 δὶ ἢοΐ ΟἾΪΥ ,.αἥδ8 
ὉΥ ("9 γΡίουδβ νἱϊουΐ ἱπ͵υγίης ὑπ θαι, ἰΐ ᾿ἰ Κονσὶ86 
γυΐηΒ 115 ον δεγυαπίς δηἀ ἐπεγμπιεπί8.---Ἴ π6 Δ ’- 
τοῦ οὗ νυ ὶοκ ῃ685 ροου πὰ ΒΥ 688 ἴγοια [89 
ΔΙΏΟΥΡ οὗἁ 24ἐϊλ.---Μυοὶ ἀοροηβ ὑροὰῦ δον νὺ 
οἷοβο {86 συσπίηφ δ ἃ στοϑοί (6 πιογηέηρ.---ἰῦ ψου]ὰ 
Ὁθ 8 Ὀδὰ εἰχῃ ἰΓ γου δα ΟὨΥ οοπιρίαϊπίς δΔῃ ἃ Ὧο 
ΡῬΓαψεν δὰ πὸ ἐλαηζερίοίπρ.---αταοθ δηὰ ἰγυ ἢ 
γοδοὴ 88 }αν 88 (μοὶν οΥὐἰκίη 18 λίσλ, δαβὰ βδου]ὰ 
Ὅο »τγαϊφεά δΔοοογα ἴῃ ᾳ}γ.---Ἴ6 σίοτν οὗἩ ἴμ0 [ροτὰ 
8ου ] ἃ Ὀ69 ρναϊβοὰ εαγὶψ απὰ ἰαίε, πδαν απά ὕατ, ἐπ 
ἀεανεπ απὰ οὐ εατίὴ, αυὰ γεοῖ ἔΠοτὸ πουϊὰ Ὀ6 δ0 
γεοοτπιρέπδα ἴον Ὑπαὶ Θοα .ι88 ἀ0η6 70 μα ὈΥ δ6πα- 
ἐπ Ηϊΐδ στδοο δηὰ ἰγυί. 

ΒΤΑΒΚΕ: Το εἰχθοῦ δηὰ βίσζοιι Ὸ ΟἿΣ Θῃ6- 
τοΐθβ 86, (ἢ 8 ἸΏ ογῸ ἀο68 ζαὶ ἢ ἀκροπᾶὰ οὐ Οοά, 
γγἢι0 ΔΙ; ἷ5 οχαϊ θὰ δῦουϑ 8}} ἰμι6 τηδ δ δηὰ 
Ῥονοῦ οἵ ἰδ οτοδίαιγο.--- Β6γΘ 811 Βυπιδὴ Β6]Ρ 
ἴα 116, {πο γὸ Θοά᾽ Β οἷ» Ὀοχὶηδ ἰῃ Θδτῃοθδί.---Βοὺ- 
ἰοΣ (δαὶ βῖθθρ βου] Ὅδ Ὀγοΐκθη ο΄ {Π8ὴ ῬΥΘΥΘΥ. 
.-γΜηαὶ τὸ ἰἴουθ γὸ δροϑδὶς οὔ τζοτο (Π8Ώ ΟΏ09.--- 
ΟΔΙΑΝΡΕΕ: Θοὰ οδηποῖ δηὰ νῖ}}] ποὺ ἔὈγβδὶτθ 
ἰδοδο πνῦο ἰγυδί ἰὰ Ηἶπι τ 4}} ἐμοὲτ Ὠθδτίβ.--- 
ΒΕΙΝΕΚΚΕΙ: αοἂ Ρῥχοίοοίθ ΗΪ5 ον οἰ άγοη ἴῃ ἃ 
ἩΓΟΠΔΘΡῸΪ ΤΠΔΏΠΟΣ, δὰ χὶνοϑ (μον ΘΠ Θτοἶ68 πιο 
ἐποῖν δῆ νϑη ἐμ 60 Υδρο (Π τιοϑί.---ΕΒΑΝΚΕ: 
ΒοΣ ἰὲ ἰδ οἸΘδΕΪν τηδηϊξοαϊοα ἰο ἰμ9 Βοδτὶ οὗ 



8δ0 ΤΗῊΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ῬΒΑΙΜΗ͂,͵ 

τοδὶ ἐμαὶ Θοἂ ἰδ ἰμ9 Μοεὶ ΗΐκὮ, δο ἴϑδσϑ ποι ιΐηρ, 
ποῖ ονϑὴ ἰδ ἀονὶϊ δὰ 8 μοβίβ οὗ μοὶϊ, Ὀυΐ 18 
εοπῆάεπί διὰ πηἰοντ θά. --- ΒΝ ΒΟΗΒΙ, : ΤΏΘ ΟΓΟΒΒ 
8 ἃ ϑίοσιῃ ; ἐὺ ρΡ88868 ΟΥ̓; ἰῃ 18:6 ΙῃΘΔΆ ὮΝ 1}9 ΜΘ 
εἷϊ απάον τμ6 βυδάον οὗ Ηΐ8 τὶ μ8β.-- -ΤΗουῦοΚ: 
Ο δον ΒΙΘΘΡΥ͂ πιδ ΓΘμδίἢΒ θη (6 ΡΓΡΆΪ80 .οὗἁ 
Οοἀ ἴον ππάοδογυοὰ Ὀουπίΐοθ 8 ἰῃ αυοϑίζοῃ. --- 
Ουξντηξε: 180 ἀογογοαὰ τηυϑί γοὺ ἱπαυΐγα : 
ΨἘΥ δὰ πθογοΐοτο 888 αἀοα βργοδὰ Ηἰβ νϊῃρδ 
οτος γοαῖ μεὶ που]Ἱὰ Ηδ τοί ψοω, ο" ψοιι, 707 
ποι 3--- Αῦυβε : αν Β ὅτϑι ΟΥΥ οὗ πϑϑὰ ἰδ ποὶ 8 
681} [ῸὉΣ 861}, Ὀα( ἴὉΓ ζΓ8090.---Μαάῖκο ποὶ ἰμαὶ πδν- 
τον Μοὶ Θοἀ 5 Ἰοτο μα8 τιδὰθ πίάθ, ὶ49 85 
180 ΒΘΑΥΘΏΒ. 
οι ΗΕΝΕΥ: Τὸ θοὰ 88 ἰδ9 αοἂ οὗὨ τοὺ 

ΜΠῚΙ Ψγ, δπὰ μἷβ Ῥσοπιΐβθ 88}8}} 0 ΠΥ γοΐυζα, 
8δηα ἃ Βι.Χ6 Ρϑββροσὶ ἰΐ νὺ}} Ὀ6 ἱβτουρὰ 4}1 {880 
ἄἀθηζογβ.--- 9 Ὠθοἃ ΠΟ ΣΩΟΤΘῸ (0 ΤΩ Κ9 18 ΒΘΡΡΥ͂, 
Ῥαΐ ἴοὸ Βανὸ 86 Ὀομοῆὲ οὗὁὨ ἐμ ΙΩΘΤΟΥ͂ δηὰ ἰσυῖ 
οὗ Θοὰ.--- οι αοἀ ἰδ οοπιΐηκς ἰοναγὰδ υ8 πὶ 

Ηϊΐδ ἴδυοτβ, γγχὸ τοῦδ ρὸ ζοσί ἰο τωϑοὲὶ Ηΐπι τὴ 
ΟΡ Ῥγαΐθϑβ.-- -ΒΆΒ ΒΒ: πο νι οϊΐδγο οὐ ἰμ6 υπὶ- 
ΥΟΣΒΟ ἀθροπάβ ου Θοὰ ; δηὰ ἐμαὶ ἀοὰ δβμουϊὰ ὈῸ 
ἰγυθ, διὰ Πὰς διὰ ροοὰ, δῃηὰ ποσί οὗ οοπᾶ- 
ἀφησθ διηὰ 1ογο,---ἰμδὲ Ηο βῃου]ὰ τχσοΐχι,---ἰμδὲ 
Ηἷἱθ ἴὰνν βου) ὰ Ὀθ0 οὐογοά,---ἰ(δαὶ Ηἰβ ρμἰδῃδ 
Βοι]α Ὀ9 δοσοπιρ ἰδιιθὰ, ---ἶθ ΟΥὮὨ ΤἸογ9 ἐτροτίδῃοθ 
ἰο {μἷ8 ποΐγογβο {μ8η δηγίἷηρ (παὲ ΤΩΟΓΘΙΥ͂ ΡΘΣ- 
ἰδἷμβ (ἰο ὕ8; ἰδδῃ [6 Βῃ6ΟΘ88 οὗ Δῃγ οὗ Οὖγ ΟἾὟἢ 
Ρίδῃϑ:; ἔμ 8 ΟΌΥ Π68}{}), ΟΟΡ ῬΓΟΒΡΟΥΥ, ΟΣ ΟΡ 
118. ΒΡΌΒΟΒΟΝ : ὕτρθαι Ὠθθἀ βυρ(οδίβ (6 σορϑ- 
υἱοπ οὔ ὑπ6 ΟΥΥ͂, Ὁ ἐμὺὰδ ᾿ἰπίθηθθ ὉγζθῃΟΥ͂ οὗ 
ἀοαῖτο ἰβ οσργοδδοὰ. [ΙΥ “16 ρίνοβ ἱνϊοθ 80 
Εἶνοβ φυΐοκὶν,᾽" 8δὸ 9 το του]ὰ γοοοῖυθ πὶ ΟῚ Υ͂ 
τουδὶ δὶς ἐν ο06.---Βὶ οδϑοὰ ὃ9 αοἀά, οὖν οα]δεὶ το 
ΒΙΘ ΣηδΔί(6Υ8 οὗ {ἰΐπ|6, Ὀυΐ ΟἿΣ βίου 8 ἃ πιδίίον 
οὗ εοἰθτγηΐγ.---Οοὐ᾽Β αἰγὶ Ὀυΐθ8, ᾿κὸ δηροὶβ οἱ 
89 τὶη δ, ΓΘ ΘΥΟΣ ΚΟΒΑΥῪ ἰ0 ΘΟ:Ω9 ἰο ἰδ Γοϑοὺθ οὗ 
ΗΪ8 ομοβϑϑῃ.---Ὁ., Α. Β.] 

ῬΗΑΙΜ ΨΥΙΠ. 

70 λό οδὲς  ΗΑιωεϊείαπ, «ΑΑ1οἰαδολῥλ, Ἀπ᾿ ολέαπι 97) Ἰαοϊά, 

Ὧο γο ἱπάοοα βρϑβῖκ τἱρῃύθουδηοθθ, Ὁ οοηρτορδίοι 
Ὧο γο ἡυᾶχοα υρτρΒ]γ, 

2 Ὕοδ, ἰῃ Βοαγί γ6 σόοσκ τὶς 688; 
6 ΒΟη8 Οὗ τγθῃ 

Υο ποῖρᾷ [86 γἱο]θποθ οὗἨ γοὺΣ μδηἀ5 ἴῃ {80 οαγίδι, 

ὃ ΤῊο π]οκοα δ’ οβίγδη ροᾶ ἔγοτα [86 τοι Ὁ : 
ΤΏΘΥ 80 ΔϑΕΓΔΥ͂ 88 ΒΟΟΏ 88 [ΠΥ Ὀ6 ΒΟΤι,, Βροβκίῃρ' 1168. 

4 ΤΏΘΙΓ ρΡοΐβοῃ 18 1κὸ [86 ροΐβοῃ οὗ ἃ βεγρϑηΐ: 
Τῆδυ ατὸ ᾿|κὸ ἰῃ6 ἀφεῖ ἀογ ἐλαΐ Βίορροίῃ ΒΟΥ θδσ; 

δ ὙΥΒΙΟΝ Μ|11] ποῦ Ὠθαγϑη ἴο {86 γοΐοθθ οὗ ομβδυ Δ ΓΒ, 
ΟΒΑΓ παρ᾽ ὨΘΥ͂ΘΣ 80 ΨΥ ΒΘΪΥ. 

6 Βτοβκ {δοῖν ὑθοί, Ο αοά, ἰῃ {μοῖρ που ἢ : 
Βγοβκ ουὐ (π6 φτοδὶ ὑθοίἢ οὔ 1Π6 Ἰραυς Ἰοηβ, Ο 0ΕΡ. 

1 Τοῦ τῆθιι πιο ὶῦ ΔΥΥΑΥ͂ 88 ΜΔίοΓΒ τὺ ἰοῖν τα ΘΟΒ Π0Δ]}Υ : 
γλθη 6 θοηάθιἢ λΐδ δοιῦ ἰο δὴιοοΐ ὨΪ8 ἀττόνε, ἰοὺ ἰθτὰ Ὀ6 88 ουΐ ἱἢ Ῥ 6068, 

8 Α8 8 8η8}} ιολίοἡ, τηο] ὑο ἢ, Ἰοὺ συόγῳ οπ οΓ ἐδδτι ῬΆ88 ΔὟΆΥ : 
1κ6 [6 με! ο]γ Ὀἱγί οὗ 6 νομδη, ἐλαΐ [ΠΟΥ ΠΥ Ὠοΐ 8600 [86 δΒυῃ, 

9 Βοίοτϑ ἡμὴ Ροΐβ οδῇ ἴδε! [ἢ6 {ΠΟΓΠΒ, 
Ηο 888 Ἰ ἰαἴκ ὕθπλ ΑΙΥΔΥ 88 τὴ ἃ τ] σἰηα, θοῦ ᾿ἰνίηρ, δηὰ 'ῃ λὼ ταί, 

10 Τῇ τη ύθουβ 8.181} γοὐοῖσθ ψΒθη ἢ6 βοοίῃ {86 γθῆρθδῃοθ: 
Ηὸ 8881} ψϑδβϑὰ [8 ἴδοῦ 'ῃ (η6 Ὀ]οοά οὗ [Π9 ψίοκαα. 

11 8 ἐμαῦ ἃ πηδῃ 814}} Βα , ουΙΥ ἐλόγο ἰδ ἃ τοπασὰ ἴῸΣ [86 τἱρηθουδ: 
Δ ΟΣΙΥ ἢ6 ἰ8 ἃ αοἀ δαὶ Ἰυάροίι ἴῃ [86 οΑγίδ. 



ῬΒΑΙΜ ΕΥΙΠ. 80] 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

το ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ.--- ΤῊ9 -Ῥοβὶ- 
ἐΐοα οὗ (ιΐ59 ῬΒαϊπὶ ἰ8 ἀπ ποί ΟὨΪΥ͂ 0 ΘΧΡΥΘΟΒΒΙΟ 8 
ἷδ ἐδ 116, αὶ ἴο {86 ἄχυγο οὗ (μ6 Ἰ᾿ΐοῃ δῃὰ (89 
ταδπιΐοι οὗ ἰθοῖἢ!. ΤΏΘΤΘ 8 ΒΟ ΤΘΘ80η ἰο ρΡυΐ [1(8 
δοιροϑὶ(ἰο ἴῃ 6 Ἰδίο ρονγὶοά, δῃὰ βθὸῖκ (86 υπ͵υ91 
ἡπάφζεϑ διιοος ὑμ6 Βοδί θη (τὰ, ΗΠ σὶρ). Τὴ 6 
Ῥτορ οί δἴδογαὰ δβυβιοί οΐ δμδΊορ 68 ἰο {16 Θοπι- 
Ῥἰδίηι σοϑρβθοιϊϊης ἀοιηοδίϊο δαάπιϊη δία οη 8. οὗ 
πδιίοο (ΗΠ αρέο]4), 845 1ὑ ΒοΡΘ ρι58}085 ἔοτ ἢ ἔσοπι 
86 ᾿πάἀϊσπδηΐ βουὶ οὗ ἐι6 Ῥβαὶπιϊδὶ ἢ ἃ ἰΒγϑαίθη- 
ἴῃς ἰἸδησυδροὸ Ἡὶοῖ 15 δἰπιοδί οὔβουγα ΟΥ̓ΪΩβ 0 
Ὁοϊά δὰ πιϊησὶοα ἄφσυγοβ οἵ βδρϑϑοῦ. [ὲ 18 ΚΘ 8 
ἰοτσθηὶ τΐοβ ΡΙυη568 ΟΥ̓ΘΣ ΘΥΘΤῪ Βἰπάγδποθ, 
ἰοδυϊηρ δηἀ Σαρὶηζ. Α σοιμραῦίβοη ὙϊΐΝ ΟΒΟΡ 
Ῥρλὶπιβ οὗ αν α, 64. Κ., Ῥ88. Ἰχῖνυ, δῃηὰ οχ]. Βῇουβ 
[δὲ βαοῖι Ἰδηισύυδρο, οϑρϑοΐ!Υ πὰ ἰδ ο ὀχροοίδί! οἢ 
οἵ Ρίνίπο ἡυάριμθοπί, ἰ6 ποὶ βίγδηρθ ἰπ [9 πηου ἢ 
οἵ θενὰ. Ἧ Θ ΤΥ σογίϑι ΕΥῪ ον ϊῦ 0818 οτἱ σὶ πα] 
Ροοὺ ψὶ ἢ 8 υἱοῦ πο88 οὗὁἨ ἤμχυτοϑ δηὰ οἴδηροβ ἴα 
ἰδεῖς 56, 88 γ76}} 88 ἴῃ [9 ἑΌ ΥΠ8 οὗ ἰἸδηρααρο δπὰ 
οὗ (βουχέ, ἴῃ δοσοσάδῃοο νὶτὰ Ῥδυίϊουϊδν οἷν- 
δαδίδποοδ δηά {δο0] πᾷ. Υοὺ νὸ ἰδοὶς δυϊοϊθηὶ 
οὐ άθησ ἰο Βιον ΠΟΙῸΣ ὑμ6 ΟοΙμροβί(:ου ὁ00- 
δυστοά ἰῃ ἐμ ἐἶτηο οὗἩ 86}, 0 88 δὶ {86 Βδ 120 
εἰπιο αν α᾽ 5 πᾶχο δηὰ ροσβοουῖοῦ, 0 οηάθα- 
τοτοῦ ἰο ἰὰο (6 ρετεοουϊὁοῃ ὑπο ὑπ 6 ΔΡΡΘδγ- 
800 οὔ 8 τἱρμίοουβ υἀριηοηΐ (Ηδηρδί.) ; ΟΥ ἴῃ 
ἐδ ἐΐπιθ οὗ Αϑαίοιῃ, τῆο τιδὰθ {16 δἀτηϊηϊβίγα- 
ἔοιη οὗ ῥπδιΐοο ἃ τωϑδῃβ οὗὁὨ βίβδ]ϊηρ ἔγοπι θανϊὰ 
ἴδ εαγίβ οὔ 89 ρϑορῖϑ, νυ} }]8ὲ 86 Ῥτυοίοπάθα ἰο 
δ ἱπρατίΐδὶ (Κπαρρ, 6]1 2808). Το τερτοαοῆ- 
με ᾳυοϑίίοη, νμϊσἢ 18 ἑγοπίοαϊ ἴῃ ἕοττα (Υ61. 1), 
διὰ 118 σμρζζἐ  ΔΏΘΥΓΟΣ (Υ6 Υ. 2), δτὸ [01] οτνϑὰ ὉΥ {89 
ἀοοοτίρίΐου οὗὨ {16 ἐπέϊγα σοττωρίίοπ, οὗ {89 δοουϑοά 
(τετβ. ὃ-8), δπὰ (890 [0] οΟὙγ8 1:0 ΡΓΟοΪδιηδίΐοι οὗ 
ἰδεῖν γωπ Ὁγ Ὀίνίηθ ἡαἀριιθηΐ τ 16 μ88 Ὀ6Θ6Ω ἰτὰ- 
Ῥὶοτοὰ (τοσϑ. 6-9); δῃὰ βηδ]}]ν ἐἰΐι9 βιδ θιαθηίδ οἴ 
ἰι εὔεοίς (το τ. 10, 11). 

ϑιγ. 1. 7ον. 1. ο γϑδθ ἔστιν πὶ δ᾽ 19 100 

Βρϑαὶς χ δῖθοτδεθδδ .---Τὴὸ ποσὰ τ χς 90- 

ΟΌΓΒ ΟἾΪΥ ΠΕΙῸ δηά ἴῃ (ἢ 6 (1110 οἴ Ῥπ. ἵν]ἱ., δηὰ ἷβ 
οὔδοῦτο δὰ ἀουθιὉ} ἰπ Ὀοίμ ῬὉ]64 668. Αἱ ΔῸΥ 
ταί ἰΐ 15 δυιϊδοΐαὶ διὰ πίἰϊμπουὶ βυΐϊδοϊοπὶ πᾶγ- 
τϑηὶ, ἰ0 σδίη 9 Β0η86 οὗ φαοίμηι, ὑμαὺ 18 [0 ΒΑΥ, 
Ῥαδίϊοο 7ωτ6 δαπείίωπι Ὁ ἀονὶ γδιΐου ἴτοπι ἃ νογὰ 
Ξε Ὀϊπὰ (ΜδΌΓΟΣ), ΟΥ 8 νοσδίϊνο πὶ (86 τηθ8ῃ- 
ἵηρ εοπστεσαξίο ἴἰο ἀοαίρηαίο 86 οομηρδπῃίοηβ οὔ 
Βευ] (Κἰπιομί, Οαϊνίη [Ἁ. Υ.1, δέ αἰ.). Το ταάϊὶ- 
68] πιοδηΐηρ 18, “10 ΛΟ ἀὐπὴ ΟΡ ΒΡΘΘΟὮ 688, 
δ ι8ο ᾿υχιροδί(ΐοι οὗ ἔτγο πουμδ ἰθ πο τὶς ἢ- 
ουἱ ἐχδιρῖο8, Ρβ. χῖὶνυ. 4. Βυΐ ν Ὲ] ἢ ἰβ [89 πιοϑ 
ΔΡρτοργίδίο τηϑδηΐϊης ἢ ΤῊ αὐοδίΐοι “' ο γθ ἴπῃ 
ἴσα ον ἰσυ Υ ̓" 1688 ἐο ἐμ ἀου δι τΒοίμ6Ρ (89 
δ τεεδοὰ αῦὸ ϑαγποδί ἰῃ ἀοίης ἰμδὲ τσ ἰδ 8]- 
ἰεξεὰ οὗ Ἰμδῶὶ δὰ Ῥγοβυρροβοὰ οὐ ἰδ ἰο ὮὉθ Τὸ- 
αυϊγοὰ οὔ ἐμ6 πὶ, ΟΡ ἩΠΘί ΒΟΥ (ΠΟΥ ἀο ἰδ ΟἿΪΥ 8}- 
ῬΔΓΕΌΪΓΥ ΟΥἩ ποὶ δέ δ]] ; δηἀ ἰδ Ῥ818}}9] οἰδιϑο 
δέον (ἢδέ ἐμ αυθβίΐοη 15 τῖτἢ Τϑύθγθποθ ἰο ἐμ 

δίεουβ δἀπιϊηἰβέταίίοι οὗ ̓ υϑ[169 ἀπά απ ἰ80]6 
ἐάρατοι. Το ζοόσ οὗἁὨ {18 ῬΦΥ8}1901 οἶδδθ, 

ΜΘΥΟΥ, ργουθηίϑ ἰμ0 αυοπίϊου ἔγοπι Ὀοΐηᾳ Γ6- 
διτὰοὰ δ ὁπ6 οὐ δϑιοηϊθμτηθπί ἀο γοὺ ΤΘΑ}}Ὺ 

ἀατῦ }πδὲῖ69 Ὀυὶ δοοπὶϑ ἰο ἰοδὰ (ο {9 
φαεείίου οὗ ἀουδέ: ἀο γοὺ ΓΕΔΙΥ ρος τἱρδί- 
θουθη 688 (Ρτνϑνίουβ]) ἀυπιὺ, ὑμδι 18 ἰ0 ΒΔΥ : Γ6- 
ϑοβτῖσο δῃ ἃ ΘΧΡΣΘ68 15 9 ποδὶ ΘθΏ ΘΠ 09 (89 

οἷον ἱπίθγρυοίοσβ, τὶν αοἷον, 5 Η. Μίοι., 9 
οίίο, δι10.). Βαὶ (88 18 ἀραίηϑὲ 86 ροδὶ(ἴοη 
οὔίδο ποτὰ, δῃηὰ δ᾽γοδὰγν δὴ δχρ᾽δηδίίοη οἵ [89 
ἰοο ἀἰβῆους οχγτπόσγοη ; “ ἀο γοῦ ΤΘΆ]]Υ ΒΡΘδΚ 
(μαὺ 18 ἰο βαύ, χίνϑ υἰξθσϑησθ ἴο, ΟΥὁ ΟΧΡΥθ88 ἴῃ 
γγοΓ 8, ἀσπ ὈΠ688 οὗ υδίΐοο ἢ ΤῈΘ Ρ6ΓΑ]16] οἴαυι8θ 
ΥΟΡ. 4 ὁ, ἸἰΚον 89 ἰθδ 5 ἰο 89 ᾿πουρδί ἰδὲ {π 089 
δαάγοββεὰ ἃγὸ ἀσ, ν᾿ ΒΘη ΠΟΥ δου] βροϑὶς, 88 
ΠΟΥ͂ 89 ἀθαΐ ν Βθὴ {μ6 7 Βῃουϊὰ θαγ. ὅ6 ειϊψδὺ 
ἱμυ οσΘ Ὀ9 ἐδαιρίοα ἰ0 γα μϑ]δίθ: δ τ γοῦ ΤΘΔΙ]Υ͂ 
ἀπμιΌπ 688, ἐμαὶ 18 (ὁ δαγ, δἰ Γ ῖῪ ἀσπ  ΤῈΘ 
ἰδῆρυαδρο πουἹὰ ῥογϊῦ ἐΐ8; Ὀὰΐ πδὲ ἐμ 
αουϊὰ Ὀ6 δὰ οὗὉὨ ἰδὲ βυθδβοαυρηὶ ψογὰβῖ ΤὮΘ 
(ΓΘ Β] δἰ σπ5,; ἐδαὺ γοὺ που]ὰ ποΐ βροδὶς τ ]ιαὶ 18 
δὲ (Κα δον, Ηϑηρπί.), οὗ : θὸ γοῦ βρϑαῖ γἰρῃἐ- 
ΘΟυΒΏ688 ἢ ((οἷ6γ) δ΄ ποὶ οὔἱγ Βασβὰ Ὀαϊ αἱ (89 
ΒΆΠ)Θ ἰΐπ0 δρδίηβίύ ρυϑιηοας δηὰ ἰδ ρατδ}]οὶ 
σἴδυ86. ΤῃΘ Β81ὴ90 18 ἔσθ οὗ {86 ἱπίογρτοίδιϊοα 
[8 υἱ ξιἰθου θη 688 ΤΘΔ}}Ὺ δἰ ἰθι ἢ ΤΒθη δροαῖ ἰε1 
(Βσδθῆτα.) ἸὙμογοίοσο τὸ δγθ ἰο ἴακβα ἱΐ 88 8 
ᾳπδβίίϊοη οὗὅὨ ἑγοπν ταῖμονυ ὑμδὴ οποὸ οἵ ἀϊτγαοὶ χσϑ- 
»τοαεὰ: Ὅο γοῦ ΓΌΪΥ ἴῃ βί]θποθ βρϑαῖς εἰχμίθουβ- 
Π688 ἢ (60 41α., Ηαρ.) ΤΪθ οχψπιογοη 8 αἱ Ἰοδβὲ 
ϑπάυγΔὉ]90, δηὰ ἐμ 1ηἰογργοίϑιϊοη δζτθοβ τὶ 
{86 ἐχροσίϑα ἐβουρίβ δπὰ ἐμ ἴσον οὗἩ νι εἰρμίης 
ουὐ (τοῦ. 2 δ), Ὀοίίοῦ ἐμδη ἐῃ6 αἰγεοί αποϑίξοῃ 
ὙΒΐοῖ (86 ἰδ ρυδρε δά τΐ 8: [8 (Ἐ9 σὲ ἔθου 688 
ΜΒ γοὰ διου]ὰ Βρϑδῖς, ἔγυὶυ, ἀυπη (186). 
{189 τονοὶ Ροΐμίϑ δῖὸ ἴο Ὀ0 αἰίογοὰ ἰΐ 18 Ὀθίι οΣὉ 

ἰο τηδῖχο ἰΐ “χω πὸ Υ6 ῬΘΟρΙο (Ηἰεῖ 9) ΡᾶΣ4}16] 

τ [86 γοσδίϊγο “ὁ 808 οὗ τη6ῃ,᾽ (ΔῊ Ὀὲὲ, ΤῸΡ 
ὙΒΙΟ σατο ποτὰ ὈΣΌΝΜ νψὰ8 οὐ κί β8}}}7 ρἱδοορὰ 
ὌΡΟΣ ὑπ ΤΥ Ἴη 88 4 (ἴοδβ, ἱμῃ6 οδὴηθ ἰηΐϊο (ἢ 9 
ἰοχί, δηὰ 18 ΠΟῪ δραΐῃ ἰο Ὦθ Γοιηονοα ἔγοτῃ ἐϊ ἴῃ 
ΟΡοΡ ἰο μοὶ 1.0 βθῆβθὲ ἀο γουῦ ἐγ Ὁ ΒΡΘαΚ 708- 

ἐἶσο ἢ (ἀοδοπΐυ δ) ; οὗ Ὁ ἴῃ (860 Β6Ώ86 οὗ ἃ ἀθ- 

ἴοοίΐνθ ΟΥΒΟΖΥΒΡΩΥ οὗ Ὁ Ν, 88 Εχ. ΧΥ. 11, ΟΣ 

ὟΝ, Ναμιν. νἱΐ. 77; χχὶϊ!. 29, τὶ ἢ Γμθα ἴδ 8 
ἀοδὶ σαδιΐου οὗ ἰμδ9 λυ ἀζ68 δΔἀ ἀγοββοᾶ, αὶ οδηηοὶ 
Ὠιθ 8 : Βίχοῃς (ἸΠοΙϊοἸς τὶ τοΐθγθηοο ἰὸ ΦοΔὺ 
δηὰ ιἷβΒ Ὀτοίμ 6 γ) Ὀαὺ ΟὨΪΥ: ζοὰβ (βἰασο Ηουδὶ- 
ξϑῃὶ ΤΘΗΥ͂ ἱπίογρυοίοΥΒ Ὀοδί 68 “. ἢ). Μίολ., 1116- 
ψ 86 Εν], ΟἸδβὶι., 611 1186}. [Ι( 18 (6 δάτηϊα- 
Β' 016 ἰο ἰαἰζκο ὑπ 8008 οὗ τῇϑῃ οὗ ἔδο ζο]] ον] 
6]6υ860 88 8 δοοΌΒΘΙΪνΟ, Δα 88 πίη 0}}8}}}γ 0.86 
Β6Γ6 88 ΕἸΘ ἷπὶ 15 [6 804 ἰπ (μ9 ὅΠ4] οἰδιι8θ 88 
Ῥίαγαὶ. Τὸ ἸΤΟΩΥ πουἹὰ ἰμθὴ Ὧθ Βι1}} {ΓῚΒΘΡ 
δίνη κί βοηοα ὈΥ δοογη μέ Δ]] δῖ οπ ἰο ἐδ [0}}]Υ7 δῃὰ 
ΥΩ οὗ Βο]-οχαϊδίλοη. Βυὶ ()9Γγ0 ΔΥῸ ὙΘΤΥῪ 86- 
τϊουβ οὐ͵οθοιϊοηβ ἰο Τοραγὰ (8 ποτὰ 88 ἀϑδὶ 
παιΐηρ [86 υπ͵]υδὲ 6186 ᾿υάκο8 88 χοάβ, ἴῸν 10 185 
τὶ πβουΐ ΔῺΥ Ῥγέραγαίἑοη ἷπ ἴ6 Ῥπδίιη, δηὰ 8βι}}} 
ἸΏΟΓΘ ῬΟΙ]ὰ ὈΘ ἢ 8 ΥΟΣῪ ὑπυδι8]1 ἴοσ οὗ {89 
ποτὰ, 

[ὕεν. 2. ἴὸ νοίρ ου.--ότοόνμο: Τὶδ ἶθ 
βδὶὰ βαγοδβϑίῖοα! γ Υὸ φτοίοπᾶὰ ἱπάροὰ ἰο Βοϊὰ 
{0 ὈδΊδποθ οὗ ̓ υδίϊσο, δῃὰ ἰσοῖν ἴἰο ποῖ ουἱ ἰο 
οδοῖ 18 ᾽υ8ϑὲ αν, Ὀὰΐ Ὑἱοόϊθποθ 18 (Π6 ποὶραὺ 
τὶ σὰ γο δά)υθὲ {Π6 808]6ε8."--ΟΑΟ᾿ Α. Β.] 

ϑιγ. 11. [ον. 8. ΕΊοσΣ ὈΪΣΤΉ .--- 6} 1280} : 
ΤῊ6 βογὶρίυγοβ ἴῃ βυοἢ Ῥαββαροδ ἐθϑιὶ ἴο [ἢ 6 
ἴδοὶ οὗἩ οχροσίϑθηοο, ἐμαὶ [6 Γ6 δῦ τῇδ ἰῃ τ ΟΠ 
οΥἱ] μ88 ἔγοτα οἱ μβοοά 6 συγ ἀου 8 δῃὰ 86] - 
δ σμδυδοίοσ, ἱποαρϑὉ]ο οὗ Ἰονὶ πα, ΤῸ δὶ βου 
ογἰ χί δ] βίῃ δηὰ κι 8 ΓΘ δοϊαηοι ἴ0 8} τη 6, γοί 
{86 ΖΟΡΙΏΟΥ Οἷ898 85 (Βθῖ ἷπ δ 6 τηοϑὲ τοδηϊοϊὰ 
Ἰαϊχι ΓΘ δηα ΖΟΣΊΩΒ, 88 ἱπάοοὰ (Π6 ὑγχϑδῃβηι βϑίοι 



8562 ΤΗΞΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙΜΑ. 
--- 

οἴ βἷα δηὰ ἐδ ἱῃηδυσδηοθ οὗ ἐδ 6 ῬΟΥΤΟΙ οὗἁ ουἹἱ] δῃὰ 
1|ὸ ΡΟΣ οὗἩ ρΊδΔΟ06, ΟΥὉ} ὙΟΣΪΚΙηΡ δ (Π6 88πὶ0 
ἐἰπι6 ΡΟΝ {}16ὸ Ῥτοραραίΐοη οὗ {π9 αμπηθη Υγ866, 
ἀοπιδηὰ : (μἰ8 ἀυδ)ίδπι οὗ ὰπδη πδίυτο ἰδ ἔδυ σῃὶ 
Θόρϑοί δ! ὈΥ 16 ζοδροὶ οὗ δομη.᾽"--Ο. Α. Β.] 

ΟΣ. 4. Ροίδουῃ Βανθ ἴδον τὸ ἴ89 ρΡοΐ- 
Βο οὗ ἃ δοσρϑῃῖ.---Τ 18 8 Ἰἰ ΘΓ 189 ροΐδοη 
νοῦ (ΒΟΥ ΒᾶγΘ; [ὉΣ {Π6 2έαέ. οοπδί. ἀθηδῃἀδ 

μαὶ ὝΣἷὮἮἭΣ βῃουϊὰ Ὀθ δαρρὶϊοἃ., Απιοης (ἢ 9 δΒ6Γ- 
Ῥοπίδ (86 δον δ τηϑῃἰϊὶοποα α5 (μΠ6 Ὀ6δὲ Κηονῃ 
οΟὔδ6 ἀδηβογουβ ὁπ 68 (θουξ. χχχὶϊ. 88) οὗ νι ίοα 
1 ἴα Βαϊ ἰπ μ6 Οτϊθηΐ (νἱά, {19 Ῥαβδαροβ 'ἰπ δ 
Ἰοίίο, Οοπ.) ἰξ ἴθ ἀυπιῦ, τσ θη ἢ! π΄} ποῖ ΟὟΘΥ͂ 
ἐμ συ Ρ. Το ἱπίοη 008] σΠΔΥΑΘΙΟΓ οὗὨ (ἢ 18 
ἀυτθπ 688 ἰ8 τηϑηἰοηθα 88 ἃ δίορρίηπρ ὺὕρ οὗ ἐπ6 
αν 

δίς. Π|. [ὕεγ. 6. Ῥότονηθ: “Τηοτθ ἰ8 δὴ δὺ- 
Τυρί οδηκο 1 (δ παρὸ οπιρὶ ον θὰ. ΑΒ ἴ}1080 τη 6 ῃ 
8ΓΘ6 ᾿πσονγ  Ὁ]9 ἴῃ (ΠΟῚΣ τ οἰκο π688, 88 ΠΟΥ 68}- 
ποὶ ὃὈ6 ἰδιποᾶ, ἰ8 9 ῬΒαϊιηἶδὶ ργαγϑ Οοα ἰο ἀοβίτγου 
(οἷν ῬόΌνοΣ ΓῸΡ σι ἰδομ οἴ; Ὀαὺ ἰηϑίεδα οὗ οΘομι]- 
δυΐϊηρ ἐμ9 ἔρυτο οὗὁὨ ἐῃ0 Βουρϑῃϊ- ΠΆΓΟΣ, Ὑ0 
ΤΟΌΒ {Π|0 δοῦρουὶ οὗ ἷβ Ῥοΐϑοη, 89 δ Δ ΘΗ]Υ͂ ΓΘ- 
Ῥτοβοηὶβ ἔμθηι 88 γουηςᾷ Ἰ᾿ἰοηδ, τι ο86 ἰθοί ΒΘ 
Μουϊὰ 560 Ὀγοΐῖθα ἐμδὺ ΤΠ6Υ ΤΩΔΥ͂ 50 ἸΟΏ ΧΟΡ ἀθ- 
γοῦν," οοαρ. δ. 111. 7.---Ο. Α. Β.] 

Ψψον. 7. Σιϑῖ Βὶπιὶ (παπιεῖν (λ6 ἐποπιν) Δπ Ὠΐδ 
ΘΙΤΟΥΜΒ,---(ἰδέ ἐλόπι δε) 5 ἸΒΟΌΘΒ οὐϊ ΟΥ͂ ---Ι ι 
8. Ὀοϑὶ ποὶ ἰ0 Γεχατγὰ (ὐοὰ 88 {ἰ16 δυι͵] οί, Ὀδοδυ 89 
Ηδ μδὲ Ὀθθῃ ἱἰϊτηπιθαϊαίοὶν Ὀοίογθ αἰ ΘΟ  84- 
ἀτγοβϑϑά, δηὰ (6 οχρἰδῃδί οη8 “6 Ἀη11} (8 6 ΘΏ ΘΙ 68 
ἢδγο Ὀοοοπλθ τγθαῖ,᾽ (ϑορῖ.), ΟΥ ἀοπδο σοπίοτωπίυγ 
(}6ϑγοπιθ), μέ δμοοίαπίω εἰ ρεγεαπέ ([8511}, δὰ 
86 0, αὔονα φπγϑδυιπδιΐοαὶ οὐ͵οοίοῦΒ, ὙΝΙοὰ 
ἀἰδαρροαν πθη ἰϊ ἰδ σοΐοττοα [0 (9 ΘηΘπλΐ6Β 16- 
κατάρα ἰὰ {ΠοΙν ἀ}γ, τ! 080 ΔΙΓΟΝΒ ΘΓΡῸ ἀοϑὶρ- 
παιθὰ 48 νι ουὶ οἴἶοοί, δα ἐποισ (ΠΟΥ δὰ (μον 
Ῥοΐηίθ ουἱ οἱ (πιοκὺ ᾿ΠίΘΥΡΥΘΙ ΓΘ βίποθ Κ᾽ το). 
Το ἰτοδάϊης οὐ Ὀοηάϊηρ (6 ὈΟΤ 186 ἐγδηδίοσσοα 
ἴο (8 ΔΥΓΟΥ 5, 88 8. ἰχὶν. 8, 

γον. 8. 468 βιιδὲϊΪ νυ Βί οἱ ἰπ 61 π8 Ῥθβ5- 
οἵ αννδγ .--- [6 ππϑϑηΐϊῃ, ““ Βη 811," νι ἰον 88 
1.8 ΗΘΌΓΟΝ Ὠδη90 ἔγοιι 118 ΔρΡϑΡΘΩϊ τη 6] εἰ Σ Δ ΊΎΥΔΥ 
πη 8᾽ΐπιο, ἰ8 τοπάογοα σογίαΐη (ΟΠ 8]4., Ιβακὶ, 
Κι 61) 88 δζαϊηϑὺ 80 ἱπίογρτγοίδιϊοη ΣΧ (πλοδὲ 
οὔ.89 οἷον ἱμιοσρροίογα, Εν 414), οΥ ἰοσγοῖ (ΑΌΘα 

4 [1}4η6. ΜΜοά. Ἐκγρείδηδ, ομαρ. χα. “17Ὧηὸ Θμδυῖηοῦ ῬΓο- 
ἤδαδυδ ἴο ἀΐϊδοογοῦ, πίτθους οοὐδύ Ραγοορίίου, (Ὀ1 ΡογΓθδρ8 
})9 ἀοθ8 80 ὉΥ 8 Ρϑου αν δπι6}}}. ἩΒοΙΟΓ ἰμετο ὍΘ ΔΩΥ δ56Γ- 
Ῥϑηΐδ ἰἢ ἃ Ὠοῦδο; δηὰ ἰ( ἐμ θ19 ὕὈΟ, ἰο δἰἴγοῖ ἐοῖὰ (0 δίῃ: 
88 ἴῃ9 ζοῦν, Ὁ ἴδ ἰποοϊηδίίοα οὗ δἰ γοΐοϑ, δι υσγοδ [89 
ὈϊΓά [πἴο ἷθ ποϑὶ.... Ηδο δεδυηο8 Δῃ δγ οὔ τ γείοσυ, δἰ σῖκοα 
[δο νὸ}}8 τὶ] ἃ σμοτὶ μαΐϊτὰ δἰἑοῖς, ππ δι166, τα ῖκο5 6 οἸτοἷἶκ- 
ἐκ ποΐφρο τΐἢ δ ἐυμκῦο, δῃὰ σρὶ 8 ρου ἰδ6 βεουπ, δηὰ 
εν Βαγα, "1 δά γο γοῦ ὉΥ οά, ἴ γο Ὀ6 δῦυγα, οἵ ἰΐ γυ 

ὈΘΙΟΥΝ, πας γ80 οοπιο ΟΣ ἢ : δά το γοῦ ὉΥ [πο τοοὶ Νδῖηθ 
ἐ{γ9 ὕὉο οὐθάϊθηϊ, ὀοῖηο ΤΟΥ; δὰ 17 γο ὕο ἀϊφουοάϊοηϊ ἀΐο! 
αἰ! ἀἰο!" --Ἴ Ὁ. θογρθῶς [6 ΧΘΏΘΙΪῈΥ ἀἰοϊοα μοὶ ὮὉΥ δί6 δἰΐοεῖϊς, 
ἔτοια ἃ δεῦγο ἰὰ 180 ἯΔΙ1], ΟΥἩ ἀτορϑ ἴγοαι ἴἔπο οοἰϊΐης οὗἩ [9 
τοοῦ;." ἸἘΒοτάδου, ἰὴ ἴ06 διὰ δὰ ἐμο Βοοῖς, ὑ. 1δδ, σα γ8, 
[πδῖ “ [ογϑ ΔΘ Βο6 θοῦροηῖϊδ ἩΔΙοΟἢ 09 οὔτ Σ οδηοῖ 
βυυάπο: διὰ ἐμδίδηοοθ αὐτὸ γοϊδιθὰ ἰη Ἡπ σἢ ΠΟΥ δ ὸ ζ81])6 
γί οἵ πὴ ἴο ᾿Ποἷ ἀκτίς αἰϊοηρῖδ ἴο ΜῊΝ ἴθοδο ἀεδῦ δηὰ 
οὈνιϊπαῖο οοοἰκαιγίοοβ."" ἘὙτίδιγδι, Ναὶ. Ηἰδίοτυ οἵ ἐδ ΒΙΌ]6, 
Ρ. 212, τγοίϑογε ἰδ οἰδυδο οὗ [20 Ῥαδῖτα ἰοὸ ἢ (κεῖ {πδὶ " ὨᾺ ΘΓΘ 
δ Β0116 Βροοΐθθ οὐ θοροῃς ἢοΐ διθηδῦϊο ἴο ἴπ6 ΟἸΔΕΙΩ ΘΓ 8 
ασὶ, οὐ ε᾿αῖ ἴΠόγΘ τὸ ἐπα! νἀ 6]}6 οἵ ἴῃ ΟΥΑΙ ΏΔΤΥ οοὔγα ἩΠοὮ 
ἀδον 54}} »ἱη αἰτοτηρίδ ἴο σοοῖδο ἘΠ θ1.--Ὁ. Α. Β, 

{{1{||6 υοἱῇον ἴο γιμδίαῖο ποθ ἦχον δὶ )δδ ἰο ἩΘΌΤΟΝΥ 
ΛΠ ὩθΔὴΦ ἴο ἰζομᾶ οΥΓ ἰγδιῶρῖο, ἰὼ [86 ψὶίηθ ὑγοσα, 6 

ε Ὠἰπρ-δοοτ, οὐ ἐπο Ὀον ἴῃ Βραῃηΐηᾳ ἰξ τ ἢ 186 ἐοοῖ, Δ 
9 τΣγοράΐης [06 δὰ οὐγ μζυτα! νυ ἰπτο ἄχίης (ἢ δῖ- 
ΤΟΊΤΟ ὉΥ ἐγομάϊηρ ἴ.9 ὕονν, ἩΒοἢ ἴ[Π6 Α. Υ. ΡασΡΏΓΑΘΘα ὈῪ 
“ δεπείλ λὲς ὅοιο ἐο δλοοί Αΐίξ αἀγγοιοῖ," πὮὨΪΐ δὲ ῬοΓΟν ὨΘ 
Ἔα πα μμμμ ἸΩΩα διὰ Αἰοχοηάος δεμὰ ἰδ ΔΙΤΟΉἊΒ,-- 

ἙΕστα, Κδοιου)."--ΜΠΙ βοασσίαρο οὗ ἃ νυυσοσαδα 
--Ἰῦνο 16 Βϑγοὸ σοηβγπιθὰ 848 ἃ δίαί. αὐδοῖ. --- πο- 
ταδῃ ὈΥ Βουί. χχὶ. 11 ; 1 ὅ)πι. χχυϊὶ. 7 [αἸΒοῦσα 
{μπΐ8 8 δ }}Ὺ ἐπ 4ίαζ. οοπεί.}, 85 δκδαϊηδίὶ ἐδ9 
ἰπίογργοίδίΐοη : πιο]ο (Ὁ Β4].), οὐ: ὅγο (ϑορί.), 
ὭΔΙΩΘΪΙΥ : [81}5 ἀογη, 80 ὑμδὶ ἰξ 15 ποῖ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ, 
ὉΥ 84 οὅδημο οὗ χοδάϊΐηρ, ἰο μοὶ ἐμ 8009 οὗὨ “(80 
ΒυΡ61685 οπο. 

γεν. 10. Βοέοσθ γόοῦσ ροῖφ 96] 86 δόσε 
τ Βοῖδθι ἔσοδῃ οὐ Ὀυσηῃίηρ.--- ΕΘ νυ ὲτ]α ἰδ 
ἄνα ν.---Τὁ Ἰάφα ΠΟΥ 18 οὗ ἐδο βδυάάδῃ δηὰ υὑπ- 
ἐχροοιοα ἀοδίιγαοίΐου οὗ Δ}11 ἐμοὶ ρΡ᾽αηϑ δηὰ 4]} 
ΠΡ ΔΡΥΔΉρΡΟΙΘΩ8 ΤῸΣ ἰδμοῖὶν {0]δηθηί. [1ὼ ἷ8 
ΤορΡτοβϑηίοα ἴῃ ἃ ἄρυγο, ἀογὶ νοά ἔγοιῃ ἃ ἰσοαυοπὶ 
ΟΟΘΌΡΓΘΩΟΘΘ ἰπ ΘΟΠηΘΟΙΪΟὴ Ἡἱδ σΑΥυδῺδ ἰὼ ἴἢ9 
ἀοβοσ. 7:6 ΟὨῪ διγὶ ἰείΐηρσ ἰδΐης 6 (π6 δυά- 
ἄθῃ δά ἄγοββ ἴο 186 τὶοϊζοά, γο ΔΙῸ δρόϊκοη οὗ 
ἔγοϊῃ γὸῦ. 8 ΟἹ, ΟὨΪΥ ἰῃ {δ9 (ἰγὰ Ῥογβοῦ. ὅσο, 
ΠΟΟΡΟΡ, (ΠΟΥ Βατ Ὀθθὴ δἰγοδαγ ἀϊγοσὶΥ δά- 
ἀτνεββϑὰ (γϑγδ. 1, 2), ἔβοῦὸ ἰθ ηο οὐ]οοϊΐοη ἰο ἴΐ 
Ἀθγθ. 38.111] 1068 8 {πΠ|010 ΔῺΥ ποϊχζας ἰο Ὀ6 Ἰαϊὰ 
ὍΡΟΣ (89 ἴδοέ ἐμαὶ [ἼΓ] ἰδ πδοᾶ δἰβονμθτο οὗ {89 
ἄτο οἵ ἀοὐ᾽Β ψτϑδίῃ (Ο]ογίο). ΕῸΣ βἷποο ἰξ Ἀγο- 
ΡΟΥΙΥ πιθϑῺ8 “«Ὀαγπίηρ," δὰ ἐμ6 πογὰδ τὶ ἢ 
ΝΟΓΘ οΥἰ κί }}}7 δοουβδιϊνθδ Ὑγὶ ἢ Ὡππ, ΟΣ Δάν ονθδ 
ν ἷοῖ ἀθηοίθ οἰγουτϊηδίδηοθ ΟΥἩ σοπάϊιίου (Βαρ- 
614}, τωψϑθ ΣῪ ΒΑΥΘ δβοῖηθ οὐ͵θοίΐοη ἰο0 υπἀογείδπὰ 
ἰϊ οἵ οοοἰκίπρ ποδί, ΟΥ "πεαΐ αἰγεαάν οοολεῦ (Ηοτιρ- 
βἰϑῃὉ. δίϊεσ Βου]. ΒΙΌο] δηὰ Ὠ6]11280}}} οὗ οὗ ἐγν 
νοοῦ (ϑγπηπι., Εν] 4), θαΐ ποί ἰο υπαογϑίδηα ἐξ 
οὗ ἴμ0 δ) -ας ὈΪδοῖς, οὐ Ὀποὶς ἱβογη (γλαπηπε), 
δἰγοδὰν οη ἥγε, τ ϊο δδῦμθδ ἊρΡ αυϊοϊκεῖγ δηὰ ἱἢ 
ἴα {6 ἄγο, δηὰ χίγοϑδ ἱπάθοα ϑβϑυϊ8Ὁ]6 ο081]8 ἴὺ 
οοοἰίημ, γοὺ 5 ΘΑδὶΪγ Ρὺν ουἱ ὮὉΥ ἴμὸ πὰ ((Ἐἀ- 
ἸΏΔΏΠ, ες ΡΥ διηπιῖ, ἱν, 9984ᾳ.). Οπ ἐ8ὲ8 
δοσοππὶ, ᾿δοτοΐοσθο, Ὑὁ0 πηἀδογδίδπα Ὦγ {δ 9 ῥτονΣ- 
Οὐ 8} τηθοιοποά "Π ἐμδὲ 18 ἰο δ8γ, ἰἰνίηκ, τοὶ 

γαῖ ἤοε (Οαἰνίη, εἰ αἰ.), Ῥυὲὶ ,7γὲοολ ἰδοτηβ, 8.}}} 
ἄτοοι (616 δὰ τηοϑὶ 1πἰθγργοίοσβ). 1 ἰμ9 ἰπ- 
ἰογρσείδίϊοι οὔ [89 ἀοιῦ]ο Ἷ29 ἴπ {80 δθῃϑθ οὗ 
δίυο-'οα ΒουΪὰ Ὀ6 ἀου διε τὸ τοἰκέ ἰσδηδὶδίθ ς 
Π6Π 86 ἰδ 8.}}} Ἰἰυοῖγ, ἐμαὶ ἰδ 0 βαύῦ, γε 
((Βα]ά,, 1ἰβακὶ, Κιπ)οδδὶ), ἰδ ν1}} τινὶ δἴτη δσαΥ 
85 Ὀυγηΐης τταί. [{ 18 ΒΟΎΤΘΥΟΣ πο δα γ]88.]6 
ἰο αἶνο ἰο ἐδο ποτὰ ΠῚ Ὁ {89 τασδοΐηρ “ἰΒόσηα,᾿ἢ 
ἰηϑίοδὰ οὐ “μοί ((μὸ διοΐοπέ σνοσεΐουδ, 
Αὔδη Εσγα, ᾿ἰδακὶ, πίθον, δηἃ ΣΩΘΩΥ ἱπίου ρΥΘ- 
(618). Εον (069 ἱπδοουγδου οὗ 89 διοίθηῦ γὙὸγ- 
δίομδ: Δ ὈΕΙΌΥΘ γΟῸΡ ἱβόογδ ΠαΥθ ΘΡΟΝῚ ΟΥ̓ 
τἱροησϑὰ πο (δ ἐπόγα ὈυδῈ ᾽ ΤΩΔΥ 6 δυοϊἀοα δὲ 
ἰ8 ἰγιθ, δηὰ ἐδ νοσὰβ ἰδ ἱπίοσργοὶθὰ: “ ὈΘΟΣ Ὁ 
ΥΟΟῸΣ ἰδοῦ ἯΟΣΟ οὐδοσυοά, ἃ ἰβοσ Ὀσ8} νγῶδ 

Ἅ [ΤῊ6 τιοίδρῃον [6 ἐμ Οχρίδί 6 ὉΥ Ττίδίται, Ναὶ. ΕΣ ο. 
ΤΟΙ οὔ το Βιυ]6. Ρ. 295 84. “Ἐμο δΒηδ1}6 οὗ 81} δροοσίοα ἐπ ἐδ) ὁ 
Ἦὸογ 1 ιηὰ δῖοὸ ἰῃ 1.6 μι τ, ποί οἵ ὨΥθοσδείηρ ἰῃ Μνϊηίας, οὐ 
ΒΟΥ ὁο ἢ οἂζ οοἰαοξ εἰἑδίο, Ὀθὶ οὗ ουλιίος ᾿ποϊαδοῦνεο 
ἰδίο ἐμοῖς 861}}16 διὰ τοπιδϊ πίη ἀογιδηΐ ἀὐγίης ἴδ9 ἀγγ ὦθε;- 
δοῆΏ. ᾿ΘῪ δ δ.}8 ὁΔὉ τεϊαιίῃ ΒΕ Ὶ 8 δοιίτο εἰδὶο πους 
τοοϊοῖαγο, ἔπ ογοσ ἴῸ ργονθξ ἔδο ονδρογοίοη οὗ ἔδο ποοῖϑ- 
ἔυτο οὗ ἴδο Ὀοάγ, 41}} ἴδ το 01} 906 ἩΜοὮ δδνὸ ἃ τιῖ τι οἱ 
βοτηϊ-γρησραγοιὶ δ6}}, δοογοῖθ ἐπϑιλθοῖνοα ἰὼ ΟΥΥΎ ποιῖλος 
ὈηοΥ δίοποϑ Π|πὸ ἔμ: 66} 988 δα. 19 ΟΥ δ᾽ ρα, ΟΥ 6160 διορικχῆς 
τηοϑθά, δηὰ ποτ ἰϑανοθ, δη ΠΠΔΏΥ 68 8180 ἢ ἴδ ο ϑα τ τ 
... ὅδπϊ ἐοἰπν ποεληάίηρ 18:6 σἂν ΓὮΘΥ ἵπῖκο ἴοῸ ϑεοζοῖο τξχοτγεη. 
βοῖνοαδ, ἴμ9 μβεδὶ οἴῃ ἀγίοϑ {ποῖ ὑρ, οἰΐμοῖ ὉΥ ἃ ἴοᾳς οονκμεξ- 
Ὡοοὰ ἀγουκιῖ, οὐ ὉΥ ἴ6 δ: δ ΓΕΥ᾿Ὰ ροῃοϊγοςίης ἴ0 ἐπμοῖν 
Βοῖϊο8. Τὺ τὸ δά ἴη ἴδπο Η0υ}}) ἴδιά τογτίδοο οὗ ἀγκα). 
8.}611}6 ἴ ἤδθττγοα, σὲ }}} δ βοσίης ὉΥ ἐδο οδιοδσθοῦθ οχυάδαιΐξέονι, 
τουπή τποῖξ οτίοο ἴο ἴδιο δυγῆλοο οὗ [80 τοοῖκ, Ὀπὶ [86 Θεκὲ κεκα 
οὔ ποῖ 6 ὈξΕΘΓΙΥ δα γίνο!ϑὰ δὰ πβϑῖθὶ, " πιο! θὰ δυὐγαν ὃ 
δοοοσάϊης ἰο ἴΠ0 Θχρεοδβείου οἵ [80 Ῥβδιμχίοὶ."--. Δ.Β.} 
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ἰδέα (ΑὍθῃ στα, . ΠΗ. Μίοϊ., παρρ, Κύβίοσ), 
οὔ: ὈοΙοΤΘ γοὺ {ΠΟΥ ΟΌΒΟΣΥῪΘ ἰἰ, τ ΘΙ ΒΘ Ρ Υγο δ]. 
ΟἹ ἀσγ Ησο νψ|}} 11] ΑΑΥ ἰμ6 ἰβοσ Ὀυδ8 
ΡΟΣ Βαὶ αἰιπουσὰ (9 δίηχαϊαν ὙὉ 8885 
οὐδ᾽ πιραῃίη, γεὶ ΟὨΪΥ (..}8 Ἰῃ 8800} } 9 Ῥ᾽υταὶ 

ἴοται Βὰ8 {86 τιϑλπίηρ οὗ ἰἰοτη8 (Εο0]. Υἱὶ. 6), 
ἰδὲ ἰδαι ἰηθ ΒονΟΥ͂ΘΡ: Ροΐδ, τ ὶῖὰ ἢΠ6 Θχοορίϊ θη 
οἵ Αδιοβ ἷν. 2, τ θογο, πόννονοσ, (ὁ ἰά68 οὗὁὨ ᾿ΠΟΡῺ 
6 }]6 δ Ῥδ85θι ονϑῦ ἱπίο (δὶ οὗ 88} Βοοῖκ8. 
ι ἰβ. ΘηΓΙΓΟΙΥ ἱμδαπιϊββί ὉΪ0 ἰο σοῖο ἐδθ ποτὰ 

“ αἰἶνα,᾽ ἰῃὰ τ86 βεοοῃὰ οἶδιιθ, ἀἰγθοῖγ ἴο ππέπ, 
ψ0 ψοῦὰ ἐμ πὶ ὃ6 σΘδατηοιοτὶζοὰ 85 ἱπογ8, δηἀ 
οἵ π δοπι, τνῖεἰϊ δὴ Δ] } χδίοη ἰο (Π9 τυΐη οὗ 86 Ὀδηὰ 
οἵ Κογαῖὶιν, τ σου] Ὀθ δαὶ : 88 Ἰἰ νη, δΔ8 ἱῃ ἰδ 6 
πἰά9ὶ οὗ ἰἴο, Ηδσ νυ} ἀονουρ ἰΐθπὶ ἰὰ ὙΓΤαὶἢ 
(ϑοιεχρν δἴιον ἰη6 ϑερί. δηὰ γαυΐζαίθ). Ηονγανθτγ, 
τ χοῦ τθδπ, ΟἹ (1.9 ΟΟΡ' Βαπὰ: 88 Οἵ: 88 
9 γουΐυοβ, 80 οὗϊοεπ ὑ89 Ὀυτπΐηρ (Ηἰ χα). 

ϑιν. ΤΥ̓ὕβῴ0 [{σγ. 10. ἘΓθ 5841} Ὀδῖδθ ἷβ ἔϑϑῖ 
ἱὰ ἴδ9 Ὀϊ]οοᾶ οὗ ἴδ9 ντνυἱο]κϑᾶ.---ΑἸοχαπᾶου: 
“Τὸ Ὀαῖδ)6 ιὶ5 ἰδοὺ (οὐ σδίμοῦ 15 βί6ρ85) ἷπ {86 
Ὀϊοοὰ οὗ οἰ ΒΟΥ 18 ἰο ταὶ κ ΠΟΥ ὑμεὶν Ὀϊοοάᾶ ἰ8 
δοκὶης, ἰο ἰγοδὰ {ἶ Ὀαι119-8 6] ἃ τ θγὸ ἔμΠ6 Ὺ ΒαΥΘ 
[Δ ]]6η, ἴο ζαΐϊῃ ἃ. Βδη συ ϊ ΠΑ ΓΥ ΕΥἸΌΤΩΡΗ ΟΥ̓Ρ ἔθ) 61), 
ΟΡ ΣΔΙΒοΥ ἰὰ 8 ἴο ῥαγίδϊζο ἰῃ {μ0 γι ρ οὗ δῃ- 
οἰδεν. --Οσ. Α. Β.] 

γεν. 11. 98, [Ώθ10 ἰδ ἃ Ὀϊνπίῖν ᾿πᾶρίπξ 
ρου Θεσιἢ.---ΕἸοίι ἰθ οοηδισυοὰ ἡ [6 
ῬΙαγδὶ 88 θη. χχ. 18; 205. χχίν. 19; 2 ὅδ). Υἱὶ. 
28 (ππομαπροά ἴη 1 ἄγοι. σχυΐ!, 21). Υοῖ ἐμπ18 
ἱφ ποὲ ἰπ δοοογτἄδϑηοθ ψῖ1} Βοϑί ΒΘ πϑῆρο (Ενγ81α) 
οΓ ἴκ ἰδο του οὐ ΙΘαί ε πη, 80 (βοὴ οι] Ὀ6 
πδοιιδὰ τὶ ἢ Ὁ (ΟἸΒῃ., Βδαν) οΥ 1 ἃ 8.1}} ΣΏΟγ 9 
ἀϊγεοὶ γοΐογρθησο [0 ΥὙ6}. 1 ὦ, ᾿ζ δἰΐγι 18 (Δ ἸΚΘ ἢ 85 
186 ῬΓΟΡΟΡ σοδαϊπρ ὑπ 670, ἢ οτάον ἔο ομδιδοίο- 
ἦτο 9) υ8ὶ ΗοΌτον ἡυάρχοα 8Ο πιδῖκ68 (06 Πδῖηθ 
ξοὰδ τ δ ἢ ἢ88 Ὀ6 θη ἀἰδοπογθα ὈΥ αη͵υ5ὶ ᾿υά 68, 
8 ἰτο ἀοϑὶρηδίίοη (. ἢ. ΜΙ68.), ΟΥ 48 σοηᾶογ- 
ἴδς Ργοιαϊποπί (μ6 ἰγὰθ υυφκίης αοα (Ηυρΐ.) οὁΥ 
ἰδ τϑαὶ ἀοἱι οἰοναιϊοὰ δΌοΥϑ 8}1 θδ ύ ΗΓΥ τι σῃδίθ8, 
ἔσο. ν. 1 (6! 2868}, ἰῃ σοπίταδὶ ἴο ἐδ9 4189 δπὰ 
πυπδὶ σοὰ5 οὕ φασί. ΤΠ6ΥΘ ͵ἰβα μοὶ ἐδ 5]1χ- 
δεῖ ἰγϑοὸ οὗἩ εἰ1680 Τί ΓΘΏσ68 δΔηα ΘΟ Γδδίβ ἴῃ (ῃ9 
δηιΐγο Ρβαΐω. Βυῦ (89 ρῬυγθο σγαπιπιαίίσαὶ οοὴ- 
δίιτυοιίίοπ (1215) δη ἃ (Π0 Β6η80 δῃα οοηϊοχὶ δ[- 
ἴοτὰ 116 σθῆογαὶ τπθδπὶπρς οὗ ὈἰΤΙ ἰΐγ, 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ,. 

Ἱ. Ιε 'ἰβ ὑοῦ Ὀδὰ πβοη ἰΠ080 ὈΘΓΒΟῚΒ δηα τη8- 
ξἰεῖσαι εβ ὙΠῸ δΓῈ δρροϊπιοἀ ἰο σαπείη δίεν 7μδίἰοδ, 
Ἰωβδίεεὰ οὗ ργοποιμποίης ᾿υἀρηιεοηΐ, αγ6 δἰίδηξ διὰ 
8δ᾽΄᾽Ὸ ἀυτηὉ ἴἰο {}|9 ΡΓΔΥΘΥΒ Οἵ ἰμοὶν βυδοτγαϊπαίο8, 
δηὰ {16 δαγηοδι θη γοδί 68 οὐὗὁἨ {16 ζγίθιυὰβ ηοὶ 
1εδ8 ἰπδπ ἴ0 ἐμ9 ἀοιιδπάβ οὗ {16 ] νῷ δηὰ ἰδ τοΐοθ 

ΦΙΡατονσῃο: Τμ0 ΚΟΏΘΓΩΙ δοῦδο υὗ ἐμὶφ αἰδὶοιξ Ὑθγδ 
ΘυοῺ8 ἰο Ὁ τμἱν: ΑΘ ἃ εὐἤὐόη νἰγ ν ἰὦ ἰὼ 16 ἀοδοσὶ 
δυθεθα ΕΤΩΥ ἴπ9 {ΠΟΤ Π9 Ἡ ὨΪς μιν Ὀθόη κηῖδογο [ῸΓ οοοῖκ- 

αἸπιοαΐ 8. δΟ00 88 [0 αν ὸ "ΘΕῈ 80ῖ οἡ Άτο, ἀπαὰ Ὀοίοίθ 
ἴδο ςα!άγοη δδϑ κτυτῦ δΒοῖ (ύυῦ». Ἐοο. Υἱῖ. 6), θὺ δ58}}} 189 
σοκοὰ, δηὰ 41} ἰΠοἷτ 2) οι ἰπυοιρ]οῖθ ἀσθδί 8, "Ὁ βτσορς ΔΉΑΥ 
Ὁ) ἴθ π τι} οἵ Θοἀ.".-|0ῶὠ Α. Β.) 
Ἐ{Π ΙΕ] ἃ τοραγάμ ἰξ δα αὶ ἥξατγο οὐ δροϑοῦ ἰπάϊοδΠ!Ὡς ἐδ 

φιαλέίέν 27) ἰλε ὑἱπηαά ἐμαὶ ας ὑνεπ εὐσά. Ἠδ σοπιράτοθ [ἢ 9 
οὐττοσρουπάϊησ οΧρμγοδδίουβ ἰὰ ΡΒ. Ἰχνυ , 92, πόγὸ {119 Γ6οὲ 
ὅ9 προμιοά ἰη Ὀϊυυι ; οὉ χχίχ. 6, ποτ [80 δὲ ἩΓὸ ννβϑἰνοιὶ 
ἐδ τῷ 116 "ἃ Ὀγοοῖκα οὔ οἱ! ἢ “ον χχ. 11, νδγο ὑὕτοοῖε οὔ Πο- 
ΒΕ κο δ ὩΠΠκ πσὸ πιθηϊἰουθά, “11 ἢ το ἰηἀϊοσαῖοθ τΠ6 στ΄ ἵν 
"τῶ οἵ [Π6 Ὀπρέσποῦ; υδύα!ν οὐὁ 1μμὲ ἐδίκοη ὈΥ ἔπὸ μασι 

Ῥπὶ ο΄’ βίῃςθ ἰΐ ἰ» ποῖ [5 ονῃ βὲεῖ πὶ ἔπαξ οὐ οὴ, 
Διμῖ ἴθ το ΟΙΟΪΥ ὈΘΒοΙ ἃ, ἰδ σαπ ΟὨΪΥ ὈΘ 6 δΥπι Ὁ ΟΝ] ΟΧΡΓΟδδοα 
αἴ ἰδ ἑπέώογηαΐ ἰσίραίέον ᾿Ποτοί, ΟΥ ΤΏ9 βιι1 ρα 7εείησ 
Ψ' τεϑεηρε" τ οοτηρασοῦ θα. χχχὶ!. 42 δᾳ.; 16, Σὶνὶ. ἡ 

οὔ ἀμ! γ, ΒΟΠΟΣ, δῃα οομβοΐθῃησθο. ΤΠΟΥ (θη ποὶ 
ΟὨΪΥ πιδωδα ἰὴ) δοαΐέε ο7 7ωδίϊσε Θαἰτ αι ὰ ἴο (ἢ πὶ, 
ἴῃ 88 ᾿γγθβροῃβὶ Ὁ]ΪΘ ΔΉΠΟΥ ἴο 186 ἐἾΌΓΥ ΟΥ̓ ἰΠοῖῦ 
161] Οὁ τ ἢ ; Ὀ8ὲ {ΠΟΥ δ. ᾿ἰκονν 80 ἀψροογίίες απᾶ 
ἐΐαγϑ, δ᾽ ποθ 1πΠ6Υ Υἱοϊαὶθ λιιϑι 60 δ ἐμ! ὙΟΥῪ ἰἷπι6 
πα ἰΒῈΥ Ῥγοϊοπά ἴο ὀχοσοΐβο ἐΐ, διὰ ἑη (18 ᾿ηϑ- 
πἰΐοδὶ {Ποὶν δογρϑηι-} 16 παίαγο, 

2. ἴῃ δυοῖν δοηάυοί ἐμ οΣ 18 ταϑιΐζοδί ῬΑΡΟΪΥ [89 
ἑπλεγιἐεα δια] παλίυτο (θη. Υἱϊἔ. 21; Ῥβ. }ϊ. 6: 
Φοῦ χὶν. 4; 18. χἰ υἱἱἱ. 8), ΡΥ ΪΥ {ΠἸ6 70 ͵ἰβ ῬΤ6- 
δοηἰοα ἰπ (ἢ οτὴ πεῖν ον λαγαάεηΐησ 97 ἐλεπιδείνεε, 
ΜΠ ΒΟ Ὦ (ὮΘΥ ΒΡ (809 ν᾽ δῪ οὗ [9 ζγϑδοὸ 88 
Ὑ0]] 48 ἰῃ0 νοτὰ οἵ (οἷ, 'πογοθαβ6 ἐποὶΡ χοδ ἢ 998 
ἰο δἷπ 88 Ὑ611] 85 ἐποὶν ΒΟΟγΏ ΟΥ̓ ἰῆὴ6 Τη68}8 οὗ 
ἔτδοθ, δηὰ Βαβίθῃ 1.6 ΔΡΡτοόδοῖ οὗ 8 ἰϑγγὶ 019, 
ἀπδνοϊάδΌϊο, δπὰ βυάϊδοη στυΐϊῃ. 95 αὶ τῆλ κοδ 
Βυδῃ Κη 80 ἤδϑεγζα!, 18 ἴδ6 ἴδοί, ἐμαὶ 1 χοβίβ 
ὍΡΟΣ οΥἱ αἰ παὶ δβἷη, δ 15 χοοί δὰ ἰῃ (89 ἱππϑγιηοδὲ 
ἀορίμβ οἵ ἰο μβοαγτί. .. , 7118 σοῃίγαβὲ 15 οί Ὀθ- 
ὑπσθθῦ [8086 Ἰη6ῃ ἵν ΒΟ ΔΓΘ σοΟΓΓΕΡί ἔγοιῃ πο τ οτηῦ, 
δηα ἰμοδὸ Ν]10 δ.ὸ ποῖ, δι. οὗ {1086 πῃ νν ἰιοτα ᾿ἢ 9 
ταΐϊη ψΒΐσοἢ 18 ΘΟΙ ΠΟ} [0 Δ]} "88 ἀδνυνεϊοροι [86] 7 
πὶΐμοιΐ ἰπάγϑησθ, δηὰ {(ἰιο86 ἰῇ Ποῖ ἴἢ6 ἀδ- 
φοϊορηιθηῦ 88 Ὀθ6ῃ Οοἰιοοϊκοα δηὰ ἱπίογταυρίιοά ᾽" 
(Ηοης8:.). Βιεθροοίίης (89 Βοοίτϊηο οὗ Οὐχί η8] 
βὶπ ἰη 89 Ο]ὰ Τοϑίδιηοιϊ, οοταρ. ΚΙοϊποσ ἴῃ (ἢ 6 
Βιυά. «πὰ Κυὶί., 1860, Ιοἴι. 1. 

8. Το τὶ σίθουβ μ6ρ6α ποὶ ἀοβραῖὶγσ. ΤΟΥ ν}}} 
ὯΟ ἸΔΟΓΘ ἰο0856 (80 ὕγωΐ οὗ Οοὐ-αγίηρ, σοπάποϊ 
{μ8η οὗὨ ἰδεῖν μαι ̓ ϑηῦ δ ἀσγϑηοθ οὗ βυϊεγίηρ, 18. 
111.108ᾳ. Βυὺ πο 1688 δι Γ6 18 (110 σονναγὰ οὐ {89 
νι οἰκο ὉΥ ϑὲ τεσοπιρεπδε, γ᾽ σὰ οὐ τ μδη ἰὰ 
8 Ὧο ἰοηχον Ἰοοκοῦ Ὡροὴ δηὰ οη]ογοὰ 88 υδῃ- 
9έαποθ ἴὰ 1.6 τηραρίηρ οὗ (π6 ΟἹὰ Τοϑιδιηϑαὶ, γοὶ 
ΤΟΙΔΙΩΒ 58. 88 7ον {μὲ δηἀ σοπιοτίίπο 1ἴο 189 
τἰσδίοουβ, Ὀροδυ86 {πε ὦ ΤΕΟΟρ Ἶ 20 ΒΘ ταί ἴ})6 σο- 
φετηπιόπί οΥΓ αΟοὐ, ἘΟ γον θ08}5 Η 86] ἔγοπι δ 68- 
ΥΘῈ 88 ἃ ὑμάσε οχ Θασίϊ. 

ἩΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ὙΒοη Μὰ ΤΟΪΙΟὟ οὖν ἑπδογη παίαγο νγ6 γωΐῃ ΟὉ7- 
δεῖυεϑ απα οἰλέτγε.----Ἰ ἔ ΒΟΠῚΘ ΒΊΠΠΘΥΒ Δγάθη ἱμθτὰ- 
Βαοῖνϑβ ἰπ βίῃ ουύθὴ ἰο οδάμγασψ, δῃὰ 10 ΠΟ Β6Ρ 
Οοα ὯΟΣ πιέῆ, ᾿ΠΟΥ γοὺὶ νν}}} ποὺ Θβοθρὸ ὑδοὶγ 
“ωασε, διὰ ν}}} Ὀ6 τυΐϊποα, ἐσσείλενγ ωὐϊὰ ἱλεὶν 
»ίαπε, Ὀεΐογθ {ΠΟΥ ΒαΥ͂Θ τηλ46 ἐμ 6 1} φχόραταίοη. 
--Τ ἐδ πηροῦάϊν δτὸ συϊμθὰ Ὁ Θοα᾽ 8 ἡμώσπιοεπί, ἷὶ 
ἷφ ἰσχὰθ, Ὀὺὶ οἵ (ἰιοὶν οἵσπ φαΐ, διὰ οἡ δοσουμὶ οἴ 
ιποὶν ἐπιροηπῖ(6π06.---11]0 ο ΜΠ] ποῖ λέαγ θη 
Αοἀ 2»εαζε ἰο Βἷπ), νν}}} θ6 οὐ] χζεὰ ἰο ,2εεἶ τψθῃ 
αοἱ λυ ρου μἷπι.---Ἴ}ὸ σὶ αἰ θου  ΣΏΔῪ 1056 ἐποῖν 
γίσλία, Ὀαν ποῖ 86 }} 7γμὶ.--οῦν 6 σ8 ἢ δ νοὶ ΟὨΪΥ 
υγ ἐρεακῖίπο, θὰϊ ἸΚον 186 ὈΥ̓͂ δίζεηεε, δ ἃ δ 66 Ὑ79 
ἑηγεγα οατ [οἰ Ἰον -πιθη, ὈΓΪΠΡ ΡΟΝ ΟὈΥΒΟΙνΟΒ 8 
4ευετα γεολοπίηρ.---ἼΓ 6 ν᾿ κΚοα ᾿ν}}} ποὲ λἀεαγζοη 
ἴο γοῦ, γοῖι ΠΔῪ ἐδείἱ δραὶηϑὺ ἐλ οι, (δὲ Οἱ ΓΒ 
ΤΩΔῪ ὯΘ ἰσατπεα.--- 8.106, ΤΥ Ὀ6 νἱο]κι θα, Ῥ6Γ- 
γογιοά, ἀϑηΐοα, αὶ τιρλίδομδηθ88 σδημοῦ ῬΟΣΙΒὮ, 
ον Οοα Η πιο Ἰοαὰβ ἴὲ (τοι ἰο Ὑυἱοίοσγ.-- 
Μεπ ΓΔΔΥ ἀεδρίδε ἀοα᾽ 8 ποτὰ διὰ ἀέην Οοα᾽ Β ὁχΧ- 
ἰβίθβῃσθ, γοὺ {ΠΟΥ͂ σδηηοὶ 40 ΔΙΝΑΥ νν1}}}Ὲ αοὐ᾽Β 
τσογὰ οὐ Ῥτουθηὶ ἀοα᾽5 γΐδ ΌΡΟΠ θασιὶ.---Ὑαοα Η πι- 
ΒΟἸΓ ἰεδι πα ἴο Ἠΐδθ οχἰβίθῃοθ ὉΥ͂ αἰεἰδυογίπσ δηὰ 
γμσσίησ. 
ΒΤΑΒΚΕ: ἀοα ᾿δ88 ρσίγθη 18 ἃ ΤΟΥ ἰοηρυθ, 

ἐμπαὺ 'νγ)ὸ ΣΏΔΥ ι186 ἰὺ ἴον ΗΒ σΙΟΥΥ δηὰ ἰμο ροοὰ 
οὗ οἂγ οί ζῇ οτγβ.-- - Π1ὸ Ἰοαυΐηρς οἵ ἴγοια ροοά 158 
800} ζο]] ον ὈΥ [6 δοχιηπιϊϑβίοι οὗ ουὶ].--- 9 
ἩΪΟκοάμ688 δὰ ΟὈαΌΓΣΒΟΥ ΟὗὨ ΙΏΔΏΥ [6 ΒΧΘ 80 



854 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ῬΒΑΙΜΒ8, 

τοδὶ, ἰδὲ πὸ ῥγαγοσβ, Ἡδρηΐηρβ8, ΟΡ (δ γοδίθῃ- 
ἱπχδ ΜΠῚ Ἀ6Ὶρ ἰἰιοιι.---1}16 Ὀ]οο ἐλ ΓΒ Υ Ρ6Γ50- 
ουίονα Ν}}} Ὀ6 γοναγάθαἀ νὰ Ὀἱοοιὶ ; ὉΓ 8 τὴδι 
ψὶ}} 6 ρυηϊδιοὰ πνῖϊὰ ὑμδὺ τι} ποι Β6 (Γ8ῃ8- 
ἄγ 685868.---Ἰ γ ΚΠΟῊ ΒΟΥ ἸΔΔΗΥ͂ ἰμουβαπα ἀθ- 
νἱοοϑ οὗἩ ἐδὸ ὑπροιὶγν (}9 οτὰ Ὀγὶηβ5 ἰο πδυρμί, 
Ὀοίοτθ (ΠΟΥ ψογο (ΠΥ σοποοίγοα, δηα ΠΟΥ͂ ΤΥ 
ΔΙΓΟΝΤΒ Ηθ Ὀγοακβ, Ὀθίογο ΕἸΙΘΥ ΔΓΘ δβμοί οἸ, νν9 
πουϊὰ Ὀο αϑιοη δηθὰ δὲ Ηἰ5 νυ ϊβάοι, αὶ ιέι] 688, 
δυὰ Οιπηϊροίοηο6. 

Βενθομπῦ; ϑδίηβ οὐ σου  ϑΒη 685 δὰ πορϊοοὶ 
ΔΥῸ ᾿ἰἰκοννὶδθ ρτθϑί 8 8.---ΕΒΊΒΟΗ: ΜΔῺΥ νν 80 
να {Πἰγϑίϑα ἴος Ὀϊοοά αν ρϑγίϑῃϑα ἴῃ ἐμ οῖν 
ον Ὀ]οοα.---Τηοιῦοκ: αοἀ ἀο68 ϑι6} δ'9ῃ5 ἐϊιαὶ 
ἯΡΘ ΓΔΔῪ 800 αἱ, ΔἸιουῦκσὰ 19 Βὼ58 αίνϑῃ τσ6ἢ 
ῬΟΝΟΥ ἰο πιοτίδ᾽β, γοὺ ὩῸ οὔθ δὴ ἀορτγὶνο Ηΐπι 
οὔ Ηἰβ βοϑρίγο. -άυβῃ: Βείΐηφ ἀππιὺ ἰο (9 στασά 
οὔ αοά, ὑπ8} 89 ἀυπιὺ [0 {Ἰ|ὸ ἡμαάσπιεπέ οἵ αοά4.--- 
ΤῈο τοὶ ὈϊΪοδδίηρ μα ἃ δὴ σοσοοῖνοθ 9 Ηθ 
..48 οοιητηϊἰθἀ }}18 Ολ.89 (ο ἀοἀ ἐπ ΡΣΑΥΘτΓ, ἰδ ἰμδ 
Βο ραΐηβ δῃοίμον Υἱὸν οὗ (μ9 σδῦβο ἴῃ 89 ᾿ἰσδί 
οἵ ἀοα. 

[Μαᾶττ. ἨΈΝΒΥ: [βού πὸπθ ΜΟηοΡ ἐδδὲ ἐΐιθ80 

νϊοϊκο τῶι ἀδτο ἀ0 δυο (μηχα, ἴοΥ τι οἰκο 6δε 
6 Ὀτοὰ ἴῃ ἴμ6 Ὀοπο νῖτὰ ἰΒοῖὰ ; (ΠΟΥ Ὀγουρδὶ ἱἱ 
ἰηῖο (μο0 πουῦὶὰ πῖιἢ ἐμθαι, (9 Βαγϑ ἰη ὑμαὶγν πδ- 
ἔυΓο08 ἃ βίγοοςς ἱποϊϊπδίϊου ἰοὸ ἰΐ, {8607 Ἰεασποὰ ἱΐ 
ἔγοτα ὑμεὶν νι οἰκο ρδγϑηίθ, δα ματὸ Ὀδοη ἰσαϊπϑά 
ὉΡ ἰῃ 10 ὮΥ͂ ἃ ὈῬαα φἀυοσαίίοι.---ΒΑΕΝΕΒ: Μοὴ 
ΘΥ̓ΘΡῪ ΘΟ ΔΡΡΌΓΟΥΟΘ οὗ (0 8. δΔαιϊηἰδἰτϑίΐοη 
οὐ ͵αινν, θύθὴ ἱμβουῦρα ἰὲ οοῃδὲχπδ ἴ:}6 ὑγ Δ ΏΒΡΤΟΒΕΟΥ 
ἴο Ῥτγίβοῃ οὗ ἴο ἀθαίῃ ; δῃηά ἰν 18 ἃ τηδί(δινὺ οὔ ρᾳτ}ς- 
εἰβοδιίου ἰο δἷὶ πτῖο ον αν δὰ ογάθῦ τ θῺ 8 
τἰ κυίθοιϑ κονογηπιθηὶ 18 τηαἰ ἰδ πο ; ῃν δὰ ννΐοῖ- 
οάπθ88 ἰδ οἰιϑοϊκεὰ ; ̓]ΠΙ6Ὼ υδιϊοὁ 135 δΔάτη! ἰδίογοά 
ἷπ 8. ΘΟΠΙΠΙΏΠΙΕΥ.---ΘΡΌΒΟΚΟΝ : [ὑ 8. Ποὺ ἰῃ γΟῸΓ 
τιϑῖο, Ὀυὺ πῃ [86 δ᾽ ΠΟΙ 8 ΘΓ ἐπαὶ (6 οδ086 οἵ 
ζαϊϊατο 1198, Θῃὰ ἐξ ᾽8. ΟΠΪΥ {116 Ῥονγον οὗἩ Θοὰ ἐμεί 
ΘΔ ΓΘΙΏΟΥ͂Θ ἰϊ.---ΕΥ̓ΘΥΥ υπτοβοηογαίθ τηδὴ ἷδ δὴ 
δον ιίοα. Ηθ χσοΐδβδοϑ {6 ἔγὰθ ἕογιι οὗ ἀοἀ-ταδάθ 
ταϑ Ποῖ ; Β6 δοτγγυρίδ ἰα (80 ἀανχηοθα οἵ βἷῃ: 
ὮΘ ὨΘΥ͂ΘΡ 8068 ΟΥ̓ Δ) 8}} 800 ἰδθ Ἰἰριιί οὗ αοὰ ἰὰ 
ῬυΣγ, ἴῃ μοδυθῃ.--γὸ (δ ηκ85 Μ]}} δοιλθ οαἱ 
οἰθα νυν δίνουν 8]}---ἰἤθγο 'ἴ8 8 αοὐ, απὰ ἐμοσο ἰ8 ὃ 
τονδζὰ [ῸΣ (λ0 σἱκ θοῦ8.--Ο, Α. Β.] 

ῬΗΑΙΜ 11Σ. 

Τὸ ἰλὲ ολέῳ  Ἡμεϊοίαα, ΑἸ αεολειλ, ἈΠολίαπι 9. Ταυϊά; οὐλεη ϑαμῖ εεπί, απὰ ἰδον τοαϊολο (δο λομθα ἴο 
ἀὶ δὲ 

1 οΙ͂νοσ πιὸ ΤΌ. τηΐῃ6 θη Θΐ68, Ο τὴ 

ἀὲέηι. 

Οαοά: 
Τ)οΐδπα τὴθ ἔγοπι [ποι ἐπα Τἴ86 ὉΡ ἀρϑιηβί ΤΆ6. 

2 ὈοΙν Σ πιὸ ἔγομλ (.6 ΜΟΡΚΟΙΒ οὗὨ ἱ] αΌ}0γ, 
Απὰά 8806 πη6 ἔγομι ὈΪΟΟΑΥ͂ τη6ῃ. 

ὃ ΕοΥ, ἰο, {μὸν 116 ἰῃ νγαῖϊῦ [ῸΓ ΤΥ βου] : 
ΤῊο Τα ΒΓ ἀΓῸ ραιμογοα ἀρδιηβί τη ; 
Νοὺ [07 ΤΑΥ͂ ὑΓΔΏΒΡΤ ΒΒ ΟΏ8, ΠΟΥ [07 ΤΑΥ͂ βίη, Ὁ ΟΒΡ. 

4 ΤὨΘΥ͂ τὰ δηά ργϑραγο ὑποιηβοῖνοθ τπϊβουΐ πὶν ἴδυ]ῦ: 
Ανϑκο ἴο Β6]ρΡ τηϑ, δῃᾷ Ὀθῃο]ά, 

δ Του ἰμοτοίοσγο, Ο Τοῦ αοἀά οὗἉ Βοπία, ἐδ αοἀ οἔὗἉ Ιβγβϑοὶ, 
Ασμϑῖίζο ἴο νἱβιὺ 411 106 μοδίθμϑῃ : 
Βο ποῖ ΠηΘΓΟ Ὁ} ο ΔΗΥ͂ Μ]ΟΪκοα ΤΥΔΏΒρΤΌθθοσθ. 6] ΔῈ. 

6 ΤΒΟΥ͂ τοΐυσῃ δὲ ουθηϊηρ : {ΠΟΥ͂ Π18 ΚΘ 8. Ποΐβθ {1 ἃ ἀοβ, 
Απ τοιηά δρουϊ (δ οἰζγ. 

Ἷ Βοβοίὰ {Π6Υ Ὀ6]Οἢ οὐὖὐ ψῖ 0} (Ποἱγ πλοῦ : 
Βνογὰβ αγὸ ἴῃ ὑΠοὶν 1108: 
Εὸν ψ80, ϑαν ἔλεον, ἀοίῖ ἢθανῦ 

8 Βυΐ δου, Ο ΠουΒΡ, βιιδὶῦ ἰδυρῇ αἱ ἐἤϑσ ; 
ΤὭου 588} μαγνο 8]1 [ῃ6 Ὠοδίξϑηῃ ἰῃ ἀογίϑἰ ο, 

9 Δεδαιιδ6 οἵ ̓ιἰϑ Β'Τοηρ! ἢ ΜΨ1111 τταὶϊξ ἀροπ {8 66: 
Ἐὸγ αοἀ ἐξ τὰν ἀδίδθῃοο. 

10 ΤὮΘ αοα οὗ ΠΥ ΠΙΘΓΟΥ͂ 8881] ργονϑηΐ πιθ: 
Οοά 58}8]] ]οῦ τι 860 πῖΐ ἀδδὶγ8 ΡΟ τλΐῃΘ ΘΠΘΙΏΪ6Β. 



ῬΒΑΙΜ ΙΧ, 

11 ΚΙΑΥ ἱβοπὶ ποί, 1δϑϑὺ ΣΩΥ ΡΘΟρ]6 ἔοσροῖ: 
βοδίίεσ {μοῖὰ ὉΥ͂ (ΠΥ ΡΟΜΤΟΓ; ἠαεἢ δὲ 
Ο Ιωογὰ ουὖὖ β816]ά. 

8ῦδ 

Ἰηρ; ἴμϑηι ἀοντῃ, 

12 Γὼγ ἰὴ βίη οὗ ὑμοὶσ πιουΐὰ ἀπά [89 ψοχαβ οὗ ὑμεὶν 1108, 
1κἱ ἰμϑῖὰ θυθῃ Ὀ6 ἰβοῃ ἴῃ {6 γ ῥγαθ: 
Απὰ ἴοσ οὐχβίηρ διὰ ἱγῖπε εὐλιϊοῖ, ἸΒΘΥ͂ ΒΡ6ΔΚ. 

138 Οσηϑυμιο ἐΐδηι Ἰὼ ταὶ » ΘΟὨΒι26 ἐΐσην, [μαῦ ΠΟΥ͂ παν ποὺ δὲ: 
Αμπᾷ Ἰοὺ ἴοὰ Κηον {παῖ αοὐ τυ] ἢ ἴῃ Ψ8οοὸῦ 
Τ]ηΐο 186 ομάβ οὗ [6 οασίῃ!. 6 δὴ. 

14 Απά δἱ ουϑηΐηρ Ἰοῦ {μοι σοίασῃ ; απα Ἰοὺ ὑΠοπὶ ΣΩΔΪΚΘ ἃ. ποῖβο 111 ἃ ἄορ, 
Απά ρὸ τουπὰ δδουϊΐ ἰδ οἰ γ. 

15 1 ἰΐδθπι πη 6 Ρ ὑρΡ δηά ἀόνη ΖῸΓ ταοϑί, 
Απὰ 

16 Βυι 
ἄρο 1 ΠΟΥ͂ Ὀ6 ποί βαιἰβῆθα. 

Μ| βίηρ οὗ ΤΠ Ὺ ΡΟΥΕΥ: 
Υεδ, 1 ν1}} βἰηρ δἰουὰ οὗὨ (ΒΥ ΤΩΘΓΟΥ͂ ἴῃ (86 τιοχηΐηρ᾽: 
Εν δου αϑὺ Ὀθθῃ τῦῇ ἀθίδῃοο 
Απά χοΐυρα ἴῃ (6 ἀΑΥ οὗ ΤΥ ἰγου Ὁ ]6. 

11 Ὁμπίο ἰδ66, Ο Ὡγ βισοηρί, ψ11}} 1 βίην : 
Εὸς αοά 8 ΤΥ ἀσΐδποο, απ (89 Οοἀ οὗ ΠΑΥ̓ ΠΟΙΟΥ͂. 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

1τ ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ.--- 6 ῬΒΛΊΤΩα 
ἐδ δυιϊδί σδ}} δτταπροά, ἰῃ ὑνγο Ρατίβ σομ β δ Πρ 
οἵ ἐποὸ δβίγσοριεβ οδοῖ. [Ϊἢ οδοῖὰβ ραγί (μ9 8819 
ἘΧΡγοβδίουϑ δηὰ ἱπουρμίθ τὸ ΠΥ Πι168}}7 6ῃ- 
ἐπὶ ποὰ ἢ ομ6 δμοῖ Βο , πὰ σορϑαϊοα τὴ Ὀΐὶ 
εἰϊκὶ αἰ οτοποοθ. 86 ΤΊ(19 ἰῃ ἰ(8 ὅτϑβί μα] Γ Βὰ8 
(89 δαπιθ οἱεϊηοηίβ 8ἃ8 ἰδ 056 οὗ ἰΐ8 Ῥγοοθῦϊης 
Ῥελίη8. ΤῈ οὐδοῦ ρογίΐοη οἵ πο ΤΊ(9 τοίου ἰὸ 
ἰδο ρεγϊοὰ οὗ μθ Ρυγβαὶ οὗ δα], δὴ ερίβοάθ οἵ 
ΜὨϊοΣ 16 ἀοϑοσίυεὰ ἴῃ 1 ὅδῃι. χὶχ. 11 8αβ. Εογ 
ἰδο δοηΐδη 8 δηὰ ἔοτπι οὐ ἐμΐ8 Ῥβαΐω ἄο ποὲ 1684 
τδῖο Ἰΐανϊε ἐμαὶ ἀληροτγουβ βίἰυδἰΐοη πη ΟἸΌ ΘΔ ἴῸ 
ἐδ οὔθ οἰχιὶ Ὀοΐοτο ἐμὸ διχῦ Ἡ Ϊο τὰ Σθη- 
ἀοτοὰ ρμοβδὶ Ὁ1]0 ὉῪ Μὶοϊιαὶ. [ἐ δ ρασγιϊ ου αγὶγ [ἢ 9 
ΤΟΘΌΓΤΙΏΣ ΥὙΘΓΒ6Β, ΥΕγ8. θ Δηα 14, π ἰοι ἀοβογὶ Ὁ9 
τοροδίοὰ ποϑι1}10 ταυϊαγίηρ, βίοι θορδη σι ὶ ἢ 
ἐδ ουθηΐη 3. Οὐδὺ αζαϊπδί μϑα ἐμ βίῃ 6} ριι 8 
ἴῃ γεσβ. ὅ δπὰ 8 {πὸ δοίϊνιν οὗ Ζοιονυδῖ, δὰ 
γοσβ. 9 δπὰ 17 118 Ῥοσβοῃδὶ χοϊαϊοη δηὰ Ὀ6]18- 
Υἱοῦν ἰογαγὰβ Οοα ἴῃ {ἴἰ6 Θββυγϑησο οὗ Υἱοίουγ 
ἴῃ 1αἰ 1, ἢ οτὰβ τ ϊοὮ ον ἀΘΏΓΥ τοῖθσ ἰο 0η9 
διοίμοῦ, δῃὰ γοὶ ΔΓ μοὶ θη  ΓΟΙΥ͂ οὗ ἰῃ Βα 26 (6- 
ΒΟΥ. Αἱ {Π9 δ4116 (ΐπι6 (9 ἔογτ οὗὨ χρυ δδί ἢ 8 
οχοϊυαοα {116 δυρροδβί(ἰοη οὗ αὶ οβδῆρο οὗ Ἀ͵δςϑβ. 
ἴε ἴδ τἸ0γ9 ΔΡΡγοργίαίο ἐβοροΐοσο (ὁ (μη οὗἁὨ ε}}}5 
ῬεΔ)πὶ 85 δ ουθηΐηρ βοης, ογἱριῃαἰΐης ἔγοτῃ 6 
ἐχρεγίοποθ οὗ ἐῃοθο ἀδηρογουδ {ἰπι|08 δι Οἱ 68}, 
ΠΕ ΤΈΡ66)} {μ8ῃ ἴο τϑίεν ἱΐ το (89 τοδυϊβϑοιηθ δηὰ 
τοῦθ ΐρδι οὗ θανϊὰ αἴνον μἷ8 ἀ θ᾽ ἱσόγαηοα ὮὉΥ͂ 

Μιοδαὶ, δηὰ ἰο ἤπιε {{Ἰ6 οσσαϑίοη ἴον ἰἢ:9 Ῥβδίτη ἴῃ 
(8186 οἱγευπιβίδποθ, δηὰ μΡαυἱΐ 18 σοτηροδίἰίοη ἰπ ([9 
ἐἶππὸ δῇδν (15 ἀϑῆρον ν88 ουϑγοοῖαθ (ἢ θηρβί.). 
Τηο πηίΐνογβαὶ ἢἰδίον οὶ] δοποορίΐου οὗ (ἢ 9 Ὠὶ να 
ἡπάφπιοηιϊ ονοτῦ αἰξ 6 μϑϑί θῃ (ν6γΒ. ὅ, 8; σοΟΙΠΡ. 
γεν. 18) δίῃοῦγβ (δαὶ 1 18 ποὺ ΠΘΟΘΒΒΑΓΡΥ ἰο ἰπΐηκ 
οἵ ἰογεὶ χη ομΘπῖ08: ΓΔΙΠΟΥ ὑμ 18 υἱὸν ἰδ ἀοοϊἀ66}γ 
δεείηει ἐποὶν ἀοδοτίρίϊου 88 ΖΕΥ͂ ΙΩΘἢ (Υ6Γ8. 
ἿΙ, 16), τοδιηϊης δϑουσὶ 6 Οἷἱγ ἴῃ ποῦ {86 
ἐβνοδιουοὰ δὴ τ͵ῶϑ ἰἤθη εἰϊυδίοὰ πὶ ἰδ οι, 
ΤΣ θ, 14), υδίηςς δ᾽ απθυθ 88 ὙΘΘΡΟΏΒ (ΥΘΥΒ. 

ν 12). Ηαρΐοϊὰ σομοθα68 {ΐ8, διὰ 1 Ἰκοννῖβο ἐμ αὐ 
()ὸ ΘΏΘΙΩΣ65 ΔΡΡΟΔΣ ἱμγουκχουὶ 88 ροσβομαὶ, δῃὰ 

ἰδὲ νγὸ βαῦθ ἐμ υοο Θ ἨῸ ΣΔΟΓΘ ἰ0 ἰδίηἶς οὗ ἃ ͵16- 
τοθηίοίΐου οὗ 86 Ρεορὶο ἰδ ἰδ ἔϊτηθ οὗἨἩἨ {86 οχὶϊο, 
ΜΠ 61 {μη6 Ροοὶ 88 ἰῃπ ἐπ βϑῦιθ οἱἱὕ τὶ δ (86 
μοίρῃ (06 οὐ 9), ἐπ δὴ οὗ ἃ βίο, Ὑβ ῖΒο Ὁ οἵ 
Φογυδβαϊοτα ὈΥ͂ [6 ποὶσιθοτίης παι οηα οοηοάο- 
ταὶθ τὶ 1.6 Ομ δ] ἄθα δ, ὑπ 6ν {116 ἰαϑ8ὲ κίης οὗ 
δυάδι (Ετνν ]Α), ον οὗ βοῖηϑ ἴοσιγϑϑϑβ ἰπ (86 ἐὐπηθ οὗ 
9 Μδοοδῦθεβ (Ηἰι Σ᾽), οσ οἵ δ αἰϊορὶ ὮΥ͂ ἐδ9 
ϑδιθδυ 88 (0 ἀϊδίυγὉ (9 ΣΘΌυ ]ἀϊηρσ οὗ {μ9 ΒΟΥ 
οἰἱγ Βοζὰπ ὑπάον Νομ δα (Κδὄείον, ΜδιΓοτ).---- 
Το Θουτδο οὗ ὑμου σι 18 ἢ ΖΟΠΘΓΑ] ἴδ 9 701]0 τ - 
ἵηρ: Το »χαψεν οἵ {ἰτὸ Ῥ5α]πιϊδὶ ἴὸῦ ἀφ) νθσδῆοθ 
ἔτοιη ὈΪοοά τ ΓΘ ποθ ΐθβ (γ6γδ. 1, 2) 18 Τουπα οἃ 
ὍΡΟΙ (86 τηρηϊίοη οὗὨ (πεῖν τσαψίαψίησο δοὰ ΒΒ ἐπ- 
ποσόηοα (Υ6γ8. 8, 4), δΔηὰ ἰπθὴ ἴα 68 [ἢ 6 ΤΌΤΣΙΩ οὗ ἃ 
ῬΓΔΥΟΡ [Ὁ ἴπο διυΐπα ρωπὶδλπιεπί ἴθ ἃ εἰπίσεγεαὶ 
λἰδίοτίσαξ οι τδοίον (τον. δ). ΤΕΪΐν σμαγϑοίογ διὶο 
δαδὶη ΔΡΡΘΟΙΒ ἰπ ἴΠ0 ΘΧΡΓΟΒΒΙΟῺΒ ΟΥ̓́ 6 αὐϑδωγαποδ 
ΟΓ υἱοίογψ, Ὑϊιϊο ;} ζ0]]ονν (06 ἀδβογίριΐοη οὗἩ {9 
αἰεσταςσοίωξ σοπάμοί οὗ [ἢ Θποιηΐθβ (σογβ. 6, 7). 
ΤΙΐ8 δδϑυγϑησα 1165 ἴῃ (86 Ῥοβί(ἴου δηὰ βοιϊοηξ 
οὔ ἀοἀὰ 8485 νὁὋο]} δ οἵ Ηἰἷβ8 επγοδί θη βογυδηὶ, 
(τετβ. 8, 9). Τνὴβ οδγδοίοσιϑιὶσ Ὀθοοσηθδ 81] 
ΠΟΤ ἀεῆηϊο ἴῃ (6 Ῥγαγοῦ τ ἢ ῬΘΔῸΪ1 6. ὕσοτα 
(18 οοῃἤάοθποθ ἰῃ (ἢ 9 σγασίομδ ορογδιΐοηϑ οὗ Θοά, 
γΥὮΟΒ ὈΓΔΥ͂ΟΥ 8 {πΠ80 4 πιογαὶ οἴἶεοσί ΙΠΔΥ ὯΘ ῥτο- 
ἀυσοὰ ὑροη λίς γεορίες ἱβσουρὶ (δ οὲν ροϑγοορίϊοι 
οὔἩ 86 Ὀἰνίηθ Ἰυάρπιεπὶ ὑροη Ἰγίηρ Θηθιηΐοβ 
(τοτβ. 10-18), Βοδο ἀϊερτδοοίαὶ οοπα οὶ ἐἰβ ασαίη 
Ὀγουκῆί ἕογδαγὰ (τοτβ. 14, 16), τ ῖο ἰ8 ἐμ θη 
σοπποσίοα τὶν [86 ὙΘΥῪ αἰδεγοπὲ δδὴλαυϊοι οὗὨ ἰὮἢ9 
Ῥοεί, ψῆο 8 δοδυγοὰ οὗ ἢἷβ ἀδ᾽ υϑΓΏσ6 ὈΥ [ἢ 6 
ΕΥΒΟΣ οὗὨἨ Οοά, δηὰ ἱἐεοβιϊῆοβ ἷβ ἐμ δὴ κί] 688 
Ὁ ἶϊ. 

ϑδίσ. 1. [ὕον. 4. ἄ!]π δη ἃ δοῖ [ΒΒ θ:150]ν98.--- 
Ῥογονῃθ: “ΤΏ ΜΟΓΒ ΔΓΘ ΠΑΡ ᾿ἰΘΥΏΙΒ: [ὉΓΣ 
186 ἤγεί, 860 ΡΒ. χυἱἱἱἹ. 29, (δοοοταΐηρ [0 ομ9 ἴδ- 
ἱεγργοίδιϊο), Φοῦ χυ. 26; χνὶ. 14; ι.)6 οὐδοῦ ἀθ- 
ποί68 [186 την δ] ἰπ ογάὰον, {6 ΦΔΡΓΔΥ οὗ 
ἴΣΟΟΡδ, τΐΓΒ ἃ νἱοῦν 0 {86 ὀχοουϊίοη οὗ ἃ ἀϑίβγ- 
ταϊη δὰ ρίδη. Οὖ δὲ ἤδῃρεὶ. οχρὶδὶ Ὡ8β, 8 τι ϑίβρ Βοῦ 
Ὀογτγονοα ἔγοπι δῃ δἰἰδοκίπας ποδὶ, τ ἱοῖ, σοιιης 
ἃ ἄτπι Ἰοοιἱπρ οα (6 νγ78}}8 οὗ ἃ Ὀθ] δ σιιογϑα οἰἐγ, 
δ Τοδὰγ ἰο συδὰ ἴα οὐνοῦ Βϑῖη, οὐ ἰβγουχὶ ἢ θτω, 
88 δἰσοδαν Ὀγοΐίεθα, ἰπίο {89 οἷΐγ." --ΑἸτναΐσο, ἴο 
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τιοϑὶ τ16, δ: 569.---ο  ΠἰΣδοῖ : Ὠαγν!ὰ ἰ8 Ὀοδοὶ 
ὈΥ διςἢ 4 Ὀληὰ οΥ̓ δϑϑαβϑβίῃηϑ, 88 οὔθ ῥαοϑίοροά, 
οἰ χἣδ ἴον οὶ ἰοῦ, δὰ 68118 ἀροῦ Φοδονδῖ, Ὑ]10, 8.8 
1 αβῖθθρ, βθθπιδ 85 ἱζ7 Ηὁ πνουϊὰ δϑδηΐίοη δἷπι. 
ἢ ο4}}9 ρου Ηΐπὶ πῖϊἢ ἐμαὶ Ὀο]4 δρρϑαϊ, ἰοὸ 
ΔΎΔΙΚΟ ἰ0 πιροί ἷπι, ἐμαὺ 8 ἰο ΒΥ, ἰο Ριιβὴ οῃ ἰο 
ἴτε ἩΐῺ Ηΐ8 μοῖρ 88 δῇ δια οἵ Γεοϊ οὗ, πὰ οοη- 
τἱποθ Η 561 ἴῃ ρόγβου οὗ (ὁ ασίγοιηθ ἀἄβπροῦ ἰῃ 
γον Ηἷβ ργοίορο 88 ἐῃνυοϊνο.""--ΟΑ, Α, Β.] 

γον. δ. Διᾶἃ Βου, ὕοδονδδ, ἘΠΟΒ τ, 
ΒιΔΌδοϊῖη, Θοᾶ οὗ [5:τ69].---[πϑίϑδὰ οὗἉὨ ) ἐοναϊι, 
Βδθδοίμ, αοα οὗἉ Ιδτϑοὶ (2 βδηι. νἱΐ. 27), ΕἸο- 
ἷπι ἷθ ἱῃβογι θα ἤθγθ ἴῃ δαἀαϊιΐοι, τ βίο σδπηοὶ 
Ὀθ οοῃηῃθοίοα νῖἢ (ἢ 6 726 ονΔ ἢ ὙΒὶσΒ ῬγΘοθὰ 685 
ὁύϑῃ ἤθῖθ6, 89 6οη. ἰΐ. δ κᾳ.; ΕΣ. ἰχ. 80 ; Φοηδὶ 
ἷν. 6, δη4 ὁ3 τὸ ἰΐοπ σου! δνο ἴο ΒΌΡΡῚΥ Εἰοΐ6 
π-αοἂ οὗ Βηβίϑ. Βυΐ 58.1}}} 1658 88 Φεβουδ ἢ: 
αοά, (παὺ 8 ἰο ΒΆῪ, αοά 46 ονλ, δγθ 6 ἰὸ 
ἐγδηϑίδίθ Ὦθτγὸ: οὐ Ββαῦδοι (160), 88 ἰΐ 88- 
Ὀδοίδι δὰ αἸγολαν ὈΘσΟΠῚΘ 8 ῬΤΟΡΟΡ πδῃθ (66- 
δοπίαβ, ΟἸΔἢ αι156Π)}, 88 δῇ! ἔδο βερί., (809 ΝΟΥ 
Τοείδπιοηΐ αηὰ ἢ Οδιιτοῖ : Ὀαΐ ΕἸΟΒΐ πὶ 8 υϑοὰ 
ΟΡ 85 Ῥ88. ἶχσχσχ. 7, 14: ἰχχχίνυ. 8, ἰὼ (ὃ Β8 26 
δοπηθοίοη 85 ΦοΠουδἢ Ββαῦθλοιι, Ῥπ5. χχὶυ. 10 -: 
Ἰχχσῖὶν. 8, ληὰ ἰηϑίθϑδὰ οὔ ἐι1ϊ86 Ὀδοαυβο Φομον ἢ 
ἢδα αἰτοδὰν Ὀθθη τηοηςίοποα, δηὰ ΕἸο ἷπι ἴῃ {π|8 
Ῥβδῖμα ἰ5 ἰγεαίο 85 ἃ Ῥγορορ βδίῆθ. Τ]ν5 ἴΠ 6 ΓῸ 
8 ἼῸ ἱΡΓΟΡΟΥΡ τι86 οὗἁ (9 ἰογηῆὶ (Ησπρίο] 4), Ὁυὶ 
ἃ οδηγδοίονγίκἰἰο πϑαρίηρ ὉΡ οὗ πδιιο8 οὗ Θοὰ, 
ἐπθ υδ0 οὗἩἨ νοι ἴῃ 89 Ηογ βοτίρίυγοβ 8 π0 
ΤΏΟΤΘ (0 ὃθ Τοραγάοά 88 ὑϑιι8] ζΌγται}]49 δηα 8 
ἀγαν πα 0.86 οἵ {1{165, [Δ τὸ 8ΔΓΘ ἰο δῦρὈο5890 ἃ 
Ῥοοίΐϊοαὶ ἥσατο 'η σοηποοίΐοη ψνὶ ἢ (ἢ 6 αι κιηοοὶ 
οἴ (86 νου]ά.--ο νἱοὶς 811 18 9 ΒϑαῖδΘΏ.--- 
Β΄ἴποο ὉΝ)ὰ ἰδ ποί ἰο ὃθ ομδηροὰ ἱπίο Θ᾽ )περγοιὰ 
(Ῥαα].), οὐ ἰο ὉΘ τοΐοστοὰ ἰο 6 δη4] ᾿πάσιηθηὶ 
(Κἰ ποδὶ, Βοβθππι.), 80 ἢ ἴ20Γ6 ἰδ )} 9 ΘΧργθϑϑί 
ΜΒ ΐΪσἢ 8 ἰδοῦ ουαἱ οὗὨ 4δϊ 1 πιϊαἰΐοηβ Ὁ (ἢ9 
“ 8}, ἰο ὍΘ τείογγοα ἰο {πο89 Βοδί ϑῃ διῃοηςς 
σοι (9 ἰμτϑαϊθηρα Ῥδβαἰπιΐδὲ ἰ8 δβαϊὰ ἰο μδανθ 
Ὀθθη (6 ἤειίο, Ενγαϊὰ, ΟἸϑβαδιδθα, Ηἰϊσὶ κ᾽). ον 
ἴο ὈΘθ οχρ αἰ πο ἐπι ρτοΡΟΥΪΥ οὗὨ ἰμο89 ᾿ϑγδϑὶ 685 
νγἰοθ Τοβοπι ὈΪοὰ (μθπὶ ἱπ ἀϊδροδίιοη (156κὶ, 
Βυάΐηρ., ὕοποπηα, εἰ αἰ.)}, Ὀὰϊ 48 ἔδθ80 ϑῃδπχΐοϑ 
δτο ἀοβογὶ δε ἀΐγθοι Υ 88 γα λίδεδ τὶ! ἢ ταϑρϑοί 
ἰο ἰεϊᾳαϊν, ᾿ξ 18 ἴο Ὁθ υπάδογβίοοα 88 δοταργθὶθα- 
δἷγα οὗὨ 411 δῃθιηΐθβ οὔ (89 κἰηχάοιλ οὗ Θοᾶ, ἀο- 
τοοϑίϊο δηὰ [ογεΐμη (Ο]4., ΑΌθη Εξσγα, οἷον, . 
Η. Μίοϊι., δε] 1286}. 

ϑιγ. Τᾶ, [ὕ8ὸ». 6, ΦΉΘΥ τοῖσι δὲ ουθοΐης, 
ΒΟΥ πὸ 86 ἅἄοξ δᾶ βο δρουῦῖϊ ἴδο οἱϊγ. 
--Ἴ 18 18 η0 Σοΐγβϑιη οὔ (89 Ῥεδ]τὰ (νἀ υοσ, 14). 
119 σορδγοδ ιἷ8 ϑηϑηὶθβ ἰ0 {080 Βα} ζ- τυ ῖ]ὰ ἀορβ 
ν ἰο ΔΘ (Π6 Βοδυθηχοῦβ οὗ ἰδ οἱτἰ66 οὗ ἰἢθ 
ἤδδι. ΤΉΘΥ ῥγονὶ δϑουϊ 16 δίγϑοὶδ δ᾽ πίρεί, 
δΒυπίίηρ ἴῸΓ οὔ], δηὰ μοϑίἰδίθ ἢοὐ ἰ0 ῬΓΘΥ͂ Ἰροὺ 
(89 ἀοδὰ δῃὰ ουϑῃ ἰδ) ἴϑϑ0]6 δπιὶ Ἀ9]ρ1988, δοῖιρ. 

4 [Ροσοῦγῃϑ: “Το ὩὨλίοησ, ἰο δὴ Ἰογλο 6, πουϊά 6 (86 
ϑειυοά πηομ οὗ 411} τπμὲ ορροσοὰ ἐἰδο|Γ τὸ Θυὰ ; δηιὶ ἴῃ δρ- 

αἰΐπρς 0 αυά ἴο νυπίδῃ ἔοι, 6 ττου]ὰ, ἴῃ ἴαοξ, υ0 ἀρροαὶ- 
καὶ ἴο Βἴαι ἴο νυμ μἢ 8}} 6Ὑ}} τ Ὦθῦθυον τηδηϊΓοδιδά. ΤῊ δρ6- 

αἰαὶ ᾿υάρπιοηὶ ψυυ]ὰ ΓΟ] 1ονν ἴγοπι [ἢ 6 Ὁπί γογδαῖ, κη ἃ Ὧθ ΔῺ 1ἢ- 
δίμποθ οὗ ἰξ. Ετϑῃ [Ὁ ἴδ νἱπα!οδιίου οἵ ᾿Ϊ 8 ρογβοῦαὶ ἱππο- 
ὁθιιο6, ΜῊ δηά οὐὖῦν Ῥθδ) υγἱοὶ ἐμὲ 6.8) οδἰ "ἶης ἀροη Θοά ἴο δ9- 
ΒΟΙΩὉ]Θ 41} παιίοῦϑ ἴὸ Ηἰκ ἡπἀφσηιοηξ ϑοαῖ, ϑυσὶ οχργοθοίοιδ 
ΒΟ. ἴο 18 οχιεβμεχδιο, ΡΑΓΓῪ Ὀεσδῦδο οΥ ἴΠ6 οοπιραγαῖίνο 
οοἰάηθ99 οὔ 86 ν οδἔογῃ πείηά, διὰ ραν Ὀδοδοο ἐξ ἰς γο 
ἀἰδῆσυ!ε [ῸΣ τδ ἴο σΟμοοίνο οἵ ἴπο ἰρϑ! κ8 οὗ ἔδ9 ἴγηο Ιαγωοΐ- 
ἰϊο, ἴο τοῖα [89 ὙΠΟΪῸ οαἴογ Βεδίῆτη ποιϊὰ τῶϑ ἃ ποιϊὰ 
᾿γίης ὑπᾶορ [89 ΒΕΑΥΥ στϑῖἢ οὗ Οοὰ, δῃὰ ἰο ψνοπι 1Π6 στοαδαῖοσ 
Ρατὶ οὐ 1εγδο] [1861 Θοοζηϑ οὐεταρε δε δροοίαΐο."--Ο, Α. Β.] 

Ῥβδ]πὶ χχὶϊ. 16; 1 Κίηρβ χίνυ. 11; 2 Είηγε 
χ. 80." 

γον. 7. ΤΟΥ ρους ουῖϊ, εἰο.---ΑἸοχδη δου: 
“Το ὅγτϑί υϑγὺ 18 οσργβϑβίὶνθ οὗ ἃ σοπϑίδης ον 
ΟΥ ξυ8. 69 δῦογτο οἡ Ρϑ. χὶχ. 2. δὲ ἷἰΐ ἰβ 
(Βα ΤΠ6Υ ἐμ ὰ8 ρΡοὺν ουἱΐ, ΔΙΕΒουκὰ ποὶ Θχργϑδϑοα, 
ἸΩΔΥ͂ ὍΘ ΓΕΔ ραιποτοὰ ἔγοτα 180 οοῃίοχί, 
ΠΔΙΠΘ]Υ͂, δ'απάθτϑ δηα σοργοιοῆθθ. Το δισογάε ἐπ 
ἐλεῖῦ ἔδρα, ἀτὸ δἰ πὶ βοδπὶ οὗ β!αῦρ διὰ συϊλιΐπηρ 
ΒΡΘΘΟΒ65, 860 ῬΒ, Ἰγ. 2], Δπὰ οοἴιρ. Ῥα. Ἰ᾿ἰϊ. 8."".--- 
6. Α. Β.]-ὖἷ Ὸ ϑᾶσβ ἐξ 7--- ΤῊ δ αυο δι 08 τῆ ΩΥ 
ΟἶΒ0Ρ Ὀ6 Τορασάθα 88 ἐμὸ σοηρϊαἰη οὗ ἐδ6 
βἷπσον (Βοδϑῆηι.., Ηδη βϑιθηθονς, ΕΠ ΘΕΒΒ 66) 
οὐ [80 ἴδῃου οὗ {μὸ νἱοκοὰ (ϑυγίδο, Ομαϊὰ., 
ϑγιηπι., Φογοιαο, ἴβδκί, εἰ αἰ.). 

[ὕον. 8. Βυς Του, δοβουνδῆ, ἄοδὲ δ ἢ 
δῖ ἘΠΘΩ:.---Ὑ Β118ὲ ἐμὸν ἐδὶπκ ἰο ζ4}} ἀροῦ (ἢ οἷν 
υἱοί πὰ ὑποχρϑοίθα Υ, ἰμΒθτα Ὀδΐη ΠΟ ὁη9 ἰο ΚΠΟΤ 
ΟΥ̓ ἰδοῖ" Ῥυγροβοβ δπὰ ἰοὸ στάση ἰἰ6 βίῃρδνυ οἵ 
[Ποτα---σοῦ Φοιιονδ ἱκη ον78--ο ΒΟΥ ἢ 8668 ἐμ ΘΙὴ 
ῬτοΟν]ηρς ἰὰ ἰμ6 πἰρὶὶ, δὰ Φοιονα ἸΔΌρἢΒ δὲ 
ἰδ οὲν (011, δηὰ μοϊἀ8 αἱ ἐλε ἀδαίλεη ἐπ ἀεγίδέον 
ΒΟ ΤΟΥΟΪ: δηὰ ρ]οί δραίϊηϑδίὶ Ηἷδ αποϊηπιϑά, δογαρ. 
Ῥκπ. ᾿ἱ. 4.--Οὄ. Α. Β.] 

γόον. 9. ΜῪ κισϑηρίδ, ΤΏ69 τυ} Σ τοξασᾶ. 
---ΙἸββίοδὰ οὔ 6 βοσθ υππιϑϑαΐης Ἦ», ν δοὸ ἴο 
Τοδὰ σὶτἢ ἰἢ6 δησίοηὶ γογβίοηϑ δηὰ βοῖμϑ οοσαζ : 
ἽΝ, δ ἃ γοοαϊίΐνθ. ΕΌΣ ἰὴ τοδηΐ ὁ] 4 διϊθιαρίδ 
ἰο ἐχρ᾽ δἷπ ἐμ βυβῖχ οὗ ἐμο (μϊτὰ ρϑγβοῦ δδγυο δ]] 
Ὀθθη βνδιημπαί σαὶ δὰ βγηίδοίϊοαὶ τοχαίΐομκ. 
Υοὶ ἰξ ἰβ ᾿πμθοθθβασΥ ἰὼ 889 ΔΩΥ͂ ζΌΓΙΒΟΣ 
δμδηροθ8 ἴῃ ἰμ9 γοδάϊΐηρς ἴῃ ογαΡ ἐο πρᾶΐκο (δ ῖ8 
ΥΟΥΒ6 Θη(ἰΓΘΙῪ 1ἰἶκο γον. 17 (οποῦια, ΟἸβμδυδβθϑα, 
Βδυτ, ε αἰ.). 

ιν. 11. ὸον. 10. ΜΥ Θοᾶ ΣΙ] οοτὴθ ἴο 
Τηθϑῖ 116 ὙΥἱ ἢ ἘΠῚα ξσβοθ.---ΤῊ 8 τοδάϊηρς ἐδ 
δἰϊοδίϑα ΌΥ ἐμθ διοίθηΐ νοσγβίοῃϑ, δὰ Αὐυραδιΐηθ 
1808 ἰδ ἴῃ ῥγοοῦ οὗὨ μἰβ ἀοοσί το οὗ ρῬγογϑηϊθῃὲ 
ἔτδοθ. [{ οδπδοί Ὁθ ρυϑιοά α5149 ἴῃ ἔανον οὗ ἐδὸ 
τοδάϊηᾳ Ῥγοΐοσγθα ΌΥ τοοβὺ ἰπίογργοίογβ δον ἐμὸ 
ΟἸα]ὰ. δηὰ ἐμπὸ ΒδΌ᾽ 5 (νν ἱοὴ αἶνοθ ἐπ 6 5886 : 
αοὰ οὗ ΠΙΥ φταοθισηῦ Θοα οἵ στδοο, ἰδὲ 8 ἰο 
ΒΑΥ͂ : ΤΩΥ͂ στλοΐουθ 604), δἰίμβουρὶι (μδὲ χοδάϊωξς 
δ υπαοαθιοὰ ἰῃ νον. 17.7 

[ὕεν. 11. Μαϊκθ ἴϑπὶ υγαπᾶθσ, ἐμαὶ ὧδ, 
Ἰοραὰ ὑβμϑτὰ δϑίγαυ, δὸ ἐμαὶ {86 ν}}} ἔαὶ]} οΥ̓ ἱμοὶν 
οὈ͵οοί. Τΐδ νον 18 υϑοὰ οἵ Οαΐπ, α θη. ἱγ. 12, 
δια οὗ ἴδτγηοὶ ἴῃ (9 τὶ] θτηθ88, Να). χχχὶΐ. 18 ; 
υἱάθ υϑρ. 16, σβϑγο (μοὶς ἀἰβαρροϊηπιτμιοηὶ ἰ8 6χ- 
Ῥτοϑϑθᾶ, Τηυβ {ΠΩΥ͂ του]ὰ δὔογὰ ἃ Ὀοιίον ουῖ- 
ἄϑθῃοθ ἐμαί Ψοβονυδὰ νῶβ δἷβ ῥγοίθοίοσ (ἤδη ἴΐ. 
{860 Βουϊὰ ἀΐθ 86 δυάάοη ἀραιὰ .---ΟἿΣ δῃίοϊᾶ. 
-- ῳὁὩΡ. Ῥββ. ἰϊϊ. 8; χυὶ!ὶ, 2; χχυΐιϊ. 6. 

γόον. 12. Φὴ9 ττοσᾶ οἵ ᾿μοὶσ 1ὲρα () Ἐπ 
βὶπ οὗ [Βοὲτ πλοῦ (Πυρἴο]α, Ὠεὶϊιτβοὶ, ΜΟΙ], 
δέ αἰ.), ἰμαὶ 8 [0 ΒΕΥ, ΘΥΕΤΥ τογὰ {ΠΥ βροδῖς 8 8 
εαἷη. Επα]ὰ, ἰῃ ογάὰδρ ἴο δνοϊὰ ἐπὶδ ἰδυιϊοϊο σῦν, 
ΤΑ Κ68 ἐ80 οδιδοβ ρδγβ]]οὶ, ἐπ9 : ἐμ βίῃ οὐ ἐμὶν 
ἱθοῦί, (80 ποζὰ οὗὨ ἰμοὶν 1108---Ὁ 1οὲ θη Ὀ6 
ξεξι- τ νιο  :..0 5 Ξ τ ὅτ τ ὃ τὺ στ τ 

“ [ογάδπογί : Ἐπίη ἀοδετίρείοη οὐ ἴθ πια]!οίουν υἱχῖ- 
Ἰδῇοθ οἵ Βδυ᾽ε πιροδορογα, μἰγϑιίηρς ἴυς αν  ἀ᾽ 8 Ὀ]οοὰ (θ66 1 
86τα. χίχ. 11, 1δ, γ0. 21}, ἰδ σεσγ δρρσαῦϊθ ἴο ἔθ δΘοπάπες οὗὨ 
ἴπΠ9 Θῃθπιῖθ6 οὔ (Ἡγτὶδῖ, τ Ὸ δῖὸ οοϊηραγοὰ ἰῃ ΑἹ 
Ῥδδῖτα ἴο ἄορε τἱτεῖίης ἴοΓ Ὀἱοοά (666 χτί!. 16, 20), οαῃρϑοίδ!! Υ 
οἢ ἴδιο ογο οἵ Ηἰδ ογιοϊδχίοη. ΤΏΘΩ ἐὮΟΥ ποδὶ δὺῦουϊξ (ἢ 
ΟἿΕΥ οἵ Φογηδαίϑτω, {πὸ ἐδ βον πα δηὰ φτοση ας ἄοκο οὗ ἴδ 
ΘΥϑῃϊηᾷ. ἴπ ϑοῖὴθ Βφδδίογῃ οἰξίοδυ, ΤῸ ὅονβ ς τηρατοὰ ἔθ 

ἀσεν. ἴπ ἐλοῖε μέσον ΦΑΠΝΗ͂Σ ἀσαιδν καὶ Ἴ0εΣ ἀκοσκοτοαν οἷν ῖγ Ὁπολοθσθθα, 
οοίρ. ῬὨΠ),. 111. 2,"--Ὁ. Α. 

ΤΌο Α. Υ͂. ργευον ἰδ πεοὰ Βοτὸ ἴῃ εἰαποιοά φοῦδο 
Ευ πρα δαῖτ δα δοϊρα πα. Ὁ, ΓΥΙΝΝ -- 



ῬΒΑῚΜ Χ1Χ. 8ῦ 

κοῦ, είε. 
γγορυϊδίο. 
γεν. 18. ΟσομβΌ:26 ἘΏΘΙΩ.---Ῥότονηο: “ΤῊ Ϊ5 

ἄσρεβ ποῖ οοῃιγηϊοὶ {ἰἸὸ ῬΓΟΥΪΟῸΒ ἐπι ργθσδίίοη. 
Ἦο τνου]ὰ παγο ἰνιἷβ Θμ 6πιΐ 95 ἀϑδίγογϑὰ δἱ 1δϑὺ, δαὶ 
ΟὨΪΥ εν ἰΒ6Ὺ Βδι Ὀ86Ώ, ὈΥ͂ καὶ Ῥγοι γϑοίϑα, τηΐῖβογα- 
016 Ἔχ  βίθῃςσθ, 8 ψναυπίης (0 το οὗ Θο4᾽ 8 τἱραί- 
ὁ018 δονοτὶιν."---σπῖο 180 ὁπ 88 οὗ [Π9 ΘαΣΊΒ. 
--εγονγῃο: “ ΤῊ8 ΠΟΛῪ πποαη ἰδ8ὺ Θοά, Βἰειϊ 
ἰὼ Φεαοοῦ, πανίης ὑἰπογο Ηἰθ {ΒΤΟΠΘ, Ἔχθγοἶβοδ 
(δοδο 8 υὐἰνογβαὶ ἀοπιϊηΐοη. ΒΒ, δοσοργάϊημρ (0 
(86 δοσειῖ, {ῃ 9496 τογβ δῃου]ὰ ταί βοΡ Ὀ9 608- 
ποοϊοὰ τῖιἢ τὴ 9 ποράδ : ἰδδὺ ΤΏΘἢ ΓΉΔΥῪΥ͂ ἱκΏον.᾽ 
βδο Οαἰϊνία : “αν ἱπάϊοαίοβ ἃ βδίηραϊαν Κὶπὰ οἔ 
Ῥποϊ 5 πηοπί, οὔϑ (δ ἴδηιϑ οὗἨ υβίοι ἡγου]ὰ ΓΘΔΟΣ 
στοῦ ἐπ τιοϑὶ ἀἰπίδηξ παι οη8.᾽ Απὰ 80 Ηρῃρ- 
ΔΕΒ ΌοΥΖ, τῆ τοΐοτϑ ἰο θαυ 5 τογὰβ (0 Θο]ίαι}ι, 

1. 86πι. χυὶϊ!. 46: “ Αῃὰ 6]1} {πὸ θα γί 8}8}} ΚΟΥ 
δαὶ ἐπογο 19 ἃ Θοἂ ἰπ [βτδο].᾽ "--Ο. Α. Β.] 

8ιν. 1. ον. 15. ΒΟΥ τυδηᾶοσ δρουῦῖ ἰπ 
οτᾶθσ ἴο ἄϑνουσ, ἰζ2 8.60 δ:θ ποῖ βδιίβθοᾶ, 

ΠΟΥ Ρᾶ85 186 πἰρῃϊ --Ἰὶ ἷβ8 Ροββ Ὁ]0, ὉΥ 8 
εἰϊξις ον δηρχο οὗὨ ἐπ τονγοὶ Ῥοϊηίβ, ἰο ἰταῃβὶαίθ: 
1 ἸΔΟῪ διὸ ποί δαί ϑῆεδα {Π6 0 στον] (βΒορίυδρίηί, 
γυϊχαῖο, 76. οἴηο, ᾿αΐϊμον, Θοῖον, σέ αἰ.). Τ89 
Ῥτεϑθῆὶ γοδ ρει ΠΟΥ Ρ838 {86 πἰραὶ, ἰ8 τηδηϊ- 
(68|}γ ποῖ ἰο 6 ἐχρ᾽ δἰ πο οὗὨ οοπίἱπηυοὰ τάπάον- 
ἱπξ δϑουϊ ἰῃ δϑιγο οὗ οοὰ ἀυτίηρ (6 πἰκιιὶ 
[βδἰκὶ, Βοβϑυθπι.), Ὀυΐ οὗ Δ πίρδί νιον 189 
᾿α οὗ (89 ἀδγ᾽5]ῦον (ἢ ρἴ614), 1} οἵ ἀ[8- 
φαϊεὶ δοᾶ ραΐῃ ἔγοτα τηβδι185 86 πυηροῦ, ἴῃ σοη- 
ἱτασὲ (ο [06 Ῥτγοπιῖδο σίνοπ ἰοὸ {160 Ρίουβ, ῬΓΟΥ͂. 
χὶχ. 28 (Ομϊνίη, {. ΒΗ. ΜὶςοΒ., Ηδη βίο Υρ, ἐἔ 

αἰ.), ΟΥ ἰο 8 τοτηδίπίῃρ δῇ ὑμ86 0]δσο δηὰ παι ὶ- 

ἰπᾷ στοθ ΠΥ ἴος μοῖρ ἴοοὰ, [Ιἐ ἴδ ἔτὰο ΜΝ ὌΝ 
ῬΏΔΥ ὃ6 ἃ φαγί οἷο οὗ Δ σι δἰ οηξείτυγ (Βπνα]ὰ, 
Ηϊτὶς, Κυπίον, Μδυτγογ); Ὀὰΐ (Π9 ἔαγῖδον οχρὶη- 
Βειΐοῃ : ἔμ 6 Ὺ Ἡ }}} δα 5 .Υ {ἢ τα βϑῖνοβ δπὰ τοιηαΐῃ 
{δὲ ἴῃ τ Ρ]166) (Ε να ]α), οΥ : {πὸ} ψ}} ὅρδι 
Ὡξ εηουσὰ πη τεϑὶ (Ηἰ 2] 5), 15 οὈ) οι ΟΠ 8 06. 
[ὑετ. 16. πα δὸ οχηΐηβ.---}}}8. 15. ἴη ονὶ- 

ἀδοϊ οοπίταϑὲ (0 ἴΠ6 οὐοπΐηρ, ἰπ νοῦ. 14. ἸΤ9 
Θῃοτΐο8Β τοηηΐῃ ᾿ἰἰκὸ ΒΌΏΡΥΤΥ ἀορδ πηδαι5βθθαὰ ἴῃ 
(ηο δἰτοοίβ, {86 Ῥμηϊπιῖδὺ 18 ἀο] νου ἔγουι (ποὶρ 
Βαπάδ δηὰ ὑγηΐβ865 αοἀ, ἷβ βιὰ δὰ ἀοΐδῃοθ, 
ἷ (886 Ιηοτηϊη(.---Ο. Α. Β. 

γος. 17. Το 1106 Ὑ7111 1 Βατρ.--- στο ὑπο γα 

δ ἃ Ῥδὺ ἀροῦ νογά8, ΓΎΘΤΣ τὶ! ΤΠ ΠΟΥ, νον. 
9. Τὸ αοὰ ἰ8 ἰο Ὀ8 ἀϊτοοιϊοὰ Βοίὰ ἰδίῃ ρ ἐμ αἱ (9 
Ῥβαϊσηΐδι "λα τουγοᾶ, δἷθ ρἱασίης ὑροῦ {86 ᾿δΥΡ 
δὰ 15 παϊτίης (Ρ8. σχχχ. 6), οὐ Ὀθιον : δ'8 δἱ- 
ἰοπιΐοη (2 ὅδαι. χὶ. 16) γχορδράϊης, 1 ὅδε. 
Σχνὶΐ. 76. 

Βαὶ [19 δῦογτο σοηοσῖ τς ἰ8 Ὡ1079 ΔὈ- 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΗΙΟΘΑΙ,. 

1, Θοἂ ἐχαΐις ΗϊΐΒ τοὔιιροοβ ἴῃ ἐδ τοϊὰδὲ οΥ 
ἐδ εῖσ ἐπα πηῖθ5 ἴ0 διισ δ ροβὶ (ἴοῃ δῃα οοπάϊΐοη οἴ 
δρίσῖϊ, ἰδ δὲ πο γ σάη 116 ἀονῃ ἰο0 866 Ρ ααἱοι)γ ὈΥ͂ 
δἰχδὶλ ἴῃ {π6 ἴθοιηρ οὗἁ βου νι Υ υὑπάον ϊνῖπο 
Ῥτοίεείίοπ, ν" }}ϑῖ μοῖρ δαάνθγβασίθϑ, ἰκ αὶ Ῥδοκ 
οὗ ΒΌΠΕΥΥ ἄορ, πον] δθοιϊς νίτπουξ αἰίαϊηΐηρς 
1Ποῖν ἐπθ8. Βυΐ 88 {18 Βοου ΓΙ Υ ἀ068 ποὶ αγίδέ 
ἔτοπι ἃ γγουή βηι;ϑδοίοη να ἐπ πβοῖγθϑ, αὶ, 
ὙἘΠῚ1δὶ {ΠΟῪ Ῥτοί δὶ ποῦ ον ἱπποῦόεησα δραϊηδὶ 
[ἢ δίἰαπάεγε οἵ νἱοοὰ ορροπεπίβ, οτὶ κί παίθϑ ΟὨῪ 
ἔτοτα [σὰ ἐπ Θοα 4 σγασε, 'ἰὶ ἀο65 Ὡοΐ ρῥτοάιτι66 ΒΥ 
ἰά16 ὀχροοϊίΐοη δηὰ 86] -1πάυ]ροποθ, Ὀυ ἃ θοπ- 
ἑοτιοὶ δοὰ Ἰογουβ σίυϊπῦ ΟὔΔΡ οὗ ἱμϑιηβοὶγοδ ἰ0 

ἀοἂ ἱπ δοπδίαπε οδεβεγυαπος οἵ Ηΐβ8 ρῥτουϊάθῃησο 
δὰ χοηθνγοα ἐλαπλιμίπεεα ἴον ἨΪ9 Ἀο]Ρ. 

2. ΑἸΙπουρὶὴ αοά, ἰῃ δοοοτάδηοθ ψ ἢ ΗΐΒ 8- 
ἴυγο δηὰ δοιΐοηϑ, Ὡθϑὰβ ποῖ ἰο 6 δεπιπιοποα ΟΥ 
αγομδεά, ἴῃ ΟΥΘΡ ἰο θ᾽ }0 11 τυβαῖ ἐγαηβρίγοθ Οἢ 
ΘαΥί, δηὰ (ο ἐπίοσίογο ἴον (η9 ἀο] σόσπποο οἵ 86 
Ῥίουθ διὰ ()0 Ῥυπίβῃτηθα οὗ [86 πηροάϊγ, ἰο 
ἸΩΔΚΘ 80 δηᾷ οὗ {88 Ὧ0Ο 1685 ΒΒ ιηοίιϊ ἔπ δη ἄδηρον- 
οὐϑ δοπάποι οὗὨ ἰδ Γ᾽ {}}6 88, γοὶ {818 18. 8 δίγοῃ 
ΒΌΆΡΡονϊ ἰο (δ 6 ΟΡ γθβϑϑα δηὰ ρεγϑεομίοή, 88 νοὶ 
859 8 πη[υτγὰἱ] ΟΧρσθβδϑίου οὗ (ἰιοὶν πσεάς, Δ ἢ ἰπ- 
ΥΟΪΠΙΑΓΥ ἰοϑ ἰΠΠΟΗΥ͂ οὗ ἐποῖν μαίἐλ ἷἴὰ (Π9 τίσλιί- 
οι πονεγῃπιοηὶ οἵ (Π:6 ΑΙ ἐπιείσλίψ, διὰ τ. 6 οομάθ- 
βοοηαίΐηρ σοοάπεε οὗ {86 δἰ υπΐα] αοα ογ ἰλε οουό- 
παηΐ. 

8. ΤῊ ΟἿΟΒΟΡ (86 Βἰδίουυ οὗ ἃ πισπ᾿ {6 8 6ῃ.- 
ἐνὶ πο ἴῃ 86 Ὠἰδίουυ οὗὨἨ 6 ζίπσάοπι οΥ αοά, ἴῃ 
δίγοῃ ον 8 (6 ἱπηιργθβϑίοη πηδὰθ ἀροὴ δίῃ, (αὐ 
κἷϑ ἰγου Ὁ]65 88 Ὑ611 88 ἷβ ἀοἸ νογαῆσθ πανο 8 
υπίοεγεαὶ δ σοϊβοδησο ΓΘ ΒοΘη ἀἰ πρὶ ΔΏΥ ὈΘΓΒΟΏ Δ] 
ΤΟΙΌΣΘΠΟΘ9. ἴπ δοοοσάδηοο Ἡν1{}} (8 ΘΟ ἀμ 9 ΟὯΘ 
δ'ἀθ 18 {80 Ῥγθϑϑυτθ ἴοῦ ἃ δογγοδροηἀίπσ ἀθοϊαγα- 
ιἴοη οὗὨ ἰδμο 7μαϊοϊαΐ δοι νὶγ οὗ αοὐ, (μαὶ ἰξ τᾶν 
Ὀ9 οχροσίοποαὰ ἱπ ἰμ6 ψ]ιοΐϑ ϑατι (δὲ 86 Θοὰ 
οὗ [δγδ8] 18 (1:9 ΟὨΪΥ ἰγὰθ αοἀ (1 ϑδῃι. χυὶΐ. 46); 
οὐ ἰἴο Οἶδνὺ βίἀβ, (6 Ὄχργαβδίοῃ οὗ δαί) αοίϊου 
ἰῃ (9 Ἔχϑου(ίϊοη οὗἁὨ (6 Ὀίνί πο ῥυάρηιθηῖϊθ ΘΥθ ἢ 
ἐο (0 οχι δῦ οὗἨ [Π6 Δ Ϊ Βἰ]ἴοπ οὗἨ 1.6 ΘΠ ΙΩῖ908, 
Μ Πἱ οἷ ἰπ ἰἸο ΟἹ Τ6δι δαιδηΐ ποὶ ππύγϑα 6 Ώ{1γ δά- 
ΥΔΏΟΘΘ ἰο ἃ Ρογβομδὶ ἀδβίσο οὗ ΤονΘΏβρ6. 

ἩἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤΙ, 

1 ἴθ τς] ἤοσ ἔπ059 τῆο ποῖ ΟὨΪΥ Ἰοοῖς δὲ ἐδοὶρ 
πεεᾶ, Ὀὰϊ αὐ (ἢ 6 βαηθ {ἰπ|ὺ ὈΘΒοΪὰ δηὰ ἰγυδβὲ ἴῃ 
ι.ὁ ἐγ λείρεν ἐπὶ πεεά. --- ΑἸ] (ἢ 6 τοῦ ΚΓ ΟΠ 68 οὗ 
οδτί ἢ οδπποὶ οὐδέ ψοι ἄοιοη, ᾿ἤ αοἀ {᾿ 6 ΑἸτα ΚΒ Υ 
ψ1}} Τϑ δὶ ἢ ὙΟῸΓΡ δίγεησίἦ ἀπὰ ἐζαϊέ γου.---Πἶ ἰδ οα 
οδηβδὺ ορροβϑϑ (δῃθ ἑπποοέποῦ ἰο 9 τρέολοάπεοθι οΥ̓͂ 
{πὴ 8 δηθπιἶθβ, μου τηᾶυβί Θοη Βοος τοὶ ἀΡοῈ, 
οὐ Β εἰγεησιὰ ἀραϊηδί {Ποὶν δωρεγίοτίν οὐ γοῦ. 
-- σα “ε.5 ὙΕΥῪ Μ)6}} ον ἰΐ ἴαγοβ νὶϊ γοῦ, διὰ 
Κηον8 κεν ῖδο ναὶ Ησ ν}}}} ὧο; Ὀυὶ Ησο που]ὰ 
ἸΠΚονν 180 Ὀ6 γγσγεά ἴο ἴον ΗἾβ8 δϑϑίβίδῃσο --- ἮὮ θἢ 
(116 ἐπεπιΐοε᾽ τοογτὰ ᾿ιΔ8 πουηἀοὰ γοὺΣ ποιατὲ [{Κὸ 
ΒΌΎΟΤΒ, ἰοί Θ΄ οα᾽  τοτα Ὀ6 γοΥ ὉΔΊΒΆΠ.--- 00 ΤΥ 
ἰγαϑῦ (50 γμοιῖσεν οὗ (Βο ΑἸπιΐσῃιγ [Γοτγὰ οἴ Ηοδίβ, 
(μ6 οὐδ ησηέδε οὗ (06 [Αἰ 7ὰ] ἀπὰ στγαοίουβ αοὰ 
οἴ ἰβγδοὶ ἴο αεἰϊθεῦ δὰ ἴὸ 7μάσεο.---Τὴο. ρωπίδλ- 
πιεηΐς οὔ ΘΟοα ἃτὸ ποὺ ΟἿΪΥ ἴον (89 γμίῃ οὗ (9 
ἴα 1 }}1688, Ὀπὶ ἰκΚονίθο ἔοσ ἐμ ἐσαγπῖηρ οὗἨ Ὀ6- 
᾿ίθυοτδ. 

ΟΑΥΥΙΝ: [{ 8 ἐπὸ Ῥδουϊδν ζαηοίΐοι οὗ αοὰ 
ποὺ ΟὨἿΪΥ ἰο ἰδπι0 ἐδ ἔονν, Ὀυὶ ἰο ἀγδνν ἰδ τ ο]9 
ψοῦὶὰ το ρυηβπθπί [0 ἐπ οῖγ δ δηγοία] ἀ6 668. 

ΚΞ΄ΤΑΒΚΕ: μη ὑπ6 ἀροῦν ΒΌρροΒβο (δ δὶ (ΠΟΥ͂ 
ἤδνο {Π0 Υἱ κί Θου 8 δίγοδαν ἴῃ {μοῖρ Βαπάὰβ, αοά 
ΚΙΟῪΒ ΒΟΥ (0 ΟΡΘἢ 8 ὙΒΥ οἵ ἀ6]  γ ΓΔ 009. --- 
ΤΏΘΓΟ 8 8 Υἱϑιίδιίος οὔ ργδοθ δηὰ ἃ νἱδἰἰδιΐοη οὗ 
πταίῃ 6 το ὉδΌ]ἃὰ οβοθρ {πα Ἰη[6 Ὁ, τηυδὲ 
πὴ ὉΪ]6 Εἰ πη86] ἴῃ ογὰορ ἴο 6 ΘΔρΔΌΪΟ οὗ ἐδ 6 
[οὐ γ.--- ὕεσο ἴν ποῖ 0. (ἢ 6 81  ργοϊθοιοα 
οὗ αοά, βαείδῃ δηὰ {86 πουῦ]ὰ σου Ἰοῶρ βίποθ 
πανα ἀογουγοά ἰὴ Οδυτοῖ. 

ΕπΠΊΘΟΗ : ΤΟΥ 6 δγ6 ἰνο ἰεἰ 48 οὗἩἨ ἱῃποοδῆοο, Οη9 
Ὀοίοτο Θοά, {μ6 οἶον Ὀθίοσθ τρϑη.---Τ Βοσῦοκ: 
ΑἸΙΒουρσἢ μποδυθὴ 18 Εἰ κῃ, γοὶ αοἀ ΒΒ ΦᾺΣ ΣϑδΟ 68 
ἄοτη ἴο {89 οαγίῃ.---αοὰ νι ὶ}}] οοΐὴθ 4 ἱδοιπδηὰᾶ 
τα ἶ] 65 τῖι} Ηἶβ στδοὺ ἴο πηδοὺ Ὠΐπὶ ὙΠῸ ἴδ 68 Ὀαὶ 
8 δ'ηκ'ἰο δίορ ἰονγὰδ αοἀ.---Τλυβε: Ρονον δοὰ 
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ἄτασο 89 (ο ἔπτο ὉΪΠἸΑΓ5 οὗἩἨ οὐ μοὶρ. ΤῆΘ. οἴ τιἷηὰ, οοπιραγοὰ τὶϊὰ ὑπὸ ᾿π᾽υθεΐοθ ἰο πϊοὰ 
ΡονΜοΥ οὗ αοα νἱίδουὶ Ηΐβ ρτδοθ 18 ἔδαγία, ΔΒ 9 ἰ8 δι 0760 64.---ἴς 15 (86 πιατὶς οὗἉ μου αὶ 
186 υάφσπιθηνλ ονοῦ' 1009 Θηθιΐο8 ἰθϑὶ 68 : 
ἔτϑοο ψὶλουΐ ρον ον Ψου]ὰ αυτά πο οοιμέογί οΥ 
μοῖρ ἴο {86 πιΐβο ΓΔ Ὁ]9. 

[Ματτ. ΗΕΝΕΥ : Ποῖ ποὺ ἱμβοβθ ὀχρϑοί ἰο δπὰ 
ἸΆΘΓΟΥ ἯὮΟ ΠΟΥΟΡ δον Θα ἸΔΘΓΟΥ, [ὉΓ δυο ΔΓΤΘ 
νϊοκοά ὑγαπθαυθθβοῦϑ.--- θη τὸ ἰδϊηὶς αοα᾽ 8 
)υαρηιοπίβ σοῖλὸ ΒΙΟὟΙΥ ὍΡΟΙ ΒίῃΠΟΓΒ, ψνὸ πιαϑδὶ 
σοποϊαάο (πὶ αοὐἱ 85 ννῖδθ δηὰ ΟΙΥ δα 8 ἴῃ {16 
ατϑδάναὶ ργοσοοάϊΐηγχα οὗ Ηἰ8. ψγδίὶ.--- τῇ 5. ψγν6 τοι 
αἰγθοὶ ΟἿΣ Ῥγᾶγοῦβ ἰο (οα, 80 ἰο Ηΐ πα τῊϑ πηιιϑὶ αἱ - 
τοοῦ ΟὟΓ ῥγαΐθοβ πὰ πιιϑῖ Ἰοοῖκς ὉΡ, παπἰεης 
τοοϊοᾶγ ἰο 1:6 Πυογὰ.---«ΒΆΑΒΝΕΒ: Ἢ ΒαΙΘΥΘΓ ΠΙΔῪ 
Βαυο Ὀ66Π {10 ΠΙΘ8 ἢ Οὗ ΟἿΡ Τόδοῦσ, ἰΐ ἰΒ ἰὼ Ὀ8 
ἰγδοοϑᾶ ἰο (0 ἰηἰοτροβίτου οὔ αοὰ. --ϑρύβξαξον : 
Τὸ ἃ ὈγαΥθ δὴ ἐμ 6 ἀδῆκον οδΌ808 11{1}90 αἰδί 688 

Ηἰ5 ᾿ ργαγοῦ, ὑπαὶ [λ}9 {{{168 τ ἃΪσὮ δγὸ ἴῃ 1ΐ Δρρ 164 ἰο 
αοα δγὸ δρργοργίαίο, δα δ.ϑ, ἃ8 ἰῦ Ὑ6ΓΘ, ο0η- 
ἔτυοιιϑ ἰο (Π6 τηαίίογ, δηὰ διιοὰ ἴοὸ δά ἔοτοθ ἰο 
16 ἀΡραπιθηί.---Ηοὺν ἩΤΟῚ 5 {Π8| δἰδίο οὗὨ πυϊπὰ 
Μ ἶοἢ μδίο08 ἰο θᾶγ οὗἁὨ 6 ρυπίϑμιμθαηὶ οὗ (6 
Μ] οἰ οα !--Ἴἢον γα θη ΠΗ Βανο ψγὸ πηοί τ (ἢ ᾿Γο- 
γ θη ἢ ΠΘΓΟΥ---ἰἢ 8 ΒΌΡΡΙΥ Ῥγορατθὰ Ὀοθίοτγο (ἰ9 
πο004 οοσσιυγγροα---ἰμθ τοΐυχο Ὀυϊδὶ Ὀοίοτο (0 
ἀδῆχοῦ δῖοϑθ. Εδρ διϑδὰ ἰηΐο {(Π6 ζωαΐυγο (9 
Γογοβθοίης σγδοθ οὗἩ ποανθηῃ πΒ ρμγοΪοθοίοα ἐἰδεϊ, 
Δα ἔογοβία θὰ ΟΥ̓ΘΡΥ αἰ θσυν.---βσϑοῦ 15 ἰ(ἢ9 
τηυϑὶο οὗ οχρογίθησο, Ὀυΐ ἐΐ 18 Δ]1] ἴον αοἄἂ ; {πο γ0 
ἷβ ποῖ ΟΥ̓ΘῺ 8 ΒίΓΑΥ Πποίθ [Ὁ τηδῃ, ἴ0Σ 8Βοὶζ, ΟΥ̓ ζῸὉ 
δυμδη ΒΟΙρ6Γ8.--Α. Α. Β.] 

ῬΒΑΙΜΌΙΧ. 

ΤῸ ἐδλε είν Μυδιοίαη ὡρολ δλυσλαη-εἀμίλ, ΗἱΝολίαπι οΓ Τσυϊάᾶ, ἰο ἰδαοΐῖ ; τολοῆ λὲ δίσουε ιοἵἱλ Αται- 
᾿ς φαλαγαῖηι απὰ υυἱίὰλ Αγαπι-κοδαλ, τολοη ὕοαῦ τειγηεα, απὰ ποία ΟἹ Δ'άοπι ἐπ (λό 

υαἰΐεν οΓΓ δαϊέ ἐιοεῖυε ἐλοιιδαπά, 

Ο Θοά, ἐμοῦ Βαβὲ σϑβὺ ἃ8 ΟΥ̓͂Σ ἴου Παϑὺ βοδίογοα 8, 
Του μαϑῦ Ὀθθη ἀἰβρίθββαα ; Ο ἴυσῃ {γ861} 0 8 ἀρϑδίη. 

2 Τμουῦ μαϑὺ 846 μ6 Θαυτἢ ἴο ἰγθι ὉΪ6 ; ἴῃου αϑὲ Ὀγοΐκθα ἴἢ; 
Ηρδὶ {μπ6 Ὀγθδοῆθα ἐμογθοῦ; [Ὁ 1 Βῃδ οί. 

8 δου αϑι βῃονθα [ὮγΥ 
ΤΒου Παϑῦ τηδὰθ 08 ἴο 

ΟΡΪο Βαγὰ ὑπίηρθ : 
γίηἷς {η6 ψ|π6 οὗ Ββδίοῃιϑῃτμθηΐ, 

4 που Παϑὺ ραίνθη ἃ ῬδΠηΟΡ [0 [ἢ 6πὶ {πΠδὺ ἴδαν [Π66, 
Ὑπαῦ 10 ΠλαΥ Ὀ6 ἀἰθρ᾽αγοά ἰγδσαυβ6 οὗ 186 ἔγαῦῃ. δὰ. 

ὃ Τμαῦ [ΠΥ Ὀοϊονθα στδὺ 6 ἀκα] γεγο ; 
ὅϑανο υυὐξὴ, [ΠΥ τἰριῦ Βαηά, δηα ΠΘΆΓ ΙΩΘ, 

β Θοά μαίνῃ βροΐκοῃ ἴῃ ἢ͵8 ΠΟΙἸΏΘΑΘ ; 
Ι ν1}1 γοϊοῖσθ, 1 νψἢ}} ἀϊνί 46 ΚΒ ΘΟ ΘΠ, 
Απά τοϑῖο ουὔὖὐ [6 ν8]16 Ὁ οὗ ϑιισοοίΒ. 

7 Αἰοδα ἐδ πιῖηθ, απὰ Μϑηδββθ 8 πλ]}6 ; 
ἘΡΒγαῖπι αἰθὸ 8 [Π6 βγη οὗ τηῖμο μοδά 5 
Ψυἀ8}} ἴϑ ΤΥ ἰαΎΣΙΥΟΥ ; 

8 Μοβδὺ 8 πὶ ν ψϑϑῃροῦ; 
Ονοῦ Ἐάομι Μ|1] 1 οαϑί ουὖ ΤΥ 5806: 
ῬὨ] 5018, ἐσ ρἢ ἐμβοὰ Ὀδοδυθο οὗἉ Πη6. 

9 Ὑ7Πηο ν1}} Ὀτίηρ τὴ ἑπίο {86 βίγοῃρ οἰἐγῦ 
Ὕο ν1}} Ιοδὰ τὸ ἰπἰο Εἰάοισα ὃ 

10 ΤΡ ποῦ μου, Ο Θοά, ωλίοὐ δαδβέ σαϑὶ ὺ5 οὔ 
Ἀπά λοι, Ο αοά, ευλλοῖ, ἀϊἀδθὲ ποῖ χοὸ ουν 1 ΟἿΤ Δγιιΐοδ ἢ 

11 Οἷνο υ8 μ6]ρ ἔγουιν ἰγοῦ]6 : 
ΕῸΓ νδίη ἐδ {πΠ6 μοῖρ οὗ τηδῃ. 

12 ΤΗγουρὶι οα νγὙὸ 81|8}} ἀο νδ] 18 η0}7: 
ΕΣ ἢθ ἐξ 8 ἐλαΐ 888} ἰγοδαὰ ἀονῃ ΟἿΣ δηογλΐθδ, 
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ἘΧΕῈΘΟΕΤΊΟΑΤ, ΑΝῺῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ. 

ἴτ ΟΟΝΤΈΝΥΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.--- ον (ἢ ὅτϑι 
τί οὔτ Τ|116 οοιηρ. [ἰτο., ᾧ 13, Νο. 18, ἢ 8, 
0.4. Τῆ|ιο ϑοοοηά ρᾶτὶ τοῖο τϑ τ15 ἰο 1.16 {ἰπιο οὔ 

(80 τγϑ8 οὗ θαυ νῖιἢ (86 ΑἸππιηοηΐι95 δηα ἢ οἷν 
Ατδιηαὶς σοη δ θσαίοβ, Γοροαι θὰ δηὰ οαγτὶθα οιἷἱ 
σἰϊβ σαν Ὁ1]9 δυσσοθ8. ΑἸποης ἰμ680 ΜῺΒ8 {6 
Ὅν τὶ (ἰἸὸ Κίης οἵἨ Ζοῦα, ψο, δοορράϊης ἰο 2 
84πι.. σ. 16, εχιθηαοὰ 18 σὰϊθ δογοβ5 ἴμ6 Βὰ- 
ΡῬυταιοβ, αὶ βοοῖηβ (9 αν μη 818 σϑρὶΐα] ὃθ. 
ἵπνθο (Ππ6 Οτγομίοϑ δηὰ 1110 Βαρ γαῖ 65 ποτι ῃθδβὶ 
οἵ θαπιαβουβΌ. θη πον ΒόΓο 6 Αταπὶ οὗ Ὀοῖ ἢ 
δίτοδῖι5, ἰ(μδί 8 ἰ0 δὴν, Μοβοροίδπιϊδ, 8. τηθῃ- 
ἰσοοὰ ἰοροίδεῦ ὙΠῸ Ατὐλὰ Ζοῦα δηὰ Ἐάοιῃ, 
ἯΝ1181 2 ὅπ). Υἱῖ!., Ὀα651Δ 65 [686 ἰα8ὺ ἔννο, η6ῆ- 
ἰἰοῦβ επιαβϑοῦϑ, ἔ6ΤΘ ἰ8 π0 δοί!] σοπίγααϊοίϊοη 
δυῖ ἀΙ δοτθηοο5 ἰῃ γοϊαϊΐου Ἡὶσ ἢ ΤΩΔΥ 6 υ868ἃ 
ΠῚ στοδί λυ δίῖο00 ἴῃ ΓΥΟΥ 88 Ὑ6}} ἃ5 ἀρϑὶπδὶ (ἢ 6 
ΔΙ πηι οἷ ἐγ οὗὨ {86 {1110 κῃ ὰ 115 ἀοτγί ναϊίοη ἔτγουι 
8Δὴ ΟΪΟΥ δηὰ τηογο σοπιρ]οὶθ βίον οδὶ ΒΟΌΓΟΘ, 
6Βρ66Ἶ8}}} 85 ἢ6σθ (9 οὐδ γον οὗ Εοτα 1π (ἢ 9 
74]. οὗ ϑ]ν τ ἰσὶι 15 ἀοϑίϊταίο οὗ νορχεοίδιίοη, δηὰ 
8 δϑουΐ (6 τα 1168 νη 6 δὲ {8:6 δου ΘΓ ΧΙ ΓΘΙΣ ΠΥ 
οὗ {1:6 ἀραὰ δε (Βουίη. ΒΙὉ. Ἀθβθάγομθ, 11., 
109). 158 τοῖεστ ἃ Ὀποῖς ἰο Φοδῦ, 1λανὶα᾽ 5 ΖοηΘΓΑΙ, 
ἘΠ᾿||85ὲ 2 ὅδιη. Υἱ]}. σοῖθυϑ ἰο θανϊὰ ἢἱπ861, δπὰ 
1 Οδτγοη. χυῖ]ὶ. 12 τὸ ΑὈϊϑδαὶ, ἐμ 6 Ὀγοί ἢ Ρ οὗ ΖοδΌ, 
2 δα. χ. 10. ᾿πϑἰοδὰ οὗ [89 πυπιῦορ 19,000 
δἰαϊ η πιθοι Ἰοη θα θτθ, {ΠΠ680 πᾷ ὃ ῬδΒβΆ 65 δύο 
18,000. Τὴ σοιηροΞὶιΐοη οὗἨ (9 Ῥπβαΐπι 188 
ὈοΟῺ ρΡἰδοθα ΙΏΟΓΘ ΘΟΣγθο Υ ἴῃ {1:6 ἰἶΐππὸ Ὀδίον 6 
86. θδ8111}6 ἰῃ [86 ὙᾺ]]ῸῪ οὗὨ δβαῖὶῖ {(}6}1250}}}, ἰθδη 
δίϊσ γαγὰθ (ΠΘηρ8..), Ὀδσπυ86 ᾿ξ 18 ΠΟΘΟΒΒΆΓΥ ἰ0 
ΒΌΡΡΟΞΒΘ (δαὶ ἴἸι60 ΒΘΔΟΙ 65 ἸδΔα ΓΔ|1|6 ἢ ἀροη {110 
Ἰδηά, Ἰαγίης ἴἰ νδϑίθ ἔγοπι (89 βου ἢ τ Βοη Ὠανία 
᾿ιδὰ πιδτο θὰ ἀραϊηϑὺ 18 ρονοτία! δηθιηΐθ8 ἰπ 
(86 Νοτίἢ πηα υἱοϊουϊουϑΥ ἴοσοοά ἰῃθτι Ὀδοῖς, 
δαὶ δοηὶ ΟΥ̓ Βὶ8 ΖΘΏΘΓΑΙ ΦοΔὮὉ δραϊηϑί (ἢ ΕΔοπι- 
ἴ(65, Τὸ (ΐβ Ἰαγίης 'ννδβϑίθ (0 ἰδπά, [πΠ6 Ἰλιηθη- 
ἰδἰΐοπ τ οι ὈΘ χη 5 (8 6 ῬΒΔ]}πὶ ΣοοΥ8 (6 ΓΒ. 1--). 
Ἰδοτο 8 (ἤθη ἃ τοΐδγθηοθ ἴὸ ᾽ν ηο ἱποϊἐοπιθηῖ 
ΠῚ 4) ψ εἰσι ἱπίγοάμποοβ (Π6 »γαψεῦ ἴον Ὀὶ νΐηθ 
εἷρ (τεῦ. ὅ), τσ ἢ Ρ8488608 ΟΥ̓ΘΡ ἰηΐο (86 ΔΡΡτΙῸ- 

Ῥυϊδίϊοη οὗ ἃ 2ιιυἱπα ὑγαοίδ Ῥτοτη βίης Υἱοίουν 
(τονβ. 6- 8). ὕροπ ιἰιἷϑ ἐβ Ὀαδοὰ {16 γεησισοα Ἀ6- 
ἰοῦ, ἐπιθηβίοαὰ ὈΥ 15 ἱποοπδίδίεσπον πιὰ (ἢ 6 
Ῥτοθθηὶ δἰ αδέΐοπ (τ γβ. 9, 10) ἰηΐο ῥγοδϑίῃρ 80- 
Ῥ᾽Ἰσδέϊοα ἴον 2 ιυέπθ αδδίδίαποε (γογα. 11, 19). 
Ῥᾳ. χὶϊν. οὗὍ (Π9 Βοπδ οἵ Κοτδῆ, ἴῃ τυ ὰΐϊοσ τον. 9 
ΘΟγτοθρο 5 τ ῖ (ἢ τον, 10 οὗ ἐμΐ8 Ῥβαῖι, ποιϊὰ 
ἴδῃ αν Ὀ66 ἢ σοτηροβοὰ δι Βα θη} ἰο {119 
Ῥξδ] οὗ θαυνϊὰ, Τ9 Ἰαίϊίον ραγὶ οὔ οὖν Ῥϑβα]ιη 
ἴτοτῃ τον. δ 5 γορϑαιθὰ ἰη ποῦ 80 ροοὰᾶ 8 ἤοτηι ἴῃ 
Ῥα, οΥἱ]. Ὑΐ8 τοϊδιίοη ' ποὶ Τόσα ἰο [89 
ἸΏΔΩΥ ᾿γΡΟΙΉ 6865 αἰ δοτίη ὀχσθοαϊ ρἾΥ ἔγοπι 019 
δηοίπον, ἢ ΐοι τοῖον {198 ῬΒδ)πὶ ἰο ουδθηΐβ οὗ (ἢ 9 
Μδοοδθοδη εἰπι65 (Βυάϊη σον, Η6889, ΟἹβῃ., Ηἰι- 
εἰς), ΟΥ ἰο ἐμ: ἰΐπιο8 αἷϊοῃ ἰδθ οχίίο (Επα]ά, 
Κύβίεν, Μδασοσ). Εσνθῃ ἴθ βυρροβί(ίοη ἰπαὶ 
186 Ῥγοτιῖ89 ἰῃ 80 οὐδοῖθ οὗ 604 δχργθββθβ (86 
ἰάφα οὔ 1:6 γεϑίοτγαιίί οῃ οὐ {8:6 ὉΠῚΤΥ οὐ 16 οι ρὶ το 
Ὑ10} 18 π808] ἴῃ (μ6 Ῥτορμοίβ, τσ ῬΥΘΒιρ- 
ῬΟΒ68 ἴΠ6 ἀἰν βου δπὰ 1:6 Ἔχρϑυίΐθησο οὗἩὨ ἰἰ5 83ιὰ 

[5 Μ|οΝ. ἡπδὲ}} τεσλαι 4 : " θαυ ὰ δ κίης, ϑοδῦὺ δῷ οοτη- 
ταλτμϊογί υ-σῃίοῦ, ΑὈΐδῃαὶ 89 δοπς ΟΥ̓ δἰϑ Ὀτοῖΐδοσ οὐ τμὶδ ρώτ- 
ἰσΌΑς ἐχροά ἴοπ, ἀοίοαϊοα ἴΠ6 ΘηΘΠΙγ." ΤΏο ἀἰδογο ΒΏΟΥ 
[πὶ ΠΌΠΙΡΕΓΒ ἸΏΑΥ ἰαγο ἀγίθϑη ἴγοτο ἃ τηϊνέακο οὔ ἴδ σοργίεξ, 
πὶ βοκα ἰθ ἀυα ἴο ἐδ9 τρθο ἴδ ροῦν 8 0 ΓΘ ἃ σοίθγοποθ Ἴων 

ὁ εῃζακοιηθηῖ, Ἦ θ ΤὨΔΡΘ δἰαίοθθ 
ἰσδϑεα οἵ [8)0 οππιραίκα--Ὁ. Α. Β.] ἘΠΠΡΕΘΕΙΝ 

σοηδοαῦθῃοθ (ΠΗ ρἴ6]4), οΘαπποὶ 0 68.805 Π6ἃ 
ὈΥ [860 δομίΘ 18 ΟΥ [1.6 ἜΧΡΥΟΒ5ί Οἢ8 οὗ (118 ΟΥΔΟΪ6. 
Α8 ἴον 6 ὀχργοδδίοη “"ἴο (θδοΐ,᾽ ἰοσο 8. πο- 
πίη ἰο ἀφοϊάἀθ ννβοῖ Βον ἰΐ ἀοδί ζπδίθϑ 5:6 Ῥεδὶπὶ 
8Δ86 ἀοϑίφηρά [Ὁ (Β6 ἰηϑιγυοιίΐοα οὔ ροβίθυ!Υ 
(πποϑί ᾿μιουρυοῖθγ8), ΟΥὁ ὙΒοί ΟΡ ἰδ ΣΘΙΘΥΒ μαγίϊ- 
οιἰανὶγ [ο 1.19 ἀοδίρῃ οὗ Ὀτϊησίης [Π 6 υπτηδῆβρβο- 
ΔΌΪ6 ὑγῖῦθ5 9 τϑοοζηΐζθ 86 Ὀιίνί πο σιοΐοο οὗ 
Ῥανία ὈΥ ἰφδοβίηρς (ἰοτὶ (μαὺ λιὶβ χουθγητηθπὶ 
νᾺ8 Ρἰοαδίηρς ἴοὸ αοἂ (Οσαϊνίη), οΓ τ ιοίμον ἱΐ 
βίαί 65 αἰ γοῦν 118 μυγΡΟΒα οὗὨ Ὀοΐης σοπηπ θα (ο 
ΤΩΘΠΊΟΤΥ ὈΥ͂ [9 ΡΘΟΡΪΘ οὐ δοσομῃηί οὗὨ 15 παιοπα) 
δἰφοϊβοαῃσο 88 ουΐ. χχυχὶ, 19 (Ηεπμβί.), οὐ 
ὙΒΟίΒον 1 ἰα ἴο ὃθ οχρ]αϊμοὰ ὈΥ͂ 2 ὅδῃ. 1. 18, 
δηὰ βοσογαϊ ρον 8 ἰο Ὀθ Χοραγάθα 48 ἃ βοᾷ οἵ 
ΤΑΙ ΑΥΥ͂ οχογοῖβο, ψῃ σἢ τγ8 (0 6 Βιη ἴῃ 60ῃ- 
ποοίΐου τ ῖ0} Βῃοοίἑ πς ν τ [π6 Ὀοῖν (Π 6} {286}. 

δὲν. 10, ον. 1. Ηδαῖ Ὀσοίσθῃ ὑα.---ΤῊῆῖΒ Ηο- 
ὈτγΟῖν ποσὰ ἰβ υδοὰ Ὀγ Ῥανὶὰ, 2 ϑαπι. νυ. 20, ἃ8 8 
διιϊ 8 Ὁ]9 ἰθτπὶ 0 (6 ΟΥ̓ΟΥΓΠΤΟῪ οὗἩ {μ0 ῬΒ]118- 
(1η65 ἰῃ (06 8680 οὗἩ Ὀτοακὶης ἰμβγουρῖ, 85 ἔγθ- 
αἸΙΘΏΓΥ ΕἸΘΟΒΟΤΟ, 6. σ. Ῥ585. Ιχχχ. 12. Ἰἰχχχῖχ. 
40, οἵ Ὀγοοκίπρ σοῦ 6 ν᾿ 8}} δηὰ ἤραυτναί 6 }γ, 
6. 5. Ῥβ8. οΥἱἹ. 29; ἔχ. χὶχ. 22, οὔ ἰδ ογυβῃὶη 
ὈΙΪονν8 οὔ Θοἁ. Ἧ7ἴ9 ὅτ ποὶ ἐπϑῃ οὈ] οά ἰο ἐμίπς 
Βογο οὗ ἰδ9 ἰϑατίης δϑυπαον οὐἩ (6 ἰγὶ 065 οὗ [9- 
Ταῦ, δ δυάμει χχὶ. 16.--- Οἷνϑ υὰ τϑδϊοσαϊΐοῃ 
δθαϊῃ.---[Ππὰὺ59 ΜΟ]], γ8ὸ ὅπαᾶβ {6 οὐ͵ϑθοῦ ἴῃ (δ 
γοῦ 22,3, ἀοποιϊηρς ἐο χίνο τοϑίογαίϊ ἢ ΟἹ Σθ- 
Γγοξτηοπί,. Ἠυρίοϊά νου]ὰ ΒΌΡΡΙΥ (πα οὈ͵δοὶ 
Τγοῦὶ [86 Ῥγοσοαϊ πες ὙοΓΌ, ΔΡΡοαβα 7ΤΑϊηδ ΒΏΡΟΥ 
ἰοιναΓ 8 υ8.᾽ Ηδ τοΐογϑ ἰο ἴμ6 ρὲιγαβθ ἤν} 0) 
1εὺ 5ο, δά δρροδδο δῆζογ, δῃὰ ἰο 15. χὶϊὶ. ἴ. 

61}. "20, ὑπὸ ἀαἰ. εοπηπι., ᾽ν δ (8 οαυϊνα]οπί ἰο: 

Ὅθ0 φσγβοῖοιβ ίο 08 Δρδίη, ἱπστη (ὁ 08 ΤΊΥ στδδθ 
δραΐη. ΟΙμοῦβ μα (6 οὐ͵οοὶ υπἀοτϑιοοὰ ἰὴ 
ἴανου: στοϑίοτο ἰο ὺ5 (ΤῊΥ ἴαδνοῦ. οὐ βαϊναίϊοη). 
Ῥοτγοῖνηθ, 1ο]ονίης Ενσαϊ ἃ, ἰγα 5] 65: ΣΘΒΙΟΤΘ 
08 σαὶ, ΘΟπΡ. [38. ἸΥ]}}. 12.---ΑΟ. Α. Β.] 

ον. 2. Το ἔρυγοϑ οὗ {19 σουβα ἅτ ἀν νοῦ 
ἴσοτη [86 δου πα υ δ}. 6 8 ακίηρ (6 τ᾿ 016 Δ ηὰ δηὰ 
τιδκίηρ σοηΐβ ἰπ ἐδ Ὧ8 Ὀγθδοθ 68 ἴῃ ἃ, ἰοἰ(οτὶης 
δυϊ]αάϊης ([8. χχχ. 18, ὅσ.). 

γεν. 8, Ὅ ϑίηθ ἴο ἐεϊοχίοαιὶος.---Τ}} 18. 18 
ἸΠΘΥΔΙΪΥ τῖηςο, νυ οι 18 πιοχὶσαῖίοη. [ὑ 18 1Π6 
κἰ ιν οὗἩ αοἀ ἔτοταῃ {89 οὔρ οὗἁὨ νψγδι! (18. 11. 17 84.). 
ἴτοῦι 186 δαπὰ οὗ αοἂ (ΡΒ. Ιχχν. 9). ἴΐ 18 ἃ 
ἤκαγο, ποῦ οὗἩἨ [9 ἰοἰ8] μαδϑδὶ ομδίθῃθϑβ, Τ[0}}}7 δπὰ 
Ἰηΐαιυδίΐοη οὗ (6 ὈτΟΙΒΟΡΙΥ Βαϊτεὰ ταρίης ἰὴ 
(μοῖρ ον 615 νι δῖοι μ88 ρ] υπροα (Π|6 Ρ6Ο00]6 Ἰῃΐο 
ΤΌ 88 8 ῬαπὶΒηπηοηῦ (Η υρΐ.}, Ὀυὺ οἵ (6 οοπαϊ- 
ἰοῦ δὲ ομδο οὐ ἱπίθυπαὶ σοη[80η οὗ ϑρὶσὶϊ 
(Θεἷοτ, εἰ αἰ.) διὰ οἵὗὁἨ Β6] 1655 ὈΟΔΙΠΥ͂ τ ἈΚ 685 
(Ηθημϑβι.), 15. χίχ. 14; Φ0Ὁ χὶϊ. 26, οὐ [8:9 86}86- 
1685 σοηαἰ(ου ἴῃ ἢ ΘΟ Ὦ πηδη 18 ὉΠΛΡΪ6 ἰο δάνΐβο 
ΟΥ̓ Βοῖρ ἰτηβοϊΐ, δὰ ἴθ ἰὴ ἀδῃοῦ οὗ ἐδ Πηρς (Ηἰι- 
ΣἰΖ), δὰ ἱπάθδα ὑπάορ ἰδθ ροϊοὶϊ οὗ υἱὸν οὗ 8 
Ὀινίηο Ρυπἰβαιπθῃί, 

γεν. 4. Το ὍὈο ἐἶῆοᾶ ὉρΡ ὈΦοδΌ86 οὗ ἸσῸ Ὦ. 
---Τ}}}8 γοτδθ τηδίζο ἴ86 ἰχαηϑβιτοη ἔγοπι απο 8" 
εἴρη ἴο0 ῬΤΆΥΟΡ, ὁσοὴ ἰἴ 186 Ἰα8ὲὶ ΠΙΘΙΌΘΤ οὗὨ [116 
γ61580 Βμου ϊα Ὀθ ἰσληδαίοα : 866 Ὀεΐοτο (00 ὈΟῪ 
((Π6 δησίϑηὶ γοτϑίοηβ, Εν, ΗἩϊιχὶρς, Ηαρίε]α). 
Τοΐδ κὸν 86 ΔΙΊονγ5 16 ΓΟΐογθησο ἴο ἃ δίνη 
Ὀεποῖιϊ, τοηδογίης (ἢ 6 ἀο] γόσαποο οἱ ἔπ 6 ΡΘΟΡὶΘ 
ῬοΒβ: Ὁ]6. [ἰ 18 ΠΟΘ ΔΡΡΥορυΐδίθ ἰοὸ ἀοσγῖγο (89 
τοδοχῖνο ὈΌΊΣΣ ΓΙ (ποῖ ἴο Βρϑδὰῖκ οὗ ἰδ ἀουδίζα] 
Ῥϑβδαρθ, Ζεοῖ. ἰχ. 10), Βοῦθ, οἱ δοοοιιπὶ οὗὨ ἰ(8 
δοπηοοίΐου νῖῖ Ὁ ἤγοπι {8:0 δΒαῖὰθ σοοί. 005: 
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ἰο Δ ἂρ (Νααι. χχὶ. 8) σαι οῦ ὑμαπ ἴγοτα ὃ3)5ΞΞ 
ἰο 866, οβροοία!ν 89 ϑρ ἰὰ πὸ πιοδίηρ: ἴσυῖὰ 
5 65. Δ Ὁ} 15]||6ἀ Ὁ "τον. χχὶΐ. 21 (0}4}..). οἱ 
(6 οὐἰεν Βηυ πὰ, 0.)09 δυρροπὶιίοη ἐπε νν6 ΔΥῸ ΒΘΥΘ 

ἰο τοδὰ ᾿ζρξεθον, οσ ιμ84ὲ ἐποίοδὰ οὗ ἐὶ5 πογὰ, 

ἰῃοτο 8 ᾿Πογο αἰ ἱπσογγοοῖ Δναπιηῖὶσ δρ6] πᾳ, 159 
ϑοπηθιν αν ἀγοϊγανγ. 116 ἱπιογργοίαιο δαὶ 
ϑξενί τοβρθοὶ ἴο, νι} σοζαγὰ ἰο (Βαυτ), 

(ο ἀοϑἰ χπαίο (ὃ οσοηϑῖοη δὰ (6 τηρὶ  γ  εσξθ- 
ολ.86 οἵ, 18. 6818 0] 15] 164 ὈΥ̓͂ ραβδβαῆβοβ {|| οί. 
χχυὶὶ. 90: Νοῖι. νυ. 1ὅ (δ εἰ} 2 86}}}. 1π (δὲ5.δαίθ 
οὔ (9 6496, τ “τ "8 ποὺ (6 (τὰ το] ζίοη 
ΟΥ {10 τἱ σι οο 8658 οὗἨ 6 σαυ80 (06 ο((ο), 
ἴον σὶιίσ Θοἀ ᾿ιη5 σίνοη ἰμ6 δἰζπηὶ ἴο δὺὶϑθ ἰἢ 
νὰν (Ηρ, ύβίον, Μαανγρῦ), Ὀαὺ το ἐγατίὶι 
δηΐὶ ἰτυϑί γον ἢ! 695 οὗἩἨ {{Π|᾿2ὺι δαπποῦ Μ]ἰοὶλ 18. δο- 
οοτάϊηρ ἴο τἰιὸ δουϊοχί, (16 »ηγομιὶδα Μ᾿ιοῖ Θοἀὰ 
ΒΒ Βρόίκοῃ ἴῃ ΗΪ5 ιο᾽ 'π 658, 

διτ. 11., νοῦ 6 ὁ. Ηδβ δβροΐζϑι ἴῃ Ἐ7Ὶ8 
ὮΟ].958 ---Τ}}5 8 ηοὺ ἰπ Ηἰ8 δυποίαλυυ, οΥ: 
δ ΘΑ Ζ Ὁ ἢ μο]: 2.59. "8. ἰΙχχχὶχ. 86; Απιοβ 
ἷν. 2. [19 πιοϑῦ δρργορτγίιιϊθ ἰο υποτβίδης (ἰ}}9 
ΡῬγοπιΐβα, ]ιϊσὶ τοΐογ8 10 ἰμ9 ἀυγδίϊοα οΥ̓͂ ἴἰ6 
Ῥοϑϑοβϑίου οὐ (9 ρτοια 304 ἴδηι δηὰ δ δὺυ- 
ῬΥΘΠΙΆΟΥ ΟΥ̓ΟΥ οὶ ΟΥΊΏΣ παι! 005, οἱ οὗ ἃ δρο- 
οἷδὶ ογλοϊα σίνου τπγουσὰ 6 ὕὉτὶπὶ δπὰ Τλὰπι- 
πὶτα οὗ ἐἶ6 εἰ χιι- τοδὶ, οὐ (9 ϑῆβννοῦ }α5ὺ δουρὶ 
(7. Ὁ. Μίο"., Κὐπιθγ), ποῦ ἴο ᾿ἰπεὶο ἰο ἰο 186 ῥτο- 
τοἶ86 ρσίνοη ἰο θανὶ, 2 πὶ. νἱϊ. 9. 54... 8δπηα 88 ἃ 
ἤπσατγαιϊνο γοργοάαοιΐοη οἵ (6 διπ|6 (6286 }}}, 
Ὀυὺ ἰο τοζαγὰ ὃ 459 ἃ ἔγοθ δυο οὗ ἰδ 9 8η- 
οἰοηί (6 χϑι.} Ῥτγορἢ θοῖθβ, θϑρϑοΐα]ν (Π 0950 6οη- 
ἰδἰαθὰ ἴῃ (9 Ῥοπιδίθισιὶ (Ηημβί.). ΕῸΡ {116 
σοπίοη(8 ληὰ ἕογ οὗὨ (0 ζο οἱ Μογὰβ Δ ΓΟ 
ορΡΡροΒβϑὰ ἰο ἰδ βδυρροβίιϊου οὔ α αἰτεοί δά ἀγϑβα οἵ 
αοὰ 16 βυῦ͵οοὶ οὗ {110 ἔοϊ]!οὐνίπς ργοάϊσαϊο8 
ΘΔ ΟΠῚΥ ὃΘ οἰ ν ρογβοηϊῆρα [δγαοὶ ()Ὸ οίιο, 
οἰ αἰ.) οὐ {Π86᾽] Κιηζ. [Ιἴ ν͵ὸ τῇοῦθ παίυγα! 
ιδἱηἶς οἵ τὸ ἰαἰί6}, {ἰνοτ 18 ἢ ΓαΘΒΟῚ δὶ 8]} [0ΓΥ 
(δ6 διιρροϑί(ἴου, {Ππᾶ΄ὲ αοἀ δροακα ἰὰ Ηΐ8 σθαγδο- 
(6 Γ 88 γΌΪΟΥ δα ἴῃ ροθιΐα δ ΓΟρΡΟΙΙΟΥΡ ΐ 6 ΤΟΥ 5 
(Κοὐϑίον, Ο188., Η ρίο]ά, Ηἰ Σἰς). ον 17 θενὰ 
᾿.Δ8 δρργογυγία δὰ 1686 ῬΓοιηἶβ68 ἰο ΒἰπιΒο Γ᾽ ἃ 8 
κίας δα δἰ ἰἰϊὸ 88π|0 {ἰπ|0 ΒΡΟΔΚΒ 88 ἴμ6 δ ΠοΥ 
οἵ ει186 Ῥαιπὶ ἴθ {1|ὸ ὅτϑί ρόγβοη, 8]} οὐ͵οοιϊϊ οἢ5 
8.6 γαοπιονοα βυσὶϊ ἃ5 αγὶϑο ἔγοτι {16 δΌΒΘ;οο οὗ ἃ 
σοηὐαηῃοίίοη νυ ]σὰ Μψου]α ἱπάϊ σαὶ ἃ ΘΟηΒΘα 9066 
οὗὐ 19 αἰνίηθ οτγδοῖὶϑ.---αοὖἱ βγϑὶ δηοίθηὶ ΟΥ̓ σο- 
ὨΟΤ6α ρ᾽πο69 (015}..} ἃγὸ τη οηοά, τι δῖοι ΔΡ- 
ῬΘΌΣ δἰρηϊβοιηιγ ἴα (6 Βἰβίοσυ οὐ {δοοῦ 
Ποηρβι.), ΕΒ ἈΘΟΌΘΣΩ οα ἰ.)6 τγοϑί οὗἁὨ ἰι6 Φογάδη 
ἘΝ χί!. 91), 6 σα] ον οὗ Βα οοΟῦΒ οα ἰμ0 
οαδὶ οὔ ἰμὸ Ψογάδη (θη. χχχὶϊὶ. 17; Φυάζεβ νὴ]. 
4). Ὠοί ἴδ᾽ ἔγοπι (9 Ὁ ο]ς ἴπ 16 ἰτῖθ6 οὗ ααὰ, 
νὰ ΐοῖ Ἰδιίον, ἰοχοῖ ον τὶ (09 ἐστὶ οὗ Βορυῦορη, 
σοι ργο θη θὰ (6 Β6Υ6 πιοοιϊίοποὰ Θἑ]θΘ8 ἃ ἀπὲ 
Δ 5860} (τοῦ. 7). ΤΆθη {Π6 ἵνο οἰΐἱοῦ (στ 68 
ἘΣΡΡΒταὶτι πὰ δ πᾶδ δγὸ πιοπίἰοηοὰ ἰοχοίθμ ον 
ΜῈ οἴοποῦ ἀοβὶ σηαίἰοὴ 88 ἐῃ9 δ᾽ πιθὶ δηὰ ἰδ 
Βοθρῖσθ (θη. χἰὶχ. 10; Ναα. χχὶ. 28). 

ΒΊΘΔΠΥ τἄγθ6 .ι0811}16, το ον ποὰ δη ἀδηροτοῦβ 
ποὶ κι θοτίπς πλιϊοηβ δοῖηθ ἱπίο οοπβίἀογιΐοη 
(τοῦ. 8). ἈΜΟΔΌ ἰ5 βαϊ( ποί, 85 ἰΐ σσϑσϑ, ἴο ζο]- 
Ἰον (86 ΚίῃΣ 48 ἃ βοσυδηῆΐ υὶ ἢ ἢ 8 ψ458-Ὀδβίῃ, 
αὶ 8 19 ὕὈ8 υϑοα ὈΥ εἶπ 45 δυο, ἴῃ ογάον ἴο 
Ὑ89}} 98 4660 ἩΕἰϊ6, {παὺ 8, ἰο σαΐπ ἴοῦ Ηἰπιβο]ξ 
ἸΟΡΥ δηιὶ γθηονῃ ΟΥ̓ Υἱοίοτυ ονοῦ ἶ. ἘΠᾶοτΣ 
ἰ6 ἀοϑὶ ζπδίοα 88 δι γοὶν Βαμῃ]οὰ δηὰ ἀΐβρτασοά 
ὈΥ (6 ἄξυγο οὗ ἃ δδαοπιοῖιϊ σοπίδος υχἱ {86 

---«. -.ὕὕ....πι,.......-.0.5. Ψὕ..........- .........-....----ς--ς--ς---.ς-ς-ςς---.- - 

ΤῊΗΒ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΣ ῬΒΑΙΜΒ. 
- π΄... .....-.......θ...... 

δ:οο. ῬΔ Ιθτία 19 ἀοβουϊ θα ω8 δσοβασογθὰ ὉΥ 
186 πιρῃϊίοῦ, Ὠοΐ 88 ἰ᾽ἱ ψεγα οὗ ἃ δϑουϊὶ οὗ 70. ἰδ 
δοηδρβο ("6 οιίε, ἤδηρϑβι., Ηἰ πὶ ς), Ὀὰὶ οἰ δον 
οὗἩ (Π6 ΟΥῪ οὗ τηυγάον, [9. χγ. 4 (υε᾽ 2968}, οὗ 
ὙΠῚἸὴς Οὐ (να) ἀ), οὐ οὔ (μ9 οΟΥΥ οἵ δ 
ΔΥΓΙΟΥ ὕροῦ ἴϊ Ὀ61116- 86] ὰ δπὰ οὗὨἨ γϑῃζοδῦοσα. 
ον ῖμὸ ριονίουϑ, ἔογ (10 πιοϑὺ ραγὶ ἴαϊβθ, ἰῃ- 
ἰογργοίδιΐοηϑ οὗ {ἴθ δγιπθοὶ οὗ (80 τνδδϑδὶι- Ὀλδίη 
δῃᾷ δίιοο, 800 (6 Εχουγδαβ οὗ ΖΦ. 6. Ἢ οἰζβιαδὶπ ἴῃ 
6} ΠΣ: ϑο]ῖ Οοπηηι. 

δὲν. 111., νὸν. 9, ΒίσουβΚ οἱἱγ.---Τι|ῖ19 185. ἀἶε- 
ἐἰηχυ θη δι ὈΥ (86 ράγι}}] ε] πηθιμ Ὁ." οὗ (}0 ΥΟΓΒ6 
8.5 (ἰ16 οαρίίΔὶ οὗ 16 [ἀυϊπθδπδβ (2 Κίηξβ χὶν. 7}, 

ΒΔΙΏΟΪΥ »Ὲ2 {πὶ ἰδ ἰο ξαγ, τοοῖς, (8 (8.9 Χ6- 

πον ηοὰ Ῥείγδ, δοπρ. θδη. χχχυΐ. 42; 96:. χἰϊχ. 
16: Οὐδὰ. 8: Ῥ5. ονἱϊῖ. 10. 

γεν. 10. Εἶαδὶ ποὶ ΟοΟυ, Ο Οο, οὐδῖ 08 
ΟἹ δαηὰἃ τδτοδοᾶδιῖ ποῖ οὐ, Ο ΟΘοῦ, ἐδ 
ΟἿΓ δισωὶθα 2--- }}8 'π ποὶ ὅπ ἀπδσεν ἴο [89 ΡΓ6- 
οοαὐΐηκζ αυσδιίοη: Ατὶ Ὑμοι Ὀοὶ {ἰπΠὸ οη9 ψ 0 
(πιοδὺ ἰμ θγργοίο τ), αν πιυδί Ὀ9 Τερασχα θὰ 88 8 
ἰαπιεπίαίίοπ οα δοσοαουὶ οὗ [6 ἀΌΒ6η66 οὗ (ἢ Τεἶδ- 
{ἰγὸ δῃὰ {116 ραγδ}}]6}8 ἴῃ τον. 1 δηιὶ Ῥβ8. χὶῖν. 10, 
ν᾽ ἰσἢ 16 πὶ 8 ῬΓΟΒαρροΒοα δῃ οοπϑιϊ υἴ68 {86 
Τουπάαιίου οὗ {μ6 10] ον ἱπρ ΡΚδΥοΣ (Ἡυρίοϊα, 
1611 86}}). 

[ὑετν. 11. ΑΒοτᾶ πα ἄρ]! νθσαπο9 ἔσοτῃ ΒΘ 
δᾶνθσαδιν .--- 6 Τάγον ζο]ονθ (Π6 Ἰαοπιοη(δ- 
(ἴοπ βϑοϊκίηςς μ6]Ρ ἴῃ Θοά. βγαϑὶ ἐπ ρίογοϑ ἀθ- 
᾿ῖνθγδῃθο ἔγοια δῦουο, διὰ γϑοεῖνοϑ ἰϊ. 6 ἢ ΣΘΟὮ : 
4“ 1ϑγδοῖ δοπαῖοτβ ἱπ αοὐ, δὰ ἀοἄ, ψῆο ἰδ ἴῃ [55 
Ταοὶ, τὶ ἀοθογυθαϊγ ἰγαπιρὶο Εὠοτὴ ὑπάογ ζοοὶ 
ἐβγουρῃ [5Σ:86].᾿".--ΟΑἈἈἸ Α. Β.] 

ῬὈΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘἙἘΤΗΪΙΟΑῚΙ, 

1, ΤΏοτο ἀτὸ δλὰ {(ἶπιθα ἴο ἴδ 6 σοπσγοσαίίοπ οἵ 
Οοὰά ἴπ τὸ νοῦ ἃ, ἰὰ νν σὰ {ΠΥ δρ οὐϊχοα το 
ἐσχρουίθησο δαγὰ, γ868 ἰουσὶ Ὁ (μῖπρ5, δίποϑ (ἢ ΟΥ̓ 
Ὠοΐ ΟὨΪΥ͂ ἅτ δυγγομπαεα ΟἹ Αἰ] δ᾽ .65 ΕΥ̓͂ ἐπ σπιῖές, 
Μἰιϊσ ΓΘ ΠΓΘΘΟΥ͂ ἰο ΒΡΥ Οουἱ (ἰοὶγ παϊκοάποδα 
δηὰ βΒο]οοὶ ἴοῦ 1 }ἸΠῆρς ὑροὰ ἰἤοπι (Π0 Βουΐ ἴῃ 
ψ οἢ {πὸ} ἔδοὶ (δα! βοῖνγ 68 σλαίίοτεί, (ἰτοὰ δπὰ 
τυοδιςζοηθὰ ὈΥ͂ »γενίοιι5 αἰγωσσίοδ, Ὀὰὺ (ἰ 6 Υ 1} 6- 
νἾ86 Ἰη5ὺ οσοη 659 [Πδὲ ἴῃ 81} {8 1Π6Υ̓ γοὶ ΟὨΪΥ͂ 
φεσεῖυα Δ ἃ ἐχρεγίεποο Ἡ μαὶ αοι σὶρεα αι ἄοεδ. 

2. Βυὶ ἰζ ἴν τοδΙγ ὨλρΡοηβ (δαΐ (}}6 ουπχτοσα- 
(ἴοὰ δου υπάον (ἢ δΒαπὰ οἵ αοὰ νίιοη ἢδθ Λλυ- 
αἰ αίοα δα ολαδίϊϑοα τον, ἰὲ {1165 ζαΐΏΒ διαὶπ 
ἀἰγοοι Υ οὐ ἴδ οὁη6 δ'ἀο ἢ) σοπὶίογίἑη 5 τέπεφηις 
ὑγαπος οὔ αοα δ σγηδθ Ῥυουϊοι 5} Βδόνῃ (ὁ ὑΒ6πὶ 
ἴῃ ἸΩΔΗΥ͂ ἰἰη08 δηὰ ἴῃ ΙΏΔΗΥ͂ ΨΆΥΒ, ὙΠΘΥΘΌΥ ἐξ 
μα8 Ὀ66η ρῥἱαοοὰ ἴθ ἃ ρου αν σοϊαιοη ἴο Ηϊαι, 
δηἀ "85 χιϊποὰ 8. Βροοϊαὶ ροβίτΐοπ ἱπ 189 πογ]ὰ, 
οὗ ἴα οὐ οΥ δἰἀδ {86 σογεδλϊησ εοπβάεποε οὗ 6 Ψ 
ταδὶ οβί αἰ 005 οὗἩ ζτδοο 'ἰπ ογάον ἴμὰὺ {ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ 
δδβοσὶ {μΐ8 ροβίἴομ δ)! ΘΔΥΣΥ ουἱ (ἢ9 (4518 ᾿τὰ- 
Ῥοβϑὰ προῦ (δ οτ. 

8. Τμὶ8 γοιηθ ΌΤΘΠΟΘ, 88 τγχοῖϊ 85 {15 οομᾶ- 
ἄθηδθ, στον ῸΡ ἴῃ ἴμ6 Βοατί ΟὨΪΥ ἔγοπι γαϊἦ ἐπ 
ἐλε ἐγιμὴ οὗ ὑπαὶ τοῦ αοἱ ἱῃ Ηἶβ λοέπεες Β85 
ΒΡΟΚΘΗ, δὰ {πο οσοηρταοκχλίίοη ἀἰγθοίβ 186] ἴο 
9 Ῥτοοϊαιηδίίϊοη οὗ (16 Ὀ᾿νίπ Ῥγοπιΐῖβοβ ἰπ 15 
βυδονγίημ5, δηὰ υἶβοϑ δρζλίη ἴγοιη 118 ἀοίοδίβ. 1᾿ 
ΘΑ Γἢ8 ἰο Ἰοοῖ ἴο [89 γίσλέ λαπή οὗ αοιὐ κ5πὰ τς 
Ὀλπηον ἸἰπΠοὰ τῷ δοὰ βιιβίαϊηοἱ ὉΥ ἱΐ, δυὰ 
βόλια ἴον (|1ὸ σαμες ἴῃ εἰσὶν ἰς διιβογϑ, τσὶ {116 
φίαα οοιγασο οὗ 6 οϑτίαἰ ΠΥ οὗ υἱοίοτυ ἱπγουρσῖι 
ἐμαὶ αδείδίαηοο οὗ αοἀ πιΐο χορ άθτδ δὶ] υῦλμα 



ῬΒΑΙΛΕΊΤΧΣΙ. 

δεῖρ οἵ Ὡο διυδὶϊ δπὰ δἱϊ ᾿ιὰπιϑὴ 50} }γ} ψὶτπουΐ 
ἀδηχζοῦ ἴὸ 086 γῆ Μαγ Οοα δῃηὰ δγθ ᾿ἰἰχον 88 
(86 ὀείοσεά οἵ αοὐ, δὴ δεν Ὀδοη ᾿ἰποὰ δοονο 
(δ6 Ῥτεβθὺι υἰδίογι ποθ ὈΥ 6 ἴασὶ (πὶ {116 
νδνθ Ὀδεὴ ἀτίνοη ὈΥ͂ ἰθ8πι ἰο ρσγθηίον ἀσρίμ8 οὗ 
͵αὰ διὰ ργανενγ. 

ἩἨἩΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ἡξατε τὸ ἴον πδί'οἢ8 τ αἰ σαγίλσωακεδ ἀτ6 ἴῸΥ 
(εν διὰ: αοὰἀ 5οπιοίΐπι98 Υἱδὶί8 τζῶϑθῃ ὙΠ} 
δοιι, διιὶ πο {ἰἰπ ουγὶδο δι Κ98 ἐμ 6 Θοματοβαίίοη 
πὶ δαγὰ Ὀΐϊον8 δηὰ βἰιαῖίκοθ (πο; Ὀυὶ 776 6 8]}5 
δζδίη [ἢ 6 Ὀτοδο 165 δηὰ γοιίβ ΜΠ ἰοἢ ἀΡ130 ὑπ 6Γ6- 
Ὁ7.---Π16 το μκαγε αοἀ 8 Ἰουεά ὉΥ αοἀ: δα ν]νὸ 
ἰτιείς οὐ νἱ}} Ὀ6 λείρεα ΌΥ ὝΟοἰ.---ἴν 186. ποῖ πὸ- 
ΘΟΒΒΑΓΥ ἰδαὶ αοἀ δου ἃ τᾶσο οὐἱ ψῖ [ἢ αγπιΐδϑ 
δ ΟΥΟΡ (πα 16 ΤῊΛῪ σοηφιον ἰδθ τολοῖς φῳοτία.--- 
ἘατιΑΐῳ διισοόδα 18 Βοοιϊης. λυπιαπ ἀεὶρ υδῖῃ, ἰγωδί 
ἀπ Οοἀ αἴοπο ἰ5 τίχιι!ι.---αἀοὐ ἸΥ δίγίζε δτὰ δηὰ 
Ῥεϊα ]Υ οὐθῃ ὈΥ̓͂ μυπιλη ἀσηαδ; Ὁαὶ Ηδῤ λεαῖὶς 
δρεϊ τ Ηἰα Βδηὰ {080 διηοηςς ἐμοὶ 80 
Βαπιῦ}]9 (Βοιϑοῖγ69.---ΤΏογο 15 Ὀὰὺ οὯ6 δαηπεῦ 
ρου ν᾿ ΐοἢ “υἱοίοτῳ ἰδ αἰισαγα Ῥοτομοὰ; τψῆδ 70]- 
Ἰονβ ἔγοτῃ {8 υγὶ{ἢ ΤΟίθΓΘΏΟΘ 0 ΟὟΤ ἀοίίοηδ --- 
ἢφ γῆο τοὶ 658 ἅροη εἰ ἐγείὶ οὗἨἩ ΘΟ οὐ 5 τρογὰ δηὰ 
ὍΡοη (δ »οισον οὗ Οο᾽ Α λαπά ΜΠ ποὶ 1086 ΒΟΡΘ. 
--ΤἸὔο Ὀθαίθη ἢοΐ ΟΠἿῪ ὅπὰ γεΐμσε το Οοά, αὶ 
Ἰιχονῖβο ι}6 λεαίίησ οὗ {μοὶ ψοιπά 8, ϑοῖσορ [ὉΤ 
ΠΟ ΘΟΠΗ͂ΙοίΒ, δηἃ σδείδαποο ἴον πα] υἱοίογγ.-- 
ἴὰ ἀοὐἱ τ1π6 μεέέεπ τίβο μρ, ἀπὰ ἴῃ αοἄα (6 τοεαξ 
Ὀεδοηθ δίγοησ ; γοὶ Λατίλ ἴῃ πο ἐγ οὗ ΗΪ8 ποτὰ 
δ τεαυϊδὶίο. Ἡγλέίλεν ὅτ γοῦ ἀγίνοῃη ὈΥΓ γὙΟῸΓ 
ΦΥ̓ΕΥΥ τοϊδίογίυποῦ ἰο “οἱ δηὰ Ηϊβ τροογα 3 ἰο 
»οπίεποο, ἴο 7αἰὐ, ἴο Ῥγαψενῆ οὐ ψ ΠΟ Ρ οἶδο 
λιν: μοη Οοἀ ᾿ἰἶτ8 9 οὐ πἰχὶ ὉΥ Ηἰ8 

Ὀουπιΐοα, Ηθ τὴῦϑὲ γοὶ αἰνψαγβ Ὀ6 δουχιῦ ἰπ 
ῬΓΔΥ͂ΟΡ πο 6 80}γ δηἀ πα ]Υ (ἰαὺ ΗΘ ΣΔῪ ΟΔΥΥΥ 
οη ἢΪ5 ψονῖς. 
ὅΤΑΒΚΕ: Μίοη 4Ἃο ποὲ ἰγυΪ υπδογδίαπα ἰἢο 

ξοοά ἰδϊη ρα τι ΐοῦ αοα Ὀοϑίοννθ ἀροπ ἔμ θπὶ ἀ811] 
186} δῖοὸ ἀορτγί νοὰ οἵ (ἰθηι.---Τ 6 υἱἱὸ ἀτίαἰς οὗ 
ΒΕΟΌΓΡΙΥ 5 ΓοἸἸοτνοα ὈΥ (1|ὸ Ἰηϊοχὶ σαι ΐηρ σα οὗἁ 
ΤΊΔδ δπὰ ι16 μι ἰδἰιαι6 338 οὗ ἀοἀ ΜΙ 4}} δον- 
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ἰαἰπὶν ; ἱμογοίοσο 66 ἵγοιῃ ἰδ ἴουπιοῦ ἱ7 γοὰ 
ψου]ὰ ποὶ ἰδΔ59 [6 ]Ἰαἰον.---αἀοα ρκίνοθ 106 νἱὸ- 
ἴοΥΥ δηὰ ἀϊνῖἀ65 ἰδ Ἰδπάμ ἰο νον Ηδ ν]}].--- 
Τθνῦ ἰβΒ 8 ἤἥηο οδημραίΐχη πο Οοα ρῖνοβ οοπι- 
ἸἈπὰ8 8βηἀ Ηο ἰ8 (ΒὨο ζεπθτγα).-- Τὴ Ὁθδιὶ αανίοθ 
ἴῃ 41} ουὐῦ δαϊγβ 9 ἰο ἴα ὑπο Ρ]ΑΙ ΠΥ Ὀοίοτο 
αοἀ δηὰ ογᾶνθ Ηΐβ δϑϑίβδίδηοο ψἱιῃουΐ ργοβογὶ- 
Ὀϊηρς ἰο Ηΐαι (86 ᾿α δηὰ ποῦ οὗ μοῖρ. 
ΒΈΝΘΟΗ κι, : Οοἀ ομδϑίϊθϑοθ υ8 οἡ δοοουῃηὶ οΥ̓͂ 

ΟἿΓΡ βἰη8, ὑβαὶ τγὸῪὸ ΤΏΛΥ ποὶ ὉὈ0 σοῃδοπηπηρα πυ]{}} 
(|.|0 του]. ---ΟΘΕΝΤΗΕΕ: [ροτὰ, ΡΥΘΒΟΥΥΘ 0.8 ἔΤΌΤΩ 
ΤΥ ΒεγΥ γαῖ ἴῃ ψὰγὶ Βιῖ ἰἴ ἐν τυδὶ θδ πη 
ἂρ, ψὶνο υ8 ΜΔΡσίοσδ τ δον σηἢ ΡΤΑΥ͂ απὰ ΤΥ 
ὈΛΠΏΘΡ ἰο (8080 ὙΠ6Ὸ ἴδαρ Τ}}660.---ὈΙΚΕΌΠΙΟΗ: [ 
ΟΠΪΥ͂ ΝῸ 8Γ6 (80 ἰγὰ6 ΘΟ θθ80Γ5, τῦ0 τοι οΟὈϊαΙπ 
()0 υἱσίοσυ, δ᾽ βου 1ὺ πὰΔΥ 06 ἰπτουρῖ ΤΠΔῺΥ͂ 
Βα πὶ} Δ 010}8. 

[Μάττ. ΗΕΝΕΥ: ἩΒδίονου οὔτ ἐσου Ὁ]. 18, δῃὰ 
 ὮΟΘΥΟΡ δ8΄Ὸ ἐδ 6 ̓πδίγυμπηδηίδβ οὗ ἱΐ, τὸ πϊιδὲ Ο ἢ 
ι.6 μαπὰ οὗ αοά, Ηἰδ τἱριίθουβ μαπὰ, ἱπ ἱϊ.-- 
Ουτν σοαἰαγ 98 ΒΕΟΡΥΘ 85 00118 ὁ ΟΡ 0γ8.---ἃ 
Ἰἰνοῖν ἔαὶι μὰ ἐπ (ἢ6 ΡῥΓοπιῖβ Μ]1 δϑϑυγθ ι18, ποὶ 
ΟὨΪΥ ἰδαὶ {86 αοἀ οὗ ρε8ο6 Β}}8}} δου ὑτοδά 
Βαίδη υπᾶον οὖν ἴοοῖ, Ὀαΐ ἰδ αὶ ἐξ ἴδ οοὖὐῦ Εδ ἢ Κ᾽ 8 
ξοοά ρ]θαϑυγα ἰο ψῆνα ὕ8 (86 Ἰκἰηράοηι.--- 05}8- 
ἬΟΒΤΗ: Ομνὶδὲ μδ8 σίνθη ἰο Ηϊθ βο]ΐθυβ ἃ ὈΔῃ- 
Π6Ρ-ἰ 9 ὈΔΏΠΟΣ οὗὨ ἔθ Οτγοββ; δῃηῃά αἱ (ΠΡ ὈΔΡ- 
(ἴδηι (ΠΟΥ δ΄ ρ᾽θα κοα ἰο ἤρ!ι να]ϊαπγ πᾶν ἰΐ 
ἀζηϊηϑι βίη, ἰμὸ νοῦ], δηὰ (6 ἀοΥ]].---ΡΕΚΟΉΧΣΕ: 
θα θη τοῦ ἀτί ἰἶς ρτθβαπιρί οὐ 5}Υ οὗἨ (86 οὔ 
οὔιποίϊν» νι οκούηοδβϑ, ἀοα ἔοτοοθβ 1ἴἰ, δἃ8 ἐὺ ν᾿ γα, 
ἰηΐο (ποῖ Βαπάβ, {}}} {80} Ὦδνο ἀγαϊποὰ (6 ὙΘΥῪ 
ἀτοξϑ 88 (9 Θρ οὔ ΗΪ5 ψτϑί.---ΞΡΌΒΟΕΟΝ: ΤῈ 
Ὀτανϑδί πιθὴ ΔΓΘ ὕ508}}} οη σιιδίοα ψῖ {πὸ ὈΔ8- 
ὯθΡ, δηὰ ἰὺ 5. σογίαϊῃ ἐμαὶ ἐποπα το ἤθοδαν αοἀ 
πιοϑί 89 1688 ἴθ ν οΥὗἁ πιδὴ ἰὕ8η ΔΏΥ Οἱ 6ΓΒ.--- 
Τὸ ρυ] 8 (86 μοβροὶ ἰβ ἃ ββοσγϑὰ ἀυίγ; (ὁ ὃ6 
δϑηδιηδά οὗ ἴξ ἃ ἀοδαϊγυ βἰη.-- Βαϊ ἢ αἰνὰ θ8. {86 
ΒΌΟΙΪΪ ; 880 ἰ8Β δυγο οὗ ναὶ ἀοαἀ 888 Ῥγοπιϊδβεὰ, 
δπὰ οηΐθῦβ δὶ ὁη09 ἰηἰο ῬοΒββοββίοη.---ἔγουι αοὰ 
811} μβουγϑῦ Ῥγοϑϑϑθαβ, δὰ αἱ γὸ ἀὁ τ78}} 15 ἀ0ῃ6 
ὉΥ ινὶπο ορογδίΐου ; Ὀὰὺὶ 8.1}} τῦϑ, δ8 βοϊ ἀϊθγ8 οὔ 
(9 στοδὶ Κίηβ, ἃτὸ ἰο ἤσμιϊ, δὶ ἰο ἤἥχιν τὰ- 
Ἰαμ ΕΥ̓ ἰοο.---Ὁ. Α. Β.} 

ῬΒΑΙ͂ΜΌ ΙΧΙ. 

Τὸ ἰλε οΥῇέῦ Μωείοαη ὡροπ Νεριὶπαλ, Α εαϊπι ὁ αυοίά. 

Ἦδαγ ΠΥ ΟΥ̓, Ο αοάᾶ; 
Αἰνοηά πίο ΠΩΥ̓ ὈΓΔΥΘΓ. 

2 Ῥτοῖι [86 οηὰ οὗ {μ6 δαί ψὶ}} 1 ΟΥΥ υπΐο ἰμ66, ΜΏΘη ΤΑΥ͂ μοατί ἰβ ΟΥΘΓΉ ΒΟ] τα : 
[μὰ τη ὑο {μ6 τόοκ ἐδαΐέ 5 Βῖρῃον ᾿μδῃ 

ὃ Εὸγ που ᾿αϑὺ Ῥθθῃ 8 βῃϑὶ ἰοῦ ἔθου πιθ, 
Απά ἃ βίγοηρ ὕονγοῦ ἔγοτα 1μ:6 ΘΠ ΙΏΥ. 

4 1 Μ1}} δθϊά6 ἴῃ ἘΠ ἰΔΌδγΠδοἷ8 ΤῸΣ Ἔσο: 
Ϊ “}}} ἰγυδὲ ἰπ (ἢ 9 οονοτῦ οὗ ΠῪ πίηρβ. 

ὃ ον ἴοὰ, Ο Θοάᾶ, μαϑὲὶ ποαγὰ ἴὩΥ γον : 

1. 

ΒΙ δὰ. 

οι μαϑὺ σίνθῃ χ)6 (μ6 Βογίίδρϑθ οὔ [μο80 ὑπαὶ ἴδϑαγ {ΠῚ ΠδΙΊΘ. 
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6 Του Ὑ11 ῥσοϊοηρ; (86 Κἰπρβ 118: 
Απὰ δ γΘΆΓΒ 88 ΤΩΒΗΥ͂ ζΠΘΓΔΙΪΟΙΒ. 

7 Ηδ 5}|8}} 8δυ146 Ὀοΐογο αοα [ὉΓ 6 ὺ : 
Ο ΡΥθρδγθ ΠΊΘΓΟΥ͂ πὰ ὑγυΐῃ, εὐλύοί, ΤΩΔΥ ῬΓΘΒΟΣγΘ Ὠΐπ, 

8 Ξο Ψ|ΠΙ βἰηρ ῥγϑῖβο υπῦο ΤΩΥ δαιθ [ὉΣ ΘΥΘΓ, 
Τμαῦ 1 ΤΩΔΥῪ ἀδΕΠΥ ῬΘΥΪΌΓΠΙ ΤΑΥ͂ ΥΟΥ͂Β. 

ἘΧΈῈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑῚΙ, 

718 ΟΟΝΤΕΝΤΕ ΑΝῸ ΟὈΝΡΟΒΙΤΙΟΝ .--- 9 Ῥ58]πι- 
ἐδὺ 98118 ἔγομι δίδν ἴον ἀϑινογαποθ ἰο αἀοα (γϑυβ, 
1, 2), γᾷο Π88 Ῥσουϊουδὶν δήήπυυγαϑά ἰΐ ἰο πὶ (νυ Ὁ. 
6) δὰ ΒΘ ῬΓΔΥΒ ἴον βῃθ)ου δὰ φτσγοίθοϊίοα ἴῃ 
οὐ᾽ δ ἰθαΐ (νον. 4), ὁὰ 89 σγουπὰ οἵ ρῥγενίουβ 

ΒΡΟΟἾΔ] ἰοΚΘῺ8 οὗ χτθοο (Υογ. δ). ὕροιυ (ιῖ8 159 
Ὀαϑοὰ ἐμῃ9 ῥγϑγοῦ ἴου βρϑοϊδὶ Ὀἰοββίηβ8 ἴῸΓ (10 
κἰης (τογϑβ. 6, 7), ἴοσ πο (19 Ῥδδὶ αιἰδί μ|]}} 
οὔον υἱλπουῦ οοϑϑαιΐοη ἐμ ὑπμδηκβαι της Β6 888 
γονοὰ (νον. 8). ΑἸιδβουρὰ (09 Κὶπα ἰδ τοΐοστοα 
ἰο ἰῃ ἐμ9 ὑμίγὰ ροϑγβου, {818 ἀ068 ποῖ πΘΟΘΒΘΑΥΪΥ͂ 
ΒΟΥ ὑμδὺ ἢ9 διὰ ἐμὸ Ῥβαϊπΐδί ἂγὸ τὸ αἰ ογθηί 
Ῥεγβοῦβ. 186 οὈ͵θοϊΐοη ὑμπδὺ 50} ἃ Ρεί(ἰιϊοα ἰπ 
(9 πιο οὗὁὨ 116 βρϑαϊκονῦ πουϊὰ ὯὍο ἱπιπιοαοδί, 
διηοιη(8 ἰο ποίη, θη γα σοηϑίἀον {πδὺ (89 
οοῃίθηίϑ οὗ [Π}9 ῬΓΑΥ͂ΘΡ ΓΟΙῸ ἰ0 ὑΠ6 εἰσγηαΐ τοναῖ 
»οϑεοπ Ὀθίοτο αοἀ᾽ Β ἴδοθ δηὰ ἰδ6 ψΟΥΥ ζμεζ 
φιεηὶ οἵ (8 ρΡοδί(ΐοῃ 88 Ὑ60}} 88 οπθυνίηρ ἐ8- 
ἰαδἰϊδλπιοπέ ἰὰ ἰὰὺ ὈΥ Ὠινίηθ δέσεδίησ. Το Κίης 
8 ΡῬγδγίης χίνοβ κἷ8 ροιἱ(ἰοη πδία τ} πὰ ἰη- 
ὙΟΪ ΠΙΔΡΙΥ 8 ΤοΤο οὐγεοζίσε ἴοτηι, δηὰ ἰἔ πὸ Βοϊὰ 
ἴαϑ ἰο 1.8 οοταροδβίιἑοηι Ὁγ θενὰ, δὰ δοοογάϊηρὶν 
τοῖον γοῦ. ὅ ἰο (η69 βρϑοϊδὶ Ῥγοῦιλ8θ, 2 ϑδη). Υἱϊ., 
ὧι 85 1ἰκονγῖϑο ἃ φγορλδίϊς ομβατδοίθσ. [Ἃὑ 18. πῃ- 
ὨΘΟΘΒΒΔΓΡΥ͂, ὈΠοΡΘΐογο, ἰο Ραὶΐ ἰἷ8 Υογ80 ἱπίο {0 
τοῦ οὗ 8 οοσυϑ (Ῥδι}15), ὶσι γον, 2 νγουϊὰ 
ποὶ αἰΐονγ, ΟΣ ἴο υπἀογϑίβηὰ ἐπῖ8 οΥ̓͂ [9 ἀγηαϑίν 
οὗ Ῥαενία (Ηδηκθίθηθονκ), οὐ ἰδ συϊθ οὗ [9 
Μοββίδιβ. (δὴν οὗὁὨ ἰμ9 οἷον Ἰμ θσρθοίουβ αἷδον 
(86 Ομα1ἀ.), σι που]ὰ Ὀ6 δραΐηϑέ (Π9 πογὰ- 
ἱπς δὰ σοπίοχί. [ὑ ἰλυ8 τοβθα ὉΪ]65 Ῥβα]ηι χχίὶ. 
δίησθ ὨΟΥ͂ (μ6 ΘΧΡΥΘΒΘΙΟῚ : (0 ὉθΘ ἃ σαθδὺ ἴῃ (89 
ἰοηί οἵ αοα, ἰβ Θας ΓΟ ἴῃ ΘαΥ ά᾽ 5 δίυ]6 (Ρ8. χνυ.), 
δηᾶ {110 ““ ὁπὰ οὗ (89 ΘατΓ ἢ ̓"᾽ σδὰ Ὀ6 δα. 18 Δ οι. ΟΥ 
οχρίαϊποά, ὑμοῦθ 18 50 γϑϑϑοῦ ἴο ΟἿἾΥ̓Θ ὉΡ ἰμ0 
Βιαἰοιηθηὶ οὗ {π6 (1119, δὰ {πΐηῖς οὗ ἃ Ῥγορδοί 
ἀπᾶον Κίης Φοϑίδῃ δηὰ μἷ8 βυισοθ580γ8 αὐ [86 {1126 
οὗ (89 οσχὶϊθ οἱ ΒδΌγ!ου (ἔν ]), οὐ. οὗ ἃ ῥγὶϑδὶ 
ἴῃ ἃ 90ν719}} σΟ]ΟΩΥ Πἰνίηρς δος 80 Βοδί οι ἴῃ 
(Β6 ἐἴπ6 οὗ {μ9 ϑο᾽ϑαοὶ 8 (ΗΠἰ:ἰ.). ΟΥΓ ἃ ροοί ]ἰν- 
ἴηι 'ἴῃ ἃ ἀϊβίδηϊ ᾿απᾶ, ρουβαρ8 ἴθ Ὀδηϊδδιηθηῦ 
(ΗΠ ρί6]α), οΥ ἱπάἀ οοὰ οὗἩ Κίηρς ΟΣτιι8 (ΒΟιλο ον). 

ιν. 1. ον. 2. Ετουι τ θη ἃ οὗ ἴ86 Θασίδ. 
--͵ΤΙ εἷϑ ἰ8 δὴ οχριθβϑίοη ἴον ἔμ σγοαίοϑί ἀϊθίϑῃοθ 
ἔγοτα [89 ἀπο! ης οἵ αοἀ, 838 {π6 ρ͵δο6 οἵ ῥγο- 
ἰθοίΐοι, 861} δῃὰ 5αϊναίίου, ποὶ ἰηἀορα τι θπλ8- 
εἰσιν, αὶ ἴῃ δοοοτάδποθ ψνἱτ ὑμ9 76] ρσθ, Ὀαὲ 
γοὶ οχ ἃ ζϑοζυδρἢ θα) ἑουπάαἰοη ἰῃ δοσοτάδβηοθ 
ἢ ἰδ ἰά685 οὗἩἨ (6 [8γδο] 685, ποὺ ἰῃ οοηϊγαβί 
ἴο ϑαύθῃ 8ηὰ 118 οδηίγθσσεουί ἤγοτα [8.9 δ υ (ἢ ([ὰ- 
{100}, ΟΡ ουὐν οὗ (8ὸ υἱἱογιμοδί ἀθρὶδ8 οὔ (6 
δάγίῃ (ΟἸδα88), θαὺ ἰπ οοηίγαϑι ἰο Ζίοῃ 88 (δ9 
τ 116 οὗἨ 80 ϑασίῃ (8. ἰχχίνυ. 12; Ἐζοῖς. γ. δ), 
Διὰ ἴῃ σοπηθοίΐοη Ἡἱ (89 ἀδαρσο οὗὨ ἰῃθ 18η- 
ξυὰᾶρο, ἷῃ δοσογάδθησο τὴν ψ ΐσἢ (δα Ἰδπὰ ἰο {80 
οὐδὲ οὗὨ ἰΠ9 Φοτάδῃ ἀἰὰ ποὶ Ὀεϊοης ἰο ἰἰ6 Ἰαπὰ οὗἁ 
Οδηδλ ἰῃ (80 δἰγίοίθδί 86η89 (Ναυη. χχσχίϊ. 29 
Β4ᾳ.), διά ἃ ἔογοΐζη ἰδῃὰ ἱποϊυἀοα ΘΒ ΘΣΆ]Υ ἐπο 

ἰάοα οὗὨ δηπίβῃπιοπέ ἤγοπι ἐπ ἤδοθ οὗἩ Οοὰά (Ἀπ. 
χ ). 6 πᾶνὸ {βϑτοογο Ῥγορ ΣΎ ἰο (μἰηκ οὗ 
[0 δΌοἀο οὗἩ θανίὰ ἴῃ ἰ6 αἰϑιγίοι οὗ Οἰἰοαά δὲ 
(9 ἰἶπ)6 οὗ μὶ8 δίχῃι Ὀοίοτο ΑὈβδ]οῦ, δηὰ (ἢ 9 
(γδηῃβὶἰΐοη : ἔνοτα ἴδ 9 θη οὗ ἐῃ9 Ἰαπὰ (616 Ὁ, εἰ 
αἰ}, ἷἰϑ ἰο Ὀθ τοὐοοίεα.--1 86 οονοτίπᾳ οὗ 
ἸῺ Ἀθατῖ.---[Τ}]9 νοτὰ ἰ8 υϑοὰ οὗ δονουῖηρ ψἰ 
ἃ κδυιγθηίΐ, οἵ οἱοιἷηκ [}6 γὰ}} 675 τι σοῦ, ῬΒ. 
Ἶχνυ. 14, εἰ. Ὑπὰ8 ΌὉΥ ἃ παίυγαὶ τοϑίδρθμοῦ οὗ 
οἱοιἑης {86 τιϊπὰ οὗ βου], σογουϊηρ ἱΐ ΟΥ̓́ΣΣ, 6ἢ- 
νοϊορίης ἰἰ, οἰουάϊηρς ἰὺ νῖιἢ στο, δησχί εἰν, ἰροῦ- 
ὈΪο, ΡΒ. οἷϊ, 1; 18. 1ν]]. 1θ6.-.-Ὄ ΡΟΣ; ἃ τοοῖς, ἴοο 
δἰκἢ ἔοσ 1π196.---Α τοοῖς νν Βῖοῖι νγγν88 ᾿πδοοσθβϑὶ ὉΪθ 
ἰο ἷτι Ὁ ἷ8 ΟὟ ΡΟΎΘΥ, δηἃ ἈΘησΟ 8.}}} ἸΟΓΘ 
᾿πλοσοθϑὶ}]9 ἰο ἷ8 ὁπ πΐο5. 19 εἰ τοοῖς 18 8 
808] ἔχιυγο οὗἨ ΒοΟΌΓΙΥ, σΟμΡ. 8. χχυϊὶ. δ. 

γεν. 8. Α δἴσοῃβ ἴονσοσ Ὀθίοσθ [89 βοϑ 
οὗ [86 ΘΏΘΙΣΥ.--- οἴ. ΔΦυάροθ ἴσ. δ] ; σου. 
ΧΥΪΙ, 10. Τ8 18 ρατα οὶ τὶν ἐδ ὸ εἰσ ΤΟΟΚ, 
οί οὗἨ τὰιιΐϊο αἴογα 8 ϑυγο σγοΐυμρο Ὀοδίοτο {π9 
ΘΏΘΙΙΥ. ΤΟΥ δΓΘ ΔΚ ἱπαοοθβϑί υΪ9 (0 Ϊπ).- 
σ. Α. ἢ. 

[8ἐὉ. 11. γεν. 4. 1Τιοῖ πιὸ ὈΘ 8 δυθδῖ.---Οοπ- 
ῬΑΓο Ρβ8. χύ. 1. χχυὶῖ!. 4.--- 15 ΦΏΥ τἴθη1.---Ρο- 
ΤΟΏΘ: “ [86 δχργϑεβίοῃ 18 ἥχυγδι το, πὸ ἀουδί, 
Ὀυὶ ψουϊὰ μβαγὰϊν αν Ὀδδη δ ρί ογοαὰ δυο (116 
ΤορΡΙ]9 γγἪ8 Ὀυ}}1, δη ἃ Βοῆσο ἰἰ 18 δἰ ποδὶ σονίδὶη 
παὺ (6 Ῥβδίια Ὀδιοηβ8 ἰο μ6 ἐϊπι6 οὗ θεδνϊά."- 

ἙἘΟΣτονοΣ -- Πυρίοϊα : 4“ Τὴ 6 ῥ] ΓΑ) ὈΟΣΡ ἷσ 

πού υϑοὰ τὶ γοΐθγοησθ ἰο (Ὧ9 ἀου ῦ 16 οἰογ ἐγ οὗ 
(9 αΔηὰ μα Γἰαγα ᾿ἰΐο, 45 6 ΒΑΌ᾽η5, Ὀὰὶ ἰῃ 

βἰβδὰ οὗ (09 δἰηρυϊαῦ οὖν, Ὁ508}} ὭΣ Ὀ9}»." 

ΤῊΘ τοίουύθησθ 8 θη ΓΟ ρεγεοπαῖ.---06 1] τὴ 9 
Βηᾶ χοΐαβο ἰῃ ἴ86 δῃοϊῖοσ οὗ ΤῺ νυνυΐη κα. 
---Οορ. Ρπ8. χυὶ!. 8, ἱνὶϊ. 1. Ῥογονῶθ (δῖ [κα 
186 τ ίθγθ 66 Β6ΓΘ 8 δου ἀ θη {ΠΥ ἰὸ (λ6 ουἱδί Γοιολοὰ 
ψἱηρ8 οὗἩ ὑπὸ ομοτυδίπι, Ὀαὶ ἰῦ 15 ὈριίοΓ ἴο {Β1Ὲ 
οὗ 110 τοῦ βίπιρὶο ἄρσιιγο οὗ 89 θῃ, ΟΥ οαρίο, 
88 ἴῃ ἴ):6 ΟΥΒΘΡ ῬΔΒΒΑ 68. 

γεν. ὅ. 9 ροκδοβδίοῃ οὗ ἴοβϑο δεῖ ἔϑεσ 
ΤΥ Π8116.---Ρ γόνος “ΡΥ ΔΥΪ {18 τυ οι] 
6 ἰδ ᾿ἰδῃὰ οὗ ΟΔηδδῃ, δηὰ (μοὰ ἰ ννοιυϊὰ ᾿ἰποϊαἀθ 
4}1} ὈΪοββίησθ, ἰομροσαὶ δηὰ βρίτγιι], νν Ἰο ἃ 
ΜΟΓΘ ἴῃ ἴδοῖ ἱπηρὶ δὰ απηὰ σοπιργίβϑεαὰ ἱπ {86 Ροϑ- 
βοβϑίοῃ οὗ πο Ἰδπα.--Ο. Α. Β.] 

[8{ν. 11. γογθ. θ,7. Αδᾶ ἄδαγπ ἴο ἴ8 9 ἄαγα 
οὔ ἴ8ο κἰηρ ! (αν) Ἀΐ8 γϑϑῖβ (δε) 88. β5.6:6- 
ταϊΐοῃ δπᾶἃ βϑηθζσαίίοσ. Μίαν ἢθ εαἱϊ (εη- 
ἰλτοπεα) Ὀϑέοσθ οᾶ β ἔβδοο, δρροὶπῖ βσᾷοθ 
δηᾶ ἴχπιϊἢ ὑπαὶ ΓΠΘΥ πλᾶν βυδτὰ δἴ:1.-- 86 
Κίηρ αν ΠότΘ ῬΣΔΥΒ (Ππαὶ Π6 88 19 δΔηοϊπἰ θα οὗ 
δεϊνονδ ἢ ΠΠΔῪΥ͂ ΠΑΥ͂Θ 8 ἰοης ᾿ἰΐδ, βθοϊηρ οὁη9 ζ6η6- 
ΓΔΙΙΟΏ δου βποίθορ, ἰμβαὺ 6 ΠΙΑΥ δὶῦ οὨ δἷ8 
τοῦθ οπ]ογίηβ (ἢ 9 δυηδὶηο οὗὐἨ ἀοά᾽ 5 σοποΐο- 
ὮΔΏΟΘ, δπὰ δαὶ αἀοαἀ᾽ 5 σγασο δὰ ἰγ}}} ΤΥ Ὀ6 (86 
ΔΡΡοϊπίθα σιαγὰβ ἰο δβδιίδηὰ δἱ ἰθ βίθ οὗὨ ἷβ 
ἔΒτοπθ, ἰο ῥχοϊοοϊ μἷπι Γοπλ ἢ 8 ΘΠ Ιἶ68 δηα χὸ- 
ΕἸ] ου 8 δι᾽ οοῖ8. ανϊὰ, γολ} ἰχῖπς ἰΒδὲ ἢ 15 ἐδ 
δποϊαίοι οὔ [6 Ποτά, ἀο068 ποὶ δ᾽ νδγϑ αἰδίϊη σα 88} 
Ὀοίνγοοι δἰ πι80} δηὰ ἰοὸ Μοδβείδηϊο ἀυπαϑίν, 80 



ῬΒΑΙΜΊΧΙΙ 8608 

(δεί ἰῆ6 Ἰδίίον ἰπουρίιί 8118 ὉΡ 85 ἰΐ νγϑτϑ (6 
Ὀεοοκετουπα οὗ δὶβ οοῃηδβοίουδηθθ8. 7:6 ὑγδηβὶα- 
ἰοῦ οὗ (δ Α. Υ., ΡῬοσονῃθ, ΑἸἰοχδπάονσ, δὲ αἱ. οὗ 
(89 το 8 88 Τυἴυγο5 οὗὁὨ σοηδάσηϊ θχρθοίδίζου, ἱα 
ποῖ 80 φοο, 780 ἰγδηβίδίϊοη χίσοη δΌΟΥΘ ἰδ 68- 
ἐοδδ!}γ ἐμοὶ οὗ Ηυρίο]ὰ δηὰ Μ0ο)]].---Ο. Α. Β.] 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. 10 18 οτϑθ ἴο Ὧο δοραγαϊοα ἔγοιι ἰδ 9 λουδ6 
ῳ΄ σοἄ ἴλη ἴϊ 5 (ο Ὀθ ἴατ' ἔγοῃ οπθ.0. Ἐπ (89 
Ρίουβ ἀχρεγίθησα Ὠοί ἢ ῬΑ ΤΥ, ἐμ 6 Ὁ Ἰοπς δΌονθ 
4}} ἰη ΒοΟρα οὗ γεέωγπ (ο (86 ἔοστιηοσ. Βυὶ ψ Β6ΓΘ 
οΥοῦ ἯΘ ΓΔΥῪΥ ὈΘ ΟἹ ΘΔΤΙ, Μ͵ὸ οδπ 0η}} ροπ αοὐ 
δὰ ἱπιρίοτθ ἱπ »γαψεν, ὶςἢ (16 ἀδδωγαποδ οὕ ζαϊὶ, 
ιμς οοῃδοϊδιΐοι οὗ 86 Ὀίν!ηθ Ῥγοηλἶθοδ δηὰ (9 
διδἰδίδησο οὗἨ Ὀὶνίηθ ΠοΙΡ ἰῃ ΟΥοΡ ἰο ἃ ἀδὶγοῦ- 
Δη06 υπα(ἰαἰ πα ὉΪ6 ὈΥ̓͂ ΟΟΥΓ ΟὟ ῬΟΥΤΟΓ, 

2. Το γ,αϊὰ οἵ ἂπ αδ]ιοίεὰ πιὰ δυάδα στοαὶ, 
εἰγεπσίὴ ἰὼ Ἰοοϊκίης αἱ ρῥτουΐϊουβ ὀχ ἰ Ὀἱ (Ἰοη8 οὗ Ὀὶ- 
Τίθϑ οὶρ ἰὼ ψοτὰβ δηὰ ἀθοθάβ, δηὰ δυ' 868 οὐ {18 
(οαπαδίϊοα ποὺ υπίγοασθοηι γ ἴο {16 Ὀο] θὲ ΒΟ Ρ68 
οἵ δι, οβροοΐφ}}ν ἰο 119 ἀθϑῖχθ ἴῸΓ ἃ σοπεμυπίοη 
πὶιὰ αοά, νι ὶσι σοθο 68 ἔγοσι ἐΐπιο ἰηο δἰεγηίέψ, 
δηὰ ἰο ἐΠ!6 ὈΓΘΥ͂ΟΥ ΚὉΓ (0 δέεδδίπσε ἩΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ 
ἰβοσοίο. ΕῸΓΣ (116 »οφϑεδείοη οἵ (6 ρῥγοταϊδϑα Ἰδηὰ 
βεουτοὰ ἰο (0860 νο 3α, Οαοα δαὰ α]]οἰἰοὰ ἰο 
ἴδοι, ἴοταιβ ὑμ9 Τουπάδίϊοη, (9 δινϑοῦ ρ]ϑάχο, 
186 ΒΥ510 0108] ἰγρο οὗ (0 ἱπμογὶίδποο ἱῃτοϊτοα 
ἰὼ 1ἱ, 

ἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Ἐτοδὰ ἄορες Ββρτίὶπα ἤοτί ἢ ἔγοιῃ ἐχρεγίεποδα οὐ 
παρε, διὰ ΘῈ ῬΓΑΥΟΥ 18 ἀεαγα ἀπεῖσ͵ πεῖ ὑοῖσ 
81:9 οἰ Υἱηοαὰ πὶ ἴ86 ἐμϑηκαρίτρ8 ἰο πιο ἢ 
πὸ ἴδ Ὀ6ΟῺ δοουϑίοιϊηθα οὗὨ ο]α.----αΑ ἰοπσ 118 ἰ8 
8 Ὀϊοπδίηρς ΟἿἿΥ ΤΏΘη σγασε δηά ἰγωίΐλ τὸ (8 
ξυδτ ἴ8ῃ8.--- Οὐπιπιιπίοπ τὶ Οοα 15 ὈθΒὶ δἰγθηρίὶ - 
εηρα Ὀγ φγοΐογίηρ ἰο Ὀ6 ἃ συεδὲ ἐπ ἐλε λἀουδὲ οἵ 
Θοἀ.---Οὖὖὖ τοεζίατα ἰΒ Ὀθϑὲ ὑγουϊ θα ἴον πο 6 
δ΄ ῥγον θὰ πὶ (ἢ (16 σοοα ἐλίπσε οὗ (μ6 ἢου89 οὗ 
θοά.----αοἀ 8668 υ5 δπιὰ ΠΘΔΥΒ 8 ΘΥΟΥΥ 6 γο, Ὀυὶ 
ο ῥγοΐριβ ἰο 800 υ8 ἴῃ Ηἰβ8 λοιδε δῃὰ ἴῃ Ηἰἴδ8 
νάν:.---ΟἸ}άτοη οὗ ἀοα ποοαὰ ἰο ῬτδΥ ἰἰϊτονν 189 
ἴον ἐδπεροταὶ ποτ δηὰ ΘδΡ Δ Υ χοοά ἰδίην, Ὀαὶ 

6οά .---- ΟΟπιπιωπίοη ἩΪῈ αοα ἰδ δρὶτγὶ ὰ8}}} δἱ- 
ἰαἰηθὰ ἰΒτουκχ σταεε δὰ 92αἰ ἷὰ (6 Ὠδατγί; ἱΐ 
Ῥγεβθηίβ ᾿ἰδϑὶζ 88 ἐπίεγοοισδε Μἰ1} αοἀ ἴῃ γσψθν 
δηά ἐπΠ9 δογυΐοε οΓ Οοά; ἰἴὶ 18 Δοσοτῃρ θη οα 88 δὴ 
ὀἰεγπαΐ εἰἐ ἐπ ὁπ α ἰλγοπδ Ὀδΐοτο αοα᾽Β ἴδος νὰ 
Βυ πλἱϑδίοι ἰο αοα᾽ Β χτδοὸ δηὰ ἐγ .--- "9 τ8Ὸ 
πνουϊὰ καὶῃ αὐϊαάϊηρ Ὀ]οδϑίηρθ, πισϑὶ ποῖ οὐἷν 869 
ἰο 6οἀ᾽5 »γοίεοίξοπ, Ὀὰὺ τυδὲὶ Κοορ πἰτηβο] δὶ ἐμ 
λοιμδε οἵ αοἀ δῃὰ δἰϊον δἰ τη86 1} ἰο Ὀ6 1οἀ ἴῃ 8 
ΘΟ] ἰς ὉΥ αοα᾽ 5 σγασε απάὰ (τιμῆ.---Ἴὶ ἰα ἸΙΚονν 186 
{10 ἀἰπσ᾽ δ ἤλοποῦ δα βυροδὶ σαΐπ ἰο βίον ἈΪ 56] 
(ο Ὀ6 8 δεγυαπέ 97 Οοα. 
ΕΤΑΒΚΕ: Οοὰ ἰδ ἰο τ8 541] ἐπίηρβ δηὰ υν1}] ὉΘ 

8}} ὉΥ ἴδ᾽ ιἢ..---ἀοἄἧἔ β τόσο ἱῃοϊποὰ (ὁ ΒΘΩΡ ΟΌΓ 
ῬΓΆΥΘΓΒ ἰμΔὴ ψγν0 ἅτ ἴ0 δοηὰ ἰβϑὰ ὑΡ ἰο Ηΐἰπι.--- 
Το γονγὰ νοῦ (Π6 Θοὐ-ἴραυΐπο 8.6 ἴο Γθ- 
σοῖγο, 5 ποὺ Ὀ8564 ὁηὴ ὑμποῖν ΟὟΤΩ τη Υ8, Ὀυὶ ΘΟοὐ᾽ 5 
τδοϊ 8 ῬΣΟΙΩΪἾ868. 

Επιδοπ: Τὸ Ἀἢ ὋΡ ΒΟΙ͂Υ Βαπὰβ 'β ΘΥΟΥΥΒΘΓΘ 
ἐοοά δηὰ πονῇογο ἔγα 11688.--ΕἜΈΛΝΕΕ: 80 Ἰοης 
8ἃ58 ἯὙ6 αν δὴ Θϑγ( ΝΥ τη, τγὸ γα ἃ μοδγὶ υη- 
ἔαϊι Ὁ} ἐο ΟΘοἀ. ---ΔΆΝ τ: 9 ΔΘ 80 τηυσἢ ἰῃ- 
ἀεονιοὰ ἰο αοὰ ἐμαὶ νὸ βου] ἃ Ῥωγν βοιηοι βίης 
ἀ41}γ.--Ἰποιῦσκ - Τ8ὸ πον ίδησθ οὗ {Π 086 80 
ἴον αοἀ 18 Ηἴ8 τὶ οῖι ζτδοθ.-- -ΤΆῦΒΕ.: ΤΟΥ ἰΐ 8 
Θαυδ ἢ [ἊΣ ἔγοπι θασῖ ἰο μοδύθῃ ἴῃ 81} Ρ]8 668, 
δηὰ Θοὰἂ ἰδ ΘΥΟΓΥ ΠΟΘ ὩΘΔΓ {089 ἯΠ|0 68}} ὮΡΟΒ 
Ηϊπι. 

[Ματτ. Ηκνευ: ΤΒαὶ το ἢ Βοραγδίοθϑ 118 ὕγοτῃ 
ΟὟΤ οἷδον οοπιίοτίβ, βῃοιϊἃ αἀγὶγθ 08 80 πη 6ἢ 
ΠΘΑΓΟΡ ἰο Θοὐ, ἐμ ἴουηίδίη οὗ 811 σοοπιΐοτί.--- 
Ὑεορίπς πιιιϑὲ αὐ] οἰκο Ῥγδυὶηρ, δπὰ ποῖ ἀοδάθη 
11..--ὸὖῦῦο ποοὰ ποῖ ἀφβῖτθ ἴο ὉΘ Ὀθί(6Υ Βασι τοα ἢ Δ 
ὑηᾶὰον τ6 Ῥτο(θαοϊίΐοη οὗἩ Οο(᾽ 8 ΤΏΘΓΟΥ͂ δηὰ ἐγ. 
σΒΡΌΒΟΚΟΝ : ΤΥϊθυϊαιίοη Ὀγΐ 28 0 ἰο Θοα, δπὰ 
Ὀτίημ8 αοἀἁ ἰο υ8. Καὶ 8 στγοαίοϑὺ ἱστία 8 
ΓΘ Ββοἰιιίονοα ἰῃ 6 οδυϊοδϑί ἐτγΐα]8.-- - ον ἰα- 
δηϊίοῖγ εἰ κοῦ ἐηδπ Μγ͵ῪῸῪ 8΄Θ 8 ὑπ 8 δβαϊνδίΐοη οὗἉ 
αοὰά εἴθ βγο ὃν δηὰ γσυγουθι]ϊης, Ὀπὶ ἰΐ ἰονοῦβ 
Ἰ1κ9 ϑοῦιθ .8}} οἰ ἴδτ ΔΌΟΥΘ 8.--Εχρογίθησο 18 
86 πιιγ89 οἵ ἔδὶ 8. σοι (Π9 ρμδεί ,͵ὸ σαιθοῦ 
δΔΥΒυΠΘη 8 ΤῸΓ ργοδϑηὶ σοηβάθῃ090.---Εθ Ὑπὸ σοπ- 
ΙΠ08 ἩΠῚ αοά ἰ8β ΕἸΙΤΔΥΒ δὶ δοιηϑθ.- - 6 Γ8 
Βουϊὰ 06 8 Ῥ8γ8}10] Ὀθίγθθ ΟἿΤ ΒΌΡΡὶ  οδιἰἰοΏ 5 
δηὰ οὖξ ἐμδηϊ κερί νηχθ. Ὧ͵0 οὐρὶ ποὶ ἰο ἰδδρ ἰὴ 

ἰδεῖὶσ βιροοΐδὶ ἀθϑίσο 18 70. σοπυημηον Ἡϊι Ὦ {ποἷγ ᾿ ΡΥΑΥ͂ΘΣ, δᾶ ἸῺ ἰῃ ργαΐδβθ.---Ο, Α. Β.] 

ῬΒΑΙ͂ΜΊΧΙ. 

Τὸ ἰλε ολιε 7) Δκεἰοίαη, ἐο 7Ζεαμίλεπ, Α Ῥεαῖπι 9.7 αυϊά. 

ΤΡῸΪ ΤΩΥ͂ δου] παϊϑ ἢ ἀρο Οοά : 
Ἑτοπὶ Πἴτα οοπιοίδ, Τὰ δα] ναιίοη. 

2 Ης ΟὨΪΥ ἐδ ΤᾺΥ̓ ΤΌΟΚ πὰ ΠΥ δα  γϑίίοῃ ; 
Ηε ἃ τὰῦ ἀοΐδηοο; 1 58}}8}} ποΐ θ6 ΖΥΘΘΙΥ ταογϑά, 

ὃ Ηον Ἰἰοὴσ ν|}} γοὶ 126 Τα ΒΟ 16} δραϊηϑὲ ἃ πιδη ἢ 
Υς 6}4}} Ὧθ βἰαϊῃ 4}} οὗ γοὰ : 89 ἃ δονίὶπς γ8}} δὴ εἶ γ8 δ6, απα αϑ ἃ ἰοϊοτίηρ᾽ ἴθῃοθ. 



864 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝΌ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙΜ8. 

4 ΤΉ ΟΥ̓ ΟὨΪΥ οοηϑυ]ξ ἰο οαϑὺ λὖπι ἀονγῃ ἔγοπη 18 ΘΧ ΘΙ ἸΘΠΟΥ͂ : (Π6Υ ἀΟΙ σ ΐ ἴῃ 1168: 
ΤΉΘΥ 1689 ΜΠ (μοῖν που, Ὀυΐ ΤΟΥ͂ σαΓΒ6 ἱμαγα]γ. δὶ, 

δ ΜΥ 8οι], τυαῖν ἴΒοὰ ΟὨΪΥ͂ ἅροῦ αοα; 
ΕῸΓ Υ̓ αχροοίδίϊοῃ ἐ8 ἔγουχ ἢ]η1. 

6 Ηδ ΟὨΪΥ͂ ὦ ΠΩ τοοὶς δηά "ΑΥ δα] ναί! οη : 
Ηἴδ ἴθ τ ἀοέδηοο; 1 88}8}} ποῦ Ὀ6 τιονϑά, 

1 ἴῃ αοά ἐδ πιΥ βαϊ νϑίΐοπ δῃᾶ ΠΩΥ͂ βίου : 
Ἴ 86 γοοὶς οὗ ΤΥ βίγθησίδ, ἀπά ΠΥ τοΐυρο, 8 ἰῃ αοὦ, 

ὃ Τραυῦ ἴῃ αἷπὶ δύ 81] {Ππ|68 ; γ8 ΡΘΟΡΪθ, 
Ῥουγ ουὖὖ γουνῦ δοαγὶ θοΐογο Εἷαὶ : 
αοά ὦ 4 τοῖιρο ἴ0Γ υ8, βοίδῃ. 

9 β'υΓΟΪΥ πιθη οἵ ἰον ἀοργθο αγὸ νδηΐν, απα ταοῃ οὗἉ Ὠἰρσὶι ἄορτοθ αν α 116 
Τὸ ὃ6 ἰαϊα ἴῃ (6 Ὀαΐβηορ, ἰΠΕ6Υ̓ αγὸ αἰοροίθον ἐἰσλξον ὑμδῃ υδηϊῦγ. 

10 Ττυδί ποῦ ἴῃ ὀρργϑβϑίοπ, δηα Ὀθοουῃθ ποὺ σϑίῃ ἴῃ σοΟΌ 61} : 
ΠῚ το 68 ̓ΠΟΓΘΆ86, βεῖ μοῦ γοιν μοασὺ μροη ἐδδηι. 

11 Οοα δαί βροϊίκθῃ ομοθ; ἔνθα ἤδυθ 1 μοατὰ ἰηἷ8; 
Τηδὺ μόνον δοίοηφοίδ, απο αοά. 

12. ΑἸβο υπίο {μ66, Ο 1ωοτὰ, δοϊοη φοῖδ, τὰ ς 
Εὸγ ἴδοι τοπαογεϑὺ ἰο ΘΥΘΓΥ τ8η δοοοσαϊ 

ἘΧΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟἙΙΤΊΟΑΙ, 

1τὸ ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟΟΣΡΟΒΙΤΙΟΝ. --- ΕΣὐον ἰδπ6 
Τ10]9 σοῦρ. [πίτοὰ. ᾧ 13, Νο. 8. ΤΠΙθγΘ ΓΘ Ὡ0 
Εἰδίοτῖοδὶ ϑίδιθιηθηίβ οὐ ἀθοϊβίνθ γϑίθγθῃοοθθ (0 
Κπονη ουθηί8 ἴῃ (ἢ 6 19 οὗἩ Ὠανὶὰ ; γοί (Π6 Γο]8- 
(ἰοηϑηρ8 τὶ ῬΒ. χχχίχ οὐ 6 οὔθ βἰάθ, δῃηὰ 
πὶιν ῥα. ἰν. οπ (880 οἴ ποὺ, ροϊηϊ ἰο {9 ἐἶτηθ οὗὨ ἰιὲβ 
Ῥογβοοιίίοη ΟΥ̓ ΑὈδδίοθ. Τΐἷ8 ΓΟ] δι ουδἷρ τνῖτἢ 
Ῥμ. χχχίχ. πη. 68 ἰϊ πάν! Βα Ὁ]ο ἰο ὑγϑιιϑἰαίθ (ἢ 9 ὁῃ8- 
τδοιογίβιΐο 1ὲ πῖον 18 σορθαϊθα [γνογδ. 1, 2, 4, 

δ, 6, 9] ποί ὉΥ : γθ8, 5υΓον (ΕἸδαιΐη., οἷον, εἕ 
αἱ.) Ὀυαΐ ὈΥ : ΟὨΪΥ (Κί πολ, εἰ αἰ.) [ἢ 089 ΤΟΥ ΠΙΘΡ 
Β6η86 (6 Βυ δ᾽] θοίλνο δἰὰθ οὗ [09 δϑϑογίΐου ἰ8 δῖι- 
Ῥμδϑίσοι, πὰ (μ6 Ἰαϊίου τῇοτο (6 οΟὈ͵οοιΐῦο δἰ ά9. 
[ὼ Ὀοτ 68868 ἰΐ Ὀ6Δ ΓΒ ἢ) ΘΙ 8815 οὗ γϑὶ ἰδ Ὁ}, 
ΜΔ. (896 Ηοῦχον σοτὰ οι γασοα ὈοίὮ δβὲιϊ68, 
δηὰ τη6 ἰμαϊνἰ ἀιὶ ραβδηῖοθ ἀθπιδηἃ ΠΟῪ ΤΟΓΘ 
ἐ18, (ΒΘ ΤΔΟΡΘ ὑπδὶ γοΐδγοποθ ἰὰ ἰδ ὨΔΓΓΟΤΘΡ 
Β0Ώ86; Ὀα1 ἴῃ οτὰον ἴ0 δ'ίου (06 ἀοϑίρηθά γοΡ6- 
εἱϊοη οὗ (Π6 βδηιθ ψογὰ ἰ0 Ὀ0 ο᾽ ΘΑΥΥ τηληΐίοβι ἴῃ 
κἰὸ ἰταηϑὶδιΐοη, ἰὑ 18 ὈοίῖοΡ ἰο τοϊδίη (ἢ 96 [ΣῊ 5]8- 
εἰοη σίνθη δῦουθ [ο0η]}0} (110 Τηοῦθ 88 (8 18 8᾽}Ὁ- 
Ῥγορσγίαιθ τπσγουσοαϊ. Εον (μ6 δϑϑογιίοη, ἐπὶ 
οπῖν νἰϊὰ αοα 8 16 800] θα το αὐἱοιοα (νθν. 
1), Ὀοοδαϑο αοα οπὲν 185 ἐμ τοοὶς (γον. 2), ὑροῖ 
ἩΠΙΟῺ, ΒΘ (Π0 δίηρσον 18 δβϑί δ] θὰ, δ6 οδ 
ἀοδϊχηδίθ 88 γδΐη (νοῦ. 8), (ἢ 6 δἰϊ80158 οἵ [Π086, 
Ὅ80Ὸ οηἷψ ἀθβῖγο ἴο οδϑί εἰ ἀόπτῃ ἔγοιι ἷ8. εἰ κἢ 
Ρίδοο (νὸσ. 4) :--τἰἢ 18 δϑϑογιΐοη 15 δὶ 0206 (86 [ουη- 
ἀεἰῖοι ἴον ἰδ οχϑοτίδίϊοη οἵ ἢ 15 δουὶ, ἰο ἰυτη ἰο 
αοὰ αἰοπό ἰὰ οοηδάσηϊ δυδπἰϑϑίο (τόσ. δ), Ὧθ- 
οδι89 Οοἀα οπίψ ἰ8 19 το] δὈΪθ οἷο (γογ. 6). 
Τοῖα σοροι ἴοη ον ποὶ ΟὨΪΥ (86 ἰγαπδί(ἴο ἰὸ 
(86 τϑθῦσαὶ οὗ ἴπ0 ΔΡΡΓΟΡΥΪαῖΘ Ῥούβοη δὶ ΘΟὨ [08- 
βίοη (νον. 7), Ὀὰὶ ἸΙΚουσίβο ἰο [86 ϑχβογιδίϊοη οὗἁ 
{89 Ροορῖο ἰο οοῃϑίδηϊ ἱγαδὶ ἰπ αοἀ (νον. 8), Ὀο- 
οδύ89 26} δῖθ οπἶν Ὀγθδί οὯ6 δῃὰ 64]] {γ6Ὁ. 9), 
(89 ἰγυδὲ ἴἢ ᾿ϑτα ροΓ] ροββοββίοηβ, ΘΙ 6Ρ ζοοὰδ 
ΟΥ ΡΟΥΘΓΒ, 8 γαὶη (γεν. 10), θὰὶ αοἀ μ88 βροΐζϑῃ 
(86 ποτὰ, πιΐοῖ 88 ὈΘΟῺ (ΓΘΑΌΘΏΘΥ ποατνὰ, δὰ 
δ γα! ϊὰ Ομ ο6 [ὉΣ 411, ὑμδὶ {19 ΡΟ ἰ8 ΗΪδ, (γ9 7. 

ἴο δὶ ποτῖκ. 

11). Τδογοΐονο ἰδ ῬΘΕ ἸοΠη6Ρ, τιοτοᾶ Υ ἐδ9 85- 
ΒΆΓΘΔΩΘΟ οὗ ἰῃ8 ρχογεογηπιθηί οὗ ἀαοα, ὙΒΙΟὮ ΓΤό- 
ΘΟΙΏΡΘΏΒΟΒ 0 81}7, ἰυγηβ ἰὸ {π6 στγϑοθὸ οὗ 6οι 
ψΐολ ἰβ Θαυ} } 7 Θϑϑοηιὶ πὶ Ηϊθ Ρρονοῦ 
(νον. 12)." 

[8γ..0Ο0ἃ1 γεν. 1. ΜῪ δου] (13) βίϊϑθῇοοϑ ἴο 
Θοά.---ϑὅοπιο τορβϑγὰ Σ᾽ 88 δὴ δήγεοιίνα (6 6- 
Βοηἶι5, δι16ν, δ αἰ.), αὶ τοδί ἱ ουργοίοσβ, δα 8 
δυ ὈϑίΑπίῖν ΘΙ ΒΘΡ Ὧ8 Δ δ6608. 608. (ἢ υρ[6]4}) -Ξε 
ἴῺ 3119η06, ἴῃ αὐἰοὶ γοβὶ σηπιίοι ἰο αοὰ, οὐ ὈθιιῸΡ 
85 ἃ Β᾽2}0]6 ῥτεάαϊΐϊοδία (δ εἰ Σ8ο, Εἰοδτα, Ῥὸ- 
ΤΟΜΏΘ, εἴ αἰ.) 51 18,᾽" 8878 Οδ]νίη, ““[Πδί βοὺ- 
εἸοὰ μυθπ δϑίοι, θη (ἰ 9 ζΔ} 0} γοϑὶ 'ὰ {86 
ῬΓοτἶδο5 οὗ αοἀ, χἷνα ρῥἷδοθ ἴο ΗΪδβ' σοσζᾶ, οΌΟΥ 
Ηΐ5 τὰ]ο, δπὰ Κὺρ ἀονγῃ ΘΥΘΥΥ͂ ΩΓ ΠῸΡ Οὗ μδ9- 
δίοη ἰῃὰ ὑπο ῖν Ὠθαγίβ.᾽ 

γον. 2. ἹΜΞΥ βαϊνβιίοη, εἰο.--- 61 ΠΣ80}}: 44 19 
δηϊνδιΐοη οοῦθ8 ἔγοιῃ αοα, γοβ, ἀοἁ Ηϊπιβ6]Γ ἰ8 
Ηἱἰΐδβ βαϊναϊίοη, 8ο (δαί, Οοὰ Ὀοΐηρ ͵8, ΒΘ Ῥοβ- 
868865 ΔΙγοδαν βαϊναίίοη, δηι ὉΥ (δ 18 βιαπὰβ ἐπ- 
ΤΩΟΥΔΌΪ ἄτπι.᾽" ΒΡ ἴπ6 ἤσιυγοβ τ ἰοἢ δῦ ἢ 6 ΓΘ 
Ἀρθαροὰ ὕρ, σοτρ. 88. ἶχ. 9; χνὶϊ!. 2.---ἡὐ β8}} 
ποῖ ὈΘ ΒΎθϑῦν δα ἰῖςθ.--- δε! 236}: “6 Ἧ8δι 
186 Ροοί πηθδῃ8 ὈΥ̓͂Τ ΓΞ ἰδ οἶθδγ ἔγοιῃ 8. Χχ χυΐι, 
24. θ᾽ 58|4}] ποΐί ἰοιϊΐον γτυϑλίϊγ, τπποῖ, Θαρ6- 
οἶδ! ν, ὑπαὶ 15, ποῖ 80 88 (0 ζ8]} ΟΥ (0 Γοπηδῖ ἢ ὈΡΟα 
ἐπ φτουπά."--Ο. ἃ 8Β.] 

ϑιιν. 1. γεν. 8. 88 δξαϊπμδῖ ἃ 18} .-- -ΤΒὶ8 
νοὶ, πο ΟΟΟΌΤΒ ΟἿΪΥ ἰ6Γ0, 18 ποῖ ἴο ὃ6 
οἰδηβοά ἰαϊο δ ποῖον δἰ παῖ τ σογὰ (ΝΔ8. 1ϊ. ὃ : 
εν. χὶν].) -- ςΞ ἰο ταυϑ, βίοστιῳ (Ηυρί.) ον (8. οἱϊ. 
8) -- τᾶχζο. ΝῸΡ ἀοθϑ ἰΐ τοϑῆ: ἴἰὸ 1411} προρ 
86ρι.) ρυτϑιο (Αᾳαυϊ!., Φοτοι 6) οχβδαδὶ ΘΟ θ᾽ 5- 
861 ἰῃ ναΐϊη (8. πιπὶ.). 1 "υυἷδα ταΐη (Βαθοίη [Γ[Α͂. 

[1 ἰ6 Ὀοεῖον {ἢ Πυρίο]α, εέ αἱ. ἰο τορατὰ ἴἢ1Ὁ Ρθ8]Σ δ. 
σομροθιὰ οἵ ἔπ γ66 δίτομρίον πὶ ἴουῦ τοῦθ θοῦ. δο ἔτπο 
ἤτγϑι ΓΠπΠ8 ἢδῦο ἃ γοίγαϊπ δὲ το Ὀοχίηηίπς; οὐτλοίΐηκ ἃ μας 
οἵ τόγηδα, [ηβ[981 οὗ αἴ ἴῃ: 01086, 838 Ἀ[οΪ 1, δηὰ ὑθε: 466. ΠΟΥ 
οοποϊαὴο ψίιἢ ἃ βο᾽δ. Τ)ο (Ἰἰγὰ δἴτομδο νγου]ά τ᾿ 6 Ὀσκίῃ 
Μὶϊ [06 οἰδετιιοξογίοςς 3 δηὰ νἱτ σοηϊϑμῖ ἰὴ σοῃίτασῖοά 

Ἰοϊ ἰδ Μὲ (ἢ6 τό Οἷ6Υ ϑίγορῆοβ. Ηπρίοϊ ἃ ἔγδῦθ- 
ἴ64 Ε ϑϑοὰ ἐἰηο ὕὉγ 2α, νυὶ Μί .1}} 8 τοδί διίοη, ομέψ ἐν μεὸ" 

ἴοσαυϊο.--Ο. 4. Β.} 
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ἀπασίπο πεϑελὶς }} β᾽δπὰοΡ (τηοϑὲ τϑοθηΐ ἱπίθτ- 
Ρτοίοσϑ), Ὀυὲΐ 'ἴπ δοοογάδῃοθ ψὶϊ} δῇ οχργοβϑϑίοι 
Β:}}} δυσὶ δὶ ἱὰ ϑγγία {ΠΡ 96} ἴο τιδ ὑροῦ 
οὩο πνῖϊῃ ουἱοτγ δηιὶ ἰἸοὰ 8.5{, ἴῃ οτϑν ἴο Ὀτον- 
δεδί.---ΑἹ] οὗ γοι Ὀγϑαὶς (ἷπ|} ἄοννῃ, 88 ἃ 
Ὑ78}} ἰποϊέπθᾶ, α ἔθποθ ονθσϊβσονῇ 7--- [9 
ἰοιοτρνροιϊαιίοη οὗ ὑμὶ8 οἴαυδο ἢ δοσογάδησθ νὶϊ ἢ 
(86 ΤΙθοτίδη γοδαΐηρ [}ο] οσοὰ Ὁγ (6 Ἡ οϑίθνῃ 
δεν 8}: ΠΙΔΥ͂ γ6 ἅ}} Ὁθ ταυϊποὰ (οΥ ἸΣἰκοντ 56 Ξες 
πυράοτοα) (6) 81]4., Βα δίῃ, αοΐἷον, [δἰ πιϊϊατν Α. 
Υ.}) ἰβ 1.88 ἰῃ δοοογάδηοο νῖ (86 σοηίοχί ἰμαη 
(26 Βα γ] οἶδ τοβαϊης, τ ἰσὰ πὶ ἢ {89 δηοίθπὺ 
τ γε 0.8 δῃὰ τηοκὶ ἰπἰογρτγοίοτδ, 18 ἐ0] οτγϑὰ ὈΥ͂ ὦ. 
ἰὰ ον ἰχϑηβίδίϊοη δῦονο. 

γεν. δ. ΟὨΪΥ͂ ἴο σοᾶ, Ὀθ δἰ1ο πη, ΣΩΥ͂ δου]. 
--ΓΡογοσος: “ 16 ὅγεί βίγορι!θ Ὁρθὴβ ψΓΠῈῺ {}6 
ἐσργοϑδΐου οἵ [18 γοβὶ χηδίίοη ; ἐδὶθ, τὶτμ 10. 6Χ- 
Ββοτίδιίοῃ ἴο γοδίσῃδιίίΐοη. Βυὲΐ (δ 18 πο σοί γα- 
ἀϊοιϊοη. 89 116 οὗἁ τηδη᾽ 8 βρὶτὶὶ οδπηοῦ δ νδγ9 

ἜΥΥΘ 86 8Ά110 ΟΥ̓́Θ ἔθηοῦ, 789 οδτί οὔ ᾿ηΔη 
4 ᾿ἰκο ἐμ 868 ΒΟΟΣ οδἽπὶ δ ἃ διιοοί ἴΐ ΓΟ ἃ Υ͂ 
δέοι, 6 ἰἰχαϊ δἷν 11} γι ῖο 15 δυγίθοο. Το Γὸ- 
εἰξυείΐοπ, ἰΠ6 ἐταδὶ ἰῃ αοά, (μ6 Ρϑδοθ, ἐμὸ σϑδϑὶ 
φο ον αν δὁοθ δίϊον ἰοπρ δίγυραὶθ δηὰ πιυ σῇ 
ΡΓΆΤΟΤ, ΠΙΔΥ ἴο0 Θαϑὶγ ὍΘ Ὀτοῖοη. Απὰ Βθῆ06 
πη ἰ.656 αγὸ Ὀ66 δίίαἰηθᾶ, γὸ ποοὰ ίο 6χ- 
Βοτί οὔγβϑοῖυϑδ ἰ0 ἰμοῖ ἴῃ γϑηονθα ζηθ480Σ0.᾽--- 
σ. Α. Β. 

διν. ἵπ [ὕεν. 7. ὕρου Θοᾶ (τεείοίλ) ΣΩΥ͂ 
βαϊναϊίοῃ, εἰς.---ΟΟΡ. 8. υἱὶ. 10. ΑἹ] ἀεο- 
Ρεπὰβ ὑροῦ Πὶπι, δὰ ἰδ οαπαοὰ οη Ηΐη).---Ὁ. 
ΑΒ 

γον. 8. Ἑπτιδὶ πη ἨΠπὶ εἰ 411 εἰταθα, Ο Ρθο- 
Ρ1ο0.---ἴπησο ἀπὶ τῶ Ῥϑορὶο, ἰβ υϑοὰ ἰῃ (δο ἰοχί, 
δηὰ ποὶ ἀμεπεὶ --Ξ- ΤΥ ῬοΟρΪθ, τγὸ δ΄ οί ἰο ἐπὶ εἶς 
οἴ (59 Ρθορ)}9 οὗ [βγϑεὶ (Ὁμαϊ ἁ., Αὑϑθῃ Εστγα, (]- 
ΤὶΒ), οὐ οὐ πιο ἴῃ ποηοταὶ (Ηυρίο]4) -- ἀθαν 
ῬθΟρ]6 (τ 6γ), θαϊ οὔ ιΠδὲ ροτγιΐοῃ οἵ ἐΠ9 ρ6ο- 
Ρἰο ἰδδὶ τοιαδί ποὰ πῖϊμ αν, οὔ 89 τοϊϊυ 6 
ψ ἱο 8 ἴπ 818 βοσυνῖοθ, υά ρα 1ἰϊ. 18; 1 Κίπμβ 
Σὶσ, 2]. 2 Κίηκβ ἱν. 42 (Ὠ6}}25ς ἢ}. 

γεν. 9θ. ΟἿΪΥ ἃ Ὀτθϑῖδ ἃχθ πῖθη οὗϊον ἅο- 
ξι66, εἰςε.----Βοδροοιίίης 6 οοπίγαδὶ Ὀοίνθθ 

ὈἼΚΤ3 δμὰ 95.κ'.}2 οἷά, Ῥδδ. ἱν. 2; χὶϊχ. 2. 
ΕΟ Β6ο8 ἰ0 ὍΘ ὯΟ0 ΟἾΠΟΥ ΜΨΑΥ οὗἨ τϑηδοτίπς 

18 ἀϊδκιϊηοιίοι ἰὴ {Παἰ ΟΥἼδ69Α. Υ. Τὸ αογ- 
δὴ ἰδηζυαρο ἰδ ρυΐβη 68 ὙΘΥΥ͂ πΙΘΟΙΪΥ Ὁδ- 
ἱπϑθη Αἰεπεολεπεδὴηε 81 Μαππεροδὴπο.---Ο. Α. Β.] 
--οὴ οὗ δἰκ} ἄθσριθθ 8 [ἰ6, δδοθηάϊηᾳ 
Ὄρου Ὀ6]18:|0686---Ὦ 90} (αγε) οὗ Ὀτθαῖδ εἰἴο- 

κοῖδοι.---ίησθ (Π6 ἰπἤηϊ ἦἷνο τὶ (ἢ Ὦ 88 ἐμ δὖ- 
ἰδεῖν οὔ τ 6 χογυηά, ἀο68 ποὶ ργοσθάθ (86 ρστίη- 
οἷρδὶ οἴδαβθ, Ὀυΐ δἰνγηγβ ἠοϊονβ (Εννα]ὰ, ᾧ 280 
δ), (6 ὅτδι "8 οὗἨ {πὸ οδῦβο 8 ποῖ ἴ0 Ὀ6 κἱ- 
ἰδεϊιοὐ 0 16 δοσοηά Β8]{ (πιοδύ ἱπίθνργϑίθ 8), αὶ 
ἰο ἴπ6 ρτοσοάδΐηρς οἴλυδο (61 11250}}} 80 (δὶ (6 
Β0Ώ86 ἷ5, ἰπΠδὶ (Π6 δΒιιρροϑδοὰ ποϊρχος οὗἨὨ {Π86 τ θῇ 
αἴ δἷχὰ ἀοχτθο ἰ8 ον ὈΥ͂ ὑγ]8] ἰο Ὁθ ἃ 16. [ἢ 
[λ6 δεοοηὰ Παὶῇ οἵ 1818 οἶδυ8ο ἰΐ 8 ὈφίίοΡ ἐο Τ6- 
Βετὰ (μο 12. )δῈ ρατιἰἰἶνϑ, ἐβδὴ σορδγϑίῖνθ (οΟσαρ. 
18. χὶ, 17: χῖϊ. 24: χὶΐν, 11). 

δὲν. ΕΥ̓. όοτα. 11, 12. [ἰ ἰθ ποὺ βαϊἃ τὸ ἐδαὶ 
θοΐ᾽ 5 γογτοϊαιΐοῃ 85 ἰδίκοῃ!. Ϊ]δοθ οὔδθ, ὑὐγῖο6, 
[δεἱ ἰς ἰο δαν, οἴνοπι, διὰ 'δ5 Ὀθθὴ μϑαγὰ ὉΥ (89 

5 [Περ(εϊὰ ρτοῖδτα 6 υδπ4] Θοηθο οὗ ΓΠ ΥἼ, δπὰ ἰτδηαδίϑα 
ἸΒΌΡάεΓ. δη.] γοζαγὰδ ἔη0 ΠΙΟΙΛΉΏΠΟΓΘ 88 μλδῃ τη οἦ ταἰχοᾶ, Ὀθὲ 
ἰδ ἀἐδοιμο Ὀεϊῖοτ Ἡῖτἢ να, δ 6] παοἢ, ΜΟΙ], Ροτγοπῃο, ε αἱ., 
ὃ ᾿τεβεϊδίο ἰῃ ἘΕΟΓΑΘΟΝ πιὰ ἴμ0 οί χίμδὶ τροϑηΐ Ὡς: ἰο 

Ῥραϊπιϊϑὺ ᾽υϑὲ 8δβ οὔοη ()ὸ ὕοιίο, Ηαρ7.), οτδαὲ 
Αοἂ μα8 δβροΐβϑῃ δ πογ, ν Ὡϊοῖ σοπϑβίβ οὗ (88 
ἔνο ἐδίηκθ Βεδγὰ ὉΥ {6 Ῥβδ] δὶ απὰ οχρτγοβϑοὰ 
ἴῃ (89 υ]ονίης οἰδιιθθ8, ὑπαὶ υὐἐλ Οαοὐ ἐκ »οιοῦν, 
δηὰ ιοἱλ Πύπ αἰδο ἴῈ φγαςθ (ἀτοιΐα5, 6] 286}, 
ΠιιΣῖα). Το Θχργ 8 ο8 ἀο ποί ἧργϑο νυν] ἢ (89 
βτϑὶ βυρροείιίοη ; δρφδίηδυὺ 19 Ἰδίϊ ον δῦ (ὴ6 
οὔδηκο οἵ σοπϑίγυοίΐοη ἐπ Υο᾽. 12, δηὰ (6 τρθῦ- 
ἰἴοη οὗ ἰμὸ τοιγὶ Ὀυϊνο ἰαθϑιΐσο οἵ αοά ἴῃ {16 
οἹοβίης οἴδυδβο, || ιἰσ ἢ σπου Ἱὰ ἤώγο Ὀσδοη 6 ἰμϊτὰ 
ΔΘ ΟΡ οὗ ἰΠ9 ψνογὰ οὗἩ γουοϊδίϊΐοη. [1 ἰ8 σδί 0 
βίαια 85 ἰ6 βυδ͵]οοὶ οὗἩ (9 νοτὰ οἵ γτογυοϊδι οι 
Οη69 ϑροΐζοη ; ἔμδὶ αοἀ ἷδ5 αἰπισλίν. Ετοθη οὔ 
818 δϑοσοιπὶ ἐμ 9 Ῥβδ)υἶϑὲ δά ἀγοββοβ Ηΐ τ αἰ οί 
8 ααἀοπαΐ, δὰ ΟΧΡΓΘ5808 ἴπ δὴ ἱπάοροηάοῃξ 
οἶδαϑ9 (Ηθηκϑ8ι.), γοῖ ποί ἴῃ ἰῃ9 δθη86 οὗ λῃ οχ- 
ΡΙ ΔΆ ΔΙΟΥΥ Βυρρ]οθηῖ (θὲ ἤοιίς, ΗΠ πρίο]ἀ), Ὀαὲ 
[ΔΟΥΘα ὉΥ͂ ἷ8 οἰγουιηδίλησοδ δηὰ ζδο]ηρ8, μἷκ 
ἐγωϊλίμξ οοηγεεσίοη οὗ 180 σγασθ οΥ (λα Αἰπιρλίῳ, 
ψἰιἶο}} ἰα. Ὀλ50 ἃ ΡΟΝ ἢἾ8 ἐχνογίοποα οὔ (6 ῬγοΥ͂ΐ- 
ἄδποδο οὗ αοὰ γϑοονρεηδίησ 86 δοίΐοπϑ, ἐμδὶ 15. 10 
ΒΛΥ {ἢ δοπάυςσὶ δΔηἀ Ὀοδανίουν οἵ μοῦ. Τὴ οχΧ- 
Ῥγδβϑίοη ἰδ ἴῃ ἕοταηι θη Γ0}Υ ἱπ ζΘΏΘΓΑΙ ἔθ γπι8, Ὀαὲ 
ἱπ σοπίθηϊβ ἰΐ ΔρρὶΪϊοθ ἴο ἴΠ0 Ῥίουϑ ἐπ᾿ δοπογείο. 
718 ραϑϑᾶχθ ἰβ πυϑϑὰ ἴῃ {118 5686 ὉΥ͂ 80 ΑΡοδί[θ 
Ραμ], Βοπι. 1. 6, αἴδου ἰῃὴ6 βορὶ. [10 ἀοοβ8 ποὲ 
Το] ον ἤγοπι (ἷ8 (μδὺ γὁ δῖο (ὁ οχρὶαἷπ συοσ. 1] 
α, ἴμυκ: ἰξ ἰβ ἐπνίαθ ὑπαὶ 1 Βοωτὰ (νναἰ ἃ), Φοῦ 
χὶ. δ; 2 Κίηρϑ νἱ. 10.0 ΤῊ ποδρίης οἵ 9 ὁη6 
ΟΥ ΟὯ06 ΒΡο θη πογὰ οὗ γονοϊδιΐοῃ [88 ὈθΘῺ Γθ- 
Ῥεοδίοϑά, 

ὈΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝΌ ἙἘΤΠΙΟΑΙ͂,. 

1. Το το 18 ἃ δίζομοα Ἡ  ϊοΐ 8 ποὶ ὑπαὶ οὗ ἔτ χμξ, 
οὗ Ραΐη, οὗ ἀοπραὶνγ, οὗ ἀδθαῃοο, Ὀυὶ 88 ἰμαὶ οὗ (88 
80} ἴῃ φγαψόν, δὰ οὗ [)60 ποτὶ ἱἐγωδέίπο Ο οὐ, 
ΤᾺ08Π8 δἰ πρὶν [86 β'ἴθποο οὗὨ ἑαπεπίαϊίοπ, γεὶ ἴῃ 
δοοογάδῃοθ νυν ῖϊ ἢ 118 παίατο 18 9 σμίοεί ο τεδῖσπα- 
ἐἰοη δὰ (πὸ ἀδριλ οὕ »ὈέαοραῚῃ ἃ βου] ἀϊτοοίοα ἰονγ- 
ἃν αοἀ, γτεϊγίηκ προ αοἀ δηὰ αὐἱοίοὰ ᾿η αοά. 
Βυσἢ 86 οοπαϊτίοι οὗὨ δου, Ββονουορ, δι 868 ΟὨΪΥ͂ 
ἔγοιλ 8 υποοπάιείομαϊὶ, οπίΐτο, δηὰ δχοίωδίυα διὃ- 
τδοίοπ ἴὸ αοα ; κπὰ (8 8 ποῖ ΟἿΪΥ {110 δ ᾳ]θ 
δοὺ οὗ νίείαϊπσ ἰο αοἰ, Ὀὰϊ {116 υπἱηϊοστυριοὰ 
ψίυέπσ 07) οποεοί ἰὼ οτάοτ ἰο Ὁθ ἰῃ ομιἶτο δαϊείν ἴῃ 
οὐ. [ἢ οτάον ἰο διιοῖ 8ὴ δχροσγίθησο ἰη Ἰϊΐθ 
διλϊα τη ὩΣ ἴο1 ἃ ἐθτηρί δι: 055, ἔλ 6 ΓΘ 8 ΠΘΟΘΒΒΑΡΥ͂ ΟὉ 
{10 9Π9 δἰάο ἴμ6 λείρ οὕ Ῥ»τγαψετ, ἴῃ οτὰδν ἴο Ὀ6 τη ο0Ὑ9 
ἀΘΟΡΙΥ τοοίοα ἱπ αοά, δηἀ Θοπδία}Υ Τοπον οἀ 
δι Ὀπιϊδαῖοι ἐο Ηΐπ), οὐ ὑμ6 οἱμοῦ δίἀθ, (ἢ 9 δομλ- 
[οτιΐηρ, τοΐγοδβι ΐηρς, τατηΐης »γοπιΐδοα, ἴῃ ογθν ἰοὸ 
ΚΘῸΡ οὖν οὐπ βου β ανακο. “Εν ἱἴ πνο ρΡυὶ αοὰ 
ουῦ οἵ νίονγ, δὰ ἀο ποῖ ἰὰγτη ἰ0 ῥτγάγοῦ, ἴ80 808 
ἰδ ποί 80 ἰοτηραβίυουβ ἰὰ ([|6 δίοτ αἱ ἃ8 [6 Βυμ8Ὲ 
ϑατὶ δηὰ βου], (9ον. Ατηᾶϊ). Ηρ βουνοῦ Ὑ 80 
ἰχαΐγ ποὶ ΟὨΪΥ ΘΧΡΘΟί8 δῃ ἃ ἱπιρ]οΓ68 818 μα] γα θα 
δηὰ δοῖρ ὕγοπι Οοά, Ὀὰὶ δη 5 δπὰ 858 {116 πὶ εοἰδῇ, 
Θοά απὰ ἴπ Οαοὐ, ἴεςϊδΒ (αὶ Β6 δ8 Ὦθϑῃ (ἀοἰ νοτοα 
Δ8 ὌΡΟΏ 8 ΓΟΟΚ, αηὰ ἰ8 ᾿ἰΠ6ὰ ὉΡ 8459 ν6}} δΌοΥΘ (ἰ9 
οοϊϊης οὗ ἷΒ οση ΘΑ ΚΠ 658 δη ἔγα ΠΥ, 8 ΔΌΟΥΘ 
ἔδατ οὔ (η6 δββδυὶ8 οὐ πυθσουδ, ρονθγίαὶ, δοὰ 
᾿γίῃρ διῃϑιηΐθβ. 

2, Τη6 δὴ ὙΠῸ δι88 γοϑίσηεα ἩΪτη86 1} ἐο (οἄ, 
το 68 ρου αοα ἴοΓ {πὸ ἀοἰ γθγδηοο οὗ δἷ8 116 88 
Μ6}} 86 19 ἀοίοθποθ οὗ ἷβ ΒΟΟΣ δηὰ {|)8ὲ γγοίθο- 
ιΐοῃ οὗ Εἷἱ8 μοβίιοα, Τΐ8 οοπαϊοη οὗ δοιιὶ 18 
οϑρϑοΐδ!ν δίγθηφι βοηθα ὈΥ Θηρία 106}}}7 λοάϊ!η 
δείοτε ἴῃ ἰμ9 ροτιίοη ἐμ αὲ 1 ΒΒ ἰπῃ αοα δηὰ ἰδθ 
οοιδίϑδοίς δρρσγορείϑδιίου οὗ δὲ Θἀοὰ βδγ8 οὗ Ηϊ- 



860 ΤῊΞΒ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙΜΗ. 

8617, διὰ θεβίονϑ ἀροι πο. 718 βί γί 8 
{86 ρεγδοπαὶ αὶ, απὰ ΘησοῦΓγδιο5 ολέγα ἴ0ὸ ἀο 
Ἰηκονσίϑθο. 16 αἰ] σοηΐ οοηϑίἀογαἰίου δὰ σχὶρμὶ 
86 οὗ ἰδο τοογα 977 τευείαίίοπ 18 οὗ οδρθοΐδὶ ᾿πὶ- 
Ῥογίβῃοϑ δηὰ ᾿πϑβυθηοθ ἴῃ (8 τοβρθοὶ ; ἴῸΓΣ ἰὐ ἐ685- 
ἐ1865 ἐμαὶ (η9 αοα ψίιοβθ ζγδοθ ἢ 88 ὈΘ6: 80 Οἴϊθῃ 
οχροτγιθησδαὰ ὈΥ {89 ῥίουβ ἰπ Ηἰΐβ ρῥγουίΐϊάθῃοϑθ, 
Μΐσ γοσοηιρεπδεδ ΘΥΘΥΥ͂ ΤηΔῺ ᾿υϑι)γ, 8 (89 “4{- 
πιϊσλίψ, ἀροὰ νοῦ, 88 86 ΟἿΪΚ ἰγσὰθ ζογά, τ 9 
βου ϊαὰ ΣΟΙῪ Δ] Ώ9, δηα ΤΙΩΔῪ ΓΟΙΥ (ΤΌΪΥ, Ὑ Δ 11δὲ 8}} 
δΒυδὴ ἀονίοθθ, ροῦγούθ, ἈὉπαθγίδ κί δ, 8ΓῸ 88 
ΜΪΏΑΥ, (παὺ 18 ἴ0 ΒΥ, ΡΟΎΘΥ 88 δη ἃ ρου δ Ϊ6 
88 ἐπ τσ οδ ψὨϊοῦ μανο Ὀ66ῃ Δοαυϊτοὰ ἐΠΟΓΘΌΥ, 
δηὰ ἱπάερά ἰο Βοπιθ οσχίθῃξ ψῖιὰ ἀθοοὶς δηά νἱο- 
1θ1.69. 

ἨΟΜΙΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

(οἀ αἴοηε αἷνοβ ἔγωδ Ῥθ809 ἰ0 ἰμο δβοιῖ {δαί 
ἰτυδὶδ ἴῃ ΗΕΐαι, Ὀὰϊ Πο κἶτοβ ἰὶ γεαϊν.--- Κεδίσπα- 
ἑίοη ἰο αοἀ ἰδ ποὶ νι μουΐ πο αἰνίης ἂρ οὗ οπθ- 
βοϊζ, Ὀυὶ ἰΐ πλδίκοθ 0 ΓΘ] 088, Ὀυύ οβοοίβ ἐσθ 
δὰ αοὐἱάϊης ζαΐη.--- Ῥρανον δ οὶ ορροϑοὰ ἴο (ἢ 9 

ἰδὲ οὗ ἃ οατύ γεείσπσα ἰο ἀοἀ.---Ηὁ ΠΟ τέδίσπε 
ἰπιβ6 } 7 ἰγυβιϊη αν ἰο αοά, ν1}}] Ὀθ0 αοοερίεα ὉΥ 

Θοὰ : δηὰ 9 ψἢο σοεερίς τδαὶ αοα δροδῖκβ, ἀο068, 
διὰ βεη δ, ἰ5 ϑδίδ᾽Ὀ 18 θὰ ἴῃ διἷ8 γεσίσπαίίοπ ἴο αοἀ, 
-- θ9ὴ τὸ ἴθοὶ οὐυγβοῖτοβ ἰο Ὀ6 τὐϑεαΐζ, δπὰ Οὔν 
Θῃθιηΐθ8 ἰγοαὶ τ18 88 ἢ νγν σψογ9 μδκίης, αοἀ (Π9 
ΑἸαιΐ κι  τοιμδῖ ἢ8 Οὖν δίγεησίλ, Δ8 Ἰοπῷ 898 ΜΘ 
ἰσαδὶ ἰῃ Ηἰἷ8 στγαςε.---οὐ σα δβούϑϑῃ δεξίδυογϑ 
διαϊπϑι {(Ποἷ δῃθπιΐθβ τὶ [ἢ 88 ΠΙΔΗΥ͂ δλίείάε ἃ8 δθ 
.ι85 π8π168.---Οπἷν Οοα ἰδ γε] Δ Ό]ο ἴῃ αὐ Γοϑροοίϑ, 
πὸ σον] ὰ ἰῃ πὸ τοϑρεοί.-- -ο ν8Ὸ σπουϊὰ τοῖν 
ρου π6 σγαοθ ΟΥ̓ {λ6 ΑἸταῖ ΒΥ, τατιδὺ ἠοὶ ἕον κοί, 
ἐμαί {6 Ζοτά γεροπιρεμδὲ8 ἢ Β}Υ.--- 6 ἢ θ δΥ9 
εοεἰσλεά ὉΥ αοά, ΠΔΗΥ͂ δτὸ ουπὰ ίοο ἐΐσλί.--- δα» 
οὔϊεπ παῖ ἀοἀ 885 δροζεη οπος, Ὀὰαὶ υὰρθ γουγ- 
8οῖνοβ ὈΥ ἰΐ, δῃά ποὶ ὈΥ οὐδε τθϑῃ ἰο ψ οὶ γοι 
»τεαοὴὶ ἰΐ, 
Βταβκε: Ττυδὲὶ ἰῃ ἀαοα ποῦονρ ἀοσοΐγεβ: (Ὁ 

ούϑη ἰἴ τὸ ὃγϑο ογβδ κοη ὈΥ (6 οῃἰνο τοῦ], αοἀ 
τοιηδίηβ ζαϊ  μα].---Ογαῖν δη ρονοῦ δῖο (6 ψ88- 
Ῥοῃδ οὔ πο υηροάϊγ; ἰζἰπ6 οὔθ ἷ8 ποῖ ϑηουρὶ, 
186 βοὶσθ {89 οἰοῦ, δηὰ ποὶ υΐγοαυμ } το8 κθ 
ἐμοὶν διδοῖ τὶ Ὀοί αἱ ὁ0η06.--- ΒΟ 6 8 ΔΓΘ ἰο 
ἸΩΔΏΥ ΒΏΔΓΟΒ ὈΥ ΜΏΪΟΙ (ΠΟΥ͂ Δ΄ΥΘ ρῥ]αηροά ἰπιο 
Συΐη. 

ΟΒΙΑΝΡΌΕΕ: Τμ6 ρῥίουβ ΠΑΥΘ ΤΩΔΏΥ 8558} 8, Ὀαὶ 
(8ῸῪ δ τοὶ σχυϊπθα.--ΕΒΑΝ Κα: μαι Ὁοἀ 
Βροδβ οὔθ ἯΘ βου ὰ ἰγθα θη ΠΥ ΤΣοροδί, δπὰ 

΄ 

απ“ ΝΙΝ ---οο--ο ---- -  «ς-- Ὁ 0 ΡΒ ον ΡΠ ΟΝ ΓΒΕ ΠΝ πνιϊεκιιι 

ΔΙΎΔΥΒ ΟΔΥΤΥ ἰΐ δϑουϊ ἱπ ον οανίβ.---ΒΊΘΟΗ: 
Αἱ ἰιοῃθβί ῬΥΔΥΟΡ ἷἱβ ποίμίηρ ὉὈσύὺὶ 6 ρουτὶης οαἱ 
οὔ ὑμο μοαγὶ Ὀοΐοτο αοὰ.---Τηονῦοκ : Τἷβ 18 (6 
οουγϑο οὗ ἐμ9 ΜΟΥΪὰ, ἐπ Σοῦ αοα᾽ 5 ρσἰδ, ἐδὸ 
ΤΏΟΓΘ 0 πηοῃ ἰγυδί ἰῃ ἰδ9 αἰ ἰμδἰθδα οὗ (.)6 τὶοῖ 
αἰνον.- --ΙΕΌΒΙΟΗ : α6οἀ ἰδ ϑαουκὶι ; Ὀὰὶ ΗΘ δ] οῃθ. 
-πΟΌΕΈΝΤΠΣΒ: Τὸ Ὀ6 δἰϊοπὶ ἰο αοἀ--ἃ ρῥγϑοΐουϑδ 
ἦονοὶ δοὰ δ ἔγυϊὶ οὗἁἨΘ ἰδ βρ!γιι.- --ΕΙΟΒΚΕΤ: 
ὙΥΒδὺ ἰὑ τηϑδὴθ ἰο 9011ὁν οἷν βαυϊουῦ ΜῈ (δ 9 
οτοδδ. 1). Ηὀ νῶβ 8011} 88 ἃ ἰδ, Ὀ6 γ6 1 κ0- 
πῖδβο; 2) Ηἰΐᾳ ΘΘπι} 65 δνὸ Ὡού ΤΟνθγοοπλθ Ηΐπι, 
ἰδ κὸ βο ον ἀηᾶονρ Ηἰΐἱ8 πίηκθ; 8) Ηθ ἰσυδίοὰ 
Θοὰ, νψο μοϊρϑὰ μιῖπὶ οαξ, ἐμοσοίογο Ρυΐ 81} γοὺ 
οοηδάδηοθ ἰα Ηΐπι. 

[Ματτ Ἠξνευ: Τπὸ κοοὰ νὸ ἀο πὸ βδδουϊὰ 
δὲἱν ἊΡ ουγπεῖγοβ ἰο οοῃίΐηυθ ἀοίΐης, δηὰ ἰο ἀο 
γοῦ ΠΟΓΘ ΒΠπα ΙΠΟΓ6, 85 (Π080 {μαὺ δᾶνο (ῃτουφὰ 
ἔτδοθ ὀχρογϊθησθα μο οοπιίοτίὶ δὰ Ὀοηοῆ!ϊ οἵὨ ἱϊ. 
.--Τ9 οτοὸ ζδὶ ἢ ἐ8 δοιοα, {Π6 ΙΏογ9 δοιΐνυο ἰὺ ἰδ. 
1 ἰ8 8 δι ἶΐπς του] ἐμδὺ ἰβ πιοϑὲ ἸΙ ΚΟΙΥ ἰο ἀτων 
{89 ποδυὶ ΔΎΘΥ ἔγοιι οὐ, οὐ ΤΠ οπὶ ΟἾΪΥ ἐἰ δῃουά 
Ὀ6 8ο(.---ΒΑΒΝΕδ: ΑἹ] (680 ΘοΙἱ ῃ96--ΡΟΎΘΓ, 
ΤΏΘΥΟΥ͂, δαυϊὶΥ---σοηδιϊαἰ6 8 ΣΟΔΒΟῚ ἩΠΥ͂ Τ26ῃ 
βἰιου]ὰ οοηδάθ ἰη 606 .---ἼΓ (680 (ἰηρε ἀο οχἰδί 
ἰη Θοὰἀ, υπἰὶπιϊιοὰ οοηδάρθποθ ζλαῦ ὃθ ρ]δΔοορὰ ἰῃ 
Ηἰπὰ 88 βανίῃ 41} ποϑαζῃ] ροῖσεγ 0 ΒΔΥΘ; 88 Ὀοΐηςς 
80 ππογοὶ μὲ ὑμδὺ δ᾽} πιθ ΤΔΔῪ ἰσυϑὶ πη Ηΐα; 
δηὰ 865 Ὀοίης 8Βο ἦμεέ δηὰ ἐσμαΐ ἰῃ ΗΪ8 ἀθα]ϊηρ 
(Πδὺ 41} τῆδυ ἔθοὶ ἐμπαὺ 10 16 τὶ σὺ ἰο ΥΟΡΟο399 6ο0ῃ- 
βάθῃοθ ἰῃ 8 Βοΐης ὉΥ πίοι 6}} (ῃ9 ἰηιογαδβίβ οὗ 
(9 πΐγογβα ΜΠ} ὈΘ δοουγθά.--ΡΕΒΟΥΝΕ: ΟΤΟΥ 
νἱιμοιῖ ον ἰβ ὈγυΐΔ)Υ, δηὰ 1,.οτο πίθου 
ῬοΟΟΣΡ ἰδ ὙΘΘΚποθ8. Ῥονοῦ 18 (16 δίγοηβ ἴουη- 
ἀαιΐου οὔ ονο, δηὰ ἴονϑ 8 ἐμ Ὀοδυϊγ δηὰ ἐδ6 
οτόνῃ οὗ ῬονΘΥ. --ϑϑΡυΒΟΈΟΝ : ΝῸ οἰοαθρησθ ἐὼ 
(86 πνουῦ]ὰ ͵ἰβ }"]17 8οὸ [0}} οὐἩ πλϑϑηΐϊης 88 89 Ρ8- 
ἐἰοπὲ βἰἴθηοθο οὔ οἰἑὰ οἵ ἀοά. [ἐ ἰ8 δὰ οπιϊπεηὶ 
ΨΥ Κ οὗὉὨ κτδοθ ἰο Ὀχίης ἀοπη (μ6 ν᾿ }}} δ ἃ δυνάυθ 
(86 αδοοιίΐοηβ ἰο βυσὶ ἃ ἄεζτγοο, ἔβα 116 τΠῸ0}6 
ταὶϊμὰ ᾿ἰθ8 Ὀοΐοτο (6 ογὰ |ἰἰϊ6 (Π6 βορὰ Ὀεμοδιὶὰ 
(06 νὶηὰ, γοδὰγν ἰο Ὀ6 πιογϑὰ ὈΥ ΟΥΘΥΥ Ὀτγοαί οὗ 
Ηἱΐδ πιουι.---ἦ}0Ὗὁ οαηπποῖ ἰοο οἴϊοιῃ! μοαῦ ἐδ ὸ [0]] 
οὔ ἰμδὲ χγϑδὶ Ὁ6]} οπίψ ; 16ὲ ἐὺ γί ης (λ9 ἀφ δίῃ Κη6}} 
οὗ δἷϊ σᾶυηδὶ γοϊασοδ, δηὰ Ἰοδὰ ὕ8 ἰο δαϑὲ ΟοΌΓ- 
Β0͵γ98 οὔ ἰδ ὈΔτὸ δχγι οὗ αοἀἂ.---ΟΌἦ τηοαϊδιΐϊνο 
βουὶ δῃουϊὰ Βϑοαν ἢ ϑοῦο οἵ αοα᾽ 8 τοΐοθ δζϑὶῃ 
δηά δχαεΐα. μαωὶ Ηδ βρϑϑὶβ οῇσθ ἱῃ γουϑϊαϊίου, 
ν0 Βιουϊὰ ὈῸ Αἰνγδὺβ ποαγίηρ. Ογοαίϊΐου δηᾶ 
Ῥτγονίάθησο ἃγὸ ϑυθζίμοσο θοδοϊης ἰδ6 γοΐοθ οὗ 
αοἀ.--Ο. Α. Β.] 

ῬΒΑΙΜ ΧΙ]. 

Α Ῥιαΐπι 9. Ῥαυϊά, τολεη λὲ ισαα ἱπ ἰλε οἴάεγηδιε ῳφ 7ιάαλ. 

Ο Οοά, ἔδοι αγ πὰ αοά ; οαΥγ Μ11 βϑοῖς {866 : 
ΜῈ δοὺ] {μϊγβίθί [ῸΓ [Π66, ΤΥ β68}} Ἰοηροίβ [ῸΓ [δ60 
Ιη ἃ σὺ δηά {πἰγβὶυ Ἰαπά, ὙΏΘΓΘ 0 ψαῦογ ἷβ; 

2 Τὸ 8660 (8γ ρονοῦ δηῃὰ [ΠΥ φΊΟΓΥ, 
Κο αϑ1 πᾶν βθϑὴ [960 ἰῃ {π Βαποίθ Δ ΥΥ. 



ῬΒΑΙΜ ΧΧΊ. 867 

8 Βεοδυβθ {8 γ ἰονϊηρκὶπάποβ5 9 Ὀθοίίογ (μδη 16, 
λίγ 1103 818}} ργαΐβθ {868.΄ 

4 Τυ ν1}} 1 Ὁ] 689 ὕ866 Ψ Ώ116 1 [ἴἰν : 
1 ν1}} 1 ἋΡ ΠΥ ΒΔη68 ἴῃ ΓΠΥ͂ ΠΔΏ16. 

δ ΜΥ βοὺ] 58}4}1 "6 δα ἰ8Ηθ 85 τοὐξἦ, ΤΔΤΥΟῪ δηα 0ᾺἈ[Π688 ; 
Αιὐά 

8 Ὅπου ἱ ΥΘΙΙΘΙΔΌΘΓ [Π66 ὈΡΟΗ ΤΟΥ͂ μ6α, 
ταουίῃ 8}.4}} ργαΐβα ἐλθς αἰ )ογία! 1108 : 

Απά ταραϊίαῖθ οα {866 ἰη ἐπα πἶσλξέ δύο 68. 
1 Βοοδῦδβο ἴμοὰ 880 θ6θῆ ΤΥ 6, 

ΤΒογοΐοσο ἴῃ {86 Βῃδάον οὗ ΠῪ ἱηρβ Μ11 σο͵οΐοθ. 
- 8 ΝΥ βοὺ] [Ὁ] ον μαγὰ δἷἶσογ 66: 

ΤΕΥ τῖσιῦ Βαμα ὉΡΒΟ]ἀθἢ τι. 

9 Βαΐ {μο86 ἐλαΐξ Βοοῖκ ΣΩΥ̓ βου], ἰο ἀΘΒΕΤΟΥ͂ τέ, 
5881} γὸ ἰηἴο ἴπ6 ΙἬΟῈΓ μαγίβ οὗ {86 δαί. 

10 ΤΏΘΥ 588|8]} 811 Ὁ. (Π6 βοτὰ : 
ΤΠΘΥ͂ 888}} Ὀ6 ἃ ρογ]οη ΤῸΓΣ [ΌΧΘΒ. 

11 Βυὺ (86 Κίῃς; 814}} χοὐοΐοθ ἴῃ ἀοά; 
ΕΣ ΟΣΥ͂ οΏ6 ἢ αὖ βυοδγοίι ΕΥ̓͂ Ἀἷπὶ 884]] οἷ ΟΥ̓ : 
Βυὺ 86 πχουί}ὶ οὗ μοι ὑμαὺ Βρϑαὶς 1163 ἀνϑῇ Ὀο εἰορραά, 

ἘΧΕΟΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΓΙΟΑΙ. 

τ ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ.--- 9 ΒΡΘΑΪΚΟΥ 
Ἰοῦ πα νοι θη ἶγ αἴϊον ΕΟ}  λ-- ΒΟΥ 88 }ν5 
οὐ (δ); διὰ ἀδεϊρηαΐοθ (8 Ἰοηρσὶπρ 88 (μ9 
(δἰταὲ οὔ οὔθ ψΠὸ ἰδ ραγο δὰ δηὰ Ἰαπρυ ϑιϊης, 
θεοδαΒ6 ἢ9 νὰ8 ἴῃ (15 ὈΟα᾿ῚΥ οοπαϊτἰοη 6 ἢ [6 
δο)ουσποὰ ἴῃ (6 ἀγγ, ὈΔΣΤοπ Ἰαπὰ (νοσ. 1). ΤῈ 
ταρη(ΐοη οὗὨ 7αοἶκα}58 (νοτ. 10) 5 αραϊηϑὶ 6 ἄμαγα- 
εἶτο ἱπιογρτοίαιΐοη οὗ (πὶ ὀχργοδϑίοῃ (Π πᾳ), 
ἀετὶνοὰ ἴγοαι (86 ἔλοι (μα αοἀ ἰ8 (Βο οἰθιαοπὶ οἵ 
᾿ς, 85 εξ σοῦ (ἢ που ϑΐ πη 580 οὔ πιϑη (ΗυΡ- 
{εἰΔ}--Ξ88 πὰ {9 Ὀάττθη Ἰαπὰ (ϑγτίαο, δέ αἰ.). ΤΠ 6 
ἀερβοτίριίοπ οὗὮ ἐδιο ἔωϊθ οὗὨ [Π6 Θδηθῃχίθ8 οὗὨ [86 
Ῥεδίπηἰδὶ (τοῦ. 10) 18 τυυσἢ πῖογα παίαταὶ, ἱἔ  ἀ6- 
εἰξαδίίου οὗ μίδοο 15 ἑουπὰ ἰπ τον. 1 (Βοριυδρίηί, 
Οἰια]ά., Ηοηρσβίοπθονς, Ἐνα]ά, 6} 1286} ; δῃὰ 
ἴδο πιεπτἴου οὗ (6 Κίης (ΥΟΓ. “ἢ ὶβ ποῖ δὲ δ]] 
ἴα βιοῖ α ὙΔΥ ἰδδὶ 6 δγϑ σοι ρεϊ)δά ἰο ἐπ π}ς οὗ 
8 ἀἰεγος ΡΟΣΒοῺ ἤγουν (89 Βρθακον ()6 Ἦοι (6). 
θὰ (δ ΘΟ, ΓΘΤΥ͂, (86 γογῸβ, βίο ὁ ἰθ Ὀοί(9 0 
Σεζδγὰ 85 Τζυίαγοϑ ἔ8η ορίϑιΐγοθ, Ἰοαὰ ἰο [Π|0ὸ 88- 
ΒΌΣΔΩΟΘ Οὗ [1.6 ἸΟΥ οὗἁ Υἱοίοννῦ ἰὰ (6 ΟΥ̓ΘΡΓΙΠΓΟῪ 
οὗ ἰγίπηρς δὰ Ὀοκλϑιϊπρς οῃοιηΐο8, το Ῥυγδὰθ {86 
Ῥεδ) αἱϑὲ ἴῃ 1νῖ8 Β΄ κι το 186 τ ]Πἄογπθδδ, Ὀὰὺ τψὴῸ}] 
ἰδοπιδεῖγνοθ ροτἶθ ἴῃ (818 ἀπάρτι κίπα. ἴπ {δ ΐ8 
οὐπηροίΐοι ἰΐ 18 τυ ἢ οαδίον ἴο (δ ϊπὶς οὗὨ ἐμ 6 ΣΟΥ] 
ἀξοϊϊγ οὗ {πὸ Ῥβαϊτηϊδί, τγβο υἱπάϊ σαί θβ (ιὲἷδ 
δροϊηδί ἷ8 θη θπιῖ68 δηὰ δδ ἃ βίζη οἵ 18 Ὀίν!ηθ 
Δ], ἴῃ οτάὰδν ἰο βἰτοηχίνθη δἷ8 ζα᾽ 1, (μδὴ ἴο 
(δαὶ (δα 1.9 Κί πα ποὶ πιθπεϊοηϑά οὐποννν 89 18 
ἰο σεϊοΐοθ ἱὰ ἰδ ἀοϊϊγογαποθ οὗ {μ6 αὶ ἶδὶ 
ἴτοια ἰ9 Βδηάδ οὔ 1.158 ϑῃηθιλῖθα. Τΐθ Ὀοΐης (86 
156, γὸ σαπηοὶ (δἰ ηἰς οὗ ΔΏΥ Οἰ6Ρ ΤΟΥᾺ] Ροσὲ 
ναι Πανὶ, εβρθοῖδὶ 88 {18 Ῥβαὶπι ποῖ ΟὨΪΥ [88 
Ῥοϊοίβ οὗ τοϑϑ αηοθ Ψἱ1ἢὴ 8. ᾿χὶ. δηὰ οὐδὸν 
Ῥανίἀϊο Ῥβαΐπιϑ, Ὀαὺ (μ6 οἰατδοίονίϑιΐο οχρυθ8- 
διοῃ οἵ {πὸ ἐμἰ ταις οὗὐἨ αν ὰ δηὰ ᾿ΐβ {011 ον ΓΒ 
8 ὑδοή͵ 2 ΆΔηι. χνί. 2, 14; χυϊϊ!. 29 (θη δίθη- 
Βεῖξ, θ6}1{280}}}, το ἢ Βα! θὰ ἴα (δ8 βίδρρεβ 
οἵ ()68 π]]άδτμ 688 ὁπ οὐ ἱψνὸ ἀδγβ (2 ϑαπι. χν. 
28, 28; χνὶ!, 10) ἐπ ἰδ βίκῃ ἔγοπι ΑὈβδίοιῃ, Ὀ6- 

ἴογϑ 9 οσγοββαὰ {89 29ογάδῃ, Α8 Ὑ6}1 (ἢ 8 τηϑῆ- 
οῃ οὗ ἰμ9 βδῃοί ὑΔΥῪ (ΥὙ6 Ὁ. 2) δϑ (ἢ Ῥσου θη 68 
εἰσθῃ ἴο (89 τουδὶ αἰ χε (τοῦ. 11), τραΐτοβ ἱἰ 
ὨΘΟΘΕΒΩΣΥ ἰο (δἰ οὗἨ (ἢ 19 ρογοα δά ηοὶ οὗ (ἢ 9 
δβοΐουτη οὗ θανίά ἴπ (6 Ἡ]]άοτηθεβ οἵ Φυάδι ἴῃ 
{9 (ἴπ|0 οὗ ϑδαυϊ (πιοϑῦ οὗ ὑμ6 ο᾽άδγ ἐπί γργθί 6 γ8). 
Τ6 Ῥδβα]οχὶβι (πὶτϑιϊης ἰὰ (ἢ 9 τ ΘΓ 6 88 νυν 188} 68 
ἴο Ὀ6 δραΐῃ ποὰῦ ἰο σοἀ (νογ. 1), 88 Β ννγ88 Ῥγθ- 
υἱου δ} ποὺ Ηΐτα 1 ἴπ 9 Βαῃοί Δ ΥΥ (Υ6. 2), βηὰ 
{18 Ἰοηχίης ἰ8 Ὀλβοὰ ὑρὸπ (6 στᾶσα οὗ ἀοά, 
ψν οἷο} ΒΌΓΡΑΒ868 (6 ἀδαγοϑὺ δηὰ τηοϑὺ γϑοΐϊουβ 
οὗ 4] εν ζ8, {Π| 0 (νοσ. 8), ἴοὸ7 ψγίοα (ἢ 8 ΒΙΏΖΕΓ 
ΜΙ ργαΐβο αὐ δορί Δ}}} (γεν. 4). Ηἱἰβ δουὶ 
Ἰῖνθϑ δπὰ ἰβ πουτὶβιοὰ ὈΚ [8 }8, ἴθ του ἢ ἰβ δἰἸοὰ 
ΜῈ ἰῸ (τον. δ), 8ἃ8 δὶ8 ἰιοὰτβ οἵ γοβϑὶ δηὰ 89 
ηἰκῦ ναίοῃςθ8 ἃγὸ δ᾽] τ ῖτ]ϊ πιοαϊίδίϊο. ὑροὰ 
αοὐ (νον. 0). Εονρ αοἂ δὰ8β Ὀδθσδοῖηθ ἴο δἶπι ἃ 
οορϑίδηϊ μοὶρ, 80 ἰπαὶ 1.19 οἂ βδουϊ [Ὁ ἸΟΥ ἰπ 
{1π|0 ὀχ ρογίθηοθ οὗ θίνίπμο Ῥγοίθοιϊίοη (ΥΟΥ. 7), δηὰ 
[οοϑἱ8 861, ἱπ (16 δἰἰδοδιηδηῦ οὐ "18 εουΐ, 
ἄγαν ἰονναγἀβ Οοἀ, νοπι δ6 {8 88 [ῸΓ 18 ρΓ6- 
βουυαι θυ (Υεγ. 8). Ηἱΐβθ Θῃθπιΐοβ Μ0}}1} δ} Γ ἃ 
ἰονυὶ ὉΪο τυϊη (νετβ. 9,10). Ηθ, (89 Κίηχ, οα (89 
οἶον Βαδηά, ψ}}} τοὐοῖοο ἴῃ οὐ, ἰΒαί 18 ἰο ΒΑΥ, 88 
909 ὙἘὖἂὸ 8 Ὅ66Π ἀοϊϊγογοὰ ὉΥ αοα δηὰ ἄγαν 
ἴο Ηϊπι ; δηὰ ΟΥΘΣῪ ὁη6 ΜΏΟ ΒΘΔΓΒ ὉΥ Θοὰ, (δαὶ 
8, ΒοηοτΒ αοἀ 65 αἀοἀἂ (δαὶ. νι. 1δ ; 16. χὶχ. 18; 
χῖν, 28 ; χυ. 16: Αὔλοβ Υἱΐἱῖ. 14), νν}}} φἴογυ, Ὀ6- 
οδυβθ (6 του ἢ οὗ ἰποβθ ΏΟ δβροδὶς 1108 18 
ΒίορρΡοά (νον. 11).---ἶἴη ἐμ δηοϊθηὶ Οδυτγοῖ, (89 
τον πᾳ Βοῦνΐοθ 88 Οροηθα ΨΊ {ἢ δἰηρίης οὗ 
(18 Ῥβδὶτι (οοηδέ. αροεί. 11. δ9:; 111. 81), ΡαΓΟΥ 
οἢ δοοσουπί οἵ γϑγῦ. 6, ῬΔΕΟΠΥ οὐ δοοουπὶ οὗ (89 
ἰχαπδϊαἰΐοη οἵ τον. 1 : ΘΑΥΥ 1 866 κ 1166. 

ς ἐδ νόνος “19 ἰδ Πα 661 ΟὩΔΌΪΥ ΟὨ6 οὗ ἴπὸ πιοδὲ Ὀθ8Ὸ- 
ἘΠῸΪ αηι! τοποίης ῬδαπΩ ἰα πὸ τῖ)016 Ῥαδιῖοσ, ῬΟΏΠΘ ΒΗΥΘ 
οὔ ἰδ: "Α5 {πὸ ψ]οῖΘ Βοοῖς οἵ Ρη81π)8 ἰ9 οἰεμηε 67 εξ (18 
1.6 δρόοῦϑο δρϑακβ οἵ ἔπ πδηῖθ οὗ ΟΠ τ᾽ αἴ), Δ οἰ οηΐ ρουτοα 
οιἕ προ 4}1 ϑογί οἵ βογϑδ, 8 οογϑοϊοιἢ} ἐμαΐ δυρρὶΐοα α}} 
Ὀγηΐκοβ, ἃ ὈΝ] τὰ τῃδὲὶ ΒΟΔΙΟὮΘ65 81} ΟΠ πἀ8: 80 ΓΘ [6 ΓΘ ΒΟΠῚΘ 
οογία!η Ῥμδὶ πα ἱπαὶ Ἀσο τ ροτίϑὶ δαὶ πλϑ. ἐμαξ οΟΙΩ ΤΩ Δ ἃ ΟΥΟΥ 
4] αδοοιίοηα, δὰ δϑργουὰ τῃοιηδβοῖνοα ΟΥΟΥ 8}} οσςσδυΐοῃ8-- 
οαἴποΙϊο, ἀπίγοσκαὶ Ῥυδίτιβ, ὑπ ΔΡΡΙΥ ἴο 41} ποἊρβδίεου.᾿--- 
ΔΑπὰ "καί ἣθ ΟΌΒΟΓΥΘΕ: ὁἴΠπὸ αρὶγίϊ δηἢ κοι] οὗ [16 ὙΠ Ο]9 
ρῳ τ αυΝ [6 ςοπίτεοϊοα ἰπἴο {μἰ5 ῬΒαΙ τ, βογη. ᾿χυὶ.""- 

. Α. Β. 



808 ΤῊ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ΡΒΑΙ,)1Ν. 

ϑιν. 1. εν. 1. Σ αοοὶῖς Τ.Θ6 (εαγπεσίϊνὴ.---ΤῊ}}ὁ 
οἰάδον αι θγργοίουβ ἰγαηϑ)αϊοὰ (818: [ δϑοὶς ΤΊιθθ 

ΘΔΙΙΥ, βῖ:σθ {Π| 6} σοΐεσγοὰ (86 σοῦ ὝΠΟ ἰο {π6 
που ὝΠ (ἀδννη), δἰ βουρσὰ ἰδ ῥτορθυν τρδδη5 
ΟΠΪΥ͂ 6 ““ βοϊϊοἰίου9 βΒοοϊκκίης.  Ἐ--ιΜγ 868} 1δῃ- 
κυϊδῆσιι.-- Τὴ. Βοριυκχίης δοὰ ϑγιπ). δανο 
Σοὶ ᾿ΠΟΟΓΥΓΘΟΩΥ 93:8 οὔϊοῃ, ἐπδβίβδὰ οὗ ἌΡΕΙ ; 

ὙΔΟΒ βγπιτα. ΣΟ οΥΒ ὉΥ ἱμείρεται. [}9ῇ΄ν Πεεὴ, 
πῃ σοπησοίΐου τνῖι} πὶν δομΐ, Ἰαϊοαίο5 1.6 τ 8οὶθ 
τὴδὴ ἴῃ ͵8 ἴνγο τὶ ποΙρα] ρατίϑ, ὈΟΑῪ δηά βουΐ, 
88 ῬΒ885. χΥΐ. 9: χχχὶ. 10; χ]ῖν. 26, εἰς.---Ο( Α. Β.] 

γον. 2. 85 Ἀδνο αὶ Ἰοοϊτϑᾶ αἱ 8οο ἰῃ 
δ 9 δαοῃοΐμδιυ, ἴο 800 ΤΥ ρονσοσ δηπμᾶ Τν 
Εἴοιν.-- 9 οδδηρο οΥ (μ9 ροτίϑοϊ (τον. 2) διὰ 
η9 ἱπηροτίοοῦ (νοῦ. 4) ϑονδ ὑμδὺ [μ6 Ῥβαϊγ δὶ 
Ὑ}} σοπίΐηυθ (ο ἀο, νυ»δὶ 9 88 Ῥγουϊοι δὴν ἀοῃο: 
διὰ (ἢ Γορϑδι θά “6 ἐ[}}5,᾽᾿᾽ ΓΘυ6ΥΒ Ῥγου ποὩὶ [ἰ0 
δ᾽ υλἰαΥῖὙ οὗὨ ἷβ θ᾽ ἢ γ8 ργουδι πα ὑπᾶθν Ὀοιὶιϊ 
οἰγουϊμδβίδησθδ, ὨδΔιίλ6}γ, ἰδ Ἰοηρίης δἴϊον Οοά, 
ΜὉ1σἢ ἢ ΠΟ 88 ἰὼ ἴΠ6 ὈΔΡΤΘῚ ἰδ, 85 ἢΘ ΟἿΟΘ 
Βεαὰ ἰι ἴῃ ἰμο βαῃοίυδυΥ. 8:0 δυρροδίϊοῃ οὗ ἃ 
χοίδγθησθ Ὀδοὶς ἰο ἴ6 Ὀοχί πηΐϊηρς οὗὨ {)}Ὸ Ῥβα]η,-::- 
ΒΟ 88 ἰο ΤΥ αοἀ (Εἰ γα] 4). 88 11{{{196 ἰὼ 118 ἔδνου. 
Το 0] νης ἰπ οΥργοίδιϊ ΟΏ5 ἃγ ἰο ὯΘ ΘΕ ΓΟΙΥῪ 
Τοϊοοϊοα, ΘΘρθοΐδ!}Υ οὐ δοσουηὶ οὗὨ {Π|οἱρ πού Γο- 
και ϊηρς ἐπ6 ροτίϑθοῦ : ἐπ θη (Ὑγμ θη ΤΥ Ἰοηκίηρ 18 
υΐοίθ4) 1 πὶ}} Ὀδο]ὰ (Οα]ὰ., )ὸ  οι16), οὗ 
ἴδθογθ, ὑπαὶ 8 (90 βαύ, ἴῃ δυσὶ 6 Ἰδπᾶὰ (1μα{}16Γ, 
Οε͵6Ὁ), ΟΣ : (Β6ποο, ἰβαὶ ἷβ, ἴῃ δοῃϑϑαῦθῃοθ οὔ 
γὑγ! οἷ; (Οαἰνίη, Βοϑοῦ., θη οίθηθοΓ) { ὈθΒο] 
ΤΌοΘ ἴῃ (Π9 ΒΑΠΟΙ ΟΔΥΥ, 80 (δι 1 560 ΤΥ ροἼΟΓΥ, 
πεϊοι ἰλθ ἰδ υπαοτϑίοοά οὗὨ βρί στ 14] ὈΘ Βο] την, 
88 ἰΓ (6 ὈΘοΪοτγ, ἰμουσὰ ἔδν οἹ ἴῃ ἰμΠ6 ὈΟΑΥ, 
μδὰ Ὀθθη δηϑδίοθα ΑΥΓΩΥ ὈΥ ἷϑ ἰοηρίηρ ἰηΐο (ἰπ6 
ΒδηΟίΌΔΥΥ. ΤΏΕΓΘ 18 ΠῸ ΠΘΟΘΒΘΙΥ (0 ἰγϑΏβροβο 
(86 Βαῖνοθ οὗ ϑβοῖ ὙΟΥΒΘ ἵγοπι Ὑδγ. 2 ἰ0 Ὑογ. 8 
(Ηυρίο]). [189 Α. Υ. ἰγδῆϑροβοβ {Π9 ρϑδγὶβ 
οἵὗ τϑγ. 3 νἱ{Ποὰῦ γϑϑϑοη.--α. ἃ. } 

[ὕεν. 8. ΕΣ ΦΈΥ βιῖδοθ ἰ8 Ὀθϑῖῖοσ ἴα 
9.---ΤῊο Α. Υ΄. τοζαγὰβ ἴΠ0 32 δα αἰνίης 89 
χϑδϑοὴ οὗ ἰδ6 ργαῖὶβδθ ἴῃ (8 βοοοῃηὰ οἶδῦβο, δπᾶ 
ἰρδηβαίο8 : δέσαιδ6. Τμ 8 19 ροβδὶ ὉΪ]6, γοὶ Ὡοὺ 80 
Κοοὰ 48 ἰδ ἰῃξογρτοίδιϊοι ἐμ δὲ ἰλ χῖνοϑ 1.6 τϑᾶ- 
βοῃ οὗ {π6 Ἰοηκχίπα οἵ τοῦ. 1 (Ηυρίοε]ὰ, δε) ζϑοῖ, 
ΜΟΙ͂Ι, Ῥογονῃο, ἐ αἰ.). ΗΘ; δι ΠΌΘΟΥ Γοίοτβ ἴὶ (0 
180 ργονίουβ γϑῦϑο. ἢ 

γον. 4. Οοπρ. κα. χχυῖϊὶ. 2, ἴον 86 ζὑίπο ὦ 
οἴ {Ππὸ λαπάξ ἐπ Ῥγαψέετ.---Ο. Α. Β.] 

εν. 11. {72 ὲγ. δ. ΑΘ στ τραστοῦ δᾶ ἔδϊ- 
11088.---ὈΟΓΟΤΠΘ: “ Δἢ ἰηαρθ Ὀογσχονθα ἔγοπὶ 
8 τίοι δηὰ βρθηάϊά ὑδπαιυοῖ, οσορ. 88. χχίϊΐ. 
26, 29: χχὶϊ!. δ, 6ὅ. Ηιρίοϊά, ἔοι!) ον ΐης Φ. Η. 
Μίοδ., (δἰ ηΚθ ἰδ δὲ (ἢ) Τοίθγθησθ 18 ἱπιπιοάϊδιοὶῦ 
ἴο ἴ9 βεοτγί δοίδὶ τὴ θ8)], τ ὶς ἢ δοσοοιαρδοϊοὰ {16 

4 [Ὁ 1Π ΣΟ δή πι ἐδ ἘΠ ΐδ. γοῖ οοπίοηδη (παι “δίηοϑ τόσ. 6 
Ἰοοῖκ4 Ὀπεῖὶς ἐροη τὸ εἰ ζίνς, Ἐ}}.}96 ΟΧΡΓΟΙ δίοη τὴ σῃοβθῃ ὙΠῊἠ 
Γαΐθγθποθ ἴο ἴμο ὕγοακ οὗ 180 πιοσίηξ, δ 16. χχυἹ 9. ἽΠ 

[8 αἰᾶο Ὁγ εἰάο τίξὰ ἼΧΝΟΣ: ΤῊΝ." οὐ τὰν ᾽9 ῥχοΐοσα ἐδοὸ 
: ΄ 

ἐγδποϊδείου : ἵ βοοῖς ΤΉ. δατῖγ.-- -Ο. Α. 8.1 
1 {6 ΠΣ ἢ : “ Τπὶ5 ἸΙοπμίης δον Οὐ, ποῖ 16 Ὧν [δ 9 

τοοτο υἱοϊθηῖ ἰὼ 1116 νυ] άθγηθδ8 δία οἱ ἴγουι ἴ6 ΘαποιΌδΥΥ, 
8116 πὶ δηὰ ἐμ 0616 ἢεἶαι, ἴον Θοὐ ἰ6 Ὀοϊῖον [δὴ [ἰ{3 6, 
Ὀοίῖογ τΠδὴ ἠδίυγαὶ 1{{8 (666 Ρε. χυΐ!. 14), ἰοῦ 6} κοτε ΐπο ἃ 
ξοοὰ τ ϊηκ, δπὰ ἐμ6 οοπάϊτίοη οἵ 411 φαγ Π] Ὀ]ονοίησα ἰ8 αὶ 
ΤΟΥ κυρά τπΐηᾳ: γοῖ Θοὐ᾽Ν ρΝΤασο ἰϑ ἃ ὨΐσμοΓ χοοὰ, "μ9 Βίᾳ᾽»- 
ϑϑί χυοά κυὰ 189 ἴγο 16. 11 }}08 ἈΓῸ ἴ0 ρῥγαῖϊδο εἰ ΘΟ οἱ 

8 Ιπουπίηξ δοὺς ἰδ ἀϊο Ηΐπι, ίυγ {ἰοὺ ἩΠΟὮ ἐγαΥ 
ἴοδβδοβ, νὰ ὑπνὲ το ἢ ΠΘ ΠΟΥ͂Ν, δ Ὀσουϊ 8], δῖ ν δηά 

δΙοῶθ Ἰ᾿υπμη ἴον, ἱβ τ[πΠ6ὸ φαῦϑοοὸ οὗ 1μ186 Θοὰ, τοϑοὸ ἰηδηΐϊο 
ποῦ [5 πιραϑυγθα ΟὨἹΥ ΟΥ ἐϊ)0 στοιΐημυδα οὗ ΗἰΦ ροντοσς διὰ 
κἰονυ."--Ο. 4. 5.] 

88 }ς-οὔἴονίπ,ζ, Β6ΡΟ πδοὰ 88 δπ ἰτππαβο οὗὨ ἰδ ηἶκ8- 
κἰνίπρ (οοπιρ. Ῥβ5. 1. 18 ; Ἰῖν. 6, εἰς.), δηὰ (δδὶ 
86 Θοιῃ ρδΓΐ βου 18 Ὀοίνγοοη [19 ἀο] αὶ ἐπ ΓοποΣ- 
ἱης ἐπδη κερί νης ἰο αοα, δηὰ (π6 δηϊογπιθηὶ οὗ 
{89 αι οὗὨ 10 βδδοτὶᾶοοϑ. Βυΐ [86 δ᾽ τρὶον Οχρὶδ- 
Ὠδιΐϊοη 5 {Π}9 ΤΏΟΓΘ ῬΤΟΌΘΌΪΟ, δορ. Ποῦ. χχσχὶϊ, 
14; ἴ8. χχυ. 6; ὅ9εν. χχχὶ. 14." --οἿσ Α. Β.] 

γόον. 6. Τὸ τηωϑηϊίοη οὗ ἰρμῖ-ττϑῖοβθα, οὗ 
ὙΓΒΊΟΘΒ ἐμ 6 0 ὍΟΓΘ ἴδ ΓΘ; δὲ 86 Ὀορὶππίηρ. ἰπ ἰἢ6 
τ ἀ]6, δηά αἱ {Π9 δηὰ οὗ (ἢ πίριι (Ετ. χὶν. 24: 
δαάᾶκεβ υἱΐ. 19; 1δτ. ἰΐ, 19), δον {πὶ 1110 το- 
ΤΩ ΘΙ ὮΡΔηοΘ οὗ Θοὰ νὶ1 {}16 ῬΑ γὰ8 ποὶ 8 
ἰγδηϑίοης ὁσοΌΤΓο!σο, Ὀαὺ 6Δ]16 ἔογτι ἢ τοροδιοὰ 
ϑαγηοδὶ σηϑαϊδιίου ἀυγίηρ ἰμδ6 Ὑ 016 πἰραί, Ῥε. 
οχχχίχ. 17 84. 

[ἡν. 7. ον Του Βδεῖ Ὀθθῃ ἃ ΒΘῚΡ ἴο τη6, 
δηᾶ ἰῃ ἴ890 Βιδᾶον οὐ ΤΥ ἱρὰ Ψ{ΠΣ 
δβουϊΣ ἴοσ ἰοΥ.---ογονηο: “αν ἃ ἰη {δ 
Ργοϑθαί ἀἰδίγοθϑ, δη πη δυρροτί ἰη {ἶἰ9 ραβὶ, δηὰ 
τοι (Π8} βΒιχο ζτουηὰ Ἰοοϊκίπς ἔολγατ νν [ἢ Θ0Ὁ- 
Βάεησο δηὰ ἴοΟΥ ἴο (}9 ζυΐιτο.᾽"---Εοτιμο ἥχατχο ϊη 
{Π9 Ἰαϑὲ οἴαυ8θ, δορ. Ῥεδ. χυὶϊ. 8; χχχυύξ, 7: 
ἵνὶ}. 1; Ιχὶ. 4. 

γεν. 8. ΜῪ δου] οἰθϑανοῖὶἢ ἴο 8090, ΤΥ 
τκῦῖϊ Βαη ἃ ὈΡΒΟ] 58 Σὴθ ---Οοὐ Βοϊι ἐπ αϑὲ (ο 
ὑμ6 τἰθουϑ ννῖι}Δ 118 σῖ σῦς πὰ δηὰ ἢ ο0}.15 Ὠΐτὰ 
ὮΡ, γα ]88ὲ τ9 τσὶ ριίθουβ παηρ8 οὐ ἰὸ ἀασοὰ οΓ 
οἸθαῦοϑ ἰο Ηἰ. 1.19 15. 8 Ὀδδυι  } ΓΕργΓοβθη δ- 
(ἴοη οὗ ἐδοὸ τοί] αὔοοιϊΐοη δὰ σϑοϊργοοδὶ σϑ- 
Ἰδιΐοῃ οὗ αοἀ δπὰ [118 βεγνυϑαί.--- -Ο, Α. 8.1] 

ϑιν. 111. γον. 9. Βυϊῖ ΚΟΥ, ἴο (ἐλεὶ» οἱσλ) ἅ6- 
εἰστιοῖίοι 8}81} ΓΏΘΥ ἀϑϑὶς ΣὯΥ 808}, α88}} 
Β8ο ἐπῖο ἴ89 δΌνϑδδοαε οὗ 88 ϑδσιἢ.-- -ὅ πιο, 
αὔλιον 186 δερίπαρί πὶ δὰ γυϊσαῖο, ἔα Κ6 ΠῚ 7-- 

ἴῃ τδΐῃ (ἐπ ναπιιπ}), 88. ἰἢ {86} Βαὰ Ὀοΐοσο ἔθ οτ 
δ. Βαϊ ἰξ ἀοο8 ποὶ δβίδίβ [8:89 Ῥύγροβο οὗ ἰδ9 

ΘΏΘΙΗΥ (πιοϑύ ἱπίογργοίουβ). Βαϊ {86 σοῃθοαῦ ποθ 
οΥ̓͂ (μοῖρ Ὠοϑι19 Ρατγβυΐϊ, νἸϊο τνὰ8 ἔον τ89 γυΐῃ 
οἴ οἰδιοτβ, γοῦ Ὀτγουρσίις στυΐϊη ὍΡΟΣ ἐδοιηιβοῖνε. 
ΤῊΘ Ρδγη}}6} οδιθθ 18 Ῥδγιἰσα ΓΙῚ ἴῃ ἔδνυον οὗ 
18. Τ ΔΌΥ5869 οἴ [119 Θδτί, οὐ ἐ!9 ἀορὶδδ 
οὗ {86 ἰηϊθγίου οὗ ἐν θαγίῃ! (8. οχχχίχ. 18; [8. 
χΊῖν. 28). τηϑιι ὮΘΓΘ 885 ΕρΒ. ἴν. 9, ποί 1.6 6]6}8 
δηα σοαγν68, Ὀυὺ ἰδο πον ἃ Ὀεῖονν (ΒΟοι(οΠον, δέ αἰ.). 

γον. 10. ῬΒΘΥ 584}} ὨΘ ρίνϑθῃ ὸτπρ ἴο 189 
οᾶκθ οὗ ἴδθ Ἵυσοσᾶ.---Τ 8 ἰ8 ἸΙΓΘΓΩ]Υ : ἘΒΟΥ͂ 
8.8}} βοὺγν πὶ (8 δὲ 18, [116 ΘΗ ΘΙΩΥ͂ 88 ἃ οοἰἸθοὶδτθ 
ΠΟ.) ἰπῖο [89 Πδπάϑ οὗ ὑΒ9 ποτά. Τη8 πουϊὰ 
ποὺ ΟἿΪΥ Ὀ6 υπυδυ08] δηὰ οΌϑουγο ἰὰ ΕΠ 8ἢ, δὺς 
ἴῃ (89 Ρνγοβϑηὶ δοῃηπϑοιίου τ ουϊὰ οδι1.80 πιϊϑυυ πη θ Υ- 
βίδῃάϊηρϑ; ἤθῆο9 ἰγδηβροβί(ίοη ἰβ ὩΘΟΟΘΒΑΡΥ ἢ 
Το γϑγῦ 18 (9 ΗΪΡΒΙ οὗ 2), διὰ ποὶ ἔτγουι 
ὝΔΣ. 0 βϑίηο δοπβίσυοίϊου 8 ἔοαπά, 6 Γ. χ ϊιὶ. 

21: Εσοκ. χσχχυ. ὅ.---[ ροσίϊοσι ἔοσ 18οῖξ 815. 
--Τίιο ἰάοα 6 ἐἰηῖ, δα ὉῚ 86 ϑυογὰ δηὰ 16Πἔ[ 
υροη ἴηο δοϊὰ, (μοὶν Ὀοάΐοβ ποιὰ 0 (Π0 ῬΓΟΥ͂ 
οὗἉ 786 Κ418. 7960.18]8 ὅἀτὸ ἰδ ΒΟΔΥΘΏρΟΓΒ οὗ 19 
Εδϑβί, δηἀ δυϑ δῃΐϑῃ (6 ἴον 8 ἃπὰ απ ττοὶ νυν ῖτ 8 
[86 ἀοζα ἴῃ [6 βίγθοίβ ἴον σαυγίου. ᾽-ο Α. Β.} 

5 ΓΙ |6 Ὀοϊζοτ, Ἡ ΠῚ Ῥοτοῦνπο. ΑἸοχδηίοσ, σέ αζξ,, ἴο ἔγχϑεθ.- 
Ἰηῖθ τη0 »7 οὔ ἴ[Π6 δι'ὐὙνογὰ. ἴπ6 Ὠπηὰ υοΐης δχρτγοδεῖνο οὗ 
ΡΟΤΤΟΓ. ἴῃ [ο] ἃ δὴ ἱ Ὁ) 6} ἸΣΦΟΝ Ῥτοῖοσ [80 τομάἀογίυς: δδδ 
οΥἉ ἴδπο στγογά.--ὦ[. Α. Β.} 

[Τεἰδίταπι Ναῖ, Πίδι. οἵ πο 016, Ρ. 110: “Δμν'αΣ, 4. 
γΓΊΥ5 ἰὼ ἴη0 ΒΙ0]6 ἱγαποϊεῖοα ὁ ΟΧ᾽ ἰν ΠΌΘΟΥ 6 οὀοτορτο- 
πιοηοδῖτο ἴον, ἤγια τ ἢ ΟΡ οὐ Ὑογὰ ἡ ο ΚΑ] ἰθ ΕΠ πῖον 
ἀοτγίγοᾶ, δηὐ Ἡῃ]οὴ ουργομοηὰδ ἐπ ἡποϊκαὶ 8.9 »ν0}} ὧδ τὴ) 
ΣΧ. [ἴῃ δόΎυτα} ἰηδέίδηοθα, μα ἰθ ἐδθ ὀχρτγοϑαῖοι, 8. ἰχεϊὶ, 10, 
[86 ἠδεῖκαὶ ἰθ ἱπάϊο εἴθ. [1 ἰ6 ἴπ0 ἡμοϊκηὶ ταῖῆθτ ἴδ [86 (Ὁ Σ 
νοῦ ΡΊΟγα οἱ ἀορὰ ὑὈοάΐοδ, δῇ ἃ το ἢ διδοῖ Ὁ166 ἰη ἔξοομα 
ΟἹ ἔδιο ᾿»ει:19.8οἰὰ4 ἴο ἔδθαδὲ ΟὨ ἔλι6 δἰδίη --- 0 Ὠδιίτο οὗ ἐδ 
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Υερ, 11. ΕΙΨΘΙΥ͂ οὔϑ ἴπαὶ δυνθδσοῖδ ὉΥ 
Ἡΐπι. [ἐ ἰδ Ἰἰκονν 86 σογγοοὶ, 85 ΓᾺΡ 88 [06 1Δ- 
ξυλκο ἴα Θοῃσεγπθα, ἰο οχρὶαἷη : ἰμαὲ δ θδγοὶ ἢ 
Ὁγῖθο κἴοχ, ἰδὲ ἰδ, οοηίδβϑ ἐμβθαιβοῖνοθ 88 κιἷϑ 
80) 6οῖ5, δη ὦ ΒΟΥ ἰμβοσηβοῖνοδ ἰο Ὀ6 δυο (ἸΒοο- 
ἀοτεὶ, Βα], Ηθηρσδίθηθον) ; Ὀὰὺϊ δοίι 8 }}Ὺ {μὲ 
ες οὐὐοαϊλ οι Ὁ]6 ἔγοιῃ ἰδ ἴδοι ἐμαὶ μιοαϊ θη πᾶ- 
(ἰοπβ ταὶ ἰνῦ ὙΟΥΥ͂ ἯὙ6]} σοῦ ὉΥ ἰδ6 Ἰϊΐθ οὗ (80 
κίος (ἀεπ. ᾿χὶϊ. 1δ), θαὶ δὴ ᾿δυδοὶ]ο οουἹὰ σοὶ 
ἀο ιδϊ12. 

ῬΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

1. [πὰ ἰδ στοοίοδὲ δδηἀΔοημπθηί, ἰπ ἐδ9 ἀ68ο0- 
ἰδϑἱιο πϊ]ογθδδ, ἱπ Ῥοσὶ] οὗ ὈΟΔΥ δηὰ Ἰἰἴἴ6, 189 
Ρίουβ Βοϊὰ ἔδϑὶ ἐμ εῖν οοππωπίοη ιοἱλ Οοὐ ἴῃ ζαϊι, 
δοὶ Ἰοπᾳ σοπδίδη  [ῸΓ 8 ΠΟΘ Θοπιρ]οὶθ γοαξίζα- 
ἔοι οὗ ἴι, ον αοἂ ἰδ ἐδὸ πἰχιοοὶ σοοά οὗ ({ἰνα 
Ρίουβ, διὰ 8 ἐλεὶγ ἀοἀ [6 ποῖ ΟὨΪΥ τηοτθ ργθοΐουθ 
18δὴ ἐΐε, Ὀαὶ ἴθ ᾿᾿κονἶ89 (ῃ}6 δοιγος οὗ 8] τοῦ 68} - 
τοϑοὶ δηὰ (Π 6 σγοωμπα οὗ ΘΥΘΡῪ ἀοἰΐνογδηοθ δηὰ 
δεὶρ. Ηθποο ἀοά, 28 ἐδὸ δϊαϊπᾳ οὈ)θοοὶ οἵ ἰπ ον 
ἰφοκίη Κ, 88 ν6]} δὲ ἰ86 ϑββϑθῇοθ οὗ βαϊνδίίοῃ, ἰ9 
(6 οοπδίδηὶ βυῦΐοοὶς οὗἩ ἰδΒοὶγ φιραϊαίίοη δά 
Ῥγαΐθε, ἰὼ τ ἰοἢ {(ΠῸῪ δηὰ (6 δίγοηροβὲ πουγίλ- 
δωπί δηὰ {))Ὸ βγοοί δὶ δη)ογαθοί ζ0Γ ἐμοὶ δου Ϊδ 

2. Το τεπιεπεόγαηοοα οὔ τ.6 Ὀϊοδαίηρα τι ἶοὶ (}}6 
Ρἷουδ ανὸ γοοοϊνοὰ ἰη ἐμθ δανείωματῳ οὗ (86 [,οτὰ, 
δδὰ {6 Ἰοοκίης ἴβογο ὀχρογϊ θηοϑα δά μαι δεὰ, 
ἴοῦ οΥθσ ἀθαροῦ ἰηϑί κοΐ το ἐμ9 ῬΟΥΤΘΡ δηὰ βἸΟΥΥ 
οἵ ἀοὰ, ποὶ υπΐξοαυθης Υ, ἴω ἐἰπθ 5 ὙΠ 6π ἐμ6 7 
ΔΙῸ (ἌΓ ἴγοι ἴ 6 δδῃοίιυσΥ, νἱϊπουΐ (πο ΟΝ ἢ 
ίδυϊς, αὐὦ ἴῃ αἰδίγοδδ οὗ ὈΟΟΥ͂ δηὰ οὗ βουϊ, ἷβ 
]ΟΙΘΏΕΠΥ αακοηθὰ ὉΥ {89 Ὀυτγηΐϊης ἰοησίησ ἴον 
σου ϑοϊδιίϊοῦ, δ8ϑ᾽ϑίδηοο δηὰ ἀο᾽] ἰνοσαῦσθ ἔγοιῃ αοἀ. 
δίασθ. Ββονγούον, ἰὸ 8 Θοηποοίοὦ πὶ [Π6 τδοοίζδ6- 
ὅοη οἵ ρτουίουβ Ὀθηθῆί(δ δἢ ἃ δϑϑἰϑίβϑῃ 68 ἤγοιῃ Θοά, 
ἷς ἀγδνβ 6 Βοὺ}] ἱπίο ἐπ: 9 Βρίβοσθ οὗὨ οορογίϊησ 
ἰλουσλίο διὰ δὲἰεεεεα ἐχρογίεποεε, δ ἃ ὀχοὶί98 ἱΐ ΘΥΘΏ 
ἀπείη ἰμ9 τἰπ|9 οἵὗὨ διυδοτγίης ἰο γίεαδωτο ἐπ Ῥτανεν 
δ γὸψ τπ ἰλαπζερσίσίησ, ἔτοιη πΐο ἢ δρδὶἢ 5.ΤΟΤ 8 
γεεϊσκαίίοη ἴἰο οἷ, οοηβάεπεα ἷἰὰῃὰ ἀο]ἑγογαποθ 
ἴτοαι (6 ΒδΔη45 οὗἩὩ (89 Θῃποιηΐεδ ἯὮΏΟ Ῥυγβὺθ [80 
Ῥίουδ ἴο {ποὶΓ ΟΥ̓ ἀθδίγυοίίου, δηὰ ἰδ0 οηϊαγρε- 
μιενί οὔ ἴὴ0 γΥἱον, 8ο ἐμαὶ ἰδ ΘιιΌΣδΟΟΘΒ 6.}} τ ῦο 
οοηΐεκδ Θοά. 

ΒΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ἧαο οδη 081} ὕροῦ αοἁ ἴῃ (89 τοὐδάόγπεεν 88 νγ0]}} 
88 ἷη Οοα᾽ δ ομδε, γοὶ ὙΘ ὮΔΥ͂Θ ΠΟ ΓΘΘΒΟη ἰὼ υ8- 
ἀεγταὶαθ (86 Ἰαύΐθν οὐ αἷγϑ ἰὶ ὑ}.--Ηο τῆο οδη- 
Ὀοὲὶ εἰ (6 ποῦ86 οὗ οἷ, ὩὨΔΥ γοὶ ἐλαηκιμδῳ 
Το ὉοΥ ἐμ δέσδοίπσε ἩΝΙΘΝ ἢ 9 ἧεὸ ὑπ γο τοὸ- 
οοἰτοά, 486 νὋ ϊ δ ()9 δοβεΐίε ἩὩὶο αοἀ ἢ85 ὃδ6- 
βιοσοὰ ὕ0Ρ5} δἷπι ὑὕσθδ.68.---Ὑ 5 (6 ργασα οὗ 
θοὰ πιοτὸ Ῥροοίΐουβ ἐδδῃὴῃ ἐΐ 3---Ἰο ργαίεο αοὰ ἰΒ 
Ὧ0 δωγάεπ, Ὀὰὶ ἃ »ίδαφωτγα ἴο [18}6 Ῥίου.--Ὑ10} 89 
Ρίουδ δογγοῖσ 8ἃΒ Ῥ6]Ϊ 85 ἰοῦ διιοιϊὰ βοῦυϑ ἰοὸ ἐ2- 
Ῥτεις ἰδ ἀσροπάεποο οἵ (οἷν 8Βο}]8 οὐ Θοὰ, δηὰ 
δὲ (6 δ8Π|0 (ἴπ|9 (0 ΤΟΏΘΘΥ {18 ΠΙΟΓΘ Βρίὶ γἰ(ιι8] 

Βορι ἀϊοετί αἰαὶ τότ 19 Ὀοέποοη ἔπ ἔπο δηϊτηδα, οἵ 
ταῖνον ἰουκλ Ὁροῦ 6 ὉΧΣ δα 8 6δ)4}} δῇ ἰηΐοσίου δροοὶρ  οῦ 
εκαὶ. Ἰηδερεῖ, {ποῖ Γ ΡΘησΏοΘ ἴο ἃ ΘΌΓΒΟΥΥ οὔδογυοσ ἰδ 

αἰτοῖϊϊον, {59 [δοϊκαὶ τΥδν τέ (ὩΣ οἵ 8 μαὶοζ οοὶοζ οἵ 
γοείουίοι τοῖα ἔπδὸ γοδάϊδλ ᾽ὰ μυ0."--ΟὉ. 4. Β,} 
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διὰ ἄδφοροσ. 1Τὴ9 ζοπσίησ Αἴϊοῦ αοὰἂ ἷἱπ ἐΐ 
τοιπάν, 18 ΟΧΡΓοβδίουϑ, δὰ ΘΟΠΒΟΘΏΘΏΟΘΑ.--- 
Τὸ γεΐεοί ροὺ οὐδ αΙἸΟΥΥ, ὈθοαεβίΒ δηὰ 
βυϊάδησοβ 8 ἃ. δα] υἱ Δ Ὺ οσουραίίΐοι, δηὰ δἱ {ἢ 9 
ΒΆΤΩΘ (ἰππη0 ἃ 5 ασὶ δ] γιθηϊῖ.--- πεῖ Δ}15. (89 
Βοδτὶ ρ8 8868 ΟΥ̓́ ἴπ6 τπηουίῃ, γοὶ [ῸΓ Βοῖῃθ ἴὸ 
δυουἸ διὶης οοπ μδίοη.--- Ποῖ ΠῈΣ τ τ ῬΘΑ πὶ ΟΥ̓, 
186 ἀ41}γ τηοτηΐης ΡῬΥΓΑΥοΣ οὗ ἴμ6 δηοϊοηί ΟΠ ΓΟΏ. 

Αὐυσυδβτινε: ϑὲ ποη ἱγαλετγίε, οτα, μὶ ἰγαλατίε. 
ΒΤΑΒΚΕ: Ττυθ {Ππ 8} Κ͵] 668 Βπ8 ἐϊ5 στουηὰ ἴῃ 

ἐδο ποατί, θυΐϊ ΘΣΡΓΘΒΒ68 ἰἰβοὶ ὉΥ ψοτγὰβ διά 
ΜΟΥ (5.---Αα Ὀοϊϊονίης δο0ὺ] θη δ 119 σγοδαιοδί ρ]68- 
δτο ἰΏ (80 οοηϑίἀογδιΐοι οὗ (6 νοτὰ οἵ Θοὰ, 
9506 ἐΐ 88 ᾿ἰΚον θα 4 σοηϑίδηιϊι ἰοηρίηςρ δἴϊουν ἰἰ. 
--Ἴογο 8 ΑΓΔ] τη ῬΓΟΥαἾ 8 ἴΏ 8 Π)8Ὲ ΟΥ̓́ΘΡ 
86 ἔραν οὗ αοἂ, (8 οατηαὶ ν}}}] ὍὈ6 (86 1688 Ὀθ- 
ἴογϑ 816 θρ, δῃὰ (0 ὥγϑί δί[οσ διὖνδκίη.---Η τ ὴῸ 
Ἰονθδ 1ΐ68 5 Βαϊοίι! ἰο αοἀ βδη ὦ τπϑὰ, δὰ χγυϊῃδ 
δἰ τηϑ 6] {ΠΟΥ ΘΌΥ. 

ἘπαΑνκαε: δι ἰδ 1, ἐδδὶ τοδὴ δ88 ἰ0 866 ]ς ΤΏ ΟΥῸ 
(δὴ ἐῖ8, ὑπῶὶ (6 ᾿οτὰ τδγ 6 εἷδ αοἀ, ννῖνο Ὁ6- 
αἰη8 189 ἰθῃ δοπιηδη ἀπ θη(8 ἐμι18: [τ 186 Τωογὰ, 
(Ὧν Οο4.---ΕἙ 8085 : Βοίίοτ 1086 ἃ ἰμουδαπῃά 1ἰγ68, 
(Δ οπ06 ΜῊ} πρὶν ἀϊθροηδο πῖν [ἢ 6 στγδοθ οὗ 
αοὐ.-- ΑΒνητ: Τὸ ᾿ἷνο τίου Οὐ ζγΥδοθ 18 
ἀδαι, ἰο ὍΘ Θἰογηδ}ν νιΐποαϊ αοὐ δ στασο ἰδ 
οἰογηδὶ ἀθδι}.-- - πόοιῦοκ : 189 Ὠοισοῦ οὗ ῬΤΔΥΘΥ 
ἀεροπᾶὰθ οα κηονίης Θοὐ 885 οὦν αοἀ.--Οὐὲν- 
ΤΗΣΕ: Ο ἰπαὶ τὸ αἰ κχἢϊ ἸοΥ ΤὮΓ66 ΓΠῚΏ 5 ΤΓΟΙΆ 
Ὀανὶα: Τὸ δτὶ οἵ ἀοίηῃς νὶιμουΐϊ ἃ ({ἶπρς πὶ ουὶ 
ραΐη, (86 ργΡοραγδίίΐοη δῃὰ 86 οἵ (ἴθ βι}}} ἤουΓΒ, 
119 Ὀ]οϑϑεα Ἶογ ἰῃ οοπιπιυπΐοη ἢ Οοὰ ἴῃ δβρὶῖθ 
οὗ δῖαθι, Βα κοσ, (δῖγτϑι, 8 Ἡ Π]ἸΘΥΏΘ88, δηχίοίγ, 
δηὰ πθ6α. 
[Ματτ ΗΣΝΕΥ: Οτδοΐουβ βουὺ]8 Ἰοοῖς ἀνῇ 

ὍΡΟΣ; (Π9 ποτγὶὰ νὶτἢ ἃ ΒΟΙΥ ἀϊβάαϊη, δὰ Ἰοοῖς υὉ 
ἰο αοὰ νῖι ὁ ΒΟΙΥ ἀοβῖγο. ---ἃ οἷοβοί ΠΥ ὈΘ 
ἰυτηοὰ ἰπῖο 6 1}{|10 Βαποί ΑΥΥ.---ΒΑΈΝΕΒ: Νο- 
ιΐης οδὴ ὍΘ ΙΏΟΤΘ ῬΓΟΡΟΣΡ ἰδ δὴ. αὶ ΟἿΣ 68 
(που μι 8, 88 γθ δἰ πὶς ἰηΐο απἷοῖ δ] 6, δϑδουϊὰ 
Ὀο οἵ Θοι;---οὐ Ηἰΐβ Ὀεοΐηκ, Ηἰβ οδασγδοῖοσ, ΗΒ 
ΤΩΡΓΟΥ͂, ΗΐΒ Ιονἱης- Κ᾽ 688; οὗ {π6 ἀδα) 8 οὗ 
Ηὶβ φγονίάθποθ, διὰ [06 τωδηϊ οϑιαιΐοῦ οὗ ΗΪ8 
ἔτδοο ἰοναγὰβ τ ἀυτίης ἰἢ6 ἀΔΥ; δηα ποι ηᾷ 
158 ὈθίίοΓ διίεὰ ἰο Θοηροβο (ῃ68 πηϊηὰ ἴο γεβί, δηά 
ἴο ἱπάποο υἱοί δηὰ ψοπιΐο δἰ δοσ, {8 {80 
οδἸαιη 688 οὗ δοὺ] ἢ ΟὮ δ.868 ἴγοῦι ἰ6 ἰ468 οὗ 
δὴ [ηδηΐϊο αοὰ, δΔηὰ ἔγομι σου βάρῃοθ ἰὼ Ηϊΐῃ.--- 
ΟΒΌΒΜΟΒΤΗ: ΕΥΘΡῪ ἀσνοιΐ 800} πρΐοῖ 88 
Ἰονρὰ ἰο 866 Θοἂὐ ἴῃ Ηἶβ δοιιβθ, ν1}} Ὀ6 γοίγοϑμβοα 
ὉΥ νυἱδίοῃβ οὗ Θοἂ ἰῃ ἰο τὶ ΘΓ 688 οἵὨ 58οϊϊιυὰθ, 
ΒΟΥΓΓΟῪ, ΒΟ μοθδ, δὰ ἀδαιὶ.-- -ρυΒοΚοΝ : Α 
ΘΔΡΥ Οἶιοθ δῃὰ 8 ἩΘΆΣΥ ΠοδΓΐ τῇδ κθὸ (Π| 0 ἈΓΘ- 
Β6ῃ06 οἵ αοὰ ἐπ  τοτγο ἀςδὶγδΪο : ἐζ (Πθγο Ὀ6 50- 
(πῆς Ὀοΐον δηὰ ποι δἰης πὶ ἰο ΘἰΘοΣ, ἰὰ ἰδ ἃ 
ἐμβουδθδηὰ τϑτοὶθϑ ἰμαὺ Ἧὸ ΤΟΥ ἰο0Κς Ὁρ διηὰ δηὰ 
4ἷὶΪ πὸ πϑοί. ---ΠᾺ1ἋᾺ} 0 8 ἄθαν, Ὀυϊ Θοὐ᾽Β Ἰονὸ ἰδ 
ἀφδρορ. Τὸ ἀν νὰ αοα ἰ5 Ὀοιίοσ ἰπδῃ Ἰ16 
δ 118 Ὀθ8ι.--- Ἦ Ποἢ 601} αἶνοβ 08 186 ΙΙΔΓΤΟΝ οὗ 
Ηἰε ἰονϑ, γγὸ πιιιδί ργοδϑηΐ ἴο Ηΐπ (ἢ) ΤΏΔΥΓΟΥ͂ οὗ 
ΟἿΣ ΠΟΑΤΙΒ.---οἾὐὸ 866 Ὀοδὶ 'π ἰ8) 6 ἀδεὶς ἱ τὸ 86 70 
860 Θοἀ Ἀ66ί.---Νί κι 18 Θοπροπίαὶ, ἰὼ 1158 5:16 69 
δηὰ ἀδγίηθδθ, (ο ἃ 8ο}} πο ΐϊοῦ που]ὰ Τογροῖ {μ6 
ΜΟΥ], δηὰ σχὶδο ἱπίο 8 εἰ κθσ ΒΡ 6Χ6.--Ο. Α. Β.] 
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ῬΒΑΙΜ ΧΊΓΤ. 

ΤΌ ἐλό ελίε 7 Αυειείαη, Α Ῥεαΐηι οὶ Δοιαυϊά, 

ἬΘΑΡ ΤΑΥ͂ νοῖοο, Ο αοά, ἰπ ΓΩΥ͂ ΡΓΆΥΘΡ: 
Ῥγθβοῦνο ΠΥ 1ἰ 6 ἔγοπι ἔϑαν οὗ ἴπ θῃθτΩΥ. 

2 ΗΙἀ6 πὸ ἴσοι {86 βοογοξ οουηβοὶ] οὗ {86 τ|ιοϊκοα 9 
Ετοιὰ {86 ᾿πϑυγγθοίοη οὗ 1.6 ΜΟΓΪζΘΥΒ οὗ ἱπΙΟ ΤΥ : 

8 ΥΥμο ψμοὺ ὑποὶν ἰοηρσθ ᾿ἰΚὸ ἃ βυοσγα, 
Απά Ὀοηά ἐλῤεὶν δοιυν ίο δἠνοοῖ ᾿ἈΘἷν ΔΥγονβ, δυοη, ΟΣ ΟΣ ἸΤΟΣᾺΒ : 

4 Τηδὺ (ΠΥ ΠΙΔΥ βῃοοΐ ἰη δϑοσγοῖ δ [η6 ροσίδοῦ: 
Βυ( Δ ΘΠΙΥ ἀο ὑΠΘΥ͂ διοού αὖ πἷπι, δῃα ἔδδν ποί. 

δ ΤὭΘΥ Θῃμοουγαρθο ὑποΠΊΒ6 [ 068 ἦπ 8 601} τηδίξοῦ : 
ΤῊΘΥ͂ ΘΟΙΏΠ.}6 ΟἵἉ ἰαΥί Πρ, ΒΏΔΓΕΒ ὈΣΙΨΙΥ ; 
ΤΒΘΥ͂ ΒΑΥ͂, Ὗ ΒΟ 8881} βθθ ἔμ 

6 ΤΉΘΥ͂ βοαγοῖὶ ουὖὐ ἱπιαυ 168 ς 
ΤΏΘΥ δοσοι 8} 8 αἰ] ροηΐ ΒαΑ ΓΟ ἢ : 
ΒοιΝ [80 ἱηνατα ἑλου 

7 Βυὶ αοἀ 5841] βῃοοὲ δἱ μοι 

Οὗ ΘΥΘΙΥ͂ ΟὨΘ οἵὁἉ ἔλέηι, πὰ 186 Ὠοδτί, θ ἄθ6Ρ. 

Ἡδ, δ ΔΓΓΟῪ : βυ 6 η]} 8}}8}1 (μον 6 πουπάοά, 
8 Εο {ΠΟΥ 888}} πηδῖκα {ποὶν οσῃ Τοηροθ ἴο 1811] ΡΟΣ ὑπ ΙΒ 68 : 

ΑΙΙ ὑπαὺ 866 (μη 8.8}} θθ αιὟΔΥ. 
9 Δῃά 8]] τχϑθῃ 888}} ἔδϑγ, 
Απά 8}}4}} ἀθοΐαγο (86 ψογῖ οὗ Οοᾶ: 
ΕἘῸΓ ΠΟΥ͂ 8141} τ ΊΒΟΙΥ ΘοηΒΙ ον οὗἉ μὲβ ἀοΐηρ, 

10 ΤῊ6 ἴϑουβ 851}4}} 
Ἀπ δῇ 

. ἘΧΈΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

ἴτ ΟΟΝΤΕΝΤΕ.--Οὐἷὴς ἴἰο ἐΐιθ δΌδβοησο οὗ Δ]} 
ἱδίοτῖοδὶ γοΐθγθησοθ, ὁ οδηηοὶ Βἰ819 ΔΗΥ͂ »ατίϊ- 
ουἶαν ἰἰταθ ἴῃ {86 116 οὗ Θανὶαὰ ἴον 18. δοϊαροϑὶ- 
ἰἰοα. ΤῈ6 Ῥβδίυ})β ψΐοὰ ὮΔΥΘ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠἷπς 
ἄσχυγοθ δηὰ ἔθαίῃγοϑ Ὀθοης ἰ0 ΥΟΥῪ ἀϊ δογοηΐ Ρ6- 
τἰοάβ. Τ7μο δἰμαιίοη οὗ (6 Τα] πηι δὲ 18 ομθ Ἡδϊοδ 
ἔγϑαιθηι σχϑσυγβ ἴῃ ἰμ9 Ἰἰίο οὗ αν. [πῃ Ϊ8- 
ταϑηϊδίίου ἴο αοἂ [6 ἱτρίοτεδ ῥτοίθοίϊοι δρδίπϑι 
ἃ ἱγοῦς οὗ νἱοκοά πιο ψ8ο ἰμτοδίθῃ εἶδ 1ἰ0, 
(τογϑβ. 1, 2), γβο βϑϑὶς ἴὸ ἀθδβίγου δίῃ, θδρϑοΐδὶ}ῦ 
ὉΥ 1}} τοροτί δηὰ οὐβόὺ βϑογεῖ ἀονίοοβ (νοσδ. 8, 
θ). Οἱ {ἐμῖ8 δοσουηὶ ἐμθ ᾿υάριηθηὶ οὗἩ αοά ν1]]} 
οὐογία κο ὑμθηὶ (ν6γ8. 7, 8), {896 Ἐπονίθαχο οἴ 
νν εἶσι νν ἢ}}] ΒΟΡΥΘ δ8 ἃ ἩΔΓΏΪΏκ [0 8}1} τηθῃ (ΥΟΓ. 
9), Ὀὰϊ ὙΠ} δίγοηριοη ἰδ 9 ζαϊ( οὗἉ (δ χα θοῦ, 
Ταϊοἱοἰαρ ἰΒοπ δηὰ ουοουταρίηρ ὑπ 6πιὶ. 

[διἐν. 1. 7͵ᾶν. 1. Σῃ ΤΥ Ἰαπιϑητδεοι .---ο- 
1ἰΐσϑοι: ““ΤῈ6Ὸ ὑκῆπ. ποπι. ΤΡ πιοϑηδ Ἰδτηθπίδ- 
(ἶοη, οορὶαἰπὲ, ποὶ πῃ Ββοιπᾶὰδ οὗ ραΐῃ, Ὀαυΐ ἴη 
ποτὰ οἵ ρμαΐη.᾽" 8.66 Ῥβ. Ἰν. 2. 

γεν. 3. ἙΊοῦΣ ἴ89 δϑοσοῖ ἰϑαβτθ οὗ τ 9 
υνἱοϊτοᾶ--ἴγοῖὰ ἴ86 τυπλυϊϊθοῦβ ᾿σοὴρ οὗ 

ΘΥἑ! ἄοοτα.--- 6] Σποἢ : “6 ἼἸΟ 8 {86 οἷ ΟΣ 
οἰΐᾳαο, ΤΊ. (89 ποία  οτονὰ." ΘΟ ΙΘ ἰσϑῃ8- 

Ἰαά ἴῃ 6 ΟΕ, δηα 884]] ἰσυδὲ ἰὴ Ηἷπι: 
[86 ἀρτῖρσῃῦ ἴῃ Ὠθαγὺ 8}184}] φ]ο γ. 

Ἰαίοβ ὙΌ 28 οοπερίγαον ; ἰῖ8 8 89 δοῆδο, Ὀαὲ ἱὲ 
8 Ὀοίον 0 ΘΠΙΡΙΟΥ̓͂ {9 ΟΓΘ ΈΠΟΓΑΪΙ ᾿ηϑϑηΐης οὗ 
(9 τον σοίουτίη ο δεσγόί ΘΟΏΥΘΟΓΒΘ ἰη ἰδθ ἰπἐϊ- 
ΤΩΔΟΥ͂ οὗ ἔγίοπ ἀβμΐρ οὰ (ἢ 6 ὁπ6 Βαηά, δῃά οὗ ἀο- 
Υἱδίη, Ρ᾽δη πίη, Ρἱοιἐΐης οὐ ἰδ οἶμοσ. 8460 8. 
ΧχΥ. ] 

γεγα. 8, 4. Το ἥκχυγοα οὗ {8686 γΟΥ80 85 δ8΄ΙῸ ἔβ.- 
γοσὶίθ οὔδδβ Μὶ 0 αν ἃ. ΕῸΡ [Π6 Θο ρασίβοι οὗ 
(Ὠρ ἰοηρυθ ἰο 8 58. δγογά, 860 88. }ϊϊ. 2 ; Ἰνϊϊ. 
4. Ἰἰχ. 7; ἴον ἰμδὲ οὗ ὈΣΓΠΓῈΡ ποσὰ ἰο δχοὰ δζι- 
ΤΟΝ, Ῥβ. Ἰν 1. ζ. Α6 ἐἰδ9 ΤΟΌΌΟΣΥ ἰυγκ8 ἰὴ ἷα 
δαυμπίβ (ῬΒ. χ. 8) οὐ {:0 ἈσμπίοΣ βδμοοὶβ ἔγοϊαηα {86 
(δὶοκοὶὲ δὲ (ἢ Ὀϊγτὰ (Ῥ6. χὶ. 2) 8ὸ {Π|6 Ὁ Ἰυτὶκς δηὰ 
ψοίοι Γ07 (ποῖ ΘρΡρογί πὶ ἴο δΒοοὶ ονὶ ἐπὶ» 
δἰ(οΡ τογὰβ. ὕπδθθῆ οὗ τὰθ ἢ {Π6Υ ἔοδτ ποῖ Θοὰ 
δηὰ Ηἰδ γοιτὶ δαϊνο γα διϊοο (8. }ν. 19).---Ο. Α. Β.] 

8». 11. γεσ. δ. ΤΟΥ δβίσϑη δε ἴοσ ἔβοσα- 
δοῖνθ5 8) ου ] τ α.---Ρόρον πο: 4 ΤΉΘΥ ΔΚ 
ΘΥΘΡΥ͂ ΤΠ ΘΔῺΒ ἰ0 δθουτο (δον ΟὈ)εοοί, {0110 ἐλ ὩΡ 
τοβοϊαιοἶγ.᾽᾽ ]1ὲ ἴ8 ὈοίίοΡ 0 υὐπὰἀοτβίαπα ἐμΐ8 οὗὨ 
(πεῖν ῥα ΟΥ Ῥυγροβο {πη οὗ ἰδ δἰιιοΓ τογιὶϑ 
Υ ἢ Οἢ (μον Βανο ΕΡοΐκοη.- ΠΟΥ οα]ουϊαῖθ ον 
ἴο ΙΔΥ δΒΏδΙΘΕ ᾿σἰνὶγ.-- - 6} ΘΔΡΟΙΌΪΙΥ 50 οὐοῦ 
680} ρματί οἴ μο ρἷαπ, ἐμαὶ ΠΟΥ τη κο ἰΐ Ββιισοοδϑ- 
ἴα] ἰῃ 8}} 118 ρατίβ. Απὰ βδ]}} {8 18 ἱπ δοϑοτοί. 
Νοῆο δυϊ ἰδ σομΒΡΊ ΓΛ ΟΥΒ ἅτ ΑῆΤΘ οὗἁ (ἢ 6586 
ΒΠΔΙ68.--ῬΏΘΥ 56 Υ, τ 688]} Ἰοοἷς εἴ [στη ὃ 
--,ΤΙο αυσοίίοη ἰ8 ἱπιογργοιθὰ ὙοῪ αἰ ΓΘ ΕΥ. 



ῬΒΑΙΜΟΊΣΙΨΤ. 871 

βοπιθ ΣΟ ἐΐ:6 Ῥτοποῦη “ποτα "ἢ ἰο ἐπ ΒΏΔΓΟΒ 
ἰοεϊὰ τῖιΒ 80 τους σατο δηὰ ογδαῖ ἰπδὲ {Ππ6 Υ οδἢ 
ΘΟ ἀΘΠΟΠΥ͂ δϑὶς 10 8}}8}} ἀἴβϑοοῦον ἐμοπι; Ὀαΐ (Π6 
αϑαίοσν οὗ τοῦτ. 4ς διὰ Ῥββ. χ. 11], 18; Ἰἰχ. 8; 
χοὶν. Ἴ, ἴανουϑ (δ 1Ἰάδα (παν ὑΠ6Υ (μΐηἸς ἐμὲ αοἀ 
ἄοεβ ποῖ ΟΌΒΟΣΥΘ ΟΥ ΟΒΓΣΘ [ὉΓ ὑπο ὶν δοίϊοη8. βουηθ 
ἰδίοσρτοίοσβ ἰμβθ σορβατγὰ {10 αυθδδίξοη 88 ἐμαϊγεοί 
(Β να! ὰ, εἰ σβοῃ, Μδυτονρ, ΟἸβι., ῬΘΓΟΎΠΘ, εἶ 
αἰ), ἐδ 9 Ῥτοπουῃ “{π6πὶ᾽ τοΐογτίης ἰο {89 ονἱὶ 
ἄοετβ ἐβοιαβοῖσοβ. Βαὶ ἰὑ 8 Ὀοίίον ἴἰο τοῖον ([}6 
Ῥτοηουπ ἴο 89 ““ΒΏΒΓΟΒ᾽" 88 ἴϊο οὐ͵οοὶ οἵ Οοὐ᾽Β 
οὐδοσυαιϊίΐοη. ἸΤμοΥ μϊηἸς (δι αοἀ ἀο068 ποὺ ΘΆ ΓΘ 
ἴον ἰο, ἀο68 ποῖ οΌθογγυο ἰἰ 6, τὺ} ποὶ δἰἰοπὰ 
ἰο θῶ, οὐ ἱπίογίεσο τ ἱἢ {Ἰθ.λ.---Ο, Α. Β.] 

γεν.6. ΤΟΥ Βανϑ οοσηρϑῖϑᾶ ἴθ οοι- 
εἰνοᾶ Ρ]8}.---ΠῸ (ἢ6 ἐδοί. τεσ. ὩΘΩ ν ὨἰοΘἢ 

6Δἢ ΟὨΪΥ ὃ 1. ρἷαυν. ρΡοτί., τὸ πυυδὲ ἴῃ αἰτοοί ἀΪ8- 
ΘΟ Χ89 τ ϊπὶς ον πον οἵ ἐμ ρίουϑ: ἮΘ δτοὸ δηϊδιοά, 
ἦξ 16 81}} οὐϑὺ τυ ἱτἢ ᾽8, (Πα 15 ἰ0 Β8Υ ς- ψνὸ ΒΓΘ ]οδβί 
αἰϊποαὶ 6 σα 5 Βοὶρ (ὅ. Η. ΜΙοϊι.), οὗ οὗ 89 ὑπ- 
οὐϊγ: τὸ ἰανθ ἰξ χοδὰγ (είος, Βοβθοη ον, 
Ἥοι6), νν9 δῖὸ χοδὰγν (Ἐνναϊὰ, Κὔϑιθν, Ηἰιεὶς), 

ψὶ [η6 οομ τ γϑὰ Ρἴδη, οὐ ᾿ἰμενῖβο: (Π9 ῥἷαιι 18 
οοηἰγῖγοα (0)90 Ῥοεῖί6), ὦ ᾿μουρσὰύ ουὐ ρῥδπ! 
ΜΠΡΕΕΤ.): ἐποσμδὲβ ν 6 }} (βου κῦ οὐ} (Ηἰ 2] 6). 

ΘΓῸ 8 ΠΟΙ ΒΙΏΖ, μόνονοσ, ἰο ἱμάϊοαίθ ὦ ἀϊτγθϑοῖ 
ἀϊδοουτθο Εἰ (9, δηὰ ἰξ ψουϊὰ ἀϊδίαγ 186 σοη- 
ἰοχι. Ἧο τηυϑὲ ἱμογοίογο οἰιπον οογγθοῦ ὈΥ 1132) 

ἰδο 8. ρέων. ρεηζ. (Αθδπ στα, ΚΙπιομὶ), οὐ Ὁ 
Κι, ᾿υΐμ9Σ:) ὙΠῸ δὴν ΜΒ3. οὐἀϊί(ίοηδ, διὰ 

ἱεσργοίο 8. 9 αἴ βυΐϊΐβ [9 Β6Ώ86 ὙΘΡΥ͂ 
Ὅγ0]} -- (Π6Υ Βατθ δἰ ἀοη, Ὀὰὶ μΒ88 ποῦ βυϑοϊοηὶ 
οτἰἰοαὶ ουϊ ἀθῃ69.---ἰ ΏΘ9ΘΡ.---Τ)9 Βοατί, ὑμ6 ἴῃ- 
ἘΘΥ ἸΩΔΝ 8 ἀθ6Ρ 8δΣ8 “1:6 ΒΟΌΣΟΘ οὗὨ (18 ρ΄δη,᾽" δΔ8 
ἐ!9 ““ἰηνὶ δὶ Ὁ] 6 ον -δΡῸΡ οὗ [μ6 οΥ]]᾽᾽ ἩΠισοἢ 18 
ΔΟῊ Ῥγοραγοὰ. 1ὲὺ 18 1|Κ δὴ “"ΔΌΥΘΒ οὗ ἀδτὶκ 
ἸηγδίΘΥῪ δηὰ Ὀτοούϊηῃᾳ νἱοομθ 885, (Ἡ αρ[6]4)]. 

ϑιν. 111. ὕογβ. ἴ, 8... ὥοιῖ Θοᾶ ΟὖῷΔἱ] βῃοοῖ 
[οτ: 81 δστοῖ--δυδάᾶθ1}1ν---Ἶ 656 810 
τοὶ τουπηᾶδσ. ΒΘ. το ονοσί σον, ον σ 
τιδαλδοῖνθ6---ἰ Θὲ, ἴοηβα6.---ἰὴ τοῦ. 8 α {10 
Ῥγοδοηὶ ἰοχὺ βυοτβ ἔγοπι ᾿μϑυ ροΓ8Ὁ]9 αἰ Β᾽ συ ἴ68, 
πο ψ ἢ ἴοχοθα ἰπι ἀυργοι δι οὴβ Βαραὰϊγ δθοσὰ 
ἰοἸογα Ὁ}]9 Β0η86, Ἰοανί πὶ ΠΟ (18 δηὰ πὸ (δαί 
ἴοτπι απηοἰϊσο. [11 18 [86 δαδβίϑδί ἴἰο γοζασὰ (89 
π|1016 ΠΙΔΠΠΟΡ οὗ οχργοβϑίοη δή Ὀγόκο ἴῃ ὈΟΪᾺ 
ΥΈΓΒ6Β, δη ἰ0 Τοπ 6 Γ 1}16 οἰ αΓαὶ οὗἩ [8.9 νοῦ ἴὉῸΓ 
ἰλ6 589 οὗ οἰἴθυμθ885 ποῖ ὈΥ “ἀπο γ,᾽ Ὀὰὲ ὉΥ͂ δ 
ἰδάοεβηΐ! 6 δυ 7εοὺ {πιαπ σίὥγίζέ δε) διὰ ἴοσ (89 
ΒΔ ΓΟΔΒΟΩ (0 σδηρθ ἴμ0 βίης. θυ χ “ μἷτα,᾽ 
Ἡδιοῖ ἀοβίσηαίοβ 6 ΘΏΘΠΙΥ ΟΟἸ] οἰ γον, ἰῃῖο 
40 6γ,᾿ ἴῃ δοοογάδησα νι ἐῃ9 8θη86θ. Τδυ8 
6 ᾿που αὶ 15 χα ργοβϑϑοά (Πδὲ {ποὲν 141}} 18 οσοα- 
δἰου δὰ ὮῪῚ ροόοψοτβ, Ἰοῖν υπαοιογταϊποα γοὶ βυ]θοί 
ἴο αοἄ, ν Ὁ }}8ῖ δ (ἢ. Βαπιθ ἰΐπιο ἐμοὶ ἰοπρασ, [86 
ἰπείσαπηοπὶ [0 ἱπ]υτίπς Οὐ ΒΘ Υ τλ6η, Ὀγίη δ οἢ ἐμ9 
δυδεπιοηΐ ἰο ἐμοὶ ον συΐϊη, βοιηοτνίαῦ ἐπι 
Βπεϊά, Ηφηρπί., ο] ἰ280}..--ἰΓ 41} ἐμδὲ Ἰοοῖς 
Ὄρος ΤΠ 6 πὶ δ αἶςθ 89 μΘ8ᾶ. ---ΡΟΡΟΝῺΘ: “ ΕῸΡ 
ἰδία πιοδῃΐηξ οὗ (πὸ γογὉ σοὰρ. Φεν. χυϊὶ, 16; 
ΣΙ. 27; ἔον 89 ζοβίῃαγθ, 88 οπϑ οἵ τολ] οἱ ουβ 
(ἰθρὰ ἴα Ἰοοϊκίπρ ἀροῦ δυβονγίηρ, εἰς. 8.66 Ἀϑ. 
Χχὶ!, 7.) 80. Ηαυρίεϊὰ δηὰ ὈοϊἰΣ5ο6}. Βυὶ Επναϊὰ 
τ ΤΙΝ Ραμ δδίὶθ 4:6 αιτραγ, 88 Α. Υ7.--Ὁ. 

γεν. 9. Απᾶ 411] τῖϑὲ 5881} {68:.--- ΜΔ 
οοὐᾷ. δηα οαἰιΐοπα χοδὰ ἰπδίθα οἵ ΣὙ (ἐλαί 
“α) ἸΔΔ (δοὰ 8}}8}1 βοὸ 1.).--ἰ δᾶ πἢ- 

ἀοτεϊδιη ἅ ἘΠῚ υσοσὶς.-- -ΤῊὴὸ 1 18 ἰποονυθοῦ 
τοπὰοτοὰ “70 ἴῃ (μ9 Α. Υ, 786 οἰδιδεβ ΠῚ 
8}} ῥωῤώκῳν 0] οί ὁπ ὑροὶ ἰδ 6 οἴματ. ““ ΤΆΘΥ 
ὯΟ ἰοῦ ΘΓ [0011 8}}} δϑογὶο ἰὑ ἴ0 Τ᾿ γ9 ἴδ η06 ΟΓΥ 
απ ΔΡΘΠΟΥ,᾽ (Δ]ΙΟΧδη 61). 

γον. 10. Ἐοζαβο δοοὶς ἐμ ἘΠῚ πὶ .-.--ΤῊνἷα 16 ἐδ 9 
Ὁ588] Οχργθββίοῃ [ὉΓ βϑεϊκίῃρ 8.6] 9. δηἀ ρῥχοίϑο- 
ἴοι ἴῃ αοἀ. 866 8. Ἰχὶ!, 7.---ΑΟ, Α. Β.] 

ΘΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΈΠΟΑΙ, 

1. Τὸ νἱοκοὰ τὸ ποῖ μοῖροὰ Ὁ ἐποὶν ογϑῆϊ, 
Ῥονοῦ, δηὰ νι οκϑάνοθθ. ΤΟΥ͂ ΠΏΔῪ [ὉΓ ἃ {ἰτ9 
ἀο 186 ρΡίουβ το μδτπι, σαι89 ἔμ οτὰ στοαί ρδίῃ, 
δχίογί Ἰαπιθπίδιΐοη πὰ δ ρυϊης. Βυΐ σι Βθη (ἘΘΥ͂ 
ἰδ Θη ΓΘ Υ οοτηρ]οίοὰ {οἷν 8:8 δπλοηρ ἐπ την 
Βοῖνϑϑ, δηὰ βδίιον {μοι βοῖνθα ὑμαῦ ΠΘΥ ΘΓΘ ὩΘΟΡ 
ὑποὶν οηὰ, ἐ9 γμάσπιοεπί 97 αοα ογογίδιθϑ ἰἤθπι 
δηὰ ἀοδίγουβ ἰμθπὶ ὃν πιεαπϑ οΓ ἰλεὶγ οιση Ὀἷδη8. 
Εσον (86 βοαγοῖον οὐ Ὠϑαγίβ, δίῃςο Ηθ Ἰοοὶβ ἰηΐο 
μ6 ἀρρίλε οὗ ἰμο ποδγί, Κποῖνθ τμαί 18 δου τὶ νοα 
νἱΐη ἐμ6 τηδη (76 Γ. χυΎϊ, 9 5ᾳ.), διὰ {π6 Ηοὶγ 
080 οὔ [8Γ860] Ὀγίημχβ (Π9 φίαπε ο7 {λὲ εοἱοκχεά ἰο 
Ὡϑυρθί. 

2. αοά οδυδε8 Ηἰβ τίχβίθουβ χουθγηθαὶ 
δΙΠΟΏ ΠΙΘ ἰ0 ὨὈΘοΟΙΠ6 ἤποισπ, δα ἔῃ Τρ Κο 8 
ΗΪΐ58 7μᾶγπιεπίθ ἰο Ὀδοοιλθ ὀίεδείπσα, πὰ ἰμδαὶ Ηθ 
ΤῊ ΒΙκο5 ἰμ6 πὶ ἰο ὈΘθ Ρετγοοὶνοὰ ἰο (6 ἐέγγοῦ οὗ (9 
νι οἰκο, ἐο (}}9 τοατηπίὶπρ οἵὗἁ 4}} πιθῃ, ἴο {16 γον οὗ 
81 (λὸ ρει, το Δ΄ σοπῃογίο ἴῃ (μοῖν ΔΗ] ϊ6- 
(1ο0η8, ΘΒρΘοΙ ΔΙ ὈΥ (80 δχρογίοποο ἰῃδὶ Θοά᾽ 5 
δυὰᾳιηθηὶ οὐοῦ μ6 νιοϊοὰ 18. {16 αεἰέυεγαποα οἴ 
89 Ρίοιιδβ. Τ 18 ῬΥΘΒΟΓΥΘΒ {Π 6 πὶ ὕγοπι ἀθβραὶν ἴῃ 
{δμοὶγν Ἰδιηοηίδίίοι; δηἃ βίγοι ί μθη8 ἐπ θη ϑδυχἱὰδί 
ἀδηκογδ ἰῃ ἐμοὶν δι ἴω ΘΟ 5 αβεϊβίδῃησο, δηὰ 
ΘῃσοῦτγΑροΒ (ἢ θπὶ ἰ0 ᾿πηρ]ογὰ ἱΐ, 80 ἰδὲ {Π 07 ΣΩΔΥ͂ 
ΕἸΟΣΥ ἴω ἐμοῖς σνγδοΐουβ οδοπαϊἰίοη ἱπ Θοά, 

ἩΟΜΙΣΕΤΙΟΑῚΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῈΘ θᾶττον ἴδ9 τίοϊκοα βοὴ ἰὸ Ὅ6 ἰο ἐδποὶρ 
ἐπάν, (ἢ ΠΘΆΤΘΡ 8ΓΘ ὑἰι 6 [0 (μι 6 1} γυΐη.---ἼὙὯΒο μἱ- 
ΟὟΒ Δ Υ6 Οἵ 6ἢ οσοδβίοῃΒ (0 ἠαηιοπέ, γϑὶ ΠΟΥΘΣ ΣΘ8- 
ΒΟ [Ὁ ἀεδραὶν, Ὀμὺ ΔΙΑΥΒ σδυδθ [70 φσγαψεγ, 
»ταΐδε, δῃὰ γεβεοίίοη.---- ΜΔῸΥ ἃ ἀερίλ οἵ ἴἰο Βεαγὶ 
8 8 αὖψδ8 οὗ ν1οἰςΘἢ688.---αοὐ αεἰϊυεγε (6 Ρἱ- 
οὐδ Δ]. Ηο 7μάσεα ἰμ 6 νυϊοϊκοά..-- δι Οοα ἄοεε 
Βδοι]ὰ Ὁθ οὐδεγυεά δἀηὰ ἀεοίατεά.---Τοὸ Ὀγίηρς (89 
«ἰαπαεγε ἰο Ἀοποτ, ἰο ἀοίοδιὶ (6 φρίαπδ οἵ {9 
τνὶοκοᾶ, ἰο ἀοθίγου (Π 9 ὠπροάϊν ὉΥ 1.16] ο ν68- 
ΡοπΒ---ἰὶθ 18 ἃ χιαἰίον οὔ Ὀ᾿᾽ υἱ πὸ τὶ β ΘΟΌΒΗ 688. ---ο 
ΤῸ ἀπροά!Υ ἰγιδὶ ἴῃ (86 δέογέον ΟΥ̓ {μ6ῖγ ΡἾδη8, 
{μ9 Ρίουδ ἰπ (119 οπιπίδοίενέ δὰ γμδὲ Θοα.---Φὰρ- 
Ἰηθη8 8΄Θ ἴ0πη9 π᾿ οοπιίπρ, Ὀὰΐ ἐμ 60 Ὀγθακ ζοσίὰ 
δυὐάεμῖν δηα ἀεδοϊεϊυεἶψ. 

ΒτΑΒΚα: ΤῸ ΡὈΡῸῪ [ὉΓ ἃ ρβτδοίουβ Βεαγίῃης ἐδ 
Αἰ ΥΒ (89 θοαὶ ποΐης οὗἩἨ δὰ ΔοοορίΔ Ὁ]6 Ῥσγαγοῦ.-- 
[οὶ υΒ 89 Σῃογθ μεϑὰ (ὁ οὐν ἰοηβιιθ8, ΟΡ οὐ 
οὶ ΟΥ ΟῸΘ ἀοροπὰ ὕροὴ ψΒοίδοῦ ΜΓ π86 ἐξ 
δυῖιὶ ΟΥ̓ ταΐβ089 ἰἰ.----ΟὨ}ἀ}Κὸ ἰσαβὶ ἰὼ αοὰ, δὰ 
ϑρί γι ι}8]1 70 ᾽ῃ ἀοἀ δγτὸ σοπμθοίβθα οἱοβϑὶν ἰοχο- 
ἔμ ν; ἴοῦ ὈΟΙὰ δΡΘ 89 χϑβϑυ}8 οὗἩ ἃ ᾿υδι γί ς 
ζαϊι ἢ. 

Επανκε: Τὸ ὅς Ἰοανο8 τηυβὶ ὃ6 γομηογοά ἐμ δὲ 
ἯΘ ΙΩΔῪ ΚΠΟΥ͂ ΟἿΤ 8.18π|0 δῃὰ πακϑάηοββ Ὀοθίοτθ 
αοἀ᾽ 5 ίδο9.---ΕΒΙΒΟΗ : Οοα᾽Β ΔΥΥΟΥΒ Βαυο α αἱ- 
ζογϑηὶ οἴἶοοί ἔτομι ἐμ 060 το τηθη δῃοοί.---Τ Ηο- 
τῦοκ: 1 τὸ σοϊοΐοο θη αἀοα᾽ δ Ββδηὰ Ὀδδαῖβ ἐῃ9 
Ὁπγχπίθουδβ ἰο (ἢ 9 σγουηά, γγ Βαγθ [ο (616 σοοὰ 
ΘΔ ἰοδὲ γ76 Ταΐῃ 516 ὉΠ ΒΟΙΥ ἢτθ νι ἰτἢ {116 ΒΟΥ. --- 
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Τλυῦυβε: Τῆς τυΐὰ οὗ ἰπ9 ἱπποσοηὶ νου]ϊὰ ὃ6 αἸ1ο- 
οι μον ἀηδυοὶ ἀΔ Ὁ]6 1 {8.9 ΟὨἸΥ͂ Βοδτοῖ δ Ρ οὔ μδαγὶβ 
ἀϊὰ ποὺ Ἰοοῖς Ὡροῦ ἐμθῦι πὰ ἱπίογίοτο.---αοἀ᾽ β 
ιδηὰ ἰυάρσοθ {19 Ὁ ΖΟΟΙΥ͂ Βοπηοί πη 8 ὉΥ {πον ονἢ 
μιδηὰ.---ὈΙΚΌΒΙΟΗ: ΑἹ] [89 Ὀδίι165 οὗἩἨ δρὶ γἰ 8 δγθ 
αὶ νογὰβ ; οὐθὴ (89 Ὑἱ]οϊκοὰ ἄρῃ! ΤρΟΒΕ}} πῖι8 
ἐμοῖν νογάβ. 

[Μᾶλττὸ ΗΈΝΕΥ : [0 6 Ὀδὰ 9 ἀο δὴ 11 ἐμπίηρ, 
Ὁυΐϊ τοΥδΒ9 0 Θῃησουγαζο ΟΌΥΒοΪγοΒ δηὰ οὔθ 8ῆ- 

ΨΦυάρταθοί, Ρυ πη πθηΐ, ταὶ, ἀτὸ δἀδρίο δηάᾷ 
ἀεδίζαθα ἰο τὴ κθ ἃ ἀθθρ ἱτιργοδίοῃ οὐ πυϑηϊὶπα, 
θα ἐμἷ8 ῥυϊηοὶρὶθ (δ 9 84] φρυπὶβχθηὶ οὗ ἐ[19 
νἱοκοὰ Μ}}} πιδίκο ἃ ἀθθρ δῃιὶ βε]ιία ΥΥ ἐπ ρτ 5810} 
ὁ (6 ἀπίνο το μυγένεγ.---- ΘΡΙΒΟΈΟΝ : {188 χοοὰ 
ὑίης ἰο Θοηαυον τη] ϊοΐουβ ἴ068, Ὀὰϊ 6 ὈΘΊΟΓ 
ἐδίης 585.1}} ἐο Ὀθ δογεθηϑὰ ἔγοπι Δ]} οοηϑδίοὶ νι ἢ 
ἰὨθ, ὉΥ Ὀθΐης μπἰάάοη ἔγοπι ἰδ βιγί [0.--- 9 
τ χίοουδβ Ὡοοὰ ποὲ Ἰοδτῃ 1ῃ9 δεὶβ οὗ βοϊ-ἀϑίϑησθ 

οἶμον ἴῃ ἰδ; μα ἰ8 ἀοίΐηρς (6 ἀον:}}5 πους ΤῸΓ  ΟΥ οἵ αἰἰδοῖς, ὑποῖῦ δυθηκουνθδὶ ἰδ ἰῃ ὈοΙοΣ πδηὰδ 
μἷπι.--- ΗΔ ΙΓ ἐἰδ6 Ῥαΐηβ ὑἐμβαὶ ΙΠΔΏΥ ἰδῖκο ἰο ἀδίγη ἰ ἐμ δὴ ἐπ οἷν οὐσιι.--Ο. Α. Β.] 
ἰδ οὶν βου τουϊὰ βΒοΣγο ἰο Βδ Υο ἐμ 6 1).---ΒΔΒΝΕΒ: 

ῬΒΑΙΜ [ΧΥὄ. 

70 ἐδο οὐ" Αωοίοίαπ, Α Ῥιαΐπε απᾶ βοησ ῳ' Δανία. 

Ῥγαῖβδο ψαϊζοι ἢ ὸγ (ῃθ6, Ο Οοά, ἱη ΖΙοη : 
Αμπά υπῖο {{Ππ66 88}} (Π6 γοῪ Ὀ6 ρουϊοσιαθά. 

2 Ο δου ἰδδὺ μοαγοβί ὈΥΑΥ͂ΘΥ, 
Τηϊο δθ6 5}14}} 4}} Ηϑϑἢ δοιηθ. 

8 Ἄς ῬΓΘΥΘΙΪ ἀραϊπδῦ ΤΩ : 
448 10Υ οὐν ὑγϑηβρυθβδίοηθ, ὑμοὺ Β8410 ρτρο {πο πὶ ΔΎΔΥ. 

4 Β]εββοὰ ὁ ἐλδ πιαπὶ ιοῆοτα ἴμοὰ σμοοθοβί, απ οδυδοδὺ ἕο Δρρσοβδοῖι ὠπίο ἐἦδα, ἰδαξ Ὦθ 
ΤΑΥ͂ ἀπ 76}} ἴῃ {ΠΥ σουΓίϑ: 

9 888}} θὸ βαι (βῆ θα τῖθι [6 σοοάῃθ88 οὗ (ΠΥ Βουδβθ, ευόη, οὗἁ [ΒΥ ΒΟΙΥ ἰθιιρ]6. 

δ Βῳ ὑοττῖῦ]ο [ΐηρβ ἴῃ στρ ὐθοῦθηδεβ 110 ἰδοὺ ΘΏβηγοῦ υ8, Ο αοά οὗ οὖν βαϊ νσδίΐοι ; 
ἦὧο ατὶ ἴῃ6 οομῆάσηοο οὗ 811] ἰδ6 δηᾶβ οὐ {86 δασί!, δῃά οὗ ἔβοὰ ἰδὲ ἃτο δίδν οἱ 
ὡροη, ἴῃ Β68 : 

6 ὙΜΙοΣ ὈΥ δΐβ βίγσθηρίῃ βού ἔλϑί {86 τιοιμηὐδίη8 ; 
Βεῖπρ κἰτάρα τὶ ΡΟΥΟΥ : 

7 ὙΥΒΙοῦ 8016 0 ἢ} [86 ποῖβο οὗἨ [Π6 5688, (86 ποῖδο οὗ ὑμοὶῦ τγανοα, 
Απά 186 ἰυπλ0}0 οὗ [16 ῬΘΟΡΪΘ6. 

8 ὙΠΟΥ 4180 ἐμαὶ ἀν6}] ἴῃ {π6 υἱἱοτταλοδὺ ραγίβ ΔΘ δἰγαϊ ἃ δὖ (ΠΥ ὑο 618 : 
Τμοῦ τραἰκοδί (δ ουἱροίηρβ οὗ (λ6 πιογηΐηρ δηὰ ϑνοπίηρ (0 Γο)οΐοθ. 

9 Τῇου νἱϑιῥοδὶ {86 Θαγί, 8δηα ταίογοβί ἴΐ : 
Τῆου ΚΥΘΔΕΥ δητ μοί ἱΐ 
ΜΥΊ (86 τῖνοῦ οὗ αοἀ τοὐλϊοΐ, ᾽6 1] οὗὨἨΤαΐο Ὁ: 

. Ὑ8οὰ ρτορδγοδὺ ἔπθπὶ οοτῃ, θη βου μαβὶ βὸ ρσονϊ θὰ ἴον ἴδ, 
10 Του παίθγοβι {80 τἱάροθ ὑμϑγθοῦ δϑυμάδηι!γ : δου βούι]εβὺ [80 ἔΌΣΤΟΥΒ {πο Σθοῦ: 

Του τηδἰκοϑὶ ἰἰ βοῖῦ ΜΠ ΒΒΟΎΤΟΓ : 
μοῦ Ὀ]οββοθὺ (δ βργϊηρίην ἱμογοοῖ 

11 Τδοῦ οτοπηοεὶ {80 γον τ] (ὮΥ ζοοη688 ; 
Αμπὰ [ΠΥ ῥδί}8 ἀτῸΡ ἴδίμποββ. 

12 Τμον ἀγὸ κβμα (86 ρΡαϑίιγοβ οὗ [9 τ] ΔοΟΓΏΘΘΘ : 
0016 ἢ Αμὰα {δ9 118 τοὐοῖϊθθ οῃ ΘΥΘΥΥ͂ βιἀ6. 

18 ΤΠΘ Ρδδίαγοβ δγὸ οἰοίμοα σι} Ηοοῖκ ; 
ΤΏ νΔ]|16 78 8190 δ΄Θ οονογοά οὐϑῦ ὙΠ} ΟΟΤΏ ; 
ΤΟΥ δδουΐ [ὉΓ [0γ, [ΒΟΥ 8180 βἷηγ. 
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ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΣΙ, 

͵ἴτ8 ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΧΡΟΒΙΤΙ͂ΟΝ.---Ἴ 9 Ῥβαὶ 
νοχίηθϑ τ ῖτἢ (80 Βοϊοη ἀφοϊαταιίου, (δ δὶ (πη κ8- 
εἰνίηκ ἴ6 ἀυο ἰπ Ζιοη ἰο ἐβ9 αοἀ ψδο Βεδιοί 
ῬΓΒΥΟΓ, δηὰ ἐϊιδὶ 4}} 868} ἀγανσοῖ αὶ πον Ηΐῃ ἴῃ 
ῬΓδγΟΥ (τετθ. 1, 3), (880 10 8 ἰσὰθ πυιϊβάοοάβ μδὰ 
ἐλϊαεὰ ρονγοῦ οὐονῦ (16 σοηρτραδίίου, ἩΒίοδ 18 
ΠΟ εὨξακοά ἴῃ ργαάγογ, θυ αοα οονοτγοὰ {}6π|, 
(τον. 8), 80 ὑδωὶ {ΠῸ} ἢον ἰδδίθ (89 δε] ναί οη οὔ 
ἰΒοδὸ γγῇο οδὰ ἀτανν ποῦ ἰο Θοἀ ἰῃ Ηἰδ ἰδθαιρΪθ9, 
(τον. 4), {1ὸ Θοἀ οἵ βιγεηρί, σι ῆὸ Γυΐϊοα ἢ π8- 
ἴατο δηὰ ἴῃ ᾿ἰβίογυυ, οχοϊιης [ὃ Δ. δὰ ΘΟ ἤ 6 ῃ 06 
ἐν βν: ὅ-8), αηὰ νῖιο ΠΟῪ δζαΐῃ 88 Ὀϊθδδοὰ (δ6 
πὰ ψῖι Γγυοι γί ταὶ (Υ .8. 9, 10) διὰ "88 

δὐοτηεὰ ἰὶ τὶιἢ τ[Π6 δί χῃ8 οὗ ἃ βορὰ γθ87, δ0 ἐμαὶ 
81} πιῶ διουὶΐ ἴον 70γΥ (γοτδ. 1]1-18). Τμο χεῖδ- 
ΤΟΏΘ6Θ ἴο (Π9 ὀέεεδίησε 97 ἰδλε λατυδδί 18 80 τηδηϊΐο5ι 
ἐμαὶ {π6 Ῥβϑδὶ πη ὮΔΥ ὈΘ τοχϑγἀοἀ 88 8 Ῥγάγοῦ οὗ 
ἰλαπχεσίοϊησ ἴον (θτι, ἩΒοίΟΣ τι σϑέδγοποο (0 
(86 δΔρρῃγοδοβίης δαγυοδοὶ (Ηδηκδὶ.) οὐ, οπθ ᾿υδί 
βοϊδμ!εα (Ηἰι: 5). Βυΐ {πότ δ 0 οὐἱάθποθ οὗ ἃ 
Ῥτγδυΐοῦδ βοδγοῖυ βαοῖι 845 ἐπα ἔδιιΐηθ οδυδοὰ ὈΥῪ 
9 Ὀϊοοά- κυ 685 οὗἨ βαυϊ, 1 βδπι χχὶ. (ΥΧο- 
Βεοδ, 7. Ὁ. Μῆῖ68..), ΟΥ 8 ατοδί ἀγουρμὺ (ΑΌοη 
Ἑεγα, Εν, δὰ πιοδί ἱμπίογργοίο γα), ἰὼ ἩΔΠΙοἢ 

ϑεη80 8 ατεθοκ βοβοϊαϑὶ μ88 σοδὰ ΟὟ - δ ἀτν 
τ 

Ἰδυὰ, ἱποϊοδὰ οὗ Ζίου (γον. 1). ΝῸ τηοτθ ἀο68 
ἰδο τηϑηἰίου οὔ (9 ραΐϊδοθ οὗ αοἀ (νοῦ 4), γεΐεν 
ἰοὸ ἃ Ρεγίοά. βυθδοαυεΐ ἰο θανϊὰ ; 0 ἀο68 {89 
σοπίοβδίοῃ οἵ χτίονουβ τοϊθϑάθοὰβ οἢ ἴδ6 ρατί οὗ 
186 Θπιῖγθ σουζηοχαίίοι (το7 ῦ. 8) τοί ἰο ἴμ6 κυ} 
οὔ (09 παίϊοη ὙΒῖοὰ Ὀτγουχιῦ οὐ {πὸ Εχίϊο (θ6 
οι). ΤθοτΘ 18 ἢ Κουσὶ86 Ὡ0 Οσσββίοι ἴ0 Ἔχρίαἴῃ 
[01ὸ οαγίαϊ οχ ὶ Οἱ ιἱοη 5 οὗὨ (9 σἱ κι θοι 685 οὗ 
Θοὰ (τον. δ), νΐϊο ΔΥῸ αἸΣΘΟΙΥ ῬΔΓΔ116] τῖῖ ἢ 
Ηϊς εἱσιιν ἀθοά 5, οὗἩἨ {πὸ οὐοσίῃτον οὗὨ ἴπ6 Αϑϑ8Υ- 
Σἷλη9 (ΕΒ τ δ]ὰ), οὐ ἴο ρυὶ ἰμΠ689 νογὰβ, τυ ἢ δτθ 
ΤΩ Δ 681} ἱπιτοἀυοίοῦυ, 88 ἃ ὑμδηκαρίυηρ [ὉΥ 
[89 νυἱοίονγ τ δῖοι λα θθΘῃ στϑηϊθα {Πθτω, δἰ οἢ ρ- 
δβἰὰο οἵ ("6 ἐπδηϊκδαί νης ἴον [)0 ὈΪοδοίηρ οὗἁ [Π9 
δΔοϊὰ, αηὰ ἐμ π5 ἰο (δἰ Κ οὗὨ [16 δρσγίης οὗὨ ὑπο [τὰ 
γεδν δίϊιον ἴμ:6 ΟΥ̓ΘΥΓΒΓΟΥ͂ οὗ (9 Αϑβυτίδῃβ, 188. 
Χχχυϊ!. 80 (261 1:806). Αἴἶδσ [86 τϑίαση ἔγοαι 
1 οχὶἶο 818 Ῥβδ)η σονίδ  ἶγ δον θα ΤΩΔΏΥ͂ τ186- 
1] δἀδρίδιΐοπδ (0 ἰΠ 9 ΟΥΒΕΪρ οὗ ὑ89 σοηρτομβδ- 
ἴοη, 88 Π686 τοῖα Ὀ9 ἠουηὰ ἰὰ ἰξ ἴον [86 δβρὶ- 
τὶ] οχρίδπδίϊο οὗἩὨ [μ9 ὈΪοβϑίῃρββ οὐ δΒαγγυοβί. 
ΤΏεΤΟ ἰ8 ΤΥ ΥῪ {16 ἴο δε γ ὑπὸ 1468. ἐμαὶ {8 
Ῥϑδῖπι 15 8 ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἀυγίης 80 οχ]Ϊθ οὗ {9 60}- 
γοσϑίοη οὗ ()} 0 μοι 6 ἢ 8 ΔΙΟΓ (80 γτείατη οὗὨ (6 
Ῥοορὶο ἰο Ζεγυϑαίθη (ΕἸΑπιΐπ.) ΟΥ ἱβαηκδρί νης 
οὔ ἴ)6 ΟΒατοῖ οὗὨ Οἰιτῖϑ ἴον 6 ουἱρουτίης οὗ (Ὁ 9 
Βοὶγ ϑρί τὶν, διὰ (19 Ὀ]οβϑίηρβ δον ὶηρ ἐδ ον σοπι 
ἰπρὴς οὔ 19 ον ἰπίοτρτοίοσθ). Τθὸ {1||6 οηά 

(86 Ατδὺϑϊς ἰγδηδί ἰοῦ, 46 ἐγαπδηιίργταίίοης }0- 
»εὶὶ, δυὰ μὲ γοπιδῦὶκς δἰἰδομβοὰ ἰο βο!αὰ ΜΆ8. οὗ 
6 ϑερῖ, ἀαηὰ Υυὶχ: ““βοης οὗ ΦΔετγοιίδῃ δηὰ 
Ἐξοκίοὶ ἔοτ τΠ6 ροορῖίθ οὗἩ ἐμ9 ίδβρουϑ δϑ ἐμὸν 
ψετο ΔὈουΐ (0 τοί τη α1η60,᾽" μανθ πο {89 γα]}110 
οὗ λιιθιοτὶοοὶ δἰ δίῃ Ὠί8. 

ϑδιν. 1. εν. 1. ο 78:69 ἰδ ΒΘ 06 (γεείσπα- 
δ0π) ῬτΑΙ8δ9.---Τ} 6 ποτὰ 5  ἀοεβ ποὺ πιθδῇ 
εἶν 6 δοϊδι)ῃ δ ἰθῆσα δἱ (8 ΠΟῪ ρίδοοβ. (τοί), 
ΟΥ (δ 8']οηοο οὗ [80 τπου ἢ τεςὶ ἢ βἰΐθθσθ (Γαι ἢ6᾽ 
εἶδον πο ΒΑΟΌΪΠ8), ΟΥ ἱη (9 δθῆὴ80 ἰπαΐ δἰ 'θη 09 
ἴδ 180 Ὀεδὲ ῃγδΐβο (Ὁ ια]ὰ., ἰδακὶ, διΐ6), Ὀὰϊ 189 
δ'ϊοῦοο οἵὗἩ πηγοδὲ ἰὰ 80 ᾿οδιίξαγοαϊ χηδίϊο, 28 

Ῥβ. Ιχὶΐϊ. 1, γοῖ ποὺ 15 1:6 δοηβοαι θησθο οὗ Ῥτγαΐβα 
(Ηεδηκβὶ., πνῖῆο ῬγοΥΪΟυΒΙΥ ἰτδηδὶαίθὰ 5.1] 6 0 66 
ῬΓΑΪ86), Ὀὰϊ οἷ ΠῸΓ 88 δὴ οχργοδϑϑίοῃ οὗ ρίουϑ 
ἀυ Ρᾶγδ}} 6] νι [86 Ῥχαΐβθ (απ 86 δοίιδ] 
ΤᾺ} αἸ πιθὴϊ οὔ (9 νον) (αεἷον, Βοδοηπι., θ)6 Ἦ οἰΐθ, 
Βυρΐ,, Ηδοηρδὶ ), οὗ ἤοτο ἴῃ δοοογήδησο τὶτἢ ἐδ 9 
δοοθηΐβ 85 (89 ἐγίθαϊο ἀὰ6, ψ ϊο 18 Ὀγουρῆης 88 
Ῥγαΐβο ἰο (89 αοἀ δηϊμτγοησὰ ἰῃ Ζίου (θ 6} 15 868}. 
Α δἰυλνῖδν 680 ἰ8β χίνοῃ ὉΥ {1:6 ἱγϑῃδ]διΐ ἢ : 81- 
ἰθωὶ τοδί ηδίΐίοηῃ Ῥγαΐδοδ Τη6ο (Ηἰ(:ὶ ), νἱϊθουὶ 
τρδκίηρ ἰΐ ὨΘΟΘΒΒΆΓΣΥ (0 Θμδηᾷθ ἰ6 τελαϊος οὗ 
{86 ποι “ῬΓδὶβ5θ᾽" ἰοίο ἐμ0 ΘΟΥΓΟΒΡΟΒαἰης νσ, 
νι ϊοἢ πννουϊὰ σανίδι, Βουουον, Ὀ6 ῬΓΟίοΓΘΌΪΘ 
ἴο 116 οδηρο οἵ αἀυπιϊ)αλπεεδιεηδέιιτι ἰηῖο ἀοπιϊϑαλ 
κ--δὶπιξ ἶϑ. ῬΑ τ., βίησο (9 οχρίδῃβίΐοπ οἵ ἐἰδὲ να» 
ἐδέ ἰαιι8 ΌΥ εἰδὲ εοηνεπὶξ ἰαια (ϑορὶ., ὕ]}0.) 18 6οῃ- 
ἰγαυγ ἰο ὑδαᾷο. 1 ("9 ποτὰ ἰδ γεζαγάθα 88 δὴ 
δανογῦ, (6 Β6η89 ἩΟυΪ]α ποὺ ὉΘ: οομδίϑη ἵγ, ἰῃ- 
οοβδϑης  (ὕδηοπια, Μυπίϊηρθ), Βαϊ: ἐπ γοδὶς- 
ὨδιΙΟΏ. 

γεν. 2. ΤΠ οοτοΐης οὗ ΑἹ] 565} ἰο αοἀ ἀοοϑ 
Ὡοί γοΐον ἐο (ΐ6 σοηγοσζγδίοη οἵ δ μοοίμοη, [8. 
χὶν. 24 (ΑΌδη στὰ δὰ (δ) οἷο γ ἱῃίθΓργθί 678), 
ναύ ἰο ἐδ δοτΐηρ οὗ 811 ΠΟΘΑΥ͂ οΥοδίαΓΟΒ ῬΔΥΓΥ͂ 
ἵῃ ῬΓΑΥΟΥ δηὰ ῬΔΥΟΓΥ͂ ἱπ ἰΒαηκερίνίης. 

[ὕεὲτ. 8. Οδεθα οὗ μία μανὸ ονθτ- 
ΟΟΙΏΘ 226.--ΤΏγ0 8 8 Τοΐογθηοθ 6ΓΘ ἰο (ἢ 
γΑΥΙ οί οὗὨ ἰηΐᾳι 98 Τα ΒῈΡ (μδὴ ἐμεῖνΡ Ὀοϊ γ. 
Ηαυρζοϊὰ: “ΤΠ ΠΥ παν ΟΥ̓ΘΡΡΟΥ ΓΘ 26 85 ἩΪ(δ 
8. ΒυροΥΐον ἀοφίϊί6 ροισεῦ. (Οοῦιρ. Ῥαβ. χὶ. 12: 
ΦἰΠ6Υ Παῦο ΟΥ̓ΟΥΓ ΔΘ [1Ω6,᾿ ὈΔΓΔ1161, “ΒΌΣ- 
τουηάοά τη0᾽. ΤΏΘΥ Δ’Θ υ808}}7 δοτηραγοὰ ἰοὸ 
ἃ ὀυγάεη (Ῥε. χχχυϊὶ. ὅς 4ΕΠΒΘΥ͂ ΔΙῸ ἰοὺ ΒΘΑΥΥ͂ 
ὺῸΓ τοῦ, ῬδΓα}]οῖ, “ΠΟΥ ΒαΥΘ φοηθ ΟΥ̓ΘΡ ΓΙΩΥ͂ 
μοϑδᾶ,᾽ Ὕ6δῃ,. ἰν. 18: 4ἰ0ο0 ᾳατγοδί ἰο Ὅθ Ὀογηθ᾽ἢ). 
ΤῊῖδ ἰδ (6 πιδυδὶ ἔρυτο δύὐθὴ ἰῃ ἰθρὰ] Ἰδηρσαδρθ 
(οοιΡ. ΡΒ. Υἱΐ. 16). Βοίὶδ ἄχυτοθ δῦὸ νὰ (Ὠ6 
Β6Ώ386 ἰδὲ τὴϑδὴ οδηποὶ ΔΏΒΨΟΣ ΟΥ τηΔΐ6 κχοοὰ 
(αἴουϑ ἔογ), νἰϊπουΐ βασουπηθὶης δηὰ ρου βΐης, 
ἰδὺ5 ΒΘ πθε68 ζογαίνθμοδδ (0ΟΡ. ΡΒ. οσχσχ. ὃ; 
οχὶ, 2).᾽ 

γόον. 4. 6] 1 ἰΣβοῖ : “ον φοοὰ ἷέ 13 70. ὑδιο86 
ἩὮοῖα αοα οἰοοβοβ δηἃ Ὀσὶηκ 5 ποδν, ἰδαΐ δ, γο- 
ΤΩΟΥ͂ΘΑ ἰηίο Ηΐδ ῬΥΘβθηοθο ἐμαὶ ἐπΠ6 Ὺ ΤΏΔΥῪ ἀνν6}} ἰπ 
ΗΪΐ8 οουγί5, ἐμαὶ 18, ΤΑΥ͂ ανο ἐμοῖὶν ἰγὰθ ὨΟΙΏΘ 
δὰ ὃὈ6 δὲ Βοῖηθ ΠΟΘ Ηθ ἷἰ8β δι γοηεαὰ δηὰ γθ- 
γ68}5 Η]Ϊ πο 7 (5660 ΡΒ. χνυ. 1). Τιΐ8 δανδηίθμθ 
18 αἴογαοα ἰο 6 σοηχτοκζαίου ζαιπογοὰ αὐουὶ 
Ζίοη ἰῃ {80 τϊάἀδὲὶ οὗ [6 ηδιΐοῃβ, ψ ΐσἢ, ἐπ ἰδ9 
ΒΔΡΡΥ δοπϑοϊουβηθδβ οὗ {18 Ῥγοίθγθηοο σίνϑῃ ἰὲ 
ουἱ οὗ 6οἀ᾽ 5 ἴτγοθ ζσγδοθ, δῃσουῦσαοϑ ἰἰϑοὶ ἢ (0 6}- 

ἿΟΥ ἰπ .}} ἀγδυρβίβ (33 νι 3. δὲ Ῥβ. οἰδί. δ) 
ἰῃ9 δουπάδηςσθ οὗ ἰδε ρταοίοιβ χοοὰ ἐδπίηρε 
(339) οὗ (ἐλ Βουϑο οὗ σοά, {}1|6 Βο] 688, ἅγιον, οἴ 

Ηἰδβ ἰϑρ]θ, ἐμδὶ 18, ΗΪ8 ΒΟΥ ἰθπιρῖο (97, 88 
Ῥ5. χὶνὶ. 4, οοῃρ. [8. ἵν]ϊ. 16), 0}, 0} 8}1 ἐμαὶ 
αοὐ᾽ἷδδ ζτᾶδο οἶδε υβ 8, γ͵ὸ ΟΔἢ ΟΠΘΥ πὸ Ὀρί(ος 
ἐπα ἶβ ὑπ ὈΥ Βυπχονγίης δηὰ ἐμ γβίίης δϊον ἱΐ 
δηὰ δβαυιβίγίης ὑμ9 ΡΟΟΡ 580] ἐβόγον."--Ο. 
Α. Β. 

ιν. Π. γον. δ. οσυυ Ὁ19 τη 886, οὐ ἰδἰομδ8 
ἐχοϊιϊηρ ἴθ. δΔ.Ὸ γα θη} πιοπἰϊοποά, (θοαὶ. ΣΧ. 
21: 2 βδπ. νἱῖ. 28; [8. ᾿ἰχῖν. 2: Ῥβ8. ονὶ. 22 4. 
οχῖν. 4 44.}, ἰοχθί μοῦ ψἱτ 19 πιϊσὴίν ἀεοάς δυὰ 
πρταοῖες οὗ αἀοὰ ἰη ἰδ Ἰοδαϊηρ οὗ Ηϊ5 ρεορὶο ουἱ 
οὗ Εκγρί; ἰ{{πὺ5 Ἰποϊαάς {6 1464 οὗὨ ἐἰ6 βυὺ- 
Ἰΐπιο δηὰ ποπάογίιϊ, Ρβ. οχχχίχ. 14. Τΐθ σο- 
ἔογθοσο 18 ΠΟΤ δι} 18 Ὁ]0 ποτα πα ἰπδὶ οὗ ἔδωνυ- 
ἴᾺ}, δίῃοθ {19 ΘΏΒΨΓΕΓ ᾿ΟΣΘ πιδῸ 96 8}}} τ 689 [89 
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ϑοίυαϊ δῆϑυγοῦ 0 ῬΤΆΥΘΥ.--- 89 οοηβᾶθηο6 
οὗ 8611 186 θη δ οὗ [89 θασῖδβ δῃ!δὰ οὗ [89 δθ08 
αιἴατι Ο----Ῥετονηθ: “16 ποτὰ 18 ῬΧΟΡΟΥΙΥ δὲ 
84)., δῃ ἃ ΔΥ, 885 Ηυρΐ. ἐαΚο5 {ΐ, δοϊοπς ἰο (ἢ 6 
ΒΟῸΣ “θη 5,᾽ [Π6 οοπδίτιοίίοη Ὀεϊης ὁἴ89 ἀἰδίδης 
6668 οἵ (6 Θαγί δηὰ βοα.᾽ Ηθ χοΐοσγβ ἴο Ῥβ. 
Ἰχίν. 7; [8., Ιχνὶ. 19, 85 οοιιραγοὰ τί συ. 26: 
ΥἹἱ. 9; χχχὶν. 17.---Βυὺ δοοοτάϊης ἴἰο (ὴ6 δοσϑῃΐ 
16 σοπδίσιιοιΐοη 18 “868 Οὔ δ6 ἀἰβίδηπς οη68,᾽ {ὦ 4. 
116 ἀνγ 6 1} 6 γα οὐ ἀἰϊβίαπίὶ δοαβίβ δὰ :ϑ]δηα8.᾽" 

γον. 6. αἰζτᾶϑθᾶἃ τὶ ροῦσοσ.-- Τὴ 8. ΤῸ ΓΒ 
ἰο ἀοἂ, ψο, αἰτἀφὰ ψῖϊδ ΡΟΥΟΣΥ δὲ 8 Τηϑϑίου- 
ὙΟΡΚι Δ, ρίαοο8 89 τηουπίδίηδβ ἰῃ ἱὑδοὶν ὥγῃ 
ζοιιπδιϊοπ. 

νον. 7. ΒΌΣΠΙΘΌΙ ἘΠ ΣοᾶσΣ οὗ δϑαϑ, ἄο. Ῥὸο- 
ΤΟΥ͂Θ:  ἼὨο δεα δηὰ παίΐοπϑ ΔΥῸ τηϑη(ἰοποά ἴο- 
οίμον, ἐπ 9 οὔθ Ὀθδὶπρ 850 οἴϊϑῃ υϑοὰ 88 δὴ ἱτρδῶο 
οὔ (δ οἶβοσγ. 66 Ρδ8. χὶνὶ. 

Ψεν. 8. ΕΔ κι δ ΟΥ πιγαοίοι,. (86 τηϊχΐν ἀοθὰδ 
οὗ αοὰ, οαυδο πὸ παίϊοηβ ἰο ἴθαν' δηὰ ἰγοιλ} ]9.--- 
Ο. Α. Β] Το οαϊροίΐηρα οὗ ἴθ τποσῃΐηᾷ 
δῃηᾶἃ ονθηΐπᾷ ἀο ποῦ τοϑδη ἐδ γυἰβίπρς οὗἩὨ ἢ 9 
τηορηΐης πὰ οὐοπίης βίδιϑ το οδυ 850 ΤΩ ἰὼ 
τοὐοΐοθ (Κἰποἰί, δέ αἰ.}, οὐ (89 ογοδίασοβ Ἡδὶσὴ 
Θομλ9 ἴογί δ βοῃ (ἰπι69 οὗἨ {86 πιογπΐηρς δπὰ 
οὐοπίης (μαΐμον, ἀοἷον, 7. Η. Μίολι., δἰ αἰ.), Ὀαὶ 

᾿486 οδϑὺ δηὰ νοβί 88 Ῥοοίΐϊσδαὶ ρΡ8γ8}}9}8 οὐ (9 
οηἀ5 οἵ π6 ϑαῦίῃ (Ηυρέ.) 

δέσ. ΠΙ. γον. 9. [Φοτι Βαδὲῖ νἱαϊϊοᾶ ἴἢ9 
Ἰδῃ ἃ δπ ἃ τοδᾶθ ἐξ ονθιβοῦτ.---Βασηθ: “6Θοὰ 
ΒΘ6Π)3 ἰο 6οπ19 ἀονα ὑἱμαὶ Ησ ΠΔΥ αἰϊοηπα ἰο ἐδ 6 
Δηΐδ ΟΥ̓ ἰ6 Θαγία ; ΒΌΓΥΟΥ͂ ἰῃ6 σομάϊιϊοι οὗ 
ὑὶη 8: ΔΥΥΒΏρΟ [0 (19 Ῥ6]}18τὸ οὐ ἐμ 9 του] Ηθ 
8Β88 τηϑ6, δη ἃ Βυρρὶν (86 νδηίβ οὔ ἐποβδο ὙΠ Οῖα 
Ηθ [88 ογοδίθαὰ ἰο ἀνγοὶϊ ὑροη ἰΐ.""--ΟΗ ἀρζο]ὰ : 
“ΠΡ μετὸ 88 Ηρ), ὅο6ὶ 1ϊ. 24; ἵν. 18, 
ἴδ Κὸ ογογήου, (μαὺ ἰβ, τηοϊϑίθῃ, γίσατα (ὙΪῚᾺ 
σδίῃ, οοπι. γϑσ, 10 ΓΔ ἴῃ ἃ δἰ παῖδ ΤΌΤ) 88 
διτοδγ (88 δποϊοηί υϑγβϑίουιβ (ΒΡΡΑΓΘΒΟΥ͂ ἰμίον- 
ομδησίης ἰῦ νι ΠΡ). Αὐθη στα, Κιμοδὶ, 
[πιαταὶπ οὗ Α. Υ.] ἱπίογργοι ἰδ ἰπ δοδοτάβῃσθ 
αὶ "ἢ 186 τποδιΐηρ ΤΥ ΔΙᾺ '8 Τοαπὰ ἴῃ ΠΡῚΠ δπὰ 

ὐ, τιᾶκὸ ἀαβίσο (πϑια ον, ταῖη, ονίης (9 (89 
Ῥπονίουβ Ἰδοῖς οὗ σαΐϊη). Βυΐ (Π18 ἀσ68 ποί δβαυὶϊ 
1Π6 οσοπίοχί."--ΟὐΣὔαΛἾ. Α. Β.]-- σοἄ᾽ 5 Ὅτοοῖὶς ἐβ ζ0}] 
οὗ νναῖοει.---αοἱ 5 Ὁτοοῖ 8 ποῖ ἃ Ὀγοοῖς οὐ βίγοδαι 
ἴῃ (89 Ηογν 1,δηἀ ((86 Εδί 68), ΟΥ ἃ ἤρυγθ οὗ 
Ὀϊνίηθ Ὁ] εβδϊη δ ἰὰ χοπογαὶ (α οἷον, Φ. Η. ΜΊοΝ., 
εἰ αἰ.}, Ὀαὶ (9 γαΐῃ (Ὁ μα]ἀ.} οὐ [89 οἱου 8 (7. 
Ὦ. Μὶς}.} ᾿π οοπίσγαβί ἰο θαυ ΠΥ Ἡϑίοσ (Ὁ αϊνιη, 
εἰ αἰ.).--- Βου ρτϑρασϑϑὶ ἵμοὶσ ργαΐῃ, ἴοσ δὸ 
ἅοϑβι που Ρίθρδσθ ἰδ (ἐ. 6. ἐδ ἐαπάλ).---ἾὟΥ ὁ 
ταιϑί ποί! 69 {116 ΔΙ᾿ ἰοταἰϊοι οὗ 13Ξξϑο, ἐμὲ ἴδ, 

τἰ σαὶ 8ο (0 6}1{2808}, ψῖῖΒ 1 3 Ἰξξαα)αϑί, ργορασο. 

[ὈΒότοστιθ: “1.9 τορουϊ οι οὗ ἰ.9 νοῦ Ὁ γοραγὸ 
ΒΘΘΙ8 ἀοδἰρηοά ἰο τιλτὶς (Παἱ 4}} 18 αοἀ᾽ 5 ἀοίΐηρ. 
Ηο Ργϑραγοβ 89 θαυ δὰ 580 ῬΥΘΡΑΓΘΒ (10 ΘΟΤΉ. 
ΤῺ6 ῥτγοϑοηΐ ἰθη868 8.6 δι ρογοα ΒοτΘ ἴο οχ- 
Ῥτοδ8 {μ8ὺ (18 αοα ἀοοθ8 ποὺ ἷἴβ 056 Υ68Ὲ 7 ΟἾΪΥ, 
ας ΘΥΘΥΎ γ687.᾽" 

γεν. 10. σθποδβίης ἴ5 ἔαστουσδ, ρσϑβδὲῃ δ 
ἅοννῃ ἐϊ5 οἱἹοᾶβ, μου τηαϊζοδῖ ἰτϊ ἄϊδβοῖνθ 
ὌΥ οορίουξ βδονυθσβ, ῬΒου Ὀϊθβδοαῖ ἰΐϊ8 

ἔποσθ889.---Γ} απὰ ΠΓ) δ, δοοογάϊης ἰοὸ {μ9 
οχἰδίϊης Ρυποίαδίιΐου, ἱπιροταίϊνοθ. Ἐκ ἰηΐοῦ- 
Ῥτείοτβ (Ηἰ ξὶς, ΑἸοχδηάοθν, εἰ αἰ.) γτοπαᾶον ἰπ {818 

116 ραποίυλίίου δὰ τοδὶ ΓΓ}), Σ}, 8 Ρ6Γ8. ργοί, 
1 τ' 

Τῆυϑ (ἤότοὸ πουϊὰ Ὀ6. ἃ τηοβὲ ὑπυδυδὶ γα μϑἱ (θα 
ἴγουα {86 24 ρϑγβοῃ ἰο ἰῃο δά, [10 8 Ὀοίέοσ, τὶ ἢ 
τηοϑὲ ἱπίογργοίοσβ, ἰο ἰαῖτο ἰθπὶ 88 ἱπδη } 1} 76 8δὉ- 
βοϊαίεβ, ἀδποίϊηρ [89 ΤΩΒΏΒΟΥ ἴῃ ΕΟ. (818 Ρ᾿Γθ- 
Ῥασαίΐου οὗ (9 ϑασί ἰοοῖς ρἷδοθ, δὰ ἰμθη σθῃ- 
ἀον {Ππθτὶ 88 Ῥδυίϊοἶρ]68 ἀδροηαϊηρ οὐ [8 γ γῸ 
οὗ ἐπ Ῥγουίουβ τοῦθ (Επγαϊ, 9 ἤοίίο, 96- 
᾿Πἰχβοῖ, ΜοΙ͂], εἰ αἰ.)β. Ῥοτονγαθ οομβίάἀοσβ ἐμὲ 
{Π6Υ̓ δίδηὰ ἱπείϑδα οὔ ἰδ ς δηϊθ9 γοσῦ.---Ο, Α. Β.]1 

ϑίσ. ΤΥ. γον. 11. [Ἔ8ου Βαϑὶ οσουσῃηϑᾶ ἴ896 
γϑα: οὗ ΤΥ κοοᾶπθ86.---Τ 18 18 [86 Γοπάουϊης 
οὗ 4}1} οὔ {9 οἱάδὺ ἱπίουργοίοτθ δπᾶὰ τιοδὺ γοσθηξ 
0η098. ΟοΏΡ. 8. ᾿ἰχὶ. 2, “(19 ΥΘΆΡ οὗ σΥδ6θ,᾽" 8Δ8 
116 γον οἵ Ὀίνίηθ ροοάποθ88 δηὰ ἔδυοῦ σοὶ 
ὙγὋ85 ογονγηοὰ ἩΓΠῈ ὕγυϊ{] Παγνοϑίθ. ΟἿ 5 
(ΗΠυρίε!ά, Βδιίομον, Ῥότονπθ, Α. Υ.7 Ῥγοῖδυ ἰὸ 
τοπάορ: εοἷλ ΤῊΥ χοοάποββ. ΤῸ ζουῈΡ ἰη- 
(ογργοίδιϊοι ἰ8 ἔδυογοὰ ὃγ [ὃ δοηῃϑίγποίϊοη δᾶ 
Εἶνθ8 δὴ Χο οὶ] πὶ 50η86, δηὰ ἰ8 ἰ0ο Ὅ6 ρτοζογγοᾶ 
6] 2808, ΜοΙΪ, ΑἸοχδη ον, εἰ αἰ.)---Ο. Α. Β.]-- 
ὮΥ ἴσδοῖσα ἄσορ ἔβδῖ:ϑθβαε.--- 6 ἰγαο θ᾽ ΟΣ 

ΒΟῸΣ Συ 8 Δ΄ΤΘ ΡΟΥΌΒΡΒ πηθη(οπϑὰ Ἡϊ ἢ χοίον- 
Θῃ69 ἴἰο δ οἱουὰβ οα. Μϊο 8 αοα γτάεθβ 859 οὔ 8 
οἰατὶοὶ ({89 ΟἹ ἀΟΥ ἐπίεγρϑ. δέϊες. (89 ΒΑὈΌ] 8), 
Βαράϊγ, ΠΟΎΘΥΟΥ, ἴῃ δ᾽ υϑίου ἴο {9 τᾶροπβ οὗ 
ἐπα πον ἴῃ βίοσιβ (7. ἢ. Μίομ., ΟἿβι".}, θὰὶ {867 
δνθ γαίμοῦ ΒΥ (Π0 τηοϑηΐϊης οὗ ἰσβοῖϑ ἰὴ κ6η6- 
ΤᾺ], ΟΥ ἔοοἰδίορϑεείγυϊ {1]π688 [0] ὁπ ἴῃ 18 
ἔοοἰβίαρ5 (αοἷον, εἕ αἰ.). 
δορὶ 12, Φδο ραβίησθα οὗ ἴπο βῖϑθρροϑ 

ἅτίρ, δηἅἃ ἴ6 8111. αἰτᾶ τ ϑιβοῖνοθ ὉΣΊΒ 
το]οϊοΐῃ ᾷ.--- 6] 1ἰσβϑο: “ΤῸ ἰγο 8 οὗ ἐδ 6 
οανοίβ (θοαὶ, χχχὶϊ!. 26) ἀτὶρ πιῖὰ Ἰαχυτγαπὲ 
ἔγυ {1 658, οσυθη (0 ραϑβίυγοϑ οὗ ἰπ ἀπσυ]ἷ- 
νηϊοα, Γαΐη]6885 δηὰ πηίγυϊ }] ραϑίυσο Ἰδηὰ, 
Φοῦ χχχνι!. 26 σφ. Το Β1}}18 δΓῸ ρογβοηϊδοά ἴῃ 
19 δυογιθ ΤΔΏΠΟΥ οὐὗἨ ϑαϊαὶ (χὶϊν. 28; χ]ὶχ. 
18) δηὰ (μι Ῥβδὶτλϑ οὗὨ (}19 σμασδοίοῦ (88. χουΐ. 
1124; ΧΟΥΪ], 724; οορ. ἰχχχίχ. 12). Τβμιοῖγ 
ἈΡΡΟΒΣΑΠμΟΟ ΜΠ} {μ6 ἔγοβ 688 οὗ ργἰδηΐ-} 1} 18 
οσοτηραγοὰ ψῖῖ 8 καγηοηὶ οὗ σελοϊοίϊης, σίγαϊησς 
[89 δ}}}8 τ λο  ῬΓΟΥΪΟΌΒΙΥ δΔρροαγρὰ παικοὰ δηὰ 
βοὰ, δά {π6 σταῖὶπ ἩΪΐΐ ἃ δ] ἴῃ ὙΔϊοὶ {86 
γ 8} 078 ἩΓΔΡΡΟα {ΒοΙηΒ6 1 γ68 4}} ονογ.""--Οὶ Α. Β. 

[Υγν. 18. ἘΒ9 ποεοϑαᾶονυδβ 8δῖιθ οἱοϊβοᾶ υνἱῖ 
ΒΟΟΙΚα.---Ξοιημο ἰσαηβ]αὶο ἐμϑίοδα οὗἩὨ τη οὐνβ ΟΡ 
Ρδβίυσγδίζο, ΤϑΠι8 Ἢ . Ὁ. Μιολ.}) οὐ Ἰδιὴ 8 (Η θη ρβέ.) 
88 8. ΧΧΧΥΪ. 20, αὐἴξονς (6 δῃοίθηξ Ὑϑυβίοῃβ, 
ΟΝ {μ80 ᾿Ιδηρυλρθ ἀο068 ποὶ σοαυΐγο, δηὰ ἱὶ 
πουϊὰ ρσίνο 6 βδἰῃσυϊαῦ οσχργοβϑίοῃ ἰο 8 μῥϊδϊὶῃ 
(μου ρὶ.-- -ΠΘ. βροῦϊ ἴοσ ἴου, γϑα, ἴδον 
δίῃ β.--Ἧ}ὁθοδὲῴ δ ΒαΓΪν γοργὰ τηθη πὰ δοαβίβ, 
(89 ἐπι Ὀϊ δηὶδ οὗ {ἐμ οτϑαίϊοη (Ηηρϑβί.), δ8 {86 
Β 76οὐ οὗ 89 Ῥβαὶπὶ δπὰ δἱηρίης ἱπ (μὲ8 οἴδαβο, 
Ὀαΐ τηυδί οἶς μοΣ ΔΚ ἐπ 9 δοονο- θη ομθὰ τη68- 
ἀονβ διὰ ν᾽] γ8 (Ὁ Ἰνίῃ, εἰ αἷ.}, ἐδ 0 ἐπδηϊτηδίθ 
ογϑδίΐοη ἱῃ βοηθγαὶ ἰὰ δοοογάδηοθ Ἡῖιἢ ρορίϊοα)] 
υδα26 (Βυρίο]4), ΟΥ Σόβοῖγο 89 ἐπὶχὰ Ῥδυβοι 
Ρίυταὶ ἱπίο {16 ΖΘΏΘΥΑΙΪ δηὰ σοι ΘΗ δὶ γ9 
ΠΟΥ (πιαη," [αΐπον, Ενα]ά, Ὠδ]}1ἰΣ 56 }), 
ν Βἰοῖ ἴθ ΤΟΥ σογγεοὺ ἰΠἶ ἴο μυὶ δὲ ὁμοθ “ἰδ6 
ΡΘοΡ]6᾽ (Ηἰἰ21.}, δπὰ ἐδ Ἰΐτΐι ἐξ. 

ῬῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΣΙ, 

1. σοὐ μιδ58 τουϑδ] α Ηἰταβοὶ ἔΐῃ λέδίοτσῳ διὰ παΐωρο 
ἴῃ βυοἢ! ἃ σδαγδοίου ὑπαὶ τὸ οδηποὶ ἀο δοίοΣ 

ΑΥ, ἴον 1 ἀοε8 ποὺ δβαὶϊξ (10 σοῃίεχὶ δηὰ [δ9 , ἰδ γέδίγη ΟΌΓΣΒΟΪΙΤΟΒ ἰ0 Ηΐῃ) 88 07}0}} 88 εἷνθ 
Εοτοσαὶ ἰοηο οὗ ἰο Ρβαίῃα, Ηυρίοϊ πουῦ]ὰ δ᾽ίοσ | ἐμδοΐκβ, πὰ ἐμ ΡΥ ΟΡ ὙΟὟ 8 ἰῃ ἔδοί. 
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2. πὶ {πὸ ἰδίοτ᾽ σα] 1176 οὗ 116 ΡῬεορῖο Οοά οὗ- 
ἰιχδίθ ἰδοῦν ἰὸ κίτθ βυσῃ {ΒΔΏ 8 88 {8 ὉΥ 
“ἰοπὶησ ἴον (οἷ Γ βίπϑ, ὈΥ̓͂ ργουϊϊης ἰμβοῖι ἴῃ Η 8 
Ἀου8θ σῖἢ {ἢ 6 Θηὐογπιοηὶ οἵ Ηΐδ ργθβθῆσθ δηὶι 
εδιϊϑίδοιΐοη ἴα (Π6 σοοά ἐλίπρο οὗ Ηἶ5 Βου8θ ν᾽ ἢ ἢ 
δογτγοϑροηὰ τ} {ποὶρ ποοάβϑ, δηὰ ὉΥ κίνιης 
ἰδοτα ῥγοϊοοίίΐου, δϑϑἰδίδηοο δὰ υἱοίοῦ ἱπ (μοὶ 7 
τοϊδιϊοηβ πὶ ΟἿἾΟΙ πδιϊ ΟὨΒ. 

8. ΙΝ τοϑροοὶ ἴο ἰπ9 τοϊαϊΐοηϑ οὗ πδίυγο, 
{π|8 ὮΔΡΡΟπΒ ὉΓ 8 χυνγογηπιοηΐ οὗ ἰῃ9 ψοτ]ὰ οτο- 
εἰοὰ Ὁγ Ηΐτὰ ἴῃ βυοῖ ἃ ἸΩΔΏΟΓ ἐπί 811 πεεάνψ 
ἐτοαΐϊαγοδβ ἴὑτὰ ἰο Ηΐα ἴῃ ἰγυϑὶ, δὰ 5 ονὮ 
Ρ6ΟΡΙ6, το δἃγϑ τοοὐ σαγεαά 707, Ῥταῖδβο Ηἷπὶ τὶ 
(86 τῖοτο {ΠΔ  Κ ] 688 85 ({|0 ῬΓαΐβο οὗ ὑμ6 (ὕγε- 
αἰἱον απὰ γέδετγυον Βουπὰβ ἴῃ 4]} Ρ]8668 Δῃὰ αὐυλῦ- 
ἴ6Γ8, δηὰ οὐ σΥ μοοὰ ἰμὶηρ πνῖὰ σϊο αοἀ 
δάοτηῃβ ἐδ οαγί δ ΟΥ̓ΟΥΥ͂ πον ψέαῦ ο7)᾽ φοοάπεδε Υθ- 
αἰηἀθ μοὶ οὗὨ 1860 λιίσλεδὲ σοοά, 1.8 δοιπτλα ΐοι 
οἵ δοϊγαιϊΐου ννβίοι σα οὰ ἢ68 οβί Ὁ δ ἃ δηἀ Ῥτθ- 
ΒΟΙΥΟΘ ἩΐΪΠῚ απὰ διθοὴς ΗΪδ ἔδνυοσοὰ οῃ68. 

ἩἨΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤΥ 41} οσοαίυτοβ ργαΐϑο αοᾶ, πιαη τοῦσϑὲ ποί θ 
δαοκνατγὰ δὰ Ἰθηβί οὗ 4}} (089 γἶἴο ἢδγθ χθ- 
οεἰγοὰ 9“90γσίσεποδε οὗ δ'ῃ.---Θμόπιϊδεῖοπ ἰοὸ 6045 8ἀ- 
τίοσ, Θοα 5 νὶὶ}δπαὰ πδηάᾶ, 15 ἰτυθ ἐλαηλίμδηεει ἴον 
81} (Π}9 “ρίτίἐμαΐ ἀπιὰ δοάϊψ Ὀοιπηιΐοθ οὗἉὨ (869 Μοϑὶ 
Ηἰξῖν.---αοἀ δι8 ποῖ ᾿ὨΪΥ [9 φαγί, Ὀὰὺ 8160 πιαη, 
80 ἰδὲ [Π6Υ σδη Ὀτίης ἔοτί (6 ἀοϑγοὰ ἡμέ. ---- 
ΒοΪΊον 16 γα κα οἵ αοἄ, δηὰ γοὺ ν}}[ τοοοΐ 
ΘΥΘΓΥΒΟΤΘ ΔΟυπάδηϊ ὀἐοσδίηρ. Ἧ 6 Θδπ πὰ 180 
ἐγαοῖε οὗ αοα 4}1 ονοσ ἰἢ νου] ; δῖ 41} ἀδρεπιὶβ 
ρου ΟΌΥ ἀγανίης Ποῦ ἴοὸ Θοΐ ἤίπιδοὶ ----Ὑ ἢθ 
γον ἱππεῖ Οοα 88 Ὀϊοβδθὰ [88 ἰἰ8 δοιπίέϊοθ ἴου 
πῃ] ἢ} τὸ διουϊὰ ῥγαΐδο αοα; Ὀυΐ ἃ 58ι.}}} σίολεγ 
δηὰ τότ ἐπαάμτγίπς ἴΆΥΟΥ 18 ἰπ [η0 δαποίωαγν ἀοθαϊ- 
οδίϑα ἰο Β΄ ἴηι. 
[στβεα: Βιὴ 411] οὐδοῦ [89 νον] ---γοὶ Του 

δὶ {6 ΟὨἿΥ οηο, Ὁ Οοἀ, ὕροι τῇ οι τη Δ᾽ Β 60Π}- 
ἴοτὶ οἵὗὁ μοατὶ ολῃ βίδπά δηά σϑπδίῃ. 
Ξταβκε: ϑ.1π09 Δ}} τη τὸ ἰθ τηδηΐ [0] ἃ γ0 8 }κ- 

Ὧ688 δη παορ645, 5 1ὺ ποῖ 8 στοαὶ (δίης (δὶ ΜΘ 
αν 8 [οτὰ νῖ τ οπὶ Ῥγὸ σηἢ 4]}} (4κὸ γχοΐυροῖ 
-- Το τὰς νογϑεὶρ οὗ Οοὰ 18 πὸ Ὀυτγάδῃ ἰο [9 
Ὀο ονΐπσ, Ὀὰϊ ἰπ 6 στοδίοϑι ὈΘηΘΗ͂Ι ἀπὰ τοῖγο8}- 
Ἰηρηΐ.--ΝῸ Οὴ6 ὁΔ ΘΒΟΔΡΘ ἔγοπιὶ Οὐδ βιχε; 
815 πιυεὶ ἰΘΓΥΠῪ [89 ὑηροα)ν; αὶ ἰδ ϑίγθηρίὶ- 
685 ἔΠ6 σοῃῆάοησθο οὗ (86 ρῥίουϑ.--- ΕΥ̓́ΟΓΥ͂ Ρα 66 οὮ 
δδεὶ ἢ [88 χοοοϊγοὰ 18 δρϑοῖδὶ ἕανοτθ ἴγομι ἰἢ9 

Οτοδίου, 80 δαὶ πὸ μῖδοθ Β85 ποίῃΐηρ, δπὰ πὸ 
ῬΙΔ00 [88 8]}.---Τ)0 Κίηρχάοτῃ οὗ ηαΐυτο ροϊηίβ 
ΘΥΟΥΥΎΒΘΙΘ ἰ0 (80 Υἱο 65 οὗὨ [9 Ὠ᾽νίπθ ὈΪϊοϑβίη ς 
δηὰ ζ,δοθ; ΒΟῪ {1} [Βϑὴ τουδὶ (86 Κίηράοιι οὗ 
ἄτδοθ ὃὉθ. 

ἘΒΙΒΟΗ; ΤῊο που]ὰ δὸ ἤογχοίϑ (6 Ὀοποῆδίβ ἱΐ 
8.88 τϑοοϊγρα: Ζίοῃ δηὰ ἰΐ8 οἰ άσοη (αἶκο ἐἰθτα 
ἰο Βϑασὶ ποῖ ὈθοιιοΥ.---Ἴο 60 8 ἰγ10 ΤΠΘΙΔΌΘΥ οἔ 
πὸ ΟΒυγοὶ οὗ αοά, ἰδ πιδη᾽ 8 στϑδίοϑὲ Βηρρίῃθβϑ. 
“-ΕΆΛΑΧΚΕ: [0 Ὀδοσοῦιθα ἰθ080 80 δ8τὸ οα]]οὰ 
αοἀ᾽5 Ρεορὶθ ἰο βου ὉΥ ἰμοῖν ψοτὰβ δηὰ τ ὶκ, 
ἐπαῦ (ΒΟΥ τὸ Ηἰβ ρϑορὶθ ἴῃ ἀδοά δηά ἔῃ ἰσγυιἢ. ---- 
ΤἘποιῦυοκ: Α58 οὗθηῃ 88 ἐδθ βργίηρς οοημθβ, αοὰ 
ΧΟΥ͂Θ4]8 Ηἰππβοϊ]ῦ ἰο υ85 αραεῖῃ 848 ἰὴθ Αἰ σα 
ΠΟ γοῖ 808 ΗΒ ῬονῈΣ ἰο ὈδδίΟΥ Ὀ]6 581 9.--- 
ΒΤΙΚΕ: Ῥχαΐδθ οὗ [1:0 ὈΥδυθτ- οατὶπρ αοὰ; α, 
ΙῸΥ ἴογρίνθηθαδβ οὗ βἷπβ; ὁ, δάἀπιϊβαεϊοῃς ἰο Ηἰΐ8 
ΒΩΠΟΙΌΔΣΥ ; 6, Βα  5αοιίοη τὶ ἢ 118 Ὀ] δ βίη ρβ.-- 
ὕΜΝΒΒΕΙΤ: Εαὶίὰ ἴῃ (0 μοατὶπς ΟΥἨ ῬτΑγοΥ δὰ 
1μ)6 Βοὶρ οἵ αοἂ ἐδ ὈδΔ5ε4 ὁπ (86 πιΐγϑοὶοβ οὗ Οπ- 
πἱροίθποθ βρτοδὰ ουὶ Ὀθϑίοτο ἐδ. 8 Θγ68 οὗ τηθῃ.--- 
ΤΑΟΒΕ: Οοα᾽ δ ΔΘ 18 τη Δ᾽ 65; Ὀυΐ ἰΐ ἐδ 8 τιδ- 
65. ζ}} οὗ στδοθ δπὰ ροοάῃεδβ. 

ΜαΑτΤ. ΗΈΝΕΥ: ΑΒ ὑποῦθ ΓΘ ΒΟΙῪ φτοβδηΐη δ 
ΜὮ1ΟὮ σδηποῦ ὉΘθ υἱίοτοᾶ, 80 ἔμ 6γ0 δῦ ΒΟΙΪΥ δὰο- 
τίηρδ ν ῖσι σδηποῖ 9 υἱἱοτοά, δΔηὰ γοῖ 814}} 9 
δοοορίθα ὈΥ Ηἰπὶ ἰμαὶ βϑαγοδοῦ ἴ06 Ὠοασγί δηὰ 
Κηονγοίι πρὶ 18 {86 τηϊηὰ οὗἩ 156 βρὶτὶ!.---ΤῊ9 
ΒΟΥ ἤγοϑάοτῃ ἐμαὶ τὸ δγὸ δα ἰοὰ ἴο ἰῃ Οοἀ᾽ 5 
δουγὶϑ δῃά {ἢ πο 688 οὗ οὔῦγ δρργοδοῖῦ ἰοὸ Ηΐπι 
τηυδύ ποί αἱ δἷἱἱὶ δῦδαῖϊθ ΟΌΣ σϑύθγομοθ δη4 σοῦ] Υ 
ἴοαν οὗ Ηΐω; ἴον Ηο ἴδ ἰογγὶ Ὁ] 6 ἰῃ ΗΪΐβ8 ΒΟΪΥ 
Ρ]46659.--- ΒόΥΘΥΥ αοα ροοδ, Ηθ ᾿Ἰοαγο8 {πὸ ἰο- 
6} 5 οἵ Ηΐβ ΔΘΓΟΥ ὈΘμϊηὰ Ηϊῃ).--ΒΑΆΝΕ8: Οοὰ, 
ἴῃ (89 δΔάἀνδῃοίῃξ ΒοΆ 808, Ρ88868 δίουρβ σου Ὦ 
(86 φδαγίμ, δηὰ σχίολ! δοιπάδμῃοθ βρυίηρϑ ὉΡ 
ἩΞΌΘΓΘΟΥ͂ΟΥ Ηθ ρο68.---ΕΡΌΒΟΕΟΝ: Ηθ ὙΠΠ0 18 ὁΠη60 
δα ἰεὰ ἰο Θοα᾽ 8 σΘουτίδ 8.411 18 ὈΪ. ἐμ πὶ [Ὁ Γ- 
ΟΥ̓́ΟΡ. ῬΟΥΙΤΏΔΏΘΠΟΘ ΩἼγ68 Ῥγοοϊουθηο88, ΤΟΓΠιἷ- 
πεαιοὰ ὈΪοδϑ 8 ἂγθ Ὀὰι ΠαὶΓ Ὁ] βδὶη ζ8.-- -Ἴ ΥΎῚ Ὁ19 
(ἰῆρ8 Μ90}}} ἰὰγη οὐδ ἴο Ὀ6 Ὀ]οϑϑοὰ μη χβ δἴθον 
Δ}}, τ 6 ἢ ΠΟΥ͂ σοπ|6 ἴῃ ΔΒΓ (0 ῬΓΑγον.-- ΗΟ 
ἔργ το τὸ ἴβοθθὸ ὙΠῸ δῦ οηγίοιϑὰ υὶτὰ 
ἔτδοο ᾿--Ναϊτο [85 η0 αἀἱκοογάδ. ΗῸΥ δἷγϑ 8.0 
τοο]οάΐϊουβ. ΗδΓ ΘὨΟΤῈΒ ἰβ ἔ]} οΥ Βασσοηγ. ΑἹ], 
81} 19 ἴον ἰδ6 Γογὰ; ἐμ9 ψοτ]ὰ 18 ἃ γιὰ ἴο (ἢ0 
Εἰογηα). Β]οββοὰ ἰδ 6 ψῖιο, βοαγὶηρ, )οΐη8 ἴῃ 
ς δηἃ τη8.κ98 ΟὯ0 ΒίΏΡΟΣ ἰπ {8:6 το ΚὨΓΥ ΟἸΟΣΏΒ.-- 
. Α. Β.] 

.-..........ὄ.-... -  .. .....  ... 

ῬΑΑΙ͂Μ ΕΧΥ͂ῚἹ. 

70 (λὲ ελίῳ Αωδίοίαη, 4, βοπσ ον Ῥεαῖρ. 

ΜαΆΚο ἃ ἰογίαι 
2 βίησ ἴογί ἢ {ῃ6 ΠΟΙΟΡ οὗἉ [8 διηδ: 
Μρΐο ἮΪ8 ὈΓΔΐδ6 ἜΤΟΣ 

8 Κ'ΑΥ υπίο ; 

Ἷ ποἶθθ υηΐο Θοά, 411 γο Ιαπάε: 

ΟΥ̓́Σ ὑΟΓΥΪΌ]6 αγέ ἑΐοι ὑπ, (ὮΥ πουῖο] 
ΤΒτουρὴ [80 ρστοδίμοθο οὗ (ΠΥ μόνος 88}8}} (δβίμο αποιαῖοο σδυῦτοῖς ἐποιιϑοῖνοθ ππΐο 

[8 66, 



816 ΤῊ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑ ΔΙΑ. 

4 ΑἹ] (86 φαγί 58}41}} πουβεΐρ 866, δῃηά 8.81] βίῃρ υπΐο {π66; 
ΤΉΘΥ 5888}] βίπρ ἐο (ΠΥ ἤδῆλθ. β6 88. 

δ Οὐπ8 δῃᾷά βθ {ΐθ ψοσῖ οὗ αοᾶ: 
Ηξς6 ὧ(α ἰοττὶὉ]6 ἐπὶ δ ἀοϊηρ ἰοπνατα (86 ΟΠ] ἄγοη οὗ σθαι, 

θ Ηὸ ἰυγηρά {ἢ βε6 ἱπίο ἀτν ἐαπά: 
ΤΏΘΥ ποηΐ ἐπγουρὰ {μ6 Ποοά ου ἴὈοῖ: 
ἼΒογο ἀἸά τὸ γο]οὶοθ ἰῃ Ηἰπι. 

1 Ηρ υὐ]ο ἢ ΟΥ̓ ἰδ ῬΟΥΕΓ [ῸΓ Ἔν Γ ; 
Ἠΐδβ ογοϑ βεῃο]ά εἶ ὨΔΙΪΟΗΒ : 
1, ποῖ {π0 ΤΟ Ὀ6]]ἸουΒ Θχδ]ῦ ὑμοιυβοῖγοβ. 

8 Ο Ὀ]ε88 οὔν αοά, γθ Ρθορ]6, 

Β ΘΙ ΔΒ. 

Απά τϑῖιο ἐῃ6 γοΐοϑ οὗ ἷ8 Ῥγαΐβο ἰο 86 Βεασὰ : 
9 ΥὙΥ̓ΒΙοἢ Βο] οἰ οὖ βου] ἴῃ 118, 

Αμπὰ βυβδγοίῃ ποὲ οὐσ ἔδοί ἰο Ὀ6 τιογοά. 
10 Εὸγ ἔθου, Ο Οαοά, μαϑβὲ Ῥτονθα 8: 

ΤΏου ᾿ιαϑὲ ἰγοα 08, 89 Β|1|γ6 Ὁ ̓ᾳ ἰγὶοά, 
11 Του Ὀτουρῖοϑθι τ ᾿πίο {86 ποῖ; 

Τῇου ]Ἰαϊαδὺ 8] οὐ] οη. ἀροῦ ΟἹΓ ]οἾηΒ. 
12 Τμποῦ μαβὶ οδυβοα τγϑη ἰοὸ σἱ ἀθ ΟΥ̓ΘΡ ΟΣ Βοδὰβ : 

Ὗγ6 πϑηΐ ὑἱπγουρὰ ἦτο δηὰ ἰβσουρἢ ψαΐοσ : θὰϊ (δοὰ Ὀτουρπίοδὲ Ὸ5 ουΐ ἰπΐο ἃ τοϑὶ]- 
(ἢ γ »ίαοο. 

181 Μ1}] ρὸ ἰπίο {ΠΥ Βοῦβο ψῖ Βαχιΐ ΟΣ ; 
1 .}}} ΡΑΥ͂ {866 ΤΥ γΟΥ͂Β, 

14 ὙΥΏΪΟΝ ΤΥ 11ρ8 μᾶγο υἱἱογοά, 
᾿Απὰ ΤΩΥ̓ που! μαι! Βροΐίϑη, τ βθη 1 τγᾶ8 ἴῃ ἰγουὉ]6, 

156 1 ν1}1 οὔδυ υοΐο {Π 60 Ὀυγηΐ ββου ῆοοϑ οὗ ΓΔ.]1Ώ ΡΒ, 
ΤΠ {16 ᾿Ἰπσθηθθ οἱ ΣΆΠῚΒ : 
Ι[Μ1}} οὔΐοσ θ0]]οοῖτθ πιὰ ροαίθ. ΘΙ ΔΒ. 

16 (οπιθ απὰ ΠοΔ᾿, 81] γο [μαὐ ἴδασ αοά, δῃὰ 1 51}1 ἄθοϊδσθ 
ὙΥμδὺ 6 Βδαίδ ἀοηθ [ὉΓ ΠΥ δβουϊ. 

171 οὐτἱοά υπίο [ἰἰπὶ πὶ ἢ ΤΥ χαου τ, 
“Ν 6 ψ͵αϑ οχίο! θα τὶ ΤΥ ἰοηρθο. 

18 Τοραγὰ ἱπ|υ ΕΥ̓ ἴῃ ΤΑΥ͂ μοατί, 
Το 1,ογ Μ1}} ποῦ ἤθαρ πε: 

19 ΔΒιώ νοῦ] Οοα Βαϊὰ Βεοαγά πιθ; 
Ηϑ δαί δἰἰϑηἀοὰ ἴο 86 γοΐοϑ οὗ ΤᾺΥ̓͂ ῬΣΆΥΟΘΣ. 

20 ΒΙοββοα δὲ αοά, 
ὙΥ Βίοῖι δῖ ποῦ ἰυγηθα ΔΎΔΥ ΤΩΥ̓ ΡΓΆΥΟΣ, 
ΝΟΥ ΒΒ ΤΔΟΓΟΥ͂ το Τη6. 

ἘΧΕΟΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ἴτ ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΥῸ ΟὈΟΜΡΟΒΊΤΙΟΚ.---Αἢ ἐζλοτ- 
ἑαίίοπ ἴο ἰ)9 παίίοπα οὔ 89 δαγίῃ! ἰο φργαΐδε Θοά, 
(89 ΑἸ ΣΙ Υ (τογβ. 1-4), ἰηἰσοάυσοβ ὑπ 6 Θχῇοῦ- 
ἰαἰΐοι ἰο δοπδίάθν ἐδ πιίρλίν ἀδεάς οὗ αοἀ ἴπ (μ9 
ἀο! γοσϑῆςοθ οἵ Ηΐδ Ῥεορ]ο πὰ αποίεπέ ἐΐπιδε (Υ 6153. 

1). ὙΒῖ5 16 16 ο] ονγοὰ Ὁγ ἐπ ὀχμογίδιΐ οι 
ἰο ῥταΐβο ἀοἂ ἴῖὁ᾽ ἃ ἀεἰένεγαπος οὁ7 ἐλ Ῥοορίε ἴτοτα 
ἐγίαΐδ γεσεπέϊν οὐἀυτοα (τογ8. 7-1329). Τὴ9 Ῥδ88]πὶ 
ΠΟΥ͂ ῬΆ5868 ΟΥ̓́ΘΤ' ἔγοπι [86 Ρ]υγαὶ (0 [0.6 δἰ πρσυϊαν, 
χοῦ ἴἰ8 ἐγ οὗ οχργοϑϑίοῃ δθὸ 80 ἱπάϊνϊά αὶ, 
4. 7. γοτϑ. 16 δπὰ 18, ἱπδὲὶ {86 βυρροβί(οη ἐπὶ 
(86 παίϊοη ἕξ ρεγδοηϊπεα ἷβ Φηιἱ ΓΟ πηἰθη8Ό]6. 
ἘΠο Ῥβαϊταῖϊδέ βρϑακϑ ἔγοτῃ ἷἰ8 οἱοη δομέ διὰ οὃσ- 
Ῥοτίθῃοσθ, γοί 88 ἃ τηοίοῦον οὗἩ ἰμ9 οοπρτοχαίϊου 

Β6ΓῸ τοϑηίοποὰ (Ὁ α]νίη, οἶον, δὐ α.). Ηο οχ- 
ῬΥ68868 δ᾽8 ἀεδίρῃ οὗὨ Ὀσγηρσίπης (86 »γονιΐεα ο7’- 
ἔπσε ἰπῖο ἐμη9 Βουδθθ οὗ αοἀ (γογβ. 18-1δ), δυὰ 
οοποϊυάο8β Μιὰ δ οσχμοσίδιΐου ἰο ἰδ 6 Ρίουϑ ἰο 
Ἰἰδίθδῃ ἰο "18 παγγαίξυε, ΒΟῪ 86 οα]οά ὥροη Οοὐ, 
διὰ αοἀ μοανὰ δίπι, δηά (ἷβ ἰ0 ἐμ Ῥγαΐβο οἵ 
ἀαοὰ (νεγβ. 16-20). ἔμοτο ἰδ 80 σϑϑϑὸὰ ἮΒ81- 
ΟΥῸΣ ἴἰο χοβξδτὰ μ14 βοοοῃὰ μασὶ 88 8 βρεοΐδὶ βοῃ καὶ 
ΟΥ̓͂ ἐπβδηϊκακί νης {πὴ} ΤῊῸ δἰ τ] σῖ γ οὗ 
γοτα, 16 δηά ὅ, δηά ἐμαὶ οὗ {πὸ δβδἰγυσίυγο οὗ 1.6 
Βίσορ 68 ἐμ 8 ἀρραδγοῃΐ, 8 ἴῃ ἴδυον οὗὅἩ [86 οτἰρὶ- 
πΑΪ] ὑπ} οὗ ἐδο Ῥβαϊω. Τ86 Ῥϑσϑοῃ δηὰ δρὸ οὗ 
{86 δαΐίπον νοιηδὶπ υπἀοϊογτοϊηοα ἐπ ἰπἷδ, Δ8 νοὶ] 
88 (6 ζ0] οί ς ῬΒ8]:), ποι νι ΒΒ δίδηάΐηρ {86 ἀ6- 

ἀϊοαιΐου ἰο {π9 ἀἰτοοὶορ. ὈὉν, γ6 Ὁ. 7, τοϑδσιὲ 

πὸ που]ά (Ομδ]α,, δέ αἰ.), τὸ νουἹὰ Βατο οτἱ- 
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ἄδησο ἱπ ἤανος οὗ ἐδο Μδοολῦοδ: δρὸ (Ῥαδιυΐα, 
ΟἸει., ΗἰιΣἰα), αν ἐμ9 ποτὰ 185 {ἰι1ὶ8 πηοδοϊος 
ΟΝ πὶῖ ᾽[89 Βαϊ 5 (Αὐοα Βεγα), Ἡδ|Ϊοὶ ἴα 
86 Ο]ὰ Τεβίδιαδηι (ἢ ΐ8 ἤοτηι 18 δἰ σα δ οἰ ΒοΎ ΘΓ 
δὴ ΔΟσΌΞΔ ΕΥ̓ οὗὨ ἰΐτπιο τῖ1}} 086 τηοδηΐης, ΤΌΓΟΥΘΡ 
δι ὁνοσ. [{ 5 τπῃεγο σιυθδ5- ποῦς ἰο ἰδίἰκ οἴ [86 
ἰἰαο οὗἨ [86 ἀοἀϊσαϊΐοα οὗὨ ἰμα ἰοιρὶθ αὖον [89 
εαἴ]9 (Βυαάίης., Βοδοπ. 11., ἘΠΡΟΝ οΡ οὗ ἰδθ 
εσί]ο ἰ(86}7 (ΒδὈὉ., ΕἸδια., Βοβοημι. Ϊ.), ον οἵ ἐμ9 
Δ] οὔ 189 Αδϑογυΐίδηβ (οι θῃρ.), οὗ οὗὨ ἐδο 
ταϊδίης οὗἨ 180 δίεζο οΥ͂ ογυαδβδίθαι ἱπ οοπηθοίΐ οι 
πιὰ Ἡ ὁσο κί μ᾽ 5 βἰοἰθδβ (ὕϑοηθπια, Μαπίΐϊηρδο, 
Κῦύδιου). Τμπο ({|6 οὐ πὸ ϑΘρί. πϑδῆλοδ ᾿ΐ ἃ σο- 
βυττοσιίο δία, Ῥορθδρ8 ἩΠῺ Τοίοσοποθ ἰοὸ 
τεῦ, 12 (θ6}11556}}). Το αγοοῖς Ομ ρο μ88 σχο- 
ἰδιηοὰ ἐμἰ8 810. 

ϑιν. 1. γόον. 2. αἰνο βίοσυ.-- 6 ἴα. ποῖ ἰο 
Ὅδο ἰΔΚΘ 88 009. Υἱΐ. 10, 16. χΙἰϊὶ, 12. 2 ον. χιϊὶ. 
16, Ὀυὲ 48 Ῥα. χχῖχ. 12; ουῖ. χχχὶΐ. ὃ, ἰὰ 89 
δεη59 οὗ ρί νης Ἴ23. ον ιμΐ8 πογὰ 18 ρ]δοϑά 
ἰωπιοάϊδί οἷν Ὀοΐοτο, ἰὰ [8 9 οὐ᾽εοίέθα Βθ0080. ἨθΏ09 
ξ ὁδαποί Ὀ6 γϑηάογοὰ: ΑἸΥ6 (89 ΒΟΠΟΥ (Π816}) 
ἰο ΗἾ8 ργϑὶϑδο (οῦ: Ηἰἷβδ γοπΟΝ), ἰμδὲ 18, πηδῖκθ 
Ηϊδ ῥγαΐβϑο ρἱογτίοιιϑ (πιοϑὲ ἱπίογργοίοτ, [Ἁ. Υ.]). 
Το 56ῆ86 σι ΟὨΪΥ͂ ὍΘ: ΓΘΟΟΪΏΪΣΘ ΩΊΟΥΥ (ΟΡ πι8- 
εβι}γ) Ηἰβ τοῦονψ. Εον 118 γοηάογίης ἰΐ πιδὶς 98 
πὸ ἀϊδεγθθῶσθ τθοΙΠΟΡ ἰδ9 1280 ψοΟΡὰδΒ 8Γὸ τ- 
ξατὰ δ στϑιιτι δι σα} }7 85 86 βοσοπὰ οὈ͵θοῖ, οΥ 
83 ἰῃ ἀρροπ᾽ιίοη, ΟΥ 88 σοπηῃθοϊοα Υ͵ἱὲδ ἐμ6 ΡΓ6- 
οδϊος νον ὈΥ δὴ ἰηϑονίϑα “ 88.᾽} 
εν. 8. Εἴῖονν ἴθι ]9, εἰς.---Τ ἷα ἰδ τοϊαϊεά 

ψἱὰὰ (ἢ 6 δοης ἴῃ ᾿ἰϑαγοϑο, ἤσν. χυ. 8 ε4.---ἰ ΤΏ 6 
Θηθηῖ65 ἃ παι Ὁ]0 ἴο 869.---Οομράτο δ. 
χΥϊ!, 4. ὙΠῸ γἱοϊά ἀρνὶ Ἰης, οοπδισδί θα, 
[οἱχηοὰ Βοτηακθ. 
δ. 4 ΑἸοχδηᾶορ: “19 δηιἰοἱραϊΐοῃ οὗ 

Ὀπίγεγβαὶ μοτηδίθ ἴ0 Ζ6ΒΟΥ͂Δ ἰ8 ἴῃ δἰγὶοὶ δοοορὰ- 
δηο6 Νΐ| [Π6 ψἢο]9 Βρίτὶ δηὰ ἀθδίζη οὗ (89 
Μοβεῖο ἀϊδροπβαιίοη."᾽---Ο. Α. ᾿.} 

ϑιν. 11. γον. 6. ῬΔΘΥ Ραδδοᾶ [Ὡσοῦκ ἴῃ 6 
ΒΌ68Πη1.---Τὴ9 δἰγοδὰ ἰδ πού ἰδ6 Εαρμναδῖθα 
(ϑιίεν, Η δὴ σϑίθ θ6 γα), Ὀαὲ ἐμ6 Φογάδῃ. ὸγ {119 
Τείεγο 69 18 0 Γαΐ ΓΔ0165 οὗ ἀποίοπέ ἐἐπιέε, πιὰ ποἱ οἴ 
ἴδ ἰαἴατο, ἴῃ τ ἰσὰ (89 πιΐτγδο]θ οὗἩ 1:6 9οτάδῃ 
ἰδίο ῦὉ6 τορθαϊθὰ οὉ 8 ΥΔΏΔΟΡ δοα]9θ. ἴπ (δ9 
ἰδιιεν οδ86 ἰὲ νου] Ὀ0 88 πδίυταϊ ἰο ἰμίοῖς οὗ (δ 9 
ΝΙΙα, Ζοοῖι. σχ. 11, )Ὧ8 {86 ΕΒ ρὮ γα 98, σοῖρ. 58. 
σὶ, 1 9ᾳ.---ἰ θτΘ νγὸ σοϊοϊοϑᾶ ἴῃ Ἐξ π.--- 
Τμ18 ἰ6 (86 τοπάονίης οὗ Ηυρίοϊ, 6) 1 :ϑοἈ, 
Μ60}1, εἰ αἱ. Α5 Ὠο] ἰ:βοῖῦ ΤΘΙΔΔΥΪ ; “(89 60η- 
ἌἌΚΩΣ οὗ 4}} ιἰπ198 18 8 δοϊἱὰ υπὶὶ." ΤῈ 
δἰ αἰδὶ ὈΣΙηκ8 8686 ΠιΓΔοΪθ 5 οὗ (Π6 ραϑὲ ὃ6- 

ἴοτα ᾿15 ΒΟΆΡΟΓΒ, πὶ τ βασι τἰν ἀμθ8α ὑπαὶ Ὀοιὰ 
ΔΡΕΔΚΟΡ δὰ ΠΘΒΡΟΥΒ Β66Πὶ 0 Ὁθ ὑγϑδϑηΐ δηὰ θῃ- 
ξιξεὰ ἴῃ τποπὶ 88 πο ΌΘΥΒ οὗ (6 οἤοδθη Ρ60- 
Ρ|6. ὕηοτγθ 'β8 0 τοίθβθῃσθ (0 8, ροξβί Ὁ1]9 γϑροί!- 
ἴοα οἵ ἐἰ089 τΟΠάοΥΒ ἰῃ (9 {υϊ{πΓῸ, 85 ΘΥ̓οἢ 
ΑἸοχδηάοσ, οὐ ἰῃ (88 Ὀτοϑοηὶ λα υραν ἐμ 

γεν. 7. ῬΌΟΣ ΘΥΘ.Σ.---λὲ αἀοὰ 88 πγουρὰὶ Ηΐδ8 
ὭΪΟΙΥ πογ 5 ἰὰ 1856 Ραϑί, 80 ἀο065 Ηθ κΚΟΥΘΡΏ 
ΔΟΥ͂͵ δῃιἶ 80 ὙΠ| ΗΘ ἰπ 4}} ἕαίτο ιἰτο6. ΗΐΪΐδ ρο- 
ετυοηὶ 18. 8ὴ ουου  διΐης ΩΧΟΥΘΤΏπιθηί.---ἘΓῚ5 
ΟΥΘ68 'κξθ0}Ρ αῖϊοῦ; Ὁρου τ 6 πϑιξομδ.--- 9 
δέει: οἵ Ηἰφ ρϑορὶϑ δῖ πὸ 1098 οἱσδϑὶν βογαϊὶ- 
Ἀπεὰ ὃν Θοὰ πο ἰμδη οὗἩ γογο, νϑθῃ Ηο Ἰοὰ 

δίΡῳσνιο ἱγαυσίοίιοα: “ Τωγα ἰεὲ '᾿ὸ γελοῖος ἐπ Ηΐη, 
ΤΆσε, μοι 6 ἰὲ τοῦτο ἰ0 ἴπο δοϊὰ [ἢ παίοἢ α6οά Βφά 
υδὸν ἴα Ηἰὁ ὅγιω, δὰ ττῶοτο ἴῃ9 μηδὲ Πίδίοῦ Υ πηὰ "θθῃ 
ἘΠ ἰῃ τ.Φ ρζοσοπί, ἔλεγε, ἰδὲ 08 γη)οίςο ἰὰ Π}μ....-ἽὁἹ 

ἴδοι ἱροῦ ὑπο Βοὰ 866 δηὰ 6 Φοτάδῃ. δ 
6 ἰ86 οτον- σαί! ΒΡΥ οὐἁ βγϑδοὶ, βοδιοβίης (ἢ 6 
ἈθδΡΙδ ΟΥ̓ (..6 παίΐοη9 ἴο ἔγυϑίγίθ ἢ οἷν 6Υ]]} Ρ] 8. 
--οἨ. Α.ὄ Β1--Ῥὴ)ο τοΟΌΘ]]ἰου5 οαθηοῖ χαὶδο ὦ 

(ἐλοὲν λοαάε).---- ΤΠ 8186 οἴδαβο Ὀοκίη5 πὶ ὍΝ, διὰ 

ἰς οδθποί Ὀ6 οὔληροί ἴον ν ), οὗ τορδανἀϑὰ 45 ϑαυΐ- 
γψαϊοηὶ ἴο ἰ(. Αοδογαϊηρἷν 1ὑ ἀο008 μοὶ ΘΧΡΓΟ58 8 
ῬτοΡΒΟΟΥ {(Κἰπιοιὶ, Κυϊπον, αοἷον, δέ αἷ.), θυ 8 
ποζϑῖῖνο οουοϊαδίοη (Βεριυδκί αι, Ιδακὶ, θὸ Ἧ εἰΐο, 
Ἠοπαϑίϑη ον, ἐἐ αἰ.}, οἰ ΠῸ Ὁ 88 8 ᾿ναΓἾΠ ΟΥ̓ 88 
8 οχργοϑδίου οὗ ργονθπίίοη. [116 διὸ} βὰρ- 
Ρἰϊοα ““οδ8,᾽" 65. Ῥ88. ἰϊϊ. 8; οχ. 7 ; δοιρ. Ρβ. 
ἸἸχχυ. δ, 6, νοτο “Βοτη᾽ 8 π5ο8.--Ο. Α. Β. 

8ιγ. 111. [οτα. 9,10. οῖα οὖσ δου] ἢ 1176, 
εἴς.----ο} ἸἰΣβοι: “4 Οοὰ μΔ48 ἰυγποὰ ΔΎΔΥ ἔτοπι 
Ηϊ6 Ῥεδορὶο ἰμὸ ἄδημονρ οὗ ἀδαΐῃ δηὰ οὗ ζαϊϊϊηρ ; 
Ηο 88 ρυΐ (ποὶν δουΐβ ἴῃ [ἰ{6, ἐμαὶ ἷβ, ἴῃ ἐδ 9 
δρδοτο οὗ ἰ᾿ἰΐϑ; Ηθ Β848 ποῖ Ἰοῖϊ ἰποῖν 7δεἱ ἰο ἰοὶ- 
ἰοτ ἀπ} {86 ζα1ϊ. ον αοἀ 88 οδαοί Ηἰ8 ροο- 
Ρὶθ 88 ἰζ ψότο ἱπίο ἴδ διῃο! ἰπς ἤΤηΔ06. ΟΥ̓ Ροὶί, 
ἴῃ Οὔ οΡ ἰο ΓοιοΥΘ ὑπ 6 1 ἀγοββ ὈΥ δυδονὶησβ δὰ 
Ῥγθβορυο (μθηϊ---ὦ ἔαγοτίίο ἄριγτο οὗὨ 15416}}᾽5 διὰ 
Φογου δ} 5, Ὀυϊ ᾿ἰκοννδο οὗ ΖΘθοἘΒ. χὶϊ!. 9: Μαεϊὶ. 
ἐἰϊ!. 8." ---Ο. Α. Β. 

γεν. 11. Ῥθου δααξ Ὁτουρδῖ πα πηῖο [86 
ΘῃοΪοδῦτσο.-- ΠΣ Ὁ 6. ποὶ ἃ πεὶ (ϑ8ορί. δπὰ 
ταοϑύ ἰηἰοσργοίοσβ, [ΑἉ. Υ΄.7), Ὀαΐ ὁ δίγοῃ αὶ Ῥ]466 οὗ 
βἰϑίβ οὗ δοίης δῃεϊοδοὰ (Αᾳυΐΐα, β'γπιαι., Φϑγόπηο, 
θεῖ, αΐίμον, οἷον, δέ αἰ.), τὶ ὶϊὰ (6 αγίϊοῖο 86 
Β6ΥΘ, 8 ἀφβί ζααϊίοη οΥ ἐἰ 6 οοῃάϊ (οι οὗἩ ϑ αεαγνϊὰ ἴῃ 
(89 τ] Ρηοδθ, 1 88πι. χχὶϊ. 4 βα. ; 2 8δπι. νυ. 17; 
χχὶϊ!. 24 (Ηρ [ο]ὰ).---Ἐΐδδὲ Ἰαὶἃ ἃ ΟΡΡσϑϑδ- 
βὶνο Ὀπτᾶθιηι ΟἹ ΟἿΣ ἸΟἱΠ8.--- ο] ἰσβοῦ : “ΤΌΘ 
Ἰοΐῃβ δζὸ τηϑηοϊοηοθα, θθσδιι80 ἢ δαγγγϊηβ ΒΟΑΥΥ 
Ὀυγάθηδ, πο λτο ἰο 0 ᾿ἰΐιοεά ὉΥ δαυδί(ἰηκς 
ἄονα, {Π6 Ἰονγοῦ τοχίου οὗ ἐΐθ βρίῃθ ἰδ ραγίΐου- 
ἸΔΡΙῪ οι ρ]ογοα,""-Ο. Α. Β.] 

γον. 12. Ηδεοῖ τα ᾶθ τη6} ἴο σἱᾶθ ονϑσ ΟὖΣ 
᾿68ἅ. ---Τῆ,θ ὀχργοβϑίοη ὀδῃποὶ Ὁθ οχρ δἰ πο ἴῃ 
δοοογάδησο Μὶϊϊὴ 18. ᾿ΐ. 28 (πιαῖζο ἰδ Ὀδοῖ 8 
διτϑοὶ [0Γ ὑγϑυθ}}6Γ8), ἰὰ Ὀθδδὶ οἵ ἰμ9 τιοδηΐηκς 
“βυράμσο, δβυδ᾽]υξαίο᾽ (ΟἸδυδ8, ϑιίεν), δ8 Ρβ. 
ΟΧχὶχΣ. 8, Ὀδδδιι80 86 δοαὰ ἰβ τηρῃιϊοποὰ 679 ; 
Ὀυὺ ἰῃ δοσογάδηοοϑ νἱἱὰ ρου. χχχίϊ. 18 ; [8. ᾿ν:ϊϊ. 
14: ἀτγῖνο οὐ δάνδῃοϑθ οὐδὸσῖ (86 ἱρὰ 0Ϊ8668 οὗ (ἢ 6 
Ἰδληὰ, ουί. χχχὶϊὶ, 89; Μίο. ἱ. 8: Αἴροϑ ἷν. 18 
(ΚΙπιοιιὶ, οὐ αἰ.). [Ια 18 ροπβδί]6, βοσγευον, ἰῸὸ 
ἰγϑηβὶδὶθ: χἱάθ οὔ ουν οϑὰβ (Ὁ ἰνί, αοἷον, δὰ 
τοδί ἱπίουργοίο ΓΒ); ὑἐβδ ἔμ ψουὰ 0 6οη- 
ποοϊοα υὶτ ἐμ 6 ἰάθα οὗἁἨ κυνλυραιίοι ἰπαὶ οὗ ματὰ 
δηἃ διλιμοΐυϊ ἰγοαίπμοηὶ. Τΐἷ8 τοἰϊχιιυ Ὀ6 Ῥτο- 
ογγοὰ ἤἴοτ (η6 σεδβδοὴῦ ἰμδὲέ ἐμ6 σία ον δ’θ Β6Γ6 
οδἰ]οὰ 9128, δαὰ {μὺ8 (80 φοιίγαδβὶ ἐβ Ὀχουρμὶ 
ἰαίο νἱονν Ὀοίγοοη ἐποὶν Ῥχοπὰ δηᾶ υἱοϊΪοὶ οοῦ- 
ἀυοῖ, δηὰ ἰμοὶν τχογίαϊ, ἦγαί παίατοα, Ῥεβ. ἰχ. 19 
Β4ᾳ.; χ. 18; ἵνὶ. 1; [8.}}. 12: 2 σἤγοη. χὶν. 10 
(θοἰ ίΣ5ο.ι.)---ῦ)  οαπιὸ ἐπῖο ἢτθ δῃηἃ νυυϑῖοσ 
«-.ἐ,ιἃ δου δασὶ Ὀτουκῖς τ οὐϊ ἰπῖο 
ΒΌΘΩ ἄδῃοο6.--ἰ 6} 280}: “ ΕἸἾγΟ δηὰ ψδίρυ, 
ΔΒ 8. χὶ ̓ ἰϊ. 2, δῦ δγχυγδαιΐγο οὗἩ {86 ομδηρίης 
ρον 8 οὗ ἀδαί 'π ὑμοῖς οχίγοηθ ἴογῃβ. ἴδγωρὶ 
ἯΔ5 ΠΟᾺΡ (0 Ὀοΐηᾳ σουϑαμμοα δηὰ οΟΥ̓ΟΥ ἢ οἸπιοὰ, 
Ὀαὶ αἀοὐ Ὀγρουρῶί ἷπι οαὐ ἐο ἐΐθ τἱσμοδῦ δουπά- 
8106, ἰο 0 δχυῦοταηοο οὗ ργοϑρεγὶ γ."--Ὁ. Α. 
Β.] Μήδου ἱπίογργοίοσβ μανϑ οὐλοοιοὰ ἰο ΣῪ. 
(αὐυπάδποο, ΡΒ. χχὶἱϊ. δ), Ὀοοδαδο (86 οοπίγαδὶ 
ἰο 88 σοπαϊιΐοι οὗἩ ἀδῆρον ἤσυται γον ὀχρτεββοὰ: 

᾿ ἴα {86 ῥῬτγουΐουβ Ἰΐ6, ου]ὰ ἰεδὰ ὰ8 ἰο ὀχρϑοῖ δῃ 
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ὀχρυοββίοα, βοιῃθν αὶ 88: σὶὰθ ρΐδοθ (Ὁ α]4., 
ϑΣταμλ.), ΟΣ τοϑὺὶ (Αταδίο, 2Ε}}10}.}, ΟΥ Τοίγθ8Ἐ- 
τηοηΐ, 6 γοητηθηΐ, ΓΘΟΟΥΘΥΥ (βορίυδρίηϊ, 7 ]ς.» 
Βγτγῖδο, Α4}}.). Ηθησθο {Π6 ῥγοροβδὶ ἰο σμδηβθ 
δ6 τοδάϊηρ ἰπίο ΠῚ (Ἡ αὐ ϊς., εἰ αἰ.) 

ὅσ. ΤΥ. [Ῥοτγονῶθ: “Θ ΠαΥθ ΠΟῪ (6 »967- 
δϑοπαΐ Δοκηον]οαραιοηξ οὗ οἱ 8 ΤΩΘΓΟΥ͂, βγβὶ, ἴῃ 
(89 δηπουῃοοιχθΐ οὦ {π6 ρματγὶ οὗ 1:6 Ῥβαϊε δι 
οἴ (ὁ οἴὔοτίηρϑ νι ϊο 9 18 δυουΐ ἰο Ὀτγίης, δηά 
ὙὨϊοῖ ἢ6 δὰ γονοϑὰ ἴῃ 15 Σου ]9: δηὰ (θη, ἴῃ 
ἐδ γεοοτὰ οὗ αοά᾽ δ ἀθα] της 118 δἷ8 δουϊ, νι Βῖσ ἢ 
διδὰ οΔ]]6ἀ Τότ ἈΪ8 (μαῃ κί] 688." --Ο. Α. Β.] 

γεν. 14. ΤῸ ὙΙΟΒ ΥὙ ρα αὐυἱοϊεῖγν 
ορϑῃηϑᾶ.---Τὴο ααυϊοῖς οροηΐηρ, ΠΟ ΓΑΙ ἰεατγίης 
οΟΡβϑη οὗ [89 }1}08 Τοΐοσβ ἰο ἰδ) ἱῃυοϊ πηι δι 6885 οὗ 
ἐμ0 ΥΟῪ ῥγοβϑβοὰ ουἱ ὉΥ̓͂ ὨΘΟΟΒΒΙΥ͂, ποὺ 85 Φοὺ 
Χχυν. 16, δὰ Φυάροξβ χὶ. 86, ἰο {86 Βαϑιυ ὙΟΥ. 

γον. 16. ΑἸοπῃκεὶὰθ οὗ ὑπὸ ἰδ δ δηὰ Ὅ8)]- 
Ἰοοῖΐξα ὑυπίγουβα νυ ὑϑοὰ 85 δηϊμμαὶδ οὗ βδοσίβοο, 
Ῥϑωβ δηὰ ροαίβ δῖο δβοῦθ τιϑηϊϊοηθα. 1} 
ἔοτηλο Ὁ ΔΓΘ τηθηἰλοη θα ΟὨΪΥ 88 [86 νοὶ Ὀαυτηί- 
οδογιηρ8 οὗἩ (6 δὶ σι -Ὀγὶϑδί, {86 ῥγίησα οὗ ἰδ 9 
ἐγ Ὀ9 δηὰ (μ0 ΡὈΘΟΡ]6, δηὰ δ5 ὑμὸ ἐδμδῃὶς- οἴϑσί ας 
ἷπ (86 βιιοϊδιΐα οὗ Αδύοῦ, ὑδ6 Ῥθό}]ο, ἐδ6 
Ῥγίησοϑ οὗ ἰδμο ὑσὶ ῦθ, δὰ μ6 Ναζασιίθ (Νααι. γΥἱ. 
14) ; (80 Ἰαίίο "Ὁ δ8΄Θ ὩΘΥ͂ΟΡ τηερῃἰϊοηθὰ 88 ψ80]6 
Ὀυγης-οδετίη κα, Ὀὰκΐ ΟὨΪΥ ἴῃ (ἢ Β6]Δηϊιΐπι οὗ 186 
Ῥγίησοθ οὗ 890 ἰγὶ Ὁ99, Νυπιδ. νΥἱ. Τπὰ8 δρρδ- 

ΤῬΘΏΓΥ ὑπὸ Ὁ" ἰηἰγοάπσοδ {δ δ εἸδπιΐαι ὕυτουχδὶ 

ἦηι οοηποοίΐου τὶΐὰ ὑπὸ ποθ Ὀαγηϊ-οοΥίηρ (}6- 
ἘΡΣΡΠΣ 

ϑίισ. Υ. ὝὍοτβ. 16, 17. [Ὀε]Ἰἰσβοῖ : “Το δἅ- 
ἀγοβθ σοὺβ ζοσί, 858 ἰῇ τοῦδ. ὅ δηὰ 2, ἰο ἰδὸ 
ν| άοδὶ οἰγοΐθα, ἰο 41} ψΠλὸ ἔθανΡ αοα, ὙὮΘΓΟΥΟΓ 
ΓΕΘΥ ΠΙΔῪ ὉΘ ου θατί. Ηο πουϊὰ (611 ἐμι6πὶ 41} 
ἐμαὶ αοὰ 48 οδυδοὰ ᾿ἶπι ἰο Θσρογίθῃοθ πῃ ογτὰ ον 
ἐμδὺ αοἀ πιϊμὶ Ὀ6 χἱοτὶδοὰ δηὰ ὑμδν τοΐχαῦ Ὅ6 
δοποδιοᾶ.᾽"-- οἰ. Ηο οτἱοα ἰο ἀοὰ νὰ ͵9 τηουίι 
(88 ποῖ ΟὨ]Υ αὐἱοὶγ τὶ ἷπ [89 δου], Ὀαΐ Ἰουὰ 
δηὰ Υἱοϊδηί γ), δὰ 84 Ἀγσ 88 τπηδθσ 
το κῦσ, (δαὶ 8, 1 τῊῶβ 80 βυγο οὗ {(:|8ὲ ποαγίηρ οὗ 
ΤᾺ ὈΓΆΥΘΡ, (ᾶὺ 1 ΔΙΓΟΔΑΥ͂ δὰ ἴῃ τα 688 ἃ 
ΒΟ οὗ Ῥγαΐϑ (869 Ῥβ. χ. 7), νι αϊοΒ 1 πουἱὰ 
δίσκο ἊΡ 6 η [89 ἐπ ρ]οτγοᾶ μοὶΡ ΒΊΟΝ τ; 85- 
δΒυατοά ἴο πη9 δἰιουϊὰ οοτηο.᾽ἢ 

γεν. 18. 1: Βαᾶἃ δθ0 ἰῃηϊαυ πῃ ΤΥ 
Βοαεσῖ, ἴ86 Τιοτᾶ τνουἹᾶ ποῦ αν ϑαχᾶ ΣΏ6. 
-- σον 6 : “ΓΟΌΔΌΪΝ, [01 δὰ Ὀθϑη σοπμβοΐϊουβ 
οΥ̓͂ ἱηϊαυϊι Υ 1 ΠΥ Βοαγὶ, 116 8886 οῃ Ὀοϊηρ (πὲ 
οὗ ἔγϑοάοπι ἔγοπι δηγίὶης ᾿ἰϊζο ρῬυτροδβοὰ ἀθοεὶί, 
858 ἷῃ Ῥ58. χυΎΪϊ! 1; χχχὶϊ. 2; ΟΥ 186 ῬὮΏΓΔΒΘ ΤΔΥῪ 
Τάθδπ, 88 (6 Α. Ὗ. ἰαἶκοθ ἰδ: 417 1 μαὰ γεγαγαεά 
ἰπίααϊγ,᾽ ἡ 4., Ἰοοϊκοά ροι ἰδ πὶ ρ᾽θαβαγο δηὰ 
Βαϊἰδδοιϊΐοῃ. ΟΟΙΏΡΑΓΟ [ῸΡ (818 180 οὗ (Π9 γὙοτὺ 
σὶτα [89 δοουθαιϊγ6) Φοῦ χχχὶ. 26. ΗθΌ. ἱ. 18: 
ΤΟΥ͂. Χχὶΐ!. 81, ΕοΥ {6 ΖΟΠΟΤΑΙὶ δϑηιϊ πλϑηὶ οἴ 

ἐπθ Ῥδββαμβθ, δοΐωρ. 900 χχυὶϊ. 8, 9; [58. ἱ. 1 ; 
Ἰἰχ. 2,8; Φολιη ἰχ. 81; 1] Φολὴ ᾿ἰϊ, 21." --οΟἀὐἈὠ.Α.8.] 

γον. 20. Τὴ οἱοβίῃμρ οἶαι8θ 8 Ὀσοίκθ ὉΡ ὈΥ͂ 
τηοϑὲὶ ᾿πίουρχγοίοσ ἰοῖο ἴνὸ οἴδυδοϑ, εἰ ΠῈ Ρ ὉΥ͂ ἃ 
Ῥοροι οι οΥ̓ {μ6 τοῦγὺ ἴῃ δηοί μοῦ τηϑϑῃΐῃ βεσ 0 
888 ποὶ τοὐθοϊοα Ωγ ῬΓΑΥΟΡ δηὰ 885 ποὶ ἰδίκϑθῃ 
ΔΎΔΥ ΗἰδΒ ρστδοθ ἔγοιηυ τὸ {([υΐϊμον, . Η. Μίολ., 
Ὀ6 οίιο, Βιΐογ), ον τὶ βοὰΐ ἐμ τοροιἰἰοη (-Ξ 

0 [88 ποὶ σζοπιονϑα) ὈΥ (μ6 ᾿ηβογιΐίοι οὗ ἴΠ0 
,. νογάβ: "“ἴγοπχ Ηἰπιβοὶ,᾽" δ)α. 84 σοῃίταδὲ ἰο ἰδ6 

οἱοβίηρ ποτὰβ : ἤγοπι τὴ9 ([36Κὶ, Ὑ ὀπθηια, Κὔϑίοτ, 
ἩἨοηρϑιθαῦοτᾷ, Ηἰ 215). σορ. Ατο8 γΥ. 28 ; Φοῦ 
χχὶϊὶ. 12, Βυὲ ἐμιῖ8 5 ἀρδίηδὶ (80 86:80 δηὰ ἰδο 

δοοθηίβ. ΜΟΓΘΟΥΟΣ (6 Ῥσαγοῦ 8 ποίξειί αι 
ὙΠΠΟΣ ἶσα δδκοὰ ἴον (οἷον, ΠΠυρΐθϊ 4), Ὀαὶ [86 
ῬΓΤΑΥ͂ΟΡ 88 (πὸ οοπίχαβί οὗ διϊθησο (86 δβῃοϊοπὶ 
γϑγβίουβ, Αὐχυδίΐϊπο, Π6}11256})}. 1110 Ῥ5δ]ἰβὶ 
Τα] οἶδ 659 ἰπδὶ ἣθ οδἢ ὑΤᾺΥ δἱ Αἷϊ ἰΐπλ65, δῃὰ ἱμδὶ 
189 ζτ8οθ οὗ Ὀοίης Βοαγὰ 18 δδογοὰ Ηΐπι. 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. οὐδ παπιδ Ἠὰ58 ἃ τηδ͵δδὶυ δὰ ἃ σγαπαῖξεγ 
το οομδίϊ αο9 Ηἰ5 σίοτγψ, δὰ 18 τοογίὴψ οΥ̓͂ Ὀ6- 
πᾷ Ργαϊβοά ὉΥ ἰμ9 ψ016 πορὶἁ. ΤὙ86 ἐπεπιΐος οὔ 
ἀοἀά ἀο (ὶ8 ἴτοιι αν, αἀπὰ ἱμογοίοτο ΒΟΥ δ.ὸ 
γροοτίιοαὶ, Ὀαϊ (Ὠ 089 τὙ.οὸ (τ γόύοσοποο Ηΐπὶ 
ΑΠΟΓΘΟΌΥ ἰρβι γ (μοῖν δίποεγα ἐλαηχζωϊπεβα. “«“ΤῺο 
δἴονγ οὗ σά ἰδ που ἈΠ δυρρταοϑβοὰ, ἢ τ Β θα 
Η9 βίδηᾶβϑ ὉΥ 9 ἴῃ πιΐϑοτίηθ, ΟΡ ἀ 6] σογϑῆοθ 
18 ποὶ [οἸ] ον ὉΥ͂ βοϊετλη ἐμ δηϊεϑρί νη ς᾽" (Οα]ν Σ). 

2. Τπεὶ υἱοὶ 15 ποὶ σοπστγπιοα ἰο ἐμ σγδοῖους 
εο οὗ αοά, τυδὲ δυῦαϊϊξ ἰο Ηΐ8 ἰγγοβῖϑιϊοθ 
»Ῥοισεν; δὰ αοἀ δεεδ αἰ. Ο (δαὶ (86 τοῦ ]]}ξὍοῦβ 
τοῦ ]α δἰἴονν {μου 86 1705 ἰο 6 τυαγηπεα ὉΥ 18, δηὰ 
(Βδὶ (μο8θ νῆο ὕἤδαν ἀοα που]Ἱὰ ὃθ οοπιογίεα, Ἐοτ 
Δι Βουρκἢ {ΠΟΥ δανθ ἰδ βουδγοϑί δι οί οἢ8 δηὰ 
86 Ὀτουρλ πο ΘΥ̓́ΘΥΥ ἱπλαρὶ: 8. 0186 πιΐβοΥΥ, {818 
8 ΟὨΪΥ ἴἰο ἐγψ ἔμ οαι, 88 χοΪὰ δὰ β.}γ9} ἃγὸ τη ο] δὰ 
ἴπ [89 ἤχγηδοθ ζο0᾽ ρατί βοαίΐοη (18. ἱ. 26; χΙνϊὶ. 
10; Ζεςῖι. χὶϊ!. 9; 1 Ῥοίον ἐ. 7); δηὰ Οοὰ 5 ποὶ 
ΟὨΪΥ (μοῖν Οοηχοτίον, Ὀαὶ Ἰἰἰκοτν 150 (Ἰιοἷν 2 εἰένετνον. 
Ηο ᾿Ἰϑαὰβ ἱμοπὶ ἱπ; 16 π|}}} ἐκονδο Ὀ6 ἐδμποὶρ 
ΚδοΡΟΡ. 

8. ΕΥΟΡΥ 7ηεεὴ οχροτίθποθ οὗἨὨ ἀοἰνογδῆσθ σὲ- 
πιϊπ 8 οὗ (ῃὴ6 Ῥτουίουβ πιϊσλίψ τοογῖς οὗ Οοά, 
Απιοης (..686, (086 Υἶ56 ΡΓθ- οι οηὶ τ} 10 ἢ ΤΟΥ 
ἰο [066 ογσαπίζαίΐοη δηὰ »γεδεγυαίίοπ οὗ ἰὯ 6 ΘοΏρστο- 
ξαυϊϊου ἴῃ {110 τἀ δὲ οὗ 8 μοβίῖ ῖο νου]. Τμεβο 
ΓΘ τΟΡΓὮΥ δΌοΥΘ 8]} οὗὁἩὨ Ὀοΐϊηρ Ὀτουρσί Πθὰτ δηὰ 
τοοοιιτηοπαρα (0 ἰδ6 οοπσίἀεγαίοπι οὗ (8 Θη [ΓΘ 
νοῦ], δη ἃ δγὸ δβρϑο οὶ} δυϊ(οἀ ἰο Βίγοησίμοη 
(9 λορε οΓ ἴθ Ὀοϊίονοῦ ἴῃ αοα᾽ δ ζυγοῦ αϑ2.5- 
ἴαποα δῃὰ ἰο δ] σϑη ἔλ τὰ ἴῃ {πὸ λεαγίπσ Οὗ ῬΤανεν. 
Υεὶ νγὸ τοῦδ ποὺ Ζογχοὺ (μΠαὲ ῬΥΆΥΟΥΒ πιυδὲ ποῖ 
ΘΟ ἤγοτλ τοιοζεα οΥ ἦνψροογι(οαὶ Ἀδατίϑ. ἘΕῸΣ 
δοὰ οδὴ ἀοργίνο τηθὴ οὗ 80 συγ 07 ὩΥαψαν 88 
ν6}1 85 (6 σγασος Ο σταπίϊπσ ἰμ6 γοϊιιίοι, [8. 1. 
1δ; Ἰἰχ. 2, 8; Ῥζγον. χυ. 29, 

ἩΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ὅσε6 δυὰ πιΐδιι56 οΥ̓ [16 παι οὗ Οοάα, --- δὶ ΓΙῸ 
6 ἰο Ἰοαγῇ ἔγοτα ἰδ 9 λίδίογν οὗ οὖν 7ογείαίλεγε 3---- 
μαι αοἀ ἀο65 ἰο Ηἰ5 Ῥ6ορ]9 Βα8 δὴ ἐπιρογτίαηοε 
ἴον ἰμο ϑῃςἷτο τοογ]ά.----Ῥαίζίοησα, ζαϊ ἢ, διὰ Ῥγανεν 
ΔΤΘ ΠΟΟΘΒΒΑΣΥ͂ ἴῃ ΟΥ̓ΟΡ {πδὶ γι ΙΏΑΥ͂ ἐπάμγα 86 
ἰγίαϊς ὁ εὐ εγίη78.--Ἰ οἱ ἰο δὲ ας ἰο Ῥγαν 15 8.}}} 
ὍΟΤΒΘ ἐδδη ἰο Ὠδγθ πὸ ἀηδι6γ.--- ῬΤΆΥΟΤΒ οὗ 
εοἱοκεα Ἀοατὶβ αΥ6 ποὶ ὨοαΓά.---ΤΒὸ ρίουβ τὶ]ἶΐ Βα ντο 
ἀεϊίυόγαποο, Ὀαὰὶ οὗ σγαοο.---Οοα δεε8 δὰ λέαγα 8}} 
ἴοη, ὃδυὶ λοισ ἀοο8 Ηο Ἰοοῖς ὑροη ἰϊιθαι, δὰ 
ὐλοίλεν Ἦο σγαπίε μοὶ χοαυθβίβ, (μδὺ ἱβ {δ6 
αποπίϊοῃ. 

ΞΤΛΑΈΆΚΕ : Μοὴ δηὰ δῃρ0}8 γΟΓΟ ογοδϑα 07 ἐμ 9 
Ῥγδΐβο δηὰ φίοσυ οἵ 6οὰ, ὑμ6 0 βιου]ὰ ἰΒὰ5 8]- 
ὙΔΥΒ 0 ΤΟΔΟΥ͂ δηὰ Ἡ]]1Π[πρ.---Ὑ πο γοὰ ἐ6}} 
οἰ Β6Υ5 οὗ [86 φυϊάαποο5 οὗ ἀοἀ ΤΕΈΒΕΟΙΝΕ γΟΌΡ 
Βοιϊ, ἰαἶκα ΘΓ 168ϑὲ Βο!9 ΒΥΡΟΟΓΪΞΥ οὔ͵ βο [-ἸοΥθ 
ΟΓΘΟΡ ἴῃ, δηὰ ἐμπδὺ ὑπὸ φίοσυ οὗ ἀοαὰ Ὀ6 ΨΟΌΣ ΟὨΪΥ͂ 
δἷτα. 

ἘΆΑΝΕΕ: ΤῈ6 Τηγδίοσυ οὗ (8.9 ΟΥΟΒ8 26 ἴδ ἰγὰθ 
ἸΏ68885 οὗ ρμυϊίξης 8 ἦογοῦδ Ῥβαῖτα ἰωο ἴθ Βϑατὶ 

μεν ἡ 
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«πὰ ταουίἢ.---ΠΈΝΒΟΗΕΙ, : Τ6 ἔδι ἢ, σοηϑβίδῃΟΥ͂ 
Δ μαϊΐθποθ οὗ (86 ρίουϑ 8ΓῸ 1γ Βογοα ὈΥ 88116- 
(ἴοῃ.----Α ποὺ]ο (πη κϑρινίηρ 'ἰ8 ἀὰ6 ἰ9 ἃ φγϑαΐ 
δοηοῆ!.---ΕἜ ΊΙΒΟΗ : Τὰ6 πιοϑὺ ρτγθοϊουβ δη( υϑβοίᾳ] 
ΒΔΙΤΘΙΪΤΟΒ ἃΓ6 ἴθ080 ψὨϊο 8. οοηνοῦίοά Βεοατί 
Ὠδ06 οὗ 118 οΥ οχρογίοθμοθ οὗ ἀ6ὅοα᾽ 5 Ὀουῃίΐοβ. 
Τ8 βιγοησίμοηδ 18 πὰ Θθαϊῆο8 οὐὔὐὐ ζο]ϊον- 
Δ6ῃ.--Ἰπ͵ουῦθοκ: Ἰμογθ δῇ 60 2108 ἩΔ0086 
ἰϑδοϊκεσίνίημχθ Δ΄Θ 80 ὨΠΠΊΘΓΟΙ8 δηὰ ὙΆΓῚ. 88 
ἰδεῖν Ῥγδγοῦβ.-- -Τυβε: Ηο τψ8ο Ψ|] ποὺ τϑοορ- 
εἶξο Εἰ ϑοὶ ἢ 88 ἀυδὶ ἀπὰ 8688 68 Ὀοίογο Θοά, ἀοὰ 
ἴΠΟΝΒ ΠΟΥ ἰ0 τπδῖζο ἷπὶ βυσὰ ; ἐδ9 τϑοοχηϊἰοη 
πηϑὲ Ὀ6 ΟΧρΓΟ5564 ἰμδὶ ο ἰδ 6 [μοχὰ, μοῦ ο 
τοῦ {π6 οδαγί οὗ ἱῃ ραΐῃ. 
[Ματτ ΒΈΝΕΥ: Μυσοὶ οὗἁ τοὶ κίοι 1165 ἴῃ 8 

ΤΕΎΘΓΘΏΘΘ (Ὁ ἐμ 6 Ὀὲνὶ 9 Ῥτουϊ ἀθῃ66.---60α Ὀγίηρ9 
Βΐε ρϑορὶθ ἱπίο ἰγοιῦ]θ, (μὲ ὑμοὶν οδοιαΐοσὶϑ δ΄- 
(σα τὰβ ΏΔῪ Ὀ6 (89 δήοοίος, δὰ ἐμαὶ (μοὶν αδἵ- 

διοιίου τηδΥ {μ0.8 γ᾽ 6] ἃ ἐμ} 6 ῬοΘΟοΘϑὉΪο Γγαὶϊ οὗ σία ῦ- 
Θου8Ώ688, Μ᾽ ἰοἷὰ νΥν1}} τὰ Κα (89 Ῥοογοβί ρἷδοθ ἴῃ 
(80 που] ἃ 8 ΘΙ ρμἰδο6.--- πᾶν ψγ6 νὴ ὉΥ 
ῬΓΔΥΘΟΡ, Ἧο στηῦσδ ἯΘΔΡ ΨὙἱΓῸ ῬΓᾺ186.---ἸΆΑΒ Ν ΕΒ: 
γον 8.6 ἴῃ ἰγουῦ]ο, ἰὰ βἰοῖζηθδα, ἢ ὈΘΓΘΔΥΘ- 
πιθηὶ, ἴῃ ἰἰπι|685 οὗ Ρι0]16 οαϊδυλῖγ, βιουϊὰ 9 
Αι ΒΥ] Υ Ῥοσοσπιοὰ θη ΒΘΔΙΙἢ δη ἃ ργοΒΡΟ ΣΙ Υ͂ 
Υἱδῖὶ 8 δῴαΐηῃ; ὑιιὲ, 8148, ΠΟῪ οὐϊθῃ ἃγο (89 γ 
Τογκοίίθῃ [--τϑΡΟΒΟΕΟΝ: ΑἸ {86 δα δ τουδέ μῸ 
ἴο (886 Ῥτονίης μουθ0; Οαοἀ μαὰ ομ6 οι πὶϊμοῦς 
βίη, ναὶ Ηο ποΥὸρ δὰ ἃ δοὴ νἱίμου ἰγὶα].--- 
Βδίἴπσο ἐσίδὶ 18 ϑδποι θα (ὁ 80 ἀδδὶσϑὺϊο δὴ οηὰ, 
ουὐκὰῦ τῪΘ.Ν ποῦ ἰο δΒυδυὶὶ ἰο ὁ τὶ δϑουπάΐης το- 
βἱηδίϊ οι Ῥ--Νοι Βἰηρ Εἰ ΟΣ ῬΓΆΥΘΥ 111 ἱπίαυ ΕΥ̓ 
Βαρθονγοά ἴῃ ἐμ 9 ὈΓΟΑΒί..--- ΕδοίΒ τὸ ὈΪο58οὰ {πὶ 
τ 6η ἘΠῸῪ ΤΟΥ͂Θ] Ὀοΐἢ αοα᾽ 5 οατὶ 88 ουΐπρ, δὰ 
ΟΌΡ ΟὟ θδτὺ 88 Β͵Π06Γ0.--Ο, ΔΑ, Β.] 

ῬΒΑΙΜ ΧΥῚϊὄ 

ΤῸ (λὲ ελίῳ" Ηωυείοίαπ ὁπ Νεσίποιλ, Α Ῥεαΐπε ον Ββοπ. 

1 ὝΘοάθο τ γοδιϊ υπΐο υ8, ἀπα Ὀ]688 8 ; 
Απά οδυθο ἷβ ἔβοθ ἰο βῃϊῃθ ΡΟ Ὁ8; β6 18}. 

2 Τρδὶ (ΠΥ ὙΔΥ͂ ΤΩΔΥ͂ θ6 Κηοντῃ ΡΟῚ φϑτί, 
ΤῊΥ βανίηρ ΒΑ ΓΒ διαοηρ 811 ὨδίζοΠΒ. 

ἃ [οἱ 89 ῬΡθΟρ]θ ῥγαΐβο ἔμϑϑ, Ο αοά; 
Τωἱ 411 [86 ρθορὶϑ ργβϑῖβθ ὅ66.. 

4 0 Ἰοἱ (86 παίζομβ 6 ς᾽ δα δῃά βἰπρ ἴῸΣ Ἰ0Υ : 
Ἐὸν (βου βμ8]}ῦ Ἰυᾶρο [8:8 ΡῬ6ΟΡ]θ ΠΡΉΡΟΥ 

6 Απά ρούϑγῃ [86 πϑίϊομβ ἸΡΟῺ Θδυί. 

δ [δὲ 1Ἀ9 Ῥθορὶθ ργαῖβο 860, Ὁ ἀοά; 
Ιμεἰ 411 [6 ῬΘΟΡ]6 ῥγϑῖβθ (Π66. 

6 Τλδη, 884}} 186 οδυίμ γ]6]4 ΠΥ ἰΠΟΙΘΆΒΘ ; 
Απά αοάἄ, ὀυόη, οὐ οσ οὐ, Β588}1 Ὀ]685 ὑ8. 

Ἴ σά 5}}4}} Ὀ]658 8 ; 
ἀπά 411 ἐῃθ οῃμὰβ οἵ ὑΐ:ο ϑδασί 581] ἔδαυ ῃἷπι. 

ἘΧΈΟΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ΑΧΑΙΥΒΙΒ ΟΥ̓ ΟΟΝΤΕΝΤΒ.---Ξ“΄ἴποθ ὑμ9 Ηδοῦτον 
ἰδῆδο8 86 σα ΡΘΌΪΟ Οὗ ὨΙΔΏΥ ΓΘίθγ 068 ἰ0 ἰΐτη6, ἐΐ 
ψουϊὰ Ὀ6 δὰ πι 851 Ὁ]6 (0 γοσαγὰ υϑτβ. ὃ, ὅ 88 εἰδίθ- 
Ἰπθῃϊ8 ταβροοίϊες (1.6 ῬΓαΐδα οὗἩ ἀ οἀ ὉΥ 8}} παἰΐοῃδ, 
ΝΠ} λαά αἰγεαάμ οοοιττεά (06 Ἢ οἰἰ6), π δῖοι 
ἔδει που]ὰ {88 δά αὶ οὗὅἩὨ γατίουϑ οχρ᾽ δηδίϊομϑ πῃ 
διρογύδησο πὶ 118. γ}ι16 δη ἃ ΘΔ] ΠΥ, 88 Ὑ76]}] 88 
μωώ 1} δὲ ἰο 15 ΓοδΒοη8 δηὰ ἰΐ8 δἰ ζηϊδοδῆσο. 
Το κδῃθ ΣΟΥ ΚΘ ΔΡΡΙΥ ἰο 889 818] οἸδϑθ ἰὼ 
ὙΠῸ [86 Κατ οὗἨ αοἀ ακοα ἰδ Ρ]ασο οὗὁἨ Ηἰΐβ 
ηαδε. Ὃ 6 τηῖχδὶ ᾿ΠἸκοννδο δηὰ ἴῃ ἐμ6 παγγυϑϑὶ 
πη οηοὰ Ὁ. (μ9 Ρογίοου δα διυϊβῃοα (γος. 6 α), 8 

δἰδίοταθηί οὗ {86 ζποέ οὗ ἐμὸ ὈΪοσδὶπρ μοὶ 65), 
δηὰ (86 »ζεάσε οὗ ἰἰ8 οοπίϊπυιϑηοο (γογ. ὖ α)]. ΤῈΘ 
Ἰαϊίον τοΐίϑγθῃσθ ἰδ, ΒΟΎΘΥΟΣ, (ὉΓ ἢ [Ιδνδοϊ ὶοβ, 
οοπίαἰηοὰ ἴῃ {86 ἔγαϊ 5 οὗ (86 παγυοϑὶ (1[μογ. χχυΐ. 
4), δηὰ ἰξ νσου]ὰ ὍΘ Π0Υ9 ἱπ δοοογάδηοο ἩΪϊΐ 86 
ἰοπο οὗ ἐ: 8 ῬΥΑΥΟΥΡ ἰο δηὰ ἰπ (686 πογὰβ {Π0 6χ- 
Ῥγϑβϑὶοῦ οὗ ἃ υοἱδὴ [Ὁ 6 οοπὺϊηθδποο οὐὗὨ τπηί- 
φεγεαΐ Ὀϊοδδίη δ, ὑμ18 τῖβἘ Βαυϊπρ οὐἱχί παι α ἔγομι 
{πὸ τϑοοϑπέ αρρτγοργίαζέοη οὗ ἰλλ0 »ἰδάσε νοβιλπρ ὑΡου 
δινῖπο Ῥτοηιίΐϑβεβ'ι Τμἰ8 ἰπίογργοίδιϊοα ἰδ βι}}} 
ζυτίῆον τοοοιητη θη θα ὮΥ δα ζαοὶ ὑμαὲ ἰὼ 89 ἐν ο 
Ἰπ 685, τοῦ. 6 ὃ δηὰ 7α, ἰἰΐο Βαῖὴθ ἰθ80 8 604 848 
ἴῃ Υγὸγ. 1 α, τ βοῦο (6 ορίδίΐνο 15 σοῦ: ΠΥ τηϑϑῃΐ, 
δἷῃοθ (Β6Γ0 8 ἰβογ9 ἱπαά θϑὰ παΐ δῇ αηδερ οὗ (ἢ 9 
Ῥθορὶο (7. Ὁ. Μίοι., 8.195), Ὀὰὲ δὰ ἀρρτγορτγία θη, 
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δηὰ ἔἦγοο γερο ίοπ οὗὐἠ ἰῃ9 ὈΪοπδίης οὗ 86 Ηἰρῃ 
Ῥυνίοβί, Νυι. υνἱ. 2484β. ΒΘ ΠΟῪ ΥΓ. 2 ρυὶϊδ 
ἐπὶ5 ὈϊΪοδϑίης οὗὨ [ϑγαο] ἰπ ἀΐγοσί γοϊαιΐοα ἰο (9 
νπακζύϊνσ ἀποισπ (ὐοαδδ τοᾶνε πὰ ἰδῶ δαϊναίζίοη 

ΟἼΡν2.) (Βονοῖα ἴο Ὀ6 οδιαἰπϑα ὈΥ ἀεέέοεγαποε, ἰὶ 
18 τοῦθ πῆοτθ παίυγαὶ ἰο αἶτο ἰ86 ψογὰβ πεϊοὰ 
ζο]]ονν, 4 Δἴεεδιαπὶς γοΐοτθθσθ ἰὰ 6 πὑπὶνοῦβα] 
ΒΘΏ80, Ὑ ΠΙΟΝ 8 σοηίαἰηοαὰ ἰῃ (Π9 Ὀϊοθθὶπς οἵ 
ΑὈΌγΣδΒδπι (ἀοη. χὶΐ. 8), δῃηὰ ἴο ΤοΟοΟρΏ 29 (116 πεΐδ- 
εἴοπατν ολαταοσίεν οὗ (ιἰὶα ῬΒα]πι, πο ΔΡΡΘαΥΘ 
Ἰκανν 89 ἴῃ (6 Ἀγ οὗὁἁ Γυμοῦ: “5ὲ τοἱΐ᾽ ὑπ 
Θυίί, σεπᾶαις δεοῖπ," ἰμᾶπ Ἰπεσοὶγ ἰο δηὰ ΒοΙΟ 8 
ταλῃ  ἰοβίαιίοι οὗἨὨ ὑμ6 ροοάη4 οὗ αοά ἰῃ κοποτγαῖ, 
διὰ δ ἐντίοαἑ ἰγαπ δἰ ἰἴοι ἤγουλ (6 δι ΐοπαὶ ἰο {{9 
ὌΠῚΊΎΘΓΒΑ] βίδηα Ῥροϊηΐ, οι τοίη πιαπχιπά (Π ρ- 
7614), ἴῃ το αοά, ἱπ δοοογάαποθ ψῖ τ {1} 9 πᾶ- 
ἰαγο οὗ οηῃοιί οΐβπι, 18 ἀοδὶ σηαίοα 45 ἐμο οὈ͵οοὶ 
οὗ (9 ρῥγϑῖ89 δπά γόυογοισθ ᾿ἰκον 89 οὗ {89 Π68- 
(θὰ. [Ι (ἷ8 βίδίο οΥ̓͂ ἰ 6 6850, ᾿ἰἰκοννΐδο, ἱΐ 15 
τοδὶ Ὠδί ΓΑ] ἰο τοσαγὰ νοΡ. 8 Βα. 85 ορίαἰἶγνο, δηἀ 
ΟὨΪΥ͂ ἴο Ἰοῖ (6 8π8] οἶδ89 δοποϊυθ Ὑἱκ {πὸ ἔν- 
ἴᾳτο. ΕΣ μὰ {Π6 οἶλαδβοδ, Ὑπ ῖοῖ σοηβίϑδη 
πρίοτο, ἰῸ Ὀοϊ ον ΔΡΡΥγορσ  αἰΐοη, [86 Ὁ]6858- 
ἴῃ 5 Ῥχου δε δηἃ Ὀθβίονγοα, διὸ δοϊνί θὰ ψ ἢ 
{Ππ|ό86 νυ ΐἰο ργοσϊδίπι δὰ δὰ ἴον, πῃ δοοογὰ- 
8ὴ00 ὙΠῈ (116 ργοπιὶβοβ δηὰ ἴῃ (9 ΤΟΥ͂ οὗἨ δ}, 
1.6 βαϊ γαιΐοῃ ἰο ὃὉ9 οὐϊδἰηοὰ ἐπ γουχὰ ὑμ 9 Ὁ]6558- 
ἐῃχ5 πῃ Ιϑγαϑὶ, δῃὰ ῥτγαΐθο οὗ αοἀ διλοὴς ἴΠ8 πο68- 
(Π6η. Τίιδα ἔμοτο ἰ8 Τογοα 8 οδδίη : (δ δπὰ οὗ 
Ἡἰιἰοι ποὶ ΤΘΡΟΙῪ Ὀθηδ Ὀαοὶς ἰοα Γὰδ (ἢ 6 Ὀορίη- 
πἰυ βν ὈὰΣ δλ8 ΡΑΓΟΓΥ͂ δὴ ᾿πίΘΥΠ8] γοσγέδα, ῬΆΥΙΥ 
ΟΡΘΏΒ δὴ ἱπῆἤηιί9 »γοδρεοεί. ἤἴθησο 186 δρίγίμαϊ 
ἑπιογργοιϊαιίοη οὗὨ {86 ὕγυ {{π]|ὴ 688 οὗἨὨ 186 Θατι ἢ, 
(μα τ, διῖον, δον {116 Οἀ6Γ ᾿Ὠ ΘΓ ΤΟΙ ΘΥΒ) ΒΟΘΠΙΒ 
(ο Ὀ6 ΔΥΌΪΙΓΑΥΥ. ἾἮἯο δ8.ὸ ἴο ἐπἰηἷς οὗ 8. ὈΪοββοά 
μηαγνοδί, ἩὨϊσὰ τὸ ΑΥ͂Θ ΓΥΟΔΒΟῚ ἰ0 δοπδίον ποὶ 
ΤΩΘΓΘΙΥ͂ 18 8η οσοαϑίοῃ [ὉΓ {116 δοτηροδβί(ἰοῃ οὗ (89 
Ῥβδὶπὶ ([όϑίον, Ενα!ά, Ηἰ 15), αὶ δὖ {πΠ6 βαπηθ 
ἀἶπιο 88 ἂπ οσοδδίου 10 ζδι- γοδοδίηρ δουρὶ 8, 
Οαϊνίη, Ηδηρδι.), δηὰ δ ("6 ῥἱοᾶάρσθ οὗἉ τποῦθ 
γεηθτμδ, 7. Η. ΜΙοἈ.), ᾿ἴ ποῖ {ἰἰ ἐγ}9 οὗ ΒΗ σΒ ΟΣ 
Ὀϊοδϑίη δ (Βι6γ). {119 διιαπιρίβ ἴο Ρυΐ (89 δοτὰ- 
Ῥοπδὶιΐου ἴα 186 ἰἶπι9 οὔ ι},).0 ΜασσοΑΌΘ668 (Ο]δἈ., Ηἰϊ- 
εἰ), οὐ (89 Σοβίογδαίϊοη οἵ ἐδ 9 κίηράοπι δἰ ον ἰδ 9 
οχὶϊο (Εν α]4), οὐ δἵϊουρ (9 6] σουϑηο9 ἤγοιῃ (ἢ 6 
ΑΒΒΥΤΙΔὴΒ ὑηον Ἠοζοκίαι (Ὑϑδθαια, δὰ ὕοη 
16η8.), δ΄Θ ΘὨΓΙΓΟΙΥ τι πβουΐ Ῥγοοίβ δπὰ 81- 
Ροτί. 

ϑιν. 1. γεν. 1. ὅαῦσδο Ἐἶΐ ίδοο ἴο δΒΐῃθ 
δΙΠΟΏΒ 18.---Το οἰ δηρο Οὐ 89 ῬΏΡΑΒΘ ““ὉΡΟΩ 
186ς,᾿ (Ναυπι. νἱ. 26) ἱπίο ““ δισοιᾷ υϑ᾽ δ ὁοη- 
ποοϊοα οη {86 0Πη90 δ᾽ἀ6 ψὶ ἢ ἐ89 θη ἶτο ἀρρτορτία- 
ἑΐοπ οὗ (6 ὈΪοδβίηρς οὗἨ (6 Ηἰχἢ Ῥγίοϑε, οἱ {89 
ΟΥΠΟΣ βίἀθ π|ῖϊὰ (80 φωγροδὸ ἀϊγθοι ἐχργοββοα, 
ψ σι Ἰδίίον 'ἰβ ΔΙΓΟΒΟΥ ῬσΓοραγοὰ ΌὉΥ ἰῃὴ9 σμδηζθ 
οὗ Φοιονδὰ ἰηΐο ΕἸοΒὶπι, δ ἃ ΔΡΡΌΘΔΓΒ 88 (6 »γίη- 
εἰραὶ ἰλουσὴξέ οὗ ιἰ} 9 ῬΒαΐπὶ Ὁ [86 ἰγδηβι (οι ἔγοπι 
{8 ἱπάϊτοοι ἴο {μ0 αἰγεοέ ἀἰδοοῦγθθ, Τ}6 Ἔχργοϑ- 
δῖοι : ἀπιοηρ ΟΥ ὙΠ 5, Θοοοτ ΣῪ ἀο68 ποί ἰη- 
αἰοαίθ (8:9 ἈΘΑΥΠ6Β8 οὔ [86 ΒΟῚΡ ((ἰοὲ6 7), Ὀυὶ 186 
δοδοιηρδηγίης {ποβέθον ΟΣ ὈοίΐοΣν, (89 κυϊάϊης 
ῬγθδοθῦΟΘ οὗ αο1. 

γεν. 2. ΤΥ ννὰν--- ΤΥ δαϊναῖΐοι.----ΑἸοχ- 
ΔΏΘΟΡ: “7ὴν τοᾶν, ἴ. 6., ΤῊΥ πιοὰθ οὗ ἀρα]ϊης 
αὶ ΤῊΥ Ῥϑορὶθ, ΓΤ ΘΥΥΪ ὨΡ ἸΏΟΡ6 ῬδγίϊσΪΑΥΥ 
Βογα ἰο Ῥγονϊ ἀθηι 8} ἔδυοσθ, 9 κηον]θᾶμρο οὗ 
μοῦ Β6 ΠΟΡ685 ἰ0 860 οχἰϑη θὰ (ο εἷϊ παί' ὁπ, 8.5 
ἃ ΤῊ6ΔΠ8 ἰ0 ἰΐ8 Ῥγοτϊηοίϊοῦ ΟΥ̓͂ δ8(1}}] Βἷ κίον δηάβ. 
Ἐπο Ρῥ]θομδδιΐο ἢ γδϑο, δασίη ἀοαϊδ, τοιαϊηθὰ ὮΥ 

89 Α. Υ͂. ἤγοτα δὴ οἷάδθν οὔθ, ᾿.88 ποι δὲῃιᾳ ϑόσταβ. 
Ῥοπάϊης (ο ἰξ ἰπ (μὸ Ηδῦγον, δαὶ ἐπ δἱηρὶο ποσὰ 
τ ΒἰοἷΝ ΔἸ ΤΔΥΒ πι6ΔῸ8 δαϊσαίίοπ, διὰ 5 ΘΟΙΩΠΙΟΩΥ 
80 τεηᾶοτοὰ."--Ο. Α. Β.] 

[8ιν. 11, εν. 4. ΟΣ Του ἐπᾶροαι.---Τοὶς 
ἷθ ποὶ {μ6 λυάϊοῖαὶ δΘοπάθηπηίηρ δηὰ μαπίδδίηρ, 
δαὶ δ8 Ρβ. Ἰχχίϊ, 12.5ᾳ.; 188, χὶ. 8 δη., {π6 γέσλί- 
6ομ8 ον Υπη θπΐ Οὔ ὁ γοψαΐ τ] 6Γ.---[ Ὅπου 1θδᾶ.- 
Θ5:.--Ῥογονγηθ: “ΤῺ9 τοῦ ἰδ ἐμ6 δαῖηθ δὲ ἰῃ 
Ῥβ. χχὶ πὶ. 8, αοἀ Βοίπρ ἐμ6 στοδὶ Βμορδοσὰ οἵ δ]] 
πδίϊοηδ.""---Ο. Α. Β.] 

[διν. ΠῚ. γεν. 6. Ἐ89 ϑαστῃ δι; γίο]οᾶ 
ΒΘΣ ἰΏΟΣΘΆΒΟ. --- Μ }}, νυνὶ ἃ τηοϑὶ ἱπέθσρσοίοσε, 
Τοηθγβ ἔμο υϑγὺ ἰῃ [8 παδίυγαϊ βοῦϑθ. ϑβοϊωῃβ, 
ΒΟΤΘΥ͂ΘΡ, 85 ἰμο Α. Υ.., τοραγὰ ἰΐ 8658 ἐδ6 ῬΣοΟΡΒείϊο 
Ῥαϑί, δῃὰ ἰγϑδῃβὶαίθ 88 ἕαίιρο Εἰ χαϊὰ ἐγδηβ᾽αίθϑ 
ἐν 88 ργοδθυί. Ἐδπο πδίυτγαὶ σοίογθηοο ἐξ ἰο ἃ τοὸ- 
οϑηξ μαγνοϑί, οὔ ἐμο Ὀαδὶϑβ οὗἨΎ Μϊοῖι ἐμ Ῥβδ]εηἰδὶ 
ῬΓΑΥΒ ἰμ 9 δηαὶ ᾿ῬγΑΥΟΡ ἰ(1)8ὶ : “««αα ουν οὰ πρᾶν 
Ὁ]685 05, δηὰ 4} (ἢ 6 οπὰδ8 οὗὨ ἰδ φαγί ΣΩΔΥ͂ ἴδωσ 
μα,.".--Ο.ὕ.4. Β.] 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΗΉΙΟΑΙ, 

1, Τὴ οουχτοχαίίου οὗ (89 Γοτὰ δα ἢδγο πὸ 
γΥΪΒ ἢ. ΤἸΟΤ 6 ΒΟσορί8 Ὁ] 6 ἰο αοά, ἐδ δη {μὲ [{6 Βου]ὰ 
Ὀαδβίον ἀροῦ ἔβοπλ ὀἐσδείη98 ἐρίγί(μαἱ ἀπά δοα ἷν, ἴα 
ογάον ἐμαὺ {ποῖ το] ίατο δηὰ δι8 τηληϊοϑὶ δαι86 
ΤΟΥ͂ ΤΩ Δ 6 ἀποιρη ἰ0 ἐλ ἀεαίλεπ τἰχ6 δαί σαί οπ νυ ἰοὰ 
αοὐ κίνοβ ἰο {089 ἮΒΟ ἤϑασ Ηΐπὶ, απὰ [86 τσανϑ 
ὍΡοη Ἡιϊσὰ Ηθ Ὀτίηρα ἐπὶ8 ἰο Ρ888. ΤΌ ὁδοη- 
ξιορχαιΐου (Ἰλ18 ταὶ πἰδίηβ 118 ἔσθ λείογέοραὶ απὰ 
γεαεπιριυ6 ροδί(ίοη. ἀνὰ [Ἰδ]5 αἱ ἰῃ9 δδπὶθ εἐἰπὶθ 
ἰϊα πιϊδηοηατν οΔ]]Ἰηᾳ. 

2. Τιιο σγουπῶ ὑροὴ νμΐοῖι (μὶ8 Βορα, πο 
δλ8 στόνῃ ὺρ ουἱ οἴ αἰ. ἱὰ (9 ἰγὰἢ οὗ αοὐ᾽ϑ 
Ῥτοιλΐβ98 18 Ὀ850α, ἐμαὶ ἐμ9 Βοδίβϑη πὶ} αἰαὶ 
ἀποὶν ἀοϑίϊηγ, 15 ἐμ9 ρουεγηπιοπέ οὔ ἀοἂ ἴῃ ἐμο ἀὼ- 
ἐοτῃ οὗ (λ6 ν“οτὶὰ, ποῖ ἰδ τηδηϊΐοξὶ ἰο δ}} τ8- 
(ἴοῃ5, δηὰ 18 88 γίσλίεοια 88 ἰῃ 'ἰ8Β σταεσίομδ. Τδ6 
οοοαδίοη οὗ ἃ ῬΤΑΥ͂ΘΙ ΟΥ̓ ἰὶδ ἰεϊπὰ 15 σίνοη ἴῃ (86 
Ὀοίοννδὶ οὗ 8 Ὀ]οββοὰ λαγυεϑί, Ῥ8ΓΕΪΥ 88 ἃ ἐεϑίέπεοπῃ 
οὔ Ηἰϑ βόνγον διὰ ροοάῃεββ ἰῃ βεθθγαῖ, ΡΥ Υ 88 
8 δεαὶ οὗ Ηΐδβ ῬΤΟΙΙ1568, ΡΘΥΟΥ 85 ἃ ρίοασε οἵ δὰ- 
αἰμίοπαὶ κγδοϊουβ συϊάδῃοθ. 

ἩἨἩΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΙΟΑΙ, 

Οοὐ᾽ δ Ὀϊεβαίῃρ ἰδ ἰο Ὀ6 ὑηρίογεα ἴῃ δι, τὲ- 
οδεἰυεά τιϊϊῃ ἐἱμπδη κερί νι, ὑδοά ἰῃ δοοοτἄδησο τὶ} 
Θοα δ ν}}}}.---͵ πο σὺ οἵἩ ἀοἂ ἰο Ηΐδ Ροορῖο βδου]ὰ 
Ῥοποδὲ 86 ὙΜοΪ9 τοογία.---ΤῊϑ σίσλίεοιδ σουέτη- 
“πεπί διὰ ἐδ σγαεσίοια σωίάδαπος οὗ τὴϑ δτὸ 88 
ἩΟΥΙὮΥ οὐ͵οοίθ οὗ »γαΐδδ, ἃ8 γ8]0}8}6 οαπ δἰ ΐοπ5 
οὗ λορε.--- τὸ οουρτοραϊίοη ἰθ οὐ ΟὨΪΥ οα]] δὰ ἰο 
γερεῖυο ἴλ9 Ὀϊνίπο ὈΪοβδίηρ, Ὀπὶ 11 Ἰκο νἶδο ἰο ἐργοσὰ 
ἦι δυτοδα, δῃὰ βμουϊὰ 810 Σ(86]7 [ὁ Ὀ6 ὈῬΓΟΡΕΤΣΙΥ 
»τγερατγεά απὰ ριϊάεα ἰΒοτοίο. Τὴ δἷπι, Βορε, δηὰ 
τῖριι οΥὨ πιϊδδίοπατν τοοτζ.---}) 9 οπὰ, Ὀδαβὶϑ, δηά 
ΤΙ ΘΔῺ8 ΟὗἨ λορέ ἐπ πιϊβδῖοπδ.--- 6 ἐηά, τᾶν, δοὰ 
ϑυατάϊαπ οὗ ον γἱ]ρτίπιαβο.--- σα που]ὰ ποὶ ΟὨ]Υ 
τεῖίσπ 88 τοοπατοῦ οὗ (86 πουὶὰ, πὶ τηοὴ δΒου)]ὰ 
ἄποιν ᾿ἰϊκονν 186 (19 ἩΔΥ8 ἴῃ τ Ιοἢ Ηο 165 ἐοῖι. 
--Οοἀὐ ποῖ οΗΪγΥ γιΐάες Ηΐδ Ῥθορὶθ ἰᾳὰ ἐδ 6 γίσλί 
νγαγϑ, Ὀυὺ Ηοσμίοζοηδ θὰ ἀπά (9 ΜΔ Ὺ, [8. ἵν]. 
11.---αοἀ με8 πιδὰθ Καονη Ηἰβ τανε (ΡΒ. χχν. 
10) ἰο Ηἰ8 ρεορία (8. οἰϊὶ. ἢ ἐμδὲ (ΠΟΥ τῶν τοαὶὰ 
ἐδογοΐη, διὰ ἐσαοΐ οὐδὸν πδίιϊοῃθ ἐο ἀο {ἢ}«.--- Τὴ 
ἑαπα ᾿δ8 αἰτϑη ἐἰβ ἐπογθαδα; ΒΟΥ ἷβ ἰΐ τιὴ (84 
»εορίε ἴῃ ξοποταὶ ἴ---Ἔον τὶ (86 οοησγοσαίίοη 
ον νἱϊὰ ἐῪφο 
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ΒΡΑΒΚΕ: Τὴθ ῥΐουϑ διδγο ἰμ 9] ὈΟαῚΪΥ Ὁ]088- 
ἱβχε νὰ (89 υπροάϊγ, θαι {Ππ|660 8.6 ῬΓΟΡΘΓΥΙΥ͂ 0 
διεδαίη χβ ἰο 186 ᾿δίίερ; αὶ πρὶγιίυα)] Ὁ] 6 5ϑἰη 8 
δείοπ ΟὨΪΥ ἰο 16 σοἰ! νου οὗ αοἀ.---ΑἸι ἀοροη 9 
ρθῆ ῬΡΟΡΟΣῚΥ Καοπίης αοά, δηὰ μὲ νῶν οὗἁ ᾿ἐἴϑ 

ἰεἰεαὰ οὔἱ Ὀγ Ηΐπι.---ἰη [89 κίηράοιμ οἵ αοὰ ἰΐ 
8 ἀειιαπάἀοα οὗἨ 680}) δρὰ ΘΥ̓ΘΡΥ͂ ΠΩΘΙΔΌΘΥ, ἴ0 ὃθ 
(αἰαὶ ἰὰ χοοὰ πογῖκ8.---Ο0α᾽ 5 ζ,Δ0Θ Σηαῖκθ8 ΣῸ 
Βλὰ ῬΟΟΥ, Ὀυὶ ΠΙΔΥ͂ Πηδκο ἰ πὶ Υἱ δ. 
Ῥεληκα: Οοἀ᾽ 8 ζγϑοθ, ὑϊεβδίαρ, ἰδ ᾿ἰκδὶ οΥ̓͂ 

ἢ. οοππίοπδηθθ, ΔΓ ποὺ ΤὉΓ ἰδ ροῦ8] ὈὉΪ65564- 
688, δὰ ἔουτ οἰογηδὶ [ἰ76.--ΤΗονῦοκ : ̓ουρὶης 
δεν ἐδο τηοδὲ βρ᾽ τ 8] οὗ 8}} Ὀ]ϑβαίη κχβ ἐμαὶ ἐμὸ 
δεϊγεϊἑ ου ἤγοτι ἀοὰ "πουϊὰ διῖβο ἴῃ [8γ890] δηὰ 1.5 
πὰ Θ᾽ 9 ΟΥ̓́ΘΣ 8ἃ]} (ἢ 6 θδί οι οὔ θατὶ.---αὐὲκ- 
ταιῖἑκε: ἘΠ|686 86 [0.6 (γ6 ῬΓΟΡΙΙ618 δΔῃ ἃ ἰδ σ Δ 6 5, 
ὕροῦ νοθ9 οουπίθηδηοο ἴδ6 ραἴδηοθ οἵ ἴδ ο ὮΪ- 
τὰ ᾿ἰχὰλ 6ι.}}} τοι δίῃβ.-- ΤΑ ΒΒ: Ργορβοίΐο 
Εἰδθοθ δὲ {δ ογϑοϊίοῃ οὗ ἐμβοὸ κίπκάοτι οὗὐ οὐ 
δι 81} πδίϊ 028. 

ΜαΑττ. ΠΕΝΒΥ: ἴο ἡθοὶ ἀδδβῖὶγθ ΠΟ σπογὸ ἰο 
τοῦῖο υ8 ΒΔΡΡΥ ἰὴ ἰοὸ βατὸ αοα᾿Β ἴδοϑθ β ἢ 
ὍΡΟΣ 8, ἰο "»δδνὸ ἀοἀ ]ογθ υ8, δῃὰ ᾿οῖ υ8 ΚΠΟΝ 
ἐπα Ηθ ἸοΥ68 τι|8.--- Ἶ ὁ 814}} Βατθ Ὥδνοῦ 0 1088 
οὔ οὐ πιοσου, δηὰ ὈΪοδβδίηζ, δὰ ἤδνοσ, [ὉΓ 
οἰβοσα οοπιΐης ἴῃ ἰ0 ΒΗ879 πὶ! ἢ 0.8.--͵ὶ 15 χοοά ἰο 
δαδὲ ἰῃ οὖν οὶ τὶ (8686 ὑπαὶ αγοὸ (1:6 υ]οΒδβοὰ οἴ 
16 Ιογὰ.---ΒΑΈΝΕδ: ΤΟ μαρρίη 689 οὗ δὴ ἀθ- 
ῬΘ6Π48 οἢ 8 πονϊοάρο οὗ πο ρῥτγϊηοῖρ] 68 οἢ Ἡ1Θἢ 
αὐοὐ Ὀοδίονβ Ηἰ8 δ ΥΟΥΒ; ΤῸΓΣ δὶϊ θη δζὸ, ἱπ δἱΪ 
ιΐηχδ, ἀοροπάσοϊ οα ΗΐαΒ. [ΙηαϊνἼ.4]8 δὰ πὰ- 
ιἰοηϑ, 8ἃ5 86} ΓὉ]]ΟὝ (6 σου π586}8 οὗ οά, δζὸ 
Βα δηά ἸΔΡΡΥ; δῃά ἰῃ πὸ Οἰἶοσ ΜΑΥ͂.--ϑρυβ- 
ΟΕΟΝ: Ουγ ἰονο τουδὶ πιδῖθ Ἰοπς τηδτοῖθ8, δηὰ 
ΟΣ ῬΓΔΥ͂ΟΓΒ Τυυδὲ ΠαΥΘ 8 ἩΪΐΪΠῚ6 ΒΤΘΟΡ ; ΜὙγΜΔ τηιδὲ 
ΘυλῦγδοΟ ἰδ 6 τ 016 τοῦ ἃ ἴῃ οὐγ ἰπθΘΓοΘΒβ  ΟὨ3. -- 
Ὸ ΠπΟΥῸΡ Κηον αοἀ δνίχδι 1}} τὸ ον Ηΐαι ἰὸ 
ὯΘ οὔγβ, δη ἐἢ9 πιοτὸ γα ἴογο Ηϊτα [δ 6 τογο ἀο 
Ὑ6 ἴοης ἰ0 Ὀ9 ΤΠ Ὺ δεϑδυγοὰ ἐμδὺ Ηο ἰδ ουγδ.---Ὁ. 
Α. Β. Β.] 

ῬΒΑΙΜΌΊΧΥΗΙ, 

70 ἰδὲ οί Δωοϊοίαη, Α Ῥεαῖμε ον ϑοηρ 9 Ῥαυίά, 

1κὶ αοὰ ατγῖϑο, 1οὲ Ηἷβ ϑῃϑιγΐθα Β6 βοϑδι ογοὰ : 
1οἱ οι 6͵30 ὑμαὺ μαίθ μἷπὶ θο Ὀθίοσθ ὮΪπλ. 

2 ΑΒ βίβοῖκο ἰβ ἀγγθη ΔΥΔΥ, 8ὸ ἀτγῖνο ἐΐσην ΔΎΔΥ : 
Α8 νὰ ΣΧ τη 6] 608}: Ὀοΐογα {Π6 ἢχο, 
80 Ἰοὶ {μ6 πιο ρου θα δὲ ἐδ 6 Ῥσθβϑοποο οὗ Οοά, 

ὃ Βυὶ ἰοῦ {π6 τἱσμίοουβ θ6 ρ]δά ; ἰοὺ (μθπὶ σο)οῖοθ θοΐοσο αοὰ : 
Υ δ, 1οἵ {6 πὶ ΘχοθθαϊΡ]Υ τοὐοΐοθ. 

4 δίηρ υπίο αοά, βίης ᾿ῥΓαῖβοβ ἴο ΕΪ8 ΠΒΠῚΘ : 
Ἐχίο] εἶπ ἐπ δι γτἱὰθ ὌΡΟῚ ὑπ6 ὨΘΑνΘΠΒ 
ΒΥ δῖβ πδπιὸ ΦΑΗ, δπὰ σοὐοΐοϑθ Ὀϑίοσγο Ὠἷπι, 

δ Α ἔλιμοὺ οὔ (μθ ἔδΈΒ 6 ]688, δὰ ἃ ᾿υάρο οὗ [16 νίάονε, 
1. αοά ᾿π 8 ΒΟΥ ΒΑΡΙϊα οΏ. 

ὃ (ὐοὰ φοιοίδ (86 80} Ὡ ὙΥ ἴῃ 18.11]11168 : 
Ἦο εϊηροίῃ ουὐ {Π089 πὨϊοΝ 8γθ Ὀουπαᾶ ἩΙῈῊ ΟΠ 8118 : 
Βαὶ (δ9 γοθ6]]ουβ ἀν 6}1 ἰῃ ἃ ἀτγ ἰαπά. 

1 Ο Θοά, νβθη ἰδοῦ τγοηἰοϑὲ Τογίἢ ΒοΌΓΘ ΠΥ ΡΘΟρΪο, 
Ὕδει ὑμοὺ ἀϊάδβὺ τηᾶγοῖ ἐπγουρὰ [86 ᾿]Π]ΠἀΘγηθ88; Κ΄ 6 188 : 

ὃ ΤΊο οασί ἢ βιιοοκ, 
ΤῊΘ ΒΟΔΥΘΏΒ 8150 ἀτορροά εὖ [Π6 ργεθθῆοθ οὐ αοά: 
Ῥοεη Βιμπαὶ 1861 τραϑ πιουοά αἱ ἴῃ 6 ῥτοϑθῆοο οὗ Οοά, [89 αοἀ οὗ [βγϑε], 

9 ΤΊουῦ, Ο αοά, ἀϊάἀ8[ βοπὰ 6 Ρ] θη 1 1] ταΐη, 
ὙΒΟΣΘΌΥ ἰδοὺ ἀϊάδί οοπῆτηι ἐμἰπο ἰῃμογίίδηοο, τα Ὁ 88 ἬΘΔΙΥ. 

10 ΤῊΥ οοπρστορδίίομ μδί ἀπο {μοσοίῃ : 
Τηοῦ, Ο αυά, μαβὲ ργοραγοὰ οὐ 1 γΥ ροοάηοϑϑ ἴθ σ (89 ΡΟΟΥ. 

11 Ὑπὸ Ἰωτὰ σανοὸ (δ6 ποτά : 
ιῦαϑ [8:0 ΘΟΙΏΡΔΩΥ͂ οὗ {μοθο {παι ρυ ] δμοά ἐξ, 
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12 ἹΚΊηρβ οὗ δύτηϊοβ ἀἰὰ 866 δρδοθ: 
ἈΑπὰ βδο ἰδδὶ ἰαγγϑα δὺ Βοιηοὸ αἰνἀϑᾶ {19 ΒροἹ]]. 

18 ὙΠΟ Τὸ Ἀ876 ἰδ διμοηρ ἴῃ 8, 
Υοί ψο δὲ αϑ ἴῃο ΜΊΩρΒ οὗ ἃ ἄονο οογοσοᾶ Ὑὑ1ἢ βῖ’γοσ, 
Αμπά Β6ὺ ἔδαΐμουβ νι γο]]οὸν ρο]ά. 

14 ὝΒοι [6 ΑἸπαϊρἰΥ βοδιογοὰ Ἰκἰηρβ ἴῃ ἱξ, 
ΤῸ νδβ τολύδδ ΔΒ ΒΏΟΥ͂ 1π 6] πη. 

18 Τμο 811] οὗἩ αοἄ ὦ αϑ (16 Ἀ1]] οὗ Βαβῆδῃ; 
Α δρᾷ ἈΠῚ αϑ 1786 ἈΠ] οὗ Βαβῆδῃ. 

160 ὙῊΥ 6δ8ρΡ γο, γο δἰγᾷ 8.118 
Τὴ ἐδ ἴῃο με εὐὐιοή, αοἀ ἀοδίτοία ἐο ἄντα ]] ἴῃ : 
Υο8, ἴ!6 0Β} Μ1}} ἀ6}} ἐπ ἐξ ῸΓ δυνϑυ. 

17 Τμο ομαγίοίβ οὗ αοα αγὸ ὑνϑηΐν ὑμουβδηά, ὀυδη, ἸΒουβαηαβ οὗ ΔΗ ρΈ18: 
ΤῈο Ἰμοτὰ ἐδ διλοηρ ἔμθπι, αϑ ἕη, Κ᾽ηαὶ, ἴῃ [86 ΒΟΙΥ ρίασδ. 

18 Τμου μαϑὺ δϑοθηᾶβα οἡ ϊρῆ, ἴμοὺ Βαβὺ 1ϑὰ σβρ νυν οδρίϊνο ; 
Του δαβὺ σοοοϊνοα ρ118 10 τηθῃ ; 
Ὑο68, [ον ἴμιο τ ϑ]]ουβ 8150, ἰμδὺ (89 [ζΕ» αοά παϊρμὺ ἀν 6}} ἀπιοπ ἐΐδηι. 

190 ΒΙοβθοά δὲ ὑπὸ 1,οτὰ, ευἦο ἀ41]Υ 
1,οδάοι ὃ εοὐδῆ, δεποῇίδ, ουοη, [6 αοἀ οὗ ουν βαϊναϊοη. δἰ δὰ, 

20 ΠἸἼἐ ἰλαὲ ἐδ οαν αοἀὐ ἐθ ὑῃ6 αοἀ οὗἙ Βα] ναϊίοη : 
ἈΑπα υπίο ον ἰδο Ἰμογὰ δοίοπσ ἴμι6 ᾿ἰδβυθ8 ἔγοτα ἀθδίῃ, 

21 ἠω ἐμὰ ων πον μ δορά οὗὨ ΗΪΒ ϑῃθιηΐθα, ἰὴ 
Απά [0 ΒαΙΓΥ 8081}Ρ οὗ βυοῇ ἃ 0η90 88 φοϑίδ οἱ β11]] ἐπ Η18 ἔγοβρϑββθβ. 

22 ΤΏ Τρογὰ βαϊά, 1 ψ|}} Ὀγίηρ 1 ἴγοιλ Βαβῆδῃ, 
1 ν}1}} Ὀτίηρ πῦ οῸ- δρϑῖη ἔτὸπὶ ἴῃ 6 ἀορίῃ8 οὔ {86 Βο8: 

28 Τμδὺ ΤΥ ἔοοὐ ᾿ηΔΥ Ὀθ ἀϊρροα ἴπ {πο Ὀ]οοα οἵ ἐλῥπδ ϑῃηθπιῖθβ, 
Απάὰ ἴδ ἰοηριο οὗ [ΠΥ ἀορϑβ ἴῃ [Π6 δ 126. 

24 ΤΏ ΟΥ μᾶνὸ βθοι (ΕγΥ φοίηρβ, Ο Οοᾶ ; 
νόη ἴμ6 σοϊῃρβ οἱ ΤΥ Οοά, ΤΥ Κίηρ, ἰπ [Π Β6ῃ Ξ 

20 ΤὮΘ βίῃροιβ ποηῦ Ὀοίοσο, [ἢ ΡΙΑΥΘΥΒ ΟἹ δ ΓΘ ἢ 8 ἔς δἴεσ; 
Αταοηρ ἔλοηι τὐϑγα ἴμ6 ἀδημλβοἶβ Ρ]αγίηρ τ Οὐ ὈΓΘΙΑ, 

20 ΒΙ688 γο αοἀ ἴῃ {μ6 σομρτορδίοηβ, 
Ἐνόοπ ἴἰλο Τωοτά, ἔγοπι [86 Ἰουπίδὶη οὗ 16γϑοὶ. 

27 Το ὦ 1116 Βοη͵δηλίη εὐὐξδ, {μοὶ ΤΌ]ΟΓ, 
ΤῊΘ ρῥγίποοβ οὗ δυάδα απαά ὑποῖν οουηο!], 
ΤΕΘ ῥγίηοοϑ οὗ Ζοθυϊυη, απά (μ6 ῥγίποοβ οὗὁὨἩ Νρδ δὶ, 

28 ΤῊΥ Οοἀὐ Βαίῃ οομημιδηαοα (ἢ σε μϑ 
Βιγοηρίμοη, Ο αοά, ἰμαὶ πηϊοὰ που δαϑὺ ττουριὺ ΚὉΓΣ τ8. 

209 Βοοδυϑο οὐ (ΠΥ ΤθιῺΡ]6 δὖὺὴ ΨΦ6 βίοι 
5.81} Κίηρβ Ὀγίηρ ργθϑθηΐβ υμΐο ἴδθ6. 

80 Εδρυκο [86 ΚΟ ΡΒΕΥ οὗ βρϑδύιλβθῃ, {πο τυ] ξαο οὗἨ 9 Ὀ0]16, τι (Ὧ9 οαἰνοα οὗ - 
[86 ΡΘΟΡΙΕ, 

ΤῊ ουοεγῳ ὁπ Βυθταϊν Εἰτηθ6}} τὶ ἢ ὈΐθΘο68 οὗ δἰ] 8 : 
βοδίϊον ἰδου [86 ῬΘορ]6 ἐλαέ ἀο᾽ ἸρΒν ἴῃ ΑΓ. 

81 Ῥυίῃοοβ βΒἢ4}] οοιῃθ ουἱ οὗ Εργρῦ; 
ἘΠΕΪΙορίδ 8.41} βοοι βίγοίοιι ουΐ μος βδηᾶβ πηίο αοά, 

82 Νηρ υπίο Θοά, γ8 Κἰπράοπιθ οὗ (π6 οατί ; 
Ο εἱῃρ ΡὈγδίβοβ πο {86 1,οτὰ ; β6Ἰδὰ: 

83 Τὸ Πἴιχ (δὶ τ᾽ οι ὑροη ἐμ6 Ποδυθηβ οὗ Βθάνοηβ, ἐὐλίοΥ τοόγα οὗ οΪ4 
1,., Ἀ6 ἀοϊὰ βομὰ ουἱῖ εἶθ νοΐορ, απ ἐλαέ ἃ τοῖὶσ Υ γοΐοθ. 



ῬΒΑΙΜΟΊΧΥΤΙΣΙ, 

δ, Αβοσίδϑ γϑ βίγεησίι υπίο αοά: 
Ηΐ8 ἌἘχοβὶ ΠΟΥ ἐδ οὐ σ Ιἴβγβϑεὶ, 
Απά ὨΪΐ8 βίγοηψί ὦ ἴῃ (86 οἸου 5, 
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86 Ο ἀοά, ἐλουρ ατὲ τοττῖ]6 οὐ οὗ [ΠΥ ΒΟΙΥ͂ Ρ]ΔΟο8: 
ΤῈ6 αοἀ οὗἉ ϑγϑεὶ ὧδ 9 ὑμιδὺ ρίνϑιι βιγεηρία ἀπά ρότοσ υπίο δ ΡΘΟρΡΪΘ6. 
ΒΙοβθοὰ δὲ αοά. 

ἘΧΕΘΟΡΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ἴτὸ ΟΟΧΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΊΟΚΧ.--- [18 Βα] πὶ, 
ἵ ποὶ (μ6 τπηοϑὶ ἀἰβίοα! (7. Ὁ. Μ|ςο8.), 18. γοῖ (89 
ποεὶ ἀϊδρυϊεά (Ηπρῖ6]4}, ὁπ δοσουπῖ οὗ τηδηΥ οὐ- 
κυτο αἰ δἰ οἢ5, Γὰγο οσχργοδβίοηβ, δηὰ ἀουθιὶ 
τεδάϊησα. [ἐ 18 6 Τίϊδη (ΠΠ}|ἰΣἰᾳ), ἐμ 9 τιοϑὲ ρὶον- 
ἰπξ, (6 Ὀο] 68ὲ δῃὰ [86 τηοϑί ἀμολλν ᾿γιπη οἵ 
86 πβοῖς οοϊ δοιΐοι (Ηρί6]4), α Ῥβαῖαι ἱῃ (89 
8.}16 οὗ Βεῦογα, δὐναποίηρ ἰο 189 δἰρ)ιθδὺ μίη- 
δβοὶο οὐἨ Ὠγαιηΐο ἱπγοηϊίοη δὰ ταργοβοηίδίϊοα 
(θεἰϊέχϑο ἢ). [« 18 τϑοϊσοη δα ὉΥ Βοῖμθ ἰο (ἢ Ἰαΐον 
(θοβεπίυθ, Βα], Ηρ [614), ΟΥ̓ οἴδοτγβ ἴο [89 
ἰοἰεδὲ (Βυάϊηρ., Βουδ5, ΟἸ88..), ὈΥ οἴμογβ βι 1 ἐο 
86 πηοαῦ δσϊοῦ τπομαπιοηΐ8 οὗἨ ΗΘΌΓΘΥ ῬΟΘΙγυγΥ͂ 
(δε ἤτιιο, ΒοιίοΒον, Ηοηραῖ., ΗἰΣὶς, θ 6} 11286}}}, 
Ὀεσδαδο (86 εἰχοϑέ οΥ κί ΠΑ} Ὑ ἰπ ὕσυγοα δὰ 
πογὰβ ἰ5 τυϊηρὶ εα ΓΓΘΑΌΘΠΙΕΥ ἱπ {818 Ἰγγίοδὶ πουὶς 
οἵ δῖ, τῖι ἃ ἀπ πιϊδίαἰκα Ὁ]6 Σοροί (ἰοη8 οὗ ἐμ ἔδ- 
τοι πογὰβ οὗ ργουίουβϑ τ ηρ8. Τμ666, πῃ 
ἸΔΔΗΥ͂ Ραχίϊου τ, δὲ}}} παρὰ 8 δα  :βίδοίοΥ 6 Χ- 
Ρἰδηδίίοη. Ὑού ἐμὸ Ῥβαΐπὶ 18 80 ὑγδηβραγοηὶ ἰῃ 
ἰι5 οὨϊοῦ ἤθδίυ γοβ, 80 Βα ὈΪ᾽π|ὸ δπὰ οάϊίι ἱπαᾷ ἐμαὶ 
ἰι ἀοβεστοβ δπὰ δὰμπὶί οὐ δηοί μον Δρρὶ σαι οα 
ἰδῆ δ ἃ ““τηοπυμηθηΐ οὗἁὨ οχοροίϊσαὶ ΟΧίγΘΌἑΥ 
Διὰ 21}}1, (Εἀ. Βευ59, 1801). 1856 ζυπαδιηθηίαὶ 
ἰδουσδι ἰδ 88 οἶα 88 [8:9 ΔΥγϑηροπιοηὶ δπὰ γῃ γ ἢ- 
οἷο] ογζϑηΐζαι 'οπ, δι 6 Υ : ΤΠι9 οοἰοὈταϊίοι οἵ 
δὴ ἐπίταποο 07) Οοα ἐπίο Ηϊε δαποείματν οπ Ζίοπ δἴϊον 
ΔΥΪοΙΟΣΥ, απ 2718 τεΐδ οὐεν ἰλατοοτί ἃ επίεπαϊηρ {δε 
ῥοια ἰλεηοε. ἜἘ8Πο οροοΐηρ βίγορμο νἱἢ (δ 9 ΥΟΡΥ 
δτεὶ πογὰβ (γ6}. 1) δια θῇ {86 πιοϑὺ Ῥγϑοΐουβ σὸ- 
οι Ὀτλης68 οὗ [θγδοὶ Ὁγ ἰἰ9 δίο- νοτγὰ οὔ Ναὶ. 
Σ, ὃ-ὃ, Δῃὰ ὉΥ͂ ομδηκίης ἰδ ἱπίο {10 ἤοναι οὗ ἃ ν 188 
τοίεγβ ἰο οἱγοσιβίϑησοβ ἰη [5γαοὶ ἰὰ τ ἰοῖι (ἢ 9 Χ6- 
Ροιἰτἰοα οὗ (8066 ρῥγουΐουβ ουθηιβ᾽8 ΠΘΟΘΒΒΘΡΥ͂, δηά 
ἰδ ἀϊγϑοιὶν ᾿πρ]ογοὰ ἐπὴν 2) ἱπ οτγάὰονγ ἰο ἰδ τυ ΐη 
οἵ (86 νὶιοἰκοὰ (το γ. 8), 88 γγ6}} 88 (116 ἡοΥ̓ οὗ (16 
τἰξδίοουδ, 16 ἐγδηβροσ8 8 ἰπίο (1.0 πιϊάϑὲ οὗ ἃ 
Υἱοϊογίουβ ταγοῖὶ ἰοὰ ὉΥ Θοἀἂ ἰπγουχὶι Βίθρ 068, 
ἶὰ χεΐδσοποα το ν᾿ ἰοὶ ἐδ γεἰκίιθουθ δ Ἔχ μοσι οὰ 
ἰο ῥγαΐδο αοἀ υὶϊῃ ζοϑίϊνο 707 (Υ6Γ. 4) 868 (89 
Βείδεν δηὰ Ηεῖροσ οἵ {}ι0 [ογβαίκοι (νον. δ), 80 
Ρτονίοϑ ἃ Βοτηο [0Γ [886 80] ἰΔΥῪ δηἀ (86 ῥγίβοῃ- 
ες, Ὑ8|1δὲ (86 τοὺο]] ουδ τοπιδὶῃ ἰῃ ἔθ ἰαπά 
πἰϊοῖ 18 δοογομοὰ ὈΥΓ (6 ᾿θδΐ οὗ ἰμθ δυῃ (Υ6 Ὁ. 
θ). ΤΒοη 901]1οὁγὙα 8 ρίδῃοο δὖ (9 ρῥγουϊ ἀθῃι 8) 
Φτὸ οἵ Οοἀ οΥοῦ 8 Ῥεορὶϑ ἰπ (6 Ασδυΐαπ 
ἀεδεσί δῦου 89 οχοάυδ ἔγοπι Εαυρὺ δηά ἰμὸ σο- 
τεϊδίίοη οὐ ϑἰπαὶ (νοτα. 7- 10), νι 8. χοροί ΐοη 
οὔιδο ποσὰ οὔ ᾿οδοτδῖ, δυάζοβ Υ. 4 24., Ὑ ἰοῖ 
Κο Ὀαοῖὶς ἰο Ὠουί. χχχὶϊϊ. 2: οοτρ. Εχ. χὶχ. 1ὅ 
45.,) 85. ΗδΌ. 111. ἀδροπὰβ ὑροῦ (86 Ῥβα]α. Τ}}}8 
ἔοστοβ ἰμ0 ἰγδηϑί(ίου ἰοὸ {{π|ὸ ὮΟρΡῸ δχυργοββϑὰ ἴῃ 
Τερς, 11-14, οὗὁἨ 8 ΠΟῪ ΥἱοίοῦΥ ΟΥ̓́ΔΡ ΒοΒ{116 κί 8. 
Ῥον τ 6 Ὀϊνί)θ πδιλθα, Αἀοηδὶ δηὰ βμδάααϊ, δί- 
ἴεγ (μ6 τ80 οὗ ΕἸο πὶ οἴονοα ἐἰΐπι68, ὑ89 πογὰβ 
τεσ, 18, δηὰ {1:6 δῦϑϑῃοο οὗἩ ρτγοίθγὶ 168 δτὸ ἴῃ ἴδ- 
ΟΡ οὗ (80 βαρροείιΐοη ἰδὲ (ἶο τοίδγομοθ Β6ΡῸ 8 
ΒΟ ἴον ἰο ργουΐουϑ οὐϑηίβ, Ὀυΐ εχροοϊοὰ οη68, 
διιβου σὴ ἴῃ δἰ υϑίοα ἰο ἐμὸ ζδοὶ ἰδοῦ Ῥγϑθυΐουβ 

οὐϑηίβ δ΄ ἰ0 ὯΘ Τοροδίθα, πδιηοῖγ, ἐΐ6 ἀδοΐβῖοα 
ΌΥ αοὐ᾿ δ ογδοὶο δῃὰ ἐΐο δοϊουγαιϊέου οὗὨ ἐμὸ υἱο- 
ἸΟΥΥ͂ ὈΥ ἔθβιϊναὶ οἰοῖγβ οὗὐὁ ψοῆθῃ. ΒΥ (ἷ8 νἱο- 
ἸΟΥΥῪ ἰϊ ἰδ οβ 8 Ὁ} 186 {πὶ Ζίου 88 Ὀδθ ΘΠ οΒο 
ὉΥ Φοβονδ ἴον [86 δοϊάϊηςς μανϊιδίιΐοη οὗὨ δἰβιο- 
ἀ τουϑ]δίϊου (νγοτβ. 1δ, 10), ποὺν μβίδηάϊης 
ἰϊ8 1 Π{1|0η 688 ἴπ σοι ραγίδου νι οὐδοῦ τηουῃ- 
ἰδ'ηϑ. [ὲ '8 σοπιραγϑὺ]ο Ὑΐι Βἰηαὶ ἐπ Βοϊΐπ688, 
δηἀ ἸΙΚοννἶδο ῥγοίθοίοα, 88 νὸ}}] 85 Ββοῃπογοὰ ὉΥ 
1π8 Ργϑβϑοῆοο οὗ ἀοἀ, δυτγτουπὰδεὰ Ὦγ Ηΐθ δῃχϑὶϊο 
μβοδβίβ (νογβ. 17, 18). ἴβγδϑὶ ΠΟῪ ᾿ἰκονν 186 ἤδθ δ 
(μδὲ μ9 15 δΒυρροτιοα δῃὰ ἀε)ϊνεγοὰ ὉΥ (μὲ σΟοἀ 
δηὰ [οτὰ (γογβ. 19, 320), δῃὰ οδἂῃ δαί Υ σϑοίζοῦ 
ὍΡΟΣ ἰμθ συΐϊὰ οὗ ἷ8 δηθαοδ (Υ6 8. 2]--28.,) 
(ἀοά᾽ 5 ἴδβι8] πιδγοῖ οὗ υἱοί ογύ νν}}} 06 866 (ΥΈΓΒ. 
“4, 26); 8}} (μὸ ἐγἰ 68 οΥ̓͂ {π9 Ροορὶθ ΜΠ] ῥὑγαΐβθ 
Ηἰἶπι (γεσβ. 26, 27); ὑμὸ Θοηβθαιθῃοοβ οὗ {(μὶδ 
δοὲ οὗ υάρσιηοὶ δηὰ ἀοϊϊνογδιοθ 1} 6 ζο]ὶ 
ἱπγουσμοῦΐς ὑμ9 τ οΐθ ϑασγί ἢ, Ἡ 8 1180 (6 γσταδέ 
ἸΟΏΔΓΟ ἶ68 ὙΠ1 δυδυϊὶ ἰποτηϑοῖνοβ δὰ τ 
Κιηγβ ὙΠ μοῖρ Ῥϑορὶθ Μ 11 ἰαγη ἰο αοὰ ἃ 
οπιδζα (τε τ. 28-8]), πὰ [ΠΟΥ δγὸ ϑυιπιηοηοά ἰο 
ἀο ἐμὶθ Ὀδοαυθβο Ηθ ἱμπυπάογβ ἀονα ἴγοιῃ (86 
ἰδ οδὲ θαυ θηθ οἵ οἷά ἀροῦ το ΣΟ] ]ΐου 8 (Υ ΕΓΒ. 
82, 88}, Ὀυὶ ἰο Ηΐ5 Ῥ6ορὶθ, οὐϑῦ σοπὶ Η 5 ΦἸΟΣΥ͂ 
τυ 68 ἴγοαῦι Ηΐβ βαῃοίυτΥ, Ηδ αἶνοθ ῬΟΥΤΟΣ ἔγΟτλ 
οη δἰφςῃ. Ηθησο 4]}} (89 πογ]ὰ διιου]ὰ δοίκπον- 
ἰεάχο οὐδ ρμοτγοῦ, δηὰ ἴδβγδοὶ διιουἹὰ ρῥγαὶβθ 
Βὶπι (τογϑ. 84, 89). 

1ι οϊ]ονγθ ἔγοιι ἰδὶβ ΒΌΓΥΟΥ ΠῚ πδυϊδοϊοπί 
οἴϑαγηθϑθ, ἰμδὲ (ἐἷ5 Ῥβα]α 15 Ὡοἱ 8 ἀἰγεοὶ ὑγορλδον 
9 Ολγίεί, δ ἴο Ηΐβ δάνϑηί, Ηἰ8 βανϊῃρ ἀοοίγϊῃθ, 
ΗΪἷ8 ὑγϊαμπαρμδηί αβοθῃδίοῃ ἰο ἤθαύοῃ, 1119 8}}- 6πὶ- 
Ὀγβοΐῃς δουθγοίζηι δὰ δἰνὶηο σίου (7. Η. 
ΜΙίοΝ., αὐϊονγ (86 δ} γ8 ἀπ τηοϑὶ οὗ μ6 οἷ ΘΓ 
ἐμθο]οίΏΒ, δβρϑοίϑ!γ ἰὰ σοηποοίίΐου τὶ {86 
οἰϊαιΐοι οὗ τον. 18 ἰὰ Ερᾶ. ἰν. 8). Μογϑουοσ ἰδ 
ἀοο8 ποὲὶ δἀπιϊὶ οὗ ἃ τη γον δρίγίμαξ ΔΡΡΙΪοα θα 
(ΕἸδιαΐη., ΟαἸ νη) διὰ ἱψρίσαΐ ἱπίογργοιδίϊοα 
(ϑεῖον), δαὶ ἐξ δα δ ΑἈἰεβείαπίο τοϑοπίης, γεῖ ποὺ 

ἐβσοῦχσι ἐμ 6 ργορβοίίο ἰάοδ οὔ εἶθ σουπίου οὔ μ9 
αἰνϊἀοἀ κα άοπιβ δὰ {μ6 τοϑίογαίΐου οὗ 1116 τηο- 
ὨΌΣΟΒΥ (ΗΠ ρ6.), θυϊ (Βτουρὰ {86 Ῥτοοϊαπηδίϊου οὗ 
189 Ὡρτεαάπρ 97 ἰλ6 )ιυύιο ζἀιπσάοπι ἀπιοηρ λα ἦδα- 
ἐλεπ ὃν πιεαπε ὁ (λ6 οἱοίοτίοια ἀεεάε οΓ ἰλε Οαοὐ 9 
λίειοτίοαὶ τευεϊαίίοπ, τολο ὦ ἐεπίλγοπεα ὡροη Ζίοπ αἢ 
ἐπ λεαυεα. Ἰ1ἴ (8 Τυπάδιηιθηι 8) ὑπουρμβ ἐβ ποὶ 
γοοοζηϊςο, (89 Ῥβαὶπὶ 14}18 δϑυπάδσς ἰπίο {τὸ 
Ρδτίβ, μπὰ (β6γο ἰ8 Ἰεἴϊξ οὰ ἐμ9 οη6 5146, ΤΆΘΣΟΪΥ 

(8:8 δδῃοίθδεΥ οὗ Θοἐ (7. Ὁ. Μίο}.), ον Η͵5. ΒΟΙΪΥ͂ 
τΑΔ) ΒΥ (ΟἸ 60.585), οὐ ΗΪ5 τοδτὸβ οἵ υἱοίογυ (ἢ ον- 
ἀ6τ), οὐ 89 οἰδεῖ δ᾽ 9 ἐμ9 ἔδθῃογαὶ 166] 1} 58, ΣΘ- 
ΤΠΘΙΩΌΤΘΙΘΟΒ δη ΒΟΡΟΒ οὔ (6 ροορὶο (βθι88.). 
Τ)16860 δζὸ θη {Ππ6 δβιι)}θοὶ δὰ ἔοται ἰμ6 Θοη1 Θη.8 
οὗ 8 1ϑϑιϊναὶ βγαιη, ἡ ΐον οδῃ 6 Ρυΐ ἴῃ δἰπηοϑί 
ΔΕΥ͂ ὑΐπιθ τΠδὶ ΜΘ ΤΠΔΥ ἀοδῖτο, ἰζ ψὸ εἰἴμ 6. Ἰοοῖκ 
ΔΎΔΥ ΔΙιοχοί πεν ἔγοπι ἀοδηΐ6 Ὠἰδίογ 68] θυθηίβ 
83 8 Οοσδδβίοηυ [ῸΓ ἰϊ8 Θοπιροδί(ἰου, δὰ 6 ΓΘΙΥ 
τοουσηίσο {11 Ἰγτίοαὶ διαρίης οὗ ἃ μϑιονδὶ ἰάεδ, 
οὐ ἢ νὸ Ἰἰκονἶβο δα ἰγοῖν τοὐοοὺ {π 6 Θοπιροϑί!ἰοὴ 
ὉΥ Ρανίά, 88 βίαιϑὰ ἰὼ [8 (16. Αδοογ Ι ὨΡῚΥ ἵἰ 
85 Ὀ66ἢ δοίυ δ! ρῥ]δοϑὰ ἐπ {πο ἰΐπη98 οὗὨ 110 δδο- 



88. ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ΡΒΔ1,Μ8. 

ΘΔ Ό668 (ΟἸΘ Δ Β6Π), ΘΒ ρϑοΐ δι τὶ τοί ποθ ἴο 
4͵16 σοηδοογδιίου οὗ {μ9 Τϑηρῖο, 1 Μδοο. ν. (Βυά- 
ἰηζοΥγ), ἰπ ἰμο {ἰἶπιο οὗ 16 τοῖο οὗ {80 ΡῬίοϊδιαΐδ8 
ΟΓ {80 ϑοϊουοίο9 (βΒου58), ἰὰ [06 Ῥοτγϊοὰ οὗ ἐἶ9 
οχὶϊο οὐ δου δκοῦν σὰ (Ε τ]ὰ, Κδείον, Ηυρ- 
[ο14), ἴῃ {πὸ (ἰτ9 οὗὨ πο δἰγυρρ)ο οὗἨ Φοβὶδῃ πὶ 
(80 Ἐργριΐδη ἰκείη ς Νοοδο (Το), οὗὁἨ ΗΠ οσοϊκ ἢ 
πὶτ 189 Αϑογγίδηβ (Κἰπιοΐ, Βδιιομοτ), οἵὨ {89 
δοηΐοάογδιο κΚἰηρβ 5 ὁ οϑΒαρθδὺ δηὰ ϑογαπι τὶ ἢ 
Μοδὺ ἀπὰ Βάοπι, 2 Κίηκε ἰ1|. (ΗἸἰ εἰς), ἱπ {86 {1π|0 
οὔ δοϊοπιοη (80 Ἦει16). Τθεγο ἃγὸ ροϊηϊ8 οὗ 
οοηἰδοὶ, Ὀὰὶ ΔἸνΘΥΒ αἱ {Ππ| δδπι6 ἰἦτη0 Βετγΐοι 8 οὗ- 
ἡεσιΐομβ ἰο ἰπ086 τοίογθησοβ. 09 ΤΘΆ80η5 8βἀ- 
ἀποοὰ αχαΐηδι ἰδ 6 ἐΐπηο οὗἩ θανὶὰ πὰ δἰ5 σοπιρο- 
δἰιΐοη οὗ ἐπ Ῥβ8}πὶ ΒΟΎΘΥΘΡ 8.Θ ΥΟΤΥ͂ οαὶς. ΤῈ9 
τηϑῃἰΐοι οὗἁὨ ἐπ ΤΟ ΠῚ Ρ]9 ΤΑΥ͂ ὃθ οχρ]αϊποά 459 ἴῃ 
Ῥε. νυ. 7, δπὰ {8 οοπιδἰπαιίοη οὗ ΖΞ: ἰϊορία τ ἃ ἰοἷι 
ἯΔΒ ὭΘΥΟΥ δί ΜᾺ ΨΠΗ Ιδγϑοὶ, νὰ Ερσγρι 186 
Ὀεαϑὺ οὗὨ ἐἶα τοο, βοῦν οἰδδαυῖὶγ ἱμδὲ ἐμ χοΐεοτ- 
δπσ6 δ6ΓΟ ἐδ οὶ (0 8 νἱοίογῳ ΟΥ̓ΟΡ Εργρί δηὲ 
Οσυδὰ, δυϊ (μαὺ {μΠ 686 δῦὸ ἐμ9 Τοργοδϑηίδ ἷγοθ οὗ 
{π9 ιϑαί θη το ἶ68 ἱπ ΠΘΏΘΓΔΙ (ΗΠ οηρϑίθη.). 
βίησο ποῦν Αδϑεγγὶδ ἰβ ποῖ τηϑηιϊ οηθὰ ὮΘΓΘ 88 Οὔ Θ 
οὗ ἰπ980 ΡΟΎΘΥΒ; δἷησο, ἤπγ Βογοσο, ΖοῦυΪοα 
δοὰ Ναρ δ} δζὸ τηϑηιϊἱοποά δίοης δίαο οὗ δυάδα 
δὰ Βοη͵δηϊΐη, δὰ ἱπάοεοὰ νιν ΤῬεοΐθγθηοθ ἰὸ 8 
7οἱπί οοϊουγϑιοι οὗὁὨ υἱοίουυ ἰἢ υεγυδαίεηι, ἢ πα}, 
δβῖποοθ ΦϑΒουδ τοᾶτο 5 ΜΠ} ὑμ6πὶ ἰπ (86 αγὰ α΄ 
ἐλε οουσπαπέ; ἫΘ 8ἃτὸ ἰοὰ ὕδοῖκ ἰο ἐΐπιο6 ργευίοι 
ἴο δῃὰ ποί Βυδδοαπυσῃίΐ ἰο ἐμ9 ἀϊ νου οὗ [80 8ὲ- 
τί αἶα οπιρὶτο οὐ ἱπάἀοοὰ ἐμ οχίϊθ, δὰ οουὶ δὶ ΠΥ 
Ὀϑοῖς οὗ βοϊογιοη, ΤῸ Ρ ὃ 5 ΖΟΥ ΤΏΙ ΘὨ Ὑ788 ἐΠΓου Ζἢ - 
ουἱϊ ροδοοΐυϊ. [ἴα {18 δβίδίο οὗ δήϊαϊ γϑ, βονζρύεσ, 
ἦι 'ἰθ ὈΠΙΗΘΟΘΒΒΑΣῪ ἰ0 Τοιιδΐὶῃ δβαιἰβδοἃ τ] {86 
ἐἶἰτμο οὗἨὨ θενὰ ἴῃ ζϑῆθγαὶ (Ὁ δ)ν᾽η).  θ τοᾶν 
(δἰΐκ οὗὁὨ ἐδο τοπιογαὶ οὗἩ ἰμ6 δὺς ἰο Μουμπὶ Ζίοῃ, 
2 βαπῃι. Υἱ. (πιοδὶ οὗὨ ἰμ9 οἷάεν ἱμπίουργοίογμ, 
βΌΔΙγ, διὶον, τοῦ Ἡοίμιδη:), οὗ οὗ {μ9 ἐγί ατὰ ρα] 
τοίυτη αἴον ἐδ0 ὈΔΡΡΥ ἰβϑὺ9 οὗΥ̓́Δ ὙΔΓ, δὰ ἴη- 
ἀοοὰ ἰῃ πα 16ϑὲ 6486, ποὺ 8ὸ τωυσἢ οὗὨ ἐδ 9 ΔΙ 
ὙΠῸ (86 βγτίαυδ δηὰ Ἑἀουϊοβ, 2 βλῃ. ΥὙἱ]1. ΟΥ ΣΧ. 
(ΟΙον., Βοϑϑῆτα.). 85 ὙΐῚῈ} (8:6 Απιτηου 68 δη ἃ 5. υ- 
τἰαπϑ, 28δι. χὶ. (ΕἸδπι., Ὑπο]., Ηφηρείοη., Βαοΐηϊο, 
οἰ αἰ.). 1 ἰδ Ὀθδὺ Βονονοῦ ποῖ ἰο (μἰηἷς οὗ ὑπ ρο- 
πᾳ ἑοτὶλ οὗὨ {10 δτῖκ δὲ {μ9 Ὀθρίποΐης οὗὨ (δ8 τ 
( ὀπθιιδ, εἶ αἰ.), ὁΡ οὗ {{᾿ὸ δε] ταιίου οὗ υἱοίουΎ 
δἱ ἰϊβ οοβο, Ὀυΐ ἰῃ δοσογάηποο νὶῖ ὑπο ἔοπὸ δηἀ 
ΘΟΌΓ59 οἴ ἐβουρδὶ, οὗ 50 ἀχργεβδίοῃῃ οὐ {89 δ6Γ- 
ἰδ ηἰγ οὗ υἱοίοτυ νοι 15 η Ῥατὶ ῥσορβοιΐο, ἴπ | ΕΤδ6 
ἐμ δουγ89 οὗ εἰἷα μον ϊουϑ νὰν, ν ϊοῦ οχίοπἀ θὰ 
ἱπίο 1) Βοοοπὰ γϑδνρ (61:1 Σ:βοῖ}), οὰ τ μῖοῖ οοοδ- 
βίου ἰ 6 δυῖκ οὗ ἰὴ δογοῃηληὶ 88 ΟΟΥΣΙΘα ΓΌΣΙΝ 
αἰ (6 ἀΥΙΩΥ, 2 βδηι. χὶ. 1]. 

ϑιν. 1. εν. 1. ὥοῖ αοᾶ ετῖ66.---ΕἸο ἰτὰ 18 
ὑ)2ϑοὰ Βοτο ἰηδίεδα οὗ δοβοναῖ (Νυιῦ. ΣΧ. 86). Ἧ76ὁ 
8.6 ἰο ἰαἶκο {6 νοῦ 88 6 ἐτϊηροτγίοοί ἱπβίουἃ οὗἁ 
(86 ἰπιρογαίϊνο, γοῦ ποῖ 858 ΖῸς}1υγὸ (πιοπὶ ἱπίοτ- 

Ῥτγοίθγε), ΟΥ 85 8 Ἀυροί ποιοὶ ργοβϑοηὶ (δι Ὁ]., 
6 ἤδοιιο, Ηθηρδίομῦονᾳ, Ηἰἰῖᾳ). Εον ἦπ (86 
080 0890 ἯΘ ὙΟυ] ἃ ἢ ΥΘ 8. ῬΥΟΙηΪδ86, ἰῃ {86 ΟΥΒΟΤΓ, 
8. οἴλυδο οὗ ΚοῦσοΓδὶ δρρὶἰοδιΐοη. Βαϊ τὸ Βδᾶνθ 
ποι ΐης ἰο ἀο νὶτἢ εἰποῦν οὗὨ ἰΠ686, Ὀυλ τὲῖι ἢ δὰ 
οχργοββίου οὗὁὨ ῬγαΥΟ ἴῃ ἐμ6 τοροίϊ ἴοι οὗἁ {0890 
νοσὰβ τ ῖΐὰ τ ϊο Μοδοδ, ἱπ τδγοδίης ἰΒτουρὰ 
86 πὶ ΘΓΏ 635, 8.6 Ὁ ὁδοὶ δ], σα θὰ Ὅροι ἴδ9 
διῖκ οὗ {6 σογοπδηὶΐὶ ἰο αὐίϑο δη ρο ἤοσνδσγά, δοὶ 
88 ἰ7 (86 δὶς τγνδϑ οδ᾽οὰ ἀοὰ Ηϊπλβοῖ (189 Βαῦ- 
Ὀ᾽η86), Ὀαὶ Ὀοσδῦδο ἰμ 6 Ὁ] οὗ οἱουὰ διὰ ἔσο, 
ἐδο είχη οὗ ὑἐμ6 Ὀἰνίηθ Ῥγϑβϑθῃοοθ, χοϑίοὰ ὑροῦ ἱἰ. 

[γὲν. 2. ἴὰ πῦὰν Ὀ6 ἐμαὶ ἰμ9 ἄρυγοβ οὗ ἐμ18 

ΥΟΥ36, ΒΙΏΟἾΣΟ δηὰ ΤΩΣ, ψοτο δυρροβίοα ὉΥ (89 
ΟΡ οἵ οἱουὰ δηὰ ὅτο, δ Ἠυρίεϊὰ δὰ Ηδτάὰον 
δοπίοπὰ. Αἱ 8]} οὐϑηίβ, (6 ὺ δτὸ ἔγοαιυδθηῃΐ ἴῃ {86 
δογίρίυγοθ, ΘΒΡΘΟΣΆ 11 ἴῃ οοῃηροίΐοη ἩὙ11} Τ6ο- 
ῬΒδηΐοθ, δοίῃρ. Ῥβαΐπιϑ χυσυύϊ,. 20; σχονὶΐ. δ: 
Ηο5. χἰϊὶ. 8 ; Μίο. ἱ. 4.--.ὅΟὕϑὕ. Ἁ. Β.] 

γωον. 4. Οαδὲῖ ὉΡ ἃ δίρμνσευ ἴοσ Ἐπὶ 
80 ἄχ σϑιδ δου ρβ ΤὨσοΟΌΡὮ [86 δἴορρϑα, 
8 15 ἘΠῚ5 πιᾶτὴ9.---ΤῇιΘ Ὠδίθ υαἦ, Βιοτιοηοὰ 
ἔγουι Φμβον ἢ. ἰ8 ἄτϑί ἕουπάᾶ ἴῃ Εχ. χΥ. 2, δυὰ 18 
ῬτγοῦΔΕΙΥ ἀονί γοὰ ἤγοπι ἐμ 18 ραβδϑαρο, 88 ᾿Ἰκ ον ῖμθ 
Ῥδ8. οχνυὶϊϊἱ, 14; 15. χὶὶ, 2. δ  ἰμαῦ 6 δῃὶΐτθ 
ἔοτσαυα, οΥ̓͂ σαϑι ηρ ὈΡ (πιοῦν ἃ εἰ τ ΔΥ, [58. 
Ἰνῖ:, 14; 1χὶϊ. 10) ἐβγουχ ἐ:6 Ῥαΐ}] 688 146 }- 
088, ᾿88 Ὀδθ ἀονὶνϑα ἔγοιι 15. Χ]. ὃ (ΗΠ υρΐε]4), 
18. ἃ δα ρροδί(ἴοῃ 858 ππζγουπάρα δ ἴη0 δεϑοσγίΐοη 
(Εἰ εκ) {νὐδὲ ἐπ6 Ῥτγουϊουδὶγ- ποι ομϑὰ πψορὰβ 
ἔίγτοιῃ Νιυπιῦ. χ. αν ογἱ σ' ηδίοα ἔγοπι (15 Ῥβδ]πι. 
Το ΓΟΥΘΡ6Θ 8 ἰγῦο ἰπ Ὀοϊὰ σλ868. ΤῈ6 ΡΪ1ΓΑ] 
ΠῚ» .ἰθ οϑγιδί Υ οὶ ἰο 6 ἀοτγὶνοά ἔσοιι 31 }}3Ξ 
δνοηΐπα, δηὰ ἰο ὃὉ6 τοΐογγεὰ ἴἰοὸ {μ6 ταρίου οὗἁὨ [16 
ογοπίης (ϑορίυδκχίηϊ, Υυϊ ζαίο, 6ἐ αἰ.), οὐ ἐμαὶ οὗ 
διηδοιξεφίοοιι οὗ τη ΒΟ ἀπ πἰρμὶ οΥ͂ πιϊβζον- 
ἐσθ, ΟΥ̓́ΣΡ ἩΔΊΟΝ ἐΐο Γοντὰ δάνδησοδ δηὰ Ἰοδὰδ 
Ηϊ8 Ῥϑόρ]6 ἰο {πὸ ϑαηγῖβο (ϑοδοβα), ΟΥ ἰο Ὧθ χο- 
κατε ἴῃ ἐμ δθῆ8β6 οἵ οἱου 5εξβοανοη (Ὁ ια]ά., 
ἘΔΌΙη8), ὕγοτι ὙὮΘΠ6Θ (86 [οτὰ ἰβ ἰο δοηθ. [{ 
8 89 Ρῥίαγα] ἔγοιλ 3 β εβξδδηαν ἀεϑεσί, 0 18 
Τουηὰ ποῖ ΟὨἿΥ Ὀοίνψθου ΒΔΌΥ]Οοη δἀπὰ Οδηδδῃ, οΥ 
ἱῃ Ατδυΐα, Ὀυὶ ᾿ἰ κα νν 86 οα [6 7Ζοτάδη. 

γεν. 6. Θοᾶ, το σοῦ [86 δΒοϊἐῖασν ἴο 
ἅνγ6}} δ Βοσῖο.-- ΤΏ 6890 τὸ ποῖ ἴῃ σὨ 6] 6585 
(Ρ8. οχἰϊὶ. 3) ὙΠῸ δἃτϑ Ῥγοῃἶβοὰ ἃ ὨΌΙΠΘΓΟυΒ ΡοΒ- 
ἰονΐίγ, Ὀαὲ (116 ἤογτβδίκθη, ὙΠῸ δτοὸ ἴ0ὸ αν 8 ΒΟτΘ 
αἰνοῦ (ὁ ἴμθαι, 18. ᾿υἱιϊ. 7 --ΓΣιϑαᾶϑιμ ἔοσὶ 
Ῥιίϊδοσιθσβ ἰπῖο Ῥτοβροσίιν .---ΠΊ 2 5 Τουπά 
ΟὨΪΥ δοῦθ. [Ιὲ ἰδ ἱπίογργοίθα ὈΥῪ συοϑίὶ οὗ ἐμ δῃ- 
οἷοί υϑυβίουβ, ἰὴ 6 Βιαῦδίηδ, Α. Υ͂., οἰ αἱ., 8.5--- 
οἰ αίπβ, 88 ἰζ ἰΐ πγοσϑ σοϊδίϑαὰ ἰο ὝΖΡ. Βαϊ βγτωσι. 
ΤΟΠάΘΓΒ: ἐις ἀπόλυσιν, δηὰ ἰμ0 ϑ'υτίδο: “Ἅ Σηΐϊο 
δυυπάδηοο.᾽ Ἡαυρίοϊά τοραγὰβ ὶὶ 86 δαυϊναϊοηὶ 
ἰο [8 πῃ ΡῈ Ὁδιιὶ ᾿ῶ 3, Ἐοο. ἰΐ. 21, ἔγοια 929, 

8 ἰαίεν Ἠοῦτονν ἀπὰ Ατδμηδὶο ΤΌτ Ὁ. 92), δῃά. 
(ππ6 Ῥρορουϊ γεξεί 6 ἔσωμ οοηαἰ οι, φγοδρενῖῳ. το 
ΟΣΙΡ το ΣΘΌΘ]]ΟΌδ.---Τ 9 ἰδ διγοῦσοῦ δηὰ 
ὈσιῖοΡ ἰμδη {1160 ““ Ὀαὶ" οὗ Α. Υ͂, Τὸ τοῦ ]]1 ὁ 8 
8Τ6 ἴ 080 ΜὯο τοΐι8ο (16 σιιϊϊάδηοο οἵ 6 αοά οὗ 

ὁ. 7689 8΄[ο ΟὈ] κοὰ ἰο τοιαδί ἴῃ ἰῃ6 ἀγΥ 
δοὰ ρματοδοὰ ]Ἰ8πά, ἰῃ 6 πιϊάθτγμοβα, δὰ “ ἀο 
ποῖ δοιλα ἑῃΐο ἐμ Ἰαπὰ ποῖ ἰ5 ὑγυοιδοὰ ὈΥ ἢ 9 
ΜΆΙΟΓΒ Οὗ χγϑδοο, δηὰ δῃϊηθ ἰπ ἔγοβδἢῃ! βργθθῃ δηὰ 
τοι ἔγαΐϊ 8" (6 }}{286}}}.-͵Ὀ. Α. Β.] 

ιν. 11. ΥὙεν. 8.--7 οι Βδ᾽:81 Ὀθέοσο 86 
ἔαοθ οὗ ἘΠοΒῖΣ, ἴ8 6 ο οὗ Ιδ:189].---ἰπδὶ 
15 ποὺ τηϑηἰϊοηδὰ 88 ἰδ 9 ρ»γίπε σα ἰλγοηα οὗ ἀοά, 
Ὀυΐ 85 (᾽6 Βοε9 οὗἩ 15 η΄ οβίγ, 88 ψὸ}} δα 89 
εἰνίης οὗ ἰμ6' ]ὰνν δηὰ ἐΐ8 ἰθυσοτδ, δῃὰ δα ἐμ9 
διατί φοερίδοθ οὗ Ηἰβ τῆᾶτοῖὶ ἰοναγὰβ Οδηδϑῃ, ἰπ 
οοπίγαβι πὶ 1816 βοοοῃα ἐμ ΓΟΏΘ οα Ζίου (ΗὰρΡ- 
[ο]ὰ ἴον ἀἰοἷθν, δέ αἰ.). Τὴο ΤΙ ἰδ ποῖ ἰο Ὁθ ὁοἱ- 

ποοίοα πῖι Ἐ]οδίπι (αι μοτ, Οαἰ νίη), θαὰΣ τι 
ϑ'η δὶ, δηὰ (6 Ἐσργθϑϑίοῃυ 18 ἀογί γα ἔγοιι δ υὰρο 5 
γν. δ. τοπι (δὶ δοῃκς οὗἨ θοθοΤ δὰ ἰδ ̓ ἰκο νν 189 ἀ6- 

[᾿ Ῥοιονῶο: " ἸΏ ἡκογο 16 Ὀοττοποῦ ἔγοι δο οσυδίομυ οὗ 
Ῥδδίογι ΤΟ Π ΣΟ, το δοὺῖὶ Ὠοιαϊ ἀϑ δηὰ μίοωδοια. ὑοΐοε 
(πολ ἴο τοῦῖκο δὶ [ἢ 9 ἢ ΡῬτο ἰ0:8---ἰο ΤοοΥθ 

ατγφοοίδη μογίοάδ."..Ο. Α. Β. 
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τἰνοά (89 οχρυϑδβδίου : “(9 ᾿ΘΘΥΘΏ 8 ἀγορροᾶ,᾽" 
ΒΔ ΟἾγ, (86 Σαΐῃ. 

δὲν. 1Π. 7ὸον. 9. ἘΠΙΟΒΙ͂Υ τ σαΐϊὰ ἀϊδεῖ 
ῬΏου Βρσί ηκ]6 Τὴ 6 ἐπ θτίϊβη 06.---Τ 9 γὸ- 
ἔδγθῃοα ΒΟΤῸ ἰ8 ὨΔΡΑΪΥ (ο βίοσι)δ ἰο ἔγυσί γ (ἢ 6 
Ἰδαὰ (᾽. ἢ. Μίοδ., Βοιίομ6᾽), ΟΥ {μο80 ρσὶνΐπρ νἱο- 
(ΟΥ̓ (ΗΠ ονάθγ), Ὀὰὶ οἰ μὸν ἰο {9 ἸὩδηδ 88 {89 
Ὀτοδὰ οὗ δϑδύθῃ ι ο8. Υἱ. ; Ῥ85. Ἰχχυ . 24 ; οΥ, 
40), ΟΧΡΓΘΒΒΙΥ οΔ] 16 Υγαΐῃ ἤγουν βοαύϑῃ, ἔχ. χυὶ, 
4: Ῥβ. Ἰχχυ ὶ. 28 (ὕ ϑθπια, δοηύτγγογ, θ9 ἤοίίο, 
διίον, Κοιιδβα, ΠΌΡΠ δ); ΟΡ ἢχυτγαίνο, πο οὗ (μ6 
ουἱρουγίης οὗ ἰμ9 Ηοῖΐγ Κρί τι ((π6 οἹάον ἰπίον- 
ῬΓΘΙ078), Ὀυΐ οὗ (80 Ὀδϑίοναὶ οὗ γἣἶδ (Βοδβοηπι, 
Ηουκειθη ον, ο) ἰσ96 8), πηΐϊο δοθ ἄονῃ 
ἤγοιι Βθαύϑθῃ 88 ἰδ σαΐῃ οὗ πὶ} τι 688, (μαι 6, 
ἔγοεῖγ, υἱσονγ (σοὺ χχχνὶ. 6; ῥβ. οχ. 8), υροῦ 
(}9 Ἰαπὰ οὗ οῃονδὴ (Ηο8. ἰχ. 8), τ ιΐο 18 11Κο- 
πὶδθο ο8]16ἀ ἐπ 9 ἱπῃοτγιίδηοθ οὗ αοἀ ἰῃ 2 Μδϑοο. ἱΐ. 
4 (Ηἰισὶς, 6 11286}}). ΤΠπδὶ τὸ δγοὸ ἰο ἐμ πὶς ὅσο 
ποὶ οὔ [6 Ῥθορῖθ (Ηυρῖε14) Βαϊ οὗ ὑμ8 ἰαπὰ ((]- 
ΥἱὉ), ΓΟἸἸονγα ὕσοιι τοῦ. 10, ὑγβογο ἰδ 18 βδοϊαὰ (μαΐ 
ἴῃ ἱξ (ποὺ διλοηρ ἰμΒθηι) Θοά νη ρ οσϑαῖασθα 
ἰοαπὰ ἐμοὶν ἀν ]} πη ᾳ-Ρἶαοο (3299). Τα ΐδ ΟΧΡΥΘδ- 
δἷοῦ βῆονγβ δὲ (ἢ 6 ϑϑηθ ἰΐπη9 δαί γγὸ ἃσὸ τοὶ ἰο 
ἰδίηἰς οὗἨὨ αοαἀ᾽ 8 οτοαίιγοβ ἰὰθὰ ζοπογαὶ (οἷος, Ζ. 
Ὁ. Μίοῖι., εἐ αἰ.}), οΥ οὗ ἐπ 40.819 οὗὁἩ 189 το ν- 
8655 ρΑΓΔ116] τὶν (86 τιδῆπᾶ (ϑογπαττον, Ηαρ- 
[εἰὰ), αὶ οΥ ἰΒ6 σοπστεσαίίοπ, ΘΙ μον τὸ δηά 
ἶι ἀφο ηδιοὰ ᾿ΠΒΟΓΘῸΥ 85 89 σοῃρίὶοχ οἵ δ δοοὶς 
οἵ Ἰἰτίπα ογοδίυγοβ, 1 βδιι. χυὶἱ. 18 (ΒΑ ίη8, 
Οαϊνίη, ε αἰ.), αἴτον (λ0 ΑΓΔ Θςσσρϑορίο (ΗἰἰΖῖ 6), 
ΟΓ 858 [890 ᾿ϊ{{|6 στοδι ἃγοξξμογαὰ οὗ ἀοά, Μίσδα νἱὶ. 
14; Ῥβ. ἰχχὶχ. 19 (ὑα 6 Ὁ, εἰ αἰ., 6} 11256}}, οΥ 5ο 
Ὁδοκ ἰο {ῃ9 χοοί ἸΠ] δπιὰ δοοϑρὺ 186 τηϑδ πίῃς : ἰθηΐ- 
οἶσο]θ, οἱ σα] Θποδπιριηοηί (2 ὅ8πι. χχὶϊὶ. 11,18). 

ϑιν. 1. ον. 11. )ο Τιοτᾶ κῖνθϑεα τ86 υυοσᾶ 
(ὁ, αμλοτίϊψ).----Τ 9 ποτὰ τηθδϑ ἤθτο Βασαν 
ἸΠΟΡΟΙΥ ὨΘΉΒ, ΠΔΙΔΟΪΥ, οὗ (80 νἱοίουῦυ, Ὀπὲὶ τῖϊἢ 
(δ 15 τοΐβγθῃδσθ σαῖμον, Βοῦρ, γάη οἵ ἰγ πΡἢ 
(πανί, Ηυρίο]4). ϑδίποθ πον Σ {86 ἴδηι] 
ΘΒΟΓῺΒ οὗ ΥἱοίοΥΥ 5 τιθηἰοποὰ ἀἰγθοιν ἰη σοη- 
δοοίΐου τις (Π6 αἰνἰβίου οὗ Ὀοοίγ, δηὰ ἰὰ 5 Ὀσὺ- 

ἰοΣ ἰο τοζασὰ ὝΙἘ δὲ ὁ Ὀϊνίπο ποσὰ, οἰἐμοῦ οὗ 

Ῥτοπΐδο (8. Ἰχχυϊ!. 8) οὐ οὔ ροπογίωϊ οἴδοὶ 
(Η«". 111. 9), δηὰ ἴν 8 ἀοϑἰ ιιαιθα ἷἰπ υϑγ. 88, 88 
Ὼ 5, χχχ. 80, )β 86 βουπὰ οὗ ἐπαπάογ, δπὰ 
Ζεο. ἰχ. 14, 188 ἴμ6 ὈΪ]αβὶ οὗὁἩ 8. ἰσχυροὶ, τγ9 
δον δογὸ ἰο ἐμίηἰς ποὶ οὗ 9 παίο- ποτὰ ἰῃ Ὑ͵Ὰ Ὁ 
ῸΝ εἰ αἷ.), Ὀπὶ τρίβον οὗ ὑμ6 ὑγογὰ οὗ ΡΟΨΟΣ 
δε σβοῖν, ἰὰ ραντὶ Βουβ5, α. Βααρ), ὙΒὶσἢ ποῖ 
ΟὨΪΥ οομμπηδη δ [80 ὙΑΙ δη ὦ ῬγΟτ 865 (86 τνἱὶο- 
ἴοτγ, θαι Ὀτγίηχο, οἴἴοοῖβ δὰ κἶνοϑ ὑμ9 Υἱοίοσγ. 
ΤοΤο 8 πο ΓΟΐδγθηθθ ΒΘΓΘ ἰ0 [Π60 Ῥγοδομίης οὗ 
(δο ξοεροὶ (ο᾽άον ἱπίοσργοίθυβ). 

γεν. 12. Το ᾿τἰημβα οὗ Ποδῖδ δτὸ ἴῃ ἱγοηῖοδὶ 
οοοίταοί (Βοιίο 6.) 1 δον βαθδοίμ. Το 
βοττοεί ἰγαπϑἰ δίΐοη : Η666, τγᾶ8 οΥἰ κἴπ8}}7 ἀοτῖνοα 
ἔτοο (86 Βα ἶπ8. Ῥγαυΐουϑγ [89 ποτὰ γ88 ἀ6- 
Σῖτοῦ ἔσοπι Ὑ Ξξείοντο, πἰΐο οηοβοῖζ, γαῖ ον ἐμ Δῃ 
ἴτοιῃ 1Ἴ).---8. 86 ται εἰ ᾶϑι.δ αὖ ὨΟΙΏΘ, ἰ5 ποὶ 
86 οοηρστορηιίοη οὗ [δβδγλϑὶ (ΒΌδ᾽8), Ὀὰΐϊ (ἢ 
τοϊδίγοδϑ οὐ {9 Βου86, ““ἰδ9 ποῃδῃ ἴῃ {μα ἰθπί;,᾽»; 
δυάζεοι γ. 24. 

γεν. 18. ϑ)ϑὺουϊᾶ γουῦ 1|6 Ὀοῖνσθοη ἴδ 
δυτὰϊοα.}) Τὴὸ τίηρα οὗὐ 1806 ἅονθ δ: 
ΟΥ̓οιϊαἰἃ νι αὐϊνοσ, εἴς.---ΤῊΘ ἰγδηβίδίϊοι : 
δ μου σι οι ΠΟῪ ἴθ οί ΘΘΏ ΒΟΟΙΥ͂ Ροίβ, γοῦ 
ἯΠῚ1 Ὀεσοτὴθ ψὰΐ 1 δηὰ Βιἱπίης 86 ἰμ6 Ἡΐιᾳ8 οὗ 
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189 ἄογο (ΒΑὈΡίπηα, Οαϊνίη, ΓΑ. Υ.], ἐἐ αἰ.), ἰ5 
δορί ἶγ ἴ81606θ. Ἶο ΔΓ ποὺ ΟὨΪΥ ἰο βίσιϊε ουὖἱ 
[89 ““ ΔἸ που ἢ ΠΟ,᾽" τοὶ 8 ἰπδονίοαά ἴῃ (ἢ 9 
ἰοχὶ, θυ Ἰἰκονδο ἰο Ῥαυΐ ἱπαίθαὰ οὗ βοοίυ ροὶβ 
οἶνον: Ὀουπάαγίο8 ((4].,., Φ6τοῖηθ), ΟΥ : δυτ- 
ἀϊ65 (Κἰομ 1). 10 τ 9 ἔοττον βῃου α ὃὉ6 δἀορίοα, 
Βονόονον, ἔπ 86η80 σου]ὰ ποὶ 6: ἱ γοὺ ἴθ Ὀ6- 
ὑσθθῃ (89 Ὀουπηάδνὶθ8, ὑμαὶ 18 (0 580, οὐ {86 δεἰὰ 
ἷπ οτάϑν οὗ Ὀδιι19, γοῦ νὙ|'}}1 βιῖπο (ἴὰ 189 8ρ]6ῃ- 
ἀον οὗ διπι8) 88 (9 τη μβ οὗ (86 ἀοτὸ (Πα δον, 
αεἷον). Εν (86 ἄονο 15 8 ἤψῃτο οΥ̓͂ ρθδ69 ΟΥ οἔἴ 
ταριὰ δίχεί. Τδπὸ τὸ οδϊοί ὀσρίϑηδιϊοηθ τὸ 
ἰῆοη ἰπ ἐμἷ8 ἀἰϊτοοίίΐοη, τ ΘΙ ΠΟΥ τὰ γνοίαΐη (ἢ 9 
ταθδηϊηρ : Ὀουηάδγίεβ (Βοόδοπ., Βδιίομον, διίον, 
Ηδφηρβιθ  ΘΓΩ), ΟΣ Ρυὶ ἰπ ῥἷδοο οὗ (Βῖθ: Βυτγά]65, 
ὅπ. χἰὶχ. 14: Φυάροθ νυ. 16 (Ηυρΐο]4, Ηἰϊ:ΐς, 
θ6112868). Τμὸ ΓΘίογθηοΘ 18. οΟΥΔΙ ΠΥ ἴοὸ (ἢ9 
τοδὶ οἵ πο ρῬϑδοοῦηϊ Ἰδηὰ δηὰ (δ 6 δι ορογά᾿᾽ 5 Ἰἰἴο, 
ν ὈΙοἢ ἰδ Ἰἰκονν 86 τοοοχηϊσοα πὶ [86 Ἀπίθη 80] 9 ἰῃ- 
ἱορρυοίδιϊοι : σόοι αἀτὶπίηρς (“. Ὁ. ΜΙίολ.). 
Π πον ἐμὸ ἄονο ἱβ τοζαγάθα δ (δ ὅρυγο οἵ 
ΡῬθ809 ΟΥ οὗ ἀοτηοδιίίο Ἰἰΐο, δηὰ δὲ {86 ββδπὶθ ἐΐῃγ9 
νγ9 Τοσοζηΐσο ὑμο ζαοί ἐμαὶ (6 ΘΙΩΡ δαὶ ἰδ ὌΡΟΣ 
118 ΒῃΣπἰη ς ΡΪΔΥ οὗὨ ΘΟ ΓΒ, Ἧ’ ΤΩΑΥ͂ ἰδἶκο 90 οΪΔ 50 
οἰ ΒΟΥ 85 βδοοσῃίυϊ, δῃὰ 85 ἃ γορτοδο;ίαϊ αὐοϑιΐοη, 
ΒΘΙΒΟΣ (ΠΟΥ τοδϑίση ἐμοϊηβοῖγοδ ἰο ἔμ 116 δπὰ 
ΘΟΑΒΥ͂ τοδί, δηὰ γχ826 δὶ (6 ὈΪΔῪ οὗἁ σοΐϊοσϑ οὗ [9 
Ἀγίης ἄονο (7. Ὁ. Μίοδ., Ηεγάον, Κῦϑιθῃ), οὐ τὸ 
ΤΑΔΥ͂ ἰδῖκο 10 88 8 ῬΓΙΟΙἾ86 ἐπὶ ΔΙ͂ΟΣ 6 Υἱοίογγ, 
ἷῃ 6800 {86 τῖῃρβ οὗ 89 ἄογϑ, ἰμδὲὶ 18 ἰο ΒΑΥ, 
(10 Ροορίο οὗ [8γδ9] ΓΕΡΡΠΌΣΤΡΕῚ 88 (ὸ ἄοτο οὗ 
αοὰ (ΡεἰϊιΣ86}}), Ῥβ. ἰχχὶν. 19; Ηοϑ. υἱΐ. 1] ; χί. 
11, οὗ ὑἐμοὶγ ποσαϑθῃ (Μυπιίης., 06 οίέθ, Β'61188) 
Ὑ111 Ὀ6 ὈΣῚ απ ἰπ ἰδ ον εἶδ οὗ (9 Ὀοοὶγ τ ὶοα 
ἷθ τίσι ἴῃ κοϊά δῃὰ ἷϊνγοσ. ΤὨΐδ, ἐμθη, ἰη (89 
βρίγιιαδὶ Ἰηἰογργοίδίίοη, 18 τοΐογγοα ἰὸ {πὸ ἔδοι 
(δύ 1.9 πιδῃϊοϊὰ ρἰϊ8 οὗὨ (6 ΗοΙΥ ϑρίγὶ( πη] 4 
μον ΒρΙ θη ον ἰη ἴμ9 ρϑορὶθ (ϑι190γ). ἹΥ πον 1 
18 οὐ͵οοίοα ἰο ὑμιΐ8, (δὶ 1ΐ 18 ποὶ ἐμ ἄονο οὐ ἐΐδ 
ΏὭΘΟΚ, Ὀὰΐ 18 τοὐησε ποι δδοσά {86 ροϊπὶ οἵ ὁ01:)- 
Ῥαγίϑοη, διὰ (μῖβ ἰβ {πὸ οοσγοοὶ τἱον, δηὰ γ9 
υὲπὶς δοοογϊηκὴγ οὗ ταρὶὰ δὶ ριί, (πη 11 18. ποῖ 
(86 πιθ.Σ5 οὗἨ Ιϑγϑοὶ ψ ΐο  ἀγο ἀοϑιρηδίοα Ὁγ 
{086 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΌΒ, ΒΟΥ {Π6 ζο]ὰ δηὰ βἰΐνοσς δε]ά- 
Ὀδάμεβ οὗ (88 ΘΏΘΙΩΥ ἩΔΙσΘἢ ΓΘ ρδρί οἵ [ἢ 6 ὈοΟΙΥ 
(Μδυτγοῦ), θαὺ ἐμ689 τη ρ8 ὑμβοπιβοῖνοβ; δπὰ ἐδ9 
κἰδηοθ ἱ8 ἱποϊϊποὰ ἰο ὑἐμοὶν αἰ ἰϑυθηΐης ΤΙ ΠΘΒ8, 
Ὀδσδιιδο ἰὐ ἰΒ ἰο 6 (89 Ὀοοὶγ οὗ ἕδμο [δβγϑδοὶϊῖθβ. 
ὙΘΙΒΟΥ ΠΟῪ ὙΘ 8ΓῸ ἰ0 γχοβαγὰ 08 δρζδαΐῃ 85 ἃ 
Ῥγοτΐθο δὰ 8 τογῸ ἔρυτο οὗ {μ6 ὈτΤ᾿ΠἸἰδηὐ ἰοὶ 
δρροϊπιοα ἰο ἐμ Ρ6ορ]6 οὗ ἴϑγ86] ἰὰ 9 180 οὗ 
ζαίατο Ροδοθ (θη βίο 6 Υ 6), οΥ 858 ἃ ἀθβογι ρίΐοη 
οΥ̓͂ (80 τοδὶ ὈΟΟΐΥ ἰῃ ογάον (0 ᾿πβδιηθ ἱμοῖ νὰ 
8, Ζοδὶ πη ρυγβυὶϊὶ οὗ ἱΐ, δηὰ δ ἃ σοργοδο [αὶ τὸ- 
Ῥτοοῦ οὗ ἰμοβο γῶο πουϊὰ τοιηδίη ᾿γίης ἰῃ Ῥ6866- 
ἔὰ] ρυσϑυΐίβ ΟΥ Ὀοίοοη ἰποὶρ ὈΟυΠΔΥΕΥ βία ῖκοϑ 
(Βδιίομοσ, τοι Ηοΐπιβ πη), ἀθρθη 8 ῬΑ Υ οἡ (Ἀ9 
ζοποσαὶ νἱ ον οὗ {86 σοπίοχὶ, πὰ ΡΑΥΓ τοί μοΣ 

ἯΠ60 ἰδ κα {80 Ῥδν( 1619 ὮΡ, τ ιὶοῖ ὈοσίῃΒ ἐμ οἴαυδο, 

85 ἃ σοῃϊππῃοίϊ οη-Ξεεϊ ἢ, ΟΥ 88 δὴ πίομαι ΡΆΡ- 
11010..0. ὯὯἴο ἀοοΐάθ ἔον (8 Ἰδίιθ Υ, δίῃ 66 Βι10}} ι168- 
(ἰοηϑ οὗἁ δϑιοπὶ βῃπιθηὶ δῦ υϑοὰ 'π ΘΟ ποοιῖο ἢ 
πὶ ΔΥΪ | κὸ Βοθ 68, 2 ὅδηι. χχὶϊ!. 10; 1 Μδοο. 
Υἱὶ. 45 βΒᾳ.; Φυά!!ἢ χνυ. 484. Μοσϑούον (86 σο- 
ἴογοησο Ὀδοὶς ἰο αεῃ. χ]ὶχ. 14; Ναηι. χχχὶϊ. ὃ 8α. ; 
7 ζεδβ νυ. 16, 18 τηϑηϊζοϑί, δηὰ (μ9 ταϊηρὶϊηρ οὗ 
14.815 δὰ ἔἤριυγοβ ἰ8β δυοϊἀϑὰ (δ᾽ 1286}, δηὰ 
{ΠΟ το ἷβ οὐϊἀοηΐ ποὺ ΟἿ ἃ ἱπουρὶ οἷοατ ἴῃ ἱΐ- 
861 οχργοββοὰ ἴῃ ἃ πᾶίαζαι δηὰ βδδὶ] νυ ὑμάθε- 



886 

δἰοοὰ ἔρυτο, δαὶ δὺ (86 δϑπὶθ ἰΐπ|Ὸὸ 8 σχϑαὶ δὲ- 
Υ8η090 ἴῃ {6 ἀἰβοοῦΓδθ. 

γον. 14. ὕ Βοπ ἴδ ΔἸ ΚΒΙΥ δοειιοσθᾶ 
᾿ἰμκα ἰπ ἰϊ, ἰς δηονυοᾶ οἱ Ζαϊπιοῦ (---άανα 
φιοιπίαϊη).--Οοα 8 ἀοϑὶ σηδιοά 85 ϑλασααΐ, τ σι 
ΟὨΪΥ͂ Οὐ ΓΒ 0066 ΠΟΥΘ ἰῃ (ἢ 6 ῬΒαϊη)8 [ἘΕ Χχοὶ, 1); 
δηά ἰὴ ὑπ Ῥτορθοίβ ΟὨΪΥ ἱπ 206] ἱ. 1δ; [4. χὶϊ!. 
6: Εξοϊ. ;. 24: ἴῃ {πὸ Ῥομίδίθυοι ΟὨΪΥ ἴῃ Νυπι. 
χχὶν. 4, 16: ὑδϑῃ 'π Βυίῃ ἱ. 20, 21. [Ιἰ ἰβ υϑβοὰ 
Ὠοπνθγον, 80 (ἰπη68 ἐπ ΨΦοῦ, τὶ {80 ἔα 16 ὕΌΥ πὶ 
εἰ ὁλααάαϊ ἰδ Τουπμἃ 86 οἰδατβοιογίϑιϊο (ΕΧ. τἱ. 8) 
ον ἰδ (6 οὗ ἰΐο Ῥαιγίδγομϑ, αοη. χυὶϊὶ. 1: 
ΧχΥϊὶ. 8: χχχΥ. 11: χὶὶ. 14: χὶΥνδὶ. 8 (ἴῃ (ἢ 9 
Βαιηατίίδη ἰοχὶ ᾿Πκουγίβο χὶϊχ. 25), δηἃ Ὀοβίοδ 
ΟὨΪΥ ἱπ Εσοϊκ. χ ὅδ. Νον ἰμΐ8 ἱβ σοπηθοίθά, ποὶ 
80 τη οἷ 10 (ἢ 9 δηοίοπὶ ομδτνδοίοσ οὗ (δ 6 Ῥ88}πὶ 
(6. Βαιν.), οὐ νι ίτἢ (89 ἀογίγαιΐοη οὗ (85 γ  γ80 
(018}..), 88 νγθ}}] 8δ 86 τὸ Ῥγοοθάϊηρ (ἢ ρζεϊά, 
δὲ αἰ.), ἴγοτι Δ δῃοίθηὶ ΒΟΉ, 88 ὙΪΓῸΙ [86 ἔαοί 
{μὲ αἰπιοβὺ 81} (8 πδῇγηεδ οὗὔὗὁἨ αοἀ δτὸ ουπά ἀϊ8- 
ἰὐἰ Ὀυϊοά πὶ δρρσοργίδίθ ρδοϑβ 'ῃ ἐμ Ῥβδαΐη. [Ι͂ῃ 
δοσοτάδηοο ψἱτἢ τἴΠ9 οοηίοχὶ, 80 ΗΟΌΓΟΝ τοτὺ, 
ἩΠοδ ῬΓΟΡΟΥΙ͂Υ τθθηδ: “δργοδὰ ουἱ,᾽" ἰβ σο- 
Κιταάρἃ ὈΥ πιοϑὲ πιο ΘΟ ΓΒ 8.8--- Βοοίἰογοᾶ,᾽ 
πηὰ “ἴῃ 1ξ᾽ 18 σοΐοσγο ἰοὸ {μη σδουπίτυ, τοί Π 6 Ὁ 
ΜοδΔΌ ΟΥ̓ 8οπι6 οὐδοῦ ὁ06 δηᾶἂ ἰδ Κίηρβ 8ΓΘ σο- 
ξιτάρα 25 Ποβί1}]6 ὑῬυΐμο98 δῃὰ οαρίδῖη8. ΕὟΡ ἐδ 6 
ἱπίονργοίδίΐου οὐ [6 ἰδιΐον 85 Ῥσίποοδβ οὗ [βγϑοὶ 
δη Δ8 ἰγρο8 οὗ ἰ:ὸ6 οἰοοῦ οὗ αἀοά (Αὔθη Εξγα, 
Β116}) ΟΥ 88 ΥοβοηίΒ βού ὮΡ Βοσὸ δηῃὰ ἰμογο ὈΥ͂ 
6αοά, ἐΒβτουρὰ τμοπὶ ᾿κς Θουλ68 ἴῃ (ἢ 6 ἀδ᾽κ ἢ 658 
(μυϊπον, Βοβθηπι.), ΘΟΓΥΘΒΡΟΠα8 ποῖ 9} Ὑ10} 
1890 πογὰβ ΠΟΣ [86 ἐδουρδί οὗἩ [00 ἰοχί. 1 ἰ8 
ἰγὰ9 πϑ της ἰγϑηϑδίθ: “δ 09 ἃ ΒΏΟΝΥ δδροοί, 
ΌΘ 88 ΜΕΐ19 88 ΒΠΟΥ,, (0 ὍΘ ΡῇΓΘ, Βἰιὶη 9 (Βὐαΐρεν 
ἴῃ 668. Τβοβδῦν., Ηἰςὶ 5), ἰμδίοδὰ οὐὗὁἨ ““βδῃον,᾽} 
Ὀυΐ 1890 ΣΟοΡΘΏ66 [0 ΒΟΥ πιιβί ποὶ ὃ9 ἸΟΙ͂Σ οι οὗ 
γον. Τὸ κί ΧΒ ΠΟΤ παϊχῦ ὈΘ6 οσοταρατοὰ πῖι} 
8 ᾿ἰκῆις ΠΠατιϊδιΐηρς [6 ἀαγκπθ88; δι ἱμοὶς 
δοΐηρ δβοδίίοσοὰ οδὴ ὃὉθ ὈοιίοΡ τοργοϑϑηϊθὰ ὈΥ͂ 
186 ὄσυγο οὗ {9 ἔΔ|1{Ππ ΟΥ̓ ΒΏΟΥ ; ΟΥ Θγϑῆ ἐδ 
ΘΟ ΒΘαῦΘΠΟΘ οὗ ἐπἷθ ὈΥ͂ (9 ὕρσυγο οὗ 8 ΒΏΟΥΥ δρ0- 
Ῥοδγϑῃσθ. Νο μον οὗ [960 ἄρυγοδ δᾷγοθ τὰ 
(80 ἀϊδθρυϊοά τηρδηϊπα οὗ Ζαϊπιοη: ἀἰΔΥΪΚΏ 988, 
ϑιιδὰθ (Ὁ) ια]ὰ,, Ἰποοά., ΒΑΌὈὶηθ, Βθ068.), Ὀαΐ 
ὉΟΪΩ 8Δ΄Θ ἰῃ δοοογίάλμοθ νἶΐ (6 τοΐογθηοθ ἴὸ 
ΦυάροΒ ἰχ. 48, σποτο ὑδ6 τηουηίαΐη ΖΑ] πο 
(Βερί., 8ὅγγχΣ.) βου οὗ ϑμιοσθθην, 8 τπηθηϊϊοποά, 
ΨΏΟΒΘ ΠΒΙ2Θ ἸΠΑΥ͂ Ὧ6 δοπηροίοα νὴῖ!}λ Ζ616πι:-Ξ 
δυράον, οὁἃ δοοουπὶ οὗ ἰ18 ψο] ἈΚ ηο ἢ τἱοί ἢ 688 
ἴῃ Τογϑδίβ, δὰ ποι πδιδπαΐης 116. σοταρατδινθ 
ἀπΠΡοΥίδῃ6θ, τηὶρσὺ Ὀ6 ΘΒ οδθη ὮΘΡΘ οὐ δοσοιηΐ 
οὗ 118 ἤδπηι6, τ ἶοῖ ἰο (89 ΗἨοῦτονν Θ᾽ νδ8 δάδρί- 
θα [Ὁ 8 ΟἾΔΥ ὕὉροὴ τογὰβ ϑὰμ οα (Π6 ἀδτκ 
τηουηϊαί ΟΡ ὉΪΔΟΚ ἔοτοϑί)ῆ. ΝΟΥ τὸ ΒαΥθ ἴῃ (9 
ἰοχὶ ποὶ 533-88 οἢ Ζαϊπιο, Ῥυΐ 3:-Ξ- ΞΟ 180: ΟΠ ΟΥ, 

ἴπ {1:9 ΤΩΒΠΏΘΥ οὗ Ζα]θοη. ἴῃ δοπποοίϊοῃ τὴ ἢ 
186 1116 εὶς δηὰ βου ον Ῥοδίζϊοα οὗ (18 
πιο πίη, ὸ σδηηοὶ πίη οὗ ἃ ΒΗΟΝΥ τουπίδίἢ 
ΟΓ 8 υϑυεὶ δηὰ ἔγοαυοσπὶ [8}} οὗ Βηον. Ἐπ 8]} 
(80 οχρίαηδίϊομδ τὸ οχοϊυἀδδὰ ποῖ πὰ ἃ οοιη- 
Ῥατγίϑδοη Ὀούνοοα ὑμβ9 ὈΡΠΠΠΙΔΏΟΥ οΥ͂ (80 ῬΟΟΙ͂ 
πρὶϊοῦ 88 ἴδ! θθ ἔγοαι (6 ζιρίεἶνοθ (οι 
Ἠοΐπιδπη), οὐ {μ6 Ὀϊοοάϊης ὈοποΒ οὗ {Π6 δβἰαὶῃ 
(Εϊνοι,, θ6 Ἥοιϊο, δέ αἰ.)}, ἀπά 1.0 ΒΠΟῪ οΥ̓͂ Ζαϊ- 
Ώ0Π, ΟΥ Τοχασὰ (80 ΒΏΟΥ ὙΠ͵ΘΠ698 οὗ (π 6 ἀδΥῖ 
τοουηίδί ἢ 888 ὅρυτο οὗ (πὸ οποουταροταθηὶ οὗἁ 
18:86 ΡΓΟΥΪΟΟΒΙΥ ϑοστονίηρς ἰϑγδοὶ (Ὁ αϊνίη, 7. Η. 
ΜΊοΝ., Ηδημεί., δὲ αἰ.). ΤΌ 686 ὀοχρ δηδίΐομβ σαὶῃ 
8. ΒΌΡΡΟΣΙΔΌΪΘ Β6Ώ86 δ (ἢ τηοδί ΟὨΪΥ͂ πίιθη Ζ46]- 

ἹΠῈ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΥ ῬΒΑΙΜΗ͂. 

ΤΟ. ἰδ δἱ ():.6 βαπηαὲ {ἰΐἴτὸ Ὀγοῦσμί ζουναγὰ 85 8 
»ίαςε οἰςμον οὗ Ὀδιι19 οὐ οὗ σοΐπῃιχο ἰο ἐμ ἔμπφὶ- 
εἶνοβ (θ6}1ἰΣ86}}}, ΟΥ ποθ ἔθογο ἰ8 ἰουμὰ ἷπ ἰδο 
οἴδυβθ: “6 ΒΩΟΥ 706}} οὐ Ζ6]πιοη,᾽ 8 ἄσυτγδ.- 
εἶτο ὀχργϑεβίου οὗ ἰῆο ἐπουριίί: βοὴ (86 πιουμῃ- 
ἰδίῃ, ἰο οοἰθὈΡαὲθ {1118 ζογουβ ουϑηὶ, οἱοιϊμῃεὰ ἴἰἴ- 
861} ἰπ ἃ Ὀγῖχμέ χδγιοθηὶ οὗ Ἰ᾿ἰρμὶ (Υοἰτβιοὶπ ἴῃ 
6} 1280} 5 Οοα).). Βαϊ [0Γ δίιοῃ 8. ζϑορζγαρ ἶοα)] 
δὰ μιἱϑιοτίοοὶ τοίθγομοθ οὗὨ ἰδ9 οἷδιιδθ τὶ} σο- 
δροοὺ ἰο {μ9 Του ἀδίΐοι οἰ ἄσυτο, 88 ἰμ6 του - 
ἰδἷπ8 οὔ Παυγϑδη, οοπμδίϑίϊπς οὐ Ὀΐδοὶς σός κβ πῖϊὰ 
80 ἀουδιέιϊ πδιλο οὗ Αδβαϊιμδῆοβ ἴῃ Ῥιο]θπ 08 
ἴον οὔ οὗἁὨ ἐ8 πιουπίαϊ π9 ( οἰΣδί ο1), ΟΥ 8 Εἰχὰ 
τηοπηίδϊῃ οὗ δοιηθνμδὶ ἐμ Βδῖπθ Ὡδῖ!θ ΒΙΠΟΏ 
ἐλ πιλουπίϑὶ πα Ρο6 Κα οὗ Βαβῆδη (Βδιιομ6γ) νου]ὰ 
ὍΘ ΠΙο0ῦΘ δρργοργίδῖὶθ ὑἐμδὼ (.:|6 ᾿τηουηΐδὶπ ΟΡ 
ΒΘσΟΒ6πι, Ῥτου  ΟΌ ΒΥ ἐῃ 9 ΟἿΪΥ οὔθ οὗ 6 πϑη)θ 
πον ὙΔ1Οἢ γοῖ οουϊὰ Ὡοὺ δ6 Ρυὶ ἴον πὸ δῃι το 
ἰδπὰ (Υοι [μδηρς., Ηοηρβι.). 1} πὸ οου]ά ραὲ 16 
Ὀδίι]ὶο ἰμόγο, ἱὲ πουἹὰ δὸ τουσὰ ΙΏΟΤῸ δίῃ δὶ 
Ἰκουνὶβθ ἰο τοραγὰ (ῃ9 δηουίης 858 δ᾽ ὨΡῚΥ ἀΐδίο- 
σιοαΐ (Δ 0 γοχ Ουγβοῖνοβ τὰ ἀουὈι] ΒσΌΓοΒ 
τ ϊσὰ ΟΔῺ ΟὨΪΥ͂ Ὀ6 υπάογβίοοά ὈΥ Βυχροδβιϊοι. 
0 (818 ἀρτοοβ (86 ἱπιογρσχοίδιϊοα ἐμαὶ (ἢ 9 ζ8}} 
δὰ γυΐα οἵ πιαην Κίηρβ 885 Ὀδθ θεοὶ ρηδίοα 88 
8. Βηονίηρ οἵ {86 Β]αὶπ (6 ἤοἰ( 6), Ἔϑρϑοΐδ!ν οἴ 
κίηρβ ἰὰ (} 86 Ὀϊδοῖς τηουπἰδίη5 (Βοίίο ον, Τ80].). 
Ιη ἐξ οδ86, δζαΐη, ἰδ 8 ἱπίογργοι αἰΐοη ὑδαΐ {110 
[α]] οὗ δῆον ἰπ αιοϑίϊοη Σεπαογοὰ ἰμο9 δίχῃι οὗ 
(80 ζαγχίἶνο8 τηοτο αἰ ΒΒ σαί, οΓ ουἱ οδ᾽ 41} Ρ] δ ο5 
οὗ τοΐυρο (6 Ὠΐ6.), νου δθ τηογ9 πδίαγαὶ ἐμ δὴ 
(806 Βυρροδί(ΐοῃ οὗὨ 8 δοορηΐῃὶ οἰίαίΐοπ ἤγοτα δὴ 
δηοίοηῦ γπιὴ οὗὨ ὙΥἱοίουῦυυ ἱπ δοσογάδῃοθ Ὁ] 
νοι (80 τουσὴ τοδί ΟΡ οἱ ΖΑ] ηοῦ δἰ(ππδιοὰ 
ΒοΙ ΘΟ Ύαὐ ἴῃ ἔπ δου(ἢ πουϊὰ δ σίγομ 85 8. σϑᾶ- 
ΒΟ ἴον (6 ἀἰδἰ ποϊ αὶ ἴοι 9 τητοῖ ΤΟΣ ἢ ὁ ἐῃ9 
τηοπηϊδίη δβἰιυδίοϑα ἴῃ (π6 πογί (Πτάον, ἢ Ρζ.). 
βίποοθ, ΒΟΎΤΘΥΘΡ, ὑπο Γ9 18 80 ιἰδίοντϊοδὶ δίϑδιοσωθηῖ 
Ἀογο, Ὀυϊ ΤΑΙΒΟΡ δ Ῥγορῃοίϊο4) ἀοοϊαγαίΐ οι, τγϑ 
δΔΥΘΤΘΙΠῸΡ ᾿ἰοὰ ἰο 8 ἤρηυτγεδί, γο τηοὰο οὗ ὀχρτοϑϑίοη, 
086 ΒΘΏΒΘΟ, ΠΟΎΘΥΟΣ, 8 89 ΟὈΒΟΌΓΣΘ 88 15 Τοῦ η- 
ἀαιϊΐοη δπὰ οσοδδίοι 8 κοοτση. ΙΒ {π15 τὸ- 
Βα Ϊι, (δ 9 ὑΡδπβ᾽διΐοη : “"δη ἀ 5ΏΟΝΥ Ὀσίχει ἰὶ ΒΒ η65 
μι (μὸ ἀδτῖὶς ᾿" (ΒΕ Θ185) τηυϑὶ κὸν 89 Σοβί βαιἰϑδοὰ, 

ιν. Ὗ., συοσβ. 1δ, 16. Α πιουπϊαΐῃ οὗ Θοῦ 
ἴα ἴ89 τιουηϊαὶπ οὗ ΒαδΒαμ, ἃ τποὰπηῖϊ ζ}}} 
οὗ Ρθαϊζα, ἴ86 ιουπηϊείῃ οὗ Βαββαηῃ. ὙΥῈΥ 
ἂο γδ Ιοοῖς νὴ ΘΏΥΥ, γθ ΔΘ ΕΥ̓ ὈΘδἸζοᾶ 
τοουηῖδίῃδ, οὐ [86 τηοὰπηῖδὲι ΟἹ Ὑὐὶο ἢ 
αοᾶἃ 8Βακ5 ὁοβοβϑῖ ἴο ἅν"91}}7---ΤΊιο δβοῆβδο :5 
(80 β8ῖ19 ΒΟΟΣ γ)͵Ὸὺ χοραγὰ {8986 δηὰ ἰδ ζο]- 
Ἰονίης ΤΟΣ 8 88 γοοδίϊνοβ 8 δ δά άγθθβ ἴο ἐδ9 
τηουπίαΐπδ (Μυπηίϊηρ., θ69 είίο, Β6.}58) ΟΥ 88 8 
δι ρ͵9 Βομίθῃσο (τηοϑί ἐπί γρ8.).. )ο οση 8188 
οὗ Βαβθδῃ σομϑίβιΐης οἵ Ὀδϑαϊί, ΠΟῪ Σίδης Ὁ 
Ἰῖκ6 δοϊι τ ᾿πίο ΒΔ Ρ Ῥοΐαίβ, δὰ (δ οοὨ ἶσα] 
ἴῃ ἰτυποολίοὰ μϑδκβ, ουϑῇ ἰἢ πὸ ἀο ποί τοοΐζου ἴῃ 
Ἰοῖγ Ηδσγίαου (ΟἾβι., Ηυρί., Ηἰ χα), 88. Ὀο] αὶ 
[οτπχοἃ τη 858868 οὗ Γοοἷς οἱ α,ἸΟΟΠΙΥ ταα᾽οδίγ, τοῖχο 
9 ἱπιργοβϑίοα οὗ δηίαυ!ῦν δηὰ ἱπυϊηοὶ ὈΪ] ΠΥ 
ΨΏΘΏ οομιρατοὰ σἱτ ἰῃ6 ΟἰδΦοσάαηῖϊο τποὰη- 
ἰαἰῃβ, δβρϑοΐδ}ν τῖϊ Ζίοη, τ ϊοῖ δοη βἰβὲ οὗ Ρο- 
ΤουΒ Ἰἰπηοϑίοηθ δῃηὰ τοῖον ἴογβ (61:56). 
ΤΠΟΥ δτὸ ἰμυ5 Δἀδρίοα ἰ0 84 ἤσυτο οΥ̓͂ πον  αἶγ 
Ῥονον ἰῃ σοπίγϑβὶ Ἡ 1} (86 σοηρστοραίίοη οὗ αοα. 
Βοδίἀοβ ὑπ ΟΓΘ ΤῸΣ ἰμ)6 τηοϑί ρατὶ ἱπμδθὶοα 
ὉΥ Βοδίμϑη Ὠδίϊοηβ Βοϑίο ἰο 86 Ρθορὶϑθ οἵ [9- 
Τ80]. Τὸ ΓΟΡΘΏΟΘ ΒΟ6ΓΘ ἰβ ἰο Ἰυγκίης (θορὶ., 
Ιβακὶ, ΚΙ αι ἷ), απ 80 ΘΓ ΝΥ δηὰ μοδί}]ὸ ( ααὶ!., 
Φοτοι6), ΟΥ εὐνίουϑ δηὰ ᾿θαϊουβ Ἰοοκίηρ οΥον δὲ 



ῬΒΘΑΙΜ 

(νει (“. Η. Μίοδ., δῃὰ πηοβϑὲ ἱπίθγρβ.), ποὺ ἴο 
ιλ6ὸ Ἰδωρίης οὗἨ 950 τοϑην-ῬΘαϊςοὰ πηουπίδ᾽ ἢ 8 
(0841 4., ᾿α86Ὁ), ΠΟΡ οοαρυϊαιοἃ (β6ρί.), 8018} 
πὶ ἴσο (7. Η. Μίο.). Υἱοῦ τ 5. ὈΠΗΘΟΟΒΒΑΓΣΥ͂ 
(ο ἰδέ κ οὗ (06 δοϊι8]ὶ ὨοΒΕΣἰΥ οὗὨ ἰμ086 Ὠδ(Ϊ 05 
(Βδιιο μος, ΒἘνα]ὰ, Ἠθηρδὶ.) Το 86 οὗ {πῖ8 οχ- 
Ῥγεβδίου ἰπ οὐ [0 οοηϊγαδθί Βαβῆδη ψ ἢ Ζίοη 
ἷθ ΣΡ] ἱηϑὰ ποὶ ΟὨἸΥ͂ ἔγοτῃ 9 ἀδῃ 6 ΓΒ (ἢ γϑαίθη- 
ἴὰς [λ6 ΤΉ ΘΟΟΓΔΟΥ͂ ἤτοτα (ἢ 6 ποτὶ, Ὀυΐ 6 ο668- 
δίοπβα ὉΥ ἴδο ἔδοϊ, ἐμαὶ ποὶν {Πϑιδηάΐης 9 ᾿το- 
τίου σδοπαμοδὶ οὗ Βαδίδῃ ὉΥῚ Μοβθ8, [680 τηουῃ- 
ἰδΔἰη5 τσοτθ ποὶ βοϊθοϊθα 88 ἐΐ)6 δαὶ οὗ 80 Τ))606- 
ΤΟ (Ηετάον, θ6  ο((6), 411πουρσὴ ἐπ 0 88 5:΄᾽ παὶ 
ΝΟΘ δυοϊθηΐ τηουηίαΐπϑ οὗὐἠἨ Ἃοἀ, ΡῬΓΟΡΟΥΥ 8 
ποιυδπίαϊη. οὗ κοὰβ (͵. Η. Μίοιι., Παρή., ΗΖ ᾳ) 
ῬΑ χχχυΐ. 6, πὰ υοὶ ἃ τί άἀκο οὗ ροάϊ!ἶκο ρτοαί- 
663 ὙΌΣ ΙΗ); οὴ9 ἵκνυογοὰ Ὀγ αοα (Ηϑθημρϑί.), 
8 δἰ ἢ πὰ ΚΓ πιουπίαίη (0)6 τίϊο, ἐὲ αἴ.), ΟΡ 
ὁπὲ Θοῃδρίουουθβ 88 ἃ Ὀδβα]ιἶο τηουηΐδῖη δθονο 
δἰ. οἶμον ογοδίϊοῃβ οὔ ἀοὰ (δε 1:56}. ΕΤοΙὰ 
{86 ΘΥΓΤΟΠΘΟΙΒ ορί πΐοη ἰδπδὶ ἰδ 6 τηουπιαΐη οὗ Θοα 
οου]ὰ ΟὨΪΥ πιοδῃ Ζίου (βη6}}} δααΐα βι16 7), (89 
δηοϊδηὶ γοϊβίομδ δηὰ ἱπίογρυοίουϑ ἢ τηδὰο ἴΐ 
(86 δα δ᾽ οὐ οὗ (80 οἴδι8θ δηὰ (δ6 πιοιπίαϊη οὗ 
Βαϑῆαη [6 ρῥγοάϊοσλίθ δηὰ ἔουπα (6 βοῆβδο: ἐδὸ 
πουηϊαίπ οὗ αοὐ ἰ58 ἃ ἔγυϊ αὶ τηουπίδίη; Βαβῆδη 
θείη ἰδ 85 ἴῃ ἴγρο οὗἁ ἔγυϊ] 688. ΤΉ θη 
{867 Ραὶ (86 ἀείσλίς ἴῃ [86 ρῥἷδοθ οὐ {9 ΤΩΔΏΥ 
Ῥολκβ, Ὀοσδυθοὸ ὑποὺ ἀϊὰ ποὶ υπάοτοίαηἃ (6 
τονγοὶ Ῥοΐῃί5, δπὰ οχρ᾽δἱποὰ ἰξ βυπιθο] }08}}} ο 
ερ᾽ ἰδ] οἱοναιϊΐοη. ΟἾΪΥ βίθοο 2. Ὁ. Μη Ίοἢ. δηὰ 
ογάον 888 (6 ἔγσὰθ Ἰηἰογργοίδιϊοα θη Κηονη, 
ιο ποῖοι, Βονονον, Βἰγοίυβ (οοπεη. ἐπὶ ρ48. Ὀγορῆ. 
Ατοϑί. 1645) ροϊηἰθὰ ἰπ γναΐῃ. 

γον. 17. ὅ86 οδαιίοῖβ. οὗ Θοᾶ δῖὸ τὰγν- 
παᾶβ, ᾿βουδδηδᾶκ δηἃ δραΐῃ τπουδδη δ, 
186 Ιιοτᾶἃ δυιοηβ ἴμ6π|--(ἰ ὠ) ἃ Βίηαὶ ἐπ 
ΒΔΏΟΙΣΌΥ.---ΟΥον ἀραϊηβὶ [6 λυ] ἶςθ ΡΟ ΘΓ οὗἁ 
δε κί ρ8 οὗ Βοβίβ (τόν. 12), (86 ἐπ πὶ 6} ϑυρ6- 
τίον ρόνγον οἵ αοἀ ἰ8 ἀοδὶ χυαϊοά τῦῖϊ οχργοδδίοιδ 
ἩΠΙοδ ἃτὸ ἀογίτοὰ ἤγοιι (Π6 ομβδγδοίοσί βιϊοβ οἵ 
ὙΦΙΪΚΘ ΡΟΥΘΡ, Ῥ8. χχ. 7; ΗδΌ. 11]. 8, 16, διὰ 
ΓΘ ἰβογθίοσθ ΒΥ} 0}18 ποὶ ΟὨΪΥ͂ οὗἁ δογογοΐμῃ 
Ροπον (Ηδηκϑι.), Ὀὰὶ δὶ [89 ϑϑιηθ {ΐπιο οὗ ἐγ απὰ- 
ῬΒδηΐ Υἱοίοῦῦ (ϑοβηῦγγοῦ). ΤΏΘΥ γτοιϊπὰ ὑ5, 
σα [6 ΟὁΏ9 5146, οὗ (πὸ ΠΟΥΥ͂ ΠοΥΙΒοδ δηὰ ομαγὶοίϑ 
ἐδεὶ οαττ δα ὺρ ΕἸ} }6 δηὰ βυγτοαηάοα ΕἸ 68. ἰο 
ῬΤοϊοσὲ δῖπι (2 Κίηρ ἰὶ. 11; νἱ. 17), δπὰ οὰ ἐδο 
οἶδα οὗὨ ἰδ ΠΟῪ τογτγίδάβ (Ὀθεαϊ. χχχὶϊὶ, 2) ϑαν- 
τουπάΐηρ αοα οἡ Κβ᾽ηδί, δὰ ἐπογοίοσο Ὀσίηρσίης 
Ὀείογο (9 δοὰ] [89 ᾿ὩΠῸ ΠῚ ΘΓΔὮὉΪΘ δηροὶα οὗ Θοὰ 
(θα. υἱῖ. 10; Μαιὶ, χχνΐ. δ8). Απὰ δ ἐμ 6 7 
Ἰεδὰ ἴῃ [8 ραβϑ5δζο ποὺ ἰο {6 δϑοϑῃβίοι οὐ Ογὶδί 
(πποδὶ οὗ (89 Ο] 6 ἴπίθγρϑβ.), Ὀὰυΐ γοὶ βγῃθοὶῖσο 
0 γ ἐβδῃ Ὀἰὶνίπο ργονίἀθασθ δηὰ δ61} (Ὁ αἸνΐη), 
ΒΘΙΔΟἾΥ, (86 8]1]- ΘΟ ΘΥΙΠ φγέδοηοα οὐ 1Π6 Θοὰ 
αἵ τονϑἰδίϊοῃ δηὰ ἢ οἴ ποβα ὁπ Ζίοη ἴῃ ἐϊ8 ΒῃΔΙΟΩΥ 
πῆ ΗΠ ργουΐουβ Ῥγθβθῦσθ οὐ Ξίηῃδὶ, [Ι͂ἢ ΥΩ ΥῸΓ 
οἵ ἰδὶα 8. ᾿ΙΚονσὶδο {π6 δηαὶ οἴδιιβο οὗἉ τσ. 17, 
ΒΟ 8 ποῖ: ου ϑ᾽παὶ ἴθ (Π6 βαῃοί δε (Βορί,, 
Υο]ς., Ομα]ά. [Α.. Υ.}}, θαι οἰίμονῦ.: Βἰπαὶ ἴὰ 189 
ΒΕΠΟΙΌΔΕΥ (πιοδβὲ ἱπίουρϑ. δέϊου ἵ.. ἀθ Ὀΐθὰ), ον: 
ἃ δίπεὶ ἴπ πο] 685 (Π 6] ἐΣ 808). ΤῊ Ἰδίίον ρἰνοβ 
ἰδο πιοϑδὲ βιϊ δ Ὁ]9 β6π80: ἰμδὲ Ζίοη δθοόογὰβ αἃ 
εἶξαι 25 βίπαὶ δὔιοταοά ἰ{ πσβοὺ αοἀὰ ἴῃ Ηἰδ δρ- 
ῬΕδΓδῆ606 ΒυΤΓου παρὰ ἰὺ τῖϊ ἢ μοὶ 6585. Το ὕοτ- 
ΒΕΓ ἸΒΙΟΥΡΓΟΙΟΥΒ, ΒΟ υοΡ, πψουϊὰ αἶγα ἐμ ἀΪ8- 
ἰουοὰ που ραῦ ἰμδἱ Βίηδὶ ΠΟῪ ΟΥ, 88 ἰὑ ᾿σόῦθ, Βα8 
δηϊοτοὰ ἰπίο 86 δδηδίσασυ, δηὰ ἐδυ8 Ζίου Πη8 
δοοοπια ἃ βοοοπὰ δἰηαὶ, ἰὰ ΔΒ ὕπο ῖθαν ἔογαι.. ΕῸΓΡ 
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ἰϊ 5. του 6ἢ 1685 παι γΑ] (ὁ ΒΌΡΡΟΒο ἰδὲ Ζίου ἰἐ- 
Β6 1 Υ βδ8β Ὀθοοῦια ϑ' πὶ ὈΥ̓͂ (6 ργϑβϑῃοο οὗ [6 αγᾷ 
εοἰἱῃ (δε ἰαδίε ο7 ἰδε ἰαιο (ΒΔ ἴο 6 γοιηιϊη ἀοα Οὐἢθ 
Ῥύδβθηοθ οἵ Ο΄οά ἐπ ίλε πιά δι οὗ ἰηπυπιογὰ ὉὈΪ9 πεμξξ- 
ἰμἄεε 9, Ηΐδ απρείς (Πθαϊ. χχχὶ. 2), {86 Ἰαιίον, 
Βον ΥΘΥ, ποῦ 45 64]. 11]. 19; ΗοΌ. ἰϊ. 2 (Η κι.) 
88 1:6 τη οαΐδίον οὗ {ἰι6 αν. αἰ της, Ὀυὶ 48 (00 δοτι- 
ΡΔΏΥ δβυττουπάϊηρ ἢ158 (το δι 45 ΘΑ ΎΘΗΪΥ αὖ- 
ἰοηἀδηῖ8 ἰἢ ζοηογαὶ. Ἶο δαγο ἰο ἀο Βθγο, δ ον- 
ΟνοΡ, ποῖ ὙΠ (Π686 ΒΟΥΥΔΏ(Β δηὰ (ποὶν 86, Ὀπὶ 
τὶτἢ ἃ δελοίαϊπο ἰδὲ σίοτῳ οὗ 6 Οοα ψο ταδηϊοβίϑ 
ΗἸ π89]Γ οἡ Ζίοη 88 οἡ Κ΄ ηδἱ 868 ἰ8ο λεασεηΐῳ κίηπρ, 
δηὰ οὖν αἰἰοηϊΐοη 18 ἀγαῦνῃ ποὺ ἰοὸ ἰδὲ πμϊσἢ 
λαρρεπεά, 88 ἰὺ ψογο, ἴῃ (9 δαποίματψ, Ὀυὲ ἰο 
(δὲ πιιίοῖι Ζίοη ὦ στο δοπιρησγοὰ τ ῖῖ Βἰπαὶ, 
ΠΔΙΏΟΪΥ, ἃ »ίασε οὔ (9 τονδϊδιΐοη δῃὰ χτηδηϊεβια- 
ἰἴοη οὗ (μ1ῖ6 αοἄά. Τῆι 1ἰ 18 ποί βδίὰ ἐμαὶ Κ᾽ αὶ, 
τὶ τ} 116 σἸΟΥΥ Οὐπυπά ον δηὰ Πἰριπίηνς (Βδιις 6 Υ), 
ἷβ ΠΟΥ ἰῃ (8:6 ΒαῃοίΌΔΥΥ, Ὀυΐ (μαὺ Ζίομ 88 Βἰηδὶ 
Ὀσίπι 8 ἰμῖο Υἱοῦ [86 πιαλεδίαϑ ἱτεπιεπάα οὗ  Θονυδ. 

Ηδδοο ἰἰ ἰθ Ῥγούουδοϊο ἰο ἰβκο ΖΡ (οοπιΡ. γον. 
24) 88 Ῥβ. Ἰχχυὶὶ. 18; Εχ. χυύ. 1]-εΐπ [π6, π8πι6- 
Ἰγ, τ }} Κπονῃ δο]ηθθδ8. ὕηάσον ἰμ686 οἰτουτ,- 
δίδῃοο8, ἯΘ Ψ8ΓΘ ποὶ ἰογτοραὰ (ο {μ9 οοπ͵οοίατγο, 
Ἡ Βἰοἷι ἰδ ὙΟΤῪ παίατγαὶ, ᾿ὶ ἰδ ἰσθ, οἢ δοσοιιηὶ οὗ 
οῦι. χχχὶϊὶ. 2, ἰο σοδὰ "2 82 ΝΝ3:-- 6 Βαβ δοῦγθ 

ἴτοιι 5΄παὶ ᾿πίο {8:6 (πη οἾγ, ψτ6}1-Κποτν Π) βδῃο- 
ἰπΥῪ (Ροίὶ, Κύβίονυ, Μαυγον, ΟἹ8.., ΗΠ υρί., [ἢὃ"᾿ο- 
ΤΟΝΏ6]7), ἰπϑίοδὰ οὗ 2 Ὁ Ὧ3, Βοβίἀ68 18 μὰ 8 
δραοϊηϑὶ ἰὑ 186 κοὐ ἰμεὶ αοὰ ὧδβ τοὶ διίογθὰ ἱπίο 
{86 ΘαῃΘίΌΔΓΥ ἴῃ Ζίοη ἰπ (16 ταϊάβι οὗ Ηΐ8 δθ8- 
ΥΟΏΪΥ Ὠοβίβ, Ὀυΐ δβδοοπάθά ἔσοῃ ϑηδὶ ἰο ἰδ9 
μεῖχ οὗ βεδυθῃ δρδίῃ 88 δύ[οΣ ΟΥ̓ υῪ ἀ6βοθηί [0 
ΘΑΡΒ, δηὰ ἐμαὶ (88 ἤδοὺ 18 αἰ γϑοὶΥ ὈὉσουρμῦ ἔον- 
ἩΔΓΑ ἴῃ γὰὉ. 18, [ἰ νψουϊὰ 6 πηι σὲ ΒΙΤΏΡΙΟΥ ἴο 
ΒΌΡΡΟΒΟ ἰμδὲ 8. Ὦ Πδ5 91}Ἀ1||6 διΎΔΥ ἤγοιῃ Ὀδίοσθ 
Βίηπδὶ (Ηἰ 215). Βαυὺ (θὰ ψνὸ πνουἹὰ αν {9 
υπίταθ ἸΒουριιῦ: [86 μοτὰ διηοηρ ἰδῶ, (οοπϊη ) 
ἵγοτα β᾽ηδὶ ᾿π ΠΟΙ ΘΟ Βδϑεξεῖπ ὈΠΔΡΡΥΟΘΔΟΒΔΌΪ ἢ 688, 
1. ὅδηι. νἱ. 20.---ΤῊο οἱοδίηρ ποτὰ 18 ΘΟμβθα (Ὁ 
8 Οἷοβορ ἀοδηϊιΐοη οὗ ἰ9 ποὺπ Κ᾽ πδὶ ὑπ ῖσὰ ἐπὶ- 
τηοάϊαδίο!]γ ργοσθάθδ; δυΐ δύ ἰδ ηοΐ ἰδ9 Ιοτὰ, Ὀαὲ 
Ζῖοι 88 (86 ρίδοθ οὐ ΗΪ8 σογυοϊδίΐοῃυ, ψΐο '8 8 

Βίπαὶ 1ἴκὸ ἐμ|8. Α ὕ78180 ἀοχί νδιΐου οὗὨ 5 μδβ 
οοσαϑίοποά ἰδ ἱγδηδἸαἰΐοη: ἐπουδαπὰβ οὗἨ ΒΔΡΡΥ 
Ομδθθ Οὗ μἰδαὶγ γοϊοϊοίῃζ οὔϑβ (ϑερί., Τὰ]ᾳ.). 
ΤΏ Πἰο ταὶ ἰγδπβὶδιΐοη οἵ 86 οἰδῦβο 18 ἰμουϑδη 
οὗ τοροιϊοη. 

γον. 18. Του Βαδὶ δβδοϑσι θᾶ ἘΡ οὐ δἰ ΚὮ, 
που δΒεαδὶ Ἰοᾶ οαριξδνθα οἀαρῖδνο, ῬΒου 
Βαβδὶ ἴδβίσοι κἱἴα οὗ (--οοπδιδίϊπσ 97) ΤαΘΏ, 
δρᾶ ονυϑῃ [86 ΣΟ 6]]ίοτι5, ἰπ ογᾶοθσ ἴο ἄννο}} 
85 ὅδ ΕΟ π.--- Τὴ ἀπο] ἕης οὗ Φομοναῖ οἵ 
Ζίου Ὀοΐης τοίογγοὰ ἴο, ἰ0 ἰδ πδίυγαὶ ἰο ἰδίηὶκς οὗὨ 
(6 “μοῖγσιῦ οὐὗὁ Ζίοη᾽ (96Γ. χχχί. 12; Εσοκ. 
χΥυὶϊ!. 28: χχ' 40) 8δ8 [η9 δίπι οὔ 89 Ῥγοσθβϑδβίοῦ 
(Ηἱεἰχ), γοὶ ποῖ οὗ (πο χοίυτη οἵὨ ἰδοὸ δεὶς τ μὶσι 
[)858 }υ5ὲ ἰδκο ρμἷδοο (θὲ  οἱι6), Ὀὰΐ οὗ ὑπὸ ἄγε 
ϑηίγϑηοθ οὗ ἀοὐ ἱηῖο Ζίου (Ενγ814, Βϑαβθ, ΟἸ]δἈ.) 
δίϊονΡ {60 δίογαΐης; οὗ ἰμο οἰϊδάεὶ οὗ Ζίουῃ, 2 ὅδ. 
γ. 7 (δ ε] 1586}, τιδοῦϊ 115 ΟΠ ὨΘΟΟΒΒΔΡΥ ἰὸ 
Γοζαγὰ εἰΠΠ|0ὸ ΘδρΟΪγ 68 Ῥασ ϊου ΡΥ 85 ἰδ 6 Ὀοπά- 
ΒΊΑΥΘΒ οὔ {80 βδαποίυασΥ, ἰμ6 Δείλύμεπι, Εχ. υἱϊὶ, 
20; δοορ. Νυμι. χνὶϊ. 6 (Βδιινομ 67), 88 ἐδο Οἱ- 
Ὀσομἱ68 (708. ἰχ. 28). Βυὶ (6 “Βοῖοι νὶτ- 
ουὔὐ ΔῺΥ ἰυγίθοῦ δααϊιίομδ, δὰ ψῖιβ 1806 διεϊοὶθ 

. ὁ ποτὰ [6 ἃ ἀπ. λεγ., Δηὰ ἰα τοηδοτοᾶ ὮΥ ἴΠ6 . δ 
(οἸοτοὰ ὑγ Α. Υ͂.: Ἰπουδαπάδ οὗ αηρείδ.--Ὁ: Δ Ὁ] 



8δ8 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑ1Μ8. 

δ'νγΔΥ5 οἰβοι Β6 ΓΟ, ΤΏ 6808 [0 λελέ οὗ λεαυφῆ ἃ 8 
(86 ἀνοὶ ες οὗ αοα, 88. Υἱὶ. 7; χυἱϊ!, 16; χοὶϊὶ. 
4. οἷϊ. 19 (Ηοκϑβι., Ηυρί.), δηὰ τον, 88 11 κου ἶ89 
ΟΣ ρΡοϊπίβ ἰο ὑμΐ8, γοὶ ὑθογο 18 Ὧ0 πρίπρέϊηρ οὗ 
9 ΒΟΔΥΘΏΪΝ δο δαγι ὨΪγ ἔσαγο δηὰ βοδὶ οὔ αοὰ 
(ΒαρΓ.} μόγθ, θαῦ 186 δὲέδϊραί υἱεῖ οὗ {π6 δἀδοθηὶ 
οὗ αοἂ ἰπῖο μεδΥθα δἵοΣ (μαὐ 6 μεά πιδάο Ηΐτ- 
861} πονῇ οἢ δατί} ἰὼ ἀδοα 5 οὗἩ οἱ ροίθηοθ δῃὰ 
Ἰοτθ δηὰ μδὰ σοπάἀυοίοα {86 οδυ86 οὗ Ηΐ8 Ρϑορὶθ 
ἰΒοτο, Ρβ. χὶνὶ. ὃ (Ποαρβι.). 1{ίκονδο [86 ρΓθ- 
ἐογϊϊθ ΠΟΤ σϑοσβ ἰο ϑυσ ἃ λίδέοτίοαἱ πιαπίεεία- 
ἐοη, δὶ ἰ.λ9 ζο] ον ἢ Ζ ΟΧΡΓΟδδίουδ ΒΏΟΥ (μα ἰΐ 
μὰ5 ἰο ἀο ν᾿ δυο ἀοει 8 οὗ αοἀ ἴον ΗΪ8 Ρ60}]6, 
ὉΥ ὙΒΙοΒ Βοδβίλϊθ πδιΐοηϑ οτὸ βυ)οοίοα, ὑπ οὶ 
αἰἴι8 οὗ ποιιδρθὸ Ὀτγουσιὶὺ δηὰ δοοορίοα, {μ9 (6ϑεἰ- 
τοοπΐὶοβ οὗ ἐμ6 νυἱοίογίουβ ἀν οὶ ϊης οὗὨ Φομουδὰ 
«ϑιοης Ηἰδ ρΡ60}]6 ἱπογθαβϑϑα δηά σοῃβγπιοά, ΤῈθ 
Θη γοηοιμοηὶ οἵ αοἂ ἴῃ ἰδ Ὠραγυθο, Ηἰδ δδοουὶ 

διὰ ἀσϑβοοηῖ, ΠΠῚ9 ἀνν οἸἸης ἴῃ Η 8. μου οα Ζίου 
δη διιοηρς Ηἰ5 ροορὶθ ἃζγοθ ΥΟΓΥ͂ τγγ6}} τὶ Οἢ0 
ΒΌΟΙΒΟΥ, δηὰ δύθ ποῖ ΟἿΪΥ ΒΥπιὉΟΪ8 δηα ἰγρθϑ, 
Ὀὰυὺ τὸ δοῖυδὶ συϊάλποοθ δηὰ στοὰ] ἐουηάδιϊ 005 
ΟΥ̓͂ Ιἰβίοτγ, ΒΘ. σοτθ ἰο 70] Δ] παϑΐ δηὰ οοπι- 
Ῥ) οἰΐοι ἰπ δῃὰ ἱβτοῦρῃ Ομεῖθὶ, Τὰ 18 ρδ8- 
Βαᾷο (ΕΡΆ. ἰν. 8 5Βα.) 18 τοίεστϑαά ὁ 86 νἱοίογΐουϑ 
τηαγοῖ (Οοἱ. ἱϊ. 16) οὗ {πὸ ἐγ α τ ρ βδιΐ ΒΘ θοτοΓ, 
γοὶ ἤτοτῃι (9 βίδπα-Ῥοϊηΐ οὗ ζυ] δ᾽ ηθηΐ ἰν 18 δΡ- 
Ῥιϊοὰ ἱὰ δυο ἃ ΜΑΥ (μὲ {π9 ἱποιρμῖ δοῦλο5 ουΐ 
αὐ 86 ΘΟΒαΊΘΓΟΥ 888 ποῖ (Δ Κθὴ ἴ0 Βἰπι8ο] {686 
εἰζι8, τι ϊοι σοπϑι αἰ δΪ8. 5ρ0118, ἴοσ ἷβ ονῃ 
Θησι οταθηΐ, Ὀὰϊ Ὁ ἰμ9 Ὀοποδὺ οὗ θη. ΕῸΣ 
(6γο {86 Χοΐδυθθ σα ἰδ ἰο “ ρί νης ᾿ ἰμο μἰ ἔθ, 88 
ἸΚεννΐδο ἱπ ἰμ9 ϑ'ιυγίδο δπὰ Ὁ} ιδ)]ά., γοὺ Π6γθ 
6 Σοίδγομοο ἰ8 ἴο “" ἰακίης.᾽" Βαὶ (εΐ5 αἰ 6 Σ- 
Θῆ66 τδηΐβθοβ ὙΠ ψὺ γχορατὰ (6 ἰγὶθαίθ, 
τῇ ὨἾσὴ Βοπηοί! 168 8 ἀοϑίαπαιοα 85 σἰἔΐ δῃὰ ῥσο- 
δοηὺ (2 ϑὅδιῃ. υἱὶἱ. 2, 6), 88 οοηδιδίἱϊπο ο΄ τιεη 
(Εν 814). Τμθ8θ 8.9 Βδ6σθ ποὺ (89 βίδυϑ οὗὨ {}0 
ἰδρὶο (Βδιίομογ), ΟΥ Ῥσοβοϊγίθ ()Ὸὸ οί 6), ΟΥ 
{89 Δροβι]68 δηι ουϑῃροὶ δίβ 88 8.6 βοσυϑῃίβ οὗ 
αοὰ (“. ἢ. Μ|ο68.), Ὀὰν {ο80 ψο γοἹυπίδΥΙ Υ 
Βα ταϊὶ ἐτοῖν 68 ἰπ ἀϊδιϊποίϊοη ἔγοτῃ μο86 τᾶ ο 
ΔΥῸ αἀἰγοοῖὶν τηθηϊομἀ 88 ΤΆ 49 Βι. 0668 ὈΥ͂ Θοπι- 
Ῥυϊδίοα. Εν ἰὐ 18 γοῦν παίαΓα] (αὐ (86 οΟἸΔΌ89 : 
“ αῃὰ [Π9 ΣΟ 6] Ἰο8 8150,᾽᾽ δῃοι]ὰ ἀεροῃὰ ὕροῃ 
(86 νογὺ (α΄ οἶ6γ), 838 ἐμ βεοσοπὰ οὐ͵θοὶ βυδοταϊ- 
παίο ἰο ἴδ) ὅγϑυ οὈ͵οσὶ, “ ρἰἔϊθ οὗ τπηϑη." [1 ἰδ 
ἔσθ πὸ ταἰχῦ Ραὶ ἱπδίθδά οὗὁὨ {πὶδ ὀχ ργοβδβίοῃ : 
εἰἴι8 ἀπιοπρ ταθὰ (ΟἸ 8886}, ὑπαὶ 18 (0 ΒΥ, ὁἢ 
δδυί (ΗΘ ϑίοπθογρ); Ὀυϊ [86 ἱπίογργοίδιοῃ : 
δηἀ διποηρβ [6 ΤΘὈὉΘ) ἴοι. 4180 (})6}1280}}}, που ]ὰ 
ἀοπιδηὰ (Παὺ γχὸ Βουϊα ΒΕΡΡΙΥ (6 Ῥγθροβι ϊο, 
ὙἘοἢ νουϊὰ Ὀ6 ἀἰουῖϊ;, δπὰ [86 ᾿πἰοτρτοίαίϊοη : 
δηὰ (6 τοῦθ! ]ουβ ἐκ ννῖβο, ὨδιλοἾΥ, αἷνο ΤῊ66 
(Β μη βίο γΩ), νου]Ἱὰ τοαυΐτο ἰοροῖθοῦ ὙΒ 
[80 ΒΟΡΡΙῚΥ οὗἩ 186 γογ, ἃ ἰγδηβροβί (ἴοι οὗ ἵοτῃι. 
ΒΥ οὐγ ἱπίογργοίαιϊοη (μ9 οἶδιι8ο οὗ ἀδϑὶ μη υπΐΐθ8 
πδίΌΓΑΙΥ τὰ (16 Ῥτοσοαϊηρ, (8 βἰσυσίαγο ἀθ- 
τοδησίηρ πού (μα ὕδλ Εἰολέπι θιουϊὰ 6 ἰδ ἰκθη ἃ 8 
δι δ)εοεί (1) 6} 186 ἢ )εεεΐη οτάϑν ἐμπδὺ ἢΘ ΤΩΔΥῪ ανγο]], 
(Ππαὲ ἴθ ἴὸ ΒΥ «].αἢ ΕἸο τ οοηιΐηπο ἰο ἀνγ9}}. [1 
00] ὈΘ ΙΟΓΘ Ὠδίυγαὶ ἰο Τοραρτα (ἢ 690 88 σ906α- 
ἐνε (Ηδηρβιοηθοτα, Ηἰεΐς). Βαὶ εΠ|8 σου]ὰ 
ΓΔ ΚΟ ἴμ9 οἶαιδο οὗ ἀοδίχη ἰοο ἱποὶρηϊβοδηϊ, οἵ 
εἶνα ἰΐ ἃ τοῦ Β6ΏΒ6, ἱ τὸ Βιουϊὰ υπἰῖ9 ᾿ὲ τὶ 
“. Δϑοοηα,᾽ νοι υδΒι 68 18 δρδϊηδί (.} 6 δοοθηίβ. 
Ηρμσα Γ ἴδ!κο [9 ὑνο 1858ὲ υγοτὰβ 88 ἃ οἰοδὸγν ἀε- 
αἰίίοτι ποῖ ΟὨΪΥ οὗ (9 δι 79οὲ δά οββοα ἰῃ 4}} [19 
Ῥτοοοάϊης τορῦβ, Ὀὰϊ δὲ {Π6 βδ)9 (ΐπ|6 οἵ Ηἰϑ 
Οἀιοοϊέησ, 88 10 ἰΒ Ὀτουραὶ δϑουϊ ὈΥ Ηἰΐδ6 δοίΐοῃϑ 

Ὑ ὨἱΟὮ ΘΠ ΔΥΔΟΙΟΥΖΟ [ἰ6 οοπσμέγου. Ἐδα5 {(Π6 600- 
πθοίϊου οὗ (6 ὑνο Ὡδῖηθβ οὗ αἀοἀ ἱἰπ {δῖ8 τ ΥῪ 
Ῥδββδρο 8 οχρίδίηοα. 118 18 οὶ 80 τοῦσῃ [ἢ 
6880 ἰἦ (86 τ ἰοἷθ ᾿ἰὴ6 18 τοραράθαὰ δὲ δὴ ἱπάθ- 
Ῥομάρῃι οἶδυ8ο: δοὰ (8) γϑὈθ]] ουῦ δ 11  νσὶδ6 δ ΓΘ 
(0 ΒΟΙΥ͂Θ ἴῸΓ ἃ ἀπο] ἶης οὐὗἨ Φομονα ἘΠοδΒ πὶ, οΥ: 
αἀν6}} ἩΣῈ ΖΘ ονδὰ ΕΒἸοπίαι (6 δ οιίο, Μδῦτον, 
Ηυρἢ.), νν ΘΙ Υ {18 (ΔΚ 6 ἢ 88 δαί γ ΟΥ 88 ρϑδδίυβ. 
Αὐ (89 5δῖ)θ {ἰπ|6 {818 τγου]ὰ ρίνο {π6 ρσόρμοίϊ δὶ 
ἰάεα οὗ ἃ ἔμίαγο δοηνθγδῖοι οὔ 16 θαι ἤθη δὴ 
ππυ δι] ἸΩΔΏΠΟΣ Οὗ Οσργοδϑίοι δηὰ ὁη6 ὙΔιἰσὲ 18 
1688 δι ϊ 8016 ἰο ὑπὸ σοπίοχί. [1ἐ Ἰοδὰβ σϑδίμοῦ ἴὸ 
89 ἐδβουκχιὶ οὗἉὨ 84 τενεαϊίοη 97 μοσεγ δὰ σίοτῳ 
ἴῃΔ46 ὉΥ 1.0 αἀοἀ οὗ 18Γ86] 88 ἰδ8 ΒΘδΎΘΩΥ Κίηρ 
διὰ (86 ΘΟΏΘΊΙΣΟΥ ΟὗὁὨ ΒοΒδι]9 ροῦΘΓΒ, ἱπ οὔ ον 
ἐμεῖ Ηθ τΔΥ ἀν6}} ο Ζίοῃ 89 Ηθ ἰδ ϑοϊ τοηϑὰ 
ἧπ Βοανθῃ, 889 Φοβονδὶῖι Ε]ομἶλ. ΤΉΘΓΘ ἰδ ὯΟ Γὸ- 
ἔογθῃοθ θγο ἰὁο Ηΐβ ἀπο ΐηρς ἰὼ (00 ποατὶθ οὗ 
ΤΔΘἢ 88 {6 ἰμἱτὰ Ββαποίθδτ (7. Ὁ. Μὶςδ.) 

ϑιγ. ΥἹ. γεν. 19. ΒΙϑαβδϑοᾶ Ὀθ ἴΒο Τιοσᾶ ὅδ 
Ὧν ἅανΥν Διὸ νὸ Ὀυτάσπηοᾶ--Εἰο, οὔ, ἰδ 
ΟἿΣ Ὧ6]Ρ.---γ ἃ οἴἰδημο οὗἩ 106 ἀϊδβρυϊοἀ δ86- 
οοηἰαδίίου (ΒόογΣ δἵϊον ΗΠ οἰ ἀθῃἢ οἶτα), (19 ἀοϑὶ χη δ- 
ἰἰοη οὗὨ ἰὐπιθ, ““ ἀΔΥ ὉΥ͂ ἀδΥ,᾿ 18 ὮΥ͂ ἸΏΒῺΥ διιδοὶιϑὰ 
ἰο (86 ϑοοοηα σρϑεῦ οὗ ἰδ σϑσβθ (Ὁ) δ]ά., 
Ιϑακὶ, Κ᾽ πιο). Τθθα (μ6 ΒΘΏΒα ἴΒ Β᾽ΠΡῚΥ : Ηδ6 
Ὀυτγάσποί Η 86] ἴοσ ὃ ([)6}}1256}}}, ΒΕῚΡ8. 18 
Ὅθαν 1 (Εν 8]α), ὈΘΔΥΒ Ὁ8 ΟΥἹ ἷΒ Ὀυγτάδῃοα νὶϊα 
58 (Φογοιηο, Η υρΓ6]4}) ; ἴον Ὁ» 18 ποὶ υ86Ἁ οἵ (δ6 
ποδρίης ὕρΡ οὗ Ὀοποδία (Οαἰνία, Καπάϊηρος, δ αἰ.), 

διὰ βἷηδο ἰὲ 8 ὮογΘ σοπηθοίοὰ ἡ (ἢ ϑ, δηῃὰ ποὶ 

88 υϑδαδὶ τὶ ἢ ων, δηἋ δ'ηοθο χα ΟΥ̓ΟΓΒ 186} 88 

8 ΡΡτγοργίαίθ δ ͵ θοὶ οὗἩἨ (6 οἴδιδο, (ἷ8 ἰπίον- 
Ῥγοίβϑιϊου 18 ἴηογο ργοίεγδ ὉΪ9 (μὴ [86 ΘΧΡΙΔΠη8- 
ιἴοῃ : (9 Θοὰ οὗ ουὖνῦ ΒοΙΡ δηὰ οὺσ βαὶνδιίϊοη 
ἀδν Ἰοδάοι υδ [Α. Υ.], ννιδΐοθβ ποῦ] Ἰοδὰ ἴὸ 
δὴ Θῃ( ΓΟ αἰ ογοην οουγβ οὗὁἨ βουσί. Βαὶι 
ἯΘ ΣΩΔΥῪ αἰνίὰθ (1186 Βδοοοπιὰ πιϑιυ ον ἰμϊο 8Π δῃ(6- 
οοάθηϊ δῃὰ δοῃβοαυθηὶ, ψ ἱϊδί ὸ δοῃπθαὶ (ἢ 8 
ἀοοϊᾳηδιΐου οὗ ἐΐπηθ πὶ {6 ὅγει οἷδιδο: δηὰ 
Β6ἢ 186 σοπίοχί ἰδ ἰῃ ἴδυοσ οὗἩ Ἰοδυΐης {8 9 διὺ- 
θοὲ υπαἀοιοσιιίηοα (1,.. ἀο Ὀίοθυ, Ηθη κδίθηθοσᾳ, 

Ηἱιτὶα). ΑΒ 8 τηδίίον οὗ ϑϑῦγβο, χ᾿ αὶ 5 ποὶ 5Κὸ 

ὃκ Ὁ. ἯῶῪ)ῪΣχτ δαῦτο ΟἿΪΥ ἰγδπδἰδιοὰ ΐ ἐπ ΓῸΣ 

Ῥοναρίουϊ γ. Τμὸ ἀοδηϊίο αγίϊοῖθ σοηᾶθτ αοὰ 
Ῥτοπιϊμθηΐ 88 86 το] - Κηον ἢ αοὰ οὗὨ [Βγ86], τδο 
ΔΙΟΠΘ 8 {80 γεαΐ δηά γε αοά. 

γον. 20. ἥϑβονδ [86 Τιοτᾶ 888 ἔοσ ἄθαειςΞ ἢ 
σαγδ οἵ 6508Ρ96.--ὸ τοίογοησο ΟΣ 18 ποὶ 
ἰο ἰδβι1.68 'πὰ ἀβδί ΤῸ (88 Θποιηΐθθ (ϑυπισαδοῖ., 
(16 ΒΑΌὈ᾽μ8, εἰ αἱ.), θὰ ΑΥΒ οἵ ἀεο]έγνθσμηοθ 
(αἰτίη), ὮῪ νοΐ Μὴὸ ΤΩΔῪ ΔῸ ἴοτι}! ὕγοθ (Ηἰϊ- 
Ξἰ) Ὑἱτ] τοβρϑοῖ ἰο ἀθδί (8.197), ΟΥΣὁ δὶ 86 οχ- 
Ῥ6Ώ88 οὗ ἀεδ.ἢ (ἀσί. ἑἱποοπῖπι.)} ; δ ΘΧρτθδδίοι ξὸ 
ΘΟΙΡΓ ἢ ΘΠ ϑἶγο ἐμαὶ 1 σδ Ιη08 ἰδ ἀςρδιίυγο 
ἔγοιιλι ἀραίι ἰο οἰογδὶ)ὶ 116, 85 (δαὶ ἴῃ σοπιγηβὶ 
ἶν ἀραίἢ, ἔχοι δηχίοι οὗ ἀφδί ἱπ Ῥοσὶϊ οὗ 
116. Τοῦτο 18 δῇ δχργθεδίοῃ οὐ ἰπὸ δἰ ᾳιοεὶ 
γα ἴῃ ἐμθ6 ΓΆΥΠ)6Β δἱ (89 Θῃὰ οὗἩἨ (86 γ6Γ868, 
20, 21, 258 (Βοιίοϊι6 7). 

ϑιιν. Υ].. γον. 21. Τ): 0 ΒΑΙΤῪ 8ΟΔΙΡ ͵ἷ8 Ὀεοδὶ 
υηἀογβίοοα οὗ 8 μβεδὰ πὶ Ἰαχυγίδηι, στον οὗ 
μδῖγ, {56 βίη οὗ {πὸ ὈΪοοπ οὗ γουϊ ἢ δῃὰ ῬΟνΟΣ 
(ΗΠ αρζο]ὰ, 1)6}1{286}}}, 88. 1π6 Ὀπβῆοση μοδὰ π|ῖῖ8 
ὈΣΊΒΕΥ μαὶν (ΒδιίοΒ 67) 18 1μ6 ὅρσυτο οὗ ἀοβοϊδίο, 
ὙΠ παίυτο (βϑιϊοτ), οὐ ἀοβδηὶ ν]]άποδβ (6 6:67). 
1 οδῃπποὶ ὃ9 ἀοοϊἀοὰ τδοίμοΣ ἰμ τὸ 18 τηϑδᾶσιΐ δοχ 9 



ῬΕΑΙΜ ΙΧΥΙ͂Ι. 

ἃ Ῥγο ἢ οπὐ ΡΟΓΒΟΏ ὙΠῸ τγχὁ85 ἰΠ0Ὴ ῬΑΓ(ΙΘΌΪΔΥΪΥ 
λειοὰ τῳ ΤΣ 

γεγ. 22. πῷ ὍδΔΟΪ:---Τὴ 9 σοηίοχὶ ΒΟ Β 
ἰδὲ (ἢ} 18 ἀοε5 ποὺ ργοιωηΐβα (86 Ὀγίησίης Ὀδοὶς οἴ 
(8086 γγ ὸ ἢ Ύο τηϑὶ νεῖ (ἢ τη δίοσ 0}}6 ὉΡΟΙ ΤΟ. ἢ- 
(Δη8 ΟΥ̓ ΟὉ (0 868 (Ὁ μα]ἃ. δηὰ {89 Τα]πιυά ἰβι8), 
ὯΟ ὑπὸ ἀοἰγοσϑηοο οὗ ἰμοβο ἰπροαϊθηθαὰ νι} 
ἔτολὶ ἀδηροτ (Υαὶ., ϑιίον, εὐ αἰ.), ΠΟΙ (9 Ἰεδά- 
ἰδ ὑϑοῖς οὗἨ 0 19 Γ80}1168 βοδιίογαὰ ἴα ἰδ 9 τ λοἷθ 
ποιὰ (6.58, ΟἸδιδυβθ), Ὀαὶ (πὸ τολοίης [86 
δεείοιι οηθηΐοδ, ΒΟ ΠΟΥ (ΠΟΥ ματθ ἰἀἄθση ἰπ ἰη- 
δ006581 Ὁ19 ρἷαςοβ ἴθ (6 πηοι! η΄] Ὁ -ζοτοαίβ οὐἁ Βα- 
διΔη, ΟΥ̓ἉΪΏ 11} ΔΌΥΒ568 οὗ {6 868, {Π1 ἴδ, {π6 86}} 
δὰ ([5. χνὶ. 8: ὦ Ομσγοη. σχχ. 2). ἱπ ογίάδσ ὑπαὶ 
(θ9 ΡΘΟρὶθ ΠΑΥ͂ ἴα τϑθῆρθϑποθ ρου ἐμοῖα, Ν. 
ΣΧαὶ 84. Ῥευϊ. 111. 2; ΑἸοο8 ἰχ. 2 (οἷον, δ αἰ.) 

γον. 28, Τδῖ ἴδου δυο υνδϑὲ [ὮΥ ἔοοιῖ 
ἰπ Ὀϊ]οοᾶ.---Ασοοτάϊηρς ἰο (9 Ῥγεβθηΐ σοδάϊημ. 
Ὡπλαξ, Μὰ τουϑῦ ἰγδηβὶδίο : ἱῃ οτάὰοῦ ἐμαὶ (μου 
πιᾶγοδὶ ΘΥΌΘ (ὨΒΠΙΟΙΥ ἢ θ1}}) τ (ΠΥ Τ0οὐ ἰη 
Ὀἱοοὰ (θα κοί ϑηθογα). Βαὶ (μἷ8 18 ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἰο 
(6 δοσοηίῖβ. ΠΥ οὐ {89 οἶον αῃὰ (80 1.8ὲ ογὰ 8 
ἃτ Ὠοΐὶ τοβαγαάθὰ 8ἃ5 δα νουυϊαὶ, Ὀυὺ δοσογἀϊΐης ἰὸ 
486 δοσϑῃίβ 848 ἴ::0 ΟὈ͵οσί οὗ (9 νου : δὶ ἰδοὺ 
ἐμακαϑί, ὑπαὶ ἴδ, ὙἱἹοϊ ΘΏΛΠΥ πιονοϑὺ ΠΥ ἴοοί ἴῃ 
δοοά, ἴπ0π 'νὸ δοτθ ἴῃ δοῃβὶοὶ τ 1} 1116 πηδδπίης 
οὔτ νογά, ΘΟΙΏΡ. ΥΕΟΓ. 2] δηὰ Ρβ. οχ. 6: Νυ. 
Σχὶν. 8, 17. Ηθῶοθ ἰΐ ἰθ ΔΡρσοργίδίθ ἴο σβδβηρθ 
(09 γτοϑάϊης ἰπίο ἐΐγολαζ, ῬΒ. ᾿ν1}. 1θ0-ει δῦ μου 
Ἰολγοϑί Ὀδίμο (δ)πλοϑί 4}1 σϑσϑηΐῦ ἐπίθυργοίθ 8), 
δηὰὶ ἰμἷβ 18 ΟΡ δοσορίδ]9 ἰβὰη (ὁ σἤἴδηρο (86 
Ἰειϊοτβ ἰαίο ΚΠ (Ηἰιχὶᾳ), θὰ οτάον ἰο ζοὶ {89 

δ6η86 : ἐἰμδὶ δ6 τη  ὈδοοΙηθ χοᾶ (Κἰ πο,  αίδθ., 
εἰ αἰ.}, οΥ Ὀεσοῦια τὶ δῦ (Ἐπ 414), οὐ ἀΐρ οῃθ- 
861{---Ὀθοομο οοἱογοα (ϑορίαεμρίαι, Ταϊραίο, ὅγτ., 
ΡἸδϊεἰα8, Οαϊνίη, Βαάΐηρον [Ἁ. Υ.]7).-- - 9 
ἰοῦρθ οὗ ΤΥ ἄοξδβ δανὸ ἐϊβ ρατῖ ἰπ [86 
9:16 1ι165.---ΑἸτοδὺ Δ} (Π6 ο]ἀ6᾽ ἱπιογργοίογϑ 
ἰδῖίκα ἴθ οἸοδίηρ νοτγὰ, 37132, 48 ἃ Ῥτϑροβίιΐοῃ (ΞΞ 

οὗ ἰ1), δὰ τοῖν ἰὑ οἰἴμον (ὁ ἰδ8 ΘΗΘΙΠΙΥ͂ ΡΑΡΟΥ 
ἀϊδιγι θαι ν οἾ , ΡΘΡΟΕΥ ἰο 19 ὁπ9 ἯδΐῸ δοοογάϊηρ 
ἴο τοῦ. 21 σοοβ δὺυουὶ ΡῬγουα)Υ δηὰ βϑοιιγοὶν (πηοϑὶ 
ἱῃιεγρύϑί 6 γ8), οὐ ἰο 189 Ὀϊοοα (Ὁ αἰνίη, ἀ οἷον, 69ὁ- 
δεηϊθβ, ἨδηρΒίΘΏΡΟΥ.) [0 τηυδὲ ἐπ θη οἱ μον 
ΒΌΡΡΙΥ 8 στουῦ, ἐ. 9., ἀγίηϊς, οὐ. Ἰοκ, οὐ οδίδίη. 
ΤΠ15 που]ὰ Ὅθ ΒΑΡ ΪΥ δάτω 881 0]0 πὰ πουϊὰ ὃ 
ΒαΑΙΘἢ δου “" οὗ ὑἱμποὶσ δ θιο8.᾽᾽ [{ 8 παίυγαϊὶ 
ἴο (δίη!ς οὗ {86 νον Σ919 (1δε]κί, σοπιρ. 7900 ΥἱἹΐ. 

8; Ζομδὴ ἷϊ. 1 ; θῇ. ἱ. 10); Ὀυὶ (89 δοῆϑθο: Ηθ 
ἔλτο (86 ἰοησυο οὗ ἰΒγ ἀοχα ἰἰ8 ραγτί οὗ ἰμ6 6η6- 
Βιϊοϑ (7. ἢ. ΜίοΝ.), 18 ἱποοηϑίαίοηι πὶ ἐμ 6 60η- 
διτυοίϊοη, Ασσογαϊ 5] Ὑὁὸ τηυδὺ Τορασὰ 1 88 8 
δυθδίδηι να, οἰ 9 Ὁ ὁη6 ποῖ Του ἃ 6ἸΒοτ 6 γα, γοὶ 
8208] ἱπ (μ6 Οα]ι., [9 (ΗΠ υρίο]ἃ δπὰ ἢ 6} Ζβοὰ 
δδλαΣ (80 Ῥτοροβί(ἰου οὗὨ βου), ἰὰ οοπηθοίΐοη 

ψϊἢ πο ἢ υσῦ, ὙΠΙΟΝ ΟσσιΓΒ ΟἸΒΟΉΎΟΥΘ 88 ἃ 
ἴεπι., 15 δοῃϑιάογθὰ 848 ἃ Τη886., 88 ΡΟΓΒΔΡΒ ΡΒ. 
χχὶΐ. 1ὅ ; Ῥσου. χχύϊξ. 28, ὁ" 1)}86 τ δ] } -ἰζῆοντα πογὰ 
ὙΠΟ 1 καὶ ὈΥ σοντοοίίπρ (89 ἤοτπι ἰπίο ἸΏ), 
Ρα. [χὶϊϊ,10 (ΟἸΒμ δι 86}), υυῖἢ (86 ταϑδπΐηρ: Ῥογ- 
ἴἴου οἵ Τοοὰ (Ρ5. χὶ. 6; χυΐ. 6), νυβίσῃ 18 ἸΏο ΓΘ 
δρργορτγίδίο ἰδδὴ 1355 (Ηἰ ἰΣἰ 4), ἰὰ ογάενγ ἰο κοὶ 
ἰδε ἰάοδ οὗ αφεϊσηαίωπεΞςεῖ 6 Δ] οἱ οἃ ρογίἴοη. 

δὲν. ὙΠ. γεν. 24. ΤΉΘΥ Βανὸ βοοῦ ΤὮΥ 
Ῥεοοδεδίοσα, Ο ὅοᾶ, [86 Ῥγοοϑδοίουα. οὗ 
ὯΥ Θοᾶ, οὗ ΩΥ ἘΊπΡ ἴῃ Βο]π9858.---ΤῊ9 
δα )οοὶ 16 ποὺ θροοΐβοα}Υ ἀεοίχηδιθα, Ὀυΐ δοη- 
ἀγοίοἰ γ ἱβουρμὶ, διὰ ἐμ οσϑίουϑ ἰβ ποῖ ἰο Ὁ6 τοδκ- 
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Θηποὰ ἰπίο δὴ ᾿ἱπάδοβηϊθ ϑυῦ]οοί. Τδο Ῥογίοοι 
ἄοοδδ πο {δ Ύ0Ρ (8 πιϑγοὺ δρδίηδί [88 ΘΏΘΙΩΥ, 848 
Ῥβ. ᾿ἰχχυΐϊ. 18 ; Ηδρ. 111. 6, Ὀὰὲ ὑπ τυ ΡΒ) 
Ῥτοσοϑδίοη αὐτοῦ ()}6 Υἱοίονυ, τὶν τ ΐσὰ (ἢ 6 ζο]- 
Ἰονὶπρς οἰδυ 5995 αρτθθ. Το βυρροδί(οῃ οὗ ἃ ῥτο- 
οοϑϑίοιῃ “ ἱπίο {196 βδῃοίυδυΥ ᾿" (Βαρῖ., δέ αἰ.), ἰδ 
διρυδιηδί (Π6 ἴον οὗ ἰ6 ψνοτγά, ὑπαὶ οὗὨ ἃ Ῥσγοσϑδ- 
ϑῖυῃ ““ἰῃ ἰἰπ δβαποίσα νυ " (06 είς, Ηδοφβίθη- 
Ὁ6Γ4), δρδίῃϑὺ ὑϑαρο, 6806 ἰξ 18 Ὀοίθν ἰο ἰγ8ῃ8- 
Ἰδίθ 88 τσ, 17 ὁ. [ἐπ λοἰἐπμε89]. : 

γον. 26, ἴὸ ἔἴτοτα ἴδο οτιἴαίη οὗ [6189]. 
---ΟἼ δὸ Τουπέδίη οὗ [5.86]. 6 ποὶ ΟἾγὶθι η8. [09 
Τοπηἰδίη οΥ̓͂ Βαϊ ταϊΐοη (τ ὩΥ ΟἿ 6 Γ ἰὨΓΟΓρΡΓο 68), 
Ὀὰν 0119 ΔσΟΘίΟΥ ἔγουλ οι [6 ΡΘΟ.]Θ ΒρΡγδἢκ, 
ἴ58. χῖνἹἱ. 1. Ἰὶ. 1. Τὴ βϑοῦβο ἰβ ἰὴ 5810 
ἩΠΟΙΒΟΡ τὸ γορατὰ (μἷβ Ὑ6 γ80 48 ἰἴ6 Βῃουΐ οὗ 9 
Ῥοσὶ, 88 υᾶροδ νυ. 9 (ἢ θη ζβϑύθη 6 Υ). ΟΥ 88 ρδρί 
οὗ (08 Βοηρ οὔ {86 δίῃ ζογβ δηὰ ἀδηι!Βο]8. 

γεν. 27. ΑἹ] ρογιϊοῦβ οὗ ἐμ9 ρϑορὶθ ἢ ἐμοὶ 
Ῥγΐποθβ ᾶἃγθ ἰο Ὅθ Τορτγοβοηιοὰ ἴῃ ἰμΐβ ζδβίϊναὶ 
ξαϊβογίης. πο βουϊβοσγη δηὰ ὕπνο πουίβοτῃ 
ἰγῖθοβ δύο τηϑηῃἰϊ οὐδ 85 Τορσγοβοηίαδιγο8 ; δυὰ 
Ὥτνβὶ ΒΕΝΘΑΜΙΝ, Ὀθοδιι86 (ἰ 9 ἢγδϑί ΓΟΥ αἱ ΘΟΠΑΌΘΓΟΡ 
οὗ [86 οδίμ θη Βργδης ἴγοια ἰΐ, δὰ Ὀθοδυδβο {86 
ΒΑΠΟΙΌΔΙΥ 8 ἴῃ ἰϊ8 Ὀοιιπάδγίὶ 5 (θεῖ. χχχὶϊὶ. 
12; 7208. χνυ. 17: σχυϊϊὶ. 16) : (πὴ ΦΌΡΑΗ, δ8 (ἢ 9 
Βοηθ οὗ θανὶὰ  ὑμοη ἔοϊϊονγϑ Ζοῦυ]οη διὰ Νὰρ- 
{πῶ}, οοἰουγαι θα ἔον ὑμποὶν ὈΓΔΥΘΥΥ͂ ἴὰ (1160 Βοηᾷ 
οὗ θεῦοτδαβ (Δυάροθ ν. 18, οοῖρ. 'ν. 6), νυ τι ϊο ἃ 
ΔΙ ἔουπὰ ἴῃ [8. Υἱΐϊ, 28, πῃ δῇ ϑεϊ γοὶν ἀΠοτοπὶ 
σοπποοϊίΐοη. Βοηϊδυιΐῃ 58 οε]]6 ἃ (86 ΜΙΤΤᾺΆΕ, ποὶ 
85 ἰῃ9 γοιυηχκεβὺ 8δοη οὗ Φδοοῦ (Π6 ἤ οἰ16), Ὀὰαὶ οἢ 
δοοοιπί οὗ (0 11{|10 οχίεπὶ οὗἁ ἰἰ5 ἸΟΥΥΪΟΥΥ͂ δηἀ 
{86 δι}8}} υτ δον οὗἁὨ ἐϊβ ἱπαδιίΔηίβ, 1 ὅ8ῃηι. ἰχ. 

2]. Τὰς ποτὰ 1 8 οΌβοιτο, ἰὑ σδπηοῦ τθδῃ ; 
“18 Ῥγΐδσο᾽; (ϑορίπαρίηι, Θεΐον, θ0 Ὑοίί6), Ὀαϊ 
ΤΑΙΒΘΡ: Β6 ὙΠῸ Θοπαιογϑ ἰΐ, ἐμ δὺ ἰδ ἴο ΒΑΥ, ἰΐ8 
γυῖον [Α. Υ.1 δι ἰδθη ἀο68 (μιΐ8 τηϑϑῃ 7 β΄ ποθ 
ΤΥ οἰβον λόγο 18 86 ΟὨἿΥ οὗ τνἱοϊθηῦ βυδ)υρα- 
ἐΐοπ, ἐμ γοΐδσθῃσθ ἰο {86 τπγαβαὶ ἰκοορίης τ᾿ 9 
Ῥτοσοββίου ἴῃ ογίον (ΟἸογίοαβ, Ὀ 6} 1 [Σ86}}}, 18 78 
88 οὐὐοοϊὶ οΠ84Ὁ]6 848 [09 Γοΐδσοησο ἴο (86 ΓυΪο ΟΥ̓ΘΡ 
{Π6 ΙΒγδο] 168, τ ΒΘ ον (Δ ΚΘ ἢ ἢ ἰδ ΟΥΑΙ (Βιΐον, 
εἰ αἰ.) ΟΥ Ῥτορμοίΐσα Υ (ΗΠ υρίο]ὰ). Νοιβίηρ Γο- 
τλδῖτι5 ἰἤ 6 Ὀυὶ (ο ρο Ὀδοὶς Γαγίμ ον ἰθδὴ (6 ἐτὰ- 
τ αϊαί οἷ Ῥγοσοάϊηρ, Υ̓ΟΥΒῸ5 δηὰ οοηβί ἄορ ἰὴ 
ϑῃθιχὶοΒ οΘοπαυογοὰ ὈΥ ἰμο Βοη δ ηἰΐ 68 πάθον 
86], 1 βδ). χὶν. 47 8δᾳ. (ΗΠ ο χβιθη ὈοΥ 2) 88 (110 
οὐ͵θαῦ οὗ ἰμδ6 γρυϊϊΐῆς. [Μοὶ] ἔπ ἰγΓλΏ 5] .68 : 
ῬΏΘΙΘ 16 111116 Βοηὐαιρίη, ᾿οὲς ΘΟ ὍθτοΟΣ 
(δίῃ ογ, (8 9 σοῃαῦΣοΓ οὗὨ {})}6 δῃεϊηὶθ8 τωρ οη θὰ 
Ῥτου οι 8}γ).--Ο. Α. Β.) Τὸ πνογὰ ὈΠΌΩῚ ἰδ 
8111} πιοσο οῦδουτο. Εον (ἢ 086 ΔΑΥ0 ἀοιηοηδβιγα οἷ 
ἴαϊδο ἀν ψαιϊοη8, ὉῪ ΝἩΒΙοἢ ΠΟΥ βοοὶς ἴο σοὶ (116 
τηϑδηϊηβ ῬΓΪΠοοΒ (1110 δηοίοηὐ γϑυβίοη8, 7 ΘΓΟΙΏΘ, 
ΕἸδτϊηἶα8, ὅοσο., εἰ αἰ.), ὈΥ πηθ88}8 οὗ {116 1ά68 : 
οαλδτοϊἀοροὰ οἱοιἰ ἢ ρς, οσὐ ρᾷτρ]θ. Τὸν ογὰ λάσαηι 
ΤΩΘ8Π8: βίουθ. Βυΐ (ἢ)! 6 πηδϑῃἸ κεξξί μον δίοῃθσεε 
(οἷν Τοσὶ σι μϑὶσ θΌΡροτὶ οΥ βίγσϑοῃ ζ (βόβθηπι.. 
δϊον ἴ.. ἀθ Ὠ16), Ὀγίηρβ ἃ βίγβηρο ἰμβουρῶὶ ἰμῖο 
80 σοπίοχὺ ἰῃ ἃ νογὰ βδίγβηκο ἰὸ ἰμῖ8 ἐβουρὰῖ ; 
δὰ ἐμὸ ἰγϑηβ]αἰίος : ἐμ οῖν διοπί πα, δι 8, {Ποἷν 
(86 ϑῃ θην 68) ϑαθἀ αἷηρ ὈΥ [86 0δὸ οἵ 5811π|ρ᾽΄-Βίοῃ 68, 
οὐ ψ (ἢ δῃ δἰ] υδΐοπ ἰο (Π9 βίης οἵ θενὰ (Βίνοί., 
Βδιίομοσ ἱπ μἱβ Ῥγοῦθῃ, Ἠθηρδί., αὶ δἰ 67), 8 
αἱ Ἰολδὺ δὴ οὔθουγϑθ οσργοδδίου [ὉΓ 8 σοιχοῖθ 
ἱβουχιῖι. Τὸ οχρδηδίίοῃ : ἰμοὶν ἰτονίηρ οὉΘ 
ὌΡΟΣ πο Πο Ξεξούθυί ΤΟΥ (ΒΟιϊοῦον, ἰη “λγεη» 
ἐ686), 1Β ΒΟΔΡΟΟΙΥ ὈοίίοΣ. ΒΥ ταθδῃ8 οὗ (9 ΑὙϑὈϊο 



890 ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙ,Μ8. 

(ἀεϑεπΐαπ, Ηἰ εἷς, Ὁ εἰ! ἰἰΣ80}}, ΒΟΤΘΥΘΥ, γγ78 ΠΙΑΥ͂ 
ζει ἴμ9 ἰάθα οἵ ἃ (μ᾽ οἰ Υ ρτοβϑθα ἱΒ σους, ἃ τη888 οὗ 
Ῥδθορὶο (μυι 6 Υ, δέ αἰ.), ἴῃ σοπαοοίϊου Μὶϊπ τ Εἰ σἢ 

9 ΠΑΥ̓ (Βἰεἰς οὗ Φ848}} 88 (1.0 πιοϑὶ ὩυΓΉΘΓΟΙΒ 
εὐἰθο δβοταϊης {μὲ ζσγοδί τηϑββθ8 (ϑιΐϊογ, Κῦβιθῃ), 
σπίίοαι Ὀοΐηρς οὈἸ χοὰ ἰο δδηρο ἰδ 6 γοδάϊηρ πο 
ὉΠ). (Βυρίε!]ά), νμΐοὶι τοχὰ Ὀοδ 68 πγου]ὰ α΄- 

ἤοτὰ ιἰὸ ἰάθα οΥ̓͂ α ὩοΐϑΥ σγτονσὰ. [ἐ 8 ἔγὰθ9 ἯΘ 
τοΐβ8 ἰῃ9 σορυϊα, “δυ,᾽" οὐ 6 Ργθροδϑί(ΐοῃ 
ἐν 1}. δίηοθ 86 βυρροβί(ΐοη οὗ δ δρροδβί(1οἢ 
6 οχοϊαοὰ ὉΥ ἰδ Βοη86 οὗ ἴΠ9 ποτά. ΥὝοι {16 
δῖγ]6 αδπὰ οἱγουτηβίδποορβ δάπιϊξ οὐἩ 89 ἀενπάδί. 
λαχιδροδιιίοη οὗὨ ρῥτχίποθβ διὰ (μοὶς τουϊεϊ χά 98 οὗ 
Ῥοορὶθ. Ταῖβ βϑϑῖηϑ το τῆοτο ἰοἸογ Ὁ ]6 ἔθ δὴ 

(86 ἰγαῃδ᾽αἰΐοη : {θγθ 18 Βοηϊΐαπιΐη, 1{{|}6,----ἰοὶ- 

Ἰονίης (9 ὑτίποοβ οὗ Φυάδη πὶϊὰ (με ογον δ 
(Εἰετἰκ), τ ἰοῃ ᾽8 δουπϑοίοα αὶϊ δηοίθον ὀχρὶδ- 

πδίϊοι δὰ ρμοϑβίἰίοη οὗ Ὁ ἴῃ ἰμὸ οἶδι86. 

ιν. ΤΧ. Ὑοτβ. 28,29θ. ΘῈ αο 886 ὁοπι» 
ταδη οᾶ, εἰο.---ϑϑίπσο (0 βυάάοη δάἀάγοβα (0 

Ἰδγϑοὶ 8 βίγϑηρο, απὰ αοὰ 185 δραΐηῃ δάάγοδβϑα 
ἀϊγοοῦ Υ ἴπ [86 Το] ον πᾳ οἰδ86, δηὰ 41} {10 8δῃ- 
οἷοί γογβίουβ Βα Υθ (8:6 γοσδίίὶτο ἴῃ ἴἢ.}0 ἢγβι τηθυ- 
Ὅον, ἰν ἰ8 πδίαρδὶ ἰ0 οβδῆχο ἐμ9 χοβδαϊης ἵγομι 

ΤΡ ΤῊΣ ἰοίο ΟὟ ΤῊΣ, (μαι 18, 0. Θοά, οοπι- 
τοδηὰ (θαίμο, Βδιίοδον, Εν δ], ΟἸδμδυβϑα, ἤυρ- 
614), γοῖ ἰξ 18 ἀπηθοοββασυ. 80 ἰἰἰκουσὶβθ ὙΠ 

ποοά ποὶ (κἰηὶς οὗ δὴ δά ἀγοδθϑ (οὗ ὑπὸ ΕΡΒγδίεἱἵθ 
Ῥοϑὶ) ἰο 6 κίηφς (ϑϑβοβδρθδαὶ) το Βδὰ ϑοτιθ 
ἰο ἰδ μοῖρ οὗἉ μἷ8 ρϑορῖὶο ψῖῖ 8 ΔΡΏΏΥ, δηὰ τὶ! ἢ 

γοΐδγθησο ἰὸ ἐμὶθ ἰγϑηβὶδίθ 8.}}} {γί μον: (6 
ΡῬονογαϊ μοὶρ οὗἩ Θοὰ, δα Τβου δβογάθάβὶ ἰξ ἰο 
8 (1{ΠἸ|4ᾳ)]. Το ἰ8Θ ορροβϑᾶ, ποὶ (ὁ βρϑδκ οὗ 

ἴα οὈ)οοιϊοηΒ, ὈΥ͂ ὑμ6 ἱπιπχοά ἰοὶ 1] πίῃς 
ππὰουδίοα καἀάγοδβ ίο θα οἀ πη 8.6 νοτὰβ : “"" ΕἾἸΟΤΩ 

ῬὮΥ ᾿ἰϑιρ]θ.᾽ ΕῸΣ ἰμεγο ἰθ πὸ οσοϑδβίοῃ ἴῸΣ 
αἰϊιοίης ἐμ6890 τογὰβ (0 (86 Ῥγθοθάϊηρ οἶδαδθο, 
δπὰ {μοα ἰγδηϑὶδίο: “ἰο 726 Γυ 841 6η1.᾽ Δηὰ σ6οῃ- 
πεοοιΐηρ ἰμΐ8 νεῖ τὰ (86 0] ον ἰῃρ οδυβο (ΗΠ ἀρίο]α, 
ΓΕΟΤΟΤΆΡῚ. ΤΊ ὑθαιρ1]9 8 (6 Ρ͵δ69 πὰ νοὶ 
ἴμο Κίπαϑ Ὑ1}} οὔον ἐμποὶγ κἰΓ8, δῃὰ {μ18 ἰθιρ]9 
ἐ58 αἱ ΦοσΌ δα θυ, ἰμδὶ 8 ἴ0 ΒΑ .ν, Υἶδθβ ὮΡ ΔΌΥΘ 

“Ζοτυϑαῖθαθ. Το ἱπιοτργείδιϊου οὗ 1 88, δθ- 

ολυ86 οὗ, οὕ οἡ δοσουπὶ οἵ ΤῊΥ ἰορ͵ο (βϑγπιηι., 
Τα μον, Θοΐον, Ενδ]α, [Α. Υ.]), ξίνοβ δὴ ἴπσοῦ- 

Τοοὶ 86η86, ἴδ ἱπίογργοίδιϊοῦ : ἔσοπι [ἢ 9 (θπ}0]0 
ἰο Ζεγυβαῖθαι (Βδιι686}), 88 ἃ βίδίθπιοῃΐ οἴ 86 

ὀχ οὗὨ 186 ρῥτοσοββίου τ ΐοι Ὀσΐησβ ὑμ6 Ὀτο- 

δοηΐδ, αἶνοβ δὴ υποδίυγαϊὶ 1064] ᾿ἰπιϊἰαἰΐοη. [ἐ ἰ8 
ὨΠΠΘΟΘΒΒΆΡΥ, ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΟΓ, (0 σοῃμπθοὶ ΥΟΥ. 29 α. 

οἰοβοὶν τὶν 28 ὁ. (ῃὸ οι᾽6), ὃγ ἴο ἀπάογίακθ ἃ 
ἐγαπδροβιιίοη οὗ {}:ὸ τηϑιλὈο τ ἰηΐο0 ὑμ9 ργοιοη ἀρὰ 
οτἰ αἰμδὶ ογάου, υθῦϑ. 28 α. 29 σα. 28 ὁ. 29 ὁ. (018- 
Βδι βοὴ). [{ τὸ Βπά {μ6 ἰγδηβίεϊνο ἱπίοσργοῖαδ- 
ἐΐοι οὗ 1|γ)εεξεγοδογατε, οὐ θοιοπϑ 6, ποινί- 

δίδπαϊπρ Ῥγου. υἱϊὶ, 28; Εοοῖθ. υἱΐ. 19, δῃὰ ἴῃ 
δρὶΐθ οὗ [89 Ἔχϑδηιρὶθ οὗ (86 ϑοριυδρίηι, ϑγηηπι., 
ΕἸδιιϊηΐαΒ, Οσαϊνίη, εέ αἰ., δηὰ {16 δομβο;ί οὗ ἢο- 

Ἰλσϑοῖ δαὰ Ηυρίοϊ ἁ, νγθ ΤΏᾺῪ ἰγϑηβὶαίθ: ΒΟΥ ΟΥ̓ 
Ῥτονυο ΤῊ γβοὶ τῖσαι (πιοϑὲ ἰηἰογρυοίθγ 8) ἴῃ ἐμαὶ 
ψΐοῦ ({. Η. Μίοϊ.. Βοβϑηπι!]ογ), οτ: δου 
ὙΠ0,) ἴ5. χὶἱὶ. 24 (Κῦὔβίοσ, δ 9 ἢ οἰίθ, ΟἸ]8}.), "88 

ψτοῦσμί οΥ ἀοη9 ΤΟΥ ὑ8. 
ϑιγ. Χ., τοῦ. 80. ἘΘΌαϊεο ἴπ0 Ὀοδδὲ οὗ [89 

τϑϑᾶ, δο.---ΤῊ δ ἰΒ ποΐ (6 ὈοΔΥ (Βοοδατγί, Οδά- 
ΤΩΔΠΠ) ΟΡ (ἢ Ἰίοπ (1881), ψμοῦμον 88 8 βυτθοὶ 
οἵ ϑγτγῖα (μον, βοθηυτγθ}) ΟΣ ἃ ἤρατο οὗ βίγουῃᾳ, 

θηθιηΐοδ ἱῃ ζοπογδὶ (ΒδιιομοΣ) ; 611}} 1086 15 1 186 

ΒοΤροῃΐ οὐ 86 ἀγτϑζοῃ 88 {6 βυδοὶ οὗἨ ΒΑΌΥΙΟΣ 
(ἀϑδβοαΐυ8); αὶ οἰ 9 [80 ὁτοοοα!]α, Ῥβ8. ᾿χχὶν. 
18: Κξοκ. χχίχ. 8 (6 Ἢ οἰἐ6), οὐ δίῃοοθ ἐμῖ8 δηὶ- 
ΤᾺ] ᾿ἴγτοδβ ἰη (Π6 Ν 6 1.861, δη ἃ ποί ἴῃ ἰδ ταϑάδ, 
Ὀοιίθτ, {89 ἱρροροίδιηυδ, Φοῦ χὶ. 21 (Ηφηχοι., 
Ηἱισὶς, 0) 6111290}} δ8 (86 δγίωῦοὶ οὔ Ἐργρὶ (18. 
ΧΧΧ. 6), ἢ ο89 ΘΠ ὨΪ 6πὶ 8 (6 τοϑὰ, 18. χχχυϊΐ. 6. 
Το 8116 (ΤἰΘΥ ΔΙ, ἰδ 6 διγοηρ 0068) δ ὉΥ͂ 
{ποῖν δΘοπηθϑοιϊίο τὶ} οαϊνθα οὗ ἴδ ὑθορ]ϑᾶ 
ποί υδοὰ 88 ὅρμυγοδ οὗ ἰμ9 ροὰβ8 (Ηἰιεὶ ). Ὀαϊ οἵ 
Ἰρδάθυβ δῃηὰ ῥγίποοθ (τοδὶ ἐπίθγρσθίθσθ). Το 
ῬΓΟΡΟΣ ΟΧΡΥΘΒΒΙΟἢ : “ῬΘΟΡΪΘΒ,᾽ 186 υϑοὰ ὁροχοζο- 
ἐἰσ6 1} δου ρδίάο οὗ ἰδ0 Βρυγαιϊνο δῃ ἃ ““ϑδῖὶνϑ᾽" 
((Φοἷ6γ), οΥ 888 τηϊηίοὰ τῖϊμβ 1 ἐπίο ἃ τοἰχοᾶ 
1ά464.---διατιρίηβ δἱοηρ νυ τὰ οἷϊνοσ Ρ᾽6068. 
--Ἴ πὴ 18 ΤΟ ΥΥ οὔϑουτο. ΤΠ Β᾽ ἢ ρ,. πι8806. ΘΙ ὈΓΘΟΘΘ 
8}1 (λ80 τοὈυκθὰ ἰῃ οπ6. Τμθ6 ραγιϊοῖ ρῦ]9 ἀοδὶρ- 
πδίοϑ ἰδ δοιϊοῃ 85 δ᾽ πα] ἰϑηοουϑ τὶ (86 το- 
Ὀυϊκίης. Τἷ8 ΔΙΆΘΔΟΥ ΔΌΡ8 ΤΏΔΏΥ δίσοῦρ, ΟὉ- 
οοιίοτδ ἰο 186 υδ88] ἰγαποϊδιίοα: ὑμδὲ ΠΟῪ ΤΟΔΥ 
δι πιϊς ἐμϑιηβοῖτοα. ἘΒοϑίἀοϑ ὈΘ ΟὨ]Υ͂ ΣΩ68ΏΕ5: 
ἰο βίϑιω ρ, δοδσουῦ ϊηχἷγ δίηοο ἐμ ΗΠ ἢ ρ6οὶ ἰδ υδεὰ 
βογο, ἰὑ βδΒου]ὰ Ὀ6 ἰγαῃϑί δι θα: Ῥοΐϊπρ ἢ ἃ βίδίϑ 
οὗ βιδιιρίηρ, οὗ: Ἰοιεἰπς δἰπιβοὶζ (0 βίαπιρΡ. 9 
ἰαίίον ἀοοθ8 ῃηοΐὶ δυϊν! ἐπ 9 τογὰβ: “πὶ υποοϊηοὰ 
Ρΐϑοοϑβ οὗ δἷϊνεονυ." ῃο αὐἱάο ἱἐπογοίογθ ὉΥ ἰδ 
ἴοτιλον ; ἴον {86 τηϑδῃΐηρ: διϑιρί ὌΡΟῚ οὔθ᾽ 8 
Βο᾽ πξεοαδίϊη ς οῃ θ᾽ Β βοὶΥ υἱοϊ θη νῦν δηὰ ἤογοοῖν ἰὸ 
{89 ϑατίδ (6112 80}}}, δΘοπά θυ ἐί8ο] 1. Απὰ {9 
ἐγδῃβἸδιϊοη8: 411 ἰσοίβ ἰ(86] Γ πος (ΒΟιίομοΣ ὑγθ- 
ΥἹΟῚ 817), ΟΥ: 81} ἐμαὶ Ὀθδιΐτβ ἰιβοὶἦύ (ΒΟ ίοΒΟΣ 
δηΔ}1γ), Ἰδοὶς 6 βυγο Τουπαδιίοη. ΤΠ6 βαπῖο ἐβ 
ἰσὰθ τῖ τ ἐπ 6 ΟΡ] δηδίΐϊοῃ : ῬΡθ0}]6 (αὐ Ὀϊπὰ ἐμ δτω- 
Βαῖνεβ (0 βουυϊυἀθ ἔον ροϊὰ (6ιι88)--ποσονὰ οὗ 
Ηἰτοϊ ϊηχθ. 8.0 ᾿ἰἰεον ϑο 9 αχρίδηδίΐοη: Π 059 
ΜῈΟ ὑθογθ ἰγοδὰ ὑπο ἴοοί ([μὰ 867}, οΥ τ8ο 
ἰγϑϑδὰ οῃ9 διοίμον ἀπάος ἴοοὶ (Κῦὔδιθγ) ἴον ρίθοςβ 
οὔ εἰϊνον, ὑπαὶ ἰβ, 70. (8:6 8Β81|ω0 οὗἁ ὈΟΟΙΥ͂, 18 αηΐ θ: δ,» 
δῖο; δηὰ ἰμ):9 τοΐθσθῃοθ οὗ [86 ρμδρίϊοῖρὶθ (ρσοϑ- 
(ΘΓΏΘῺ8 8101) ἰο αἀοἀ 85 ἰμ δι. ῦ)εοί οὗἩὨ πο ζοϊ]ονν- 
ἱηρ οἶδιδο ἀἰδρενσὶ (Μαυτοῦ) σουϊὰ κῖνο τἶβο ἴο 
ἃ δαγὰ σοομβιγυοίίοη. Τ ΐἷ8 γοΐογομοθ ἰὸ Θοὰ 
ΤΑΔΥ͂ ὃθ Τοίαἰ ποά δηὰ ἃ βυϊ Ὁ]6 δεὴ80 ζαϊποὰ ἐπ 
ἔνο Ῥδγδὶ]οὶ πιθιυ Ὁ 0.85 οὗ (88 Τεγ86 ὈΥ σπδησίης 
πο Ὁ ἴηίο Σ, (πὸ Ραγίϊοὶ ρῖθ ἰπίο {π9 ἱτπιρογαιῖνθ 
(Ηυρ{.), δῃὰ ὉΥ οἰδηρίπς (Π6 νουγοὶ ροϊαίβ, δὰ 
μὰ8 ραγ Ὺ τοδκίης ὑμ9 ῥγοίοσιίς Ἢ, τοι ἐδ 
ἔλθη ὮΥ την (βεορὶ., Εναὶ ἁ, Βοιίοιον, Βϑαβα, 
ΟἸ5.ι., Ηἰισἰ α) δ δὴ ἱπιρογαίϊγο, ἰπΐο {80 σϑϑὶ 
ἱτωροζαῖίνο Ἢ3, ῬΑΤΕΠΥ τηδκίηρ ἰμ9 Ββυδδιδηξνθ 

ἝΞ Ἰηἴο ἴδ6 Ῥαγεϊοὶ ΡῚ9 ὙῸ (θὲ Ἐοδβαὶ, ΟἸ8Ἀ., 
Ηυρτοϊα), το ἰ8 ᾿κοννΐθο τοίοττοὰ ἰ9 ὉΥ θοῖὴθ 
ὙὯὃο0 ζοϊ] ον ἢ δθὴ80 (ϑερί., βϑγιδοῖ., Ῥοιΐ, 
ΟἸδυ88). [ὁ ἰδ ἐβοῃ βαϊὰ οὗ αοά: δοεὶ ἰονγασὰθ 
ὑπ διδιυρίηρ (πὶ ἴδ, ἱγδιρὶρ ἀΡου τΠ 61), 
ὙὯΟ ἀθαῖσγο β'!7ὸ}; βοδίίον 6 ρϑοόρὶς ῆὴο ἀδβὶγθ 
νῶν. Τῆθδ0 ΘΏΔΏΖΟΒ ΔΙ’Θ, ΒΟΤΘΥ͂ΘΥ, ρᾳΓΟ 60ῃ- 
ἡοοίατοδ, δ᾽ μοῦκΙ, 88. 8 ψΒοΪθ, δίθοο, τὶ 1896 
θχοορίϊοι οὗὨ ὁη9 σοηβομϑηϊῖ, ἐπ 6 Ὁ ΟΠῪΥ δἴδοοί (Π6 
γον 6Ἶ8, ἰΠΟΥ͂ ΔΓΘ ΘΑ δίου δῃὰ τοῦθ ἰὰ βοοοτγάλῃσθ 
αὶ (09 οοπίοχὶ ἰπδ ἰο ομδῆρο ΘΠ ἰπίο 
Ὁ9Π5, (δαὶ 15, δάσια {με δοῖγοβ (Ηἰ σὶκ). ῸΡ 
αἰ βουσὶ ποθ, ρΟΥθΘΡ8 ΘΥΘῚ ΙΏΘΏ, ΘΔ} ἰο 
δάοτγη ἐπουχδοῖνοβ τ 1} βίσί σ οὗ χοϊὰ δηὰ εἱἶνον 
σοΐηβ, ᾿ἰϊεονν 86 τὶ ποΒ6- τίη 8, γοῖ δυοὰ ἃ ἀθ6- 
οοτϑιΐου τίνι γνίθοοβ Οὐ ἰπὴρ8 οὗ δίϊνου 'ἰ8 ποῖ 
Κηοτη ἰο Ὀ6 ομαγδλοίου διὶο οὐ τ πδιΐοηβ τοζοσεο 
ἰο, ἐγϑῃ ἰζ τ βιιοι]ὰ οὐθυϊοοῖκ (ἢ ἐμ ργορ σοι 
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οὔ μα ἀοϑὶ κηδίΐοη ἴον ἰδ ῬΘΟρ]6ε8Β δηῃἃ ῥυΐποθϑ 
ἦαδι οΒαγαοίοτι θὰ 8.5 δῃϊπιαΪδ. 
ον. 81. ΜΜαμκιηδῖϑθβ 581} οοσῶθ οὔἂϊ οὗ 

Βεγρῖ.--- Τὴ. Ὀ3ΟΣΓ ἔχου ψῖοσ [86 Μίδοοα- 
0668 οἱδἰπηοὰ ὑπ 9 πδῃιθ οὐ Αβιθοθθδβ δ8ΓΘ δρῃᾶ- 
ΤΟΉΟΥ ἰμ6 »εγίϊωδίγεδ, ἴῃ ἰἰἸυδίγίουθ. ΤῸ 
508] ἀοτί ναι οη5 ἔγοια 86 ΑΥ̓ΔΌΪΟ ἀῦὸ υπ θη Ὁ]0 
(Ρ]οἰθοθ ον ἴῃ Ὠ 6} 1286 88 σοι θη τ Υ). ΤῈ6 τηθδῃ- 
ἴῃς: δουτγίοτα (Βδιίσι6 Ὁ) 15 ππβαῖθ, δ ἃ 88 Ἰἰ019 
ῬΓΟΡΓΊΕΙΥ; ἐμαὶ οὗἩ 6] ἀογ8 (ϑορί., γα ὶς., Ασα.) 
ἰ6 πιίθουϊ οἰγπιοϊορίδαὶ βυαρροτῖ; (δαὶ οὔ [86 
ΟἸδϑιομ 88 83 ἢ 6 ἱῃ Βα Δ η 8 οὗἩὨ ὑμ9 Εχγρίΐδη 
Ῥτονῖποθ οὗ Αδβιιυπιπιῖπι ((. Η. Μ|168.}) 18 νὶτπουΐ 
ἰδιοτ σα) 4815 ΟΥ̓ οσσαϑίοῃ : ἰμδὺ οὗὨ ἴαϊ, (μδὺ 18, 
τίοδ, δίγοῃζ, αἰδιϊησαϊδεὰ (Ηαρί.) 18 Ῥοββ1}]9. 
ἴῃ δοοογάδποα ψίὶι ἢ (ὴ6 50080 δῃά σδοηίοχὶ {{Ἰ6Ὺ 
δῖο ἰῃ0 πιαρηδίοθ (Ομα]ά., ΒΔΌΪ8).---ΟἼΒ8 
8}81}} δοηδ ἕοσι ἢ δρϑοϑάϊ!γ δὶ Ββαηδδβ ἴο 
Θοᾶ.---Οὐυϑι, ἰμαὶ ἰ6 δι ἰορία, τὴ ΕχΥΡὺ 88 
ἴῃ 15. χῖν. 14, 18 Βοῦθ υϑοὰ δ8 86 παὴθ οἵ ἰἢ9 
Ἰοπὰ υὸὰῖϊἢ ἐμ ὸ ἤδη. ἔογ, δηἃ 8 οοηποοίοὰ ψἱϊὰ 
γξακιδκο ἰο σαπ; Ὀυϊ ἰϊ 18 ἐπηπιθα Δ 6} ὑσοαιθά 

86 [06 πϑδιθ οὗ ἰῃ9 ροορῖὶα ὉΥ͂ 18:0 πιᾶ80. βυδὶχ ἴῃ 
Υ, δρρδγϑῃι ! Ὀθσϑυδθ ἰδ “« Βδηάθ᾽᾽ 8.6 τρθῃ- 

εἐἰοηοὰ. Ααοογαϊηκῖν ἰὰ 8 {π᾿ 1958 ὨΘΟΘΒΒΒΤΥ ἰο 
ομθηβθ με σεδϊηρ ἱπίο ὑἼΝ, δ σπαίδαρσο φεῆ. 

(7ὁγ. υἱἱϊ. δ; Φοῦ χχχῖχσχ. 8, 16) οσοὺν 88 Ὑὸ}} 88 
ἐπαίίασα πεπι. (Ῥ6. ᾿χ!ϊ. 4ὴ.- Απὰ βίῃοθ 88 νγ0]] 
ἐμ σοηϊοχὶ 85 [9 ΟΧρυ 5810}. “ἸἼΔΚΟ ἴἢ6 δηὰβ 
ΣΆ "ἢ διὸ Ὀθι06Ρ βαϊ(οα ἰο ἐδ οὔδογίπρ οἵ ἰτγὶ Ὀαὶθ 
(δὴ ἰο 8:6 ΠΩΣ ὉΡ οὗὁἨ (9 παπάβ ἰπ Ῥσγδγογ, 
Ἴδβοτο 8 Ὡ0 Οσσαβίου ἴῸΓ σἰδηχίης ἰδ9 τοβδαϊῃς 
ἴδιο Ὁ (ΗΠἰΣἰς), πὶ Οὐάον (0 μοὶ (86 Ἰδίνον 
1άθα. 

[διν. ΧΙ. ον. 82. Το Ηἴΐπ, σἘΒὸ ἄσίνϑα 
δἴους ἰδ ἴ.6 ὑσχέσλθναιὶ Ἀθανθῃ οὗ θαν 88. 
---ο! 286}: “Τὴ ῬΒα]ηλδὺ βίϑη 8 8580 δη γον 
ἧπ (6 τοϊ δὲ οὗ (8 βηᾺ] οἴου (δαὶ δοαιίης 
δίους ἰπ δ δΌοΟΥΘ 4}} ἰμ9 Κίηράοτῃμβ οὗὨ (δ 
ποι], 6 66118 ἀροῦ ἔπη ἰο ργδὶβο ἐμ αοἀ οἴ 

ἴογδεὶ. 35 σοπποοὶβ ἰἰ86}} πιὰ ἐμ συ] ης 
ἰάοα οὔ Ὑὥ. Ὑπὸ βοανσθῃ οὗ βδδνβηβ, θουΐ. χ. 
14, τὸ ἀεδὶῃδίοα ὉΥ ὉἽΡ 68 ρτΐτλουδὶ (ροτμαρ8 
85 δοοουήϊΐηρ ἰ0 ὑμοὶν οτἱ βίῃ σϑδοβίης ουἱ ΓᾺΓ 
ΔΌΟΥΘ ἰῃ9 ὨΘΑΥΘΏΒ οὗ 86 ΘαΥ ΠΥ νογὶὰ οἵ ἰἰϊ9 
"ἃ δηὰ 4: ἀλγϑ οὗ ογϑδιίΐου); αοἀἂ ἀτίνοα δἱοης 
ἴῃ 186 τὶ ἰ εἶν ἈΘΘΥΘΏΒ οὔ ἰιοαυθηδ, οι. χχχὶϊὶ. 
20, κ'ποθ Ηδς ὈΥ τα6 85 οὗ (80 ΘΒ οσανίηι, "8. χυ]ὶὶ. 
10 οχιεηδ 18 οἰ ΘΟΥ ἰο 411 Ρ]84668 οὗ ἐδΐ8 ἰῃ- 
δία ἀϊδίδποθ δῃά δμοΐριιὶ."-- 9006 Η δου ᾶκ 
τΊϊῖ ἘΠ. νοΐοο, [86 τοϊβ ΐν νοΐοο.---Ηυρΐῦ,, 
θε  σβοῖ, δέ αἰ., τοχαγὰ (Π6 πιΐχίγ τοΐδθ 88 ἰπ 
Δρροβί(ἰου τὶ Ηἰ5 τοῖὶςθ, δηὰ εἰιϊ8 βϑβϑιδ Ὀσθδί, 
Ἀίεδπα, ΒΟΨΘΥ͂ΘΡ, Μου]ὰ τα ῖζθ {1010 ταὶ γ τοΐθθ 
8ο οὐ͵οεοὶ δηὰ ἰγδηδίαίθ ἰυ8: ἢ ᾿ρᾶῖκοθ ἃ 
ΒΚ τοΐσο ἰο δουπὰ εοὐλληϊθ υοΐοο, ΤῸ ΐ8 
που] ὉΘ τότ ᾿ἰἴογαὶ, Ὀαὺ δοιαὶ ἰδυί(οϊοςὶ- 
ἐ2]. --α. Α. Β.] 

ϑιν. ΧΤῚ, ἴνοσ. 84. Αδοτιίθο βίσοη μι ἴο 
Θοὰά. ---Πε! ΠἰΣ8οι: “Οἶτο Ὀδοῖς ἰο Ηΐαι ἰὰ 80- 
Κοοπὶοαρηαμί δῃ ἃ ργαἶβο (9 οπιπἰροίεθμοθ τ οὶ 
ἤε Βδ8 δπὰ ργζοτεβ. Ηἱϊβ βίουυ γΌ}68 ΟΥ̓ΘΡ [ϑγδοὶ 
85 [5 ἀϑίβῃοθ δηᾷ οοπβάϑθῃησοο. Ηΐβ ροῦγεγ, ἢοτ- 
ΕΥ̓ΘΡ, ΘΙ ΌΥΔΘ68Β Α}Ϊ ογοδιθὰ (ἷη ρα, ποῖ ΟἿΪΥ ἰἢθ 
δα, αὐ αἷδο {π6 ἷσηοβὲὶ γοχίοηδ οὗὁὨἩ ἰὃ9 68- 
τοῦ, 79 Ἰεϊη χάοτῃ οὗ ργϑοθ σουθαὶβ [86 Π187681γὮ 
δηὰ ΕἸΣ οὗ Ηἰδ8 τεἀοιιρίῖνο ποσὶ (ΕΡΒ. 1. 6), 

{89 Κίηράοαι οὗ παίατο Ηἰδ 8}1- Ῥσόυδὶθπὶ ουμηΐρο- 
[6π00.᾽--Ο. Α. Β. 

γεν. 8ὅ. Εἰ'ΘΑΣΙΠ] αὲὶ Του, Θοα ἔσο ΤΏΥ 
ΒΟΙΥ͂ ΡΪ6068.--- ΜΙ οϑὲ δῃοΐϊθηϊ σουβϑίοῃβ δῃ4 τΩΔΗΥ͂ 
οοαά, Βανθ 86 δίῃρυϊαγ: αὶ (16 Ῥ] ταὶ 18. σοΥ- 
ἰδ δηὰ, ἰ8 ποῖ σοὶ πϑοὰ Ῥοοίΐο8}}}ὺ (Ηυρ.), 
αὶ οἰ 6 Ὀθσδυδθ ἐϊ9 ομ0 ΒΒ ΠΟΙ ὨΔΕΥ͂ οτητασοὰ 
8. ὨΌΠΠΌΟΡ οὗ ΠΟΙΥ͂ Ρΐἷδσθ8, Φογ. Ἰῖ. δ] ; Αἴωμοβ Υἱὶ. 
9 (πιοϑβί ἰῃπίθῦρβ.), οὐ Ὀθόδιι8δθ (ἢ 8 σϑίοσθησθ 6 γ0 
8 δἰ {Π0 Βδῖηθ ἰΐτηὴθ 0 ΘΑΓΓΔΥ δηὰ ΒΟΔΥΘΕΙΥ 
βδῃοίῃ το (Η:ἰΣὶς). 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. ΤΙ ἐΐπιεβ τ] οἢ (πτϑαΐθη ἄϑηροσς ἐο ἐδ Ρ60- 
Ρὶο οὗ αἀοά, ποιϊμίηρς Ὀοιίον σαη Ὀ6 ἄοπο ἐμϑῆ ἰοὸ 
68}} ροὺ {16 ΒΘΑΥΘΕΪ Κίηρς ἱπρὶοτίηρς ΠΣ ἰπ- 
ἐεηέγ ποῦ ἔπ δελαζ 97 Ηΐ ροορίε. ον τὸ στ βίπα 
ἊΡ οὗὨ ἰμ6 ΑἸ ΠΥ 8 οοπηοοίοά ψῖι ἰὴ α6- 
δίγιμοίίοη 97 (λ6 Ῥοισενῦ 977 ἐλεὶτ ἐπεηνίεα, τ ὯῸ ἂτὸ υἢ- 
80]6 (0 Τοδβὶβὶ Ηΐπλ, δπὰ τὶ (μ9 γοοίοίησ οΓ ἐλε 
»Ῥίοια ἔπ ἕλε ἀδδωγαποθ 0 υἱοίογψ. ““ΤὨΪΒ 8 {9 
Βπ| οὗ ὑμ6 πιδίίοῦ: δ᾽ βου αοά ἰβ αυἰοὶ (ὉΓΥ δ 
ἰὴ ὙΠ||86 (πὸ πηροαγ στο γ δηὰ τὶ ον 
ΔΙΪος ἐμθ9 ΘΒαγος, γε Ηθ Βπ8}}} γτἱϑο8 ὉΡ ἰὸ 
ΔΥΘΏΒῸ ἰδ, δα ὈΘΙ ΘΥΘΓΒ ἢὮΔΥθ ῥγχοίθοίϊοα ομου σα 
ἰὼ Ηἰβ Βοὶρ, σθπ ομοθ Ηθ δἰσγοίσμοϑθ ζογί ἢ Ηἰἶ8 
παπὰ δραϊπϑὶ 16 ὑηροάϊγ " (Οαϊνη). Ταΐθ 18 
86 “τοδί (πθῆ9 ἩΙΟ 15 γορθαίοα αραΐϊη δπά 
δρδὶπ δηὰ ἴῃ ΘΟὨΒ ΔΉ ΠΟῪ ἔδδίυγοβ ἴῃ {ἰ10 δ ἷ8- 
ἰοΥῪ οὗ πο Κίπράοπι οὗ αοἀ οα φατε] πη 1} δ: }}γ 
(80 δύ ἡυρηηδηῖ ἰδ ἰζο8 ὉΡ ἱπίο ἐιβοὶ 41} (ἢ 9 
Ῥτγονίουβ ᾿υάφσηιοηίδ οὗ ἀοἀ δῃὰ οΘοτηρίοῖθ8 ἐμ οπλ᾽" 
(Τ ΒοΟΙ 061). 

2. αοἀ ἄφοϊατοθ ὮῪ “ΠῚ 8 παπιόβ ποὺ ΟΥΪΥ ΠΟῪ ἢθ 
σουἹὰ Ὀ6 παπιεὰ δη δἀἀγθαβοὰ Ὀγ ἤδη, νυ Ηδ8 
1 κου ἶ8θ τουθϑαὶβ 'ῃ ἴποπὶ Η 8 δεδεηίίαὶ παίωτα, δοὰ 
Ηδ σομῆγπιϑ (0.6 ἔτι οὗ (8. γουοϊδίϊοι ὉΥ 607- 
φεδροπαϊδησ αοίδ, ὈΥ͂ ΜὨϊοδ (μ9 ῬΘΌΘΙ]ΠΪοαΒ 8.0 
)υαάροά δηάὰ ἰοτγοά, τη 1}8ὲ ἴδ 6 οὈοαϊοηὶ δηὰ 
Θοὐ-ἔϑατγίης τὸ ἀοἰγογοὰ ἤγοῦι ἐμ οἷν σα ΒΟΥ δηιὶ 
οοτηΐογοα ἱὰ Ποῖ ποοοϑδὶ (65. ἸΤμογοίογο 8 
ὩδΙΩΘ οὗ αοἀ ἴ5 (0 ἰδ ρίουβ αἱ (6 Βατῃηθ {ἰπγ6 {19 
ΤΩ 808 οὗ (Βαηϊς Ὁ] αὐογαίίοπ πὰ ᾿ηνοσαίίου, δηὰ 
{110 οοοαϑίοῦ οὗ βίγοηρι οηΐης (Ποῖ ΓΔ 11} ἴὸὼΓ (ἢ 9 
ὁογοῦθϑ γεπιεηιῦγαποε οὗ (με οοπιΐογιϊπρ δηὰ ἴδασ- 
ἴα] φονογηπι πὶ οὗἩἨ Οοἀ ἴῃ ἰϑίοσυ, δβρβαίαγ ἱπ 
ευϊάϊης Ηἰ8 ρΡεορΐο {πγοιρὶι 8 Βοβιῖο ποσὶ. 

8. ΑἸιδουχσὰ οὐ εοπαεδοεπας ἔγοια Ηΐ8. [ι68- 
ΥΘΏΪΝΥ ἰβτοηθ ἰο ΗΒ ρϑορὶθ ἴη ἐμοὶν ρἱϊχτίπιαμθ 
οὐ δασύ δηά ἰδεῖν πδηδοτίηρ (ρου (δ 6 νιῖ]- 
ἀοσμ688 δηα ὈδΟΟΙΠ.68 {πο Γ ἰἸοδοῦ δηὰ Ῥγοίθοι ΟΡ 
ἷῃ ρεγδοηαὶ πεαγηπέδε, γοῖ ΗΘ ἀο65 ποῖ ͵οβο Ηΐβ 
2 υϊπα ροιδεν απὰ σίοτγψ. Οἱ ἴμο σοπίγαγυ, Ηθ 
ῬΑΓΠῪ ππδ 68 ἔμβοπὶ ἀποιρῆ 8δηὰ ΡΑΥΟΥ͂ ΓΟΠΔΘΥΒ 
1. 6πὶ 6εεἰΐνα 'πκ ὈθδΒαΙῖ οΥ̓ Ηἰβ οοηρτοραίϊου. 
Απὰ Ηδ 88 ποὶ ΟὨΥ ἀοπο {8158 ὁποῦ ἴῃ μαϑδίηφ ὃΐ 
οὐ 5΄᾽΄ αὶ δηὰ ἴῃ δοπῃβοίίου τὶ ἐπα τηλγοῦ οὗ 
(6 [Ιδγϑδο]}1ὁ58 ἰβγουσὰ (6 τ ]]οτηοθθ, {ἢ 
ΑἸαι σιν αἀοαὰ πουϊὰ. ανὸ 8)ὴ αὐτάϊπησ αἰιοοὶ ἐΐης 
δος Ηἰβ ρεορῖς οἡ δατγίὰ, Εχ. χχν. 8; χχὶχ. 42. 
Εον {μὲθ ρυγροβο Ηο πιλϊηἰεἴηβ (ἢ6 σονοηδηῖ γ- 
Ἰαϊου ϑποτοά ἰηΐο νι 18γδοὸὶ οὐ ἤἶι. διπαὶ δυὰ 
ΤΟΥ͂ΘΔ]8 ΗἰΒ 2 ιυΐποσίοτψ νι ἰς ἢ 9 νου] βίη κἰν (9 
ΒΑΙΏ6, ΤΠ 6η Ηθ 88 Αἴπρ ο" ]σταεῖ ἀπὰ Ηἰδ Ρ6ορ]ςο᾽ 5 
Ῥτγοίϑοιϊοῦ δῃὰ Ὀθη οἴ ΘΙ ΟΥ 688 Ὁ}18}} 8 Η 8 (Ὦτοη 6 οἢ 
Με. Ζίοπ, νι σιν Βα πνὉ]6 Μ111 ΗΘ, 68 ([μ6 σὰ το ἡ 
δοοθρῖβ ὑπ Ροοῦ δηῃά δχδὶὶβ εἰν Ὠυπιθ]θ ἰῃ ἔγθο 
ἄτϑοο, ὴ8 8βοἰθοῖ δ 38 Η 8 ὑυ}ὶ0Ά) διὰ ευὐπιθοὶ ἰοαῦ 
ἀεὶ ισ-ρίασα, Θχαϊιοὰ 1ὰ ὡῦονθ 81} 1μ9 ἸοΙΥ 
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τηοποΐδῖη8 δηὰ νου Ῥ68Κ8 88 {9 οπῖν ἐγια 
“πομηίαϊπ ὁ αοα, δὰ τηΔάθ ἰὐ ἐμ σοηίγο οὗ Η 8 
ἀιδίοτῖοαξ τευείαίοπ ἰο ἐλ τσογία 8.5 ννγ0}} Δ8 ΗΒ αἰΐ- 
εοπφμετγίησ 1) ιυῖπο δουεγοῖσηίῳ τν Μ|]ο. ἱν. 1.8; 
18. ἴἰ. 11 βᾳ.}), βίῃηδθθ παίατγαὶ δαἀγδπίαροθ πιῦϑί 
γίο]ὰ ἰο 186 σύ οΥΓ στασδ, 85 Ὑ61}] δ8 που] 
ῬΟΤΟΥ (0 ἰδ οπιπίροίεποο οὗ αοἀ, (89 ΟὨΙΥ͂ δονθ- 
γοΐσῃ δηὰ [οτὰ. 

4, ΑΒ ἀοἀ δ89 ἀΥδ ΤΏ ῬΘΥΒΟΏΔΙΪΥ πἰρὴ ἰο Η18 
ῬΘΟΡΪΘ οὐ ϑδἰπαὶ, σι βουῦ οἰ γί ἃν Ηἰδ ΒΟΔΥΘΏΪΥ 
ΕἾΟΥΥ οὐ Ὀίνίμθ οπιηϊροίθποθ, βΒὸ Ηθ [85 δρζαδαΐῃ 
δεοοηἀρὰ ἰο 89 λείσλία οὗ λεαῦεη πὶϊπουὶ τ ῖ.}- 
ἀγανίηρς Ηΐβ ργθβϑθησο οὗ ὈΪοββίης δηὰ ρῥσγοίθοί 
ἤτοι Ηἰἷ ρϑορὶθ. 78 Ἰαΐίοῦ ἰδ, ου {89 οὴθΘ 
Βἰἀ6, ΟὨΪΥ δ πιδοϊιοαϊν ΒΒο ἰπ {Π6 ΟἹΪὰ Τοδίδ- 
τοῦ, δη οἢ ἰδ ΟὐΠῸΡ β'4θ τηράϊαιοθα ὮΥ͂ ,0γηι 
9 ὡογελίὶρ᾿ ἈΘΏσΘ ΔΠΟΙΠΟΡ αεδοεπέ πα αἀδορηδίοη 
8 πα ἰβρθηβαῦ]θ, Μϊοὰ 8 1 Ἰκονν 89 ῬΥοταϊβϑά, 
Ὀοϊϊονοὰ πῃ, Βοροά ἴον, δπὰ ἱπιρϊογοά. ΗονθΥΟΥ, 
ἯΘ οδΔῇ (γ800 Ψ Πδὺ 18 γοΐοσγϑὰ (0 ΠΟΥΘ; ὨΒΙΏΘΙΥ͂, 
ἐπαὶ 411} (80 τγαγβ οὗ αΟοάἁ, Ηἶϑ σοτιΐηρ δηὰ ρσοίΐηκ, 
Ηΐδ ἀοϑοθηΐ δπὰ δϑοϑηβίοῃ, δογὰ ἰο Ηΐβ Ῥθορ]6, 
δηά ἱπσοῦρσ ἰμθὰ ἰο {86 του], σοί 9. αἀεἶϊΐοοτ- 
πο διὰ σύ οΓ διεδεῖησ. Μογϑοόγυορ, τὶτ ἢ το- 
δροοῦ ἰο ἀοὰ ΗἸπιβοϊ, ΠΟΥ ἌΡΡΘΩΡ 88 δίερϑ οὗ 
υἱοίοτν δπἃ 88 πιαγολεδ οὗ ἐγίμηιρῆ, ὮΟΒΘ ΒΡΟΪ]8 
Ηο υδ868 88 νγγ6}} ἴὸ᾽ (9 δαϊσαξίοῃ οὗὨ ἰμ0 τον] ἃ 88 
ἴον Ηΐθ οὐσιι σίοτῳ. 

ὅ. ΤῊ δοίβ οὗ αοἀ ἴῃ [8.891] (δυ5 ραΐῃ, ὁπ (89 
006 δἷα6, ἃ ὠπϊσεγεαΐ λἱδίοτιοαϊ, δα, οα ἐμ6 οἰ ΒΟΥ, 
8 »γορλείίοαἱ οματδοίορ. ἴπ ἐπὸ ἔγβὶ γοβροϑοῖ, ἰΐ 
δἐθ Βονῃ ἐμαὶ (86 αοἀ οΥ̓͂ Ιἰϑιογὶοαὶϊ γογυοϊδιΐοη 
885 [89 Τεδὶ ᾽ν ΡΟΤΘΡ δηἃ ἀθβοσυοδ 411 δὰο- 
Ταίίοη, ἰμαὺ 18 ἰο δαυ, ὑμβαὺ σΦϑβονδ 6 ΕἸΟΒΐτη, 
διὰ 48 δσ 848 ΜΠ ὦ αἰιροϊϊίησ ἐπ ἤεαῦεθ απὰ οἡ 
εαγί. ἴῃ (δ9 Ἰαίίοῦ τοβροοῖ, ἰΐ ἐδ βονγῃ ἐπδὲ 
ΘΥΟΣΥ͂ ΥἹΟΙΟΥΥ͂ ΟΥ̓͂ ἴδγδοὶ ΟΥ̓́ΔΡ ποδί ]]9 Ῥ6ΟΡ]08 
ἀδϊποὰ ὈΥ υπαουδίθα 86 1]Ρ ἥγοπι Θοὰ ἰδ 8 σϑαὶ 
αάναποῦ ἰοπατὰβ ἰδ 9 Θηα οὗ δργεαάϊηφ αὐτοαα ἐλε 
ἀιησάοπι οΓ αοα ονοῦ 811 ὑη9 ποῦ ἃ δηὰ οὗὨ 186 
τοσοχηϊ οι οὗ Ηἰβ σΊΟΥΥ διθοπρ Δ] πδιϊ δ. 

6. Ίθῃ ΠΟῪ αοἀ ποΐ ΟὨΪΥ͂ ἀσῖνοβ ὑἐδυπάοτῖηρ 
δῦουϊ ἴῃ (86 Ὠθανθηβ, ΒΟΒΘ οὐ ρίῃ ἰβ Ὀδοὶς οἵ 
ἐδὸ Ὀορίὶ πηΐηκβ οὗ Βυμήδη Βἰβίουυ, Ὀὰΐ βοηαβ Του ἢ 
ἔγοτωο Ζιοῃ ἃ ἐεγγίδί6 ἡμασηιοηξ ροη ἰδ. 6 Θηθπιΐ68 
οὗ Ηἰ8 ΡῬθορ]9, ᾿ ΠΟΡΘΌΥ (89 τοὶρ εὐ ϊοβύ τ Ομ ΟὮ 685 
8΄ΙΘ ἀοδβίγογοθά, (δ 9 τηοϑδὺ ταῦ ϊκο παιΐοηθ δβοδῦ- 
ἰογοα, δηὰ υοἱωπίατῳ σὺ δ οΓ λοπιασα καϊποα ἔγνοια 
ἐδ|ὸ πιοοὶ ἀϊαπίϑηί ἰαη 8, νη}}}]8ὺ οἰδϑυσι ογο δοπιριῖ- 
δοτὰ ἰγίδωί 'ἴΒ τοτηονϑα δηά ὑῃ9 ἐγ ατα ρμδηΐ υἱοίου 
ΒΡ] 165 (89 τοῖν ὈΟΟΙΥ͂ Δ κθη ἔγοια ἴθ 6 Θοπαυογοὰ 
ἴο (0 σοοὰ οὗ Ηἰΐβ Ῥθορῖο, δὰ Ὀθδίουβ ὑροῦ 
1.ι6πλ υἱοίοτῳ ἀπά Ῥέασε ΔίιΟΥ ἐμ ΒΟΥΓΟῪ οὗ ἩΔΡΣ 
ἐμοὸπ ἰδ ἰ8 Ὀθοοπιΐηςς [0 ἐδο οοηρτοραίίου ἰο 
»ταΐδε ἴῃ ἐμοὶ ἀδϑεηιὀ 8 (186 ἀοἀ ἢ ο086 ζονθ ἢ- 
τοϑηΐ 18. 8.1 Οχϑ] θα ἰπ παίωγα δηὰ ἰδίου, ἴῃ 
4}} ὑπο ὺν ἐσου Ὁ}9 ἰο ἐεδύν ἐλεὶν 7ζαϊλ ἴῃ Ηϊπὶ τῆ 
αἰοντίδοθ Ηἰπ8ο] 7 ἴῃ Ηἰΐδβ Ῥθορ]θ ὮὉΥ Ηἷβ σγαδδ 88 
Ἧ6]1] 88 ΟΥ̓ Ηἰπ5 ροισεῦ, δα ἰ0 τ8 9 ἐποηιβοῖνοβ 
ΘΟ Βίδ ΠΥ πιοῦθ δη ἃ τη 00 ἢ 9 τοὐϊέπσ δὰ ἀρρτο- 
Ῥγίαί6 Ἰαϑιτυτηθηίβ οὗ βργοδάϊηρ δουί ἢ ὉΪ]65864 
οΡογαίΐουθ οὗ (80 }117]189 ΥὙἱἹοΟίΟΥΥ δηὰ ὑσὶ το ρΡ. 

ἨΟΜΙΙΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣΙ,. 

ΤῊο οπηΐροίεποε οὗ αοα ἷδ 88 ἀοείγαοιἑ γο δηὰ 
ἡ φοντῖὉ]6 ἰο Ηἰ8 ἐπέπιΐοδ 88 ΘΙ ρι] δηὰ οομοτιϊης 

ἰο ΗΙ5 7ηϊεπαε.----Τὴθ μπαπιὲς οὔ αοἀ σοτγγοϑροηὰ 
αἱ! ΗΒ ἀεί : Ὀοΐδ τη 8}}γὙ7 οχρίαΐη δπὰ οοη- 
ὥσια 010 διηοίβος διὰ ὑπο ἰχθῦς ροι αοαΒ 

Ὀοΐηρ.--«1ὴ Θοα Ἧΐ9 Ῥδ6ορῖθ ματθ ὑπὸ τοϊρδίϊοϑὲ 
Ῥτγοίεοίοτ, {8 ταοϑὲ Ἰονίης ρῥγουΐάεν, (8} 9 τηοβί σο- 
Ἰ8Ὁ1]9 σωΐάε.---αοἀ ποὶ ΟὨΪΥ͂ 885 Ηΐδ8 ἑλγοπθ ἴῃ 
Βοδύθῃ, Ὀθπὶ Ηθ αἰπσοῖν ΚΟΥ ἷ8Β6 ἴῃ {86 πκἰά δὶ οὗ 
ΗΪ8 βϑορὶϑ; αὶ ἔγοια δοίλ δϑαποίματίεα δ βοηὰβ 
ἴοτι  Ηἰ8 σγαοθ απαᾶ ἱχωίλ 88 Μ611 δ ΗἾδ ροῖσιγ 
απὰ σίονυ.---  Π οη Οὐ τοατομο8 ἤουί οὐἱἱλ Πὼ 
»Ῥεορίε, 1ῦ τλλῦ 6 δὶ ἔγϑί πο [89 τοίϊεγηδδα; Ὀὰϊ 
86 φοαὶ, {86 »γοπιΐδοα ἰαπα, ν1}} ΒΆΤΟΥ Ὀ6 Γοδοδμοὰ, 
-ἶνο βου] ποῖ ΟὨ]Υ͂ »γαν αοἀ ἰο δοῖηθ ἰο ουν 
861ρ, Ὀυΐ, οα 1.16 ὁπ βίάἀβ, φγέραγε ἰὰε τὡοᾶν (ον 
Ηΐμα, οὐ {86 οἶον 7οἰέοιν ΗΠ σωΐάαποε.--- ὨΘΊΒΟΣ 
αοὰ Μδ8 ἀεδοεπαεα ἴο (6 ΘΑΣΙΝ ΟΥ φοπὲ ω οἡ ἠϊσὴ 
δρδίῃ, 8]} 18 [07 Ηἰδ8 σίογψ δῃὰ οὰγ ροοά.--- ποα 
αοα ἰγὶαΠ ΡΒ ΟΥ̓ΟΡ 4]} Ηἰδ θῃϑίηιΐθβθ, Ηθ υ8δ68 (ῃ9 
Ὡροῖΐα οὗ Υἱοίοῦῦ ἴον {πὸ σοοα οὗ Ηΐβ Ρ60}]ὁ6.--- 
αοἀ οοπφμετα 8}1 {ῃ 6 ῬόΟνΤΟΓΒ οὗὨ 18:6 πον] ἴῃ οτὰ δ᾽ 
ἰο βργϑοδά δυτοδά ΜΠ }8 ἀἰησάοπι ἀπιοπς αἰΐ παίϊοπε. 
-- ΟΟἈΟἀ ποῖ οὨΪΥ σϑυϑαὶβ Ηἰ τ Βο] ποθ, Ὀυΐ δὲ ἀϊΐ- 
ογϑηὶ ἐΐπιεα δηὰ ἱῃ αἰ ογαπί, ρίασεε δὰ ἰπ τοϑην 
τοαψδ, Ὀυὺ ΔΙνγαΥΒ δη ἃ δον 8}}] 85 8:6 δαπιέ ἀοίῳ 
αοὰ.--αοα μο1ρ8 Ηἰδβ Ρ6ο0ρ]96 ἰπ τσαγ, δηὰ ᾿οδὰβ 
ἰο υἱείοτψ, Ὀαὶ Ηΐβ ΡΌΓΡΟΒΟ 18 »εαςδ6.---Ἴἰ τηϑιίογθ 
Ὡού ΒΟΥ͂Ν ΤΩΔΗΥ͂ 7 ἰεηε ΜΘ θάγα δηὰ Ὑδαὶ εαγίλὶψῳ 
ΤΩΘΔἢΒ Ὑ ῬΟΒΒ688, αὶ ἐμδὺ αοαὐ ἐς εὐἱ(ὴ ιι8.---Η 9 
0 ἄοοθθ ποὺ συοἰιηίατὶϊν διδιαηὶξ ἈΪΤΒΟ ΙΓ ἴο (ἢ9 
ἐτϑοϊουβ αοὐ νν1}] θ6 σομρ6]]θὰ ἰο βαδιυϊὶ ὈΥ 89 
ῬΟΤΟΡ οὗ πὸ ΑἸπιϊὨ γ.---ΝΟ οὴθ σδὴ ἀέπαεῦ 
αοὐ᾽ ΒΒ γδγβ δηὰ νῖ}}. Ηὺ Κπονβ δοῦν ἰ0 ἐαγτν 
ομΐ ΗΒ Ἡὶ}} δὰ δἰίαΐα (6 επὰ 97 τὲ ισαν8.--Ὁ 
Βἰηδὶ ἀπὰ Ζίοπ δγὸ ὑμ9 ππουπίαΐπε οἵ αοἀ 88 [δγϑδεὶ 
8 ὑπ0 ρεορῖε οἵ αοά, ποὺ ομ δοσουπὶ οὗ παίμγαξ 
δάἀνβηίαχζοθ, Ὀπὶ ἐμ 9 αἰνὴπο οἰδοίίοη οὗ φταςε.--- 9 
“ωϊτεεὶ ρίασεδ οα θατίϊ ἀγὸ τογο ἀοα ἄγαν πδαΡ 
180 τον] ἴῖ092ν ἰΐϊ βαϊνδίϊοη δ οἢοΐϊσοδβί λουγέ 
[8089 ἴπ τοι αοἀ οοτοτηῦσμοδ τὶ Η͵8 Ῥ60ρ]6; 
186 τοδὶ ῥτεοίουϑ αδϑεηεδίιδα ἰπ 086 πὰ ὙΒῖοὰ ἰδ0 
Ἰμγ ἀθθὰ8 οὗ αοἀ δΓο οοἰοὈτγαιθα. 

ΒΤΑΒΚα: Θοὰ γχοχζαγὰβ ἰμ9 ϑποιηΐοβ οὗ ἐδ 
ΟΒΌΤΟΙΒ 88 ΗΘ ΟὟ ΘΏΘΙΪΘΒ; ἐμογοΐυγο ἱζ ΓΠ6Υ 
σοπλίπιο ἰῃ (Π6}} τ ιοκοάμοδθδ, υἱοῦ στυΐὰ δηᾶ 
οὐου δϑιΐης ΓΘ Ὁ] αὐγαὶζ (ἢ 6ῃι.---Ἴ πο αοὰ 
Θθρουδοδ (9 οα} 86 οἵ Ηΐ8 ῬΘΟΡΪθ, πδίυγο σηαϑὲ 
ἰγοι Ὁ]6 δπα πι6]1.---Τὴο τοῦ], νι ποσὶ ὑπ 6 κο8- 
Ρ6], που]Ἱὰ Ὀθ 8 οί 61} ἴὰ τ ϑῖοθ (86 το ΒΟΥ 8 9 
ψο]α Ἰδαησυϊδα ; Ὀυὺ ὈΥ (Π6 σοβροὶ 1 Ὀδοοιμ68 8 
Ῥδιδαΐβο ἕο (89 ῥ᾽ βδβϑδηὶ ἀν] ηρ οὗ Ὀ6] οΥ ΓΒ 
δηὰ [Π0 δίγοῃς, τού βῃιθηὶΐ οὗ (086 8 ΒΌΠΡΟΡ 

Ἰ εἵλου ζσγδο9.---Τὸ ἀλγ, {π6 Ὀυγάοῃ, (16 Β6ΙΡ δυὰ 
89 Ῥγαΐβθ ἀθρεπὰ ὁπ ὕροῖ βηοί 6 }.---ΑἸ Βουχὰ 
6 ζ08Ρ6] ἱβ Ῥτοοίαϊ πηθα ὈΥ ταῖς τὰοῃ, ἰΐ 85 8 
Ὀινίπθ Ῥον Ὁ Ὁ.--ϑρτοδὰ δυγοδὰ ἰδ φίουυ οἵ 
Ογῖβυ Β Ῥόονοῦ ΨΒΏΘΓΘΟΥΘΙ γοῦ 68}.--ΑἘΝ Ὁ: ΝῸ 
τηδὴ δὴ ἰπάον ἰὺ Ὀοοδυπθ ἰΐ ἰ8 Θοα᾽Β στοσῖ, 
Θοά᾽Β Ῥογγοῦ δῃὰ βδἰγοηρῖι, Θοα᾽ 5 δεσδηροιηθηὶ 
δηὰ σοϊμμμδηά.--ἘΚΝΒΟΗΚΕΙ,: [Ὁ ἰ8 ἱηροβϑὶ Ὁ ]9 
{πδι (0 Οδν βία Ομυτοι βου] ῬοΥΪΘἢ ; [0 
αοἀ ἰδ ποὲ ΟὨΪ ἃ ραρεὺ ἴῃ ἱἰϊ, Ὀυὶ Ηθ ἂνε}}5 
ἰθογοΐῃ ΌγΟΥΟΡ 88 ὑπὸ δοβί.--- ΒΑΙΗΙΧΟΕΕ: 109 
πϑίϊ 008 6Δηῃ 860 Θ06᾽ 5 ρΊΟΥΥ ἰῃ 5γ86ὶ], ΗἾΒ ῬΡΟῪΟΡ 
ἴῃ ἰ06 δτιλαϊηθηί, Ὀυΐ ὑπ Υ ΤΩΔΥ ταϊδίακο (ἢ9 
Ῥτγοδομίηρ.- -ΒουῦσοΚ: 5180] 8 ἐμ 8 βοθῦθ οὗ 
ἱνίμο γογοϊδίϊοη δηὰ (μ6 Ῥϑορὶθ ἔγομι ὑοπι 
αοὐ᾽β βαϊγδιίΐου ἰ8β ἰο οοπῖθ ὉΡΟῺ 8}} οἰ 6 ΓΒ. -- 
ΟὝΕΒΝΤΗΞΚΕ: Ζίου ἰδ (9 Κίηρχάαοιῃ οὗ Θοά; κα] 
ΟἴΒΘΓΒ, ούθ (6 τα ὐοβι, δγ 6 ὑοῦ Κρ ἀοπὶ8 
δηὰ ττϑὲ ἀθΟΆγ.---ὨὈΙΚΡΈΙΟΗ: Ὑαοα ἰδ ἴο Ὁθ 
Ρταϊβθὰ 88 (80 ἀδβίγογου οἵ 80 υπροὰ]ν δῃὰ ἐδ9 
ἀοϊίγογον οὗ Ηἰἶδ8 ρϑορὶθ; Ηο 18 0 αοὰἀ νῖιο ν|:}} 
εἰοτὶ γ Ηϊωδο] ἢ ἴῃ ὑμ9 Θπίῖτο σϑοθ οὗ Σηλῃ. 
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[Ματτ. ΗΈΝΕΥ: ΤΠοθθ 0 ρῸ οἢ 85ι1]}} ἰῃ ἐμ Ὁ 
ἰγεδρᾶ5568 δηὰ μαΐθ ἰ0Ὸ Ὀ6 τοϊοσι θὰ Θοὰ 1Ἰο00.Κ8 
ὌΡΟΠ 88 ΗῚ58 ϑῃθτηΐθθ δῃα Ν]]] ἐγϑαὺ ἔμ ϑτὴ δοσογά- 
ἴηρὶγ.---ῬΌΡ]16 τηϑγοΐθβ, τ ίο γ͵Θ ΟΪΏΓΥ 58 Γ6 
ἴῃ, ο8]}] ῖἴὸ0ΥὉἡὁἁ ρυθ]ὶο ἐμδηκβαίνίηρμα, ποῖ 8]} 
βου ᾿οὶῃ ἰῃ.---ΝΟΡ ἰβ ΔΩΥ δἰισϊθαίς οὗἨ Θοὰ 
ποτ ἀγοδα } ἰο βίπποῦβ ἰμδη Ηἷΐδ ΠΟ] Π688.--- 
ΒΑΒΝΕΒ: ΝοιδΐηΣ ΠΙΟΤῸ ΟἸΘΑΥΪΥ ΙΏΔΥΚΒ ἰΠ6 Ὧ6- 
αἰχηὶγ δηὰ ἰμ9 πίβϑάομῃ οὗ αοἂ ἰμδὴ {89 8.- 
ταηξοιηθηῦ ὈΥ τ ΠΙΘἢ τηθῃ, ἰπβίοδὰ οὗ Ὀοϊης 8βοὶΐ- 
ἰΔΡῚ ἩΔΏΘΘΓΟΙΒ οὐ (μ6 ἴδοο οὗ (86 θαι, ψἱν ἢ 
ποι δίπρ ἴο Ὀϊηὰ (μ61ὰ ἴῃ Βγταραίδγ, ἴῃ ἴοτο, δηὰ 
ἴα ἰπίογοϑὶ ἰοὸ θϑδ ἢ}; ΟἰΘΡ, δἃγ6 ρτουροά ἐοχθίμο Ὁ 
ἴῃ δι} 168.---ΡΕΒΟΥΝΕ: 60α ΒΒ. ὈΟΙὴ {πΠ6 ἰονίης 
Ταιλὲρ δὰ (μ6 τἱζιυίοουβ ὕμάσε; καηὰ {δ 6 ΒΟΥ ΟΥΔ] 
6115968 οὗ {86 Ἰοπο νυ, ὑμ9 ἀοβιϊίαιθ, (ἢ 6 Ορργθεβοά, 
(89 οδρίνοθ, 8.9 πιθπιοηθα 88 80 ΠΙΔΗΥ͂ ᾿πϑίϑποθϑ 

οὗ ἴθοϑθ ὙδῸ Βᾶγθ οχρογϊοποοὰ Ὀοὶἢ Ηΐ8 οδ 9 
δηὰ Ηἰδ τὶ ϊθουβηθδδ, ἰῃ ογάον ὑπαὶ ἔγοῖν {1686 
186 δοποϊυϑί ΟῺ ἸΩΔΥ 0 ἀγάγῃ ἰπ 8}} δία ὰ Ὁ 6Ά868. 
-πτπϑρυβακον: Ἄοῃ ἃ Ἰῶϑὴ 88 8 ΤΟΙ] οὰ8 
Βεοδσί, 86 πιυδὲ οἵ ποδοδβϑὶγ Βηὰ 4}} δγου πα ἢἶπὶ 
8 ἀγγ Ἰδῃα..---ΕἸΡΡΥ ΡῬβϑορὶοῖ βουσίν ἰπ 186 ν1]- 
ἀΟΣΣΙΘΒΒ, [ῸΓ 8}1 (ἴῃ σ8 ΓΘ ΟΌΓΒ ἴῃ ροββϑββίῃρ [89 
ἴϑδυου δ πα ῬσΌθοθο6 οὗ οἂν 6οἀ.---ἀοα᾽ 5 οἰοοιΐοι 
ἷβ ἃ Ῥαίΐθηϊ οὗ πον] ἰγ. ΤΉΘΥ δα οἰιοῖίοθ τη ἢ 
Ἥ Βοτα ἀοα 68 σμοβθῃ, δηά (δὶ ρἷδοε 18 ΒΡ 6γ- 
Ἰδιίνου Βοποτεὰ ψῃΐοι Ηθ Ὠοθογα ψίτ ΗΪ8 ργθ- 
δ0σ0θ. Τμ6 Οἰυγοῖι οὗ αοά, τ ΏΘΏ ΤΌΪῪ δβρίτιὺ- 
1Δ], ττἱΏΒ ἤν Βεὺ αοἀ ἐδ Βοιηδᾶζα οὗἩ [ἢ 6 δι 08. 
-- θυ ν͵ὸ 8.0 γϑοοῃοὶ δα ἰο ἀοἀ, ΗΪ58 οπιηΐρο- 
ἴθη6 18 88 δἰϊγϊ θαῖ9 οὗὐ ἩΔΟΝ ἯΘ βίῃ τὶν ἀ9- 
Ἰἰκμί.--Ο. Α. Β.] 

ῬΒΑΙΜ 1ΧῚΧ, 

ΤῸ (δὲ ολίε Ἡπιιοίαη, ὡροη ϑλοολαππίηι, 4. Ῥεαΐπι 97  αυϊά, 

βανο το, Ο αοὰ; 
ἘῸγ [86 ψαίθυβ 8 ΓΘ ΘΟΠ16 ἴῃ ἈΠΟ πηι} 808]. 

2 1 βἰῃκ ἢ ἀθ6ρ πλΐτο, θοΓῸ ἐΐογὸ ἐδ ἨΟ βίδηαίηρ: 
Ι᾿δ)ῃὶ σομθ ἰηΐο ἄθορ ψδίθυβ, ψἤθγο [μ6 Ηοοάβ ΟΥ̓ΘΥΗ͂ΟΥ Τη6. 

ὃ 1 8ηὶ ὙΘΆΓΥ ΟΥ̓ΤΩΥ ΟΥΥΪΠΡ : ΓΑΥ̓ ἰῃγοδὺ 18 ἀγὶϑα : 
ΜΙπα ΟΥ̓68 [81] 116 1 ψδιῖῦ ΤΣ πὶ αοά. 

4 ΤΏΘΥ ἰδμαὺ Ὠαίθ τὰ νϊπουΐ ἃ σαι 8ΓΘ ΤΏΟΓῸ (8 (86 ΠαὶΤΒ Οὗ ταΪὴ9 Βοδά: 
ΤΟΥ ὉΠμδὺ που]α ἀΘΒ ΤΟΥ͂ πι6, δοίη ΤᾺΪΠ6 ΘΠΘτἶ98 ΤΟΙ ΠΥ, ΓΘ ΤΡ Υ: 
Τμοὴ 1 τεοϑίοτοα ἐδαέ ἩΙΟΣ 1 ἴοοκ ποῦ ΔΝΔΥ. 

δ Ο Θοᾷ, δου Κπονοβί ΤΟΥ ΤΟ] ΙΒΏΠΘΒΒ ; 
Αμα ΓᾺΥ̓ β᾽η8 8Γ6 ποΐ μϊ]ὰ ἴγομι [8Π66. 

6 [ωὐ πού ἐμοῖὰ ἰμᾶῦ παὶῦ ου {μ60, Ο 1,οτὰ αον οὗ μιοδίβ, Ὀ6 δβϑῃδιηθα [ῸΓ ΤΥ 586: 
" [μὲ ποῖ {Πμο86 ἐμδὺ ϑθϑῖς [66 06 οΘοπίου πα 64 [Ὁ ΤΑΥ͂ Βακο, Ὁ Οοὰ οὗ [δγδοὶ. 
Ἴ Βοοδυβθ [ὉΓ (ΠΥ 86 1 βανθ ὈΟΤΏΘ ΓΘΡΙΌΒΟΒ; 

βιιδῆλθ μαίῃ ΘΟΥΘΓΘΑ ΓΑΥ͂ ἴδοθ. 

ὃ 1 83ηχ ὈΘΟΟΙΩΘ 8 ΒΙΓΒΗΡΘΓ Ὁηΐ0 ΤΟΥ Ὀτοίμ τ α, 
Αμά δ8ῃ δ] 16 τπίο τὴ 

9 Ἐοὸγ {Π6 268] οΥ̓͂ [8116 
τού ΓΒ ΟὨ]άγΘη, 
οὐδο αΐῃ ϑδΐϑθῃ γτὴ6 ὕρ; 

Απά 86 ΓΟΡΓΙΌΔΟΒΟΒ οὗἉ ἔμοῖὰ (δδὲ αὐθμς ἄν το ἢ ἴΠ66 816 Ά]]6 ὌΡΟΠ 1η6. 

10 ὝΒοη 1 νορὺ, απά ολαδίεπιδα ΤΑΥ͂ Βο0] ΜΠ βίην, 
Τα 88 ἴο ΠΟΥ͂ ΓΤΟΡΓΙΌΒΟΒ. 

11 1846 86 κοί ἢ 84|80 ΤΑΥ͂ ματταθηΐ; 
ἈΑπὰ 1 Ὀοοδηλθ ἃ ριον οῦ ἰοὸ ἔῃ 6ῃ}. 

12 Ἴμογ ἐμαὶ εἷ0ὺ ἴῃ ἴπ 6 γαΐθ βρϑδὶς δρϑὶ ηδῦ 1ὴ6; 
Ἀπ 1 εσαϑ ἴῃ6 δοηρ οὗ [86 ἀγΌ ΚΑγαβ. 

18 Βυὺ 88 [Γ Π16, ΠΑΥ͂ ΡΥΑΥ͂ΘΓ ͵θ απίο (μ66, Ο 1,0 ῈΡ, 
ἴὰ δὰ δοοθρίβθ!]ο τπ|6 : Ο Οσά, ἴῃ (6 πιά αθ οὗἁ ΠΥ ΠΔΘΙΓΟΥ͂ 
Ηθᾶγ ἴμ6, ἴῃ {86 ἰχυϊῃ οὗ [ΠΥ βαϊνδίίοη, 



894 ΤῊΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ" ΡΒΑΙΜΒ. 

14 Το νοΣ πὸ ουέ οὗἩ [86 τιῖτο, δὰ ἰοῦ τὴ ποῖ βη: 
Τ1,οὐ πιθ "6 ἀο!νογοᾶ ἔγοπι ἔμθπὶ ὑπαὶ μϑὺθ πιθ, δῃά ουαὐ οὗ [80 ἄἀθορ ναΐβιβ. 

16 Τιοὐ ποὺ (86 ψαίοσῆοοα ΟΥ̓ΘΥΗ͂ΟΥ Π10, 
ΝοΙΓμον 1οῦ [86 ἀθθρ ΒΜ] ΟἿ τῈ6 ὑΡ, 
Αμπὰ ἰοὺ ποὺ [86 ρΡἱὺ βμαὺ Βοὺ τουτὶ ὉΡΟῺ ΤΏ6. 

16 Ηδλαγ πιο, Ο ΒΡ; ἴον (ὮΥ Ἰονὶπρ- Κἰηἀηθθ8 8 ζοοά : 
Τύυτῃ ἀπο τη6 Δοοογαϊηρ [0 {6 τα] 46 οὗὁὨ [ΠΥ ὕδη ον τπθγοῖθδ, 

11 Απάὰ ῖ46 ποὺ {ΠΥ ἔδοθ ἔοι (ΠΥ βοσνδηΐ; 
ΕῸΓΙ δὰ ἰπ ὑγοῦ Ὁ]6: ΠΘΆΓ π|6 ΒρΘΘάΪγ. 

18 Ὄτγδν πἰρὶ απο ΤΑΥ͂ 8βοὰ], απα τϑάθϑαι 1: 
Π δ νοῦ τλ6 ὈΘοδΌ86 οὗὨ Πλ1}6 ΘΩΘΙῖΘΒ. 

19 Τπου μαϑὺ ΚΗΟΥΤΩ ΠΑΥ͂ ΓΟΡΙΟΔΟΪ, 8Ππα ΣΩΥ͂ ΒῃΔΠ16, ΔΠἃ ΤΩΥ̓ αἰΒΟΠΟΌΓΡ 
Μίπδ δανογβδυθϑ αγὸ 811 θοίογο (ἢ 66. 

20 ΒΘΡτόβϑοι Βα Ὀτοΐκθὴ ΤΑΥ͂ μοατί ; δά 1 δι {1]] οὐὗἁἨ πϑαυΐῃθββ : 
ΑΠ41 Ἰοοϊκοᾶ [ον ϑοηνα ἴο ἴακο ΡΙΥ, Ὀαΐ ἐδδγό ιῦαϑ ὭΟΏΘ ; 
Αμὰ ἴοσ οοπιίογίουβ, θυὺ 1 Τθυπα ΠΟΠΘ. 

21 ΤΏΘΥ ζᾶγα πη 8180 μ8}} [ὉΓ ΠΥ πιθϑί ; 
Απὰ [ἢ σα ἐμ γϑύ {ΠΟΥ͂ σᾶ 6 26 Ὑἱ ΠΘΡΆΓ ἰο ἀτίηῖ. 

22 Τ,οἱ (μοὶγ (8016 ὈΘΟΟΙΩΘ 8 ΒΏΔΙΟ Ὀοίοτο ὑμοπὶ : 
Αμπὰά ἐλαΐ υἱϊοῖ, δλοιια λανυα δδθη, ἴον ἐλοὶνγ π 6] ἌΓο ἰδὲ ἐξ δοδοπιδ ἃ ἴσϑῇ. 

28 1,οἱ (Ποῖν ογοθ 06 ἀδυκοηρά, {πδὺ ὑΠΘΥ͂ 866 ποῖ ; 
Απά πιδῖκθ ὑμοῖγ Ἰοΐηβ ΘΟ Π8}}Υ ἴο Βμδῖκα. 

24 Ῥουγ ουὐ ὑμῖπο ἱπαϊρηδίοη ἀρομ ἵμοπι, 
Απά Ἰοὺ (Ἀγ ψτϑί 1} ΔΏΡΟΡ [ΔΚ ΒοΙ]α οὗ μ6πὶ. 

25 Τρ {μοὶν μαι αίϊοπ θ6 ἀοβοϊαὺθ ; 
Απα Ἰοῖ πομθ α16}] ἴῃ {με ῖγ ὑβδηΐβ. 

26 ΕῸΓ {6 Υ ροτβϑουΐο ἀὖπι σόα ὑπο μαϑὺ βιαϊ θη ; 
Απά {Β6γ (4 ἴο ὑπ ρτίοῦ οὗ ἰᾷοβθ σβοῦι ἔμοὰ μαϑὺ πουπάοά. 

27 Αἀὰ ἱπίαυ τὺ απο {861 ᾿ΠΙΑΟΪΌΥ : 
Απά Ἰοὺ ἔβϑῖὰ ποὺ οοπιθ ἰπίο (ΠΥ σὶρ ὐδουΒη 688. 

28 Τ,οἴ ὑμοῖα Ὀ6 Ὀ]οἰοα ουἱ οὗ {π6 ὈοΟΚ οὗἉ ὑπὸ ᾿ἰνίηρ, 
Αμπά ποὺ ὃὈ6 τε θη πιὰ (86 τἱρῃίθουβ. 

29 Βυὶ1 αἀπὶ ῬΟΟΥΙ 814 ΒΟΙΤΟΨΕΗΙ] : 
1,εἱ [Ὡγ βαϊγαίίοη, Ο 06, βοῦ τηὸ Ρ οἡ δρᾷ. 

801 ν1}} ργϑῖβα {86 πδπιθ οἵ αοἀ ψὶϊ 8 βοῃρ, 
Αμπά ν}}} ἿΥ Ηἴπὰ ψι 8 ὑΠδη Καρίνίηρ. 

81 Τῆϊβ 4130 888} ρίϑαβο [86 0 Ε} Ὀοίίοῦ (μη 8 οχ. 
ΟΥ Ὀυ]]οοῖς ὑμαὺ Βα ΒΟΓΏΒ δπα Βοοίβ. 

82 ΤῊΘ Βυπιῦ]θ 8818}} 806 ἐλίϑ, απ 6 ρ]δά: 
Αμπᾶ γοαῦ Βοαχὺ 884}} ν ἐμαὶ βθοῖς αοάἄ. 

88 ΕῸΥ ἰἢ6 ΓΟΒΡ Βοδγοίδ ὕΠ6 ΡΟΟΥ, 
Αμπὰ ἀοθρίδβοί πο ᾿ἷβ ὈγΪ ΟΊ ΓΒ. 

84 Τιοὶ [86 Βοαυθη δηα ϑϑυί ἢ Ῥργϑῖβο ὮΪΠπ|, 
ΤῊΘ 5688, 8η4 ογουυτίηρ ὑμαὺ τηονθι {πογοΐῃ. " 

8235 ΕῸν αοά ψ|}} βανο Ζίοῃ, δῃἋ ψ1}} Ὀ0}14 [8Π6 οἰ(ΐο8 οὗἁἩ Φυλῇ : 
ΤΙδὺ {ΠΟΥ͂ ΠΠΔῪ α76}} ἔπ6Γθ, δα Ὦδναο 1ὑ 'ῃ Ῥοβϑοββίοῃ, 

86 ΤῊ βορὰ αἷβοὸ οὗ 8 βογνϑδηΐβ 888} ἱπη σι ἰῦ: 
Απά {ΕΥ̓͂ ἐμπαῦ ἰΙογϑ δ18 ἤϑηιθ6 888}} ἀν76}} ὑμογοίῃ. 

ἐμ οχβδυδίἑνο ἀπταίΐοι οὗ (Νὲ8 Ῥογὶ] (νον. 3) δη ἃ 
86 θη οΥ δη ἃ ῬοοΥ οὗἩ 8089 ὙΠῸ 8.6 δἷβ θη 6- 
τοΐθ8 ψὶμουϊ οδ 86 (Υ0. 4). [{ 8 ἰσὰ ἢθ ἱδ ποί 

ἴτ8 ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΗ͂.--ἡ ΟΥΥ οὗὨ | ἱῃποοοοὶ Ὀοΐοσο Θοἂ (γον. δ), Ὀὰπὺῤ Ὧ6 ΤΩΔΥ ΒΟΡΘ 
ῬΥΔΥΟΥ (οΥ Βοῖρ (τσ. 1 τ ἰδ Ὀαβοὰ προῦ ἔδο ἐμαί ἰβοβθ γ8ο ἐγπδί ἰπ αοα τὰδγ ποὶ Ὀ0 δβεδβουϑὰ 
ξτοδίμϑϑϑ οὗ ἰμ9 ἄϑδῆρμοσ οἵ [ιἷβ γα ΐῃ (νθΣ8. 1 ὃ, 2), [ ΟΓ Ὀγουραὶ (0 δῃηδιηθ ἐπ εἷμα (ΥΟΓ. 6), ἔον 9 ὈΘΔΣ8 

ἘΧΈΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 



ῬΒΑΙΜ ΠΧΊΧ, 898 ἀπο ξξει ες, ἀπ ες ερο τπ στα... - 00 τ τωρ... 

(86 τεργοόϑοῖ ἴον αοὐ᾽ 5 οδδε (γον. 7). Ενϑῃ μἷδ 
Βεδγεϑί γεΪϊδι [ν68 ΔΘ ϑϑίσϑηρϑά ἔγοπι Ἀΐπ {τε 8) 
ἴον δ Ὀυγηΐης 206] [ὉΥ 86 δουϑο οὗ αοὰ ἢδϑ 
Ὀγοῦκαι πἴπι πο βισῃ 8 ροδίϊΐου ἐμαὶ (ἢ σ γτο- 

868 οὗ ἐμθ ἐποπιΐοβ αἴ ἀ οὐ [8}] οπ δὲδι, (γον. 
9), εὐ Βἷ5 νγϑορίης, ἰδϑιϊηρς δηὰ πιουΓῃΐίηρ ΒΕΓΥΘ 
ἴο ἴποῦθϑϑθ 18:9 ΒΟΟΤ (Υογ8. 10-12). Τδῖθ, πον- 
ΟΥΟΡ, ἰπίθ δ᾽ 88 818 δυρρ)]οδιϊοη (γοσαβ. 18-15) 
ἴον ἀε] νογ μ09 ἔγομι ρτοδύ ἀδηογθ, Ἡ δ 118Ἅ Θοάὰ 
ΒΘΔΓΒ (Π0 ὈΓΘΥΘΥ δπὰ ρσυδοϊουϑὶν ἰυγηθ Ηΐ8 δΘουη- 
ἰδῆδποθ (Το 8. 16-18) ἴο ὑμ9 βυ ΣΟΥ, 086 τηΪ- 
ΒΕΓ Ὁ]6 οοπαϊίϊοη Ηθ ΚΟΥ 88 ψὙδ]ϊ 85 186 οὁσυοὶ 
βοοῦῃ οἵὔ [00 Θῃποιηΐοθ (Υ6 ΓΒ. 109-21). ΤΟΥ͂ 8.0 
εἰτοῦ ΟΥ̓ΘΡ ἴ0 {6 Τοσοιηρθιηδίηρς ᾿υάκηιοπὲ οὗ αοὰ 
ἴῃ 8 ἀο Ὁ]6 ΤΟΥ͂ οΥ̓͂ ἱπιρτθοδι 005 (6 Σ 8. 22-24 δπὰ 
20-28). τ 1150 189 ΒΚ 6 Ρ τγβὸ 888 Ὀθθη ᾿ἰοὰ Ρ 
ὈΥ θινὶηθ Β6]Ρ ἤγοια [80 ἀδρίβ οὗ ᾿ἷ8 τ ἴβοὺγ δηὰ 

ἴῃ, Ῥτγοιῃἶβοϑ ᾽18 βοὴσ οὗ ὑἐμδηϊδαίνϊηκ, τὶ σ ἢ 
18 ΠΟΤ Δοσθρίδ 9 (0 ἀοἀ ἰμδη οἴἶοτίη 6 (γ6Γ8. 
29.81). Ηο ἤπα!}ν τοίου ἰὸ ἐμ6 ἰγαΐμ, ψπΐ ἢ 
δρυΐ ΚΒ ἔογ  ὕσομι ὑμ680 ἔδοίβ, ἰο {.:6 Γοΐγοϑῃ- 
Ἰεηΐ δηὰ οοπιΐοτί οὗ 4]1] (06 ορργοβϑοὰ ρίουϑ 
(τετβ. 32, 838) δηὰ Ὑβΐὶο ἔοττηβ [ἢ 6 Τοπη ἀδίϊοι ἴῃ 
Ρδεὶ [Ὁ σἈ] ἢ Κ ὍΡΟΝ [86 ψ 8019 νοσϊὰ ἰο Ῥχζαΐβθ 
θοά, ἰπ ρματὶ ἴον 16 Ῥσχοηΐβοδ ἰοὸ Ζίου δὰ ὑμοβθ 
80 ἴον 89 πογὰ οὗ Οοὰ (τογβ. 84-86).---ΤῊ 18 
Ῥεδί ἰδ ποχὶ ἴο Ῥβ. σχὶϊ. ἐμ τηοϑί Γγϑαῦθη 
οἰνοά ἴῃ (9 Νοὸν Τ᾽ οδίδιιθηὶ. Τ86 σοπιατῖς, “98 η 
Σὶχ. 2924., γοδϑρϑοϊΐηρς (9 γτοδίογαίνθ (σοηρ. 
Με. χχνὶϊ. 84, 48) τοΐοτα 4116 ἰο Ρκβ. χχίϊΐ. 16, 
δὶ ΡΒ. ἰχῖίχ. 21, ἐμοῖς δαίγσοὰ πίἰζθους σδΌδθ 
(ϑοθηῃ χνυ. 26) γοΐεσβ ἰο Ῥβ, χχχυ. 19, δπὰ Ῥβ. 
ἰχῖὶχ. 4. Μουύϑουο ἐδ: ξϑϑὶ οὗ Ψ9οϑὰθ 70. 6αοἀ᾽ 5 
Βοῦδο ἴῃ δχρϑὶϊηρς [86 ἰχϑάοξα ἔγοπι (ἢ 9 ἐθιρ)ο 
ἷθ δοοογάἀϊπρ ἰο ὅοδα ἰϊ. 17 ἃ ζ ΑἸ τϑπὲὶ οἴ 8. 
ἰσὶχ. θα. Ηΐ υἱ]Πξἶπρ δὰ γορτοβθοίδιΐγνο Ὀθασ- 
πᾷ οὗὁἩΤΟΡΣΟΔΟΙ ἰΒ δοοοχζαϊηρ ἰο Βοπι. συ. 8 (89 
ΔΙΒΙπιοης οὗ Ῥβ. Ἰχῖχ. 9 δ; ὑπ ἱπιργϑοδίΐοῃβ οὗἁ 
Ῥᾳ. Ἰχῖίχ. γϑσ. 26 α βανο, δοοοσγάϊης ἰο Αοίδὶ. 20, 
δοοη δι} δ ]]οα πὶ ἐμ ἰταϊίον Φυἀδ5; ὑμοθο οὗ ΡΒ. 
Ἰσὶχ. 22 α., δοοογάϊηρς ἰο Βοπι. χὶ. 984. ἱπ (89 
Τεϊοοϊου οὗἉ Ιϑνρδοὶ (Ὁ ἃ βεδϑοῦ. ΑἸ] ὑμ6θοὸ οἱίβ- 
[ἴ0π8, ΒΟΎΘΥΘΙ, 8.6 οὗ βυοὶι ἃ Οοδδοίδν (δὲ ὑπ 6 Ὺ 
ἀο ποὶ ἔογοθ υ8 ἰο ἃ ἀἰγεοέ Αοδοίιαπία ᾿πἰογρτοία- 
ἔου ΟὔἾ 6 Ῥβδῖπι (πιοδὶ οὗ 86 οἱ ἀθν ἐν γλόνδεν 
ΤΏ18, ἸΠΟΥΘΟΥ͂ΟΥ, ἰ8Β δ 0η00 οχοϊυἀοὰ Ὀγ ἰη9 8ἀ- 
1Δ 5910} οὗ ΓΟ] δηὰ καϊ]ὲ (τοῦ. δ). Τπο ἐψρίοαϊ 
ἱπιεγρτείδιΐου ((]διβ8., 8.167) ἰ8|κ68 89 ἰγὰθ ρο- 
δἰιίοη, γοὶ ἰῦ 18 ἰ00 ζΟΏΘΣΑΙ. [ἰ ἰ8 Ὀθδὶ (ὁ γοζενὰ 
[86 ῬπΑΙτα 88 ἐυνριοαϊἑψ ργορλεδίίο “4 ἷῃ 80 ΤᾺ 88 ἰΐ 
δ 8 βιαι ει ϑηΐ οὗ ἃ μἰδίογυ οὗ 18 δπὰ βυδογίη ρα 
ποῦ Βγο Ὀδθῃ ἕηδαὰθ ὈΥ αοά ἰηΐο 8 ῬΥΟΡ ΘΟΥ ἴῃ 
ἴεεἰ οὔ ὅθε [16 Ομ τῖϑιὶ, δπὰ ἴῃ Βὸ (Δ: 88 (89 βρὶ- 
Ηἱι οἵὈ ΡΓΟΡΒΟΟΥ͂ 18 τηοδὰθ ἐπὶ δἰδιϑηθηὶ ἰ(8ο] 
ἶδῖο 6 νον οΥὁὨ ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ ἐδο Γαϊ το δυβόγοτ,᾽" 
(θεἰϊτ: 86). Ασοογα ἱπΟΪ ὁ δτὸ υδι1864 ᾽πὶ Ρυΐ- 
ἔς τος. 26 ἰῃ (9 δᾶτὴθ οοβηθοίίοη ᾿ῖΐ 18. 111}, 
δη Ζοοῖ.. χὶϊὶ. 7, δῃὰ ἰο ὑδίηὶς ἰπ οσαηθοίΐου 
ψΠ} γον. 12 οὔ ἐμο ἀονίδίοῃ οὗὁὨ “9968 ὉΥ {89 8βο]- 
ἄϊοτα, Μαιι. χχνὶϊ. 258ᾳ. Τμΐβ ᾿πιογρχοίδιΐοη 
Ἠοϊὰβ ἴμδὶ ἐο {860 ἰδίου 68] ἐουπάαἰΐοι οὗ ἰδ9 
Ῥβα]αι, δὰ 18 ΏουΘ ἰὼ δοοογάδποθ νἱτ ἐΐ8 ρϑου- 
Ἰΐδν οιαγδοίος ἰδδὴ ἱἰἢ νὸ δοιὰ βυρροδβϑθ ἐμαὶ 
Ῥανϊ ἃ ντοὶϑ ἐμ δ Ῥβδὶπὶ ποῖ 80 πιυοῖ Ἰη 8 ΟὟΠ 
ΒΣΙῺ6 85 ἴῃ {89 ῬΘΥΙΒΟῚ Οὗ ἐδ Θηξγο ΟΠ ΌΡΟΝ, 88 8 
στοῦ, ἰπ νι ἰοῖ (86 οοἸπιοι ἰοἱ οὗ 4}} (6 ρῥίουδ 
βλου]ὰ Ὅ6 δοὶ Ὀείογο ὑ8 (Ο αἰνΐη), ΟΣ ἴῃ ἐπ ἰδ] 
Ῥετδοῦ οὔ ἐμ9 βαδονίηςκ τρθίοουβ (Ηθηρβὶ.), (Ὲ9 
ἰδείυτοβ Ἡϊοἢ ΟσσΟΌΡ ΒΟρΑΓΑΙΘΙΥ͂ ἴῃ ἱπάϊνι πα] 
βαξετοτβ Ὀοΐπα Ὀτουραὶ ἰοχοίΒοΣ ἴῃ ἃ χζγϑδὶ σορ- 

Τοδϑη δ γ79 Τδσίυυ, Βοβροοίξης ἰμ9 Βἰβίοσὶ αὶ 
Ῥογβοὴ οἴ {Π|6 Ῥβδὶτΐδὺ ὁ οδὰ ἀογῖνθ πὸ 8878 γο- 
818 ὕγοπι {89 ἰοχὺ 8]0}9 ; γοῖί, ὁ δοσοιῃίὶ οἵ (89 
ΤΘίουθ69 τηϑηϊϊοποὰ δθουθ νὰ τηδὶ ἀϊταοὶ ΟΌΥ 
γἱον ἰ0 8 »γονιέπεπί διὰ ιρεὶἰ. ἔποιρη Ῥθσβοῦ. [ὶϊ 
8 (δου χῦ ΠΘΟΘΘΒΆΓΥ ἰο ρυΐ 15 ῬΒαΐτι ἰπ ἃ Ἰαΐδυ 
Ροσίοα, ἰὺ 18 Θαϑῖθ ἴο {μ1πὶς οὗ 186 Ῥτορβδοὶ 76.6- 
πιῖδ (Ηἰἰ ες, Ὠ 6] ὑσϑοῖ 8 ἀου δ Ὁ}}, ἐμ π ΟΥ̓͂ Βοπιθ 
ῬτΟρΡΒοί δὺ 180 (ἰπι6 οὗ (89 οχὶϊο (Ε γα]ὰ) οσ ἰῃ- 
ἀθϑα ἀυτίηρ {π6 ροτίοά οὗ ἐδ ϑγτίδῃ ροσβϑου οι 
(ἀν ι πῃ Ῥοίί. ον δ. Οοτεπιθηί. 1. 880 8α.} ἔο τ μὶοὰ 
Ρεουϊοα Ο]8. ρυβὶ"θ8 ἰι ἀοσῃ. ΕῸΡ 106 τηοπίΐοη 
ΟΥ̓ {80 τηΐγο δηὰ (80 νγοὶϊ πιδγ Ὀ6 [Δ κθη ἀϊδίογίοαϊίῳ 
ἱῃ δοοογάδποο ὙΠ} 96 Γ. χχχνυὶὶ., δὰ ἐμ ϑη οἵ Ὁ 
ἔοδίυγοδθ ΤΏΔῪ ὍΘ ΒρΡΡΙϊΪοἃ γοῦῪ ν|]]. Γὰὰ {π680 
ΘΧΡΙΣΘΒΒΙΟῺΒ ΤΥ ἸἰΚαιν 86 Ὀ0 Γορασἀοὰ 85 ἤσεωγα- 
ἐἶσα ; ἴδ} εἶτα οἴ (δ) οχὶ]α (Ὁ α]ὰ,, Τῇ οοά., ΕἸδπι., 
ΟἸετῖο, Βοβθῦτ., θ6 ἤείιο, Μδυσον, Ηυρ[.) ἰδ 
ποὶ ΡῬ]αίηϊγ δὰ ὑπάουθίθα]υ βιονη ὉΥ [Π6 ὅπα] 
οἴδυδβθ, τοῦ. 8δ βα., ΟΥ 1:86 ΟΧΡτθβϑίου “" ρυϊϑοῦ- 
δΥΒ,᾿ νοῦ, 88 (υἱά. θχορεβἷβ οὐ [8.8 γ6γ86) ; πιο γθ- 
ΟΥ̓́ΘΡ, ΟὈθοίϊ ΟΠ. πιὴγ ὯΘ Ιηϑὰθ ἰο (6 βι ρροϑὶ ἴοι 
οὗ 116 σΘοπιροβίἰο ὉΥ Φογαπι ἢ, τ 1 σἢ σληηοὶ ὉΘ 
τοιιοΥοα (Κεϊ], Κατι2). ΙΓπον πὸ ἰπαυΐτα τὶ 
ν Βῖ6 8 ῬΒΔΙΙη8 86 Ῥγιδοηὶ Ῥβδίσῃ ἷβ τηοδί ο]οβοὶῦ 
Το]ϊαιοὰ, δ 18. ὉΠαΈΘΒι Ομ  ὈΪγ τὶ ῬΒ. χ]. ; διὰ 
ἰοὺ νὶῖ ἢ Ῥεβ. χχὶϊ., χχχί., χχχύ., οἷχ. ἰδυ8 
ΘοΟμΒίδη ἢ τ ἢ} ῬΒΔ]π})8 οὗ αν οὗ }6 {ἴπ|6 οὗ 
ἴθ ρουβθϑιιίοη ὉΥ 3584]. Τΐβ 8 ὙΘΥΥ Το ἴῃ 
ΔΎΟ οὗὁ (6 δἰαίοτηρῃί οὗὨ (6 41116.ἁ ἴῃ σοπηθο- 
ἰοῦ πῖῖ 16 ἐγδῃβίδιΐοη οὔ [86 δῃοΐθηί 8 “" ΟΥ̓ (6 
ΤΟΒΟΝ᾽ πὶ ὉΠ οἷν Μοβϑίδηΐο ἰηϊογρσοίδιξοη οὗ ἐμ 6 
Ῥβδὶτα ἰὰ 88 παίυγδὶ] (0 ϑρροβθ ἰμδὶ (18 ραγὶ 
ΟΥ̓ 186 {1{{}0 οὐσίαι οα ἔγοπι ὑἷ8 γϑϑΒοῦ, Ὀδοδυ86 
{6 Ῥβαΐπι οὔ 6 τ ϊίθ Γοβθ ἰγϑαίβ οὔ {86 ΒοῚγ ἰῃ- 
ὨὸοσΘδΟο9 οὗ ΟΠ δὶ, δηὰ {μδὶ οὗ (6 γχοὰ γοβο οὗ 
Ηΐβ ταοϑὲ ρτθοΐουβ Ὀϊ]οοὰ. Μογϑονοῦ ἐῆθγο 8.0 
ΤΩΒΏΥ͂ γοὰ 11} 168 ἱῃ Ῥα]θϑιϊπθ, ϑοΐωρ. [πἰσοάυοί., 
12, Νο. 18. 

ιν. 1. [ὕ7ογβ. 1,2. Τὴ6 ναῖθυβ ἃτΘ οοσθ 
δνθὴ ἴο ΣΩΥ͂ ΒΟΙῚ .--- Α Βοοὰ ἰδ τοργοβοηΐοα 88 
οομΐπα ὍΡοπ ὑμ6 ῬΒΔΙπιῖδί, δυγγουηαϊηρς τη υἢ- 
ΔΎΘΤΟΒ, ΣΙ δ ἢ ὉΡ δθουΐ Ηἷπα, οὐθη ἴο 818 τηοαϊ ἢ, 
ΔΙ οδὺ ἰ0 ἰ8 9 ΔΎΒΔΥ ͵8 Ὀγϑδὶ (]ἰ6---80}}} δηά 
811 8 ἰῃγοαὶ δπὰ ποβίσ]β. Τηΐ ὅρυνγο ἰβ ἴγϑ- 
ᾳυοπὶ ἷπ ἐμ Ῥβδῖπιθβ.0 Οορ. Ῥβδβ. σχυὶϊἱἱ. 4, 16; 
Χχχὶϊ. 6: χὶϊὶ, 7. Ηο 88 βυηῖς ἴῃ (86 σαΐσθ οὗ 
[896 ἄορι, .εῖ8 ἤθε οδηθοὶ Βπὰ ἃ ἤτγπι βίδπαϊηρς 
ῬΪδοο ἴῃ (18 πιΐγυ Ὀθὰ οὗ (9 Βοοὰ, Βα δ 88 σοτηθ 
ἰείο ἄϑριδεβ οἔὗνναῖοσ, [80 νδίθν Ὀθοοπηθ8 ἀθορ ον 
δὰ ἀθεροῦ δῦουϊ εἷπι, (16 Βοοᾶ 185 οὐϑτ νο]τηοα 
πὰ (ΒΒ ΡΟΙ οι, 18. χχυὶϊ. 12). ἔσο ἐμΐβ ὁχ- 
ἐγϑῖημθ Ῥ6 71} δ οΥγϑβ ουὐ: Ζεῖρ πιὸ, Οοάὐ. 

Μεν. 8. Τὸ ὅσυτο οἰ δη ζ68 ἴσοι (0.6 Θχίθ ἢ 8] 
ἴο 186 ἱπίοση δ) Ρου]]. Ηθ Π88 οὔθ ουΐδβο Ἰοηρβ 
(δαὶ 6 ἱἰαθ ὝΘΘΙΣΥ οὗ οΟΔΙἸκ, ᾿ἷθ ἰμγοὰὶ ἰδ 
Ῥασζοβϑᾶ Ὁγ Ἵὀχοοβδϑίυϑ οχϑγίΐου οὗ ψοΐοθ (δομρ. 
Ῥᾳ. χχὶϊΐ. 16). ΗἥἹβ ὀγοβ, βίοι Βδνθ Ἰοοϊκϑὰ βὸ 
Ἰοης ἰο Θοὰἂ, πιο! ες ἴῃ ἰθατβ, αν {811648, Ὀ6- 
Θοπθ ὀχμδυδίθα, τοῦτ ουΐ (σδοΡ. Ῥβδβ. υἱ. 7: 
χχχὶ. 9: χχχυΐ!. 10; οχὶχ. 82, 128). 

γεν. 4. Μοτϑ ἴδῃ ἴδ6 Παΐτβ οὗ ΤΥ Ὠθαᾶ. 
--- 19 σοι ρατίβου υϑοὰ Βεσὸ υῖτ Τοΐεγθμοο ἰ0 
ἐπο86 τκιο λ)αίε εἶτα ἰΒ υδοὰ ἱῃ Ῥθ. χ]. 12, νὶϊἢ 
ΤΘίρσθσο ἰο ὨΐΒ ἰπίαυ {198.---Ο, Δ, Β.]7---δΒιχοῦκ 
ΒΙΘ ΓΩΥ ἀδείσουοεα, λὖπ9 Θδεΐθ υυνἱ τοῦς 
ΣΘΆΒΟΣ .---βΞΓἴησο 89 ἰάθα οὗ {818 ποῦπ ἰβ 686- 
τ οτα οὗ θηἰἦτγο οχί οΥ τ δ ΐ 00), ΤΏΘῺΥ ἐπ ΥΡΤοοΓΒ 
δ γΎο Τουπὰ ἰξ οὈ͵ οι οὨ 8 Ὁ]6, δῃὰ δανθ ρῥτγοροδοὰ 
αἸιοτδιίουβ οὗ (6 χοδαάϊης ἱπ οσγᾶοσ ἰοὸ ἰγδηβὶδίοθ, 
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ὨΠΊΘΤΟΙΒ ἰπϑὲοαά οὗ βίγοηρ, δῃά ἰο κοί ἃ βύγοῃ 0 
ῬϑυΔ 16} 18πὶ ΟΥ̓ ποῦ Τοραγαϊηρ (6. 88 8 Ἰοί[0 Ὁ 
οὗ ἰΒθ πουῃ, Ὀὰ0 {89 ργϑροβίϊίου 13, δῃὰ ἐμ 8 

ξοιιϊης {ἰἸ6 σοιραγδίϊνθ, ΠΟΘ ΠυΙΊΘΓοΟὺδ ἐμ δῃ. 
Βαϊ (θη τοῦ παθγουβ ἰὼ Ἡμαὶϊῖ ΤΏ ΠΩ͂ 
Ὀοπ68 (8ϑγγτ., ΟἸ88.), 18ὴ ΠΥ Ἰοοκα (γ᾽ ηθπιδ, 
ΔΙυπιΐης., Ε νὰ]4), {8} ΤΥ 68, ΡΥΟΡΘΟΣΙΥ͂ : ΙΩΥ͂ 
Τοϊαρσο (ΗΠ αρἢ.} ; 818 ὙΠῸ Ζ6858 (818 δὰ ἐμαί. 
Ἧ ρῥτγοΐονυ ἴο δυϊἀθ ὉΥ {86 ἰοχί. Αὐ βγεὶ 186 
πυθλ ον οὗἩ 6 ΘὨ6Π1168 8 τηθηϊϊοηθα, δηὰ ἐμ οι 
ἐμοὶν ἰϑυγΊ Ὁ] 6 πη 688 (Ηἰ(Ζἰᾳ).-- ΟὟ Βα 1 ἀϊᾶ ποῖ 
ΧΟΌ Σ δὶ [865 ἴο τϑβῖοχζο.--- ἷβ οα856 ΒΕ ΟΥΤΒ 
(89 σγτοιυμα] 655Π6858 οὗ [οἷν δοσιϑαϊ οηβ ἴῃ ἃ αἱΐ- 
ἔογοηί βρεοϊβοδίϊοι ἤγοπι (δύ υϑοαὰ ἰῃ 8. ΧΧχυ. 
10, θὰ χίὶ ἃ σογσγοϑροπαϊης Ῥγουθγ δὶ ἔόγηι. 
Τπ6 “ἐλέη, νϑῖσὰ 18 ποὺ ἰο ὃ0 ομδηροᾶ ἰῃϊο 
““γοί,᾽ (Βοβοπηι., Εν 414), ΘΧΡτ ββοδ {μ6 ἰθρο- 
ΤΑΙ διὰ ἰερα] σοηβθαυθηοοβ (Ηαρΐ.) οὗ {86 Ῥχγο- 
Ῥοβϑὰ ΓΟΌΒΕΟΣΥ. 

δίιγ. ΠῚ. γεν. δβαᾳαᾳ. ἜΒου ἰσπουσθαὶ δρουῦῖ 
ΤΔΥ ΤΟΥ͂ δῃ ἃ ΣΩΥ͂ ἴΔῈ]18, εἰς.---Ἦο που]ὰ 6ὁχΧ- 
Ῥοσί μογο, ἰῃ σοπηῃϑοίϊου τὶ ΝΒ ΘρΡΡ68]) ἰο οὐ 5 
ΟἸΒἰδοΐίθησθ, 8 ρῥτγοίοβίϑιϊΐοῃ οὐ Ῥϑγβοῦαὶ 'πηο- 
αθη66. ΜΔΩΥ͂ ᾿Π θΥΡΓοίουβ Βαγὸ δρ 1 δοῖἸΪΥ Ραὶ 
{818 ἰαίο [6 ποτγὰβ οὗ ἐμ ἰοχὶ, Τὴ τοσὰβ 8.6 
ὑμθη οἰ ποΡ τοραγα θα 88 ἱγοῃΐοαὶ ((Δ]Υ1}} ΟΣ Βγ- 
Ῥοι!ιοιἴσ81 (Πά0 9, δὲ πα] Δ Υ]Ὺ ΑΌθη Ε2Υ8), ΟΥ 8Υ0 
Ἰϊπι ιοὰ οἰϊμὸν 1} Του; 9 (0 {}1080 ἀηάονίδ κθὴ 
ἷῃ ΟΥγάὰοσ ἰὸ (ἢ δἰοηθιηθηί, δὰ ποὶ δἷβ ΟὟ δἰ ἢ 8 
(89 Μοβϑβϑίδηϊο ᾿πίθσρσγοίθγβ), οὐ ᾿1ἰπιϊ θὰ το Ομ 6.8 
[δὴ ἰμο89 οαγροϑὰ ὈΥ̓͂ ἰδ Θῃμϑπΐθα (ϑηθιηδ, 6. 
ὙΠ Βαὺ ἰὑ 18 ὙΘΓΣΥ͂ ον ἀθηί (μαὶ (80 ΓΘίογΘμΟ 6 
18 στουαὺ ἀοαδὲ ἰὸ ἷ8 ον ΟἿ Υ δηὰ χὰ. 80 
ἸΠ κον 186 ἰΐ 19 οἰδὰν διὰ ψιϊμουὶ ἀουδύ ἔγοια Υοσ. 
26 ἐμαὶ {1:0 δρθᾶϊορ σεζαγὰβ Ἀϊπι86] 88 009 
βίυϊοῖζθ ὉῚ αοά, δπὰ ἴῃ (ἰι9 ο͵488 οὗἩ πο80 Ὑ80 
δτθ ρίογοοὰ (μβγουρὰ ὉΥ αοά, ἰμαὲ 18, γδίπύ. ΠΥ 
διαὶ θη Ὁ Ηΐ8 δύγονγβ (δαὶ. 11ϊ, 12 84.}, δπὰ ἴη- 
ὑΘΓΏΔΙΥ πουηἀρα (6 Γ. Υἱῖϊ!, 18; Ῥβμ. οἷχ. 22). 
Ασοσοταϊηρὶν 9 δηὰ5 ἴῃ [1:6 Ὠθσοϑδὶ ἐῖ68 ἐπ αὺ μανθ 
ΘοΙ19 ὕροη ἷπι, δηὰ (πΠγοϑίθῃ κἰπλ ΜΝ} ῬοΣὶ] οἵ 
ἀοδί, ποὺ οἷν {1190 ΔΌι.860 οὗἨ οτὰθ] δϑῃοπιῖθδ, Ὀυΐ 
δὺ 8) ΒΔ1η0 ζἰπι6 Ὠ᾽ νη 9 γἱβϑιἰαἰΐοη. βίηοθ Βον- 
ΟΥΟΥ ᾿'6 ΓΟΒΙ 5ῺΒ Εἰπη86} ΒΌΤΩὉ]γ, Ῥϑαἰ οπΕἾΥ, δαὰ 
ἴῃ ἔδιιἢ ἰο αυά ; 9 ΤἸδυ Ὠορθ ᾽ῃ ἀοἀ᾽ Β ἔδτοῦ διὰ 
Βοὶρ (τοῦ. 18 8α.} {Π|ὸ τηοῦθ δοη δα οὨ ]Υ7, ἃ8 οα [89 
ΟὯΘ 8149 ΙΏΔΏΥ Οὗ [Π6 ῥίουβ Ἰἰοοῖς ὑροῦ δἰ δηὰ 
ἷθ ἔαίθ 88 ἐνρίεαἱ δηὰ ἰμβισιοίϊγα, οα (86 οἰ μοῦ 
Βἰἀ9 86 θη θη1168 ΒΙΙΟΥ͂ ὈΥ (8 61} Θοῃά ποῦ ἐμαὶ {π 6 
81 ᾿οαβὶ οὗ 41} δεγυαπίδ 0} Οοα, ἨΗονονον ἰἰ ἀο68 
ποὺ ΤΟ] ἔγουι {ἰιἷ8, ὑμδὺ [ον δῃηὰ κυ! δο δ 6 τθ 
ἴο Θ ἱΔΚθῃ 88 ἰ4οα5 ψῃϊοῦ οδπ ὈθΘ ἐπίεγολαπσεά 
Ὑ08 τ εγίησε (Πρ) Το βιδίο οὗ ἐμ 9889 ἷ8 
γΤαΐμοῦ (ΐ8, ἰδὲ 186 βυδογὶηρβ δα δηὰ 
βιγθηρίμοη ἴῃ (6 Ῥβα]ηιϑὺ {89 ζοοϊ ες οὗ δὶ8 5 π- 
Ταϊη 988 δὰ ραπίβη Ὁ] ἢ 688, πἷδ ζϑο] ἴῃ κα οὗὨ ρϑηΐ- 
ἰθησθ δΔηἀ ἀοδίσγο ἔοσ βαϊνδαίἰου, ἱηυοῖνο Εἐκθν 86 
[89 σογγοϑροδάϊης Οσργθββίοῃβ οὔ ἰμ689 ζδοὶϊΐη μα, 
δηὰ ἰδ σμασγδοίουὶσο ἰμ9 βυδοσοσ 88 8 ρίοι: 
“παγίψτ, ὙΓΚΟ8Θ ΥΟΥΥ͂ Ρἱοίγ Πη8κ98 πἰπὶ ἰ.9 Ὀυϊὶ οὗὮ 
{86 βοοίδηρθ, δὰ {89 88880}8 οὔ (9 ὑπ ροάϊγ. 

διγ. 11. ΓΥον. 8. ΜΜοιΒοσδ' οὨἱ]ἄσϑῃ.--- 
ΒΑΓΠΘΒ8: “Ἢ Ἰπ 761 }}168 ΨΏΘΓΘ ἃ τηϑὴ δὰ ΠΙΔΗΥ 
ΨΪΥΟΒ, 88 Ὑ788 ΘΟΙΠΠΊΟΩ ΒΙΠΟΩς ὑἢ9 ΗΘΌΣΟΥΒ, 86 
ποδγοϑὺ γϑ δυο ΒμΐΡ που] θ6 ἀθηοίοὰ ὈΥ Ὀοΐης 
οὗ (89 δ5δῃι0 ποίλὲγρ γαίμβοσ ἰδδὺ οὗ ἐμὴ βδιηθ 73}5- 
ἐλεν.," ---Ο. Α. Β.] 

γ͵ὸοξ. 9. Τὸ Βοῦδ9 οὗ ΦοΒονδὴ ἀοο6 ποῖ τιδδῃ 
δί ὁπ09 ἰἢ9 οοηρφτοζαίίοη, Ὀαὲ ἐμὲ8 δὲ ἐδ)ὶ9 βᾶπιθ 

ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙ ΜΗ. 

εἶπηο πὶ 0860 θϑαποίθδτγΥ, Νυμα. χὶΐ, 7; Ηοα. τἱῖ;. 
1. ΤῈῸ ζσϑϑὶ πϊσι οομβαμιθ5 (6 Ῥβδ]ηγίδί 88 
Ὀαυγηΐης ἔτο, 18 ποὺ (μ9 οχίθσμδὶ ὅγθ, (16 ῬΟσβο- 
ουἱοη8 δηὰ ἰμὐανὶθβ ἐμαὶ Δ Θ δΟ 6 ὌΡΟΣ ὲτα ΟἿ 
(ἷθ8 δοσοουπί, Ὀυὶλ (86 ἰμίοσῃὶ βδπιο, 76 Σ. Χχ. 9; 
Χχὶϊ!. 9: Ῥβ8. οχίσχ. 139. 

ϑίγ. 11. γεν. 10. Αῃ!ᾶ ὲ ψορῖ, ἐπ ἰαδίη α 
(:σα4) ΤΑΥ͂ ΒΟᾺ].---ἶἰἶο 18 ΘΑΒῪ ἰο κῖνο {μὶ8 γ6 89 
ὉΥ 8 βίη ρ]6 οογρσγθοίίοῃ: ἰπ δοδογάδῃοθ τὶ δ. 
ΧΧΧΥ, 18, (ὴ6 δ6η80: 1 δυπ)θ]οα ΤΥ Βο] ὉΥ̓͂ ἔδϑί"- 
ἴῃς (βερί., ΟἸβι., Ηυρί,, Βοιίομου). ἯΙᾺ ἐλ6 
Ῥγοδβοηὶ χοδάϊης ἰἰ 18 ΠΘΟΘΒΒΒΣΎ ἰ0 δοοορὶ, 'ἢ 80- 
οογάδῃσθ ψ νὰ ὑῃ9 δοοθηίβ, ὑνγὸ Ρ81.8]19] οἰδυδοδ, 
δα ἰοὸ τοζαγὰ (9 ΧΡ; ϑϑί 0. “" ΣΩΥ͂ ΒΟ0] ᾽ἢ 88 ἰάοη- 
(1621 τὶν 41." [Ιιοανΐης {π0 δοοθηίδ ουἱὶ οὗ ΥἹΟὟ 
ἯΘ οοὐ]ὰ ΒΘΙΪΥ ἰγϑηδὶαίθ: 1 ψϑρί ἴῃ δδίϊηρ, ἴἢ 
ΤΑΥ͂ 800] (7. ἢ. Μίοδ.), Ὀὰϊ Τϑίμο Ὁ: 88 σοβασγὰβ 
ΠΥ ΒΟᾺΪ, ΟΥ : ΤΩΥ̓͂ ΒουΪ, 88 ἃ δοσομὰ οδ͵οοὶ οΧ- 
Ῥἰ δίῃ μο 1, ὀχργοββίῃς (Π9 λεαγ( εἰς ποορίης οὗ 
ἄθορ ἔδϑιΐπᾳ (Εντν81ἀ}, οὐ 1 πορὶ ἴῃ ἐδὸ ἐδβιϊηςς 
ΟΥ̓ ΤΥ βου], (δὲ 18, Ὑ Ε118ὲ ΤῊΥ 800] νγ88 ἰπ [δϑιϊη 
(Ὁ 841]4., [βδακὶ, Ηϊχὶᾳ). αἈἀἂὰ δοουβαίλνο οὗ ἐμ 
ΟὈ͵οσὶ ἰ8 ἱπδασηἰββὶ Ὁ ]6 ἱπ δοπηθοίΐου ἰΐ ἐμ ῖα 
γα, ΒοΠ60 Ἧὁ οϑημοί ἰγϑηβὶδίθ: 1 σηδθ 660, 
ΟΥΪ νορί ΔΎΔΥ ΤΥ 80]. 

[ὕεγβ. 11, 12. β'δοϊζοϊ οιὮ.--- 6} Σοὶ : " Ἐμ9 
Κατγιλθηῖ οὗ ΒΟΥΓΟῪ 88 {}:ὸ αβίϊης 19 δὴ Οχργοθ- 
ΒΟ. Οὗ ΒΟΓΤΟῪ [ὉΓΡ ἴ89 ΡΕὈΌ]ΪΟ Ὡθοθβδὶι1698, ποί 85 
Ρμ. χχχυύ. 18, 0. ῥγίνγαίθ ἰῃσγ. Οπ δοοοῦπε 
οὗ {πὶ8 ΒΟΥΤΟΥ, ΤΟΡΓΟΔΟΝ ὉΡΟῺ ΤΟΡΓΟΒΟῺ ΘΟΠΙΘΒ 
ΟΥ̓́Ρ δίῃ, δῃὰ βοογι Ὁ] τοῦθ δύὸ σοϊπϑὰ ΡΟ 
Εἶτα ; 8ΌΟΥ͂Θ 811 μΒο 18 Βαϊ τὶζοὰ ἴῃ 6 καῖθα, δ 9 
ΡἾδοο8 οὗ λυἀριηοηῖ δηαὰ Ὀυ δ᾽ 688, 88 'ῃ [6 ἀτγηΐς - 
ἱηᾳς Ὀουὶβ ([8π|. 111. 14, Οομρ. Υ. 14; 9200 χχσ, 
9."---ΕἍ. Α. Β.] 

[ϑισ. Υ. γον. 18. Βαϊ 88 ἴοσ 1)6.---ΤῊθ Ῥτο- 
ΠΟ 18 ΘΙ Ρμδίΐο σοηίγδδίΐης πἰμβοὶ πὶ} (μ 9 
ὉΠΥΙ Ὠ ΘΟῸΒ ΒΟΟΓΠΘΥ. Τὰ ποχὶ οἶδαβο ἰδ ὙΘΕΥ͂ 
αἰ δογοηιν αἰνγϊἀοὰ. Ἐν], ἔο! ον 6α ὈΥ̓͂ ΒΊΘ πὶ: 
οομηθοίδ ἰ9 4“ ζἐτηθ οὗ ζοοᾶ ΡΊΘαδῦτχο, ᾿᾿ δέε., 
χὰ ἢ (10 ΘΏΒΥΥΘΙ πι0.᾽ Ηυρίοϊ!α, Μ0]], Ρο6- 
ΓΟΊΨΏΘ, ἐέ αἷ., Θοπη θοῦ ἰὺ ν᾿ “ἢ ἐπ 9 ῬΤΆΥΘΣ, Ὠ 6} Ι Σ5 6 ἢ 
τηδκίης ἰμ6 τοὶ οἰδυ89 61089 τὶ “δὲ ἐμ ἰἰσιθ 
οἴ τὐσὶ ῬΙοδβαγα," Ηυρέ,, Μοὶ), δῃιὰ Ῥθγόνῃθ, 
Ῥυϊιπς {680 Ννοτὰδβ ἰα ἰδ 9 βοοοπὰ οΟἸδΔΒ6. 
γον. 14,18. Αβ1}0 βδιὴ9 ἤζυγθ γϑουγβ ΘΓ ἔγομλ 

γ6γ8.] δηὰ 2, πὸ ἔσο Ὁ ΟΡ δ δίϊοη 18 ὨΘΟΟΒΒΆΓΥ. 
--Ιἰοὲ ποῖ ἴλ 6 Ὑ7911 δΘμδυῖϊ ἐϊα του ἴο τη9. 
--ἐΗὸ Ῥ48868 ΟΥΘΡ ἴγοπι 16 ἔρυγτθ οὗ ἰμο Βοοά ἰο 
ἐπα οὗ ἃ νν6}}, (09 οοπποοίϊης ἰάθα Ὀεΐϊης ἀ66ρ 
νϑίοσ Τμι680 γγ0}}86 ογθ ἀὰς ἄθοι διὰ οονογοὰ 
τὶ} 8 ἰαγζο βίοπο (θη. χχὶχ. 2,38. για. Ἰποιὰ- 
βΒοῦ, 86 δπὰ δηὰ ἐΐο ΒοΟΚ, Ρ. 689). Τὰ 6 του !ἢ 
γγ88 δΒοιηθίϊ 168 Βοδὶ θὰ ὉΡ ΝΠ} 8 βίοπο δῃὰ σῸΣ- 
ἰδ ὺ, ἴοτ υ89 ἱπ (0 ΑΥΥ 86880ῃ.---Ο. Α. Β.] 

[δισ. ΥἹ. γεν. 16. ΤΥ Ἰουϊηκικίπ ἄηθ85 8 
κοοά.---Ῥοόγοόνγηθ: “ Θοοά, ἑ. ἐ., Θἰτ 6 Ὁ διρεξί, οοπε- 
"ονιησ, δ ἷῃ Ῥᾷα. Ἰχιϊὶ. 8, οὐ φγδοίουβ, χρηστός. 
ΟοΡ. Ῥαβ. οχὶχ. 2]. Τμῖ8 ΔΡΡΘ68] ἰο ἀοὐ᾽ δ ἰθον 
ΤΩΘΓΟΥ͂, ΤΟΙΙΔΓΪ 8 ΟΔΙΥ, ὁ διιον ΒΟῪ βτοδὶ Μγ}88 
(86 δβιγαὶϊί οἵ (μ)ὸ ον Ῥγορμοῖ.... δπὰ οὔ ἰγῦιἢ 
ἰε 18. 8 υϑὺὺ ἀϊδίου ταδίίοῦ ἰο ὈΘθ Βυγθ (δαὶ ἀοἀ ἰδ 
τϑοίουβ Ἡδ|16 Η9 ἰβ ΔΏΘΥΥ, δηὰ ὭΘῸΡ ὙΔῚ16 Ηθ 
ἰ8 ἴλν οἵ᾽ ""--Ο. Α. Β.] 

ϑιτ. ὙΠ. [ὸν. 19. Ῥπμου Ἰκπονσθαῖ.---ο 
ΒΡΘ818 ἰο (89 Κπον]οάρο οὗ οὐ 88 'π στοσ. ὅ. 
Τιολὶϑ 6 70]]ο τὰ ὉΥ δὴ δηυπιθγαίϊοι οὗὨ δΐ8 ΒΕΥΘΓΘ 
ἀἰδέγοθβοθ, δηὰ ἐδὲ8 8 6 δα ϑὶβ ἔονῦ (89 ᾿τοργθοδ- 
(οι νι] οἷ; 9010 08. 

γον. 20. θρσοδοῖῦ αι! Ὀσοῖζθ ΤΥ Πθασῖ. 



ῬΒΑΙΜ ΓΧΊΣ, 897 

--Βαπθδ: ““ ΤῊΘ ΓΟρτγοόδοβοδ, (δ 9 οΔ]υπιηΐ68, ἐδ 
ΔΒΡ6ΓΒΙΟΏ5, ἰδ Βἰδῃι ἀοΓ8 οὗἨ οὐμοσϑ βανϑ ογυϑῃοα 

. δ. 1 διὰ ποὶ δΌΪ9 ἰὸ ὍΘΕΥΡ ὉΡ υπάον ἰδοια; 1 
[11 πον ἰμλ6 Ὀυσάοη, Δ ϑίγοϑϑ ΤΥ ὈΘΟΟΙῺΘ 80 

ὁ ἰμδὲ 0 ΤὰΔΥ δ᾽ ηὶς ὑπᾶον ἰδ, 0 ΤΔῺΥ ἀΐθ 
οὗ νῆδὶ ἰβ ο8]]οα “ἃ Ὀσγοόΐίκθῃ μθατὶ.᾿ ὕπαοβογυϑὰ 
ΤΕΡΓΟΘΟΒ68 Ὑ1}} Ὀ0 85 {ΠΟῪ ἰο Ῥγοάῃοο {π18 Τ6- 
βαὶξ ἰὰ ἃ ΒΟΏΒΙΟΙΥΘ θαΥί 85 ΔῺΥ ἴοστη οὗ δυ δ ογϊηρ, 
ἐπὰ ἰΠ 6.0 8.6 ἰμβουββη δ 70 ΔΓΘ σγυδιιοὰ ἰο ἴῃ 0 
ἐδυί ἢ ὉΥ͂ 56 }} Τορτοδοῖ 65. -πΑΒ  [ νναϊϊοᾶ ἴοσ 
ΒυτραῖΒΥν, δ ἃ ἴμΘΧΟ 788 ὩΟΠ6.--- ΡΟΓΟΥΠΙΘ: 
“ Φηϊ8 16 (ῃ6 ΟὨΥ Ρ͵800 ᾿π (δ ῬΒδΙῚΟΡ ὙΓΒΘΥΘ [ἢ9 
ποτὰ ἰγϑηδίδίϑα ΒΥΤΏΡΔΙΩΥ ἷἰβ ἔουπὰ. ῬΓΟΡΘΥΙΥ 
δρεδκίης ἴ ᾽8 οὐ ἃ βου Ὀσὶ ἃ νορῦ ἰπ ἴἰ Ἰηῃ. 
Πδποθ ἔμ6 ῬοΡΙρ ταδὶ ἰὼ ἰδο Α΄. Υ͂., “1 Ἰοοκοὰ 
[Ὁ δοπ)6 ἰο ἰδ κὸ Οἰ Υ,᾿ ΟΥ, 88 ἰῃ 19 πιδυρίὶῃ “ἰὸ 
ἰλπιοῦΐ τὶ. ΤἘΠὸ πνοτὰ δυπραίῪλγΨ 88 ΠΟΥ ΒΘΥΘ 
ὕθοι δ ρ᾽]ογοα ΌΥ ΟἿΓ ὑγδπδίαίοσβ, Ὀυΐ ἰΐ ΟΧΘΟΙΥ 
ΟΟΩΥ͂ΟΥ͂Β ἰῃΠθ0 ἴογοθ οὗ ἱμδ9 Ηοῦγονν ποτὰ, ἰπ88- 
6 }} 88 ἰἰ 18 υδοὰ οὗ ΒΥΤΡΔΙΒΥ ἷπ ἸΟΥ 88 Ὑ6]} 85 
ἴδ ΒΟΥΓΟΥ. ὅ466 Φοῦ Σ]ϊὶ. 11; Φ60γτ. χγ. ὃ; ΧΥ͂Ϊ. δ; 
χἰν]. 17. "--Ο( Α. Β.] 

γόον. 21. 6411.---Τὴ)ὸ ποσὰ ΟὔὐΥΕῪ πιθδηδ ἃ Ροϊ- 
ΒΟΏΟΙΒ ῥΪδπί (Ηο53. χ. 4), δῃὰ 'β Ῥ878}}901 ψὶ ἢ 
ποττη ποοά (76. Υἱἱῖ, 14; ἰχ. 14; χχὶϊὶ, 18) τὶϊ ἢ 
ὃ ἤραυτοίς γὸ τηοϑπΐηρς οὗἴμο δά αἰ(ίοη δηὰ ἰηἰθηβ, ἢ- 
οδίϊοη οὗὨ Ὀϊι ον δηἃ βούοσο βυβουίηρθ. ΤἝΟΥΘ 
ΔΙῸ 20 δ οί οὨ  ΓΘΔΒΟ0Π8 ἴον ἰδ κΚίηρ Ῥαγί συ] 
οὗ ψδίος μοιιΐοοῖκ (Ὁ 6]91.8) ἀδτποὶ (1 6886].} οο- 
Ἰοογαὶπ ((ἀπ8ηη), ῬΟΡΡΥ͂ (ἀοϑθεΐυ8), γὃὸ 8.0 
ἸΒΘΓΟΙΥ͂ ἰεὰ ἰο ἃ ρῥ]αηὶ τὶ} ἃ ἔγυϊν ἰὰ ὑπὸ ΤΌΓΠλ 
οὗ βεδὰ οὗ πη γ 6118. Οὐ (118 δοοοθπί ἐἢ9 ποχὰ 
ἸΔΑΥ͂ ἸἰΚογΐ8Β9 τθ8ῃ [86 48]] (Ξορί.) δηἃ (ἢ9 Τοῦ 
88 Ροίϑοηῃ δηὰ Ὁ  θΥθ6 8 ΔΡΡΘΔΡ ἰο Θ ἐπίοι- 
οἰαηροά, Ὠθυὶ, χχχὶϊ. 82 8ᾳ.; ΒΟΥ. υἱϊδ. 1].- 
Ὑίροξασ 16 ἴῃ ὑμΐ8 οοπποοίΐϊου πο 8 Θοο] ῃς 
ασίπκ τ αϊοἢ αιθῃσ 685 ὑπο ἐμῖτδί, Ὀαΐ ἃ ΒΥοΏγτα 
οὔβουσ τίῃθ. 

διγν. ὙΠΠ. γον. 22. Φημοἷς ἴ60]6 Ὀσδέοσο 
ἘΠΘΩ1.---Τ}ὴ 9 (80Ὁ]9 δίδη ἀΐηρ ὈθΘίοΓΘ ἔμοηι, Βργοδά, 
8 ἰο ὈΘδΟΙΩΘ 8 ἢθϑὺ δηὰ βθῆδιθ [Ὁ ἰμοπι. ΤῈ 18 
Βευγαιῖνθ ἀοβι χπαίϊοη οὗ συΐϊη ἰδ ἰὴ ἕδνον οὗ (}9 
Υἱὲν (δι, ἐ}9 τηϑϑΐϊηᾷ 18 ποί, ἐμδ ροϊδοποά ἃ 8} 
5 0 ροΐϑοπ {1080 Ἧβ8ὸ ἢδνο ῥτορδσγοὰ ἰὲ (Ὁ 4]ἀ.), 
Ὀαὶ 89 ἀϊδὰῃ Ῥγοραγοὰ ζοσ ἐδιοὶν οι Θηὐογπιθηὶ 
ἦδ (Ο ῥσονθ ἐδ! συΐϊη οὗ ἐμι080 Ὑ850 τρδὰθ ἐὺ ἐπ ρο8- 
δ:0}]6 ἴογ (9 Ῥβδ] ἰδὲ ὑο ΘΆΪΟΥ͂ ἐμ ἐοοα ὩὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ 
ἴο δυδίαίη 116, ὉΥ {μοὶ πιδικίης ἱἰ Ὀϊ(οΥ δπὰ βοῦν 
(Οα] ν᾽), δὰ μά θοὰ δὲ (89 υϑγγῪ ἐΐπιθ Ὑ Βθὴ ὑπ 6 Υ 
ἮΟΓΟ ΡΓορδγοὰ ἰὸ ΘὨ7ΟΥ̓͂ ἰἰ, ὑἐμαὺ 5 Ὀποχρθοίθαϊγ. 

Φ[ὙὉ680 πογάκ ΔΙΪΥ ΟΧΡτοθα [ἢ [6611 οὗ [86 Ἀοδεϊδἢ 
Ἐροῦ ἴδ στοβδ Ὑὖο0 ὈΟΓῸ [9 δῆῆηατοο οἵ δὴ ἱχηοιἑη! ου ἀο δ ιὮ, 
ἴλο Τερτοθοῖοθ οὗ γτἱοϊαίίησ ἐδ9 ἰανν, δὰ τμὸ δἰαηάοτο οἵ 
νίρκοὰ ὁῃοπ θα, ὙΠῸ ἀἰοὰ ὀτοκϑυ Βολτιδὰ, πὶτ Ὁ οὯθ ἴο 

ΑΥὐ τδλη ΠΥΡῚ πε  μρρχομ τῳ ἫΝ τὐὁ ἰοροῖθοῦ ἴο 
ΓΙ χηφαριρυθν δὴ Ἰὸ ἔοττοδ οἱ οοὰ ἀὐδὰ ἁτίακ, 786 
Ῥακεῖου οἵ οὐγ [ογὰ Μ8 ὑγου  ἀθ} ἘΠ Ά}}} 80 ογἀογϑὰ δ ἰὸ ζτ- 
Ἀἰβὴ δ τοι δ τί Ὁ19 οσοϊεϊάθηοο ψ [ἢ (δ ὲ8 τογο. Τδὸ Βοιϊοδηϑ 
ῬΈΓΟ δοσδίοτασα ἴ0 ρμίγο δος ψίηο ἩΓ ΠῚ δὴ ἰηδιδίοη οἵ 
ἸδγτΥΐ ἴὸ οοην οδ ΟἹ (Π|90 σΓῸΘ8 ΤὉΓ (ἢ 9 ῬΌΓΡΟΘΟ οὗ ἀοδδηϊηκ 
[δὲ μαΐη, ΤῊΪο ῥγωσξίοθ τγδδ δάμπογοὰ ἴο ἰῃ ΟἿΌΣ ϑβανίουτ δ 
ἐβδδς (Ματὶς χυ. 2}). ἸΤΠουμκῆ ἰπ {{56 17 ποῖ στγιοῖ, Ὀυϊ τ σο- 
ἔἴσασυ, τ ἰοττηϑὰ ματὲ οἵ [Π6 ατοαῖ Ῥγοοϑδϑ οἵ πιυγάθτουθ ρὲ ῖ- 
βοςυτίοη. Οἱ [Π6 οὗ ἰδο Κοπιδῃ δο] !ΓΥῪ, ἰδ ΠΙΔῪ ἴδτο 
ὈδΡΏ δὴ δοὶ οἵ ἰκἰ θάηδδο: ὑὕσὲ οοπδίἀογοὰ 88 δὴ δοὶ οἵ {πο πὑη- 
δε! ουίης ϑόνεα, ἰὲ πῶ αἰτίης ραϊδ δὰ υἱπόραγ ἴὸ ὁπ6 δἰ γθδ 
ΟΥ̓ΘΓΈ πο] τυοὰ τ τ δηγιΐδῆ. Αἰ δο Μαιίδον, ἰἢ δοοογάδηοθ 
αὐτὴ δὲο σσηοτγαὶ τὐρίποά, ΓΟΡύοδΟΏ 8 ἴ{ 85 8 τοῦ Ποδίίο οὗ 
ἐδῖφ μαδδαχο (Μδιξ. χχυῇ. 3). Ηο ἄοθδ ποΐ οοπίγδάϊοιϊ Μαγῖκ᾽ 5 
δοοοπηΐ ὑοίοτο γοίογτο ἴὸ; ὈᾺΪΣ ΤΩΘΓΟΙ͂Υ Ἰπεἰτπαῖθα ἰμδὲ τῃ9 
πίη δηὰὶ ταυτε ἔμπα οὔδγθα ᾿γϑτθ ἴο Ὀ6 τοχκαγ θα 8 ἀθητοδὶ ᾿ Ο.Ψ 
ψπ τ᾿ κ4}} δῃὰ νίηορας οἵ ἐπ ργοάϊςείοη, Δηά ἴῃ οτάὰον 
ἴο ρῥτουδηΐ το οοἰποίθῃοθ ἤγοιῃ ὑυδίῃᾳ ογογοοϊκοα, ον ἴοτά, 
θεΐοτο Ηο ἀϊοά, σοτηρ[αἰ θά οὗ ἐδ ταὶ, δηὰ τίμοζατ τεδϑ δ ταίῃ- 
ἰοίοτοῦ (Μοιὶ, χχυῖ. 48 : Ζοδὴ χῖχ. 28)."--Ὁ. Α. Β.] 

ΤΉΘΥ ἰδὺδ τοσοὶνϑ ἃ ῥυάϊοίαὶ Γϑοορθηδο, ᾿ὲ 18 
ἔγαθ, Ὀυὶ {πο ἰγδῃβ]διΐοη : δηὰ ἴοΣ 8 ὕΘΟΟΙΡΘΏ 80 
ϑορί. δηὰ οὐδοῦ δηοϊθηῦ νϑγβίουβ, δοοοσαϊῃᾳ ἴῸ 
οἴ. χὶ. 9, δπὰ ἰμεογοίογτο Θοΐον, Φ. Η. Μίομ., 

εἰ αἷ.}) ἱπϑδίεδὰ οὗὁ “δῃᾶ ἴο [86 Οοατθ]988 ἃ 
ΒΏΒΙΘ᾽᾽᾿ ΠΙΑΥ͂ Ὁ6 Οὐἰδἰ θὰ ὈΥ οἰδηρκίης ἰδ 9 το- 
οα]ἰχαίΐοη οὗ ἐμο Ποῦτον ποτὰ, Ὀὰὶ 6 αἰζαϊ δέ ἢ} 9 
ῬΑΙΓΔ᾿ 61 9πι. Α τοίρθγοθοθθ ἰοὸ ἰδ 1,οτὰ Β ἰ80]9 
(ὑαίμον, Μοϊοποδίμοι, ϑιῖ9γ), 8 ϑνθπ πὶ 8 
᾿ἰαιϊ δῖοι ἰο ἀονοί ομ4] 186, ἰ}6 1985 δ πιΐ δε] Ὁ]9, 
ΔΒ (ΠΥ 8 ΒΘΙΘ ποῖ 8 ἐμγοαίθηΐη ΟΥ ῬἩΔΓΩΐηΩ 
»τοοϊαπιαίίοη οὔ ἰδ 6 Ὀ᾽νῖηθ λυ καιθηΐ, Ὀαὶ δὴ ἐπι- 
»Ῥγεοαίζοη Ὀτὶπρίης ἰὸ δου τὰὶϊδ ἱπογοδβοὰ οχ- 
οἰἐϑυλθηΐ βΠ4}}} Ῥδϑϑίῃβ ΟΥ̓ΘΡ ἰπίο ἀϊτοο συγβίπς. 
ΤὨΐΪ8 ΣΙΑΥ͂ Ὅ0 σοποοϊγοά ἰὴ (ἢ9 80ὶ]] οὗὨἨ ἐμ ΟΙὰ 
Οσονθῃδηὶ δηὰ οχραἰπμοὰ ἰπ δοοογάδποο τὶ ἐμ 6 
οδῃοῦ οὗ ἐμ90 τοί] ἰδιΐοι οὗὨ {πὸ ΟἹἱὰ ἸΤοϑίβιηθηὶ ς 
ΘΥ9 70 8 6γ9, ἰοοἱ! 70 8 ἰοοίϊι, ἀπηὰ δηἋ5 11}κ6- 
ν ἶ80 (58 οΘοπησοίίου τ αν, 6. σ. 1 βαιι. χχνὶ. 
19; 2 δδπι. 111. 29; Ὀυὺ ἰθ σδπποῖ ὃ9 λιϑιϊδοὰ 89 
8 αἀἱδροείίοη πὰ πιὰ ὩῸ Ρ͵δ09 ἴ0ὉΓ 8 ἰψρίσαϊ Τ6Ρ}- 
γοβϑηίδιΐϊοι “ἰὼ (6 ὈοιδΥυουν οὗ (86 βυβονίης 
ΒΑΥΪΟῸΡ Οἢ ἐδ0 Ογοδδ ἯΒΟῸ Ῥγαγϑὰ [ὉΣ δΐ8 6η9- 
τη. 5. 

[ὕεν. 28. Ῥεγόνῃθ: “ΤῈο ἀαγζεηίησ 97 ἐλά 
ὄνόε ἀοποῖὶθθ ἬΘΑΚΠΘ85 Δπὰ ῬΟΥΓΡΙοχ γ, 88 {86 Θῃ- 
1 ρ ὐθηΐης οὔ (6 6γ98 (866 ΡΒ. χὶχ, 8) ἀοποίεϑ χϑ- 
πονγοα νἱχονς δηὰ δἰσοηρίη. πη ϊυγ, (86 δλαζ- 
ἐπρ ο ἐλε ἰοὶπε 'ἰΒ ὀχρτοββῖνο οὐὔἴθσσοῦ δηὰ αἰ βῃηδΥ͂ 
δα {960 ]6π6388 (ΝΔ2 ". 1ϊ, 10; Ὁδδ8. γ. 6.) ὍΣ (89 
ἢ τϑὲ ΤΥ Ἰθϑῃ [89 ἀορτίνίπρ οὗ γοϑϑοὺ δά υἢ- 
ἀογθιδπαΐϊηρς; (ἢ βΒοοοῃά, ἐδ 9 ἐδ κεἰ πα δ ΔΥ οὗ 8]} 
δβίγϑηρὶ ἕο δοίϊοη."" -α, Α. Β.] 

ϑισ. 1Χ, [Νεν. 286. ΠΟΘΙ ΘΗ ΟΔΣΩΡΙΩΘΏ. -- 
Ῥογοόνηθ: “ΤῊ ἰδ ῬΥΓΟΡΟΥΪΥ “(8.6 πιοῦδῦ]6 γΥἱϊ- 
ἰαρε οὗ ποιμλδάϊο ἐγ 68, ὙθῸ ἀδϑ08}}γ υἱέσι ἐμ οὶν 
ἰθηΐ8 ἰῃ 8 οἰγοὶθ, ὅ6ο θη. χχυ. 16, τ μβοτγο ἑσγαὴ 
15. Ἰοϊποὰ ψΙῈ ολαίδαν, [Ὡ9 ἴογΙΡ Ὀσοίης ἰδ9 
ΤΩΟΥ̓ΔΌΪΘ 884 (9 Ἰαίο» (0 δἰδιϊ ΟὨΑΥΥ͂ Υἱ]αρο, 88 
Τυοῖν (ἐπ ἰο060) τὶ ΚΒΕΙΥ Θχρ]δἷηβ. ΤΠ ΘΧΡΥΘΒΒΊ 0 
8 οὔὕὁἨ οοῦτδα υϑϑἃ ΒθΓο χιγαι, γοῖγ, ἰπ δοσοτάδηοθ 
4 ἰοπὶδ᾽᾽ ἴῃ {80 ΡΔΓΔ]16115π|.Ὁἢ Ὁ 

γόον. 26. ΕΟ Βίτα σμοῖὰ Του πδδῖὶ βυαὶῖ- 
ἴθ ΒΟΥ Ῥοσβοουῖθ, δηᾶἃ οὗ τ μαὶῃ οὗ 
ΤΥ Ρἱϑθσοθᾶ οσιδδ ἄο ΒΟΥ͂ [9]].---Ῥογον πο: 
“7 9 ΓΘΆ50} Οὗ 86 ἱπιργθσδίϊοη ἰδ χίγθη ὈθΟδιι80 
οὔ 89 υπρὶ γίπας ογ ον τ ἰοἢ ἀο] σἰοὰ πὰ δἀἀα- 
ἰὼ ἰο {80 Ῥϑίη δηὰ δῇὶιοιίοη οὗ οὔϑ σοὶ Θοἀ 
Βειὶ αἸγοδν Ὀτουρμὲ 1ον,,--οι Β6 Ὁ 061} 88 ἰἦ {Π6 Ὁ 
οομπίθα ΟἿΘ ὈΥ̓͂ 010 ΘΥΘΥΥ͂ ὈΪοτ ἰπδὶ [6] Ὁροι 
Ηΐπι, ΘΥΘΤῪ ΟΥΥ͂ ἐἰμδὺ Ηο Βαά υἱίογοά, οὨἷγ ἰο ἰΣπ 
ἦς πο ἸΩΟΟΚΘΟΥΥ͂ (οοΙαΡ. ῬΒ. Ἰἰχ. 12, ᾿Ἰχὶν. δ).᾽}} 

ΦΓΑἸοχδηοῦ: “ 1ΠῸ ἱπργοσοδίίοηδ ἰῈ (8 τοῦθ δηἃ ἴπο860 
ΤοἸ]Ἱονίης ἰϊ δῦθ γϑυυ Π ΟἿΪΥ ὙΠθὴ οοηδίΔδογοα 88 ἴΠ9 ὁΧ- 
Ῥτϑαδίοη οὔ πα] χηηπίὶ δο ἤδηηηθοδ. [1 υἱξογοα ὈΥ Θοὰ (16 
ΒὨΟοΪς πο Γοδάου 5 δοῃδὶ Ὁ}}{|88, ποῖ δου ὦ [ΠΟΥ ψν ἤθ σουμδί ἀ- 
ογοὰ ὧδ [6 ἰδυκτιηχο οὗ δὴ ἰάθαὶ βόγβοῃ, σοργοδθηιίημ ἰ89 
ἍὮ019 Ο01488 οἵ ΓΙ ἢϊθουβ Βυ ΓΟΓΒ, δη ἃ ραγιςυἱα τ Η δι, ν᾿ ΠῸ 
τπουκἢ Ηθ Ῥγαγοὰ ἴον Ηἰθ σιυγάδγοτθ ὙΠῚ16 ἁυίηρς ([πκ9 
χχὶἰΐ. 84), βαὰ Ὀοίογο δρρι!οὰ [89 ν ογδ οὗ {π|6 ὙΘΓΥ ρϑδβαχο 
ἴο ὑμ6 προ! ουίης δον (ΠΛ ῈΠῚ ΧΧΙΙ. 38). δὲ Ῥδὺυὶ ἀἰὰ αἴϊοτγ. 
σπαγὰδ (Βοπι. χί. 9. 10). 9 ρῃογαι ἀοοϊγί πο οὗ ρτονι ἀθη- 

αν ἔγοσι Ὀοίπα οοηδαρά ἴο ἴμο ΟἸἹὰ Τοεὶ,, ἰ5 
ἀϊδι! πο ἰδυρῆϊ ἰἢ ΠΙΔῺΥ οἵ ΟΌΓ Κανυϊουγ᾽ 5 ρμαγϑῦ 685. ὅθο 
Μαῖίη. χχὶ. 41), χχὶὶ, 1, χχίν. δ1."--ο. Α. Β. 
{ {Ἡψογάδηοτιῃ : "8ι. Ῥοίεῦ δρρ] 68 ἐπ|86 ΡΥΓΟΡΉΘΟΥ ἴο [Ὦθ 

ἐγαΐ τοῦ Φυάδο (Αοἰπσ ἱ. 20), τῆὸ νι ἐμπείαν οτιπίωπι, Δ 6Πὶ- 
Ὀοάίπιοτς κηὰ ἱποδγηλι οῃ οὗ ἁ ἴποδὸ διπν ὙΠΟ Ὀγοιχοῖ 
ΤΟΊΒΟΤΥ οὗ ἴΠ6 29:8 δη ΜὙὴΩ0 ΜἨΔδ 11Κ Ὁ ΡΟΓΒΟΠΔΙ σοργοδοηϊδ- 
εἶνε οἵ [ὴ9 ον δ παιίοη ἐῶ τίοϊκοάποδα δη μι πη δ τηθηῖϊ."-- 

Α. Β. 
ζ πβοτάενοσιμ: “ον ταῦοἢ Πρ ἰ6 διϑὰ προ ἔποθο 

Ἧ 88 ΔρΡΙοὰ ἴο Ομ τγιδῖ, θη ΠΟΥ ἀΥῸ ΘΟ ΡΑΓοα ΤῸ 18. 
111. 4. “δυγοῖνγ Ηδ Βδίβθ ὈΟΓΘ ΟΟΥ κιτίοίθ, δηὰ οαττίοὰ οὖσ 
ΒΟΙΤΟΎΒ; γοΐ γὸ ἀἰὰ εδίοοιοα Ηΐπὰ δἰσίοκϑη, δηείζεη οἵ Θοά, 

[14] τοϊγ Ὀυτίοη 
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γεν. 27. Αδᾶ πα πα  ν, εἰο.---Ῥότονηο: “θὲ 
ἐϊ 4}} βίδῃ:ι ἢ δζαϊηϑὶ ἱβοῖὰ ἴῃ ΤῊΥ Ὀοοῖς, Οὁη9 δ ἢ 
ΕΙ͂ΟΡ δῃοίπον, δ σοπμηϊ θα, πού Ὀοΐης Ὀ]οι οὰ 
οαί, θυΐ ΟὨΪΥ͂ δινοὶ ϊης {80 ΤρΑΓΥᾺ} τοοϊκοηΐϊης. 
ΟοαΡ. ον. χυϊὶ. 28.ὡ ΤῊΐΒ δ ἰρ οὗὨ Π6 οδἰδ- 
Ἰοζυθ οἵ συ} 18 ἰπ ἴδού δυο! ]ης (ἢ 6 Ρυ ΒΒ πηθηΐ, 
Ὀυΐ {πθγὸ ἰ8 πο ποϑρᾶὰ ἰ0 σϑ 6} (48 ΕΤΘΠΟΣ δηὰ 
ΒκΚίηπον ἀο) : “αἶνο ἐπ Ρυ θμπθηΐ ὈΡοη Ρυη- 
ἐδιιταθηὶ.᾽ ".-π|Ο. Α. Β. 

γον. 28. ΕἾοσι τἴπ6 ὍΟΟΙς οὗ ἴ86 ᾿ἰνίηκ. 
---βαζο δὰ (80 οοηίεχὺ ΒΗΟῪ δδι [9 Ὀ]οι ἴῃ κα 
ουἱ ἔγοια 86 ὈΟΟΚ οὗὉὨ (9 ᾿ἰνίπρ ποὶ ΟὨἿΥ ἀοποῦθβ 
ταΐῃ ἰπ σοθοσαὶ ον ἀοαίῃ ()ὸ είιε, Ηδηκί.), 
Ὁυὶ ἐχοίωδίοη ὕγοπι ἰλ6 ξιπσάοηι απα ρεορῖε ο7 Οοα. 
ἙἘον 9 τοίθγρθποθ 18 ἰο {π6 Ὀοοῖς οὗ ἀοὰ (ἔχ. 
χχχίὶϊ. 82), ἰῃ ψιιϊοῖ αοἀ Ηϊπιβοὶ σοί βίο Γ8 ΟΥ̓ΘΥΥ͂ 
009 (ΡΒ. ἰχχχυϊἹ. 4-6), γγῖο 8 δρροϊπίϑά ἰο 118 
(18. ἵν. 8), δηὰ ᾿π ἐδ815 Ὀοοὶς (8. χὶϊ. 2), 88 ἐμ 
οἰ θη 8 οὗ [9γ86] ἰὰ [89 ζοῃθαϊορίοδὶ (8168, ὅ6ὁγτ. 
Χχὶϊ, 80; Εἰχοὶς. χἱϊὶ. 9; οοιηρ. ΨΚ σ. 20: ΡΆἈ]]. 
ἦν. 8. ΒΥ. 1ἰϊϊ. ὃ, χΙϊ!, 8; χΥ;. 8: χχὶ. 27. 

ϑιγ. Χ. Ὑοτβ. 29-381.. Τὸ Ῥβαδ]τηΐδὺ δ ῬΟῸΣ 
δηα τιϊβονΡ δ Ὁ]9 Ὀϊπ ἢθ ἱπιρίονοθ αοἀ ἰο δοὺ Βἷπὶ οἢ 
Βίγχῃ, ἰῃ 8 ρίδοθ οὗ βδίοιυ, Ὀθγοηὰ (86 γοδοῖὶ οὗ 
8 Θῃμοιηΐοθ δηᾶὰ {πθη ἢ9 ὙΠΠΠ)Π ῥταΐδθὸ αοὰ νἱ ἢ 
Βοηζ5 οὗἨἩ {πϑηϊκδρίγίης, ΜΗϊοΒ ν}}} ὍΘ ΤΟΥ͂Θ 86- 
δορί ]9 ἰο αοἁ {δ 8ὴ ΤΌΓΠπια] Οἶουΐη μ8.---Βοῖῖθσ 
[8 8 ΟΣ, ἃ ὈΌΙΟΟΙς. Ὑἱῦδ Βοσδ δηᾶ 
Βοοΐῃε.----ογοθ: “Το ΟΡ  Βο (8 δΣ6 ποῖ 6 Γ6- 
ἸΥ οἰΐοδο, 8ἃ8 Ηυγρίοϊὰ δδβογίβ. ΤῈ Βτϑί 18 τη θῃ- 
ἐἰϊοηοα ἱη ογάὰθῃ ἰ9 τι κ ἐμαὺ ἐπ 6 δῃΐτ δὶ τ88 Ὠοὶ 
ὍΠΟΥ ἰπγ09 γ08 5 οἰά, διὰ ἐμπογοίοτο οὗ (89 ργο- 
ῬΟΓ 8.6 δοοογάϊης ἰοὸ ἰδ ᾿αν ; {80 168ὲ 88 1ηἰἰ- 
ταδίΐης ὑπδὲ 10 Ὀοϊοη ροα ἰο (ἢ οἶκ58 οἵ ο1θ8ῃ ζουγ- 
Τοοϊοα δηΐπια}8, ραγιΐϊης (μ9 Βοοῖῦ, [μογ. χὶ.; δηὰ 
{89 τηϑϑδηΐης 15, ἐμὲ {86 τηοδὺ Ροτίοοί ἀπα να ]08]9 
ΟΥ̓ 80 βδογίδοοθβ ογἀδί δὰ Ὁγ [η6 1δ'ὺ7ρ νγγ88 ποὶ ἴο 
6 δοηρεγοά (ο ἐμ δδογὶῆοθ οὗ ἃ σταιοία! Ὠοδγί. 
866 Ρ58.]. 11. -- ΕΟ. Α. Β.1]. 

δισ. ΧΙ, Γεν. 82. ϑϑίσουβ εἴϊος Θοὔ- ταῦ 
γοῦσ ϑασὶ ᾿ν6.---ΑἸοχαπάοῦ: “ΜΑΥ͂ γοῦ ὉΘ 
Του ϊυοα δηὰ οσμβοορθὰ ὈΥ τῖὶϊποββίπρ {116 ΘΧὨ 1 Ὁ]- 
ιἴοπ οὗὁἨ αοἀ᾽Β ῬΟΟΣ απὰ ροοάποεδὶ 716 νεΐδἢ 
(δαι ἰὐ ΤΑΔΥ͂ ὈΘ 80 πο 68 8 ῥτοτηΐβο ἐπα 1 58}}4}} 
Ὁθ, 88 ἰῃ ῬεΕ. χχὶΐ. 26, σβογθ ἐῃ9 ἴογαι οὗ ΘΧΡΥΘΕ- 
βίοῃ ἰβ ἐμ9 βδπιθ6."--αο. Α. Β.] 

νὸν. 88. Απὰ Ἐἶὶ6 σίβοῃϑοιν Εξθ ἄοϊδ ποῖ 
ἅἄϑβρὶίβο.--- ΤΠ 989 ταὶ ζὐ ὙΘΥῪ γγ6}} Ὁ9 Ὀοσππὰ νι ἢ 
(89 οογὰδβ οἵ τι ΒΟΡΥ͂ (οὉ χχχγυϊ. 8), ΟΥὁἨ ομαϊηθα 
ἴ ἰοτγίιτθ δηὰ ἴσοῖ ἰἢ βοηθΓγαὶ, ΡΒ. οΥἷΐ. 10; ἐλ 18 
ἢθΓ γϑίμον ἰο ὃθ τοχαγάἀάρἃ 85 Ῥδσγδὶὶοὶ τὶν (86 
ὀσρσοβϑίοη (νου. 26): ΤῸΥ θυ θῃ ομθ8, ΤΥ 
Ρἰοσοθὰ οὔθ. Τθογο ἰ8 ποιίηρ ἴἰο ΒΒΟΥ 8 σοΐϑυ- 
ΘΏ66 ἰο {89 οχὶΐοα. [{ πουϊὰ Ὀ6 Θδδβίον ἰο δπά ἃ 
ΤΘΙίΘΣΘΏΟΘ ἰο {ἶ686 πῃ ἐμ οἰοδίηρ οἶδ180 δ᾽ Πο6 ἔΒ079 
ΔΓ Γθ8] ροϊηίβ οὗ σοπίδοὶ τεῖ(ἢ 760.. χχχὶϊ. 

ϑιν. ΧΙ. γον. 8ὅ. Βυϊἃ τἴ86 οἱτί96 οὗ ὅδὰ- 
ΔΙΑΉ, εἰο.----Τ ϊο ἀοο8 Ὡοῦ ΘΧΡΓΙΟΒΒΙΥ δίδίθ ἃ γδβϑῖο- 
ταιίοι οὗὨ Ζίοη δῃὰ ἃ τορϑορὶ ἷῃς οὗ ἰδ οἰ(ἷ65 οὗ 
ψφυάδῃ. 19 πογὰβ δά μπϊὶ οὗὁἨ Ὀοϊηᾷ υπάογβιοοα 
ΠΘΏΘΓΘΙΪΥ οὐ (δ ὈαΒῖ8 οὗἨ ἐπ Ῥστουινδθ οοπίδἰ ποα 
ἷπ {80 ἴδν΄ν,)͵ οὗ οοπίϊπαδηοθ δηὰ ργονί ((αἰνίη 
εἰ αἰ.) διὰ οΥ̓͂ ΟἿΡ Βυρροβίης ἰμδὺ {π679 ἰδ ἃ ὑτο- 
Ῥθοιῖὶο ρκἴδηδο αὐ ἰπὸ ἔδίθ οἴ ἰμὸ Ἰαπὰ δῃὰ ρθ0}]9 
ἱπ ἱπαϊνί ἀυ8)] οχρογίθῃοο, 88 Ῥβ. χὶν. 7; χχὶϊ. 

δου αἤποΐοα:᾽ πᾶ ἴδ. 11, 6. ΣΙ κατὸ [ὮΥ Ὁδοῖς ἴο ἔϊιθ 
δτεϊίεγε ; απὰ ΖΘΟὨ. χε! 6: 1 νὰβ πουῃάοὰ (επί 2ε5)} ἰπ ἐδ 9 
Ὠοῦθο οὗ ΠΥ ἔγίοπβ: ᾽δηὰ Ζοος. χίϊ!, Τ : πο διοροσὰ 
δηὰ (Π6 δΘΘΡ 8}}81} Ὀ6 φοδίίογοὰ."--- ἰπ 411 ἰδ)06δ0 Ῥϑδδαζοδ ἐδ 
βοσῶθ ποχὰ (Μμασαλ) [6 υδοὰ."--Ὁ. Α. Β.} 

80; 11. 10ς, ΤῊΪ8 6 ἡπϑιϊδοά ποῖ ΟὨΪΥ ὉΥ ἐδο 
ἰγρῖδα] Ῥγορδοίΐοδὶ οποίον οὐ ἐπὶ Ῥβδ]ηὶ ἴῃ 
ΖθΏΘτΔ), Ὀπὶ ὈΥ {86 Ροβί(ἰοη οὗ {μ6 Ῥβα]πιϊδὶ ἐπ 
189 γχϑάρπιρίϊγθ ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ 80 δΒίτΟΙΡΙΥ οπι- 
Ῥἰογοὰ ἱπ τορ. 6. Τὴ βυρροβί(ίοη ἰδ8ὲ ἐμ 
οἱοπίηρ νοτὰβ οοπίδίῃ ἃ ᾿δίοσ δα αἰ(ΐου (Ὑ δ θπιδ, 
ϑοῖϊον, θδι 6, Μαπίϊηρ., Βοβϑηπι., 1. Κδδίοσ, ΤΙο- 
Ἰ.61κ), 18 ἐπβογοίοσο 88 ὈΠΗΘΟΘΒΘΑΙΎ 88 ἰΐ 18 Διθϊ- 
ἸΣΔΥΥ͂. 

ῬΟΟΤΕΈΙΧΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΈΠΟΑΙ, 

1. Τὴὸ ποοοϑδιίυ οὔ ἃ Ῥίουβ πι8ὴ ΤΙΔΥ 6 80 
τοδὲ οὐ θυ ἐπὶ ἢθ 8 δΌοαϊ ἰ0 Βίηκ, δὰ ἰἢ9 
Ὀινίηθ Β6]Ρ ΠΩΔΥ 6 ρμοδίροπδα 8ο Ἰοῦς ἐμδὲ {89 
δῇ! οἰοὰ μ85 ογἱ θα πἱπ89]7 ΒΟΘΥ86 ἐπ ῬΤΑΥΕΡ δηὰ 
δἰ ΟΥ̓́ΩΒ. Βαῦθ Ὀϑσοσηθ ἀ1}} δηά χοά ἔτοτα Ἰου ς᾽ 
δηᾶ πηἰηιοντυρίοα Ἰοοϊκίης πῃ {80 Ββίγαΐῃ οὗ ναὶ!- 
ἴηρ. [ἢ τἈἈΐ8 6889 (9 ροισόν ὁ }αϊ (ἢ 86 Ῥτογοὰ δηὰ 
δἰἰοδίοα ὈΥ ἱδκίηρ σγουπα ἐπ αοα, σ᾿ ὮθᾺ (Π6 Θδνίἢ- 
'γ χντουπὰ κ5]}09 ἔτοια πρᾶος ἷθ ὕθοί, δηὰ ἐμποπ 
ὙΒΘῺ {10 ΜΑΥ͂ΘΒ οὗ ἰγοῦ Ὁ]9 Ὀθαὺ ἰοσοίον ΟΥΘΥῪ 
18 οδὰ, 9 βἰγυρῃΙοδ ζοσὶ οα ἰχ τι ἃ ἐσὺ 
9Γ »γανεν. 

2. ΕᾺ]1] δῃὰ οχαϊξαίίοη, γαΐϊη δηὰ σοἀδοιρίΐοπ, 
ΒυβδοτίησΒ δηὰ ον ΠΟΥ͂ ΔΥῸ τοοοΐϊγοὰ, οπἀυγοά 
δὰ ουθυσοτηθ---4}} (μὶβΒ Π48 [0 ἰῃ6 οοηρστγοζδίϊουι 
οὗ ἀοἀ ποὺ ΟὨΪΥ (9 δἰ εἰ βοδηοθ οὗ ρεγδοπαὶ Ἔχρο- 
γτίεμοε, Ὀαὺ δὲ 1.0.6 Βατὴ9 ἰΐηπι0 οὗ 2ὲνίπα σωΐάαηοα 
δηὰ σῦ ἱψνρίοαϊ λίδίτῳν πὰ 18 ἱπίοπει δὰ ἰῃ ὑσο- 
Ῥογίϊου ἰο 89 ἐπιρογίαῃμοθ οὗ ἰὴ Ῥοσβδοῦ Ὑῖῖ 
γϑίθγθῃοθ (0 {86 δ᾽ ΒΙ ΟΥΥ οΥ̓͂ ἰδ Κίηραοπι οὗ Θοά. 
ΤῈο θυ ἜΘ Ὁ ΤΩΔῪ ΔΡΡῚΥ {818 ἰο δἰ τ)56]7 ἐο δοτιΐοτέ 
λίπι δηὰ ἴο βΒίγϑχίβοῃ ἢ18 7411}. [Τὺ βοτυοβ 85 88 
ϑχδοσγίαίου δηὰ ἱπϑίγαοίϊοι ἰο0 οέλόγδ θη ΠΟΥ͂ 
ΡῬοτοοῖνθ ἐξ δηὰ ϑαῦ οὐϊ. Ηρ 18 ποαγὰ τηογὸ- 
ΟΥ̓́ΘΡ ποὺ ὈΘΟΘΔΌΒΘ ἢ6 ῬΤΆΥΒ, Ὀυὺ Ὀοσδα89 Θοά ἴα 
τιεγοὶ μὲ πὰ Ηΐδβ οτπηπὶ ροίθῃσθ :8 οἴ δοι ῖ γο 'π δο- 
σοσάδησθ Ψἱἱ Ηἰδ αὐ λίείπεδε ἰο (ἢ 9 οΘογϑηδῆϊ οσι 
ὈΟΒΔΙΓ οὗ Ηΐδ δυβονίηρ βουυδηίδ. 

8. ΤΏΘΡΟ ἰ8 πο ἐποοῃϑ᾽ βυθῃΟΥ̓͂ ἱπ (ἢ 6 ἤδοῖ ἐπ 8 
0η6 Ἧἶἰο 888 Ὀθοη αἰϊδοϊζοὰ ὈΥ̓͂ πο πὺὶὶϊβοιῦς 
σδ80 δηἃ ρμογβοουϊ θα ἱμουρσῃ ἱπηοοσοηί, δῃουϊὰ 
γοῖ Ὀ6 Τοτηϊπαθὰ ὈΥ͂ μὶβ βυδογίηρβ, οὔ μἷὶ8 συ }ὲ 
Ὀοίογο ἀοα διά διναϊοηθὰ ἰο δοπίοδββίοη οὔ δίῃ, 
δηά δ (86 δδ10 ἰΐπ)6 (δὲ ὑπι18 51 ΗὉ] τηλῃ ΒΒου]ὰ 
ὈῸ δι]οὰ πὶ α ἰγὰθ δῃά δυτηΐηρ σαὶ ἴον (ἢ 9 
Ἀουδο οὗ (89 Ποτὰ δηά βου] ὰ ὃὈ6 Ρογβοσαϊοὰ οἱ 
δοοουῦ οὗ ἷ8 Σθὰ] δῃηὰ τη8ὰ9 βροτί οὗ [ὉΣ δἰ8 
ΚΟΑΙΥ ΒΟΓΓΟΥ͂, δ8ὸ ἐπδὺ Βθ ϑυβοτβ ἴοσ. αοὐ᾽βΒ βαῖκθ 
διὰ οἱ ἐμὸ Βδηδ {πιὸ ἴθ9]8 ἐμαὶ ἢ 15 βιιϊ 6 ἢ 
ΌΥ αοὰἂ 88 νγ}} 88 ὉΥ τοῦ. ὙΠ(Β 100 Ἰρογθ ἔδι- 
ΥὙΘΏΟΥ͂ 9 ἐΌΓΏΒ ἰο ()6 ΤΩΘΓΟΥ͂ οὗ ἀοα ψἘ1]8δὲ {ῃ9 
»Ῥεγίοα οΥΓὙ φγαοα ἰδϑὶβ δπὰ ἰγαδβίβ ἴῃ ἐμ 9 ἐγμίλ οὗΓ 
ϑαϊοαίζίοη. 

4, Τι 18 σουίδὶ ΕἾῪ δείίεν ἴο δ ἡ ὩἢἾἼ 88 δῃῃ ἱπποσϑηὶ 
ΤΩΔῺ {ΠΠ8Ὲ 88 ΡΌΠΪΙΥ ; γαῖ ἰὑὺ 18 8 ὙΘΕΥ͂ δέύέγε ΟΥΟΒΒ 
ἴο ψβῖοῖ τηοβὺ θη σϑηηοὺὶ δοσουχλτηοάδίο (Ὠοτ- 
βεῖγοβ. ἔυϑαη ἰμὸ Ῥβαὶπιϊϑὶ ἐμ κοὶβ ἰπίο δυο 8 
ΘΑΓΏΔ] οχοϊ θη οὶ ὑπαὺ 8118. 6 ἀοοθδ ποί δοηἰθπὰ 
αὶ αοα οΥ τισιν αραϊαδὶ Ηΐπι, Ὀὰϊ οα ἰδθ 
ΘΟΠΙΓΑΥΎ ΓΟΪΪ65 ὍὌρΡροη Ἃοἀ δηὰ 64115 ὕροῃ Ηΐπι, 
γοῖ ἱπ ΒΌΏΡΥΥ 266] δ6 64}}8 ἀντ (ἢ 9 ΡΟΥ͂ΤΟΓ οἴ 
αοὰ ἰο 89 ἰυάκηιοπὺ δὰ συΐῃ οὗὨἨ ἰΠο86 δι θινΐοθ 
ἯἘΠῸ ἱζηογο 1. Τμ8 ὈΘΙοημΒ ἰ0 ἐδμεὶ “οὐ απάᾶ 
φυϊδέ, οὗ νοι (86 Ῥαα]τα δὶ 18 οοπβοίουβ, διὰ ἰδ 
ποῖ 6 Ρ ἰο Ὀ6 οχέθῃυδίοα ΠΟΥ γοοοιηπιθη ἀθα, ΕῸΣ 
{86 5 8 ὙΘΥΥ͂ βτοδὺ αἰ ογθηοθ Ὀοίποοη ΟὈἸ ἷκ8- 
ἸΟΥῪ »τοοϊαπιαίίοπ οὗ {6 Ὠϊνῖηθ ᾿υἀ κπιοηξ, τ. ΟΓ8]- 
ἸΥ υδεβδῦϊο σεεοπέ ἰο ἐμ ἀπδυοϊ δ ]9 ΟΟΏ890- 
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φαθῃ668 οὗ (μἷα Ἰυδᾳφτηοαὶ δηὰ ΠΟΙΥ 7ὸν ἰπ {89 
ΥἹΟΙΟΥΥ οὗ τἱχϊθουβῃθϑ8 οὐ ἰῃ6 οπθ βἷάο, δῃὰ 
Ῥβεβίομδιθ ἡπιργεοαίοΉ, ΤΟΥ η σοία] ουγείπρ δηἃ δὴ 
ΟΥ̓ αἰϑροβοᾶ βαρρ)] οδιΐϊου ἔον Ὀϊνῖπο λυ ρηχοηὶ 
ἷΒ ογάδν ἰο 89 ᾿θιροταὶ στυΐη δηὰ δυο δίς 
ἀεδιτσοιίου οὗ οθϑτία! ἢ ῬΟΥΒΟΠΒ, Οἱ ἰ.9 Οἴδοῦ 8146. 
ἴῃ ἐπὸ Ἰδιὶον 6859 τη ἀο68 ποὶ σίὶγθ ΟΥ̓Ὸσ σοίγὶ- 
δαϊΐοιι ἰο 186 8]1}- χὶδο δηὰ δοὶγ ἀοἃ, αὶ οὗ δὶθ 
οὔτι Μ{11} δηἀ γῬονοῦ ᾿ἰὨ(ΟΥΪΈΓΟΒ ὙὶΔ μι σου Γ80 
οὔἰδο υβὶ χογογηπιοηὶ οὗ αοά, γθ8 γεαϊψ απίϊεῖ- 
βαίεα ἰλε ἢπαΐ )υάσηιεπί. ἙἘρτ {}}18 Τοϑϑοι ἐὺ ἰ8 δἱ 
ἰεαδὶ ἃ σοαὶ γον αοα ιοἱίλοιέ ξποιοϊεασε ον θὰὰ ΒΘ Ὼ 
80 ΣΟΥΘΏ Οὗ το οἰΐγο 8 ΘοΙ9 ἴῃ Ρ]ΑΥ͂ δα Π0 ρ6Ὁ- 
808] ἰηἰΘΡΟΒὶΒ 8.6 ἰητοϊγοά, Ὀυΐ τ 6 ἢ (9 Γοΐογ- 
6860 β ἰο0 ΒΘ ἢ ΙΩΘ ἢ 88 Ρυΐ ἐποιηβοῖνοβ ἐπ Βο8- 
ὑπἢἡγ ἐο Θοἀὰ δηὰ ΗΪΐ8 πογὰ, θδοσγβδιηβθηίβ, Βοιιβθ, 
ΕἸΟΥΥ͂ δηὰ οοπρτορδίίοη. Εγθῃ ὅϑβυβ 88 ποὶ 
δη οἱ ρα οα ἔον ἰμάϊνί ἀυΔ] σα568 (ἢ 9 ΘΟ ἀΘτ ΠΘΙΟΣῪ 
ἀεοίδ:οη5 οἴ [6 ὅπ] ψυδριηοηὶ, Ὀυὺ Βα5 πη ΓΟ 
Ῥγοοϊα! πιοὰ ἰῤ 88 ἰαΐατο, δπὰ ᾿πἀθοθὰ νεῖ! ἐπ} Ῥαΐῃ 
οὗ]οντο δὰ ἱπὰ σοπῃροίϊου τι (ἢ 6 ΡῬύγΡΟΒΘ οὗ 
ΗΪ8 σοτΐης ποὺ ἰο ἀοΒ γΟΥ̓͂ {110 800}8 οὗ ταοῃ Ὀυΐ 
ἰ0 ΒαΥ9 ἰῆϑῖω. Αοδοουϊην  Ηθ οοηϑυγοὰ Ηἰβ 
ἀϊβοῖ ρ᾽ 68 ἴον ννϊβΐης ἰο 64}1} ἀονγπ ἢτο ἔγοιῃ δθᾶ- 
τῆ Ὀροῦ ἰδοβθοὸ ψῶὼο γοζιδβοά ἰο γτοσεῖγο Ἠϊηι. 
ἰκικοῖὶχ. δ8-6δδ6. 1.6 5604] Ὑ ἴοι οΘοπϑυτηοά ἢ ΐπὶ τᾶ 8 
ΤΕΥ ἀϊβογοηΐ οὐϑῃ ἔγοια ΕΠ185, δπὰ ἰὑ 18 μοὶ νν6]] 
ἰο δομιήοαπά (6 ἰά6885 οὗ {μ6 ΟἹ]ά δηὰ Νὸν Τοβία- 
Ἰροϊ. ΜογθοΥ͂οΥ ἰὐ δ ποὺ {86 δαηθ ἰἴης τ ]ιο ἢ - 
Ρ ἰδ9 Ἡῖβὰ ἴου 86 ταὶπ δηὰ {80 ἀδπιμηδίίϊοι οὗ 
811 ὑμ050 ἯΒΟ Υἶϑθ ὮΡ δραϊ που οὰ 8 ὀχργοββϑά 
88 δ ὈΓΔΥ͂ΟΡ 8δπα 85 (6 οουπίοτρατχὶ οὗ {8:9 Ὀ]688- 
ὼς ἰρίοτοά (01 411 ὑμοβο γᾷοὸ ἴυτη ἰο αοά, 85 
ἷ τὸὼϑ υβοὰ ὮΥ ΖυΠ6Ὲ} δα ἰἢ9 ΒΟ ΌΥΙΘΥΒ, οὗ 
ἩΔΟΙΒΟΡ ᾿ΠρΥΘοδί 0.8 οὗ ΡΥ ΟΡ ῬΘΙΒΟῺΒ 8ΥΘ 
οχργοδβοά. 

δ. Ενοῃ ἐδο γέμα οὔετίπσοε Ὀγουρδὶ ἴῃ (6 Ἀθ- 
ἴοοι ἰεσαΐ ταλποΣ, ανὸ ποὺ ὑ} 9 βαῃηθ γ8]1ὰ0 τ ῖ (ἢ 
(αοὰὲ Δ5 {16 οἴδετίηρ οὗ ἐλαπζδ δηὰ [86 «ργεααϊπρ 
δὐτοβὰ οἵ ἀοὐ᾽ δ »γαΐδα ἰῃ ἰδ ρῥγοοϊδιηδίίοη οὗ Ηἰ8 
δοὶγ παπεΉ, σοῦ. 88. ]. 1. {μ9 Ἰδοῦ οὐ 189 
θ46918 οὗ ἐμ ὈΪοδϑϑοὰ ἐχρεγίδποα οὗ αοα, δοίβ οὗ ἀο- 
ἔἴντοσαποθ, νϊο δΡὸ οὗὨ ζγβϑοοϑ, οὗ ἰγυ δὰ οἔ 
Βα Ἰται θη ζαὶπ ΘΟὨΒΙΔΏΓΥ {}16. τϑοοχπὶΐοη δὰ 
ΕτοδοΣ οι ρ888 (Ῥ8. χχὶϊ. 24 84.) ἴῃ δοσογάϑδῃοϑ 
ὑπ (86 ἰδπάθηονΥ οὗὨἨἁ ὑδ0 (ΠΘΟΟΓΒΟΥ͂ ἰο ὈΘοΟΙΏΘ 
απίνεγεαΐ, (οΥ Ἡ ΪΟΩ οαυϑοὸ αοἀ πὶ}} πότον 1οἱ ἰαπά 
ΟΡ ρεορίε ζαὶὶ. 

ἨΟΜΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΠΟ ῬΣΑΥ͂ΟΣ 5. 88 οασποδί 88 (09 πθορβϑίἐγ, 
(δοιὰ ἀοἀ᾽ 8 δεῦρ Ὑ1}} ποὶ ἔδ1}, (που ἰδ Ὀ6 αἀδἰαψεά. 
“- γδὸ ῬΓΔΥΒ τοίλουξ οεαδίησ ταδὶ ποὶ γνυὶ δἷϑ 
ἰτυδὶ ἴπ δἰ οὐ τοογίλίπεέδα, Ὀὰὺ ἴπ ͵8 πεοα διὰ 
βοά᾽ 8 φγαεε.----Ἴ πὶ ναζίεηξ Ἰοοκίπρ ἴο Θοἀ, ἐμ πιδη᾿ 8 
δέπ 868 ἸΩΔΥ͂ ῬΩΒ8 ΔΎΔΥ ἰΓ ΟἾῪ δἷ8 ζαϊ ἢ ἀοο8. οί 
Εἶτο γ8γ.---Ηονν ἰβ 1ὑ οσοπδὶβιϑην ἰμαὺ οη9 Ββου]ὰ 
δο ΡῬεσβοσαϊοα 88 ἑπποεεηὲ μὰ γοῦ Ῥιιηϊβηθα 88 8 
ἐἶππεῦ3 ΑἹδ (ἰΠ9 γμίουβ τὸ ἱπίογοδίδα ἰπ δαὶ 
ΘΟΒΟΘΓΠΒ ὁΠ6 οὗ ἰμ6η).---0 ἰδ δείέεῦ ἰο δ 8 ἴῸΡ 
Θοά᾿δ οαυθο; ἐδδη ἰοὸ Ὧο ρωηίδλδα [Ὁ δἷπβ, Ὀαὶ 
ι ἴδ ποὶ ἐαεὶο».--- δὴ ΠΙΑΥ δοὺ δίγαπσεὶψ ἴο υ8 δηὰ 
ΟΌΡ πεῖ ΚΠ ΌΟΥΒ ὈΘΟΟΙῺΘ ΟὉΡ ΘὨΘΙλΐοΒ ἰζ ΟὨΪΥ͂ Οὐ 
ΤΟΙΏΔΙἢΒ ΟΡ γρίεπα. ---ἴο ὍΘ ὁπ Οοα᾽ 8 δἰά6 διὰ ἰὸ 
Βα Γ ρετγδεσμίίοπ ἀτὸ 0 1) 6 τιοϑὲ ρατί οοιιθἰηοά. 
-Ρίείν ὼ6. ποίπίηρς ἰο οχροοί ἔγοιι ἔμ9 πογὶά 
δαὶ λαίδ ἀπηὰ δοογη. ---Ὡο Ὀθδὲ ΔδνΤοΡ οὗ ὑ89 
Ῥίουβ ἰο ἐ:9 δοογῆ οὗ (Β9 ππροάϊν ἰ8 ἰο γεδίση 
ἰδεῖν ρεγδοπ ἰο ὑμὸ πιόγον οὗὨ αοἀ δοὰ (μοῖρ οδδο 

ἰο Ηἰ5 ἡωάσπιεπί.----Τὸ λοδίϊειίν 9. ἐλ τοονϊὰ οΔῃ- 
ποὺ ἰηἦυγο υ8, ἸΥἐδ ἰποῦθΆ8θ ΟΌΡ Ζεαΐ 70.’ 069 
λοιιδ ἂἃπὰ υγᾷο ὺὑ5 ἰ0 ἀθορθῦ ῬΘΓΒΟΠΔΙ λωπιεϊν, 
»Ῥαίίεποα απά ἰγιδὲ ἐπ Οοα.---ο ἈΔΥΘ τϑαάβοῃ ἰὸ 
ΘΣΔΠΙΪΏΘ ΟΌΡΒΟΘΙΥΘΒ ΘΑΥΠΟΒΪγ, Ἡμοὶ μον ἴῃ ΟΌῪ Ζεαζ 
ἴον ἀοἄ {Π0Γ7Ὸ 8 ἸλοῸΓ9 τογσίὰ ἀραϊηδβὲ ΟΡ ποι ΐθβ, 
ἰπδὴ ἴουνα ἰο ΗΒ Ῥουβοὺ δῃὰ δαγδ [ὉΓ 116 ἸΟΥΥ 
οὔ Ηἰϑ Βου59.---Η γ 10 Υ6 1168 ἢ ὈΤΆΥΘΥ ὍΡΟΣ 1ἢ 9 
“πετοῦν διὰ ἐγμίλ οὔ αοὐ, μα8 ἐμ βδαγοδὶ ἐουπηἀαϊϊ οΣ 
ἴον Ηΐ9 δαϊυαίϊοπ ἀπαὰ (6 Ὀοδὺ Ῥ]θάκοδβ οὗ (ἷ9 
λεαγίηφ ὁ λὶδ Ῥγαψεῦ.---τὰβ δοπι ΟΥ̓ Π 5 8.5 ἷξ 18 ἴον 
ἐπ Ρίουϑ ἰοὸ ραΐ (μόπιβ6 1 γ68 ἢ {π6 χζταοΐουϑ απ 8 
οὗ αοά, ἰξ ἰδ 88 ἑἐεγγιδίδ ἕο 86 ὑπροάϊγ ἰο ζ4}} 
ἱπίο ἰ89 Βαπαβ οὗἩ ὑπο [ἰνῖπς Θοἀ.---Τὸ Ὀ6 ἀ6- 
Ῥτὶνοὰ οὗ οοπιπμπίοη πὶ αοα 18 ἐΠ6 τηοβὲ ἴθδγ- 
ἔμ. )υαρπιθηί. ---Τοὸ Ὀ6 ἀοσοορίεα ΟΥ̓ τοϊεοίοα Ὁγ αοὰ, 
π ὑμ18 σοῃβὶϑίβ ἐῃ9 ἀθοϊδίοῃ ἴον ἐΐπθ δπὰ ἴον εἰ6γ- 
πἰίψ : ἰι 18 ̓ τπερογίδαῦ δΌοΥθ 8}] ἰο 1.860 ἐἢιΐ8 ἐΐπι ο 
στα6ε.----ἴο ΟΡ ἐπδηΐτβ 18 δὴ οὔονίῃ Ὑγ61 Ρ16088- 
ἴης ἴο αοά. 

Αὐυσύϑτινα: Νὺὸ ῥα βῃπιθαῦ 8. ΤΩΟΡΘ ΒΕΥΘΣΘ 
ἐβδὴ ὙΠ6Ὲ δὶ ἢ το 8 68 1Ρ ἰῃ9 ρῬυπἰδιτηοθηί οὗ βίῃ. 
--ΟΑΥΙΝ : ΤῸ βυ ο Σ᾽ Βδιηθ 18 ΒΑΥΟΥ [ῸΥ ἃ ΠΟΌΪΘ 
τοδῇ ἐἰδη ἰο Βι 89 ἃ Ββυηατοα ἀδ68{}18.----Πἰ 15 σοΥ- 
ἰδίην ὙΟΡΥ παρὰ ἰο ἱπιαχίπε αοα 85 ρταοΐϊουϑ 
ψ θη Ηρ ἰβ ΔΏΡΤΥ δηὰ πᾶν ὙΒοη Ηο ἰΒ δἴδν οἱ. 
ΞΤΛΕΚΕ: 10 ρΓΘΟαΙΘΡ {1:9 ὨΘΟΟΒΒΙ (Υ δηὰ δηχίθ- 

ἐγ οἴ βοὰ] ἱπίο να οὶ 8 ΟΠ γἰδίΐθη ἢ 8.5 74]16 ἢ, {89 
ΔΟΤΘ ΤΟΓΥΘΏΓΥ βῃουϊά 6 68}} θροη Οοἀ πῃ 80- 
οογάδηοο υἱί [89 οχϑηιρὶο οὗ μἷβ ϑανίουν.---ἴ 
Ομ τδὲὶ ῆο ἀοβοσυθὰ 80 τιοἢ οὗ ἰδ 6 ποτ ἃ ἢδ5 
Ὀδθπ μαἰϑα Ὁγ ἰὲ ἴο ἐδ9 πἰἰονπιοβὲ, [ἢ 6 Ἰοᾶτη ἰο 
ὍδΑΓΡ ἰὴ Βαΐίθ δηὰ πηι Κύ] 685 οὗ [Π6 πογὶὰ 
ῬΑ ΘΟ δος Ηΐβ ὀχϑιιρῖο.--- 51 ἰδ (Π6 ρτϑαῖθϑε 
ΤΟ] γ, Ὀθσᾶυδθ πιϑη ὈΥ̓͂ ὁ δ69 ρῥτοίογγοὰἂ (Π6 
ἔτι οπἀϑῃῖρ οὗ βαίδη ἰο (86 ἔγίϑπ ἀβΐρ οὗ Θοά.--- 
Α Οσμνίϑιϊδη πιυδὺ ΠΟΥ͂ΘΡ ἰθαυθ ουὐ οὗ γον 110 
εἴοτΥ οὗ αοἀ, ναὶ Σαίθον Ὀθ τοδὰν ἴὸ δϑηάυτθ αἱ] 
κὶπἀ8 οὗ Σορτοῦοῖ ἰμδπ ἐπαὺ ΔΥ Γοργοθοῦ βυουϊὰ 
οΟπι9 ὍΡΟΣ Οοα.---Τ)ὴ6 Υ̓ΔΥΟΣΙ δηἃ ἐγ οπαβῃὶρ οὗ 
αοἂ τπιδῖθ ὉΡ [Ὁ 411 ἐμ 8 6]86.--- ΠΟ Βα8 
Καονῃ ὈοίίοΥῦ ΒΟῪ ἰο δυοϊὰ προθβϑὶ (68 ἐἰδη 
6808 ἢ δηἀ 860, Ηθ ῬΤΔΥΒ; ΤζΟ] ον Ηἰπι.---Τ 089 
δΓΘ ποὶ Ὀϊαβίη 8 ἴΏ ΔΡΡΘΔΤΆΠΟΘ ΜΓ816}) 8.6 ΡΓΟΠι- 
ἰϑοὰ ἰο (86 Υγἱ χβίθουβ; Ὀμὶ 88 ἰΓῸΪΥ 858 {Π6Υ ἴδον 
δηὰ Ἰογο Οαοά, (8677 νι} }} 1 Κοντῖ86 βῆαγο ἴα (89 
Ὀ]οϑδἰη 8 οὗ βαϊναιίί ου ρυγοδϑοὰ ὃν Ο γί βί, 

ΑἈΧΝΡΤ: ΑἸΣΒουρὮ αἰδίγοϑθ οὗὐ νγαῖοσ 18 ὙΘΡΥ͂ 
Ἰδιυθηί  Ὁ]9, διὰ αἰδίτο88 οὗ ἄγο ἰβ. ρἱ κι Ὁ]9 δὰ 
ἀἰδνθ88 οὗὁὨ ΑΛ ἀορίοΥ δ Ὁ]9 πὰ στοαῖ; γοὶ {8680 
ΟὨΪ δδοί ἰμ0 ὈΟΑΥ͂. . . ..- Βαΐ ἔπ οτθ 8ΓΘ 
οἶον τδίοσβ το του] ἄγονα {6 Βοὰ], (8.686 
τὸ Ἰγδίοτβ οὐ 8611, βυοἢ 848 ἴδαν, δηχίεί υ, [θῦγου, 
ἀοϑραῖν, πιο δοοῦ ἐδ βου]; ἕγοτηα (8 τὸ 
βου] ὰ γοοοχοΐϊθο {μ6 τη θϑίγ δηὰ ργεδίηοϑβ οὔ 
{πη θυβδονίηρδ οὐ Οπγὶδι τ ἴοι ἰγαηϑοοηὰἃ 4}] (8) 
βιβονίη ργβ οὗ 8}} τηϑῃ.---ΤΉΟΣ ΟΕ: Μοῦ ὙΠῸ ὁΔῃ- 
ποῦ γ7ῦϑ6Ρ ΟΥ̓́ΘΡ (διοὶν ΟὟΤΏ βίῃ, ΒΟΥ δ ἰΠ6Υ υἢ- 
ἀεγβίαδπα Π0 ἔθ βδοα 0 ἐδ Β'η5 οὗ οἰ οῦ8  --- 
1 15 [19 ουὐγϑθ οὗ Βἷη, ἰμπαὺ Σὲ θοχοία ΠΝ 8118. --- 
ΤΑΥΒΕ: Ζίοη, ΒΟΥΘΥΘΣΡ τοῦδ Βὴ9 τοὰϑὲ 898 
ἐνοῦσα (89 8Δ5881}{8 οὗ 81] ἐἶπλθβ, ἢ 88 86 ῥγοιηἶβ88 
οὗἨ ὁπάσσγαηοθ Ὀθόδι8θ οὗ ἐμὸ οοπβίϑδηί Βοὶρ οὗ 
αοά. 
ΠΤ ΗΈΝΕΥ: ΤΠοῦρὮ ὙΓΘ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἡδογοὰ ἴος 

Ἧ61} ἀοἴῃ, γγΘῊ τοῦδ ΠΘΥΘΡ ὉΘ ᾿θογοά ουὲ οὗ ἰΐ.--- 
Ἧ 9 οδῃποὶ ὀχρθοὶ ἰοο ᾿ἰἐἰ19 ὕΡΟτΩ ΠΊΘΏ, ----ἴα 56 Υ 8 Ὁ]9 
σοι οτ ΟΥ̓ ΔΓΘ ΠΟΥ͂ Αἷϊ, ΉΟΥ σα γὙΝΒσ Θχροοί ἰοῸ 
ΤΔΌ0} ἤγομι αὐ, ἴον Ηθ 18 ““ἐμ6 Εδί μεν οὗ ΜοσοΥυ, 
διὰ ἐμ9 αοά οὗ 41} οοιηΐογί δπὰ οοῃϑοϊδίϊου.""--ὶὶ 
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ἦθ. 8 στοαί οοτηΐοτὶ ἴοὸσ 8 ἐμαΐ Βασι ]9 ἐμδηϊεδαὶ 
ῬΓδὶβεβ ΔΓΘ ἴΠ0Υ8 ῥ᾽ θδϑβίης ἰο αοἀ ἔμ8η {μ9 ταοδὶ 
ΘΟΒΕΙ͂Υ ῬΟΙΠΡΟΙΒ βδουΐϊβοθβ ΔΓΘ δηὰ ΘΟΥΘΣ Ὑ67Θ.--- 
ΒΑΒΝΕΒ: 0 ΠΙΑΥῪ ἔδο] (μα χὰ Βαῦο ποὶ τοι ζοα 
ΟἿΓ [6] ονγ-θη ; γοὺ οὐ {6 ὑγθαίμαθαΐ ΜΘ Ὁ 
Ἧ0 Τοοοὶγο ἔγομι ἔδιθσω, ΒΟΎΤΘΥΟΣ ἘΠ᾿ δὲ Β0 ΖΔΓ 88 

ΤῊΒ ΒΕΘΟΝΡ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙ,ΜΗ͂. 

(ΠΟΥ͂ ΔΘ ΟΘΟΠσΘΥ 66, 8 Υ Ὀθ τοβαγάθα 88 ἀοδβοσυϑᾶ 
ὉΥ ὃϑ αὐ ὑΠ6 Βαῃηὰ οὗ 6ο(, δπηὰ 88 ῬτΟΡΟΣ οὔ Ηἰβ 
Ῥασὶ 88 Δ οχρυϑδϑίοῃ οὗ Ηἰΐδβ αἰ βρίθδδυσο ΤῸΣ Οὐ Γ 
ἰγϑηΒ γ ϑδῖ 08 δζϑὶποὶ Ηἶΐπι, δὰ 88 ἃ ὑσοοῦ δὲ 
Ἧ9 ΒΓΘ Βίπῃοχ.--Ο, Α, Β.} 

ῬΒΑΙΜΊΧΧ, 

70 (λὲ ολίε ἩΜωείοίαη, Α Ῥεαΐπι 7 Ῥαυϊά, ἰο δτίπρ ἰο τεπιοπιδγαθοθ.. 

Ἅαζε λαδίο, Ο Οαοά, ἰο ἀΕΙΣ ΟΣ Π26 ; 
Μαῖο μαϑίο ἴο Βϑὶρ πὸ, Ὁ [.0Ὲ}. 

2. Τιοῦ [θη δ6 8βῃδπιϑά δπὰά οοπίοαπαοα ὑμπδὺ βϑοὶς δῖ ΤΥ δοὰ] : 
Τ1,οὐ ἴοι Ὀ6 ἰυτοά ὈΔοΚναγα, δηὰ ρΡαὺ ἴο ΘΟΠ ΒΊΟΗ, 
Τμδί ἀθβῖγθ ΤᾺΥ δαγί. 

8 [οὐ (ῃθαὶ Ὀ6 ἰυγηρα ὕ8οῖκ [ὉΓ 8 το τὰ οΥὗἨ [μοῖν βῆβῃι 
Ταῦ βαυ, Αδδ, 888. 

4 Τ,οἱ 411 (βοβο {μαὺ βοοῖὶς [Π66 τοὐοῖοϑθ δῃὰ 6 ψὶϑδα ἴῃ {8696 : 
Αμπὰά Ἰοὺ βυοὶ 88 ἰΙονο ὑΠγῪ βα᾽ γϑίϊοῃ 
Β,ΑΥ͂ ΘΟμ 0 4}}γΥ, 1ωοὐ (οα Ὀ6 τιϑρτ βοᾷ, 

δ Βυι1 απὶ ῬΟῸΓ πὰ ΠΘΘαΥ ; 
Μαῖϊκο μαϑίβθ υπΐο πιο, Ὁ 6οα: 
ΤΒοα ατί ΤΑΥ͂ Δ6}Ρ 84 ΤΩΥ̓ ἀΟΙΙΥΘΙῸΣ ; 
Ο Ι.ΟΒΡ, πιϑῖκθ Π0 ὑϑυτυην. 

ἘΧΕΈΞΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

[τὸ ΟΟΝΤΕΝΊΤΒ ΑΝ ΤΊΙΤ1Ε.---Ε7Ἦἦν 86 γτοϊαίϊΐοῃ 
ἰο Ρ8. χὶ. 18 βᾳ., υἱάο ἴὩ9 Ὄὀσχρ᾽δηδίϊοηδβ ὑπο γθ 
εἴτοη. [{ 8 οὐ ἀϑπὺ ὑπαῦ γ͵ὸὺ 'ΔΥΘ ἤΘΤΘ 8 ὅασ- 
ηιοηί οὔ ἰδὲ 68] α, ἔον {89 γοαϑοῦὺ ἐὑμαὺ ἐμ ἱτὰ- 

Ῥογδίϊν ροὴ πιῖοι (Ἀ6 ) ομπὶ ἐπῇπ. ἀθροπὰβ, ἰδ 
Ἰδοκίη δὰ πχαϑύ Ὀ6 ΒΡ θα ; δῃἃὰ ἰμογο 8 δὸ 
ΟΧΘΙΏΡ]6 ἰο ᾿υ5}}ΥὉᾧἁ αι ἰῃ διδοίης ἴὐ ἰο {π 9 ἔτα- 
Ῥογαίνο τσ 610805 9 γ6 7806. 186 Θἤδηρο ἴἢ 
189 πα6 οὗ αοἀ ροϊηΐίβ ἰ0 8 ἴδον δὰ ἱπίθη- 
ὑἱοηδὶ βοραγϑδίΐίοη. ἱἵπϑίοδδα οὗ 9 ον, ἩΙΘῺ ἰ85 
υϑοὰ ἰὨγουσθου Ρ8. χ]. τ 'ανθ ὮθΓΘ ποῖΐ ΟΠΪΥ͂ 
δῇ ἰῃ6 Ὀοσίπηϊης Ὀὰὺ ΘΒρΟΟΙ ΠΥ δ γι κίης ἰ8. ἐῃ9 
βΒαθϑιϊιαἰίοη οὗὨἨ ΕἸομίτ ἰῃ γον. 4 ὅ.. σι 1180 ΔΘ ΓΘ 
ἴῃ ἐμ6 οἱοθίπρ πο Φοδοτδι 18 πιο ᾿πδβιθδὰ οὗ 
8 ποιηινϊηδίϊγο Αἀομπαὶ, ἐδ ἰδίίον ἃ σδοπηῃθοίΐ οι 
ψῖ δὴ ΘΑοΣ τοδάϊης, τ ῖο 88 ὈΘΘΏ οΘΟΠδὶ- 
ἀοτοὰ ἴπ οοηπθοοίΐοη πὶ ΡΒ. χὶ. Το δἰ χαὶ 
ουϑηρ68 ἴῃ γον. 8 ρμοϊπὶ ἴῃ (6 Β8πι|6 ἀϊτϑοίζοῃ, ἰοὸ 
ΜΠ ἸΘἢ ὁ ΤΑΥ͂ 8(4α μδ] ἰῃ γον. 2 ἽΓ" 85 νὸϊ! 88 
ΠΠΊΒΌ ΔΓΘ πιίθαΐϊης, 8 1]ϑὺ 1 Ὑ6}. 4 ὃ. ἃ ἢ 15 δ ἀ- 

δὰ, βῃὰ δὲ ἐμ οἷοβο οὗ γον. 4 ἼΠ 9 7 18 ἀϑοὰ ἔοτ 
ἼΡΗΖ, δπὰ δὲ 89 θοφίπαίηρ οἵ νϑσ. ὅ 6. "Ἢ 
ἔον Ι», (86 ἤογπιβ 'π ῬΒ. χὶ. θοίῃρ ἴ1}16 0. 666 
ΤῈ οοπίθηίβ, Ἡ ϊσῆ ΔΓΘ ΘΓ ΓΟΙΥ͂ σοτηρ]θίθ ἰῃ 

1 86 1 γ 68, δα πεὶΐ (86 Ῥ5811) (0 ὉΘ ἃ ὑγϑαγοῦ οὗ ἃ 
Ῥοτγβοοαίθα πιϑῃ, δπὰ ὑπ {1110 σοπίδί 8 8, δίδίθ- 
πιϑηΐ οὗ ἰ(8 ΡΌΓΡΟΒΟ, ψΒΐο ΓᾺ]}Υ δσσοτὰβ πῖΐῃ 
(μδὲ οὗ 8. χχσχυὶ!. πίοι δίδίθϑ ὑπ δὺ ἰδ ἰβ ὉΓ 8 
δρεοϊαὶ {ιγσίσαὶ ᾿80 (οορΡ. πἰχοάυοίϊοι, ἢ 6, Νο. 
8), 88 ἯῸ1} 88 ΘΏΘΓΩΙ 186, ΜΓ816} ἰδ ἰπαϊοαὶοα Ὁγ 

ἐΐ θοΐηρ τοογγοὰ ἰο (0 τηυβὶοαὶ ἀἱγοοίορ. ΤῊΘ 
Ῥίδοο οὗ ἐμἱ8 Ῥβ8δ]λ ἰῃ {π6 ββοοοῃὰ Βοοῖκ δος 
Ῥβαὶτα ᾿ἰχῖὶχ. ψ88 οσσδβοηῃϑὰ ὈΥ (86 χαϊδιΐ οἢ- 
ΒΡ Ὀούτθθ γϑγ. ὅ δηὰ Ῥβαϑ]τ ᾿χῖχ. 290, 85 νγϑὶῖ 
88 ὈΥ̓͂ ἰὴ0 ομεαπρίηρ υ80 οὗ 80 ὈΪΥΠΘ Ὡδιη6. 
186 ῥβαὶπι ᾿αἰχιὶ Ὀθ τοραγάθὰ 85 Ὀδυϊάϊο οἱ 
δοοουπὶ οὗ 1.5 ἀοροπάθῃμοο οἡ δ. χὶ, Βυὶ {86 
Θδῆχοβ ἐμαύ πᾶν Ὀ60Π Ιῃ840 δ΄ οὗ βυσἢ 8 
ομδγϑοίον ὑμδὲ ἰΐ 18 τῶοτὸ ἰπδη ἀου {Ὁ} ἰο τοῖο υ 
δοιὰ ἰο ϑανίἃ. ΤῈΘ βθ29 ΤΥ ὉθΘ ΒβΒεϊὰ οὗ ἐδ9 
ΒαρΡνοδί(οπ οὗ ἰβοδθ ψῆο γοραγὰ Φογϑιῖδῃ 88 ἐμ 9 
δαΐμον οὗ ΡΒ. χὶ. ἐμαὶ δ τϑδὰθ 8680 Δ᾽ [ΓΔ ΟῚ Β 
(Η πὶ ᾳ). Βοάάϊηρ οὔδενυ. ρλὶϊ. ογίί. (6 Ρμεαϊπιῖδ δὶ 
εαὐϊδ, Ὁ. 61, αἶἷνοβ ἃ οο]Ἱϑοίΐοῃ οἵ δηοΐϊθηΐ 
ορἰπίουβ. Τ]|ι ἱηχζοηῖοῦβ αἰξοιρί ἰο τοχασὰ (δὶ 
ῬβδΊηι 88 8 ἐπίγοαμοίίοπ ἰο ΡΒ] ᾿Ιχχὶ., δὰ ἐδ πα 
ἐεὶ 8 Ρδὶν οὗἨ Ῥβδ]γβ οὗ ἰ86 δἀυδῃοοθα δρο οὗ Ὠδ- 
Υἱὰ (θα εβίθηρογβ), ἰϑοῖζα δυβιοϊθηὺ οοπβνιμδ- 
(ἰοη. 

4[ Υοῖ {πΟΓῸ δ΄Θ ΤΊΔῊΥ κοοᾶ Το δοπα ἰο Ὁ αἸΔποοὰ ἰῃ ἴα- 
Υοτ οἵ (ἰδ νον. ΤΏθπο αἴὸ Ὑ011 δίδίοα Ὁγ Ἡδηρθίδηθοτς 
δὰ ᾽ογάβϑπογ, 6.5. (1) Το ἤδοῖ τῃαὶ ῬΒ Ιχχί. δδϑ πὸ Π|0 
ἰὉ ὁ θοοῖς τῆογο Β}} (86 Ῥαδίτηθ Βανϑ {89 ὀχοδρὲ ., ".., Σ., 
ΣΧχΙΐ,, χἹ ἢ. ᾿. δηὰ 1{.- θοΐηας ἰπἰτοἀποίοτΥ ἰοὸ [ἢ 6 
Δῃὰ χ. ἀπά χί!. ΘΟΥΊΔΙΏΙΥ υο]ουρκίηκ ἴο ἔπο ργοοδάϊδᾳ Ρβδ]πιδ, 
δΔηὰ χχχὶ!. ἰῃ οἷοδο γοϊδιίοη ἴὸ [8 ρυθάθοθοδογ. (2 6 ἴλος 
ἴπαὶ Ῥα. Ιχσ. ἰθ ἰδίκοη ἔγομι ΡΒ. χὶ., δηὰ Ῥε. [χχ!. Ἰκονίδο ἰ6 
τηϑο ὑρ οὗὨ 8 “ οο]]θοϊΐοη οἵ δοιιἴθηοοθθ ἔσοσι τδγίουδ οἵδμος 
ῬΒΑΙπια (χχί!., χχν., χχχὶ. χχχν. χα συ Ἕᾳ., Χ].)," δηὰ “" θρίηκς 
Τοτταϑὰ ουΐ οὗ οἴον ῬΒΑ] τ, ἰ{ δοῦν ἢ ῬΏΥΡΟΘΟ οὗ δῃονεῖ πε 
πεῖ θαυ. αἱ [πὸ οἷοδο οὗ Ηἰβ Ἰΐἴα, "κατ ογοὰ ὕρ δά δοῖ μὲθ 
8608] ἴο᾽ {πὸ δαγίηκα ὙΔΙΟὮ ἢθ δὰ υἱιογοὰ ἴῃ [8 ἔογπιοῖ 
ῬθΑΙτα κ᾽" (οτάδυγοτι 8). (8) Τηὸ ἕδος [δὶ σοττοδροΐπα 
ἐπουκείθ δηὰ ροιτἰοὴλ τη ᾿πγουκχβοῦ! ὈοΐΪΒ Ῥϑδίτηδ, σοι. 
Ρκ. Ιχχ. ], ὅ δῃὰ ἰχχὶ. 12; Ιχχ. 2 δηὰ ἰχχί. 13,24; Ιχχ. 4 δηὰ 
ἰχχί. 6, 8, 14-16, 24, Δηἀ Θδροοία ν ἰᾳ Ιχχί. 24 106 δὶ ]ανὶ 
οουδάσῃοο ἰὴ 186 ζα] Δ᾽ πηδοξ οὗὨ [μ6 μοτ ἰο Ὀδζπῶ ἴῃ Ιχχ. ἢ, 
2.--0. ΔΑ. Β, 
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ῬΒΑΙΜ ΠΧΧΊ, 

Τηῃ ἰπθ6, Ο ΤΕΡ, ἀο1 ρα τὴν ἐσιί : 
Τμὖ ἴλ86 ΠΘΥ Ὶ ὃ6 ρυΐ ἴο Θομ Βίοη. 

2 ΠοΙῖν Ρ τη6 ἴῃ ΒΥ τἱρὐθουβη 658, Δα ΟΔ086 Τη6 ἴο Θ80ΆΡ6 : 
Ἰπο]ϊη6 ῖη6 ΘδὙ υπΐο τΏ6, δηα Β88}076 ΠΊ6. 

8 Βο ἴδοι ΓΑΥ͂ βίγοηρ, μαι δίϊοη, τ ϑγοαπῦο 1 ΤΥ ΘΟ ΪΏ11811Υ τοβοσῦ: 
Του μαϑὺ ρίνϑη οοιατηϑηἀτηθηῦ ἰο Ξ8 6 Π16; ὁ 
Εὸγ ἰδοὺ ατέ ΠΙΥ͂ ΤΟΟΙΚ δηά ΓΩΥ͂ [ὈΓίΓΟΒΒ. 

4 Το γον τὴ6, Ο Πῦ Οοά, ουὐ οὗ δε Βαπᾶ οὗὅὨ {86 ψ]οϊκοα, 
Ουΐ οὗἩ 86 μαπὰ οὗ 6 αητγὶρσύθουβ δμα ΟΥ̓ 6] ΙΔ}. 

5. ΕῸὸν ἴδου ατέ ΤΩΥ̓ ὮΟΡΘ, 
Ο ΓῸΕΡ Ὁ} : ἐλοιι'ατέ ΤΑΥ͂ ἰτυιδὲ ἔγοπι ΤΥ γουίἈ.᾿ 

6 ΒΥ (μ66 δυθ 1 Ὀθθῃ Βοϊάθῃ ὑρ ἴγομι ἴμ6 νοι: 
Τῆου ατί μ6 {μδ0 ἴοοῖὶκς τὴ6 ουὖῦ οὗ ΤΑΥ̓ πιο γ᾿ Β ΒΟΎΘΙΒ : 
ΝΥ ργβϑῖβο δλαζέ δ οομεϊηυ δ} οὗ [Πθ6. 

1 1 ὅτ 88 ἃ ΟΠΘΓ ὉΠῖἔο ΤΩΔΗΥ͂ ; 
Βυΐ (δοιὰ αγέ ΤΑΥ͂ δίσοῃρ; τοί ρο. 

ὃ [ωἱ τὰῦ του δο Β]16«ἃ εοὐδδ, (ΠΥ ὈΓαΐδθ 
Απά υυἱξ, (ᾺΥ ΒΟΠΟΣ 8}1 [Π6 ΑΔΥ͂. 

9 Οαϑι τη ποὺ οἶδ ἴῃ {86 {π|6 οὗ ο]ά δρθ; 
ῬόΓΒΑΪΚΘ τὴ9 ποῖ ΜΠ ΘῺ ΠΥ ϑίγθηρὶῃ 116}, 

10 ΕῸΓ πηΐῃθ ΘΏΘΙΏ168 ΒΡΟΔΚ ἀρδίμβί ΠῚ ; 
Απὰ {860 1Πδἱ ἰΑΥ̓ ψαὶΐ [ῸΓ ΓΗΥ͂ 800] ἰδῖζθ ΘΟΌ 86] ἐοροί ΟΣ, 

11 βαγίηρ, αοα μαίῃ {Ὀγβαίκθηῃ Ὦ1Πὶ : 
Ῥεγβοουΐθ 8πηα ἰβῖκο ῃϊμ; [ῸΓ ἐδ γ6 δ ἸΟΠ6 ἴο ἀοΙγο Σ λύπι. 

12 Ο 6οά, 6 ποὺ ἴΆΓ ἴτοτα Π6 : ᾿ 
Ο τ΄ Οοά, πιᾶῖκα μδϑθ ὉΓ τὰν Π6ΙΡ. 

18 [εὐ [Ποῖ Ὀθ6 οοπίουπαοά ἀπά οοπδατηρα (μα. 816 ΔΘ ΒΑΤΪ68 [0 ΤΩΥῪ ΒΟ] ; 
1,οὐ ἰβοῖα Ὀ6 οογογϑα εοὐξ, Τορσόδοι δπα ἀἰβθομοσ {μ8ὺ 566 Κ τὰν δυσί. 

14 ΒιΓῚ Μ}} ΒΟΡΘ σομ 0 8]]γ, 
Απάὰ Μ11} γοῦ ῥγβϑῖ86 {8:66 ΙΩοΓΘ 8Π4 ΙΠΟΤΘ. 

16 ΜΥ πυουνὰ 8}8}} βῃον ἔοσί ὑμγ τὶ ΘΟΙΒΏΘΕΒ 
Απά [Ἀγ βαϊ ναϊϊοῃ 4}} μ6 ἀδγὺ ; 
ΕΟΓΙ ΚυΟΥ ποῦ [86 ΠῚ 6 ΓΒ ἐξογοοί. 

161 ν1}} ροὸ ἴῃ [}6 βίγθηρίῃ οὗἩ (89 [Εν 6Ὁ} : 
Ι τι}} τλδῖκο ταθηϊζοι οὗ (Ὦγ τὶν ὐθουβηοβθ, οὐ, οὗ (μῖπὸ ΟὨΪΥ. 

17 Ο Οοά, ἰδοὺ μαϑὲ ἰδυρῆῦ τη6 ἴγοτα ΤΥ γοῦ τῇ : 
Απὰ δἰ μοσῖο βανϑὶ Ἰξοιατα [ᾺΥ ποπάγουβ ΜΟΚΒ. 

18 Νον αἰϑὸ ψῆθῃ 1 πὶ οἷά δηά σταυμοδαοα, Ο αοά, ἴογβαθ τὴ ποῖ; 
Ὁπὲ} 1 βανθ βῃθνθα (ΠΥ βίγοηρίμ απΐο ἐδίϑ ρομογαίίοῃ, 
Απά ἰᾺΥ ΡΟΥ͂ΟΓ ἴο ΘΥΘΓΥ͂ 009 ἐλαΐ 8 ἴο ΟΟΙΏΘ. 

19 ΤῊΥ τἱσμὐδουβηοθθβ αἷ8δο, Ὁ Οοά, δ γϑυῦ δίρῃ, 
Ὑ μιαϑὶ ἀοῃθ στϑαῖ ἰβίηρβ : Ο Οοᾶ, γ80 ὦ {κ απῖο ἐπ69] 
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90 Τῆοιι, ν᾿ ϊοῖ μαϑὺ βμοιθᾶ πὶ ρτϑδὺ ἀπὰ βοῦθ (ΤῸ 068, 

Βῃ8}0 αὐϊοκοη πιΘ δρϑίη, 
Απά βμαῖῦ Ὀτίηρ πιθ ὉΡ δρϑίῃ ἔγοταῃ [86 ἀδθρίμβ οὗ [89 δαγίβ, 

21 ΤΒοα 5}1810 ᾿ἴποῦθδ80 ΤΑΥ͂ ρ͵ΘΔί 655 
Απά οομΐοσῦ τη6 ΟἹ ΘΥ̓́ΘΓΥ 8146. 

292. ΓΓ .}}} 180 ργαῖβθ [866 τι [8.6 ῬΒΑΙΓΟΥΥ, 
Τῦμΐο {866 Μ1Π1 βἰησ τι (μ6 μαρ, Οὐ 

1108 588}1 στϑδίΥ ταὐοῖοθ ψμθη 1 βίηρ' απο {69 : 25 ΜΥ 

ουδη, ἐὈΥ ἰσαΐῃ, Ο Υ αοά: 
δου ΗΟοΙΪΥ Ομο οὗ [δβγβϑ6ὶ. 

Απά τὰν 308], ΜΕΙΟΙ ποὺ μαδβί τοαθοπιθά. 
24 ΜΥ ἰοῃρῃθ 8180 51.811 ἰ411ς οὗὨἨ ΓᾺΥ τὶ αὐθοῦβη 688 811 [μ6 ἀΔΥ Ἰοηρ': 

Ἐὸγ ἰΒ6 0 8.6 οοπίοιπααα, ἔοτ [Π6Υ ἅτ Ὀγουραῦ ἀμΐο ββάγαο, ὑμαῦ βθοὶς τιν Βυτί. 

ἘΧΕΟΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

115 ΟΟΚΤΕΝΥΒ ΝΡ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ.--- 9 ῬΒ8]πὶ 
5 τι υιίθη ἴῃ 8 οἷεαν δηά οδδβὶ ἰγ-πηἀοτβίοοα ἰδῃ- 

ἔίαρο, γοὺ πῖια ἃ βοιαθνμαὺ ἀπόύθα ΥΥΓΒταϊο δὶ 

τηιονοτηθηΐξ, δπὰ ἃ 100850 βιγασίαγο ΟΥ̓ (89 ΒΓΟΡ 168. 

11 τοροδίϑ 016 ραββαρθδ ἔγοτα οἱ ἀδὺ ῬΒ8]π18, 

ΜΠ ἢ ΒΙ ἐσ δὲ αἰιοταίομβ ((19 Ὀορφὶ ποίην; 18 ἤσοιι 8. 

χχχὶ., ἰὴ σοποι βίοι ἔγοτι ῬΒ. χχχύ., {110 τα 4 }9 

ἤγοια Ῥ8. ἰχχ. 2 βαᾳ., δῃὰ Ἰ᾿ἰκενΐβο βοηωθ ψΟΡὰ8 

δηἃὰ οχρυϑββίουβ ἔγουι ΡΒ. χὶ"). Απ ᾿βγας 6, 
086 Ὡδηη6 18 ποί τηρηἰϊοποα, ᾿τηρίοταβ ἀο] ἰνον- 

ἃπ69 (γογ8. 1-8) ἴτοτυ (π8 Βαπὰ οὗ πνὶοκεᾶ, π- 
ΒΟ ΡαΪϊουΒ δηὰ νἱο]θπὲ τθα (Υ6γ8. 4 δηὰ 10- 12). 

Αοοογάϊης ἰο γ6 7. 9 μ 18 δροὰ, δηὰ δοοογάϊῃρ ἴο 

γον. 21 ἢΘ Β6ΘΙῺ8 ἰ0 ΟΟΟΌΡΥ 88 ἱπρογίδηϊὶ βίαιοι 

ἴῃ βοοί οἰ, δῃὰ Ἀ9 8 8019 ΠΚον 186 ἰ0 αβϑοτῦ (ΥὙ6 Ὁ. 

δ 54.) ταῦ Βθ ΒαΔ8 Ὀθθῃ Ὁρμε]ὰ Ὀγ δϑονα ὕσοτα 

818 γοῦί, δδὰ {πδῦ π6 ὯοΥ ᾿ἰκονν 186 (νον. ἴ 84.) ἴῃ 

οοηποοιΐοα τί ἐδι πος δίτοηρίμ ρα 8 ΒΪ8 οοπᾶ- 

ἀοποοΐῃ Πΐπι, δηὰ π1}} ργαὶβο Η τὰ 8.}}} σοπ  Π Δ]}Υ; 

ἴον [16 μον 8 0 σοηβυϊ χοϑρθοίϊηρ 818 τυΐῃ 

(τοτβ. 10-12) μ}}} Ὀ6 Ραΐ ἰο τἀ τύ ἈΝ 18); θα ἢΘ 

ΜΠ ρταΐθο Θοὰ (τογβ. 14-16) 88 δι μβογίο οα {0 
δτουπά οὗ Ὀἰνίπε ἱπβίγαοίίοι (Υ0Ὁ. ἫΝ 80 ᾿{κοὸ- 
86 ΠΟῪ δηὰ [Ὁ ὶ8 ῬοΒίουΙ Υ (νοΣ. 18), πὶ 8 
βοης οὗἉὨ ρῬγαΐβο τ ἱοἢ ΙΓ ΔΑΥ͂ ΠΟ ὈδρΙΏΒ (Υ͂ΘΓ. 
19), ψ ἰσ αἶβθ8 0 χρυ ββ: ΟΏ8 οὗ {86 πιοϑὺ Ὀθδ- 
«ἰ{Ὁ] Βορ9 οὗἨ δὶ (τοσϑ. 20, 21), δῃηὰ οοποϊαὰθβ 
αἰ1ἢ Ῥτοιιΐθοβ οὗἩ Ἰουα δπὰ γι ]1Δπὐὺ ὑἐμπαηκβρὶν- 

ἱπρ (τοσβ. 20.24). Τ8ο Ἰδοκ οὗ ἀοβπίίο πἰδίοσίοα] 
βἰαἰθχθηίβ ἀοθα ποί δι 8 ΔῺΥ τῆογὸ 8 

186 σμδηρθ οὗὅὨ ἐμθ βίηραϊαν ἱπίο {89 ῥίαταὶ, ἐπ 

Βυρροβίπεξ ἱπαῦ 89 ΒρΡΘδκοΡ Β6Ὲτὸ ἷβ ἐμ Ῥ6ΟΡ]9 

ἀπον (88 ὅρατγθ οὗὨ δ τδῃ ργονίηρ οἱἁ δηὰ ορ- 
Ῥγοβϑθὰ Ὁ οποπιΐοβ (Βοβθηιῦ ον, Κύβίοσ, 09 
Ἢ εἰΐο, ἰῃ ρατῦ ΟἸβδυβθη), οὐ ὑἰβ Οπατοι (μὰ- 
(μον, Οο66.), οΥ 186 τἱρίοοῦβ βυβογος (Ηθηρ- 
βίθοτ). Α {10 αἴνοα ὈΥ [80 βορί. δβουῖθθ8 
ἐμ6 Ῥβαΐαὰ ἰο θανὶ ἃ, (9 80η8 οὗ Φοποδδὺ δὰ 

ἐμ9 ἄγ οαρίΐνοθ. Τα ΐβδ 16 ἀπἀετοίοοά ἴῃ {δ9 

Β6Ώ86 ἐμαί (9 Ῥβαὶπὶ δοπιροδβοὰ Ὀγ θαγνὶὰ γγὰ8Β δἴ- 
ἰοῦσαν βυης ΘΒρ6οἶΔ}}γ Ὁ 86 6χ᾿]68 δηὰ Ὀγ ὑ}}0 

ΒδοϊιδὈἰ68 τὰ ΜΚ ΓῸ ῥσγαϊβοὰ ὉΥ (86 ῥτορδοί, 

Φοτοπιϊαἢ ΧΧΧΥ. 14 58α., ΟΥ̓ΘΡ διφδίηδε {Π6 ΟΕ ΖΘ Ὼ8Β 

οὗ Ζογυβαίοτα, Ὀθό889 οὗὨ ἐπεὶν οὐθάϊθποο ἰο (9 
δουμηδπὰ οὗ ἰμοὶν δησοϑίοσς Φοηδαδο, ἴο σομεϊπθ 

ἴῃ τοῖν ποιηδα 116. ΑἸΙΒουρσὰ ἐμ18 148ὲ βἰδίθ- 
ταθηΐ ΙΩΔΥ Θ τοεγγοὰ ἰο ἰγβαϊιΐοι, γοῦ 1 αἴοσὰβ 
ὈΠῚΥ ἃ τοδὶ Βυρρογί ἴθ᾽ (86 ΒΥροίεβὶβ οὗ ὑπὸ 
οοιμροδί τοι ΟΥ̓ {Π6 Ῥβαὶπι ὈΥ ἐμ6 Ῥγόρμοὶ ὅθὁτο- 
τοῖα (Ηἰ τὶς, θ 611 286}}}. Ὑοὲ 10 οδῃηποὺ 6 ἀο- 
εἰοά ἐμὲ ἰδ) οοπίθηίβ δὰ δβίγ]ο δξοσ ἸῬδηΥ τϑᾶ- 

ΒΟΏΒ ἴῃ ἕδυοῦ οὗ ἐμαὶ Πγροίμοδῖὶϑ.Ό Μίδαν 11π- 
ξυϊβπιϊο Ρ] ποθ 8 Ροϊπὺ ἴο ἃ ἰδίϑνὲ: ροσὶοὰ οὗ 
δοιῃ  οβὶ(ἰοη. 

δίσ. 1. ψετῖβ. 1-8, [Τ}18 ΒίσορΡ ἢ 6 18 ἃ σϑιιϊπῖε- 
66060, ὙΓΠῸ δ᾽ χῦ σι δΏ 65, οὗ {Π6 γι ξΞί γορΡ ἢ Θ 
οὔ Ῥβ. χχχὶ.---Ἅ Α. Β.7-τ-ὰ τοοῖς οὗ μαρὶξα- 
κοὩ.---ἰ 1Π9 ΡϑγΆ 1161 ραββαρθ, τοοὶς οὗ ἀοίοπσο 
8 υϑοὰ. Βαϊ ἐϊ 18 ὑπ ΘΟΟΒΒΑΤΥ͂ δηα πα τη 851 Ὁ19 
ου (18 δοσουηΐ ἰο Θἤϑηρα 1} (οοταρ. Ῥ8. χο. Ἰ.. 
χοὶ, 9) ἰπίο 112, δυπουρὰ ᾽ν 15 Ὑ ΥῪ πϑίαγαὶ πὰ 
8 δβυρροτγίοα ὈΥ ΤυΔῦ (οὐ. πὰ ἰμὸ (πΑ]ά. 
ἘῚὸὺν ἰΐ ἰηνοῖνοϑ ᾿ἰκονῖ86 δὰ δἰίογαϊΐ οι οὗ {88 
τΌΓαΒ τ ΒΙοΣ 2010 ν. ΜΌΓθοΥοΣ (86 ΒυρΡοΟΒΙ᾿  ΟῊ 
(δὲ {18 γϑῦβο 8 ἃ σοηζπβοὰ τυΐη οὗ 8. χχχὶ. 8 
{πο ΟΡ 8 ΤΟΥ͂Δ] οὗ (0 ζαἀοα τδπᾶ ἀε- 
οοα οΥἶσίπαὶ (οχὶ οὗἩ (89 βεορίυαρίιπίὶ (Η1 216), 
ἀφηΐθβ ὑδ6 δυΐμον ἷ8. Ρϑου αν (168 τὶ ποὰΐ ΔῺΥ 
)υβεϊδοαιίοη. Εον ἰβοσθ 8δγο τηϑηϊ(ϑ ] Υ ΒΟΤῚΘ 
ΒΌΘΝ ἰπ ΟἶΟΥ Ράββαζεβ, ββονὶηρ [18 ἐπίοπίίοπ, 68- 
ΡΘοΐδ!Υ δίποο Τ (τὸν. 6 ὁ.) 18 ὙΘΣΥ͂ ΔΡΡΡΓΟΡΤΊ- 

δἰοὶν υϑοὰ ᾿ηδίθοα οὗ Ἢ) (ΡΒ. χχὶϊ. 9). 

[ϑιὲν. 11. Υ8τβ. 4-6. Τιῖδθ βίγορ!ιθ 88 οϑυ- 
ἰδ 1 οοπιροβοά πιὰ Ῥα. χχὶϊ. 8-10 ἴῃ τοϊηὰ, α]- 
ἰβουφὰ ὑπ γ9 δ πὸ 8] αυΐβη ΘΟΡΥΙΏΡ, [Ὁ {μ 0.9 Δ .Θ 

ΤΩΛΗΥ͂ ἰου οἱ ΡἾΥ Ὀδδα αὶ] ναγί αἰ: 0}8, 6. 9.» “ΟΣ 
Τ|160 τ845 1 οαϑὺ ἵγοτῃ {16 οτη Ὁ ̓̓ (8. χχὶῖϊ. 10), 
ἰ8 Βετο δχργοββοὰ ὉΥ ἐμ σογγεϊαινοϊάθα: Ὅροι 
ΤῬΏΘΘ ὙὯ5 1 βιαδιαϊ θα ἴτοπι (Π9 νγοπιῦ Ὁ δηα 
186 ἐβουφσῃι: “ἼΒου δε Ηθ ἰδδί ἰοοἷκς τηθ οαἱ οὗ 
(86 ποτ ,᾽" (Ρ8. χχὶϊ. 9) ρΡ88868 οὐϑῦ 'πίο ἱπδὲ οὖ: 
ΒΒ Οου δῖ ταν ῬΣΘΒΘυ ΘΙ Ϊ ἤσόοσα τὰ Σοῦ ΠΘ Σ᾽ 5 

4 [ΤῊ οΤῸ δῖὁ πὸ ατιβλοίοπε σοαδοῦ8 δρηί πϑὲ [Ὧ0 Ῥαυν ᾶϊο δοσῃ- 

Ροδίτίοη οὗὨ {μὲ5 Ῥαδῖτα δ 186 οὁ1080 οἵ [8 6. 11 16 δ ἢ π- 

ἴαγαὶ ἴο δι ρροβο ἴδδξ {110 Ῥαδνία δου γϑροδὲ Ηἰτ δα} 

[ἢ Τ τα  ἶδὺ μμταβοδ οἵ ἔπ Ῥβαϊτοβ οὗ δἰ8 ὙοΟΌΏρΡΟΥ ἄαγΥα, ὃ 5 
τδαΐ Φογοσλίδ ΟΥἹἉ ΠΥ οἴδμοῦ Ῥοϑὲ οἵ ἰδίογ {168 δου ἃ ;80 [9 

νουὰθ δηὰ ρῆγαϑοα οἵ θαυ, Υἱάϑ γϑιλαγκδ οὰ 86 Ργουοῦβ 
Ῥβα}1π.-α. Α. Β.] 
ἐ [Ὀ᾿Ῥογότωθ: ᾿πἰβ ἰβ δὴ οχργθδαίου ψοηᾶδογί ΠΥ ἄδθοΣ ἐ»- 

ἐἶνο οὕ πδδῖ ἔα τ ἰ8. μὰ οὗ μὲ αυὰ ἰα ἴο 1086 τ ϊΟ ἵττιδὲ 
ἴῃ Πίηι. 6 ἴθ 8 ἰδέμοῦ ιο Ὀδαγα ἴθι ἰη Ηἰθ ατηβ δῃὰἃ 

οσιττῖοα ἔποαπι ἰη 5 Ὀοθοπὶ. [ΠΟΥ͂ ΓΘ 88 ΟΠ ἀγοὼ ἡ }Ὸ ᾿σδὰὰ 
ΑΙ] (εὶς πο κοῦ προ Πίπι, κοὰ ὅπά 18οῖγ δυϑοῖοας σοϑὲ ἴῺ 

Η δ βαρρογιίης απ. Τὶ 16 [Π9 τ τ ἰάθδ οἵ ζαϊ! ἢ, κοοοι ἀ- 

ἴῃς ἴο ἰξ8 ΗΘΌΓΟΥν αἰχηϊ δοδιίοα. Ῥ θη 11 ἰδ ραϊά [ἢ ἀδη. συ. 

8 ἰδαξ  ΑὈ“δἤδαι Ὀο]ονοὰ ἀοά,᾽ 1ξ τη Ὁ 8 "ΠΡ ΓΔΙΥ͂, " λ6 ἑεαπεα 

ὡροη Οοά᾽ (Ἰποῦρ Ππθ χοοῖ ἵμοτο [8 ἀϊογεηῖ, ἐς 18 [πὸ Β. τὴ 9 

“Ποῖ ἰὼ ἴΠ6 Καὶ οοηΐαχη τ 0} τλοᾶπ [0 δξα ΟΥὉ σαΥΤΎ αὦὉ 

Νιαι. χί. 12, δα ά ἰῃ 14. χΙχ. 23 [6 πδοὰ οὗ ἃ πεγείηρ ἐαέλιεν. 

--Ο. 4.8} 
Φ [Πμϊ΄ πογὰ, 7}, 15 Ετ  Ὦ  ἀϊδραίοά, βοπιθ, αἴτοσ ἔϊο 

Ομη1Δ. απὰ [26 ἘΛΌΌΪηΒ. ἀοτίνθ ἴὲ ἤγοπι 1)" πῦο Ῥδαβ σνϑν, 
διρά σπυκαῖίνο, ἴο σαυϑ9 ἴ0 μδ88 ὑπγυῦ ΚΒ ΟΥ̓ ΟΥ̓́Γ, ἴο Ὀτγίωςς 

(οτῖν, ἔθ ΗΚὸ 2, οἵ Ρβ, χχί!. 9; ῬοΠ ἰσβοῦ φοὶδ αὶ αἰαῖ ας 

τοοδηΐης ἤοπὶ ἐπο σϊοδὶ τπϑαπιπᾷ οὗ 171)“ -ἰο οπί, αἰνῶς, 
ττ 

διὰ Σοράοχδ: πρείη Ἐπίδίπεν (ἃ9 σψῆὯο δορδιδίοεί τ δὲ 

7 
δ 
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Ὅοννθ 15, 86}} Ὀοϊῃςφ ἰοποδίπας ναγϊαϊομδ οὗὁὨ ἐδ 
ἰάεβ οὗ ἔδι τ δπὰ ΒΟρΡ6 ἰῇ 8 ζαϊ πὶ ἀοα οὗ Ῥτο- 
Ὑἱ άδο9 οχρογί ποθ ἔγοτῃ γουΐη κηα ἔχοι Ὀἰτί ἢ 
1}}} 186 ργοβεοῃὺ δαναπορὰ αρο, διὰ χγοδομβίηρ ουἱ 
ἀπίο 8 βυγ0 ἰυΐαγο.---Ο. Α. Β.] 

ϑισ. 1Π1, 7εν. 7. 1 βανϑ Ὀθοοζῃθ 88 8 δβίβῃ 
ὉΠ Ο ΣΩΔΗΥ͂..-- ΤῊ} ἸΠΩΔΥ͂ Ὀ6 τηοϑπΐ ἰπ (86 Ὀδὰ 
Β6280 (Κἰπηοϊ απὰ τοδί ἰηἰουρυθίθυβ), 80 ἐμαί 
Τὴ 6 1} ΔΥΘ ἰο Ὁ9 Γεχατγαοα 88 Ἰοοϊκϊς Ὁροὺ {86 δυΐ- 
ἔξσοσ οπχ ϑδοσοιηΐί οΥ̓͂ ἷβ τη ἰβίοστι 9 88 0ῃ90 
ταλσῖοα Ὀγ αοἀ᾽Β υδίϊοα δῃὰ τηδάθ ἃ βἷρῃπ οἵ, 
αὶ Π6 ΠΙΒΗΥ͂ ΓΟΒΘΙΔ Ὀ]ΔΠ 665 στὰ ΡΒ. χὶ. τὰ κο ἐὲ 
ΤΊΟΓΘ ῬγοῦβὉ]6 (μαΐ ἴτ 15 ἴο Ὀθ ἰαἰζοι ἴῃ 16 σοοὰ 
8886, ὑδιδὶ 15, ἃ ϑῖχῃ οὗ (80 κᾳτοθ δηἋ φγοίθοίϊ οη 
οὗ ἀοἱ (Α θη στα, δ αἰ.) ἸΤμθα ψ͵ὸ πορα ποὲ 
ΒΌΆΡΡΙΥ 1ῃ (ἢ 6 ΒΕσΟἢ ἐ τῃηοτλὉ 'Κ ἢ δάγογβδιῖνο ρητ- 
ἐϊοὶς.--ΓΜῪ βίχομρ σχϑίμθβϑ.--- Το οοηϑιγυοίίοη 

οὗ 1" ὯὍΠ9 [15 ἀἰβρυϊοά. 1 18 κϑῆθΡΑΙΥ τορασὰ θα 

τδδὶ {118 16. Δ Θχδρ] 9 ΏΘΥΘ ρορίΐσ υβαβρο αἷ- 
Ἰονγβ [8.6 Ῥγϊποῖραὶ ποὰη ἰο ἰδΐζο ἰἰϊ6 βιθὴχ, 1ἢ- 
οἰοδ οὗ 6 βυθοταϊηδίθ ποὺ! 848 υβα] {γτἱ᾽ὰθ 
Ἐν α]α, ἢ 291 δ.), Ὀὰὺ Μ0}} δηὰ Ῥεέγονῆθο τοχαγὰ 
(86 που Π8 88 ἴῃ δρροβι(ἴοη, δηὰ Μο)]} ἐγδῃβιδίθϑ 
δὶ ὁπό: πῖν γεΐμσέ, ἃ δίγοπα οπέ.---Ο. Α. Β.] 

[διν. 1. ψετβ. 9-11. σοαρᾶτο τῖἱμ ἐμ18 8. 
Χ]Ι. 8.-8.---Τ τ} [π16 οὗ οἹ]ᾶ 8896.---Τιι6 ἔα! - 
ζαϊποεϑ οὗ ἀαοἀ ἴσο δία ἱπ γουϊ δηα πιδίαυὶ 
ξὶτεβ Εἷπι σουγδρβθ (0 βυρρ]οαίο ἀοὰ 'ἰπ (ἢ 9 {1πὶ0 
οἵ οἷά δχϑ δῃὰ ἴῃ βἰοκῃθθθ. 116 οἱγουηϑίΔ 6068 
οἵ ῬΒβ. χὶϊ. βθὸπὶ (0 Ὀ6 Σαηοτρα ΒΘΥΘ, ΟΥ ΡΟΣ ΡΒ 
ἰλ6γ δΔΙΘ [}9 Βδτι6. Ἐ---ΑΟ, Α. Β.] 

[ϑιτ. Υ. Υετβ. 12, 18.---ΤΉ 86. σοῦ οοηίδὶη 
Αια ΠΡ ΘΧΡΓΙΘΒΒΙΟΠΒ οὗ ὈΥ, σοαρ. 588. χχὶϊ. 
11, χυσχνυ. 4, 26: χχχύϊ, 21, 22: χὶ, 18, 14.-- 
6. Α. Β. 

δίσ. ΥἹ. Ὑεν. 1ὅ. ΕΣ 1 ΠΟΥ ὯΟ ὩΌΣΩΌΘΙΒ 
(ιλεγε9).--ἶ ἰδ οἷθδνρ ἔγοιῃ Ῥβ. χὶ. ὅ ν]ιδι 18 
τοθδηΐ μοσο, δπὰ ἰμαὺ ἰύ 15 ἴῃ σοϊαίΐοι (ὁ {8:9 Ῥγ6- 
δοάϊης ; 411 ἀὰγ Ἰοῆζ. [ὑ νουϊὰ ὃθ ἱπ δοπίγαβί 
ἰο “ΤΑΥ͂ που ἢ,᾿ 17 (9 ποτὰ σουϊὰ ΟὨΪΥ ΠΙΘΔΗ: 
διί οὗ γι {3 Π0Π6}) ; ΟΥ ἱΐ νο ουυ]ὰ ἰγδη5- 
Ἰδίθ ψίι ἐπα αυΐϊζαίθ: συοπίαπε ποπ σοσπουὲ ἐϊίε- 
φαίωγαη. 189 εαί(. οπιαηώηι γοαὰβ Ἰηδίοδα οἵ 
ἰιο ἰδϑὲ σοσγὰ πεφοξέαίίοηεδ, 88 ἃ ἰΣδηβ]ϑίῖοι οὗ 86 
κραγματείας οὗ ἰ9 δερίυαρίηι, νιϊοι Μοτγὰ ἷ5 
τδοὰ ὈΥ ῬοΟΪΥΌΪυ8 88 (μι {1110 οὗὨ 818. βίου. [ἱ 
δ ὈΠΠΘΟΟΘΒΑΡΥ ἰο ἀοτῖνο ἔγοια ἐμ9 ϑ'γγίδο {πὸ 
τπιρδηϊηρ οὗὨ “" 1 ϊ(8 ᾽᾽ (Ε πγ8]4). 

{Υ8γ. 16..ὄ Σ τὴἨς 1 σοοσὴθ σὲ [86 τα ΒΥ 
ἀθϑᾶβκ οὗ ἴ86 Τιοσᾶ “ϑμονβδῇ.---ΑἸοχϑπὰογ: 
Τοῖδ ΡΒ ΓΡ4586 τοῖσι 4180 9 ἰγϑῃβὶαι θὰ : 7 το ἐὐέ ἐη- 
ἐεν ἱπίο ἰδλε πεϊσλίν αἀεεάς, εἰς., ἃΒ ὙΘὸ ΒρΘδῖς οὗ οῃ- 
ἰονίηρ ἱπίο ἴμ9 Ῥδυίϊουϊαγθ οὗ 8 βυ᾽οοί. Βιὶ 

Ἰοοδεδὲ τὶ ἴγοταη ἴ9 πο). Μοοὶ ἰηἰογργοίογθ, ΠΟοσουον, 
δυτίνο ἰξ Γτοπὶ ΓΤ, ἰῃ [Π6 ΟΥΒΟΥ δε δ9 οὗὨ γϑοοροδδο, αἰδέτί- 
δυὺρ, δυὰ {᾿ Δησ]δίθ: ΤῺ Ῥγου άοσ, Ῥτοίδθοίογσ, Βοποίβοϊουρ 
(δες, Βοδοηπ).  οδθη. να, Ηρί ΚΙ Θμ πὶ, ΜΟ]], Ρετυττηα, 
εἰ αἱ.) πο Ιατῖογ ἰπίθγργοίδιίοῃ ἰ8 οδρϑςοΐ Ὁ ἰαγογοὰ Ὁγ [ἢ 9 
ῬΑΓΑ οΙ ἴδῖα πὰ {πὸ ὑΡΓΘΡ. ᾽85 Τοίθγθησο Ὠ ΓΟ Γ [0 {το ἵγοιῃ 
ψςἢ {Ππ8πη ἴο [᾽6 μίασο οἵ οτίμίη.--Ο. Α. Β.] 

9 [ογάσι ον : " θανίὰ πη ἰ8 ο᾽ ἃ απὸ τὰ ἐγίϑα Ὁ στοαῖ 
δυὰ κοῦ ἰγουῦ θα, ΟΥ̓ ἀΘΌΠΙ οὗὁὨ Ὀοιγ (1 Κίηρπ ἱ. 1.4). δπὰ 
ὮΥ 186 το ὈΔ]} σὴ οἵ Αἀοπΐαν, ᾿19 δοῦ ὑδαυτγρίηρ δία. τὨτΟΙΘ 
δῃὴ ἐπάεαυοτίης ἰο δαρρίδηξᾷ Βοίοιιοη (1 Καὶ ηρο [. 6-10), δηὰ 
ὉΥ [0 ἰΓΟΔΟΉΘΥΥ οὗ ΑὈϊδίμαν δηὰ Ζοδὺ (1 Κίηρο ἐ. 18, 19). 
Βαὶ Θοἀ στδηιεὰ Β[8 Ῥγαγοσ, δῃηὰ αἀὐἱὰ πο οαξὲ λίπε οἵ᾽ ἐπ ἀξ 
οἷά ἀαρε, Ὀυὶ ταίϊποι πΐπὶ ὩΡ (οτ ἃ {πιὸ ὈΥ͂ δι ρογηδίη αὶ λέξων 
ποῖ ἴπ0 ὕὈρὰ οἵ αἰοἶκ 668, δΔη ἃ ΘΑ δὰ πίπι ἰο ἰαανθ Ηί5 δίεῖκ 
εἰδτιθος δά ἰὸ 60 (ογεἢ ἴῃ ἐδ δίγοημίῃ οὗ [6 Ποτὰ (οά, ἴο 
ἴδο ΡΒΌΪΙς δοβοιπ Ὁ. πο π6 Π8δἃ σοηῃγοποά, οὔ ἔθ ποῦϊο8 
διὰ ρρορ]ο οἵ ἴδγωδὶ, δαπὰ ἴο ργοδϑηΐ ἴο ἴμποπὶ ἢἰ8 ϑοῊ δηὰ πὸ 
ὁοδδοτ, Βοϊοτηοη, δη ἴο ὀχ [1 ἰο ἴθθαὶ ἐπ ρμαίΐθγη οἵ τὴ 
ὕοπιρῖο, ἴον τῆ !ο Βα παὰ πιδάθ τασδὶ ργορδσγαϊίουθ, 8601 

Ὦ, ΧΧΥΪΐ. δηά χχὶχ."--Ὁ. Α. Β.] 

(νἷ8 18 ΣΑΙ ΒῸ Γ᾽ δὴ Εἰ δ ἰδ 8 ΗΘ Όγον ἰάΐοιι. 
ΤῊ Θοιμηλοη γΟΥβΊοι : 7 ιοἱδέ σο ἵπ (λ6 δίσεησίλ ὁ 
ἐλε Γῇογτὰ Οοά, 1ἰθ δὶ γατίδποθ υγὶιἱν (ἢ 6 ὑδαχο ὈοΓᾺ 
οΥ̓͂ ἐἰποὸ τοῦ δηὰ πουῃ, 85 εἶ 6 ζογοΡ ἄοοσ ποΐ 
τΏ68} ἰ0 950 ΔΒοΙ θῖν, Ὀσὺ ἰοῦ ἴὸ ὁπίερ ΟΥ̓ ἴο 
ὁοπια ἴο ἃ ῬΑΡΓΙΘΌΪΔΥ οἷδοθ, ΟΣ ργΘϑθοα ΟΥ ὑπο γ- 
βίοοα,. Το 6] ρ81]8 Π6ΓΘ ΏΔΥ ὍὈ6 Βυρρί! θὰ ἔγοι 
Ῥβ8. νυ. ἦ δηὰ ᾿χυϊ. 18, ἐπ θοΐϊδι νυ ΐολ Ρ]δσθ8 (89 
Β81η0 ΥΟΥῸ ἀδηοίοδ ἐ80 δοί οὗ οοτηΐϊπῷ ἴο αοἀ᾽ 5 
Ἀοαβ6 ἴογ (86 ρΡγροβο οὗ βοϊθιλῃῃ ῥγαΐβθ, δηὰ ἰπ 
{89 Βοοοπα ράββαρο οἱϊδὰ 18 ζο]] σοι ὈΥ (8 88 π|θ0 
Ῥτγοροβίιίου, 17 τοἐξ δοπια ἱπίο Τὰν ἀοιεδ6 εοἱ(ἢ, διτηί- 
οἤετγίη 75, ἔς 6., 1 τὶ]} Ὀτίης ἔμοῖα ἐμ μον. Τηΐ5 
Β6Ώ36 ΔρΓ668 ΜὙ6}} ψιὶὺ 16 γον ἴ0 ργαΐθο αοὰ ἴῃ 
{π9 ὑνὸ Ρῥγοοράϊης γογ868, δη ὦ ψἱ (6 Ῥτοιμἶ8θ 
οὗ δουληθιουδλίίο ἷῃὰ ἰδ6 ΟἱΠῈ οἶδιβο οἵ ἰῃ9 
Υ6γ86. 8360 8ΌΟΥ͂Θ οῃ ΡΒ. χχ. 7. [ὑ 690 Θ᾽} Ὁ]68 
8 (ὁ καῖντο [Π6 ποι 115 υϑυ8] θ86η80 οὗ 60(᾽ 8 6ὁχΧ- 
Ρ᾽ οἱ 8 ΟΥ τα ΚΙΥ ἀδθά5, 860 ΡΒ. ονΐ. 2, αὐὰ Πραὶ. 
1. 21.᾽--.ὀὁΟὖἅ.. Αἅ. Β. 

[δι-. Υ 11. γετνβ. 17, 18. σοιορᾶγο Ρβ. χχὶϊ. 22- 
81, το Ὠ88Β ΤΩΔΗΥ͂ ζεαῖΓΡΟΒ οὗὁἨ ΓΟΘΘ ]Δη06 (0 
18 δίγορι!θ. ΤῈΘ τη οι γ8 [ῸΓ ἷδ5 ἀο] ἰνθύδησα ἐβ 
ἷπ Ὀοίπ οα868 ἰδϑὺ ὨΘ ΤηΔῪΥ ῥγϑὶβϑθ Θοὰά ἰο "8 
Ὀγοίθγοη δηα Ῥοβίοσὶ ἐγ ουϑη ἰοὸ ἐὴ8 ϑηὰβ οὗἉ ἱμ9 
ϑανὶ}.---ῬΠ|.1 ἄθο]ϊασθ Τΐ19 ἀσπὶ ἴο ((λ6 πεχί) 
κοιθσαϊίζομ, ἴο 811 ἴ8αῇ 58}]}] οοιθ ΤΉΥ͂ 
ταὶ ϊ.---Τὴο ἀγαὶ οὗ πὸ Πυοτὰ ἰδ (119 Βγπιθοὶ οὗἁ 
Ηΐ8 Θσχθουίγθ ΡΟΥΟΡ δηὰ ψΟΥΚ8, ΘομηρΡ. 18. 11]. 
10; 1}Π].1 ; Εσοὶς. ἦν. 7. ΤῺὴ6 ροποταιίοη ἐμαὶ 
4.8 δοπιθ ὯΡ πη [89 Ρ]6δς6 οὗ ἷϑ ον ζοϑηθσδίϊοη 
Μ Ὦ]ΘῺ 15 ραβϑίπς ΔΎΔΥ, ἢἥγϑί δοτλοθβ Ὀοσίοσο δὲ5 
τηϊηὰ, δηᾶ ἢ θη 8 υἱϑίοῃ ἀθορθῆβ δῃὰ ψ]ά θη, 
ἰακίηρς ἴῃ 41} {π6 σοπιῖηρ σεπογαηί: οη8 0 οι ἢ8 
πουϊὰ ΡαὈ] 8 {86 σηϊχίν ἀοϑὰθ οΥ αοά.---Ὁ. 
Α. Β. 

δίισ. ὙΠῚ. εν. 190. Αδᾶ ΤΥ τσχἰρμιθουῦβ- 
685, Ο Οαοᾶ, (γεαολε6) ΘνΘῺ ἴο [89 μοὶρδῖ, 
ὑμδὺ ἷβ, ἐμὸ Βοϊχιὺ οὗ Πολύ, 88 ἰπ9 δἰχῃθϑὲ 
Ρίασο οἴ ογοαίϊοη, 88. χχυχυϊ. ὃ : Ἰνϊϊ. 10.-θοῦ 
Ὅσ8Ο 85. ἄοῃθ κτοαὶ ἰπίηρβ, Ο οά, στο 
5 τ ππῖο 169 ἡ--[ἼΠ9 ρυποιαδίίου οὗὨ (89 
Α. Υ. ᾿π͵)υγο5 τ᾿ 86 δθῆ86. ΤΠ6 τ ἰ]6 οἴδαβο Ὀ6- 
Ἰοισβ ψῖὰ ἐδ)9 Ἰαϑὺ οἷαι186, ἀπ ποὶ νῖ(ὰ {|10 ἄτι, 
Τογιαΐης ΟὨΪΥ {0 ῬΔΓΆ]16] τη ΘΙ 6 γ8 οὗ [9 δβέγο- 
Ῥἢ6, 88 ΜΟΙ] 88 ἰι. Οομρ. Εχ. χυ. 11; Ὀϑαὶ. 
λ. 24: 1 δα. Υἱΐ. 22.--Ο. Α, Β.] 

γον. 20. [που υνἹἱ τονΐνϑ υ5 ἀραῖ.---ο- 
ΤΟΥΏΘ: “Ἴμο βυδάρη ἰγδηβίιϊοη ἴἰο ἴἰδ6 ρῥ]ατγαὶ 
ΒΟΓΘ ΒΟΘΙΏ8 ἰ0 Δ} 79 ρίγοπ οἴδῃοο ἰοὸ ἰὴ6 Μαβο- 
γοίθϑ, γὙ80 σΟΙΒΟΟ ΘΏΓΥ σἰδηρο 1 ἴῃ (86 Κ᾽ τὶ ἰο 
(886 βίηγυϊαγ. Βαϊ ἰδο8θ9 Βιυοίααιί, οἢ5 Ὀαίν θη 
ΒΥ δηᾶὰ Ὁ] υγὰ] δ ποὶ υπυδβυλὶ ἰπ (ἢ9 
Ῥμβδ]ηιβ, δπὰ ἰπ6γθ 18 ὯὨ0 γϑᾶβοῃ ΜΕΥ, ἴθ {0 Χο- 
οἱἰδὶ οὔ αοἀ᾽ 5 ἀδα]ΐημβ, (6 δαὶ πη δὲ Βῃ ουϊὰ ποὶ 
Βρθαΐς οὗ ἰθοῦι ΜΓΓἢ ΤΟΐΈΓΘΠ66 ἰο (8 πϑίΐοη δὲ 
ἴδυχο, 838 Ὑ0}} 88 ἰ0 δ᾽ πλ86} ἢ ἱῃ ραγιϊουϊαν."--ῷ. 
Α. .7-ᾳὈ 19 ΔΌΥΒΒΘΙ οἵ ἰδ οαγί δ 60ῃ- 
ἰγαϑίθα τινὰ (6 Βοῖχις οὗ ἤοᾶάνθη, [1 8. υἢ- 
ΠΘΟΘΒΒΑΣΤῪ ἰῸ ἰμϊηὶς οὗ ἔπο86 τ ϑῖο ἢ τὸ [Ὁ}] οὗ 
ψαίοσ (ἀοβοπίαβ, ΟἸβμδαβθ). [1 ἰβ ἔγὰθ ΟἿ 
ἸΆΘΔΏΒ ἰῃ6 ΔΌΥΚΙ284] ἀδρίἢ 5 οὗἩ(Ὦ 9 8οα, Ὀυΐ 85 
τολτίης δὰ ἱἐπγοαίοείης σαΐα, Ῥ8. χχχνὶ. ὃ,..Ὁ 
Β6ῆσθ γοϊαιθα ἴη ἰάδα ἰο {6 ΔΌΥ 85, [μι}κ9 ΥἹ1. 81] : 
Βον. 1χ. 1, 11. 

γόον. 21. Του ψἰ}ῖ ἰποσϑαδθ ΤΩΥ͂ ρστθαῖ- 
ὯΘ58, δΔῃὰ ἴυτῃ ΤΆ Υ5617 ἴο οοτμξοτί Π16.--- 
Βορίιυδρίπιὶ μὰ8 ἰηϑίοδαά οὗ “ΤῊΥ ρστοαίπ 655." Τὴν 
τισλίεοιιδπεδε. Τα ΗἨΘΌΓΟΥ ψοσὰ ἰὴ αυσϑιϊοη 18 
ΘΙΒΟΊΠΘΓΘ υϑο0ἃ οὗ ἰΠ9 ζγοαίηο98 οὗ Θά, δὰ [Β9 
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ατοδὲ ἀδοάς ἴῃ τ οι (π}5 18 βδοτη. [ἢ (89 ]168ὲ 
8686 ΡΒ. οχὶν. 6: 3 β πηι. Υἱὶ. 21,28, Το δοσϑρὶ 
ὑμι8 8086 Ὠ6ΓΘ δηα ΟΧΡΓΘΒΒ ἰΐ ἴῃ ὑῃ9 ὑγ8η 5] 108 : 
“«ΤῺΥ στοδίῃοδβ᾽᾽ (ΗΠ μα βιθ 6 Γ6), 15 89 ἱπδαάπηῖ8- 
Β'ὉΪ9 848 ἰὲ ἷἰβ ὩΠΏΘΟΘΒΒΔΙΥ. ΕῸΡ ἰμ]8 πογὰ 18 
Βοιηοίΐηι98 804 οὗ (9 γοψαΐ τηΔ͵] 8.7 88 86 ΤΣ0- 
Βοοιΐοι οὗ (89 Ὀἱνὶπο (διὸ ἱ. 4), δὰ ἔγοιῃ 
(μῖ8 σουϊὰ Ὀ6 ἐχαηδίοσγοα ἰο οχϑ θα ῬΘΥΒΟΏΒ 1ῃ 
ἄθηοτα) (νἱ. 8; σ. 2). Ἰβαὶ (86 ρμοού βρϑαϊϑ οὗ 
πο ἱπόύϑδϑο οὗ 8 ον πτοαί πο β8--Ξ Ί ρΏΠΘΒΒ, 
8} ΟἿΪΥ Ὁ6 ΟὈ͵οοι 8016 (ΗΠ αρο]ὰ) τ θη ᾿ψν6 γο- 
ἐατὰ ἃ βυδοτάϊηαϊθ σομ ρ Ϊ ΟΣ 85 [86 δαί μον. Τ}}18 
Ῥδββᾶρθ, μούγουογ, (8617 ροϊῃίβ (0 8 τηδὴ οὗ »το- 
4πἰπηοηΐ ἀϊδίοτίοαἑ Ἰταροτίϑησα, πεῖ 059 Βἰρ658 οὗἉ 
οΒΊο6 οὐ ροβί (οι ἴῃ ᾿ἰἔδ νγ88 δεδίοισοα ἀροι Πἶτα ὧν 
Οοά, Ἰι ἰβ τοῦθ δυθὶ γαῖ θ88 ἰο οἰ ϑηρο ἔδ9 
γοδάϊης ἱπίο α ποσὰ πὶῖὰ [80 χηϑδηΐης: ΤΑΥ͂ 
Ῥαυτθηί (Ηἰ 2] 6). 

δέν. 1Χ., νον. 22. Τη6 ἀοεϊρηαίΐοη οὗ αοα 88 
(ὴ09 ΕοΙ͂ν ΟὨθ οὗ ἴδιϑ9] ἰ8 ἴουπά ἸἰΚουννὶδο ἴῃ 
Ῥᾳ. ᾿ἰχχυὶϊὶ. 41]: ᾿Ἰχχχίχ. 18; ἰβοη ἴῃ [βαΐϑῖι 80 
ἐἰπλθ8: ἰμδ ἴῃ ΗδΌ. ἱ. 12, ἀπὰ ἱπ 76γ. 1. 29: ἸΪ. 
δ. ΤΠ οΥἱχίπδὶ βαϑϑδζθ ΣῪ Ῥϑυμβδρ8 Ὀ6 ἔουπὰ 
ἷῃ Ῥβ. χχὶϊ. 8. 
[1 νογβ. 28 δπᾶὰ 24 {9 Ῥβδίπΐδί Ῥσομιΐθ98 ἐὸ 

ΡῬγβϑίβο αοἂ ψῖϊἢ 108 πὰ ἰοηχιιθ, τὶ δοὺ] δὰ 
γοΐοθ δῃηὰ πηυβῖοϑὶ ἰηδίσυτηθηίθ. ΑἸΊ σοι Ὀΐη9 
ἰπ {80 οχργοβδίοῃυ οὗ δῖ8 ΒΟΥ ρταϊϊυα9.---Ο. 
Α. Β.1 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ, 

1. Βοϊοπς 38 ψὸ ἰΐσϑ οὐ ἐαγίἦ, ΟΡ δυβετίπσο 
Ββαῦθ πὸ οηὰ; Ὀυὶ ἀοὐ᾽ 8 γιρλίεοιδηεδα, ροισετ δηὰ 
φϑοοάπεδε Ἰἰϊκον 180 ὩΘΥ͂ΘΡ 6ὁ0880 ἴ0 ἀφοΐαγο ἱμ θῃ- 
Βοῖνοϑ. Οηῇγ Ἰοῖ οὐ γα λ ΠΟΥΟΡ οὐδ8θ ἐοὸ γεὶν 
αἴοπε οὐ (818 δίγοπο 7ουπαάαίίοη, οὗ βαϊγναϊΐου, δὰ 
19. 1ι ἀγίυδ 8 (ΙΊΒῸΥ νι φγαγεν, ργαΐϊδο δυὰ 
ἐλαπκεσιυίϊπσ [ ον πὸ ψ|1}} (δ οοη δε ἐπ οἰά ασὸ 
ὉΠδὺ 6 πᾶγο9 ἐσαγηεα ῃ ψομἦ, δὰ δβἷπρ ἴῃ 6Υ]] 
ἀδΥ8 88 τνοϊ 88 φορά: 1 Μ1}} ποί ἰϑᾶσο αοά, ἔοτ 
Θοἀ ἀοεβ ποὶ ᾿ἰΘ8Υ9 Τη6. 

2. 1.6 βυβοτίηρβ νοι αοὦ Βοη θ᾽ ὍΡΟΝ 18 
ΔΙΓΘ ΒΑΓΘΡ (0 ὍΘΑΓΡ ὙΒ6η ἰδ 6 δοογη 07 τοϊεζεα 6 6- 
ταΐθ8 8 δαἀ δὰ ἰο ἐδ ἔδοϊϊης οὗ ΟΣ τυϑδῃϊβῃίης 
βίγοη σι δηα ΟΡ ἰοεαζπέδε. Υοὐ ἰῃη6 λορό 977 ἰλά 
ὠπροαϊν ἰΒ ἰοϑὶι. ΤΟΥ γεοχοη ὍΡΟΣ ἴΠ9 τυΐη οὗ 
(86 Ρίουβ; Ὀπὺὶ 1ἰ 18 θα8θαἃ Ὡροπ ἃ ΤΏ6γΘ αεἰωδίοη, 
πϑηλοΐγ, {Π|6 [00113} ορί ἴοι ἐμαὶ ἐμ βυ θυ ρ 5 
οΥὗὁἨ (89 ῥἷουβ ἃΓΘ δὴ ευΐάεποε ἰδ. (ΠΟῪ ΔΓ 7ογδαζεπ 
ὃν Οοά, δῃὰ ἃ βἷρῃ ὑμδὶ (ΠΥ 8.0 σίϑεπ ὡ»; 
ἐπογοΐοτο {ποὶρ τοοϊκοπίης 18 ἴ41590ϑ.0. ΤῈ0 Ὀο]ὶον- 
ἵπα ἀποῖ (18 δῃὰ αοὐὲ δΔοσογάϊηρῖγ. 

ἩἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΊΣ 

ἘΘΥΤΥ πεῖ ἐχλιϊδιίίοπ οἵ Ὀϊνίηθ ὈΘηΘΗ͂(8 ΟἾΤΘ8 
(89 γΡίουβ πεῖο οσδξαδίοη ἴον ἐπ 8η Κῦ] ΡΤ 189 οὗ αοἀ. 
--Ταϊὰ Ἀ6108 ΘΧΡΟΥΊΘΠ66; ὀχρεγίεποα ὙΟΥΚΕ ΠΟΡΘ; 
δορε ἀοοθ8 ποὶ 411ὃὁνὺΥ 8 ἰο Ὀθ δΔϑ)δπιοα.---- Β] 5588 
δτο ὑΠπ|ο89 Ψ 0 ΔΤ 6 ἀσοοπραπίοα δα σμίαεα {του ρ ἢ 
1116 ὈΥ (Π9 ἐχρεγίεπος οὗ Ὀϊνίπο μοὶρ.--Οοὰ [88 
ποὶ ολαπσεά; ἰιαϑὶ δου τοιμαϊηθα λ6 δαπιῦ--- 
ΪῺ τδδί Β6 86 ΙΠΔΥῪΥῚ γ)γὔΊι ὙΓΪΒῺ ἰΠ8ἰ ΟΡ ασό δΒμοιυ]ά 
Ὅδ 88 οὖν ψομίλ3--- Οοπβάεποε ἐπὶ ῥσανον; (1) ὉΡοα 
ὮΙ δύ ἰτ ἸΏΔΥ δ4αδα (861; (2) ψΒΙΒ6Ρ ἰὰ 8 ἰο 6 
αἰτεοίεά; (8) ψ ῃΘΏ6Θ ἰδ τηυϑὶ ΒΟΥ, ---Ἶ ὁ πηαϑὶ ποί 
ΟὨΪΥ ὀεσὲπ ψὶν “μα, ὈὰΓ Ἰἰἰκαννῖϑο εοηίίπμα ἰὸ 
[Πο οιιὰ.---ΤὰΠ,ε ρίουεΣ δἦοιν ἴῃ ἴἰἸὸ δολοοῖ ὁ.) δὼ- 
Ἰρι ΝΜ Ώαῦ Π0Υ ΒανΘ ῬΥΘΥΪΟΙΒΙΥ͂ ἐεαγπεά οἵ 

οὐ. 

ΟΑΣΥΙΝ: ἮἯἮθο τουδὶ ἀοβοθηὰ οὔθ ὑπίο ἀοδιδ, 
ἐμαὶ Θοἀ ΤΑΥ͂ ΔΡΡΟΩΣ 88 οὺρῷρ Βοάθειποσ. Εοσ 
ΒΙΠ09 Ὧὸ Δ.Θ ὈΟΓῺ ἩΪϊιβουΐ 766] 12 δηυὰ υὑπάογ- 
διαπαΐηρ, ἐδ9 ἔἄγϑι Ὀορίπηΐηρβ οὗὨ οὖν 119 ἂο 
ποὶ ΒΟ ΟἸΘΑΤΙΥ͂ μου ρὮ (ἰιοὶΡ δυίθονῦ. Βαΐ 
Μ ΒΘ σα σομιοβ ἴ0 οὐὖῦ δοὶρ ἰῇ οσίγοιοὶιΐθβ, 
{19 Τοδιογϑδίξου 1086]7 18 ἃ φἱουίουδ ταῖσρον οὗ Ηἰΐδ 
ἔταοθ. 

ΒΤΑΚΚΕ: Ττυβί ἴῃ αοἀ ἴθ ποί ἰο ὃὈ6 τοραράθα 
88 τη ϊογίουϑ, θὰΐ 88 (6 ΙΏΘΔΏ8 ΟΥ̓ ΒΙΓΒΏρΟ- 
πιθηϊ ἩΒΟΓΘΌΥ ἯΥΘἪ ΙΩΔΥ͂ ΟὈΐΔΙ Κ.Γ866.---αἑἱ σοοά 
δοηϑοίΐθηοθ δηὰ ἃ σἰρμίθουβ σϑυϑθ 08 ΚΘ ΟἿΣ 
ῬΥΑΥΟΡ Ρονοτίυ! δηὰ ρσἰδά, βο ἐμαὶ νῦ σδῃ Δρρ68)] 
ἴο αἀοα δ σἱχἰοουδβη688.---- ΕΔ} ρσίνοθ ἰδ ποαχὲ 
νίηρα ἩΪΓ ΜΒΪΟΝ ἴ0 ΒΟᾺΡ ἰο ἀοὰ ἴῃ ῬΥΔΥΟΤΣ. 
Βυι ἔΊΠοδ80 87γ0 ἰοὸ Ὅ6 γοδὰγ ἰο τοόνο, 6 δοασχίὶ 
τηιδὲ τ Υ ΘΒ Δ Ὁ] 188 186] οὐ αα᾽ 5 ῬΤΟΙΏ1868 8 ἢ 
Ηἰβ8 νοσγὰ. ον ἤονν δγὸ (βο586 ΨΠῸ ἴῃ 8 ίἰγὶοῖ 
80} -οχα δι 0 ὁ8ὴ Ὀοδϑί οὗ ὑπο πὑὰὶκ ἢ 
γουϊ δ 85 ᾿γζοργοδο δ0]901-- ἢ δορὰ ῬγαγοΥ 
8.0 ἰΠ9 ὑνγο δίτοηροβί ὀγυῖσ 68 τ ῖσ ἢ οἷὰ Ῥ60Ρ]}9 
68 υ89.---Ἶ ὁ 8ΔΓ6 στοαί Ὀοίοτο Θοα ἰμτουρὶι {89 
ΟΓΟΒ8. Τῆλί 8 ἃ Βίγδβο ἰδησύδρο [ῸΓ (}.}6 ΟΓΟ5Β5- 
ἀτγεδάϊηρ 68}, θπὶ ἀργθοδ]θ τὸ {86 βρ'σῖῖ. ΤῈΘ 
ΙΏΟΤΟ {80 ΘΡΟΒ8, {8:9 ΙΠΟΥ9 [89 ἴπόῦθΆ80 οὗ 5.186α. 
-- Τὴ Βοαγί δηὰ {πὸ ἰοησαο συϑὶ ΘοΟμδίϑη  Υ ὯΘ 
ἰοῦ» ἐπ τογϑὶρρίηρ Θοά. ᾿ 

ΒἈΒΝΒΟΒΕΙ,: ΟἿ Υ δι 5 ἰθασὰ (1) ἔγοπι λυ ἰο 
ἀδΥ: (2) ἐμοὶγ δθβὶ δβομοοὶ-ἰθδοδος 18 αἀοὰ Ηΐτο- 
Βε] ῇ; ( ΠΟΥ Ὀορίη ΘΑΥΪΥ, ΠδιροΙΥ, ἤγουι (89 
ΟΥΔ]Θ:; (4) ὑμ6 Ὁ δῦ ποὺ ρμογίδοι ὙθυΥ δοοῦ, Ὀυΐ 
τηυϑὶ βίυμ αν ὑπ|}} ἰΠΟΥ͂ ΔΓΘ σΡΑΥ; (8) μὸν ΒπᾺ]}ὉὮ 
Βρτϑδα δὺγοδα ᾿ἰἸκονν δ Ὑμδὶ σοοα (μη ρβ ὑπ 6 Ὁ 
δ νθ ἸοδΡποα.---ΑᾺἸΝΌῈ : ῬΔ 06 5.8 στοαί δ8ρ]- 
τἰ 4] βίγοηρσίβ δῃὰ ΒΏΔΙΥ σοηαιογβ, ἰδ 6 ̓γαὶθθ 
οὗ αοἂ, Βονγονον, ἰδ ἐμ6 Υἱοίουῦ ἂδπὰ (6 Ῥοόονοῦ 
οὔ αοἀ δραϊηϑί Οὐσ δῃηδτηΐοβ. ΤΠ8 96] ΒΡ δὲ 
Ὀοδὺ Ηἷβ Θηθηΐο5 ΜΓ 8. βοὴ οὗ ῥσγαΐβθ.-- -Ἴηο- 
ψῦσκ: Ιῦ νὸ ὅπά ᾿1|1|6 ἐο ῥταῖβθ, ψιαῦ Οἱ ΘΓ 
ΤοΒΟῦ 18 ἔμογο ἰβαῃ (αὶ γὸ ΒαΥΘ ἨῸ ΟΥ̓́6Β [ὉΓ 
ἀδῖν οπάοτβ Ἶ᾿---ΤΆῦΒΕ: 10 ἴβ ἴῃ (09 ΥΟΥῪ πδίΥ9 
οὔ (μ9 ἔδι 1688 οὗ ἀοα ἰδεῖ Η6 βμου]ὰ ποὶ 168 
Ηΐβ ποῦὶκ βίορ, δπὰ ἰη ΗΪ8 ζγθδὶ  ΡοΥ μα Ηθ6 
Βῃοι ὰ ρδα]ν δοοορὶ {ἢ τὰ 50. 8 Ὁ]9 δηὰ ἢ61]}]658. 
ΟὕΕΝΤΗΕΙΗ: Τ00 ΘΑ ΟΓ (8:6 ὙἱΟΙΟΥΥ ἰ8 σαϊησά, 
{π 6 τῶοσϑ Ὀοϑαι ἃ] ἐμ Ῥχοβρθοίβ οὗ ἃ ΒΔΡΡΥ οἱὰ 
889. 

[Ματι. ΗΈκπΥ: 1 τὸ 8.0 ΒΗ οὗἉ ἀθδ] ηρ τ 
6οά, ἰὺ ἴ8 8 δ'χα τὸ ἀο ποὲὶ ἐγτυδὶ Ηΐπι.--- Αἰ δγο 
ποὺ ἔογβακοῃ οὐ ἀοὰ πῦῆο ἐμ πὶς 80 ἱμοβοῖψαϑ, 
ΟΥ Ποῖ, ΟἾὮΘΥΒ ἐἰιἶηκ (0 ὯΘ Β0.--- Τὴ Ἰοηζον νγϑ 
Ἰἶῖνο, {89 τοτ0 οχρογὶ 116 Βῃουϊά Κ,͵ΟΥ ἴ ῥῬγα δ Ὡς 
Οοἀ κηὰ ἐδ σζζοτθ ἯὙθ βουϊὰ δϑουπὰ ἱἰῃ ἴΐ. --- 
ΒΑΆΝΕΒ: Α ΠΔὴ δῇ ἰαΥ̓ ὕὉΡ ποίὶης ὈΘιΟΡ ἔῸΓ 
{86 ἰμάγη 168 οὗ οὰ αρὸ (δὴ ἰμ:6 ἔδνον οἵ ἀ οὰ 
Βουχῃΐ ὈΥ ΘΑΥμοδὶ ὈΓΑΥ͂ΟΡ ἴῃ ὑδ0 ἀδγ8 οὗ πὶ8 
γοῦν δηὰ δῖ8 τηαίγΓοΡ γ68 78.--ΘΡΌΒΟΚΟΝ: 4“06- 
Βονϑ ἀ ΒΟΥ 8 ΟΡ οσοηδάρῃησο: οἱ Ηΐπὶ ατο ἐξ 
811.--- ΜΟΥ Β καίοϑ βίδηῃὰ ν ὶἀθ ορϑῆ, διὰ 8}8]} 
ἀο 80, 111, δὲ ὴ 168ὲ, ἐὸ Μαϑίονυ: οἵ (6 δοιῖι8θ 
8.48 Υἶβϑὴ ὯΡ δηὰ βδαΐ ἰο {116 ἀοογ.---Ο0ἀ᾽ 8 Ὀγοδ ἃ 
8 ΑΙΤΥΔΥΒ ἴῃ ΟΡ ἸΟΌ Π8; δ0Ὸ βιουϊὰ Ηἰβ ὑγδὶϑϑ 
Ὁ6.---ΟἹὰ δκὸ ΣοῦβΒ 8 οὗ ΡΟΓΒΟΠΔῚ Ὀθαυΐγ, δὰ 
ἀορτῖίνεβ οἵ βίγσοησί [ῸΓ δοίϊνγο βογυίοο; Ὀὰ0ς Σὲ 
ἀοοβ ποῖ ἸΟΥ͂ΘΡ' Ὁ8 ἱπ {η6 ἴογθ δῃά ἕδνυονς οὔ ἀοάα. 
--ΝΟΑΓηθ88 (Ο ἀοα ἰδ Ογ οοηδοίουβ δβοουτὶϊγ. 
Α οἰ] ἱπ (86 ἀατὶκ ἰ8 οοιηἴογίοα ὉΥ στδδρίης ἐδ 
Αι ΒοΥ 5 Βδπὰ.--- ΠΟ αἰονϊουβὶν σοηδρίουουβ 18 
Υἱ κι  οοῦδη6859 ἰη [86 Ὠἰνηθ ρΡ᾽δη οὗ τοἀθιιρίίοι ϊ 
10 βἰιου]ὰ Ὀ6 [8:9 ἰμοῖηθ οὗ οοῃμϑίδηϊ αἰβοοῦΓ[6. --- 
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Α ἰγϑύθῖϊοτ δπιοηρ ἴμο πἰρὰ ΑἹρ8 οἵϊθιι 7668 ΒΕΓΥΟΥ (6 Βεῖρμίθ δπὰ ἀθρίῃβ οὐἁ [9 ;ΩΘΣΟΥ 
Οὐ Υν ΒΟ] τη οα τὴν ανγο δηΐά ἐμοῖς διπασὶπρ δι Ὁ-  Βηα ΒΟ] 688 οὗ π0 οχὰ.---Ο, Α, Β.] 
᾿ἰπιῖεῖ68: ΣΟ. ΙΔΟΣΘ ἰδ {π18 ἐμδ0 ο8890 ΠΟΣῚ ἯΘ 

ῬΗΑΙΜ ΧΧΊΤ], 

Α Ῥιαῖΐπι 7ογ᾽ ϑοϊοτηοι. 

Οἷνο {86 Κίηρ (δχ ἡυδριποηίθ, Ο Οοά, 
Απὰ (Ἀγ. τἱρ αὐθουβηθββ αηΐο [Π6 Κίηρ᾽᾿ Β ΒΟΏ. 

2 ΗΘ 888}} Ἰυάρο {ΠῪ ΡῬθορ]θ νι στρ ὐθοιβηθββ, 
Απά (ΕΥ̓ Ροον ψιΐ γυαρτηηθηί. 

8 ΤΏΘ παουηϊδίηθ 681] Ὀγιηρ; Ρ6806 [10 [86 ΡὈΘΟΡΙΘ, 
Αμπὰά [86 11{{}6 81118, ΟΥ̓ σὶρ αὐθουβῃθββ. 

4 Ἠο 884]] Ἰυάρο {π6 ροοῦ οὗ [86 ΡΘΟΡΪθ, 
Ηδ 584}} βανθ (λθ οὔ] άσθῃ οὗὨ [86 ὨΘΘΑΥ, 
Ἀπα 88}8}} Ὀγϑδῖκ 'ῃ ρίθοθϑ [80 ΟΡΡΥΈΆΒΟΊ, 

δ ΤΠΟΥ͂ 88}8}} ἔβαν [Π660 88 Ἰοῃρ; 88 (9 Βὰπ 8Π4 Τ]00}) ΘΗ 076, 
ΤΕγουρδοαυῦ 811 ζῃΘΓΑΓΊΟΠΒ. 

θ6 Ηθ 88|8}}] οοῦλα ἀόνψῃ [11 γαῖ ΠΡΟῚ [1.6 ΤΩΟΥ͂Π Κ,,ΙΆΒΒΘ: 
ΑΒ βΒῃόονοῖβ ἐλαΐ παῖον [Π6 δαί. 

Ἴ ἴῃ ἢϊ8 ἀδγβ 884}} [μ6 σὶρ δου θουτΣΙΒῃ; 
Αμὰ δρυπάβμοθ οὗ ρϑᾶοθ 80 ἰοπρ' 88 (86 ᾿οοπ Θηἀυγοί δ, 

8 Ηθ 8141} βαγὸ ἀουηΐῃῖοῃ 4180 ἔγοσῃ 868 ἰὼ 868, 
Αμα ἴγομι [6 ΓΙΟΥ͂ απΐο (86 6η48 οὔ {86 φασί. 

9 ΤΏοΥ ἰμδὺ ἀνγ6}] ἰὰ [86 ψΠΔΟΓΏ688 8841} θοὸν Ὀοίογα Εΐμὰ: 
Αμὰ Η5 ϑῃθηλ ο8 8841] Π1ο]ς {16 ἀυϑί. 

10 ΤΙ Κίπρβ οὗ ΤΑυΒἾΒῃ δηά οἵ [Π6 18]68 Β84}] Ὀτὶπρ' Ργεβθθηῶ: 
ΤῊ Κίηρβ οὗ Βῆιθα δῃὰ θα β888}} οδὲδν οἰ δ. 

11 Υε8, 411 Κίηρβ Β88}} [811 ἀοτγῃ Ὀαίοσο Πἰπὶ: 
Α]] παίζοῃβ 8181] βεῦνϑ Ὠΐμ). 

12 Ἐὸν Βδ 5841] ἀθὶ νον {86 που ψῇθη Β6 οτἱοία; 
ΤῊΘ ΡΟΟΓ 8180, δπά ᾿ΐην ἐμαὶ μαίἢ πὸ ΒδΙρϑὺ. 

18 Ης εἴα} ΒΡΆΓΘ (86 ῬΟΟΙ 8ηα ΠΘΘΑΥ, 
Απά 58}8}}] βανθ {86 δου]58 οὗ [86 περάγ. 

14 ΗΘ 814}} τοάθαπι ὑμεὶσ 800] ἔἤτοπὶ ἀθοοὶῦ δη4 Ὑ͵ἱο]θῆ 06 : 
Απά ρῥγϑοίουβ 8}48}] {μι ὶγ Ὀ]οοὰ Ὀ6 ἴῃ κἷβ βίραῦ. 

18 Απά ἢ6 888}} 1νϑ, δηὰᾶ ἰο Ηἷπι βἢ8}}] Ὀ6 ρίνϑη οὗ [86 ρο]ὰ οὗἁ ΚὅΒοβαδ: 
ῬΓΔΥΘΙ 8180 888}}] Ὀ6 τιδά6 ἔογ ἰπι Θοη 0 Δ }}γ ; 
Απά ἀΑΙῪ 8}}8}} Β6 Ὀ6 ῥγαϊβοά. 

16 Τθογο 888}} Ὀ6 ἃ μαπά μι] οὗ οοτῃ ὑροι {86 ἴορ οὗ [μ9 τηουπίδ!η8; 
ΤΒο ἔγαϊῦ {πο γθοῦ 888}} ββαῖκο 16 Ἰμθθδηοι : 
Απά ἐλδν οὗὨ [ὴ6 Οἱ 584}} δουγίβῃ 1|κ6 ργαββ οὗ [π6 ϑασίβ, 

11 Ἠΐβ ἤδπῖθ 8881} δῃυγα (Ὁ δυῸγ: 
ΗΙβ πϑιθ 88}8}} Ὀ6 οοπεϊπυρά 85 Ἰοηρ 88 (1:6 βΌ : ᾿ 
ἈΑπὰ πιϑη 841} Ὀ6 Ὀ]οβ8θα ἴῃ Βΐῃ: 
Α1} παύϊομβ 58.141] 681} εἷπι Ὀ] ββοά, 



406 ΤΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙΜ5. 

18 Β]οββοά δὲ ἔῃ Τιογὰ σοάα, ἰμ6 ἀοά οὗ ΙΒΓ86], 
Ὕ8ο οὐἱυ ἀοοίϊι οπᾶγουβ ὑΒΊΉ ΡΒ. 

19 Απᾶ Ὀ]εββοά δὲ δὶβ ρ]ουοὺβ πϑιῖὴδ [ὉΓ Θυθ: 
Αμᾶ ]Ἰοἐ ἐμ σο]6 δαῦίῃ Ὀ6 8116α εσἱέβ Ὦ18 φΊοΥΥ. 
Αἴθῃ, δῃά διηθῃ. 

20 ΤΏ ῥγάγοιβ οὗ θεν {Πμ6 βοῃ οὗ 6888 8.6 ϑῃηᾶβα. 

ἘΧΕΟΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΣΙ, 

[τὸ ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΤΊΤΙΕ.--- 86 Ῥδαϊαὶ ὈΟ 51:8 
ψὶ! δυρρ᾿ ἰσαιΐοι ἴὺγ 8 ἀίπσ ἯὮΟ 8 δὖ (19 Β8 116 
εἶπιο 8 Κίη κ᾽ 8 δοῖ, 8Ο ὑπ 18 οὗ ἃ ΣΟγη] ΥΓ860 ΟΥ 
νι, (Βδὲ εἶθ σουεγηπιδηί ΤΑΔΥ͂ ὉΘ γί χλίεουϑ δπα 8 
διοεείπρ ἴο ἰμ9 Ἰδηὰ (τοτῖβ. 1--4); ἐπ θ ΓΟ]]ΟΥΒ 86 
τὶϑ ὑπαὶ ἷ8 ΓΌ]6 ΠΠΔῪ ὃθ οὗ δυογίαείίπησ ἀυταίϊον 
απα δίοοηι (γοτϑ. ὕ--Ἴ); 16 ἰξ 18 Ῥροπιϊϑοά ἐμαὶ 
ιἷϑ Ἰεϊη κοι 8Βῃ 8}} ἐπιόγαεε ἰδ τολυί6 Ὡογίἃ (γοτ8. 
8-11); ποχὶ {μ)ο γεαδοῦ 707 (λε ὠπίσεγεαΐ λοπιασα 
8 ἀἰδοϊοβοὰ ἴῃ (86 οἰδγδοίος οὗ δἷ8 χουθγητηθαῦ 
88 Ὀοπουοϊθηί, πιογοῖζα! δπὰ τἰρμίοουβ (γογδ. 12- 
14); δη41}γ (119 ἀωγαίίοπ οὗ Ἀἷ8 σγδοΐοιβ δ  Υ]γ, 
οὔἩ ἰμ6 Ὀϊαθθίηθ τ ΐσι ἀδβοοπὰ ἀροὰ δΪΒ Ἰαπὰ 
δὰ 86 δυοσ  αϑιϊηρ ργαΐδε οΥ λὶα παπιὲ ἰδ ἱτηρϊογοὰ 
ἦῃ ΡΥΆΥΟΡ διὰ ἰ8 ρυγοἀϊοίοὰ (νοσγβ. 1δ- 17). ΤᾺ 
ἀοχοίοσνυ οἵ τοτβ. 18, 19 ἀἰὰ ποὺ Ὀ6]οης οτἰ Κη 8}}Ὺ 
(ο {6 ῬΒΑ]πι, Ὀυὺ 18 8 ἰἰυγαὶςα] δα οη (σΟΙΗΡ. 
Ιηἰτοά,., ὃ 4), νι τι οδροοΐδὶ γοίθγθῃοθ (0 {89 ΕἸο- 
δΐπι ῬΒΑΪτ)8 ΟΥ̓ [ἷ8 δοοοῃὰ Ὀοοῖκ, ἀπά ἰ( ἰ8 ῥ]δοοὰ 
Ῥοῖοτγα ἰδ 6 ἰδίοτγὶ 681] οιηαγὶς, υοσ, 20, ἰῃ ογάοσ 
ἴο ὃθ Γοδὰ ἱπ ἐμ οαγοῖ βοσυϊοθ. Τὴ σοπίοπίϑ 
οὗ ἐμῖ8 γον. 20 ΒμΒοόοῖ ὑ{μδὺ ἰὶ ἰ8 οὐδεν (απ {δε ἐπίἰγα 
οοἰϊοοίίοπ οὔ 9 Ῥ5α]πι8. Ὑοι ἴἃ ἄοοβ ποὺ 9}Ὸ]]0 '' 
ἤτοι (ἷ8 ἐμαὶ Θανϊὰ 18 ἸΣκονν 56 {16 δι πο οὗ 
{818 Ῥβαὶπὶ (οορ. [πἰγοά,., ᾧ 2 δπὰ 8), διὰ {ἰΠπιαὺ 
Ὅ6 παγο ἰο τοβαγὰ ἴἢ6 (1110 88: δΌουϊ ϑυϊοπιοη 
(Βορί., αἱρ., Αὔθη Εἶτα, δέ αἰ.}, ΟΥ̓ δοτηροβεά 
ον ϑοϊοπιου (Κἰιποιῖ: Ὁ θανὶα οὐ δῖ8β ἀθδίΒ- 
64), δηά ἀοϑιχηθὰ ἰο Ὀ6 ἷ8 βοηρ ((]δυ88), 88 
[86 τατον οὗ μἷὶβ χογογῃμθηί (8ι16γ). Τθθ 1 

τηυϑὶ ὍΘ ἰπίοτργοίοα ΒΘΡῸ 88 ὑϑυδ]. ἸΤῊ96 πβαρθ 
οὗ (πὸ 1168 ἀοτιαπᾶὰβ ἐπ, ψ ΐοῖι Θχοϊ 68 {10 
ΤΩΔΩΥ ΓΟΙΘΓΘΏΘ6ΘΒ ἘΝ ἢ σἢ ΔΓΘ ἴῃ ὑπο βοῖν 8. ροβϑὶ- 
ΌΪ0 (διΐ9γ), διυοπρ ὙΒΙΟΝ ἰῃ 9 τηοϑὶ βυ 6 Ὁ]9 
πουϊὰ 6 πὸ χοδβροοίι] τοίογοησοξείο βοϊοϊμοη. 
Τιοα (6 οΘοηίοη18 ἀθιηδηα 80 τη 0}} (89 ΙΩΟΤΘ ἃ 
ἀοοϊάοὰ εαὐἀνᾶποθ Ὀογομὰ ἰδ6 δβυρροπί(ίου οὗ 8 
Ῥοοιΐο οοηστοίυ]δίϊοη ()Ὸο οι 6) οὗ βοιπὸ Κίῃρς 
οὗ ἴϑγδοὶ. 9 πιυδβὶ δἱ 1εδϑὲ σοσοφηΐσο ἴδ 9 ἔδοί, 
ὑπαῦ {6 Ῥδβα]π) ἰἱβ 8 φγαψϑῦ ἩὮΟΒΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺΒ 
βον Τοτὶ ἔσοτα 86 ἐάεαὶ Θμανδοῖος οὔ ἴδ ΗΘΌΓΟΥ 
ἹΠΟΠΒΆΓΟΒΥ 88 ἔμ Κίπσάοπι οὗ αἀοἂ (Ηαπρίε]α). 
ΤΉΘη ἰΠ 686 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟἢΒ ΔΥΘ Ὡοὺ ΤΩΘΡΟΪΥ Ῥορίϊοαϊ, 
Ὀυὶ ρ»γορλείϊοαὶ, ἀπὰ (8 ἢᾶγθ δ ἀἤεδδίαπὶς 68 8- 
ΤΔΟΙΟΣ, 80 (μα (Π6 τ 88} 68 δῃ ΠΟΡΟΒ 86 ποῖ, 88 
ὧι νγογθ, ““οχίγαναρδηῦ, (Ηυρ[614), αὶ ἐδ κ6 {116 
ἴοστα οὗ ἀοβπῖθ9 »γοπιΐδεδ, δὰ {μδὲ [8.680 ῬτΟΙΩἾΒ68 
ποὺ ΟὨΪΥ αΥΘ 885 ἐμοὶν οοηί θπίϑ (6 ὉΠΙΥΘΓΒ8] ἐ2- 
ἑεπί δῃὰ ἰ86 ονον]δδιϊηρ ἀωγαίίοη οὗὨ (μἷ6 ζίησάοηι, 
Ὀαϊ δ (Π6 Βδτηθ {ἰπι6 ὑἐδ6 γἱριίοθουθ, ρΡοδοϑίαϊ δπὰ 
ΒΑΥΪῺ σουθγηπθηί οὗ (δ 6 ἰπΠοοοταίϊο ἀίησ 85 Ὑγ0]]} 
88 ὑἰ89 ρεγροίιπδὶ δίισδεῖησ οὗ 811] παίΐοῃυϑ ὮὉΥ ἐδ9 

Ῥονγον οὗἨ δὶ8 παῖιθ. ΒΥ ὑδοῖν ρμογεοηαΐ ὈΘΔΡΙΠΩ 
{80 ἰγδηϑοοηὰ {Π|6 γοίογοῃσθ ἰοὸ (ἢ9 Κίηρχάοιῃ οἴ 
Ββοϊοτιοη (ϑοσογαϊηρ ἰο {Π6 Ῥτοσηΐδο, 2 ὅδ. Υἱῖ!. 
ἀογοϊορίης ἰ(86] 88 (890 κἰπχάοιι οΥ͂ αοα (πτουρὰ- 
ουὐ ἰδϑίογγ) (Οδϊνί ἢ), οὐ {π6 θεαγίἀϊσ ἀγηδδϑὶν 
(Η οἴπιδη), διὰ δπὰ ἱπ (9 οἰΓοι πιδίϑῃοοβ οὗ {9 
{[1π|0 οὗ ϑοϊοπηοη ἃ ἰδίου σα] δβυρροτί απ οο08- 
βίου (πιοϑδὶ γοοθῃΐ ᾿ ογρ γοίθγ8), τσ 18 οὐοῦ- 
Ἰοοκεὰ οὗ υπδεγυδϊυοὰ ὉΥ [6 οὀχοϊυβῖνο ΜΝ οϑϑὶ- 
δηΐο ἱπίογργοίδιϊοη (Ομ δ]. δηὰ τηοϑὶ οὗ ἐμ οἷον 
ἰπιογρυθίογθ). ΤΏ6ΤΘ 18 ΠΟ γθαβοῦ οἰ μον ἴπ (6 
σοπίοηίβ ΟΣ 1 6 Ἰδησύαρο ἰο Ραΐ ἰδ0 ῬΒβαῖπὶ ἴῃ 
{μ6 ἐΐπιθ οΥ̓͂ Κη 9 ο5188, οὐ ευθὴ Ἰδίοσς (Επυα]ὰ). 
ΤῈ6 γοίογοποθ ἰο Ῥιοϊθυ (0)]5}.}, Ῥατγιϊ συ αυῖγ 
ἰο Ριοϊοαν ἢ] δά ΙΡμ υ.8, 88 (116 Ὀοπεΐδοίον οὗ 
{η6 δὸνν8 (Ηἰ σὶρ) ἰ86 ἕαν-οίοοὰ δὰ ππίθη80]6. 
Το δηοΐϊθηΐ οδγοῖ, οἢ δοοουπὶ οὗ [δ Γοίδγοποθ 
οὗ (6 Ῥβαϊαι ἰο Ὠεανυϊὰ, ϑυϊουιοι πη ἐμ Δ΄ 6 Ββι ἢ, 
Τδά9 ἐλ ἰῃο οἰ οὗ Ῥβαΐαι οὗ ΕΡΊΡΒΘΩΥ 88 ἰδθ 
“Ζ7εδίμπι ἐσίωπι τόσῶπι. 

ϑιγ. 1., γον. 1. ῬῈΥ ἰπδκτιιδηῖα.--- ΤῊ π0 Δ.Ὸ 
ΒΑΓΡΟΙΥ (80 τὶ ρ 8 ἰγδηβίογγοα Ὀγ αοα 88 Κίηρ οἴ 
ἴβγδοι ἰο {89 1ποοογηίο Κὶπρ (Π 6] 286}, 89 
Μοϑδβίαπῖο δα μουὶγ (οἶον, δἰ αἰ.) ἰο σι]6; [ὉΓ 
{9 ΘΧΘγοΐβο οὐ ψυῃὶοἢ ὕπ|6 τἱ ΚΟ. 5688 ἀἰγοο ιν 
τηθηἰϊοποα 85 {1|ὸ σοΥγοβρομαϊηρ οὗοῖα] δηάον- 
τηϑηὶΐ 18 ἴβοα ἱπηρὶοτοά, Ὀυΐ ἰπ δοσογάλποθ ὙΠ 
(1:6 Ῥ8ΓΔ]]ο] 8πι, (89 ΨΔΥ οὗ ιάκίης (06 Υ᾽ εἰίο, 
Ηυρΐζ.), (μ9 ἀοοΐδίομβ (Ηἰ εἰσ), (6 Ἰδαῖον ποὶ ἴῃ 
1ὴ6 680 οὗ ἐἰῃ9 οουμπημπἀτηοπίβ δηαὰ οἰ γοοιὶ ἢ 8 
εἶναι ἰοὸ {Π6 Κίηρς, (Π9 ότι οὗἨ 8 ᾿υάρίης δηὰ 
βθῃίθῃσ65 (Ο]8}..}, Ὀυΐϊ 88 (ἢ 8 Βοῃίθησο8 δηὰ ἀοεὶ- 
Β'οῃ8Β βονίης ἔοσι αὶ ἤτοι {86 βρίτῖὶ οὐὁἨἩ Οοά 
(Ομα]ά., Ηϑηρϑβί.), ἔο᾽ τ ποῦ βοϊοπηοη ον αἰηοὰ 
νϑάοιι Τ[ὉΓ ἢ πιποὶ ἢ, 1 ΚΊηρΒ 111. 9, 28; δοπρ. 
9. χί. 2 (18ϑεκὶ, Κὶπλο). ὙΠ ΘΥΟ 18 0 γϑδγοπμοθ 
Βογο ἰο σἰ σι δου Βη 988 ἩΒΐο ανα}}8 Ὀοίογο αοὰ 
(8ε0. ομιῖάιν, 

γεν. 2. ΜὰΥ ἢὮθ πᾶρο ΤΥ Ρῥθορὶϑ, ἄοσ. 
--ὶλ!1|9 ΒοίίοΣ τὸ τοραγὰ ἰμ 9 ζαϊγοβ πὰ (ἷ9 δηὰ 
(116 ἔο ον πη Σ γογβ68 88 ορ δι τ 68. 

[ὕ6ν. 8. ΜΑΥ ἴ᾽89 ᾿ιουῃἴεαίηδ ὈΘΘΩΙ ὕθ80Θ 
ἴοσ ᾽ἴ8:6 ΡΘΟΡΙοθ, δ ἃ [86 Ἀ1115, ὈΥ͂ τἰξῃξζϑουδ- 
Ὧ.88Β.---Δ ουη 18 δηθὰ 81}18 δτὸ τπϑηι πὰ 88 
(η9 ομαγδοίθγι βίο δαί σοβ οὗ (Π0 Ἰδπὰ οὗἨ Ῥα]68- 
(ἴὴ90ϑ. ΤΏΘΥ τόγὸ ουἱζϊγαϊοὰ ἴῃ δηοίθης ἰϊπη68, 
Ὀοὶης ἰογγδοοὰ ἔγοσῃ ἰοΡ ἴο Ὀοϊίοτθ. Βοπιαΐῃ5 οὗ 
{8.689 ἔθ ΥΈΓΒΟ68 ΔΓΘ Υἱβὶ ὉΪ6 δῃ ἴῃ 80 δὲ (116 ρζγθ- 
Βϑηὺ ἐΐτπη8 ποὺ ΟἿΪΥ ἴον π6 γἷηθ δηὰ ὅς, Ὀὰϊ 111κ6- 
ὙΪ86 [ὉΓ βταϊη. [ἡ 18 ὉπηΘΟΘΕΒΑΓΥ͂ ἰ0 ΒΌΡΡΙΥ ἃ 
γον ἴῃ ἰμο ἰδία" οἶδυδο. ἐισλίδομδηδες 6 ἰδ 0 
ἸΏΘΔΏΒ ΟΥ̓ ΒΊΟΝ {πὶβ Ὑγυϊ ΟΥ̓ Ρ68ΔῸ9 18 9 Ὀ6 
Ῥτοάυσοὰ ΕΥ̓͂ (Π9 πιουππῃίαϊῃ8ϑ δπὰ {06 Ἀ1]14.---- 
σ. Α. Β. 

δέν. 11., τοῦ. δ. ΜΜΑΥ ἴδ ἴϑθασ 66.---ἘῈ0 



ῬΒΑΙΜΌΊΧΧΙΙ. 

καρροβίἐΐοι ἐμαὶ Βθτο ἱΐ 18 ποὺ αοἂ πῆο 8 δὰ- 
ἀτγοϑδϑά, Ὀαὶ πὸ κἰης (ΕΒ υρίε]ὰ, Ηἰ 15), σαπποῖ 
06 Ῥτονϑὰ ἕγοιαῃ. Ῥβ. ἰχχχίχ., διὰ ἰ8 δραϊπϑὶ [86 

οουϊοχὶ, ψπὶοῖ Ραΐ8 [06 ΘοηδίΔΏ ΠΥ δοϊαάϊηρ ἤν 

οἵ Οοἀ δβ 9 διίεδεεά εΠεεί οἵ (9 τὶ σιίθουβ τγὰ]ὸ 

πῃ ἰδ οἰοβοβέ οοηπϑοϊίοη τὶ ἢ ̓18 οὐ γγωξίσ. --- 

ΑδΊ]οπκ, 88 ((λεγα .π) ἃ ΒΒ, δπ ἃ Ὀθίοσθ 86 

τοοοσι (ἰλγουσὰ) σΘαθσαῖίου οὗ θη θσδίοι --- 

ὮΡ ἰδ υδοὰ οὗὨ σοπίθιμρογϑημθοῦβ Θχίϑίθθοθ 88 

Ῥαδα. ἱἰϊ. 838. Βοῖοτο ἐπ πιοοῦ, 88 Φοῦ υἱϊὶ. 16 

Ξιῶϑ Ἰοῃβᾷ 88 ἰΐ βαϊηθβεςσοσ ἰϑί8 (6 Οπιρ. ΥΟΥ. 7). 
86 ΒΔ110 ΤἸΩΔῪ Ὁθ Βαϊὰ οὗἩ ὈοσίογΘ {86 βδυῃ (ΥΘΓ. 
11), ἰο Ὅ6 ἀϊδιϊηριιϊβυθὰ ἔγοπι (89 Θχρυθϑβίοῃ: 
ἴῃ Ῥγδβθῶοο οὗ ἰΐθ βῃ (Ναπι. χανυ. 4)ξαβ Ἰοῃ 

οἴοτο δ9 

6γ68 οὗὨ ἰμ9 δπη (2 βδπι. χὶϊ. 11) -εὶμ οἷθασ ἀδγ- 
48 ἴὶ 5 ἄδγ:; δηὰ ἤγοπι 6 ῬΡῆΓΑΒΘ: 

Ἰέσινι." 
γον. 6. ζζοι ἰπι οοὔὴθ ἅονσῃ 88 ταὶ --- 

Το ἤφιγο οὗἩὨ ἰδ6 σϑὶπ τοτηϊπὰβ ἃ8 οὗ 2 βαπι. 

χχὶϊὶ, 4. 

εὐοἰοπὶ γοσδίοϑβ, μα μον, εἰ αἰ.), 28. Ὠοαί. χυἱῖὶ. 

4. ογθ τὶϊ 8 τοίογοῃσθ, ΡΟ Δ Ρ8, ἰο δυγξο8 Υἱ. 

8184.; 80 ᾿ἰκονίβο ποὺ ἐμθ ἱβόῦῃ βγλ88 (09 

είιϊο, δὲ αἰ.}, 85 Απη08 Υἱΐ. 1, δ8 ποοάϊηρ σγὰϊῃ 

ἴον ἴ16 δῆον- στον (Κἰπιο), οὐ ἴῃ ογὰθυ ποὺ 

ἰο ὃ6 ἀτγίεὰ ὑν ἰο ἰδ τοοίβ Υ͂ {μ9 Βοαΐ οὗἉ δβιιτη- 

πὲ (Ο αἰ νὶ π), 8.111 1685 {89 τηϑδάονβ θαίϑῃ οἵ Ὁ 
Ἰοουϑίϑ (Ομα]ὰ., 7. Ὁ. Μ|οῖν.), Ὀὰΐ (89 ταϑδάον 8 

ΤΟΔΑΥ͂ ἴον {Π6 πιονίηρ (ΗΠ υρῖ., θ6}1286}}. 
γεν. 7. Τὴ} το τ0 ὍΘ πὸ τοσθ :20ΟῈ -“--- 

Ὦ3 ἪΡ τοῖδι πιϑδῃ: οὐθὴ ἰο ἰμ6 ἀοδίγυοίϊοη, ῃ9 

ταῖη (7. Η. Μ|ο8.), δϑ 700 χὶν. 12; 18. χχχυῖ. 

11. ΤῈ ργϑυδιἰηρ α86 οὗ ἰΠ6 ποτὰ Ὁ, Βον- 

ἜΥῸΡ, 18 ποὶ 88 8 βιιῦϑίδηίνθ, θαΐ 85 8 ραγίΪ616. 

Βιίιτ. 111., τοῦβ. 8--11. ἘΊοσα δθᾶ ἴο 8568 --- 

Βίῃσα {ῃ9 ΤΟ δυο 99 ΒῸΡΘ 8 ἰ0 6 αχἰθηβίου οὗ 

{86 ΤἈΟΟΘΓΔΟΥ͂ ΟΥ̓ΘΥ ἐδ οαγ ἢ (Ζθοῖι. ἰχ. 10) δηὰ 

ΔἰσοδαΥ ἴῃ (μ6 {πιο οὗ βοϊοπιοι ἐμο 1ϊπι 8. οὗὨ 1} 

Κιπξάοτι γοτ0 ΠῸ Ἰοηβοῦ ἰμο89 οὗ Εχ. χχὶὶὶ. δὲ, 

[δ τωθδΐηρ οσδπποὺ Ὀ6 Β6ΓΘ ΟΥ̓́ 18 οχιθιβίοῃ Ὁ6- 

ἵποθη ἰμ6 οὰ 8368 δπὰ (Π9 Μοαϊιθγγδῆθδῃ. 

ἰι ἰ8 ποῖ ϑηϊί τοῖν ἱπάδδβηϊθ: ἵγοια ΟΥ̓ΟΡΥ͂ 808 (0 

ΕΥΕΙΥ 868 (Ηεπρϑι.); Ὀὰϊ 88 (9 ῬΆ181]6] πιϑιὰ- 

Ὅοτ Βῆονβ, ἰῦ Ὀορίηβ τὶν ἃ Ὑ6}} Κπονῃ Ἰἰπλὶὶ, 

πδιρεὶγ, (πὸ Με θττδπθδῃ δηὰ {89 δβίγϑατα, (μδὲ 

ἦ8, ἰδο ΕὈΡμταῖθβ, δηὰ ἤγοπι ἔμ θη69 ἰο (89 ορρο- 

εἷϊο 864 ψῖοὶ δ ΡΑτΆ} 161 πιὰ ἴἰ89 ϑηἂθ οὗἨ {110 

ἐδτῖ (Ὁ μα]4.). Απηοϑ Υἱϊὶ. 12 ταϑπιῖοη8 88 βιο ἢ 

(Ἀτ- οἱ τορίομϑ ἐδιοβ86 ἔγοπι (86 ποῦ (0 {10 Θϑϑί, 

Βετθ δὲ ἰδ βδπὶὸ ἐΐπιθ ἰμοβ9 ἰἢ (89 ψϑδὺ δηά 

βου, δῃὰ ἱπὰθοά τινὰ σοί θμοο ἴ0 ἐμ ὶν γἱ οἢ 68, 

πϑογ, ἐ86 Ῥμορπίοἶδη ΘΟ] ΟΗΥ͂ ἰὰ βου πότ ϑραΐῃ 

οδ]]οὰ ὉΥῚ 189 ατοοῖκβ Τγίθββοϑ, τ ῖῖα ὑπ 9 151 π5πὰ5, 

παιμεΪ , οἵ (89 Μουϊιονγαῆθδα 868, δὰ 3 ἴὰ 

δου! Ατϑθϊα δ {μ9 βδιθ {ἰΐππὴὸ Ὑἱ 8 Ν3Ό ἴῃ 

ἙἘμορίαΔ. ΜδΩΥ υπάοταιδηᾶ ὈΥ Ὁ Ὗ ἸΙΚονηΐδθ, 

[δ Ε(ξπϊορίδηβ δεν βερί., Αααὶ]., δηὰ ὅγπι- 
τοδοῖ., ἰι Δ π ΟὨἿΥ τλθδῃ Αὐδοὶο Βοάυΐηϑ (ΗἰἰΣ2ϊ6) 
οἵ Νοιηδὰϑ πὶ σϑῦθταὶ, ὉΠ]6088 το Βιουϊὰ δοσορὶ 
8 ἴαἶκο σοδάϊηρ ἱπδίεδα οὗ Ὁ Υ, ἰμαὺ ἴδ (0 Β8Υ, 

δάτογβαυΐθβ (ΟἸββδυΒθῃ., Ηυρ(ο]4), Ὀδοαι180 

4 [Ρογονγῃ: “ΤῺ6 στιὰ δηᾶ [Π6 τηοοῖι ἃΣΘ ΤΏ ΟΠ δα ἮΘΤΘ, 
δηὰὸ δγαίη νοῦ. 7, απ ἰπ ΡΒ. Ἰχχχῖίχ. 97, 88 ᾿Ἡἰςθθ868 ἰο Δὴ 
«τοιϊαειίης ογογ, πὰ 8 ἰξ οτὸ ἤκιγοβ οἵ δἰ ΠΥ, ἐΠΙΠ 68 
ῷϑχοὰ δηὰ υηοπδηκοδῦϊο, οοηρασοὰ τι τ 1ΠῸ δΒοοίίηρ, ἀγίηρ 
ξερεταϊοηδ οἵ πὲϑ, 88 26Ὑ. χχχί. 8δ᾽; χχχίϊὶ. 20: ἐπουρῇ ὧ5 
ὀορατοά σὶϊῃ Οοὐ, ἐπ σολβοῖνοβ δι δ ὐοοῖ ἰο ἄθοδν δηὰ ἀθείγυο- 
οι, ΡΕ, οἱἱ, 26; 14. 11. 6; οοαρ. 090 χίγν. 18.".-Ο. Α. Β.] 

1Δ 18 ποὶ (80 6600 οὗὨ ἐμὸ βθθρ ((86 
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ἀὴ9 νογὰ οὐὁἨ ἐδὸο ἰοχὶ οἴϑενῆογθ ἀοθ8 ποῖ 
Β66 πὶ ἰο ἀοϑίηδίο θη, Ὀυὶ δεαδία οὗἩὨ {ἰ}16 τ Ἰά 9 Σ- 
688 (8. ἰχχίν. 14; 18. χχὶϊὶ. 18). 

δέν. 10]7., νοσβ. 12-14. ΕΣ Ὧ6 ἄοιίν σοι. 
---δόγονηθ: ““Τ.δ τϑᾶβοῃ 5 ρίυθῃη ΨΥ δἱὶ 
Κίη 8 δπὰ παιΐοηβ βιουϊα {11ὰ8 ἀο Βοιηαρθ (0 }}1πὶ 
ννὯ0 818 οαὐ αν Β ἰῃσοῦθ. ἢθ μδ8 πιϑυϊ(θα 
δι 6 ἢ ΒΒ Ὀτ ϑϑίοη ΟΥ̓ (ὴ0 οχοχοῖβο οὐ ΘΥ̓ΟΣΥ͂ τουδὶ 
νἱγίαο, ὈΥ͂ 186 δι166 δπαὰ (1)}6 ΠΙΘΡΟΥ͂ ΟὗὨ 18 ΒΊΨΒΥ, 
ὈΥ 18 ἀ60Ρ ΒΥΓΡΑΙΩΥ Ἡὶ ἢ δηα ΘΟΙΏρΡΑΒϑΒΙ 00 ῸΡ 
{6 ΡοοΥ, ὈΥ͂ (110 Ρῥγοϊθοίΐοι τσ 6 οχίθπαβ ἰὸ 
8 6πὶ δρδίαδί {Π6 ταϊπίβίοσϑ οὗ ἔγαυἃ δηὰ υἱο- 
Ἰοῆδο. [18 ποὶ ἐδπαὺ 119 πΙΘΓΘΙῪ ΘΟ Υ8 ΜΠ] (δ9 
Βῃδίον οὗὨἩ εἶθ ἱἤγοηθ 81} μοὶ οτίηρ παι 018, 
δηὰ ἰ8 δοϊκπονι οὐ χοὰ 88 ὑποὶν Ρο] [164] μοδα, αὶ 
ἐπ 186 Ὀγίσαί ὀχ ρ]9 Μ᾿ δῖοι ΒΘ Βοίϑ, [886 πιᾶἃ- 
7685: οὔ γἱιθουβη 988 Θης γοποα ἴῃ 18 ῬΘΓΒΟΏ, 
οοιρο185 4}} ἰο Ὀονν Ὀοΐοτο Βἰπι.᾽"---ιθοίουβ ἐβ 
τροὶσ ὈΪ]οοά.---Οοἴρασο Ῥβ8. οχυὶ. 16: “Ῥγο- 
οἴου 18 {νι ἄθδιῃ οἵ Ηΐ8 βαϊηίβ." Τοῖς 1110 19 
Ρτθοΐουϑ ἰο Θοά, δηὰ Ηο ν]]] ἀυθῆρο ἐμοὶν Ὀϊοοα 
ρου (Π080 ὙΠῸ βθεῖ ἰο ἰπἦατο ἔμ πι, πὰ Ηθ ν}}} 
ψαρὰ ΟΥ̓́ ἸὨἼΌΤΥῪ ἔτοιῃ (ἰ16π|.---Οα. Α. Β.] 

δίν. Υ., τοῦ. 156. ΔΑπᾶ τῶν 86 ᾿ὲὶνθ διᾶ 
θσἷἰνο Βἰπ οἵ 86 βο]ᾶ οὗ Θ'ῃΘΌΔ, 8 ἃ Ὀ.ϑΥ͂ 
ίοσΣ πὰ ΘΟΠ ΕΔ ΌΔΙΙΥ, Ὁ1685 Εἰμὶ 611 [89 ἅδγ. 
- 1 15 ἀϊδβριυίοα τ οί μον [86 8766 18 1186 Β8:29 
1 δἷῖ (86 οἰδυδοδ οὗ (18 γϑσῦβθ, οὐὁ  μοῖ Β6Ρ (Π 6 ΥΘ 

ἰ8. 8. ὁδαηρθο οὗ βυδ)δθοί, δηὰ ἰπ [86 Ἰαι(ο Ὁ σλ86 (18 
ἴλνον οὗ νν ἷσῃ 6 ἴσον ἀρ ρεα}8 ἴο ἐμ6 ΟΥἹοηι δὶ 
βέγ 16 8π4 }18 Ο'εδελέολία ἀν 71 ἀἰδολεη Ῥοεδίε, δ. 189), 

νομὸν (6 Μοββίαπίο κἰηρ ἰβ 0 βυδ]οοὶ οὗ 
Ἰΐνθ, δῃὰ {})0 Το ον του 9 ἃγο ἰο Ὀ6 ἴβαπ 88 
ἱπιρουβοῦδὶ ΟΥ Ρᾶβδβίυθ ((80 δποΐϊθηΐ Ὑϑγϑί ἢ Ά, 

1ϑδκὶ, μα ν, Οαἰϊνίη, Ὀπιῦτοὶν), οὐ ΨΒΘΙΠΟΡ 1110 
ΡΟΟΓ πᾶ ἴθ (0 ὃ6 τοξαγ θα (μ6 δβαῦζθοι οὗἉ Ἰΐνθ 
δηὰ Ὀ]658, διὰ ἐπθ Κἰηρ, 848 ἐμ βυθ]εοὶ οὗ μἷνθ 
διὰ γγαὺ (7. Η. ΜΙο}.), οὗ γεὺ οὗ γίνϑ (δίδατον, 
Ηοΐπιδηη, 611 1286 }}. [ἃ ἴῃ ἴΌΤΙΙΟΙ ΟΆ56, ΟἿ 
(86 οἱαὲῖ Βαπά, ἱΐ 18 αρδαὶῃ ἀϊβρυϊοα τ βοίθον (ἢ 9 
Μοβϑίδηϊο Κίς ἰθ [86 βυ ᾽εοοὶ οὗ Δ}1 6 οἰαι568 
(Όοοσο., 9 Ὀίοι, ϑιίοτ, ΒΟ), οὐ ἐμ Ῥτοϊοοιοα 

Βυ Ὀ͵οοὶ (ΑΌθη Εστγα, Κἰπιοὶιΐ, Ο οἷον διὰ τηοϑὲ ἴη- 

ἰογργοίθιβ). ΤῈ Ἰαβὲ βυρροδβί(ΐοη 18 ποὶ ἴῃ ονΡ- 
Ροβιἐΐοα ἐο ἐμ ἱπιπιβάϊδίθ οοπίεχὶ, ουύϑὴ Ψ]6ὴ 
19 αἱπὶ οὗ βρατίπρ δπὰ ἀδ] νοτίηρ 8 ποὺ τεραγά θα 

88 ἀἰγθοὶΥ οχργοββοὰ, (Ἑναὶά, ΟἸβῃ.), Ὀαὰὺ {116 

εοηδεφμόηοε οὗ ἰΠ9 ἀοἸἑγογαμοθ, 1110 ἐΐ8 ἀπὰ (89 
Ἔχργοββίου οὗ ἐλαπζδ. 186 πιρεϊίοη οὗ (6 πο]ὰ 
οἵ Βιιοῦβ, Βονγουοῦ, 18 αἰ Βου].. Εον ὑπ ἀοἸϊ νον οὰ 

εἶνο {μἰ8, ποῖ, 88 ἐὺ 6ΓΘ, 88 {86 τηοϑὺ Ῥτοοΐουβ 

αὐὰ Ὀεδὲ (αεἷον, ὅ. Η. ΜΙοδ.), νδῖολ πουἹὰ 
λιανο Ὀ66η οΔ]1οἀ ἐμ 9 ροϊὰ οὗ ΟΡΒΐσ, Οὐ Ὀδοδι80 
.)0 8 ἃ παίϊνο οὔ ὅμοῦα (Ππαρῖ.) 88 {80 ργοάυοί 

οὔ δἰ8 ἰαπὰ, ψ οι ἄοοθ8β ποῦ βυὶλ γον. 10 δἱ 8]]. 

Ἧ τοἰχαΐὶ σϑίμοῦ ΒΌΡΡοΟΒΘ ἰμδὺ (89 ῬΟΟΥ τῆλ 

(τον. 18) Ββαὰ θθθὰ δρδΐῃ σϑϑίοσθα ὈΥ 1πθ Κίηρ 
ἰο ἷϑ Ροββοββίουβ (ἢ ϑῃφβϑὶ.); οὗ' βίποθ ἰδ βίῃ ρα- 
Ἰὰν {Π6ῃ ΤοΙο 8 Ὀδοὶς ἰο γο Ὁ. 12 βᾳ., ὑπαὶ ΠΘΡΘ 88 

{6 γὸ {8.9 ῬΟΟΣ τοϑῃ 58 ῬϑΥδΙ]οἱ ἰ9 ἐμ τηΐβῈ ΓΒ Ὁ]9 
ἴα ἰδ9 σου μοηδῖγο δηά ἰγρίοϑὶ βθῆδο οἵ ΒΙ0]1- 
681] υϑαχθ (ΗΠ ρζ6]18)]. Ὑποη τὸ βου] ὰ Βαυθ, ποὶ 
ἃ τοίυτη ἰο τοῦ. 4 (06 οί((6), θυ δὴ ἐχραηπϑίοη 
οὗ τπ9 ἰβουσαὺ ἔμοτὸ ὀχργββθᾶ, Βιΐ (818 18, (0 
8 8:}}} στοαῖον οχίθηϊ, 189 6880 ἰζ {μο κίηρ 8 Τθ- 
βαταρα δ ἴμ9 βυ ͵θοὺ οὗ (18 6]. 80 88 οὗἁ 81] {110 
ῥτϑοράϊηρ. 

ψεν. 16, 98 ἴ8θσο ὍὈ6 ΌΠ ἄδῃοθ9 Οὗ ΟΟΥ 
ἐπ 189 Ι6πἅ, Θνϑῃ ἴο ἴ86 ἴορ οὗ [86 τοῦθ - 

καὶ, ἰοῦ ἐϊβ σα σττιβὶ]θ κα ΘΌΘΠΟΩ .---Ἴ 19 
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ἀονί νδιίου οἵ 95 15 ἀου δι]. Ὑπὸ τγοσὰ βθθπὶ8 
ἰο πιθϑῃ ποΐ ΟἿΪΥ 8 ογονὰ (83.1.}), θὰϊ δὐϊον [86 
Ατϑαιιδῖο 9 δηὰ ἰμῃ9 Αὐδῦϊο, 8 βργοδαϊΐϊης ουὖἱ 
(38.1.1). ΤΉΆΘΓΘ 18 11}110 ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἴπ (86 ἀοτῖνα- 
ἐΐοη ἴγοαι Ὁ ἰπ ἰλ9 τηϑϑηΐϊηρ οὖ: ϑηά, ἐμαὶ 18 
ἰο 8580, {110 ᾿ἰπὶϊ18 οὗὨ φταίΐῃ οὐ ὑμθ ἰορ οὗἁ ἰδ 
ταοπηίδίη5 (Η οὐπιδηη), οὐ: Ῥίϑοθ, βαπάΐα] (ΑΌθη 
Εστα, Κισιὶ, Οαϊνίη, αοἷον, πιοϑὶ ἐπίθνρϑ.)-:Ξ: 
{86 σὸ 15 ἃ Ββαπάϊι] οὗ οογα, γοῖ ἱΐῤ νι}} συβι]6. 
Βεϑίάἀο8 ἰμὸ Ἰαιύον 18 δζαϊηϑί ἐδ δοοϑῆίβ. Αὐδυη- 
ἄδηοο οὗ δορὰ 88 ἐδ βίῃ οὗ Ὀ]οββίηρ (Ῥϑαί. χὶ. 
14; 26Γ. χχχὶ. 13; Ζϑοι. χ. 17) ἴῃ σοῃῃθοίϊοη 
παι 80 Ὀϊοοῖλ οὗἩ (89 Ῥ6οΡ]9 (76γν. χχυϊὶ. 6), 
ὙΠ|086 ἰΠΟΡΘΆ80 88 ΒΟΓῸΒ οὗ {Π9 Ιδηὰ ΟΥ̓ ζτ858 οὗ 
(80 δεϊὰ (8. χοὶϊ. 8; ΦοὉ ν. 28) 1 Ἰκουνσῖϑθ Ὀ6- 
Ἰοπᾷϑ8 ἰο ῃ9 Ὀϊοδϑίηρϑ οὗ [9 Μοβϑίβϑπϊο ἰΐωθ, [8. 
ἷν. 1: ἰχ. 2; χὶὶχ. 20; Ζοοδ. 1ἱ. 8; Ῥβ. οχ. 8: 
Βίγαοι χὶὶν. 21. Α Ἀἰδβίου 981] βυρρογὺ ἰῃμ ἐδ 
εἰπιο οὗ ϑοϊοιαοι 18 χίνϑη ἰη 1 Κίηρϑ 'ν. 206. Τ}9 
δοιαμανίϑου ἱ μοθαμοι ΣΘοσΒ ἴ0 ἐπ 9 τροῦθ- 
τηθαΐ οὗἉ ἰ(8 (γ668 ἰὼ ἐμοὸ πὰ. ΤῊ ἐγβηβίδίΐοι : 
8 ὕγαἶνβ ουἸταϊηδὶθ ΟΡ ἴον ΘΌονΘ 88 θΌδποη 
(ϑορί., Εν14), ῬΡγΥΘΒΆΡΡΟΒοΒβ ἃ αἀἰβοσθηὶ ΗθΌσονν 
ψΟΥΌ. 

γον. 17. Βοίοσθ ἴ86 βὺπ 1οῖ δἰ πᾶπιθ 
Βρτοῦῖ.-- ΤῊΙΪΘ ΒΑΓΑΪΥ γοΐοτα ἰο δἷ8 Ῥοδβίοχιυ, 
(Βγουχὰ τ θηλ δἰβ πδπη6 του] ὑγδηβρίδηΐ 1ιδο] 
(Βυρέο]4), θαΐ ἰο (89 οσδαϑίοηβ τ μοἢ που]ὰ Γτ6- 
Ῥϑδὶ ἐβοιϑοῖνοθ ἰὰ (ἢ Θοπηΐηρ ΠΟΠΟΣΔΙΪΟῺΒ (07 
ἐμὸ Ὀγοδκίης ον οὗ 89 σΊΟΓΥ οὗὨ {8 πϑδιηθ, ἐδ 
ἩΠὶσὮ 811 πϑίϊ ΟὩΒ ΙΩΔΥ͂ Ὁ1]6898 ὑποπιβοῖγοθ (θη. 
χΥϊἱ. 18: ἄχ. 18; χχυΐ. 4; χὶνἝἹ. 20). Τ|ιθ 
δι δ᾽ οὶ 10 8 ἰδ δὺ ἄγϑὶ ζϑῦθταὶ δηὰ ἱπάϑβηΐο ἐβ 
Δ ΠΔΙΥ ὙΟΡΥ͂ ΟἸΘΑΥΪΥ͂ ΟΧΡΓΘΒΒΘά. 
[16 ἀοχοϊοαΎ τ ἰο 0108698 {μ18 Ὅοοἷς 8 {116} 

ἐμδη (μα οὗ ἰὴ9 180 Βοοκ. 186 υβθ οὗὨ “6 Βονδὴ 
ΕἸοΒίπι ἰπβίοδα οἵ ψϑθονυδὰ 8 οματδοίογίβιϊο, δηά 
8 ἱπ δοσογάδῃσο ψ|1} [μ9 0890 οὗ ἰμ6 ὈΪΤΙΠΘ πδῖη 65 
ἴῃ {86 ὕπο ὈοΟΚ8.--Ο. Α, Β.} Ὑ ρῥγοάϊοδίο οὗ 
6οὰ, γογ. 18 ὁ, 'β ᾿|κὸ 8. Ἰχχσχυύ. 6: οχχχυΐ, 
4: 2οὉ ἰχ. 8; Ηΐθ πᾶπιθ Ὀϑατγίης 0.}0 πα ρτϑβδίο 
οὗ σΊΟΣΥ ἰδ 88 Νεῖῇ. ἱἰχ. ὅ, ἐπι οοῃδίτυοίΐοη δηὰ 
οοπίοῃίβ οὗ νοῦ. 19 ὁ δ ἔγοιῃ Να. χίγν. 2]. 

ΤῸ ιἰδίοσ 681] Το πιεῖ, γογ. 20, γ88 δρὈᾶδ- 
ΤΟΥ δἰἰδομοᾶ ἰο δῇ οὐ κ᾽ η4] οο]]θοίζοη οὗ ἰῃ9 
Ῥβα)η8 οὗ αν ὰ πιδὰθ ὈγῪ δοϊοπιοῦ, ΟΣ ὑπάοσ ἢ ἷ8 
Βιυρογϊ ἰθηάθηοσο, ἰο ψἷο ἢ Ῥβαϊαιθ οὗ ϑοϊοϊβοη 
οὔ ἃ Μοββίδηΐο οδβδαγδοίθυ ἤοσιηϑὰ ἐδο ἰηἰγοάπο- 
ἰϊοη δηὰ σομοϊαβίοη. Κα. Ῥ88. ἱ. δπὰ ἱἰΐ. Τ ἰδ 
οοἰἸθοἰΐοη ΜῬδϑ οοτηροβοαὰ τ᾽ η}Υ οὗἁὨ ἐΐΐο Ῥβδ]τη8 
οὗ (6 ἄνγβὶ ἔτο Ὀσοκβ, δ᾽ βουσὶ σμδηροδ ἰὴ 
ἰδκίηρς ἔγοπι δὰ δα άϊηρ ἰ0 πῆ πανθ Ὀ66ἢ τηϑάς 
ἴῃ βαθδοαιαθηὶ (ἰτηθ68, ΘΒρΡΘοΐΔ ΠΥ Ἀθη ἐμ 6 ΒΔ ΤΟΣ 
γ,2ὲ8 σοι ρ]οἰθα ἰπ 18 ρΡτγοβοαΐ ἔοσῃ. Τιἷα ἰβίο- 
τὶσδὶ το Υκ ΤΏΔΥ ὈΘ δοτηραῦοὰ τὶ 900 χχχὶ. 
40.--Ὁ. Α. Β.] 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ͂, 

1, Νοἰμπίπα οδὴ ὍΘ ἱπηρ]οτϑα [ὉΓ ἃ Εἰ πρ ΙΏΟΤΘ 
τἱ οὶ ἰπὰ Ὀ]οβδίηρ {Π8ῃ 1.)}0 ΘΑΡΘΟΙ(Υ͂ πὰ ῬΟΥΤΟΡ ῸΓ 
8 τίσλίεοια δῃὰ πμϊα χονογηπηθηὶ ὙΠΟΒ6 ὕγυϊν ἰδ 
ρέαοα (15. χχχὶϊ. 17) δὰ φγοφρετίίψ ἱπγουρδοαὶ 
δ9 Ἰαπὰ. Ετοπι (μ9 τισλίδοιια Κὶπρ δυο! ἃ 77ὴ6- 
{ὑνίησ οἶοϑοὶ χζοοβ ἔοσία ὑπαὶ ἐμ ,“αγ ο7 Θοα ἰδ 
Βρτοϑδα δογοδὰ ἰῃγουχὰ (86 δοταΐηρ ζοημδγαίΐ 8, 
δηὰ ἷ8 γυὶθ χαΐηϑ δὴ μπέϊπιξεα ἐχίεηί. 

2. Υοι ὑμῖ8 Κίῃρ ν}}} ποῖ οχίρπὰ ἷβ σα]θ ὮὉγ 
ἐδὸ βγοσγαά, Ὀυὺ ΟἿ ὈΥ̓͂ ἷδ τἱχιδουβηθβα δηὰ 
.ῖ8 μοϊρίης Ἰοῦθ ΜΠ ΒΘ στ] δῃὰ σοπαιοσ. Βο- 

ἰωπίαγιὶἷν οἷον Κίη 8 δηὰ ἐπ ὶν Ῥϑορὶοθ Ὑ}} ἀο 
μοπιαρθ ἰο δἷω), ὉΠΘΘΒΥ͂ δηὰ Βοϑι1]9 ποῖ ὉΟΓΒ 
Ὑ}1}} δίυκ ἐπιροίεπέ ἴῃ ἰῃ9 ἀυδί, (μο890 0 Βαᾶνθ 
Ὀθοη ἀεἰϊνεγοά, Ῥγοιθοίθϑὰ δηὰ Ὀϊοδϑοὰ ΌΥ̓͂Τ δίῃ 
1} ἐλαπαν οἵου (μποὶρΡ αἰζίδ, Ῥγδυοσθ δὰ 
βοδζο. ἸΤμὺ8 ὙΠ ἷβ σὰ ]9 θά υξο ἴῃ (89 ΡΟΥΤΟΓ 
οὗ μ6 δέσεοειπρ 4 ριείψ, ἰδ κἰπχάοτῃ ἱπογθδδθ, ἢ18 
Ἰδπὰ ῬγΟϑΡΘΡ, Β18 ρθορὶθ Ὀ]οοῖα, δῃὰ .ιἷβ βαῖῃθ ὈΘ 
8 ΤΏ08 8 ΟὗὨ Ὀ]οϑϑίηρ ἔγοηὶ ζϑηθγδίϊοη ἴο ζϑῃοσα- 
ἰἰοπ, Ῥβ8, χὶν: 2: οἱϊ. 12. 

8. δυο 898 δ ἃ ΒΟΡΟΒ 88 8680 ἀο ποὶ οδὲ 
ἷπ 89 8ἷ΄ν ᾿1κ Βυπιδὴ Ρὑμδηΐβδίθβ ΟΥ ΘΙΩΡΙΥ͂ 
ἀτοδὴβ πνιϊμουὶϊ Ῥγοβρθοὶ οὗ χοδ)ξαίϊου; ὑοῦ 
ΔΎ ὑπο ΒΌΓΘ στουπά ἰῃ ὑμ6 φ»χγοπιέεεα οὔ αοά 
Τοβρϑοίϊηρ {Π6 δοη οὗ θανὶά, ἰμοῖν Ὠἰδίορὶ σαὶ δ - 
Ῥοῦὶ ἴῃ ἐδ Ὠ)νίηθ σμίάαποα οὗ ἴβγῶθὶ δηὰ δ18 
κἰηρχάοιι, ἐμϑὶν σομβίδης ἴγ06 ἴῃ ἐμὸ ΤΘΟΟΣΔΟΥ͂, 
ἱποὶν ὑγαπδίθηΐ {γρ9 ἰῃ Βοϊ]οιῃοη᾿ 8 φεαοοζωξ γαΐο, 
ὑπο ὅπα] ζαυϊδίμχθηΐ ὉΥ ἐμ Αεδειαῦ δὰ δὶ 
ἀἰησάοπι οὐ Οοὐ, ἱμεῖὶτν Ἰαϑιϊηρ ῬΟΤΟΣ ἴῃ ἰΠ9 ,αἰὰ 
ἐπ ἰλε δἰεδείησα, ὉΥ Μ᾿ιϊοὰ αοα δ886 ἀδογοοὰ δβδηὰ 
Ῥτγοπιϊϑοά ἰο ΟΥ̓ΘΓΟΟΠῚΘ ἱπ 81} σΟΏΘΥΘΙΙΟΩ8 ἰδ0 
Ουγ890 ΣΟδίϊη ΠΡΟΙ ἰδ οπι. 

ἩΟΜΙΠΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ῥαοα 88 (9 ἩΒβοϊθβοτηο ἔγαϊί οὗὨ τ ιθουϑη 688. 
-- ΤῊ. ,,αν οΥ Θοά 85 (.1ὸ βουτοθ οὗ δαγίλίψ δρὰ 
λεαυεμῖν δἰ οεδίησδ.---Τὴε ιοεϊξάτα οὗ Ὡδίϊοη5: α, ἴῃ 
Ὑιδὺ 1 σοπϑίδίδ,; ὃ, ον ἰξ 15 ραϊπεα ; δ, ΠΥ ΘΌΥ͂ 
ἰι 16. αἀεευτγεα. ---Τ 6 δἱεδεῖησ ἴῃ (9 πδηη6 οΥ͂ ἐμ6 
Ιωοτὰ.---'Ἡ θη Ῥγΐηοο δηὰ ρϑορὶθ φ»»γαν ετἷιλ δὰ 
Ὧν ομὸ δῃοιου, (ΠΟΥ͂ δγὸ ὀέοδδίησα ἰοὸ ὁ 8Ὡ- 
οἰ 6. --Οὠ ὐκισλίεοδ Ἰαὰχπιοηΐ, τὰ ρσονυογηταθαπί, 
δηα 8 »ίουξ τοϊπὰ δῇο ἴδιο Ἶονγοὶθ οὗ (6 Κίηρ, ὑδ9 
Βαρρί 088 οὗ (}9 ρεορίε, δῃηὰ δΔΓ6 Ὑ6]] Ρ᾽ δίῃ ἴο 
ΟΘοα.--- Ἐὶλὴς οδεάϊεποε, ἐμ δη Κί] ἐουε, ἀονοϊοὰ 
ἰγωδέ ΔΒ ἰοϑιἸτηοπίοδ οὗ ἰδ 9 δργουμίίησ ῬΟΊΤΟΥ ΟὗὨ {88 
Ὡδ1η6 οὗ ἐπὸ Π᾿οτὰ.---Τ 6 »γανεγα οὗ Ὀ6] ουο8 Βανὸ 
ἐμοῖσ γεα δηὰ δχθῃ πῃ ὑμο παπιὲ 97 ἰλα Ζογά.---ΤᾺς 
ῬΓΟΙ898 τοδροϑοίϊηρ (86 ἀυγαίίοη, ἐχίδηί, διὰ ἰμ9 
λαρρίνεδε οὗ {π6 Κίηράοπι, δεέ ὡρ ὉΥῪ οὐδ Κίηρ, 
γμρα απὰ Πἰἰεα εοἱίὰ δἰ εδίησα ὈΥ Ὠἷπι. 

ΒΤΑΒΚΕΒ: 180 οΒῆοθ οὗἨὨ ἐμὲ τηδρίβίγαίθ ἰβ ποὶ 
ΟὨΪΥ ἰο Ρυπΐβδα (δ9 πὶοκοὰ τι σἰρμίθουβ ἡ ρ- 
τηοηΐ, Ὀυΐ ἸΚονἶ86 ἴἰο ῥγοίθοι {μΠ6 ῬΟΟΣ δῃὰ σωΐἷβ6- 
Τ80]10.---ΒΞ΄ἴποο αοἀ 64}}8 τηοὴ ἰο Ηὶ8 δβουύνυΐδο ἔγοσῃ 
811 ρ'δοοϑ δηά αὐδγίογβ, ἐΐ 18 ὙΘΥῪ οἶθδν ἰμδὶ Ηἰ 
ψὶ}} 16 {μὲ 4}} πιο βου Ὀ6 ὈΪ6886α.---Ἰπ (Ἐ9 
νου ]ὰ ἐμΠο80 δ.ὸ μοὶ ρθα ἯΠΒῸ 8.γθ ἐμ Ἰεδϑδί ὠθϑᾶγ, 
ψθ}]ο0 (Ὠο86 ΏΟ ΓΘ τηοδὺ ΠΘΘΑΥ͂ ΔΘ Οἴϊθῃῃ 8]- 
Ἰονγγοά ἰο δίπκ ἰηίο τοΐϑοσυ : Ὀαὶ ψὶὶζ ΟἸγὶδὲ δὲ 18 
ποῦ 80, {9 ῬΡΟΟΥ Δτὸ Ὑ89 Θβρϑοῖϊαὶ οὐΐθοίβ οὗ Ηϊ5 
οοτηρδϑϑίοη δὰ ἀθ]  γ γ8ῃ06.---Ο0α᾽ 8 οΥκ8 ὮΒΥΘ 
οἴϊοῃ ἰο {89 Τθαβοὴ ἃ βἰϊχεὺ Ὀορὶ ποίησ, Ὀυὶ ΔἵοΣ- 
σαλὰβ 8 ποπάοσίαὶ, ὈϊΪθθ8θα, δῃὰ δργθθ Ὁ]9 Ῥσχοὸ- 
ζΥ988.---ΑὮ ΒΌΓΘ 88 186 ἔγὰθ πιουΐῃ οὗ ἰμ9 Ἰωοτὰ 
..88 βαϊά, (μι 41} (6 νου]ὰ 8.}4}} θ6 {.}} οὔ Ηΐ8 
εἴοντγ, ἰδ ψ}}} ὈῸ ζ16]16ἀ ἐπ ἐπὸ σπλοβὶ δοιρ]οίθ 
ΤῊΒΠΏΘΡ. 

ΒΕΙΝΈΚΕΚΕΒ: Ο ἰδοὺ ῬΟῸΣ ΥΘ880Π, δὰ τοἶδο- 
τΑῦΪο 68} δῃὰ Ὀ]οοὰ, νι θδὲ δτὶ βου ἔγὶ πίθη δα 
δὶ, δ ἃ ὙἘΥ ἀοβὶ (ποὺ ἤθδυ ἀθαί ἢ δηὰ βυβογίηρ ἢ 
5 ΤΥ Ὀἱοοᾶ ργοοίουβ τὶ αοά, νμδὶ νἶδι 1 
τοΥ0 --ΒΈΝΒΟΗΕΙ,: ΤῈᾺ9 ΘΒ οὗ δυ θ᾽ θοἰ5 οὗ [Π ΔῈ κ8- 
αἰνίης : 1) τοι αοἀ [Π9 ποτὰ μδ8 ἄοῃε δῃὰ 9{}}] 
ἄοοβ βυοῖνδ. χτοαὶ ποράοτβ ἴῃ (πὸ Κίησάοιμ οἔ 
Ομεῖδὲ; 2) (δὶ Ηθ ἀθοϊαγο Ηΐὶ8 δῦ δηὰ ροδ- 
Ῥοὶ ἱποσοΐῃ ; 8) ἰμαὶ Ηο βργεοδὰβ ἱΐ δυτοδὰ ἰπ δὶὶ 
Ἰαμάδ; 4) ἐμαὶ Ηδ ν|}} θέ θυ ΠΔΙΥ Ῥγθϑοστο Ηΐ 
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γονὴ δὰ Ηΐ6 ΟμυτΟΣ.---ὌΜΒΒΕΙΤ: Το Ἰοτοὸ οὗὨ 
9 πα 19 {89 αγτουηπα οὗἉ πὸ ὑμίγογβαὶ σοΌγοΥ- 
δου οὗ Βαϊιοῃβ ἰο Ηΐῃ. Ἐθοδῦβο Ηδ ἰιοὶρ8 ἰδ9 
ῬθοΣ, 411 (86 τὶ οἢ ΒΟῪ Ὀοΐοσο Ηΐπηι.---ΤΉΟ ΚΕ : 
λλίδθ οϑίθυ Δ] αοα π|ῖθϊἀβ ἰμ9 βοορίσο οἵ Ηἰβ8 
τἰξυίδουβη 658 [Ὁ ἰη6 σοοᾶ οὗ ΗΪδ5 Ορργθ8864 οοη- 
κερλο οἡ οαγί]ι, Ηρ [88 δρροϊηίθά Ηἰβ 8ῃ- 
οἰαἰοὶ ἐο Θοπαυοῦ ἐπ 9 ΘαΡ ἢ [ῸὉΓ ΗΒ τὰ θ 0 1 ΟΠ 68. 
-ΟΥΒΝΈΒ ΕΒ : Η δἰ βοηάοπι Ψ}}} μα νὸ δὴ οῃά, {18 
τἰηζάοτι οὗ ΒΟΥΓΟῊ δῃὰ ΤηΪΒΟΡΎ Ψ|]] Ὀ]οβϑοῖα ἰηαΐο 
ἰλ9 εἰοτίουϑ Κίηράοιι οὗὁὨ ρΡ6806.---ΑὐἈΛ 0: 1890 
πχάοπι οὗ ἀοα Θοπι68 ἰπ 1.8 ΤΟΥ͂Δ] ΑἸΟΥΥ͂ ΟὨΪΥ δἰ 
ἰδ μὐγοπὶ οὗ ἐὴ9 Τωογὰ ; ΠΟΥ δ΄ ἰδ ἰΐτηθδ οὗ 
ὑιοραγαι οι. 
[άττη. ΗΈΝΕΥ: ΑΒ ὉΥ (9 ῬΥΑΥΟΡ οὗ ἔδὶἢ 

ΝῸ ΤΟΙ ΓΕ ΘΏΒΟΥΒ ἰο ΘΟ 8 ὈΓΟΙΏΪ865 Οὗ ΙΠΘΓΟΥ͂, 
Ὁ Ὁ7 (6 ῬγοσἾἶ 868 ΟΥ̓ΤΩΘΓΟΥ͂ αοα γος ΓΒ ΒΏΒΘΓΒ 
ἰο ουῦ ῬτΆγ 6.8 οὗὅ ἔδ 1 ἢ.---ΟἸ δῦ 18 {Π 9 ΡΟΟΥ 8} 8 
Εἰπν.---οα θ6σἐθ οὐρθὺ 9 ΒρΟΔΚ νγ6}} οὗἩ μα ρο- 
τετιϑηὲ (μδὶ 18 6 ὈϊΘβϑίηρ ἰο ἰπθ; δῃὰ 06} 
ποῖ Οὐ Βὺ 8}1} Οἱ βι 85 [0 ὑσγα 189 6811. ΟΒ σἶβί, 

ἀδΙΥ ἰὸ ργαΐβο Ηϊΐτα; [Ὁ ΠΟΥ͂ ΟἾὟΘ 4}1} ἰο Ηΐαι, 
δηὰ ἰο Ηἰΐπι {ὑπΠῈ6Υ 119 υπάθγ ἰδ9 δἰριιοβί ΟὈ]Ϊχα- 
ἰ10}8.---Ξρύυβακον : Εδοῖι ογγβίαὶ ἀτὸρ οὗἉ σϑὶῃ 
(6118 οὗὮὨ ΒΟΔΥΘΏΪΥ ΙΠΘΤΟΥ ἩΔ1ΟΣ ἴογροῖβ ποὺ ἐμθ 
Ῥδεομϑὰ ρ] δίῃ ; 969808 18 4}} ζγδσθ, 4}1 ἰμαί δ 
ἀο68 18 ἸΙογθ, δὰ ΗΪ8 ῬΥΘΒΘΠΟΘ ΒΙΏΟΠΡ᾽ τη6ἢ 1870γ. 
Ἧτο ποϑὰά (ο ργϑδοὴῦ Ηΐτ ΤΠΟΓΘ, ΤἴῸΓ ὯῸ ΒΒΟΥΤΘΥ σ8 ἢ 
80 γοίγοϑῃ (ῃ9 πϑίϊοηβ. ῬΒΙ]ΟΒορἷσ Ῥγοδομίπῷ 
ΙΔΟΟΚΒ ΔΘ 8ἃ8 Ὑ(Ὦ ἃ ἀυδὶ Βθβονοσ, Ὀὰΐ (μ6 ζο8- 
ῬΘ] πιϑοίβϑ (ἢ 6480 οὗ Δ]}δὲ Βυτηδηΐ Υ, δη ἃ ὨὰΡ- 
Ρ᾽;θ085 ΠουΣ ΙΒ. 65 Ὀθηθαίῃ 118 σοηϊα] ΡΟΥΘΓ.--ἰ 
ἯΘ 680} ἀ0 ΠΟ ΙΩ0Χ0 ἰ8} ΟΥΥ, ἰΐ νν}}}] Ὀγίηρς οὔ ὶ- 
Ῥοίθῃοθ ἰο ΟΡ δἰἱά. ΑΔ ΟΥῪ ἱἷβ μο ἡδίΐϊνο Ἰδηχζυδρθ 
οὗ ἃ Βρ᾽ Υἰ 4} ΠΘΘΑΥ͂ δοιὰ]; ἰλ Β88 ἄοῃϑ νἱϊ θἢ 6 
ῬΆΓΔ808 δηὰ Ἰοπρ ΟΥ̓Δ ΐοη8, δπὰ ἰδ ἰδ κοθ ἰο 8008 
δηα πιοδῃ8, δηἀ Βο, ᾿ἱπἀεοοᾶ, ἰὺ σγῶβρϑ ἰδ χηοϑὶ 
Ῥοίοῃύ οὗ 41} γθδΡροηΒ, ὍΣ μοϑύθῃ δἰ γ8 γ]16]48 
ἰο 86} ΔΡ( Δ ΠΘΥΥ.---ΟἾΥ 808 Β Ὀ͵6ο 8. Β4}1] Ὀ6 88 
Ῥ]η ἴὰ] 88 ὈΪδὰθβ οὗἁὨ ρσγϑβ88, δῃηἃὰ 8}}8}} δ βυά- 
ΑΘΕΪΥ͂ ΔΡΡΘΆΓΣ 88 οαϑίθσῃ Ὑθγάυ ΓΘ ΔΙ͂ΟΣ ἃ ΒΟΑΥ 
ΒΙΟΥ͂ΘΓ.---Ο, Α. Β.] 



ΠΥ γίσοοσίς 



ΓΗ ῬΞΑΤ ΓΗΒ. 

ΤΗΙΒῸ ΒΟΟΚ. 

ῬΒΔΑΔΙΜΒΕ ΤἸ ΣΧΙΙ1.ἼὌ Σ Σ ΣΊΙΣ, 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΧΤΠ-Ξ 

Α }εαΐπι Ν “Α:αρῆ. 

Ι Τιὰὶγ αοἄ ὦ ροοά ἴο [8Γ86], 
Εύεη, ἴο Βα ἢ 88 δγὸ οὗ 8 οἰθδη ἰιθαγί. 

2 Βυΐ 89 [ὉΓ τη6, ΤΥ ἴδοί ΓΘ δ] πχοβύ ρΌΏΘ ; 
ΜΥ βίορβ δα ψ8}} ἱρὰ β|1ρρθά. 

ὃ ον 1 τϑ θην θυ δί {Π6 1ὉΟ] 18}, 
ἤμθη 1 5ΒᾺ Ὁ [6 Ῥγοθρου ιν οὗὨ 6 πιοκοᾷ. 

4 ὸν ἰΐδγδ αὐ ὯΟ ἐπ ἴη {δμοὶγ ἀθϑίῃ: 
Βυύ {μ6ῖν βίγοηρί ἢ ἐβ ἄγη. 

ὃ ΤΏΘΥ αγὸ πού ἴμ ἔγοῦ Ὁ]6 αϑ οὐδθῦ' τηθῃ ; 
ΝΟΙΙΒΟΓ ΓΘ (ΠΟΥ͂ Ρῥ]αριοα 1Πκο οὐδόν τλθη. 

0 Τπογοίοτο Ῥυ4θ οοτα ρϑββοίῃ ποτα δρουΐ 88 ἃ ομδίῃ ; 
ὙΙΟΪοηοα σονθγοίῃ [Π6Ππὶ αϑ 8 ζαγηιθηΐ. 

Ἰ ΤΡ Θγ68 βίδῃα οαὖ ψι} ΤἈ[Π658: 
ΤΥ ἤν τόσο ἔμ8η ἢοατὶ οου]α ψ]βῇ. 

ὃ ΤΠΟΥ 4γὸ οοσγυρί, δηἀ Βροϑδὶς Μ]ΟΚΘΟΪΥ σοπ θυ ΟΡΡΓΘΒΒΙΟῚ : 
ΤΉΘΥ σρϑδξκ [οὔ ]γ. 

9 ΤΏΟΥ βού {πϑὶγ του ἀραϊηδὺ [Π6 ΒοδυΘΏ8, 
Δπά (δοῖν ἴοηρσιιθ να] κοί ἐπγουρὰ [86 Θαγί. 

10 Ὑπογοίογο ἷϑ τ 16 τοΐυγη ἈΠΉΘΥ: 
Απὰ ψϑίθγβ οἵ 8 [0]] δῃρ τὸ ψσαηρ οαὐ ἰο {Βθηι. 

11 Αηά {Π6Υ̓͂ Β.γ, Ηον ἀοίϊι αἀοα Κυον ἢ 
Απά 5 ἴῃ θγθ Κπον]θᾶρθ ἰη {Π6 Μίοϑι ΗΙΡΕ ἢ 

12 Βεβο]α, [8686 αγὸ [μ6 ὑπροαΪν, 
ὙΠΟ ῬτΌΒΡΟΥ ἴῃ (86 που] ; Π6Υ͂ ᾿πογθΆ86 ὧν ΤΙ ΟΠ 68, 

18 ὙΦ, 1 ἤᾶνο ο] Θβηβοα τηΥ Ἰιεατὺ ἐπὶ γϑίῃ, 
Απὰ ΜΑβηθα ΤΥ ΠΔΠ6Β ἰῃ ᾿ΠΠΟΟΘΘΠΟΥ͂. 

14 ὸν 411 6 ἀΑΥ Ἰοηρ' ἢανθ 1 βθϑῃ ρἱαριθά, 
Απάὰ οἰιαδίθῃθα ΘΥ̓ΟΣΥ͂ ΤΟΥ Πρ. 

16 ΤΡῚ 84γ,1 ψ1}} βρϑαὰῖκ ἴμ8; 
Βομοϊ ἃ, 1 βῃου]ά οἤδθηα ἀραϊΐπδὲ [μ6 ροπδγαίίομ οὗ ΤΏΥ Ομ] ἄτγθη, 

16 ὝΠοη 1 ̓ πουρπῖ το Κηον (818, 
[τ ισαϑ ἴοο ῥ᾽: 1] [Ὁ πα; 

11 Ὁπι} 1 πθοῦ ἰπίο [Π6 βαποίπαυγ οὗὨ αοᾶ; 
ΤΆδη, ἀπἀοτβίοοα 1 {μεν 6πά. 
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18 βάτου ἴπου ἀϊάβι βοὺ ἰλϑπὶ ἴῃ 8] ΡΡΘΥΥ͂ Ρ]8ΟΒΒ : 
Τῆου σαδίραβῦ ἰβθῖα ἄονῃ ἱπίο ἀοβίγαοίιοη. 

19 Ηον 8ζγθ ὑμΥ͂ ὁτγοιισὴέ Ἰῃΐο ἀοβο]δίίοη, 88 ἴῃ 8 τποιηθηΐ 
ὙΠΟΥ ἅγὸ ὉΠΟῪ οοηδβυμηθα ΜΠ ἰΘΓΓΟΙΒ. 

20 4.35 ἃ ἀγοαὴ ψ ἤθη οὔ δ οί ; 
80, Ο 1μογσὰ, ψ θα ἔοι φὐδἰκοβύ, (μου β410 ἀ68ρ|86 ὑμὶν ᾿'πλαρθ. 

21 ΤΠ ΤΩΥ̓͂ μοαγύ ὰ8 σγίθνθα, 
Αμὰᾶ [ νγὰϑ ῥγιοἸκθα ἴῃ ΤΩΥ ΓΘΙΠΒ. 

22 8. [Ὀ0]15}} τὐαϑ [, Δηα Ἱρπογϑῃΐ : 
1 νγὰβ αϑ ἃ Ὀθαβὺ θθίογθ [8 66. 

28 Νανθυίῃο]οβ9 1 απ σοηὐἰυ 8} τὶ (866 ς 
Τῆοα μαϑὺ Βο]άθη πι6 ὈΥ ΤΩΥ͂ τὶρμῦ μαπά. 

24 Βου Βἰια]ῦ συϊὰθ τὴ6 ΜΠ ὉΠῪ ΘΟΙΠΒΒ6Ι. 
ΔΑηά αἰοσναγα γϑοοῖνθ τῺ6 ἕο σ]ΟΙΥ. 

95 Ποιὰ αγϑῖ ἴῃ βδδνϑὴ διέ ἐΐδο ἢ 
Απά ἐλογα 8 Ἀθη6 ὕροη οί ἐλαΐ 1 ἀοβῖγθ Ὀ651468 {Π66. 

20 ΜΥ ἢθϑ}}: δῃὰ τὴν ῃοαγί 181|6 ἢ : 
Βιιί ἀοἀ ἐδ [86 βιχθηρί οὗἨ τὰῦ μοατύ, δῃά ΙΩΥ ΡΟΓΈΟΙ ῸΓ ΕΥ̓ΘΓ. 

7 ἘῸγ, 1ο, ἴον ὑμδὺ ἀγὸ ΤΆΓ ἴσοι {8.66 5888}] ῬΘΓΙΒΉ : 
ΤΠου ᾿αϑύ ἀδϑίγογοα 41] ἔθ {πδ΄ ρῸὸ ἃ Ὑβουϊηρ ἔγοτα ἴΠ 66. 

28 Βαϊ ἐξ ἐϑ σοοά [ὉΓ πι6 ἴο ἀγα ἤθᾶσ ἰο (ἀοὰ 
Ι μάνα ρυΐ ΤΩΥ̓ ὑγυϑὺ ἴῃ {86 Ιοτὰ 6ὉΡ, 
Τμδῦ 1 τηΔῪ ἀθοϊαγο 8}1} [ΠΥ ΜΟΥ. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΘΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΊΟΝ.---ΤῈ0 ὅτι 80- 
Κοον]οασηιοηί {πὶ αοα 18 ποίμΐης, Ὀὰϊ ροοά ἰο 
ἐμοβο 110 8Γ6 ὑγυγ Ηΐ8 Ῥθορὶθ (γον. 1), γγ88β ἰο 
6 ῬΑ] πῖϑί 9 ἔγαϊ! οὗ ἃ Υἱοίοῦυ ραϊποα ὈΥ 818 
αὶ" ἢ ΟΥ̓ΘΥ ῬΘΓΒΟΊΔ] ἰοηρίδίϊοη5 (γον. 2). Τλ086 
ἐοπιρίδιϊομθ δαδὰ δυίβοη ἴἔγοιῃ υὙοχαίΐοῃ δὲ (ἢ9 
ἐθιηροῦαὶ Ῥγοβρουϊ Υ οὗ ὑ89 ἀΏρΟΑΪΥ (γοτβ. 8-8), 
δηὰ αἱ ἐμοῖς ργοϑυμπιρίαουβ οοηάποί μθα, θ-9). 
ΜϑΩΥ ΟΥΘ ἈΘΓΘΟΌΥ ᾿πῆυοηορα ἰο δἰίδοι!; ἰδ θηι- 
Βοῖνθβ ἰο ἐμαί οἷα88 οὗ πιθῃ, Ὀθοϑυ8 (Π6Υ σου]ὰ 
ποῖ γοοοηοὶΐο (ἢ 6 ὈΓΟΒΡΘΥΪΥ͂ οὗἉἩἉ μ6 πνὶοκοα δηὰ 
ἐμὸ βϑυβογίηρβ οὗ ἰμο σἱχίθουβ τὴ ἢ {μ6 ἀοσίγὶ 9 
οὔ ἀοὐ᾽β ργουίάθῃοο (Υογ8. 10-14). Τὴ Ῥβδὶηι- 
δέ οϑοαρθα (11ὸ ἀδῆροσρ οὗ Ὀθοοιηΐης Γοογθδηΐ 
δἰ πλϑοὶ δ, πᾶ ἃ βοάυσον οὗ οἰμοσβ, νν δ σἢ πιϊχί 
Βατο σγοϑυϊοα ἔγοια βυσὰ ἀουδίϑ, ποῦ ὈΥ͂ τη 6808 
οὗ ὶϑ οσῃ γοβϑοι οηΒ ἀροῖ ἰμο ἀἰ 6.1} ΡΤΟΌΪ αὶ 
οὗ ())0 σοιγβο οὗ διμαδη δαῖσθ, Ὀυὶ ὈΥ ὑμ0 οὔ- 
ΒΟΡΥΔΠ6Θ οὗ (δ αυἰΐ68 οὗ Το]  κίοη, ὈΥ͂ τ δΙσἢ ὨΘ 
ν85 Ἰ6α ἰο [86 σοπίθηρ]δίΐοη οὗ (86 δηΔ] ]οἱ οὗ 
(9 υπ ροῦν (το. 16-17), Τ18 δδογαοα δΐπὶ 8 
γον οὗ ἰδοῖν βυάάδηῃ δηὰ σοιηρ]οίο ἀοβίγιυοίϊοι 
ὉΥ ἴθ υάραπιρηῖβ οὗ αοα (νοτβ. 18-20), δπὰ οἴ 
80 Οἱῤὸν ΔΌΒΟΓΑΠΥ οὗἩἨ δὶβ ΤΌΤΠΟΣ ἱπαϊρηδίίΐοη 
(νογ8. 21, 22). Νοὸν ἢ ὈΘοο6Β Ββιγοηρίοποα 
ΌΥ οομπταυππΐου Μ1} αοα, γὴ0 1684.5 Ηΐτα ἴῃ βαίοι Υ 
δηὰ ἰο σΙΟΥΥ (νογβ. 28, 24), ψἢο 18 δὶβ ΟὨΪΚ τὰ 6 
δηὰ Ἰαβίϊηρ φοοά (ν6γ8. 26, 26), δῃηὰ 85}8}} τοιηδίῃ 
8 βαυϊηρς τοΐαχο δηὰ [ἢ 9 οὈ͵)οοὶ οὗ ιἷ8 6πᾺ1688 
ῬΓδἶδβ6. 

ΤῊ6 βᾶπ|θ ῬυοῦϊοιηΒ τὸ ἀἰβοιββοα Ὦθγο τ 10 ἢ 
ΔΙῸ Ῥγοβουίοα ἴῃ Ῥββ. χχχυϊἷ. δῃά χὶΐϊχ., δὰ ἴῃ 
86 Βοοὶς οὗ Φοῦ ; Ὀυΐ (0 Βο]υ(ΐοη αίνοῃ ὮΘΓΘ δ 
9 πιοϑδὺὲ Ῥτοίουπά. (ΟὉοῃρ. Ηαυρίο]ά ἴῃ (89 
ΤῬειυοὴὶς Ζειίδολτί! ,ῶγ ολγίδί. Ἡδίδδει πὰ ζεδεη, 

1860, Νο. 286). [76 Τοϊαίγὸ ροβί ἐΐοῃ δβοϊσηθὰ 
ἰο 86 Βοοῖ οὗ ΨΦοῦ Ὀγ Ὦν. Μο)]] δηὰ τηοϑβὲ οὗ (δ6 
ροπηηθηίδίοτβ ὑροη {μ8 Ῥβαΐπη 18 Βαγάϊγ [μ8ι. 
[ τηυϑί Ὀ6 τοι δον οα {πα΄ (Παὶ τοοοτὰ οὗὨ ἐγ]λ] 
δΔηὰ ἀουδὶ δῃηά γΥἱοίουυ οοῃδίϊίαιοβ ἐλε οοῖ οἵ 
ΟΙα Ἰεδίδιμοπὶ τονοϊδίΐοη πϊοῖ γγὰθ ἰο 464] 
Ρϑευιϊου τ τ τ {1}18 Βρ66181] ἀοεραγίοϑηὶ οὗὅὨ ἰδς 
τιγβίογ 8 οὗ Ῥγουϊάθῃοθο. Απά ἴΐ ἐμβογεῖογο ρυθ- 
Βοηΐβ ἴη9 αυσθιίοη ἴῃ 8 ἱποχμδυϑι Ὁ]6 γασὶ οί ῦ 
οὗ δβρθοίβ, βουπαϊηρ (86 ἀορίμθ, ποὶ οὗἁἩ ἐγαμπβί θη 
ἀουδίβ δῃηὰ ρογρ)οσχ 68, θὰὶ οὗἨ δ ΟΥΌΒ Στ Ρ6Σ- 
ΒΟΏΔ] ΓΘΔ] ζαίἱοὴ οὗἨ [Π8 υἱπιοδὺ σοπδοαῦδησοδβ οἴ 
8. Θοπῆϊοί ψαροὰ ὈΥ α τὶ ίθουϑ ᾿δη ἀραϊηδέ ἐμ6 
υγοδίγδ πο ΡΟΤΘΙ δηὰ ἀθυΐσοβ οὗ δαίαῃη. ΝΟΥ 
{π0 ν᾽ ον οὗ 86 Βοοῖκ ψ ποῖ πᾶ ἃ τοϊδίϊγο ἰηἴο- 
γον γ ἰᾳ 118 Βοϊαιοη, ΡγοσΘοβ ἔγοϊῃ σοπδι οσίος 
{μ:6 ἀἰΒοοΌΓΒΕΒ, γ᾽ ἢ] 0 ἢ} ΟΘΟΘΌΡΥ τα ἢ} ἰδ 6 Ἰατροδὲ 
ΒΡ806, 88 Ὀοίηρ ἱπἰοη ἀρὰ ἰο ἜΟΧΡΓΟΒ8 8]] ἐϊ8 ἐθ8δοἢ- 
ἷηγρθ. Τμὸ οι οὗ Ρ]δοθ 18 ΠϑΟΟΘΒΑΥΙΪΥ σίγθη (0 
(860 τϑοογὰ οὗ ἰδ Ββίσιιρσρίο, δηὰ σι βοη ἰδ6 δβο]υ- 
(ἴοι 18 αἴνθῃ (μ6γθ σϑβυ]β νηί Ῥ8. χχχυὶΐδ. ρμἷο- 
ἴυΓΟΒ, ἃ Ὁ]Π688 οὗ ουἱϊναταὰ ῥγοδβροσίίγ. Βαὶ 
8 ποὺ (18 Ὁ. ΒΟ ἢ ΦοὉ ΘΒ ΘΗ͂Υ Ἰοηχοά. Απὰ 
ὙΠ Θη 6 Γοοοὶνοα {π6 υἱπαϊοδίϊοι οὗ "ἷ8 σι ίθοιδ- 
688, ΟΥ̓ ἰπουρ Δοσοιῃρδηϊοὰ ὉΥ {6 γοῦυϊο 
ἴον 18 ὑγοβαϊηίηρς δἰἰοπιρὶ ἰοὸ βἰζὺ ἴῃ ἡυάστηρλρηῖ 
ὍΡΟΣ; ἰμ6 τῶγ8 οὗ 6αοα, δ οου]ὰ ἔξε] ἰμδὺ ἐη ἐδ6 
ἔδανον οὔ Θοἂ ν8 δ'5 1178, 88 115 ΣΙ Βάσα να] Βδὰ 
Βοοιηρά ἰο ἶπι ΟΥΒΘ ἔμδὴ ἀδαίῃ. Το 168] αΪ6- 
ειἰποίίου του] βόθ (0 ὈΘ ποὶ ἐμαί ἰδ δβ8οϊαίΐοη 
ἴῃ ὑμπἷθ8 ῬΒδὶπὶ 18 89 ΙΏΟΥ0 Ῥχοίουπάα, Ὀυξ τ δι 
ΜὉ116 ἴῃ (86 ΒοοΙς οὗ Φ0Ὁ ἰ6 ἐχργέδειοπ οὗ {86 
Το] οὗ οοηἤάοπος δηὰ ἰγἸ ΡΒ ἷἰβΒ Κορὶ ουὲ οὗ 
υἱὸν, ᾿ὑ 18. Β6τΘ Ἰογου δὶ αίνοη ἤοτῖ!. 15 5 
186 αἰδιϊη συ Βϊης; Ἔχ ]θησο οὗ (μ18 Ῥβαΐῃν, [Ὁ 
νγἱσἢ 1{ πιυϑὶ ονοῦ σοίϑ ἢ ἰἴ8 ρῥασα ἴὰ ()86 Βοϑδσί 
οὗ (80 ἀουδιΐϊης δῃὰ οοτηζογίθια Ὀδϊλονογ.--. Ε΄ 
Μ.] 



ῬΩΛΔΙΜ ΓΧΧΊΙΙ. 

Ρτοῖι (8680 ἴδοί8 γγὸ σδῃηοί ἰηἴοΣ τὶ ἢ σον  ἰΥ 
ἃ σοι ροϑβί (100 δἱ 8 ἰδίθ ρογὶοα, ββρϑοὶβ} 88 {89 
τοῦθ ἰπ τυ ἶσ ἢ [Π6 δ 0706 18 ργοδβοηι θα 5 (σουρ.- 
οὔϊ ροσα αν. [Ιὑ 18 880 }ιᾳϑὶ 88 υπηϑδ1}9 ἰο ᾿ῃῸΣ 
ἔτοτι {ππ0ὺ ΓΘΟΌΓΓΘΠΟΘ ἴῃ ΡΒ. ἰχχίν. 8 οὗ (9 Σϑγθ 
πορὰ, πιοδῃϊης σιΐπδ, θη ογοὰ ἰῃ τον. 18, ἰδὲ 
680 ἵνοὸ Βα] π|8 ψ6γ0 οὗ σοῃίθ ΡΟΥΘ ΘΟῦΒ 
οὐσία, ΤῈ Βδη0 ΤΘΠΔΥΪς ΘΡΡἾ 168 ἐο 189 ἰη ἴον - 
6866 οὗ ἃ Ἰαί6 Γ᾽ οτἰχζίῃ ἄγαν ἴσοι (ἢ. ΟΟΟΌΣΓΘΏΘΘ 
οἵ Ατοδαῖὶσ δηὰ Αγϑδηιδῖὶο ψογά- ἤοτηϑ. [ὑ ὈΘΕΓΒ 
ΠΟ ΠΙΟΡΘ ἈΘΑΥΙΥ͂ ασαΐπϑέ ΒΘ 8. δσοποϊυ βίου 
ι8δὲ 890 δηοΐθηί ἐγδηϑίδίοτϑ ζαϊ θα ἰο υπἀογβίδηά 
ἸΙΔΩΥ͂ ΟΧΡΓΘΒ51085 ἰμγουρπουΐ {π6 Ῥθδ πηι, δηὰ ἴῃ 
8026 ἰῃϑί8 068 ΚΑΥ͂Θ ϑι6 ἢ} δΔυδυτὰ ᾿ἱπ ΘΡργοίδ 1018 
(δαὶ 180 οογγϑοὺ δχροϑιίΐοη ΟὨΥ Ὀορίαβ πίςἢ 
Κιπιοιὶ. Τϊ8 πουϊὰ ὍὈ0 ἱποχρ] θα Ὁ]ο, 7 ἰδ 6 
Ῥβ8]ὺλ 676 οὶ σοϊηροβοά Ὀοέογο ἐ86 ἐΐπηο οὗὮ 
Αηιϊοο8 Ερίρδηθ8, 171ὅ Β. Ο. (Ηἰἰ2 5). Τοῦτο 
ἯΔ5, ἰΐ 15 ἰχ16, δ ἰδὲ ἐΐ9 8 Τοίδρϑ8θ οὗ ὑγ8]9 
ὈοάϊοΒ οὗ {6 Φον θη παιΐοη ἰοὸ δοαι οηΐβιη 
(1 Μδοσ. ἱ. 11 7.), οα ὁπ οσοδβίοῃ ὑπάον ἐδ 60- 
ὀρθγϑίΐοη οὗ ἃ δίρῃ-ρτίοθι (2 Μδοο. ἵν. 9 8... 
Βαὶ ἰοανίηρ ουἱ οὗ οοηϑἰ ἀθγαῖΐοη δἰ} βασ δρο8- 
.Δ5168 88 ἰδ. τὺ αἰ οἢ (89 Ῥτοριοὶ Ηοποδ, δπιοης 
οἰδε ΓΒ, ἀθῃοιιημσ08 δπαὰ ΟΠ τοίου 295 88 Ἡ ΠΟΤ ΘΙ 
[366 γον. 27], ἴι ᾽8 ουνἱάθηὶϊ ἰμδὶ νοῦ. 1 ἱπίγοάυσοα 
ἃ σοηΓΑΒί, ποῖ θοί ΤΘοἢ [8Γ80] δηὰ λεαίλεπ παίϊοπδ, 
θαΐ Ὀοίνγοθη ὑνὸ 0185865 ἴῃ ἠγαεὶ {δε}, [ΑἸ6χ- 
Δηίον: “ΤΠοΥΘ 8. ποὺ {π6 Ββ] ρφιϊοδί σζγουπά ἴον 
ἀουαδίΐηρς ἐμ6 δογγθοίηϑθδα οὔ ἴτ89 {}110, τ 8 ἢ 
ΔϑΟΥΪὈ68 ἐἰ.6 Θοτηροδί(ϊου οὗἨ 9 Ῥβαΐαι ἰο Αβδρὶ, 
(86 ΘΟ ΡΟΥΑΥΥ οὗἨἩ θεαυϊὰ δηὰ δἷβ. οἰνίοῦ πηι 5ὶ- 
οἶδῃ, δηὰ Ὠἰ τη 86 17, ΤΟΥ ΟΥΟΣ, δὴ ἱηβρί το Ῥβα]τ- 
δι. Τηΐϊ8 1490 ἴδοὶ, τ ϊο ἢ 8. 8. τηδίίον οὗ ζγα- 
οὐτάρα ΗἰδίοτΥ, ἰοχοίον νι (ἢ 9 ὕδοὺ ἰΠδὲ τ ἢ 
ΟἾΪΥ ΟὯΘ Πδῖη0 18 τηθηϊϊοηθὰ ἴῃ ἐδο ἐἰι10 οὗ 8 
Ῥβδὶπι, 1ὁ 18. ὉΠΙΪΌΓΓΪΥ ὑπαὶ οὗ (8 τυὶίον, ΤηΔΥ͂ 
Βυ 60 ἰ0 δοί δϑἰθ {86 βιιρροβί(ΐου ἐπαὶ ΑΒΔ 19 
ΟὨΪΥ πδιηηθὰ 88 86 ΡΟΥΪΌΓΙΟΓ." --͵Ἰ. ΒΕ. Μ.1. Οη 
ΑΒΔΡῊ 866 ἰδμ0 [Ιηἰτοὰ, 2. Ῥαὺὶϊ ΟοΥμαρα 8 
γῶη: ϑεῖ τιοολί σεπιμίὴ, Ο Οὐγιδιοπδεοὶ, ἴθ δ ἰπιϊ- 
ἰδἰΐοι οἴ {15 ῬΒδ]η). 

γεν. 1. ΟἿΪΥ βοοᾶ ἰ5 Θοᾶ [Ε. Υ.: Τγωὶν σοά 
ὦ σοοά, εἰς. 1.--- 9 τοπάοτίηρ : Κιπὰ (}9 Υ.) 18 ἴοο 
Τοδιγϊοιοὰ ἴον 21, ουθῃ ἐξ τπιοάϊβεά ἰηΐο 8 δβαῦ- 
δἰδηϊϊνο: Κίηάποθα (ΗΖ χ), δἰ βουρῃ ἐμ ῖθ 18 
ὭὭΟΓΘ δ} {8 Ὁ]9 ὑμΔη (ἢ 6 Ὠοϊΐοη ΟΧΡΓΟΒθθα ὈΥ ἰῃ9 
δἰ πιρ}6 δαὐοοινο (Βερί., Οαἰν: ἢ). ΤῸ θχρίϑπῃα- 
ἰοα : ἰμ6 ἰγὰθ ΒΑΡΡίπ988 δηὰ ροοὰ (ϑιῖθν), ἴ8 
ἴῃ 80 ἔδν σοῦγϑοί 88 ἰὺ γαὶ805 6 δοηοορίίοη δῦουθ 
νι: 1818] τοϑίγίοἰΐοι ἰο {19 ΒΡ ΘΓ οὗ (16 ΡΌΓΟΙΥ 
δἰ ἶ6 81, το ἢ 18 6190 δ ΓΘ ὈΪΥ δοσοιαρ] ἰϑπ δὰ ἴῃ 
[αι μον 5 ἔγοον ἰγϑηῃϑ᾽δίΐοη : που 6658 [δτδ9] 
888 αοἀ δ8 Ηἷβ σοπβοϊδιϊο. [ἰ ἰπϊγοάμοθβ, ον - 
ἜΥαΡ, ἰοἰο ἐπ 6 πϑυίΐϊον ἃ ἀοδηϊίοηθ685 ψὨϊοὴ ἰ8 ἴοο 
οοπογοίθ. 76 ϑββοηιί)] (μβουριῦ 18 ποί διδοοιϑά 
“ΠΡ ἼΣ ἷ8 ἰδίκοπ δανογβαιϊ νοὶ γεγοὶ, Ὀθυοσ  Βο1688 
(πιοοὶ οὗἨ {πὸ δηοΐθηΐ ἐγδηβίδίουβ δηὰ ΤΌΠΟ Κ) ; 
οΥ ΔΕ τοδί νου ξεύθϑ, βυστον (Κὔδιίον, θὸ Ῥοίίο, 
Ηυρ[ο]4, Ὠ6]1{286}} ; ΟΥ τοϑί γι σι ν9᾽ ΥΞ Ωγ, πο- 
ἰδίης δαὶ (αιοβὲ οὗ 89 τηοάθρη ὀχροβίίοτβ). Βαί 
(80 δρΡΙΪσδίΐοη οὗ (6 ““ΟὨΪΥ ᾽ 1Ἃο ϑγϑδοὶ (ΑΌθῃ 
ΒετΑ) 18 στοῦ. [Ἀπ δἱ]εσδίίοη μ85 Ὁθθὴ Ὀαβοὰ 
ὉΥ ΠΙΔΏΥ ὕροὴ ϑυιοἢ ραϑθαρο8 88 ΡΒ. ἰχχὶϊὶ. 1 δπὰ 
ΗδὉ. ἱ. 18 (πβογϑ δε Π 6} 1280} ἰπδὺ ἐμ9 ΟἹὰ 
Τεείαπιοπὶ τρί γ8 6 Γὸ ἰὼ ἐμ9 Πα ὶί οὗἨ ἀοϑβονὶ Ὁ- 
ἰος Ιδγϑο], αϑ ἃ παίΐξοπ, 85 τἰ χζθοῦβ, δὰ ἰδ 
Βοδίβοη 89 δ πΏΘσβ. ΕῸΣ ἰμ9 ἀἰἱβρτγοοῦ οἵ ἰδὲα 
ἜμδΡ 9 δ06 ἴῃ ἴδ Αρροπάϊχ ἰο Ηδηρδίοη ΟΣ Β 
ΟοιοωΣ. οἢ ἰμ6 Ῥθδὶτ)δβ, ἰδ ἐξϑαίΐϊδο οὐ ἰδ 2)06- 
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ἐγὶπα 07 δίπ, 88 Δρρϑατίῃς ἰπ 186 ῬΒΔΊΠΏ8.---ὦ, Β. Μ.} 
γεν. 4. ὯὸῪο τοϑὰ, νὶῖϊν Ἐνναϊὰ δηὰ αἱ (89 

Τοοθηύ ΘΧΡΟΒίίΟΙ 8 οχοθρὶ ϑιίΐοσ, Ηθῃ ρδίοηθοΥς 

δη Ηυρζοϊὰ, ΩΠ 5, δηα ἐπογοίογο αἰδοῖ [89 
ἔοτπαον ψοτὰ ἰο ἐ86 ἢγϑί ρατὶ οὗἉ ἐῃθ γσϑῦβϑ, διὰ 
1119 Ἰαἰίον ἐσ {μὸ βοοοῃά. ἘὸῸν ἐμὶδβ 8] χ}νὲ ἤδη ρθ 

οἴ ὈΠῚ δογαὰβ α βϑῆβθ ὙΠΟ 8 βαϊ8 Ὁ]0 
ἱβγουρπουῖ; τι ῖ]9 86 γοοοϊνοα χϑδάϊηρ ποι]ὰ 
Πλθ8ἢ : ἰΒΘΥ͂ ΠΑΥ͂Θ ΠΟ [ΟΥΙΩΘΩΐΒ ἰῃ αἀγίηρς (ϑ6ρί., 
Κιπιομῖ), πο ἄοο8 ποὶ ἀρτγθο Ὑἱἢ τοῦ. 18 ἢ, 
Ακαΐη, ἀΠΠ συ  ἶθ68 ἰΠδὖὺ σα Βοδυο ον 6 δβοὺ αϑἰἂθ 
ΔΥῸ ἰηγοϊνθὰ ἱπ ΔΗΥ͂ οὗἩ (μ9 ἔθ] ον [ΣΆ }5]8- 
(Ἰοῆϑ: (ΠῸΥ ΠΔΥ͂Θ πὸ ἰογαθηΐβ ὙΠῊ Γοζασγὰ ἰοὸ 
ἀθϑαίμ, ἐμαὶ 18, Ωὸ ἤἴϑαν οὗ ἀδαίῃ (Ταύρυ, ϑγιὰ- 
τΔΟὮ 8, ὑπ 9 οΟάοΥ ΒΑΌΡΙΏ8); ΟΥ: [Π6Υ αῦο ὯΟῸ 
Βιυδονίηρ8 οδυϑίηρ ἀοδίἢ, ἀἰβθα808, δηὰ 6 11} 
ἰηβνα 68 (ΚιμλοΙ!, Οσαϊνίη, ΗΠ ΘηρϑίοηογΩ) ; οὗ: 
ΠΟΥ ΔΘ Ὧ0 ἰοττθη 8 ἀη{1} ὑπαὶ ἀθδι (8δακὶ, 
διίον, Ηυρίε]α).---ΤῊ09 οχρίδπαίΐοη. “Ρδιηοὶ ἢ 

ἴον ἴμο ποτὰ ἴ3) 5, Β88 δοΐῃθ πγουχὰ {ἢ 9 τπιϑά τὰ 
οὗ {6 Αγδυϊσϑ. Το νογὰ ͵ἰβ 8180 ἰδιζθὴ ὈΥ͂ Βοιηθ 
(Κἰπποιιὶ, ΟαἸνίη, ΗΠ θηρδὶ., Η αρίο]ἃ}) ἰπ 118. υϑ8] 
δἰ αἰ βοαιϊοα, “ῬΟΥ͂ΘΥ, δίγοηγίῃ." ΒΥ (9 
ΟΙάον ἰγϑῃβἸδίοσβ (ὐγταδομυ8, [888ω}} 1 18 Θο;- 

[ουηάοά ντἱϊῃ ὈΪΗΝ, ἰο Ὑὶοῖ ἰ8 ἰο Ὀ6 ἰγασοᾶά ἐδ 6 

ΘΕΓΟΠΘΟΌΒ ἰγδηϑ᾽δίΐοη : ΒίγοΩ 88 8 Ῥδ]169 ([.Ὁ- 
{80γ). [110 δυϊμοτ᾽β ἰγϑηβὶαιΐοα νγουἹὰ ὃο: 
Εδν (Π6Υ πανθ 20 ἰογηηθηΐ: (6 Ρϑυ ποῖ (δοανψ) 
8 γἱοτοῦβ δηὰ ν700]}}- [δα (4οτ).---ἰὖὸ]. Ε.. Μ.] 

ον, 6. Ιὸ ἰθ8 ποὺ δουπάδηὺ ἔμχ]η 688 ((ἐ οἷον, 
7. Η. ΜΙοἢ 6118, θη ρβι.}) [δὲ 18 ἀοβογι Ὀεα ; 8ι1}} 
1688 5 0 (89 ἀΔ|}}Υ παρὶϊ οὔ 116 (ΚἸπι6 1), Ὀαΐ δὴ 
᾿οϑἰοηίαιίουϑ δὰ γαϊη- ογτίουβ ὀχ ἰ Ὀϊοη. [186 
ορὶ που οὗ Ηθϑηρδίθοῦοτ 888 ὈθΘὴ ᾿ΟΥΘ πι}8- 
Βίαϊθα. Ηθ δρῴύϑεθ ΥΘΥῪ ὩΟΑΥΪ ὙΠ Ὁγ. Μο]] 
δἰ πιθοῦ, Ηδ βαγ8: “110 γϑάβοῦ πψῃὶοι θα ἐδ 9 
Ῥβα)πιῖϑὲ ἰο δρϑδῖκ οἵ ὑγὶἀθ 8ἃ8 8 ποῖ οτῃδθηΐ 
οὔ ὑπὸ νι οϊζοά, ἔοῦ ἔθ ῬΌΓΡΟΘΘ οὗ οχργοβϑίης 
189 ἱπουχοϊ {μαὺ (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ὙΔΟἾ Ὀθ8οὶ νεῖ ἢ} 1ἰ, 
ἴ85 ἴῃ 8}} ργοῦ Δ ὈΪ]ΠΔἰν [16 ἴΔού ὑπαὶ 0 τγὰ8 ἰΠοὶτ 
ΤΠΒΔΏΠΕΟΡ οὐἨ σαΥΥΥΪηΩ (Ποῖ ΠΟΟΚ (δαὶ ΟὨ ΘΙ͂Υ 6χ- 
εἰοιοὰ τον ῥγιά6.᾽" Ηθ γτϑίθυβ ἴὸ 58. 11}. 16; 
Φοῦ χν. 20.--. Ε, Μ.] 

Ὑεσ. 7. Μδὴγ βίμοθ βϑ'σΒΠΌΣΤΟΡ τοδα Ἰ22}}ν 

ἰηϑίοβὰ οὗὨ 2)", Ὀαϑίηρ (18 ἀροηῦ ἐμ ϑερίαδ-: 

εἰαί, ἰὰὸ β'ιγτίαο γοτγβίοη, δηὰ Ζϑοϊι. νυ. 6; ἢοϑβ. 
χ. 0. Τὸ οδηΐης ἰμθη τψου]ὰ Ὁ: ὑμοὶν Ὁυϊάθ 
ΘΟΙ688 ἤοτιϊι ΟΥ Ῥτοσθοβ ἔγσοιῃ μοῖρ ἔδί. Τοῦ 
ἴαὶ ἰπθὴ ΤΟρτγοϑοηίθ οἰΐδοῦ: μοῖρ δυθησο 
(βομβυτσον, Ῥοράονϊοῖἢ), οὐ Ὀοίίοτ, 88 ἰῃ 5. 
ΧΥΪ,. 10: ὑπο ῖὶν ζγοβϑ, ᾿πβοη 81 Ὁ]6 δαγί, {Π6ν 8δοαΪ 
ΒΙΠΘΑΓΟα, α81} 6 Γ6, ἢ} στοα80 (ΗϊιΣὶρ, ΒοιΙσ ΟΣ, 
ΟἸδδυβϑοη, Ημυρίο]ά, 6} 11286}}. Οοπιρ. Μαῖίὶ. 
χυ. 180. Το Το! ονίης Π4]7 οὗ {Π9 γοσβθ ἀο68 
ποὺ τηϑϑῇ ὑπαὶ ΠΟΥ ΓΘ ἰΓΒΏΘΡΥΘΒΒΟΤΒ, ἐ. 6. ἰπηρὶ- 
οὔβ ἰῃ ὑμοὶν ἐπουκχμίδ (ον δηὰ οὐ γ8). ΝῸΡ 
ἀοο8 1 Ἰηθϑὴ ἰμδαὶ ἱμοὶνγ βύυσοθθϑ 8|ΓΡΆ53565 8] 
ιποὶν οχροοίδιίοηϑ (18ϑδκὶ, ΚΙπισιϊ, Ολ] τ π), οΥ 
δΧχοοοαβ 411] Βαπηδὴ ρτγοσοάθηϊ (ΒΑΌΌΙΪΠ8 οἰἰθὰ ἴῃ 
(δ νη). Βαυΐύ [πΠ6 πιοδηΐϊης 8, ἐμαὶ ἰὴ 9 ἱπιαρὶπᾶ- 
ἐϊοηδ οἵ ἐποὶν μϑατίβ, ἰὴ 6 {11 οη9 οὗἨὨ ἰποὶγ υἢ- 
Ὀουηάοα 5ο᾽-οδίθοτα (6}1{236}}}, ᾶνο σουθαϊ θα 
{μοηγβεῖνοϑ. ΥὙοῦ ἰΐ ἀοθ8 ποῖ ΣΡ Υ ἰμαὺ {118 15 
ἄοπο ἱβτουρσὰ ἰδ 6 πιοάΐατα οὗ ἰπ 6 6ὁγ68 (ΟἸ γιοῦ), 
ΟΥ̓ {Π6 τηουτἢι, ἴῃ δ᾽ βίου ἰο {86 ϑυασοθθαϊης Υϑγ89 
(θ 6} 1286}, ναὶ νου 8 τοῦτο Ῥγϑοίϑο ἰηαϊ- 
οδιΐοῃ δηὰ πιϊμβουῦ ΔῺΥ γοδίσιϊοίϊοι, ὈΥ Ῥαδδίηῃρ 
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ἥτοπι ἱππνανγὰ ἔροϊΐηρς ἰο ουννατὰ οχργοβϑβίοῃ. 
[186 οὀχρ]δηαίίοη οὗ (μ9 οἴϑαϑθ 6 γ0 κι 9 ΒΘΘΠῚΒ 
[86 πχοϑῦ παίι ταὶ. ΑἸοχϑη θυ ΡΓΟίοτΒ (05, 88 8180 
ἂο Ῥογονῆθ διὰ ἥογάϑυοντίῃ. Εδυβϑοὶ Ὀγ θυ Β 
(86 ἰγδαϑἸδιίοη : ἰΠ6Υ Ῥ8485 ΟΥ̓́Θ᾽ (θχοθθὰ) (86 
᾿πιααίηδιϊοηβ οὗ ἐμ οἷν Βοαγίβ, ὑπ 8 ἀρτγθοίηρ πὶ 
Ε. γ.--. Ε. Μ.] 
[Το ἦτϑι οἴαιδϑε οὗ γ6Υ. 8 8 γοπάθγϑᾶ ἴῃ (δ0 

Ἐπρ 8} γογϑίου : ὑπ0Ὺ ἀγὸ οογγυρί. Τμΐ8 σϑ- 
ἀονίηρ οἵἉ 3}Ρ᾽13) οσσὰγβ ἴῃ 811 ἐννιὸ δποίθης του βΊ 009 

Θχοθρὶ (0890 οὗ ϑ'γηιπασῦυδ (καταμωκώμενοι) δηὰ 
Φογοῦιθ (γγίογπί), Μ ]ο ἢ Δτ0 ὑπαἀου ΘΑ] Υ̓ Θοτ- 
τοοῖ, δη4 τυνῖϊϊ ἢ ποῖ τοδὶ οὗ (ἢ πιοάογῃ ἰγϑη8- 
Ἰδίογϑ ἄρῦγθθ. 
ΤΏ οἷά γοηάογίηρ ᾿Ὰ8 δϑϑυτηθά ἃ γοτῦ, οοσηδίθ 

πὶιῃ 003, διὰ ἰδῖθα ἐπ γϑῃβι εἰ Υ Ὁ : (0 πλοῦ, τὰς 

ἄονη, 9 οογγωρί. Οἰοἶον, ΒΟΎΘΥΘΡ, κῖνγοθ ἰξ (δ9 
διαί 8686, ἰ0 σδι180 (0 πιοῖὶί, ἐ, 6., οἰ ΘΓ ὉΥ͂ 
(Ποῖ ορργρϑβίοῃῆ. Εδυϑβϑβοὺ δάοοθ ἰὰ ἔανον οὗ 
(18 (6 ΟΟσΌΓΤΘΙΘΘ οὗ “ὁ ΟΡργδβϑίοπ ᾿ ἰὼ ἐπὸ ποχί 
οἶδιιϑθ, δῃά δ᾽ ηΚ8 ἰδὲ {ΠἸΘΓΘ ΤΥ ὯΘ 8 Ρ818]]6]- 
ἴϑια. Βαυὶ ἰπ (πὸ τβι ρ͵δοθ, 1 ἃ ραν 116} 18πὶ 15 ἀ6- 
βἰγοά ἴ0 ἰβ δβογἀ δὰ ἴὰ [89 ““ Βρθακίηκ,᾽ πο ἴῃ 
ἕλοι 15 ἰΠ 6 8) 6οὺ οὗ [ῆ6 τδο]9 γοσβοὸ. Τθθη, 88 
ἰο {89 ἰγὰθ πιοδΐηρ οὗ ἰδ πογὰ, (16 οοζηῃηδίθ ἰδ - 
υλροθ 8061 ἴ0 86.160 ἰὴ αυθϑίΐοπ, 88 ἰδ Θ0Υ- 
τοβροηάϊης ψογὰϑ 'π Αγαῦΐο, ϑιυγῖδο, διὰ Οη]- 
ἀ690 (ἰπ (0 ὑνο Ἰδιῖον, ἢ 8 οαμϑαίἑοε γότπι 
Ἰ|Κὸ {16 Ηοῦγοιν) Βαανα ἰδ6 τηϑϑηϊηρείο ἀοτὶαο, 
ἰο τῶοοῖ. Τδο ἰσὰθ γοηάονίης ἴμθη Β0618 [0 Ὀ6: 
(ΒΟΥ Μ}}} βοοῦς,--“, Ε. Μ.] 

γεν. 9. Τὸ βυ )οοὶ οὗ (18 γοῦβ89 18 ῬγΟΌΔΟΌΪΝ, 
ποὺ ὈΪΆΒΡΠΘηλΪ65 δραϊπδί Βοδύθη, ἱ 4., δξδίηδι 
αοὐ (Τάγραηι, ἰϑδακὶ, ἀοἷον, 61 1 ἰΣϑο, το τϑ- 
ἴοσβ ἴο Ψυ.49 16) δπὰ οΥ᾽] δρϑακίης οὐ θαγί δπά 
ἱπβγουσὶ (6 σοιηΓΥ (ΑΌδπ Εζτα, αοίον, . Η. 
ΔΠομ86118). Βα (0 ἀοβογὶρίϊοα οὗ ὑμποῖὶν 
Βρϑαϊκίηρσ ἄστη ἴσοι οὐ ἱρὶ (τ 6 Ὁ. 8), 88 ὑπουρὶ 
{ΠΟΥ Βα δϑοοπαρα ἰηΐίο δβθανθη (18. χῖὶν. 18), 
16} 18. τπιδη  Γοβίθα ἴῃ ΔΥτορηλπὶ 86] [-ϑϑυτηρίΐοη, 
18 ἤθγο σοηιἰπυ6ἃ. Το ἰοησοθ (118 ΡΡΘΔΥΒ 89 
(86 ἀπγο Υ ον], το] της τὶῖῖ} ονουγι ῖηρ, 088. 
1]. 8, ([αϊπον, Οδ]νη). 

᾿ς ον, 10, “ὙΒογοῖογο᾽᾽" Τοΐοτθ ἰῸ ἐπθ80 ἔτο 
ὁδι808, 116 ῬΓΟΒΡΟΣΙΟΥ δα ἰδ6 δοηάιυοί οὗὨ ἰμθ 
τίοκοά, τῆ ο80 χα Ρ]9 ἀΥΒ 5 ΟΥ̓ΘΡ (0 ὑπ οὶ" ῬΔΓΙΥ͂ 
{8080 Μγλὺ ΤΩΛΔΥ͂ ὈῸ σα] δὰ ἴῃ ΙΟΤῸ 80η865 δ λῃ 
089, ““Ηἰ5 ρΡ600}]16,᾽ δπὰ οδιι868 βοτὰ ἰο δροβίδαι ζθ 

ἴτοῦι αοά. Τὸ τοσοϊγθά τοδάΐπρ 2.9) που]ὰ 
εἶνα 86 τοπάοτίηρ: 86 οϑυϑεβ (0 ἰιτη, δηᾶ 
“3. (τοῖος, (μ9 Βα ίηβ, πὰ δ]πιοδὶ 8}1} {86 

δχροβίίογβϑ) του ϊὰ πιθϑῃ: Β6 ἐᾳγη8, 8.0. ἣΦ)}" (4}} 
μ6 Οαἰο68) ννοαϊὰ πιοδῃ: Ηΐβ ρϑορὶο, δηὰ 3» 

(8ορι., 7. Ὁ. Μίοβδο]θ, θ δ. 6): ΜΥ ρϑορὶϑθ. Βαυί 
(8.686 γαγίδίϊ οη8 δδοοί (1: 6 Β6η86 Ὀαϊ 815 01Υ, δὰ 
δ1Θ ἰο Ὀ0 οχρίηἰποὰ ῬΔΓΟΥ ἤγοπι (ἢ 6 πδῖιτϑὶ 60}- 
ἤουπάϊηρ οὗ } δηὰ ", δῃὰ ῬΔΓΕΥ ἤγοπι ἴμ6 αἰϊοταρί 
ἰο ἀγοϊά, οὐ ἴο ὀχ ρ᾽ δίῃ 88 ἰῃ ον} ἴα Υ,, (ἢ 9 ὑΠΟΧ- 
Ροοϊοὰ ἰαϊτοάἀυοίϊοα δηα ἰιαπηθάϊαὶθ ἀϊδαρρθαὰν- 
806 οἵδ Βἰηρύϊαν βυ ͵ οοῦ ἱπδίοδαὰ οὗ ἰῃ 9 υ8υδ] 
Ῥίυγα]. Τὸ τοῖον (89 βυβῆχ ἰο αοἀ (Οαϊνίη, Βο- 
ΒΟ! Θἰἰον, ϑιΐον, ΜδυΓγοτ) 18 ποί 5.186 α Ὁγ [86 
σοῃίαχί. 3111} {π|8 αἰϊοιιρῦ αὖ δ οσχρ]δηδίοπ 
ΤΔΔΥ Βυροϑί [ὁ υ8 ἐμαὶ [Π6 τοπάονίηρ : (18, ΟΥ) : 
{μποῖν γα Ὀ0]9 (Κα 6 Ὁ δπα οἱ 68) 8 ἴοο χοβίτϊ οἰ θα 
δια ἀοο5 ποΐ ἄργοθ ὙΓῤῪῚῚ τον. 18, δῃὰ (μὲ ἱξ 15 
γϑίδοΣ (ἢ 6 Γι} 1} 1688 Ζεγαοίἐ 68 το ΔΓΘ ΒρΡΟΚΘἢ οἵ; 
(δαὶ, ἱμογοίογο, Ὀοίΐ. ῥαγίϊοδ, {89 βοάποογβ δπὰ 

{μι δοάποσοά, [6 πὶοκοά δὰ ἐπ οἷν δῆ κοτγβτοι (Ρκ. 
Σ. 4: χὶν. 1: χχσχυΐ. 2. χἰΐχ. 14: 18. χὶνὶ. 12) 
᾿ιδὰ οοπδιϊαὐθὰ ὁπ δηιϊ ὑἰμ6 βϑιηθ ρμεορίε, Ὀθίοτα 
ΤῊ μδὰ Ὀδηάοαὰ ἰομχοῖμος ἰο ἔοσπι (88 παι ιὶ- 
ἰμχα6. 
Το τηοδηΐης οὗὨ ἰδ βδοοοῃὰ οἴδιϑο οὗ (6 Τ6 γ86, 

ΒΟΤΘΥ͂ΘΥ, ἀο68 πού τη (δαὶ {μ0γ ται ἴο δθῖι 
ἴὰ Ἰατρξο πυϊη θα γβ, οοαιρατίης ἰμοπὶ ὁ ἰμ6 τυη- 
ἷηρ οὗ ναῖον (Πὰ{Π 6} οὐ (δα {ΠΟΥ͂ ΔΛΘ ΔὈδου θά 
ὉΥ {πο ἴῃ ἰδῦρθ πυπιῦοτ (8.68). ΝῸΡ πιιϑὶ 
ψ6 ἰγϑῃβὶαίθ: [{{|}} υγαίϑν (ἑ. 6., δὴ οὐοτγῆον, 88 8 
ἔρυτο οὗ δθῃϑι:81 ργοβρογὶγ) 8 ἑουηα ἴος (Π6πὶ 
({πΠ6 δποϊθηὺ ἰγδβίδιουβ, ΘΟ οἷογ, δηὰ οἱθ 6 γ8). ΕῸΓΣ 
Χ 3) ἀοθ8 ηοὺ οοιῃθ ἔγουι δὲν ἰοὸ Βηά, αὶ ἔτοπι 

ΤΥ9 ἰο ἀταίη, ῥ8. ἰχχυ. 9; ἴ5. 1᾿. 19, Βσϑῖ. 
χχὶϊ!. 84, Βαὶ 1{ ἀο68 ποί τοῖον ἴο ἃ σὰ οὔ ἰϑδγϑ8 
οὕ ἃ Οὔρ οὗ βογγον, 58. ἰχχχ. 6 (Κι πο), τ σα 
[48 τηϑὰθ ἰδ 6 ρίουϑ πὐΐδιι ῃ7ὰ}. θαϊ το (86 φαροτ- 
6898 ΜΓ τ ἰοἢ {ΠΑΥ̓͂ ΘἰΓΠΒ6Υ ζΎλθρ δὶ βσοοβϑ δηὰ 
ἰϊ8 θη ογιπθηίβ (Ηδηρϑῖ., Ηρ 614), οὐ σαίοἢ δὲ 
(86 πη χὶταϑ οὗ (Π6 πη ροάγ, ({0Ὁ χν. 16) (που δ 
δηά πογὰ8 οὗ ἀϊδοοπίοηϊ ΠΑ βαρ Β6᾽ τ σϑοι, Ηἰ- 
25). [70 ἰγδηπβίαἰΐοη οὗ ([ὸ δυί μοῦ, ἰμογοῖΐοτε, 
ἴθ: ἘΠΟΓΘίοτΘ [18 Ρθορὶα ἰαστ Ηἰν ον, δὰ δῖον 
ἴὰ δυυπάδηοθ ἰβ ἀταϊηοὰ ὈΥ ἰβοῶ. ΓΒ τἢἷ8 .. 
Ῥοόγονγηθ δι δα δἰ 4}}}7 ἀργθθθ. ΑἸοχϑηοσ ῥγο- 
ἔετβ ἰο σοίϑδιη (89 σδιυδαιίνο σοϑδαϊης, δπὰ (69 
89 ΘΡ ἰο τθϑὴ ἀγαυσμίβ οὐὁἨ Ὀϊι ΘΓ ο88. Ηθ 
τοηᾶοτϑ: ΤΒΟΓΘΙΌΣΘ 86 Ὀγΐηρβ Ὀδοὶς πὶβ ῥῬϑορὶθ 
αἰ ΠπΠο Ὁ, δα τδίοτβ οὗ ΤῸ] Π658 δύο γυπς ουΐ ἴο 
(οΥ ἀγαϊπϑαά Ὁγ) ἰθπι. Τ}ιὶῖ8 ἢ6 οχρ]αἰμ8 (ἢ 5 : 
(οὰ 8ι}}} βυουϑ οὐ γϑαυΐγοβ Ηἰβ Ρ60ρ16 ἴο Βυ ΓΥΘΥ͂ 
186 μαϊηΐωῃϊ βρϑοΐδοϊθ, δῃὰ ἀγαΐηῃ ἰδ Ὀἰἱϊι ον 
ἀγδυσὰὶ ργοϑοηιθα Ὀγ ἰμ6 υπάϊδίυΣ Ὀ6 ἃ ρΓΟΒΡΟΥΙΥ 
οὔ τ᾽0 ννῖοϊτο. αὶ ἴῃ 81} (86 ὀχσρ᾽ δηδίϊοπβ Ὀδ8οα 
οἢ 9 οδυϑαίϊγο τοδάϊηρ [809 ψογὰβ πηδὲ ὃθ 
βιγαϊποὰ 'π ογάθν ἴἰο ροί ἃ πδίυσαϊ δπὰ δρργορσὶ- 
δῖ9 Β6η86.--ὡ΄ὐ, Ε. Μ.] ἍΝ 

ὕεγ9. 11-14. ΤῈ αυδδίϊου ἴῃ νοῦ. 11 18 ᾿γοῃϊοα], 
δη4 ἱποῖυά 68 18 οὕγη ἀθηΐδ), Φο0Ὁ χχὶϊ. 138. ΤῊΡΥ 
βτϑύ ἀθὴν αοὐ δ δου] Κπον]οάρο, δα ΤΒοὴ ἢ 9 
διιγὶΌυ 8 οὗ οπιπί βοΐ θη (1)6 11 {256}. [π| 86 δ:- 
ἰ6γ: ὈΘΒοΪά (8100) (ΒΟΥ ἄγαν αἰἱθηιίοη ἰο ἐπα 
ἈΡΡΑΓΟΘΒΓΥ͂ δ ηϊοδὺ ῥτοοῖβ οὗ ὑπ ἴσα ΟΥ 186 
ἀοπΐα!. ἦο ἃτὸ ποὶ, ΒογοΥοτ, οβρθοΐλ}]ν βίησῦο: 
86 ἀτίΐσ6]ο 18 δυϑοηΐ, ἰο ἐγδηϑίαίθ: οι οϊὰ 1 {μαοΥ 
δύο (86 ὑπροᾶϊν {(ὰΠ60)) ΤὨΐδ ποιὰ γαῖ μοτ 
Βαϊ, {86 Βιρροδίιϊοι ἰμαὺ ἰῃ γο. 12 (ἴα ροοι᾽ 5 σαϑ- 

βοοίίομθ Ὀορίη. ΩΝ 8 ἐπε ἰο Ὀ6 δοθῆ 85 

βααυϊναϊοηϊ ἰο ἐαζεα (( 6160) 8ἃ8 ἱῃὰ Φοῦ χυΐ!!. 21. 
Οοτρ. τῇ. 10; [58. Ἰνὶ. 11] ; δῃὰά (ἰο 0 υπάὰογβίοοι. 
88 ἀοβοῦι δῖης οἰ Υ (πο ἷ Σ᾽ ΠΟΤᾺ] σΒδγδοῖον (ΠὺΡ- 
7614} οὐ ὑμοὶν σοπαϊ(ΐοα Ὀοΐογο ργθβείθὰ (θη ς- 
ΒιθῃθοΥ). ΜΔΩΗΥ͂ ἀγχυπιοηΐβ ΒΥ δ δΔαἀάιορα ἔχε 
ΒΆΡΡοΤΙΙ οὗ (18 δϑβυιηρίίοη, θα ποπΘ6 σοργΥϊποΐῃ ῥ᾽. 
[18 ἀου δι] τΒΘΙΒΟΥ ἴῃ ΤΟΥ. 12 ὁ ὑπὸ βοουσὶ τ᾽ 
ΤοίοΓβ ἰο {116 ῥ᾽οδβδηὶ (ΗΠ υρΐο]4) δηὰ υπάϊδίατοεα 
(ΗἰιΣὶᾳ) εἰϊαδίϊου οὗὨ ἐπ δὰ ὴ0Ὸ ΔΡΡδυΟΜ ΪΥ 859 
ΔΙΥΘΥΘ ὈΓΟΘΡΟΓΟῸΒ ((16 τνοσγβίοηϑ δὰ ἐμ δὉ- 
ὈΪΠη5), ΟΥ (0 818 86π86 οὗ 10 88 Ὀεοΐης ἴγοο ἴγοῖη σα ΓΘ 
(Εννα]ά, θ61}1280}).--- ὙΠ νοτ. 13 σοραγο σον. 
χχ. 9: χχυνὶ. 6: πὶ νον. 14, ΖοὉ νἱὶ. 18. 

Τμὸ σογγοοῖ ἰηἰοτργοίδιϊου δηά παι] ΓΦ- 
Ἰο110η8 ΟΥ̓ γοῦ9. 12, 13, 11, αν ΌὈσδῃ ἰδ6 δι Ὁ- 
)εοί οὗ ναγίουβ οοῃϑϊίοιίης ορίΐομδ. Τ ογὸ ἢ - 
ῬΘΑΥΒ Ο ὉΘ ΠΟ ὨΘΟΘΒΒΙ(Υ [ῸΓ δϑϑαπιίηρ δαὶ {Π Ὸ τ 
ΛΘ ὈςζΓΟΓΔΏΘΟΒ οὗ βοπιο [τὰ ΡΔΓΙΥ, 8 81 Π ΤΊ} ἐς 
νἰσῃίοουϑ Δη. ΤῊΪΐβ Υἱ 0 Ὁ δϑϑίῃ5 ἴ0 δύ ὕδθ τ 
βυξαοθίοα ὈΥ (μ0 αἰ βου ιῖο8. ργοδεηίθὰ Ὁγ ἴΦ 
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ΔΡΡΊΓΘΏΓΥ ἤοτοοα σοπηθοίΐοη οὗἉ ἰδ 6 βοοίΐου ΜΠ} 
(16 6 868 ργεσοαϊηρ δηὰ (ο]] ονίης. Εἰπμον οὗ 
(86 οἴμβοῦ δηὰ τηοτθ σοϊηποῃ δβοίυἱοηϑ που ά 
παδοὶ (ἢ 6 ἀἰΒΠοα 168 ὈοίοΥ. Ὑο Υἱὸν ἩΒῖο6Ϊὶ Γ6- 
Κατάβ {π6890  ΥΒῸ8. 845 (0 [ὈΓΙΔΟΥ ΜγΟΓὰ 8. οὗ [86 
Ῥβαὶ πιϊϑὲ Εἰ πιϑ9] ἢ, 18 ᾿ηδἰ πἰδϊηο ὦ ὈὉγῪῚ Ηοαρϑίοη- 
Ὀεγζ, Ηυρίε]ὰ, δπά πιοϑί οὗ [9 ΒΕ: κα δ σοπιπιθῖ- 
ἰδίοστθ.0 118 ορ που β8601ι8 ἴ0 δύ ἰῃ [118 ἴαυον 
γον. 1δ, ἸΥ1 5614: 1 βου! ἁ δροδῖκς ἰδ 8, εἰς.᾽ 
δη (6 Ἔχοϊδηυχδιϊοη ἴῃ γόσγ. 12, ν ἰοῦ ψουϊὰ π8- 
γα} }γ ἰαϊγοάυοο Βαπο0}λ ἀἰθϑοουγθο, Βαῦ ἴδ 6 Ὀ6ϑ8ι 
ἰαιεγργοίαιου, ἴῃ ΠΑΥ̓ Τίον, 18 (αἱ ἰο ΜΒ ϊο Ὠγ. 
ΜΟΙ] χίνϑδ («15 βιῃοίίοη, 88 δἰβὸ ἀο Εν] δῃῃὰ θ9- 

“σοφοῖ, δηθὰ ἰοὸ νοῦ Ρογονηα ἰηοἰ 68. [0 ρυ 8 
[8686 ψογ 5 ἰηἴο {9 πιουϊἢ οὗἩ οὔ 80 8 8ρΡ08- 
ἰΔιϊἰσοὰ, βοϊοσίοἃ 48 ἃ τοργοϑοῃίαιίυο οὗ 056 ἯὮΟ 
δρελὶς ἰὴ τοῦ. 11. Το 'νογὰϑ ϑηιρὶογοὰ ἰπ τοῦ., 
15, γβογο (6 Ῥβδ]ηλ δι᾽ 8 τοοοίϊ οηϑ δοοογάϊ σὴν 
Ὀεσίη, ἂτὸ (9 Ὀ658ὲ δοσοιηιοὰ ἴον, Ηδ ψουϊὰ 
ὨΔΙΏΓΔΙΙΥ οοπίγηϑὺ ἰδ ροβὶ[ο ποὺ τὶ (Παὺ οὗ 
ἰ80 ἀγον οὐ δηἃ νοίουῃ ΒΠΏΘΥΒ, Ὀὰϊ νι (Π 086 
πῇ. δὰ ὀχσροτγϊθποοα ἐθιηρίαἰϊοηϑ ᾿ἰἶχο 18, ἀπά 
δὰ βυσοσυτηδοά ἰο ἰΠθ. Α8 6 ᾿ἰβίθηϑ ἰο ἐμοῖσ 
πογὰβ ἴῃ τσ ἢ {ΠΟΥ͂ Ῥοϊαί ἴο 86 στονίηςξ ῥτοϑ- 
Ῥεγν οἴ (86 “" ψὶοίκοι,᾽) δηὰ γθ08}} ἱμοὶν οὐα 
ῬτΟΒ.1655 ᾿ΠΠΟΟΘΏσΘ ἴῃ [ὈΥΠ6Γ ἀΑγ8, τυ ΒΘ χαϊποα 
ἴον (πὶ ποίΐηρς θαΐ ψουπ 8 δηἀ βίγῖ ρΡ68, 6 8068 
(86 τ65.}}8 οὐ (19 ΨΟΥΥ͂ ἰθπιρίαϊϊοη ἰπαὺ δὰ 6η- 
ἰετοὰ ἀθορὶῪ ἱπίο 18 οὐνῃ δοιὰ]. Βιὶΐ νιδὺ 1 Ὠ6 
ΝΠΟΓΟ (0 Βροᾶῖς ἰῃ.5] 

Τῆς (]ονίης ἰγαηϑ᾽αἰΐοα οὗἩὨ γτοσβ. 10-1δ ν}}} 
(85 ἔοτῃι ἃ δοῃϑίϑίθηϊ τ θο]6: 

ΤΒοροίοτο ἢ 8 ρ60ρ]6 ἑᾳτα δ (ἢ 6Γ. 
Απὰ ἡρεαυός οὗ δουπάλῃοθ δγθ ἀγυηῖς ἄθορ ὈΥ 

(6. ἃ 

Απὰ {0 ΒΑΥ͂ : ον ἰα5 αοὐ Κηοπη ἴἰ 
Αμὰ 18 ἰΒϑγὸ Κπον]θάχο ἰῃ ἐμ Μοϑὶ Ηρ ἢ 
866: (6890 ΒΓ6 [86 “ ψὶοϊκοῦ 1" 
Αμπὰ, δἰ (οἷν 6880 ΓΌΣΘΥ͂ΟΡ, ὑΠΟΥ͂ ΒΔ ΥΘ ἱηογοαβοὰ 

ιμεἷν ψϑϑῖὶῃ. 

(0 πο οὗ [Βϑῃλ 5ρ68Κ8). 
Ου]γν ἰπ νδΐη ἀἰά 1 ρυγὶ γ τὰν ᾿ϑατί. 
Απὰ ψ85}} ΤΥ δ η 48 ἴῃ ἰῃ πΠοσθΏσθ. 
ΑἼΔῚΙ ν88 Ὀδὶηρ 5πι {60 ΟΥ̓ΟΣῪ ἀΔΥ. 
Δπὰ ΟΥ̓ σαι Ἰϑοιπθηῦ (6816) ΘΥΘΕΥ͂ ΠΤ ΟΤἷη 

(Τὸ Ῥϑδ]ηλῖϑι). 
1Π1 αᾶὰ 5εἰά : Ϊ νι} αἰὐον δαοσὰ ποτά, 
Βεμο]ὰ 1 νου]ὰ παγο ἰγδηργεβϑθὰ δκαϊηβί ἰῃ 9 

ἴΆΤΑΙ]Υ ΟΥ̓ [ΒΥ σὨΣάγοη.---ἷ. ΕΒ. Μ.] 

Τὰς ἰγδηϑιεἴοη ἰο Π9 βγϑὶ ρογβοὴ 18 ἰο ὃ6 οχ- 
Ῥίδίηοὰ ὈΥ ἴπ6 ἔκοὺ ἰμαὶ ἱπαϊν ἀνα] δ ] 58. δπὰ 
τράμνει ἜΧρΡΟΥΪΘηΟΟΘ ΔΓΘῸ ΠΟΥ ἰο δ ργοβθηϊο. 
Τὸ ρῥῖδοθ ἔμι680 νγογὰβ ἴῃ {π6 τηοι ἢ οὗἉ ὑπὸ Ῥβαϊτα- 
ἰδὶ που]ὰ οἵ δρτϑο ψὶῈ ΟἿΓ ΘΧρΙ απαϊΐίοῃ ΟΥ ΥοΓ. 
1δ, [πὸ ψοΓ6, ΒοΤονοΡ, ἰ0 δοηδί 6 γ᾽ ἰθῖὰ 85 
Β15 ΘΑΥΠ ΟΡ ἰΟΥΘΏ6658, δηὰ ἰγϑηδὶαἰθ γον. 1δ᾽: 1 
Ιδεϊὰ, “1 τι ]}} σου ρ, ΠΟΥ οἴϊοθη, Ὀδποϊὰ 1 
δείταγοὰ {π6 ΠΥ οὗἉ ἐγ ΘὨΙ]άτοα,᾽ ἐμ6 Ῥβα]τ- 
Ἰδὶ που]ὰ ἔμοῖι δάπιϊς {μὸ δοπιηιίϑαίοη οὗἩ ἀοο 5 
Ὑ ΝΟ 50 ἴατ Ὀογομὰ νηδὲ ἢθ μα σοηϊοββοὰ ἴῃ 
ον. 2. ἢο γδίμογ ἀθοΐδυθϑ νιδὶ ἸντουἹὰ ὨΔρρϑη 
ἱζ δὲ ψὸγο [0 τηϑῖθ ἐμ 6 Ἰαηρσύαρο οὗ [8086 πο δὰ 
δεθα ταϊδιοὰ ἷ8 οση. 123 οἴϑθυγβοσθ θα }}ν 
δααἰνα]ϑηί ἰο ““ 85,᾽" 18 ΒΘΓΘ ἰδοῦ πιοβὲ δὶ ΠΡ ῚῪ 
85 ΟὟΥ ΔαΥ Ὁ ““50,᾽" (πιοϑὶ οὗ [86 γψογβίοῃβ δηά 
ἸΓΑΠδἰλίοτα, σοπρ. αθϑοηίαϑ, ἡἰοννεύρη Απὰ 
ἯΕ δΓ6 ποὶ ΟὈΪ σα ἰο οβδηρο 9 γτοδάϊηρ ἰωΐο 

19 (θά1896); οὐ ἴῃ ογάου ἐο οὐϊκίΐῃ ἐμ 86Π86: 
δίομὲ ἐ{ὲ (ϑγτίαο γουγβίοη, Τα υχιαι), ἰο δϑϑατηθ 

τὺ ὯΣ7 (Βοιίοἢ 6.) ον τὴς (ΟἸβ δυβθη) δι88 
ῬοΒΒΙὈΙΥ Γ4]16η οἱ, δη ΒΑΡΡΙΥ ἴτε (ΑΌθη τα, 
[88.81}; οτ ἴο Ροΐαϊ 29 (ἀοίον, Βοβθαπλ} 116}; 

ον ἀϊϑτοβαγάϊηρ {80 λοσθηίβ ἰὼ δῆποσχ ἱπὸ 1) 
σὰ ΓΟ] δηὰ τοδὰ [127 123, δίοωξ εἶα, 86. 

σεγύα (ϑαιλαάϊδθ, ἀθ ὈὨΐου, Ὀυὐδοτϊοΐη, Ενν8]4). 
Ἐ89 ξϑοπϑσδῖίου οἵ [ΒΥ ΟὨἱἄσθῃ (τον. 168) 

8 θτὸ [6 1016 ὈΟΑΥ οὗ (ἰο86 ἴῃ ψίνοπὶ (λ 6 Τ6- 
Ἰδιίου οὗἁ βοηϑὶρ, τὶο αοα ἢ885 δοπϑίϊ( αἰ 6 Ὀ6- 
νψοθη ΗἸ πι861]7 δη4 ἰβγϑοὶ, Ββηαὰ Ὀθθ βρί τἰἐ8}}}7 
ΓΘ] ζοα,--ῖμο ἔσθ ἔἈ τα] γ (8. χὶν. δ) τ1π6 [8γ86] 
οὗ ἀοἀ (νον. 1) (9 παῖῃηθ οὗ ἃ ἀἰδβιϊποὶ ο1858, 89 
ἴῃ Ποαιϊ., χίν. 1; Ηοϑβ. ἰδ. 1 (θ6}1{286}}}. : 
γεν. 17, ΤΏο δαογεα ἰπλίηρα οὔ αοα δἃγτὸ δοὶ | 

αοὐ᾽ 8 νἱχιίθουϑ ρἰδηὴ8 δηὰ ᾿ἰοδάϊη ζϑ, ποὺ {Π0 86. 
ογοίβ οὗ ἢ18 ρονθσγπιμθηί οὗ ἴμὸ νου] ((ἰοϑοηΐα8, 
θ6 ἥοιίο, ΟἸδδυβθη, Μδυτον, Ενα]ὰ, Ηἰϊσί α) ; 
ποῦ αοὐ β γεἱζμίοουϑ ἀ6648, ΡΒ. ᾿χχυῖὶϊ. 14, Ὀαὶ [ἢ 6 
λοὶψ »ίασεδ, ΆΘΥΘ Ηθ ἀνν6}}8 δΔηα τη }|κ68 Ηἰπλ891 ἢ 
Κηον, 8. ἰχυὶ. 86, Βαι ἰ.656 δ6τὸ ποὶ ἀεαυεῆ, 
88 ἰῃ6 θηὰ 8δηὰ γχονασγὰ οὗ δαυίμὶυ ὑσὶ θυϊαιΐοι 
(Κιπιοιὶ, Βοισ 60) Ὀὰϊ ἐδ Τοαιρ]θ. [ὑ 18 ποῖ, 
ον οΥ ον, τἱ θυ α ἃ8 (9 Ρ]Δ66 οὗ (9 οΥδο16 {0 8}- 
Υἱ Π), ΟΥ 88 6 ρ͵]469 τ ΒΟτΘ 1] ηαἰΐοη δπὰ ἴῃ- 
διγιισϊΐοη ἅτ σοοοὶσϑα ἰπτουρὰ ἐμ 6 τηθάϊαπὶ οὗ 
αοἀ 8 ογάὰ, (μι 67}, ὉΥ πηθϑη8 οὗἉ 6 ἐθδοιϊηρ 
οὗ ργίοϑίβϑ δῃὰ ργοροί5 (Δ΄Όθη ΕΖγ8), ΟΥ ὍΥ ἸΏ 685 
ΟΥ̓ 1(8 ἰγρίοαϊ γεχζυϊδίϊοηδ δῃὰ βοσγυΐσοθ, (ϑι1 ον, [0]- 
Ἰονίης [Π6 οἷον Θχροβϑί[ 0Γ8), ΟΥ 88 ἃ μία οὗ ἀ6- 
γοϊϊου (Π6] 1280} τ θγθ [)}6 θατὺ ΘΗ ΘΥΒ ἰπῖο 
0 ργϑϑοποο οὗ θΟοά (Ηδηκϑι.) [ἰ ἰδ ῬΓΟΌΔΌΪ, 
Υἱονσοιὶ 88 (6 Βοδὺὶ οὗ (ἢ 6 Φυάρο ἀαπὰ ΒυΪογ οὗ 89 
τουϊα (ΡΒ. 11. δ; χί, 4; χίν. ἴ; χχ. 8, 7, εἰς.), ὁΘοη86- 
ΙΘΠΑΙΥ͂ 88 ἔμ οϑμῃίγαϊ ροΐηί ( »επείγαϊϊα) οὗ ἀοα 5 
ξονοσπηοηὺ (ΗΠ υρ[6]4}] ; ἔτοπι τ οὶ ἰαὲ ρογθτη- 
᾿ηϑηὺ σδ Ὀδ δοϑὶ βυγνογοί, δηὰ στ ογο (16 ΟὨΪΥ͂ 
δυι(ἰἰϑηιϊο ἱπονχδιϊοη Θοποογηΐηῃ β ̓ἰ8 ῬΓΟΌΪΘΙΙ 194 
ἰο 6 οδίαϊηοά. [Ιἰ 649 Ὀθθὴ βυρροβοὰ {μδὶ ὮΥ᾿ 
τηαγ κίηρ ὑπ οὶν ““ 6η4.,᾽ (6 Ῥοοί ΟΧΡΓΟ8568 8 ἰῃ- 
ἰδηἰοα ἰο 66} Ἰοοκίηρ ἔον 6 ονθηΐι) ἰοπιρογαῖ 
γαΐη οὗἩ (Βὸ αηροῦγ, δηὰ ἰμαὶ (18 Μ1}} ἴῃ 189 
τηοδηί(ἑ 16 Ὀ6 ΗἷΒ8 δοηϑοϊδίϊοα 80}} ἢ 9 88.}4}} Ρ6ῃ6- 
ἰγϑῖο ἰαίο ἰδ9 Ὀίνίηθ ταγϑίθγιοβ, 116 9 Ψ|]], 
ἴον [6 ργϑβθπὶ, δοῃιΐηθα 18 6 ύθῦθ πιθηία] ἰοἱ]. 
580 Κῦϑιον, Οἰϑῆδυβοη, δηὰ Βδιν (οη 06 οί(6). 
Βαϊ εν18 ἀοθ8Β ποὶ ἀργὸ τνἱΐῃ το γ8. 4 απὰ 12 ἵ. 
Ης 18 βροακίηρ οὗ 8 βρὶ ἰδὲ δἰϊθηιϊνθ οοηίθπι- 
ΡΪαιίοπ οὗ αοἀ᾽ ΒΒ λυιάαιουΐ (Ο(Ἰνὶη) ἴπ σΘοπηθοίϊοη 
ψ ἢἷ8 οηἰογίηρ ἰηῖο Ηἰ8 ΒΟΙΥ ρἷδοθ. ΤἈσουρὶὰ 
(εἶθ, ᾿ἰραὶ μ85 ΔΊγοδαυ [8}|16ὰ ἀροὰ ἰδ ΡΓΟΌΪΘΙΩ, 
ΜΒ ΪΘῚ ἷᾳ9. ἱη8010 0 ]9 ὉΥ͂ (16 υπδιἀθά ἸΔΟΥ͂ οὗὁὨ δυ- 
τδη ὑμβουρ, , 

γεν. 18. Ὑπὸ οοπδίγυοίΐίοη οὗὁἨ Σ᾽ σ1} ᾿ 

ΤΆΘ8}8 ΓΘΟΘΪΥ : ΤΒΟυ ρανοδὺ ἔμ οπὶ {π6ὶν Ροϑί(ἴοη 
ΟὨ ΒΙΪΡΡΘΟΥΥ͂ Ῥΐδοοϑ, ψίιιποις ποοαϊηςς ἴ0 ΒαΡΡ 
δῆ δασιβαίϊγο (7. Η. Μίομδοὶθ, Ηθηροίθη ὈΘΓΩ). 
[Η δ κδίθηθοτς ΒΑΓΪΥ Βα γ8 ὑπ αὺ δὴ δοσι δ} 6 19 
ἴο Ὧθ ΒΡΡΙΙ6α, Ηδ βαυϑ “(0 οὈὐοοὺ ἰἱβΒ ἰο Ὧθ 
(δ κθ ὕγοπι (δλε υεγὸ." ΑΒ] υπαοταίδηᾷ ἢἶἷπι, ᾿ν9 
ἸΏΘΔΩ5 ΡΥΘΟΙΒΟΙΥ ἰἢ6 8810 ἃ8 ΔίοΙἸ, ἰμὰν ἴη, 
ιἰαὶ ΔῸΣ Ἰρθδῃβ: (0 ἀρροϊπί α μοδι(οπ, 80 ἴδιαι 
[πὸ οὐἦοοῦ ἰ8 ἱποϊα θα ἴῃ [86 νογὉ.-ἀἶὐ. Β. Μ.] Τὸ 
απἀογβίδηά {80 ΒΙ ἸΡΡΘΤΥ Ρἷαοθ5 οὗὁἩ [πΠ6 Ὀἱοβϑίη 9 
(ΒΑ00.) νπΐοῦ Βαᾶτο τυϊηθὰ τἰθτὰ, ἰ8. Θὐσί ἡ ΠΥ 
[00 γαϑίγὶσιοὶ δηὰ βρϑοὶϊη]. Υδῖὶ {πὸ πη|οῦθ ἈΠ}|Π- 
βίοῃ ἴο μ6 γεχὲδ ψ πὶοῖ ἀυά .λ65 ρίησοι τὼ ἱδμοὶε 



410 ΤῊΞ ΤΗΙΒΡ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΓ ΜΒ. 

Ῥαίῃ (Ηυρί6]4) ΔΙΙονγβ (86 γοΐθυθῃησθ (9 {89 8ρ9 
οἶδ] οἰγοιτηϑίϑησοδ οὗ (ἢ 086 ἡΥ80 αν Ὀ66η νυϊηοά 
ΌΥ ῬΓΟΒΡΟΥΙΥ δά βιισοθϑ8 ἴῃ ΘΥΘΥΥ͂ ρυγϑυϊί, (ο 
41} ὑπάα!Ὁ ἰαῖο (6 Ὀδοκ-τουαπὰ. Τΐϊ8 που]Ἱὰ 
Ὀο δνοϊάρα ἱἴ πὸ οοιϊά ἰγδηβὶδίθ πὶϊ Ηἰσὶς : 
Του, ΌΥ δυιῖῆοθ, ΟΕΪῪ δοιιοϑὶ ΒΗΔΓΘΒ (ὍΣ ὑδμθπ), 
᾿Ἰπβιοδά οὗὨ “ἰο γυΐϊη8,᾽᾽ ψὸ σδῃ ἰγδηϑὶδίθ δοσογὰ- 
ἴῃς ἰο δηοίμον ἀονιγδίϊοη : ἰηΐο 118 ου5 (δά ογ- 
Ἰοΐη, βοβοιτθ! ον, Ἐν] 4), ΟΥ : ὈΥ͂ ΒυΓΡΓίδβα. 
(Β υπϊς). 

γεν. 206, Τδο Ῥδυδι] 6} 18πὲ βθονγϑ (μδὶ “,}3 
4068 ποὶ πιθδη : ἴῃ ἐπ6 οἰἰΥ, ὑμΒαὲ 18, ΟΡΘΏΪΥ, οἡ 
180 β8οθπθ ὙΠΟΓΘ 8 ἀθθὰβ ψγοσθ σου ρα 
(Ηδηχϑβι., γνἢν τμοϑὲ οὗἩ ἰ9 δηοϊθηῦ ἐγαπϑίδίοῦϑ 
δηι οχροβίιοτϑ), Ὀὰὺ (μαὺ ἴὺ δ Θϑααϊνα]οηΐ ἴο 
ὙΣΤ3 (Κιποὶ, σα] νη δὰ (89 τηοάθγῃ ὀχροϑί- 

ογ85), ἐδαὺ 15, ἰὼ (86 να κί παρ, ποὺ (Βαὶ οὗ (9 ἀθαά, 
ὙΓΪ080 Β8δὰο ἰ8 ἰοτγί θα αὐνδὺ (Βοιίο 67) ; αὶ 
ἐμαὶ οὗ αοὰ ψιθη Ηθ αγίϑο8 ἴὸ ῥυάριηγοηί, ῬΒ. 
ἰσχύϊ. 66. 

Ἅογδο 29. ΠΊΩΤΙΞ ἰδ ποὺ ἐο ὃθ ἐδίζθῃ 88 8 
Ῥίαταϊ οὗ πλα͵]οϑίγ, Ὀιΐ 848 (6 πδθ οὗ ἰλο Ν ]9- 
.ιογ86 (7οὉ χὶ. 16), Εχγυγριίαη 2-ελ6-πιοῖε οααΐϊνα- 
Ἰρηῦ ἰο ψαίουτοχ. [70 Εργριίδη σοροιυπὰ 
᾿ἰιθτο οἰίοα νγὰ8 ῬΓΟΌΔΟΙΥ 885: 1}11δἰθαὰ (0 δὴ ἐχίδέ- 
ἐπ Ἠδῦτον ψογὰ οἡ ἰΐ8 ἱαἰϊγοἀποίίΐοη ἰηίο {ἰλ6 
Ἰδίίον Ἰαπρυδρο, 48 ͵Χὲ8 ἰδ. 6 αϑι.8] οαϑίοαι. ΝΟΥ͂, 
ὙΠΥ Μ͵Δ8 ποὺ ἴμ6 βίῃριϊαν ΠΤ πδοὰ, ταὶ σἢ 
ὈΘΑΥΒ 8 ΟἾοθαν τϑβθιαίδηοο (0 ἐδ9 Ἐργριίϊδη 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ Ὀσσαιι89 {πΠ0γῈ γὙ8 8 ἀδβογίρίϊνο πογὰ 
δἰσοαὺν 1 0.96, “8 Ὀθαβὶ οὗ Ὀραδί8,᾽᾽ Βομοιιοίῃ, 
8δηα (18 ἦμ8ὺ Βαϊ! οα {πὸ Εἰἱρροροίδμηυϑ, οῃ δ6- 
οουῃί οὗ 18 σγεαί δὶἰΖὲ απα δἰγεησίή. Βαϊ ἰμ 680 
8.0 ποὺ (0 8, ὨῸΓ Ψ6ΓΘ ὑμὸγ (0 {86 ἨΘΌΓΟνΒ, (ἢ 9 
τηοϑὲ Ῥγοιωϊηθῃΐ ομαγδοίου βίο οὗ (ῃ9 ““Ὀθαϑὶ 
πϑδίυγο (ἰΐ 988 Ἅ))2), δῃα ἃ ἴασᾷοὸ ἀογοϊοριηθηΐ 
οὔἁ οὐμον βίγικίη αυδ} 1198, ουὰ οηἰ]θ ἰο {6 
Βδιθ αἰδιϊηοίίοη. [ἃ πουἹὰ δυγοὶ Ὅ6 τηυθἢ 
ΙΏΟΥΘ πδίατδὶ [Ὁ ἰδ Ῥδβδ] ιἷδβί, ἰὴ τἱοῖ οὗ 8 
ΤΟΥ απὰ ἀορταἀαίΐοα, ἐο Β4Υ ἐμαὺ ἢ ν͵ὸ8 ““ 8 
ΥΟΥΥ ὈθαΒβι᾽ Ὀοίοτο αοἀ, (Δ ἰο Β4Υ (δὲ δ6 γῦ88 
8 ““ Βομοιμοί.᾽" Οαἱ ἰδ9 ἰάθ85 τ ῖοὰ 110 αἱ ἐπ6 
θΔ818 οὗἩ ()6 »ίωγαϊίδ πιαγεδία(ἱ8 Β06 τοθη, 776. 
Ον., ἃ 201, 2, ἀπά Ηθη βίο ΟΣ 8 ΜΒεϊιγᾶφο, 11. 
251 ἢ.---ἶ. Ε. Μ.] 

γον. 24. Δἰμβοσυσασᾶβ. ἰηἴϊο ΒΊΟΣΙΨ.--ὙΠΝ 18 
ποὺ μοῖθ, 88 ἰῃ Ζοοϊ. ᾿ἰ. 12, ἃ Ρτσοροβί(ίου, δαὶ 
δ δΔαγοτῦ, ἃ8 ἴῃ Δυΐϊκο8 χίχ. ὃ; Ηοϑ. ἰἰῖ. ὅ. 
23 ἀθηοὶθβ ΘΓ ποὺ (μ0 βοὰ] (Η.88586), 88 ἰῃ ἘΒ. 

χυΐ. 9, δοοοταϊηρ ὁ ρορίϊθ8] ὑβᾶρο. Απὰ ἰΐ 18 
ΒΟΔΡΟΘΙΥ͂ 8 Δαἀ]θοίϊγε : ρἰογίουϑ (806 ΠΥ λα η). [Γ 
σου ὰ Ὀ6 Ὀοίίον ἴο ἰ4}κθ 10 'ῃ δὴ δά υθγϊ] δη ρ6- 
ΠΟΡΑΪ Β0η86: ΜΠῈ Βοποῦ (᾿υῦ μον, θ6]11286}). Βαὶί 
ὧν ἰ8 Ὀ68. ἰο δΘοπβίαἀϑυ ἱΐ 88 {Π0 δοουδαίγο οὔ ἰδ οῃὰ 
Βιτίνυοη ΔΙΟΥ ΡΠ, ὩΔΙΔΘΙΥ͂, [ἢ 6 ΠἸΟΓΥ οἵ αοἀ 
(05. τῇ. 6), ἰαίο ναϊσιι ἐῃ 9 Ῥϑαϊπιὶδί ΒΟΡΘ8 ἰο Ὁθ 
[Δ 65 ἀρ, ὅση. γν. 24; ΡΒ. χὶ'χ. 16. Τρ ΐβ ἱπουραὶ 
9. ποδιοηθα ὈΥ ὑδ6 ἰγαπβὶαιΐου : ΤΊ οὰ τὴῖϊι Ἰοδὰ 
ΤὴΘ, ΟΥ, ὈΘΔΓ Ιη0 οἷοημβ, ἰ0 ἰ6 κχοδὶ οὗ ΒΟΠΟΡ 
(Εν α]ά, Ηἰ τὶ). [15 ααϊΐθ τηϊδυ αρτοδεηθα ὈΥ 
ἴθ τοπαουίης: Τποὺ Ὀροαγοϑί τὴῺ6 δέ ΒΟΟΣ, 
(δύ 15, ἰαὰ 118 ἰγχαΐὶὰ (Ηδηχβὶ). Τὸ στοπάογίηρ: 
δἰ ἰαϑὲ Τοα Π|Κ αἸΟΥΥ͂ τι] τοσοῖνο πιὸ (ΚΊ οϑίο- 
ΤΩ Δ Ὲ}), 8 γι οῖδ]. [{ 8, ἐο ὍὈ6 ΒΌΤΘ, ΟἿΪΥ 5109 
Οατοίϊα8, ἰπαὺ τὸ δηά ἰῃ Βοπιοὸ ὀχροβίίοῦϑ ἰδμ9 
Ἰϊπιϊ δἰΐοα οὗ {π680 τογὰβ ἰο ἐδ8 φαγίλίψ 118. 
Υοῖ [86 βογπὶ { Ἡγωγσεῖ) οὐ πὸ Ὁο᾽ἱοΥ ἴῃ αποπάϊης 
»ετδοπαὶ σοτηπιιπίοη τὶ αοά ἰδ 6709 Ὡοΐ 80 
ἤν ἀθνοὶορθά 88 πλοδὶ ΒΌΡΡΟΒΟ ἐΐ ἰο ὯΦ. 

γον. 260 18 Ὀγ Ηἰἰξὶς ππαοτγβίοοα ἰο ὀχργθβδ (ἢ 
δραἀθηὶ Ἰοηρίηρ (Ρ5. Ἰχχχίν. 8; 7οὉ χίχ. 27) ἴον 
αοα (Ἐ5. χΙϊὶ 2).--Ἴτ ὁ ψ υἱχαῖο, δος 89 δερίπα- 
κἰπὶ, Β88 δὶ (πὴ9 ϑῃά {π6 δα αϊίου : [ἢ (86 (δίβϑ 
οὗ [89 ἀδυκδιθον οὗ Ζίοη. : 

ΒΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΗΙΟΘΑΤ, 

1, ΤΏΘ δοπϑοββίου ἐμαΐ αοα βίδπαβ ἰονατβ Ηἰς 
οογθηδηΐ ῬΘΟρΡΙ69, ἐὺ 18, ἰοτγαγβ 105 ἐγ 9 τη θπι- 
Ὀ6ΓΒ, ἰῃ ἐμ το]δίίοη οὗ (19 Ομα πῶῆο 16 ἐσοϊμδιυοὶν 
φοοά, ἴα 6 γα!" οὗ ἃ ἰγὰθ δηὰ ἰἰνίης 198411}} ἰπ 
Ηἰπι, τἰἱροαθα ἱπὰ ὑἰδὸ Βοδὶ οἵ ἰδπιρίδιίοη. Εογ 
τ θη {86 ἰθΠΊΡΟΓ] ῬΥΟΒΡΟΥΙΥ οὗ Β0 ΤΔΏΥ 15 βθοὴ 
ἰο Ὀ6 αἰϑργορογιϊοποᾶ (ὁ τμοῖν ποτὶ δοπάποι, 
{μ6γ9 8 ποῖ ΟὨΪΥ οχοϊϊοα ἰὴ (16 ταϊπὰ οὗ (μ9 οὗ- 
Φοῦτοῦ αἰδβαυϊείυ 6, γοχαϊΐοθ δηὰ δηρογ, Ὀὰΐ 6 
οομρἶθῖθ οἱ βῃϊης οὗὨ ἰμὸ ζθο!ϊ ηρθ ἰβ αδἷδοὸ (δ9 
τοϑαϊ. Οὐ {89 οὔθ δδπά ἰδοῦ ἰ5 βιρροϑίοα 8 
σοπίγααϊοιΐοι Ὀοίτοοα δυσὶ ἴδσί8 ΟὈϑογτοὰ δηὰ 
(89 Ῥγοιαΐβοβ οἵ αοά, θοαὶ. χχνὶϊ!. : δὰ οὐ ἰδ9 
οὐδοῦ δηἃ, [8.9 Ορροβί(ο πα ῖκα9 ᾿ἰἰβ6] 7 ἔοϊὶ, Ὀ6ὸ- 
ὑνθθὴ (6 Τοαυϊγοιηθηίβ οὗ αοα δηὰ {πὸ οοτγο- 
βροπάϊηρ Β1η[] ἰπο] παι ομ 8 δὶ βίης ἔσο ἐμ 6 60}- 
Βἰἀοταιίρη οὗ β0}} ἴδοίδ. : 

2. ἢ ἐπ χτονϊπς ΡΓΟΒΡΟΣΥ οὗ {π6 πιοκοα 
ποὲ ΟὨΪΥ ἀο ΠΟ Ὶ]Σ ΘΔΓΠΔ] βοουΣ ἐν δηὰ ὑποῖὶν Ῥστὸ- 
ΒΓΙΡ Ϊοἢ ΠΟΡΘ886 ὙΪ(Ω ἱΐ, ὈκῚ ὑποῖγ ΣΡΊΘΙΥ 
ΤΟΒΟ 68 ΒΌΘΝ ἃ μοῖραν (πὶ ΠΟΥ δοὺ 68 ἐβμβουρὰ 
(ΠΟΥ ὑμοηλβ 68 γοσγο αοα. Απὰ ἰδ6 ρίουθϑ τηδῃ, 
ὙΠΘῈ Ὠ6 5668 (ἢ 6 88 ἰἶ οχοιιρίοι ἔγοιῃ ἴΠ 6 58.8] 
Ἰοῦ οὗ πιοτία]ῖδ (οὉ χὶν. 1 8.), δδϑι]ν 4118, 
τπτοῦ ει ἰδ ΔΉΡΟΥ δὖ ΒΌΟἢ 8 σομαϊίίοη οὗ {πἰη σΒ, 
ἰαΐο ἃ ἔδ͵86 μοαὶ, 1ῃη το ΘΩΥΥ 88 ὙὙ6}} 88 τ ρ8- 
(ἴθη669 18 δγοιβοὰ. [10 Ὀδσοῖμο8 αἰ ου ἴον Εἷπὶ 
ἰο τϑαιδὶπ ὉΠΒΒΔ ΚΘ ἴῃ ἢἷ8 Ὀδ] οἴ ἴῃ (0 Ὠ1ν 6 
ξογουππμθηί, δηὰ ἢο]ὰ ἔδδὲ ἰο (Π6 ἐγαΐῃ ρτοϑδοά 
ὍΡΟΣ ἷπλ ἔτγοτα ἷ5 γοῦ ἢ. Ηο Ὀορσίηθ ἰο ἀουδί 
δη (8 ὈορσὶηΒ ἰο τοῦ. ἔοὺ Ὀοίοτο ἣθ ζ41}8 
.6 8 βαγϑὰ ὉΥ χοϑοτίΐϊης ἰο οα᾽ 5 ΠΟΙΥ Ρ]866. 
Ταῖβ βοραγϑίθβ εἶτ ἤσουλ {8ὸ αὶ {1685 μοσὰ ψὯΟ 
ὅδ γο ἰοηὺ (πον ΘᾺ ἰ0 βοἀιιοίΐοη, δπὰ βίο ΚΒ 68 
πἴηχ ψ .ΐϊοὸ 6 Βοϊὰβ οδοπιμπΐοπ τῦῖϊὰ αοα, ν»ηὴ ἢ 
γαίϑ685 δἰθ υἱϑὺγ δΌονα ὑπο ποσυ]ὰ δηὰ 4]} ἱμαΐὶ δὶ 
Θχ ἰ 118, δηὰ βοὶβ δἷπὶ αὖ σοϑὺ 88 ἰ0 0580 ὑΤζο- 
δΙοσ8 οὗὁἩ (π9 οουγβο οὗὨ 18 δϊαϊγβ, νυ ϊοὰ 8 )ἢ- 
δἰ οὰ γοδβοοίΐοη οου]ὰ ποί 8041] (0 5ΒΟΪΥ͂Θ. 

8. Ψίιονγοα ἴῃ γοϊδίΐου ἴο ἐδλ6 ἐπα, {1.9 ῬΤοβρουῖίν 
οὗ {8 υπροῦ]γ 18. οἰοαΣ βοπν (0 ὍΘ ΟΠὨΪΥ͂ 85 
ΔΡΡοδύδῆοθ, δηά {δο ΖΔ το οὗ 8 υἱϑίου, υδηϑ ἴτε ς 
Ὀοΐογθ (μ9 (αΥτΪ Ὁ1]60 σϑα]γ, θὰ οὐ ἀγὶβοϑ ἴο 
λυαάφαιοαι. [ἐ 18 Ἰηδὰθ τηϑδηϊζεβύ δἷἰδὸ ἰμαὺ ἱΐ δ 
αὐϑυτα δηὰ ἈΠΡΘΑΒΟΏΔΌΪΟ ἰῃ ἰμ9 πἰρμοδί ἀοστθο, 
ῸΥ ἃ ἴο ΔΙΊΟ ΟΌΣΒΟΪγ68 ἰο Ὀ6 ἰγγὶϊδιθα δπὰ ἀο- 
οοἰγοά ὉΥ Βυ ἢ 8 δίιονν οὗ ῬγοβροσῖΥ. 9 18 
Ἰοαγῃ, ἰοο, ἴ88ὲ ονουγυβίπρ ἀοροηὰβ θὉρὸὰ ΟἿΣ 
τοσοφηϊξίπρ αοα 88 ον ἰγὰς δηὰ ογουϊδβεϊῃ 
φοοὰ, Ὡροῃ οὖν δβθοκίηρ, Βο]άϊπρ ἔδϑυ ἴθ, δὲ 

Ρτοοϊαϊταίης Ηΐπὶ 88 βυοσιβ. ΕῸτ ᾿θ ὙΠ086 119 ὃ8 
θουπά ἂρ ἰὰ ἰλ9 Ῥογδβου οὗ (9 ΕἸΘΓΠΔ] ὁδη αϑυοσ 
Ῥοτίβα, Ὀὰὺ πιαϑὲ ΟὨΪΥ τὶθ9 ἔγοτι οη6 μοῖρ!ξ ἴο 
ΔΏΟΙΒΘΥ ἀπ} ΒΘ ὈΘΟΟΠΙ68 ἃ Ῥδτίδ ον οὗ (80 ΧἼΟΥΥ 
οὗ 6δοά. 

[ΒΚΝαΒΤΈΝΒΕΚΟ: ΤῊΘ ΓΘΟΟΙΤΏΡΘΙ89 ὁ ἰδὲ αἰ ἂο 
186 σταγο βμουϊά, δοοογιϊηρ το [89 ἀθ5βίρῃ οὗ αοά, 
τοιιδίη 68 δὴ οὐ͵]οοὶ οὗ ζεῖ. Ηδθτθ δ'ἷδο αοά 

00 668}5 ΗἰτΒ6 1, ἰῃ οτάον (πὶ Η6 δ 6 ἔουπὰα 
ὈΥ͂ ἰΒο89 ψῆο δοοὶς Ηΐῃ. Τμδὺ (μἷ8 ἰβ βο βεϊἄοτω 
ἄομο, ουθῃ ὈΥ ἴμὸ πο ]}-ἀϊδροβοᾶ, (δὶ οὐθὰ (ΒΟΥ 

819 80 πιο} ἰδο] θἀ ἰο Ἰοοῖ ἃροῦ (89 εἰξ ἔθου δ- 

“ 
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π688 οὗ αοἀ 45 ἱπορογδιΐυθ ἱπ {π18 ᾿ἰἔθ, 18. 8 ταοῖ- 
ΔΠΟ ΠΟΥ ῥτοοῖ οἵ (6 ἀο ΘΟ ὨΘΥΔΟΥ͂ οὗ 86 ΟμυΓΟΣ 
διὰ οὗ (86 Ἰδιη ΘἰΔὉ]Θ ΡΓΘΥΔΊΘΠΟΘ οὗἨὨ 186} 1{γ.-- 
.Ε.Μ.] 

ἩἨΟΜΙΣΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝΌ ΡΒΑΟΤΊΟΑ. 

ΤῸΘ δρρατϑηΐ ῬγυοβρουΥ οὗὨ [86 ὑῃροάϊῦ δηᾶ 
ποθ γεδὶ ροοὰ οὗ (6 Ρὶου.-«ἼὯῃ9 τηοϑὶ αἰδουϊ 
ϑηΐξηια σα ϊοὰ 16 ργοβοηΐίβ: 1.  οτοίη ἰΐ σοη- 
δἰδὶ8 ; 2. ΝΥ ἰὑ ἰϑ8. δὸ αἰουϊι; 8. ον ἰΐ ἰ8 
βοϊνϑά. ---Τστὺθ ῥἱοιγ ἰ8 ποὺ ἃ πιδίιοῦ οὗ δπ͵)ογιθοὶ 
οὗ ὑθῖη ρου] ργοβϑρογίίγ, Ὀυΐ οὗ ἐπ δοᾳυϊβἰ τοι 
οὗ τ 6 οἴῃ) χοοὰ.---Τ δῦ τὸ ΠΔΥ τΐη ΟὟΤ ὙΑΥ͂ 
Υἱο οὐ ΟΟ ΒΥ ἰπτρουρσὶὶ ἐμθ {τα !]8 οὗἨὁ ἁ οὐν ἔδι(, 
(δγουσὶ 86 ΒΟΥΡΟΥΘ οὗἉ 116 δπὰ ἰπβτουρὶι (ἢ 9 
ΔΙυτοοη 8 οὗ (6 νον] ὰ, γγὸ ἢαγνο ηθδθα ἰο τοϑουῦὶ 
ΔΕ8 ἀΠΟΌΒΙΥ͂ δηὰ ἀδυου Υ ἰο αο᾽ 8 ΒΟΙΥ ρὶ466.--- 
Θοἀ᾽ 5 ἀθδ} 1 πρ5 τὶ ἃ5. σογγεϑροηά ἰὸ Ηΐδ ῥγο- 
τηΐδ65, Ὀυὺ να τηυϑὺ ΚΟΥ ΒΟ ἰο γαῖ ἴον (θὰ, 
διὰ ον (μἷ5 τνὸ ΒδΥο πθοἀ οὗἩ ρμεδίΐθησο δηὰ ἔαδίτἰι. 
-Ι πὸ τψου]Ἱὰ ποὶ ζ4}} ἰπΐο 901} δαὰ βίη ἰῃὰ ουν 
δοπιοτηρ]δίΐοα οὗ ἰμ9 δοιῦ99 οὗ Βυπιδ ΔΒ ΓΒ, 
γὸ τηϑὲ δἰίδοῖ ἰπιροτίϑηοοθ ποὶ ἰο ἰϑι ροτδὶ ρτο8- 
ῬΟΓΠῪ Ὀαΐ ἴο0 οἰθγΏ8] ροοά, ηοὺ ἰο (89 ργοζυθ89 
οὗ Θασί}ν ᾿ἰἴο Ὀαΐ ἰο 15 Θά, ποὺ ἰο (πο )υἀρ- 
τηθηΐβ οὗ τη θη Ὀυΐ ἰ0 (6 ἀδοϊδίοη οὗἨ Οοἀ.-- Εν θη 
86 Ῥίοιβ Ιζ8ῃ ΠΙΔΥ ἰοίίοΥ δηι β]άο, Ὀαὶ ἢθ 18 
ΒΕΟΌΤΟ δρϑὶηϑὶ (ΔἸ 85 Ἰοης 88 6 8Β0]48 7ηϑβί ἰοὸ 
0 ̓̓ 8 ουδο, ἰο Ηἰ5 δηὰ δηὰ ἰο Ηΐ8 βαϊγαϊίομ. 
---ΡΓΟΒΡΟΓΥ δηα δάνογβιιν πα γὸ Ορροϑὶίο οἴδθοίϑ 

- ὅρου ἰδ Ρ'ουδ δπὰ (89 προ γ.---ουδὲ οὗ αοὐ 8 
Ῥγογϊἄθησο, ἱπ 18 ΓΟ] δηὰ ἰῃ (8 ρονὶ].- -Τ ὁ 
ῬοΟνΟΓ δη ἰῆ6 ἱπιροίθηοθ οὗ 6 ὑπχοῦϊ]γ.---Ἴ86 
οοπ δ ββϑί οἢΒ οὗἩ [6 ῥίουβ οὐδοῦ ἰμιϑὶν ἰθτηρίδιϊ οη 8, 
ἀοαδὶ8 δηα ἰτία]8.---Ἴ ἢ νυ ἱοῖθ 88 ἃ ρεορίε οοῦ- 
ἰγβϑιοὰ σι τ ὑπὸ οἰ ]άτγοα οὗ αἀοά 88 δ 9.απιῖψ.-- 
ΒΑΓΓΕΙΥ ΡΓΟΒΡΟΥΣΥ͂ 18 ὯῸ ἸΟΓΟ 8η ᾿πΐβ}} 1 0]9 δίχα 
οὗ αοἀ᾽ 5 ἔδνοσ {δὴ ἰδ ρον] βυ τὶ ρ 8 ἃ ῥὑτοοῦ 
οὗ {π6 Ὀὶνίπθ ψτϑιἢ.---οἀ᾽ δ ΠΟΑΥΏ 659 (ἢ 6 ΠΟΡΟ, 
μοῖρ δηὰ βδίοιυ οἵ {μ9 σ᾿ ζῃίθοιυβ.--- ΤῊ 6 ἐθιι ροΓα] 

“ δηὰ οἴοτπαὶ τον δὰ. --- ἷ ὸ τηυϑὺ ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἐγμϑέ ἴῃ 
αοά ̓Β σονογηϊηθηΐ, γ78 πιιιδῖ γίοϊ ἃ ΟὐγΒοῖνθ8. 8130 
ἰο Ηϊα συέξάαποε; (θη γὸ ὙΠ} ΟΥΟΥ ἢδιτο ΟΟσ, 5108 

«ἰο ῥὑτγαὶϑο Ηΐω. 
ΑὐΟῦδΤΙΝΕ: ΤῊ τονοατὰ προ αοα Ὀεβίονβ 

ἷβ Ηϊβο. Ο Ὀ]εοπβοάμοθθ! Ὁ προ ΚΘΌΪΘ 
ὈΠ541 Οαοὰ ἰδ πιῇ ρΡογίϊοη. πὰ μον Ἰοηρῦ 
ἘΟΓΟΥ͂ΟΣ.---ΞΤαβκαε: ὁ μ0Ὸ ἢ88 αοἀὰ, ἢ68 ἰΠ6 
δίξιοϑυ πίβάοπι, ουθυϊλαιϊπς οοηβοϊδίΐου, {δ 6 
ἔγυο γοαὺ δηὰ ἐμ τηοϑὲ Ὀ]οββοὰ ἀϑὶ σὰς δπὰ ἴον 
οὗ τι 6 οαγί.---Μ πυσνατίηρ, τσ οογγαρίϑ (89 
Βολτί, πιυϑὲ Ὀθ Ὀαπίβμοὰ ἔγοπι ἰΐ, 6188 γὸ ὁ8ἢ 
Βδῦο 50 σοπβοϊδιϊοη ἴῃ αοὰ.--- ἢ οὰγ σοη θη ]8- 
(ἴοη οὗ ἰΠ9 νοπάογία νγῶγ8 οὗ ἀοἀὰ, Ηδ 64}15 οαἱ 
ἴο 08: Ὀϊο5θ0α ἰδ ἢὮΘ ὙνΠΟΒΟΘΥ͂ΘΡ Β84}} ποὶ ὃθ 
οδευθεά ᾿π πι9.--- ΑΒ] οἰἱοι οὔϊθηῃ ρᾳ8805 Ὀγ ἐδ6 
Ῥδίδοοβ οὗἨ ἐπ στο, Ὀθοϑιδο ΠΟΥ͂ ὅτ ποὺ ψ ογ ἢ Υ 
οἵ 0 στειλί ἃ Ὀ]οββίηρ,; ἰηϑίϑδά οὗ ἱπιρτονίηρ ἰΐ, 
ἐμὸν που]ὰ πιΐβι8ο ἰξ : ΏΟΓΘΑΒ ἰΐ γἱ᾽ϑὶιβ ἴῃ 9 ΡΟΟΡ 
δηὰ ὈδοΟΠΙ65 (ἢ οἷγ᾽ Βαϊνδιίοη.--- θη ἃ δ Δ}}ονν 8 
Δ ππκο Γ ἰο Ὀθοοταθ ΒδΌρΒΥ δηὰ ἱπβοϊθηὶ ὃν Ηἰ8 
Ῥτοδροῦῖν, ἐπ 6 (Π 9 γ9 τ68}18 ἔγοπι 80 ργϑδὶ δ Ὁ16588- 
Ἰῃξ 8 Γ68] πιϊϑέογί Π6.---Ἴ δ ταοϑὶ βίηὔαϊ (ἰπρ8 δτθ 
ΦΟΠΙΠΊΟΠΪΥ 6 τὶ ἰο σϑοοῖγο δρρίαυβθ διηαμρ 
ταθ; ἰδὲ τοηοῦ ἰβ ἴὑ ἰποη, ἱἴ πηθὴ βθοὶς ἰὸ 
ἐχουϑθ ἔμθπλ, γ88,ἜΥ̓ΘῺ ἰ0 τη ἐβϑηι Ρᾷ88 [ὉΓ 
ΥἹγί651ἅ-- -ΗΟ ΥὙΔΓΟΙΥ δὴ ΙΠ6ἢ δοσοπμηοάαηίο 
ἐβοίηβ | 7685 ἰ0 ρτοαὶ Ὀϊοββίηρθ ' Ηον οἴϊοι {πο 
Ὀδθοτηθ ἃ Βρτίης ὙΒΘΠΟΘ ἰ8βι98 ἃ τγΒοὶ Βοοὰ οὗ 
μὰ" διζαϊηϑὶ αοά, ἐμοῖς ποὶοτ8 δηὰ ἰμθιω- 

Βεῖν98'---Τ Το ρονονία], τ 8τ6 τ 188] πη ροάϊγ, 
οὔϊθῃ ἔΆΠΟΥ ἐμαὶ τ 9 νου] τν88 ᾿δὰθ ἴῸ Ὁ ὑπ 61 
δἰοηθ. 8. Ἰοηρ 88 {ΠΥ (ἢ ΘΙ Β6 1 Υ68 Δ Γ6 ἰπ δϑυπά- 
806 ᾿ἈΠθγοΐη, {ΠΟΥ οατθ ποὶ ἐπ ουσ ΟἾΒΘΥΒ Βίδ ΡΥ θ 
δα ἀἱο.--- ΑΙ ΓΠΥ ἰΓϑΏθρυθ850Γ8 ἤΔΥΘ δρρίδυβο 
δα 8 ρύϑαὶ οἱ] ον ἰὰ ἴΠ6 νον], δη ἃ βθυῦθ 
οἴϊοη ἰο ἰορδὰ πιθὰ δϑίγαυ.-- -Ηο χὰ ἀδηΐοβ [ἢ 6 
Οιἰμπἰβοίθῃοθ δπὰ Ῥσγονίάθηοο οὗ αοὰ 88 ἀδηϊοᾶ 
89 ἔδἱ ἢ δηὰ ἰδ ΟΥΒῸ (π8η 8ὴ ἱπ8ῆ66].---ΤῊ 9 
σοποϊαδίου : ἀοα ἰδκο8 ΠΟ ΘΑΓΘ ἴον ἰδ τ]ὸ δ 88 
τυ σἢ αἰθΖιοίϊοα ἴῃ (μ9 που]! ΕΓ ΓΘΙΥ ἴαϊδο; 
ἴοτ 8}} σῖο πουϊὰ 1ἴγϑ9 ΖΟΔΙΥ ταυδὲ δυο ρϑτθο- 
ουϊίοη.---Ηο σψὶὸ Ὀσχίη8 ἰο 4} ἰκὸ ὸ νουὶὰ, 
1} βοοῦ Ὀδοοη9 δοουδβίοιηο ἰὼ δοὺ ᾿ἰκθ (89 
ΜΟΥ]α.--ο πψῦο τῖβιι68 (0 Ὀ6 Ὀοιίον ΟΥ̓ τπδῃ (9 
αρνίφης δηὰ ρίουβ δτο, ἤπᾶά5 ἔδυ! τὶν {86 ΟτὰοΡ 
οὗ 1 48 ἰπβιϊυϊ6α Ὀγ αοἀ δηὰ 10868 ἐἰ6 ὈθΘηοΗ 5 
οὔ ΘᾺ Ρ δι᾽ 8 Κίηράοαι οὔ δυϊοτίηρ.--- Ἦ οὐ ]γ ρτοϑ- " 
ῬΟΥΙ͂ ἰ8 ΒΙΊΙΡΡΟΥΥ ἴ660, θα ΜὨΪο οη9 Θϑβὶϊν 8118. 
--ἰἶ πιοὰ ἀο ποὺ Ἰοδγῃ ἔγοαι αοὐἷδ νογὰ ἰο Ἔδοη- 
δίάου {86 Θηὰ οὗ (6 υπροάϊγ, ἰῦὺ 18 ποὶ (ὁ ὃθ 
Μοπάογοα δἱ ὑπαὶ ἐπ 67 (μΘηλΒ ῖγ 68 Ὀσΐπρ ρείονουβ 
ἰοτταθηΐβ ἰπίο ἐμ οῖν οὐ πο ανί8.----α πλυοὶ βι.8}}0ΓὉ 
πυμθοῦ οὗ πιδηκί πα σου]Ἱὰ Ὀ6 Ὀτουρμὺ (0 Ἰδιη δῆς 
οἱ» Γ0}1Ὑ, δα ἱζηόγαῃοθ οὗὨ ἰΐ, δὰ (οῖν πιδά- 
Ὠ688, ΔΙοης; τὶ ὑΠοἷν αἰ 506] 16 ἴῃ ἰΐ, 1 αοα το γθ 
ποῖ δῦϊΪο δηἀ σι ϊἕΐησς ἰο ΒΟΥ σοι ραβδβὶοι.---- "0 
οἰ] ὰ οὗ αοἃ ἀοθ8 πού Καον {π6 τἰκΐθουβ ἰΒουρσἢ 
σοποθοαϊοὰ ἀεδίχα οἵ αοἀ ἰῃ 4}} δπὰ οδοὶὶ οὗ Ηἰβ 
ἀἰβροπβαίϊοηβ; γοὶ ἢθ ἀ068 πον ἴῃ {86 ζοπογαὶ 
Ηἰὶβ Ὀϊ]ο58οὰ οομηδεῖ, αθὰ 18 ἔα} γ δϑϑυγοὰ οὗ Ηἰβ 
ΒΔΙΒΟΥΪΥ ΡΌΓΡΟΒΟ ἰο Ὀγὶπρ Θυθυυ της ἰ0 ἃ ΠΑΡΡΥ͂ 
ἰ88.8.--Εὐοσυ πη ταυβὶ Ὀ6 ᾿ηἸυτγουΒ δηὰ οθη- 
Βῖγνο ἰ0 8, 1}1658 νγγ Δ Υ αοἀ 8]530.---Τὸ οἸίης ἴοὸ 
αοά εκἶνοβ ουὐϑυϊδβδίϊηβ Ῥθᾶ06; ἰ0 οἷθοανθ ἰο (86 
νοῦ] Ὀτίηκχβ θη 1988 ΒΟΓΓΟΥ͂ : ἐμβοσοίοσθ οβοοβο 
{16 ἔΟΥΠΊΘΥ. ᾿ 
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δζϑϊηϑὺ οὐ 8 ψογῖκ δηὰ ρἷδα ; θυὺ γγθ πιυιδὶ 811}} ἴὲ 
ΌΥ δεβίἀ αοὰδ πηϑαϊίδίΐοα ρου αοἀ᾽ Β πογά.--- ΜῈν- 
ΦΕ1, : ἀοοὐ ἔογίυηθ ἱπρεγίβ οΘοηδάθποορ, θυ 1 4180 
Ρτοάιοθβ Ῥγθδαπιριίοη.---ΒΕΝΒΟΗΒ.: Ἐμ6. δὰ!]- 
τοι οὔ αοἀ Παγο δ80 βθϑὴ δηὰ Ὀ]οοῖ, δινὰ {89 
βοβἢ δηὰ {πὸ βρὶγὶὺ σοηϊθπά ἀραϊπϑὲ οδοῦ οἱμοῦ: 
αι ΒΘ ψο οἴη 8 δδὶ ἰο ἀαοα 88 [μ9 τἱοίουυ ἴῃ 
(86 ϑρισῖ.--- ΒΈΙΒΟΗ : [ὃ ἴδγοϑ πο ἢ θη 8ο- 
οοτάϊηρς ἰο Βυαδὰ ἰάθαβ, αὶ δοοοτγάϊηρ ἰο τὰ 
νοτὰ οὗ αο4.--ΑἜ ΝΟΥ: Ααοα δΔ]1ονν8 ἐπ ἀηροαὶ 
ἰο 3ο ἴγοο ἰκὸ {86 ννἱἱὰ υοδϑὶ θὰ. (Π0 Βυπίοῦ 
ὙΥ}1}} ραγϑαθ ὑμθπὶ Βοῦγθ {ΐηι6.---ΑΟΥΕΝΤΗΕΕ: ΤῊΘ 
ΜΟΥΪΟΙΥ ῬγΟΒΡΟΓΙΥ οὗ 86 τυι]οϊκοἀ 18 ΟὨῪ ἀδηρον- 
οὐδ σγουπὰ πὶ Ρὶ18 δῃὰ ἔ8118.-- -Τηονῦσκ: 9 
811 σοι θϑβ ἰὑ ἰο θ6 ὑμ6 τποϑὲ ἱπᾶπ1.8 016 ἀτι16}9 
οὗ οὖυὖ ἔδι (δὶ αοα φκογοσῃβ ἰδ6 ψοτ]ά, δαὶ 
δον αἀἰθονοηὺ του]ὰ ον δϑϑύγθηοο οὗ [818 Ὀ6 ἴῃ 
{ἰπι6 ΟΥ̓ ἰγουῦ]ο 1 τὸ Ὀο]ονοα ἴδ Παρ] 611. --α 
Βοα οἂν ζαὶϊιἢ Ὀοοοϊ68 δἰ χε 65 4}} (.. 6 ἀγ ΘΑ πὶ 
οὗ {86 απ ρου δτὸ ἔουπᾶὰ ἴὸ ὯθΘ ΘιαΡΙΥ ὈΐΌ]68. 
--Ετἰσητεκ (ἢ αμδδίδεῖ): ΒΥ τοβοοίΐϊηρς ἀροη (δ9 
εἰοτίουβ ἀοοάϑ, Αγ δηὰ ρυγροϑοϑ οὗ οὐ, {π9 
Τα 1] πὰ σοηβοϊηδιῖοθ δὰ δηϊὶ  ϊοπυιθηϊ 
ἴῃ 8}} υγἷαἷβ δὰ ρεογρὶχί 198.---ΤΑΙΗΙΝΟΕΒ: Ηθ 
80 ΘηΥΪ68 (9 ΡῬΓΟΒΡΟΓΡΙΥ οὗὁἩ (06 ὉΠΡΟΟΙΥ, 85 
ποί γοῦ χαϊηθα 4. ο᾽6 8 υἱὸν οὗ ἋΟοα.---ὈΜΒΒΕΙΤ: 
Ὀιαίδποο ἤγουι αοὰ δηὰ ὨΘΔΡμ688 ἰοὸ Ηἰ ἀθι6γ- 
τὶπα ἴα ὸ6 οὐ ἴῃ 6 '᾿ θα] ΟΥ̓ θη, ἐδοὶν συΐηῃ ΟΥ̓ 
{Π6 1 Βη8] {γὴιπιρἢ.---οξσηαύβαση (1 ϑυπάδΥ 
δὕιον Τυϊη 7): 9 Κπον ἔτοια αοα᾽ 8 πογά, ἐμαὶ 
1Π6 νον] ἃ ραβθθβ ΔΎΔΥ δὰ ἱμ6 ἰυδὲ (Βοτγθοῖς 
ἐπογοίογθ ἰϑί μοί 80 ᾿ἰυϑὲ οὗ ὑὰ6 οΥ]ὰ 4]} γθ ὑ8. 

Ἁ 
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--ΙΡΙΕΌΒΙΟΗ: 9 οὐγο ἰξ ἰο (6 ἐοδοδβίηρ οἵ Οαοά οἰ Ἰ4]9. 
ἨΪπιβοῖῦ 1 τὸ σδῃ ἰγυδὶ Ηἶδ8 ρῥγονίθῃσθ. 

Οοοά ἱκουρμίθ οὗἩ αοὰ ν|}} 7υπ"} τ 
ΤΗΪδβ ] ἀρδί δὲ πιδηΥ οὗ 85818᾿8 ἰοτηρίδ(ϊ ἢ8.--- ΔΙ Δ 8 

ζαϊι ἃ 18 18 ἤγαὶϊ! οὗὁὨ 4}} Ἰοαγηΐης πὰ σοπῆϊοι ἴα  ρῥτϑοΐουβ βου] ἐπὶ νν}}} Ἰΐνο ἔόσουοσ δὰ οὔὸθ 8 
αοὐ᾽ 5 κΚιηχάοηι.---ΤΑῦ ΒΗ: ΤῊ τυἱοίουυ οἵἉἨ ἰδ, 
τ ΐοι δίσυχαίθβ ἐπγουρῇ βόύθγῦθ ἀουδίδ τὶν τό- 
κατὰ ἰο Οοὐ᾿β ρογογημθηΐ οὗ ἰμὸ που]ᾶ, ἰο 8 
Ὀϊοαβοα δῃὰ βίπιρ]ο ἰγαϑὺ ἴῃ αοα.---ΝΊΤΖΘΟΗ: 186 
ἀοοροδί-Ἰαἰὰ ἔουηάδιίίοα οὗὁἨΜ ΟΠ γἰβίϊδη οοπίθηί- 
τοϑηΐ: 1. ἩΜΒοΡοίη ἰτ σοηδὶϑί8; 2. Ηον ἰἰ 158 Ἰαϊὰ 

ἄθδροσς δηὰ ἀθεροῦ ὶῃ 8; 8. ΒΥ ναὶ κὶπὰ οὗ Ὀ9- 
δανίουν Μγὸ ἰθ8.}ΥᾧὦὠΔ ΟὟΡ Ῥοββοββίου οὗ ἰ(. 

[Μάττη. Ηξνευ: 900, θη 86 νῊγδ8 δηἰοτίηρ 
ἱηΐῖο ἰοτηρίδίϊοη, ἃχοα ἴῸγ δῖ8 ῥυϊποὶρ]θ (ἢ 9 οπι- 
πἰδοίεηοα οἵ αοἀ, χχῖὶν. 1.--ὐϑγ οι Β᾽8. Ῥυϊηοὶ ρ]9 
θ {μ0 7ωδίϊσ6 οὔ αοά, χὶϊ. 1.---Ηδ δ κίκα κ᾽ 8. ρῥυίη- 
οἷρὶθ 'ϑ ὑμ6 λοὐῤέηδδα οἵ αοά, ἱ. 18. ---ΤῊ ὁ ῬΑ] Ἶ80᾽8 
μοῦ 18 ῃ9 φοοάπεδα οἵ αοά ; ἰδ.:980 δ΄ ὑγαιῃ8 
ψϊοῆ σδηποί ὉΘ Βι8ίκθη, δι τ δὶ σὴ π͵ὸ τασδὶ ΣΘ- 
βοῖγο ἰο ᾿ἶνο δῃὰ ἀϊο ὉΥ. Του τγὸ δΔΥ οί ὉΘ 
ΘΔΌΪΟ ἰο γϑοοποΐϊο δ]1 ἐμ ἀΐβροβαὶβ οὗ Ῥεύονίἄθηδθ 
πὶτ ἰθτα, 16 ταυδὺ Ὀο᾽ῖθγο ὑἱμαὺ ὑΠΟῪ 8.0 ΣΘΘΟΠ- 

! 

ΥΟΓΥ ΠΑΙΤΟῊ ἰυγη (0Γ (8 ᾿Ἰΐ6, δἰπιοϑί, δηὰ νπ|8]]- 
αἷἶσὰ τυϊηθὰ, μυῦ 6 βίορ Ὀείσϑοη ᾿ξ δηὰ ἔβδιαὶ 
δροδβίδϑυ, δηὰ γοί βῃδίομϑα 85 8 Ὀγαπά [το ἐδ 6 
Ὀυγηΐηρ, ὑμαὺ 888}} ΤΌΤΘΥΘΡ ΤΩΙ [86 σίοΒ68 
οὔ Ὀίν!ϑ σγϑσα, ἴῃ ἐἢ9 παίΐοηβ οὔ ἰβοβο ἐμδὶ δῦ 
δ γ6α.---ΠἾ ὁ πιᾶκοὸ αοα᾽ Β αἸΟΥΥ ἰῃ τ5 {86 πὰ τθΘ 
δἰηιὶ δί, Η νν}}} δ οὐσγ σΊΟΣΥ πὶ Ηΐμπ (86 
θῃἀ νγὸ 888}} Ὀ6 ΤΌΓΟΥ͂ΘΥ ΒΔΡΡΥ ἰη.--ΒΡ. ΗΟΒΝΕ: 
μοτὰ Φεϑυ8, το διδβί 8ὸ βρυδοϊουβ]γ ῥτοιηϊβοὰ ἰο 
Ὀ9 οὔν' ρογίΐου ἴῃ ὑπ ποχὶ νοῦ], ργονυθηὶ α8Β ἔγοξω 
ΘὈοΟΒΙηΩ ΔΩΥ͂ ΟὐΒοΓ ἰῃ (818.---ϑΟοτ: 9 ἀο ποὲ 
58] 4 δοιηρίοίθ Υἱσίοῦυυ ΟΥ̓ΟΣΡ {8:9 ΘΙΗΘΠΙΥ ὉΏ]6385 
18 Ὀυ δέ ηΒ Ῥγοῦο ἔΠ0 οσοδβίοῃ οὗ οὐγῦγ ἄδεροσ 
Βυτα ]αιϊοπ Ὀοίοτα Θο4.---ΒΑΒΧΕΒ: 7 απ εοπζδ- 
πυαὶΐν οἷἱκδλ ἰλε6. ΟἿ ΤΑΥ͂ Ἧ δυυοὶ ΘΠ ΜΠ 
τοῆθοὶ ἱπ ον ὑἐδουκη 8 δου σοά, ἐμαὶ 9 πα 
ποί τἴβϑϑη ἀραϊηβῦ 8 ἴῃ ΗΪ8 δηζοσ, δηὰ Ὀδηϊβδμϑα 
18 ἤγοπι Ε18 ῬΥΘΒΘΠ66 ΓΌΓΘΥ͂ΘΓ.--'ἶἰ, Ε. Μ.] 

ῬΒΑΙΜ ΙΧΧΙ͂Υ. 

Αίαεολίξ 97 Αταρλ. 

.1. ΟΟΘοά, ψὮγ μαβέ που οαϑέ τ ΟΝ οτθνουῦ 
Τὴν ἀοίὰ {Ππῖπθ ΔΠΡῸΓ Αμοἶκα ἀρδϊηϑὺ [86 ΒΏΘΟΡ οὗ {ΠΥ͂ ραβέυσα ἵ 

2 Βοιλομιῦον [ΠΥ οοπρτοραίίοι, τοἠτοῖ, [μοὰ μαϑὲ ρα γομαβοα οἵ ο]4; 
ΤΠ τοὰ οὗ {π1πὸ ἱηπογιίδηςθ, εὐλίος, μου Βαϑὺ σϑαθοιμρα ; 
ΤῊηΐΒ τηοὰπηΐ Ζίοη, ᾿Βογοίη ἴμου μαϑὶ ἀπο]. 

ὃ ΓΑ ἀρ ΒΥ ἔδοῦ υπΐο ἴπ6 ρογροίι8] ἀθβο δ] 0}8 ; 
Εὐοη, 4}} 186 ΘΗΘΙΑΥ μδἢ ἀοπθ Μ]ΟΚΘΑΙΪΥ ἰπ {86 ΒαποίΥΥ. 

4 ΤΒΙΠΘ ΘΏΘΙΠ168 ΤΟΔῚ ἴῃ ἰδ6 τιϊάβὶ οὗ {ΠΥὦ ΘΟΙρΤορΘ ΟΩΘ; {Π6Υ βοῦύ ὋΡ ὑμὶν δηδβίρτιϑ 
ρον εἰρηβ. 

δ Α πιαλ ἯΔ8Β ἴδιοι β δοοοσαΐπρ' 88 ἢ6 παὰ ρα ἃΡ 
ΑΧΘϑ ὕροὶ {86 ΠΟΙ ἔγθοβ. 

6 Βυΐ ποῦν {Π|0Ὺ Ὀγοδκ ἀοτῃ {86 οαγνοα πόοτκ ὑπογϑοῦ δὖ Οῃ00 
ὝΝ ΑΧ68 ἀπ ΘΠ ΠΊΘΓΒ. 

7 ΤΏΘΥ πᾶγθ οαβί ἔγα ἰηΐο (ΠΥ ΒΟ ΌΔΓΥ, 
ΤΠΟΥ Βανα ἀ6Π]6α ὃν ἐπη πα ἄστη [μ6 ἀν ]Ἰρ- ῬΊδοθ Οὗ ἘΠΥ πδῖμθ ἰο (86 στουπά. 

8 ΤΊΉΟΥ βαϊα ἴῃ {Πα ῖν ̓ραγίβ, ὑ υ8 ἀοΒΙΓΟΥ ἰπθπὶ ἱοροίου: 
ΤΟΥ δᾶγα θυγηθα ὑρ 811 {μ6 Βγπδροζῃοδβ οἵ αοἂ ἴῃ [86 Ἰδῃά, 

9. Ξε 866 ποῦ ΟἿΓ βἴρῃϑ: 
ΤΉΘΡΟ ὧδ ὯῸ ΤῊΟΓΟ ΔΗΥ͂ ΡγορδΒοῦ: 
ΝΟΙΛΠΟΡ ὧθ ἐΐθυα ΔΊ ΟΠρ' 08 8ηγΥ (δαὶ πονοίῃ ΠΟῪ ἰοην. 

10 Ο Ὅοα μον ἴοπρ; 58.841] {ῃ9 ΨΘΙΒΔΙῪ ΤΟΡΙΟΘΟἨ ἢ 
58.411 86 ΘΘΠΙΥ͂ ὈΪΑΒΡΒΘπιθ ΓΠΥ͂ πδῖη6 ΤΌΓΘΥΘΓ. 

11 ὙῺῈΥ πιδατγανοδὺ ἐμδοὺ ὑμγ Βαπά, ουθη (ΔῪ τῖραῦ μαπά 
ΡΊυοΚ ἃ ουἱ οὗὨ ἔμ γ Ὀοβοπμι. 
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12 Ἐὸν αοἀ ὦ Ὧν Κίηρ οὗ οΪά, " 
ογκίηρ βα] νδύίοη ἰὼ (86 ταϊάβὺ οὗἔὨ {π6 Θϑτίῃ. 

18 Του αἰαϑὺ ἀϊν6 {86 868. ὈΥ͂ (ΠΥ βιγθηρίῃ: 
Το Ὀταίκοδῦ ἴμ6 μοϑάϑ οὗ [8 ἀΥΒΡΌΠΒ 1η ἴΠ6 ψαΐρτβ. 

14 Του Ὀτακοϑ {μΠ6 ἢθδ68 οὗἉ Ἰον]δίμδη ἴῃ ΡΊΘΟΘΒ, 
Απά σανεϑὶ τὰ ἰο δὲ πιοδὺ ἴο {Π 8 ΠῚ ̓ ΠΠΔΌΙΠηρ [Π1| ΜΠ] ΔΘΓΏΘΒΒ. 

15 ΤΏου αἰάϑὲ οἰθᾶνο [Πα Τουπίδιη 8η 
Του ἀτγοαθῦ ἃρ ταὶ ΠΟΥ Τἴν ΘΓ. 

16 Τῇε ἀκα ἐς (δῖηδ, (Π6 πΙρἢ 8160 8 {Π|Π6: 

{86 βοοά: 

Τ που Βαϑὺ ργοραγοὰ (Π6 ΠΙρηὺ πα [86 βυη. 
17 Τπου μαϑὶ βού 81}1 (π6 θογάφυβ οὗ [Π6 δῦ: 

Τῆου ᾿δ5ϑὲ 846 ΒΌΠΙΠΔΟΣ δηα ἩΪΗίΟΥ. 

18 Ποπιοαθον ἐἴ8, ἐλαξ [88 ΘΠοΙαΥ μαι τοργοδομοά, Ο Τ.ΟΕΡ, 
ἈΑπά ἐλαέ {πμ6 [Ὁο] 15} αν ̓ ᾶνὸ ὈΪΑΒΡοπλοα ΠΥ Ἡδῖη6. 

αὶ ὁ 19 Ο ἀθ! γον ηοὐ 186 80 (γ ἰαγί]6 ἀονθ υηΐο {86 τυ] ὐυ46 οἵ ἐδό τοἱοκοά : 
Ἐογροῖ ποῦ {μ6 σομρτορδίίοη οὗἉ [ΠΥ ροΟΥ [ΌΓΟνοσ. 

20 Ηλνο γοϑροοῦ υπΐο ἴμ6 σονοϑηϑηΐ: 
ΕὸΓ ἰδ6 

21 Ο Ἰοὺ ποῦ [86 ΟΡ ργοβϑθοα γοίυ τη δβῃϑιηϑ : 

Κ ρΙδοοθ οὐ [6 δαῦίδ δγὸ {1}} οὗ (π6 Βα! δίϊοιΒ οὗὅἁ οΥΓΌΘ]γ. 

1,εὲ [Π86 ΡΟΟΣΥ 8δηα ΠΟΘΑΥ͂ ΡΓΒΪΒ6 ΨΠΥ͂ ΠΒΠΊΘ. 
22 Ατὶβο, Ο ὅοά, ρ]οβδα ἢ] ΟὟ 68.180: 

Βομηθπι 6. ΠΟΥ͂ {86 [00] 8} τη ΓΘρυ δ (ἢ {866 ἀΑΙΪΥ. 
23 Ἐογχοῦ ποῦ 86 νοΐοθ οὗ ὑῃ]1}} ΘΏΘΠΙ168: 

Το ἰαπιι}0 οὗἉ [μο86 (μαῦ τῖϑο ὉΡ ἀρδίηβί {8.66 ᾿ΠογθΆϑϑίι ΘΟὨΓΠι181]γ. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ΒυΡΕΒΒΟΒΙΡΤΙΟΝ, ΟΟΝΤΕΝΤΆ, ΑΝῸ ΟὈΜΡΟἙΙΙ- 
ΤΙΟΝ.--Οὐ Μαζὶ 800 ἰπἰτοιὠμποιίοη, ἃ 8, Νο. 8. 
Τοῖβ Ρβαΐπι σα Ὀ6 Ὀγουρὶι ἰηΐο σοηποοίΐ οη πὶ ἢ 
Αβδρὶι ἰπ οὔ οὔἵννὸ ψαγ8. [{ 88 Ὀῤθη τοΐογγοα 
ὉΥ δοπ!θ ἰ0 οη9 οὗ [9 ζαίεῦ πιεπιδοτα οὔ (μἷ8 111.5- 
ἰτουβ ἔδπι! γ οὗὨ βἰηροτβ (θαι Π6, Βοϑϑη παι 6116 Ὁ, 
ΠοηρϑίοπὈοΥρ); πη}16 6 1250}, Βο]άϊηρ ἰΒαἱ 
1ΐ ΟὨΪΥ Ὀθαᾶτβ (6 οἷὰ ΑΒερὨ ἰἰἶο βία ρ ΚΘΏΘΓΔΙΪΥ, 
που] πππΠογοίδηά ὈΥ͂ (9 Βα ρου βου ρίίοη : 8 Ροϑπὶ 
αἴεν ἰλεὲ πιαππεῖ οὗ βρῆ. ΕῸν [6 δἰϊθηιρὶ ἴἰοὸ 
ξοϊο ογοάϊι ἴον (6 ορί πίοι ἰδὲ ἰὑ νγᾶ8 σοι ροβοα 
ὉΥ (δὲ ἔδηιοιβ σοί ΙΠΡΟΥΔΥΥ͂ οὗἩ Ὀαγϊά, οὐ ἰδ9 
ξτουηὰ (πὲ ἰζ σοηίδὶπβ ἃ φργορλεον (ΟἾδαβθ8, ἴο]- 
ἰονίηρς ἰμ ΒΑΌΒίη8 δηὰ (6 Δαοίοθπὶ ΘΧΡΟΒΙ(ΟΓ8), 
δουϊγδήϊοῖδ ἰῆ6 πογὰβ οὗἩἨ πὸ Τοχὶ, δὰ πΐ8- 
[8 Κ68 (6 ἰϑίοΥ δ] βίϊυδ10 ταδηϊοδιὶ ὑδογοίΐῃ. 
Τῆς πογὰβ οἵ νϑυβ. 8, 7, δηὰ 8, οδροςΐδ᾽ν, δ υ 6 
ἴο ἃ ἀοϑίσυοίΐοι οὗ 88 ἰθπηρ}]9 οἡ Ζίοῃ ὈΥ ἔγο αἷ- 
τεαάμ οοπερίεἰεά, Ῥτθοοραθα ὈΥ ἃ ῥτοίβηδιϊοη (Υ6}. 
4η, ὁπὰ δοοορδηϊθᾶ ὉΥ ἃ ρῥὶδίῃ ἀοϑογῖρ- 
ἴοπ οὐ 186 σοπάπσι οὗ 0 ΘΠΘΙΥ͂ (ΥΟΥ8. ὅ, 6). 
Ἧ: οδηποῖ {ΠΟΥ ἵΌΤΘ 88580πΠ16 8 οὐθηΐ θαυ ον ἰΠ 8 
[86 ἀδαίνυσιΐοι ὈΥ (86 Ομ] ἀθδηβ ἰπ (ἢ 6 γοαν δ88 
Τοοουπίεὰ ἱπ 2 ΟὨγοη. χχχύϊ. 19: 26γΓ. Ἰἰϊ. 18. 
Το (ἷ5 (6 Ῥβδ] πυϊσΐ Ὀ6 ψὶϊἢ στοαὶ ΡῬγοῦδδὶ- 
ΠΥ τείοστοὰ (06 Νοιϊο, Κύβίοσ, Μαυτογ, ρηρ- 
δίδηδοῦς, Ηαρίοϊὰ). Εον (6 ΟὨατοῖ οὗ ἰμ9 86- 
«οηὰ Τ᾿ πιρ]6 ἀἰά ηοἱ οχρονίοποο ἰηὐυσῖ 68 ἀθη9 ἰ0 
ἰδεῖν βλοτοὰ οἀΐϊβοθ, βιιοῖ 88 δ᾽ ποῦ ἀορίοιϊοά, 
ἰδ ἴδ ἱηοΥταρ 08 οὗ Βυϊἀΐηρς ἱπιπιράϊα 9} ν δἵ- 
ἴεν (86 τοία τη ἔγοπι ἐπ Ἔχ (Ενα]ὰ). Ναὶ ΟΣ 
ἀϊὰ δυοὶ ἃ ἀοβίγυοίϊΐοα Δρρθδῦ ἴθ ὑπὸ ουΐγΓαβο8 
ϑοϊηηἱἰ.4 ὉΥ (6 Ῥογβίαδῃ ζοπθαὶ ΒάροΟβοΒ 
(δ νὰ Τογπιοῦ] γ), Ὁ τι ΐοι {8.6 ἔθπιρ]6 νγγ88 ὑτο- 

ἴδιο (Τοβορθυβ, Αηἱ. χὶ. “ ΝοΥ γοῖ τγἋἬα8ϑι Βυ ἢ 
ἀεναδβίδιϊοη βυξογοα δἱ (6 δηάβ οὔ (0 ϑ'γυίδῃ 
ΟΡΡΥΘΒΒΟΤΒ υὑπάον Απίΐοο!υϑ ΕΡῚΡὮΏ8)68 ἴῃ ἰπ6 
γον 167 (Ταγρυῦ, Βαυάδίηρον,  οπθηα, ΟἸδἢ δυ- 
8605, Ηρ, )61111956}} 0 4180 ῥγοΐδποά (ἢ9 
[0 ]6, θαΐ ΟὨΪΥ Ὀυγηὶ ἀοπη (μ6 ρηῖε8 (1 Μλοσ. 
ἦν. 88: 2 Μδοο. ἱ. 8; υἱῖϊ. 88). Τὶδ τοδὶ οου- 
ἐγ θαΐοβ 80 το {Ππ|ὸ ἸΏΟΓΡΘ ἰο δὴ διἰδίονϊσαὶ βοὶ- 
(ἰοη, τ δ ἱἰἰ ἰδ ἰαἴεγοη ἰπίο σοηβιἀονα(ΐοη ἐδ δὶ [ἢ 6 
οἸοβοῖν τοϊαίθα ᾿χχϊ χί ἢ Ῥβαΐαι 18 πιοϑὲ γα "Ὁ 88- 
εἰχηρὰ ἰο π6 Οδαϊάδδῃ ρεογὶοά, δῃὰ 8]80 ὑμδὲ 186 
980 πρίϊ οη οὗ Μδοοδῦθδῃ 8] πὶ8 8 ποὺ ΟὨΪΥ 6ῃ- 
οαογο ἃ ψὐ στατο αἰ πῆ οι} 1168 οὗὁὨ 8 ζΘΏΘΓΑ) 
Κιπά (οορδγο Ὀθδί 4698 ἢ 88) 6 ν, Οὔπεηι. ἀἐ ἢ εαίπιϊδ 
Ηαρςοαδεὶῖς, 1827 αὐιὰ 1882, 6506 014}}Υ ΕἸ τὶ, 474- 
“υησεζεὶ πα Αὐδολίιδε ἀε86 Ῥδαίίεγε 1869) Ὀυὶ {πδὶ 
αἶβο ἰῃ 0:6 6886 ὈοΐογΘ 8 ἔθ 6 γ0 ἅγο αἰβιϊ οὶ ΡΆ58- 
ΒΆζΟΒΒυ ἢ Β5 6 Υ. ὃ α, ψ Εἰ ἢ 8.6 ἈΠΙ͂ΔΥΟΓΔΌΪΘ(Ο ἰΐ, 
Ὑ 8116 ΟΠ ΘΥΒ, Βυοἢ 88 σοῦ. 4, 8, 9, δἀπιὶὶ οὗ δὴ 
οχρ᾽ηδίϊου (866 Ὀ6]0 7) ὈΥ͂ Μ πος ὄνθη (86 Β0Ρ- 
Ροϑβί(ἴοη οὗ 8 ἰδίου ἱπβδογίίΐοῃ οὗ ἃ Μδοοδῦεθδη 
Ῥβαὶτα ἴῃ ἰδ σληοη (6 1}{:86}8}} Δρροδῦβ ἰοὸ ὉθΘ 
ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΡΥ. Τὴ6 ροϊη β οὔ αργοοηηθηῖ τῦῖνἢ 8}. 
ἰϊ. 2, 7, 9, ΤΏΔΥ δἷδοὸ Ὀς δα ἀυοθὰ ἰἢ ἔδγνοσ οὗ 8 δοϊη- 
Ῥοβίεἰση ἀυτγίης [86 ΟΣ Ϊθ. 

Οη δοοουηίΐ οὗ 6 ΟΟΟΌΡΓΘΙΟΘ Οὗ ἸΏΒΗΥ͂ ΓΆΓΘ 
ΟΣ Β (ἢ 6 Β6ΏΒ6 ἴῃ ΠΌΠΙΘΙΟΌΒ ΡΒ ΘΒ τοι η θα 
ΟὈΒσοΌΓΟ ἰο ἰδ 6 δηοϊθηὶϊ ὑγδηβϊαίοτϑ, δηά ἰἢ6 1ῃ- 
ἰοσργοίδιϊοη οὗ βοῃβ οὗ ἴδοπιη ἀουδι] ἰο ἴῃ 
ΠΟ ἀογ Οχροδίίοσθβ. Τὴ Ῥγοργοθα οὗ ἱμπουρδί, 
ΠΟΎΘΥΘΥ, ἰδ ἰὴ {πὸ τηδίη οἶον. Ετοῦ 6 Ἰαπιοηίδ- 
(ἴοπ οὐ {ῃ 6 ΔΏΟΡ οἵ ἀοα Θχργϑϑβοὰ ἴῃ [86 ΤὉΓ πὶ 
οἵ ᾳυϑίΐουδ, (γοῦ. 1) {Π6 Γ6 δυῖβοϑ (τοῦ. 2) [Π8 
ῬΤΆΥΟΡ ἤοτ (89 ἀο]ίνογδηοο οὗἩ ὑπ 6 ΟἸὨυ γαῖ ν Πῖο ἢ 
ῬΑ 5868 ΟΥ̓́ΘΔΡ (γ6Γ. 8) ἰηαίο ἃ ῥίοίαγο (νεγ8. 4-8), οὗ 
[80 πιοῦὸ Ῥδνι συ τὶν ἀοβοντὶ Ὀθὰ ἀονυδβίδιϊ 8 οὗ 
186 Βδοσοὰ }]668, ἀπά ΔῸΣ ἃ σοϊίϑγωῖθα Ἰδπηθπίδ- 
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ἐἴΐοι {τοσβ. 9,10) οὐοὸν αοὐ᾽ δ Ἰοηρ-οοπ πα θα ποη- 
ἰηἰοΥ ἴθγθηοθ (νον. 11), ἐῃ6 Ῥβαϊηι θὲ 686118 ἀροη 
ἩΗΐ ἰο Ρυ πη ἰδ ἢἷ5 θη Θϊ68. Τ ΘῈ ἃ ΘΓ Δ ἢ 8} δ᾽ οἢ 
ἰο οὐ Β οΘοπιϊπυΐϊηρς βουθγοΐ ηΥ, 88 δἰϊοβϑίιθὰ ὈΥῪ 
Ηΐβ τσ ἀθοὰβ ἴῃ πᾶΐυγο δὰ ΒΙΒΙΟΡΥ (Υ̓ΟΓΒ. 
12-117), 19 ορροβί(ἴοῃ ἴο ἐμαὶ χονθγπιηθηὶ τὶ 
ἰι5 γαϊπηουβ σοι Βθα 6668 (Υ6 78. 18-28)͵ 18 υϑοὰ ἃ8 
ἃ ρῥἷοα ἰη υγρίηρς οα᾽Β ἱπιοτυθαίοι 0. ἀθ} } 787- 
8Π66 δηὰ ἴῸΓ Ρυ ἰδ πιθῃΐ. 

γοτϑ. 1, 2. δῖ πὸ οἵ,.---Το υδο οὔἐδο Ῥγ͵θοίθ- 
ΣἾ[9 δ8 ἀἰβι σα 8864 Γγοῖα ἐπ ᾿ ρογθοϊ οὗ [89 [0]- 
Ἰονίηρ δυοῖν, 18 ποὶ [90 Ὀθ0 οὐϑυϊοοϊοά. Τ8ο αοέϊοπ 
8 θτβὶ ργοδοηϊθὰ δηὰ ἰδθὰ ὑμ9 μεγηιαπεηΐ τεῖα- 
ἐοηδ. Τδο βιποκίηρ οὗὨ ὑμ9 ποβίγ 8 [ἾΞ)Σ ἴγϑπθ- 

Ἰδίοὰ: ἐλίπα ἀπσὲρ ἷἴῃὰ Ἐ. Υ.--. Ε. ΜΙ] ἰ8. 6 
ἢρχυγαίϊνο ΟΧρυθϑϑίοη ἴοὸ ἴ86 τηϑηἰοϑίδίοη οἵ 
ΔΏΚΟΥ, ΡΒ. χυἹἱ. 9, 1|Κὸ βϑονιΐης, ἱπ 8. Ιχχχ. 
δ, αἴϊονυ ὕθιυῖ. χχίχ. 190, [1 18 ομδνγδοιογιβίϊο οὗἉ 
ἐμ Ῥογὶοά οὔ} Εἰ χἹ]ο ἰο ἰθῦαι ἐμ 6 Οατοῖ οἵ ἀοά, 
{8:6 5866} οὗἉ ΗΒ ρββίατο (ΡΒ. Ἰχχῖχ. 18; χου. 7; 
σ. 8: 260Υ. χχὶϊὶ. 1). Τ|ι]8 ΔρΡροὶ δι ο τὰ 68}8 
ἸΩΟΥ6 ἴδῃ ἰμ81 6οἀ 15 πὸ ϑῃ ορμογὰ δηὰ (9 ρΡ60- 
Ῥὶ6 Ηἰθ βοοκ (Ρ8. ἰχχχ. 2). 11 οσοηἰδίῃηβ δῃ 8]]ὺ- 
βίου ἴο {86 ἴδοι [μαὶ ἀοἀ δα σίγοη (6 ζδὶ ἢ Γι] 
Οδπαλῃ 88 ἃ ρϑβίῃυσο ἰδηὰ ἰο (8 Ηἷβ Ῥθορὶθ 
(Ηοϑ. χἱϊ!. ὁ; 96 γ. χχυ. 86) δηὰ ἰδμδὺ (6 Ῥο8868- 
δίοῃ οὗ (μδῖβ ἰδηὰ μψαϑ ἰμῸ αυοϑίϊοηῃ δἱ ἰββιι. 
ΑἸ]υδίοι ᾿ἰ8 πιδὰθ Ὀ681 198, ἰῃ γαγίουβ αν, ἴο {86 
68 8 Ὁ] Βθτηοπὶ δηα πιαϊπίαἰ πίη ς οὗὨ ἴπ 9 δνοτγοὰ 
ΤΟΙ οἢ5 ἱῃ τ ΒΙΘἢ ἴἢ6 Ῥ6οΟρ]Θ δα Βίοοά ἰο αοὰἂ 
866 (ΠΟΥ͂ ΟΥΘ ΠΟΓΟΠ βορὰ (Ἐχ. χν. 17) δηὰ τϑ- 
ἀεοπιοὰ (ἔχ. χν. 18; Ῥ8. Ἰχχνὶϊ. 16; Ἰχχνυ . 88) 
Ἰοὰς Ὀθϑίοτο ἰπ τ06 ἀδΥ8 οὗἨ Μοβϑοθ (Ῥβ. χὶϊν. 2). 
ΤῺΘ ῥγΆγΟΣ ἴῃ θοαυί. ἰχ. 26, 29, ἐμαὶ Θοἀ πουϊ]ὰ 
ποὶ τοὐοοῖ Ηΐδ8 ρϑορῖθ, 18 δ]80ο ζγτουῃάθαὰ ὕροι 
(88, 16 βἰαίθιηθηΐ ἐμαὶ αοά δεαὰ τοαδοιμοὰ 
ΗΪ8 ρϑορὶθ ἴγοιῃΒῃ Ἐμγρίίδη Ὀοπάαρθο (δι, {ΠΥ 
ταὶ ροὺ Ὀ6 (86 ““τοὰ οὗ ΗΪ8 ἱπμοτγίίαποο,᾽᾽ Ὀτίηρ8 
οαϊ {86 ὑἱπουχσαί (πα νον γι ΐης 1 οἷν ὈΘΙΟΏ ΡΒ ΟΥ 
ψ ἢ Ὀοϊοης ἰο ἰμ6 Ῥϑορὶθ οὗ ἀαοὰ, Ηἶβ ρΡϑουϊίαν 
Ῥοδβϑβϑίοῃ, πιιιϑύ Ὀγοσεθα ἔσοπι {818 βίη ΟΥΓ Ὧθ 
ληχταίιοα ἱπίο 1, ΟΟὨΒΘΑΌΘΏΥ {86 ἀο᾽ ἔν ταμο6 
δα ῥγοβουυδίίοη οὗ ἰδ8οὸ Ομ υγοῖ ὈΘΔΥ 8 Ῥαγί 1π 
ὑπο ΓᾺ] ΕἸ πηοηϊ οὗ (6 ἀοΒ.  ὩΥ δβδὶρηθα μοσ, δπὰ ἴῃ 
(1:6 ὀχοουϊίου οἵ αοα᾽ Β ρυγροϑο ἴῃ Β6Ὶ δϑί δ Ὁ} 18}- 
τηθηΐ, 84 ΙΠΔΥ̓ Ὀ6 υτροα 88 ΡΟ ΘΓ] ρΐθδ ἴῃ (ἢ 6 
ῬΓΑΥΟΓΡ Ὀοΐοτο υ8. Τ18 τοΐογοησο οὗ {6 τοσὰ 8 
ὙΠ ἰο ΡΌΘΑΓΒ ΒΟ Β18}6 ἰο ἰμ6 ἰοχί, ἰο86 8 18 
ἴΌΓΟΘ ἴῃ δοῖηθ ἄοργοο, ᾿ἶ ἰὺ 16 ἀβϑυτηθα ἐπα [86 Ὺ 
ἸΩΡΙΥ ΠΘΓΘΙΥῪ ὑπ {πὸ πηΐΐγ οἴ 4]} ἰ})0 Βι6πὶ8 (18. 
Ἶχ!!. 17; 207. χ. 16; 1ἱ. 190) οοπδβί ἰαὖθ8 (1.6 Ρθο- 
Ρὶο οὗ ἀοὐ Β ἱηδβογίίδποο (Κιμπιοιὶ, αοίον, 7. Η. 
Μ|ίομδοὶὶβ, ΟἸδδύβου, ΗἩυρ 7614), οὐ ΣΟρ᾿ δϑηί8 [Π 6 
019 ῬΘΟΡΙΘ ἰῃ 18 εἰληΐς ἀϊϑιἰ ποίου ἔγομι 8]] 
ΟΥΒΟΣ πϑιϊοηϑ ἀ ἘΜ ΈΕ6 88 (ο4᾽8 ρΘου 8 Ρ ΓλῸΘ 
(06 ῆοι(9). [689 ΟΧΡΙΔΏΔί:ΟΏ8 ΔΓΘ, ΒΟΨΟΥ͂ΘΓ, 
ΙΏΟΓ6 σογΓοσὺ ἰἤΔα ὑπαὶ ᾿πίογρτοίδιϊο Ὑ ΒΙΟἷ,, ἰῃ 
1μ6 ἰγϑηβαιΐοι υἷγσα λετεαϊαίς (Ὑ αἸκαιθ), 18 ποὶ 
ἱπίθῃἀοα ἰο ΟΧΡΥΟΒ8 (Π6 ἰάοα οὗ 6 δργομίέ πη 
πμαϊη-δίεηι Ὀὰΐ ἱμδὶ οὗὁὨ 84 νιεαδυγίπο- τοῦ, ΌΥ ΜὨΪΟἢ 
ἐπ6 δῆδβτοβ οὗ ὑπ86 ροββθβδϑβίοη οὐ' οὗ (9 ἱπμθνὶ- 
ἰδῆοθ Ψ6γΘ τιοἰοὰ ουἱΐ, δπηὰ υπαοτβίδη θ᾽ {18 
ΤΑ ΘΙ ΟΠ Ἶσ4}}Υ ΤῸΓ [89 ΠΟΣΊ 869 1180] (86 Γ, 
Οαἰνίη δηὰ οἰδμοτθ, Ἡθησβί.). ον ἴῃ θϑυί. 
χχχὶϊ. 9, δπὰ Εζοὶς. χ]. 8, ϑηι νοεῖν αἰ θτοηΐ τοτὰβ 
ΔΡΌΘΔΥ. 

γεγβ. 8,8. Ῥοιροῖθδὶ ἄἅθδοϊδϊίοσ δ ἀγὸ δθοῖ 
8.5 Β601) 88 1 {Π6Υ ταϊχὶ γ776}} Σϑτα δίῃ ΤΌΓΘΥΘΥ ἀθδο- 
1δι9 δηὰ ἰπογϑίορα ροϊηϊς ἰο ἃ ἀδβίγαοιΐοη, ποὺ 
ἰαεἰΐπς (09 Ἢ οἰ16) πον σοπιρίεἰε (ἀ ϑβομΐαδ ἴῃ Ἰοχὶ- 

δοη, Βδιίθοτ) Ὀὰαΐ 80 εχίεηδίυε, ὑμαὺ 1ἴξ οου]ὰ ποὲ 
μᾶνθ ἰδ ίσθη 0Ϊ͵δο9 ἰῇ (9 Μδοοδῦθδῃ δροὸ. [ τϑ 
ΓΟΪ]ΟΥ͂ δηοῖμοῦ οἰγπιοϊορίοαὶ ἐχρ᾽δηδίΐοη, τ ἷ8 
ΤΆΓΟ πογὰ νουἹὰ ἀθϑοῦῖθθ ϑηϊθθα ιοϊοζεάπεδε 
(Ε πια]ά) οὗ ἰποοδϑϑῃὶ ἐπναδίοη ὈΥ Θμοτλΐθ8 (Η 1 σἰκ) 
οΥ' Ὀο 1698 »γεδιρηρίίοη (ϑερί. ὕὰ}..). Ασοογά- 
ἴῃς ἰο Ῥβ, ᾿χχὶϊὶ. 18, Βόσγουονρ, (15 15 βου  γ 
ῬΓΟΌΔΌ]6. -4.8 τοχαγαβ (116 δ686 ἰΐ 18 ἀποϑδοιηίαὶ 

ἩΒΘΙΒΟΡ γὸ τοδὰ ἽΡΙ2 πεϊἰἰθη ἐπ (86 δίηφυϊαν 
ΟΥ̓ ΡΗΪυταὶ ἔογπι, δηὰ υπδογβίϑπα 1ὑ ἰοῸ τηθδῃ 8 ζδϑ- 
(4] δεαδοΉ, ΟΥ ἔεβι) οσεοἰεόταίέοπ, ΟΥἩ ἴδϑία) σαίλετίπρ, 
οὐ (0 »ίασθ ὮΘΡΟ διιο ἢ} ἃ ραϊπουίης 15 τ846. 
Εοτ ἰδ9 δβῃοαίίζηρ οὗ (μ0 ΘΏΘΠΙΥ ογθδίϊηρ σοηΐα- 
δου τοῖϊκῦ ὍὈ6 μοδσὰ ὑπᾶὰοσ 81} (8 656 οἰτουϊμηδίδε- 
908, δῃηὰ (μ9 Τοταρῖθ 8180, νν ὐοσὰ {π6 σοπίοχὶ τηοϑί 
ΤΟΔΟΙΥ Ββυμκροδὶβ ἰὸ ὑ8, ΔΘ ΒΕῚΥ͂ [δ. 11. 6.) 
διδὰ βούϑσὶ αἰυϊϑίουβ δῃὰ ὁουγίβ δδὰ 18 8ο15)0- 
ιἰπι08 ἀδηοίθα ὉΥ 186 ΡὈΙυΓᾺ] Ὠαπι ΘΓ (ΘΟ ρδ ΓΟ 
Ῥβ. ᾿ἰχυῖ!. 86). Τὸ Ὀδδϑὺ δυϊμουῦ 168, ΤΠ ΟΥ̓ΘΟΥ͂ΘΓ, 
ἀθοίὰθ Ὁ. [9 κἰησυΐϊασ. [Α]οχαπάθγ: “ἘΠῸ 
ΟΤα ΒΟ 688 ἃ πηθοίϊηρ ὈΥ πιυίυδὶ ἀρστοο- 
τπιθηΐ ΟΥ̓ ΒΡΡοϊπίτηθοηϊ, δηὰ ἰβ δρΘΟΙ ΔΙ ΔΡρΡ ἰοα ἰο 
(86 πιοοίιϊης Ὀοίνψοοη ΘΟοα δηὰ ΗἰΒβ ρεορία ἰπ [89 
ΒΔΠΟΙΌΔΡΥ, ΒΟ ψ͵β ἰμογοίοσο ἀοϑίσπδίεα ἴῃ 
ἐμ6 1δ'ν 88 ἰμ9 ἑεπέ 97 πιορείϊηρ. 6 70}} βΒεῆδ6, 
(Πογοίοσθ, οὗ (86 ψοτὰβ ἤοτῸ υδοὰ ἰδ “ἴῃ [86 
μιά δὲ οὗ ΤῊΥ Ῥθορ]θ δδβοιι θα αἱ {πὸ δρροϊπϊοὰ 
(ἰπ|ὸ δηὰ Ρῥ͵]δοθ ἰο πηοοὶ Τ]ι60.. Τ6 Θχοϊυβῖνθ 
1ο6 81} τωδδηΐηρ Ρυὰΐϊ ὈΥ δοθ ὍΡΟΣ ἴδ6 νογὰϑ 15 
υἱὲ σραϊυἱΐουΒβ. Τη6 Ρ]ΌΓΑΙ ἔοτγια τ οἷν ΒΟΣΩΘ 
δι8561η6 (ἐλὲπδ ἀδδετη 68) ὙϑτῖοΒ [8:9 τη ΐ πῃ ρ᾽ ΟΥ]Υ͂ 
ὈΥ βυχροβίΐϊηρ ἴπ 6 ἰάδα οἵ τερϑαεϊθα δοῃνοοῦ! 0 8, 
οἴη 10 πχϊαδὶ οὗ ΤῊΥ ΡῬ600]0 ΨΒΘΓΟΥ͂ΘΡ (ΟΥ, 88 
οὗιθῃ 88) ἰμου πιθοὶ Τ60 ἐμὰ8,᾽ Ὀυΐ πι|δουΐ αἱ 
411 οοηνογίηρ ἐο ἰάφα οὗὁἨ πυτηθγοιβ ΟΓ ΟΥ̓́Θἢ οὗ 
αἰδογοηὶ Ρ]86665.".--Φ. Ε. Μ.)] Βαϊ ἰπ γον. 8 ὁ 
ιἷἰθϑ ποτα βίαπὰϑ ἴῃ ἃ αἰογθηί σοϊαϊΐοη. ΤΒοτΘ 
0 186 απάἀουίοα!γ πὶ 189 Ρΐαγαὶ ἔοσαι δηα ἴῃ 1116 

οἱοβοδί οοῃηπθοίϊοη τὶ ὑκ. Απὰ βἷποθ ὀωγπέησ 

8 Βροῖοἢ ΟΥ̓ ἰμ0 Βοογοα εαϊοεν δἷοῃθ τπυβὶ ὃ6 ἴη- 
ἰοπάρὰ, Ὑμδὺ ἀσὸ γὸ ἰο ἀπορία Ὀγ (6 ἱνγο- 
1ο]ὰ δα ϊτῖομ “ 411 δὰ ““1π {Πὸ Ἰαηαὰ Ὁ ΤῈ6 
οἷά ἰγτδηϑίδιοσδ μῆτο ἱπροηϊου ΒΥ αβϑαοὰ {Ππ|δὲ 
ΒΥπδροσυοθ ΓΘ τηρϑηΐ, δηα βίηοθ Υἱι ρα 88 
τωϑὰθ ἰΐ οἷοδὺ (22 δνπαφοσα Ῥείετε 1. 2, 12) 
ἐμαὶ ἰΠ680 αἀἰὰ ποὶ οχὶϑὺ ὑη1}} αὐΐον {86 Εχῖϊα, 
ΤΠΔΩΥ ΟΧΡΟΒΙΤΟΥΒ ἢδῦθ αἰδβοογογοὰ ἱπ σοῦ. 8, [89 
Βυτοϑὶ ῥσγοού ἐμαὶ {μ6 Ῥβδ)ιὴ 8 οοῃροδαὰ ἱπ [ἢ 9 
Μδοσαῦοδη ροτὶοά, Βυὺ ὑμθ βυπαρβοβιι8β δ. 
ΒΟΥ͂ΟΡ ἀδηοίοα ὉΥ (80 ἰθττ ΘΓ διρὶ ογοαᾶ, δὰ 
τι 0818 ἀργύοοθ (μ6 ἔδοι ἰμαὺ {8.6 τὶ ΏΔΥΥ 1668 
οὗ ἐμὲ ἔθυσα ἰβ ποὺ (80 οὗ 8 δββοιη Ὁ οὗ πρθῃ, 
Ὀυϊ δοοοταΐης ἰο ἔχ. χχν. 22; χχὶσχ. 42: χχχυΐ. 
6, ἰδδὶ οὗ ἃ πιοοίΐηρς οὗ Θοἀ νι Ηΐ8 ρθορ]ο, βιὰ 
ἴε 18 ΔρΡΡΙΙοἃ ον ἰο {80 056 δδογϑὰ ρ]800 ψ ϊ 6 ἢ 
(οἁ οβἰὈ1]8ι6ὰ,-- ταὶ ἄγϑι ἰσ {86 ΤΆ ΒΟΓΉδοῖο, πὰ 
ΔΙΟΣ νατ5 ἰο ἐμ Τοηρ]θ. Τ} 8 οἰγουπιϑίαποϑ 
οχοίίοα ἰυϑὺ ἀουνίβ οὗ [86 σογΓοοίῃοβδ οὗ ἰβθβαὶ 
οχρ᾽ δηδιΐοη ἡ Β1Οἷ ΤΠ. 8 65 [818 ρδββαρο γοϊδαὶθ [89 
ἀοναβίδίϊοη οὗ ἰἢ 6 Βπηρορῦθ8 ἴῃ (6 ἰδπὰ 85 ἐμ 
Πουβο8 οὗἩ Θοἀ--οὐδ ἱ7 Μασ ΒΑΥ͂Θ στοιπβ ἴον 
τη ἰδ πἰῺ, ἀραϊπδὶ ἐμ ἀουδὶ ΟΧΡΓΟββοα ὃν 
Ηυρέο]ὰ, ἐπεῖὶν οχίϑίθηοθ ἵἱπ ἰὴ9 δρὸ οὗ 0 Μδο- 
οδΌΘθοθ, 88 δύρυθὰ ΘΒρΘοΐΔΙΥ ἔγοα ΦΌδορη 5 
(ΓΒ, τὶ. 8, 8), δηὰ Αοἴδ χυ. 21. Βυὶ ἰδ 
88.116 ἴΔοὶ ἀοοΐϊά68 Ἀρεϊπδὺ δὴ δ᾽] υδΐοη ἔο (6 88- 
οτϑὰ ρ]δοοβ ΠΟΤ ἀοἀιηδηϊοϑἰοα ΗἸ 5617 ἀυτὶης 
{π0 ῬΑΙΓΙΔΓΟΒΑΙ δρθὸ (ὅ. Ὁ. Μιίοίια 6118, δ πο, 
ΟἸδ.88), οΥ ἰο ἐμ ἷχὶ ρασ68β οὗ 16 οἹ]ὰ [δβσδοὶ- 



ῬΒΑΙΜΌΊΧΧΙΨΥ. 

58} του ΐρ, νμΐοἢ δα ῬοΒΒΙ ΌΪΥ οδοαροὰ (9 
εἴοτί8 δὲ οχιοτγϊπδίϊοα ὑπ ονίδκοη ὈΥ “οβίδὰ 
(Θεβοπίυβ, θ0 ειί6, Μαυγοῦ). Απά δνθϑὰ ἰἢ (9 
Ῥίαγαὶ οδδ Ὀθ αἰϊονγοά ἰο γοΐουγ ἰὸ {1.10 βουϑγαὶ αἷ- 
τἱ εἰοη5 οὗἨ {μ6 θη ρ0}]9 (16 Βαϊ π8) ἰΐ 8 γοὶ 
Ἰπσα 81 08}}}0 ἱπιροϑαί Ὁ1]6 ὑθδὺ (16 ΟἾΘΡ βϑιογϑὰ 
Ρίδοϑβ 'π ἐμ Ἰαηὰ οου]ὰ Ὀ6 υπϊϊοὰ τὴῖτἢ ἴθ 80 88 
ἴο 8 ,κὸ 086 60]] οἰ ἶτο ἰογαι, 885 Π αρΐοϊὰ δβϑιιγ98. 
δυπὶ δα ἰπδπ}5810}]6 ἰβ ἐθ6 ορίπίοη οἵ ΒδιισὮ ΕΓ, 
πὶ ΒΡ ΡΟ5368 Π8ι {86 ψογβ ρΡίης 4586}10}105 οὗ 
[Ὡ6 ρΡΘΟ0Ρ]9 δύὸ ἀδϑδονυὶ υ6, γο ρον β! 64, 4.5 ἰΐ τοῦθ, 
Ὀγίδα δ8πι6 δ πιο5 τ ἃ σἢ Ὀσγηὶ ἀονπ ἐμ Τ᾽ 0]6. 
ἴθ Βοῃίθησα σϑῃ ὃ6 πιοδῖ ΣΟ ἰἶἰγ οχρί αἰ θα ἔγοιῃ 
180 [ΒΡ 6} {|88} σοποθρίίΐοη, τὲ ἰῃ (9 ἀοϑιταοίϊοη 
οἴιμο Τοιιρὶθ ἴμ6 οὔθ βδῃσί Δ ΓΥ οὗ (Π6 τ ογϑ μὴ ρ- 
Ρετβ οὔ ἰδ ἰγὰο αἀοἂ ἐπγουσπουὶ ἐδ6 πδίϊοη ρθγ- 
ιϑοὰ αἷοης ἢ 10 (Ηυρβίθη ογ). [ὑ 18 ποῖ 
ἰο δ6 ἀοηϊςα, Βοσχονοσγ, (δὲ {πἰ8 οχρίδηδίίοη ἰ8 
ΟὨΪΥ 8ῃ δχροάϊοηϊ ἰο μοὶ τὰ οὔ {86 ΘΓ 858- 
θη σδυβοὰ ὉΥ͂ (89 ἰγληϑ)αιου “ δῖ (80 Ρ]λ668 
σίογο ἀοἀ πιδῖζο8 Η ἰπ}86] ἰζποῦη.᾽" δηὰ οἴοοίβ 8 
τουπά -Δὐουί ἱπιἐγρτοίβιϊοι οὔ πιοδά ἴῃ ΟΡ 6 Γ (0 καὶ ἢ 
(μεὶ οὐ. ΑἹ] αἰ δῆήου Υ που]ὰ ὃὉθ αἱ δὴ δηά, ἱΐ νγϑ 
ποΓῸ Ῥογιἰθ6ἀά ἴο γοργὰ ἰδ γοχϑά βοηΐθμοθ 88 
δεοπίυδίίοη οὐ ο ψογάβ Οὐ ὁ πον. Ἶδο Μα- 
δοτείϊο ἰοχί, Βονγευου, ἤου 148 (8. Τὴ6 ποτάϊης 
οἵ (Π6 ΒθηΊ 666 ΟΡῬΩΒ6Β 1(8 ἰηἰογργοίδιϊοπ ἰὴ (5 
δβοη8ε (λ᾽υπιΐηρθο, Κὔϑιον). αὶ ̓8 (ἢ ργϑβϑηῖ ἰοσχί 
ΓΟ Ϊγ (μ 6 οτἰσὶπαὶ ουο7 79 δύο γοάβοη ἰὸ ἀουδὶ 
ἦι ἔγοαι {86 ἴδοι, ὑπαὶ {π9 ΑἸθχ. νογβίοῃ ποῦ τη ΓΘ 
ἀο63 δοίι 8}}ν χκίτο ἢ) 6 Βθῃίθῃ66 888 οοἰἰ πυδίίΐοη οἴ 
[6 ΘΙ γ᾿ νογάδ, θὰ ὑπαὶ {μ6 σοδάϊηςς κατακαύ- 
σωμεν (ἴθ ἃ8 Ὀθτη ἀονγ) Δρροαγθά ἤγβί 88 8 
φοττθοίοη οὗ Φοτοῖθα ἰηδίοδα οὗὁἨ ἐπ οΥγἱχίηδὶ 
καταπαύσωμεν (Ἰοὺ υ8 Ὀσίης (0 5[19η69 ΟΡ τηϑὲ6 (0 
46886). [ἃ ἱἐὲ 4180 ἔγεϊ δρροαγοά (ὸ ἰγϑιιβί αι ἱο ἢ 
ἑορτάς. ΤΆ, ον, ͵ὸ Θθϑθιπιθ ἐπ δὲ ἰδ6 ΧΧ. Βαγο 
τοδὰ ἸΠ322 να οου]ὰ ὑπ 6 πιδῖζθ δὴ ἐπ ργουθιμθηί 
ΌΥ δηηοχίηξ } ἰο ὑπὸ 10] ὁσίης τον δὰ γοδάϊης 

τὴ) ΛΞῦ. Τῖθ που]Ἱὰ δἴδογά ἐδ τχοβὺ βυΐ 8.0] 

86Ώ868; ἰαὶ Ὁ5 ἀΟΒΙΓΟΥ (μ6ηϊ 4}} δὶ οποο, ἰδ ϑ54Ὁ- 
θδ} δηὰ 8}} (ἰμ6ὸ δβδδαογοὰ ἔδραβίβ ἱἰπ ἰμ9 ἰδηὰ. [ἢ 

(ἶἷθ ΜΜΩΥ͂ 4180 (86 ἤογττα Ὁ)) πῖῖμ (πὸ βυβῆχ οὗ 4 
(86 ἐπἰγὰ ρῬογβοῦ οἷν] του]ὰ Ὀ6 ΓἸΥ θχρ] αἰ οάᾶ 
διά ἰδ οἰοϑαϑὺ σοπμηθοίΐοηῃ γόβίουοα. Οοιρατα 
Βιγὶ., ἡ. 18 ἢ, νογο Γοίογθηοο ἰθ 4180 τηδὰθ 
ἴο ἴκαι. ᾿ἰ. ὁ (. 18. ἱ. 18 ἤ, 2 σμσοη. τῇ. 18. 

[ὕρου ἐμπ|8 οἰποπἀδίϊου οὗ ἰμ6 ἰοχὶ ργοροϑοὰ 
ὈΥ (6 δυΐίβονῦ, 1 πουϊὰά γτοιιατκ. 1. Τπδὶ ἰδ 
πογὰβ τοὶ γα οὈἰαίη ὉγῚ δἀοριίης ἰΐ ΔΥῸ Βοϑῦοθ- 
ἴγ βυϊιδΌ]9 ἴῃ ὑπὸ του τῆ οὗ ἴ86 ἰπυδάδσβ. [6 
Ομδιάθδιιϑ σοῦ ποῦ υγβοὰ δἱ 4}1 ὈΥ͂ σοϊϊ σίουβ 
Το ἶγ68 ἴῃ ἰμοὶν δἰίδοῖζβ, ΠΟΥ νγδβ ὑθθγθ ΔΩΥ ΟΥΪ- 
ἄδφηοε οὗὨ το] χίουβ δηϊιποϑὶΥ ἰὼ (μοῖρ ἐγ απ ρΡἢ, 
ΤΒΩΥ που]ὰ αρτϑο τουσὶ Ὀοίϊον τὶς ἢ [89 Βρί τὶς οἴ 
(86 ϑιγείδη ἰηνδάθγβ, Ὀὰϊ Ὁγ. ΜοΙ] ἰδ ορροβοά ἰο 
(9 τον πο που] πηαῖκο ἴπ 680 86 Βα Ὀ͵)φοὶ οὗ 
186 γογβθ. 2. Το νψογὰ ἸΔ2 βϑϑι}8 δὴ ὑπ] 1 Κοὶν 
050 ἴον. ἰ89 ΧΧ, ἰο αν δϑϑυπιθα. [6 συδγὶθβ 
ΥΟΣΥ ΚΥΘΔΙΪΥ ἔγο (6 τνοτὰ ψιϊολ ΔΒ ΘΟΙΏΘ 
ἄοπῃ το 68. Τμ9 σϑάϊοαὶβ, θθβ 68, ὁδῃποὶ σίνθ 
ἃ σδυβαίϊνο δ6ῆ806. Το ΚΑ] ἴἰβ ΠΟΥΘΡ ὑγδΏβ ἴγ6 : 
80 ΡΙο] ἀοθ8 ποὶ οχὶϑίέ. 1 ψουϊὰ βυρροδὶ ἰμπδὶ 
6 ΧΧ, μδὰ ἴῃ νἱονν (89 ἴογωιν Ἰ9Π. Τῆΐδ π6- 
εδβδβίἰδίοβ ἰπ6 σμϑηρο ΟΥ̓ ΟὨΪΥ͂ 0856 Γϑαϊο4] δηὰ 
Εἰνεβ (10 σδιυυιδδιΐνο δοῆ86θ. ΤῊΘ τηϑϑηΐηρ πδῖυ- 
ΤΠ δυρκοδίοα ΌΥ ἰδ υογὰβ οὗ (0 ΤΟ ΓΒΘ, ΒΘΘΙῺΒ 
δῇἤοΥ 4}, ἰο Ὅ6 (6 Ὀδδῖ. ΑἸ] (Π 6 οἰοτγβ, ἐμαὶ οἵ 
ΒεμκϑιοΌογς ποὶ Ἔχοορίθα, δγο ἔοτοϑὰ δηὰ ὑη- 
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πδίυγαϊ. Ετοπιὶ οὐδοῦ σοπϑίἀογαιΐοηδ, 8150, ἮΘ 
νου] ά Ὀ6 ἱποϊπθα ἰο Βο]ὰ (9 ΘαγΙῪ οχἰβίθποο οὗ 
Ὀίδςθϑ οὐ ρυῦϊο τρϑοιΐϊηρς ὋΣ Οοἀ᾽8 ποτβδὶρ 
“ἸΒγουρθοιυί ὑμ9 Ἰαπα.᾽ [Ιὑ τψουϊὰ ὃθ ἔθ δχρο- 
τίθησθ οὗ αοἀ᾽ 8 ρδορὶθ (θα, 88 ἰΐ 8 πον, (δαὶ 
τοὶ σίοπ παυβί πλίουΥ ἀθοδύΥ πϊίπουῦ βασὴ ῥτὶγὶ- 
ἰοκο8 δηἃ ὀχϑγοΐβθδ.--ὦ, Ε. Μ.] 

γεγβ. 4-11. Θ᾽ 6:5 ἴοσ βὶκ 8.---Εἰ. Υ.: Ἐπί ζη8 
ἴου βἰζΏ 8]. [ᾧ νὸ ΟΣ (0 δδϑίζῃ [86 σοιῃροβί (ὁ ἢ 
οΥ̓͂ ἰμὸ βαῖϊπιὶ ἰο (06 Μδοσδθεδῃ ρογίοά, νν9 
ψ ο ἃ παγο ἰο Γοΐου (ἢ 680 τογ5 ἰο (8 ῥγοΐμηδ- 
ἰἰοη5 οὔτΠο Τ᾽ οαιρ]6, ᾳ Μδοο. ἱ. 45 ἢ). βΒυῖ 189 
οσργοϑϑίου ἰ186}7 ἀθοϊά 68 δρηϊηβὶ (18. [{ ἴθ ποί (0 
ὍΘ ζΖΟΏΘΡΔΙΪΣΘα 80 ἴδ Ὺ 88 ἰπ|ο ““ ᾿πβο]ϑηὶ ἀθθὰβ διὰ 
Ργδοίίοοθ ᾿" (Ηθημρδί.); αὶ ἰὉ 18 4180 ἱποοσγϑοῦ ἰ0 
τα ΐτο ἰΐ ἀοϑοῦῖ 9 ΒρΡΘοΙΔ] το ἰχίουβ ΠΟ θη 8, 88 
1άοἱ -ἴπᾶρ 68 ἀπ ρὸν ΨΪΟ Μ6ΓΘ Ρυὺ ἴῃ ἰδ6 
Ὀΐδοθ οἴ 189 1δγδοὶ ἰἶἰϑὴ Οπορυδίαι, γον. 9 (Ε νν4]4). 
5.111} 1658 ῬΤΟΡΟΥ ἰ8 9 βιυρροδβί(ἴοα οὗ τι ΠΑ Υ͂ 
οηϑίση5 (Φογοῦλο, ΟαἸνὶπ δπα οἱἑ 6 γ8), δηἃ αἱ ο- 
οι μῸΓ υπδυϊ 8016 18 ἐμαὶ οὗ (ἢ6 οΥδοῖδβ (Κἰμ οὶ, 
δ. Η. Μ|ίοδδ6}18) ποῖ ΝΟ σμδάποσσαν οὰ- 
Ρίογοα (Επεκ. χχὶ. 26). Τὴ βὶ 5ῃ8 8.6, 1 ξεῃοτα]ὶ, 
(οΚ 68 οὗ ΒΌρΡΓΟΙΙΔΟΥ, αὖ ἐῃ 9 δ8πι6 (ἰχ6 ΡοΪ ἰ 194] 
δηά τοὶ κου (αοίεν, δ. Η. Μίιοδδο᾽ 8, Ὑ θη ῖιδ, 
Παυρίδ] 4), νι ἢ] ἢ τισὶ ουθη σοηβίβί οὗ τοζιι]δ- 
ἰϊοπ8 δηῃὰ σογοπιοηΐοθβ, ἴον {πΠ6 νογὰ ὈὨοίογα 1.8 18 
ἴη ἔχ. χχχί. 18 οιαρ᾽ ουϑὰ δχργεββὶγ οὗ ἰμο 5'8δὺ- 
θα δπά οὗ οἰτουμηοϊδίοη. ΤὨ8 πψογὰ αἷβο ἰῇ 
γῸΓ. 9, ϑυϊ185Β (0.86 Ομαϊθδῃ ρμογϊοὰά. Ἧο πιυδί, 
ΒΟΎΘΥΘΥ, δϑϑδυαηθ ἰπαὶ (9 δυΐδμοῦ 8 οὔθ οἶ 
(ῆο80 ψο τοπιδίθθα δοιὰ ἴῃ (ἢ6 ἀσδβοϊηϊοά, 
ῬΓΟΡὮΘ(1088 Ἰαη, δηὰ {μαὲ Βο οου]ὰ ποὶ θᾶτ ἰδ9 
Ῥτορδοῖϊο βίγαῖϊηβ οὗ Φογθηι ἢ δηθὰ Εσοϊκκίοὶ, δηὰ 
δου]ϊὰ (Βογοογθ ζαΐῃ ΠῸ δβινον ἔγοῃι γον Ἰδί 'ο ἢ 
(ο ἢἦ9 δῃηχίουϑ αὐοδδιίοη: ὕπι}} να ἢ ΟΥ, ΠΟῪ 
Ἰοηκῖ Οπν ὕὑροὰ (μὶθ8 ΒΥροί 6518 σδὴ [89 6Χ- 
ῬὈσοβϑίοι ἴῃ τοῦ. 9 Ὁ, νιον ΟἸΒΟΡ 86 τηυϑὺ ὉΘ 
δοπηθοίοα τι 1 Μαοο. ἰν. δ; ἰχ. 27; χίν. 41], 
Ὀ6 σοπηθοίοα ψι ἐμ9 ΟΠαϊάοδη ρογτϊοὰ. ΕῸΡ 
{6 σοπιρὶαἰηΐ ἰπαὶ ἐγ 8 ὩῸ Ῥτορδοί, ἰ5 ἰο ὯΘ 
ἀἰδιϊη συ 864 ἤτοι ὑπ σοτιρ αἰεὶ μὲ αἀοα ρἶνοα 
[86 Ῥτορποίθ, πο γευεέαίϊοπ. αὶ ἴ6 ἀοδίτασιίϊοη 
ὈΥ ὅτο πιοπιϊοηοα ἴῃ γον. 7, δἰ 468 ἀδοϊ δῖ νον ἰο 
ιἷ8 ραγὶοα, ποῖ γγ7ὸ Θ8 ἢ ΘΙ ΠΟΥ τοβίγὶ οί 0 (ἢ 9 
ϑιιδί(ογοα οαγυΐηρβ (980, 22ὲ δεαϊπιϊα ἈΑασοαῤεδία 
1881) ποῦ ἰμίογρυθὶ 88 ἃ Βυρϑυ 0} 1041] οχρυγββϑίοῃ 
(069 Φοῦς, “ιφμίοιο ἀε 84. αος. 1867), ποῦ 
σοηβηο ἴο ἔπ6 Ὀυϊαΐπρβ δὰ ρογίΐοοοϑ ὑἱο ἢ 
βαγτουπάοα {η6 Τοιρὶο ἰἰ86}  (Βυάϊηρον, ΟΪ8- 
δδδθη δηᾶ οἰ γ8). Τδο ϑ'δηοίσαγΥ [8617 τ 88 
᾿Ιηδἀθ Ἰονοὶ τ} (μ0 σγουπὰ ἀπὰ βΟΓΘΌΥ ἀ686- 
ογαίθά. Οοά᾽'β γεϑδίγδιεΐηρ Η 86] ἔγοῦι ἰπ θγ- 
ἔογϑθῃοθ ἴῃ (86 ΘουΓΒο οὐ Βυτηδῃ δὶ γβ (1μδῃι. ἱΐ. 
8) 168 Τοργοϑθηίβα ἰῃ Υϑγ. 1] 88 [6 ἀγωσιίηρ Ὀδοῖς 
οὗ {πὸ Ὠδπὰ ἰηΐο (ἢ Ὀοβοὰ (ἔχ. ἱγ. 7). Ηθῃοθ 
186 Ρτοζηϑηΐ οχργθϑδίοῃ οὗ 86 0] οὶ παρ διΐοι. 
[{πϑυυλοϊη ἐμ9 οογγϑοὺ ἱγδηβἰδίίοη οὗ (μὲ νθυδθ, 
ἃ8 κίνυθῃη ὈΥ Ὦγ. ΑἸοχδηάοσ. [Γ{ ἴ8 {09 βϑπλθ ἃ 8 
ιπδὶ οὗ ΜοΙὶ, ἐχοορὶ (μδὺ ὑ86 6]]}0865 8.Θ δ80}- 
Ρ]ἰεἀἃ : Υ νῦν Του πιάτα ΤΌΥ Βαπὰ τἀπὰ 
ΤῊΥ τὶ Βαμα Ὁ σοῦ Π6 ταϊάἀ δὲ οὗ ΤῊΥ Ὀοδοπι 
(ἄγαν 10) δὰ δοπβιιπηθ ({μθη). Τὸ 8686 οἴ 
γ6Γ. ὅ αἶ8ο, δῃὰ ἰ(θ γοϊδίΐοπ ἐὸ σοῦ. 6, βαῦο Ὀ66η 
ΟΡ οἰ ΟἿ ταϊδυηάἀογβίοοα ἘὉΥ̓͂ ουὐζ ἰτϑηβ᾽δίοτϑ. 
Το (οἸ]ονίης τοπάθυϊησ βοοπβ 0 6 ἰδ πιοδὲ 
οογγοοὶ. [0 ἴθ. βυ θΒί Ὠ18}}} ἐδαὶ ρσίνθῃ ὈΥ͂ πιοϑὲ 
οὗ {π6 τοοθηΐ δοπιηθῃίαίοσθ. Οὐὖυγ γογβίοη ζοὶ- 
Ἰονβ8 Οδβὶνῖη. “ δ᾽ ((π6 βαδ)οσὶ οὗ γσεγ. 8) 
“ΧὨ ἰἰ8 ἰτηδο] Γ 88 ὁ16 Ἧ]10 Γαΐβθθ ἈΧθ8 ὁ. 
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δἰ σὴ ἴὰ ἐπ (μἰ οἶκοι οΥ̓ (μΠ9 νοοάθ, δῃᾷ ποῖν,᾽᾽ εἰς. 
ΜΟῸ]1 ῥγοίδυϑ (0 [89 {6 ὅσϑιὶ γου Ὁ ἱπ ΡΟ ΓΒΟΙΔ]}Υ : 
“«Απ οχὨἰ οἰ (ἰοη 18 δὰ ο,᾽" εἰσ. ῬΟΓΟΝΠΘ6᾽ 8 ἰγϑη8- 
ἰαϊϊοι 18 γαῖ Β 6 ἴγθο: “" Η6 ΒΘ ΙῺ888,᾽ εἰ6.----΄ἶ. Ε. Δ. 

γενβ. 12-14, Τῃ {Π6 οἱ δι οὗ 9 ΘΑΣΤὮ. ---Τ 18 
8 οαυἱναϊοηὶ ἰο Βαυϊηρ, οα ἰμδ6 ἰμοαίγο οὗ (9 
νου] (ἔχ. υἱῖϊ. 18; Ῥβ. ᾿χχυΐϊἹ. 16), οὶ ἴῃ 8 
ΘΟΥΏΟΥ ([88. χὶν. 19) δὲ ἐμ6 οῃηᾶβ οὗ [89 δαγι ἢ 
(Ρ8. Ιχυ. 8). Το γαβίγὶ οὐ 10 ἰο {9 ἐβουρῶϊ: ἐπ 
16 Ἰαπὰ (αεἷον, 5. Η. Μίοδβο] 8, 06 Ἢ εἰΐο. 
Ηθηκϑβί.), 15. ἱπαιἀπι}551}}6, βἰ ποθ Δ᾽] 510 18 τηλὰθ 
ἢνϑι ἰο τἢ6 Ῥαββδαρθ ἱβνγουρὰ (πο οα 868, ποχί [0 
[0 ἀἰθρ᾽].γ5 οὗὨ Θοα᾽ 5 ρον ἴῃ Εργρί, δὰ ὑπ θὰ 
ἰο (8 το 6.8 στοιυρῃς ἰὰ {86 πιάτο (ΡΟ ἢ 
(86 τ] ]ἄοτ 685 (ἔχ. χυϊΐ. 6; Νυπιῦ. χχ. 8 ; 088. 
ἰϊ, 18 5). ὙΤλθ 868-ΠηΟηϑί6γΒ, 050 ΘΌΓΟΔΒΒ6Β 
ὈΘΟΟΙῚΘ 8 ΡΥΘΥ ἰο {Π9 ὙΠ Ὀ6α88 οὗἁἩἨἍ (Π|ὁὸ ἀοδβοσί, 
Δ΄ΤΘ ΘΙ. Ό]ΘΙ8 οὗ Εἰργρί ([8α. 11. 9; Ἐχζοῖὶς. χχῖχ. 
" Ἰπβιθδὰ οὗἉὨ (9 νὰ Ὀοαϑίβ οὗ (6 ἀοβοτί 
(Ῥ8. ᾿χχὶΐ. 9), ταὶ τὸ γοροδίραἶγ υδεα ἰο το- 
Ῥτοβθοΐ ἃ παίϊοπ (7 06] ἱ. 6; ΖΘορβ. ἐϊ. 14; Ῥτον. 
ΧΧΧ. 26), ΤΩΔΏΥ ΘΧΡΟΒΙΙΟΥΒ 888. π|6, δρδίηδι ἢ. 6 
υϑῆᾶχο οὗ ἰδ6 ποτὰ, ἰπδὺ Βυπιλῃ ἸΏ ΒαὈϊ δ ηῖ8. οὗ 
ἀοβογίβ δγὸ γοίοσγοα ἰο; οἰΐμ ον Εἰ ϊορίδηβ (ΧΧ., 
Αὔδα στα, Εν ἃ]) οὐ [σ μγορμαρίί68 (Βοοματί, 
ΟἹονίουϑ, Μυαπίϊη 6), ΟΥ (6 ϑγδ 6] 168  ἰδ6 
ψ] ἀογη6958 (Κἰπιοιὶ, ΟαἸνίη, αοΐον, δὰ οἱ Β6Γ8). 

γοετα. 168-17. ΤΟ ονυϑυ-- δον ὶηρ δβίσθϑσῃβ | ἢ. 
Μ.: τον σἰνου87---τιῃ δῦ 18, (8.086 εἰγθϑιηβ τν Β1οἷὶ 
ἀο ποὶ ἀτγ ᾧρ ἴῃ βυθοῦ, ἀο ποὶ ἀδποίθ πιπλοτ- 
οὐδ ὈΤΟΟΙ8 ὙΠῚΘΒ ΘΙΡΙΥ ἰπίο ἐμ Φοτάδη (Κίπι- 
οἷ), Ὀὰϊ ἀοβουῖ Ὀ6 σΥΒΡὮΘΑΙΥ (π 9 γεἶη688 οὗ {80 
Υἶτον, δ αὐ ἴ}6 Β8116 {πὶι0 ΖΘ; ΘΡΑἾ 26 ἔμ6 1468, 
δῖποθ 6 Φογάρδη 8 ἱπίθηἀοά, ἱπουρκῇ ποῖ τηθη- 
ιἰἰοηρα. Το ἐϊσλί-σίνίπς [Ε- , Ἰσδε], τὸν. 16, 
ΤΩΔΥ οἰ ν ἀοηοίθ ἰδ σέπεγαΐ, Θα ΡΙοΥ δα ἴῃ δοη- 
ποοίϊοη τ τ [86 δρεοίαί, ψ ϊοῖ 18 Βότο (86 δμπ, 
88 ἷῃ Ρ. οχὶνὶ!. 9, ἐγεο8 πὰ οοάατα (Παρ [6]4), οΥ 
ΤηΘ ἢ (80 πιοοπ 88 ἴ86 ἸΙρΕὶ οὗ (86 πίρῃιϊ (ΗἰιΣὶς, 
θ 611 {286}}). [78:6 ἔογπιον 18 ἴο Ὁθ ῥτοΐδσσθα, Α8 
ΒΏΔΙΟσΟυΒ ΘΧΔΙΏΡΪ68 Ηυρίο]α οἷο (Π 6 ΟΧΡΓ68- 
βίοῃϑ, δυάδ ἂπὰ ΦΔογυβα οι, ΕΡμταὶπ δηὰ 88- 
τηατία, "“Ἐλληνές τε καὶ ᾿Αθηναῖοι. ΑἸοχαηάοΥ: 
Γαι δηὰ ϑυη ἃτο γοϊδίοα 85 (86 ζϑῆυβ δπὰ (86 
Βροοΐθβ, ἰκὸ λαπά δῃὰ σίσλέ λαπα ἴῃ νον. 11], εἰσηιδ 
δηαἃ »γορλεὲ ἴῃ γον. 9.--“ἡ. Ε. Μ.]. Τὴ εβϑιδὺ- 
᾿ἰβῃηοοῖ οὗ ἰμ6 Ὀουπᾶὰβ οὗ {86 οαγὶ [Ε΄ Υ'., 
Του μδϑὲ βοὲ 8}} (Π0 Ὀογάσοσβ οὗὨἩ (᾿10 θαγίἢ, υδὺ. 
17] Ὀτίηρ8 ἱπίο νἱον 6 οτήϊδησο8 ΟΥ̓ πδία το, 
ἱ τὸ ΤΙΔΥῪΥ υπἀεγδίδη [6 ᾿ἰπι1 18 ̓ ἰπροβοὰ ὑροη 
{9 δεα (θη. ]. 9) νυ ἰοι 16 ταυϑὲ ποῖ Ῥα88 ( οὗ 
ΧΧΧΥΪΙΙ. 8 ἢ, ; Φογν. νυ. 22: Ῥχου. υἱῖϊ. 29) ἴο Ὁ6 
τηϑϑδηΐ ; ΟΥΓ (6 μαίυγαϊ ᾿ἰτ}18 τ ἰσἢ ΒΟΥΥΘ ἴον (ἢ 6 
Ὀουπάατίο95 οὗ πϑιϊΐοῃϑ (θθαϊ. χχχὶϊ, 8; Δοίβ 
χυὶϊ. 26). 

γεν. 10. ο ἴ89 Ὀδιᾶ [ἀοτηι.: ἄεπι Παμδη, 
Ἐ. Υ.: Τὸ [86 τυαϊιἰὰ49 ογ΄ ἐλά τοϊεζοα].--οῦο. οταὰ- 
Ῥίον {118 γθυἀ γί οα δοσοιπί οἵ 118 ρογβρίουν, 
δηα Ὀδόδυδο ἰΐ ΘΧΡΓΘΒ86Β τηοβί δ᾽ ΡῚῪ ἴΠ6 [ΌΤῸΘ 
οὗ (86 ποτά, πβῖοὶ γί ἀθβοῦὶ 68 ἐδ σαϊοτὶης 
ἰοχοῖ 9 Ὁ οὗ {86 ΘΠΘΩΥ δηὰ ἴῃθὰ (89 και μβονγὶης 
ἰοσοίμον οὗ [8:6 Ορργοβϑϑϑά ρϑορΐο οὗ αοὰἂ, δηπὰ ἰη- 
ἀφοὰ ἱῃ ὈοΓΩ σοππΘοί 088 ἰῃ Δ]] υϑίοη ἰο {ἢ}6 ἐΐνεῖ - 
πέϑὲ οὗ (Π6ῖγ τηουϑιηθηῖβ. [ΗΦδεὉ. ΡΠ. Ὑὸ μανὸ 

Ὧ0 βίῃ ρα ΕὨ κα δ ποτγὰ πο ἢ ΘΟΙΥ͂ΘΥΒ Ἀ1 8.686 
14948.---Τ8.1 Τὴθ οχργοβδίοη ψγ88 ροβϑβι ΕΪΥ βιιβ- 
βοοίοὰ ὈΥ [86 ΔρΡοϊϊδίίου ἰατὶϊθ ον ἀογο, δρρ᾽οα 
ἴο ἴπ9 Ομυγο (Ῥ 8. ᾿χυἱ. 14), δὰ ἐδ διρίογοὶ 
88 ἴῃ ΡΒ. ᾿χυ"[[. 11. [ΤᾺ Ϊ8 ̓8 ἀποίδοσ οὗἩ [8.6 ΠΙΛΏΥ͂ 
Ῥδβϑοροβθ ἴῃ (μἷ8 Ῥδδαὶὰ δὐουΐ νὰ ΐομβ {6 6 88 

ΤΗΕ ΤΗΙ͂ΒΡ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙΜ8, 

Ὀ6οη τπισοῖ ἀΐϊδρυαία. Βυί πιιιοῖι ἀἰδϑουβδίου που]ὰ 
Ὀ6 βαγνρὰ ἵἴ 1}}10ὸ αἰΐαταρί8 δ βοϊαι οι Μ6ΓΘ (0 ὃθ 
Κορὶ σι δὶη 86 1ἰπι}18 ᾿α!ροβοᾶὰ ὈΥ (86 10] πίῃς 
οοραϊιΐοιβ, νυ ϊοὶ βοθῖὰ (0 ὍΘ ὨΘΟΘΒΒΑΥΎ. ΕἾΓϑί, 
(86 ποτὰ ΠΡ 18 υϑοὰ ἴπ ὈΟΪΒ τρϑιμθοσθ οὗ [89 

ΥΟΣΒΘ ἰπ (Π 9 ΩδΔΏΠΟΥ τη ἰοηθα δΌονγο. 6 πυρὶ 
ογοᾶϊι (ὴ6 δυίι ον οὗ (6 Ῥβδ]πι ψὶϊ δαὶ σοοῦ 
ἰδϑίθ 88 νου]ὰ ἑογυϊα ἷτὰ ἰο υ80 [6 8δ1ὴ0 πογὰ 
ἷἰπ αἰθδογοηΐ δθῆβθ8 ἴῃ βυσὶ ἃ τοϊδίϊοῃ. 7119 
που]ὰ Ἰοδὰ 8 τὸ αἀἰδοδγὰ βδυοῖ ἐγ: δ] αἰ 008 80 
(δὲ οὗὁἨ Ρογονῶθ, γο ἴῃ ὑπο ὅγδι τυ οΥ τϑῦ- 
ἄθγβ “" Ὀθδϑδὶ ̓"" δηά ἰῃ {86 ϑοοοῃά, “1116. Ηδηρ- 
ΒιθΩ ΘΓ ρ᾽ 5 δἰἰθπιρὶ ἱπ μἰϑ τεπάοτγίηρ οὗ 98) ΓΡῚ 
“φτοοά-}10,᾽᾽ ΟἿΪΥ ΤΑ Κο5 ἐδ 9 γϑί τπϑτη 6 Οὗ- 
Βουγο. Αἰοχϑηάοῦ ἰγδηβἰδίθβ Ὀοΐἢ ““ Ὠογὰ,᾽ δηά 
6 οογίαἑ ἾΥ οογτοσί, 88 Ὠ9 τοϊδίῃβ δ ἰάθδ οἵ 
απίπιαὶ πιὰ τ δῖκο8 1 οΟἸ]θοἷνο. Βαὶ {86 τοηάογ- 
ἴῃς “ὈΔηα ᾽ δ πιοῦοὸ αἰ γον δρρ] 65 Ὁ]6 ἰο δυ- 
τλῃ δοίηρ5 (σοῦ ρ. 2 βὅδῃι. χχῖὶ!. 11, 18). (Βοῦρα 
ἴι 18. 1688 Ἰἰίοταὶ. Τὸ Εησ ἰΒ ἢ Ὑ ὀσϑίοη ἵδ1}5 ΟἹ ΪῪ 
ἴα 86 νϑδῃϊΐ οὗ 8 (ο]ϊοἰουδ θη). ϑθοοῃαϊγ, Ἧ 6 
πιϑὲ ἰγδηβίδίο Ὁ Γ ἰπ Π0 γί ΠΙΘΙΏ ΘΙ 85 ἃ 60ῃ- 
βίγτυοῖ, Τ88 Ὠ88 Ὀθο ἢ αἀἰδτοραγάθα οὗ ἀϊδρυϊο 
ΟΥ͂ ΠΙΔΏΥ, Ὀὰὺ ΟὨἿΪΥ ὉΥ͂ ὑπ ΔΥΓΔΗΙΔΌΪΟ τυἱοϊδιϊοη 
οὗ {8μ6 ἰατγϑβ οὗἩ ()6 Ἰδῆρυδᾷο. ΤἼδο τηοδὶ παίαταϊ 
ὙΆΥ ἷἰ8 ἰο οσοῃηποοὶ ἰΐ ψὶ 99). Τηὶθ Ηιυρίοϊά 
ΟΡΡΟΒβοϑθ, Ὀυὺ δ οὈ͵οοίϊΐοη, ἐπὶ περλεδὴ ΠΘΥΟΡ 
ΟΟΟΌΓΒ 88 8 ΟΙΓΟ ]οσυ 0 [0 σγέεαν, 18 οὗ πῸ 
ἴογοθ: ἱ{ τὸ οδϑῇ ΟἿΪΥ ραΐη ἕον ἰΐ (ἢ 6 τη θδῃϊῃᾷ: 
κτοοα, {89 δοηπον αδοπδίγυοίΐοη τὶ (Π6 δοῆ- 
βίγυοί 5 αυϊϊο Δαἀτηΐδ5:᾽ 01Ϊ6. ΤῊ 8 τη απ 18 ἴΓο- 
αυθηῖ. Ηἱὶβ οὐδὸν οὈ]οοίΐοη, ἰπδὶ ἰτ ψου]ὰ Ὁδ6 
δριϊηδὶ (Π6 δοσδηίβ, 15 οὐὗἩ τοῦθ νοῖσῃὶ, 85. ζ᾿ ἀσυ- 
ψαιἡ Ἀ88 Π6 ἀϊα)υποίῖγο Ζέρλλα 7π|ἰἰα]. Βαϊ 1} 9 
ὨΘΟΘΒϑ (168 οὗ (ἢ 6 6880 ΖΌΤΟΘ Ὁ8 [0 Θοποϊπὰθ (δαὶ 
(06 δοοσϑηΐβ δ΄ ἩΓοΩσ. Ηυρίοϊὰ Β᾽ 56] ῥτο- 
ῬΟΒΘΟΒ 8 πη ἢ ΤΏΟΤΘ Υἱοϊοπίὶ σμδῃρθ, ΠΑΙΊΟΪΥ͂, ἴὸ 
ΓΔΏΒΡΟΒΟ (6 τοτὰβ δηὰ ἰσϑηβὶαῖο: αἶνο ἠοὶ ἴὸ 
ΤΟ ἴπθ ἰδ, εἰς. ἸΤΒουκῖ (6 ἰγδηβ δίΐοη οὔ 
Ἠοη βίο ον, 8 σνγδιπηδιοαγ τίς, εἷθϑ 6χ- 
Ῥἰληδίίοη οὗὨ {116 ὅγϑί το 6 Ὁ οὔ (09 ὙΘ6ΥΒ6 ἰδ 
οὔϑοιγο. ὅ0 ΤΔΣ 88 1 Κυοῦ ΑἸοχδηοσ ἰβ ἰἢ9 
ΟἾΪΥ ΘΧΡΟΒΙΙΟΥ γγὺ 885 σίνθῃ ἃ σοπάουϊηρ ὈΟΙἢ 
οογγοοῖ δηὰ ρογϑρίσιυουβ. ΟΥὐν ἰγϑηϑίδιοτδ ΒΔ} 
(88 προοϑβεὶγ οὗἉ τοπαογίηρ λαγψαίλ 88 ἃ Ἵοῆ- 
βίγιοί, δηὰ ἰἰδμογοΐογσγο βδυρρ θὰ ἰμ6 ψοζὰβ ἴῃ 
ἰια] 985. Ὧν. Μοὶ 88 ἀϊδβγοζδσάδὰ ἰηἷ8. Ηδθ 
ἰγδ δ] αίθβ : Οἷἶνα ποῦ ἰο {π6 Ὀδπὰ {Π6 Ἰἰ6 οὗἩὨ ΤῊΥ 
ἰυγι]6-ἀονα. [Ι που]ὰ οὔ ον (9 {0] οἱ ΣΘΏΔοΣΥ- 
ἴης οὗ (ἰδ γὙ6786: 

αἷνο ποὶ ἰο ἐμὸ δοοὰ-ἰτϑίγ Ὀδηπὰ [86 110 οἴ 
ΤῊΥ ἰατι]ο-ἄογο, 

Το Ὀκῃὰ οὗ ΤῊΥ τθο κΚ βυβόγογα ἰογχοὶ ποί. --- 
4.Ε. Μ.1] 

ψεγβ. 20-28. ΤΩ Οουθηδϑῃῖ τἷχαΐ, 88 ἰη Π δ. 
χὶ. 28, ὃ0 ; σοπιρ. Υογ8. 22, 82, τϑδὴ ἰδ οογο- 
Ὠδηΐ-ΡῬΘΟρ]6 (ΗἸ Σἰ), Ὀὰὺ 11 8 ῬΥΓΟΌΔΟΌΪ ἰο Ὁθ 
ἰδῶ θτα ἴῃ 115 υϑυὰ] δρρ]ϊοδϊΐοη. Τμδὲ [86 
ἀαγζηδδβεδ, γον. 20 ὁ, τόδ 6 δἰάϊηρς ρίδοοβ, 1 
Μδοο. ἱ. ὅ8, ἰο τι ΐο (86 Ῥογβοουίοα σου ζόββουδ 
βεὰ δηὰ ἴω πῆΐϊο ΠΟΥ στο αϊβοονοσοὰ δηὰ 
βία (1 Μίαοο. 11. 26 ἢ ; 2 Μδοο. νἱ. 11) ἐβ. ποῖ 

4(Ε σα! ἃ οοποίάοτυ Γ᾽ ΤΊ ἴο Ὀ6 ἃ μίδυ οὔ 1:9 ψογὰ, δὸ δ Ὁ 
τηδῖκο ἰξ σογγοδροηᾷ ἴο ἐδ ββιὸθ ἴογιῃ ἴῃ πο δασοηιΐδ τοϑ;λ θοῦ. 
800. ἰδ ΟΣ τῇ 118 α. Βδιζοιον (Θ᾽, ὃ 8132. α) τοχτα 1ξ 82 
τιουκὶ (οΓ ἃ ἴογιῃ "ΓΛ ΤΊ, “δ ζοηϊἶνο ἰογιί πδείοη," οὗ ὙΠῸ} ποτ 
9 δηάδδ" ἼΔΩΥ οχλιρίοα. [ὲ 15 τυτ ἰθὴ Φοίδοξ᾽ τοῖν, δα (ἢ δας 
οὗ δοοουῆῖ οἵ ἴπ9 ρμαΐδο, ἴΠ6 ἩΠίγις ἰ6 ἀγορυοά. Βαὶ δοὰ 
Οτοόθο, Θν. ὃ 196 ὁ.--ῳ. Ε. Μ.) 
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ὨΘΟΟΒΒΑΡΙΎ οοπίαϊποα ἰη ἔπ οχργοβϑίοῃ. ΤΠι18 
ἰδ 186 τᾶογθ Ῥγο Δ ὉΪ6, δ'ποθ ὑπο ΤΟ] ον ἱπρς οτα 8 
ΔΡΡΟΔΓ ἰ0 δ) 46 ἰο θη. τἱ. 11, 18, τι ἴσα ΠΠΔΥ͂ 
Ὁ6 υπδογβίοοι 89 ἀοβουϊ δίης (86 ἀντὶς Ρ]86068 οὗ 
βαβοτίπς Υ]16}} το ἰο Ὀ6 Του πὰ οη οδγί, ΡΒ. χα ϊὶ. 
4; ΘΟΏΏΡ. ἰχχχυὶῖ. 8; οχ] τ. ὃ; 1ὑ8αι. ἰἰϊ. 6 . Η. 
ἈΠο0.86]18, Ἐεπξεο Α Ἰαγϊκίη.Ρ] 66 οὗ τοῦ 
Ὀετ8 (Οαϊνίη, θ6 ἤἬει6, εἰ αἰ.) 18. ΒΟΔΙΟΘΟΙΥ͂ ἴο ὉΘ 
ἰ(δουρὰϊ οὔὐἁ Νοϊίδον 18 ὑὕμποῦθ ΔῊΥ οσοδβίου (0 
οδδῆζο ἰμ6 ρυποιυδίϊοη πῃ ογάον [ὁ καΐῃ [86 ἰάθα 
οὗ δὴ αϑγίυαι (ἔνα). [ςΕν]1ὰ Ῥγοροϑθβ ἰὸ 

τοδὰ 2,972, ἐδ8 ἕοτιϊης ἃ ἀογίνδιϊ το, πίοι ἰδ 
ΒΟΝΒΘΤΟ Τουπα, οὗἩὨ Ἴ9 ἰπ 1.8 Σ8 ΓΘ 86:89 οὗἉ ῥΓο- 
δουυϊης. Ηο βυρροβοβ μδὲ {μι680 ΔΒΥ 118 ΘΟΥΓΟ- 
δροῃὰ ἰο ἐἰο “}ὴ2Η οΥ̓͂ του. 8 ὁὄ. Τηῖβ αἰϊοσαίϊου 
ἰ5 τωϑῦκοὰ ΌΥ ἰμ9 οδαγδοίονυ βιὶϊσ ᾿ρϑηυ τ οὗ 
Ἐν Δ] δηὰ ἷ8 ομαγδοίογιϑιὶοσ ἀϊδγοζαγα οἵ δυίδο- 
τὶιγ. Τὸ ὀχρ᾽ ποίου κίγϑῃ ΌὈΥ ΜΟ]] 18 {π᾿ οἢ 9 
ξοΏΘΓΔΙΥ τοσοϊγνοα.---ὖ. ΕΒ. Μ.].--Ἴ9Ἴ 6 δρροπάρὰ 
πογὰβ ἴῃ τοῦ. 22 ὁ: {μ6 γῇ ο]θ ἀΔΥ, ἀοβουῖθῃο 1}}0 
πηϊηϊοττυρίοα σοπιϊμυδησα οὗ (6 ΤΟΡΥΟΔΟΪ 68. 
[{π0ὸ ΕΖ. γ7͵όονγβ. ᾽.88: σοργοόδοθοθ ἰμ60 ἀδ ΐΥ, 
πηϊσῃ ΘΟΏΥΘΥΒ (9 δβδῖαθ ἰάθα οὗ οοηιτπυδῃοθ. 
οπρΡ. Ῥγσονυ. χχὶ. 26.--ὦῳ. ΕΒ. Μ.] 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΘΑΏ. 

1. θα σϑ το νεϊριιθα ἀν ὉΥ ἸοΏρ-60Ὲ- 
(ἰὰπ88 δ βουθγο βι ουιηχθ, (6 ἱβουσὶ 15 δρί 
ἴο οσσιν ἰο ἰμοῖὰ (αὶ {Π|689 ΠΙΔΥ ΠΟΥ͂ΟΥ ΟΟΙΩ9 (0 
δὴ θη. Απὰ ὙΠΘὴ ἐΠΟΥ͂ Ρογσοῖγθ ἰὼ θοαὶ (ἢ 9 
ἰγδοθ5 οὗ ἀυα᾽ 8 νγϑιἱ, ὑμ6 τὈπουριὺ οἵ [18 6 1658 
ἀαταιΐου 18 ψοηΐ ἴο Δ]1 ἰἄϑτὰ νυν δὴ χζυΐθῃ. ΑΔ 
Ἰαᾳυΐτν ἰαίο ἰδ 6 σᾶυ.89 οὗ Θοἀ᾽ 8 ἀδαϊησδ ἰονατὰ 
ἰθοῖα, νυ ϊο δϑϑῖὰ ἔγϑι χῦ νι δας ἀσδιγαοίίοα, 
βοὴ πϑία γα! Ὀθχὶπθ. Βυῦ (μδ9 ομδυϑοίοσ οὗ 
818 ἰπαυΐϊτΥ ἰ8 ἀδιογπιϊηοα Ὁγ (ἰ}18: ἀ0685 ἱΐ, 85 ἰΐ 
ΜΌΓ6, δσου8ο αοα δηά ἱποϊαἀθ Γοργοδοῖῦ 68 δζαϊηϑὲ 
Ηἰβ σονογηπθεί οὗ ἴμ πψουϊὰ ἢ ΟΥ ἀο68 ἰΐ ΟὨΪΥ 
ἰδιιεαὶ [πὶ αοἀ τοβίγαϊη5 Ηἰπλ8617 ἔγοια δοίϊοη ἢ 
10 τὸ Ἰδιίορ, ἀοο65 ἰδ αὐὶϑθ ΤΔΟΓΘ ἔγοπι ἢ Π18 
δον -ϑιχιθά 688, ἱτραιΐθησο, αὶ ηὐ- οαγίθη688, 
δηὰ νληὶ οὗ ἔδι, ἐπ π ἤσουν ἃ ἀθϑῖγο 10. ΓΘ 889 
ἴγοαι ἀοαἀ᾽ 5 ψτδίῃ, ἔγοια ἃ Ἰοηχίης ἴ[οΥ πιδη οϑίδ- 
(ἰοηϑ οὗ Ηἰβ σοπιραϑϑίοη, ἰῃ 84 πογὰ, ἴγοιὰ ἃ 
γεδγηΐηρ δἴθον 0] 1} 0897 ΕἸΜΙ, ἀο ὑμ6 α0.68- 
υἱοῖς δηὰ Ἰιπιοιιίης οη ἰὰ ἀποοτγίαἰηιγ, ἀουδὶ 
Δα ἀοϑρηῖν ἢ ΟΥ 068 679 8.80 ἔγοτι ουἱ οὔ 
ἰδ πὶ ἃ ρτανοῦ [Ὁ}} οὗἨὨ ἢ} ἴῃ Οοὐ᾽ Β ΤἸΏΘΓΟΥ, δὰ 
ἰοδρίγοὰ ὈΥ ὑπ Πορο οὗ Ὀδίπρ οαγα ἢ 

2. Τποτο Ὀοΐδ}} βοπιοίλπιοβ ὁ οἀ᾽ 5 Ομ ατο οα ϑασὶδ 
αἶδο, δ] 6010}. 80 ΒΟΥ τ (ἢ (ΠΟΥ Βαϑῖι το ᾿π ρογὶ]} 
1:8 ΥΘΥΥ οχἰϑίθησο. Τ θη Ϊί ἰδ οὗ ναϑὶ τηοσχθηΐ [0 
ΓΟ68} (Π6 γοϊαϊΐοη θοίσθθῃ αοα δὰ ΗΪβ ρθορ]θ 
νοι Ηο [88 ΗΠ] 86]7 οϑίΔ Ὁ] ἰϑιοά, δὰ ἰο 'κ6 Ὁ 
ἴη τποϊηὰ ἐμοῖγ ιν ηθ ο]ροϊΐοι, ἐμοῖς τηϊγδοῦϊου8 
Τοπηήιης, δηὰ ἐπεὶγ ρτγοβογνυαιίοη ἀπιϊϊ ἐμ 9 ρτθ- 
δοηῦ τηοῃθηϊ, δίοης Ὑἱ0} (6 ραγὶ τσ (Π6Ὺ 
Ἰηπ8ὲ ΕΥ̓́ΘΡ ΗΪΔΥ͂ ἴῃ ὑμ6 ΒΊΟΥ οὗ τρδη κί, Α 
ῬΓΔΥΟΡ π ϊσὰ σίγθ8 8]1} οὐ [Π 686 (οἷν ἀὸ ῥΐἷδ66, 
ἰδ Ὀοΐδ )ὧῃ ονἱάθηοθ οὗ ἴα ἂπὰ 6 τβϑϑῃβ οὗ 
διγοριμοηϊης ἰὑ. 

ὃ. Το δποπιΐθβ οὗ θοῇ βπῇ οὗ Πα Ομ υτοὴ πιὰ 
ἱπάθϑα ἀδβίγου 8 Γ ουϊγαγὰ βδηοί ιν 68, ΔθΟ ἰδὲ 
Ν6Γ ββογοὰ 86 80η8, ον ἱά {μ6 δβϑϑιμ]ηρς οὗὨ {86 
(ΑἸΈμΓ], ργονοης ἀπά ἰηίοτταρὶ (6 βουνὶσθ οὗ 
Ἀοὰ ; θα {πο Υ σαῃποῖ δηημὶ (ἢ 6 οογθηπηὶ ψὩΐο ἢ 
Θοὰ Πὲ8 οτάἀδ πο, ποῦ ργονυϑηΐῦ [89 ου ννατγα σγο- 
διοτδίίοη οὗ 6 ΟἸαγο, τ θὰ {16 ἀκα οὗ Π6Γ 
{γῖδ] 19 ουὐθσ. Κΐο Ἰοπζ, ΒΟΎΘΥΟΣ, 88 ἀδημοσ, ἀϊ8- 

ἰγ088 δηὰ ρογβοσυίίϊοι 188, ἰῦ9 ἐγὶϑὰ οπ 68 τοῦϑὲ 
ποὺ αἰνουρ ὑμὶν ἔαῖ1, Ὀαὺ πηυδὶ, τσ ἃ1196 (1.6 ΘΕ ΘΙΩΥ͂ 
ΘΟ 0 ΔΙ]Υ͂ ΓΩΥ1]9 ἰμοὶν αοἀ, σομεϊη.8}}Ὁ γοϑοτὶ 
ἴο Ηΐπι ἴῃ Ῥγαγογίωαϊ σοηΐοϑϑίοῃ. ΥὙο ἴο ἰμθηὶ 
ΑΪΒ0Ὸ ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 αϑοταθαά {μ6 οοῃδοϊδίϊοι νν ΐοἷι '8 (0 
Ὀθ ἀοτίνοα ἔγοαι ἐἰο ἀΐθρ]αγ8 οὗἩ αοα᾿Β Ἰογθ δὰ 
οἰμηϊροίθισο, 88 ἀἰϑοονοσοὰ ἴῃ Ηἰ8 ἀοΐη 8 Ὀοϊίι 
ἴῃ ἰβίΟΥΥ δπὰ ἰῇ πδίυσθ. Οπ (πὸ οοῃηϑοίϊοῃ 
Ὀούνψοορυ ὑμ0 ΟΥ̓ΟΥ οὗ Ὠαΐίυγο δηὰ 86 σογδηδηϊ 
οὗ χγδοθςδορασο {26Σ. χχὶϊὶ. 21-26; 188. Ἰὲν. 10. 

ἨΟΜΙΔΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῊ ΟΒυΣΟΙ᾿ Β ΒΘ ΒΟ. οὗὨ ἀἰβίγοββ 88 {ἴπ|68 οὗ 
(γυἷ41 δηὰ διγδικοηΐηρ.--ἱὐυτῖο8 ἸηΒιοιοα Ὀροα 
(86 Οδυτοὶ ἔγοια ψϊτθουΐ ἀτὸ ποὺ 8ὸ Ὀδὶ οἴω] 88 
ἀϊβιγδοιϊουϑ τι ΐη.---Ἴ)6 μοτγβοουίοα γοῖ νἱοίο- 
τίουβ Ομ υτοῖ..--ογὸ ἰδ σγοαὺ σοῃδβοϊδίΐοη ἰῃ 
186 γχοβοοιίοη ἐπδὺ 86 δὶ 7] σονοπδηί- Κοορίης 
αοὰ ἱβ δί 1}}9 βδθ ἐΐπηθ (ἢ ΑἸταϊ ΚΓ Ποτὰ οὔ ἐδὸ 
φψονὶὰ δὰ ὑπο στἱρδίοουβ υᾶρο οὗὨ κ4]].---}ΝΘ οι 
8 γοί Ἰοβὲ 116 (09 ογὰ ἰ8 ουὖῦ Βῃορπογὰ δα 
ὍΘ ΓΘ 801}} ἰὴ9 δοορ οὗ Ηἶΐβ8 ρμαβίυτο.---αοὐ᾽ 5 
βήαοθ ἰμθ βαϊνγαϊΐοῃ οὗ Ὀθι οΥ̓ΟσΒ ; δὶ ὈΠ.Θ- 
Ῥϑηίοα οἴ (μ8 ἀοδίγιοιΐοη οὗ πιοῃ.---ὁοα ΓΟπι ΔΙ 5 
Β.1}1 (ἰὩ6 Τωογὰ οἵ ἐμ0 ποτὶ, ὀουσθὴ Δ θη Βδοῦὶθ- 
δἰουβ τὰθ 8.0 πο ἩΠΠ|ΠΠ[ΠΡ ἐμαὶ Ηθ βιουϊὰ γχθ- 
ταδὶ [ωογὰ ἰὼ Ηἶδ ΟὟ ὨΟΌΒΘ ---- ΜΔΩΥ Ἃ0 ποῖ δᾶ τα 
ἰο σδ]ὰθ νγδὶ {ΠΟΥ͂ ΡΟδΒΕ688 ἰῃὰ ἀοα᾽ 5 Βου80 δυὰ 
νγογὰ ἀπι}} (ΠΟΥ δτὸ ἀεργίνοὰ οὗ ὌοΙἢ.---ΤΘ 
ἀλγοῦν ἰν 8 ΘΟ ΘΑ Ρ), 86 ποτ ἰοὺ ὧ8 ἰοὴς ἰδμαὶ 
αοἀ πουϊὰ πιαῖτα 1 Ὀτγὶκί.---αοὐ πμλῪ ὍΘ ΔΗΡΤΥ͂ 
ΘΥ̓Θἢ δρδίηϑι Ηἰβ8. οσὴ ρϑορίθ, 0. Ηθ ἀοο8 ποὺ 
οαϑί ἰμοῖη ΟἹ ἔοτουοθν.---Τ Ὠθγ9 18. αὐτοῦ ὈΘΙΌΓΟ υ8 
ΔῈ οΟΥἱ ἀΑΥ οὗ προοᾶ, ψθα ἰὑ 18 ποί μονα ιο ὦ α8 
ἴο θαν ἀοὐ᾽Β ψοτὰ : Ὀυὺ ἰὐ προ 8 8 ναϑὶ αἰ Εἔον- 
6660 ὙΔΒΘΙΒΟΥ γ͵ἢὁ σαπποί ὮΘΆΓΡΟΓΥ ῬΔΘΙΠΟΣ ἵγ6 τοῦδ 
ποὺ ᾿1680.---Εοδρθοῖ ἀπο (80 σονοηδηϊ ν᾽ ἴσο αυὰ 
68 8 }18 6 νν (ἢ ἃ8 [866 γον. 20 ἴῃ {μ6 οτὶ ὶ πα }], 
ἴο ψἢδὺ ἰτ οη 1165 8, απὰ νυνῖαῖ ἰν Ὀϊη 8 8 ἴο ἀν. 
-- Το ἰσὰθ οαυι89 οὗ Οἷν πιϊβίογ 1 68 18 (16 τυ ταῖὶὰ 
οἵ ἀοἀἂ δἀραϊηδιὶ ουὔν' δ᾽ 5 : ἰδ σγουπά οὗ ουν οου- 
Βάθποο 18 (9 δοὶϑ δῃηὰ ἰ(οἰκθῺ8 οὗ πι ΡΟΥ οὗ ἴἰ10 
Οσονεποπὶ Θοὰ.---αοα᾽ 8 ἀοϊηρβ ἴῃ παίυγο δηὰ ἴῃ 
᾿ἸΒΙΟΥΥ 88 ψψϑγηΐϊηχβ δηὰ 88 ἃ βτουπῃά οἵ οοπδβοΐδ- 
υἱοῃ. 

ΟΑἸΤΙΝ: 9 ον πον ἀἰβίσοι 0 58 ἐο τἱδ9 
ΔΌΟΥΘ 84}} ἀοιιὶΒ 80 88 (0 δοῃίϊηιι6 ἴγοθ δπὰ ἴογ- 
1 ἴὰ Ῥτάγοσ. ἸΤμογοίοτο ἴ86 Πα] Τ668}} ἴο 
(μοῖν τϑοοϊ!ϑοίϊοι [Β6 πμοτλοῦὶα]8 οὗ 1.6 6Ο0Π1|088- 
β'οῃ δηὰ ρον ον οὗ 6οἀ, ὉΥ νοῦ δ πλ8 βιοινη 
ιἰἰοαὶ ἴῃ δἰ ἀχοϑ ἰδὲ Ηθ 18 0:0 Κίης οὗ ΗΪ5 
σἰλοβθῃ ΡΘΟΡΪθΘ. 

ΚΤΑΒΚΕ: [ἢ Βθᾶ80ῃ8 οὔ ρουύϑϑου  0ὴ ἯῪΘ 8Γ6 ποὲ 
ἰο 'νθ 80 τ ἢ γοχαγὰ ἰ0 ΟἿΚ ΘΙ 68 88 (0 
6αοά, ἴον νἱουὶ ΗἾ8 ρανγπἰββίου ὑΠ 67 σαηηοῖ ἰη- 
ἦυγθ 8 δΒαὶν οὗὁἨ ον μοαάϑβ. 2 ἕδη. χυὶ. 10, ΤῈ 
δίσοηοβί δἰ Πατϑ οὗὅὁἨ δοῃϑοϊδιϊου ἰοὸ δυρροῦῖ τ 'π 
8}} ἐγ Ὀυ]αιου, ἐοπαρία  ᾿οη, ἀπά ἀαβροη ἀθῆου, Δ ΓΘ 
εἸι9 ὈΪοϑϑίη 8 οὗ ἀοα εαἰγόδὰν Ὀοδίοινοί, δηὰ (6 
ιδοίουϑ δδϑιισαποθ {δπᾶὺ δἰ Δ] {᾿π|68 δηὰ ἰὼ 4]} 
Ρίδοοβ Ηο νψ}}} Ὀ6 ργοϑθηὶ ν ἢ ΗΪ5 οννὴ (8. χ ΠΣ. 
Ι, 2).--,ΆΒουρἢ ΑἸ} διιπιδη ποὶρ 15 οὔϊθη σοπιον δὰ 
ἴγοαι {}|6 οἰ] άσοη οἵ αοά, ἱπὸῦθ γοὶ Τϑπ δ] ἢ8 [0 
εἰιοπὶ (8 ϑαρροτγί, (μαῦ [ΒΟΥ ὁπ δἰ νυ 8 ΔΡΡΘ6ὰ] 
ἰο αοα ἴον ἃ ι8ὲ ἀοοϊϑίοι, νυιιϊοὶν νυ} αβϑογ ἢ 
Πού ὉΘ ἃ ἔδνογα Ὁ 9 οπ9 ἴο {]1|6ὲἷς δῃοπιΐθβ. (ἔχ. 
χχὶ!. 28).--Τ δ ποτ 68 οὗ ἴἰ6 ΟὈ ατοὶι δ ΓΘ 8180 
(Π6 δηθηχΐοϑ οἵ Ὗαοἄ, ψὶιο ν}}}] Κπον πο ἰο 
εἷνο Ηἰ8 οδιι89 8 κἰογίουβ ὑγίατρὶλ δὲ ἰαδὺ ([8. 
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ΧΧΥΪΙΐ. 29: Αοἰβ ἰχ. 4, δ).---ΤΠ080 τὸ ῬΤΘΥ ἰπ 
αι, τίς τοῖν ἰγο Ὁ1]608 Ὀεΐοτο αο4, ποὶ 858 
(Ππουσὴ Η6 Καον ἰμθαι ποὺ, Ὀαΐύ ἰπ τοὶ] θη69 ὉΡΟῺ 
Ἠΐβ ὑσὶ ἢ δὰ νἱτὰ ἐμ 6 οαγίαί οχρθοϊδιΐου, ἐμαὶ 
Ηδ ν]}} 71.141] Ηἰ8. ῥτοπιῖβοβ, (Ρ8. ἰχὶχ. 20).--- 
Οοὐ ἀϊὰ ποὺ βραγὸ Ηΐβ οὕ ἰθιρὶθ δῃηἃ Ρ60}]9 
ψ] θη ὑΠ6Υ Βίἰγγοα Ηΐηι ὉΡ [ὁ δΏκΚΟΓ, γ 8150 πϑοοᾶ 
θχρθοῦ ἢ0 Ὀοίίον ἰγθαϊπιθηΐ, η]6099 τψγ͵ο Τορθηΐ 
Β᾽ΠΟΟΥΘΙΥ ΟΥ̓ οἷν βἰπβ, διὰ διηθπὰ ΟἿΓ Ὑ8Υ8.-- 
αοἂ δα ρΊουβ Ὀοΐῃ μαηα8 δ οὔσο, βοὴ Ηοσ νουἹὰ 
Βοῖρ μο80 ῆο ἰγυβί ἰηῃ Ηΐπι; ἰμ γἱχοϊ ἰὼ ὑρ- 
ιοϊΪά {πὸ ρμίουϑ, {}|ὸ Ἰεἴζ ἴο Ριηῖδα 06 ἀηχοῦϊγ. -- 
Ιη (9 βογοϑὺ 0γ14}8 1ΐ 158 οιιπά ἰο 6 ἃ ἀεἰ κι ἔα] 
ΒΟοΌΓΟο9 οὗ δοηδοϊδίίοη ἰο δοῃἰθιρ͵α6 ἀἀοα 88 ΟὔΥ 
Κίης.--τ,Ἶ ὁ σδ Βυγ ὶν σαϑὺ οΟὐγβοῖνοβ Ὁροῦ [ἢ 
ἄτδοιουβ οονθηδηῖ 1 οἢ οα Πλ8 τοδὰθ νι} ἃ8 ; 
ἴῸΥ οὐ Ηἰ8 ραν ἰ0ὺ 18. δἢ οἰθσ ἢ] ΟΠ6.---Τ 6 Ὀτθ- 
βοπΐ 18 πού 189 ἢγβί {ἰπιθ ἐπα ἰμ6 ρίουϑ ᾶγνο ὈθΘ6ἢ 
Ἰοδὰοὰ τίνα ἰμ9 ἀοβρίίο, δῦυβο, δὰ σοηίοιμρί οὗἍ 
{18 νοῦ] ; {μ8 48 10 Ὀθθὴ ὕσοπι ὑπ6 Ὀορίπηϊης 
ἀ01}} πο. ΌΥ ἀο68 ἴὸ ὑπθὴ δβαθπὶ δβίγϑημρο [0 
66, ἄδην 800], ἰδ ἑμβοὰ πιιϑ 4180 ϑπάυσο ἐδ 9 
δδ 57 Μαῖί. νυ. 12. ᾿ 

ΟΒΙΑΝΡΕΒ: Νοὸ ἱγταηΐ 8 8Βὸ τοΐϊ κί ἰμαί αοά 
σδηποί Ὀγΐηρς ᾿ἷπῃ 80 ΟἽ 859 ὑμδὺ 86 .1}} ὈΘΟΟΙῚΘ 

“ὃ. ΒΡΟΪ δηὰ οὐ]θοῦ οὗ οοπίοιηρί δὐϑη ἰο 8080 
δαὶ Δ.ὺὸ ΡΟΟΥΡ δῃὰ ἀδβρίβ6α.---ϑΈ.ΝΕΟΚΕΕ: Ηθ 
ΜΏΟ Ῥοϑβοβ808 [89 ἰγὰθ τσοὶ σίου δηὰ σοπχδὶἢϑ 
ἌΓΓΩΪΥ ὉΥ 1ἰ, ΘὨἾΟΥ8 ὑπ 9 ἴδνον οὗὔὗἨ αοα δηὰ τπὰῪ 
Το]οΐσθ ἜΥ̓́ΘΏ ἰἶ Π6 ἢ88 (0 ἴᾶγ ἀονγῃ ιἷ8 119 ἴον ἰἴ. 
-- ΕΝ ΒΟΉ: Βδίηοσο αοα οδπηοί δἰΐον Ηΐ8 οσα 
ΕἾΟΥΥ ἰο Ρ488 ΔΎΥΔΥ, μοὶ ὉΥ σδῃ Ηδσ ἤογβαϊσο Η 8 
Ομυγοῖῦ ; 86 Ψψῃο]9 δδ8δο ἰ8 ΗΪ8.---ΕᾺΊΒΟΗ : ΑΒ 
τοδὶ δπῃὰ ργϑοΐοιιβ 88 δτὸ 60 8 ΤΏ ΓΟΥ δηὰ {9 
ἰγθϑβηγο οὗ Ηϊβ ννογά, 80 στοαὶ δηὰ ἀγοδαΐαϊ νὶ}] 
Ὀ6 (80 Ρυπὶδιπθηί8 Ηθ ν|}} ἱηΠ]οί, ἱΥ τηθ αΌυ89 
ἨΠ8 ΠΙΘΓΟΥ͂ δϑη ΡΔΥ 80 [1.110 τοχατὰ ἰο Ηἶβ ποτὰ. 
--Βικαξκ: Ηθτθ γγὸ δῖὸ ἰδυχῦ ον, τ 68 ἰῃ9 
ΟΒυγοὰ ἰ8 ἴῃ ἀἰδίτοβα οὗἨ ΔΥ Κίηά, Ὀο]ΐ τοῦ 
Βιουϊὰ ροὺγ ουὐδ ἐμοὶ ποδνίβ Ὀοίοσο αοά δηὰ 
ταδὶ ηἰδίη (61 ἰγυδὶ ἱπ 18 σουθηδηί. - ΑΕ Ν Ὁ: 
Τλὶ 8 (9 δοϑβοῦ οὗἁὨ (6 πηοϑὲ βϑύθσθ ἢ ϑϑί:86- 
τηθηΐ δηὰ ἀϊδίγοϑϑ οὗ βοὰ], ἢ ἐμ οτο ἰδ πὸ νογὰ 
οὗ αοἀ οΥ Ρῥτορβοὶ ἷἱπ ἰμ9 Ἰδαπά, 88 ἐδ: ϑῃΐογ- 
τηθηΐ οὗ ΗΒ ριιτο νογὰ 18 1.8 σγοαϊοϑδί δοῃβο]δ- 
(οῦ, 56. χνυν. ΤᾺ Ϊΐδβ 15 ηοὺ ζο} υπεἰὶ αοα δηὰ 9 
Ρυΐοϑὶθθθ ἰσθαβυσοθ μαᾶνο ἀθραγίοα.---Τ οι Κ : 
Τη6 ῬΒ8] δύ ΡΓΑΥΒ (Πδὲ οὐ ἴῃ (86 ἀθοροδί 'ζηο- 
ΤΑΪΏΥ οὗ ἷ8 ρϑορὶβ, (86 ϑίθσζῃδὶ οἱαὶϊ 8 οὗ ἰἰαἱ 
Ομμὶροίθησθ, ἩΔῖοΙ ΤῸ]08 ἰπ ᾿ἰδίοῦσυ δηὰ ῥγο- 

- ΒῊΞ ΤΗΙΒῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ῥΒΑΙΜΗ͂, 

Βογῖ 068 ἰο παίαγο Π6Ρ ἴδ 8, ΠΊΔῪ ὉΘ τηδθ Κποόονῃ. 
--ΊΟΘΗΤΕΕ (Παιμδδίδειῖ): ΑἸὰΒ. μον ὑπο] οὗ ἰα 
Ἰαγίηρ ἴῃ συΐηβ ἰἢ9 οαἀϊῆςεοβ οὗ οὔὖῦ Ῥίουϑ ΒΏ664- 
ἰοτϑ γϑαγϑὰ ἱπ ἔα! Υ68, ουθπ ἰΐ6 (ΕἸ }}90 οἴ 
(09 ψοτὰ οὗἩὨ αοὐ ἰἰβ6 17} [Ιἐ ἴθ ρογιῃϊ6ἀ τ18 ἰο 
τοι αοἀ, μον Εἶθ Β88 Βεϊροὰ Ηἰἱβ ρθορὶο ἴῃ 
ἕογιθος ἰἰπιθ8, δπαὰ ρἰϑδὰ δοίοτο Ηΐπ 86 ἱπηο- 
ο6η66 οὗ Ηἰ8 ἰτ|ὸῸ Ὀδη, {ἐμ 6} ΘΑ ο55 δηά 
ΠΟΙ ΡΙΘΒΒΏΘΒΒ; δηὰ ἰδθ Βοῦον οὗ Ηΐβ ον ῃδῆηιθ 
8δηα οἵ (86 οονϑηβδῃΐ οἵ σγ8060.---ΟΥΈΝΤΗΕΕ: Μὶ8- 
ἤογίιαηθ οοοῦ ἔγοπι αοα 848 οπαβίϊδοιηθηί, ἰὺ 18 
Ὀδοοπλίηξ πὴ (ὁ ἱπαυΐγο δζοσ (:6 τολεγείογα 
[866 νον. 1.].- -ἈἾἶἈἘ ο σμ ]άγοη οἵ αοἀ δζγὸ 88 δο- 
συδϑοῦβ, ἔμ 6 νὶοϊκοἀ αγὸ ἰΐο δοσουβοά, αοὐ ἰβ ἐδ 
ΨΦυκθ.-- ΙΕ ΌΒΊΟΗ : αοἀ πιυδὶ οἴῃ τοίην ἔγουα 
Ὁ5 8}} οχίθεῃ) βοιιγσο98 οὗ σοιμγέογί, ἰὼ οτύ ον ὑἰπδὲ 
ΟἿΣ Ββρίγιϊδὶ ΒΘΏ80 ΙΔ Ὀ6 αυϊοϊκοποά, ἰο αΪ8- 
ΘοΥη ἴΠ6 ῬΟΜΨΟΡ οὔ ΗΒ ΤΩΏΘΓΟΥ οὐ ἴῃ ἀρϑιῃ. 
ἸΏ 6 9 νἱϑί οἷο 18 δορί ΔΎΑΥ ἔγομι Ὀοΐοτο ὑ8, 
Ηἷδ8 κΚίηράοπι οὗ σγαοθ νν1}}] ποῖ Ἰοηρς Ὀ6 ουΐ οἴ 
ΓΟΘΟΝ, ἴου ΟὨΪΥ {πο δ} 8}} ἰὑὺ Ὅ6 ΣΘΑΙΪΥ σοηενοα, 
διὰ {μαὺ ὉΥ 680 ὙΘΥΥ Π16818.---ΤΆῦ ΒΕ: ΤῈΘ 
Βιπι οὗ ὑπ6 δομβοϊδιῖοη δηαὰ βυρρογί οἵ Οοὐ᾽ δ 
ῬΘΟΡ]6 ἰ8 ΗἾ8 ρφγδοίουβ δἱθοίοη πὰ Ηΐβ σγαδοίϊουβ 
Ῥονοσ. ΗΟῪ τ} ἰ8 ΟΟΙΔρΡΥΪΒοα πῃ ἢ 686 6 
νοτὰβ, ΜΥ Κίηρ οὗ οΪ4 1 ΑΙΊ [Π686 δὲ οῃδο---ἰἢ9 
ἰδβιϊ πο ΩΥ ἐο ΗΒ δ᾽ πιὶ κα Υ̓ πλδ)] Θδίγ, 86 (6δι 1 ἸΔΟΙΥ͂ 
ἰο Ηΐ8 υποιδηχοδῦϊο [αἰ ΒΓ] 688 ἰονατὰθ Ηΐδ 
Ῥθορῖθ, ἰπ6 ἰθϑυϊ πη οηῦ ῇ (ὁ {6 6] Θνοτ᾽ 8 δογίδὶ πὶ 
οχρογίθῃσο οὗ (ἤθη ἃ]].--- 11} αοα᾽ 8 σίουυ δηὰ 
ἴη Ηἰβ οϑιι80 ᾶὯτ Ὀουπὰ ὑὈὉρ (6 ῬΓΟΒΡΟΣΙΥ απὰ 
βαϊναίίοη οὗ Π᾿8 ονη. 

[ΗΠξνβυ: Τὴ δοπΟΟοΓΏ5 οἵὗἉ τοὶ σίου βουϊὰ Ὀ6 
ὭΘΑΓΘΥ ΟἿΣ ΒοΑΓΡίΒ δηα δδοὶ 5 πόσο ἰδ ΔΏΥ 
ΟΥΙΑΪΥ σοησογη Ἡ ΔίβοοΥΥ.- -Ἴ 6 ἀοϑοϊαίἰοὴ οὗ 
Οοὐβ ἰουϑ9ὸ βιουϊὰ σγίονθ ᾧ}8 τότ ἰἰϊα (89 
ἀοβοϊδίίοη οὗ ΟἿΥ ΟὟ ΒΟΙ1568, [Ὁ [1.6 τηδίϊον 18 
ποὶ χγοδὺ ψγίδῦ δοπιο8 οὗ 8 δηὰ Οοὐγ δι 65 ἢ 
(μ18 ννοτὶά, ργουϊ ἀρὰ οὐ Β πϑ1|0 ἸΠΔΥ̓ 6 Βδηοὶϊ- 
βδοά, Ηἰ8 Κἰηχάοαι τΏΔῪ οοπθ δῃηὰ Ηΐβ πὶ] ὯθΘ 
ἀοῃθ. 

Βσοττ: Τὴ ἰγὰθ Οδυγοῖ ἰ8 88 ρ᾽ϑαβαηΐ δηὰ 
δι δ] 9 ἰο ἐδ9 [μοτὰ 88 ἃ ἰαγι]θ- ἀονο, (μοι ἢ 
ῬοΟΥ δηᾶ ἀθβρίοσδϊο ἴῃ ἴη6 νοῦ] 8 οϑιϊτηαίΐου. 

ΒΑΒΝΕΒ: Τδο ἰδουρυῦ Βοτο ἰ8 οὗ ἃ ρῬθορὶ)ο ἀθδσῦ 
ἰο αοἀ, ποῖν ἐἰπιϊὰ ἀπα δἱαγπιθὰ. [ἴὲ 18 (89 ῬΓΑΥ͂ΘΥ 
οὔδ Ῥϑορὶθ Ὀοϊουνθὰ ὮγΥ αοὰἂ ἰδμαὶ Ηδ ν}}} ποὶ 
ἀοἰῖνον ἰἤθτπλ ἱπίο (86 δαμὰ οὗἨ (πο ὶνρ δῃθιηΐθ98.--- 
7. Ε. Μ.] 

ῬΒΑΙΝΊΧΧΥ. 

ΤΌ {λὲ οεὐὲγ Ἀμδιοίαπ, Α41-ἰαδολὶϊλ, Α, Ῥεαΐπι ογ δοπρ οΓ 442αρἢ. 

2 Ὁ ηίο ἰδοο6, Ο ἀοά, ἅο τὸ ρίνο ὑμδηΐκβ, ὠπέο 66 ἀο τὸ σῖνγϑ [β8}Ἐ8: 
ΕἘὸτν ἐλαΐ [ΠΥ Πδπι6 8 ΠΘΔΓ 
ΤῊΥ ψοπάγοιιβ ΜΟΥ 8 ἄθοΪδγο. 

8 Υ̓Βδη 1 8}18}} γϑοοῖνο ὑμ6 οοηρτοζδίίοῃ 
Ι ν1}} Ἰυαάρσα υρυῖρι γ. 
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4 ΤῊ οδυίῃ βηάᾶ 341} {π6 ᾿πΠ Δ Ὀ] 8η08 ὑπο γ οΣ δα αἰ ββοϊνοα: 
Ι ὈΡΆΓ ὉΡ {86 ρῥῚ118γ Οὗ 10, ββίδὰ: 

δ 1 κῃ] υπΐο [16 0018, [268] ποὺ 0Ο]8}|Υ : 
ἈΑπά ἴο {μ6 τψἱοϊοά, [1 ποῦ ἃρ [Π6 ΠΟΙᾺ : 

6 1,1 ποῖ ὉΡ γοὺ δοσπὶ οἢ δἰ ρἢ : 
Βροδκ ποί ψ1}} ἃ δ }ΠΠ ΠΘοΙ,. 

Ἶ 
ΝοΥ ἔγοιῃ ὑμ6 βουΐῃ. 

8 Βυϊ (οἱ ὦ {Π6 Ἰυάρο: 

ὉΓ ῥσγοιϊηοίίοη σοπισίδ, ΠΟΙῸΣ ἔγομα (1:6 Θαϑί, ΠΟΥ ἔγοτα (86 νγοϑί, 

Ηδ6 ρυϊίοίἢ ἀονῃ οὨ6, δηα δοίῥοι ἃ ἘΡ δηοί ον. 

9 ΕῸΓ ἴῃ ἐδ Πβηα οὔ ἢ6 [ΟῈΡ ἐλογα ἰδ ἃ σὔΡ, 
Ἀπαὰ {6 ψῖηθ 18 γϑ ; 10 18 1}] οΥὨ ταϊχίυγο ; 
᾿Απά 6 ρουγοίῃ ουΐ οὗ [86 βαιηθ: 
Βαῖ ἰ.6 ἀγορβ [μογϑοῖ, 411 (μ6 ψιοϊκοα οὗ [86 οδυία 
58.411 πυτίηρ; ἐλόηι ουΐ, απὰ ἀτῖηκ ἐξόπι. 

10 Βυξ 1 τ 1 ἀθοϊαγο [ὉΓ δυϑυ ; | 
Ι ν}}} βίῃρ ῥγϑῖβθβ ἴο {π0 αοά οὗἉ Φ6οοῦ. 

11 Α}} τὰ8δ. βογῃβ οὗ [π6 ψ]ὶοϊκθα 4150 π}}} 1 ουἱ οΗ͂;; 
Βιυτμο Βοστι οὗ [86 τὶ ριύθουβ 884}} θ6 ὀχα)ύθα, 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 
ΟΟΧΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. [Ι͂π (μ0 ΒΌΡΘΓΙ- 

δογὶ ριΊοη, Θοραγο [ηἰτοά. ἢ 13, Νο. 1δ; ὁ 8, Νοβ. 
Ἰδηὰ 23. Το ποὶθ Ῥβδὶπὶ ἰ8 ρεγυδάϑιὶ ὉΥ (89 
οὐδ οηϊ Δ5ΘΌΓΔΏΟΘΘ οὗ Π6]Ρ δραίϊηπί δυροβρβδηίΐ δπὰ 
ἰπιρίουβ δηθαΐοβ ἑβτουρὶ αοά᾽ 8 ῥυάὶοΐ,} ἱπέον- 
γρηϊίου. 
Το ἰδῆοθ Οἢ ἃ ῬΤΟΙΪδ86 οὔ αοἂ τοοοϊγοα ͵υ5ὲ ὃ6- 
ἴογο, δηὰ 15 80 βίγοῃρβ δηὰ Ἰἰυϑὶν ἐμαὶ ἰμ 6 Ῥβαϊτα 
ὈοχίηΒ ΦΙΛΟ ψῖτ ἐμ ὑἐμϑη δ οὗ τῃ9 ὉΒατοα, 
(τον. 2), δηὰ ποὶ {1}} ὑπο 186 αοὐ᾽ Β ἀθοϊατδίιΐοη 
ἈΠΩΟυποοα (ΥΟΓΒ. 8-δ), δον δὶ (γον. 6), 
100 παγηΐϊηρ (0 [Π6 ΘΠ ΘΠιΐ68 8 τοροϑίϑαὰ, ΤῊΪ 18 
δα5εὰ ὕροὰ ἰμδ6 ὑνὸ {γα 88 τοα]σθὰ ὉΥ [αὶ τ, ἐπὶ 
ἴδτδει να ἀδὶινοῦϑηοθ ἀ068 ποὶ ρτγοσοθὰ ἔγοιῃ [1086 
ἘΠῸ γογὸ δἰἰυδιοὰ τουπὰ δδουΐ ἰμΒοὰ οη οϑδατίὶ, 

ΤῊΪ6 ΔΒΒΙΙΓΔΏΘΘ, ΠΟΨΘΥ͂ΘΓ, ον 8 ἴγομι' 

Ὀϊδησοο τὶς ῬΕ8. σχῖνὶ. δηὰ Ιχχυΐ. Ὀυΐ θβρϑοΐ δῦ 
γοσῦ. 7, πα [86 ῥγορδοίίΐο ἀθοϊηατγαίίοη οὐ ᾿ϑαϊδἢ 
ΧχΧΧΥΪΙ. δου Κα ἢ (6 Θσχπογίδιϊου σογγοβροηά.- 
ἵης ἰμογοῖο, δαάγοβδοὰ ἰο κΚίηρ Ηοζοκία, 2 
Οἤτοι. χχχὶϊ. 7, 8. ““Ουν Ῥβαηΐμπῃ 18 ποοοσά ηρἷν 
ἴο δ νἱονν θα 88 ἴῃ Ἰγγῖοα) δοοοιηραπίπηοηϊ οὗ (ἢ 9 
ῬτοΟρΡΒοΙσ αἱἱονδῆσ68 1 ἢ 1581Δ}} σάν Τοτγί ἢ ἰὰ 
ΥἹΘῪ οὗ Προ παϊης ἀοδι γαοιΐου ὈΥ 6 Αϑαυγίληβ, 
85 δΠ ουἹάθῃοθ 8150 οὗ [6 ᾿ἰνοὶν αἰ ἢ τσὶ τ} νυ ἴσο ἷὰ 
αοά᾽ 5 Ρθορὶο ἰβδη γος γρὰ Ηΐβ ργοπιΐϑθ, ππὰ 88 
δὴ ὀχβογίϑιϊοη ἰο (86 Οὔ τοῦ οὗ αἱϊ αζοϑ, (ἢ σου ἢ 
11 [δ ἰτ, ἴο 866 ]ς 8 δ το ἰπ 8 ᾿ἰἶκα ἀ θ᾽ σογισ6.᾽ 
(ΗΠ δ βϑιθῃὈοΓΩ). 

γον. 2. Απὰᾶ ΤῊΥ Ὡ8116 ἰδΒ π68:.---Ε. Υ.: ΕὸΡ 
ἐλαί (Ὦ Υ Ὠ8Πὶ6 18 Π6 8. δίησοθ δ 18 ποῖ ρογπι θὰ ἴο 
ἰγϑηϑ]δίθ Ὁ ὉΥ “ἴτ᾽ (0) Ἢ οἰ06), (8 γογβθ ἀοθϑ 

δυὶ ἤγοπι αοἀ 458 ὕκάσε (γοτϑ. 7, 8), διὰ ἐπὶ αοἀ | πο ζογτΆΛ ΠΥ ργθβθηῦ {}|0 στοιπά οὗ ἐμδηκϑρί νης, 
88 ελουαὴ ΘΟ ρ6}8 4}} ἐδ) τυοἰκϑα οὗὨ 16 δῦ  ἰβου ἢ 1ὺ 18. ΤΘΆ]Υ σοη! δηθὰ ἴῃ ὑπ 9 ΠΟΆΤΏ 688 οὗ 
10 6 (86 ἰηδίγυτηθηίβ οὗ (μοῖσ οὐ τἰσμίθουβ, αοὐ 8 γανθδ] θα ργϑβεποθ δηὰ ἴῃ {86 τοὶμι οἵ Η 8 
Ῥυπίδδιιθηΐ (τοῦ. 9). 19 Ῥβη)ηἶβὶ δηΔ}}γ ἀθ- [πδίηο (θεαΐϊ. ἱν. 7; 18. χχχ. 27), ὉῪ ψ υἱεῖ Ηἶϑ 
οἶλγοδ, τὶ {π6 Ἰογία]ο88 οὐ ἔμίτμ, (Πδὺ Ϊ8 ] δα] σαί ο δοπηθ8 ἰρὶι (Ρ8. ἰχχχυ. 10). 76 βυὺ- 
ῬΓΆΪΒ6 81.8}} ὨΘΥΘΣ σ6880, δηα (παῖ [ῃ9 ἰσϊυπιρδηὶ  7θοὐ ἰΒ σοι! πυθὰ δηἀ δ8ΔῈ8 ἃ ἀθθροῦ τηϑϑδηΐῃς (Δ ἢ 
ΡΟτεΓ οὗ (μ6 τἱκμίθουδ 88}} οΥ̓θὺ ἰῆογθδβο (τογβ. ἰ 6 Ὼ ἴΐ ἰ8 βαϊάὰ ἰῃδὶ αοἀ 18 πθδὺ (1) 06 δϑαγὶ δηὰ 
10, 11). (86 τηουΐῃ, (6 Γ. χὶϊ. 12, οορ. θοιΐί. χχχ. 14). 
Νο οοηνί ποίη δγβρυαοθηίθ ὁδη ὃο δἀάἀυοσοᾶ ἰο] 76 Υἱοῦ οὗ (Π6 ραϑϑᾶρθ, δοοοτάϊηρ ἰῸὸ νν Βῖοδ 8 

ἡπδι γ 5 ἴπ σοπποοίίηρ (μἷ8 δηὰ τ8ς Το] ονίπρ ἱ οοΐοπ 'β Ῥαΐ δύζου “δπα,᾿ δυὰ (ἢ 8 ΠΘΆΓΠ6Β8 οἴ 
ρα τι 186 υἱοίογυ οὐ ἰδ 9 Μδοοδθθδη ρυΐῃοϑθϑ  αοά᾽δ πϑῃιθ 18 γοργά θα 88 {ἰδὲ πίοι ΗΪ8 νγοῃ- 
στε (86 ϑυγίδη Θογρία8,1 Μδοο. ἰν. (Βυάϊηροτ) ; ἀσοὺβ σοῦ κϑ ἀδοίατο (ΗΠ υρίε} 4) ρογβου ῆθθ (89 
οΥ ΜΠῺῸ ὑπαὶ οὗ ὑπ6 Μδοοδῦθδη σζϑῆθγαὶ 988. ἰδι(6 Ὁ ἱῃ 8 ΠΙΑΏΠΟΥ ΒΑΓΑῚΥ δ σλββ1 0] 6. [Τ.6 [ὉΓ- 
0ὙὲΡ (86 ϑυγίδη Αγοϊ]Ἱοηΐαβ, 1 Μδοο. ἰἰϊ. 10 Ὁ 
{Ἐπιπς, ὙΠῸ Τοΐροσβ Ῥβ. ἰχχυὶ. ἰο (86 ἀοῖοαὶ οὔ 

08). ἸΤδμογο 18 ΠΟ ΓΘΆΒΟΗ ΟΥ̓Θῃ [ὉΓ χοΐηρ ἀοννη 
0 ἰδ δήθ οὐ {μ6 Εχὶϊ, (Η αρίο]4) οὐ ἴο (86 
ἅπὲ8 δου ἰ.6 ἘχΙϊΘ σΘΏΘΓΙΥ (Κυύδίοσ, ΟἸβιιδα- 
δε). Οπ (80 ΟΡ απὰ ποῦ ἰβ ποίΐης ἴ0 
ΘΟπιγβάϊος 116 Βαρροβί(οη δηπουποοὰ δἰ γα 
ἴδ (86 κυρογβουίριΐου οὐὁ (86 Το] ον ίηρ Ῥβδ) τὰ 
ὰ (86 δορίυδρίαι, τσὴ σοππθοίθ ἰὸ νι ἢ 
ἴδε Ακβυτίαπδ, μὲ 186. τ (86 ονουτίμγοιν οὗ 
δερηδονονὶ Ὁ Ὀοίοτο Φογαϑλίθαι (2 Κίπαο χἰχ.). 

ΔΠΥ͂ ἈΓρΡΌΠΙΘΩ 8 ἸΠΗΥ̓ Θυθ Ὁ6 βκἀάισοα ἴῃ βυΡ- 
Ῥοσι οὗ ἰϊ, πϑθλ ον, ἢοῦ ΟὨΪΥῪ (86 Ροΐηϊδ οὗ σϑβθηι- 

ΟΡ σορδίγυοσίίου πψου]ὰ ποορϑϑίαὶθ ἢ 6 Το 6}- 
ἱηρ: ο ῥγαΐβο ἴμο, Ὁ μογὰ, νϑὸ σῖτυθ ῬγαΪ8θ ; 
δα (ΠΥ ὨΔ26 18 Π6ΘὉ ; ἰΠ6γ Γοοουηὐὺ (ὮῪ τ Ομ ἀ6ΓΆ. 
Ιῃ ἔδνον οὐ {π|8 νἱονν 1 ψουϊὰ ὑτχὸ Τὰ γι 6 (ἰδὲ 
“γβοουηίίης Θοα δ ἸΤοπάογΒ, εἰς.᾽ Ῥ85. 1:6 τηοδὺ 
1808] κίηι οἵ ῥΓδΐδΒ6 οὐ ἐδ η κϑζίν! ἢ. 8 189 8ἃ8- 
Ῥοϑοῦ πὶ ψῃ σὰ Θοὰ νγ»ὲ8 υἱονϑὰ ὈΥ τ.:86 [ΒΓ8 6} 1068 
Ἧ88 Ἀγ οὶ (Παὶ οὗ α οηάον- οτοσ. Τὴθ 
οοῃμηῃροιϊίου ψὶϊὰ (Π6 τί πη Ὁ} Ὁ οὗ (ἢ ΥΘΓΒ6, 
{0 ΔΡΡΕΆΓΒ παίυγαὶ. πο σἤδηρα οὗ ΡΟΥΒοῦ ἰδ 
υδυλὶ, δπὰ 85 (ΐ 6 του Ὁ ἢ85 [Π6 πια90}} 1 6 ἰδ ΡΠκἷ- 
πϑίΐίοη, 6 ὨΘΟΟΒΒΙΥ οὗ ϑ αϑϑυτιίης ἃ πορίθοὶ οὗ 
δρτοοιιθαί 18 ἀΥοϊ ἀθα.--ῷὦ΄. Ε. Μ.] 
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ψ τβ. 8-0, Οοοαβίοι.--- [Π6Ὁ. ἼΡ12. Ε.Υ.: σου- 

ἐτοραιῖοι}]. [Ι͂η ΗδΌ. 1ϊ. ὃ; Ώδη. υἱῖ!. 19, χὶ. 
ὩἹ, 8δ; Ῥβ. οἱϊ. 14, (8ΠῸ {ἰπ|8ὸ δρροϊηιοά ἴῃ Θοά᾽ Β 
οουπ89ὶ ἴογ (6 Θχθουίϊοι οὗ ΗΪ8 Ἰυὰκπιοηὶ, ἰ8 

ὀχργοϑϑοὰ ὈΥ ὑπὶβ ἰθσῖὶ 2, ὑπαὶ 18, καιρός. 

Τἷ5 5816}} αὐτίνσο θη Θοα Β84}} μδύθ ἤπ1 536 
Ηἷἱδα σογὶς ἰὰ (6 Ομαγοῦ ([8. χ. 12). Αμπὰ ἀοὰ 
αἰνεβ (6 δϑβάγαποο 1ἴμαὶ Ηβ ψ|}} ποὺ δ᾽ ον (818 
Οσσαδβίος (0 ρ4588 ὈΥ ἀϊϑτγορεγαρά, Ὀαΐ μ80 ΗΘ ν}}} 
δεῖζε ἀροπ ἰϊ, δηὰ ἔμθὰ 7υα κχκ6 δοοοταάϊης (0 {110 Ἰὰνν 
οὔ τι. Ασοογαϊη ον ἰὰ 18 ποί 186 Θαγυγ Κίηρ 
Ὀενίὰ ψ80 Βρθδκβ (Οδἷοσ δηὰ οἱοῦβ)ὺ) δαὺ (86 
ΒραΥΘΩΪΥ Κίης, δ πη Ῥβ. χὶνὶ. 11. Τ}9 οὔγ 
ιοβέϊοι ἰδ ὨΟΥ, ΒΟῊῪ ἕδὺ (μ8 ἀϑοϊδναίί οη οοῦ- 
(ἰπυθδ: ἩΒΟΙΒΟΓ ἰο γον, 7 ἱποϊυβίγο (Ηἰ πὶ 5) ΟΥ̓ 
(ο τον. 6 (Ἰποϊοκ, 61 }{2180}}} οΥ ἴο τοῦ. ὅ (Κῦ8- 
(67) ΟΥ̓ ΟΠΪΥ ἰο τον. 4 (Κἰαοιΐ δηὰ ταοϑὶ). [πῃ 
ΒΏΥ 6886 (μ6 αἰ ἔοτοηῦ ραᾶτίβ οὗ βιαο ἢ}. Ῥυορδοίϊοο- 
Ἰγτῖοδὶ υἱνοῦβησοβ ἤονν ΘΑΒΙΪγ ἰηῖ0 ΟὯΘ ΔηοίΠ ΘΓ, 
διὰ ἰῃ νοῦ. 10, ἐμουχὰ {μ6 ΟἸΌΤΟ. ἀνθ ποί 
Βροδὶς (θηρϑί.) γοί ἰΐ 18. ἴῃ ΒΡ Ὠλη0 δηα 88 ΠῸΓ 
Θχροηθεΐ {μ δ. 6 ΡΒ) ἰϑὺ ἀο68, Ββῖπ66 (Π 9 ΒΔ] 
Ὀορχίαβ γι} γ6, δηα ὑπογοΐογθ 8.6 186 οὗὁἨ (Π6 ἤγϑι 
Ῥϑγβοὴ ἀδοϊ ἀθ8 ἠοὶ ἰπβ. Τ}}Θ τη 8164] πιανὶς ϑείαλ 
γον 8 πὸ τιοτα ᾿ἰχίιὶ Ὡρο {μ6 αἰιοϑίΐοθ. Αα- 
ΠΟΘ δο 8 ἔγοπι ἀοα δτὸ ρίνθηῃ ὈΥ [βαϊδῃ, ἰὼ 
ὙΪσἢ (Ὠγοδι θη 58 αραϊπϑὶ Ηΐβ θηδπιΐ98 οὐδοῦ, 
δηὰ 810. ὉΘΔΓΥ 8180 ἰῃ9 οἰδιδοίοσ οὐὁ ᾿νδγηΐηρς 
δ οχβοτίδιίου, Ὀὰϊ Βα ἢ αἰ ΘΥΘΠΟ68 ΘΟΠΟΟΓ Ως 
89 Αϑδυτῖδπβ 'ἰῃ (μ6 πιο οὗ (6 7 δαϊπιϊδί, δ τΘ 
δά 68 Ὁ ποθ. Βοδίἀ68, ἰῃ9 βυδάδῃ οἰδημθ 
οὗ ἐμθ βρθαᾶίκονς ἰηἰγοάποίης ἰτ86} 1 441,᾽ 
ψΟ]ὰ ποὶ θ6 τὶ ουῦ ΒαΥΒμο58, Ἦθ δγὸ (8 6 Γ6- 
ἴοτϑ δὶ 4}1 δυϑηΐβ )υβιϊ βοὰ ἰῃ ἱποϊαάΐης τοῦ. ὅ 88 
Ῥαγί οἵ αο᾽ 8 ἀοοϊασγαίίοθ. ἈΠῸ τοχαγὰ ἰο τοσ. 
6 νὸ μᾶύϑ τοτθ σγουῃαὰ [ὉΓ μοϑἰιδίϊοη. ἔρον ἱ 
6 ὙὙ616 ἰ0 σΟ,Βι ΟΡ" ̓ ὑ 88 8 σοηϊϊυαἰΐου οὗἁὨ {}16 
νοτὰβ υἱἱογοὰ Ὁγ αοά, ἱξ νου] δΡρϑδγ ἰο ἀδγο- 
ἔείο ἔγοιι (86 ΘομοίΒθ 688, ΡΓΟΖΏΔΠΟΥ, δπὰ ἴΌΓΟΘ 
ΜΠϊοἢ ἀγὸ οοηδρίουουβ ἰῃ ἰδροιῃ, δηὰ τοπᾶοσ ἰΐ 
ἀἰδῆσουν ἴο δϑϑίχζα 89 ὑσὰθ Ροβί(ΐοπ οἵ γον. 7. ἢ, 
0ἢ ἐδθ οἰδεὲὺ βδηὰ, ψγὸ γτοραγὰ τοῦ. 6 88 8 Ἰγγϊσαὶ 
ῬΌΒΡΟΊΒ86 (ὁ αοὐ᾽ δ ἀδοϊαγαίίου, ἰῃ 086 τροι} οὔ 
(80 Ῥβαὶπιΐβὶ, ῬΥΟΡΘΟΥ͂ δΔηἃ ΡΟΘΙΓΥ του]ὰ τσὰῃ 
ποίυγ ΑΙ Υ πο 9η6 ΔΠΟΙΠΟΣ, δπα υὙϑῦ. 7 Ὁ6 πηϊϊοὰ 
ἷπ σοη ΥΩ Υ τὸ (18 ὈΥ 6 Θαυδαὶ 3. Ἐγθῃ ἰὴ 

γον, 8 (15 ραγίϊο1]9 18 δ ρμὉ]9 οὗ {ἢ} 9 Βα τη9 πη 68} - 
ἴῃς. [( ψου]ὰ ἴῃ (μαὺ οα80 ἱπίγοάποο [89 γα δὶ- 
ἐἰοη ἔγοτη (86 ἰγτγῖοαϊ ἰο (09 χορ οίοαὶ βίυ]θ. 
Βυὶ α ἰγδηβ]αίίοη, ν᾽ ἰοῦ, Ὀοχὶ πηΐηρς τὶ} “6 ἴον, 
πιιϑί ἰηδοτὶ ἃ ΘοἸ 0 ἱπιπιοάϊδιο Υ αὐτου ἰὑ ἔοτ (Π}6 
ΒΑΚ6 οὗἩἨ οἰθαγηθβϑδβ (ἢ 6}}1280}}}, 18 Βᾶτβ. [ὲ ἰβ 
ΒΟΜΘΥΘΥ ὈΠΉΘΟΘΒΒΒΓΥ (0 σπαηο {88 σοπἠτγπιαίοτν 
ἰπίο δὴ αὐ[γπιαίίυε: γοα (Βδαυτν α θο ἤ εἰ16). ΤῈ6 
οσουδβιγυοιίοι οὗὨ 3 ἃ8Β ἃ ρᾶγι οἷο οὗ ἰἰπηθεξῦγαν 

(β8ερί.) ἰβ αυἱϊίο δοττϑοῖ δῃα ὀχρυοβδίνθ; [μ9 δ81ι- 
Ὀϊᾳυουβ τοεηπ (09  οιἴο διὰ οἱιθγ8) 18, ΒΟ ΘΥΘΥ, 
ἰο ὈΘ ἀγοϊἀρά. Τὸ νοτγὰβ βοδ υσοὶν πχθδὴ (αἱ ἀοὐ 
111 "ἐφ ῃο050᾽᾽ (6 ΡτΟροΓ οοοαβίου (Εννα]ὰ, Μδυ- 
Τοσ, ΟἸβδυβθη), θυὲ ἰδαι Ηδ νν}}} “ 8629 ἁροῦ ᾿" 
Δ οσοηϑίου ΔΙΓΘΔΟΥ οἤοόβοθη, αδφη. ἰϊ. 1ὅ; 8. 
χυὶὶ!. 17 (Κιτ οἰ, Οαἰ νη, δηα οὐἰοτθ, ΗἨμαρίο]α, 
Ῥο 1 286}}}. [π σον. 4 ἰὶ ἰ8. ἀου δι Ὁ} οί 6 ν (89 
ἀἰδϑοϊνίπς; 8 ἰο ὃθ υπάἀογβιοοα οὗ ἱπίο τ} Τη6]!- 
ἴῃς ἔγοιι ἔθαγ, ψ 81}6 αυδκίης Ὀοίογο αοα 88 Ηὸ 
ΔΡΡΟδΙΒ ἴοσ Ἰυὰχιμοπὶ (ΟἸδιδυδβθη, Η αρίο}) ον 
Ὀοίοτο ἰδ νἱοΐθησο οὗ (89 νὶ]οκοὰ (ΗἰΣ165) οΥ 
ὙΠΘΙΠΟΡ τ 18 ἴ(ο ὉΘ πάργβίοοα οὔ ἢ ἀἰδίαγἱηρ 
ἰηδιυοπόθ οὗ ἐμο ργουδιϊης υἱοϊθῃο9, ἀεὶ σθίθουβ- 

Ὧ088 δηὰ 5ἷα ἴῃ ἔπ αἰβαυγδηροιηθηΐ οὗ τηογαὶ 
ἴοτοοθβ, ΒυιιθοΪ ΣΟ ΒΥ Ρἢ γδῖ681 Ομ 68, ἰῃ ΡΟ] ἰ6α] 
οοηΐυδίοη δὰ ἰμ9 ἴἰκὸ ουθηΐβ, σορ. 8. χὶνὶ. 
1 (αεἶον, Ηδηρβί., θ 61.) [πῃ ᾿ἰκὸ παδθπον ἰΐ ἰ8 
ἀουδίυϊ τ μοῖμον {16 οι ἀρτὶ σις οὗὨ (86 ρ]]- 
ἴδγβ ἰ8 ἰο ὉΘ ἰδ κο ἴῃ ἃ ργϑίδγιϊθ 86η86, δπὰ σζϑ- 
ἔογυγίης ἰο αοα᾽ 8 οτγἱίηθδὶ ογϑαϊννο δοίβ, ἵἔγοπηι 
τῇ ΒΊΘ ἢ Δ ἈΘΒΌΓΔΠΟΘ οὗ Οοἀ᾽ 8 ρῥγοϑοσνίηρς δηὰ ἀθ- 
᾿ἱνουίης πιὰ 0 ἀγάτῃ (1 ϑδδπι. ἰϊ. 8: Φοῦ 
Χχχυϊἱϊ, 4 65.) ΟΥ ΒΟΟΣ ἰὑ 18 ἰο ὍΘ ἰδκϑὴ ἴῃ 8 
Ργθδϑῃῦ δ0ὴ80 ν τι αἰγθοί γοΐδγθασο ἰο (Π9 ἸδίίοΓ, 
Τηο αἰ οτγοηὶ δ᾽ δ᾽ ἢ ποῦ ο ἰμο ὁη6 δῃοίδον, 
δηα 80, (0 8 σογίδΙ ἢ αχίθηϊ, ἀο {10 ἜΧροβὶ τ: 05 οὗ 
{89 88129.---Τ)ο λογπ, ϑιρ]ογοὰ δἸγοδὰγ πὰ Ὠουΐ, 
χχχὶϊ!. 17; 1 ὅδπηι. 11. 1, 85 δὴ ἰπβιγυπιθηί οὗ νΥἱο- 
ἰοτίουϑ δραγοϑϑίου, δηὰ ἴῃ Ῥβ. χυἱἹὶ. 8, (Γγ81}8- 
ἔογυϑα (ο Φϑθμονυδ, 88 {86 Ηοτῃ οὗ βαϊναιϊ οι, 18 δΡ- 
Ρ᾿ θα ἴῃ (6 Ῥγϑβοηὶ Ῥβδὶχ ἴῃ τοῦ. 11 ὁ ἰο (9 
τὶ ίθου8. ἴῃ τοῦ. 1] α, οὐ (08 ΘΟΠΙΓΛΤΥ͂, δηὰ ἴῃ 
το ῦ8. ὃ δπᾶ 6, ἰἰ 8 ΔρΡΡΙ οἀ ἰο ἐμ ἱπιρίουβ δ μΥ. 
ἴ οσδσυγβ ἰὰ δ ἢ} 8 οοπῃθοίϊοι ἱμπδὶ ἴὶ 18 ῥ]δίη 
“ὁ Βογη,᾽ ἀο68 ποῖ τηϑϑδῃ δλαά (Ηυρζε14) Ὀυὶ ἀθ- 
Ὠοίθ8 δῃ ἰπβίγυτηθηὶ οὗ ἴοτοθ. Απὰ ἰο ἶ ὑρ {}6 
ἜΟΓΤΩ ἰβ ποί (0 Γ8180 6 Βοδᾶ, Ὀυΐ, δΔοοοτάϊης (0 
(80 οοηϊοχί, ἰο ἀἸΒΡΙΔΥ ἴΠ6 ᾿πδιγα θη 8 οΥ̓͂ [ΌΣΟΘ, 
ἴο Ὀγδηάίβι ἔμοπὶ ἴον αἰΐδοῖκ οὐ ἀοίθηϑο, (9 ἰῃ- 
6Γ6886, ΟΥ ἰο Βιγο χί 6 ὑπο. [0 8 8180 ἰὸ ὃὉ6 
ἀφοϊἀοὰ ὈΓ (9 σοπίοχιὶ δ'οηθ, Ὑμῖν {6 80- 
ΘΟΒΒΟΓΡΥ͂ ἰάθα οὗ οοπμβάθησθ δῃὰ δουγαρο, οὕ ἐβαὶ 
οὗ ᾿ῃβοίδησθ δηὰ ργοδβυτηρίΐοι ἰ8 ἰο Ὀ6 υπἀεγβίοοά 
(οοπρ. ῬΒ. ἰχχχίχ. 18, 26; χοὶΐ. 11; οχὶϊὶ. 9: 
ΟΧΙν". 14; 1 Μδοο. ἰΐ. 48). Τ 6 πιδδηΐη ς ““ ΌΘΑΡ 
πΡ᾽ αἴνϑη ἰο ᾽Γ22Π ἱὴ σοῦ. 4 ἰὴ Ε. Υ.., 18 ργοῦα- 
ΟΙΥ ποί ΘΧΔΟΙΥ οογτθοῖ, 0 νὰ (Π6 Θχρὶδῃδ- 
(Ἰοἢ “ οϑἰϊπιαῖθ ᾽᾽ ἰδ 6 ἔσζοιῃ (ἢ 6 589 8686 οὗ 
ποϊσπίηρ. ΤῈθ ἰά6α οὗἉὨ ϑεξίέπσ ἀρτίσλὲ ἰθ8. ταοβὲ 
ΤΟΔΟΙΥ δυρφεοβίοα ὈΥ [89 δοπίοχί, δηὰ ἰβ ΓΘΔΙΪΥ 
88 ὨΘΔΡ (6 ὈΥΪΏΔΡΥΥ τηϑδηΐης οὗ πιαχίησ ἐευεῖ, 
ευέη, 8ἃ8 8:0 οἱ δεῖ γοηἀθγίη β.-τἱ. Ε, Μ.]. 

γεν. 7. ΕἸοσΣ ἴ[Π6 ἄθδϑοιῖ οὗ ἴδ9 στωοῦε- 
ἴα 8.---[ΠοὉ. ὉΠ ἼΞΊΞ9. Ἑῃηρ. γον., Ῥσγο- 
τηοϊϊοα. .. ἤγοιῃ (8 δου}. Τἷθ ἰγδηβϑ᾽ῖοα 
8 ἀοπιδηἀοαὰ ὈΥ (6 ργοβοηὶ ἰοχὶ, δηὰ σχοΐογβ ἴὸ 
{Π6 Αγδοΐδη ἀδθβοσί, Ὀοιπάοὰ ὈΥΓ τηουπίδῖηδ, 
ψ Ὠ]οἢ 1165 ἰο (6 δοιυΐῃ οΥ̓͂ Οαθδδη. Τηὸ β8θῆ- 
ἰθῆοθ Βϊοἢ, ἔγοῃ (6 οουγϑθ οὗ ἐδβουρμῖ, ἴδ 
ΘΘΒΙῪ Θοπιρ]οἰοα, ΤηΘΔῺ8 ἰδδί [μ 9 ἴὉ68 ἯΠ|Ὸ ΟΡ- 
ῬΓΘ885 6048 ΡΘοορὶθ βανθ ἰο ὀχρϑοὶ ἴμ ὕμόσε ποὶ- 
ἴον ἤγοτῃι 6 Εδβῖ, ποῦ (10 Ἦ οϑί, ποῦ (6 βου τὮ, 
Ὀαὺ ἔγοιλ Ὠθάυθῃ. Τ 8 ΔΡΡΘδΥΒ ἰ0 Ἰηἰἰπδι6 [Πδὲ 
189 ΘΏΘΙΩΥ ἰ8 υἱοοὰ 8489 ΔΡργοδοδίηρ ἤγοια ἐμ 
Νογίῃ, διὰ ἰβογοίοτα δρρὶϊθ5 ἰο {86 Αβϑυυίϑιηβ. 
Α πυιῦον οἵ χοοὰ Μ88. ἀαπὰ οὐϊίοηδ, ἀπά ουδῖ 
(ἢ9 Ταγζυ, τοδὰ ηάλδαγ, ΒΟ ΘΥΟΣ ποῖ υυῖτὰ 
Ραιίδδα, θαὶ ψὶ ἢ Καμμοίβ. πὸ αποϑδίΐίου ἐδ σὶ 
8, ον, δοοογτάϊης ἰο 818 τῦονὰ, τ ὰ5 βία μά περ πὶ 
086 ΘΟϑοϊυἱθ βίϑίθ, {86 70] ὁσίης ὮΝ ἴδΒ ἴο ὍΘ 
υπαἀογθίοοα. Μοβί οὕ ἰβοβθ ψδο δάορί (8 τϑϑδά- 
ἵπς (ΗΠ υρΓο]ἃ 4180) ἰδ Κο ἴὺ ἢ ΚΙπιοιὶ 88 ΗἴΡΕ1 
ἴηΐ., νὶτὰ [16 δυ Ὀιαπῆλνθ τηοδηΐης: οἰονδί οι. 
[ι{έμθῃ 8 υπαοτγϑίοοά ἰὸ τηϑϑὴ (δὶ εχαϊδιϊοι 
ΘΟΙΔ68 ἔγουι ΠῸ ηἰϊᾶτίον οὐ ἰδ6 που]ὰ, ἐμαὶ ἐπ θτο 
8 ΠῸ ΘΔΡΓΟΒΙΥ βοῦτοῦ οὔρονογ. Βυΐ δυὐϑὴϊ υνὶτὴ- 
ουἱν ΘῺΥ δααϊίΐοα ἰμ6 ἀδβογί δἂπ Ὅ6 υϑοὃ ἔο 4ἀ6- 
βἰξηαίθ {Π6 δομίἦ, ἰδ νου ὰ 7υ8}}7 6 ἤεῖϊς Ὦ θοθο- 
ΒΑΡῪ ἴον (9 [}}] ἀχργοββίοη οὐ (ἢ 6 ἱβουχθε τ 8 
Ρτγοβθηϊθα, (μὲ (6 πογίἡ βου] ἃ 6 τηρηϊ οι οὰ. 
[0 ΠὨΒὲ8 Ὀθθῃ δἰϊθωρίοα ἰο γαὶη (18 ϑηι, ὈΥ 8]- 
ἰονίης λατγπι ἴο χοίδίη ἰζ8 058] τηϑδηϊηρ, νυν Ὦ1]6 
86 πιουηϊδὶηβ Δ.Θ ὑπάἀθγβίοοά ἴ0 πιθδὰ (80 ἔθσ εἰ ]9 
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ουπίαῖῃ χορίου οὗ ᾿οῦθο δηὰ Ἠδθυπιοὴ 
(ΒΕ να]4). Βαῖ (818 [8118 ᾽π 18 γοβρϑοὶ {πδἰ [9 
γερο ἴοα οὗ ἴῃς ργθροβίιΐοα δὴ βοαγοοὶν 0 ἀΪ8- 
Ῥεηβοὰ τῦδὰ ἰζ 6 ἰΒουρμῖ “ἴσου {86 πηουἢ- 
ἰδἴη8 ᾽᾿ ἰϑ ἴο 6 Ὀτουζχίιῦ ουἱ, διά (μὸ ψοτὰ ποί 
Ὀ6 ΘαΡ8ΔῸΪο οὗ Ὀοΐηρς σοηβίἀογοὰ 88 'ῃ ΔΡΡοΟΒί(Ιο0α ; 
δὰ {818 18 Θϑροοία ἰγ ὨΘΘΟΒΒΑΡΥ ἱΓ (Π6 ηθ6ἀ. οὗ 
σου) δ] οιῖπς 6 τη ΕΠ 18}16ι} Βοηΐθῃσο ἰ8 ΔΚ η ἰηΐο 
δοοουῦῖ. 716 γογἀϑ ἃγῸ ΠΟΤ δι ϊ ΔΌϊΪο ἴῃ ἰδ0 
που οὗ αοἀ (ΗἰιΣῖς), οὐ οὗὨἨ {πὸ ΘΏ ΘΩ͂ (ἀοἷοε, 
Βοβϑηπι}}67), ἰμδη πῃ ἰμαὶ οὗ {π0 ῬΒδ] πιΐβι. 
γεγβ. 9-11. Α οἿΡ ἴ5 "6 οὺρ οὗὁὨ ψταὶὰ (18. }]. 

118.) τι (λ6 Ἰηιοχίσαιλις τυ (8. 1χ. δ) τ Βίῖο ἢ 
θυά ΗἰἸ πι86}7 ὉΥ πιϊχίηρ ἰΐ ρΥΘραΓ68 ἴον ἀσὶ ει κίηρ. 
Βο τοδοῖ!θ8 ἴὸ ἔοτί Ηἰ 80] Γ τ }]6 ἡογτθηςης, 
μαι 15. Τοδιλΐης, δηὰ [1}} ἰο 186 Ὀτγὶπι, πὰ ζΌΓΟ ΘΒ 
(886 συγ ἰο ἀτγαίῃ ἴὸ νου! ἰπιογυαλ βδίου δηὰ 
πιὸ οοηδίγαϊ πο ΘΑ ΟΥΠΘ688, οὐ ἰ0 ἰδ9 ἄγε ζ8 
()οὉ χχὶ. 20; Ονχἀά. 16; ΗδΌῦ. ἰΪ. 16; Ἐσοικ. 
χχίῖὶ, 84; 7260Γ. χχνυ. Ἰδῖ. ; χῖνὶ. 26; χῖὶχ. 12; 
᾿ϊ. 7). [18 Ὡοΐ ὨΘΟΘΒΒΔΡΥ ἴο δ χο 7. τον. 9 ὦ 

ἰαίο ἘΣ (ΟἸδμδυβθη, Βδυγ) ἴον {86 ββῖο οὗ (9 
ἰβουρὶιι: εὐεη ἰΐἰ8 ἄτοζβ, ἰηβίοδα οἵ: οπὶψ [118 
ἄγοχε (Ηφηχοὶ,, Ηἰ σα). πὸ Ἰαιίον σοπάογϊης 
ἷ8, ἴὑ 5 (γὰ6, (86 ῬγΘΥδΙ πρὶ οπθ, δηά (89 ΒΘΏ88 
αἷσι Ὀ6 ἰδ. (9 Βεδίμβου σῦο Εἰ Βογίο δα ποί 
ἀγιὴκ οἵ ὑπ18 σα ρ, χϑοοῖγο ποίμῖης Ὀὰὺ [80 ἀγορ8 
ἰο ἀταίηα (Ηἰισὶᾳ). Βαι ἐμπῖ8 158. 1688 βαϊδὉ]6 ἴῃ 
89 οοπηθοίίου δὴ ἰδ9 ἰδουσιί: ἐμοτο 18 π0- 
ἰδίηρ ἰο, δίς. Απὰ ἐδθ ρϑγιίοὶο 7) Ἰοδὰβ ὰ8 ἀϊ- 

ΤΟΟΙΥ ἰο (58, ἤον ἰΐ ΘΧΡΓθ8868 ποὶ 80 τητοἢ Ἰϊπκὶ- 
ἰδίου 688 οοπίγαδϑί, δὰ (μογοίογο χῖνοϑ βοπιοίϊ πι68 
ἴο Δ οσργοβδίοη {Π9 86η86 οὗ οογίδίηἰν δηὰ ἰη- 
ἀυ ὈΠΔΌΪΘη 688 (Εἰ νγα]ά, ᾧ 10 ὦ, ᾧ 861 α). 118 ἀγομ8 
ὅτ ποὺ ἴΠο86 οὗ (6 ουρ, Ὀθαΐ οὗ (0 πιϊχίῃγο. 
ΤΗΐθ τοίθγθῃοθ 8 ἕαυογθα ὈΥ (86 ἔθη ϊ ἴῃ βυ χ. 
ΟΞ, ἰπάἀοοά, οοσσυγβ Βοιηοίϊ πηθ5 85 Τοπιϊ ηἰηο, Ὀυΐ 
ὨΒΌΔΙΪΥ 85 τηδϑουϊΐηθ, δ8πὰ 80 θγθ. ϑίησθ 799 

δ ἰὰ 9 δοουδαίϊνο, ἴδ ἰ8 1Π|κουν 180 80 (0 ὉΘ 

ἰδίοη, δπὰ ἰὴ γαίμον ἰδ δὶ (9 δνιΐοϊα 18 δΌβθηί. 
Τῆθα ἰἰ 15 ποὶ σεᾶ, ὑδαὺ 18, χοοὰ νΐῃο, (δὲ ἰδ 
δροΐζοη οἵ (Κἰπιοὶιὶ, Οαϊνίη, 7. Ὁ. Μ|ιοΙιΔ 6} 18, Βὸ- 
Βοηπ.6116Γ), ΠΟΥ ἰδ ἐὺ νυἱίηθ, σοηοοῖϊνοα 88 8} 
ογιαοπιΐηρ, δὰ ἰμπογοίογο ἰαγὈἱὰ (ΔΌρΩ ΕΖγα δὰ 
Οἱ ι6Γ5), ΠΟΓ (ἰαὺ ἴῃ 6 ἢ τοοὶβ πάνθ Ὀθθὰ Ρυί, 
81} πϊοῦ ἢ88 Ὀοχὰη ἰοὸ ἰογπηιθοῦ ἀραίη ()9 
Ὑει(6), Ὀυ 1 8 ἃ ουρ ἔοδιιίης ἔγουι ἃ ἔι}} ἀταν- 
ἴὴς (ἀδβϑηΐυδ, 7λέδαυγω8). ὙΤμθ0 σοποϊυάϊης 
ΜΟΓΐ8, ἴῃ τορ, 11, δύο ἱδίκοη ὈΥ͂ τηοδὶ 88 ἰ16 
ποχὰ οὗ αοα, δηὰ ἴῃ ἔογῃλ δηὰ πηϑϑηϊ τη ΘΟΥΓ68- 
Ῥοπὰ ἰο ἰι 8 νυνἱοσ. Τ0 οδηχζο οὗ βρθδίθυϑ 
ποιιϊ, Βουγοτον, Ὀ6 Βαγϑ, πὰ ὑθ 6 Υ9 18 ὨΟ Βυἔ- 
οἰθηὶ γθδϑοὴ [ῸΥ ρῥἱδοίης {6 γὙογ96 ἰπλπιθα αἴο }Υ͂ 
δίιεν γον, 4 (ΟἸβθδιαβθ). Το ποσγὰ " 4}},᾽" ἴῃ 
γοῦβ. 9 δηὰ 10 [48 δἱ 411 ονϑηίδ ἃ βίσοῃμβ 6ῃ1- 
Ρμιδδἰ5. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ͂ ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

ἘΠΊΕ ἴθ φοοὰ ἴον π8 ποὶ ΟΠ]Υ ἰο ᾿ἰδίθη ἴο (6 τοῖοθ 
οὗ πιο, Ὀυὺ δ'ϑο ἰο ρίγθ οἂγ ἰο Θοὰ νἱθῃ 
Ηδ δροδῖϑ. ΑἹἹ Ηἰΐβ πνογάβ8, βονόυθν, οἰ αϑύο Ὁ 
τουῦυά (ῃ9 δνν δῃὰ (6 ἀοϑρεὶ, δὰ μᾶνθ 85 ὑπ 6 ὶν 
οεηῖταὶ ροϊηὶ ΗἾ 8 τονο]δίϊου οὗ Ηἰπιβο] Γ ἴον π᾿ Β 
δαϊνδιΐοη, ΟΥΓ (6 ὀγίησίηρ πεαν ὁ Ηΐΐ παπι. Ὁ ΤῸ. 6 

4[" Λορογάϊηκ ἴο ἐπ 6 ὈΓΌΠ1σΔ], δη ἃ οαρϑοίδ!γ τη 6 ΟἹ 4 Τοεία» 
προ πυυόο οἵ οὐῃοορέίοη ἔδπο οΘοπηθοίίοη ζΟΏΘΓΔΙΪΥ ὑοίνγοθῃ 
πο παπιε δηδ {πὸ οὐλεοξ ἰ5 γοῦν οἷοθο, αἰ οτίηςς κ΄ ΘΑΤΪΥ ἴγοῖω 
ἴδει μοϊὰ ἰῃ τ πιούοτη οοηδεοίουδηθδ., ἔπ Μἢϊο {π6 παηό 

ὕδοη ποαικϑοηϑα ὕυγ 8 ΠΘΓΘ ΘΟΠΥΘΗ ΟΏΔΙ δα, ΤῸ Ὠδπὶθ 

[μιν 8.078 8 Ομἑοθν αοἀ 85 Φυάσο; (86 ΟΘοβροὶ 
αοὰ 85 ϑανίουγσ. 786 ἔννο βρθοῖβ, ΒΟ ΟΥΘΡ, ΓΘ 
Ρτοβθυίθαὰ ἱπ Ὀοΐδ, [ἱ 18 Οὐγ ρμετί ἰὸ αἰἱνὶἀθ 
ΤΠ (89 ψνοτὰ οὗ αοά, διὰ βἱῃθοχοὶν Δρρτο- 
Ῥτίαϊο ἱϊ. 

2. ΠῚ τὸ οδὴ δρργοργίαίβ ἴῃ ἤδἱι}ν ἀοα 8 σγδοΐουβ 
πογὰ οἵ ργοπιΐβθ, τὸ Μ|}1 μαΐβ (μαι Ἰογία] 88- 
ΒΆΓΘΩ69 οὗ ὨΟῚΡ δῃηὰ βαϊναϊίου, τ ἰο ἢ ΘὨΘΟΥΒ 8 
ἰῃ βυ οσῖ κζ, ΔΚ 68 08 σουγα οὔ ἰπ ἀδη ΥΒ δπὰ 
γα] δηΐ ἴῃ ἰδιαρία(ἰοη5, δηὰ, ἱμγουχὴ 6 ἀδδι- 
ΓΆΏΟ09 οὔ Ὠινὶηο ἰηιογυθπίίου, ὈοκΘὶδβ 1 δὶ ΘοΥΙ δἰ 
οὗἨ δηδὶ υἱοίουυ, Ὀθίοτγο νυ] σοπιρὶαἰπῖης 18 
8:}}10Ἁ, δὰ ἔον τν ἰοὶ ργαγοῦ, ᾿μδηϊκχι νης, δπὰ 
ΡῬΓ8188 γοβουηὰ. 

8. Τ) 0 Ρτοιῃἶβο8 τ ]ιῖοῖ α οἷ 88 σίνϑη ἰο ΗΪ8 60- 
γοπδηΐ ρϑορίὶθ. ΘΥ̓́ΘΓῪ ὈΘΙΪΘΥΟΣΙ ΠΙΑΥ̓ Δρριορτίδῖθ 
(ο ἱπ)56 1}. Τἷβ 18 ποὺ δσοοηρὶ 8, χλοιὶ, ἀΟΥΘΥ͂ΘΥ, 
τ Θαυ} δ 66688 αἱ 8]}} (68. ΤὨγουσ νϑγὶ- 
Οὐ δϑιι8608 ἰζ 18 ΒΟΙΠΟΙΪ 68 ΘΩΒΥ͂, Δηὦ δ΄ ΟΠΟΥ 
(τλ68 αἰ δσαϊ. [0 Ὀοοοηθ5 ἀἰβῆσι!, ΘΒΡρ ΘΟ  4}}Υ 
ἰΒγοιχἢ τΔ6 ΡτΟΒΒι στο τ ἶ 6} ἴῃ οἰγσαϊηϑίθ 068 οὗ 
οχίγοιμο ἀἰϑίγοββ (ῃ6 ἐδβουρσιῦ οὗ οὐ 8 ἰαγγγίης 
δχοσίδ Ὀρο ἰμ6 8Βο}}]. [ἢν νγοτθ (0 γ]6}} το (18 
Ρτύθϑϑαγο, (6 ἔθαγ οὗ πορίϑοῦ δυὰ (86 δηρυϊδϑὴ 
οὗ δοδοῃἀοπιβοηῦ ὈῪ αοἀ ψου]ὰ ἰδ ροββϑϑβίοῃ 
οὔ (6 8οὰ]. [18 ιἰουθῖοτο νοὶ μαι, ἰο σουηῖ9Γ- 
δοὶ δῖ, ψ τοοοιιηὐ Ὀοιΐ πι08 ὑμ6 ὈΓΏΟΡ ΟΠ ΟΥΒ 
δὰ τα δοίϑ οὗ αοὐ, δῃὰ ἔπθὰὺ ψγὸ ν71}} Ὀθ 
δυσὶ ἰο ΓΟῚῪ 1 σγθαΐον σομδάδησθο ὕροῦ ἰδ9 
ἰγυπύνονι ἃ η688 οὗ αοὐ, ἐμ δὺ ἰ8, υροῦ Ηἰἶ8 ἵσυἢ 
δὰ ζδἰτ 1685, δὰ ἰο Ὅ6 ποῦ δϑβυν 6 οὗ ΗΪ8 
Ῥονον, σἰ κῃ θουβϑη 688, πὰ μοοά 688. 

4, 6ο1] ποΐ ΟΠἿΥ Κποῖνβ {᾿ὸ γἱχίιὶ οοσαβίοη, Ὀὰΐ 
δυαὶβ Η  τ86] οὗ ἱ{, δηὰ Ηἰβ ἱπίοσυθηϊου ᾿Γθ- 
ΒΟΥΥΘ5 ἥτοηι ἀοβίσγιιοιΐίοη ἰδ 6 ἡῬγΟΡ ἃ Βα ῖθη ἰο ἐΐ8 
[ουπάιϊοηβ, νν 8116 Η6 χιδίηἰδὶμβ, 85 Η6 [88 68- 
(Δ Ὀἰ 56, ἰῃ ἔογοθ, ΟΠ οἰ ΘΠΟΥ, δη ἀπε ἰαθιθΏσθο, 
19 ΠΟΓᾺ] 88 Ὑν6}1} ὃἃβ 16 ΡΪΙγβίοδὶ ογὰθν οὗ (9 
ποτὰ, ἸΤμογοίοσο λυ ριηοηι δηὰ ἀοἰῖνοτδμθ6 8.0 
ἴο Ὀ6 Θχρεοοίοα ἔτοπι Ηϊΐπ δ]οπο, δὰ μοί ἔγοιι 10 
νον, 6 διϊθηϊίοη ἰδοζγοίογο, Ὀοὶδ οἵ ἐδθ 
ΟὨυγοῖὶ διὰ οὗ ἰδ τνοῦ]ὰ, τουϑὺ ὍΘ ΘΑΓΠΘΒΕΥ͂ 
αἰνοὰ ἰο βογίουβ γοβϑοίϊομθ ὩΡοΣ ἰδ 8160 88 
Ὑ6}} 236 ὑροῦ ἰδ ἰοτο οὗ αοἀ, Εον Οοὰ 8 ΘαυΔ}}} 
ἴῃ οαγηοδί ἴῃ Ὀοΐδ, πὰ ποὴθ ὁδὴ ἰΐμιϊοσ ὑπο ὶν 
δοιρΙοῖθ πιϑῃ 1 οδίδίϊοη δἰ ὑμ6 δὲ τη. 

ὅ.  οἢ οπϑὶϑ αὐλβοὰ δη πποίπον οὀσχα] οα; ἰὑ 8 
ποὶ ἰο Ὀθ Γεβαγάβαὰ 88 ὑῃ9 δβροτγὶ οὗ [ογτί 8, ΠΟΥ 
88 Δ ογοηΐ οὗ ὈΪηἃ προοορϑβίίγ, μοί ον ἰὸ ὉΘ 
64 Ἰ]ο ἃ παῖ αγα ΟΥ ἀοβιΐϊηγ, θυ (86 σου τοὶ] ης Βδηὰ 
οὗ Οοὐ ἰδ ἰο ὉὈ9 ἀϊδεογηοά ἐΠογοΐη, τ Βίοις, δοσορτα- 
ἴης ἰο τχθπ᾽ 8 οοπάᾳοὶ, ριιηΐδ8.}68 δ ἃ Ὁ]68868, 4688 
οὐ δηά ργδϑβοϑηίβ (0 ΘΥ̓ΟΣΥ οὯ6 ἴμ0 ροτΓίΐοη 8]]οὐ- 
ἰοἃ ἐο Βἷαι. ΒΥ ἐμπὶ8 τηϑ ἐδμοιηβοῖνοϑβ ΔΥ6 τη ἀθ 
ἐο ἔιγίμον ἰδ 6 δχαουϊΐοη οὗ ἐμ Ὠίν!ηο υἀραχθηίθ. 
ἴοι ουθῆ 80 ἰδ γθ 8 8ὴ οβδϑοηίἷὶ αἰ θσθηοο ποί 
ἰο Ὀθ ονουϊοοκοὰ, Τὼ6 νἱοκοὰ ροσγίογαι {μον 
Ῥαγὶ ὉΥ σοῃδίγαϊηί [86 τἱῃίθουβ νη αῚγ. 
Ηδθηοο ατνὶϑοβ (86 ἀἱβιϊ ποίου Ὀούν 6 ἐδ)}6 ἐπδίγω- 
τιοπί8 δὰ (80 δεγυαηί8 οἵ αοὰ. 

6. Το πνὶοἰκοὰ ἀο ποὺ δὐ ἢτϑβι ροτγοοῖνο (δαὶ ἐμ 67 
{μοταβϑοῖνοβ πειιϑὺ ὉΘΔΡ ἃ ραγί ἰῃ ἰΐ 6 οχϑουίΐοη οὗ 
υάριιουῦ ἀροη ὑμθιλβοῖνοβ, δηὰ τῇ θὰ ὑμὸν ἀο 
ΡῬοτοοῖνο ἰΐὺ ψἘ1}1]9 ὁσχοβδηρίης (μ6 βυϑοὶ δὰ ἰη- 
ἰοχί οδιίης Θὰρ ἴῸγ ἐμ Ὀἰίον ἀτορδ, (Β6Υ οαπποί 

14 τπ6 της [{86}{, [π δὸ ΓῬΣ 86 [Π9 Ἰδίξοῦ 16 τηδηϊοϑὶο δηὰ 
Κηονῇ--ἢο οχρτγοδοίοη οἵ ἴπ9 παῖῃτο οἵ ἴδο οὔΐοεὶ ἄῤς ἐὲφ 
μιοπάθά ἰῃ τΠ6 νον.) Ἐδηίΐᾳ, Ρ. ῶθ8; μεοίορσίς 
ΠΕΡΙ ἐδ οΥἰΚΊΩΔ) ἰη 1,εἰΔἀοη 5 Βαπιρίυῃ ϑοξαγοσ, ὑ. δυ.-- 
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Ῥτνονοηί ἰι. ΤΊΟΥῪ τηυϑὲ ἀταΐη ἰξ πὶ μοαὶ ᾿πίοτ- 
πιϊβαίοη, θύϑῃ ἰ0 18 βοάϊ πηοηΐβ, δηὰ παὺ (ΠΟΥ 41] 
τηυϑὲ ἀο νὶουΐ οχοορίϊοη. 18 Βηα] ταυΐπ οἵ 
81} ἐνθ αὐ ρχοάϊν 88 τϑ}} 88 (6 σοπιρὶ οί ἐσ α  Ρ ἢ 
οὔ ἐδο τἰσθίοουϑβ δηὰ (μοῖρ θη ἀ]985 Ὀγαὶΐβο ἰο αοὰ 
8 ἃ Μεοββίδηϊο οχροοίδιίου, ἐΒοίὴθ οὗ δῃπουῃοο- 
τηθηΐ, δὰ ΠΟΡ6. 

ἩἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟσΤΊΙΟΑΙ. 

ΤῊ ἀϊδίτοββοϑ οὐὔἴδ6 ρίουϑ ἀοὁ ποῖ ῥγοῦθ ὑδδὲ 
ἀπὸ ΘΓ ἔουβδίοη ὉΥ ἀαοἂ, δυὶ (παὲ ὑμι6 {ἰπ|0 
οἴνοβϑῃ ὉΥ Ηἰΐπι Ὀοίογθμβδηα 88 ποὶ γοὶ δυγίνϑά. 
--- ποὸπ (μ6 τἰχαίθοιιϑ ὑγδῖίϑο αοὰ {6 πιὰ κο 
Κοοόνη, ἴ, (μαι αἀοα᾽Β πᾶπιθ 88 οοῦῃθ ὨΪΖἢ ἔπ θαι; 
2, ἰμδὶ (Π6Υ ΒαΥο (0 ἰδ]ῖς οὗ Η8 ομάθργϑ; 8, ὑπαὶ 
1ΠῸΥ ὅτ ταϊπάΐυ! οὗ Ηἰ8 νοτγὰ.--- 048 νοτὰ δὰ 
ΤῊ} 5 αἰ Ὀ6ΔΓΡ ΘΟ ΒίϑἾΥ δὴ ἱπιϊπιαὶθ γϑἷδϑ! ἱοἢ 
ἰο Θδοῖι οὐμβοῦ, (ΒΟΥ ΘΌΣΘ ὑη6 ψογὰ τυϑὲ Ὀ6 ῥτο- 
οἱἰαἰτηοα, δηὰ ζαὶϊζ ὑγ16α.--Ἴ 0 6 ΓΘ σοπλπλοι] 0ἢ 8 
ἔῃ πιϊσὰ τ86 νοὶ πὶ Ὀ6 οτυδιοδὰ δπὰ (δ 6 
Οδυτοῖ ἱἰχαῖ ἀοϑραΐν, ἢ αοα ἀἰά ποῖ ῬΓΘΒΟΓΥΘ 
19 οη6 δὰ οοπιέοτί ἐδ 6 οἵδοῦ.---αοἀ 168. ἱπάδοὰ 
Οὔ ργοϑοηΐ, Ῥγαϑοσυΐϊησ δ8πηα μουθγηΐησ [89 
σοῦ α ποι Ηθ 85 οσοαιϑα, Ὀπὶ [9Γ9 8ΓΘ {ἴπ|08 
δηὰ ρἷδ6θβ ἴῃ 1.58 ἰδίοΥΥ ἴῃ τ ϊοῖ ἐπ 6 ργοδίἀϊης 
Βαπά οὗἰδο Εἴθγπμαὶ 8 οἰθαυν ἀἰδρίαγοά, οὐ 18 
γοϊ!οα ἤγοπι απ Δ δ σαϊ.--- ο αἰδίγοββ 18 {86 
τοδί ϑόύογο, πη ἰβΒ μοῖρ ποϑγοϑί, Ὀυΐ ἰΐ 1168. ποὺ 
ἴῃ 8 ἰο ἀοίοττηΐηο ἐπ18 οχίγϑιὶΥ̓ οὗ η664.---Β6- 
ἴοτο αοἂ 7μάσεν σ᾽ αἰίοπιρὶβ το βδαυθ. οι ογοο το 
ποὺ τηοτοὶν (Ὠγοδίθη8 ἴ0 ρα ηἶθι, θυ ΑΓΒ 8180 
89 Ῥγοβυπιρίιουβ δηἃ Β6συγθ.---Ἴθ δηηουποο- 
ταθπί οὗ ἀοιὐ δ οουμλΐης 88 (ἢ 9 ΡΟΥΟΥ ἰ0 ΟἾΘΟΥ ΟΥ̓ 
ἰο ὑανγ γ, }.8ι δοσογάϊηςξ ἰ0 τηθη᾿᾽ 5 οοπάιιοί..---͵ 
ἦθ ὈοίοΡ ἰο ἰδ κὸ 16 ΘῸΡ οὗἁὨ ΒΟΥΓΟῪ ἔγοῃ 6Θοα᾽ 8 
Βαπὰ ἰπδῃ ἰο ὃὈ6 Οὐ] κοὰ ἰο ἀτί εἰς ἐπ ἰπίοχίοαἰΐης 
Θὰ οὗ Ηΐ8 ψγάΐ το ἔθ] ]ονν5 ἐμ σὰ οἵἁ βὶπ 
δηαὰ 118 ῥ᾽ Θ,ΒΌΓΕΒ.---Νοί ἤγουν (86 ΡοΟΎΘΓΒ οὗ {196 
σον, Ὀαὰι ἔγοιυ α οὐ ἴῃ θάνϑη τὸ ἡ καηγοηί δηὰ 
ἀολίνετάποθ ἰο Ὀ0 Θχροοίθα.---Οοἀ᾽ Β ̓υάρσιαμοηῖδ 
οοἴηθ ἱγγοβίβι ὈΪγ, θυ ἘΠΩῪ ΠΥ Ὀδ οδοαροά Ὁγ 8 
ξεπυΐηθ Γορθηΐβηο6.---ΟΑ,0ἀ᾽ 8 Ἰυἀσηιοηΐδ ὑροη (86 
Ὁποοηγοῦῖζοα βίη) Ὁ δῦῸ0 ἱῃουν Δ Ὁ]6:; 1οὺ 0 ΟἿΘ 
ἀοοοῖνο εἰ πλ86] ἢ: τῆαὶ ἰδ ἀοἰαγοά δ ποὶ γονοκορα. 
-- Τυνοαρὶ αοἀ᾽Β ἀοϊαγίης ποιαῖς ἰδ ἰοβὶ; Ὀαὶΐ 
ΤΩΘΔΏΥ ΤΙΔΥῪ ὉΘ ΒαΥθα ΓΠΟΓΘΌΥ, ἴῸΓ Βρδ06 8 φίγθῃ 
ἐδοῖὴ ἴον γορθηίβῃοο.--- Ἦ αἰ οἢ ἀο γοῦ ῥτοῖογ, οθηὰ- 
1688 ῥταἶϑθ οὐ θη ]688 σσοδηΐϊηρ᾽ Οπο οἴ ἐδ ἔννο 
ἦδ (ΠΥ ΑἸ]οϊοθἃ ρογίϊου, δπὰ ἀοὐ᾽ δ Βαπὰ οδῃθοὶ 
ΟΓΤ.---Τ ὁ ὑγρὴ οὗ {Π6 τἰχαϊθουβ ᾽δ 88 δογίδι ἃ 
86 ἰμ6 χσχαΐη οὗ (6 πίίοϊκοά, δηὰ Ὀοίἢ οὗ ἰδ οῖω 
ττουρσὰ Οοα δ Ἰυάρσιιοπί, Ὀαυΐ δ δηὰ ᾿ξ μΒασὰ 
ο Ὀϊ46 {Π6 (ἰπχ6. 

Χύυτηξβ: αοἀ πιοραβῦγοβ ουὐ ἰ0 ΘΥΘΡΥ ΟὯΘ δἷδ 
ἀγδυχμὺ οὗἩ βυϊετίηρς ; Ὀὰὶ ἰΐ 8 (89 ἀγορζβ (μδὶ 
δῖο Ἰοίν 0ὉΓ (80 ὑπ ροῦϊγ.---Ξϑταβκὲε: Το Βοανὶ 
οὗ 4 Ὀο᾽ΐαν Υ 80 οὐϑρῆονβ ψ ἢ σγαιϊϊ ἀρ ἴῃ (89 
οοπίοπιρίαἰΐοη οὗ Θοἀ᾽ 8 δ] οββίηρβ, {δαὶ 10 σδῃμποί 
δηὰ νοτιὰβ βυ βῆοϊ οί (0 ΟΧΡΡΘΒΒ ὶ .--- 6 ἰγου ὉΪ68 
οὗ ἰδ τἰξιιίοουϑ ἰ451 ἸοΟΏΩ. 88 ἰΐ βθϑῖῃδ ἰο 8, γοὶί 
ΠΟΥ αῦθ ἃ οθγίδι  Ἰἰπιϊξ δρροϊπίθὰ Ὁγ Θοά, 
νι ἶσὰ ὑΠΘΥ σϑηποὺ Ρ4835.---Ἤ θη αοἀ ἰοποΐι68 8 
Ἰαπὰ οὐθυυ ἰης ἰγοι ὉΪ68 πα πιο}18 1 κ6 νγχὰχ δὶ 
16 το.--Ο (δὶ πιθὴ πψουϊὰ ἔα}} Ὀαιΐτη 68 ἰὴ τὰ 
Ῥθῃΐίθηοθ δἱ ἐμὸ ἔδοί οὗ τἷ8 πὰ ρ6! --- Ῥγοϑαρ- 
(ἴοι 8 86 τπιοίμο Ὁ οὗ 811 β'πδ δπὰ (ἰδ τοδὰ ἰο 
ἀεδιγαοίίου, δηὰ βοὶ -βοουγὶν ἰ8 (56 βἰγουμοδβί 
οδδίο οὗ 61}, [88. χχυνὶὶ!. 1δ: γον. χυὶ. 18.--- 9 
ὑγου 68 οΥ̓ {π6 ΟΒ γἰβϑίϊδη δγὸ ᾿ἰκο (ῃ6 ἤοδια οὗ ἃ 
Ἰᾳυϊὰ, το 18818 ας ἃ ββοσί ἰΐπιθ, Ὀαὲ ἐμ 9 

Ρίαριδϑ οὔ 86 ὑπ ζοῦν ἀγὸ {κὸ ἰδ 9 ἄτορδ, τ 1 ἢ 
ὙΠ} οδιδθ ἔμ θπὶ 6η41658 ἑἰοττηοῃὶ.-- εγε ι6 ἡνοπ- 
ἀονιυ] τῶ γ8 οὗὁἩ οὐ δγὸ οἵϊοῃ δοποθαὶϑαὰ ἰὸ ἃ8 : 
Ὀυϊ ἐλέγε 6 88}8}} ἀἰβοουϑῦ ἐπὶ (ΠΟΥ͂ ἢᾶνθ Ὀθ668 
ΟὨΪΥ ξοοάηο88 διὰ ἰτυῖ ; ταὶ ὑμ6η σδ {ΠΟΥ͂ 
ΘΥΟΚ6 ἴσοι 08 Ὀὰχὶ υπορδϑίηρ ργϑῖδο 10 οὐ Ἢ --- 
Τιαό Γ8}1 οὗὁἨὨ ὁη6 πηυδί οἴτθηῃ ὈῸ0 1168 πι68η8 οὗ (ἢ9 
οχαϊαἰΐοη οὗ δποίμογ.---ϑΥΝεβιῦβ (Βρ. οὗ Ογ- 
ΓΟΠ6) : ΤΏΟΓΘ 18 ἃ Ἰἰδ- σὶ νίπρ Ρ᾽οδϑατο ΜΟΥ ὮΥ͂ 
οὔ Ὀοΐϊης {δ6 κέν οὗ ἀοἀ, δηὰ {Π6γ0 1Β 8 ἰχαπιαϊιὰ- 
οὐϑ στοἠοϊοεῖης. Ἦδμοια ἐμοὰ τὶ οηὐογίυς 1.9 
Ὀοπηίοουϑ τοραϑί, (Ὠϊηὶς οὗ αοά ἢ ἔον ἰμθ8 
δοῖλ68 ἐπ 6 στγοδίοδί δῃιϊσοηθηΐ 0 85, ἀπά τοοϑὶ 
Βὶ1» δηὰ {}]}.---ΟΒΊ ΑΝ ΕΒ : ΤῸ ἡυάριροηῖδ οὗ 
Θοὰ εοραεϊηδὶ μογβαουίουβ 17 δθ ἰὸ διναὶϊΐ νὴ 
Ῥαιίθῃο6. -- ΒΘ ΕΙ ΝΕΟΚΕΒ : Τδ6 φῦ α οουὰ ποῖ 
Ἰαϑὶ ἃ τηοπγθῃϊ, ᾿ σοὰ ἀἰὰ ποῖ ργοδογτο ἰΐ ἴοσ 189 
ΒΆΚ6 οἵ Ηἰ8 οβοβθῃ.---ΒΌΚΒΟΗΕΙ: αοάἀ᾽ 6 Ννοτγὰ ἰδ 
116 ΟἈ τ θη 8. ϑίγοη κί, ὈΥ ψ ἰο δὸ δοῖὶβ ἴῃ 
ἴαϊϊ ἢ δ σὰ (6 δβιγοησίὰ οὗ ἀοά.---ΕΒΊΒΟΗ : 
ΒοουγΙ ἰβ (89 δβίγοηχεβι οἰδίη οὗἨ δε6}}, 189 
Ἰαγχοδὶ τοὶ οὗ βδαίδη, ὉΥ σοῦ μ6 Βυηΐθ Ὀδδὲ 
δηθὰ οαίοιθδ {1:9 τηοβὺ ῬὉΤΟΥ͂. ---ΑΕΝ Ὁ: ΤῈ ΒΟΡΘ 
οὔ τοὶ ἱοῦ ἰ8 ρίνθα ἰὸ ἐγ υϊαϊίοη, δηά, ἴον 4}} ἐμαὶ 
ψ6 Κηον, αοἀ ΤΥ ὮΔΥΘ ΤΟΥ͂ τη68}8 οὗ ἀοἸ το Σ- 
8Π60.---ΒΙΕΟΕΕ [{ ἰδ 6 χτοδὶ ννοσῖκ ἴὸ ϑίγεη ΘῈ 
(λ9 Ββαπὰβ οὗ ουγβοινοθ δηὰ οἴμογβ 70. ροοὰ ἱπ 
ΟΥ̓ (ἶπιθ8 88 Αδδρὰ ἀοθβ ἴῃ (8 ῬΒδὶπι, δο ἐδδὶ 
Μ6 ἰο80}{7 (1) ἴο ἐπ δουζοθ οὗ οὔν ζΖοοὰ ΒΟΡΘ; 
(2) ἰο οὖν φοσὰ αἷπι8 δονίης ἔγοπι 818 βοῦυγοθ: 
(8) Βονν ννὸ πᾶῦθ σϑϑ)χθὰ (986 δῃὰ τηδἱ πἰδὶτιϑὰ 
αὐ ἰμ9 βαπιθ ἰΐθ οὔὐῦ φορά Βορ6.--βΒ͵ονύσκ : 
αοά αἰοῦθ ἰβ ἰο Ὀ9 Φυάζο δὐοὰ Ηἰάϊηρ-Ῥΐδο9.--- 
Βιοητεα (Παμεδίδεῖ) : Τμ6 Βενοϊδιίου οὗ δοδῃ 
8 26 ΚαΥ ἰο δῃὰ οοποϊυβίοῃ οὗὨ 811 (9 Ῥσοόορμο- 
οἶο8 οὗ 6 ΟἹ] Τοβίϑηιοηϊ οοησθτίης ἰμὲ8 “ 168. 
ἔἰϊπι6,᾽ δοὰ {π0 Ὁ αν Ὀθθῃ χῖνοη 88 8 ὙΔΓΠΪΏ 
δπὰ οοιδοϊαιϊοα, ποὶ ΤῸ σᾶτπαὶ δῦ0υ86.---] Αὶ- 

ἨΙΝΟΕΕ: Τὴ υάρπιοηὶ οὗ αοἀ σδπηοι [οἸ ον δὲ 
δ} ιἰπι68, Ὀπὶ πιδ᾽8 ἔγοθάοιῃ πειιδὲ δ νο τγοοῖὰ (ὉΡ 
Ἔχογοΐβο. ἱπ ϑοη8 6869 8ἃ8 Βαγ θηϊης ἱπίο 51}, 
δηα ἴῃ οἰΒ6Γ8 88 σγονΐη ΡΥΘΡΑΥΘΏ688 [ὉΓ Ὠινη 6 
μοῖρ, ἰπ ογᾶάον (μαὶ ἴ6 δοῖυα] ὅμδὶ ἀδθοϊβίου οὗ 
Οοὰ πιαῦ Ὁ6 οἰπριιαιὶο δὰ οοηνίποϊηρ.--αὐεξν- 
τηξπ: Τ|6 πἰριοῦ ἃ τῆδη ΒΟ] 8 ηἱτη86} ἢ, {86 7 Γ- 
{παν 8 Βὸ ὕγοιῃ Οοὐ.---Ε΄σβάυβάσε (201} δα ἃ Υ 
αἴϊον Τ τίη 7): Α5 (86 ΟὈ τοι οὗ (Ε6 Πμογὰ πχδὰθ 
ἨΘΓΒΟΙΓ ΤΟΥ τὸ τοοοῖνο Ηΐηι, 80 παιδί ἴθου ἴοο, 
Ο Ομτνίβιϊδα, ννοσι ἸΪῪ Ρσορατο τ γβοῖῖ. ΕῸΣ ἴῃ 
Ηἰβ ον ἰἰπι ψ}}} Ηοθ, το ΠΟ 80 Κα }ν δὰ 
Ἰουϊη συν ἰηνίίοα (66, Ὀδοοῖθ (ΒΥ Ζιὰξο, δπὰ 41} 
(86 νον ἃ 8}4}} ὑγϑιϊο Ὀοίογτο Ηΐπι.--Ἴ ΒΒ - 
6 ῬδΥΒδΡΒ 68]}} οἴθηη ἅροη αοα ἐπ ἴ[μ6 Βουν οἵ 
δησυΐθ δηὰ ἀϊδβίγθββ, Ὀπὶ (Β6ΥΘ ΒΟΒΙΟΘΙΥ͂ ΘΥΟΡ 
Ζοο8 ἵοτι ἃ βίη ρ! 6, ναοὶ 1688. ἔγεαποπι, {88} ς8- 
εἰνίης δον ἀο᾽νογαηοο.---Ἀοὐ ἰα ϑυὰρε! Ὑμπδι 
8 (6 ζτεδὺ ἔαοί τ Β1ο ἢ ἀπά ον] 68 (π6 δἰθίοτν οὗ 
(6 τννοτ]ὰ, πιο ρογνυϑιὶθβ ἰῃ ἃ ᾿ἰμουβδαπα τληὶ- 
Γοβίδιϊοιβ δὶὶ ὑ89 νχᾶὰγϑ δηὰ νογίβ οἵ 6οα.---Κα- 
οι, (ΤΠ δηκδρί νης βουυοα δῖον ἴ06 Ὀδ8ι116 οὗἁ 
Κὐηϊσαται:)" 1. ἢ τοπυϊηὰ οδοὶ οὐδοῦ οὗ τ} 6 
βιιϑίαἰἶπς Ρ᾿]18τα; 2. 6 ἴδοϊ 8}} οὔ 8 ᾿οροί Δ Υ 
[86 ὑγοηιθϊϊης οὗ τδ6 Ἰααά, 8. 9 δάοτο ἴ86 δὰρ- 
ρῬονγιΐης "δηὰ οὗ Θοά. 

ΓΜάττη. Ηενκυ (τοτβ. 6-10): ὕπο ροοὰ ῥτηο- 
εἰσαεὶ ἰαὔοθθησοβ ἀγανη γοῦν ὑποδ8ὲ στοαὶ ἰσαῖδ: 
1. Ηδ ν]}]] ργαΐίϑο αοὰ δυὰ ρμἶνο Ηἰπι ρίοτν ἴος 
(6 εἱοναιίου ἴο νηοῦ Ηδ δὰ δάναποοὰ δῖαν, 
ὦ, Ηκδ ἢ} 86 1π6 ρόονον τὶ ψ Ιοἢ ἢ6 8 6ῃ- 
ἰγυϑίοά ἔογ ἐμὸ χγϑαὶ ϑῃμὰβ 10. τ ]ιῖοι ἢν τῶ8 μὰξ 
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ἰδίο δἰϑ Βαπάβ, (1) Ηθ σὑϑβοῖγοθ ἰ0 89 δίθγγου [ἰἰθὴ δηὰ ρῥγαΐδο ἰὁο ἰδθὰὶ ὑμδί ἀο ]].-- 
τοίο ΕΥ}} ἀοοτδ; (2) Ηθ γϑβοῖγθϑ (0 Ὁθ ἃ ργοίϑο- [. Β. Μ.] 

ῬΒΑΙΜ ΙΧΧΥ͂Ὶ. 

70 (λὲ ελίς Ἡωεϊοίαη οἡ Νερίποίς, Α Ῥεαΐπι οΥ᾽ ϑοπρ 9 Αταρλ. 

2ῶὩ ἴῃ υάδῃ ὦ αοα Κηονῃ : 
Ηΐβ πηι θ στοδί ἴῃ ἴβγϑεὶ, 

ὃ [ἴῃ β8]ρὴ 3130 18 818 ὑδθογῃδοῖο, 
Απα 8 ἀπ ! ]ΠἸηρ ῥ͵δοα ἰὴ Ζίοη. 

4 ΤΠΟΓΘ ὈΓΑΪΚΘ ἢ6 [16 ΒΓΓΟῪΒ ΟΥἨὨ 86 ὈΟΥ͂;, 
ΤῊο 881614, δηα {16 ϑιυνοτά, δπὰ ὑμ6 Ὀαΐι16. βϑίδῃ, 

δ Του αγέ τηοτο φἰογίουθ απα Ἔχο ]οης 
Τδη ἐδ πιουπίδ᾽ 9 ΟὗἨ ὈΓΟΥ. 

6 Τῇ βίουϊ μοαγίοα τὸ βροὶ]ϑά, 
ΤΠΟΥ͂ μαγο β]ορί 86] βίθδρ : 
Απά πομο οὗ ἐδ πηϑὴ οὗ τηϊραῦ μανὸ Ἰουαπα {Ποῖν Β8η(8, 

Ἴ Αἱ [ὮΥ τοῦυΐκο, Ο αοἀ οὗὨ 8.0}, 
Βοίδῃ 186 οδαγὶοῦ δῃαὰ ΒΟΥΒῸ δὰ οδϑὲ ἰηΐο ἃ ἀθδά 6]6β}ρ. 

8 ΤΠου,, δύόη ἴμου, ατὲ ἰο 6 ἴδαγοά : 
Απά ψ0 ΠΔΥ͂ βίδηά ἴῃ (ΠΥ εἰσας τ Βϑηνοποα ἴδποιι αὐτὶ ΔΏΡΤΥ ἢ 

9 Τῆου αἰάϑὲ σαυβο Ἰυάρηηοηΐ ἰο θ6 μοαγὰ ἔγομα ΒΘΆΥ͂ΘΩ ; 
ΤΠ οδγ ἢ [ραγοά, δηὰ γγ88 β8|}}}, 

10 θη αοἀ δγοβϑα ἴο πα ρηηοηί, 
Τὸ βᾶνθ 8]1] ἰῃ6 πρϑοὶς οὗ 86 ρα. δῇ. 

11 βΒυγοῖγ [86 ψγϑίι οὗὁὨ πηδη 8[}8]} ργαΐβο [66 : 
ΤῊ ΓΟΙΒΙ ΠΟΙ ΟΥ̓ ττδίῃ 5ῃ4}0 (ἢοιι ΤΟΑΓΓΔΙΏ, 

12 Ὑον, δηὰ ῬΦΥ͂ υπίο {Π6 ΓΒ γουγ Οοά: 
Ι,ἴ 411 ὑπαῦ Ὀ6 τουμά δθουΐ πἷπιὶ Ὀτίηρ; ρσδβϑθαῦθ υμΐο πὶ (δαὶ οαρῶῦ ἰο Ὀ6 ἴδατοί, 

1 Ηδ ν1}} οαΐ οὔ 411 [π6 ϑρὶ τὶ οὗ ῥυίπορϑ, 
Ηϑ ἰβ ἰϑυσί}]6 ἴο {86 Κίπρβ οὗὨ [86 οδυίὶ, 

ἘΧΈΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΙΤΙΟΑΙ,. 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.---Οὐ (ἢ 6 δΒΌΡΘΓ- 
βετὶ ριΐοη σΟΙΏΡΑΓΤο ἢ 12, Νο. 4. Το οἷοδβθ τοΐδ- 
δοηϑῃΐρ οὗ [818 Ῥβαΐπὶ ἰο Ῥ5. Ιχχν. ἰβ απ υ θυ ϑ} Ὁ 
δοκπον)ορεά, ὙΒαι 18 ἰο Ὀο βδίἃ 88 ἰο 118 ὁσσϑς 
8:08 δπὰ σομροβίϊου ἢ89 ὈΘ6η ΕἾΘ ΔΙΤΘΔΑΥ͂ 
Ὁπάογ ἰῃἱ Ῥ5ι1πι, ὙΠ οαΣ δδϑαμαΐης (18 τϑὶα- 
Πσπδΐρ ψὸ ταϊχιΐ, οβρϑοὶ δ τὶ ἃ Ρϑουϊίαν 
Ἱπιεγργείδιἰου οὗ υϑγῦ. ὃ (3906 Ὀθ]ον), Ὀ6 Ἰοὰ ἰο 
δτίης ἴἰ Ἰπῖο σοππδαοιΐου τὶ ἐμ 6 ἀοίοδι οὗ [89 
δ} Π|εὰ πε σ δοτίης παίίοπϑ, ἰπ ἐπ τοΐρη οὗ 29- 
ΒοδθΒρθδι, ογοιοϊὰ ὈΥ 86 Αϑαρδὶίθ δομδσὶοῖ. 
ἶι ἴδ πον, νῖτ ατϑϑίον δογιαἰηίγ, ποῖά ἰο σοϊαίθ 
ἰϑ (86 ὁχοσαιίΐοπ οὗὨ ἐπαὶ Ὀἰνίπο ἑυὰρπιοηὶ ἀροη 
ἴδ6 Αβϑγγίδηϑ ἴη (δ {ἶἰπιο οἵ Ηοτοκίδι, νεῖ ἢ ἴῃ 
ἴδ6 Τογεροίῃης Ῥβα]πὶ νγχῶβ θοπδίἀογθὰ 48 ἴῃ ῥτο- 
Ῥβοῖῖα ῥγοθροοῖ, [80 (μ0 οοιωταθῃίδίοσθ ζθῃ0- 

ῬΑΙ ΦΡῬποΥΟ οἵ 86 β: ρου βου] ρίΐοη ΟΥ̓ ἐπ 6 ΚΓ 6ρί. : 
πρὸς τὸν Ασσύριον.--ὦ. ΕΒ. Μ.. 10 16 ἄγοι δτουσιὺ 
πο τίονν δον αοα 65 δραὶη πιδὰθ Ηἰθ ἢ8π10 φὶο- 
τίουβ ἱπ Ηἷβ οἤοβοῃ ἀν ο ἰἱ ἢ σ- Ρ͵Δ66 ἰῃ 7) ΟΓΌΒΑ] 61, 
ὉΥ (ἢ δῃϑἱἰ]αἰΐοη οὗἉὨ (09 ΤὈΓΟ6Β οὗ [} 8 ΘΗΘΙΑΥ͂, 
ποι Ὀοΐοτο Ηΐ8 ΤΟΌΚΟ δυηκ ἀότα ἰπὶο (ἢ 9 
δῖθερ οὗἩ ἀραὶῃ (γεγα. 2-7). σου ἐμὶθ (89 ἰπἴο- 
τθησο ἰ8 ἀγδτπ (ΥΟΓΆ. τ) ἐμαὶ αοά, ἴῃ {πο 
ἰονγ ]π685 οὗ Ηἰθ Ἡταὶδ, 18 ἰγγοβὶβί 019 τ 6 ἢ 
Ηδθ ἃσ 565 ἰὸ ἡυἀρπιοηῖ ἔον ἐδ 6 ἀ6᾽ γθυηο9 οὗὨ ΗΪ5 
βυ δοτ πος οπ68. Τὸ ἰδ δ, δ᾽ Ῥγοδοηϊρ αοα᾽ 
ἰγαϊπ 688 ἰπ δαρροτὶ οὗ (18 ἀθοϊαταίΐ ου,, {ἢ 
Ῥβα]πιϊϑὺ δ δὴ δχποτίδίϊοη ἴἰο ἃ σοῦ γ8θ οὗὨ 60ῃ- 
ἀυσὶ ἱπ δργθοιαθηὶ ἐμουον δ (ΤῸ γ8. 1]1-]18). 
[Ηοη κοιθηθοΓαᾳ : “ΤῊ οπἰμυϑἰαδιϊσ ἔδοϊἑπς, {με 
σοουτηβδουϑ ἴο0η6, ἩῬΙσῺ οἰατασίοτῖσο ἰἢ6 ῬγῸ- 
Ρἰιοοΐθθ δηἃ αἷσο ἰὴ9 Ῥβδὶπι8 οὗἩ 86 Αϑϑδυυίδη 
Ῥογτίοα (οοτρ. Ὀθοδίάθα Ῥβ. Ιχχν., βϑρϑοὶδ]ν Ῥὰὼ 
ΧἸνὶ.) ταϑοί δ μοζο δ]δο.Ἶ--“.Ε. Μ.} 
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γον. 2-4. Ἐποννῃ.--»}), 88 Ῥ8Γ4}16] ἰο ἐπ6 
ΤΟ] ον ἱπρ βιΐ σα, ἰϑ οὶ (0 Ὀ6 ἰαἰςκθῃ 88 ἃ ργεοίουϊὶα 
Ὀυΐ 45 αὶ ραγί οἰ ρ]6. Φυάδὰ ἰ8 [86 πιοτὸ γοϑιγοἰθα, 
Ἰϑγδοὶ (Π6 ψὶὰοῦ οοησορίίοαι. ϑαίοια 8 ον ἀθηΥ͂ 
Φοτυβαῖοπι, Δηἀ 80 πδιιοὰ ἰπ αἰἰυϑίοη ἰο Οδῃ. 
Χὶν. 18. Οοαρ. 7ο8᾽. χ. 1. ΒΥ οσμοοθίηρ 1 88 ΗῚ5 
ἀνθ Πρ α6ο δὰ ππλάο Ζίοη ἔπ ρ]4σο οὗ ΗΪ8 8611- 
Σονο]αιίοη ὈΥ ὙΒΐσῃ Η6 Ὀδσδῖλο ἱκμονα ἰῃ ϑγδοὶ, 

Βηὰ ἜΒρθοί ΠΥ ἴῃ Φυύδῃ. 9.) ἀοο8 ποὺ τιβϑα: 
ἐβῖημον (Ηδηρϑί.), ας |Κὸ ΨΥ δἰ ωρὶγ: [8 6γθ 
(Ηπρέε]). ὍΘ Ὀτγθακίηρ ἴῃ ρίθοαθϑ οὔ ἐπ Θῃ6- 
ΤΩΥ 8 ΚΘ ΡΟΙΒ 18 (0 ὉΘ δοπιραγοα νι} Ῥ8. χὶ νὶ. 10; 
Ηοϑ8. ἰΐ. 20θ. [π {μ6 Ἰαΐίου Ῥαββαρο 8180 ὍΣ 19 
Ῥυΐ ἴον τοαροῦβ οὔ γὰρ. ΤΤμοὸ ᾿ἰκτπΐκ5 οὗ 
[δ 6 Ὅονν δύο {{1ὸ ἈΥΤΟΤΒ. 

ψογβ. ὅ-7. που δε βῃϊηΐῃα ἐρσὶδ, βἱοσί- 
οἵδ Ομϑθ, ἔσγομι τ τῃοσηῃϊαὶμδ οὗ Βρο ]]. 
[ΕῸΨ., Του τὶ τον φίοσίουβ δῃὰ Ἂχοθὶ]θπῖ 
ἴδῃ {896 πιοιιηΐα! 8 οἵ Ρτ6Υ].---Οοιρ. δη. ἰϊ. 22 ; 
1 Τίπι. Υἱ. 16. [κ ἴβ ἀπο ΒΒΑΥΥ͂ ἰ0 σμβηρο Ἂ)}) 

ἰηίο ὁ.) (ϑορί., Τὰ τγς.). ὙὍο ἰδίϊον 18 ἠουπὰ ἴμ 
{89 ἑεχὺ ΟὨΪΥ ἴῃ Υ6Γ8. 8 δῃὰ 13.ὡ. Τὸ πιουπίαὶη8 
(ΡΙαχα! αἰ8ο ἰῇ 8. ᾿ἰχχχυὶὶ. 1; οσχχίϊὶ. 2) οἵ 
ΒροὶϊΪ Βοτθ ἀδθποία Μοιμηὶ Ζίοῃ. Ετοιλ (μι 660 
Θοά, ἐτϊατρίης 88 ἴθ6 ΟἸοτντίουβ Οηθ ἴῃ Ηἰβ 
τοη]οδὶν (ΡΒ. ΥὙἱϊ. 2; χυϊ!ἱ. 18 7.), δΐποβθ ἕόσι 
88 8 νἱοϊογίοι Ηδγο, οὐδοῦ Ηἰβ ἀϊβαγπϑὰ δηθιαΐθϑ, 
δἰηκίης ἰηΐο ὑπ 6 8160} οὗ ἄἀθδίδ (79. 11. 89, δ7 : 
Νδδυαι 1ἰϊ. 18), δῇ ἃ 8 8Ὁ]6 θνοῆ ἰο ταὶϑθ ἃ βδηῃά 
ΒΗΥ͂ ἸΟΏΖΟΥ [ῸΓ ΡΟ5810]6 γοββίδῃ!οο (708. υἱῖῖ. 20 ; 
2 ὅϑι)πι. Υἱὶ. 27), δὰ βυπάογβ ἀονψῃ, ογυδϑὶης 
διὰ διυροίγίης (Πο6πὶ ([88. χχίχ. 6; σχσχχ. 80). 
Βυΐ (86 υβ6 οὗἉ ἐμ18 ἤχυγο 18 οί ὈδΔβοα 80 τασδὶ 
ΡΟ; ἰδ6 οοπιρδτίδοη οὗ Οοὰ ἰο 8 Ἰΐου (Κἰπλοὶιΐ, 
Ψοποδ, δα οἰ ογ8), δ δουσ Ηΐδ ἀιρείεηρ- 
»ίασε (γον. ὃ ὁ) 18 ἀδηοίοα ὮὉγ (6 υδυ4] ποτὰ 
ἴου ἃ ᾿ἰοη 8 Ἰαῖὶν (8. οἷν. 22; Απιοβ ἱϊϊ, 4). Το 
ΣΠΠ1αϑἰτγαιίοη ἰ8 γδίμον θα ρ] ογοὰ Ὀθοδυθα δροὶδπσ 
δ δῷ δοσοιῃρβηϊμηοπί οἵ υἱοίογψ, ἴδβα. ΧΙΪχ. 24 
(ΗΠ ρίο]4). Το ϑορ. 88 ““ ὁγουϊδβίιϊηρ σιοῦη- 
ἰδὶπβ᾽᾽᾿ (Ὡρργονθᾶ Ὁγ Ηἰϊσὶ κ), ψ ὶσὰ 18 Ὀαβοὰ 
ὉΡΟῸ δῃοί Ὁ Γοδαϊηρ. |Ηἰισὶ κ᾽8 ορ᾽ πἴοη ἰβ ὑμδί 
86 οτἱ κἰη8] γοδάϊης νγγὰ8 Ἵ}), δὰ ὑμαὺ (18 δῃι- 
Ὀίσυουβ πογὰ δα8 ὈΘ6ῃ τηϊδυπάογθίοοα δηά ὁχ- 
Ρἰαϊποά Ὀγ ἢ,).--αὐ. Ε. Μ.]. ΤΏΘΥ, Βονθυθν, 

85 αἶδο Λαυΐϊῖδ δπὰ βιγιωπιδοῦ8, μαν ἰδκθα ἐμ 6 
Ἰϑτξοπι. 1 ἴΐ ἴ8 ἰδίκοπ δ 86 βῖρῃ οὗ ὑμθ 

ἐεοπιραγαίίυς (45 6 ΤΥ. δηὰ οἱ 18), (θη (6 
πιοα ἰδ  Π8 ΟὗὨ ὈΓΘΥ 8.6. 0 Ὀ6 υπαογβίοοα οἰἴ 9 ̓ 
85 {[{|ὸ ΡγΘακίΟΥΥ υἱ ]αβοθ8 οὗἩ ὑπ οβὶθ τπουπ- 
ἰαἰη-ΥἸΌΘ 5 ΟΥ 88 (Π6 Βἰ κῃ -αηἀοᾶ δηα γδρδοίουϑ, 
Ῥονορίαυϊ (Κίηρθ οὐ κἰδηίβ) δηα τοδὶ ἢν (888 κὶ, 
θ6}}12868). Υοὺ ἴδον 18 ποϊπὶῃρ ἰο τοοοτιπιθπὰ 
{116 66 Ὁ16 ὑπουρῶῦ ἐμαὶ αοἀ 8 το Ὀτγῖσμὶ δηὰ 
αἰοντίουδ ἰμδη {1:686, ΠΟΥ (86 ὑποχρθοίθα ἔοΓ οὗ 
οχργοβϑϑίοη οι ρ οΥοα ἰῃ ὑπ 9 δοπιρανγίβοῃ. 

γον. 1]. 09 τσϑῖδβ οὗ 8 Ὀσϑί οι 
8696. ---Τ 8 ἀο68 ποῖ τηθϑὴ (δαῦ {Π 080 Ὑγχμ  Ο ΟΠ66 
οοπἰοηἀοὰ νιν Θοὰ δηἀ Ββοὺ ἐμοηιβοῖν 68 ἢ ΟΡΡοΟ- 
βἰιλοα ἰο Ηΐμπ ν}}} οἴου αγὰβ ῥταὶδο Ηϊαι, Ὀυὶ 
ἐπδὲ 41} (80 ταχίης οὗ πιθῆ δρδὶπϑὶ ὑδ6 ν}}} οὗ 
Θοά, Ηἰ5 Ρ6ορΡὶ6 δῃὰ Κιηκάοιι, πιυιδὶ βοῦυο, ἰῃ ἰ(8 
ΟὟ ἀοδρίίθ, ἰο ΒΟΥ ἔογί αοα᾽ δ αἴογυ, νι ὶϊθ 
ἔθη ὙΠ Ὀ6 πιδάθ πιδηϊζοδί, οα ἐπ οὔθ β8ἰἀθ, {86 
ΤοοὈΪ] ἢ 6855 δη ἃ τ ΟΡΙ ΒΒ] 6Β5}688 οὗἩ πδπ, δῃὰ οὐ ἐδ 
οἶον, (9 ΙΩΔ᾽ ΒΟΥ δορὰ σἴοῦυ οἵὨἩ Οοά, οϑρϑοὶβ)} 
ὉΓ τ.6 ρυηϊβαπχοπῖ οὗ (9 συ 7 δηὰ ἐδ ἀοίδηοο 
οὗ 86 τἰχμβίθουβ. [ἢ (δ ΐ8 δἰπιοδί 41} ὀχ ροβίἰοσβ 

ΤΗΒΕ ΤΗΓΒΌ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡῬΒΑΙΜΗ͂. 

δᾷάτοο. Βυΐ ὑἰδ6 βορῆβα οὗ (πὸ οἰ  Ἰπθ .Ὁ οὗ 
(886 νοῦβ 8 ἀουνιΐιὰ]. ΜΔΩΥ͂ (πῖηκ μαι (δ9 
γαίῃ οὔ πιαη 8 γοίογγοά [0 4180 οῦο, απὰ ὑυπᾶρυ- 
βίδπά Ὁγ (6 σϑῃλαϊπαᾶθσχ οὔ ἰΐ, (Π6 σγαδδίαδί, υὐ- 
τηοϑί (μα Π6 Ὁ), οὐ 86 48 (ΕἸδιυϊηϊαΒ δηὰ 
Οἱ 68), Γαι ΑΙ ηἷπρ οἴοτίθ. Οαοα δτπ8 Ηϊτ βοΐ 
ἰ0 ονουί γον (686, ΟΥ ἀδολε Πίπιδεῖ τὶς {δὶ 
Δ8 ἱγορθϊοθ οὗ τἱ᾽οίοῦῦ Ἰ ΓΡΒΕΕ, Μυπιΐησῃο, 
Ηυρίε!ά). Οὗ ἐἰ 15 νἱονεὰ 88 ὑποιρὰ [86 ταὶ 
οὗ 1}6 ΘΏΘΙΙΥ ΟΥ̓ (0 ἰδ 1681 οἴἶδογτὶ τοῦτο [0 Β6σΎθ 
Οοἂ ΟΣΪΥ 88 ἃ ισέεαροπ ἴου τμοῖὶνρ ἀοσδίσυοίΐ ἢ 
ὙΎΒΕΡ) [8396 ὑἐπ6 να γῖουδβ τηϑϑηΐη με οὗ Ἅ2Γ.--- 

. Ε. Μ.]. Πιηρυ θυ σΔΙ}ΪῪ ἰὰ 18. 6 τῦσο ἰοτγορὰ 
ἰηἰογργοίδιϊοη 8ι1}} ἰο πθἀοτγβίαπα, ἐλε στεδί ὁ ἐλθ 
ἐπτασεά πιῆ, παῖ 18, (86 τοδὶ οὗ [π6 νίοκοά, 
σθοὰ αοα λέπιδ αδομέ ἀπὰ γτοδίγαὶμβ (1βδβκίὶ, 
Κιμποδὶ, (αν, δηὰ οἰμβοσβ). Βαϊ ἱἴ τὸ ἴδ Κὸ 
φίγαϊπσ ἴῃ ἰ.6 Β6ῆ86 οὗ αγπιέησ (158. 1ϊ. 9; 1ἴχ. 17; 
Ἡ Ἰβάοπι οὗ ϑοϊοπιοῦ Υ. 21), τ ἱσἢ 18 ταοδῦ Δρρσο- 
Ῥγίδαίθ τὸ ι6 σοπίοχί, [6 ἐΐ ἰβ ΏΟΥΘ πδίυγα] [0 
πηἀοτθίδηὰ Οοαε ταί. Απὰ ὉΥ “16 Σα- 
ΤΔΊΠἀοΥ Ὁ ψγ͵ὸ που Ἱὰ πὑπαογβίδπα ἰμ6 βίογο οἵ 
ΓΑΙ ποὶ γοὶ οχβδυδβίε ἴον {86 Ἄδοιϊηρϊοϊΐοι οὗ 
μ6 ΟΥ̓ΟΓΙΒΤΟΥ (Τῶγρ., οἶον δηὰ οἱ βθῦβ), Οὗ 
“ἰῃδλύ δβίοσϑ οὗὨ ἱποχδαβιῖ Ὁ] 6 ἔα] 658 οὐ ψτϑίὶ 
γοῦ νοιηδὶπίηρ ῖὰ αοά δηὰ πον ἀἰβομαυχίης 
ἰϊβοὶῦ, θη {πὸ σαβὸ οὗἩ το 18 δχμῃδυβίθα διὰ 
αοα οδΙαΥ δηὰ ἀογίβι νοῖν (ΡΒ. 1]. 4) Ἰοίβ (86 
ΤιαηΒ ποῦς {ποῖ Ὑ]11᾽ ( 6] 1:86}. Απ δρί 
γαπιαγὶς ἱπ ἐδ0 Μίιαάγαβῃ (ἴὰ οὶ Ζβοῦ, 1. 679) : 
“Μδῃ '8 Θοπίγο] ]ϑὰ Ὀγ νυδῖἢ. αοἀ σοηΐτοὶϑ ν γδίδ. 
Ἦὸοδ τοβίγδίηβ ἰὶ το δ ν}]], δηὰ οὶ 1 ποσῖς 
ψ 6 Ηο 111. [{ῦτ. ΜΟΙ] ἐμβοσγείογο σοποτθ: 
ὙΠ} ἰδ 6 τοπιαϊπάον οὗ γαῖ Του ρἰτάοϑι ΤῊΥ- 
βοϊ. Ῥογονψηὴθ ζο]) ον Ηυρίοϊ 8 τίονν αίνϑῃ 
ΔΌονο. ΑἸοχαπᾶοῦ Ῥγοΐοσβ (μαΐ οὔὕἨ ἨΗδηρϑίθη- 
Ὀετρ.--Ὁὁ. Ε. Μ.] 

γον. 12. ΑΙ [δαὶ ἃτὸ τουηᾶ δρουϊ ἘΠΙτα. 
--Τ 8. ΟΧΡΥοβϑίο ἰδ ποὺ ἰπ (ἢ νοσϑδίϊνθ, 88 
ἀοϑίκπδιϊηρς ἴ6 βγϑδοὶ 68, Νυ τ. ἱἱ. 2 (Κὔβίοσ, 
Ἡδεηρϑὶ.), Ὀυΐ, ἃ5. (Π60 δοοθηίβ δῃὰ (6 τοϑηῃίΐοῃ 
οἵ εἰδδ (Ρ8. ᾿σχτιἰϊ. 80) ἀειπαπὰ, (π6 δβιυδ]οοὶ οὗ 
186 ζο] οί ς τ ογά5, δη ἃ ἀθβου 68 (86 ποῖ σῇ ὈΟΓ- 
ἷπς Βοαῖμϑη ἡδίϊοηβ, νοῦ τπὰδὲ ῥδῪ (τἱθαΐα ἰ0 
Θοὰ {86 Εδδυ-πβρίγεσ (ΕἾ. 88 ἴῃ 188. τἱϊὶ. 12), 
ὙΠΙ16 86 Ιδβγϑοὶ 68 Ὀτίης ἰοὸ Φεοβοόναῖ, ἐΒεὶσ, 
αοὰά, ἐμδηκ- οἶον 8 ἰη Γ] ] ϑθηΐ οὗ ἐμοῖς τον 8 
(θθυϊ. χχίϊ!. 99). [Ηδηρβίθηθοτς: γέεγ. 11 18 
ἴῃ δοοογάδῃοθ ἢ} ἴῃ06 Ὠδγγαῖῖνο 88 ρίγθῃ ἴῃ 
2 Οἤτοι. χχχὶΐ. 28, ἐμαὶ (6 Βοδίβοη δοίυ 
ἀϊὰ Βοῦον ἀοὐ ὈγΥ ῥσγοβθηίβ, ἴῃ σοῆβοαιθποο οὗ {88 
ἀοδίγαοίΐοη οὗ {μ6 Ααδϑυτίδῃ δύπιγ.- -’α. ΒΕ. Μ.]. 
ἴῃ τοῦ, 18 [3 18. δοσί δι ἸΥῪ ποῖ ἰο Ὀ6 υπἀογβιοοά 

88 Ὀοϊάηο8β, τἀ (0)6 ειϊε, Ηυρίοϊα) ; ὯΟΥ 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ 88 Βρὶτὶϊ, Ὀτθϑὶ οὗ 1ἰΐ8 (Β εῃρβι.}, Όαυιϊ 
88 ἷπ ΔΦυάμοβ Υἱϊϊ!. 8; 188. ΧΧΥ. 4: χχχὶϊὶ. 1], 8.5 
1π0 Ὀτοδιδίηρς οὗἨἩ τταῦὰ (Ηἰπἰ.)ὺ, ΟΥ 88 βηογί ἴῃς 
(᾽61.). Νὸον πιιιϑί γγὸ γίνο (ο 8 σου [86 πι68}- 
ἰης οὗἩ γ᾽ υπάονίηχ, τοίη (αοἷοσ ἃπὰ οἱ 6 8), 
ΟΓ {μδὲ οὗ ουἱὶηῃρ δῃογί -εγάποϊης (Τὰ τα.) αὶ 
ἰμδι οὗ ουἱης οἵὔ-Ξ- ία Κη ἀΑΥ (ϑορί., ὅγπτα.), 
88 06 ΥἱΠ6- ἀγοθβοῦ ἀο068 (0 (89 ν]]ἃὰ νἷμοβ, «(06] 
ἷν. 18: 188. χΥἹ] !. δ; ον. χὶν. 17 δ᾽. 

ῬΟΟΊΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑ. 

1, αοα "88 ηοΐ ΟὩΪΥ 8οὶ υρ Ηἰδ ἀν] !ἴης ἰπ Ζῖοι 
δὰ τδᾶο Ηἰπιβοὶῦ πον ἰο Ηἰδβ ρΡθορὶ; Ηδ 
8.08 Ηἰπιβο] ΔΡΡθΑσ ρἱογίουβ ἰδοῦ ὉΥῚ Ηἱδ 
ταὶ ΒΥ ἀοοὰβ, ΒΥ ἐπθηὶ 8]50 Ηο ἀοίοπαβ Ηϊ9 



ῬΒΑΙΜ ΤΧΧΥ͂ΙΙ, 481 

εἰν δῃα ρϑορὶθ δῃὰ ἀοβίγογβ 89 ῥ]δῃθ οὗἉ ὑδμοῖγ 
ἐμοιηΐθθ 825 ποὶϊ 85 ἰμοὶγ γΧοβοῦγοθθ, ᾿ἰ9 δὰ 
ρόνοσ. Τμὺ8 Η9 ΔρΡρεδσβ αὖ οὔοϑ φψίογίομα δηὰ 
ἀτεαά ῥεῖ. 
2 Θοα πορὰβ οἱγ ἰο ασὶδβοίο ᾿υάριιθηΐ δηὰ 6]] 

ἴδ πιϊχῦ οὗἩὨ (86 τϑὈΘ]]οὰΒ σου] τγϑοοΐβ ἅροπ 
ἰι58961, ΤὨοτγοίογο Βανὸ ὈΘ᾽ΊΘΥ͂ΘΙΒ ΘΥΘΕΥ͂ ΓΘΔΆΟΩ [0 
(δδηῖκ Οαοἀ, δοὰ ἰὴ Ὠθαίθθη ΘΥΘΡΥῪ γθαάϑοη ἴῸ 
δα πιὶς ἐποιηδοῖτοβ ἰο Ἠΐ. ΕῸΡ ΠΟΏΘ 088} δἰθπηᾶ 
δείογο Οοα᾽Β δῆζοῦ, δῃὰ (πὸ π]οϊσθά, οτθὰ ἰπ 
ἰδεῖν οΥ̓ΘΣῚ ΠΤΟΥ͂, ταυϑί οοηίσὶ δαΐθ ἰο Ηΐδ ΔΊΟΣΥ. 

ἩἨἩΟΜΙΡΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

αοὰ ἴα δονη ουὐουυνθοτθ ἰοὸ Ὀ06 οτὰ δῃὰ 
Μαβίον, οἡ 8618 οὐ Ὀδι119 δ8 νῦ}] 85 ἴῃ βρί γι] 
ψατίδτο. -- Δ ]}} ἐδδὶ ψγὸ Κπον οὗ 6οα τοϑυ]}18 ἔγομι 
ΗΙ8 τπιδκίηρς Ηἰπιβοὶζ Καονη.---ἶἰ 186. ὈοίοΣ [Ὁ Ρ 
Ὁ8 ἰ0 δοῦσυα ὑδ6 [ογὰ υο]υηίαυ ν (84η 0 Ὀ6 δοι- 
ῬοΙ]οὰ ἐο ϑυιδπιΐδ οὐ ϑοῖγ 68 ἰο Π΄η.--- ογο αοά 
ἀπ. }}9, ἰῆογοὸ Ηο 1εἰ8 βοιοιβίηρ οἵ ΗἰπηΒο]Υ Ὀ6 
μοαγὰ δηὰ βοθῆ.--- οὐ οιρίογϑ Ηἰΐβ ῬΟΥ͂Σ [ῸΣ 
ἀεοϊνογαποθ δηὰ ἴοτ Ἰυάρηιοηι.---Αοα 18 85 ρἱοτὶ- 
ου8 ἴῃ Π6 Βϊηΐης οὗ Η18 ΔΥΟΣ 88 Ηθ 18 ἀγοδάζι] 
ἴὰ 1η9 ᾿ἰσπἰης οὗ Ηΐ8. πνϑδίῃ.---Αα βίηρὶο ποτὰ 
οὗ αἀοὰ δηά 4}} ἐμ ποῦ] 8 δοπιπγοϊΐοη ΟΟΙΏ68 ἰ0 
δοίβίης.--- ον αἰδογοηὶ ἰ8 ἀοἀ᾽ 5 γαῖ δηά ἰμ6 
ποῦ] 5 τᾶ ζο. 
ΒΤαΑΒκε: 1780 ρτορίοδέ ΠΟΌΟΡ ΨὮΪΟΒ ἃ παΐΐου 

ΟΥ Ρἶδοο σϑὴ ΒδΥΘ 8 0 ΡΟΒ3688 δ Κηον])θαρο 
οὗ τ6 γι αοά, δηὰ ἰο Ὀ6 840]6 ἴο φ“,ἼΟΥΥ πη Ηἰΐκ 
ξιδοϊουϑ ὑγόδοῆοθ (θϑαί. ἱν. 7, 8).---αἀοἀ οἴϊθαῃ 
ΘΌΡΙΟΥΒ ΓἘ6Ὁ]6 θη θη ΗΠ δυθάμιο8 Ηἰδ 098, 
δι 41} ἰη0 τνοτ]ὰ σοδΥ Κηον ὑπαὶ Ηδ ἩΪ πο] 7 
Μαίο 65 οὐοῦ Ηΐβ ον διὰ ἀθίδη δ ἐμ θ.---αοα 
Οὔδογτοϑ ἴῃ9 ὰνν οὗὨ γχοίδ) ἰδίου ὙΟΥῪ βίγίουγ, 
866 ἰῃ ἐμ γσχυΐϊη οὗὉὨ πιοϑὲ ὑὐγϑηῖδβ, οί Ὁ [ἢ 6 
τοοὰο οὗἩ ἐμοῖν ἀθαῖὶ ἢ 885 οὐ ὈΘ6ῃ πῃ δοοογάϑῃοθ 
Υυἱϊὰ ἰμοΐὶν τί οκοα ᾽ν. ἔχ. χὶν, 27: Αοίβ χὶϊΐ, 
28.-- σον Ὀοϑὺ δὰ ὅτϑι κἰΐ ἰο ἀαοα τπυϑὲ Ὀθ οὐ 
βεδγὶ (Ργον. χχὶδ. 260). ἔτσοιι (μἷβ ἴμοτθ ν|]}} 
Σ65}}1 οὗἩ ᾿(86 17 ἃ ἀοδίγθ ἴο δσοπίγὶ αϊθ βοσλοι ϊης 
οὗ οὔὐῦ πιϑδῃ8 ἴ0 δάνδῃοϑθ Η8 κἰηγχάοῃι. 
ΟΞΙΑΝΌΕΒΕ: ΤῊθ Τ20Υ90 ἰγτϑῃίϑ ταρο δρζαϊηϑί (9 

Οματγοῦ οὗ ΟἸγίδί, (πῃ ποῦϊον Υἱσίογυ ἀοθβ αοἀ 
δτὶπς ᾿ποτγούγοαι, θη Ηο οδϑίϑ ἵποιι ἰοὸ (ἢ 
ξτοιυηά, δηὰ ῬΡΘΘΟΥΥΘΒ Ηἶδ Οπαγοῦ, οσθη ἐδουσὰ 
βοῖη6 ΟΥ̓ [8 τηθτ 0618 8ΓΘ ἰδίζθῃ ἴ0 δύῃ ὈΥ ἀθαιἢ 
δυο τιλτιγγάοι.---Θ ΕΙΙΝΈΘΚΕΕ: ΤΠ686 δγὸ [(}}0 
γος χτεδὺ Ὀ]οδβδίηρθ συ ΐοι Θὰ αἷοθθ δον δ 
Ηΐ Ουτοῖῦ : 1. Τπαὶ ΗΘ τδυ Ὁ τ ΚΥ Καον 
δδοὰ ἰηγνοκοὰ ἴῃ Ηἶδ ΟμυγοΙ. 2. Τ8αδὶ Ηο ἀν 6}}5 
ἴα (6 πιἰάϑὶ οὗἨ Ηἶδ {δ᾽ {Π Ὁ} ΟὨΘ68 88 ἴῃ Ηϊΐβ ἰθπ- 
Ῥὶο ἴῃ ΡΣΘΒΘΏΟΟ δθὰ ῥΟοσ. 8. Τπαὶ ΗΘ ῥτθ- 

ΒΟΥΥΘ8 Η8 ΟΒυτο ἢ ἀρχαϊπϑί 4}} [η6 σαίοα οὗ Ηδ)]]. 
-ΕκΙεοΗ: Ηο νῆοὸ ἢδ88 πὸ Ἰυαάχο ἴπ ἐμ6 πουὶὰ 
ποοὰ ποῖ (δ᾽ αἷς {880 Πα νεῖ 1 ἰθανα ἐΐ τίς οὰΐῦ οηθ. 
Ώ θη 81} δ μοῖρ 6688685 δηὰ Ρ88868 ΒΥΒΥ͂, 
θη 9 ΘΑΥΘΏΪΝ Ὀορίηβ.---Τὴθ ἰαγαϊ η988 οὗὨ 
αοὐΒ ᾽υἀριπθηιϑ ἰΒ δοιμροηβαίθα [0Γ ὈΥ ὑμοὶσ 86- 
γοσῖὶὶγ. Το πουπὰβ δγθ ἰδ ογοοσο ἰδ 6 ΙΏΟΓΘ 
Ῥδίηζα, [6 μοῖρ τὭογο οβιοίΐϊθηι, ἀοβὶγὉ]6, δά 
οΡρογίυαηθ, ἴμο οοπιΐογὶ 6 δυθοίορ, δηὰ (μ9 
ΡΓδίβο ἴἰο οὐ ἰπ9 αἰοτο ἀο61: μι α].---ΒΊΙΈΘΕΕ : 
ΤῊ σγΠο0}]0 Ῥβαῖπὶ ἰπβὶβίβ τρὸπ {Π6 ρσὶον γίης οὗ 
αοὐ, ἐμαὶ δ δἱομο 18 ἰο Ὁ ἤθραιτοα. ΠΗ (818 
ἴῃ νίον, ὑμβοσοίοσο, 1. ΤΊ16 ΠΠΘΓΟΥ͂ ἰβ ῥτγαϊεοὰ νυ ἢ 
Μ 8168 ἀοα Π85 Ὀγοιριὶ ΗἸπιθ6}7 80 οἷρὰ ἰο ΗΪ89 
Ῥθορῖθ. 2. Τσ Λυῤρᾳιαθηϊθ ἀγὸ ρῥγαϊβοὰ νυ ἱοἢ 
ἀοὰ μ88 υυάογίαϊκοη ἴον 89 ἀδϑῆνογαποο οὗ Ηἰδβ 
οὕ. 3. αοοα ἱπϑιγυοσιίοη ἰΒβ αν, ΒΟΥ 6 8.6 
ἴο τορβατὰ 8]}] (15, δηὰ ἴο δάογο αοαὰ σὴ} ἔδι!, 
ὮοΡΘ, δ! οοπῆάθηοο.--- ΤΗΣ ΠΟ Κ : [οὲ 1Π0γ0 ὉΘ 
αἰβρὶανϑὰ υῃτ βἰδι ὈΪῪ οὐδ οὗἨὨ θάνῃ {86 Ὀατοά 
δγπι οἵ 604, δηα ἴθ ὑπο Υ πν}} Ὀ6 8ι}}}.- Ὅ.ῖἘ- 
ὉΒΙΟΘΗ: ΑΒ 6οα 89 ἴῃ ΗΪβ τιοτοΥ ἀοίοπαρα Ηϊ9 
ον δραϊηβί 811] ορροδβίπᾳ Ὠοβϑίβ, (Π6Υ πηυϑί, ἰῃ τὸ- 
ἴσγῃ ὑμοΥΘΙΌΥ, ΘΌΓΓΘΠαΘΥ {Π6ΠΊΒ0 1 γ} 68 ΘΓ ΓΟΙ͂Υ 10 
Ηἶπι, Βϑμοοίογ νασὰ (0 τδιὶ μαϊθηιγ ἴον Ηΐπὶ 
Δ]ΟΏ6.---ϑοβάυβαοε (201 ϑαπαδΥ δἵϊου Ταῦϊηϊ) : 
Ι͂ὰ 16 τη δὲ οὗἨ [19 υπΐνϑγβαὶ ἀοδϑίγαοίίοη πὶ 
(89 [οτὰ Ργϑδοῦνο ΗἾΒ 11{|}0 θαπὰ, δη Η18 ἤδῖηθ 
8} 8}} ΔΡΡ ΔΓ δῦουϑ {πὸ ἀδβοϊαιίου, δηα Ὀ6 ἴον 8}} 
186 ζαἰ ] ἃ τοοῖς δὰ τπουηίδὶπ οὗἉὨ τγοζυχϑ.-- 
ΤΑΟΒΕ: Το ἀγ δα ἢ] πη α᾽οδὶν οὔ ἴ8ο ἀ οὐ οἵ Ζίου ἃ8 
(9 ἀρίθηοο οὗἩ (9 ἀϊβιγοββϑὰ ἴῃ βυδάθῃ ῥυὰρ- 
Τηθη 8 ὑροπ {ποὶν Θη ΘΠπιΐθ68. --9. 806 ΠοΥ, ἃ Π}18- 
βίο. -ο8}} στρ σὰῦὺ ὑπ γοῦν 41} {μ6 ΤΠοτά ἡαὰ - 
τλθη8 δὲ ἰλθ ῥγοβϑῃΐ ἰἶπιθ, δηὰ τα Ἠδ γῆ0 
πᾶ ροθ (ἢ 9 παίϊοῃβϑ ουΐ οὗ ϑδϊθτ, 88} ὉΥ ἐμι689 
δυάρσηθηίδβ, ἰοδὰ ἐδ οπὶ Ὀδοὶς ἰο β4 16 τὰ. 
[ϑοοττ: ῬΌΠΥ τηοτίδ 8 ἀδγοὸ πιδάϊγ, ἰπρουρὴ 

ὑπο ῖὶν 019 Ἰΐη68, ἰο ἄοΐγ (86 γϑῆζϑαηοθ οὗ ἐμαὶ 
αοὰ φῃ6 οὗ γῆο86 δῆ χοϊβ ἴῃ ὁη6 πὶριὺ ἀοβιγογοὰ 
186,000 πιο  Βαυὶ ἰΐ ἰθῃρογα]ὶ Ἰυἀχπιθηίϑ 6 Χ" 
οἷο δϑισι οοπδίογηδίίζοη, ταὶ τὶ} Ὀ6 (9 6889 
τ ἀοἂ 8.81} ἃυιΐῖϑο ἴὸ ᾿υάρηχοηὶ αὐ ἐμ 189 
ΓΔ 
ΒΑΒΝΕΒ: ΤΊ ὈΥΪΏ668 οὗ 16 ΘΑΥΙΝ 81 ὉΠΔΟΡ 

οὐ 8 σοῃιτγοὶ.---Ηο οδὴ ἀεΐοθαι {(ποὶν Ῥ]8η8.---Ηθ9 
οδῺ ὅθΘΟΚ ὑπο ὙΠ θὴ Ηδ Ρ᾽68868.--- θ᾽ οδῃ δηᾶ 
Ὑ 11] θα Κὸ ὑμοῖν ῥ᾽ θηθ-- θη ἐμοὶ ἩΤΔΙΝ ---ἰΠ 0 
ΤῊ 088 οὗ Ῥτοπιοί ΟΣ οαΥγγίηρς ουοὐἱ Ηἰδ οση 
ΡΌΓΡΟΒΘ63.---Ηθ Μ}}} ἰοῦ ἐ δηλ ἰο Ῥγοσοθα πὸ 7Ὁ7- 
{ΠῸ0 ἴῃ ὑπ ῖν Ρ]8η8 οὗ οΥἹ] (δὴ Ηδ σϑῃ πιαῖτο {ἢ} 6Π) 
ΒΆΒτΪ ἰο {π6 ἔᾳτί ογαποο οὗἨ ΗΪδ8 ονῃ.--- Εἰ σὴ 
οαΐ ἀονη (ἢ) 9 πιοδί ταὶ σεν οὗὨ ἐβοῖ δἱ Ηΐβ Ὁ1]68» 
ΒΌΓΘ, δὰ ἀοϑέγου ἐμοὶ ΤΟΓΘΥΘΣ,--οΟἰ, Ε, Μ.] 

ῬΒΑΙΜΌΊΧΧΥΙΙ. 

Τὺ ἰδὲ εὶς Ηωεϊοίαη, ἰο 7εἀδωίλυη. 

2 Ι[,οτἱοά πηΐο αοα ΜΠ ΤΑΥ͂ γοΐοθ, 

Α Ῥιαΐπι 97 44αρῆ, 

Ἐνοη, αὐῦο αοα τ] ΠΑΥ͂ γΟ]ο6 ; δῃα 6 σαῦθ ΘΆΥ ὑπΐ0 ΙΩΘ. 
8 Τη [6 ἀΔΥ οὗ πιῇ ἴσου Ὁ]6 1 βουρῃῖ [π6 Τωοτά : 
Μγ 8οΓδ σϑῃ ἴῃ {6 πἰρῃῦ δῃα οθδϑοά ποῖ: 
ΜῪ 8οὺ] χαδιβοὰ ἰο Ὀδ οοτηΐοτίοα, 
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4 1 τοιμῃθηθογοα αοά, δα νὰ8 ὑγου ]οά : 
Ι οοιμρ δι ηθά, πα ΤΑΥ͂ Βρί ἰῦ γγὰδ ΟΥ̓ΘΥ ΒΘ] τηθα, 6 88, 

δ᾽ Τδου Βο]ἀοϑὲ ταὶπθ αγ68 ψδκίηρ : 
Ι δῖὰ 80 ὑγου ]οα {πδὺ 1 σδηποὺ 8 

6 1 μᾶγνο οομβιἀογοα {86 ἀΔγΥ8 οὗ ο] 
ΤῊΘ γϑϑ15 οἵ δῃηοϊθπί {11η68. 

71 ο6}} ἴο ΓΟΙΊΘΙΠῚ ὈΓΆΠΟΘ ΤΑΥ͂ ΒΟΠΡ ἴῃ {Π6 πἰρἢῦ: 
Ι οομμηυηθ ΜΠ παῖπθ οὗ μοϑγί : δηὰ ΠΥ βρί τῖΐ ταδάο αἰ] σοηΐ βοδγοῖ, 

8 1] [86 Ι,οτὰ οὐϑί οὔ ἰογονονῦ 
᾿Αμπὰ ψ1}} ἢ6 Ὀ6 ἵἈνογα]θ πΠῸ πιοοῦ 

9 [5 Π1Β ΠΙΘΓΟΥ͂ ΟΙΘΔἢ ρΌΠΕ6 γον ῦ 
οοίἢ λὲδ Ῥγουλΐβο [81] [ὉΓ ουοσπιογοῦ 

10 αι Θοα ογροίίθη ἰο μ6 φγδοίουβ 
Ηδιὴ Ἐθ ἴῃ δῆρογ βῃυΐ Ὁρ ἰδ ἰθῃάθγ τροχοὶ 6 ΙδᾺ, 

11 Απὰ 1 βαϊά, ΤΒ18 ἐδ ΤΥ ἱΠΗΓΤ ΤΥ : 
ΔΒιιξ 1 ἱδὲ τοπιδιαδον ἴ.6 γοδτβ οὗἉ (Π6 σῖρί μαπά οἵ (μ0 Μοεὶ Ηρ, 

1921 π}} τϑιβϑίαδον [ῃ6 ΤΟΣ οὔ 6 ΟΕ: 
ΘΌΓΟΙΥ 1 ψ1}} σϑιθπαθον ΠΥ πομάο [8 οὗ ο]ά, 

181 ν1}} τηραϊίαΐο 4]80 οἱ 84}1} (ῃγ πόσκ, 
Αμπά (ΔΚ οὗ [ᾺΥ ἀοΐπηρβ. 

14 ΤῊΥ τᾶν, Ο Οοά, ἐδ ἴῃ (86 ΒΑ πΟΙΌΔΓΥ : 
ἯὟδο ὦ 80 τοδί ἃ αοἀ 88 οἷν αοα ὃ 

16 Του αγή (6 οὐ ἐμαὶ ἀοοβὺ ΟΠαΘΓΙΒ : 
ΤὨου μιαϑὺ ἀθοϊαγοὰ ΒΥ ΕίτΡΉΊΝΣ διιοηρ [ἢ 6 ῬΘΟΡΪΘ, 

16 Του μαϑὺ τι ἐλίπθ Ἀγ Υ 
ΤῊΘ 8018 οὗ Φδοοῦ δῃὰ “Ψοβερὰ. β δῇ, 

17 ΤῊ ψαΐοιβ βαν (66, Ο Οοά, 
ΤῊΘ ψδΐθιβ δ (866; (ΠΟΥ͂ ΤΟΙΟ ΔΓ : 
ΤὮο ἀορίδβ δἰβὸ σψογὸ ὑγου 0]6α. 

18 ΤὨδ οἰουαβ ρουτοα ουῦ Μαΐου : 
ΤΟ 5168 βοῃῦ ουίΐ 8 βουῃά: 
ΤῊΪΠΘ ΔΓΓΟῊΒ 880 τγϑηΐ δογοδά. 

19 ΤΠ νοΐοθ οὗ (ἢ 
ΤΙ Πρ ἢ ϊηρΒ Πρ ὐοποα {Π6 ψοΣ]ά : 
ΤΠο οδγί ἰγο Ὁ]6α δα Βῃοοῖκ. 

20 ΤῊΥ ὙΔΆΥ ὧδ ἴῃ 86 8βἔα, 
Αμπὰά ἰἢγ ρμαίδ ἴῃ {μ6 ργοδὺ τναίϑυβ, 
Απα {δγ [οοίϑῦθρβ ἃγθ ποῖ Κῇο Ὲ. 

21 Τθοι ἸοἀΔἀοδὲ (ΠΥ ΡΘΟρ]6 {Κ6 ἃ ἤοοῖς 
Βγ ἰδ6 μαμὰ οὗ ΘΗ δα Αϑγοῃ. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΝΤΘ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΊΟΝ.--- ΟΣ (6 δυροτ- 
ΒΟΥΪΡ(ΪΟΏ ΘΟΙΏΡΑΓΘ [ηἰτγοὰ,, ὃ 12, Νο. 6. ἴπ {δἰ γθ6 
Βίγορ 65, οὗὁἨ το Π6 ὅτϑιὶ δηὰ (ἰγὰ οηὰ πὶτῃ 
ϑείαλ, να ΔΥΘ ργοϑοηϊθα (0 118 8 ῬΥΆΥΟΥ οὗ 0Π6 
ἰπ ἀθορ ἀἱβίγοϑ. [0 Ὀοχίηϑ τ ὶτἢ 186 φαγποδὶ ἀ6- 
οἱαγδίΐοα ὑμ8ὺ Β6 18 β' χΐθςς δηὰ ογγίπηρς ἰο Θοὰ 
ὉπΟΘΔΒΙ ΠΥ (τοῦδ. 2-4), δπὰ, δἷἴῖοσ γοοουπίϊης 
ἷδϑ δδ)ὰ γι !8ΟΘΏΟΘΘΒ οὗ ἈΛΡΡΥ ἀλγβ ὑπαὶ ᾿γοῦθ 
Ῥαβὶ (νοσβ. ὅ- 7) ἴὑ 1618 ὰ8 ἤθῶν ἢἰ8 Δῃχίου αυ68- 
(ἴοι (τογβ. 8-10), σβοῖμον αοα᾽ Β ΣΊΘΤΟΥ δηὰ ὕοτ- 
ΟΥΟΡ ΤΟΥ ἢ ἶτα. [ἢ ἰδ Γ66 ΒΊΓΟΡΒΘΒ, οὗ τ Δοὰ 

ΘΟΠΘα [ΠΥ ΡΘΟΡΙΘ, 

[ΠΟ Σ τῦας ἴῃ (ἢ 6 ΠΟΑΥ͂ΘΕ ς 

(0 δβοοοηὰ οηᾶδθ Ἡἱ Δοῖαλ, ὁ στονϊης οΔ᾽ ΏΠ 6.8 
8 Θχ ἰἱϊο4. Τμ6 Ῥπαϊπιϊδι ἤτϑὶ δμἀδ δοῃϑοὶδ- 
(οι ἰπ τοδοοϊΐης ὑροπ αοἀ᾽ 8 οοπίτοὶ ΐης Βδηά 'π 
(μἷ8 δϑλιοιϊίοη 88 νγοῖ 88 ἰῃ Ηΐβ ἔοσωοσς ἀεθὰδ 
(τότ. 11-18) δῃὰ ἐμθὰ οχίοὶβ (γϑτϑ. 14-16) Θοά 
186 ΗοΙγ δηὰ ΑἸ Ομ ο, 88 [6 Ὠε]ῖνογον οὗ 
Ηἰ8 Ῥϑορὶθ δύϑὴ απ πον, πὰ ἤηδ}γ ει 8 
ΡοοίΪοΑ] ρἱσίατο οὗὨ ὑμ6 ἀ6] γθγθησοο ἔγουλ Ἐφυρί. 
(τον. 17-20). ᾿Α οδοποϊυαὰίηςς γοσβο (21) σϑρῦες 
βοΐ (ἷ8 Ὀἱνίη συϊάκδησο οὗἩἨ 186 ῬΘΟΡΙΘ ὕπᾶεγ 
Δ ἱχηῆρο ἔγοαυθαῦ ἴῃ (Π6 ΑΒδρ-Ῥβδῖπιβ, 18 
Βυο ἢ 8 ἸΏΛΏΠΟΥ ἰπδὶ ἰΐ οχοίίε8. δὴ δσροοίδιίοη 
οὗἩ ἰϊ8 δοπίξπυδῃοθ, δᾶ γχοὶ {μ6 ἐπουρῶὶ τ ΐοᾺ 
8 Ρῥγοβοηὶοὰ ἰβ βοτὸ ἀογοϊορεὰ πὸ ἔαησίδοξ. 



ῬΒΑΙΜ ΊΧΧΥΤΙΙ. 

ΤΟΤΟ ἰθ πὸ βυβιοϊοηξ σγουπά, ΒΟΉΘΥΘΣ, ἴον (86 
οὐπὐοοίαγο ὑμαὺ τ[86 Ῥδδὶπὶ 18 ἱποοιηρ]οῖο (18ο- 
ἰιο1), οΥ 18ὺ τγὡὸ 379 ἰξ ἴῃ ἃ πους ἰδίθα ἴογπι 
(βοδϑηπλα6}19Ρ, ΟἸδδιβθ) οὐ ἰμαὶ ἰΐ [ὈΓΏΒ 8 
γατί οὔ Ρα. Ιχχχ. (Ραγοδὰ, 7πε|ὲ{., ἱπίεγρν., Ῥεῖ. 
Ταὶ., Ῥ. 880). ϑυσὰ δὲ δὺϑτγυρὶ ἰογπϊμδιίϊοῃ σδ 
Ὁ οχρίαἰποὰ οἱ ἐδ στουπὰ οὗ 8 ρΡορίΐο8] Ργ- 
Ρ088 (6 οι ᾿6), ΠΟΙ 18 1 πίιουΐ ΟἸΠΘΓ ΘΧΘΙΏΡ]Θ 
ἴα [86 ΒὶΌ]6 (Παυρἕο!]!). Το δἰἰδομίης οὗ ιμ9 
γΈγ86 (0 (86 Ἰγγίοα! βίγορμε, τϑῦϑ. 17 ΄., πο ἢ 
ἰι861 γωγὶ 68 ἔγομν 86 σοχζυΐαν ΓΒ 64] δίσυσ. 
ἰατο, 16 ἀπθχροοίοά, 186 οοηϊδηίβ οὗὨ ἰὴ9 ρμδ88- 
8870 τοϑθοιηδἷθ ΡΒ. χοΥυϊϊ. 4, Ὀὰΐ Θβρϑοίδν Ρ. 
ΟΣιΥ., δοιὰ Ηδῦ. ἰἰϊ. 10. Ιὲ ἰα ἀουνιυ] πῖοῖ 
οὔ τ[Π686 ρ45398 168 Ββου ἃ Ὀ0 τοζαγἀθαὰ 885 ἴθ θδγ- 
Ἰιοαι, Δ γτοΐογθησο ἰο Ῥβ. χονὶϊ. 4, αἱ 4]] 
οὐρηϊβ, (6 ΤΟΘΘΙῚ ὈΪΔΏσ68 ΔΥΘ6 αὐἷἱΐο ΚΟΠΘΥΔΙ, δηὰ 
ἰδετοίογο ΟἹ]Υ͂ δαϑιιαὶ (ΡΒ ΠΡ Ρϑοη), Ὁυΐ ἰπ ἰδ9 
ε186 Οὐ (0 Οἴϑῖ ὕνγγο ραβϑᾶζοθ ἰἢ9 γῆ 16 πιδη- 
Δὲν οὗ οχργοϑϑίουῃ ἀθοΐδτοθ (6 ὀρροϑίίθ. Δο- 
οογάϊης ἰο Ηυρίοϊἁ, 4. οοπιραγίϑοῃ ἴδγοτϑ (86 
δβαρροϑίτίοι ἐμαὶ (89 οὔθ Ὀθίοτθ ἃ8 8 {6 ἰδἰρβί, 
Ἧε ποοὰ ποῖ Βονγονον δϑϑυῖθ ἰδαΐ ἃ Ἰδίοῦ δά ]- 
ἴοα τγδϑ δ 49 ἰο ἐμὸ Ῥβαϊπι ( Κα ὅϑι6γ) ρογ δ 08 ὈΥ͂ 
186 Ῥβδ] χῖϑὲ αἰπιβοῖ (Ηαρίε}.}). ΝοΙΕΒΟΡ πᾶνθ 
πὸ δυδοϊοηὶ γαϑοη (0 τοίου (9 τ 010 ῬΒδ]πὶ (0 
(80 δ οὔ (6 ϑ'γτίδη ορργοδβϑίου. (ὕ οαθι)δ, 0]59- 
Βιλ086η) δηὰ ἰο Ὀγίηρ ἰξ ἰπίο βροσίαὶ σομπθοιΐοη 
πίι8 1 Μαοο. [1]. 88 (ΗΠΠἰΣ|5)ὺ. Ὑδο ροτγϊοά οἵ ἐδ9 
Βευγ!ουΐαδη οχὶϊο πϊχΐ Ὀ6 ἐδβουχσιὶ οὗ (Ε νγα]ὰ 
δηιὶὶ πιο53.). ϑδίποθ, Βούγουον, ὑμ6 ἀοβίγαοίίοη οἵ 
86 ἰδ 0}]9 15 ποί τλϑηςἱοηθα, δηἀ δίγους οὐ άθηο9 
οϑὺ Ὀ6 δΔιἀΔυσοὰ ἰὁ Βον ἐμαὶ {89 ὈΓΟΡΒΘΟΥ οὗ 
ἨΔΌΔΚΚυΝκ Ῥγθϑθαρροθοβ ἐμ ἰϑ Ῥ5δ]πὶ (61 2968, 
ἤεηχϑι., Ο9Ρ411) ; 1 ΔρρθδγΒ 4130 δι πιϊββὶ ὉΪ10 ἰὸ 
Ὀγΐπς [86 Δί ἰῃο σοπηθοίίοη τνῖ ἢ {π6 ἀοδθίτυο- 
ὕοη οὔτδμο Το Τιὶῦ658. Μοτὸ ἀδβηϊί ᾿ἱπάϊσαιϊοη5 
[αἷϊ ᾳ9ὅ. Ενοη [89 πιοηξΐοι οὗ Φο860} δ᾽οηρ νυ ἱνὰ 
δεοοῦ, τον. 16 ὁ, τπαῖσῃι Ὀ6 ἀπ ἰο 86 τοσο] θοἰΐου 
οὔτ ἀοϊνογδηο6 οὗὨ ἢ 6 ῬΘ6ορ]6 ἱῃ Ἐχγρὶ (Τὰ γζ.. 
ΟεἸτίη, (οἷον, δηὰ οἱβοσβθ)ὴ. Βιὲΐ ἐὺ ἰδ 8ι1}} ΙὩΟΥΘ 
πείαταὶ ἰο αββϑϑαθ ἰμαὺ Ερμγαΐαι, (060 ἰγὶθθ 86- 
εοπὰ ἰῃ ἱπιροτίδποθ (8. ᾿ἰχχνυὶϊὶ. 67) δηὰ ἐμθ 
κἰηράοαι οὗ ἰθτγδοὶ (8. ἰχχχ. 2; ἰχχχὶ. 6) δγὸ αἷ- 
ἰυάρὰ ιοθ. Νοιβίηρ, τλοτο ἀοβηΐϊϊο αἰἀβ ὺ8 ἰο αΪ8- 
ΟΟΥοΡ ἰδ6 δὐμοιϊοη πῇ ΐϊο ἰδ ἤογο Ὀοννδι δα, 
ποῖοι, ἱβουσὰ οχροτίοησοα ρμεγϑοπαϊϊψ, δὰ οχ- 
Ῥγεϑοθὰ δ5 ἴ᾿αἰ οἵ δὴ ἐπαϊυίάμαϊί, οἰ ΘΑΥΪΥ ΤΟρτο- 
δδη(8 ἃ παίϊοπαὶ οαἰλοϊίγ. [Ὁ γ. ΜΟοΙΪ βϑϑιὴβ υπ- 
ἀοοϊάεὰ 85 ἰο ψϊοῖ οὗἩ ()6 ραϑϑδᾳ68 δῦουϑ Ἃ18- 
ευϑϑοὰ 888 (6 ῥΥΪΟΣῚ Ο ἰπ οΘοιιροβὶϊίοη. [{ (μ9 
Ῥεδῖαι σὰ ὍΘ ΒΏΟΥ͂Η ἴὸ δᾶνθ ὈΘ6Ώ ῥσγίοῦ ἴἰο (89 
ῬΓΟΡΘΟΥ͂, γὰ δ ΎῸ ἃ ᾿ἰπιϊῦ ἢ ΟὨΘ Βἰι0, ἤον ἰῤ 18 
ξεΌοΓΑΙΥ δοκπονϊεἀροά (μαἱ ΗΑὈακίταΚ ψτοίθ ἴῃ 
180 ἀδγε οὗἩ 7098. ΕῸΣ ἃ ζ11}}] ργοβϑηίαιΐοη οὗ 
(δἷ8 δἰάθ οὐ (89 ᾳυσδβίΐίοῃ, 860 Ὠο] ὑΣβο 8 Οομηπι. 
οα Ηδῦ., ῥὑρΡ. 118-126, οὐ (9 οχίσγδοὶβ τηϑδὰθ 
ἐδογοίγουι ἰῃ δἷ8 Οομληι. οὐ 88] :)8, δὰ ἰῃ ἐμαί 
οὗ Πθυχεοίθηῦοντς. Ηθ υ868 ὑνγοὸ δυζυϊηθη(θ ὙΒὶο ἢ 
δΡΡεΑς ἰ0 πιοϑὲ ἰο Ὀ6 δαιἰβίβοίοῦυ. 1. Τπδὺ (88 
δοκπον οὶ ρ᾿τἰποΐρὶο οὔ ΗδΌ. ἱπ (86 δβἰγυοίαγο 
οὔ {πο 8 διδρίοῦ γγυ8 (0 ἰπιϊίαίθ (ἢ Ῥβδ] 8, δηὰ 
18 89 ργοϑυπιρίΐοι ἰ8 {Δ ΓΘ ΌΓΘ ἰῃ ἔδυου οὗ μὶ8 
δείδια Βοτὸ (ἢ ἱπιϊϊαίοτ δηὰ ποῖ ἐμ οτἱίπαίον. 
2. Τοῖ ἰε 6 ἱπιργοῦδοϊθ ἐμδὲέ ἐμὸ Ῥβα]ηι δι 
“ πουϊὰ δανο ἀοδβογὶ θθὰ ἃ ρμαϑὺ ἀ δ᾽ ἵσϑγβῆοο ἴῃ ἰδ- 
ξιδεο Ὀογγονοά ἤγουν (Π6 ρνγορμοίΐο ἀοβογὶρί ὁ 
οἵ ἃ ἀο᾽ἰνουδθσο γοί 0 Θοτη0.᾽ ΤΠ0 δυζυτηθηῖδβ 
οὗ Ηαρίο!ϊὰ οα {6 οὐδεν 5:49 ἃ το δῖ Πγ ὑδϑϑα οἢ 
δἷς ον δυὐν͵θοϊϊνο ἰδδίθ, δῃὰ ρῥτοοθϑὰ οἱ ον 

28 

488 

ὌΡοη ἐδ δϑϑυπιρίΐοι ἐμαὶ ἰμο89 οὗὅὁἩ [}!6 ΟΘΟΥΤΡ68- 
Ῥοπάϊης ὀχργοβϑί 8 τπὶοῖ ἅτ Το γ6 δία γα δηὰ 
σοττοοὶ 88 ἴο ὀΘοποθρίϊου δπὰ ἀϊοίϊοἢ ἅτ (86 68 Ὁ- 
Ἰῖοσ. Τὶ, ἐΒμογοΐοσγο, 888.πι|985 ὑμαύ ὑμ:6 ῬΒα]πιϊ8ι 
ἴῃ σοργίης ομβδηροὰ (ὁ. (6 "νοσϑθ. ἴδ ἰΐ ποὶ βὶ 
Ἰοωϑί 85 1 Κοὶγ ἰδὲ (86 ργορδμοί, ἴῃ ἱπιϊ δ ΐη, 8]- 
ἰογοά ἴον (6 Ὀρίίον ἢ ΑἸοχϑηάον ἕδυοσε (06 Ρο- 
δἰ(ΐοι οἵ θε] ὑΖϑο. Ῥόγοννηθ ἔθοΐβ ὑμαὺ ὑμβόγο ἰδ 
ΒΟΠῚΘ ἴὍΤΟΘ ἴῃ ΗΠ υρΐθ]᾽ 8 ἀχζυμηδπηίδ, δηὰ 8 ὑπ 6 Ὑ9- 
ἔοτο υπἀροοϊἀοα. [1 6 εαίπι ἰβ (0 ΘΑ Υ] ον ἱΐ 18 
{ποτθίογθ ποῖ Ἰδαῖον ἰδ (9 τοίη οὗ Ζοϑίδῃ. [ἱ 
8 δίαιτα! Ὀτουσαϊ ἱπίο σοηῃποοιΐοη πὶ ἐῃ9 
ῬοΥΡ  οσχΐης πὰ δαγδϑϑίηρ {που κί {}δι δ]]οὰ ὑπ 9 
τοὶ δ οὗ (πΠ6 Ρίουϑ αἱ ἰμδὶ {πὴ ἰπ ἰδ δοηῃίοιῃ- 
Ρἰδίΐοι οι οὗ (6 ργϑβθῃΐ δηὰ οἵ {μ6 ἤχει Γθ.-- 
Ρογονῃμθο δῃὰ ΒΑγΓη68 Γοραγα 860 ΒΡΟΌΚΟΥ 88 χθ- 
οογάϊης ἷβ ον ἢ ΡΘγϑοπμ8] ὀχροσίοησθ Αἰοχϑῃ- 
ἀογ στοραγὰβ 6 Ομ τοῦ 85 προλκίης ἰΒγουχἢ (89 
Ῥβδιιαϊθί. Τὸ Υἱὸν οὗ Ὦν. Μοὶ, 886 δῦουϑ, σηθ- 
ἀΐδίο5β Ὀούνγθο ἴθ 686, διὰ 18 πηοϑὲ ῬΓΟΌΔΟΪΥ {δ9 
οογγοοῦ οὔθ. ΕῸΥ (ἴν6 ἴθ] 8 ἃσὸ 8} ρουβοϑὶ, 
γ 8116 ὑῃ6 τοςο]]θοίΐοη8 οὗ (6 ῥΡϑδί, νυ οἷ Δ Υ0 
εοπίταδίεα εὐἱιὴ ἰλὲ ρμγεξεηί, αγθ 8}} οὗ παιΐομαὶ 
Ὀϊοδβίη ζ8.---:. Ε. Μ.] 

γοτβ. 8,4. ΜΜν Βαμῃᾶ ἰδ εἰσχοϊομλϑᾶ ουὔῖἷ πῃ 1816 
Εἰρλῦ. [Ε. Υ., ΜΥ κοῦθ σϑὴ ἴῃ {86 πἰφῃῇ]. ΤῊ ἷθ 
θχργοβδίοη [ΗθὉ. 71λ)] ὑβυδην οδιρ!ογοὰ οἵ 

ψαίον (2 βδ. χὶν. 14) δῃά οὗἨ ἔδδυβ {1}. ἰϊ,. 
49) 8 Βοῦθ ἰγδηβίοσγεά ἰο ἐμ6 βαπὰ. [(.ΏδὮ 
λίπσεσοεδεη. Τὴο ἵνγγὸ ἰάθα8 σαηποὶ Ὀ6 τοπᾶογοᾶ 
ἰηίο ΕΏΡΙἾΒᾺ ὈΥ͂ οη9 ψογὰ, 88 ἰβ ἀοῃθ ἤοσγθ Ὁ 
Ὧν. Μο)])].--ὦ. ΕΒ. Μ.1Ί Βαὶ ἐμὲ τιοάϑ οὗἨὨ ΟΧρτϑϑ- 
βίου 8 ηοὺ Θἤοβθῦ Ὀθοϑαθο ἐδ βαπῃὰ 8 Ὀοἀονοὰ 
ὉΥ ἰθδτβ (ο]Ϊὰ οὀχροαδίΐζοσβ ἰῃ 616}), Οὐ Ὀθοδυβο ἱΐ 
1198 οχσ δδυϑίοα δὰ ΡΟΣ] 688, πὰ ὧἃ5. δῇ ἱπιδαρθ 
οὗ ἐμ9 ἀφοδύ ἰμαὺ σοπδυπιθθ ἴῃ Ψ 016 ὈΟΑΥ͂ 
(Ηϑηκβί.) ; Ὀυΐ, 88 {86 Βοαᾳι 6] βῆονγδ, ἰο ἀδϑογῖθθ 
[6 οοπδίδηξ ἱαγπίης ἰο σα 829 δὴ πολ 6 80]9 
Ἰποϊ δου οὗἨ (9 δοιιὶ δινϊὰ 16 ΘΌ δηὰ ον οὗ 
(6 (1468 οὗ ἔδοϊης. [186 ΒΑΡ ΐηΒ ἀπάεογβίοοα 
τὸ θϑη {6 ϑίγοζε οὗ 86 Βδηι, δῃὰ {πον Ὸ γ0 

[86 τοοιπᾶ, Ὀὰΐϊ ἀἰὰ ποὲὶ οοππϑοὶ ἰΐ ἱπιπι δα δίοὶγ 
πὶ ἰθδ9 νοῦ. Οὐυν ἰγϑδηβιαίοσδ οδίδὶ ποα ἐδθ 
τοθδηΐϊηρ “’80γ0᾽᾽᾿ ἥγοτα ἰμὶβ, δηὰ σοπδιγυοᾶ ἀΐ- 
ΤΟΘΟΙΥ τι 2. Ηδηοσο, “ΜΥ βοτὸ ἕδη ἰὼ [89 
πἰριι." Τὴὸ ποχὶ ὙὉΥῸ ὈΥΪΠΙΆΥΙΪΥ τυ 8η8 ἰ0 ὯθΘ 
εοἷά, ποχὶ ἰο ὃ6 πυπηῦ, δι1ἴ| 8{1}}, ἰο δέαδε. ἮἾΤδαε 
ἰσὰθ τοηδογίηρ ἴΒ: ΜΥ Βδῃὰ νν88 βιγεϊομοᾶ ὕουὶ ἢ 
ἴῃ 186 πἷχηὶ δηὰ ν88 ποί 8ι}}}. Ὁ) 2186} : “719 
Ῥβδ] εἶδ ἰο}58 πὶ ὑπὸ {ἴπ|6 ΟΥ̓ ἴδ ἰγου! Ὁ]Ϊ6 ἰοὸ ὕΌγο6 
ἷ8 ΔΥ ἰο αοά, ψῆο 88 πὶ ἢ ἀγανν Η τ βο] ἴ 88 
“πουρσὰ πὶβΐπα ἰο ποῦν ποι μΐηρ οὐ Βἴπι; δἷ8 
Βεπὰ ἰ8 βιγοιομοα ἕουι ἢ ἴῃ (89 εἱχθὺ (ἰπι0, τι - 
ουξ Ὀοΐηρς γοϊαχοά, ἰδ ἰβ υηδοηὶ, ἀοο8 ποὶ ζ8]] 
Ὅδοῖκ Ἡδ1ϊΘ ἀϊτοοίοα Ἠθανοηνδγὰ."--α. Ε. Μ.] 
Το ῥτγρίονυἑίθθ 4180 ἷπ υϑγ. 8, νυ μΐο ἢ ΤΊΔῊΥ οὗὨ ἰδ 9 
οἷά ἐγδῃβίδιουθ αν ἰγαπβίεσσοα ἰὸ ἰδ ὙΒΟΪΘ 
ΒίΤΟΡΒΘ, ΕΧΡΥΘ88 ναὶ 1 Ἰοηρ βἰποθ Ὀορυῃ δηὰ 
Β.}}} δοζυοθ. 189 ἰγδῃβ]δίϊοῃ : 6Υ6, ἰῃϑίθδὰ 
οὖ: αηὰ (Τατρ.) 16 ποὺ ἀπ ἰο δῃοίδοσς ἰδχί, Ὀὰὲΐ 
ο 8 ἴαϊβο οὔοτιὶ δί οχρ᾽δπδίΐοηῃ. [Ὑ8γ. 4, βΒῃουϊὰ 
86 ἰγαπϑίαἰοά, ποὶ 88 ἰῃ ΟΡ υογβίοῃ, Ὀυΐ: 1 γ0- 
ἸΛΘΙ ΘΓ αοἂ ἀπά ργοϑῃ. [{δὶπκ δηὰᾶ τ βρί σι 
ἰθ οὐϑρν7ν μοϊπη6α.--ἷ. ΚΕ. Μ.] 

ΤῊ9 ονγοϊ δ, τοῦ. δ, ἀγὸ δογθ ἀοβουὶ Ὀθα 88 
σιαγαξ, οὐ Βι}}} ὈδιοΡ δα δλίεἰάβ. Τὸ ἰγϑπ8]8- 
ἐΐοπ : πἰχμι- γδίομοθ (Ηοηχπί., ΠΠΡΠΊΟΝ οδηροί 
ὍΘ Ῥτογυοὰ οἰΐμονῦ ὈΥ {Π9 δἰ πιῖϊαν νογὰ, Ῥε. ἰχἰϊὶ. 
Ἴ, ὯοΥ ὉΥ [μα ἰϊ. 150. [Ηδρηχεί. δὰ Ηαρί. 88- 
δυῖαθ ἰμδὲ ΠῚ 15 ΤῸΣ ἈΛΟΝ. ΑἸεχδῆδον 
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ἀἰδογα ἔγοιῃ Ὀοΐὴ νἱονϑ, δ στοίαΐηβ ἰδ6 Υἱοῦ 
ἐπὶ ἰὲ ἰθ ἃ ρδυίῖςΐ ρ]ο, κἰνίηρ ἰδ [ἢ 6 ῬΡαβϑῖνθ Β0}86 : 
“ΤΥ 6γ68 Καορί,᾽" ὑπαὶ 18, Κορ ἴδ8ϑι, Βιαί ἰο ἰδἶκθ 
ἰϊ ἰῃ (ὴ8 δοἰϊϊνο 86ῆη80, 88 ἰΒ ἀοπο ἰη Ε. Υ͂., διὰ 
ἐπουσιῦ ρΡοϑβὶ Ὁ]9Ὸ ὉΥ Ῥουονηο, 18 ἱμποογγθοί.-ὠ. 
Ἑ. Μ. 
ἾΝ 11,17. ῬΏΪδ [6 τὰν ᾿πμΒστὶν .--- ΟΥ̓ ΒΟ ΓΒ 

ἐγδηβίαίο {τ (ῃ9 ΤᾺΓΚ.) : ΤΥ ΘΗ ΓΘΑΙΥ͂ 18 1818. 
Βιυὶ (ῃ)9 πιραπίηρ: δυογίηρ, ΟΥ̓ ΠΟΥΘ ΒΥ οὐ} γ : 
ἀΐβοαβο, ψουηᾶ, 18 τοπαοσοαὰ οογίαϊη ὮὈΥ 96 Γ. χ. 
19. [Ια ἰπ6 ποχί βοηίθῃοθ οσροβίίογβ αἰ ον ὙΘΥῪ 
τεοαῖϊγ. Βαϊ τΒοτθ βῃουϊά ΓΘΔΙ]Υ͂ ΟΠἸΥ Ὀ6 Βθϑβὶ- 
ἰκίϊου οί σοθη (6 ἰγϑηβ 05 : ΟἰΔηρΙπ, ΟΥ: 
γοαγβ. [Ι͂ἢ ἕδνου οὔ {8 Ἰἰαίνεσ ἰδ δ Ὀ0Ὸ ὑγροὰ 
ἐπδὺ διγοδὰγ ἴῃ τοσ. 6 [8 ὀχρ᾽ δηδίϊοη 18 1πα}9- 
Ῥαϊδν ἰο Ὀ6 σίτου ἰο ἴ86 βαῖὰθ ψογά-ἔοτιη, δῃά 
ἐπδι [86 ΓΟ] ον ς ἰπουχὺ 18 ἃ πηοτο πδίυ γα] 86- 
406] ἰο ἰι. Τα ὑΠ6 δβϑβγδῃσο (μαι αοα᾽ 5 δηά, 
δηά ποὶ ἰδ νὶ͵ οἰκο πο88 δῃὰ ρονγον οὗ τη, δὰ 
Ῥτγουρπὶ (118 Βοδβοι οὗ Βυπιϊ]διίοη (1 Ῥοεί. γ. 6), 
ἐπδίοια, ἱηάορα, 84 σουπὰ ἴῃ ἰμδ6 μοαῦγὶ. Ὑοὶ ἱὲ 
Βιρκοδίϑ 80 ἰδ δοιαΐογί πη ς ἰΒου κι (6. ΘΥΟΥΥ- 
(πη ἰϑ ογάογοα ἀν δηὰ γἰχδίγ, δὰ ἐμ γοουθ 
ἐη9 δΒυθθτον, ἱβου σῇ 8.}}} υπνοϊ ον, οὁ88 πίῃ 
ΒΟΡ6 ἥγοτι ἐμ γϑοοϊ]θοιΐοη οὗ (Τοἀ᾽ 8 ἔογπιθῦ δοὶϑ 
οὗ ΒοῚρΡ ππὰ ἀϑοὰβ οὗ ἵωϑῦοῦ. Απὰ δθ ραὶῃβ ἰΐ 
(86 πιοτὸ {Ὁ}}1γ, 086 τόσο ὙΠ ΡΥ 6 απ Ὁ]98 
Ηἰπδοῖ υηάον (6 δηὰ οὗὨ βσἢ ὁ αοἀ, δπὰ ζτοὸ- 
δἰ Ζ08 δἰ πη8917 ἰο ΗΪ5 ΒΟΥ μψ}}}. [1 τ[89 ὑγβϑῃβ]δ- 
ἔϊου : ομβδηχὶπρ (ϑερί. δηὰ τηοβδὺὶ οὗ ἐμ9 δποϊθηί 
υογϑίοη8) 8 ῥγοΐοσγοα, ὑβδῃ ἰδ πιυδὲ Ὀ6 οὈὐβογνϑὰ 
ἐμαὶ ἰμ6 δοιΐνθ βθῆϑ8θ6: ἔθ ;σπὰ οὗ Θοὰ οδη 
οὔδημο ουουγί εἷς (μα 67) ἴδ Ἰηρο δι 64 }}Υ ποὶ 
δάτ 881016, Ὀὰὺ ΟὨΪΥῪ ὑπὸ ραβδῖνθ, (δὶ (6 Βδηὰ 

οἵ αοἄ Β88 Ὀθθῃ ομδπροᾶ (Μϑδυτοσς, Ηρ[ε]ὰ, ΗΠ υ- 
σἰὶζ). Βυὺ ὐθὴ ἰἤἴϑθη ἰύ ἴθ αἀἰβῆου ἰο δοπηθοὶ 
πὶτ ταὶ ΤΟ] 8: δὰ ὑπο ἐβοῦρῃις 86] 18 αἢ- 
ἐπ 6 }}} σ᾽ Ὁ1]6 δὰ δισαουθ. Τθθη, [9 ὀχρ δῃδ- 
ἐΐου ἐμαὶ [η9 δυρροβίιίου οὗ 8 σμαιρο ἱπ αοὐ᾽ δ 
δοιΐοηβ δπὰ χονοσημπθηὺ 8 ΟὨἿΪΥ ἃ ἀοἰ υϑοη, διὰ 
ἐπαὶ 6 Ῥβαϊπιΐϊθὶ δοκηον]οάροθ (δἰ ΠΟΥ ἰο 
δαγο ὈΘΘῊ ἢΐδθ ΓΌΓΙΔΘΡ ἐπήγπηέψ, ἴθ ΟἹΥ σδϊημθα ὈῪ 
ἱπωροτνίίης ἰϊ ἱπίο (9 ψογὰβ οὔ(Βοίοχιὶ, [ῬογΟΜ 6 
ἰγδῃϑδίθβ: Τη}8 ἰ8 ΠΟΥ͂ Βοῦγον, ἰμδὶ ἴ6 γἱρδὶ 
μδηὰ οὔ ἰμ9 Ηἰκἰιοδὺ μα οὔδησοά. Ἡοῃρδίθη- 
ὈοτῷΖ, τὶ γ Βοτὰ ΑἸοχαθ ον πιαῖ ὩΪῪ ΘΩΓΘΘΒ, 6Χ- 
Ῥ᾽αἰπϑ ὈΥ ϑαγίηρ ἰδ αὶ ὑπ 9 ΥΘΆΓΒ 8.Θ γ6808 οὗ δυῖ- 
ετὶ τς ἰδ οἰοα ὉΥ {86 Βαπὰ οὗ αοἄ, δῃὰ 80 δῴτθοϑβ 
αἱ ἢ (ἢ 9 οχρ᾽δηδίίΐου ασίγο δῦουο. 1:6 τογὰβ 
ἐμὰ ἰδ] 165 ἰὼ Ε, Υ. τὸ ἴο Ὀ6 οὔθ. [Ιἢ γον. 17 
ἰηϑίοδὰ οὔ: “(ΠΟΥ 6 γ0 δέγαϊα,᾽᾽ γϑηᾶὰθῦ : ὑΒοΥ͂ 
ἰγοιηὈ]6ἀ.--’ὦἱ. Ε. Μ.] 

νον. 19. Ζὼ ἴ86 τυ σι σί ἢ ἃ.---ΓΕ. Υ., [ἢ (86 
ἢθαυθη8]. Τῆθ γοπάθγϊη: 86] (({π6 δηοίθηί 
γογβίοιιϑ δηὰ [5886]κ}}) 18 ὮΘΓΘ 80 τ 0 ἢ {Π6 1688 
δΡΡ᾿ “Δ Ὁ]6, 88 σαίσαὶ ἀοθ8 ποί ἀθποίθ {9 ἕοτπι οὗ 
86 ψγῃϑοὶ ψ ῃ θη δἱ γοσέ, Ὀαϊ ἰἴ8 τὸ οἰ τ] ας πηοίίοῃ. 
ΤῊῸ γοηδουίηρ: δρίφγα, ΔΛ οὔ πϑανθῃ (τπηοδί 
οὔ 10 οἱάον ἰγδπβίιοσβ δύ Είπμο} ἰβ [8 6 Γ6- 
ἴογο υηϑυϊα Ὀῖθ. ᾿6 πιυϑὶ ΘΟΏΒΘαυΘΠΓΥ ἀπά 6Υ- 
δϑίαπὰ οἴζπος 86 ψλϊνὶ νη δοσοιαρδηγίης (80 
ἀπ πη ἀοτ-δίοτπι (πιοϑί. οὗ ὑπ 6 τοοάθγηβ βίποο 2. Ὁ. 
ΜίοΝΔο6 118) οὐ κΠ0 τοὶ ]ἕηρ οὗὁἨ (π6 (πυηάον (Αὔθη 
Ἑπτὰ, Μδυτγοῦ), δὰ ηοἱ ἱπίτοάμοο ἰδ6 ἰάοδ οὗ [868 
ψΒ6618 οὗ ον 8 σμδγίοί (ΒοΒουμ 6 }]οσ, Ητιρ- 
[ε]ὰ), Ὀαὶϊ {Βδὲ οὗ (80 ταρί ἃ ϑυαοοοβδίου οὗ πα πο Γ 
9518 (ἔθηρϑι., Βοίισ6 897). [ῬΘΓΟΤΘ ἰΓϑηΒ]δίθβ: 

ἴῃ ἐμ το τη, δηὰ οχρίδίηβ ἰἴ οὗἨ οὐδ ομανγίοί, 
ΟΥ οὔιμε νῆηἰγὶ νά, ἐμοῦ ἴῃ ἷ8. οΥἰἐἰσ8] ποίθ 
Βο ἀοηΐοδ ἐμαὶ (9 Ἰδίίοῦ τηϑδηΐηρ οδπ ὈΘ ΒΌρ- 

ρΡογίϑἁ, ΑἸοχδπάον ἀρρτουθδ οὗ ἐμ σοπάοτίης 
ΜἩἰγΙ νἱπα, δη, ἰὰ ορροβίἰΐοπ ἰο Ηθηρβίθθογᾷᾳ, 
Τοίοσβ ἰο [88. χυὶϊ. 18 68 δἰιονὶπα ἰδὲ ἰμδὲὶ ἰάὰθδ 
ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἀοα οθὰ ἔτοπι ἰὺ.--’α, Ε, Μ.} 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝΌ ΕἸΗΙΟΘΑΙ,. 

1. ΤΏΟΥΘ ἃγϑ ἰΐπιοθ ὙΠ 6 ἴἰ6 τοοο]]θοίΐοη οὗ 
αοὐ᾽ 5 ἔογμον μ6]ρ, 4068 ποὶ Δ᾽] ονϊαίθ ἴπ6 Ῥδῃρϑ 
οὗ ρῬγοδοη βϑυβογίης, Ὀὰϊ ΟἿΪΥ ἱποῦθαϑαβ ποιὰ. 
ο οσρογίοησθ, ἰβθ, Ὡοῦ ΟἿΪΥ ἄδορ δηρυϊει, 
Βἴθ6θ 1685 πἰχυίβ, ἀἰϑαυ!οίί ες ὑπουρ 8, νΥ Β1σ ἢ [088 
ι.5 (ο δηὰ ἴγο, Ὀυΐ διηοηρ ἰδ6 ὈΪΟΒ 8δπὰ β)οοῖκ, 
ψν ἰσἢ το υ8 δὖὺ ὁη6 ὑΐπιθ ΒΏγΙοϊς ουΐ, δὲ Δηοῖ πο 
1ο89 οὐὖῦ Ὀγοαί;, 80 ἰμπῶῦ ννὸ σδῃποὲ βΒρϑαῖκς, βογι- 
Ρὶο8 νΠ δγ180, νϊοἢ ΧΓΤΟΥ ἰηΐο ἰθπιρίδιϊ 008, 
δηῃα, ὉΥ Κῃ9 οοηίϊγαϑὶ οὗ ἴουο᾽ δὰ ρῥγϑδθηῖ οἷσ- 
ουπιϑίδῃοο8ϑ, Οχρογίθῃοοβ, δηὰ ἔδοϊϊηχβ, ἀουδὶ 18 
οχοϊίθα 88 ἴ0 ουὔῦ βίδίβ οὗ ῶτδοο, δῃὰ τὸ Βοδί (αἱ 
88 ἴο (0 δἰἰἰπἀο οὗ αοά ἑονψατὰβ 8. Ὠοϊϊνον- 
8090 ἔγοιι Βυ ἢ δηχίοἰΐ68 δὰ ἀδηρογβ ἰδ οἰεοοιοα 
ΌΥ δὴ πποθαβίηβ Ἡγοϑι ἰηρ ΟΥ δἰσγυσρὶϊης οἵα ΟΡ 
ΨΑΥ (0 αοἀ ἐβτουχῇ 84}} ὈΔΥΎΐΘΥΒ, ὈῚ ῬΥΘΥΟΣ, δηὰ 
οὔθ Ὑ1}} δ᾽ χὰ δῃὰ ζσγοδπθ. 7 θη Μὰ τουδὶ ποῖ 
ΤΑΘΤΟΙΥ ΟΔ]Ϊ ἰο τἰμὰ (Π0 Βεοηὰ οὗἩ Οοά, δ ΐο8 
ΤυΪ68 ἴῃ 8}1 ουθηΐβ, Ὀὰΐ αἷδο γοϑὶζῃ ΟΌΤΒΟΙΥΘΒ 
ἰγαϊν ἰο ἰξ ἴῃ Βα ]6 βο  -ϑυγγθηᾶθν, δὰ στοιπὰ 
ΟἿΌΣ ΒΟΡΟ ΔΩΘ 8130 Προ {ἰδ6 δοῖι.8] ἀδο.8 οὗ Ηἰ5 
τσ ἀπὰ ργδοθ, ον παγα ΘΔ Ὁ] θὰ βηὰ 
Ῥτγοβοννοὰ (86 ΟΒυΓοδ. 

2. Απὰ (μ8 Ἰατη θη δι 0} 8 ΒΟο0 Θχοἤδη χοα ζ0Σ ἃ 
Βοῃς οἵ ργαΐβο. Το ῥΐουβ δβουὶ {πΐη ΚΒ ΠΟ ἸΟΘῸΡ 
οὗ 1086] δηὰ οὗ 118 ἰταηπδίδπι ϑυδονγίης, Ὁΐπὶ οὗ 
αοα 8 οἰθγ δ) σίοσυ. Τὰ. ον ἀθῆσοβ οὗ ἐλαί βμῖηθ 
ουί Ὀοίογθ ἷπὶ τὶ ἢ οοτιίοτίΐης, ῬΟΥΘΥ σοι ἰδ 
πἰδίουυ οὗ γουοἰδιΐοῃ δηὰ σγεαοιωρίίοι, οὐϑα ἰΐ 
ἀοὐ᾽ δ ἔοοϊβίο»08 ἂῦὸ ποὶ ρτοβοηίθβα υἱβὶ ὉΪΥ (0 ἴα 
848 δ πιάγοῖ 68 (του ἢ τον], Απὰ Αοὰ ἰδ, 
δὴ Γοπιδί 8, οὐϑῇ δ ὴ ἰβ του ἢ (89 ἱπδιγυπιοηίδ- 
Ἰ 7 οὗ Βυηδῃ βουυβηΐβ, ἴ86 βαίθ δηὰ ἰγυβϑί νου 
εδᾶον οὗ Ηἰβ ρϑθορὶϑθ ἰο (80 Ῥγοῃηϊβοὰ κοβ]. Υ68! 
Ηδθ ποίΐ ΟὨΪΥ 6848 (μ6πὶ ἱπτγουρ (86 868 δορὰ (ἢ9 
ἀοβογί, Ηθ ἐθῃᾶβ ἐδιθπι, ἰοο, 88 (0 ϑ'Βορβοσὰ οὗ 
Ηἰ5 Βοοϊκ. 

ἩΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΣΙ, 

ΤΏοΘΟ Ὑῆο Δ΄Ὸ ὉΏΘΔΟΥ δ βοτης |ἰκὸ ἰο ἐδίηκ 
δου ἱμοιηδοῖνοθ, δὰ Ὀγοοά οὐϑῦ ἰδοῖν βι(μαἰΐοη. 
[κ᾿ τοῦθ ὈοδίιοΣ ἔον ἐῃθπ ἴο τηϑαϊίαί 6 ὑροῦ ΟΘοά᾽ 8 
ἀοΐηκβ.--- Τὸ ουϑηῖβ οὗ "ἰδ ΟΥΥ Ὡοΐ ΟὨΪΥῪ αν Κθ σΣ6- 
οοἸ]οοιίοπβ, ἐμ 6 Ὁ Θχοὶίθ 4180 ΒΟΡΘ8.---α 0 γτυϊίης 
ἴῃ ἰδ ς δαῖτ οὐ ὑπ που] ὰ ν ββου]ὰ ποὶ τη γον 
Τοσοζηίσζο δηὰ λάμπ, ψγὸ βΒῃουϊὰ 4180 Ὅ6 πὶ] ς 
ἰο Ὧδθ 8ι:07]»οἱ ὑο ἐῤ ουγβοῖνο8.---οιηηΐη το Ὑ011}} 
ιἰ) 6 βΒοοῖς οὔ αοἂ, δαηὰ ἤθη Ηδ νὶ}} Ὡονυον ζδὶ 
(80 ἰῃ ποοά,--.αὐὰ 5 δηὰ τοπιδὶηδ Οοτηΐογίον, 
[66 6Ρ, δπὰ Ῥγονίάον ἴον Ηἶ8 Ομ τοῦ δὰ οδοῦ 
οὗ ΒΘΣ τη οπι Ό6Γ8.---α0α᾽ 8 ψαγ8 οσοπάυοιί ΒΌΓΟΙΥ ἴο 
06 κοαὶ, Ὀυΐ 411 ἀο ποὶ τοοοχηΐζο ἰπθπι, ὩΣ Ααἱϊ 
να] }ς ἴῃ [8 6Π|.--- 7 6 τηυϑὲ (οἷ δον Οοα πὶ} τὸ 
δυὰ Ηΐτ, δηὰ δἷϊοῦ τὸ ἤδγνο Τουπὰ Ηΐηϊ νγὸ τὶ 
ποῖ ἰοᾶυνθ ἢΐῃ.-Ἰὸ δυγτοπάθν οὐγβοῖνοα ἰηῖο 
οὐ β Βδπὰβ 18 86 βυγοδβῖ τηθ8ῃ8 οὗ Ὀοεΐηρ Ἰ᾿ἰποὰ 
Δ ΌΟΥΘ ἜὐΘ ἢ [ἢ ἀραροϑὲ Βοῦσον3.-- -Ο οα 88 τη ϑϑῆ8 
δπαὰ ΨΔΥ8 Θπου σὴ ἰο Βεὶρ Ηΐβ βϑορὶθ, Ὀαΐ ἐΒΟΥ͂ 
ΔΤΘ ὉΡΌΔΙΪΥ ΟὔΒΟΡ ΤΠ 8 Π ΠΙΘ ἢ ΘΧΡΘοΐ.--- ΒΥ ῥταΐ βίης 
δηὰ οχίο της (Π6 ρΊΟΥΥ οὗ αοα, νῷ δοοποδὶ [Ὁ γ- 
κοὶ οὖν ΦΑΣΙ ΒΙΥῪ δὰ ΠΥ ς δηα ΡΟΓΒΟΠ 4] α Βοος, 

{υτηκε: 11 αοἀ τψθγὸ ἰο θῸ Ῥσοδϑηὶ νὰ Ηἶδ 



ῬΒΑΙΜΟΧΧΥΠΙ. 

Βοῖρ 8. βοὴ να ἑμίηϊς δ βῃουϊά, 411 σουϊὰ 
δ πτοηρ. [μοὶ ὺ5 Ἰοάτη ἐμαί 611. Αηά ἐδοτο- 
ἴοτο ἰἷβ βδῖπι νὰἍ 1] δον Θοάα ἰο υ8, δηὰ ἰοδοῖ 
3 Ηϊα ἨΔΥ͂ οὗ ΒοΙρί ἢ, πϑιο}γ, (δῦ τἴὸ δύο ποὶ 
ἰο ἐεεραὶν οὗὔ αἀοἂ ψβϑη ἰξ χοθδ 11 πὶ ὑ8, Ὀαϊ 
5 ἰΒθ ἀχρϑοῦ μοῖρ τηοϑὲ δοσίδ ὩΥ, δυὰ ποὶ 
(τοδὶ ον οσὴ ἱπουρ 8. 
βΒΤΑΒΚῈ: [{ 18 ἃ σἰοτίουβ αἰἰγἱ δυΐο οὗ δ (ἢ ἐμαὶ 

“νι ἀο68 ποὺ 66880 ἰῃ ὈΓΆΥΟΡ δηὰ Βιρρὶϊοαιΐοη {1} 
οὰ δὲ Ἰαϑὺὶ οαυδο8 Ηΐβ σγδοίΐουβ οουηϊθηδησο ἰὸ 
δ ῖπο, Θὰ ΔρΡρθδγβ Ὑ1Π Ηἷ8 οοπιίοτί δηὰ [}6]}. --- 
θαλλὸν ἴον ἐθγ56 1 ἴῃ χοοὰ ἀλΛΥ8 8 ἰγθαϑυγο οὗ ἰδ 6 
ἐοιἑοτιης τψοτγὰ 8 οὐ Βογ ρίατο; (ἰπ|68 οὗ ἀτοιρδὶι 
δ᾽ οοτκΐηρ ΒΘ ὯΟ οομγίογί, Βο]ἀ5.---Ττυδῖ πο- 
ἰΐηρς Ὀαὺ αοα 8 ΤΩ ΓΟΥ͂, δηὰ ἰμοὰ νὴῖ}]} οϑείδ εἰν 
ΠΕΤΟΡ ὯΘ Ὀοίγαγοῦ ὉΥ 4160 οοῃδοϊδίΐ οη.---ἰῦ 18 
δεῖν (ὉΡ δ0 δ6ιετὶ ἴ0 ἈΥΔΥ͂ νι ουΐ ἐδ6 τηου(]ὶ 
(δὴ {86 τωουΐνὰ τιπουΐ [86 ᾿ιϑατί.--ἴἢ ἐγ Ὀ0]α- 
οα τυ σἢ ἰ8 Ἰοαγηοᾶ, δ ἃ τογο ἴῃ δὴ Ὠοαγν (δὴ 
δὲ ΟΒΕΣ (1π|08 ἱῃ ΤἸὩΔΗΥ͂ ΥΘΆΓΣΒ, [ὉΓ (θη 18 ΟΧΡΘΟ- 
τὶομοθὰ ἴῃ ἀοοὰ δηὰ ἴῃ ὑγυιῃ 411 (πὶ α οὐ ννοτὰ 
8178.--Ὑοὐ 15 Γοτὰ οὗ παίυγο ; ἐΒβογοΐογα οδὴ ΗΘ 
«σεαίς ὨοἾρ ν 6 ἢ (δ Βοὶρ οὗ παίατο [4113.--- ΤΠ 089 
πἴο δ}} 6οο] οβἰ δϑισα]ὶ δὰ οἷν! ροβί(ἱοη δῃουϊά 
οἰ ἶνδιθ ὈΓΟΙΒΟΥΪΥ υπὶν δὐἶον (Π6 Θχδιρὶο οὗ 
ΜοδοΒ δῃὰ ᾿δγοῦ, δηὰ ἰμοὰ ἰδ ἀἰδοδαῦχο οὗ 
ἰδεῖν ἀπιῖ6 8 Μ{1}1} Ὀ6 8ὸ τσὴ ἰδ τηογ9 Ὀ]6586α. --- 
Ρειδοη: [8ὲ αοα᾽ δ ποτὰ δαὰ ἐδο ραἰοτίουϑ δπὰ 
ὭΔΙΥΟΙο..8 Τοἀοιρίϊοη οὗ Ηἰΐδ8 Ομ Πήτοα ὑπβοτοῖα 
τεοοτάοα 6 Ῥγθοΐουβ ἰο ἐΐθ0, δηὰ ἰδϑὴ ἰδου 
πἰϊτ θ6 Ὀοίίον οοπίθηϊοὰ ψἱἰϊὰ τδὺ Ηδ οτγάβ πῃ 
ἴοΡ ἰδο6. Τποὰ τὶ νοῦ ἀἰϑοουον 076 οὗ 6οά, 
ΔΟΙ͂ ποπάοχίι)} ΗΘ 'θ ἰὰ Ηἰ8 τᾶγϑ, μοὶγ ἰὰ Ηἰδ 
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ΜΟΥ Κ8, ὈΠΒοΑγΟΒΔὉ]9 ἰη ΗΒ πνίβαου, ἰπητηονυ Ὁ 9 
ἱπ Ηἰ8 υἱχιἰθουβηθβδ, δὰ ἱποχ δυϑιϊ 19 ἰὼ ΗΪΐ8 
ἸΏΘΓΟΥ.--ΕἼΚΟΕΒ: [0 18 (6 σγοννηΐηρ ΘΧΟ Θ]] 606 
οΥ̓͂ ΑἸὶ ἀοὐ δ γᾶγϑ ἰπδὺ Η 80 τηἰ168 (16 γχονϑδ]ρὰ 
δηά μ σοπορδ]οα ἰοκζοί ΠΥ 88 αἱ 066 ἰ0 Βι ΓΡΊ ἢ 
διηῃα ἰο Θχϑγοῖβθ ΟἿἿ [8 1{}1.--- δι σατεα (αιϊιδὀιδεὶ) : 
Ηρτο ἸοδΡ ΒΟΥ ἴδ6 (ουσαῦ οὗἨ ἴδιίῃ, (δαὶ 9 6}}0- 
γῇ 18, ἰῃ 8}} σβδηζοβθ, 1:6 δῶ) ὉΠΟΒΧ6 80} 
αοὰ ἰο-ἀΥ δὰ δ νγὰ8 ἴῃ 16 τηοϑὺ σοπηοῖθ ἀρ68 
δῃὰ ογὐθιβ, ἤθη Ηο ρῥγονθὰ Ηἰπιβοὶῦ ἴο Ὀ6 189 
᾿ηϑογα δ ὈΪ9 βανίουν οὗ Ηΐβ ρΡθορ]θ, οδ σαϊα δηά 
Ὁ]688 ἃ 800] νυϊος χζτίοΥ 98 ΟΥ̓ΘΥ [8.8 6}᾽8 {ΓΟ Ὁ168, 
δηαὰ 8 ἰοπιρίοα ἰπ ἰοῦ ἀν ἢ 6538.--- ΠΟ ΟΕ : 
58.4}} ἀοὐἂ, ἰο ψψο89 παίιτϑ ἰ Ὀοϊοηβ ἴο Ὁθ στδ- 
οἰουϑ, δηὰ Γ᾽ }}γ ἐο ΚοΟΡ Ηΐ5 Ῥγοιἶβοβ, τα ἶκθ 
ἈΠ ΘΧΟΘΡΙΪΟΏ ἰπ ΠΥ ὁμ806 ἢ [τπ|ρο5510]6.--).8- 
ὉΒΙΟΗ͂: θυγ αοά πιυδὺ ΟΥ̓ΘΥ ΥΘΙ.Θ 1) ΟἿΌ ΒυΡΡοΤί, 
οΥ̓ΘῺ ἱ ννο δα οὨἿΥ Ηἰ8 ἀ6648 ἴῃ ἴῃ ρϑϑί ἴο ὁ0}- 
ἰϑοαρ᾽αί6 τὶ ἀ6] αι. Ηδ ν|}}, μον ον ον, ρα 
τηδηϊζοϑι Ηἰ8 σίουυ θη ΠΟ Ὀοἢο] 8 υ.8 Βοοἰκίης 
οοαδβοϊαιίου ἰὼ Η!η.--Αῦ8ΒῈ : Ξϊοθρ οδα, ἢ ο]Ρ- 
1988, ΒΡ666 1655, σοι ὍΡ.1688, (μἷ8. 18 ἃ οἷθαῦ διηά 
ἰγὰθ ρῥἱοίαγο οὗ (86 δομαϊ ἰοῦ οΥ ΟΌΤ ΡῬΟΟΥ Βοασγίδ, 
ψ θη αοα οἴοβοδβ ἐῆ6 ναὶ, δά ψγὸ διὸ ἰοῦ 8]0} 96 
δυδηάοποὰ ἰο ουγβοῖνο68.---Τ 0 ΟὈΒΟΌΓΙΥ δηά 
ἀδνκηθϑβ δῦ ποὺ ἴῃ Οοὐ᾽β δοεανγί, νογάβ, δηὰ 
ἯΔΥΒ, Ὀσϊ ὈΡΟῺ ΟΌΡ 6Υ608 δῃά Ποαγίβ. 

[ΒΑΒΝΕΒ: Ενοῃ ἴῃ ΒΔ ]]ΟΥ νγαίουθ, ὙΠ 95 ΟΠΘ 
πδᾶὰθ5 ἱπβτουσὰ ἰμοῖα, ὑπ 6 Ῥ8.ἢ οἷοδβθβ δὶ 0009, 
δὰ {86 ῬΑΥ͂ σαπηοί Ὀ6 ἰγαοοὰ, Ὀαὺ αοα᾽Β νγὰγ8 
δῖ ἰκὸ ἰἢο89 οὗ οὴ9 ΨῈΟ βῃουϊὰ πιοῦτθ ΟΥ̓ 8 
ἐτοαὶ οδοδῃ-- ΟΥ̓ 8 ὈΟυ Πα 658 Β68 --- Ὑ ΠΘΤΘ ΠΟῺΘ 
οου]ά Βορο ἰο ἤο]ϊονν Ηΐπι.--ὦ. Ε, Μ.] 

ῬΒΑΙΜΌΊΊΧΧΥΠΙ. 

Ἀαδολὶὲϊ 97) Αταρλ. 

1. Οἷνοθ οδγ, Ο ᾿ῦ Ρθορῖο, ἐο ΤΩΥ͂ 18 0: 
ΟἸἴπα ΥΟῸΓΡ 6818 [0 {π6 ψοΟΓὰ8 οὗ ταῦ ταουΐ, 

Ιν|}} ΟΡΘἢ ΤΑΥ͂ που ἰῃ ἃ ΡΑΓΔΌ]6: 
Ιψ|}} υἱΐον ἀδτκ βαγίηρβ οἵ ο]ά : 

ὃ Ὑ ΏΪΟΝ τὸ παν Βοαγὰ δηά Κηονῃ, 
Απαά ουν ΤἈΓΠ6 ΓΒ πᾶν ἰ0]4 8. 

4 Ὗς ν1}} ποὺ μἰ46 ἐΐοηι ἔγοια {π 6} οὨ]άγϑη, 
Βῃονίης ἴο {Π6 σοπογαίίοῃ ἴο οοτλθ [ἢ 6 ρΓΙΒ68 οὗ [86 ΟΒΡ, 
Ἀπά δἷϑ βυγβηρίῃ, δῃὰ μἷβ ποπάθγἔιὶ! πουῖκβ (μα 6 Βδίῃ ἀοηθ, 

ὃ ΕῸΓ δα 6βι8 0 |5Π: 6 4, ἐοβ! ̓ Πλοὴν ἴῃ Ψδοοῦ, 
Απά δρροϊηϊρα ἃ ἰδνν ἰῃ Ιϑγδοὶ, 
ὙΝ ΒΟ ἢδ σοπητηδηαοα οΟἿΓ ΓἈΓΠΘΓΕ, 
ΤΡδὶ {ΠΟΥ βιο]ὰ τπϑκα (μοὶ Κπόνη ἴο {πεῖν ΟὨΙ]άΓΘΩ : 

ὁ Τιδί (μ6 ροπογαύίοῃ ἴο οοπθ τιΐϊρῦ Κπον ἐλόηι, 
νοπ ἴπ6 ΟΠ ἄγῃ τυλίος, Βηου]ὰ Ὀ6 Ὀοτη: 
Ἡδλο βμου]α αγίβθ δῃα ἀθοϊαγα ἑλσπι ἰο ἐμ ῖγ ΘΠ] άγϑα : 
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1 Τμαὶ {μὸν ταϊρῦ βού {ποῖν ΒΟρο ἱπ αοά, 
Απά πού ἴογροῦ (86 πόσα οὗ αοα, 
Βυΐύ Κοορ 18 σοπηπιϑ ἀΠηΘῃ 08: 

8 Απά μἱρὺ ποῦ Ὀ6 88 ὑμοῖν ἴδ Β6Γ5, 
Α βίαθθογῃ δηᾶ γορϑ] ]ουβ ροπογδίοι ; 
Α σεομογαίίοη ἐδαΐ βοὺ ποὺ ὑμοὶγ ἢθδγὶ δυῖρῃΐ, 
Αμπα σψ8086 Βρι τὶ ψγ8 ποῖ βίδα ϑϑί πὶ αοά. 

9 Τιιοὸ οὨ]άσγθη οὗ ΕΡμγαΐμα, δοίη ασταθᾶ, απα σἈΥγγης ὈΟΥ͂Β, 
Τυγποα ὈδοΙκ ἴῃ ὑπ6 ἀΑΥ͂ οὗὨ ρα4.{16. 

10 ΤΟΥ Καορί ποῖ (μα. οογοπδηΐ οὗ σοά, 
Αμὰ τοἤιβοα ἰο να ὶκ ἰπ ἰδ ἰδ ; 

11 Απά ἔουραὶ ἷ8 γοσΐκβ, 
Απά μΒὲ8 ψοπᾶοχβ ὑπαὶ δ δα βιδνυοα {ῃθηι. 

12 Ματγνο]]ουβ [Βΐηρβ αἸά πο ἴῃ {Π6 βιρὺ οὗ {πον {Δ 8.618, 
Τὴ [86 Ἰαπά οὗ Εργρί, ἐπ [0 6] οὗ Ζοδῃ. 

18 Ἠὸ ἀϊν!ἀοα {86 868, μὰ οδυβοά (Πθπὶ ἰο ρ888 [ὨσουρᾺ ; 
Αμὰ δι τβδᾶθ [86 τδίοσβ [0 ϑίδη 88 ἃ ἢθδρ. 

14 Τῃ [86 ἀδγεϊπηθ 8180 μα θὰ ἴβϑὰ ψ1 ἃ, οἰουΐ, 
Απᾶ 81] πο πῖρδύ ψιἢ ἃ Ἰσπΐ οὗ Ηγο. 

16 Ηδ οἷαγο [6 το ΚΒ ἴῃ 6 ὙΠ ΔΘΓΏΘΑΘ, 
Απά γχᾳνο ἐΐσην ἀτίη]κς ἃ8 ουέ οὗ [86 σγοδῦ ἀορίμΕ, 

10 Ηδ Ῥτουρὺ βύγδαδιηβ 8180 ουΐ οὗ [6 τοοῖ, 
ἈΑπά οδυδβοα πναΐοσβ ἴο σὰ ἀονῃ [1 πὸ ΤΊ ΤΘΓΒ. 

17 Αμπὰ {ΒΘΥ͂ Βἰπηθα γοῖ ΠΊΟΤΘ Εὐνανς Βἷπὰ 
ΒΥ ργονοκίηρ ἰ86 Μοβὶ ΗἸρὰ ἰῃ {μ6 τ: ΟΥΠΘΒΒ, 

18 Απᾷ [ΒΟΥ ἰοπιρίοα οὐ ἴη δμοὶν μοασὶ 
ΒΥ δϑἰκίηρ τηθϑῦ 10. ὑμοῖν ]υδί. 

19 Ὑε8, (Π6Υ ΒρΑΚα δρϑιηδὺ αοα; {πο γ βαϊὰ, 
ὕδῃ [ΓΗ 8} 8 {8016 ἰῃ (6 ΜΠΠᾺΘΙΓΏΘΒΒ ὃ 

20 Β6}ο]α, Β6 βπιοίθ [6 τόοῖ [μὲ {86 παίϑιβ ρυβῃϑα οαὔΐ, 
ἈΑπά ἴδ βίγαδιηβ οὐ ονοα ; 
Οδη 6 ρῖγο Ὀγοδα α]8ὸ ἢ 
δὴ μὸ ργόν]ὰθ Πθβἢ [Ὁ [ιἷβ Ῥθοριο 

21 Ὑμογοίοσο {89 0ῈὉ Βοαγά ἐΐ:δ, δῃα ττυ8β στο ἢ : 
50 8 ἤγο νγϑ Κἰ πα]ϑα δραϊηβῦ 9800}, 
Απὰ δπροΓ 4180 ὀϑτὴθ ὉΡ ἀρδίηβὺ [βγϑδὶ ; 

22 Βοοδυ8θ {Π6Υ̓ 6] ανϑα ποί τη αοά, 
Ἀπα ἰγυδβίθα ποῖ ἱπ ΗΒ ββ᾽ γϑίίοῃ. 

28 ΤὙμουρῇ Β6 δά οοταμηδπαορα {π6 οἹου 8 ἔγομι ἀρονο, 
ἈΑπᾶ οροπρα {86 ἀοοΙβ οὗἨ ἤϑδνϑῃ, 

24 Απά δᾶ ταϊποα ἀονῃ ππϑηπδ ὕροη ἴδθπὶ ἰο οδί, 
Αμπὰ μια ρίγοῃ (μθτὴ οὗ [86 ΘΟΓῈ οὗ Βθδυθῃ. 

25 Μδὰ αἷά οδΐ δῃρθ]β᾽ [0οἀ: 
Ηδ βοῃΐ (μιὰ πιϑϑί ἰοὸ {86 [Ὁ]]. 

26 Ηδ οδιιοα δὴ οδαϑὶ πὶηᾶ ἰο ὈΪον ἰῃ 6 ἤδδνϑῃ : 
Αμπᾶ ὈΥ δἷβ μοῦ δ6 Ὀγουχπί ἴῃ ἐῃ8 βου τὶπά, 

27 Ηοὸ ταϊπϑα ἤρβϑῃ 4]80 Ὁροὴ ἐδ 6πὴ 88 ἀιιϑί, 
Απὰα [δδίμογοα [0.]8 1|κ6 85 [᾽6 βαηᾶ οὗ [Π6 868 : 

28 Απά Βι6 Ἰοἰ ὦ 18}} ἴῃ [86 τηϊαβὶ οὗ {πον σϑρ, 
Βουπά δρουΐ {ποὶγ Βα δι οη8. 

29 Κο {Π6Υ αἰὰ οδὲ, δηὰ τοῦθ π|}} Π]]6( : 
ΕῸΥ ᾽θ ζᾶγθ ὑμοῦὰ {πΠ|6}Ὁ οὐ ἀοβῖσθ ; 
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80 ΤΉΘΥ τ σὰ ποὺ οβίσδημοα ἤγοτα ὑμοῖγ ᾿υδῖ : 
Βυύὺ π 8116 {μὲν ταϑδὺ τὐαϑ γαῖ ἴῃ {861} τηουΐδβ, 

81 Το πσδίῃ οὗ (ὐοα οδηθ ὕροπ ἴΠ6πὶ, 
Αμπὰ β]6νν ἴΠ6 ἐδιοδί οὗ [Π6Π|, 
Απά ϑβπιοίθ ἀόονῃ [6 οἴόβαη πιθη οὗ [8Γ86], 

82 ΕῸΓ 81] ὑμῖ5 [ΠΟῪ δἰ ηηρα 811], 
Απᾷά Ὀο]ονϑα ποὺ Ὁ Πἷβ ψΟΠα͵ΟῦΒ ΜΟΥ. 

88 ΤὨΘτοΐοτο ὑπ οῖν ἀαγβ Ἰἀ ἢθ Θομβῦμηθ ἴῃ ὙΒῈΣΥ͂, 
ἈΑπαὰ {Π6}} γα 8 ἴῃ ὑοῦ Ὁ ]6. 

84  Βδὴ Βα βίον ὑμϑῖὰ {μὴ {Π6Ὺ βουρδΐ Ἀἶτὰ : ᾿ 
Απά {ΠΥ τοϊυγηθα δηά ᾿ἰπαυϊγοα οαΥ]Ὺ αἴον Οοά, 

85 Απά {ΠΟΥ τοιμοιηδογοα (μδὲ αοά τυαϑ ἱμοῖν Βοοῖ, 
Απά [86 δῖρῃ αοἀ (μοὶ ΕΘαθοιλου. 

86 Νονογί 6 1688 {Π6Ὺ ἀἰα βαύνοῦ Εἶπ τι [ἢ {π6}Ὁ τη Ὁ ἢ, 
Απαὰ {δ 6γ ᾿ἰοα υπΐο ἷτὰ πΠῸῈ {ΠΕΡ ΤΟΠρΊ68. 

87] ΕῸΥ {με ὶν μβοατὶ ψα8 πού ταῦ ψ 10} Εΐτα, 
ΝΕΙΠΟΙ τ ΓΘ [ΠΟΥ βἰοδαίδϑί ᾿ῃ ἢΪβ οονθηδηῦ. 

88 Βυΐ 6, δοΐπς ἈΝ οὗ σοιηρδβϑίοη, ἔοσρανο ἐλεὶγ ἰΠἸαΌΣΥ, δηα ἀοδίσζογοα ἐΐόηπι Ὠοΐ : 
Ὕρδ, ΤΩΒΏΥ͂ ἃ {1π|60 ἰυχηοα ἢ6 ΕΪΒ ΔΩΡῸΣ ΔΥΔΥ, 
Απά ἀἰϊὰ ποῖ 5:}Ὑ ὕρ 4}1 15 ψγϑῖῃ. 

89 ΕὟΓ 6 ΤΟΙΊΘΙῚ ὑμαῦ {Π6Υ ὡὐδνὸ διιί β68Ὲ8 ; 
ἈΑ ψἱηὰ [Πδὺ ᾿Ῥαββοίῃῃ δΎΘΥ, δηα οοτηοί ποῖ δρϑῖη, 

40 ον οἷ αἸἃ {Π6Υ Ρῥτοόνόῖο ῖτα ἴῃ ὑμ6 ΜΠ ΔΟΓΏΘΒΒ, 
Απά στῖονο ἴπ ἴῃ {86 ἀοβοσγί 

41 Υ̓ε8, ποὺ ἰυγποα ΔῈ Κ δηά ἰοιηρίοα αοά, 
Απά ᾿᾿πλϊ ρα 1Π6 ΗοΙΥ Ομο οὗ ϑγβ6ὶ. 

42 ΤΉΘΥ τοιμϑιαθογοα πού ἢΪ8 μδπά, 
ΝοΥ ἰλ6 ἀΔΥ σμθῃ Β6 ἀ6]  γογοα ἰμθπὶ ἔγοστα {8.6 ΘΠΘΙΩΥ ς 

48 Ἠον Βα δὰ σπτουρῃύ ὨΪ8 βρη ἰη Εργρί, 
Απὰ ΐ8 πομάθεβ ἰῃ {86 ἤ6]α οὗ Ζοδῃ : 

44 Απά ᾿ι8α ἰυτπιοα {ΠΟΙΥ τἴνογβ ἱπίο Ὀ]οοά : 
Ἀπά {μοὶν βοοαμβ, ὑμαὺ ΓΠ6Υ̓ οου]ά πού ἀγΏΚ. 

45 Ἠδ βοηὶ αἀἰνοῖβ βοσίβ οὗ Η165 διηοηρ (ποτα, τ 1ΟᾺ ἀονουγοα ἔμαπὶ ; 
Απάὰ ἔγορβ, τ Β1οἢ ἀθβίγογοα ὑῃθτ. 

40 Ἠδ σανα 4180 (μοῖν ἱπογθαβα ὑπο [86 ΟΔίΟΥΡΙΠΑΓ, 
Απά {δον Ἰαδουν υπῖο {86 ]οοσιυδί. 

47 Ἠς ἀοβίτογοα {μοῖν νἱποα τ ἢ ἨΔ]], 
Απά {Π6}} ΒΥΟΔΙΏΟΓΘ ὑσθθθ ὙΠ} ἔγοβί. 

48 Ἠδ γσᾶυθ ὉΡ {μοὶγ οαἰ]6 8180 ἰο {86 Π8]], 
Ἀπά ἰδοῖν ἤοοῖκβ ἰο ποῦ ἐμυμογθο 8. 

49 Ἠο οδβὲ Ὁροπ ὑμοῖὰ {6 ΠΟΓΌΘΠΘΒΒ οὗὨ Ὦ1Β ΔΏΡΘΥ, 
γσδι, δηὰ ἱπαϊριδίίοη, δηα (Τοῦ ]6, 
ἊΝ ΒΟ Πα Ἰηρ 6ΥἹ]] ἼΕῸΣ απποηρ ἴΐδηι. 

δ0 Ηο 846 8 ὙΑΥ͂ ἰ0 ἢἰ5 ΔΏΡΟΣ ; 
Ἧς βρασοὰ ποὶ {πο ῖν 800] ποτα ἀθδίβ, 
Βυΐ γᾶν ὑμοὶγ 16 οὐον ἰο [86 ῬεβΌ 6006 ; 

δ1 Απά βιποίο 41] {π6 ἢγβίθοσῃ ἴῃ ΒΕ γοὶ: 
ΤῈ οἱ οἵ οὗἉ ἐλοὺν βίσοη ρα ἴῃ [86 ΌΤΙ Δ0165 οὗ Ηδῆι! 

δ2 Βυΐ πιδᾶο ἰδ ΟὟ ῬΘΟΡΪ6 ἴο ρὸ ἔοσί Π1πὸ Βῆθβρ, 
Απάὰ συϊαοα ἐῃοπ 1 εἶς ὙΠ ἡμασρ 1Κ 8 ΘΝ 

δ8 Απά τὸ ]οα {μ6ῃ] ΟἹ ΒΑ 6 ]Υ, δο ὑπαὺ {Π6} ἔραγοὰ ποῖ 9 
Βυὲὶ [86 βο8ὶ ΟΥ̓ ΒΟ] ρα {Π6 ΙΓ ΘΏΘΙΩΪΟΒ. 
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δά Απά Βα Ὀτουρῶῦ (Ποιὰ ἴο [86 ὈΟΓΟΘΓ οὗ 8 ΒΒΠΟΙΌΔΙΥ, 
ὐδη ἴο ὑμὶ8 πχουηίδίη, τὐὐύοἦ, 8 τῆς δηα δα ρυγοβαβοα, 

δδ Ηδ οδϑὺ ουὖ 86 Βοδίμϑη δἷ8ο Ὀαΐογο {μ6 πὶ, 
Απά ἀἰϊν!ἀ6α ἰμθι δὴ ἱπμθγιἴϑῃοθ ὉΥ͂ {1Π6, 
Αμπά τπαδάβ {86 ὑσὶ 68 οὗὨ [ϑγϑϑὶ ἰο 4 81}} ἴῃ ὑμοῖν ἰθηΐβ. 

δθ Υοὲ {Π6Υ ἰοιιρίοα δηα ρῥγονοϊα [86 τηοϑὺ μἰρὴ αοά, 
Αμά ἱκορὺ ποὺ δἷβ ὑθβυϊ 168 : 

δ7 Βαυὺ ἰυγηρά Ὀδοῖκς, δῃὰ ἀθδὶ]ῦ ὑπ Δ] 11κὸ ὑμοὶν [ΑΓ ΒΘΙ8: 
ΤΉΘΥ σόα ἰυτηθα 859146 Π||κ6 ἃ ἀθοϑῖ] ὈΟΥ͂. 

δ8 ΕῸΓΣ {6 Υ ῥγογοϊκοά πὶ ἴο δῆροῦ ὙΠῸ {πο ῖγ ΒΙσἢ Ρ]8068, 
Απὰ τπογϑὰ Βἷπὶ ἴο 68] ΟΌΒΥ ΤῈ [Π6ΙΡ στᾶνϑη ᾿πΠλΔ 008. 

δ90 ὝΒοη σά Βοαγά ἐλίβ, 6 τγα8 ὙτΟΙΣ, 
Απα ρΥΘΑΟΥ ΔΌΒΟΓΓΘα ἰβΓΔ6] : 

60 8. ὑμαὺ δ ἴοσβοοϊς (86 ἱδθϑσγῃδοὶο οὗ ΒἘ]ΟΣ, 
Το ἰοηΐ τολίος, ἢΘ6 Ὀ]ΔοΘα Διο ηρ᾽ ΤΏ6ἢ ; 

61 Απὰ ἀεοἰϊνγογοα ἢ18 βίγθηρσίῃ ἰπῦο ΘΒΡΟ ΠΥ, 
Αμπὰ 818 »ΊΟΣΥ ἰμΐο ὑΠ6 ΘΙ ΥΒ Βδῃά. 

62 ΗἊς 
Απά νψἃ8 στο τ] 18 ἸΠΠοΥ ἴδῃ 06. 

608 ΤΒ6 ἤτγο οοηϑυπιοα {μοῖγ γουηρ τΏ6ῃ; 

γὸ ᾿͵8 ΡΘΟΡΪΘ ΟΥ̓́Θ 8180 αηΐο {πο βποσάᾶ ; 

Απὰ {86} τη8᾽ 668 ὙΟ͵6 ποῦ ΕἸΤΈ ἴο ΠΙΔΥΤΙΔΡΘ. 
θ4 Τ]1οΙΡ ῥυὶθβίβ [611] ὈΥ͂ (ἢ 6, ΒΜΥΟΓ 

Απὰ {ποῖὶν πιάονβ 846 πο ἰδιηδηἰδίϊοη. 

θδ ΤΏοη ἰδ ΘῈ ΔΑ ΚΟα 88 ομ6 ουΐ οἵ 8166}, 
«Απά ᾿ἴϊκο ἃ ταὶ τηδὴ ὑμδὺ βμῃουύεί ἢ ΕΥ̓͂ Γοδβοὴ οὗ Μ|Π6. 

66 Απαὰ ἢδ βιμηοΐθ δ18 ϑῃθιαΐθϑ ἴῃ [86 ΒΙΠΟΘΥ ΡδΙ : 
Ηὸ ρυΐ ἰδΒοῆὶ ἴο 8 Ρογρϑίι8] ΣΘΡΥΌΘΟἢ. 

67 Μογθϑονοῦ 6 το ιβοα ἐῃ6 ἰᾳθθγηδ0]6 οὗ ΦόΒΟΡΆ, 
Απά οἤοβ6 πού {86 ἰγῦ6 οὗ ΕΡΕΤΑΙτΩ : 

θ8 Βυΐ οἴοβο ἴπ6 ἐγῖρα οὗ Φυάδῃ, 
ΤὮΘ τουῃὐ Ζίοη ἡ ἰσοἢ 6 Ἰογοα, 

69 Απὰ Πο θυ1]Ὁ ἷβ βαῃοίυευ 11|κ6 ΒΊρὮ ραΐαοοϑ, 
ΤΆκ6 [Π6 δαυι 16 μ6 ἢ8.ἢ οβίδ Ὁ Βῃ6α ΤΌΓΣΟΥΘΣ, 

70 Ηδ οἴοϑο Πϑαυ α αἶϑὸ 818 βοσυδηΐ, 
Απὰ ἰοοῖκ πἰπι ἴγουα ἰδ ΒῃΘΟΡΙΟΪαΒ : 

71 τοι [Ὁ]ονῖπρ ὑμ6 οὐγοθ σγοδῦ πὶ ἢ γουηρ Βα Ὀτουρὺ ἷπὶ 
Τὸ ἰδ6α 74600 [ιἷ8. ῬΘΟΡΙΘ, 
Απα ἴϑγβ6] ὶβ 1} μου 8066. 

72 80 δο ἔβα ἰπθῶι δοοογαϊηρ ἰο {Π6 ᾿πὐορτ Υ οὗ μ18 ποτὶ; 
ἈΑπὰ ρυϊαοα ὑμοπὶ ὈΥ͂ [86 5.11} 0.685 οὗὨ κἷ8β ἤδηαβ, 

ἘΧΈΟΈΤΙΟΑΙ, ΑΥ̓Ὸ ΟΕΙΤΊΙΟΑῚΙ,. 

ΟὈΝΊΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΊΟΝ.---Ἴ 9 ΒΌΡΟΣΒΟΣΪΡ- 
ἐΐοπ (ὁοπιρΡ. [πιγοά., ἃ 8, Νο. 8) δπὰ 4150 ἐμ ἰῃ- 
ἰγοἀαοίϊοπ (το τβ. 1-8) σἷνϑ τι ἴο υπάοτγδίδηά (μαὶ 
{89 ἰβίοτΥ οἵ ἀοἀ᾽ 5 ἀφα]ΐη 8 τ ΗἾ8 Ῥβορὶθ τὸ 
ἴο Ὀθ πανγδίϑα ἰπ δρορ  ῃοαπιαῖῖο δίγ]6 ΤῸ 109 ἴῃ - 
βίγαοίίοη δηὰ οαϊβοαίίοη οὗ βυοοοοάΐηρ σοηδγα- 
ιἰοπ8, δηἀ ἐπμδὺ, ΘΒ ροοίδ!γ, ΗἾβ ἡυάρηχοηία, ἱπῆϊοί- 
οἄπροη [δγα6] ἔοτ ἐμ οἷν ἰηρσναι 46 βηἃ απ αὶ τ δα]- 
688, ἃΓΘ [0 ΒΟΥΥ͂Θ88 ἃ ψΑΤΠίηρ ἰο θη). ΤῈ 6 ΒΟΥ ΘΓ 4] 
ΘΣΧΒΠΙΡ]68 οὔ ἰἢ)656, τ ἢ Ἰσ ἢ ΓΘ ρΡΥΘΒοη θα, Βοπηοιϊ τ 65 
ἴῃ ϑρίο βίυ 16, τῦ ἢ ἃ οοτίδίη αἰ ΤΌ δθμ 688, τὸ ἀἰνὶ ἀοὰ 
Ἰηΐο ἔπο ζγοῦρβ. Τ86 ΤΌΣΟΙ (το γ8. 9 ἢ.) γοϊδίθθ 

ὀνϑοΐδ ΜΈ ΪΟὮ ἐγδπδρὶ γοᾶ ἴδον (86 χοάσε ἀατί πᾷ 
[89 τᾶ τοῦ (Βτουρἢ 86 Ἡν ΣΙ ΘΤΉ 685, πὰ σοποϊα 68 
νΊ ἢ 8 ΞΘ ΘΓΑ] γοβοοίΐοη ἀροη ἔμ οῖὰ (Υ6Γ8. 84-89). 
ΤῊῺῸ Ἰδιίοσ Ὀοχίηβ πῖϊη δὴ οσχοϊδιηδίϊοη ΟΥ̓ΟΡ 
89 ἔΓΘΑΌΘΏΟΥ οὗἨὨ 8Γ86}᾽8 ἰγϑηθχγοδδίομδ, διὰ 
ΡΊδοθβ {μ6πὶ ἰὴ ΒΡ οοπίγαϑι ψὶϊὰ Οοα Β δοίβ οἴ 
ἀ ̓ νοῦ π66 ἥγοτα {ποὶν τοβίθποθ ἰπ ΕΥρῖ, 88} 
[88 ΡΘΟΡΪα ποτα ἰϑὰ ᾿ἰκθ8 ἤοοῖκ ὉΥ ΗΒ Θῃ οβθῆ βοῦ- 
γϑηὶ θανὶἁ. [πο ἢ οὗ ἔμδῖὰ (89 τοὐοθοϊϊ ου οὗ (6 
ἐγῖδο οὗ ΕΡΏταῖπι 18 Ὀγου αὶ βιγοη ἾΥ οὐἱ ἰπ δοη- 
ἰγαϑδί ν τ ἢ (9 οσἰοῖΐοα οὗὨ ἰδὲ οὗἩ 7 υἀ δῖ, πὰ {ἢ Γ6- 
ἸηοΥ̓ αἱ οὗ [86 βαποί ΥΥ ἔγοπι ΒΊΟΝ ἰο Ζίοη. Υ᾽ο 
οδηποῖ, ΒοοΥΟν, ἰπίον δηγιπίηρς ὕγοτα (μι ἷ8. ἰπ. 
ἴανοσ οὔ ἐμ6 αϑϑυϊηρίίοη ὑπαὶ {π 6 Ῥβλῖτωη ρτοϑαρ- 
Ῥοβεθ ἐμθ 8ο ἴδ οὗ (Β6 Κίῃ φάομμδ, οΥ ἰπὰοοά, ὁ08- 



ῬΒΑΙΜΙΧΧΥΠΙ͂, 4809 

ἐδὶπ8 μοϑὶΐϊο 8]]υϑίοηθ ἰο ἐΠ0 ϑαπιαγίίδη8, δπὰ 
ἰδαι ἴι 15 ἱμβογοίοτο ἰο Ὁθ ἀδίϑα 85 ἰδίθ 848 ροβϑϑὶ- 
016. Βοτ δ9 ἀϊδοοτὰ Ὀοίνγνθου ΕΡρ(ταΐτὰ δηὰ Ψυ- 
ἀδὰ 8 ποῖ οἱάοτ ἰἤδη {8μ6 Βοραγϑδίΐοη, δηὰ {6 γ6 
15 8ὸ 1ἰ{{|6 ἰο Ὀ6 ἀοιοτγαιϊποα ἔσοιῃ Βοϑίΐ]θ βἰἀ6- 
ξἰλυοεδ, ἰμδὶ ΒΡΏΓΑαΙ πλΒ δὶ 8 γδίμονῦ ἴὁὸ ὈΘ Γο- 
κετάεἀ 848 γοργοβϑῃιρ ἰδ δὶ οὗ (Β9 νγβοΐθ ΡθορΪὶθ. 
Το κο Ὀδοῖκ ἴἰο {Π9 {ἶτπι9 οὗ θενὰ (Μυπίίηρ6) διὰ 
ἰο δϑογίδθ 1:86 οοτηροδίιίοη ἰο ἴ6 οσοἰοὈγαί θα 
Αβδρῖν, 18 ἱπροϑδὶ Ὁ]90 ΟἿΪῪ ΤΣ ἰμοβθα ἯὯο δδϑί ῃ 
(89 Ρεπίαίθυσ ἴο 8 ἰδίϑὺ δρο, ον {86 Ἰδίίον, ννἱἢ 
ἰδ ἐχεορίϊου οὗἉ [Κονίτίουδ, 18 πιϑάθ 080 οὗἁ ἱπ δὶ] 
Ρδγίϑ οὔ ("9 Ῥβϑαίῃθ. ἴο ὁδῃ οοτγίδὶ ΠΙγῪ δόμοι 8 
ποιδίης ἔγοτα ἰμ6 οἰγοαιδίδησθ ὑπαὶ [86 Ῥϑβαϊπι 
οἴοβοβ τὶ 19 Ἰοδάϊπρᾳ οὗ [09 ρϑορὶθ ὈΥ θαυΐα, 
ἴοτ ("6 ργοσδάϊῃρ ομ9 σοῃ 010 465 ἡ ἃ ΓΘίοΓΘΏΟΘ 
(ο {6 Ἰοδάϊης οὗ Μοβοβ δηὰ Αδγοῆ. Βαὶ 86 
ορίεἰοα ἰ8 ᾽υδὲ 845 υπίθη Δ 16 ἐμαὶ δυσὶ οὐθηίϑ 
πΈΓΟ ποὶ γθοοζηΐξοα 88 ταν κῃ ργθδὺ ΘΡΟΟΔ 5 υη- 
ΕἸ Ιοης δῖον (Ὁ δἰνίη). Τὴ οχρυθββίοπβ ἐῃ ΥΘΥ. 
69 ποοὰ ποὶ ὉΘ τοΐογγϑὰ ἰο (89 ἸΟΙΥ τηδρηΐβοθποθ 
οὗ ϑοϊοπιομ᾿ 5 ἐθρ]6, τοι 1088 ἰ0 8 ἰδίϑσ (ἰπη6. 
ΤῊΣ Πἰο τα] δαγθοιιθπί οὔ γον. 64 τ ῖ(ἢ Φοῦ χχυὶϊ. 
16, αὐϊης ἰο πιοατηΐηρ [0Σ (80 ἀθ84, θη. χχΙὶὶ. 
2, ἀοοϊά65. ἴῃ σΖΘΏΘΓΔΙ ποι ΐηρ, δα πιδῖςοϑ 88 11116 
δεδϊηδὶ [Π6 ὈΥΪΟΥΪΥ οὗ τον. 41 δ8 ἰμ6 Ὀἱγνὶπθ {11}6 
“Ἡοὶγ Οηο οἵ [ϑ:γ89],᾽" δο Τγεαυθῃηὶ ἴῃ ἰβαϊδ ἢ ἀ068 
ὕοιρατθ Οδϑρατὶ, Ζειδολγύ! κὶρ ἰδ. Κίγολε ὑπὰ 

ἰς, 1844, Νο. 8). Ὅθ δρρ]]οαἰοη οἴ γϑγ. 
2 1οὸ ΟἸ τὶ δι᾿ 8 πιϑῆηον οἴ ἰοδοβίηρ, Μαίιἢ. χὶϊ!, 86, 
πἰϊοὶι ἀ095 ποί, δὶ ΒΥ σϑαΐθ, Ῥγοῦθ μα αοα ΟΥ 
Ομ νῖδὶ ϑρθδῖκβ ἴῃ [8.6 ρϑσβοη οὔ (116 Ῥβδὶπιϊδί (ϑι1οσ 
δεν (Π6 δηοϊθηίδ), δῷτθο8 Ἧ6]1, οὐ [86 ΟἾΒΘΡ 
δβληὰ, νι 89 οἰγουτηδίϑηοθ ὑπαὶ ΑΒΔΡᾺ 15 ἰθγ πιο 
δἰτοδν ἰπ (86 ΟἹά Ἰοϑίδιηοοΐ (ἢ 9 δεεν (2 ΘΟ τοι. 
χχὶχ, 0). Νοΐίμον ἰδ (μΐ8, Ἰηάοοα, ἀθοϊδβὶγο ; 
ἴον (0 παῃθ Αϑαρὶι ἀο68 ποί ὁοὐσον ἰῃ Μαεαιίῃον, 
[δὲ οἰϊαϊίίοι ὈΘἱΠΩ ΟἿΪΥ τηϑάθ 88 (ὴ9 οσὰβ οὗ 8 
Ῥτορδ οι ζοπογα}γ, οὐ τ ἱοῖ δοοουηΐ δο Μ88. 
ψὶ ἢ (6 ΟἸοιαΘη 9 Ηοα] 68 δϑοῦῖθο (μ18 Ρ885- 
δδξε ἰο ἰβαϊδ!ὄ. [|ἢ 8]1 ροΐῃβ  μ 6 γ0 18 ἤΘΣῸ νδηῖ- 
ἱπᾷ οοτγίδίπ ἰδίοτ αὶ σγουπὰ. Ἐνϑῃ ἰδ βίσοῆς- 
δδὶ διχυιιθηί δρδὶηδὶ 80 ΘΑΤῚῪ 8 οομῃροδιιΐοῃ, ἐμαὶ 
8}} οὗ (Π6 ἰδιοτὶ 641 ᾿ἰλογαίαγο τ δῖοι 85 τχὶ 00 
ἴον ῥγδοίΐο8] οῃ ἀ8, νγϑβ 8δ)ὴ οἤβρυίηρ οὗ ᾿ἰδίϑνν το- 
δοοίίοη πῃ {86 πίονι αηδὶθ ἰἰπιθ8 ἰὼ το (ἢ 6 
ἀεδιγυοσίΐου οὗ [89 ἰκΐη κἀοτ νγγϑ8 οἱἵμον (τοδί θηϑὰ 
ὁΥ Δοσοι 86 (Ηυρ[ε]4}, 18 ποῖ δΔΙιοροίμον ἰη- 
οοπἰεδίδ οἷο, ἴον (ἢ 8 νυ 016 ὉΪ01104] δΘοποορίϊοι οἵ 
ΒΙΒΊΟΥΥ ἰ8 ποὺ ΠΙΘΓΘΙΥ τοὶ κίουβ, δηὰ ὑπ ογθογΘ 
Ῥγδοίίοαὶ, Ὀαὶ 8 πηουϊἀ θὰ ἴῃ [89 βρίγὶὺ οὗ πο Τ86- 
ΘΕΙΆΟΥ δηά 118 ΝΜ ϑϑ᾽ 8ηῖο αϑροού. [ΤῸ Ὠγροίμο- 
ἰδ οὔ ἴμ 6 δοτη ροδβίϊϊοπ ἴπ 86 ἰΐτιθ οὗ αν ἃ δηὰ 
ὈΥ ΑΒδρἢ “189 δθο0τ,᾽" 18 ἀοίεπἀοα Ὁ Ἠοηρδίθη- 
δεῖζ. Ηθ ἴθ [0] ονγοὰ ὉῚ ΑἸοχαπᾶθς δῃηὰ τηοδὲ 
ΘΟ δ ὨΔίΟγ8. ῬΘΓΟΤΏΘ ἰΏΟ] 68 ἰο [86 Βαρρο- 
δΝιΐοη οὗ 6 Ἰδαῖον οτἰχίη οὐ δοοουπὶ οὗ ἔμϑ ἰγὶ- 
ὑπρθδηΐ ἰοη6 Θηρἱογοὰ ἴῃ ἰδ σδοποϊαβίοη, τὴ ΒΘΏ 
ἐρεδκίης οἵ Βρδτδῖαι. ΑἹ] ιμ8ὲ οδὰ Ὧο Βαϊὰ ἱβ 
(ει [8ὸ »γοδαδιϊιϊο5 ἃτθ ὙΘΥῪ ΒιΓΟΙ Ωγ ἰῃ [ΔΥΟΣ 
ο[ 186 νον ΚΘΏΘΓΘΙΥ πιαϊπίδὶποθά. Ὅμὸ βυ7)θοὶ 
δ οἵ ποτ ἐδ ογάἱπαΎῪ ἰπίογοϑὶ 88 δὴ δικυταθηὶ 
[ον ἰδὲ σοπαϊ θη 6885 οὗ 86 ΡῬοπίδίθυ οι 18 ἀἰτοοί 
δοάυςϊ]ς ὕγοπη {πΐ8 ΒΥροιμοδίθ, 17 νγ08}} οϑίδ- 
διε. -- -ΤΉ ΓΘ ἴβ ῬΓΟΡΟΥΪΥ Ὧ0 Βίγορὲσδὶ αἰ νἱβίοα 
88 δη 19 (ἢ: 6 ΒΘ Ϊ- ΠΑΤΤΑ γ βίγ16 δἀορίοἀ.--.Ε.Μ.} 
[ἰὰ νὸν. 1 16 τοτὰ ἰγαηβ᾽αἰθαὰ Ἰδὺν ἰπ οὰν γ6Γ- 
δου δου ἃ ἤν (8 οτἰ χίμδὶ τηϑδηΐϊηρκ, ἰμβίσυο- 
ἰἰοη. ἴῃ νοῦ. 8 ἱπβίθϑὰ οὔ: βίυθοτη, Ββμου]ὰ ὃ6: 
[1 }]1688 οΣ ἀϊ8] ον ].---ὐ. ΡΒ. Μ.] 

γεν. 9. 80 δο;δ οὗ ΕἘΡὮσχαΣΠ.---Τ 6 τ ΒοΪθ 
οὗ (]8 γσϑγθθ ἢ88 βοπιθι ἷπᾳ βίγβηχο ἴῃ 18 60ῃ- 
προοϊΐοη. Τ}6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ νουϊὰ ᾿οΔὰ οη68 ἴο υ}- 
ἀοτβίδηὰ δὴ δοίυα] δία, Ῥϑσθδρθ δὴ βοὶ οἵ 
ἰΥΟΘΟΒΘΡΥ͂ ἴῃ Ὀδί.16. ϑοπηθ ἱμβογθίοσο σοῖον (8 
(οοαιρΡ. ϑοθ ΌΣΓΟΣ ἰπ Οὐπιπιεηί. ἰλεοὶ. οἄ. γεϊδω- 

'δέη, 1. 16 4.) ἰο 89 ἀοῖραὶ ὑπο ΨΦογοῦοδηι (2 
Ομ ρου. σὶλ) Βα ἐπϊΒ 8 υηϑυϊία Ὁ]0 Ὀδαδιιδο 
{π|6710Ὸ ἰὰ ἰ8 ἃ ἀεεαί, τυ 16 ΠΟΓΘ ἰξ 158 8 ογίπιο (δὶ ἰ5 
ἀοβογί θα, Οἰμογθ υπάογϑίδπα βορθ ἢϊχηὶ οὔ 
Ἐργαῖπι (0 Ὀθ ΒετΘ δααισοὰ δ δὴ εἐχαπιρίε οὔ 
ἀοἴξοιίίοπ. Βυΐ [80 Βυρρί γίηρ, οὗ 186 ρϑγι 619 
“. 88 ᾽᾿ οἴ δοπιραγίβοῃ Ὀθίοσο 10} ϑοῃίθμσθ (κυ ΒοΥ, 
(οἷον, δῃὰ οἱ θγ8) 8 ᾿ἰηρυΐβι 68} ἱπιροβϑὶ ὉΪ8. 
ΤῊδ βϑηίθῃσα οου]ὰ, ἰορὶοθ!γ, Ὀ6 Ὀοίίον δοπι- 
Ρἰοἰϑὰ ἰδ: ΕΡΒ γαῖ πε Β 8008 (610 11Κ6) ΔΓΘΉΘΥΘ 
Ἀττηθὰ Μ]|1} ὈΟΎΒ, ἯΒΟ ἰυτηθὰ Ὁδοκ (  ῃοπιδ, 
Κυδβίοσ, ΟἾδῃ., 9 ἤ οἰ.9). ἯὯ 6 πουϊὰ ἰμΒϑ Βανθ 
δ ἤχυγαίίνο ἀοβί κπδίϊοη οὗ ἀοβογίϊοη δηὰ ὑῃτο- 
ἸἰδὈΪΘ 6885 1κὸ {86 ἀφδοοὶ(ι} ον ἰὴ τοῦ. δ7, Βιὶ 
ΘΥ̓ΘΏ 80 ἴποχ6 18 δ]. {86 ποοᾶ οὐ ἰὴ ρασγίΐοἷθ οὗ 
ΘΟ ΡΑΓΊΒο δηὰ ἐπ οη οὗὨ (86 σοϊδίΐνο. Απὰ πῇῖϊῃ 
Ὑδ8ῖ αὐϑηί 18 ἰῃς ἀοἴεοοιί, οἢ ἴο Ὁ σοῃποοίοα ἢ 18 1ὲ 
ὑπδὺ οὗ {0 ἰδ ἰγῖθ68 (ἢ Τ οἰἰθ δἃπὰ οἱ Β6Γ8) ἡ ΒΘ ἢ 
{Π6Υ δορδγαίοὰ ἴγοῃῃ Φυἀ8}} ΤῊΐΪθ ᾽θ ἀπ ΘΏΔΌ]9, 
Ὀθοδῦ8θ ἰΐ 18 {ῃ:0 818 οὗ (8 ῬΘΟΡΪῈ αραΐϊηδιὶ Θοἀ 
ἴη (ἰπη68 Ὀθίοτθ αν ἐμαὶ διὸ βροΐϊκθρῃἨ οἵ. [ἷροὶ 
(818 Ὀ6 δαχηϊ 6, δηὰ [86 δρυγαιϊνθηθαβ οὗ (89 
ΘΧΡΣΘΒΒΊοΙ τοὶδιΐηρ ἰο (80 ἰυγΐης Ὀδοὶς οὗ {8050 
διιηθὰ τῦῖϊ ὈΟῪΒ Ὀ6 5ι}}} τηδϊηἰαηοὰ. ΤΒΘη (ἢ 9 
{πουρλὶ 18 οἰοασ, (πδὲ {89 ἘΡΕΓΑΙ τ ΐ 68, 1 δρ᾽ἐθ οὗ 
{πο ῖγ ΒΌΡΡΙΥ οὗ ΔΓ, δῃαὰ οἰοί ΠΟΥ ἱπ {πον τι86, 
ΡῬτοτϑα {μϑῦβ6]γεβ γοογοϑηῦ δπἃ σονδγα)ν ἰη ἀ6- 
ἔοπαϊης δηὰ Ἰοδάϊηρς (μ9 οδ180 οὗἩ αοἀ (Ὀ6}11286})}. 
Βυὶ ΒΟῪ Θοπη68 ἰμ90 ῬΑ] πιϊδὺ ἰ0 το οι ΕΡΉΣ αὶ τὰ 
ἴῃ {18 ρἶδοθ, ὮΘΓΘ 86 888 Ὀ6 6 Βρϑαϊκίης οὗ (86 
ἀ)πίϑ [Ὁ] 688 οὗ {Π6 7χαίλετε 3 18 ἘΡΒ χαίτη νἱονν 
88 ΓΟΡΓΟΒΟΩ Ϊ ἰΠ6 8016 ῬΘΟΡ]Θ, ΡΟΓΔΡΒ ΟὉ 
δοοοιιηΐ οὗὨ {Π6], Ῥγθαἀοϊωϊπδησο ἰῃ ἴδ6 ἰἸπ|6 οὗὮ 
189 Φυᾶρεβ (ΗΠ δθηρδί.)} ΟΥ οἢ δβοοομηὶ οὗἩὨ ἐδ9 
ΡΓΟΒαμ ρου τὶ 1}  ΒΊΟῚ ΕΡΕΓΘΙα 88 ὑρχδϊ θὰ, 
Φυάρμοθβ Υἱῖδ. 12 [χὶϊ, 8 3-ἶἬ. Εν, Μ. (Θεἰοτ) 
ΤῊΪδ8 '8 ΡΟΒβ᾽ Ὁ]6 ποῖ ποΣ δοοογάϊΐης [0 [86 τογὰβ 
ΘΙ ΡΙογοα ΠΟΥ δοοογάϊης ἰο ἴμς [δοῖβ. ΕῸΓΡ (ἢ 6 
τοὐοοαίίοη οὗ ΕΡὨΓΣΑὶπι δηὰ ἰπ6 ομοὶσθ οὗἩ Φυάδῃ 
ἔοτι 80 ““{η6 σϑγα 8] Ροΐηὶ ἰοννατὰθ τ εἰς (89 
γ Π016 ἰδϑίοτ! 68] σοί γοβροοί ἰδ ἀἰγοοί οα," ἢ γον. 67 ἢ. 
ΠῚ ννθ 8716 ποῖ, ἰβοσοίοσε, ἰο χσοραγὰ 686 νοσὰβ 
δὰ {π080 (πὲ 10] ον 88 ἃ Ἰδαίοσ ἰῃηβοσίΐου (Ηρ. 
[ε]ὰ, ΗἰιΣῖ,), τον 8 ΒΟΙΩΘΉ αὶ ΔΙΌΪΓΔΓΥ, 
{86 ἢ γὙΘθ δᾶ ΟὨΪΥ ἰο Βοϊὰ 1860 ορίπίου ἰδὲ (ἢ 6 
ΥΘΟΥΒΘ ΘΟΠΙΔΙΏΝ 8 ῬΓΏΡΤΩΒΙΪΟ ῬΤΟΡΟΣΔΙΪΟΩ [ῸΓ {116 
τοὐθοίΐϊοη οὗ ϑΒ.1]0} δηὰ ἘΡΒσδίτω 88 τυϑηϊϊοηοα 
Ἰδίον (. Ὁ. Μίοδβδο]18) δῃὰ αἵ (ἢ: βδϑῖωὼθ (π6 ἰὸ 
ὍθΔΡ ἴῃ σοϊηὰ ΒΟΥ τη 86 ΑΒΔΡὮ- ῬΕΔΙΙΏΒ δ 9 
ἰο ἀο π|ῖϊ [η6 ἰγἱδο8 οὗ (86 ΒΟη8 οὗὨ ΦοΒΟΡΒ. 

γον. 12. Ζοδῃ. ᾿Αποϊθηϊ ἘσΥΡρ δ Ζαηπε, ςα]]οα 
ὉΥ (6 Θτεοῖκϑ 7σηὲδ, ὁ (Π6 οδδί δῦ βοσο οὗ (89 
δ οὗ ἴμ6 ΝῚ]6 δου δ γὰβ ἡλτιο,ἃ ΥΟΥῪ δησὶ οὶ 
(ΝΌπι. χὶϊ!. 28) τοβίἀθηοθ οὔτε ῬΏΔσΘΟΒΒ. 1ἰ 
ἰθ οἴθηῃ τηρηϊϊοποὰ ὈΥ ἰδ6 Ῥγορθοὶβ ἰῃ {86 Ἰδοῦ 
οσοαϑίοηδ οὗ σοηἰδοὶ τὶϊὰ Εσγρί, ποῖ Ἰπο 6 Ὁθ- 
880 ἰΐ νγὰ5 (86 πιοϑί δδϑίου)υ ρογίΐου οἵ (δαὶ 
ΘΟΙΠέΣΥ͂, δά {πὶ νον Δ παδγϑβὶ ἰὸ (86 Ηδε- 
Ὀγοννδ, ([8. χὶσχ. 11, 18; χχχ. 4; Εσοκ. χχχ. 14), 
αὶ Ὀδσαυδο ἰξ οαὰθ αἰγθοι)Υ ἰηἴο Υἱοῦν δ8. (89 
τοδίάθποθ οὔ ῬηδσδΟδ Ὀοΐοσο ππϊοὴ Μοὸοβο8 
ΜΙΟΌΡΒΙ δα πιϊγδοϊθβ. Βτγυκθοι (ΑῸπ8 ἀθτ Οτϊοπὶ 
ἰϊ, 4δ), 88 πο ἀοιδὲ ἐμαὶ Μοβεοβ αἀϊγοοϊθὰ δἷθ 
εΕἴδῆοο δἱ {πὸ ὁ0010888] εἰ(ἰἰπῳ-ϑίϑδίῃ ς οὗὁἨ Βδιηθ808 
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11. ον ἴη ὑ86 ΡΣΠ]αγ-οουτὶ οὗ (6 οΟγ 4] Μυδουτα 
ἴῃ Βουϊϊη, τ ] ἢ ττἃ8 ΘΟ βθογαί οα (0 [η9 Βα6]-ἰθπὶ- 
Ῥὶδ δἱ ΤᾺπ|8 αϊϑν (89 ὀχρυϊβίου οὔ ἐμ Ἡ γ]8οβ- 
Υ̓ΠΑΒΙΥ αηὰ ΜᾺ8 δεῖ ρ Ὀδίοτο 1.186 Θηίγϑῃοθ. 
Εδεῖ8 (Βσνρίεη ὑπὰ αἷς Βῶσλεν Δοδεδ 1. 214) βΒαγ8: 
“7ῃ δηοίϊθηὶ ἐΐπιθ8 {818 ΘΟΌΠΙΓΥ, οἱοαγοὰ ὈΥ 188 
Ῥμοηϊοΐαηδβ, (ἢ 6 Ὀσϑὶ δργου ατὶϑίβ οὗὨἩ 86 που], 
γε χαιθὰ ὈΥ (86 Εἰαγρίΐδπδ, {6 πιοβὶ 8.11] οὗ 
811 σ88}- ΤΠ]  Κογ8, 8 (86 ΘΎΒΏΔΥΥ Οὗ Βα] {80 
ψονϊά, δηὰ οΥ98 τη Ὁ 86 ΑΥ̓ΔΌΒ, 8 ροϊάθη τη68- 
ἀον ἰπίογβρογθοὰ σῖτ Ὑἱ Πρ 68 δηά οογογϑὰ πεῖ} 
Ὀτοδὰ βοϊὰκ οὗἨἩ οογῃ.᾽" [ΙἘΝ 15. γοῖ, ἴον ὑμὸ (ἰπι6, 

υποοτίαϊη, απο (μ0 ΗΘΌΤονν ΔρΡδὶ]αἰΐοι οὗἁ 
Ἐσγρὶ (Μίσυδίπι) 18 ἀοῦῖνοα, τ βοίμοῦ 1ΐ ΘΟΠῚΘ8 
ἴτοιῃ δὴ Εἰσγρίίΐδη τοοῖ, (Βοὶαΐθοι), ϑέίέσμησοδο- 
γίολίς ἀογ διεπεν ἀχαὰ. 1889, Ρ. 8109), οΥ 88 8 
Βηοι 6 οτἰαίη (ΕὈοτβ, Ρ. 7] 8.). Τμὸ ΝΙ]Ὸ 
γΔ 116. {56} (Ὀουρσὰ ποὺ 118 ἱπμα ἰἐδη8) 18 σδ] ]οα 
ου Ἐργριΐδα τοοπαπιθηΐβ, ολαπιξερίδοικ. Τ 8 
Τοΐογβ ἰο ἴδ οοἷοῦ οὗἩ ἰμ6 ρῥ]ουρῃοὰ Ἰαπὰ. Εον 
186 88π1|0 Γοδβοὴ ϑ'γτία, Ρμορηϊοίὶδ, δπὰ Ῥαϊϑβίϊηθ 

δτο 6816 ἴῃ (86 ΒἰοτορΊ Υρἶο8 ἐέογεσεγοὰ (ΕΌΘΓΒ, 
. δὅ ἢ). 

᾿ ΟΣ ἤ. Ἰζαμηα ἴ8 'π ῬΒ. ον. 40 δἴϊον Εχ. χυΐ, 
4 ο611]οἀ "“Ὀγοδὰ ᾿᾿Β6ΓΘ “σοΥη ἢ ΟὔΒοΘΥΘΗ: [86] αὐ 6 Γ 
ΒΟΒΓΟΘῚΥ πὶ πουΐ δἰ] αδϑίου ἰο 18 ἔογτα, δπὰ ““ Ὀγοδὰ 
οὗ ἰδμο βίγοηρ," ἴον σι ϊοῖ ἐμ0 δποῖθηΐ ὙοΥβΊ 008 
Ρυὶ ἀἰγοοῦΥ “δ ροῖβ᾽ ὈΓΟΔΑ,᾽ 258 ἴῃ βάθος οὗ 
ϑοϊοπιοη χῦΐ. 20. Τΐα ἀοο08 ποὺ τϑϑῃ ἐμδὺ ἱἱ ἷ5 
{86 οοά οὗ (9 δηγρο}8. ΟΥΎ Ῥγορδγοὰ ὮΥΓ δῃροὶβ 
(ϑεῖον. δον ἐμ οἱὰ ὀχροβίίογβ) Ὀαὶ ὑμδὶ 6 ἀο- 
Β06Π48 ἔγοπιὶ ἔϑαύθῃ (Ομ α]ά.}, {89 δϑοἀθ οἴ (86 
δῆᾳ61ῖ8. Τὴ δῃρ6}8 δτὸ σ᾽], 88 ἴῃ 8. οἱἱἱ. 20, 
(86 δίγοῃρ δποῦοοβ. Τη]6Β οχρίδηδίϊοῃ 5 ἰὸ Ὀ6 
Ρτοΐεγγοα ἰο 86 οἶμον: Ὀτοδὰ οὗ (86 στϑϑί, (89 
ΒΟΌΪ65 (ΒΟΠ ΠΌτΤον, Βοβοαμ 6 }16 Γ᾽, θ9 οἰϊο, 66- 
Βθηΐι83). ΤῈ Β6}80 οὗἉ ἐὐόγῳ ὁπ6 18 τϑοοϊετηθηἀοα 

ἴον νη Ὁγ Εχ. χυὶ. 16 8, Βυΐ οπ δοοουπηΐ οἵ 
{86 σοπἰτηδὲ ἰπΐθ τοτὰ ΙὩΔΥ͂ 8180 τηθδῃ: απ 
(σβμαϊ]ά., θο)ἔσβοὶι, Ηἰ σὶ ᾳ). : 

γοτβ. 88,41. Διη ἃ Βο, 11} οὗ οοτῃρεαβϑίοιυ. 
ΤῊΪΐΪθ5 γοῦβϑο, δῃὰ Ὀοίοσο ἱἰ, θϑαὶ, χχυ δ. δ8, δ9; 
Χχῖχ. 8, σογοὸ τγοοϊ θὰ πθη ὑμθγ6 σγοσθ Ὀοὶηρ 
δαιηίηϊδίογοα ἰο οΥἱ πλῖ}8}5 (8.6 ΓΟΥΑΥ͂ ΒίσΙρΡ6 8 Βα ύθ 
ὁπ6 ψ δῖοι Ρϑυὶ δοσογάϊης ἰο 2 Ὅον. χὶ. 24 μεὰ 
τοοοὶνοα ἤγο {π|68 (Π 6] ἐΣ868). Αοοοτγάϊηρ ἰο ἴ189 
ΒαθὈϊηἶοαὶ πυπιοταίξου (8 γ ΓΒῸ 18 (86 τ 4410 
οὔ {μ6 6896 εἰσ οὗ {ὸ Ρβδὶίον, δηὰ τϑῦ. 86 ἐμ9 
ταὶ 19 ομο οὗ ἱἰί8 2627 γϑσ868 (οοπῖρ. Βαυχίοτέ, 
Τέδεγίαας 1620, ». 138). [8γ. 41. ῬΟΓΟΥΠΟ: 
ΠΤ; “80 ΗἿΡὨΪ] οσσυγβ ἀραὶ ἱπ Ἐς. ἰχ, 4, ἴῃ 
{8.8 56η86 οὗ ρυζίϊης 6 πιδτκ οα ({Π6 Τοτοιιθδά). 
8ο ἰξ νγᾶϑ ἰδ ίκοὴ ὉΥ ("9 ΟΠ]. Βδῦϑ, διὰ (818 Β88 
Ὀθοι οχρ]αἰμοά ἰπ ὑνο τΑΥ8 (1) ΤΈΘΥ Ραὶ 1ἰπιϊ 8 
τη  ΥἾ5) (0 {6 ροτγον οὗ 604, οΥ (2) 88 Ηοῃκϑί., 
6]. δηὰ οἰβοῦβ, {8007 Ὀγαπάθὰ σι ΓΘΡΓΟδΟΙ.. 

Βυὲ ἰε 18 Ὀρίίον ἰο σοππῃθοὶ ἰὲ τὰ ἐδθ ϑγτίδο, 
τοϑδηϊης: “Ῥαηϊξίπί, ἐπὶ ἀοίιμ!.᾽ Ῥοτοπηθ, ἱμ6Γ0- 
ἔοτα, ἰγϑπβ]αῖθβ “Ἅ ἐγου 16." 8.0 Ὧν. Μο)]] ἐπ δὲ 
ἰγδῃβ᾽ιΐοη, “ τί ονϑὰ."--ὦ. Ε. Μ.]. 

γον. 41. Ψίπθε.---ἰ 18. 811 τουιαυκοὰ δ᾽ίο- 
ἄοίμοῦ ΘΥΥΟΠΘΟΟΒΙΥ ὈΥ ΤΩΒΗΥ ΘΧΡΟΒΙΛΟΥΒ (ὈὉΥ 
Ἠαυρέοϊὰ δηπὰ Ηἰἰεὶς 1451) ὑμδὺ (86 νἱπϑ 18 πϑιρλϑὰ 
Ὀθοΐογο οὐμβοῦ παίυταϊ Ῥγοάυοιίοηϑ, δοοοταΐηρς ἴἰο 
8, Οδη δῆ ἶδὴῃ ὅπ ποὶ δὴ Ἐρυρίΐϊδη ροϊηΐ οἵ 
υἱὸν. [{16 οὐϑὰ βαϊὰ ἰδμαὶ Ερσγρὺ μβδὰ δαὶ 1116 
υἱπο- οαἸ γ0--δίηῆοθ ΠῸΠΘ6 ὙΟΥΘ Ὀοτἰ 64 ἰο 
ἀν ηἰ τῖὶπο (θ)6 Ὑ οἰΐ6). [Ι{ 18 7. δὺ ἴῃ Εἰχγρὺ {πα 
νΐηο δἰδπάδβ ἰῃ 9 τὶ γϑηὶς οὗ ὑπὸ ἸαΌΟΥΒ Ργ0- 

ΤῊΞ ΤΗΙΒῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙ,ΜΒ. 
“-ὖῷ 

βοηἰοα ἰο ὑῃς αἰνὶηἶν (ΕΌΘΓΒ, Ρ. 838). Απὰ 
ἴΒογὸ 8 ἃ ἀἰβιϊποιίΐοη τολὰθ Ὀοίπϑθη ὑπὸ ἀἰδογοην 
δογίβ, οὔ οίοθ δηὰ σοτητηοι, τοὰ δηὰ Ἡδὶΐθ, ἀοτο8- 
ι(ἷἰσ δηὰ ἱπιρογίθα. ΤΤδὸ ἰδαι}0}9 ἱπβουὶριοη9 δἱ 
Βοηάογα ΒΟΥ 8180 ἰμϑὲ ἃ ἴοϑίϊνβὶ, ἰὴ 9 “1[0}}- 
ἀν ηἰκίπρ ἴοθαδί," νῶϑ οοϊουγαιθά ἰπ Βοποῦ οἵ 
Ἠδλίδον, (6 ρσοάδάρθβ οὔ Ἰυδκΐ δπὰ 1ουϑ, ἰδ 
“ἐτηδίγοϑβ οὔ ἱπουτγί ον " (Ὀὔπι σπου. βαμιν- 
λυπαᾶθ τοπ επάεγτα πὰ Ζ7ιριροίἐπδολγίϊιεπ, Ῥ. 
291). Τὶ νἰἱηθ πῶὰβ τορατάθὰ δδ 8. ἢ6- 
οοβϑὶϊγ, οὐθὴ οὗ (6 Ἰονοῦ οἴβεβθθ, ΔΡΡΘΆΤΒ 
ἔτου! 8 ποὶθ ψϊοἢ δὴ οἴ οοὉ οὗ Βδηιθθ68 [{. ἴῃ 
(89 ΔΙ͂γ -δϑοοηἃ γον οὗ μὶ8 τοῖίχζη, ϑϑὰθ οὐ (δ 9 
Ὀδοῖκς οὔα ῬΑΡΥγυ9, δηὰ συ ϊοῖ σίτο 5 ἰμ6 διαουσὶ 
οὔ ταϊοηδβ οὗ Ὀγοδά δηὰ πὶπο αἰβισ θα θὰ ὉΥ Βίπι 
ἰο {9 πογκηχθα. (ΕΌΘΓΒ., Ρ. 826). 

γον. 49. Εἶν}} δ. 6]8.---ϑι γι ο}γ: δΔΏ ρ618 οὗ (890 
ΟΥ̓], μαι 15, δ ροὶδ Ὀτὶπρίηρ ταϊϑίοτία πο (})9- 
1580}. Γὐηρο θυ! 64} 1 15 δπι 881 Ὁ}6 [0 ἰγδὴ8- 
Ἰαἰ6: δῆροὶθ οὗὐἠ (86 πν᾽οκοάςεν οἰσοὰ δηκο}8 
ϑορὶ., Τάτρ., Βγπιηδοῖυδ, ΒΑΌΘΐη5 δηὰ τοϑι). 
ΘηΒίΘ ΟΣ οἷίοβ 8 βοῃηίθποο οὗ υἷας. Οὐδ 
ἄς αἀπρσείϊδ Ῥ. 781 1.) ἄδωπι αὐ μωπίεπάον πιαϊοῦ 
οηιῖπεδ πεΐίίγὸ δοηοϑ αησεῖοϑ οἱ αὐ οαϑδίϊσαπαοε ρίοϑ 

υδιγρατα ππαῖΐοϑ. Βαϊ οσοη Πυρίοϊά, γο σοπίοηϑ 
δραϊπδί (ΐθ, 88 Ὀοΐπρ ἴο0 δίγῖοῖ α αἰδιϊποίϊος, 
τοίογσίης ἴἰο δυάκοβ ἰχ. 28; 1 δι. χυύϊ. 14: 1 
Κίηζβ χχὶὶ. 217; 1 σῃγοη. χχὶ. 1; Φοῦ . 7, 
δοκπον)οῦροα πη 8}}Υ ὑπαὶ {ΠῸΥ αν ὑΠμ6 }} Π8Π|6: 
δαά, ἠοὶ ἴτοπι ἐμοῖν αἰβροδβίιϊοηβ, Ὀὰΐ ἔγοαι (μοὶ 
ἰηῆαθηθθ. 70 ἀθδ8ι} οὗἉ {πο ἄγβύ- θοσ νᾶ8 (ΕΣ. 
χὶϊ. 18, 28), οδεοιοὰ Ὀγ 86 ἀεδίγοψεν (ΗΠ 6Ὁ. χὶ. 
28. Τὸ πογὰ ἱῃ αὐυοϑίϊοη ΤηΔΥ ἀσποίθ ἐἢ8 
ΑὩ 6] οὗἩ ΦοΒον δὴ ἰη ΗΪ8 αἰἰγιθαΐο οὗὁ Αὐϑαροῦ 
(2 δδπι. χχὶν. 16), Ὀυΐ πιᾶὺ αἷϑὸ Ὀ6 ἰδίσθῃ 888 
οοἰ]Θοἰΐνο (1 ὅδηι. χὶϊ!. 17). ᾿ 

γοῦβ. 84-6]1. Το 1816 τιοπηϊδβίῃ.--- ΤῊ} 5. ὁχΣ- 
Ῥτγθββίοῃ, ἱπ δοοογάδῃοα τὶν ἰ18 ροβι ἴοπ 88 Ὀδίης 
ἴῃ Δρροβὶἐΐομ, δηὰ δοοογάϊηρ ἰο Εχ. συ. 17, ἰβ ἴὸ 
Ὅο υπαογβίοοά οὗ {89 ΗΟ [πὰ 88 ἃ πιουηίδίη- 
ΟὟδ δουϊγΥ. οί. ἱ. 7, 20; ἰϊ. 28 : [8. χὶ. 9. 
(Αὔθη ἔσγα, Ηἰἰσὶς, Ηαρζο]ά, 6] 2808}, Ὀύὶ 18 
ποὺ ἰο Ὀ6 οχρ δἰ πα 88 ἃ Ῥγορμοῖῖὶς δ᾽] υϑῖοη (0 
Ζίοπ (Ηθηρβὶ). ἴὰ Υοσ. δ9. Ζαγ861 ἱβ ἰο ὃ6 
ἰδίϑῃ 1ἢ {88 ὨΔΥΤΟΤΤΟΥ ΒΘηΒΟΞΞΈ σα. ἘΠ15 15 
Ῥτουϑὰ ὈῪ (86 Ῥδγδ]191181 νυ 8 ἈΪ]ΟἾ, γον. 60, 
δὰ (πὸ σομίγαϑί ἰο ϑὕυσάαΐ, γον. 67 (δοαιρ. 96Γ. 
Υἱὶ. 121.). ΒΒΙ]ΟΙ ττδϑ ἴα {π6 {ἰπὶ0 οὗ ὑμ6 πᾶ 68 
{86 σοί 5ϑδί οὗὕὈἙ (π6 ϑαποίυασυ (9088. χυἱ. 1 δ᾽; 
χχὶ. 2; 1 88πι. 1-ν.) Αἴἴον ἴῃ 9 Ατκ οἵ ἐμ σονο- 
πϑδηΐ δα ζδ᾽] 6 ἱπίο ἐδ. 6 Βαηὰβ οἴ ἰμ6 ΡΣ ϑεΐ 65, 
{89 ἰδ ΌΘΓ 8016 88 πο Ὀγουροῦ ὈΔοῖκ ἰο 8 811]0Ἀ, 
Ὀυϊ ψα8 ἰδίοῃ δἱ ἢσχϑί ἰο ΝΟ (1 ὅδιι. χχὶ. 2); 
δὰ δϊον ὅδ] δὰ ρἱδοοὰ ἱμαΐὶ οἷν υὑπᾶϑν Ὀδὴ 
ἯὯ8 Ὀτουρσιῦ ἰο αἴθοπι (1 Εἴηρδ 1ἰϊ. 4), τὶ] 
{πο δτῖκ δον ἰ18 γϑοϑίογαιϊ ου ἰ0 [8γ80] 88 ἀδροϑβί- 
το ἴῃ Κι δι ᾿θασίαι (1 ϑ6ῖα. υἱἱ. 2). Τδθ δτῖκ 
8. 681104 ἴῃ 1 ϑδπι. ἵν. 21, 88 μοτϑ, 123 [ᾳίοτυ, 
γοΥ. 61, Μ.] 85 (9 ρῖδοθ τβοτο αοα τηβϊ οϑί θὰ 
ΗΪ8 πιδ)θϑδϑὶν δηὰ ρβίοσυ, ΟΡ. Ρβ. οχχχὶϊ. 8. 

γογβ. 66. Ῥμδὶ δμουϊοὶ ὍΥ͂ τϑϑβοῦ οὗ 
ἷἱηθ. Τ}}}8 οδηηοί 8]}ὰ 46 ἰο {86 ὈΔ116- ΟΥ̓ οὗ 
8 δυτΐὶον (ΗΠ ρ[614), ἩΒοη ἢ ἰδ τοιιβεὰ ὮΡ ἔγοιι 
ἱηϊοχϊοαιΐου (Ο}68]4.}, ἴογ ἰηϊοχίσαϊΐου 18. ποὶ 
ΒΡΟΚΚ ἢ οὗ ἰῃ (86 ἰοχὶ δηὰ εοὲπὸ 8 ποὶ Ρ8Γγ8}]6] ἰὸ 
δἶεερ. Τ86 δἰἸαδίοη πχυδὶ ἐπογοίοτο Ὀθ ἰο ἐδ 6ἢ- 
Κιπα]ϊηρ οὗἨ ἐθθ ἥγε {μα δηϊπιδίθβ (80 Ὀγϑϑϑὲ 
οὗ ἐδθ ἩΔΥΤΙΟΥ, ἰ0 Βὲδ γαρὶ ἃ σβδηρβο ἤγοπι 8 δἰ δὲθ 
οἵ τοβὲ ἰὸ δοίΐοῃ, δηὰ ἰο (1:18 ἱπογοδβϑὰ οἱ δι τοὶ 
οἴ μἷὶ8 ἔγατλθ ἔγοτα {6 υ80 οὗ σῖθο (“. Η. Μ|ΟῸᾺ- 
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8ε115. Ἠσηκεὶ., 6] ). ο] ονΐπρ δοθοῦν ἀοτὶ- 
γδιΐο δηὰ οοπιραγίπηρ Ὑἱΐ ῬτοΥ. χχὶχ. 6, τὸ 
τἰρσιιὶ ἰΓδηδ]αῖθ: ὙΠῸ δ᾽ ον 5 Εἰ τη 86] ἴο 6 ΟΥ̓́ΘΣ- 
οοα9 ὉΡ νίῖπο (βοβηῦγΓον, 6 ἤἬείίο, δῖον, ΗΤὶ 
εἶσ). Υοι τμἷ6 τηοδηΐϊηςς οχἰϑίϊηρς ἰθ π6 Ατγϑοϊς 
6 ποὶ οαδἰ δ δ οα ἰη ΠΌΤΟΝ, δηὰ ἰβ 1685 δυ} 8016 
ἰα μΐ5 δοπποοιΐοη. ΒΟοιίσῃοῦ Ἔχ δἰ πϑ: πο γοοοὶ- 
Ἰοσὶ8 Βἰτωϑοῖῦ. ἴα τοῦ, ὁ {πθγ 18. πὸ δἰ υβίοη 
Ἰιδῖζο (0 δέγιζιπυ δαοῖ (Θοΐον, Η θη μϑὶ., Ἡυρίο]4) 
ναὶ το {μ6 ἀΐἴδατγδοο ἰπδίοιθα ἃροπ ἐπ 6 ῬὨΣ  β[1 68 
δὰ τοοογάἀοὰ ἰη 1 ὅ8πι. Υ. 6 (Ἴᾶσαᾳ., ϑορί., Υαϊς., 
μαϊδον, θ6]., ΗἸιΣῖς). 

Ψψεσα. 6 4΄. Στὸ Ια Ὦ, εἰς. [π|8ὸ ΗΘΌΤΘΥ γγ9 
Βαγθ ΟὨΪΥ δὴ δα᾽θοι γοξξμῖκῖ, οἸοναίθα. ΤῊΘ 
(οἰονίηκς οχρ᾽δηδιϊοηδ ἤανθ Ὀθθη ρίγοη : [19 
δἰκὰ Ρδίδοο (ἀδθη ἔσγαω, στῆνμι οὐ πιουῃίδίηϑ 
(Οαϊνίη, Κὔϑιον, Ἠθηρϑὶ..) οσ (π0 μοῖρ οἵ .ι68- 
του ([5δακὶ, Βιῖον, Ηυρίο!ὰ, })6].). Το Ἰδιίοτ 
δεο8 πιοδῦ Ὠδίυταϊ Ξεοχοοίδα (2 οὉ χχὶ. 22), δπὰ 
(το 8 πὸ ποοᾶ οὗ υπἰϊἱπρῷ 86 ὑνγὸ ΗΘΌΓΟΙ 
ποτα, δπὰ γοδαΐηρς Ὁ 23 ἰπ ογὰθν ἰοὸ ψμαΐῃ 
(5 πιοδηΐηρ (ΠῚ ἰΣἰα). Βα ου δοοουηίΐ οὗ (9 
ξβῃοΓΔ] πδίαγο οὔ 86 χρυ ββϑίοη Ἀπὰ {ἢ ΔΌΒΘΠ6Θ 
οὔ ἰδ ατιΐοῖο ἰὺ 8 5.111 ἀουδίζα! τοῦθ ἀσαυέη 
δηὰ εαγίλ το Ῥδγδὶ] οὶ, δπὰ {πὶ τὶ ἢ τϑήρεγθηοθ 
ο ἐπεὶ Αγπιποεθ διὰ ἀυγδίίοπ, βαγυϊτίηρ 84]] 
ομδη 68 οὐθ ἰοὸ ἰδθ δηά οὗ (Π9 ψοτ]ἁ. [τ 8Ρ- 
ῬΟΆΓΒ, ΠΟΟΥ͂ΘΡ, 88 ἴ{ ἰΒαὶ σατο ΟἿΪΥ 6χ- 
Ῥτοββϑοᾶ ἴπ 86 βοοοηἃ πιϑτη Ὁ6Ρ, τ 8116 'π ὑπ ἤτϑι 
ἴβογα 18 ργϑβοηίοὰ (89 ργϑ- αἱ θηΐ οχδ]αίἱοπ, 
ἰμο σγαπάειν οὔ 0 βαποίιι ΥΥ ἃ8 θδϑίδ Ὁ] 1Βῃ6α ὈΥ͂ 
θοά. Αἱ “1 ουθηίβ (80 πηοάθ οὔ θχργϑβϑίοι ἴδύουβ 
πὸ Βγροίμοϑβίβ οὔ 86 ΘΑΥΪΥ Θοπιροβί(ἑοη οὗὨ (86 
Ῥεαϊτ, Ὀοοδαβο 86 ἐπτοαιοηϊηρ οὗὨ [6 ἀθδίτυο- 
ἰἰοα οὗ {6 Τοταρῖ6 ΔΡΡδδυβ δἰγοδαυν ἴῃ {80 6δῪ- 

᾿Ἰἰεβὲ ργοριείβ. [1π νοῦ. 71 γῶν ΤΩΘΘ 6 11 (0ΓΔ}}Ὺ 

86 δυο κ᾽ ηρ οπ68, ὑπαὶ ἰδ (ἢ) εἰσέ8. [{ δ845 Ὀ66η 
τϊδαπα ογβιοοὰ ἴῃ 18. χὶ. 11, ἰὰ (89 βδῆῃ!ὁθ ὙΆΥ. -- 
΄.Ρ. Μ.]. 

ὉΟΟΥΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ. 

1. Το εἰδίουυ οὗ ἔοτιμον ἰΐπιοϑ, δαρϑοΐ!ν οὗἁ 
Θοά᾽ 5 ἀθδ) ηκχβ τὶ ΗἾ 8 Ρθορ]ο δπὰ (οἷν οοπάποὶ, 
δου] ὰ βοῦυβ ἰο ἱπβίγυοί δῃἃ ψᾶγῃ βυσοθθαϊηρς 
ξεουεταίίοηϑ, δη ἃ βου], {Π ΓΘΌΓΘ, πῃ δοοογ 866 
ὙΐΠῚῸ Θ04᾽5 νὴὶ}} δηὰ ποτὰ (ἔχ. χ. 1, 2) Ὀ6 Ββαπάϑὰ 
ἄονῃ ὉΥ ὑἰμ89 Ῥαγϑῃΐβ (0 ἰμοὶν σα άγθη. “ΤῺΘ 
(δε 8 ῬΔΓΘΌΔΘ δηά βδῃΐρξιιδ δρριἰοὰ ἴο ἐδι689 
οὐθηθ ἤδΎο Γοίθγθησο [0 (9 ἴδοιϊ, (Πδὺ ΟΥ̓ΘΡΥῪ- 
ψθθτο ἐπ δαοτοὰ Ὠἰβίοσυ ἔμογο 1108 8 δοῃοθδὶ θα 
Ὁδοκρτοιπηά οὗ ἰηδίγιοσίίου ; ἰμδὺ ἰὰ 18 ὈῬΤΟΡΒΘΟΥ͂ 
ἰυτηρὰ Ὀδοκπαγά, ὑπαὶ ἱπτουρμουὶ 1 1Π6 νεμίαίο 
ποπιὲπο αδ (6 7αδωία παγταίι" του ]8; ἰπδὺ Ὀ6- 
ἔνθεοι 411} πὸ ᾿ἰῃ98 δὸ {6 ψοσὰκ “1οὶ τ ῖο- 
δοοῦοῦ; γχοϑὰβ υἱπάογβίϑπα,᾽" σε ΐορβΒ οα]Ϊ ὕροῦ 
5 (0 Ρεποίγϑίθ ἱβγουχῖν (89 58}6}} ἰο {Π6 ΚοΙηοί, 
ἔτγοτα {80 σγδρεδ οὗ Βἰβίουυ [0 Ῥγθθ8 ουἱ δ τῖπο 
οὗ ᾿ἰπδίγιοιοπ" (Π οηρζδίθπ ον). ““ἼΗθ πἰχοδὶ 
γίον πο σδη Ὀ6 ἰδκοῃ οὗἨ ἰδίοτυ ἰ8 ὑδαὶ ἱπ 
τ δι ο 118 οὐδ 5 ΔΓ Γορδγ θα 88 ΡΔΥΒΌ]6Β οὗ αοα 
δαάτοεδοα (0 τηοη᾽ (Νονα 18). 

2. Μδηὴγ (Πίηρδβ οσσὺν ἴῃ ἴπ6 νοῦ] Ἡ 8 ΙΟΝ 8.6 
88 πποχροοϊοά, δηὰ εὸὐ τὴ 88 Βίγδηβθ, 88 Οῃ09 ἴο 
Θοά᾽ 5 ρεορὶθ δρροδγοὰ ἐμ:9 σαὐθοίΐοη οὗὁἨὨ ἰϑτϑοὶ 
διὰ {86 οχαϊδίϊοι οὔ Φυάδῃ. Απὰ γχοῖὶ ἴῃ {Π6 

ΤΉ γοΐεγοηοθ ἴ0 τον. χχίχ. ὅ, ἰ8 Παυὰϊγ ᾿π5}}88}}1]0 69 
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ΟὯ6 0886 88 ἴῃ ἐδ ΟΠΟΣΥ ἰπογο ἰ8 8 ν᾽ δ ἰδίῃ οὗ 
ἀοὰἂ ἰο Ὀ6 τοοοζηϊσοά. Βαὶΐ (Π6Υ6 δΓΘ ῬΔΏΥ ὙΠῸ 
ΜΠ ηοῦ Ὀ6 ψαγηθά. ΤΉΘΥ ΤΔΔῪ ΠοΡ τοοουηιοα 
{π6 ἡυἀκαιοηίβ οὗ Θοα ΡΟΣ (ἢ 086 οὗ οἷά, πὰ σοῦ- 
συν ἰη ἴπ6 ορίΐοη [Ὠ8ὺ (ΠΟΥ͂ ογ ἰηΒ οί οα 1.50}. 
οὶ ποης (86 1688 ἀο δον ἔθ] ον ἐμ οἷν Τοοἰδί 608 : 
δηὰ (ἰδ 676 ἰ8Β ρογροϊπαἰοὰ δὴ πηρτγαϊθίμ] 
δη ὕλῚ1}}6858 σοπογαίίοη, σοησοτπίϊης Μοὶ αοά 
49 ἴο σοι ρ]δὶπ, ἰμδὶ Η6 88 ἀϊδρίαγοα Ηἰ8 ποῦ- 
ἀογ8 ἰο ἰΐ ἴῃ γαΐῃ. 

8. ΤῊΘ τηοτο οχαϊοα ὑπ ροκὶ(ἴοη, δη ἃ {ῃ:8 ΤΏ ΟΥΘ 
δ᾽ χη] (Π6 ρεϊνὶοοβ  ἰσ αοα ΘΟὨ ΣΤ ὌΡΟΣ ἃ 
Δ ΟΥ 8 παίΐοῃ, [86 σγθαίον 18 (ἢ 6 ΓΟΒΡΟΙ 5: ὈΪΠΥ 
Βηα {Π9 ΟΡ ΠΟΙ ΠΟῸΒ ὑδ6 συϊ]ὲ, 1 (η6 ἱἰπδυθηοθ 
ΓΠΟΥΓΘΌΥ ραϊποὰ 1684 8 Οἰδατ τηθῇ αἶϑὸ ἰηΐο ἤλ᾽80 
Ρδίἢ8 δῃὰ Ὀγΐηρϑ ἴμθηὶ ἰηϊο σοηδίοι τὶϊὰ Ααοα᾽ 8 
σοημηϑηαβ δηὰ ῬγοϊηΐβοθΌ Απᾶὰ (ἰθτο ζο!]οννΒ 
{βοΓουροη 4980 8 ΠΟΤ ἀγοδά}] ῥα βπηθηϊ. 
ΕοΣ αοἂ ν|}}] ποὺ δραηάοη ΗΪΐβ ἀδβίβηῃ Ὀδσοδυ8θ 
(8ο80 δα]ϊοὰ ἔγβιὶ ἀο μοὶ ψγαῖκ ΟΡΙΠΥ οὗ {πον 
γοοδιϊΐοη. Ἧι τοϊοοῖβ ὑπ ὕα 1 1688 δη ἃ ΘΠ ΟΟ968 
ον Η 56} οὐ οΓ ϑουύνδηίβ δὰ ἴῃ ἰμἷ8 Ηθ πιδῃϊ- 
ἴοϑίβ (6 βδπὶ9 8ΥΒ οὗ ἀθδ]ϊης 868 σβοη Ηο ἰοοῖς 
θανία ἤγοτῃ ἰθηδϊηρς μἷ8 ἴδ 6 γ᾽8 δοοῖϊς, (μαῦ ἢ 
ταϊρσοὶ θοὰ (6 θοοῖς οὗ Θοὐ, 

4, Ηο ψῖῖὸ Ὑ11] δαὶς βοιηθι εἷηρ οὗ αοά, τηυδὲ 566 
ἴο ἰξ (πὲ 1 Ὀ6 ἀοῃο ἴῃ ἤαϊἢ. ΕῸΤΣ ὄνσθα ἰδ υη- 
Ὀο]ἑονίηρς δα αἀἰβοθοάϊ Ὡς 851 ΠΠΔΩΥ {πη ,8 ἔγοπι 
Ηϊΐπὶ δὰ τ [οτὰ 4065 ποὶ ἀθηΥ θη. Βαὶ (6 
φαἸ ] ποτὶ οὐὗἁ ὑπ ῖὶν νυ 188} 65 ῬΤΟΥ͂ΩΒ {πο ἀοϑίγυο- 
(ἴοη, ἴον αοἀ᾽Β ᾿υάρκπιοηῖβ δγο {μΟΥΘΌΥ οχοσυϊοα 
ὍΡΟΣ ἰΠ6π|.0 Θοα κ4180 ψ|}} ὍΘ οηίτοδίθα, Ὀαΐ 
Ψ1}1 ποὺ Ὀ6 ἰοπιρίοα, 4Τὸ2 ἰοῃρὺ Θοά, πι|688}8 : 
ἰο ἀουδιὶ ψΠοῖμον Ηδ 158 Θοά. [ὁ 18 σμβαγδοίοθι 18- 
ιἷδ οὗἨἩ πο 1 6Γ (παι ἰὐ 15. ΠΥ ἱπποτγδηὶ οὗ (μδὲ 
ὉΥ πΒΐοι αοἀα μά Ὀοΐοτο 846 ῥτοοῦ οἵ Ηΐ8 ὉΪ- 
γἱηΐϊγ, δπὰ δβοὶβ ἰονατὰβ Ηΐτ), 838 που Ηδ 
ΠΟΥ͂ ἕον ὑπὸ ὅγβι, {ἰπ|0ὸ ογα οἰνίηρ ουϊάθηοο οὗ 
ἴι,᾽ (Ηφη δβίθῃθεγα). Τοιαρίϊηρς αοά, {πο οτο, 
Ϊ8 ΠΟ 1688 8 [Ὁ] ΘΎΒΥ ἴγοπὶ αι τη ἰΐ ἰδ 
ἀἰδοοπίοηίθης ὙΠ δηὰ τυγυτίπς ἀκζαϊπϑί 
Ηἶπ. ““ΒιὈ]Π1641] Η βίο ἰδ 8 ῬΓΟΡΏΘΟΥ Ψ Βἱ σὴ 
ἴπ δ δροβ ἰ8 {Ὁ]8])16ἃ ἴῃ ΘΥΘΥΥ͂ Τη80 8 Β00}.᾽ 
(Ηδιηιδῃη). 

ἩἨἩΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ. 

αοἄ ἰοαοθθβ υ5 οὐδ ὮΥ Ηἰΐβ δοίΐομβ; Ὀυΐ τὸ 
8.6 (0 υπἀογβίδη, ΔΡΡΙΥ, δὰ φῬγοοϊδί τι ἐμ θη). --- 
ΤῊΘ Ῥτοῦίθιῃβ οὗ ἰΒίΟΥΥ 8.6 δβοϊνοὰ 6 ͵0 
σοηἰθιρ]δίο ἐμ ἀραὶ 8 οὗ Θο4.---Ἶ)ὸο δου ά 
Αἰ ὙΒΥΒ πὰ ἴῃ 4}1 (Βίηχβ δύο γορδγαὰ Ὀοίδι ἴο (Π9 
ΒΟΥΟΥΙΥ δηα ἴο (ἢ 6 χοοάπο88 οὗ 60. --- Εογχείαϊ- 
688 οὗ Θοαἀ᾽5 “οοάῃθ85 δῃηὰ ἰῃ9 υῃρταίοίαϊ το- 
οορίίου οὗ Ηΐβ ἔδνοῦβ δσὸ (86 σϑ868 οὗ τηΔΗΥ͂ 
8'ῃ8.--αοα ρυηΐβηοθ ὉΒὈο] οὗ δηὰ ἀἰβδουοάϊθῃοθ 
ποῦ ΟὨΪΥ δυοης (δ6 ποαίμοη δῖ αἰ8ο διηοης Ηἰδ 
ΟΥ̓ Ρ6Ο}]6.--- Τὸ τα κίηρς Κηονη οὗ 604 Β ἀθοι δ 
ἰϊβ (1) Α χοοὰ ουϑίοπι οὗ Θοἀ᾽Β Ροορὶο οἵ οἹὰ. 
(2) πο σψ!] οὗ αοἀ οπ)οϊποα ἀροὰ 8. (δ) ΤῈΘ 
Ὀοδὲ ταϑϑ8 οἵ κἱονὶ ἔγίηρ Ηἶπι.---αοα ομάυΓοΒβ (ἢ 
Ρτοοῦ γὸ}}, σϑη δ 18 ἰϑρίθά, Ὀὰΐ ἰλ ἔαγαοβ }}} 
νεῖ ἢ (086 τηῸ υηάδοχίακο (ὁ ἀο ἰ(.---Ηὸ το 
γΟΙ]ἃ ὑγαγ ἰγυθὲὶ ἴῃ αοά, πηυδὺ ἤτοτα ἐπ ποατὶ 
Ὀε]ΐοτο οὐ Ηΐπι; ἴον δὲ ψῆο Ὀαϊΐανοϑ θυ, ἀ068 
ποὶ ἀουδί.---Μυτγιυτγίης ἀρηϊηϑέ αοἀ 18. 88 παπαῖ 
ΟΡΡοΒοά ἴῖο ἔδὶ (ἢ 88 ἰθιαριἱης Θοἀ ἰ8. 

ΚΒΤΑΒΚΕ: Ηον ρμ᾽οδδίης ἰ ἰδ ἴο 6οά, ὑπαὶ νψὸ 
Βοδν Ηἰβ πογὰ, ἰδκα ἰὰ ἰο ϑοατίὶ δηὰ ᾿ἷντο ἰῇ 86- 
οογτάδλποο Μι ἢ 10} ΓῸΓ ἰὑ 8αῦθ8 8 ἔγοπι δ᾽} πὶ 
ψοῦὰ Βδγηι [86 Βου].---Ἴὸ Ὀθϑὺ ἱπηογ 8 00 
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σοῖ ρατοαὶβ σὴ ἰοδυθ ἴο ὑποὶν οὨἰάγθῃ, δηὰ | αοἀ ἰδ ποι εἷμα οἶ8θο (μδῃ ἰο ἀοιλδηὰ ἔγοι Ηΐπὶ δὴ 
{μ6 Ὀεβὶ αὶ τ ῖοὰ {ΠΥ σδη ἰθδοὺ ἵμθτι, 8 ἰδ 6] Ἔχ ρ ἰΐοη οὗ ΗἾΒ αἱπιοϑὺ ῬΟΥΤΟΓ, ΟΥ 8ῃ ἰπαϊσαίϊοπ 
ἱκηον]οὰρο οὗ 86 αἰογίουβ ἀοο49 οὗὁἩΥ αοἃ «πὰ οὗ Ηΐθ ΡΌΓΡΟΒΕΒ νη τοχαγὰ (0 08.---ΠΈΝΒΟΗΕΙ,: 
Βον ἰο αἰονιν Ηἰβ τηδ᾽θδὶν.---ἶν ἰϑ δὴ υπδαάγνδοα 
ἀοιηδηά, {᾿ιὰὶ αοα βΒιιουϊὰ ροϑυΐογ 8.}}} πιοῦθ οὗ 
Ηΐβ σοπάοτγβ, 88 ἱἔ πιθοῦ ψουϊὰ {ἰοὴ ὮδΥΘ ΤΟΓΘ 
ἔα, Γαἶὸ χυὶ. 27. Τμὸ οχδηιρὶθ οὗ [5γ86] 
(οβι1ῆ65 ἰο (86 ορροϑδί(6.--- θὰ αοἀ πιδηϊοϑὶβ 
Ηἰΐβ Ὡδμθ δϑρϑοίδι νυ ἴῃ τουονηθαὰ οἰἰίθ8 δηὰ 
οοιηίγίου, Ηθ ἀοθβ ἰὑ ποὶ Ὀοοδυδθθ ἢΗθ 8); χμ8 
οὐμοσῦ ρῥἴδοθβ, Ὀυὶ Ὀδσαα80 (9 οαἰϊ παρὰ βρη οΥ οὗ 
Βαο ἢ. ΡΪΔ668 18 ἃ δι ἰπρ πιθ8η8 οὗ δβρτγοδαΐϊηρς Ηἰβ 
ἰοῦ ἴατ δηὰ νἱᾶ9.---- πο] οὗ ἴ8 ὑπὸ ἀθηΐλ] οὗὨ 
ἀοά, γϑ8, 86 χτοδιοϑὺ βίη οὗ 84}1, Ὀθοδιϑθ ἔγοιι 1ὲ 
ΤΟΒαΪ 411 οὐ βίη8.---αἷἱ ογθαΐυγοδθ 8ΓΘ ΣΟΛΑΥ͂ 
δὺ 8]} {ἰπ|ὸ8 ἰο ϑχϑουΐο αοα᾽ 8 δοπημαπάθβ. Μϑδῃ 
810η6 σοῃίοηἀ8 ἀχαϊηδβὶ Ηΐ8 Ογθαίουῦ. [8 ὑμδὶ ποὺ 
ἴο Ὀ6 ἀορ]ογθα ὅ 18. ἰ. ὅ; ζΦ6γ. υἱῖϊ. 7.---17ο δθοἷς 
Θοὰ ἴῃ ἀϊδίγοϑϑ ἰ8 στ σαὶ δὰ ὩΘΟΘΒΒΑΓΥ͂, Ὀαὶ ἱ νγ9 
ἀο Βο δαί νγ ἸΏΔΥ Ὀ6 ἴγοοα ἔγοπι ἰγοι Ὁ]6, δηὰ 
ΓΘ ὈΠΥΪΠρς ἰο ΤΟΥ ΘΑῖΚΟ δῖα, τὸ θη ἀἰΒΒΟΠΟΥ 
αοἀ φηὰ Ἰοδὰ ουγβοῖνθθ ὑ.} 6 πιοτὸ ἀΘΟΡΙΥ ἱπίο 5ἷη. 
---Ἰἶ αοἂ Ραπΐβιθ8. οἰ ΒοΥΒ, ἰἃ Βμου ἃ δι} 8 Ρ ἰὸ 
Τοροαίδθοθ. Ηθ δῆ ἤπά ι18 ουὺ ἰοο, αῃὰ νἱβὶν 
ι.8.---ἀοα ϑ86π88 ποί ΟΠΪΥ͂ ΟΧ αἰ] ἰ6α Βρ᾽γ 18 ΟΥ Δ ζχο}8 
θη ἢδ πουϊὰ ριιηΐδὰ πιθοῦ. Ηθ οδϑῃ ἀο ἰΐ δ͵80 
ὈΥ τὴ 0808 οὗ ἔδθῖίθ ΟΣ 3.---αοα Ῥτοοοθβ στὰ- 
ἀυδγ ἴῃ ὑἰμ6 ἰπβίοιϊοηβ οὗ Ηΐ8 ἡυάππιθηίθ, 80 
{δὲ ννἤθ ἢ πιο Ἡν1}}1 ού δαχοηά (οἷν αΥ8 ΔΈΟΣ 
ΙΔΟΓΟ βοηι}9 Ῥυπὶϑιηθοίβ, 16 θ0 08 βϑῃῦϊηρς 
{ϑῖὰ ΠΊΟΓΘ Β6Ύ θυ Θ οὔθϑ, ὙΠ ίοῖ ἰουσὰ (Ποῖ ΣΏΟΓΘ 
ΟἸΟΘΘΙΥ 511}].--ο ογο αοα᾽ 8 ποτὰ ἰβ ἰδυ χης ἴῃ 18 
δἰ Ρ]ἰοὶ γ δηᾶ ρυτγγ, {Πότ 16 πιο μοὶ ἔαδβί ἴὸ 
ἐξ δηὰ ᾿ἰνθ δοοογΐῃς ἰὸ 118 ΒΟΙῪ ρυγϑοορίϑ, ἰδὲ 
Ηδ πΠΙΔΥ͂ ποὺ γϑηοῦθ 1ὁ ἔγοιαι (6ηι.---Ἦ αὶ αοα 
888 ογθοίϑα ἴον Ηἰ8 ἀνθ ϊηρ, 8.4}} δίδπμα ἔΌΛΟΥΟΡ 
δοοογαΐηρ ἰο Ηΐθ ρυγροβο.---Η ψῆο 18 [δὶ (ΠΓ8] 
ἴῃ 16586} τηϑί(6Γ8, ἰ8 Θαρονγοα ὈΥ αοἀ ἰπ σύθαίοσ 
ΟΏ68: ΘΧΡΟΣΙΐΘΏ66 ΘΟ. ΗΓΙῚΒ [18 ποὶ ΟὨΪΥ͂ ἴῃ ὑπ πη ρ8 
θαι ροτ 8] Ὀὰὺ ἴα ὑπ ρζα Βρὶεἰ.} 4150.--- Κ 
χυὶ. 10. 
ΒΕΙΝΈΟΚΕΒ : Οοηίοπιρί οὗἨ αοἀ᾽ 8 ποτά, ῥτὶὰθ 

δη0 ΔΥΓΟζδησθ ΒαΥΘ ΠΟΥ͂ΘΥ ὈΘ6ὴ οὗ ΔΥ Ὀθηθῆϊ, 
δη ὦ ΒΑΥ͂Θ Δ᾽ ΔΥΒ γοβυ θα ἴῃ 60]].--- ΜΈΝ Ζε:, : ἀοα 
ὙὙ}}} ποί αν 8.680 ἰβίοτ᾽ 68 ἰογχοίίοη, Ὀὰὶ ν}}] 
Βανὸ Ραυϑη δ ἱπργ6 88 ὑπ6πὶ 5706}} ροπ πον 6ἢ}]}]- 
ἄγοη; διὰ {ΠΥ Μ}1}}} Ἰθαγὰ ἔγοια ἵμθα, (1) Τὸ 
Τοοορβηΐζο α0α᾽ 8 ΑἸΟΥΥ͂ πα ῬόΟΜ6, (2) ἰο ἔδθαν 
(μὰΐ αἀοἀ δῃὰ ἐγυδὶ ἰῃ Ηΐηι.---ΕἜΙΒΟΗ : Τὸ ἰθρὲ 

ππππππ"---...Ὅ-Ὅὦὦοὦὁ»ΤΠὧὄΠὁὌΛῸ. 9 ΠΠ6Π6Ὸ6Ὸὖ0Ὸ.ῸῸΦρΦ.-ἰὦΠἐ΄΄΄ΠΦῤΦ0ἔᾧ ὋῸ8ῪΎῆΠ. “ο΄ ..-..ΠῤΠῤρὅ΄Π5΄Πῤ.-Π......΄΄΄ι͵ω.ιωιιτ{.«...ἄς..... 

Θοὰ ἰτὶθϑ υ8 ψὶτὰ Ὀοἢ Βδηά8, ὑπ δυὰ οἴ ΠΙΟΓΟΥ͂ 
δηά (6 δπά οὗὨ δῆμοσ δὰ ριηϊβιπιοοϊ, δηὰ 
ἩὮΘη 6} Ὑ|| ποί [0]1οὁΝν 86 οὨ6, 6 υὑγο8 (δ οηι 
ΜᾺ [9 ΟἾΘΡ .---ΟΕΤΊΝΟΒΕ : Ηον οὔθαϊεπο8δ ΟΥ̓ 
ἀϊϑοθεοάϊΐοηοθ ΟΥΘ ΔΙΎΑΥΒ δἰίοπάρα ὈΥν οι }8 
ὈΪοδϑίηχδ οὐ ἰυάκαιθηίθ, πὰ μον Ηδθ ἀϊἱὰ ποὶ 
Ῥυπΐδῃ δοσοοσάϊΐης ἰο 118 ἀθδοσί, 8:6 χγϑϑίου δίῃ 
88 δ'ναυβ ἰοϊοσοὰ σγοδί Ὀϊοδδίη κα, αὶ 80 
οτάἀογοα ΕΡΒγδῖπλΒ Ῥυπἰδλθπὶ ὑμδ [Π9 8010 
Πϑιΐοη οδῖηθ ἰ0 ΘΗΪΟΥ͂ πΠ0 ὈΪοβδίηρβ οὐ Ζίρη υπ- 
ἄἀογ αν 5 τοΐχα.---πουῦυοκ: ὕπο οῦ ἰδ 80 
ἀΘΟΡΙΥ τοοἰοα ἴῃ τ 6}᾽8 δοεαγίβ (δὶ σψβθη Θοὰ 
Ρογίοσπιβ ΤΟ ἀΘΥΒ ΟἹ ΘαΣ (ΠΟΥ ἀουδὶ τοῖον 
ΗΘ ἀοο8 {Π6 ϑ8ῖη9 ἰῇ θαγοη, δηὰ νι θῃ Ηδ ρογ- 
ἔοτπιϑ ἤθη ἱπ Ὠδαύθῃ, ΠΟΥ ἰἱδαλιὶηὶ δεὶς 
ὙΒΘΙΠΘΥ Ηθ οδὴ ρογίοσι (ἴθ οα Θδγ ἢ ἴο0.--- 
ΑΥΕΝΤΗΕΒ.: Θοα οδῃ Ριη188} ΟΥ̓ΘΏ ὉΥ ΓΟ 68 δὰ 
Δ] υθη69.--Ἰἢ 41} ἴῃ ἐμ 9 ποτὰ οὗὨἨ ΡτορίιθοΥ ἰοί 
15 ΑἸ κΘη γ βοατοῖ ἐμ δὲ στοαὶ Βοοκ οὗ αοά, [μὸ 
ἰϑίογυ οὗἨὨ μ8 που, ἐμαὶ ἯγὙὸ ἸμΔ  αἴβσουοῦ (116 
βρη οὗ (πὸ ἰἰπη68, δπὰ ὑπαὶ ὑπὸ ογὰ τῆν 6ῃ- 
Ἰσῦθη ον ΘΥ68 υπίο οἰογΠΑ] βαϊναίϊου "---ϑομαῦ- 
ΒΑΘΟΗ: 7.6 τἱζιίθουβ Ἰυἀδρπιοηὶθ οὗ Οοὰάὰ το- 
ρῬϑαὶ {μι βαῖνο8 1 (ἢ 6 τοῦ] 8Β ἰϑίοσυ. ὅλη ἰΐ 
Ὀο(μδὺ ψγὸ ΒΔΥ͂Θ ἃ ΓΟΡΓΪΘΥΘ, 80 ὑδαὺ ἰη6 Ῥαηῖ 79 
).βιῖοα οὗἨ ἰπ6 [οτὰ Β88]}] ποὺ ὈῸ ἰπδῖοϊοα ἅρυπ 
18 ᾿--ΤΑΥΒΕ: [ {μ9 ἀοδοτὶ ριΐοη οἵ ἐμθ ρἱαριο3 
ΜΘ καΐῃ ἃ ἱπψοίοϊ ἃ υἱὸν οὗ ἁ αοα᾽β ρσονθυῃπιθηῖ, 
βγϑί, ὑπῶὺ νου ἰὴ ΒΕ ΌΒΕΓνοΒ Οοαλ᾽8. ἢ]8η8 ἴὰ 
Ηΐβ νῶν δηὰ Ἰυάδρηιοηίβ; βοσοπάϊυ, ἐδαὶ οὐ 
ΡῬτοσθοιὶϑ συ }}} ἴῃ [8.6 ΒΟΥΘΧΙ οἵ {1050 7.ακρ- 
ΙΑΘὨἰ8. 

[Ματτ. εν: Τῇ 86 σαπηοί ὃε Β8ἰ4 ἰο ἐγαβί 
ἷπ ΘΟ 8 βαϊνδίίοη 85 ὑμοὲν ἐδ οὶ ἐγ δὶ 1αδδῖ, 89 
οδϑηποῦ πὰ ἴῃ ὑμοὶν θΑτίδ ἰο ἰγαβί ἰπ Ηΐ8 ῥτονὶ- 
ἄθηοο ἴον ἔοοά οσοπνθηΐϊθηὶ ἰῃ ἰμ6 ΨΥ (ο ἰΐ.--- 
Τηο856 Ποαγίβ ἀγα δατιὶὶ ἱπαοοὰ, πϊσῖ μι }} ποῖ μοῦ 
6 πηοΙιοα ὈΥ (Π0 τηϑγοὶοθβ οὗ 6οα, ποῦ Ὀτγοίκεη ὉΥ͂ 
Ηἰβ )υμρηιοηίβ. 

ΒΟΟΤΤ: βόυοσο δ οἰ οἢ8 ἢΔΥΘ ὉΘ6ΘῊ ΠΟΟΟΘΒΒΔΤΥ͂ 
ἰο ΥΘΟΘΟΥ͂ΘΡ 08 ἔγουσι ον Ὀ8Δ0 8141 58, δηὰ τ[πουρὴ 
6 ΘΙΘ ὨΟὺ ΙΘΓΘ ὨΥΡΟΟΥΣΙΓΘΒ ἰῃ σοϊαγπίηρ ἴο ἴῃ 6 
μοτὰ, γοὶ το βδοοῦ ἔοτ οὶ ὑμ6 βαϊυΐδσυ ἰθββοι, ἰἶ 
Οοὐν Βοαυβ Βανθ ῬΟΓΠΔΡ58 ὈΘΘη δίποσγο, ἐΠΟΥ͂ ΒΔΥ͂Θ 
ποῦ Ὀθθπ δέεαάίαδέ πὶ! Ηΐῃ.--ὦ. Ε, Μ.]. 

ῬΒΑΙΜ  ΤΧΧΊΙΧ, 

Α Ῥεαΐπι ο7 «ταρῆ. 

1 
ΤῊΥ ΒΟΙΪΥ ἰθιαρ]ο μάν ὑπ  Ὺ ἀ6Ά]6α ; 
ΤἬΘΥ πᾶγο ἰαϊα Ψογυβαΐθπὶ οἢ ἈΘΆΡΒ. 

Ο αΟὉ, (86 Βοδίμοῃ δγθ οοπιθ ἰηΐο (μῖπο ἱπμου ἰβη06 ; 

2 Το ἀοδά Ὀοάΐο8 οὗ [ΠΥ βεσνυδηΐθ μαᾶνθ {ΠΟΥ͂ ρίνομ ἰο ὅδ τηοᾶὶ απίο (δ0 018 ΟΥἩἨἘδ6 
Ὠοδνθῃ, 

ΤΒ6 698} οὗ (ΠΥ 8βαϊ πη τπίο [πο Ὀθαϑι8 οὗἉ [86 Θαγί. 
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8 Τμοὶν ὈΙΪοοά μᾶνο {Π6Υ βῃρθᾶ 1 τῖοσ τουπὰ δθουΐ Φεβγυβδίθ ; 
Απμά ἐΐόγο ιὐσα8 ἈΟῺΩ6 ἴο ὈΌΓΥ ἐλόηι. 

4 6 τὸ Ὀθοοῖηθ ἃ ΓΟΡσΥΟΒΟὮ ἰο ΟΌΓ ΠΟΙσΉ ΟΌΓΒ, 
Α βοοσῃὴ πὰ ἀογιβίοῃ ἰο ἰβοῖὰ (Πδὺ δ8Γ6 σγουπα δρουξΐξ 8. 

δ ον Ἰοηρ, ζ0ἘὉ ἢ νι] (Ποὰ 6 ΔΏΡΤΥ [ὌΓΘΥΟΓ 
Β5})411 (ΠΥ οδουβύ Ὀυτα Πκ Βτοῦ 

θ ῬοὺΓ ουὖἱ [ΠΥ ττϑίμ ἀροὴ {π6 μΒοδίμϑη {μα΄ Βανο ποῖ Κπόσῃ {Π69, 
Απὰ ὑροι (6 Κἰπράοπιβ {μαὺ μαᾶνθ ποῖ 68116ἃ Ὁρου [ΠΥ ΠδΠ,6. 

Ἴ Ἐὸγ {Π6Υ Βαγο ἀδνουτγοα 800, 
Απά Ἰαἰὰ ψαϑβίθ ἢ18 ἀνθ! ]Ἰηρ- ]806. 

ἃ Ο ΤΟΙΘΙΌΘΥ ποῖ Δρϑὶ δὶ 08 ΤΌΥΤΩΘΥ Ἰη1αυ 168 : 
Τ,οὐ [ΠΥ θη 6. ΤΑ ΓΟΪ68 ΒΡΘΘαΙν ργονθηΐ ὃ ; 
ΕῸΓ ΜΘ ἃγὸ Ὀγουρῃῦ ΥΟΓῪ ἰΟΥ͂. 

9 Ηδὶρ υ58, Ο Οοά οὗ ουν βε] ναίίοπ, [ῸΓ {π6 σ]ΟΥΎ οὗ [Δ παι: 
Αμά ἀο νοῦ υ8 δηα ρΡυγρθ ΔΥΘΥ ΟἿΓ 8118, 
Επογ (ΠΥ ὨΔΙΠ]ΘΒ 586. 

10 οτοΐοσο βμου]ὰ {86 Βοδίμϑη βαυ, ΠΟΘ 8 (μεῖν αοα ἢ 
71οὐ τὰ Ρ6 Κηονῃ οὐθαν {86 Ποαίμϑη 1 ΟΓ βισιὶ 

] Βῳ ἰμ6 τονθηρίηρ οὗ [86 οοὐ οὗ [ΠΥ βογυδηΐβ υυὐλϊοΐ, 8 Βῃ66, 
11 1,κὐ 106 βἰσιίηρ ΟΥὗὨ [86 ὈΥΊβϑομοΓ οοιηθ Ὀθίοσγα ἴΠ66; 

Αοοογάϊηρ ἴο [ἢ στοδίῃθβθθ οὗ (Εγ ΡΟΥΘΣ ῥγϑβοῦνθ ἱμοὰ ἰμοβο μδ΄ δ8.ὸ δρροϊηἰοα 
ἰο ἀϊο; 

12 Απὰ τοπογ απο ΟὟΓ ΠοΙρθΟυΥΒ Βανθη 14 πο {Π6 Ὁ ὈΟΒΟΙα 
Τμοῖν στοργοόδοῦ, τ γον (ΠΘΥ μᾶνθ σοργοδομρα μθ6, Ο 1ωοτὰ. 

18 ὅοὸ τὸ (8 γ 
ἯΙ ρῖνο ἴμθ6 ὑπ η 8 ΤΌΓΘΥΘΕ: 

ὈΪο δηά βῆθορ οὗ {Πγ ραβίυσθ 

ὁ 11} βου ἴοσῦ [Δ ῥγϑῖβθ ἴο 811] ζϑηθγ 018. 

ἘΧΕΘΈΤΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΣΙ,. 

ΟΟΝΤΕΝΤΘ ΑΝῸ ΟὈΧΡΟΒΙΤΙΊΟΧ.---ΤἸὩ0 Ῥβδ]πι Ὁ6- 
Εἶμβ ΟΥ̓ ὁ σοπιρ]αἰηὶ δἀἀτοββοὰ ἰο Θοά, ἱμαὶ 26- 
ταδί θη [88 Ὀ60η ἀοδίγογοα διηϊάβι (1:6 Ὀγοΐβῃδ- 
ἴἴοη οὔ ἐμ Τοιιρῖθ, δηὰ (9 ρους ουἱ οὗ (89 
Ὀϊοοὰ οὗἩ ΗΪΐ8 θοσυδηὶβ (τ σθ. 1-4)ὴ. ὕροι {μῖ8 
δοτθ [Ὁ] ονσβ, Ὀδδοὰ ὑροῖ ὑδ9 αυοδίϊοη 88 (0 ΠΟῪ 
Ἰοης αοα᾽ 8 ΒΖ Σ γ68 ἰο ΘοὨἰ πΠ1}6, 8 ὈΓΆΥΘΡ (δαὶ 
818 Ἡσϑί ἢ ταΐὺ Ὀ6 ἑυτηθα δραίπδὺ ἰδ 6 Βϑδίμ θη 
(δ-7). Τ 5 συν {6 ἰδ |κ68 116 ἴοται οὗ ἃ ΒυΡ- 
Ῥ ἰοαιΐοα ἴον Θοα᾽ 8 ἴδυοῦ δπὰ δἱὰ (8, 9), ἐμβαὺ Ηθ 
πουϊὰ ἀυθῆᾷθ ΠΡΟῸῚ ἰμ6 ποδίμβει ὑπὸ αἰ ΒΒΟΠΟΥ 
ψ οὶ (Π6Υ δὰ ἱπϑὶοἰοὰ ὑροπ ΗΪ8 πδῖιο δὰ Ηἰθ 
βοσυδηὶδ (10-12), δῃἃὰ Ῥρᾳ8868 ΟΥ̓́Θ: ἰπίο ἃ ΥΟΥ 
(δδι (9 Ομ υτ οἷ 5888}} οὔ ὺρ ἰο Βὲτη {8 }κ8- 
εἰνίης ἰο {86 Ῥταΐβδο οὗ Ηἷβθ ρίοσυ (18). Τδ9 
Ῥοΐη(8 οὗ ΣΟϑϑ ὉΪ4Π066 (0 ῬΒ. Ιχχῖν., δῃηὰ ἰο Φ976- 
Ἰαΐϊδῃ, ΔΙῸ 80 ΠΟΙΠΘΤΟΊΒ ἐμπδὺ (ΠΟΥ ἸδΥΘ ΔΙΘΥΒ 
θόθα πὸ δι 76οὲ οὔ Γοδτκ. ΤῊΐθ Ῥβδ)0 δ, ΒΟ - 
ΘΥ̓́ΕΡ, Ὁ808}}γΥ ( 6] ἰσϑοῖ ἰπ ͵8 148ὲ οἀϊΐοη 4180), 
θοηποοίοα νι ἢ ὑπ ἀογαβίδίΐομβ πα [8.6 {1π|68 οὗ 
(80 δοϊοαοὶ 65, τοατάθα οἰὐπονῦ 88 ἃ ῬΤΟΡΠΘΟΥ͂ 
(δὴν οἵ (πο οἷά οοτηπηοπίβί 8) οΥ 88 σεοοτάϊης 
Δί] ουθηίβ (πιοϑέ οὐὗἁ ἐμ0 πιοάδγῃβ βῖποθ Βὰ- 
ἀϊηρμευ). Βιιὶ δσαϊηβὲ {818 ἔθ 66 18 ϑβρϑοΐδ!)γ [89 
εἰσουπιδίδησα {μαι ἴῃ [86 ὅτοι Ὀοοὶς οὗ ΜΑΘΟΔΌΘΘΒ 
ΔΙΓΕΒΥ ἱγαποϊαίοὰ ἥγοτϊα ὑμ6 Βοῦσγον, ἰδ τὴ 88- 
ΒΒΟΤΟ ἀρδοτὶ ἃ ἱπ ΟΘΠΔΡ. Υἱὶ. γον, 17, 18 τϑ- 
ξδγάοὰ 85 α 716] τλοπὶ οἵ ἃ Ραϑβαᾷο οὗ βογίρίυσο, 

δηὰ ἰδαὶ γογ8. 2 δῃηὰ 8 οὗ ον Ῥβδ]π) Δ͵Ὸ οἰἰοὰ 88 
(1.80 Ραβϑᾶρο ἰῃ αυσδιΐοῃ. ΕΣ ἰἢ6 ΟὈ͵ οί οη8 ἴο 
[89 ἴοτοθ οὗ (18 οἰγτουπηδίδησο, 8606 ΕΝ τὶ, Α467α- 
δι σοζεῖί ἐπα Αδεολίωδε 4ε8 Ῥεαζίεγε, 1869, ὑρ. 18 
ΒΕ. Ὅ6 ἀεδεογαίϊοη ταοἰϊοποα 158 ποί πάδοα (ὁ Ὀ6 
αἰ ΓΘΟΙΥ ἐδίθη 88 ἃ Ῥγοοθβϑϑ οὗ ἀεσίγμοίίοη (ΗΠ ΘὩρ- 
δίῃ ὈοΥρ, Ηυρἤ6]4) δπὰ γοὶ Εσεκ. χχυ. 8 068 ποί 
ὁχοϊυὰθ ἰδ ἰαϊίοτ. Βαί δὶ 858 ἴῃ Ῥβ. ᾿χχίν. 7, 
{89 ΘΙ Ρ8818 'β ἰἸαϊ ἃ Ὦροπ ἰδ Ῥγοΐδηδίϊ οΏ οἢ 86- 
οουπί οὗ ἐμ Ρο] σίου 60] σα οὗ (86 Βγ80]}168. 
ΤῸ οἱσουτηδίδησο, ὨΟΎΘΥΟΥ, ἰδὲ γοσϑ. 6 δπὰ 7 
ϑίδηα ἴῃ τηϑηϊΐοϑί ἀδροπάθησο ὉΡΟᾺ {6Σ. χ. 2ὅ 
τησδὶ Ὀ6 δα πο ποί ἰο Ὀ6 δραϊπδί ἃ σοι ροβὶ 08 
ἷπ {56 Ομ] θδὴ ροσίοά. [ἘὩρ} 88 σοτατηϑηίδίοτβ 
Ὀ804)1Υ ἴαυον 1.0 ΘΑ ΥΪοτ σοτη ροβίϊδυπ. ῬΟΤΟΜΨῺΘ 
ἷθ 88 υπηἀθοϊάἀοα ἴῃ {8 6886 85 6 8 τὶ (ἢ ταχαγὰ 
ἰο Ῥβ. ἰχχὶν. Ὑοὺ ὸ βαὺβ: "ἴθ δα8 ποί, 1 δ6- 
ἰΐονθ, θθθῃ ποἰϊοοᾶ, δηὰ γοί ᾿ὑ ΔΡΡΕΔΙΒ ἰο τὴ68 8]- 
τηοϑὲ σα δὶπ ὑμπαὺ {Π 9 ῬΥΆΥΘΙ οὗ θδη16] (ἰχ. 16), 
σοπίδί ἢ 8] δ᾽ 008 ἰο ἐδ ἰαησυδρο οὗ (815 Ῥβ8]πι.᾽" 
-.Ε. Μ0 Τὸ 4.8 τοϑδὰ Ῥβδ. ἰχχῖχ. δηὰ 
ΟΥΧΧΧΥΪ. οἱ ἐΐ6 9(ἢ οὗ ΑΌΙ, ὑπὸ ἀδὺν οὐ π]0} 
ΠΟΥ 08}}] ἰο ΓΟΙΘΙΌγδησΟ (δ9 Ομδϊθδῃ δηὰ 
Βοιηδηῃ ἀδαίγυοίΐ 18 οὗ ΘΓ 8816 δι. 

γεν. 1. ΣΒοσί ἴδ: 06 ὑδυδ}γ τιθ8 5 {Π6 ΠΒΟΙΥ 
»εορίε, ῬΒ8Β. Ἰχχὶγ. 2: Ἰχχυὶἱ. 64, 71], Ὀυχΐ Π6ΓΘ ἃ8 
ἴῃ Εχ. χυ. 17 ἰΐ πηϑϑῆβ ὑῃ6 ΗΟΙΥ Ζαπά, ἱποϊυάϊηρ 
186 Οἷἐγ διὰ Τορ]θ. Τ8ο οἰγουτηβίδησο ὑπ ἐΠ 6 
ΘΟΡΡΒ6Β Ψ6ΓΘ ποὺ Ὀυγὶοά, 18 ποῖ ΤιΘΥΟἿΥ πιθηςἰοποὲ 
ὁἢ δοσουπὶ οὗ ἐμοῖς στοαΐ ὨΌΤΩΌΘΣΒ, Ὀυϊ 8180 οἢ 
δοσουμῃί οὗ [89 ἀἰβζτδοθ οοπηρφοιοα τιῖϊῃ ϑυοῖι δα, 
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ἱπαϊκηΐϊγ, ἰη δοοογάδηοθ πὶϊῃ Ὀοαί. χχυϊὶ. 26. 
Τοῖῖϑ γγ88 8.}}} Γὰσί μον μοὶ θη 6α ὉΥ [86 οἰγοῦπι- 
Βίδῃοθ (δαὶ ἰΐ τἋὸϑ ἐμ δαίλεη “ἢο ΓΘ Ῥουτγίης 
ουὐΐ {π6 Ὀϊοοα οὗ (οα᾽ 8 βογγϑηίδ]κο δῖον (θ6αϊ. 
ΧΥ. 28), 88 που 10 ΓΘ ῬΟΡΒΪΘ85 δηὰ ὑὩ- 
ΜΟΥ οὗ γτοραγά, δὰ ἐμαὶ ὑπο πόσο Ὁ]85- 
Ρ ϑπης ἰδὸ π8ηι|6 οὗ αἀοὰ, ποιὰ μον ἀϊὰ ποί 
Κπονν, ΌὉῪ ἀογίἀϊης Ηϊπι 88 ἱπηροιθῃϊί, δ 66 (δ οΥ͂ 
μδὰ Ἰδι ἃ ἴῃ συΐῃβ (6 Οἱ ὙΠΟ 8688 ΚΏΟΝΙ 88 
Ηΐ8 ἀνθ] ΐηρ-οἶδος (Μ σδὰ ἰἰϊ, 12; δον. χχυὶ. 
18). 

6.8. 77. [πβὲθδὰ οὗ {πιὸ βοδυοοὶγ ἰο  ΟΓ Δ ὈΪ6 βἷῃ- 

ευϊὰν ὯΝ ὈοίννθΘ ἢ ΠΤ ΒΔ ΚΑ ὈΪ6 ΡΊΌΓΣΑ]β, 16 εο- 

ἄϊεεδ οὗ Κοηηϊοοίί, δὰ 9 οὔ Ὧο Βοδεὶ, ατϑ ἰδ 

Ῥίυγαὶ ὧϑμ, τ μοὶ 18 8180 ἑουπᾶὰ ἰπ ὅ6Σ. χ. 28. 
16 ιμὸ βίῃ κυ ϊδν ἃ τυ] αιϊοη ἢ ΟΥ Αγ [89 ΘΠΘΤΩΥ 
ἰδ ἱπιθη 00 8}}0 ηϑδὰθ Ῥτοπιίηθης 88 ἃ 601166- 
ἐν Ὁ Ηδονονυοῦ (8 ΠΙΔῪ Ὅθ, ποιμΐηςς ἀθοΐθῖνθ α85 
ἰο {86 Ῥυγίοντιγ οὗὐ (89 ρββϑϑαζοβ οδὴ Ὧδ ἰηΐεγτοὰ 
ἔγοτα {π|8 αἰ ογθμοθ,. Τὶ ἀἰ ΓΘ ΠῸΘ ΘΟὨ δἰϑι8 ἰῃ 

686 Ροϊηϊβ: (1) ἰπ Φογ, χ, 2δ, (89 ἣν ̓  Δ Ὑ 0). 

8]ο.9 δργθο08 ὙΠῚῈ (ῃ6 σοῃδίγυοιίΐοη, 18 ΠΟΓΘ ΣΘ- 

Ρ᾽ δορὰ γΥ Ἧς, (2). Τὴ ῬΓΘΥ͂ΟΤ ΓὉΣ ὙϑηβΘΘΏΟΘ 

ἷῃ Φογ 8} 18 ΠΏΟΓΘ ΟἸΘΑΥΪΥ υηϊϊοἃ ἰο (δ9 οος- 
ἰοχὶ, δὰ ἰῃ ἃ δοομηθοίΐοη οὗ ὑβουσῃ το ἐδ 
ἴουπᾶ αἷδο ἰῃ 79Γ. χχχ. 1]: χὶνὶ. 28, ἴῃ τον. 7 
ὃ ἰΐ ἰδ ποὶ (8 βαποίυμασΥ (ΤᾺ Υ.) (μα 18 τοοσγοα 
ἴο, ποῦ {0 ρίαοθ ᾿ΘΏΘΡΔΙΪΥ (ϑορί., ας.) ποῦ ὑπο 
»αδίμγα Βρθοὶδ}ν (“. Η. ΜΙοΒ 6118 δηὰ οἱ θγ8), 
Ὀαΐ (80 τ βι1ρ- 8668 οὗἩ 6 5Πορίιογὰ πῆι δὴ 
δ᾿αϑίοη ἰο ὑμ6 πϑηη8 ““ Βοοῖς ᾿ οἵ αοἀ δΔρρ]ἰδὰ (ο 
18γ86] ἰἴῃ τοῦ. 18. [πὸ τϑῦ. 8 τηϑηἰίοη 8 μοί πιδὰθ 
οὗ ζόγπιεν δϑἷπβ (ἰὴ 9 δῃηοϊθηΐ ὑγδῃβίδίοσθ, ΓΌιμοτ, 
ΟΙΟΤῚ ΠΟΡ {16 8118 οὗ ογπιεῦ ἀαψε (ΑὈδη τα, 
Κιμμοδὶ, 88 8δῃ Δ] Θγη δ 176) Ὀὰΐ ΟΥ̓ (μ6 δ'ῃ5 οὗ [89 
Τοτοίδι βουβ (ΑΌθ Εχγα, Εἰπισιιὶ, Φ. Η, ΜΙοἢ86- 
113, δὰ (Π8ὸ Γϑοθηΐ οὀχροβίίοσβ), 267. χὶ. 10; Εχ. 
χχ. ὃ; [μον. χχυΐ. 89. [ἰ 18 ἃ ζϑηΐϊῖγο οὗ ροβ868- 
βίοῃ. Τ8θ πιβο} 9 δα  θοίΐνο ἰοτιηϊηδίϊ οη οου]ὰ 
ποὺ δῶγθθ πῖ(ἢ (ἢ 6 διηϊοΐηα που. Ζ7Ὕδὶ" οὖρῃ 
δ'ἢ8 8.6 ποὺ ἱπογ ΌΥ ἀθηΐθα, ἤοτ ἴπ τοῦ. 9 (Π0 
ΒΥΘ ΘΧΡΥΟΒΒΙΥ τηρηϊἰοηθ. Βυΐ ἰδ τσεαζεηπίῃσ 
τηρηςϊοηοα ἴῃ ΥΟΓ. 8 ὁ 18 πο τηο0γ8] ἀοίογϊοσδίϊ ἢ 
οοηδοαιθοΐ ρου συ (ΔΌΘη ΕΖ2Γ84) Ὀὰὶ νηὶ οὗ 
ῬὨΥ ΒΑ] ΔΌΪΠΠΥ ἰο γῖϑο ἴγοι ἐμοῖς ἀοϑίθαί. ΤῺΘ 
Ῥτουθπιϊηρ ΠΙΘΓΟΥ͂, ΥΟ Υ. 8 ὁ, 88 ἰπιρ]ογοὰ ἴον (ἢ 9 
Β6}]ρ οὗ {μπ080 ο σοῃἴεβϑϑὰ ὑπαὶ μοὶ Ῥυπ18}- 
Ἰηθηὶ ψγ͵ὼ8 ἀοβογυοα. 

γόγβ. 10 [. ΤῊ ὅγϑί δ ἱσἢ οὐ γον. 10 5 ἐδῖίκϑῃ 1ἰ" 
(θγ8}}γ ἤγοπι 506] ἰϊ. 17, αἴτοσ Εχ. χχχὶϊ. 12: Νυ Ὁ. 
χίν. 18 ὕ.; Ῥϑαί. ἰχ. 28. ΤῈ νεῖ 8 ὀχ ργϑεβϑὰ ἴῃ (ἢ9 
[οἸ] ον ἱηκς τ ΓΒ ἰβ Ὀαδθἀ ὑροη Ὀφουι. χχχὶϊ. 48 ; 9 
δευεπ- οἷά τοϊτὶ θαϊΐο ὕροη θη. ἱν. 16, 24 δ (9 
“φχιδυδίΐοη οὗ υάἀϊοΐα] Ραμ θη πιθηΐ, βουθη ὃ6- 
πα ἴΠ6 ΒυΏθοΣ οὗ ἐπὸ οοτιρ[οἰθα ρτοσθαθ᾽ (}6- 
Ἰλισ8ο}}). ἰπδβιθδὰ οὗ (06 Ἴχργοβδβίοῃ, ““ἘΣ] θα 
οὗ ἀθαί,᾽" 1 ὅδπι. χχ. 31: χχυυΐ. 160, ἢθγ9 δῖθ 
864 ΠΟΘ [89 πογὰβ: οἰ] τ θη οὗ βἰδυ κίον (Η1- 
αἰ ρα); ποῖ: σὨ}] γθη οὗ ὁπ 6 γῶο ἀΐ68 --- (86 ἀγίηρ 
(Βυβίθπ ον). --ἰΕ. Υ., ῬΠοδΘ ΒΟ δχ9 δ ρ- 
Ῥοϊεϊοᾶ ἴο ἅϊ6]. 

Φ [Βοι οἵ [π080 οχρ΄δηδέίουν οἵ ἽΣΙΘΣ ΔΡΡΘΑΣ ἴο π6 ἴο 
τ Ό 

Ὧ6 τοῦς, δὰ (ἢ9 ΘΟ Γοηδογίης “ ἀδρτς ᾽" το ὃδ6 οοττοοῖ. 
ἘΠῸ (ΟΥΙΩΘΥ τηδαηίηκ [6 δ ἰγοῖν πὶ οπΐ ἃ ματα} }61 ἐῃ δἰ αν 
οδδοα ἰπ [16 ΤΟΓΠιΔΙΙΟΩ οὗ ποῦηθ. Τμδῖ μίνοῃ Ὁ Ἠθωροὶ, 
ΒΌΡΡοϑοβ ἴπδὶ [6 πογὰ [8 ΤὈγηηϑὰ ὕγοτ ἔπ δὰ πίηρ, ἴδῃ. ρ]. 
ΤΏ διΌ ΓΑΓΥ πιοίμοά οὗ δδδοιιμιίης ἃ ἀϊδιίησε ῥγίποὶρὶο οἵ 

ὈΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΕΤΗΙΟΑΙ͂, 

1. 1ι 8, 858 ἰὑ τοῦθ, “8 ἱπυοτβίοι οὐ (ἢ 6 Τῦὰθ᾽ 
οὗ οδίυνο᾽᾽ ((αἰνὶη) θη Θοα᾽ 5 Σου ἴδησο ζ81}8 
ἱπίο (86 ΡΟ οὗ ἱμ9 Βοδίμοι, δῃὰ τσ ῃθῃ τθη 
πο ΟΝ ποὶ ἀοα, ΠΟΥ ΠΟΠΟΡ Ηἶἷβ8 πδιρο, ἰσοδὰ 
ὉΠΔΟΥ ἔοοὐ ὑμ9 βδηοίθαγΥ ἀογοίοά ἰο Ηἶδ ποσδεὶρ 
δ ρῥγοίβδμο ἱΐ, ταἶο δ ΟἿἿΥ οὗ (ὐοὰ ἃ ποδᾶρ οὗ 
βίομϑβ (δορί. ὙτοηρὶΥ: “8 ἰοὰρο οὗ (89 χαγάθῃ- 
τϑίοον,᾽᾽ οομρ. 188. ἷ. 8), δῃὰ κἶνϑ οὐδοῦ ἰο ἀἷδ- 
ΒΟΠΟΣ δηᾶ ἀρθδί 118 ἱπμδὈϊΔηΐ5, ψο γα Ὀ6ΘῺ 
οδ]] δὰ ἰο ᾿ἰἔθ δηὰ ἰο 8 ρμασγίἰοἱραίϊΐοῃ ἰὼ ἰμὸ Ὁ]- 
Υἱδὸ ΚἸΟΣΥ. 

2. ἴπ 886}} ΒΡ ΑΙ Πἰπ ς ΘΔ] τ ἑ ἐἶ 6 8 γἧΡ δ΄’ ἴ0 Τοσοβ- 
ὨἶΖΟ (89 δνοηρίης τ γαῖ οὗ 6οά, ἴῃ Ὑ ἱοῖι ἐμ δἰ ἢ 5 
οὔ {π ΓΑῚ 6 γα γα ρυηϊβῃοα ἰοχοίδον τὶ (86 5[:8 
οὗ (89 σμ!]άτοῃ. ΕῸΣ (9 Βἷπα οὗἉ ἐδο ζογοίδεϊι ογ8 
ΔΙ Υἱοὶ οα (2 Κ᾽ κα χχὶῖὶ, 26; ἴδηι. ν. 7) ποῖ ὌΡΟΣ 
ἐμοῖν ἱπποοθπὶ ἀοδοοπάδηϊβ (Ποῖ. χχὶν. 16; 2 
Κίηρφθ χὶν. 6) Ὀυὺ Ὀροὺ ἰμο8θ γἘΠΠῸ δύο μ Υ 
Εκὸ μϑιαβοῖνοθ (ἔχ. χχ. δ). 6 ἀθαιγιοίϊου 
ΜΏΘῊ ΟΥΟΣΡ ΚΟΘρΡΒ ἱπογοδδίηρ ὈΥ υπἰϊοα ἰγϑῃ8- 
ξιοβϑίοηβ, ΓΘ Δ κ8 Το ἢ δἱ 1δϑὶ, πα τηδῖκο8 ἷΐ το 8- 
πἰΐοβί ἰμδὺ ΟὨἿΥῪ ἃ Βοαρίῃρ, ὕὑρ οὗ τγϑίἢ ἴον (ἢ6 
ἀδν οὗ ἡυάρφαιθῃί ἰ8 ἰο Ὀ0 οχροοίοα Ὀγ ἐο88 ψγ8 0 
Ὑ1}} οὶ Ὁ9 θὰ ἰο τορϑῃίϑῃσο ὈΥ αοὐ᾽ δ ρμεαίΐθῃο6, 
Ἰοηρ-δυβδουίης, δηὰ χοοάῃθδα. 

8. Ὑοὐ ἴῃ τ8}8 ἴΠ6Χ6 18 ἱποϊυ δ οά 4180 ἢ: 6 Ῥοββὶ Ὀἷ- 
ἸΥ οὔ οβδῆρο οὗ ἀοδίϊηγ. Εον αοἱ ἀοοβ ποὲ 
ἀοβῖσο πο ἀραὶ οὗ (86 Βί πον, Ὀυΐ {πὲ 6 δμῃουϊὰ 
ἰυτπ δα 1γθ. Τμὸ ἰηδίοϊίοη οὗ Ηἶἷ8 λυάᾳπιομί 
ὌΡΟΣ Ηἰ8 Ῥθορ]ο δὰ Ὁ 15 υἱϊἰπηαῖθ αἷτὰ ποὲ 
{μον ἀεδίσαοσιίοα, Ὀυΐ ἱποὶσς ρΡαυγίβοδιίου, δαὶ 
(ΠῸΥ ΠΔΥ ὍΘ δανοὰ. Ηΐβ ρυπὶβῃπιθαὶβ τὸ ἰ9 ὮΘθ 
8 οἰμδϑιϊβοιηθης ἴ0Γ ἰδδὰ ὉΓ Υἱχηιοουβηοβα. [ἢ 
(ΠΟΥ͂ Τ6ΓῸ Γοραγταοα δηὰ τεοσοϊγοα 88 δυο ὉΥ ἰδ6 
ΟΒαγοῖ, [86 ὑπ 6 πουϊὰ Ἰοδὰ ἰο σοηΐεββίοη οἵ 
ΘοΟΙΠΣΟἢ δηἀ ΡΟΓΒΟΠΔ] χα] δοὰ 8: ηΠὉ}} 688; δπὰ 
ἸΙΚονἷ8ο ἰο ἃ ΒΕΔΓΟΝ ΟΡ δηὰ ΔρΡρσυθ ἢ 8:00 οἴ 
(ἢ. 6 ΠΙΘΓΟΥ͂ Ὑ ΒΙΘὮ σΟΠ|68 (ΟΤῚΒ ἴο ταὶ ἰμο. Βαΐ 
πο980 τ!086 ρμαδγί 8 ἰο δἰἱὰ ἴῃ (6 δχοουίίου οἴ 
αοὐΒ λααρπιθηῖ, δηὰ γοί "»δυνὸ ποῖον Κποῦγῃ Ηΐπὶ 
ὯΟΓ Βοποτοὰ ΗΒ πδΠπιθ, ΠΟΡ Ββρατοὰ Ηἰὶν Ῥβθορὶο, 
Ψ{11 ὍῸ οΘοπα ῃηποα ἰο ἰδβίο,, ἢ ἰΐϊθ υητοριγαϊηοὰ 
ἐπιθηβιγ δηὰ ἔμ] Πη688, ἐπαὶ ψταῖ, Ἡ Βο86 Ὀ]ϊπὰ 
᾿πβέγα πηθηῖβ {Π6 Ὺ μδὰ οἰοβθῃ ἐο Ὀθοοῖὰθ (7 6Σ. ΣΧ. 
24. χχχ. 11. χἷνΐ. 28). 

[ΗἸἘΝΟΒΤΕΝΒΕΒΕ: ΤῈ Ὀ60}]9 οΥ̓͂ θΘοἃ ἴαγο, ἷπ 
ΟΥ̓ΘΥΥ͂ ἰΐπιο οὗ η666, {)0 Ἰογίι} ρυίνι]οκο οὐ ἀϊ8- 
οογπίηςβ ἰῃ ΤΌΣΟΣ ἀθ] Ἠγοσαποοβ ἐμ6 ρἱδάμοβ οὗ 
ὑβοϑθ γοὺ ἰο δοπιθ, δῃὰ {μ8 ῬΟββο88 8. Β0ΓΘ 
τουπὰ οὗ οοηδάοποο. Τῃο νου], τβϑη ἰὲ ρσαυδ, 
ῬΥΔΥ͂Β ΟὨΪΥ ἰθηἰδιΐνοΥ, δοὰ 8 ἀϊββουογοὰ θη σοὶ 
ἔγουα (89 ἸΘΒΒΟΠΒ οὗ ἰδίου υ.-ὐ. Ε, Μ.] 

ἨΟΜΙΣΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Οοά ἄοεδβ ηοὶ ἀοϑῖγθ {ἶἴὸ ἀοδίτποίξου, θα ἐδ 9 
Τοίαγη δηὰ ἀο]Ἠἑγογδηοο οὗ Ηἰβ ρϑορὶο, τε ΗΘ 
τὶ (8 ὑθτὰ τ} ἐμ 6 ῬυπἸ δ πϑηὶ οὗἩ Η᾿8 ἩΓγδιΝ.--- 
Νο ὁ88 πθθἀ Ῥγϑδῦμιθ ἰο ἴθοὶ Βθοῦσο οὐ δοοουης 
ΟΥ̓ΤΔΟΓΟΥ͂ ὈΘΙΌΓΘ τοοοϊγοα: γοὲὺ ἤοῦθ ποοὰ ἀουδὶ 
18 ΓΟΘΙΣΥ οα δοοουπί οὗἁἨ 8 βίη.-- -Τὴὸο Ῥυπίδα- 

ἰογπιδίίου ἴογ ἀροὶ δρϑοίδὶ οῶδο ἰδ οὶ 0 Ὀὰ Γοοοῃεπλθηδοά, 
ΤῸ σιὼ Ὀ6 ἰΔΚ ΘΠ ι8 ἃ ΓΌ]6 ἴπαὶ πογὰβ οὗ ἐῃ]16 ἴοσλ αγὸ αὖ" 
εἰγαοσίε, ατιὰ ἐν τὴ}, 1 θα] ονο, 6 Το ἰο Ὀο ἵγιιο οὗ 81} ἔπ 
8809 ὙὮΘη ἴΠ6]Γ ΡΥΪΠΊΔΥΥ αἱ χη βοδίἑοην τὸ οοποίἀοτοᾶ. 4)» 
Θαδηογ ΒΟΙῸ σοραῖοα Γ32) δπὰ ΠΣ ἢ νιοῦὲ αδπὰ σι07» 

τ 

ἑαϊέίας, ἀπστοοΐϊηρς τῖϊ ΒΕ. Υ. 860 ἄτοϑῃ, ον. Οτ., ὃ 1902, 8. 
Ἐπα]ὰ, ΗοΡ. το καὶ 161 α.--ὦ; Β. ΜῚ) ἸῸΝ 
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Ἰαθὺΐ νη ϊοῦ αἰΐοηἦθ βίη, δὰ (6 πιθΡΟΥ ἰἰδὶ 
οοπ168 ἔοτί ἰο τηθοὶ 6 γϑρϑηιίηρ.---ἸΓ ἴ80 πὰ ᾳ- 
ταθηὶ ρου ἴΠ9 ἤουδο οὗ οὐ 8 αἰγοδὰν 80 δινὺ7ὺόὕὝαϊ, 
ΒΟΥ ψὶ}} ἰ Ὀ6 πτίῖτ (Π6 υπσοηγονγίοθα νου] ῦ--ἶἰ 
ὯΔΚΟΒ 8 τοδὶ αἰ Ὅσο ὙΒοῖθοΣ ψγ͵ὸ ἀοδὶγθ ἰοὸ 
ΔΥΘΩΖ6 ουγϑείυεδ δηὰ ΟἿ δι ογίηρθ. οὐ ὙΠ ΘΙΠΘΥ 
ΝΘ ΔΙῸ Θοποογμοα [0 ἀοἀ᾽5 ΒΟΌΟΡ δηά (ἢ 8 886“ 
εἰἰγίης οὔ ΗΪ8. παπιθ.--- θη ΟΟγ ον δὶη8 δηὰ 
ο86 οἵ οἰ θγ8 σοηδρίὶτο ἰοχοίμον, ὑπθπ {δ 0Γ9 
δΟΙ168 ἃ ἀθε»Ρ δῃὰ δνίΐυϊ (]].---)ο δ᾽η5 οὗἨὨ ΟὉΡ 
ογοίδι Βογ8 ταῦ ἰηἀ θυ ἰποῦθδβθ ΟΌΓ τι Βογ  Π68, 
δαΐ {Π6 7 οδῃποὺ ᾿ΘΒ8θ6 ΟΟΥ οὐ Χο 0. ---ἶἰὐῦ 18 σὰ θ 
ἰδεὺ αἀοἀ ἰ8 [86 Ξ'Βορβογὰ οἵ Ηΐβ ρϑορῖϑθ, Ὀυΐ 1ὲ ἴθ ; 
ἴον (Β18 ὙΘΥΥ τϑϑ80ὴ ἰδ δὶ Ηθ ποοὰβ ποί ΟὨΪΥ͂ (Π9 
βιδῇ οἵ οοτηίοτι, Ὀυὶ μὲ οὗ ραΐη.---αοὦ Μ1}} ποὶ 
Ὀ6 οοπίοτηποα, οἰἴπον ὈΥ͂ ζγθηὰ οὗ ἔοθ. 

ΒΤΑΒΚΙΕ: ΤῸ ῬΥΪΏΔΕΥ δΒΟΌΓΟΟ οἵ 811 ΜΔΙΒ ἰδ 
(οἀ᾽ 5 δῆ μον. --- Τ᾽) οδυΐον ἰῃ9 ᾿πυπϑν δηὰ ἐδ 
ατοδίον {86 ϑίογι, [ΠὩ9 ΒΟΟΏΘΡ 8ΓΘ ΠΟΥ͂ ΟΥ̓́ΘΣ..--- 
ἴδο ρίουβ ἀθρίογο ἐμ βἰῃβ οὗ ὑποὶν ΓΑΙ ΒΘΣΒ, 88 
Μοὶ! 88 οἵ ἐμοὶ δοἰ θαι ροΟτ Γ[68.---ἰὶ 185 η0 σοοὰ 
εἴζχῃυ νιθ οὐ 8110 »ν}8 Π6 πυπιῦον οὗ {δ6 ρῥΐουβ 
διὰ ργϊκυῦ τὸ ἀθοῦθαθθ. ΟΥ̓ΘΡ βυι ἃ ρ͵]δοο Ἠΐβ8 
πάχηθηῖϊβ ΔΥῸ ΒΌΓΘΙΥ ἐτηρϑπαϊη(.---ἴὐ του] Ὀὸ 
ἃ (001 188} ἐπ ΐπρ ἰο Θχρϑοῖ ἸΔΟΓΟΥ͂ δπὰ Βοῖὶρ ἔγοιῃ 
θοὰ δηὰ γοὶ ποὶ ἰο Ὀδοομθ οοηγοτίοα ; Ὀαΐ ἰϊ 
ποῦ ]ά Ὀ6 ργϑβυμιρίιπουδ ὑ0 τη8 6 Ὀοδϑὶ οὗ ἃ δοῦ- 
γογείου ΟΥ̓͂ ΟΠ6᾽Β ΟὟ δίγοηρί, ψὶξβουῦ ἐμ ᾿Γ6- 
τους Ὡς ΠΊΘΓΡΟΥ οὗ σά. 
ΑἈΚΌΥ: Τὴ6 οογτυρίΐοπ δηὰ δαἀυϊἑοναίϊου οἴ 

δο ἰγὰ δοσυΐοο οὔ αοά ἰ5 ἰδ στοαὶ δι οἵ 
480 σουηίγγ, δπα 8} Ὀερσὶ ππΐπᾷς οὗ Δ}} πιϊϑίογιιι 6. 
--πιβοη: ϑυρρ)ϊοαίοη δρδίηϑι (6 σταοὶ 6 .86- 
ουίοτα οὐ ἀοἀ᾽ 8 Ομυτγοῖ: (1) ϑιηθηϊδίζοῃ, ΟΥ̓́Θ 

6 τοοϑδ ἰηῆίοϊοα Ὁγ [89 ογυ οἷ ἐν οὗ πὸ ̓ ΘΗΘΙΛΪΘΕ : 
(2) ϑαγηθδὺ ἤγαγον ἰο Θοἀ [ὉΓ ΠΙΘΓΟΥ͂ δηά [89 
ἰαγηΐηρ ΔΎΓΔΥ οὗ (89 ῥυπίϑιιπιθηΐ, ἐμαὶ Ηθ πιδΥῪ 
Βοδύ, δη μοῖρ, δηὰ ἰδ κὸ υϑηροᾶποθ ὑροὴ (086 
Θποπιΐοβς (8) Ῥγομῖδο οὗ ἰδὸ σταιαἀθ ἐμαὺ 18 
ἀυο.---Βανδοηκι,: 780 ΟὈυΓΟῖ οὗ αοά, (Ὠουρὰ ἰΐ 
[88 Ὀ66ῃ Δγϑδαν βου οὶ Υ ἱγου Ὁ]64, γοῦ γοιλαῖῃδ Η 5 
Ῥϑορΐο, Ηΐἰ8 βογνυδηί, ΗΪ8 βοοῖς, δηὰ κἷβ ἰημπονὶ- 
ἴ8η00.--ΒΊΙΕΟΚΒ: Το αἰδοίη οἱ τοι πιϑίϑ 608 
ΟΥ̓ οὖν Οδαγοι ῥγοοϊδίπι (ο οὐυγβοῖνοϑ, ἐμαὺ Ὡ0- 
(πίη ς δαϊ Ἰυάχηθηΐ ἰ8 ὈοΐΌΓΟ 8, δηὰ {πᾶ ἰπ πὸ 
ΟἾΒΟΡ ὙΔΥ ὁδῃ τόρ Ὀ0 Ιηδιἰ6 (ὉΓ δαὶ 18 ροοά. 
οὶ υϑ ἱδβογθίοσο οοπίϊηυθ ΟΥ̓́Θ (0 ΚηοΟν Αοα᾽ 5 
Ὠδπθ, δηὰ ἰοὁ οχϑγοΐβθ δ Ἰογίαϊ ρῥγίνίϊοο οὗὨ 
Ἱκοορίης ἰΐ Ὀοΐοτο Ηΐπ).--- ΑἸΒΙΝΟΕΒ: 5]η8 ΔΓ ἃ 
ὅδ ποῖ οὐϑίγυοὶ (π6 ον οὗ Οοα᾽ Β τἶνοσ οἴ 
ἸΏΘΓΟΥ͂, δηὰ ΟΕ͵Υ πθη ἰμαί ἰ8 οἰθαγθὰ διΥΑΥ͂ οΔῈ 
Ηἰδ Βοῖρ δηὰ Ὀ]οβδίας 6 τηδὯ6 ἰο ΒΡΡΘΒΔΓ.--- 
ΟΥΒΝΤΗΕΕ: ΤῈ ῥγδύοΥΒ οἴ ἰδ εἰχιιίθουβ οδἢ 
ἰὰγη ΔΎΔΥ ΘΟ 8 ΔΏΡΟΥ ἔγοι ἰΠ 6. 1110 8 βίγθδῆι 
οὗ ναῖον, δηὰ σϑυ89 ἰὐ ἰο Ρουγ ἔοτ ἢ προη {Π6 υἢ- 
κοάϊγ. Βυὶΐ υπάογδίδπά 10 νγοἷϊ ; ἐΐ 8 (ἢ 8 Ῥσαγ- 
6.8 οὔ ὑπὸ ΒυμλὉ]6 δηὰ ῬϑβοοθδΌΪο, ποί ὑΠ6 ἱπηρτθ- 
οδίΐοπβ οὔ 89 γουϑηροίυ δὰ Ῥγοβυπιρίυουθ. --Ὁ 
ὈΙΒΡΒΙΟΘΗ: [μοὲ {π18 Ὀ6 ΟἿ οοπϑδοϊβίΐου, ἰδὲ 8ζ» 
[Ὁ Γ᾽ ΟὟΡ ΘμΘπΪθ 5 ̓αῆο ἀοηθ ὙὶΐΝ 8 (ΠΟΥ ΠΩΥ͂Θ 
811}} ἰο ἀο τι αοα.---ΤΑ ΒΕ : ΤῈ6 ΟΥΥ (Ὁ ἢ] 
8 ὨδίυγΑ] ΓῸΓ 8 ἰπ αἰδίγοβθθ, Ὀὰὺ ποῖ {πὸ Βῃγίο 
ἴοΣ ΤΊΘΤΟΥ : {μἷ8 8 (89 ΓΘΆΒΟη ἩΒΕΥ͂ 80 ΤΙΔΩΥ 8οὲβ 
οὗ ἀοἀ πῃ Ὀ6.}417 οὗ {9 ΒΊΠΏΘΥ δα γοοοϊ γϑὰ πὶ - 
ουΐ ἃ Ὀϊοαδβίης.---Τ πὸ ̓ ογὰ, το 8 (86 Θοἀ οὗὨ ΟἿΌΓ 
Βαϊναίϊϊου, 888 σίνοῃ, πὶ (ἰὴ ΠΟΏΟΡ οὗ ΗΪ8 ὨλιΏΘ, 
[86 δίγοιᾷθοδὺ ΘΘΡΟῺ ἰηΐο [80 ΥΟΡΥῪ 8η62 οὗ Ηΐθ 
ΡΘΟΡΪ9. 

ῬΒΑΙΜΊΧΧΧ,. 

Τὸ ἰδ ολίς" Ηπζεϊοίαη ὑροη ϑλοελαππίτα- Κάμδ, 4 Ῥεαῖπι 977 Αεαρλ. 

2 ΟΘῖνο ϑᾶσ, Ο Βμερμογὰ οὗ [5γβ6], 
Του {πα Ἰοδαοβί ψόβορ Π|Κα ἃ ἤοοῖ ; 
ΤὮου {ἰαΐ ἀνα! ]6βὶ δοίισοοη, ἰῃ6 ἜΒογυ ΐτα, Ββἷπο ἐσ ἢ. 

ὃ Βοίογο Ερἢγαίτα δηὰ Βϑη)δηλΐη Ἀπ ΜϑηδΈβΘἢ 
ΒΕΓ ὕΡ (ΠΥ δἰγθηρίῃ, 
Ἀπά οοἴλθ απά βᾶνα ὑ8. 

4 Τυγὴ 5 ἀραΐη, Ο Οοά, 
Απὰ οβυϑο (ΠΥ 806 ἴο Βῖπ6; 8η4 τὸ 8881] 6 βαυϑά. 

δ Ο 0Β} Οοά οἵ Βοίε, 
Ηον Ἰοηρ ψ{] ἴποὰ θ6 ΠΕ δραϊηϑὺ [06 ὈΥΔΥΟΙ οὗ [ΠΥ ρϑορὶοῦ 

6 Τπου ἐδοαοβί ἐμθῖὰ τ ἢ [86 γΓοδα οὗ (6878 ; 
Απὰ ρἰνοβῦ ἔπθῖὴ ἴδϑιβ ἰο ἀγίηἰκ ἰὴ σγοδί τη ΒΒΌΓΟ. 

1 Του πηρκοϑῦ ἃ8 8 8. γδ ὑπο οὐν παρ  θΟΙΓΒ : 
Αηά οὔ ϑῃθπι 65 ἰδυσἢ ἀπιοηρ ἐμοΙηΒ6 1 γ68. 

ὃ Τυτῃ υβ ἀραΐη, Ο Οοά οὗ Βοϑί8, 
Αμπά σαυδβα (δγ ἴδοθ ἴο βῃίμθ; δῃηὰ γὸ 8881] θ6 βανοά, 
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9 ΤὭου Βεαϑὶ Ὀτουρᾷί 8 νἱμοὸ ουὐ οὗ Εργρί: 

ΤῊΗῈ ΤΗΙΒῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙ,Μ8. 

ΤΈου Πιαϑ οδϑὶ ουΐ {πΠ6 Ποαίμοη, δηα Ρ]δηϊοα 1ὐ. 
10 ΤὭσιι ργθραγϑάβί γοοηὶ ὈθΌΓα 1, 

Απά ἀϊάβὲ οαυβο ἰδ ἴο ἴαίκο ἀθδρ τοοῦ, δηὰ ἰζ 8116 (86 Ἰαπά. 
11 ΤῊ 1115 χόγὸ οσογογοαὰ πὶ [6 βηδάον οἵ ἰύ, 

Αμά [δ θουρὰβ ὑμογϑοῦ ἰὐογὸ {δα [88 σοΟΟΟΪΥ οοάδ 8. 
12. 81:6 βοηὺ ουΐ δ6. θουφρῶδβ απίο {ἢ 868, 

Αμὰ ΒΟῸΣ ὈΓΆΒΟΒ6Β ὑπο ἴδ6 Σἶνοῦ. 

18 ὝῊΥ μιαϑὶ ἴπου ἑΐόη Ὀτοΐκθα ἄοσῃ ΒΘΓ Βοᾶρα8, 
ὅο μαῦ 84}1 [Β6Υ ΒΟ ἢ Ρᾶ88 δ 

14 Τιιο ὈοΔΓ οὐ οὗ (86 ψοοὰ ἀοίδ τυϑϑίο 1, 
[88 ΨΥ ἀο Ρ] οἷς Βογῦ 

Απά [86 νὰ Ὀοδβὲ οὐ {86 πε] ὰ ἀοίῃ ἀδνοῦν 1. 
1δ Βοίατῃ, γγὸ ὈΘΒθθοὶ (866, Ο Οοά οὗἉ Βοβίβ : 

Τιοοῖκ ἄοτῃ ἔγοτα μοᾶνθῃ, δηα ὑοο]ά, ἀπά υἱβιῦ {118 Ὑ]}6 ; 
16 Απὰ ἰδ6 νἱπογαγὰ πϑῖο [ὮΥ τὶρὺ Βαμα 40} ρἰδηίοα, 

ἈΑπά [μ6 Ὀγδμοὶ ἐλαέ ἰμοὰ τλδάοϑί βίγοηρ [0 γ {λυ βο 1 ἢ 

17 Σὰ ἃ Ὀυγηοᾶ Ὑ1} ἔγο, ὑὲ ὦ συλ ἄοτα : 
ΤΟΥ ΓΒ δὖ [86 τοῦυϊο οὗ [ΔΥ οουπίθηδβῃοθ. 

18 Τ,οὐ (Ὡγ μβδηὰ θ6 ὕροῦ {δ τηδῃ οὗ (ΕΥ̓ τὶριὺ μαπά. 
Ὅὕροη {Π1|0 βοῃ οὗ τλδὴ τὐἦοπι ποὺ 

19 Κο ψ1}} γὸ ποῦ ρ»Ὸ Ὀδοῖκς ἔγοπι {{|: 66 : 
οδί βίγοηρ [Ὁ {μγβοῖα 

Θυϊοΐξοῃ υ8, πα τὸ ψ1}] 6811 ΡΟῚ {ΠΥ ΠΑΠΊ6. 
20 Τυγη υ8 δραίη, Ο 1,.0ῈΡ Οοά οὗ Βοβίβ, 

δυο (ἢγ ἴϑοθ ἴο βιιϊηθ; δπᾶ Ἧὁ 888}} Ὀ6 βανϑά. 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝ ΟΟΧΜΡΟΒΙΤΊΟΝ.--Ου (Π6 ΒΌΡΟΥ- 
δοτὶρίϊοι δοτωρασο [πίτοὰ. δ 12, Νο. 18. Τὸ ἔπ π- 
ἀδταβηία)] ὑπου κί οὗ [86 Ῥβ8]πι, ὑ8 9 ῬΤΑΥΟΣ (οΥ (Β6 
γτοβίογαίίοι οὗἉ [9 ἤτον τοϊδίϊοπ ἰο αοά, δηᾶ᾿ 
ἴον (9 ΒοῚΡ ἰο Β0 οὐίδἰηθὰ {μΟΥΘΌΥ, 8 ὀχ ργθβϑϑά 
ἷπ 6 γοΐγαϊη, ποσὶ γογϑ. 4, 8, 1δ, 20 τορϑδὲ ἢ 
δυοῖν ἃ ΠΏΠΟΘ᾽ ἰδ ἰδ 6 ῬΤΑΥΟΣ δάνγϑηοοθ ὈΥ βυο- 
οοδϑῖνθ δ αἰ εἰ ἢ 8 0 [6 Πα π)68 ΔΡΡΙϊοἀ ἰο Θοά, διὰ 
ΐῃ γο. 16 ρυϑβοηΐβ ἃ σβδηρο οὗ οχρυγοββίοῃυῃ 6ο- 
τοβροπάϊηρ ἰο (μ9 ἰδβουρὰϊ. Τὴ ἤγϑι ἐπι ὑπαὶ 
{πῖ8 τούγαϊῃ δρρϑαυβ, ἰ( ἰβ ἱηϊγοἀποοα ἴῃ δὴ ἰηγνο- 
οδίΐοη οὗ αἀοἀ 88 ἐμο ΗθΙροσ ; ἐμ:9 βοοοῃά (ἴπ|0, ὈΥ͂ 
ἃ Ἰαϊηθηϊδιίοη οὐὸρ ἰδ ἀορΊΟΥΔὉΪ6 δἰιυλίίοη οἴ 
186 ΡῬΘ0}]6 οϑιιβοά ὃν Θοα᾽5 δῆροῦ; ὑπ (Β᾽γὰ ὑτ9 
ὉΥ {το Βίγορ 68, Π6 δτϑί οὗ πο ἢ ΤΟργ βθηΐ8 (ἢ 9 
ἵοτιαθτ ῬΤΟΒΡΟΓΙΥ οὔ (89 ῬΘορ᾽ 6 ὑπάϑνῦ ὑδὸ ᾿ἰπᾶρ6 
οὔ υἱπὸ ρἰδηίοὰ δπὰ ἰοηάοὰ ὃγῪ Θοά, τὰν] 6 ἐμ 9 
δοοοπὰ ἀθβουϊθθ8 (9 Ῥγθβοηὶ ἀδθϑβοϊαιοη ὈΥ͂ τ6- 
Ἰθη.165895 ἴοοβ; ὙὮΘΕ ἐΐ ΟσΟΌ ΓΒ [ὉΓ (86 ΤουΓΙΝ δηὰ 
Ἰαϑὺ ἐΐπηθ, 1 18 Δοσοιηρδηϊθα ΌΥ͂ ἃ ῬΓΑΥ͂ΘΡ 01 (86 
ἀρϑδίγαοίΐου οὗ ἐμ 9 ΘΠ ΙΏΥ, δηὰ ἤοτ (9 Ῥτοἰθοιϊἑου 
οὗ ἀο4᾽5 οσἤοδθῃ. Βογοῃά 6]Ϊ ἀΐβραϊθ ἐμ πἰβίο- 
τοδὶ οσσδϑίου οὗ (πὸ ογἱρίη οὗ (8 Ῥβα τγὰ8 8 
Β0830η οὗ ΟΡὈγϑϑϑίοῃ ὉΥ ἰογϑΐχη παίΐοπϑ (Βοβθη- 
τα], 9  οἰ16). [ὑ Τοπιδὶηϑ ἰο 6 ἀοἰογιαϊ θα 
ψ οί Ρ ὑπὸ ἰθχί ἔμ γηἶ8 68 στουῃὰβ [Γ᾽ αϑβυτιϊῃ 
ἷξ ἰο Ὀ6 ὑΒ9 ϑ'υτνίδῃ (ΟἸβϑῆϑδυβου, Η πᾳ) οὐ (89 
Ομαϊάοδῃ (αοἱον δηὰ οὐἱβθγ8), Οὐ 189 Αβϑυγίδῃ 
(Οαἰνία, ΗΠ οηρβίθη οτος, δη ἃ οἱμβο τ 8) ορργϑββίοῃ, 
οὕ τ ΒΟΙΠ6Ρ ἰὰ ᾿υδι1868 8 ἴῃ κοΐηρ 58ι}}} ἔασι μοῦ 
Ὀδοῖς ἴο {86 ροτγὶοά οὗ {π6 ἀἰδίγϑβϑου οσοδεϊοηθα ὉΥ͂ 
180 ΡΒ 118ι1π98 (. Ὁ. ΜίοΒ66115). Τὴ ΑἸοσΣ. τϑὺ- 
δίοῃ 888 ἰῃ ἰ(8 δυρογβογιρίΐοη ὑο (ἢΐἷβ Ῥβ88]π), τυ αἱ σ ἢ 
͵δ ἱπ οἶΟΣ ρῶγίβ βοπιθσιδὲ δυβυταὰ, δὰ δαάϊο 

ὙΔἰΟὮ 8]}10ἀ68 ἐο (6 ῬΕΪ δ πο8, ὙῚῈ (δ ἷ5 θθδὲ 
δάτθο8 (6 οἰγουπιδίδηοο ἐπα ΒοΡο, αῦοῦ αοὰ 18 
ἱπηνοκοα 48 ὑπη0 Βθορδογὰ οὗ ἴβγϑ6] (σοι ρατθ ἐδ9 
ὈΙοθβίης οὗ Φοβαρὶι ΟΥ̓ Φδοοῦ, Θ θη. χἰνίϊὶ, 16: 
ΧΙ. 24) ἰγἰ 98 8.6 τηϑπίϊοποα ν}}}0}} 8.6 Ὀ] Δ ΠΥ 
ποτγίδεγη, ουϑη ἱζ ὑμ6 Κἰηρσάοαι οὗ (89 ἔθη ἰγἱ 068 ἰ8 
ποὺ αἰνϑοὶ ἱπάϊοαίοα. Βοπ͵δηίη, ἰἰ ἰβ ἰγθ, ἰδ 
ἷῃ 1 Κίηρϑβ χὶϊ. 21 τοοκοποὰ νῖι (μ9 Κη ράοιι οὗὨ 
ψΨαάδῃ. Το σδρ (δὶ οἷν Φογαβδίθιῃ, 8180, νγδ8 
νη {π9 1 πιϊ8 οὗὨ {18 ἰγῖ 9 (7 88. χυ. 18), δὰ 
180 ἰαπὰ οὗ Βοη)εαπιὶη 18 (ὅ6Υ. χχχὶϊ. 44: χχχῖϊὶ. 
18) ἀἰδιϊ ποι} τηϑηἰϊοηθὰ 88 ἃ ρϑτὶ οἵ δυάδι. Βαὶ 
ΒΘΥ͂ΘΓΔ] Βοη͵δπιῖ 16 οἰ(168 (ΒΟ 6], ΟἸ1ρ4], 7 τ] 6 80) 
Ὀο]οηροα ἰο ἰ6 πολίβογῃ Κη χάομμ, οὐϑὰ ἰζ (μον 
Ῥοββοβϑίοῃ γὙ8ὸ8 Ὡοῦ υπαϊθδρυϊοα, 45. 8 {16 6886 
τὶ} Βαιηδὰ, 1 Κίηρϑ χυ. 21; 2 ΟἸισοῦ. χὶϊὶ. 19. 
Βοιϊαπηΐη ἰ8 ῬΥΓΟΘΔΌΪΥ παπιϑαὰ ΒΟσα, ἱμοτοίοτο, Ὁ 
ΔΏΟΓΒΟΥ τϑϑϑοὴ ἰδδη πο ζδοί ἐμαῖ ἢ δηἃ ΦοβορὮ 
τ Γ6 ΟΕ] άτϑη οὗ 86 δϑιηθ τοίου. [Ι͂η (δὲ ο889 
μον βου ἃ Βὸ αν Ὀθ6θὴ πδηιοὰ Ὀείνοοῃ Ἐρἢ- 
Ταῖα δηὰ Μδηδββοιῖ Τὸ Ὀουπάατὶοδβ οὗ 89 
κίηχάομη σοῦο, 88 8 ὍὙῸὸὺ72ὲ}} Κηονη, υπδοιιἸοὰ, 
(οορ. Εν], Οεεολίολίε ἀε6 Ῥοίζες Ἰταεῖς, 8ἃ 
οἀϊιίοη, ». 4396, Ηἱἰιεῖς, Οἰεδελιολίε, 1809, 1, 
168 8.) [0 τουϑὲ ποῖ, Βονγουον, Ὀ0 ογου]οοκοὰ 
ὑπαΐ βοτηθίἑ 98 7ΟΒΘΡΆ. ἰοχζοίμον πὶ Ι5γϑοὶ, (ΡΒ. 
Ἰχχχὶ. δ, 6) οὐ ὅδοοῦ (8. ἰχχυὶῖ. 160), ἀθῃοίοβ ὑἶ9 
Ἧ8016 πϑίϊοῃ, 85 'π ΟὐὈδάΐδ 18, (ἢ 6 Βοιι88 οὗ 50- 
ΒΟΡὮ, δ᾽οηρ σῖ (πὸ ουδὲ οὗἵἁἩἨἁ Φασοῦ, 18 σοῦ- 
ἰγαβιϑά υίτὰ ἐῃ 6 μοιι80 οὗ ἔϑαιυ (νοῦ. 10). Μογθ 
(δὴ (ΐἷ8, πῃ Ατηοϑ Υἱἱ. 9, 1δ, “βαπὸ ΔρΡρθδῦβ ἴα 
Ῥίδοθ οὗ μ9 ἀοϑἰ χῃδίίΐοπα Φδοοῦ δὰ [βϑγϑὶ νοὶ 
8.6 808] οἸδοννθτο. 8 ΤΏΔΥ ΟΥΘΠ ὈῬΟΥΒΔΡ8 89- 
Βιῖθ πδὲ ἃ ῬΓΘΙΘΓΘΏΟΘ ἴοτ ἔδηουϑ πϑῖη68 οὗ οἱά 
ἰπδυθησοα (μ6 σμοΐοθ οὗ ἤαπιθὸ (Ενγδι). [ὁ 18 
ΒΟΔΓΟΟΙΥ 8 ΠΊΘΓΘ “ΘΟΘΤΆΡὮΪΟ4] τηοᾶς οὗ ἀοδβὶρ- 
πδίϊης (89 ποτ οΓΏ, βου ογΏ, απ οδϑίθσῃ σοῦ- 



ῬΒΑΙΜΊ ΊΧΧΧ. 44] 

ἘΥ δαὶ ἴδ ἱπιοπἀ ρα ἐΟΙΒ. ἘαδΕΠ διιὰ δον δι ]Ὺ 
πο ἃ ἴὩΘΓΘ ΣΠοπὶ Ῥορίΐο8] δβεϊθοιΐοη οὗ πϑῆλο68 
(06  εἰἰ6)ὴ. ΤῸ ὀχργοββίοη “"υϑβίουθ 8, σϑ- 
ρεδιϑὰ ἰπ ἐπ τοΐγαϊη, οοι]Ἱὰ, ἱΥ υἱόν ὃν (86), 
ΔΟΡῚ ΪΥ δυο ἴο (86 ΒΑ ]οΙἶ8}} οχὶθ. Βαΐ ἴἰ 
ἀο65 ποῖ ἴογοα 08 10 δ} Ὧἢ ΒΥροίιοβίϑ. 1 ἸΏ Υ 
δἶβο τῇϑδῃ ἃ Γαβίογαιίΐοῃ ἰο ἃ δἰαίθ οὗ ἔδνοῦ νἰτἢ 
6οὰ, δηὰ 89 σβδημρο ἱπ υοσ. 1ὅ 1688 ἰο {δὶ8 6οῃ- 
οἰαϑίοη. Μουύθουου {6 Ἔχ ργθϑϑί οβ δι ρὶογεα ᾿η 
γογα. 7 δῃὰ 18 ἴ. 8Δ]]0.ἀΔ6 ἰο Ορργϑββδίοῃβ αυγίηρ 
186 τοβίἀθησθ ἰη ἰμ 6 Ῥγοια δε [ζδηα, 

ΤΠ τονΐον χίνθη δΌοΟΥΘ οὗ 189 τδγίουβ ορὶ- 
Ὡΐοι 5 Βοϊὰ 45 ἴο ὑπὸ (ἰπ9 πδθη (88 Ῥϑαϊαλ νὰ 8 
δοιῃροδβεά, νΜ}}} εἴοτά δὴ 1468 οὗἩ (9 Αἰ] ο.} 168 
πὶ ϊσἢ δυγγουπά (ἢ 9 βυδ᾽οοί, 1 πουϊ]ὰ ΟΥΡ δη- 
οἶμον δἰἰοαρὶ αἱ Δρρσοχι πιδίΐοη. [1ὑοαπηοῦ ΒαΥ6 
Ἐθ6ῃ σοϊηροβθὰ 80 ἰαἰθ 45 (6 ἀοδίγυοίίοη οὗἁὨ {116 
κἰηχάοιι οὗ {πὸ ἴδ ὑγῖ] 068, Ἡ Ιοἢ 18 (ὴ6 ρῥοτγὶοά 
ἐορίοηεἃ Ὁγ Ἠδη βίο θοτ. 16 Ὀυτάρη ᾿γὶπρς 
80 ΒΘΑΥΎ ρου ἴΠ6 ῬΒ8]π)18ὲ 18 ϑυ θυ ν ποῦ (Π0 
δι τ ἢ [8 οὗ ΔΗΥ οη6 ρογίΐοι οὗ ἀοα᾽8 ΡοΟ0Ρ]6, Ὀυΐ 
86 ἀοδβοϊδιΐου οὗ ἴπ6 τ μοΪθ. ΑἸΊ [βγδρὶ (οὐ ὠο- 
δορὰ, Ῥβδ. Ἰχχυὶϊῖϊ. 16; ἰχχυΐ. 9) νψαβ οοπάυοίοα 
δΑΙΟΪΥ ἔτοῃ Εχγυρί, δπὰ ρ]δηιοὰ |᾿κ ἃ σοοῦγ 
γἱίυθ ἰἢ (ἰδηδδα, πνἄσθη 1 (οοἷς τοσΐ αΔηᾶ Νιίοα (ἰλε 
ἰαπά. ὙἼμδ παίΐοη ἰθδθη ζοτιηθὰ οπα ἤοιιγίδλίπο 
οἷπει. Διὶ Ὑγὰ8 (Π6 σαι.86 οὗἩ (6 διὰ οἄδηρο 
πε ἀϊδαπίοι οὗἨὨ ἴμ6 ἰσὶο8. Τὸ βα]ηπ δὲ οΥΐ- 
ἀομΕ} ᾽'28 86 Ὑμοϊο πυροῦ οὗ πὸ ἰγῖθθ8 [ἢ 
{δοῖν ἱπαϊν᾽ ἀπ] ἰη ον Ὀεΐογο ἢἷπι, Ηθ ὕσδγδ 
ἰπδὶ αοἀ τη ὺ διιὶπο Ὡροῦ ἰδ όχι 4}} ψ τι ΗΠ 8 ΖΑΥΟΥ 
88 ἴ6 τδα σοηίΐί ἴο ἀο οἵ οἹά, απὰ τηοπὶΐ 0.59 ΒΟ. 6 
οὔ ἰοῦ ὈΥ δ. ἴπ (8 0 Β06118 (0 Β6Υ͂Θ 
δ οδβοι ὕγοτῃ ὑπ6 Κἰηχάοαι οὗ Φυάδῃ, μ6 ἰγῖὈ6 οἵ 
Βοπ᾿επΐη, νυ» ἷοῖι οΘοηἰ δἰ πο Ζίου δηα {μ6 Το ΡΪ6, 
διὰ νπῖοῖ βυδοτοα τοῦθ ἔπδη ἀἰὰ (Π6 ὑγ}ῦ6 οΥ̓͂ 
Ψαάδῃ ἔγοιι ἢ 9 ᾿πουταοηδ οὗ ϑυτίδπ οὐ Αββυγίδη 
ἱπνυδάοσβ, σοῦ ἰμ6 ἀϊδοοτὰ διηοῦρς ἐπ ἰγὶθο 5 
Ῥγοῦυχεῖ πρου 1.9 ἰἸαπὰ. ΕῸΤ {86 1480 παπηθα Γ6ᾶ- 
80. δίδο ᾽'6 τηϑηϊϊοηοα ΠΡ γί πὰ Μδηδββϑὶ, 
ἰαϊκίηρς αἷδὸ ἱπίο σοῃβι ἀογδίΐου (π6 ἴδυοσὶ(θ π8π}0 
δοδβορδ, δῃὰ {π6 Ῥγορῃθοίϑβ το]διηρ ἰο ὑμθ πὶ δ 9 
ἷπ Βσγρι. [10 ἰδ πδίυγΑ] ἰο ΒΌρρΟοΒθ 8150 ἐμαὶ 
ἄνθδίοσ ὑγοταϊπθῦοθ Μ͵ὸῸ8 αίνοη ἴο ἴῃ πονίβοτγη 
κιηχάομι οὐ δοσουηί οὗ (8 τᾶν γδγάη 688 δη τα- 
)εοιίοι οἵ Θοά, δὰ Πθ ῥΓδγ81Π δ ἰΠ6Υ 00 ΤΠΔΥ͂ Ὀ6- 
μο]ὰ ΗΪδ ἴδοο βιιἱ πἰηκς ὕγουι (δ 9 ΟΠ οτυ ἷ πὶ, δ ἃ δ Ὺ9 
Ηϊδίανον ἴῃ ἐπ οῖν θατίβ. ΤῊ σοπιϊΌ Υ οὐ 686 
ἐΒΓθῸ ἐγ ῦ68 (0 ὁη6 ΒΠΟΙΒΟΥΡ ΠΙΛΥ 880 βυρζοβῖ δη- 
οἰμοῦ τοᾶϑον ἴον {πο ϑοϊθοίΐοα. ΤῈ9 ογάδγ ἴῃ 
ὙΠ16ἷ (ΠΟΥ 86 ΠΑΙΩΘα ἷἰβ βίγϑδηρο δὶ ἄσρί β κῃ. 
Ῥοσγόνὴθ ὑπ πκ58 (παὶ 1 νγὰ8 δἀοριοαὰ Ὀδοδυβο ἱΐ 
5.5 (6 οτάον οὗἩ τηλτοῦ ἰπγουχὰ ἴῃ 6 ΜΟΥ 688. 
ΤΕΐθ '6 ἰθ0 τοπιοίο ἤγοπι ἰδ 11πὸ οὗ ἱπουραὺ δηὰ 
ἱπιδρίπδιΐοι οἰ] οννοὰ ἴθ (86 Ῥβα]ῃι. πουϊὰ 
γεαπίυγο (0 βυρσροβί ἃ σθΆδοῦ ΜὮΪΟΝ ΒΘΘΙΏΒ ἰ0 10 
ἸΏΟΤΘ ῬΡΓΟΌΔΌ]6. Τη6 Ῥβαϊτἶδὺ παυΐηρ ὈΘΙΌΤΘ Εὶπὶ 
ἐδ ἰγδο8 (ο Ὁθ τηοηἰϊοπ ἃ διά γολγοϊης ἴον ἐμοὶγ 
πηΐοῃ 88 ρματί οὗ ἀοἀ᾽ 5 οὐ ῬΘ6ΟΡΙΘθ, ρ͵δοθ8 Βθηῃ- 
ατηὶῃ Ὀοῖϊτοο ἐδ Οἰαγα, ΘΙ ὈΤδοϑα, δα ἰδ ἡ ΓΘ, 
ΌΥ ἐμ680 πουίμογη ἰγῖθ68, (ἢ 8 Θχρτοββίης Βἷ8 ἀ6- 
ΒἾΤΘ ἰδὲ Β οἢ ἃ υπΐοῃ Βῃουϊὰ Ὀο το] ϊσοὰ. ΤΉ η, 
ἐδαξποοι ἰουοἰΐηρ σούγαϊη, νῖ ἢ 118 οιμοἰΐου ἱπίοη- 
δἰ ϑὲ Ὁγ οδοῖ γοροίϊἰἴοπ, νου ὰ 8180 ΘΧΡΓ688 ἃ ἀ6- 
εἶτο ἴοσ το- πίοη. 4“ Βδβίοστθ υ8 δρϑὶη (ὁ ψ δὶ νῦθ 
ὝΟΘΥΟΘ 0066, ἢ6η ΤῊΥ ἴαοθ ΒΏΟΏΘ ΡΟΏ 8; ΟΠΪΥ͂ 
ΒΟ Ολὴ νὸ Ὧο βαγοᾶ." Τε86 τίον οὔ {π6 οτἱρίη 
οὔ [86 Ῥβαΐπι σίνοβ ἰο ἐμ Ἰδίίδσ ἃ Ὁ] 688 δπὰ 
Βοδαν οἵ τραπίηρς οὗἩ σϑῖοι ἰδ ἰδ οἰβονἶδο 
ββοσι. 171} ἰδ σογσϑοί, ἵἴο πιυδὺὶ 488ιπιθ ἰδιδὲ ἰδ6 

δοπῃροϑίἰΐοη ἑοοῖὶς Ρ466 Ὀοίν οῃ ἐμ τοὶ 8 οὗ Ε6- 
Βοῦολαι δὰ δοκεῖ Ὦἢ, δηὰ δί βοῖηθ ρογϊοὰ τῇ θη 
ἔογοίρῃ ἴοθ5, ἰδἰκῖπρς δἀναπίαρχο οὗ 86 ἀϊβιγδοιοὰ 
δηὰ υπηϑοι(]οὰ Ββἰαίθ οὗ (6 νν 0716 δου ΤΥ, ἰη- 
Βιοιοα ἀροπ 1 ἰπο86 ὉΪ]ΟΝΒ τ βο86 δδὰ οὔϑοιὶβ 8.9 
ῬΡτοβοηίθα ἴῃ ἰμ9 ροθπὶ. Το τοΐρη οὐὔ Αμιὴαὰς δὲε- 
ον το οαρεϊνιν οὗ ἰὴ 6 ἔθη ἰγῖθθβ Τὰν ἰβιθ8 8 
Ῥογϊοὰ πρθϑη ὉοΓᾺ ἴβδτ80] δπὰ ΨΦυδδῃ τόσο [ι8- 
Ταββοὰ ὈΥ Ὀοίἢ {Π6 ϑ' γΐδηβ δῃὰ Αβϑγυϊαη 8 τγβο80 
ἀονδϑίδίιοη8 ἴογοὶ ὉΪΥῪ βαρρκεϑὶ (0 υΒ (Π8 Βχαυταιίνο 
ἰδηρυδρθ διηρὶ ογϑά ἴῃ {μ6 ῬΒΑ]πι..--ὦ. ΒΕ. Μ.] 

ΟΥΒ. 2-06. ΑΙΡΘ8., βίγ 166} : δι. τοχτι, ἢ 9 
Οχργϑββίοη σοΐθυβ ἰὸ 8 ΤΉ ΘΟρΡδον (5. 1. 2). Οἡ 
86 ΟΒορυδίῃ 866 οἡ ΡΒ. χίϊἱ. 11. εν. δ. Ὅὕμεὶ 
Ὑ685 [Εἰ. Υ., ον Ἰοπρ]Ί, σὰ {1Π|ὸ Ὀγεθιογῖίθ, 
παν Ὀ6 Θχρίδἰποά οἰ ἐπ ον ὈΥ͂ Δἢ ἀροδίοροδὶς (0]8}..} 
ὉΓ 88 Ὀσΐηρ ἃ σοπῃ ἰπαιΐοπ οὗὨ [6 αὐοδιϊοη: ΒΟ 
ἰοὺς ψῖϊὶ ἰδοῦ, εἰς. 3 νὴ (Π6 σοιηρΙαὶπὶ: ΠΟΤ 
ἰοῃρ; μιᾶδί (μου, εἰς. 35 (ἀθἷον, Η αρί6]4). Θασίης 
ἴ89 ῥσγαγίῃβ, δαὶ 18: ἰόν ποοαΐης {86 
ῬΓΑΥῸΣ (ϑϑρί. δηὰ χῃοβυ) οἴϊιογβ: δρϑίηβι (δο 
ῬΓΑΥΘΟΥ ; 1Π6 ἰποθη86 Οὗ ΡΓΑΥΟΣ (8. οχ]ὶ. 2; Βαον. 
γ. 8; υἱϊΐ, 8) θείης ογογρονοσοὰ ὈΥ (ῃ68 βίῃοκθ 
οὗ ψτδί, ἱπείοδα οὗ ὁυθσρονογίης ἰἰϊ, ΝαιὉ. χυὶ. 
18 (Ὀαϊνίη, (οἷον, ἡ. Η. ΜΙοΒ δε} 8, δείοσ, Ηβθηρ- 
ϑύθῃ γα). αὶ ὁ ἰδ ΙΏΟΤΘ σογγοσῖ ἴ0 δοποοῖνθ 
[8.0 ὈΓΔΥΘΙΒ 88 ποὶ Ὀοΐηρ 8016 ἴ0 ῥίοσοθ Ππσοῦ ἢ 
86 βΒιοκίπᾳ οἱουάβ οὗὨἩἍ ἁπσϑῖ τὴ πο Θοά 
δὰ Θυβῃγοιάοὰ ΗΪπι86]7.---Ἄ ον. 6. Βτϑαᾶ οὗ 
ὕθϑ:8Β τηθλῃ8 (86 Ὀγοδὰ ψ ῃΐοἢ δοηβὶϑίβ οἵ ἰδδυβ, 
(Ρ5. χὶ. 4); ποὺ Ὀγοαὰ ννοὶ ψῖῖ} ἰθασβ. [ἢ 86- 
σοτάδηδθ τὰῖϊ πῃ (18, ἴηὴ6 βοοοῃὰ Τηρο οὗ 
(89 γοτθ ἀο98 ποὺ ΒΔ} ἴδμδί Θοά ρἶνεβ ἴοὸ 
ὑμϑῖα {8 518] τη Β0γ6 [ὉΓ αΥἰ πίῃς (ΠἸ ΟΓΑΙΪΥ : 
(6 δἱγνὰ ; ὑπὸ (ἰγὰ ρμαγὶ οὗ ἃ ἰαγῦζονγ τηϑδβυγο, 
198. χΧ]. 12) δ)1]1εἀ νῖ1}} ἴθασϑ [0 ἰἤθπι ἰο ἀχίηϊς 
(μυά. ἀθ Ὀίευ, 86 εἴθ, οι Οτίθηθδγα), Ὀαὶ 
[δ΄ ἰδᾶγϑ σοπϑίϊαἰα ἐμ εἶν ἀτὶ Ἰκ 88 τ9}} 85 {πον 
ἴοοὰ. 80 τηυδὶ {ΒοΓΟίοτο ΓΘ ἀοΣ οἰ Ὁ: ἃ πι68- 
διτο {111 οὗὨ ὑθαγβ (ΗἸ2|.}, οὐ : ψττ ἰθαγβ ὈῪ ἐδ6 
ἵΟΘΒΌΡΟα; ἰδ ἰβ, ποὺ ἰἱπ 8 ἐπγβοίοϊ ἃ τηϑᾶβυτθ 
(ϑεογοιηθ, Ἐπυ νά βαν ὑρθὶ δυῦ: ἐπ σγοαΐ πιδαδιγα 
(8εορί., Ηθηκϑβί., δπὰ οἵδ 8) βίῃϑα [5 οπϑ- ἰσὰ 
ΤΆΘΘΒΆΓΘ, ΒΟΜΘΥΟΥ ΒΙη8]] 10 παῖρμι θ6 (βου ρἢι 05 
ΟΥΒΟΣ ΡΌΓΡΟΒΕΒ, 8 ἃ Ἰγ 36 006 ἴὉΓ ἰθᾶγβ. 76 86- 
ΟυΒαυΥο 18 ὑμογοῖοτο ὑμαὺ οὗ ΟἸοΒοῦ ἀοβηλιίοη, 
(ἀεβοπΐιβ, ΟἸϑβδύηθη, Ηρ [6], Ὁ 6}11286}}}. 

γογ. 7. Α βιχ 8 ἀοοθβ8 ποῖ τηϑβϑῃ : οὈ]ϑοί οἴ 
σοπίθηίίοη, (πιοβ8ι.), ΟΥ (6 οὈἾθοὶ 70: τ δ ϊοὰ 
(89 ποὶρῃ ΟΥΙ ΩΣ Διο ηΒ σοηϊθηὰ πὴ ὁη6 85ῃ- 
Οὐμοῦ ; Ὀπὶ : {πΠ6 ΟὨ͵θοῦ διζαϊηβί 1 ὑπο ν ἀ- 
τοοῦ ἐμοῖσ ρταϊαΐηρθ, ἰδυπι8, δὰ πανὶ κο οἷ- 
ἔογίϑ (Μυπίηρσθο, Ηρέε]ά, })}6}1256}}}.Ψ ἣν σνουϊὰ 
Ὀειίον δοοογὰ τυῖ( 86 ἴομο οὗ 1.16 τ ῃοΐο Ῥβδ]πὶ 
ἰο υπάδογβίδηὰ (μῖ8 ὙΘΥ89 ἰὼ ὑμ6 ΦΌΓΙΩΘΥ Β6ΏΒ6. 
ΤῊ σουπίγυ δα Ὀθοη Ὀτουρῃὶ 80 ἴον ὉΥ ἔγδισὶ- 
οἰάαὶ ψᾶῦ δηὰ βἰγθ ἐμαὶ (86 ἐγῖθε8 δσουπὰ ἰδ 
ΘΓ ΑὈΔΡΓΟΪ πρὶ ἴον 118 ροββεϑϑίοῃ. 786 ῥἱ οί γθ 
ἰ8 ἐμ 8 πιδθ πο ΤΟΥ͂Θ διδοίης. Βοβί 68, 818 
18 ΙΩογ9 ἰῃ δοσογάημοσθ Μἱ} (μ 9 ὈΥΪΠΙΘΕΥ͂ τη 68ῃ- 
ἱηρ οἵ 1πο. 10 αἰθο δξγθθϑ Ὀϑίΐου τὶ (η6 50- 
δοπὰ πιθ.Σ" οὗ (ἢ 9 γε γ86. [10 {18 ῬΘ00]6 ὙΟΣΘ 
8 Οὐὔ͵οοὶ οὗ Ταχοὸ δηἀ δϑηπιῖίν οὗ (ἢ 6 ποδί θη, (89 

4Φ[Τ|6 πιρι]οᾶ, ΚΘΏΘΓΘΙΥ δἀορίθη ἴπ 411 [86 σαδο8 τ᾿ Β 6 ΓῸ 
τ ΐα ΡΒ ΓΑ86 ΟοσΏ ΓΒ. ἰ8 Κτβιητη ον ἱποογγοοῖ, ΤῸ κἰτο ἴο 
ἴμο πογάϑ 189 60η86 οὗ ΔῊ ἰπ οι] θοϊίου οι] γοαοΐτο ἔμπας ἽΡ 

8δῃουϊά ὃὉθ ἰτοαῖθα δΆ δῇ οάνογὴ οὗ συδης τ, πο οὗὨ οοῦτοθ 
ἰξ σδηηοῖ Ὀ6. 10 16 Ὀοῖίον ἴο κἰνϑ {Ππ0 Ῥγείογί [9 180 ἴογοθ οὗ 
Ραβὲ εἶπ οοπίηίης ἰὨτοι ἢ (Π 6 ργοθθηΐ, 080 ᾿οσιΐηθ» 
ἐίοη 15 ποί βοοῃ.--ἰ, Β΄. ΝΜ.) 
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Ἰαίιον που]ὰ ΒΑΥΪΥ τὰ8 9 ὩΣΘΥΓΥ͂ ΟΥ̓́ΘΥ ἔπ 9πι, 88 
πῃ [9 οὐοΥ 6889 {00 τηὶ Καί ἀο.---ὦὦἐ-. Ε. Μ.1 Τ689 
ποῖ ΌΟΥΒ ΓΘ {110 8:18}16 ἰγὶ 68 ἰῃ ὑμεὶν ἱμλπιθ- 
ἀϊαῖο νυἱοϊηὶ γ (οἷον, 7. Η. ΜΙοΒδοὶϊθ, Η θη κϑίθη- 
Ὀογς, Ηυρίοϊ ), ταύμοῦ ἐμ δη {86 τοδὶ κιηράοπι οὗ 
ἐιο νου] (06 τοιϊο, ΟἸβδδυβοη, Ηἰσὶς). Τ6 

1.8. ψοτὰ οΥ̓͂ τοσ. 7, 19), 8 ποῦ ἰο Ὀ6 ομδηροά 

ἰπίο 12) δον Ρβ. χχίϊ, 8; Νφὶν. 1ϊ.. 19 (Βαυν), ον 
πὶ ἃ Κα ρύγροβο ἰο Ὀ6 οχρίαἰπϑὰ δ8-- ΞΟ Ὁ 08. 
(ΤΙ διοίϑηϊ ὑγδηβϑίδίοσβ, ΟἸονίουβ, ὕϑηθτλδ, δηὰ 
Οἵ 6Υ8); Ὀυΐὺ ἰ8 {μ6 80-68]16ἀ ἀαέ. σοπεπιοαὲ ΞΞ-Ξ ἴον 
ΒΡοτὺ ἰο0 {ΠΏ ΒΘΙΥΘΒ, 

{ὕγ. 10. [πϑιἰο8Δἀ οΥ̓͂ “« ἀϊάδβέ οδ89 ἱΐ ἰο ἐδῖο 
ἀθορ τοοὶ,᾽᾽ βΒῃου]ὰ Ὀ6, ““δηὰ ἰὑ βίγυοι (8 τοοῖβ 
ἀθ6ρ.᾽ ἴῃ τοὺ. 11] ἃ 1 τ) σοπάογίηρς οἵ ἰδ 1δϑ8ὲ 
τογὰβ πουἹὰ Ὀ6: “ΘΔ ΓΒ οὗἩ Θἀοα.᾽ ΑἸοχαπάου: 
Φβοιη6 ἰΠΟΥΡΓΟΙΘΥΒ ΒΌΡΡΟΒΘ ἰδ βου ΒΟ ΓῺ ΤΘΏρ6 
οἵ πιουηϊαΐη5 νοβί οὗ Ζογάδῃ, βοπιοί 'πι65 δ] δὰ 
ἈΑΓοιπὶ Ψμααὴλ ον ἰμ9 Ηἰκ απ 8 οὗ Φυάδ, ἰο 6 
Βθγθ Βρϑο σα} }Υ τχθοπὶ δηά οοπίγαϑίθαὰ νῖ0} ἰδ 9 
Οϑάκνα οὗ ᾿ζοῦδποι, 09 ΠΟΡΓΒΘΙῺ ἔγομτϊον οὗ (μ6 
Τδυὰ οὗ Ργοτοΐβθ, ᾿υ8ὲ 8485 οθαηοῦ δηἃ Κδάθϑἢ 
ΒΓ σοηἰγαβίορα ἴῃ Ρε. χχὶσχ. ὅτ. Τμδὲὶ ΘΟ ΌΒΠΟΩ, 
ἐπουρὶ ποὺ ΘΧΡΤΟΒΒΙΥ τηοπἰϊοηοϑᾷ, ἰβ Γγοΐογγοα (ο, 
ΒΡΡΘδΓΘ ΡγΟΌΔΌΪΘ ἔγο [ἢ ΒΏΔΙΟΔΥ οὗ δ. χχίχ. 
δ; χοὶὶ. 18; οἷν. 16. Το 10γ8] ἔδοῦ σοηγαγοα 
ἘΥ 4}} (989 ρυγ 68 ἰ8 ([Π 9 ὁη6 ῬΓΟΡΒΘΙΙΟΘΑΠΥ͂ δβιδίϑα 
ἷῃ Θοη. χχνυὶϊὶ. 14: Ὠουϊ. χὶ. 24: 208. ἱ. 4." }6- 
ἸϊΖϑ6ἢ : “ΤΏ “ οούδγπ οὗ Θ᾿ 8.0 ὑμ0 σοάδγδ οἴ 
᾿μϑΌδμοη, 88 πιοη θη 8 οἴ (ἰ.}0 ογθδίϊγ ΡΟΤΟΣ οὗ 
Θοὰ."--ὁ. Ε.Μ.1 ᾿ 
Τὸ νυ] Ὀοδσ (τνοσ. 14, σοιρ. 997. γ. 6), 8 

Ῥοχαγι θα ὈΥ ἸΏΔΠΥ͂ 88 85 ΘΕ ὈΪθπὶ Οὗ (89 ΒΥ ΔῈ 
Κίηρ, ἰκο ἰδ Βγ (186. υἱῖ. 18), ΟΣ 88 {89 Ν1]9- 
οΥ86, 8θ8-ϑογρϑηὶ, δηἀ σγοοοα]ο δῦοὸ ἔδροδο οὗ 
Ἐκγρὶ (Ρβ. Ἰχνυὶ. 81; 188. χχχ. θ; ἔχζοκ. χχῖχ. 
8), δηὰ [80 68.516 ἐμαί οὗ ΝΘὈυομδηοξσαν (Εσϑκ. 
χυὶ!.) Τιΐβ, Βόνσθυον, 18 ποὺ σοτίδίη. 7116 δῸ- 
Ὀίη8 τοῖον [8.9 ὀχ ργοββίοῃ ἴο 80 γ- θη, δηά 9 
πὶϊὰ Ὀοαϑὶ ἐδ βιϊγγίος (μ᾽) οὔ ἐπ 86]4, ἰο (86 
ΑΥδῸ5 ἀν! ΐηρ ἴῃ ἰθηί8, δΔοοογαάϊπρ ἰο θη. χνὶ. 
12. ΤΒὸ διωρεηάφα »" ἴῃ ὑπ6 ποσὰ 2 (ουὶ οἴ 

(9 ἤογοϑιί), ἰ8β 8δο οχσρί ἱηθὰ ὮΥ βοπιὶθ ἘΔΌΪΏΒ 85 
ἴο δον δηοίθον γροαΐηρ, παι ον ὝΝ ξξοῦὶ οὗ 
89 Υἶγϑῦ, σοι. Φυάζοι χυὶὶ. 80; Ὀυὲ [ὑ Βοϊοη 85 
ἰο ἰι:6 οαἰθ οΟΥΥ οὗ ἰαγσε απὰ δπιαϊξ ἰείίεγα, διὰ 86- 
οοτάϊης ἰο ἐγαεί. Κιααωμδολίη 80 α, ἷΒ ἱπίοπάρὰ ἰο 
τηϑνῖὶς [π6 τη] Ἰοίίον οὗ (Π9 Ῥβδὶίον (αοἷον, ὕν.- 
δοὐτὶδι ἐπα ζὐεδενεοίζωησεη ἀον Βιίδεὶ, 1857, ». 269 
88 πῃ [,6γ. χὶ. 42, ἃ 1 ΤΡ κα (86 τηϊὰἀ ἀἶοὸ ΘΙ 6 ὁ 
{86 Ῥοπίδίουσῃ. Βαϊ (μ6 Α΄ γὲπ δωπροηδιιπι ΤΑΔῚ Ὀ6 
ΤΩΘΤΘΙΥ ἐξθ Τ68}} οὗ ἃ ἰδίου οογυϑοίϊοη (}6]1{2Σ80}}}, 
δίῃσθ 8 Ῥβορηϊοίδη ἰηϑονυϊρίίοη π88 " -ΞΞ ἰοτοδί- 
σπορὰ (Γονγ, Ῥλδπιζ. Ἡγογιεγδιιοῖ, Ὁ. 22. βομτγὅ- 
ον, 2ὲι6 ρλδηῖζ. ϑργαοῖεο, 1869, Ρῃ. 19, 98) διὰ 
ἐμ 95 τι θη ἴαγρθ ἴῃ τοῦ. 16 δΡΡΘδΥΒ ἰο 6 86 
ΘΟΏΒΘαυΘΏΟΘ Οὗ 8 ὨΘΟΘΒΒΔΤΎ ΘΥΒυτο, ΟἹ ἰδ6 αἰίς- 
ζογοηΐ το γϑίϊοαὶ τ θϑηΐη 8 διίλομῃοά ἰὸ {8 5ι.5- 
Ῥοηάοά Ἰοί(6Γ ὉΥ 86 δότγβ, 806 Βυχίοτί, Ζ δετίαδ, 
ο. 16, Ρ. 112. 

γονβ. 168. Ῥιοῖθοῖ δῖ ΤῺ σία πὶ 8885 
Ρ᾽ δι ἰθἃ.---[Ε. Υ., ΤῊΘ νἱπογαγὰ ν᾿ δῖο [ὮῪ σὶρ 

Βαμα ΒδὶΒβ ῥ]δη!θὰ)] 180 Ηοῦτον πορὰ {129 

τς ὯΘ ἃ ΠΟῸΠ (ΠΙΔῺΥ͂ οἷά οχροβίίοσβ, δ'δὸ Βο- 
ΒΘΏΠΙ 119 ν, βιΐον, Ενγα]ὰ, ΗΠ ΣΙ Χ) τ ἐξ δἰέρ, ἐιοῖφ, 
ΟΥ Ὀοίίογ: ἐξ δίεηι (Βδι(6865) ἀοροῃϊπρ ὈΡΟΩ (δ 9 
γον οὗ (πὸ ργυϑοϑθάϊηρ γεσϑ. Βαί 1 ἰΐ 6 ἰδίκοῃ 
85 8 ἱπηρογαίϊνο (ϑορί., Καίμοσ, δπὰ Οὐ 6Σ8), 

ΤῊΝ ΤΗΙΒῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΔΙΜΗ͂, 
"2: ΣΦ ποεῖεειε εἰ τιτειιξει: οὐ τε εσλώνξιξε,. τ πος 0 ὑὸς 

ἔμθη ἴὐ ἷἰθ ἰο Ὀ0 ἰδίκεπ ἤγομπι 8 γε 22, σοβηδῖο 
αὶ. 122 ξξξ (0 δουοσ, ργοϊθοὶ (Ηυρί., Β6}}280}}. 

Τΐ5 ἰ8 Ὀοίίοτ ἐ8η [0 ἰδ4|κθ ἐϊ ἔγοπθι 12 --- [0 βοὶ 
ὈΡεΙκΒί, ἰο ὉρΒο] 4 (ΗΠ μι.) βίη δσθ γϑγῸβ οὗ οαγέη 
6Δ ὃθ σοηδίνυοὰ Ὀοὶδ τι ἃ {μη0 δοουβδίϊνο δηὰ 

σί }) (Βότὸ πῖι Ὀοι}).--ῦθ δου [Ε. Υ΄.., 
ὁταποδ], τον. 16 δ, ἰβ ῬΚΟΌΘΌΪΥ ποί {89 γερο Ὁ]9 
ὈγδησΝ, 88 ἴῃ αοῃ. χἰὶχ. 22 (Κἰιμοιΐ, Εν δά, δπὰ 
ΟἰΒΟΓΒ), Ὀυὺ 88 ἰἱῃ γοῦ. 18 ἐπ ρϑορῖὶθ οἵ [δγϑδοϊ, 
ἷθ ἐμ9 δϑ19 80Πη80 88 Εχ. ἱν. 22. Ηοβ. χὶ. 1. 
Το ὑγαπϑὶτίοη ἔγοαι ὑπΠ6 δχαγαίίγο [9 το Ἰ᾿ἰίοτα 
τηοἄο οὔ ἀοδὶ ηαϊΐοη 18 ΠΟΝΤΘΥ͂ΘΡ, ἦτϑι ργδραεγοᾶ 
ἐπ (18 γοσβθο. [Ἃ}π ὺ0νογ. 17, (Π6} δῖὸ ἱπιογϊηρ  οὰ 
88 8 οἴϑθηῃ [86 6886 ἴῃ ΒΙΓΟΏΡΙΥ οτηοί  0η8] Ρ4888- 
ζ65; [ἴ0Υ (μ9 ἔδπμ. δυο ρ]05 γοῖοῦ Ὀαοὶς ἰο 19} 
Ὑ8|Ὸ ἰὼ (Π0 Ββοοοπὰ τηϑδοῦ οὗ ἰδ γόγϑο, [886 
1βγδοὶῖθϑ, τὸ ἰπ (ποῖν ἰοία! ἐγ οομδίϊταϊθ {89 
Υἷἱπο, 8.6 πιοῃίἱοποὰ ἴῃ {π6 ΡΙ ΣΑΙ, πὰ ἐμαὶ ἴῃ 
δὴ Οχργοδϑίοῃ τὰϊοι ἀοβουῖθοθ ὑμ6}Ρ οοπάϊ(ϊοη 
ΧΩΟΤΘ ᾿ τ ΑΙ γ ὑμδη ρυτγαιϊνεῖγ. ΤῺ ἰπ γ6Γ- 
18 τ89 ἐοτοφοίῃς οἶχοῖὶθ οὗἨ ἱτηδχοβ ἰ8Β ἀτορροά. 
ΤμῸ Ρθορ]9 τὸ ἤγϑι ἰθγιιοὰ 7) 2  »  ἰπ 81}1- 
δῖοι ἰο {1:6 ἤβϑῆιθ Βοϑηϊδαινΐη, διὰ ἐπὸπ ὉΠ 3 89 
ΘΙ Θγ8 Οὗ ἰδ Πο᾽ 0688 Ὠυδη τῶοὸθΘ. 189 
ἔουηο Ὁ" ἀοδἰ Διο ΤΑΥ͂ ὉΘΑΡ Γοίθγθηοοῦ ἰο αοα 8 
δανίης τῖϊη Ηἰδ γῖχὶ δηὰ μαϊηοὰ ἰμοῖὰ Τὸν 
Βἰπιδο6}7, (Κἰπιολὶ, [αἴ ὸν, Ἐυβοαπ}}6ν.) ΟΥ 
Ρἰδηίοὰ δηὰ γϑαγϑὰ ἐμοῦ (( δ] τη, ϑιΐον, 9 Ἦ οέίο, 
Ηυρΐἕο]ά δηὰ οἴμΒογϑ). Βαΐ ροβϑὶ ὈΥ 0 Δ] υἀδ68 ἴἰο 
ἴ3.86}8 βιδπδϊΐηρ αἱ Θοά᾽ δ τἰρὶ δπὰ (ΑΌδα 
Ἑπτὰ, Θοἷον, ἡ. Η. Μίοβ., εξηχει., θε]., Ηἰιεϊρ) 
85 Ὠἷ8 ἰδυοτίίο (α θη. χὶϊν. 20; Ὀοαυϊ. χχχὶϊὶ. 8, 
12). [ΑἸοχδηᾶον: “7Ὺλὲπιαπ 9. ἰὲὰψ τίσλεὲ λαπά 
ἸΩΑΥ ΟΙμοῦ Ὀ6, (9 τηδὴ ΠΟΙ {ΠΥ ΡΟΥΤΟΥ Β88 
Ταϊβοὰ ὑὉΡ οσΣ {π6 δ 110 οσουρίοβ ἰΒ6 ροβὶ οὗ 
Βοδοῦ δὲ ὑδν υἱρὰ! Ββαπὰ, Τηαὶ 8)6 πογὰβ νσὸτθ 
Ἰηϊθπἀρα ἰο βυρρχοϑὺ ὈοΐῺ ἰάθδϑη, ἰ8 ἃ δυρροβί εἰ οα 
Ῥονίδοι 'Υ δζγθθδῦϊο ἴο ΗἩΘΌΓΟΥ ὑδᾶχθ. Α τοτ6 
ἀουδει] ᾳαθοιίοη 18 ἐμδὶ ἰῃ τοΐογοποο ἰο ἐμο ἢ τϑὲ 
ΨΟΓΑ8 οὔ (8ο δοηίϑθῃσο, ἐεέ ἐν λαπᾶ δὲ ροη Εἶτα, 
ἩΒΘΙΠΟΥ {818 ΤΑΘΘ8 ἰπ ΆΥΟΥΡ οὐ ἰῆ τσὶ. ἜἘ86 
ΟὨΪΥ ΜΑΥ ἱπ νυ ἴοι ὈΟΓὮ 56 568 σδη ὃθ Τεσοποὶϊοὰ 
8 ὈΥ ἈΡΡΙγίης ἰπ9 σογάβ ἰο (Π6 λίοδβδί δ 85 896 
τουπὰ οἵ (π8 δὶ δὰ ΒορῸ οὀσχργοββθοά. [1,οὲ 
1Υ Βεομπὰ 7411 οἱ ὁπ τ8, Ὀκὶ οὉ οὖὐξ βυθδιϊζε!ο. 
ΟοΡΑΣΘ [6 ΤΘΙΣ ΡΥ ΔΌΪΥ βἰτἱϊδν οχργοϑβδίοιδ 
πῃ Δοίϑ νυ. 8]."--ἡ. Ρ. Μ.] 

ΟΟΤΒΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂, 

1, Εγνοϑι ἰπ (μ6 τοΐ δὲ οὔ 6 αἱ γοδὶ σαϊδτὶ ἶθα τγϑ 
68 ἰγυδβὺ ΟυΣΒΟΙγ 65 ἰο Θοἀ᾽ 8 συϊάδησθ, δηὰ σοτ- 
τοΐὶ ΟΌΣΒΟΙΥΘΒ ἰοὸ ἷπὶ πὶ {0}} Θομ ἀθ ποθ 85 δοοῦ 
Ἀπ 88 Ἰοῃβ 88 ἯΘ 8.6 Ῥϑγβυδ δὰ οὗ ΗΪ8 νδίσζωϊ 
Ἰονθ διὰ ἐδ} 688 ἃ5 ον ΒΒ ρμοτὰ, δηὰ οὗ Ηΐδ 
ΒΌΡΓΘΙΙΘ ΡΟΨΟΡ Θδχα]οαὰ δΌοΥα 811} δατί}γ διὰ 
ΠΟΔΥΘΏΪΥ ταϊχϊ. Βὶ ἰν ἰ8 δῦοτρ δἷϊΪ ἱπωρογίδιςξ 
ἴον {9 βυδετίης δὰ ορργοββοὰ ἰδὲ αἀοἂ δου) ἃ 
τηϑηἶοϑὶ δυσὶ ἃ συϊάδληοθ ὈΥ͂ οὈὐδηρίης ἰμοῖν οοε.- 
ἀἰιϊο τσ 18 80 ὈΪΠ ΟΡ δηαὰ αἰπιγοβδίης. Απὰ 
Ὧ6 ψὰοὸ ὈΘΙοΏρΒ ἰο οὐδ Οἰαγοῖν Κπὺπονθ σῖχαὶ 
76}} ΒΟῪ τοἢ βυοὶ ἃ οἴδηρο ἰ8 ἰπαοτοὰ ὉΥ 
19 8:8 οὔ ταϑη, δηἋ ον 1ϊ1116 {πὸ ΒΟΥ ἰ5 Θἢ- 
εἰι]οὰ ἰο ἰ. Αδοογαϊμαἷγ (μ6 τοδὶ ὑτβοηΐ δοιὰ 
᾿πηρονγίδηϊ ποοὰ 18 ἰμδὶ οὗ (δ) ϑιοάάϊηρς ἤοτι ἃ οὗ 
αοἀ᾽ 5 ἔδνουῦ. ΟἾ]Ὺ ὉΥ ἐμπΐβ σὴ {86 ἐγιι6 Τοϊδιὶ 
ἰο Ηΐω Ὧθ τοϑίοσεα, Αμπὰ ἐδδῖ τπδὺ Ὀ0 κχοϊηθϑὰὲ 
ὈΥ ΡῬΓΔΥΟΣ. 
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2. Το οοπίοτηρ]δἰΐοη Οὔ 6 Ὀϊνίηθ πδίυτο Βοῖρ8 
Ὁ8 στο ἢγ ἴῃ ΟἿἊ βίγινίημθ δύο σγοδίον ἀοἸ ἐπὶ 
διὰ ἱποσοαδοὰ βυρροτί ἴῃ Ῥγϑυοσ. Τδο δρυηάδηϊ 
τοδη οἰ δίϊ οι οὗ (ἰταὺ ΧἸΟΤΥῪ 1} ἢ} 6 ἸΒΗΥ ὁοπὶ- 
Τογς δϑρϑοὶβ οὗ βδοῖβ. δῇ ΠΘΥ͂ΘΡ Ὀ6 ΒυβοΙ ΘΏΥ 
κερί Ὀοΐοτο {86 βου]. [ἢ 018 Θχογοἶΐβα ὑπ 6γ9 68 ἢ 
δε ηὸ ἰοαϊουβ γογοβίγ, μῸ υϑοῖ688 βυροΥβα  Υ 
οὗ ποτὰ8, 0 δΒοδι θη ἢ ΟΥ ΟἸ ] 8 ὈΔΌὈΙϊης. 
“Τι 18 4}}-᾿πιροτίδῃί ἴῃ ὈΥΆΥΟΘΥ, ὑπδὺ αοα ΔΡΡΘΩΡ 
δοΐοτα ὑπ δοιιὶ πα ὑπ ἴᾺ}} σἸΟΣΥ οὗἩ ΗΪΐ8 παίαγο. 
Ουΐγ ὉΥ ρΡουγχίπρς ουαἱὐἱ ἰηαΐϊο (86 ὈοΒβοῖὰ οὗ βυσὰ 8 
οἱ 848 18 οἷν σοι αἰηί8 δηὰ οπίγοδυϊθϑ, σἂ πὶ 
το 41 Ὀ9 ἕοαπά.᾽ (ΗΘ δ θη Υα). 

8. Νοὶ 1688 ᾿ροτίϑηϊ δ σοηδβοϊ ἴῃς 8 (Π9 Γοβ66- 
ου, ἰμᾶὺ αοαά ἰ8 ποὺ ἀϊθροβοά ἰο ΔΒ ΓΟΥ͂ ΟΥ 
δυαπάοη {86 ποτὶ, Ὀοχυη οἱΐ οΥ πιέγον, ἴῃ δηὰ 
πὶιῃ Ηἰθ ΟπΌτοι, Ὀαΐ ΓΟπδὶ ἢ 5 ΓΟΔαῪ ἴἰο σοπιρ]οΐθ 
ἶι, ἃ δὸ ΤᾺΣ 88 ΒΟΥ ψοϊΐασο ἀοροηβ ὕροπ (89 
τδηϊοαἰδιΐοη οὗ ΗΪΒ ἕδνονῦ, δπαὰ δοοογάϊην 88 886 
Ὀἶδ665 Βοσβοὶ Γ ῥοηἰ ΓΟ ΠΕΪΥ δαὰ θα] ον ἱν ὑπ 0} 
(86 ῥτοϊοοίΐ οη δῃὰ 6Ά70 οὗ αοά, νῇοπι 586 οδπποὶ 
66Ά86 ἰ0 ὈΓΔΪ8ΘΟ 88 ῈΡ ΕὐυπὰοΡ δῃὰ Ῥυββοσυϑῦ, 
δαὶ ἰο σοι δ86 88 ΟΥ̓ΘΡ σθ1180 (0 ΓΟΠΘΡ ὑπ 6 (8 
ἴον σδδὶ δ "α8 μἱδηϊεᾶ, γεαγοὰ, δῃὰ Ὀ]οββοα ἴῃ 
ον. Τυϑ οὶ δηὰ δοϊϊηρ, 886 οδηῃ, ΟΥ̓́Θ ἴῃ 
86 ἰγουι Ὀ]οἃ ργαϑϑοί, ἀσανν ΠΥΘΟΙ͂ ΒΟΡΘ οὗ ξαίυγα 
εἱά δὰ ΓΓΘΒ ἢ ἀ 6] σου 68 ἔγομι (6 ΤΘοΟ]] οἰΐο ἢ 
οὗ ἰουτα ῈΣ ΟΧΡΟΓΘΠΟΘΒ οὗ ὈΪ]Θδβίηρ δ Βθά80}8 οὗ 
ἸΏΘΓΟΥ͂. 

ἨΟΜΙΓΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ἰδοὺ νουϊάϑὲ αν αοα ἴοῦ ὑμγ Κ'Βορῃονά, 
ΚεοΡ οἷοβθ ἴο ΗΪ8 Βοοῖς.--- Τὸ οτᾶνθ αοα᾽ Β δββὶβί- 
Δδ6 ηπᾶὰ ἰο δΒἰγῖνο δζαϊηϑὶ Ηΐ5 Μ1}1, ἂγὸ δοίϑ 
ΜΔ σἢ ἀο ποὺ δ5Γ66.---Η ΡΟΝ ποσὶ οα᾽ 5 ἴδοθ 

᾿ἐδ 0 Βῃϊπο πιιιδὶ ἑὼγη λίπιδε ἢ ἰοσατ 8 ἰἰ.--ϑοὸ Ἰοης 
88 ΙὩ 6 86 Μ!:ΙΒουΣ 8 τοοοποὶϊοαὰ αοἂ, ἰὴ 6 τὰοΐο 
ποῦ ἃ οσαπποί στο ποι ἴπ6 Ἰθαβί ἢ6}0.---Τ 98 8 
ΔΙῸ ποὶ {6 πογϑί ἔοοά; 1οὲ (θλ ΟἾΪΥ ποὺ Ὧθ 
[οοἀ ἴῖοΥ οτὐὸν.---Ὑοἂ 888 ποὺ οὨΪΥ ρῥἱδηϊθὰ Ηἰβ 
τίθο ; Ηδ ρῥγοιθοίβ 10 ἰοο, ἀπα ΤΆ ]Κ68 1 ΖΓΟΎ,. 

ΚΒΤΆΒΚΕ: 9 ὁΔη ἰπάδροὰ ἰτυδὲ ΟΌΓΒΘΙΥΘΒ ἰπἰο 
τοϊβίοτία πο, θαΐ ἐξ 18 ἢοΐ ἱπ ΟΡ Ῥόον Υ ἰο Ὀτὶης 
ουγβοῖγοϑ οαῦ, Ηον μοοὰ ἰἰ 8 ἴοΣ 8 ἰο Βεγνὸ 
8 ἀοἀ, ψο 68 8πὰ νν}}} Ὅσίης ἃ8 80} ἰο Ῥγδγ- 
6Γ8 οἵ ραοηἰίθηοο!--ἼὉ 86. Ἰηρτδιϊυθ ὑπμᾶὺ νν9 
βιιουϊά ἤν Θοα θᾶ ἰοὸ υ8, 88 Ηθ 1Β πη δοα Π6ΔΓ 
δὶ 8}} ὑἰπι68 δῃὰ ᾿π 4}} ρΊδοθδ, δῃὰ (μδὲ γγὸ ἀὁ ποὶ 
᾿πιρίοσο Ηΐβ5 Β6]ρ.---ἼΓ Θοά ΔΡΡοδὺβ ἰο ὍΘ ΔΩΡΤΥ 
πὶ} 6 ΡΤΑΥΟΥ οὗ Ηΐδ ΡΘορ 6, Ὀθοδυ8θ Ηο ἀο68 
ποὶ σῖγα 66Ἁ ἰο ἱΐ δἰ οῃ66, πιιϑὺ Ηφ ποὺ ὈΘ ΒΗΡΥΥ͂ 
ἰπάδοὰ τὶ 8 ῬΥΑυοΡ, οι 18 οὔογοα νψίϊπουιϊ 
Τεροηίδησ ΟΥ δ (ἢ ἴ---Τ 0 υἱοΐθποθ οὗ ΟἿ 6ῃ6- 
ΤΩΪ68 ἩΘΡΘΒΒ6Β υ8, Ὀυὺ αοἀ Βίγοηρ 6}. 8 8. Δ8116- 
1οη τηδίκοϑ ἰὑ ἀν ἔοΥ ὰ8 Ὀαὶ αοἀ᾽ Β ΤΘΓΟΥ͂ ΤηΔ κ 68 
ἦν Ὀτίσι; τὴθπ ἀθδίσου ὑ8, Ὀυὺ ἱμβγοῦσῃ αοἀ᾽ 8 
ξοοάποβ8 γὸ 810 σουϊγοὰ δηὰ Ῥροβοσυοα ἴσχοι 
ἀεβραὶν.---Ἔσοιὰ ἃ υἱῆθ, ἐμαὶ τὸ αν ρῥ]δηίοα, 
ΝῸ ἐχρϑοὺ Ὡοὲ ΟΠΪΥ͂ ἰθᾶνθϑ, Ὀὰὺ στΆΡΘΟΒ; ΒΟ ἱἰὺ 18 
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ποὺ οῃουρὰ ἐπαὺ ΟΠ τ βιϊδπ8 πανθ ἰδ 6 Ἰθδυθδ οὗ 
Κοοὰ νψοΥῖκ8 (0 5Βδοὸον ; ασὰ 5061 4180 χζοοὰ ἔγι8, 
Ο {μδὲὶ Ηο εαἰρι πὰ {ῃμθ6πὶ 'π 8]]|---ϑθο ἸΟῺ 88 
Οοὰἀ ΚΘ. 09 ΟΥ̓ΣΡ ἃ ρἶδοο ΗΪ8 ῥὑτοιθοιίϊῃηρ μαμὰ 8]} 
2068 νγ09}}: Ὀαΐϊ, ἰἔ ΤΟΥ [89 8᾽:}8 οὗ {π6 ἱπ|θ Δ ὈΪΪ 8η 18 
Ηθ ἀγὰνβ ᾿ὑ ΔΎΘΥ ΟὨΪΥ ἃ ἰἰ1116, (Β6η ονευγιμίης 
ἰθηἀ8 ἰο τυΐῃ.--Ἶὐὸ 1ἰἴνγ (μδὺ "να ΙΠΔΥ͂ ΨΟΓΒΕΪΡ 
αοά, δηὰ Ηρ νψῇο ἀοο68 ποὺ 681} υροὴ Ηἶβ8 πϑιηθ 18 
ποῦ πΟΥΓῚΥ ἰο ᾿ἶνα ---ΠΠ αἀοὐ αἰὰ ποὶ ροτέοτῃ (9 
Ομἱοῦ ρασί ἷπ πυγίανγίης, δηα ρογροιαδιϊηρς (μ6 
υἷα, 811 (86 οατὸ οὗ ἴὴ6 υβθαπιηληῃ πτου]ὰ Ὁθ 
ἴῃ γδΐῃ.- ΔΈ ΝΟΤ: Τδ6 ΚΒιθοριογα οὗὨ [8γλ6]--- ον 
ἯΟ 8Γ6 (0 ἰγιυϑί ΟἸΓΒΟΙΥΟΒ ἰο ΗΪΒ ῥτοίθοίοη δηὰ 
Ῥγύοδθηοο, δηὰ ψογβϑΐρ Ηἰπὶ ἴῃ ΗΪ85 ΠΟ] 685. --- 
Εβιβοη: Ἦογο (886 βρίγιιπ8}] υἱπουδγὰ 18. ρτθ- 
βοχυϑὰ ἰῃ Ὀΐοοιι δὰ Ἰυχυνγίομσο, ἔθ γα 1ἢᾳ ἐθτη- 
Ροχαὶ νἱπογαγὰ ν}}} δΒουτίϑῃ ἴοο.---ΕἸΈΟΘΕΚΕ: Ὑ9 
ΓΘ ἴο τηδὺῖς τυ ἱἢ δρθοῖαὶ οᾶγο (ἢ 6 πϑηγθ8 ψ ἰσἢ 
δῚΘ σίνϑῃ ἰο αοὐ ἴῃ Ηἶβ ψογὰ δηὰ ὈγΚ ψβΐοἢ τγ9 
ΔΘ (0 ὁὉ]} προη Ηΐπι ἴῃ 4}} οἂτ του Ὁ165.---αὐῈΝ- 
ΤῊΒΕ: Τῆς Οδυγοὶ οὗ αοαἀ δὰΒ ΤΩΔΠΥ͂ ΠΙΟΓΘ {ἰὴ 68 
οἵ ἀϊδβίγοββ, [πῇ γΘΆΓΒ Οὗ σΙΟΣΥ ὈΡΟῚ ΘΑΓΙ!.---- 
ὈΙΕΡΒΙΟΘΗ: Τὴ πυροῦ γ ἀ0 ποῖ δϑὶς ἔον ἰδ μϑὶρ 
οὗ αοά, Ὀυὺ {6 εἰς θουβ σι ποῖ ᾿νο πὶ οαὶ ἱξ, 
δα Κοορ δϑκίηρβ ἀλγΥ δπὰ εἰσί: μον Ἰοης ἢ ΠΟΥ͂ 
ἰοὴς -αῦυῦβε- Πίγρης, Ἰονο, 116. {Π686 δῇ 68- 
Β8Π114}] αἰὐχϊ θυ 68 οὗ (6 ᾽ν Ὡδίυγθ τ 86 ἢ 
ΤῊ ΔΙ ΓΟΡΟΒ6 ΡΟ Ο0Ππ6 δηοίβοσ, μοη ἢθ 
ὁοπι68 ἤογί ἃ οἷοί θὰ πιὰ ἰὨδι, δη ἃ τηδη 88 
Ηϊἰ πιο] ἢ, ̓ ὺ Ὀοοοτθ8 Ὀτὶ σΐ, νγ ἤδοὶ Ηἰἷ8 Ἰονϑ, Ἠθ 
ἴσο. Βυὺ θη Ηθ χσϑίῖγοβ τὶ ἰη Ηἰ τη 861, ἰι 18 
πἰχοΐ, νὸ ἴ66] Ηἷ8 νταΐ, σψὸ ἀἶθ.---ΑΡῬΌΗΝ 
ν: (6 ἘΒοίογιηδίϊοι ἔδϑίϊνα]): 6. ΟΌϑοστο ἴο- 
ΔΥ͂ (1) ἃ ἐμιδη καρίνί ἢ, [0 γγ0 08]} (0 πιίηιλ (89 

ΘΘ Δ Ὁ ΠΒπχοηΐ, (ἢ 8 ῬΤΟΒΡΟΥΥ δηιὶ οχίθηβίοη οὗ 
οὺγς αογπῖδη ἔναη οὶ ο4] Γα τη Ομυγοῖι, (2) 8 
ἀδγ οὔ υτ Ἰδέ ΐοη, [ῸΓ τὴῶϑ ἤαγ6 ἰ0 ΓΘ 68}} Του Βα ΚΘ ἢ 
σοι ἤθβϑίοη, ΤΟΣ] αἰν]δὶοηϑ δα Ἰδιηδηίβ ὉΪ9 
᾿μϑυ θοταϊηδίίοη ; (8) ἃ ἀΔΥ οὗ ὈΥΔΥΘΟΥ, [ὉΓ τὸ 
ἰδ Κθ ΟΡ βίδῃαἀ ὕροὰ Οοα᾽ Β ΒΟΠΟΣ, ρόοῦοΣ, δῃὰ 
ΓΠΊΘΓΤΟΥ͂. 

[Ματε. Ἠκνευ: (1) Νὺὼο δβαϊνδίίου δὰ ἵἤτγουι 
6048 ἔδυοσ, (2) πο ονίβδί πίηρ ἴανοῦ ψἱὰ αοά 
ὉΠ|688 γν ὁ ΔΓΘ6 σοηγογίοα ἰο Ηΐπι, (8) πὸ σοῦγοῦ- 
βίοῃ ἰο αἀοἀ θυ0 Ὀγ Ηΐδθ οὐ ψ18096.--- 6 οὐπηοῖ 
681} υροῦ αοα᾽ Β ἢδῖηθ ἱῃ ἃ αἱ ἸΏ ΟΡ, 11}1088 
Ηθ αυϊοκθη 8; Ὀαυΐ ἰξ 18 Ηθ ψᾷο μ185 116 ἱπίο 
ΟἿ Β00}18, ὴῸ Ῥυΐβ 1 γ 6} 688 ᾿ἰπίο ΟἿΣ ῬΤΆΥΘΙΒ. 

βοοττ: ΤῊ υἱῆθ σαπηοῦ ὯΘ Τυϊμδὶ ὨΟΥ ΔΗΥ͂ 
ἔγυ } Ὀγδ ἢ ΡΟΥΘ: θυὺ ἐδ6 υπέγυϊ ἃ] ψ1}} 
6 οιἱ ΟἹ δηὰ οαδβὺ Ἰηίο (πὸ γθ. 

ΒΙΒΗΟΡ ΗΟΒΝΕ: Τ]10 οῃὰ οὗ ΟΌΓ τοἀοπιρίΐοη ἰδ 
(μαὺ νγὸ βϑιοιϊὰ βοῦν Ηϊΐτὰ γῆο δαίμ τεἀθοιηρὰ 
18 δηὰ “,οὸ Ὀδοὶς᾽) πο πιίόῦὸ (ὁ οὔὐῦ οἷά πη8. 
Τμαδὶ βοὰ] ν ϊοἢ [88 Ὀδοη αὐἱοϊκοηρὰ δηα πϑὰθ 
ΔΙῖγο ΌΥ Ογὶϑί, βιιουϊὰ Ἰῖνο ἰοὸ Ηΐβ ΒΟΠΟΣ δηᾶ 
αἴονν ; ὑδδὶ τοῦ ΜΘ Βδί θθθη οραοηῃθὰ ὉΥ 
Ηΐπι, ὁδη ἀο πο 1658 ὑμδὺ βονν ἴὉτὶ ἃ Ηἰ8 ῥτδῖβο, 
δὰ 44 08}} φρο" ΗἱΪβ δβανίηρ “' Π81|0.᾽"--- 
“. Ε. Μ.]. 
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ῬΒΑΙΜ ΧΧΧΙ. 

Ζ7Ὸὺ ἰδέ οὐὶᾳ ἩΜωειοίαπ ὡροη Οὐ, Α, Ῥεαΐπι 9 «Αεαρῆ. ὦ 

2 δί΄'᾽΄ηρ δἱουᾶ υηίο αοα οὔΐ Βίγοηρίῃ: 
Μαΐζθ ἃ ουα] ποῖβο αηο {μ6 αοα οὔ 7800}. 

8 Τά ἃ Ρ8811, δπὰ Ὀγίπρ ΕΙΓΒΟΥ (πο {πα τοὶ, 
ΤῊΘ ρ]οαβδηὺ Βᾶγρ τὶ [86 ὈΒΔΙ ΤΟΣ 

4 ΒΊΟΥ ὑρ {86 ὑτιμηροῦ ἴῃ {6 ΠΟῪ ΙΔΟΟΙ, 
Τὰ {86 {π|6 Δρροϊηὐθα, οῃ. ΟἿΪ 8ο]θῃλη ἔδαδὺ αΔΥ. 

δ᾽ ΕῸΣ [18 τὐαϑ ἃ βίδίαίθ ἴ0Γ [ΒΥ86], 
Απὰ ἃ Ἰὰΐν οὔ [86 αοα οὗἉ Φαςοοῦ. 

6 Τῖβ πὸ ογάδί πὰ ἴῃ Φόοβθρἢ [07 8 ὑδβΕ ] ὩΥ, 
ὝΝΒοα Βὸ ποηὺ ουἱ [Πτουρὰ ἴδ ἰαπά οὗ Εργρί: 
ἸΡλονο 1 ἈραΓα ἃ ἰδηρσιδρθ ἐλαξ 1 υπάογϑίοοα πού. 

71 τοιιουϑα ἢΐ8 βῃου]άοσ ἔγοια {86 Ὀυτάθσῃ: 
ΗΒ βαῃαβ ψ γ ἀθ] νογοα ἔγοτα {Π6 ροίϑ. 

8 ΤὭου οΔ]]οἀϑὺ ἴῃ ἐγοῦ }]6, δηὰ 1 ἀο]νογοά (ἢ 66; 
Ι δηϑιπογοα (Π66 ἴῃ {Π6 Βοογοὺ ρὈ]8Δ06 οὗ ἐπ πά6 0: 
ΙῬγονϑά [866 δ ἰμ6 νϑίϑυβ οἵ ΜΙ ουρδῃ, βϑί δὶ. 

9 Ηδδγ, Ο "γ Ρθορῖο, δῃὰ 1 111 ἐθβ γ απο ἴθ: Ο [βγδ6], 1 ἰδοὺ π|}1}0 ΒοδΡκ απ 
αηΐο Τη6; 

10 ΤΏΘΓΘ 58}8}1] ἢ0 βίγϑδηρθ 6 ἴῃ 866; 
ΝΟΣΒΟΥ 8μδ}ὺ [Βοὰ οΥυΒἢΡ ΒΗΥ͂ Βίσδηρθ ροά, 

11 1 απ ἰπ6 ΤΕ [ὮῪ ὅοα, 
ὙΝ Βίοι Ὀτουρμῦ {866 ουαὖὐ οὗἴΠο απ οὗἔἁ Εργρύ: 
Οροϑα (δ γ του τῖάθ, δπὰ 1 ν1}} 6}} 1, 

12 Βυῦ ΠΥ ΡθΟρ]6 ψου]ὰ ποὺ Βϑαυΐζθη ἴο ΤΑΥ͂ γοΐοΘ ; 
α ἴβγϑοὶ ψου]ά ποὴθ οὗ π16. 

18 ΚΕοΙ χανὸ [μϑπὶ ὉΡ υπίο {μοῖρ οὐ ᾿οατίβ᾽ Ἰυδβ : 
Αγὰ {Π6Υ ψαϊκοά ἴῃ ὑπο ῖν ΟὟ ΘΟΌΏΒΘΙΒ. 

14 ΟΚ ὑμπαΐ ΤΑΥ͂ Ρ6ΟΡΙ]6 δα Βοδυϊζοηθα ππΐο ΤΏ6, 
[βγ86] δα ΜΙ κοϑα ἴῃ ΤΥ ΤΑΥΒ 

15 1 βῃου]α βοοῦ ἔδυ βυραυθα {πο ῖγ ΘμΘΠΊ168, 
μά ἰυτηθᾶ ΠΥ πη δρδίηδβί ὉΠΟΙΣ Δαν ΓΒΑ 68. 

16 Τῇ παίϑυβ οὗ (6 [ΟῈΡ βου] ἢαγο βΒυθταϊοα ΠΟΙ βο  γοα απο Ηἷτὴ ς 
Βυΐύ {μοῖν ἄππηο βΒῃουϊ]ὰ δῦ ϑῃαυγρα [ῸΣ δυο υ. 

17 δ βου]ὰ δᾶγνὸ [δα ἐΒϑῖὰ 4180 σι {π6 βηοϑὺ οὗ {π6 τ μοϑῦ : 
Απὰ ψῖ} ΒΟΠΘΟΥῪ ουὖὐ οὗ [86 τοοῖς βου]ὰ 1 παγα βα ϊ8ῆ6α {1166. 

βλρν υβς αν σοῖς, τὰ δυαμγϑ ᾿ἰ88 ὈθΘἢ τηυϊδίοὰ 
δἱ {116 Ὀοαὶπηΐηρ δπἀ οπ. Βυὶ δ ὅτβι δοοίϊο 

ἘΧΕΘΕΤΙΘΔΈ ΕΝ ΟΒΕΡΊΘΣΙ, ΥΟΓΒ. 2.8. ἔοΤΙΏν, {116 ᾿πηίγοἀποίΐοη ἴο {86 ἐεοσαα, 
ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. Οπ ἰδ6 ΒΌΡΘΓ-  γογ8. 7-17, τ 6}. ἰὼ (86 ἔοσιη οὗ α ἀθοϊαγαΐϊοι 

βουὶριίοῃ 800 [πιἰγοὰ. ἢ 12, Νο. 7. Τμὸ Ῥβαδὶτ)ίγοιιλ αοα ΗἰΒο]ζ, σοηίδίῃβ δὴ ὀχμογίδιϊοι δὰ- 
4118. ἰπῖο ὑνο ἀἰνιβίοῃβ οὗ βυοὶι ἀἰβίϊμοὶ οἰδσδο-  ἀγοϑβοὰ ἰο 186 Ομ ασοὶ Ὀἱἀἀϊπης ἰπο οοἸ]οὈταΐῖθ 8 
ἴοσβ, {π᾿ῶὺ ΟἸΒΔΌΒοη ᾿ 88 668 ἰοὰ ἰο δϑϑυπηθ (δ6 ] σογίαϊ πη ζϑΕ} 741 ἱπ ἃ ἸΏΔΏΠΘΥ Ῥ]οαβίηρ ἰο Η τὰ, 
οχἰβίθῃοθ οὗ 0 ῬοθιΩΒ ΟΥἰ ΠΏ} ἀϊδιληοῖ, ἰΔ6 1 ΕῸΣ δ ἃ ἀθιηδηά ἴοῦ ᾿ογίι! οο]οὈγαίίου, τῊῖϊὰ 
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ταυβὶο οὗ 81} Εἰηδβ, τσ ΐοι ἰπ τον. 2 ἰ8 ἀϊγοοίοά ἰο 
(89 σΒ0}6 Ῥθορ]9 (Εσσαϑ 1ϊ. 11,} {λθτο ἕο] ον ἴῃ 
τοῦ, 8, 0η6 Δα ἀτοθβϑὰ [0 (89 ἵυονί 68 (2 ΟἸγοη. υ. 
12); δηὰ Ἰδϑίγ, ἰπ Ὑρρ. 4, οὔθ ἰο ἰδ Ῥυΐϑθὶβ 
(Νυπιῦ. χ. 10; 2 ΟἸγοη. γτἱὶ. 6), 8116 ἱπ υϑυβ. 
ὃ δοά θ ἐιὶ8 Βυϊηπιοηδ 18 δυρρογίοἀ ὮΥ δὴ δἱϊυ- 
δίοη ἰο {86 Ὀἰνίπο ἰηβιϊυἱομ οὐὗὁὨ (86 ἔεθιίλνα!. 
Τθη Ὀοχίηθ ἴμ6 οχμοσίδιϊοῃ ρῥὶδσοὰ ἰπ {86 
ποῦ οὗ Φο ον ΗΪπι86] ἢ, αἰϊσπίϊοι Ὀοίπρ οα]16ἃ 
ἰο186 Ὀ]Οββίβ αἰ σἢ 86 ἔοϑίϊν] νγὰ8 ἀοδί ζη δὰ ἰοὸ 
σοι θπιοσαὶθ (Υ678. 7, 8). ὕρου [μὲ8 18 ὈΔ8θ0ἀ ἃ 
ἀθιηδηά [Ὁ Ηΐ8 ὁχοϊυβῖνθ ΤΟΣ ΒῈΪΡ ἴῃ 18Γ86] (Υ 6 ΓΒ. 
9-}1).: Α δοπιρίδοϊεὐ οὗ ἕογιημον ἀϊδουοάΐοηοο ἰδ 
ἰδοη ἰεἰσοάυσθι, (γθγ8. 11, 18), ψν ἰσὶ 8 {0] οὐνϑὰ 
ὈΥ 8 ἀοϑῖσο [0 ργοβοῃΐ δῃὰ ζαΐίατο οὈοάΐθησθ, 6ἢ- 
Ἰοτοθὰ δηὰ ἱρτοθβοὰ ὑροη {6 τιΐῃ 8 οὗ (ἢ 9 ρ6θ0- 
μοὶ (860 Ῥγοπιΐθθ οὗ δρυπάδηϊ Ὀ]οβδίηρ (Υ078 

7). 
᾿ πο ΓοίδγΘη06 ἰο (Π6 δ ἰδίονἶ681 οἱγουτηδίϑησοβ 
διϊοηάϊησ (86 Θβ(Δ Ὁ] :Βταθοὶ οὗὨ ἐπὸ ζεϑιϊναὶ 18 
ἰδυουϑὉ]6 ἰο ὑμ9 Βαρροδβί(οῃ ὑμδὶ ὑμ6 ῬΆΒΒΟΥΘΡ 18 
ἰηιθηἀοα, 88 {μ9 ὁὴ9 τδῖοι Ὀορίηδ τὲ ἐμ ΧῈ}}} 
ΙΏ008 Οὗ {ἢ} ταομῖὰ Ν͵δδη (γεπθηλα, θ6 Ἦ οἰίο, 
Βεηροί., Ὀεϊ ύζβοι, Ηἰ Σῖα). Εον γοσ. 6 ἀοθβ 
ποὶ Βροδκ οὗ ἐμ ἔχοάυβ ἔγοαι Ἐρυρὺὶ (ΤᾺ 6 δη- 
εἶθῃί ᾿Υδηϑίδίοσβ, θη Εσγα, [υΐμονρ, ΟΘοἷθονῦ, 
τ πὶ ΟΣ οὗ 0 τ᾿δζοῖι οὐ Φ“Φ056}Ξ1βγϑοὶ 
ἱβγουκὶι (6 Ἰαπὰ οὗ Εσπγρὶ, ὑμδὲ ͵'ϑ, ἐβγοῦ ἢ ἐμ 
Ἰοϊά δὶ οὗ {1.9 σου ΤΥ ὈθΘίοΓΘ (6 ογο8 οὗ {μ6 ἘξγΡ- 
(ἴϑ8 8116 ΠΟΥ ΜΟΥ ὉΠ8Ό]6 (0 Ῥγουθαηί [ἢ 6, 
(Οδϊνίη, Βυάΐηρον, Ηθηθίθη ον), Ὀυὶ οὗἩ (86 
Ῥδϑϑίηρ οὗ αοὰ αχαϊπϑὶ οὐ οὐοὸσς 60 Ἰδπὰ ἰῃ σοῦ- 
προίοα 8 {86 δἰαγίης οὗ ὑἰ89 δγβί- Ὀοσὰ (Κίμ- 
ΟΕ δηὰ τηοϑὺ οὐὁἨ ἰδὸ σοοθηῦ οομηπθηίδίοτβ). 
Ποῦ (κἷ8. ιἰϑίοΥ 641 σοΐογϑῃσο, γ πουἹὰ 6 
ἱποϊποὰ ἰο ἰμὲπὶς οὗἨ (0 ἔθαβὶ οὐὁἨὨ ΤΑΌΘΓ 8 0168 
(Βαρίο]ἃ δὰ πιοϑὶ οὗ (89 δῃοίθηιβ δένου ἐμ ΤᾺ Σ- 
ξυια δηὰ Ταϊιυ αἶσα] ἰσγϑα {100} ζ0. {818 Ἦ88 
οοἰοδγαίθα ἀπσίηρς 186 7.1} ταοοη οὗἩ [89 ταομὶἢ 
ΤΟΙ γί, τ ΒΟ8Β6 ΠΟ τη ὈΘρδῈ (86 ΟἶΥἹ] γϑδγ οὗἁ 
ἴΠ6 ϑνν8, (9 ἀΔΥ οὔ ἰπ6 βουπαϊΐϊπρ οὗ ἰγαμηροίβ, 
ἐμὰ ΧΧΙΪ, 24: Νυπιὺ. χχῖχ. 1), ἰο τ βίο του. 
ἃ ΒΘΘΙΏΒ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ἰὼ αἰϊυὰθ Βιυὶΐ 1ἴἰ ἰδ ἰο ὃὈ6 

Τεαγκοά, αραϊηδὶ [818 ϑυρροθίί οη, ὑΒδὲ 8}} (868 
ΠΟΥ -ΠΙΟΟΩΒ ὝΘΙΓΘ ἡἰϑι προ ϊδιο ἃ 88 βδογϑὰ ἀδῪβ 
ποὶ ΟὨΪΥ ὉΥ͂ Βδογίἤοεοβ (Να πηι. χχυϊὶ. 17.) δυὶ 
880 ὉΥ ἰγαταροί Ὀ]οτίηρς (Ναπιῦ. χ. 10). Ηθηοθ 
ἴβογθ Αγ Ὡ0 ὈθίξοΣ τη 688 ΟΥ̓ ἀϑοἰἀΐηρ δδοτάθα Ὦγ 
{89 ἰδίαν, μὴ ὈΥ {86 ὀχργϑββίοῃ : “ ἀδ οὔ ΟἿΣ 
ἴδει." ον, ἰβουρὰ (μ6 ἔθαϑὶ οὔ ΤΌΘΥΏΔΟΪ08 18 
[γβα 6 ΠΕ πϑιηθὰ 8 ΡῚῪ “86 ἔθαβί (2Π}}) γοί 
ἐμἷ8 εχργοβϑβίοη ἀθῃοίθβ 8180 [86 Ῥβββουθνρ (ΕΣ. 
ΧΙ, 14: Νυ. χχυὶϊ. 17, δορ. ἴ8. χχχ. 29, 
δη Ηἰϊσὶς οη Εζοῖϊς. χ]ν. 21), δηὰ ἐμ δϑβογιΐοῃ 
οἵ Ηυρίεἰὰ (2.6 »γὶίνιδέυα δὲ ὑετα ζεδίοτιιπι αρμὰ 
Ἡεὸτ. ταιἱοπ 1881), ἐμαὺ ἐπὸ βοϊδϑιιῳθβ. ομδυβοίου 
οὔτ Ῥαββονογ- δϑιΐναὶ ὁχοϊα θὰ {μ6 τπιδηϊοβίδ- 
(8 οὗ 7ογία ] ηθ88, δπὰ ἐμαὶ υϑδὶ 18 βαὶ ἃ ὁπ 189 
δα δ) οοὐ ἱπ 2 Οἤγου. χχχ. 207. ἰ8 ἰο Ὀ6 χοὐϑοϊϑὰ 
88 ὉΠΙΪΒιοτὶοαὶ, [88 ποὺ Ὅθθη δ᾽] ονσοὰ ἐο ρ888 
Ὀποοηϊτδαϊοἰοα (ΟΡ. 6 1286} ὁἢ (86 Ρ888- 
ΟΥΟΣ- τ 68 ἀυγίης ἰῃ9 ροτίοά οΥ̓ ἰΐο ϑβοοοπὰ 
Τδαρὶθ ἰὰ (80 Ζοίισελγίγι γὼ ἴωλ. ΙΚεγολε ὠπὰ 
ΤἈροίοσίς 1855). ΤὴΘ οτὶ σίπαὶ δἰ σοίϊβοδποῦ οὗὨ 
ἰδο ἐεδέϊναὶ βροίζοη οἵ, ἱγίηρ, 88 ἰξ ἀοθβ ἤϑγϑ, ὃ6- 
γοπά (8 δεϊὰ οὗὨἩ [89 πἰϑίοτ 681] τοίσοβρϑοί, ἄοϑθβ 
ποὶ σΟΙὴ9 ἰπίο ΥἱΟῪ 88 Ὀδασίης ὕροη [Π6 ΟἾΒΟΣ- 
ὕδῆοθ Οὗ 6 οαϑὶ, οὐ (ἢ ΓΘΟΙΈΓΡΘΠΟΘ οὗὨ ἐμ ῬΒ8]}8 
ἴο (μ6 Ἰδίον σθΠΟΣΑΙγ. ΤΏΘΓΘ 18 ἸΠΟΓΘΙΌΤΘ 0 
ἐρογίδμοθ ἰο Ὀ6 δἰἰδομδα ἰο ἐμ8 τϑιηδῦὶς οὗ θ6- 

ἸΣέζϑοι (μιαὺ {1} 6 ἴδαδβί οὐὗἩ ἐδ ΌΘΓ Δ Ο] ΘΒ ΆΡΡΘΔΤΒ ἰπ (ἢ 6 
θα Γ]ϊοϑὶ σἰνίηρς οὗὨ ἰπ6 Ἰὰν (ἔχ. χχὶὶ. 16; χχχῖν. 
22), 88 8 ζοδϑὺ οὗἩὨ (88 ἱπζιπουῖης οὗ (86 ΒδΥ- 
νουΐ, δῃὰ ἐμδὲὶ 1 αἷά ηοῖὶ γοοοῖνο 115 Ὠἰϑίοσἑ 68] 
οοπηῃθροίϊίίΐοη ψἱϊὰ {ῃ6 ἰουγπογίηρς ἰθγοῦχ ἰδ 
τ Ἰ]ΟΥΘ88 ὑπ 1] 86 δἀατίοη γὰ8Β τηδὰρ σοΐϑυ- 
της ἰο [86 σοἸοὈτγδίοη οὗ (16 δϑιϊναὶ ἰὴ Οδηδδη 
{πὶ χχὶϊὶ, 80-44), Βυΐ (Π6 ἴδοι ὑπαὶ {86 σγοδί 

ΑΥ̓͂ οὗ Αἰοποιμθηΐ ζ611} τροῦ ἰμ6 ἰθδμ} οὗἉ 150 τὶ 
8 σον ΠΥ οὗ ἱπιροτίδηοο σον 1 ὑμ0 Ῥβα] δὲ 
ΜΟΥ Βροακίηρς οὗὐἨ {πὸ ἴδαϑδίβ οὗ {δὶ τπιοπί ἢ ἱἰ 
ΜΟΟΪὰ ΒΌΓΤΟΘΙΥ Ὀ6 ΒυΓΡτ δίῃ ἐπα ΠῸ 8]|8ϊοη γγἢ8 
Ἰηδα9 ἰπ ὑμ6 Τοχί ἰο (18 ἀαγ, το [6}} ἀἰσθο 
Ὀοίνοοι {μ8 6 πον δῃηὰ ἰδο 70}] πιοοῦ. 11 18 4180 
ἰὼ ἕδνον οὗ Νίβδῃ, ὑπ δὺ 86 το]οϊοΐηρ, τι ίοιι Ὀθ6- 
ἰὴ 8 οἢ 1(8 πο -ἸΩ 00} 85 ἴΠ ταὶ ἀλγ οὗ {1 δασγεά 
ΠΟΥ γοδν, 6ου]α ὈΘ υπὶίοἀ νι ουῦ ΔΗΥ ἱπίοΥτὰρ- 
(ἴοῃ ἰο ἐπδὶ οὗ [0 1}1] τηοοῃ δπὰ 118 ζδϑιϊν δ). 
Τοῖἷθ σοηποοίϊοι Ὀοίνοθη ἰμὸ ἵψο ποιϊὰ 6 ἃΪ8- 
Οἱοι οχρσοβδοὰ, ἢ 80 πογὰβ “αἱ (89 [Ὁ]] 
τηοοι ᾽ δουϊὰ Ὀ6 ὈΪδορά αὐ {18 οηἃ οὗἉἨ {Π8 γογβθ 
(Ηυρΐἕο]4). Βαΐ βυοῖὶ 8 ὑγαηβροβίτϊου σου]ὰ Ὁθ 
ἴοο τἱο]οπί. Τ86 Ἰαχίαροβί(ίου, ονγονοτ, οὗἁἉ {110 
ὨΘΥ Δα ἰδ 71} τηο0η 4068 ποὺ ΘΟΙΡ6] 0.8 ΕἾ ΠΕΡ 
ἴἰο δαβιϊΐηθ, (ἰδὲ [8 ῬΒ81πὶ νγὰ8 ἰπίοηἀοὰ ἴο ὉΘ 
Βυπρ δὶ Ὀοι]1 ἴθαϑίϑ (Δα πιΐησιο, Βόβοηπι 1167), 
ΟΥ ἴο ὀοχρ]αΐη ἰὴ ψΟΓαΒ ψϊοῦ ἀδηοίο {816 ΠΟΥ 
ἸΏΟΟΏ, 88 Τοΐογτίης ἰο (Π6 πιοπίλ ροη Αγ, (γ͵6- 
ὨθΏ8, ΗδηϑίΘ Ὀ6Υ 5) [0 18 ΟὨΪΥ ὑπὸ δίιοιοίπσ αὐ 
186 ΠΟ 8π4 {89 [Ὁ}} πιοοπ (Πδὺ 18 Βροίζϑη οἵὗὨ, δπά 
{πῸ Τότ ο᾽ οουϊὰ, τι ουὶ ΡῬτολυά σα ἴο [[8 Βροοἷα) 
το ϑηΐϊηρ, 6 πηθηἰϊοηθα Ἀ6ΓΘ 8180 848 ὑῃ6 [ὈΣΤ 8] 
ῬΓοοϊδιηαιϊΐου (Μδϑυγοῦ) οὗ (6 στοαὶ ἔθει] ἀδΥ͂ 
ὙΠ] [6}1 ἴῃ {π0 βᾶτηθ τοηΐΐ. ΕΣ (86 1908] 
γοπαθρίηρ : “ἴα (μ9 ἄαγ οὔουν δδβι," 18 ΤΟΙ. 

Βοοβιβϑο 7 ἰ8 υβοὰ δηὰ ποὶ 3. ἴδ τηυϑί Ιηθδῃ: 
διβεαϊηϑί, ΟΣ, ἔον (661. υἱΐ. 14; 20Ὁ χχὶ. 80). ΝΟ 
ΓΘ ἯΘ ἰπβίοϑδα οὗ, "ἴῃ {86 ζ7}} τχοοη᾿ (αἴϊον [89 
ΒΗΔΙΟΡῪΥ οὗἁἨ (0 ϑ'γγίδο δβίῃοθ 06 Ὀ]1600) ἰο ἰγ8η8- 
Ἰαῖθ ἱπάοδηϊο Υ ““4ὖ΄ (0 δρροϊπϊοά (ἰπ0᾽ 
(ϑορι. Ψαυϊα., Αὐδϑὰ Εσγα δηὰ οἱ] θγ8), ΟΥ Θυ ἢ 
“1 [Π6 ΠΟΥ ΙΠΟΟἢ 88 ἴῃ ἰῃ6 ἀΛΥ οὗὨ {8:6 ΙΠΟ0}} 8 
Ὀοΐηρς σονογοα ᾿ (δοοογάϊῃρς ἰο ἰμ6 Ταδϊι ϊοα] 
οΘχρ αῃαἰϊοη). 

[Τ|0 ὀχ διδίϊοι οὐἤἁἩ Ὁ ἽΤῚ ἴπ νοῦ 4 ρίνϑη ὉΥ͂ 
ΗΘ ϑιθη ον δηὰ τοΐοσγοὰ (0 δΌΟΥβ, ΠδΠΙΘΪΥ, 
ἐδδὺ 10 τηθδὴ8 ἰδ πιοπίλ, διὰ (δὶ σομβοα θα Υ 
4“ {}}9 πιοῃ ἢ ἰβ ὅτϑί πδιηϑά, δὰ ἰἤθη ἴμ6 μαγιϊ- 
Οὐδ ν ρᾶτί οὗ 10 δϑϑῃηβ ἰο π19 0 ὈΘ ΙΏ0Γ6 Ὠαΐῃ ΓΑ] 
ἐμ8η Ὧγ. Μο)}Β βυρροδίίζοη. 76 ὙΘΥΒΘ Β6ΘΙῺδ 
ἰο Βᾶγθ Ὀθθῃ δὴ ἱπιϊίδίΐϊοη οὗ πὸ ἔογπη]8, 61}- 
ῬΡἰογοὰ ἰῃ 1μοΥ. χχὶὶ!. ὅ, δπὰ ἔγοαιθιν ἰπ ἰῃ9 
ἀεοδὶ πδίϊοῃ οὗἨ ΒΥ ρμαγιϊουΐϊαν ἔοδδὶ ἀαυ. Τμὶ8 
γοῦν 18 8180 δἀορίοα δηῃὰ ἀοίδηἀοὰ ὮὉγ ΑἸοχϑηάοσ. 
Απ δααϊεἰοῃδὶ σθϑβοὴ ΠΠΔῪ 5 αΊΎΘῺ [ῸΣ {}}}8 8680 
οὔἐμο νογτά. Τῃο μἰβίοσγ! 8] δ᾽]: ΟυΒ Ὀ] ΔΙ ΗΥ σο- 
αυΐτὸ ἐμαὶ ἰὴ Ῥαββούου δ υπαἀογϑίοοά 88 ἰ80 
ἔοαϑὶ ἰὼ αὐθϑίϊοη. ΑΙ] 86 υνδυῦΐουϑ ορί πὶ 0ἢ8 
8ηἀ ποράϊοββ ἀϊϑουβδίοηϑ ὑμογθο δυο 8.86 
ἔτοτα ἰδ6 δϑδϑυπιρίΐίοι ἐμαὶ (6 πψογὰ πιυϑὲ τη 68} 
“ὩΘῪ ΤΊ0ΟΏ.,᾽᾽ τ 16} ὨΔίΌΓΔΙΥ βυρροβίβ, 88 ΒΒΟῺ 
ΘΌΟΥΘ, {9 ἔοδϑὶ οἵ ΤΌΘΓΠ80168.---’ῖὦ. Ε. Μ.] 

Οπ (δὸ ᾿πβίγυμηθηΐβ οοσρ. [πίτγοὰ., ὃ 11. Τ}0 
πη οὗ {}}6 δοιμ ροβ 0 ὁ8Ὼ ΟὨΪΥ Ὀ6 ᾿π!εγγϑᾶ ἃρ- 
ῬΙΤΟΧΙ πιο Υ ἔσοιῃ ὑπ ἔδοι ὑμδὶ οβϑϑοηι δὶ ροΐηίϑ 
οὗ ἀχκτοοιηθηί νι Ῥ88. ἰχχυϊ!. δὰ ἰχχυὶὶ. 1οδὰ 

4 (ΒοίΠὸ Εηρ!. ὕοτα. 1 τὨΐ8 μθ χοοῖ 16 βυρροβοά ἰο ὃὉθ 
σοχηδίθ ὙΠ Ὁ ἴο αἰνίἀο οαἱ. Βηξ {π0 Ββγυγτγίαςο ΧεδῸ 
(οορΡ. ΠΌ2) ἐλε ζιεἱ πιοοῆ. δ Ὀδΐης σουεγεα ζατηΐθ 68 1110 
ΚΟΥ ἴο [ἰι0 γἰ χμῖ ταϑμηίης.--ὦὖ- ΚΕ. Μ.] 



4δ2 ΤἸῊΞ ΤΗΙΒῸ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ΡΒΑΙΓ ΜΒ. 

Ὁ5 ἰο Του ἔμ 6 8}1 (0 ὁπ δῃὰ {μ0 8811 δυίβοτ.. 
Ὅη6 ἀοβυ! ΟΣ ομδγϑοίθυ οὗ ἴΠ6 ροθπι, δπὰ (δ6 
οἰχουτηβίδησο ἰμαὲὶ αοἀ δάάγοββοθ ὑι6 ΟἸΌΓΟἢ ἴῃ 
(6 ἀοοϊαγδίϊίοη δοποογηΐϊηρ 6 ἴδαβί, ἃγθ Ὀοίλ 
δοπάϊουϑ  ῖσῖ βυϊῦ ὑπ6 ρ»χγορλοί- βίῃ σοῦ Αβδρῃ. 
Αδοοτάϊης ἰο Ταϊπιυα 681 ἰγδαϊιϊοα ἐπὶ8 ῬΒδ8]}ὶ 
885 6180 ἴ9 Φονγὶδἢ ΠΟΥ - ΘᾺ Ῥβδίηι, δά ἴῃ ὑπὸ 
ΜΘΟΚΙΥ ᾿ἰλΌΓΡΥ οὗ (89 Το Ρ]9 γγὰβ ἰο ὉΘ Βυπς οὁἢ 
ΤὨυτβάαΥ 885 Ρ5. ἰχχχὶϊ. οὐ Τιυ θβάδυ. 

[186 [Ὁ] ονίης 8 τ. ΑἸοχδηάθτ᾽ δ σοπἀθυϊης 
οὔ γϑν. 4, οα ὑπο σοῦ ΡΑΓΘ [86 ΣΟΙ ΘΓΚΒ ΔΌΟΥΟ : 
“ ΒΊον,, πῃ ὑμ6 τοορίμ, ἰπ6 ἰσατυροί δ ὑπὸ [1}] 
ταοομ, οἢ 86 ΑΔΥ͂ οὗ οὔν ἴοδϑί." --)ὐ. Ε. Μ.] 

γον. ὁ. 1 Βοασζᾶ ἃ Ιδηβρδρβθο [Β80 1 πὸ ἅθε- 
βιοοᾶ ποῖ.---ἰἢ (18 ῬΒ6] πὶ 88 ἴπ ΠὩΛῺΥ ἰγγὶθο- 
Ῥτορμοίῖοαὶ αἰύθγϑηοθ8 οὗἉ {86 ΟἹὰ Τοϑίδιοηὶ ἀοὰ 
δηὰ ἰπ6 ροθύ δ.ὸ 8] ΘΓ δύο Υ (6 ΒρΘαοσθ. [0 
πουϊὰ Ὀ6 αἰϊοσοίμοῦ υἀππδίαγαὶ ἰο ἰπἰγοάμποθ Ὀ6- 
νοι ἰμοὰ, ψίϊπουΐ ΠΥ ποίΐσο ὙΒδίονοσ, ὑμ9 
Ῥθορὶθ, ἄγβι ἀϑδὶ ζααιθά υοδερὴ, ἃ8 6 γο βρϑδκίῃηρ 
αἶ80, δὰ ἰοὸ πιϑῖθ (θη ΒΑΥ͂ ὑπ ὑΠ6Υ δὰ Βοαγὰ 
8 ἰδηρυαρθ Βροίκθα ἱπ Εργρὶ, σἱοῖ {μ6 γ αἰά ποῖ 
πἀπἀογβιδιὰ. (189 ἤογαι ἼΘ᾽);7᾽ 18. υϑϑά Ροθϑι! αν 

δἴλον ἐπ θ ΒΠ ΔΊΟΥ οὗ σοπιρουπα παᾶῖιθ8 Ὀερίηπἰηρ 
σῖθν 1). [18 ἔσιιθ Ἰμἀθθα ἐμαὶ ἴῃ οὐ 9 Ρ]8668 

ουϊ. χχυῖ!. 49; 188. χχχὶδὶ. 19; σον. τ. 16δ; 
88} πὶ ΟΧ.Υ͂. 1) φγοδῦὺ ἱπηρογίβηοθ ἰβ δἰἰδομθᾶ ἰο 

ἐπὶ ἰπ οτάον ἴο βοὺ ἔοστι (μ6 Ὀ]θβδίηρβ οὗ ἀ6]}- 
γογ8 06 ἤγοιῃ (ἴ 6 ΟΡΡΥΘββίοη οὗ ἃ βίγδῃ 56- ϑρϑδῖ- 
ἰῃς Ρ6ορ]6 δῃά οὗ [86 ροββοβδίοῃ οὗ ἃ βοιῃὴθ ἔγοϑὰ 
ἤγοια ἕογοίση οοσυαραίίοθ. [ἐ 18 αἶ8ο 8] ον 8Ὁ]9 ἰο 
εἶνο δίυγῃ (ὁ ἰδ ββθῃίθῃοθ, ὉΥ͂ οοπηθοίίηρ ἰΐ 
πίνῃ (6 ἑοτοχοίπς ἱπβηϊνο (Ενγ814), πο 15 
ὉΠ 84554114 016 οὁἢ. ζτδια τ δῦϊ6 81 σγουπάβ, Ἰπϑιθδή οὗ 
Βυρρίγίημ, ἱποουγθοίΥ, [89 δάγνϑὺ οὗ ρῥἶδοθ: 
4 ΜΏ6ΓΟ᾽ (ΗΠ θη κδίοπθον δηα πηοϑὲ οὗ ἐἰμὸ δῃ- 
οἶθμ 8) τ ἰθ ΟΥ̓ΘΒ (5 οΥγἰρὶπ ἴο μ9 8180 σοΐδ- 
γΘ 66 Οὗ [89 “ φοΐπρ ἔογί ἢ" ἰο (μ6 Ρθο}]6 οὗ 18- 
γϑοὶ. Βυὶ οὐϑῃ 1 6 ροορὶϑ σοι ]Ἱά ὃ6 οΘοπδὶ ἀογοὰ 
δ8 τἴ6 βυ )θοί, 16 Ἰδησύαζο ποαγὰ δηα ὑπ]εηονγη, 
ιδαὶ ἰ8, βίγϑηρο ἰο θαι, σμθη αοα ψοηὶ ἔοι 
δρδὶηϑὺ {86 Ἰαπὰ οὗ Εγρί, οουἹὰ ποί μανθ Ὀθθῃ 
(86 Εγνίϊδα Ἰδσαδρο, Μασ ὑπο δὰ }]δίοποὰ 
ἰο ἴον 480 γοαγτβ. 1 (μΐ8 σοπηθοίΐοι οὗ ἰμ6 
οἴλιβ658 ἰὶ νου] 06 πὲ ΠΟΤῈ οοΥΓθοὺ ἰ0 ὑηἀ6Ὁ- 
βίδηὰ (86 Ἰδῆρυδρο οὗ ἀοὰ ([μιυά. ἀθ Ὀῖου, Καὶὅ8- 
160) ἴα (86 )υάρπιοηί ἰηθὶ οὐθά ἀροῦ Ἐργρί Βοασγὰ 
ὈΥ ἴΛἈ9 βγϑϑὶ 88 δἀπὰ ποὺ ὑπαθγβίοοα ὉΥ (δ θῃ. 
Βαί ἰξ νγο δββυαθ ἱμαὶ ἰν 18 Θο6᾽ 5 βροακίηρ ὑπαὶ 
8 τηθηἰϊοηθά, δηἃ σοπϑί ον (09 εαίηιϊδέ Δἃ8 ὑ86 

9π6 Ὑἢο ἰιοδγθ, ἰὐ ἰ8 ἔθ τηοϑί Ὡδίυγα] (0 ἰδ κΚθ 

ἐμ βϑῃίθῃδθ 85 ἱπάοροηάρηϊ, δΔῃά ἴο υπηἀογβίδηά ἱΐ 
οἵ (0 Ἰδιρύαρα οὗ τευεἰαίίοπ. Βαϊ ὑμ6 Ῥβδὶπιϊβί 
ἀοο8 ποί ΒΑΥ͂ (δὲ δ6 18 ΠΟῪ Βοδυϊηρ (89 ποῦν 
σοΐοο υἱνξοτίης πδὺ ἔο])ονθ (06  οἰἰ6). αοάἀ 
ἄοσθβ, ἰὰ ἰβ ἔσθ, υἱοῦ ψμαῦ 10]]ονγ8, δπὰ Ηἰθ 

ῬΟΡΒ δγὸ {86 σομίοηίΒ οὗ ψῃδὺ ἰβ οαγσγὰ. Βυὶί 
(5. αἰλογαποθ ἰ8 ποίῖῖμον οἰἰθα 88 Ὀθΐηρς ΗΠ 8, ΠΟΥ 
ἰαιγοάυσοά 48 ἃ γογοϊδιΐοι πλδὰθ δια άεπίν (ΠδάοτΥ- 
ἀοτὶοῖα, Μυπίλησα, ΟἸϑιιδιδθη). [ ἴδ ΓΑΙΒΟΥ 

ῥτοϑϑηιθαὰ ἴῃ βυ 68 8 ΤΔΏΠΟΡ δα [89 Ῥγογαΐμθπ 66 
5 ποί φίγοη ἰο Ψ δύ ἰβ βυθάάθη, υποχροοίθα, ΟΥ 
οὐδυρονογίης ἰπ μ6 σομητη σαί οη, οη. δοσοιῃΐ 
οἵ ψΒίσι 86 τοοϊρ᾽ θηὶ οἵ ἴὲ 18 ἀη80]96 ἴο ἰ6}} ΒΟῪ 
1ε18 τηδάο, Ὀαὶ (ο (89 ΘΒ Υβοίοὺ οὐ δ 6 απσμασοοῖ τ0- 
γοϊαϊΐοη, 88 ποὶ οοπχὶηρ Μ᾽ 11 π [ἢ 6 Γϑη ρ6 οὗ δ 8 ῃ 

δοαυϊγοιηθπὶ 88 Οἵμβον Κη οὗ βρθθοῦβ ἀο. ΕῸΓ 

ΠΩ͂ ἀδιοίῖοβ ποῖι μοῦ 8 βρϑοΐβὶ ἀδοαταίἑοη ἸοΥ {86 
υοἷοα ὉΥ ΜΠι16 ἰῦ 18 Ῥγοπουμοράὰ, θὰΐ ῬΥΪΠΔΑΥΥ, 

86 ἐΐρ6, {μθπ (843 8180 ἐπ ἱοῃσαθ), ἀἰα]οοί, ἰάϊοπι, 
Ἰδληρυδρο ἴῃ 118 δρθοῖδὶ δἱρηϊβοδιίοαυ (ΒοΟιίοδον, 
Ῥγοδεπ, Ὁ. 80); δηὰ ΨΊη' ὀχργοβϑοβ Κπονίηρ ὉΥ 
ἰηγνοβιϊ ραίϊοι, Ῥτοοῦ, οὐ δίῃ γ. Βγ (μῖ8 ὀχρῖὶα- 
πδίϊοι : “Ἰδηζυδχο οὔ βιιοῖ 4 Κι, 88, δίς.,᾽᾿ ΜΘ 
αγοϊὰ {π0 ἀἰ ΠΟΥ τ ἴοι Γοδα}18 ἔγοτῃ Βα ρΡΡ᾽ γἱς 
ἃ σοηϊεῖνο οὗ (86 ρογβοῦ, ὑγιὶοῖ 18 σου ΠΥ δἀ- 
τα ἰβ8:Ὁ}]9 Ἰἐπχυ δι σα γ. Εν, ἱπ [86 Ρτοβϑοπί 60ῃ- 
ποοίξου, {16 ἰδησιαρθ ον ἰηὰ οἴ βρϑϑαοὶ οὗ ὁῃ9 
ἠοὺ Κπονῃ ὈΥ͂ [9 ΓΒΑ] αλἰϑί (οΥ ὈΥ (6 ἴϑτ89] {188 
Ομαγο ἢ) που]ὰ ομἷν βυρσροδὶ ἀραὶῃ ἴο ὺ8 8 Βρί γἱὺ- 
γοΐσθθ, ΟΥ ὑἐμδὲ βρϑδικῖηρ, Οὐ ὑμ6 δουπά οΓ α ἐΐ νγ8 
μοατὰ, Ὑ8116 {π6 ἔοση οουἹὰ ηοὶ Ὀ6 ἀϊπιϊ πποι}Ὺ 
Β60Π, ΠΟΡ ἰδοὸ ἴδοϑ Ὅ6 τοοορηϊζοὰ (100 'ν. 12). 
ΕῸΥ πότ 18 0 ρστουπᾶ σίνοη ἱπ (πα σολίοχί [ὉΓ 
τηδὶη δὶ ἰπρ, ὈΥ τοΐογσίης ἰο ἔχ. υἱ. 2, (δι αοά 
ΗΒ] Γ 18 τηθϑηΐ, το ἴῃ Ηἰβ πᾶσ δηὰ πδίυγθ 
ἰ8 Ὀοΐῃ πον δὰ ὑμηονῃ (0 6}1ἰ250Ἀ}. ἐν ΤῚ 
οοπίοχί ΤΑΙΠΟΥ ΓΘΙΘΓΒ ἰο (86 ““ ἰοϑ ϊ πον ᾿᾿ σίνοῃ 
Ὁγ αοά, τ ΐοἢ 18 δα μ Θη 1 8 }}γ οχρ αἰ πο Ὁγ ΗΐαηΣ 
ἴπ [89 Βοαυιοὶ] (ΗΠ ρΐ6] 4). [ῬΡοτοσηο: “Τὴ ἰπ- 
ἱογρσγοίδιίϊου τσ τοβηγβ (86 Ἰδησυδρο δ6ΓΘ 
ΒΡΟΪΚ6ἢ οὗ 85 ἐμ γοῖσο οὗ αοά, δῃὰ 85 υἱγίι ιν 
εἴνθη ἴῃ ἰδ 9 0] Οἱ ὙΟΓθ68, 18 ΠΟῪ (δι χτηοδὶ 
ΘΟΠΙΠΊΟΠΙΥ δἀορίοἀ.᾽" ΤῸ ΘΧΡΓΘ688 1818 Μὸὺ Ιησϑὲ 
οὔκἱὺ ἐμὸ 114] οἱ Σοα τολόγε οὗὨ {πὸ Ωρ] 8 Υ᾽ γβίοη, 
δὰ τὯ8Κ6 (6 τψογὰβ όσα δὴ ἱπάδρϑηάδεοπίὶ 86ῃ- 
ἰ6Π068.-ἶ͵π᾽ἶῳ.κ Β.. Μ.] 

γογα. 7, 8. Οαισγίπ ρ- Ὀδδῖζοῖ [ΕΥ͂.: ρΡοΐ8]. ΒΙ- 
ΤΩΪΑΓ ὈΔ5),οἰβ ΔΡῸ ποὺ ΟὨΪΥ͂ Του πὰ γοργοδβοπίθα οἱ 
Ἐσγρίίδη πλοπυπιοηίβ, Ὀὰὺ {Π6 ΓΘ ΔΘ 8180 1 π8οτῖρ- 
ἰἰοῃβ συ ῖοὰ τηθηίΐοη ἰμ6 4ρεγίη (Ὁ 2») γδο 
ἀγαχροά βίοῃϑϑ ἰο (9 στοδί ψαίσ-ἰονοῦ {(ΡΡΥ- 
τὰ μογἀοηβίβ, ἴ., 846) οτ ἰο (86 ἰγϑδϑιγ - ουλ88 
ἰά. 1., 849, ζο!]Πονίος 1.8ὰ0}}} οὗἨὨ (80 ΟἿ οὗἉ 

ἴ68068. Βαϊ (πὸ ἰταηβ)διΐου : φοί, 18 δἷβο 8]- 
Ἰον 8 Ὁ]9 (ΒΔ ῺΥ ἐοἸ]ονν ἱῃρς βδακὶ δὰ Κιπι οὶ) 1 Ὰ 
ΤΟΌΣΘΠΟΘ (0 86 ποτὶς οὗ 6 ἰβγδοι θα ἴῃ οἾδγ, 
(ΕΣ. ἱ. 14).---ΠὩ6 νοὶ! οὐ ἴπΠ9 ᾿μβαμᾶοσς [Ε. 
Υ., βοοσγϑὶ ρἶδοθ οὗ ἐμβιαπά6}] ἰβ ποὶ ἴδ οου ἀδ ρ9- 
ΠΟΓΒΙΪΥ, τ ἰσἷ ἴῃ δϑύθγαὶ ὑμθορ μδῃΐ68 (ΡΒ. χυιι. 
12; ΗΔ. ἰϊ. 4) τὸ τηϑῃϊϊοποα 88 νυϑὶ ηρ ε. 6 τλᾶ- 
268ι} οὗ ἀοα, ἀπά δἰ (Π6 δ8πι6 ἰΐπ|6 τηδη  οϑιϊη 
ἴε; Ὀυὺ 86 οἱουαν δηὰ ἤογγ Ρ᾽1]1ὰν (ἔχ. χὶϊ!. 21), 
ἔγοτα ουοἱ οὗ πῖον αοα πτουσιΐ ΗΒ γομ 6 8 
δραϊπβί 86 Εργρίϊδηβ 'π [0 ραββαρο οὔ {μὸ Βοὰ 
8.8, ἔχ. χὶν. 1097, (πιοβὶ, Το] ονσίηρς Κι ἢ). 
ΕῸΣ δ᾽ίοηρ τὴν {ὑπο χϑι χγϑαὶ ταΐτβοὶο οὐὗἵἩ {896 
ΦΟΌΓΣΩΘΥ ἴμ9 δοσοοπὰ ἰ8 πιοηϊϊοπδθά, ἰ8 6 ψϑίοῦ 
βιυι 6 ἔγοια ὑπ τοοῖ (Εχ. χυὶϊϊ. 17). ΒΥ ϑιε- 
ΡῬἰογίηρ, (:6 1008] ἀφϑβί ηδιϊοῃ ““τϑίοῦ οὐ Μονὶ- 
8} ᾽ -ΞξῷΈε σσδίοσ οἵ βιγ ἴθ, 88 γ1706}} 88 ὉΥ (μ6 τυογὰ 
“1 ργονϑὰ {866,᾽ 160 ὙΔΥ 18 Ῥγορδγοα ἴον (9 τὸ- 
Ργόδοὰὶ τ οι ΓΟ] ογΒ (Η θη ρ8ι.), ἀπά ἰἢ6 π09- 
Ἰἰοῦ δπὰ ἱηκγδιίζίιαἀο οὗὨἉ [πὸ 18γ86}1{68 δὲ (μΠδὲ {(ἶτὰθ 
Ῥοϊπίβα ουῦ (μα 61). 

γογβ. 11,12. Ορϑὴ υνἱᾶθ τὰν του ἢ. .---ΤΊ 18 
δῴζαϊηδί (πΠ6 οοπίοχί ἰο ΤΙΣ {18 Ἔχργθββίοη ἰὸ 
ΒΌΠΡΟΡ ἴον αοὐ᾽β νογὰ, δπὰ ἰο {6 ἀθϑῖγθ ἐο 8ῃ- 
Ργοργίδίθ αοὐὐ᾽β δννβ 88 {πὸ Ὀτοδὰ οὔ ᾿ἴ6 δηὰ 186 
ἴοοὰ οὗ 8ὸ βου], 8. οχὶχ. 18]: 26γ. χυ. 16: 
Εξοῖ. ἱϊ. 8 (Ταγραηι., ϑομπυγγ). Εοτ {0 
ΜΟΓΩΒ ΒΟΡΥ͂Θ 88 8. ΡοΘίΐο8] τηοπηοηίυπιὶ ἴο Γαΐβο 
ἰηΐο ῬΣΟΙΙΪΠΘη66 (9 1άθ84 οὔ Οοα᾽ 8 τοδάϊΐϊῃθββ ἰο 
βδ ἰ8.γ ἃ}} πϑϑὰβ (ἢ υρΐο] ἃ), ὈὰΓ δανθ ὑπο σϑδὶ 
δτουπά πη ἰδ 18 ἔσαν, {π8ὶ {86 ΓΘ 6] ηρ οὗ πϑϑὰ δοὰ 
αοβίσγο ἔον 1(8 βαί ᾿ϑίδοιου πυϑὲ 6 δοοοιαρ] ϑη θὰ 
ΌὉΥ ἃ σοηΐοδβδβίοῃ οὕ ΟἿΣ οὐ ἰΠΔΌΠΙ ἰὸ δοοσοιω- 
Ρ ἰδ (818 δὰ. [7 γ. 12. Ῥοσονπθ: “δὸ 7 σαθα 
ἐλεπι ρ. Ἴ8ὸ ποσὰ ἷἰ8 υϑοὰ οὗ ἰδθ Ἰοϊπα ρὸ οὗ 
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δδρίοτθ, βίανβϑ, είο., οὐ αἰτίης οὐδγ ἴἰο βίῃ, 00] οἶδ] ἴον ἰμ18 οπὰ, διὰ, ὈῪ πιδἱ πἰδἰπἰηρ (μ680 88- 
Υἱϊ. 4. ὙΤΠ18 ἰθ (19 στγϑϑιεδὶ δηὰ πιοϑί ἤθαγίι) οἵ 
8.1} Οοἀ᾽ 8 Ρυ ἰδ πηθηθ. ΟΟΡ. Ῥ8. ᾿χχυ ]. 29.--- 
ϑιωδόοτππεεα. Τ6 νοτὰ οσσυγΒ οπσο ἷπ ἐμ Ῥθη- 
ἰδίουοι, Ὠουϊ. χχὶχ. 18, δ ἃ βουογδὶ εἶτ 68 ἴῃ 4Κ6- 
το. ὙΤηὸ ΕἸ ρ ἰδὲ  ουδίοα σοπάουβ 1 6 ΓΘ 
ἐμ, Ὁ ἀτιὰ ἴῃ 4]} [168 Ο ΠΟΙ Ρα 588 6,68, ἱπιαρίπαίίοη, 
ναὶ στοιρὶγ." --ἰ. Ε. Μ.] 

Υοτβ. 16 {, μηθὲν ΕἾΣΔΘ ἰθ ηοὺ {86 6ΥἹ] ἰἶπιο οὗ 
86 Βδίετβ οὗ αοὐ (Τ᾿ εοἀοτεῖ, ΙϑδΑ]εῖ, ΑΌθη ΕΣΓΑ) 
δαὶ (86 ἸΙζοιΐτθ οὗ (Π6 [δγ861116ὁ5 (Κι πιο) δηα 
(δὶ 86 8 »εορίς (Ηϊιτὶ 5), ῬΒ. Ἰχχχῖχ. 80, 87. ΤῈ9 
λοῖ γ0γ89 888 80 ὉΠ. 5[ ΔΙΔΌΪΘ 8} ι5ΐοη ἴο Ποαί. 
χχχὶὶ, 18. Τη τη. ραϑϑᾶρο (ἴθ γ0 [Ὁ]]Ο 8 Ὀδδί 68: 
“0}} οαλ οὗἨ (6 δία! γοοῖς." Τἤοπον οὐ ὁ (λέ 
γοοῖ ἰΒ ΡΓΟΌΔΌΪ ποὺ τ ῖϊὰ ΒΟΠΘΥ͂, 138 δ ΘΙ ΘΠ) 
οἵ κοοὰ τμΐπρβ οδίαϊποά νὴ ουΐ ἸΔΌΟΥ, ΟΥ 88 ἀ6- 
δου δΐπα 86 ΧΟΡ ΠΥ οὗ (86 σουπίτγ. Βαΐ (89 
Ἰδιίου, τ ἰσἢ 15 ἔγοα ΘΠ ΕΠΠῪΥ τηοπιἱοηοα 88 ἃ {γ9 
οἴτμο Ὀϊνίηθ Ὀϊοϑβίπρ, 8 ἀἰβιϊ συ 6α 88 δοιηθ- 
(δίης ἐχίγαοταϊπατῳ κηὰ ργείεγπαίμγαὶ Ὁ (18. ἢγ- 
ῬΕεΓΌΟΙ 641] οσχργοϑϑίοθ. ἃ οδδηρθο οὗ ἊΣ ἰηΐο 
Σ δἴνον ῬΧσΟΥ. χυΐ. 21 (ΟἸββϑιιβθὴ) 18 σΟΏΒ96- 

ΟΘΏΓΥ͂ ΠΘΟΟΒΒΑΥΥ. Βαΐ (πο β᾽'χιιὶ σἤϑηρο ἴῃ 
(80 ροϊητἰηρ; ΌὈΥ ΜὨΪΟΝ [Π6 ὙΔΥ͂ σΟΏΥΘΥΒΙΥΘ Ὁ6- 
0168 ΥΔΥ͂ ΘΟρυ]αίϊγο (Ο]5 δ 86}} 18 αυἰΐθ9 παία- 
ΤῺ], [Ἃὦ ἐἰι18 σᾶ86 ἰ0}6 »γοπιΐδε ἰ8 σοῃιἱπυρὰ, δηὰ 
(8 σομ!᾿ αδο Μ͵ἰ8 Ποῖ ΠΙΟΓΟΙΥ ἰο Ὀ6 ὀχροοίοα, 
δαί (6 ἰγαπδὶ οι ἰο (86 {τὰ ρογβοη (οσοδϑι οποα 
ὉΥ ἴ0 πηιλῖηρ οὗὁἨ Φοθοναῖρβ, ἰῃ (86 ῥγϑοοάϊηρ 
Υ6Γ86) δηἃ 86 ᾿ἱπιτηοαΐδαίο τοίαγη ἰοὸ 186 ὅτβί ρϑὺ- 
δ0ὴ ὈδοοΙη6 ΒΟΓΘΌΥ͂ ᾿ηι0]} } 51 0]60 δηὰ ΔρΥΘΘΔΌΪ6. 
Τὺ ρὑγοδοηὶ ροϊηϊΐηρ, οὐ ἐμ ΘΟΠΙΓΆΓΥ, ἩΔΙΘὨ 
ΔΙΌΒΟ, ῬΟΥΠΔΡ9, ἔγομι σΟὨΒ᾽ ἀογδί 008 οὗ ΘΌΡΒΟΏΥ, 
(Βαρίο! ἃ) τϑαῦῖγοθ ὺ8 ἴῃ δβίγιοί 688 (0 βϑρϑγαὶθ 
δο Ἰαϑὶ οἷαιιδο ἔγουι ἢ 6 ῬΓΘΟΘα ΣΡ, δηὰ ἰο σορασγὰ 
ἦϊ 8δ56. δὴ δσοουηὶ οὗ 8δῃ δοίι4] οὐϑθηὺ (ϑορί., 8γ- 
τίδο, σαὶ, ΗἸισξῖς, 6] 1} 286}}. Βυΐ 10 Π88 δὴ 
δ᾽ οσοί μον αἰ σοὶ ροβιἰἰοη δηὰ δἰρηϊἤσδησ6 ἔγοπι 
ἰδο86 οὗἩἨ [80 ἰϑίοτ! 8] ρου 68, ἢ δ ῬΕΒ. 
ἸχχυϊἹ. Ιχχυΐἱϊ. ΔΌΓΟΡΟΥ δοποϊιάθ, απ ἰβ 70]- 
ποὰ ὉΥ πο ἔιγί μοΥ αὐίοτϑησοδ ΐγσοπ ἀοά. 76 
ὁδη ΒΑΓΟΪΥ ἀβϑϑυτθ (Πδὶ (ἢ 6 ὨδΥΓμ 6 Ροτίΐοη ἢ 88 
θθϑη ἰγϑηβίογγοα ἔγουι {6 οῃμὰ οὗὨ υϑσ. 8 ἰο (ἢ 6 
δὰ οὔτ6 Ῥϑδΐπι, δὰ (6 γῸ 5. ἔθ 1658 ΓΘδδοὴ 
ἴον (18 αββυαυιρίΐοη, 85 ἴῃ (μαὺ 6886 ἔπογο που]ά 
0 πο οσσαβίοηῃ ἴθ 6 σἤδηχο οὗ [86 Ῥουβοῃαὶ) 
Ῥτορουηβ. [Ἰοχαηάον: ἼἸΠὸ ΕῺρ] 158 Ὑογβίος 
Τεογβ 686 ΤΟΣ ΥΟΥΓΒ68 Δ]1] ἰ0ο μϑϑὶ (ΐπηο, λαά 
λεαγκειδά, λαα ιραϊκεα, δελοιιὰ λαῦε δεδαάμεα, δλουα 
λαυσε ευδπιϊ(εα, εἰς. Τ 15 18 ἴῃ ἤδοῖ ὑΠ6 ἔσὰθ σ0ἢ- 
διγυσιΐοη οὗἉ 188. χὶυϊἱ. 18: Ὀυΐ ἰΒΟΓῸ {86 σοπάϊ- 
[ἰοΠ8] ΟΥ ορίαιἰΐτο ρϑᾶτγίϊοϊο 'ἰϑ σοηδβίσυαοα τι {86 
Ρτγοιϊεγίιθ, δπὰ πού νι 106 δπιιΐτο θη 86, 88 ΠΘΓΘ, 
πλϊοῖ πη Δ Ἶκ6 5 Δ ΘΒϑοηἰΐ8)] αἰ ογθποο οὗ βδυπίαχ. 
860 Νοτάμοίτηο 8 Ηθῦ. αν., ᾧ 1018. .ὦὕΟὦἍ Ε. Μ.] 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΉΗΙΟΑΙ,. 

Ἰ. Το Οδυτοῖ Βη8 δἱ 81} ἰἰπ|685 το ἷνϑ ἰο σα οὐ ἢ 9 
Ἰογὰ τπ 6 ΠΟΏΟΣ δηὰ δοκηον]θαριηθηὶ τ ἰον 806 
Ηΐδ ἀπο; Ὀπὺ ΘΒΡΘοἱΘΠΥ τραϑὲ 1 τηδηΐϊοβί ἰο (89 
ἯΒΟ]6 νογία 1.8 Β6ὴ86 οὗὨ (8 ΟὈΪ ζαϊΐοη ὈΥ 1ἰ8 
ΟὈΒεσύδησα οὗἉ {ἢ 9 Βδογϑὰ ΒοΒΟ.Β δρροϊηί θὰ 8ρ6- 

9 δα τιολυΐηρ λαγάπεεςε (Γκηδίογτοα Ὁ Ηθη χοίθη οτα ἴο 
) 8 οσδ᾽ 6 Ὀογουαὰ αἀἰδρηῖθ. Τὸ βυγίδο δηά 

ἴδο Ηοῦτον ἀογίναιγϑο ὕγοτπη ἴἢ 6 δα πὶ τοοῖ ΒΟΥ ἴπ8. Ὑδ9 
ταοτμ οτί ας " Ἰησίδ ᾽ ΡΓΟΌΘΌΪΥ αὐιθϑ ἰῃ τη νῶν. ΤῊ ΓΧΧ. 
θείας ἱκηυγκαὶ οἵ πὸ ἴσιο τηϑϑυΐη ς ΓΟ] οὐνϑά {9 ρω τα] ἢ δὰ 
δεγὰ ἰγαηιδίαι μα ἐπιτήδευμα ἰπ "ν Ν}ν οἴμυθοα, Ἡ ΠΟ ΟἿΣ ἐγϑῶθ- 

διοριοὰ ἰμ τ Ὡροιυ-τὐ, Κ΄, Μ.] 

στοὰ ογαϊΐϊπαποοβ, σοηἰγί δυο ἰο ὑπο ῖγ ργθϑοσυδίϊοη 
ἴῃ {Π6 τοῦ], δπὰ βοῦν ὑμοιβοῖνοθ ἰοὸ 6, ηπὰ 
Ὁ] ἐπ οπιϑοῖνοβ ὉΡ 85, 86 Οδυγοῖ οὗ Θοά. ΤὨΪθ 
δ τοοϑί οἴΐθοίι Δ} ἀ0η6, ΡΑΤΟΥ ὈΥ ΒΟ] Θμ ῬγδγΥ- 
ΘΓΒ, Ὀβδ ηϑ, δπὰ πγηληδ, ἰο ἰῃ6 Ῥταῖθθ οὗ ἰδθ 
μογὰ, ΡΑΓΟΥ ΌΥ Ρῥτοο αἰ πιΐηρ Ηΐ8Β πα ἀοοάϑ, 
ΔΩ ΘΒρθοῖδ!γ (μο86 ψ ΐσ ἤγθ Βογυθὰ ἴο Τουπὰ 
δηὰ πιαϊπίδίη Ηΐ8. ΟἸυτΟΣ ἴῃ 186 νον, δηὰ ὉΥῪ 
ἃ Ῥτδοί 68] τιεαϊ δἰΐοι ροπ ἐμ 6πὶ; ῬΑΓΕΟῪ ὉΥ 8Ρ0- 
Ῥτορυίϑιϊ πρ ἰἴὰ Οοὐἶβ ΨΟΥΒΒΙΡ (6 Ὀ]6βϑιη 9, 
ἸΏ68 8 οὗἉ ργδοθ, δΔηὰ ραϊναίΐοη, οὔεγοὰ δὴ βὰρ- 
ΡΙοὰ ἰο 186 πιϑθοτβ οὗ ἐμ Οδυγοι ἱμτουσὰ 
αοὐ᾽ Β βρϑοϊαὶ ογαϊπϑποοβ. 

2. Τὴ οὈ]  καϊίοη οὗ {6 Ομ το ἰῸ ΠΟΒΟΥ δπὰ 
Βοτυο αοἀ ἰβΒ Ὀαβοὰ ὕροὴ Ἠΐδ γίσλέ ἰο ἰδ 6 Ομ ΤΟΣ 
πῃ ΐϊοῦ ΗΘ 8858 γοἀθοπιθὰ δηὰ ρυγοθδϑοὰ ἴγοτι 
δοπάδχο ὃἃ8Β ΗἾ8 οὐνη που ίδησο. Τυδ 41} [9 
δβδογϑὰ ἀλγβδ οὗ ἰμὸ Ομ γοῖ οὗἩ αοα παν 8 δοίυ δὶ 
Δηα διἰϑίονὶ σα] ἔουπάδιϊοη, Ἡὰ οὶ οὐ ΟὯ6 5᾽ὰθ 
δἰδηϑ γοϊαϊθα ἰοὸ {86 τονοϊδίΐοη οὗ αοἀ, δπὰ οἡ 
(86 οἶμον ἰο ἢ βαϊναίοη οὗἁὨ 118 τηοη 6 γ8. Τ}}0 
ἴοαϑὶ8 οἴ (86 ΟἹὰ Τοβίαππθοϊ Τασοῖγο ἴῃ (ἢ}18 ὙΓΑΥ͂ 
ἃ ἰγρίοαὶ βἰσηϊβοδηοο, δηὰ {μον δο] Ὀγαι ὁ 8 
ΤΏΟΤΒ] ΟΠΔΥΔΟΙΘΥ ΘΒΒΘὨ (14}}γ ἀϊδιϊ ποῦ ἔσγοπι Βϑαῖ πο 
ΟΓΘὮΪΡ, δηά ἀϊνοβίοα οὗἉ (ἢ) Βοῃϑιυουβηο88 ἡ ἰο ἢ 
ΤΩΡ ΚΒ (Π9 τί 68 Οὗ ἸΩΏΔΏΥ ἴογηιϑ οὗἉ γοϊϊ ρίοπ. 

ὅ. ΒΔΓ 7Ὸ]Π 085 0 (πο ΟὨΪῪ ἰγὰο αοα 18 τηδηΐ- 
ἔοϑίοά, οὐ 1:6 οὔ παπᾶ, Ὦγ οὐοάϊρησο ἴο Ηἰΐβ 
σου 848 δη ἃ ΟΠ 8Ππ 668, δπα οἢ ἴδ οἱμοῦ, ὈῪ 
ἰγυϑίϊης ἰο ΗἾ5 Ῥγοπιΐβοϑ ἀπὰ γί 8. [Ιἢ Ὀοὶἢ 859- 
Ρϑοίϑ ΜΘ ΒΑΥ͂Θ ΟΧΒΙΏΡ[68 ΟὗἩ ΝΑΤΗΪΏ ἀπά δησου- 
ταροιηοηΐ ἴῃ {Π6 ΒἰΒίΟΥΥ οὗ ουὖὖῦ ζογοΐδί οεσβ. Βαϊ 
1 18. οὗ ρΡαγαηουηὺ ᾿ππροτίλησθ (παὺ τὸ ἀο ποὶ 
δια αγ {}1689 ΘΧΘΠΊΡ]6Β ΠΠΟΤΟΙΥ 88 (ἢ 6 Β 076 ο.8 οἔ 
8 Παγγϑίΐγο, αἱ ἐμαὶ Ἧ0 ΔΚ {Π6πὶ δι Ὀβογυίοηί 
ἰο ῥγδοίϊοαὶ σίβαοιῃ ἴῃ 1116.ἁ ΕῸΤ, δοοογάϊης 
[0 ΤΏ 6Πη᾽Β ἀοϑίγοβ, δη4 δοοοσαΐϊης (ἰο (πεῖν οοηάιοῖ, 
ψἰ}1 ὑπογο Ὀ6 τηοδϑυγοα ουὐ δηὰ αἰϊοιίο« ἴο (τὰ, 
ψΠιαΐ νν}}} οδϑί ἐπθλ (0 ὑπΠ6 σγουπμά, ΟΥ ῬΓΘΒΟΙΥΘ 
ἰΒ θη ἰῃ 19; δῃηὰ αοἐ 468]5 ουἐἽ τὶ ἢῸ κρατγίης 
Βαμα, ΠΟΥ ἀοοβ ἴΠ9 σογθῆδηΐ τοίου ῥγοίθοι {116 
ἁη αἰ πὰ}, ἀηχτγαιοῦα, δηὰ αἀϊβοροαϊθηὶ. ΗΘ 
0 ὙΠ ποὺ ἤθᾶτ τουδὶ ἴδ]. Βυΐ 1 116 ΒΙ ΏΠΟΡ 
15 σοῃγοσίοα ἔγομι [ἢ 9 ΘΥΤῸΓ οὗἨ πἰβ γν, αοα χίνοϑ 
Ηἰπι ἴο ἰ8δῖ9 ΤΟΠΟΉΘα ΠΊΘΓΟΥ͂, 8ηαἃ ἰο0 ΘΧρΟΥΪ 6 Π60 
(86 Υδηδοθπάθηϊ ΡΟΥΘΓ οὗ ἮΪ8 βαϊνδίΐοη. Απὰ 
δ αἰϊτησίδ δηὰ ἰηυΐῖθβ πἴμπι 'π ΗΒ σοι ραβϑίοη ἰῸ 
(118 σου γ80 ὉΥ͂ Βο]αϊηρς οὐἱ ἰο μἰπὶ Η δ ΡΤΟΠ 1568. 

ἩΟΜΤΙΕΤΙΟΑῚ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Το τ ἢ ἀθθὰ8 οὗ ἀοὐ, ν ΐοῖ νγὸ σοἸ οὈΓαὶθ 
ἴῃ ΟἿΓ ΒΟΪ ΘΙ. ἈΒΒΘΙΩὉ]168 ὮΑΥΘ ὑΠ ΟῚ δἰ πὶ σθη 66, 
ὨΟΐ ΤΩ ΘΓΘΙΥ ἐπ (80 ΠἰΒΙΟΤΥ͂ οὗ ΟΡ ἔογοίδιμοτβ, θὰ 
4190 ἴον {86 [1{6 οὗ 86 ΟΠ ΓΟ ὄυϑὴ ἰο {Π6 οδῃὰ οὗὨ 
{π6 ψννου]Ἱὰ.---ἢ {16 ϑδογϑὰ ΒΘ 8088 οὗ οὐ ΟΒυγΟ ἢ 
ἰοῦ ὰ8 ποῖ ΟἿἿῪ ῥγαῖδο αοα ψὶτ Ἰογέωυϊ βοῆς διὰ 
τδιῖοῦ! ῥσάγοῦ, ἰοῦ Ὁ8 4180 βθ6ὶς ἴο Ὀς δἀϊιῆοὰ ὈΓΥ 
189 ργδδοβίης οὗ Ηἰδβ ποσὰ. ---τῇ ΒΟ] οἴη βοσυΐοϑθϑ 
οὗ ον βαοσθὰ ἀδτ8 8 οΐ ἰουπάρα ὕροη Πυπιδη 
Μ1}}, θαι ὡροη (μ6 σοτηπηδηά οΥ θ06.--- ὁ ΡΓΑΐΒ9 
ἰο αοἀ ἀοθ8 ποὶ δοῃδίβὶ ἴθ ουϊναγαὰ δοίϊομβ βηά 
δοΡο πο Β, αὐ πῃ 8 ΡΟΓΒΟΠ8) δοπβϑογδίίΐοη ἰο αοὰ 
ἴῃ ΟΥΘΡ ἴο ποῦ σοηδγιηθὰ δαο] γ ἰο Ηἰδβ οονο- 
Ὠϑηῖ.---Οοὐ ΣΙΔΥ͂ »χοῦός μδ, Ὀμΐ Ἰοὲ ὉΒ ποῖ ἀϑγο ἴο 
ἐσπιρί πη. -τοὰϑ Ἀἕαὶ ΒΥ 688 ἰο αοὰ Ὀδασς ἰ(8 
ὈΪ ΟΡ ΓγΓαῖ8, Βο ἀο0685 πὶ Ὁ] 0688 18 ανγοοὶ Γγυΐϊ18 
οὗ ρῥγοπιῖὶβθ.-- - θὰ γα δον οὗὨ 80 8᾽ῃ8 οὗ ἰμ9 
ΓΑΙ ΒΟΓΒ, ἴ( 15 ἢοΐ Θπουσὰ (Βα ψγχὸ ἀθρὶοσγο ἐδιθαι, 
γυ ποδὶ ἀνοὶὰ ἰδοι ἴου. 
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ΒΤΑΒΚΕ: [οὼὶ πὶ Ὑ8Ὸ ἘΠ}} δίηρ, βίης ἰο Θ οὐ 5 
Κἴονγ.--- ϑϑ δ δπὰ βδογοὰ ἀδΥβ δτὸ οι Βἰηρ 
Ὁὰυΐ τιοπυπηοηΐδ οὗ Ὀ᾿νίηθ Ὀϊοδδίηχβ. [{ 68 
Ὑου]ὰ αὶ ὈθΔΓ {μ18 1 τα πα, ΤΩΔΏΥ δοίβ οὐ ἀ686- 
ογδίΐοπ νουϊὰ Ὀ6 ὑπροσοσιηοά. ---[ἢ (8.6 γί σοτὰ- 
τηδπαπηθηί ᾿ἰ65 (6 στοῦ πα- τς οὗ 6}} (ἢ. 6 ΟἰΒΘΙΒ ; 
ἴον ἴο πα το 4065 ποὺ ἔθαν, ἰονυϑ, δὰ ἰγυδὺ ἴῃ 
Ἀοά, {πο γο ἰ8Β ἢ0 Β'ῃ 80 ζγοδῦ 88 ἐμπαὺ ἢθ σϑηποὶ 
[Ἁ}} ἰαῖο ἱϊ.---αοά 18 ταυδἢ ποσὰ τ] ΠἸἰηρ ἴο ὈΘΘΙΟΥ 
ὌΡΟΠ ὺ8 ΗΪ5 ΠΙΘΤΡΟΥ πη Ἧ͵ΠΑ ΔΓΘ ἰ0 ΤΘΟΘΙγΥΘ ἢ. 

ΟΒΙΑΝΡΕΒ: [ωιοὲ τιἋ ὈΘΑΡ ἱπ τἰπᾶ, (μδὺ 1 ἰ5 ποὶ 
Βυδὴ ἀονίοοϑδ, Ὀυὺ ἐγὰθ κοὐ] 685, ἐπα τη κο 8 
Ὧ8 ΒΘ6..Θ ἔγομη ΟἿΓ ἴ068.---ΜΈΝΣΕΙ,: [{ ἰδ (89 π8- 
ἴυγο δηά ουδβίοιῃ οὗ 86 ποτ]ὰ ἰο ἰοὺ ἀοα δᾶ νμδὶ 
Ηο Χἰ}}, ἀηὰ ἱμβοῃ ἰο ἀο 85 ἰΐ νυ ]]8.--- ΕΈΙΒΟΗ : 
[ον ἰ)6 πονὶὰ ζο]]ονν ἰἰδ ψᾶγβ, ὈὰΓ Κοὸρ δου 
ἤνπὶ ἰο (9 ψαΥδ οἵ οὐδ οἱ] άγθη, ψ 0 866]ς 
ἐμοῦ παρρίπο88 ἴῃ Ηΐπι.---ΕἸΚσΕΕ: δαῦ (80 
Ιογὰ σδῃ δγοιιβθ ἱῃ 11:0 δΟὨΒΟΙ ΘΠ 66 οὗ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ 0.6; 
ΜΠ ψαῦ ΡοΟΘΡαΪ Ἰοδαϊη 5 δηὰ ρτδοῖουδ ΟΥ̓ 8 
Ηδ οδῃ ϑησουγδρο ἃ βοασί, σθ ἢθ ΔΡΡΘΔΙΒ Ὀο- 
ἴοτο ἰὺ ψὶϊδ ἰΠ680 σογὰδ: Π δν, 1 νν}}} ἰθδβιϊγ.-- 
ΒΊΟΗΤΕΒ (ἢ αιμδιδεῖ): αοα ἰογθ8 βρϑοΐδΥ ἴῃ 8 
86 Θγϑγτορθη ουΐὰ οὗ ὑμ6 80]. [{ 8 ἢο ἔσου- 
Ὁ]6 ἰο Ηἰπι ἰο ἴοθά δπῃὰ γονῖγο '8. Βυΐ Ὠ09 πὸ 
ἀοδβρίβοβ Ηΐβ σι ]ἔῆς ζοοάποθθ πὰ ΣΩΘΤΟΥ͂ 8 δὼ 
Δοπιὶπδιΐοι ἰο Ηΐπι.---ΤΉΟΙθΟΚ : 6} ἰ8 Ὡδη! 
Ηο Ἰαιηϑθηίθ ἰμδὶ Ῥγοβρογγ 88 9ΟΥΒΑΚΘῺ ἷπι, 
διὰ ἴῃ ἀθορασγίϊηᾷ ἔσοπι (6 ὙΔΥ οὗ δμὶβ ἀοὰ, ΒΘ 

Ἰοάγθ8 {6 ὙὝΔΥ οὗ πδρρίηθ89.- -ΟὝΈΝΤΗΚΕ: ἯῇΘ 
Δ΄Ὸ δηὰ 8}8}} Ὅθ ἐδ ρϑορὶθ οὔ ἀοὰ ο ν9 
Ἀραγκϑα ἰο Ηΐβ τοϊοοῖ ο νγγὸ ἰοηξ δῇΙ͂δσ δο- 
τηαηΐοη τὶ ἢ Ηἰΐπὶ ᾿--- Ὑ ἰδ 10 8δὸ 1}} τσὶ (66 
ΒοΥθ Ὀθ]οσ ἢ Βοοδυδθ ἰδοῦ ἀοδί ποὶ Βοδγίκθῃ ἰῸ 
αοά, Ὀοολαδο ἰδοὺ ἀοδί ποὶ ψαὶῖκ ἴῃ Ηΐ8 ψῶγϑ. 
Ηον Μ6}} ἴθ ταῦ δ6 τῖτἢ ὃ ἱΓ τὸ που]ὰ οὨ}Υ 
ᾶνο ἰΐ δοῖ ---αυβε: δεωι αοα ὉΥ Ηἰ5 Ὀἰνίηθ 
γῖρδὺ Β88 ογάδί πὰ (ὍΣ 8 ὑθϑίϊποῦ ἰο Ηἶδ Ρ60- 
ὈΪθ, 8 ΠΟῪ [5τ86}᾽8 βαοσοὰ ἀυΐνν δηὰ σἱοἢ Ὁ]688- 
ἰῃᾳ.--ὸ Θχοο]]θησο οὗ ἀοα᾽ ΒΊοΥΘ ἰβ ἀϊδρίαγεὰ 
ἴῃ [0786 οὗ [8 αἰἰγϊθαϊοθ. [ὑ ΣοΌυκοδ, τ σου)- 
Ῥἰδὶπα, ἰὑ 4} 68. 

[Μαάττη. ΗΈΝΒΥ: Οοα᾽ Β ζτδοὸθ 8 Η]18 ονῃ, δὰ 
Ηο ἰ8 ἀοδίον ἰο πὸ δῃ ; δηὰ γοὶ 858 Ηθ ποΥοΡ 
αν Ηἶΐδ χζγϑδοὸθ ἰὸ 8Υ δαὶ οου]ὰ δδγ (Π0}7 ἀε- 
δοτυϑὰ ἰἰ, Βο Ηθ Ὥθυθτ ἰοοἷς 1ΐ αἸΤΔΥ ἔγουα ΔΩῺῪ Ὀαὶ 
ΒΌΆΟΘΝ 88 δὰ ἔτοί ογίεϊιθα 1ἱἰ.---αοἀ πουϊὰ δδαγθ 
18 ἀο οὖν ἀπὶγν ἰο Ηΐπι (μᾶὲὶ ἯΘ ΔΥ ὃθ αὐ]: θὰ 
ἰο Τϑοϑῖγο ἴδον ἔγσοπιη Ηΐῃ). Ηδθ {πογοίοσο ἀθ- 
Ἰὲθ ἰῃ ΟἿΣ βουυϊηρ Ηΐπι, ποί Ὀθοδυδο Ηο :8 ἐὴ9 
Ὀοϊίον ἴον ἱξ, Ὀαὲ Ὀθσαι86 ὅγχὸ 888}} 6. 
ΒΟΟΤΤ : ΑΒ ἰμ9 ραἰνίηρ οὗ ἰδ9 ἸΔῪ ἔγοτηα Μουῦπὶ 

ϑἰπαὶ, δὰ {πὸ {γ186}8 οἵ [βγ86] ἴῃ {π9 τὶ] Γ 6 58 
6͵Θ Ῥτοοίβ οὗ {1 ογὰ ᾽Β ρϑου αν σορζαγὰ ἰο ἐμαὶ 
ΡῬδορὶο, 8ο δΒυταὶϊαϊϊης οομνίοίο:8 οὗ βἷπ, δηὰ 
ΒΡ Δ οίϊοηθ, 8Γὁ ζΟΏΘΤΘΙΪΥ, δα {π0 1ὰν 
τὶ τθη ἴῃ ΟἿΡ Ὠοδγίδ, ΔΙ ΤΘΥΒ, ονἱ ἀθηίαὶ οὗἨὨ {86 
Ἰοῦο οὗ ἀοἀ ἰο ΟἿΣ 801.1]8.--ὁἡ. Ε, Μ.} 

ῬΒΑΙΜ ΤΧΧΧΙ͂΄. 

Α Ῥιαΐπι 97) .45αρλ. 

1 ἋὟΘἀοἀ βίαπάρια ἴῃ {86 σοηρτοραίίοη οὗἩ [86 ταὶ Ἀ γ ; 
Ηὸ 7υάχοίῃ ἀαοης [86 ροάβ. 

2 ον Ἰοης Μ}111 γο χα ρθ ὉΠ] ΒΕ], 
Αμὰ δοοορῦ [86 

ὃ Ποΐοδμά [Π6 Ροοσῦ δηὰ ἔἈ ΠΘΥ]688 : 
Πο ᾿υβίϊοθ ὑο {80 δ) οὐθα δῃα ὨΘΘΑΥ͂. 

4 Τοῖῖνοσ (86 ΡΟΟΥ δῃὰ ποράγ: 
ἘΠὰ ἐΐδηι ουἱ οὗ [86 Βαηῃά οὗἩ [ῃ6 πιοϊχοά. 

ῬΘΙΒΟΠΒ Οὗ {86 ψ]οκοα ἢ 6 δῃ. 

δ ΤΟΥ ΚηΟΥ ποῖ, ποῖ μον Μ1}} ΠΟΥ͂ υπάογβίδηᾷ ; 
ΤΉΘΥ τ ]κ οὐ ἴῃ ἀδ ΚΠ 688 : 
ΑΙΙ 86 Ἰουηῃάδίϊοηβ οὗὨ [86 θαυ ἃγὸ ουίῪ οὗἨ Θου 86, 

61 πανο βαϊ 4, Ὗδ αγὸ 
ἈΑπὰ 8]] οὗ γου αγὸ 

7 Βυϊ γο 85}4}} ἀ16 118 πιθῃ, 
Απά [Ἀ]] 1Κ6 ομθ οὗ [86 ὈγΐῃΟΘΆ. 

ὃ Ατῖβο, Ο αοά, Ἰυάρο μ6 δδυί : 
ἘῸΣ ἰδοῦ 5}.4}0 ᾿πῃοσὶΐ 81} δι 8. 

ΕΥΤΗΝ οὔ ἐμ λῖοσί ΗὶρὮ, 



ῬΒΑΙΜ ΤΧΧΧΊΙ 4δὅ 

ἙΣΧΈΈΘΤΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂, 

ΟΟΝΤΕΈΝΤΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ.--- 6 1658ὺ Υγθ 860, 
πἰὶ ἰἰια Μοβαίδηΐϊο οσοϊοτίηζ, δον ἰμδὲ (18 
Ῥβδ]πὶ ἀο68 ποὺ ργδϑοηὺ 85 ἃ τη ΐης, ἰῃ Ῥοοίΐοα) 
ἄγοβθ, {π6 βόπουϑὶ σαί ὑπδὲ ἀπτὶσῃίθουβ χά κᾳ98 
δηὰ ῥΓΐμ 68 ΔΓΘ ὙΟΓΙΙΥ οὗὨ Ῥαπίϑιαθηΐ, Ὀαὺ ὑπαὶ 
180 Ῥβδίταῖδὺ ἱπρίογο8 {89 δοίτδὶ ἔμ] δ] πιοπὶ οἴ 
ἐδαὺ δὲνῖπο ᾿πακηηοηί, 8050 οογίϑι ιν 8688 Ὁ 1- 
Υἱῆθ ἀθοῦθθ 6, ἃ8 ἃ Ρτγορβοὶ, Ὀ6μ61]ἃ ἴῃ δρὶ τὶ, 
δὰ ὙΒΙΟΒ ΒΘ ΔΗΠΟΌΠΟΟΘΒ 88 8 ΤΟΥΘΙ Δί ο ἔΓΟΙΩ 
Οοὰ, ἸΤ)ο βίγοῃρ Θρ)8ϑ18 χίγοῃ ἴο {86 Ῥϑύβϑοῃ 
οὔτΒθ Βρϑδίουῦ ἰῇ ΥϑῚ. 6, ἰοΔἀΒ ἰο (π Βδαρροβί(οη 
ἐμαὶ ἱπ ι88ὲ οἷδοθ 1ὑ 18 ποὺ {80 Ῥβα]αγίϑὶ ἐμαὶ 
δρο8Κϑ8 (Ὁαϊνίη, Ηϊ 215) Βαϊ (μαὺ αοα οοπίϊπα 68, 
δὰ ἐμαὶ ΗἾ8 ποτὰβ Ὀοχί πηϊηβ ΜΪῚ το. 2 81 
ποί ἱπίοστυρίοα ἴῃ γον. ὃ ὈΥ͂ ἃ ΓΟΙΙΔΥΚ ἰηδογίοα 
ὌΥ (6 ρορϑύ 88 (0 (9 ἔγυ ] 658}}688 ΟΥ̓ {80 Ὠίγῖπθ 
πατηΐϊης δηὰ βἀταοπί του (θ 6.1.0). [π ἰμαὺ ΤΟΣ80 
Οοἀ᾽ 5 οσῃ ορϊπῖου (ἐπ δι 18, Ηΐ8 δβεϊμααίο οὗὨ ἔδο 
Το8] σοπάποί οὗ ("6 πα ρ68) 18 ἀθοϊαγοαὰ τὶ 8 
εἰχηὶ σαην οὔδηρθ ἴῃ (86 πιοάθ οὗἩ δάάγϑαθ, δπὰ 
ἰδ 16 οβ ϊτηδίο ἰ8 ἀἰϑιϊη συϊθοὰ ἤγοια 6 ἀθοΐδγα- 
ἰἴοα χίνοι ἴῃ ἐμ9 τοτὰβ ψπϊοῖ 0] ον, ὑπαὶ ὑπ οὶν 
βηΑ] ἀοβι ΠΥ τ} }}] ποὺ 4}1 οογσοϑροπὰ ἰὁ ἴδμ9 οχ- 
δἰἰοὰ ροβὶ ἴοι δϑοϊσηθὰ ἰμοῖὰ ὉΥ Ηΐ. Το «ἰοχὶ 
οοπἰαἴηθ πὸ ἐμγοαϊθηΐηβ ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ ρατίϊου Δ᾽ Ρὰὺ- 
πἰϑεταθηὶ ἩΒΘίΒΟΥ οὗ α βυδάθῃ δηα Ὑἱοϊθηύ ΟΣ 
ΘΑΥΪΥ δηἃ ἀἰΒΒΟΠΟΡΒΌΪΙΘ ἀοαίθ (Ηθηρβίθη. δὰ 
οἰ 6Γ8), οὐ ὑμδὺ 6 βϑθδιν οὗ ἀθδίι που]ά Ὁθ 
Ἰπϑδὶοἰοα οα Ὀοΐη 5 80 Ῥσγθυ 5} ἸἼοΓΘ ποὶ θυὺ- 
ἦεσὲ ἰο ἀοαῖὶῃ (ΗΠ ρζ614). [ὑ ΟὨΙΥ Βαγβ ὑμδὺ ὑπὸ 
Ἰοὶ οὔ πιοσὶ8] πῃ, δηἀ {86 ζαΐο οὗ συϊποά ὈΥΪη 608 
δου] ονογίβκο 811 ἔῃ 056 τῖο δὰ ὈΟΡΠ6 ποίμίησ 
δαΐ [86 πδη9 δηὰ {116 οὗἉ ἰΒαὶ ἀϊχηϊβοα δηὰ οχ- 
εἰιοὰ ροϑὶϊϊοη σοπέογσγοα ἀροὴ ἐμθηλ ὉΥ͂ 8 6οῃ- 
τοϊβδίοη ἤγοια Θοἃ. Μοϑὺ γοχζαγὰ ὑμ186 δυϊβοῦίσα- 
ἰΐοπ οπ ἐδθ ρατί οὗ αοἂ ἰο ὃδ6 89 ἀθοϊδγαίϊοι οὗ 
Βοτίρίατο, Εχ. χχὶϊ. 8 (οοσρ. Χχὶ. 6, θα} 1088 χχί!. 
21) πιο ΔΡΡΟΔΥΒ 0 ἀοβοσὶδο (μ0 ΓΌΪΟΣΒ οὗ [8- 
Τδοὶ ἰὴ ἐμοῖσ 7υἀϊο1681} ΘΒΡΘΟΙΥ δ αοα᾽ Β Κορτθ- 
δοηϊαιΐνοθ ὈΥ̓͂ ΔΡΡΙγΥΐΏΣ ἴ0 ὑπθπὶ (Π6 πδπὶθ 370- 
ἀπ." Ἧ τασδὶ δϑβαμηο (μδὺ {680 Δ. τηθϑηΐ ΒΘΓῸ 
8[50, δὰ ποί Τοτοῖχη ΚίηρΒ (ἀοδθηΐὰβ δὰ ΤΔΗΥ͂ 
οἵ ἐο πιοτὸ γοοθηΐ Θχροϑὶ 08) ΠΟΡ Βη6618 (ΒΊθοὶς 
ἷπ Βοδοησ 16 Γ᾽ 5 δίδί. ερετγίοτίωπι, 1. 86 Ε΄., δπὰ 
Βαρίε]ὰ). ΕΌΥΣ ἤογοῖση ᾿ΥΪΠ608 8ΓΘ ὩΘΥ͂ΟΣ ἀθδὶρ- 
πδιοὰ "5088 οὗἩ 6οα ᾽" ἴῃ ἰδ ΟἹὰ Ἰοδίαηοηί. ΤῊ6 
ποτὰ ἢ88 8 ἐλεοογαίὶο ἰάθα αἱ (8 Ὀ8818 (ἘΣ ἵν, 22 
διά ὁ δοβαίδηϊο σϑΐογθῃοο (ῬΑ. ἰἰ. θ ; ἰχχχὶχ. πὶ 
παι πιαπλίπα ΔΥῸ Βροΐζθη οὔὐ. ΑὨρ6]8 80 ἱπὰθθ 
68]. Βοπιδ5 οὗ αοα (8600 οη ῬΒ. χχὶχ.) Ὀαὺ που 
ΕἸοδΐπ. ατδάδιϊοὨΒ οὗἩΤΘΠΪΚ, 4180, ᾿κὸ 8086 οὗ 
δὴ ΒΙΊΩΥ, Δ. τηθης]οποα ψ ἢ ΓΘΌΣΘΠΟΘ ἴ0 Δ 6.618 
()οβ. νυ. 14 ἴ. ; δορ. Ερμ. ἱἰϊ, 10); ἸὲἸκονσὶβο 8 
ἡπἀσιιοηὶ οὗἩ αοἀ ὕροὰ ““(Πο Βοεβὶ οὗ ἐμ6 πἰρῃ 
Ὀἶδοθο οὐ δὲρῃ᾽ ([88. χχῖν. 21 7), δῃὰ ὑροῃ 
ἰθ0 ἰάοὶα οὔ Εαγρὺ 656 ἰηδῖιοίοα ἀροὰ ὑπο ὶσ 
κίηρϑ (9 ἐγ. χὶν. 26 ζ.). Αἶδο ἱπ Ἰδίονρ ἰἰπλθβ ἐνγοὸ 
οἶδ8898 οὗ δὴ 6}8 816 τηϑηἰοηθὰ ; ὁπ 6 σΟμδ᾽βιϊηρ 
οἵ ῥτοίθοιπςς δηρ 618 ΟΥ̓ΟΡ (88 ΒΟΥ͂ΘΣΆΙ πδίϊο 8, 
ἰδσουχῃ ποτὰ αοα σαΥτὶθβ οὐ {86 κΟΥΟΣπ τ θα 
οὗ (10 πουτϊὰ (Πδῃ. χ. 18, 20΄, ; χὶΐ, 1; δορί. 

4 [ΤΏ 6δ6 ΔΙῸ ποῖ ἀοοίοίνο, ἴοσ Ὁ 18 ῬΟΙΉΔΡΘ ΠΙΟΙῸ 
οὐτδοὶ τὸ υπἀδοτβίδη ἴσο Οοα Ηϊπι50}7, 88 ἀϑο! ἀΐπηρ [ΠτοῦκΚἢ 
(80 οὐατῖ. 1ῃ χχίϊ. 8, ἰηἀοοϑα, ἐμ 18 18 ὨΘΟΘΒΘΘΡῪ ἴτοπὶ ἴδ δῸ- 
ΒεΏΟΣ οὗ ἴ89 διτἰοἷθ. ἴῃ χχί, θ, δ ἰβουρἢ ἐδ ἀΥΌ1016 ἰ6 παοά, 
ἔλα κξ ΤΟΣ γη0}} Ὀ6 χοχαγάοα δὲ ἰηἀϊσδεϊηα ἐδθ κριτήριον, 
δὲ [86 δορί. Τοπογ5, “ [ἢ 6 ἀρὰς ἙὯ6Γ6 υὐχτθηϊ 16 ας Υ6Ὼ 

ἔνε παπ ᾳ" Οοὰ.,.«-9. Ὁ. Μ.] ἀοεϊχηδιοα κοάβ. 

ἷη ουΐ. χχχὶϊ. 8), ὑμ6 οὐδὸς οὗ ἰβοβο σδο, ἰὼ (89 
ὭΔ19 οὗἩ Θοἀ, ρ888 ᾿πάριπιοπὶ ἀροὴ τη (ΖΘΟἘ. 
1,1 7.) δῃλὰ οσχϑουΐθ 86 Ὀίν πο βεπίθποθ (088. 
ἷν. 14, 20), δηὰ νψϑο γϑὶ δγθ {ϊιθπϑ6 1 Υ689 Ὠοὐ ΡΌΓΘ 
Ὀοΐογο Θοἀ (ΨοὉῦ ἱν. 18; χχυ. δ). Βυΐ 411] {μ689 
δβιδίϑιηθῃίθ δηὰ Δ] βίο 5 ἀο ποῖ, ἃ8 Ηυρζο]ὰ πὲπ,» 
86} οοῃήθββοβ, ὀχ] δίῃ ἰμ6 ἀοϑογὶ ριΐοη Ὀοίοτο υ8 
ἷπ τογϑ. 2 Β., ψ 10} γοϊδίθβ ἱπἰθριυ Δ] ἰο δὴ 
αὐπιπείγαίίοη 9. 7μδίϊοα οπ ἐατίδ, ΜΘ 5. ὑἢ- 
τὶ ρμίθουθ δῃὰ σΟΒΟΓΑΓΥ (0 {86 ὙΘΓΡΥ ἰά68, οὗἉ 7..8- 
(1006. ΒΒ. ᾿ΥἹΪ. δῃὰ χοῖῦ. δὺὸ οἸοβϑὶν 4116 ἰο 
{π15 Ῥβαῖαι, Ὀὰδ ΘΒρο σία} ν 80 8 [886. 11. 18, 18. 
ΦόΒη χ. 84-86 4180 ἔβδυου" {π|8 γον, το Ψ96808 
ΔΥΖΌΘΒ ὁ δοποεδδὲ8 Ομ [80 7.6 Ὁγ8 ἴον Ηΐδβ αἰγίηϊίγ, 
δηὰ ἀγᾶνϑβ ἃ οοποϊυ βίο ὦ πιπογὶ αὐ πιαΐϑ. ἴῃ 
{818 6886 {86 αἰΐογϑηοθ οὗἩ αοἀ ἰπ τογ. 7 ἰβ ποῦ 
86 ἀθοϊδταίϊοι οὗ ογοαϊλυο ΡΟΣ 88 ἴῃ ὅση. ἰἰ. 
1 (Βυρζ614) ΠΟΥ 8δὰ ἱγοῃΐσαὶ ἰυγὴ αἴνθη ἰο (9 
αἰβοοῦγθθο -Ξ 1 ἱμπουρηῦ γ9 νοσο κοάβ { 810}; 
Ὀαΐ ἃ οἶοδγ βοι(ἰηρ ἔογτί οὐ ἱμὸ ταπῦ οὗὁἨ Ἀ σΟστο8- 
Ῥοῃμάθῃοθ ὈοίοΣΘ ἱπαϊοαίθα, Οὐ ἰμ9 ρστουπά οἴ 
[89 δυϊμουιΥ οὗἩ αοα᾽ 5 νγογά, δῃὰ ποί ἴῃ δοοογ- 
δΏ09 ΜΠ} ποαίμοη Θοποορίΐοηβ, 2 Μδοο. χὶ. 28 
(Ηἰι2ῖ 4) ἀοο6β ὑμ6 Ῥβδ]τηϊβί 'π Ὑ6Σ, 1 ἀδϑί χῃλίο ὮΥ͂ 
10 ἔθγαι ΕΙΟΘΗἶπι τ {ἢ οαυΔ] βουσὶν (μο86 τοῖα 
6οά, ἰπ γον. 7, δἀἄγϑεβοβ ὈΥ {89 βαιηο (1116. 76. 
1 ἐπογοίοτθ ἀοθϑ ποὺ τϑΐοσ ἰοὸ Οαοα᾽β βὲ(ἰΐηρ; 88 
Ψυάᾶᾳο ἰπ (86 τοϊ 8. οὗ Ηἰ8 βϑδύθη]γ οουτγί, 1 Κιηρϑ 
χχὶϊ. 10 (06 Τοιί6), πῇ οι ταΐ σαν Ὀ6 τοκατάοα 85 
Δ ἱπιδθ δῃηὰ ρορίΐ68] τπηοὰδ οὗἨ Γοργοβοηίδιΐου, 
Τρ] οίθ τὶ ΔΕΪΤΟΡΟΙΟΓΡΪ6 χρυ θβϑϑίοβ οὗ 
ἐμο ἀοθὶγοὰ Ἰυάρτηοηῦ ὑρὸπ {μὸ δαπϊηϊβι σαι 
οὗ ͵υδιϊοθ οπ δα σίῃ (Ηρ 614). Νον 18 ἱΐ ἃ {μ6ο- 
ῬΈΘΔΗΥ ἐμαὶ 18 ΒοσΘ Ῥσϑβθηϊθά δβ ἱπ 8. ). (Π εηρ- 
διθῃθοΣρ). ΤΠΘΓΘ 8 ργθβϑηίοα, 1 18 ἰσαθ, 8 Βροοΐαὶ 
δοί οὗ ἀοἀ᾽ 5 ̓υἀϊοῖα) χογοσητηθηί. Βαὶ {818 δοὶ ἰδ 
ἴῃ {πο ἔτβί ἱπβίδποθ ΟὨΪΥῪ ἀθβουὶ Ὀθα 88 πῃ ΘΟ Π 06 Ὁ- 
ἰΐοπ, ἰἱῃ ἃ Ροοϑίϊο- ῬΣΌΡ οί 68] τηοἂθ οὗ ργοϑβϑηίδ- 
(ἴοη. ὕροη (δῖ8, {6}, {6 ῬτδΥΘΥ ᾽8 θα8θα δηὰ 
υὐἱογοὰ ὑπαὶ αοα που]ὰ Ὀγίης ἰο ὠπίσεγδαϊ τεαϊίΖζα- 
ἐϊοπ σπαῦ Ηθ δὰ ρτγδηίοα ἰο Ηἰ8 δευυαῃὶ [0 Ὀ6- 
Βο]α ἰπ ὑμ6 βρ᾽τι, απὰ ὑπαὺ ἰπ δοσογάδησο 10 
1.8 ὠπίυογδαΐ δἰρπϊίοσαποε ἐπ ἰδὲ τοογϊα ς ἀϊδίοτψ. 

ἴπ {8686 ΓΘΡΓΟΒΘὨ δ.10}}8 {Π 6070 Β οΘοηίαϊ πο πο0- 
ἐπίηρ ψεϊσὶὶ σδπ ΘΟ ρΡ6] 18 (0 Ρ888 ΟΥ̓́ΘΥ (9 869 
οὗ Αβδρὰ δῃὰ βϑοὶς (Π9 σοτηροκιίΐοι οὗ ὑπὸ Ῥβδ]πὶ 
ἴῃ ὑμ6 Ἰδαῖον ὑἰπλ98 οὗὈ ΟΡ υθβδΊ ἢ. σΟΏ6ΓΆ}}γ (Ηὺρ- 
614), ΟΥ ἰῃ: ἰμοβθ οὗ (6 αἰβρϑυβίοῃ βρϑοΐδ 
(Ετνα]4) ον οὔ ἰδο Μδοοδῦθε (Ηἰἰσὶᾳ). Βαὶ (89 
ΕἸ ΔΙΟΥΣΥ͂ οὗἩ [8.801] 88 ΘΥΘ 8 ἱψρίοαὶϊ βἰφοὶἤσαποθ 
(Βι10.); δηὰ αοα᾽ 5 ἡυάρπηιεηιβ ἃγὸ ποὺ δσοπῆποα 
ἴο 0Π6 ΒρΘοΐαὶ 6880 ΟΥ δίηρὶο Ογοΐϊο, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ Ὀ6- 
αἷη αὐ ἐπ:0 Βου8ο οὗ αοα ἱπ δοίιδὶ οχϑουϊίου (1 
Ῥοι. ἦν. 17). ΤῊ 8. ι19.18698 1πὸ Δρρ]ϊοαίΐου οὗ 
(ὶ8 Ῥπβδ]ὴ ὑο δηδί οζουβ οοπαϊ( 0η8. 

γόον. 1. ΑΒΒΘΙΏΡΙΥ οὗ Θοᾶ [Ε-. Υ., Οοηρτθο- 
καϊίου οὗ [886 τοὶ Ὠ[γΥ].---Τ 18 ὁδηηοὶ τηθδῃ : 
ΔΕΒΘΙΩΌΙΪΥ οὗ ροαβ (Β6ρὶ.). ἴὰ δαὶ ρα8θ γγὸ σουϊὰ 

ΒΥ δὰ ΟΝ. ΤῊΪΐ8 ΟΧΡΥθδϑὶ οι ΟΡ ΪῪ ἀ068 
ποὺ ἀοποὶθ δῇ 8.586} ΟἿ σοηγοϊοά δηἃ σοπαποίοὰ 
ὉΥ ἀοά, νοὶ Ηρ δρροϊηίβ, διὰ οὐοῦ τ ιΐσὶ Ηο 
Ῥγοβϑίάοβ ()6 ἤοἰΐ6) ἴπ νιΐῖοι Ηδ ΕΪπι8917 ἀΡ- 
Ῥϑδυβ (Ηἰεὶ). [μοαδί οὗ 41} οδῃ ἰὺ Ὀ6 ο.9 601}- 
ποοίραὰ πψῖῖὰ αοά, βίδπαάϊηρ ἴῃ δββϑηὶα] τοδί οη 
ἰο Ηΐ ; οτο ἀρβπηίίοῖγ, οη0 ἱπνυθϑίθα τὐϊ 8 
Ὀἰνῖπο ομαγϑοίον (σοτηρ. Εν], ἢ 287 .). [Ιἰ 
ῬΤΟΡΑΓΘΒ (6 ὝΔΥ [ὉΓΣ ἐμ ζ0] τὶς δἰδιθιμϑῃί, 
ἰδαῦ {818 ΔΒΒΘΙΔΌΪΥ ΟΟΙΒἰδί8 οὗὁἨ ῬθυβΒΟΒ ὙΠῸ 8.0 

Ἧ δζὸ ποὶ (0 δδϑιταθ ἰμδὶ 80 
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πογὰ γοϊδίοθ ἰ0ὸ δηροὶβ (ϑυτίδη ἡ.) Οοιρδτθ 
186 οχρ᾽δηδιίοηβ σίνθη δῦονοθ. Ενϑηῃ 1 ἴῃ ΥὙΟΣ. 
Ἷ, ὈὝΝΞ οουἹὰ 6 τϑπάετγθα: [ἴθ Αἄδπὶ (ΨοὉ 

χχχὶ. 8; Ηοϑ, ντἱ. 7), ἃ ἰγαπβίιίοη ἔγοιῃ ἰπτοἵ- 

ἰαἸἱἰν ἰο ᾿τῃογία ιν οι] ποὶ Ὁ9 ἱπιϊοαῖθ. [1 ἴ8 
σαγία ΕἸ ποῖ ἰο Ὀ6 ἐγϑηβὶαιθὰ; ᾿ἰϊκ0 ΟἾΘΓ τηθῃ 
(1λο51), οὐ: πα ϑιμἢ 88 γ8 ΔΓΘηθῃ, Ὀαὶ ΒΙΠΙΡΪΥ : 
Ἰκ6 πχθη, ὑπαὺ ͵8, δέον [89 ἸΏΔΠΠΟΡ οὗ θ. [ἰ 

βίδη ὰβ ρατα!]8ὶ ἰο (86 70] ογίηρ Ὁ 91 ὙΠΝ3 
ἐμαὶ ἰΒ: δὶ 88 0Π6 οὗ (δ ρῥτίηοθθ. ΤΠ6ΓΘ 18 ΠῸ 
οὐσαϑίοῃ ἴοῦ ἃ οἰιδῆρο οἵ ροϊπίπηρ ἰῃ οτάθν (0 οὉ- 
ἰαἷἰθπ (μ6 δθηβ8θ0: 8}} δὶ οὔδθ, Ὁ γὃ ρυΐῃοοϑ' 
(ἔνα! α). Τμᾶῦ νου ἀθβοτῖθθ 186 βαἀάθπηθ88 
δηὰ σοιῃρ]οἰθη 658 οὗ (Π6 Μαοββίδηΐο Ἰυακιηοηΐ ; 
δαὶ δοσοτάϊης ἰο ἰΐ6 σοπηθοίΐομ π Μοὶ 186 
ποτὰϑ βἰαπά, [86 υβὺ8] γοδαϊῃρ, 18 το γῸ δα 4.0] 
88 διαὐΐηρς ἴο {μ6 ψϑυηϊηρ ΟΧΔΡ]0 οΟΥ̓͂ [Δ] 16. 
Ῥγΐῃσοβ γϑοογάθα ἴῃ δἰ ΒΊΟΥ. ΤῊ Θχργθββίου δώ- 
σὶπι βυξχοϑίδ αἀἰσγθοιΥ (89 ἰάθα ἰἰαΐί ἰὺ 18 ποί 
ἰεϊηχβ ργϑοίϑοὶ Υ, ποῦ β'ΡΙΥ ταθπθογ8 οὗ ώ{(}10 
σματγοῦ, δαὶ ἰηδυσηιίαὶ ρόγβοηβ, ἰπνοϑίθαὰ πῖῖἢ 
τηδ κί ϑιογίαὶ, Θβρϑοὶδ  αἀϊο8) δαϊ μον, ὑπαὶ 
δῖ0 διάτγοϑϑοα, πῃ οι, 88 τοργοβοπίίης Θοἀ, οουἹὰ 
Ὅὸ ἀοϑἰχηκίοα ὈΥ 6 πδη20 ΕἸοΒία. Ξϑ΄΄'ησθ ΠΟΥ 
{680 ΕἸο]ιί πὶ ἰῃ γ Υ. 1 ὁ δγὸ ποί ἀἰϊβιϊη συ ϊθθὰ ἴῃ 
80 ἸΏΔΩΥ Μορὰθ9 48 οΟὐ͵θοίβ (ϑορι.) οΥ̓͂ (μ6 ὈϊΥΪπΘ 
λυ σαχοηίθ, Ὀὰὲ γοὺ ἀγοὸ ἰἀὀπίϊοαὶ ψὶ τ (8086 γἢ0 
δτὸ δοηϑυτοα, δηἀ 5'ηδ9 1 18 Βαϊὰ, {γί πον, ὑπαὶ 
αοὰ μΒο]ὰ5 ᾿υάσαιοηύ ἰπ ἐμ9 ταϊάϑὲ οὗ ὑμοπι, ἰξ 158 
ΙΠΟΓ6 ὨδίυΓ8] ἴο ππἀογβίϑδηα (18 ΔΒΒΟΙΌΪΥ οὗ αοὐ 
γοῦ. 1 κα, ἰο δ6 ὑμ0 Δ53ΒΘΠΌΪ οὗ (0586 ῬΘΥβοἢ 8 
οἱοιοα πίῃ Ὀϊνίηθ δαϊ μοὶ (αφίον, Η:Σὶρ), 
(μδη ἰμδὺ (ΠΟΥ͂ ΔγΘ (6 σοηργοξδίϊου οὗὨ [βγδεὶ, 
(Νυπιθ. χχνὶϊ. 17; χχχὶ. 16; ἴβϑ. χχὶΐ. 16) 
ψ ἰοὰ αοἀ μα ρυτομαϑοὶ ον Ηἰ πιο] ἤγοιλ {116 
ταὶ 90 οὔ π6 παίΐοπμβ, Ρβ. ἰχχὶν. 2 (Ηθηκϑί., θ9- 
11129568). [411 πὸ Επηρ δ ὀχροδίϊοσβ σΒοὰ 1 
Βαγο σοηδυϊιοἃ ἀρτθθ ὑπ δὺ (10 τϑί οἰδιϑο οὗὨ γϑν. 
1 τοΐογβ ἴο ὑμ6 σου ργορδίϊου οὗ [ϑγ80]. Τδθ γϑῦ- 

ἀονίης “τα είγ,᾽ κίνοη (0 ὃς ἴπ Ε. Υ., διὰ γο- 

ἰαἰποὰ ὮΥ πιοϑὺ οὔ 8080 ὀχροβίίονβ, 8 πίιίμοιυὶ 
τηθληΐη 48 ἀρρ 6 ἰο (6 18γ86] 1195. 7186 γοῃά- 
ονγίης “ αοἀ ᾿" Βμουϊὰ ὍΘ δἀορίοὰ. Ὧν. Μο)]}᾽ 8 
Υἱὸν οὔ ἰ6 πιοδηΐης οὗ (ἰΒ0 οἶδυ89 5Βόθι)5 (0 120 
ἰο Ὀ6 (Βθ πιοϑὶ (θη 80]0θ.{0 Μοβὲ ἀχῦϑο ἐπὶ ἐμ 86- 
σοης οἶδυ.899 τοίου ἰο ὑμὸ ᾿αάχοβ. Οα {εἰι}5 ροϊηὶ 
ΑἸΟΧΘΏΔΟΥ 8808: “ΤῊῺ6 ῬδγᾺ 1601] οχρυοβϑδίου, ἴῃ 
(86 τιαῖϊάβι οὗ (8 ροὰδ, Βυροτδ 8 ἰο ἰἶὸ ἰάθ8 δῇ 
Δ᾽} βῖοη ἴο 8 βία συ αν υϑᾶρ59 οὗ δα Ῥοπίδίοιοιι, 
δοοογάϊας ἰο τΒ1Ο ἢ} ὑπο ἰμοοογϑίῖο τηϑζίβίγαοβ 8.5 
Τοργαβϑοηίαιΐνοβ οὗ Οαοα᾽ 5 Ἰυάϊοϊα! βουθυοὶ κπίγ, 
ΓΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ 08]164 ΕἸο Ἶτα, ἐδ 6 ρἷαγαὶ ότι οὗἁ 
γσἷ 18 ῬΘΟΌ ΡΥ Ὑ6]}} δυϊξοα ἐο (μΐἷ8 ἀοι! Ὁ]9 δΡ- 
Ρ] οαϊίοα. Ενθῃ ὙΘΥΘΡΘΠΟΘ ἰο οἷά δ46 Βθϑῃ8 ἰὸ 
6 τοαυϊτοα Ὁροη ὑμἷ8 Ῥγϊποῖρ]ο (μον. χῖχ. 82) 
δα οὈράϊθποθ ἰο Ραγοηίβ ἰῃ ἰπ6 Εἴ οομμπδηά- 
τηθηΐ (ἔχ. χχ. 12) τ ἶσ ἢ ΓΘΑΙΥ ΔΡΡ]ΐ68 ἴο 8]] {110 
οἵδ 05 πὰ ροῖγογϑ οὐ (9 μαι γίασοαὶ βυβίθι, 8 
βγϑίθηι ἰουπα θα Ὡροη παίυταὶ γοϊδίΐ οηΒ, δηὰ οὐῖ- 
εἰπαϊϊης ἴῃ ἃ δἰαρὶθ οχίθπδίοη οὐὁἨ ἀοϊμθβιΐϊσ ΟΥ 
ῬΆΓθηΐϊα] σονογπιηθηί, ἴῃ τ οι ἢ 9 δυηδη μοδὰ 
γοργϑβϑηὶβ (ῃ6 οΥἰρίη 8) δηἃ πίγουβαὶ ρδσγοπί ΟΥ 
Ῥτοκθοηίίον.᾿ Απὰ οἢ τοῦ. 2: ““ΤῈὴ9 δοιηἷδδ- 
τἰοη αϑυ δι γοαἀογρα τέδρεοί ρεγδοπ ἴῃ ἴῃ 6 Επρ- 
᾿ῖϑ ΒΙΌ]6, δηὰ δρρ]ἰοὰ ἰο ἰυάϊοΐαὶ Ῥαγιΐδ! 
ΤΩΘΆΠΆ, ᾿ἰἰΘΥΔΠΥ, ἰο ἑαζ ὦν [αοέ8. βοὴ ΒΌρροδθ 
{818 ἰο τπηϑδπ (ἢ 6 ΓΑϊβίης οὗ (0 σουῃΐθηϑησθ, ΟΥ 
οδυβίῃς (0 Ιοοκ ὉΡ ἔγοπι ἀδθορ ἀεσ)οοιΐοη. Βαὶ (6 
δίμκμοϑι ΡὮ]]οΪοαἶσα] δος μον (168 ἃγὸ ὩΟΡ δρτοοὰ 

(μαι {8Π9 ὈΥΙΠΙΔΡΥ 1468. ἰδ ὑπαὶ οὗ δοοδρίϊπα ὁῃ0 
[8 Β 7866 ΟΥ̓ ΡῬΘΓΒΟΠ ΓΑΙ 6Γ ὑμ8ὴ ΘΏΟΙΒΟΓ᾽Β, [89 
Ῥγθοΐϑο ἔοται οὗ οχσργοϑϑίοη, ἱπουρὶι ΟὈΒΟΌΓΟ, Ὀ6- 
ἱπῷ ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἀογῖνοα ἔγοπι [86 ργϑδοίίοο οὗ δά- 
ταϊτηρς δυϊίογθ (0 δοπίοσ ὙΓΠῈ ΔΟΥΘΙΏΟΓΒ ΟΡ 
ΤΌΪΟΓΒ ἔδοο ἰο ἔδοο, ἃ ρυϊ τ] χο Ὑ δὶσὶι Βοπιθίλτηθ8 
68 ΟἿΪΥ ὃ οὐϊδίαθα ὈΥ Ὀτγίθ68, δβρθοίδὶν 
(βου ποὺ Θσχοὶ αι υΟΙ Υ ἰπ οὐθηίδὶ σουτίδ.".--ὐ, 
ΕΒ. Μ. 

Ι͂ῃ Ἵ 1 α οΌθοσυο ἐμ υ80 οὔἶμ6 ΝΙΡ Δ] ρδῖ- 
ἐἰοῖριο; (μ6 υ8οὸ οὗ 19 ΗΠ ΕΡδ86] ἴῃ τσ. ὅ ὁ; διὰ ἴῃ 
γὸν. 2 α, ἰμο ἔγοαυοηὶ οχργοδϑίοη “υύξε υἢ- 
τἰρμιθουβηθβδ" [Εἰ- Υ., δαάχο υπ͵αβι}γ} Ἰυδβιοδὰ 
οὗἨ “5 ὀχογοῖϑο αν ς ἰθου5η 689 ἰη ἡ αἰ ας," (μον. 
χὶχ. 1δ, 86; οοωρ. ΡΒ. Ἰν 11. 2).--- 9 ἰοπηᾶδ- 
κίομδ οὗ τ ϑασῖ ἢ οὐ οὗ ἰΐο ἰδπὰ ἱπ συϑσγ. ὃ ὁ, 
8.6 ποῦ {Π6 ρογϑοηδ οὐ ἐδ6 ᾿υάχοβ (ΑΌθη Εξτὰ 
Ὑ 0866 τηοτγϑὶ υαοίϊϊαίίοπ πουϊὰ τ θη 6 τοὈυϊεοά ; 

ΠΟΡ ΠΙΘΓΟΙΥ (6 ἐουπαδίϊοπβ οὗ (᾿6 Βδιδ᾽6 (Κπδρρ, 
8.60) οὐ ψιΐὶοι ἐμ89 Ῥτοθρογίιυ οὗ [89 ᾿ἰδῃὰά ἀθ- 
Ροπᾶβ. ΤΆΘΥ δγο, πῃ βθηογαὶ, ἐμὰ 9 ἐμηάἀδηιθηίαὶ 
οοπάϊιΐοηϑ οὗ 89 ργοβογυδιΐοη οὗ {8.9 θπεἶγα ογὰθῦ 
οὗ (Βἰηκ8 ἱπ ὑμ6 που]ϊὰ (Ρ6. χὶ. 8; ἰχ. 4; ΙΧΧχύ. 
4. 7Ζοῦ ἰχ. 6; Εξοὶζ. χχχ. 4; Ργου. χχῖχ. 4) δπὰ 
ἰποὶν Ὀοϊης ουὖὐ οὗ Θουγδβο '8 ὑπ6 ργοϊαὰο δηὰ [δγ- 
Ὀίηργον οὗ (0 Μοβδίδηΐϊο Ἰυαἀρφιμθηί.---Α}} πᾶ- 
κο. 8, τοῦ. 8, δγὸ ποί τηθῃϊἰορθά 88 ἴ}|0 ρίαον 
ισλεγο, ἰμαῦ 5, (λοϑε απιοη7δί τολοπε (ϑορί., γαϊᾳ.), 
Ὀαυΐ 65 [πο οὐ εοί ἰο τολϊοὴ αοἀ 45 [6 τὶ ρδὶί οἵ ἰπ- 
μονιίϑησα δη ροββοβϑίοη, δηὰ ἱδὶβ οἱδίτη Ηθ ἰϑ 
ο8]1ο ἃ ὩΡοπ ἰο0 πιᾶϊκο χοοὰ. 

ΘΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΣΙ͂, 

1. αοά, νι ΐῖϊ]ο σοπίογτίης ρου ΤΌΪΘΣ 5 {π6 σὶρ 
ΟΥ̓͂ δογογοϊηίγ, δηὰ ἱπυθβίίης (θὰ τ} {0]} 
ΡΟΎΘΣ ἰο Βρθδὶς υἱιιθουδηθθβ οὐ δδυίἢ ἴῃ Ηϊΐβ 
πϑπι6, 85 ποί υἱπάγανη Ηἰ 56} ἔγοιῃ (Π6 ρο- 
γογηπθπί οὗ ἐδο που], ΠπῸΥ τοδί σηϑὰ 1.8 ΒΌΡΓΘΙΙθ 
οοπίγοὶ. Ηθ σγδίμον δχογοΐϊϑθθ ῬΟΓΒΟΏΒΙΪΥ, 88 ἴἰ10 
Ηἰἱκιοϑὶ Μα)οϑίν, Ηἰ8 Ὀϊνίμθ ρόποῦ ἰῃ ΗἰβΒ ξο- 
γοσῃιηθηΐ, δηὰ ὑπαὶ ἰο (6 [1690 οχίοηίς, Απὰ 
Ηδ ταδί πόση Ηἰδ8 ΟΠ ΟἰΘΠΟΥ͂ 88 ΒΌΡΥΘμΘ δη 
ἐπηραγιλαὶ δυάχα, ὈΥ ποὶ τογ οὶ ἰδκίης ογογδί σαὶ 
οὗ [89 δαἀπηϊηἰϑιγαιίοι οὗὨ )αϑι166, Ὀυΐ 4160 ὈΥ ἀ4}}- 
ἰης ἰο δοοουπηὶ ἰμο86 οΘηἰγασίοα τ τ ἰδ, δηά ἀ68]- 
πὰς σῖθὰ (66ὶ δοσογάϊης ἰο (πεῖν σοπάιϊοῖ. ΗἢΗθ 
ΔΎΘΙΚο8 δηὰ τηδἰ ἰδίῃ ἰπ ἰδ 6 Οπατοῖι ἑπτουρὰ (110 
του (ἢ οὗ Ηἶβ ῬΓΟΡΒοίβ δῃὰ δογυϑδῃίβ ἃ ὧδ βθ59 
οὗἉ υιὲ8 Σο] δίῃ. 

2. Το τα ρίβιοτία] δηὰ ᾿υὰϊοἶα) Γαποξίοπβ, τὶ οὶ 
ΡῬΟΒθ688 ἃ 1658] ῬΟΝΘΡ ΟΥ̓́ΘΣ ΟΥ̓ ἰδ [ἰΐ6 διιὰ 
ἸΙοτιΥ 88 τό} 88 οὐδοῦ ἰ86 τοραϊδίϊοῃ δηὰ ῥτο- 
ῬΟΥΥ οὗ τηθῃ, δῃουϊὰ Ὀ0 ἀϊδοιδιροὰ τοὶ ΟΠΙΥ͂ 
ὉΠῸΟΣ ὑπὸ δ ΒΟΥ Ὀυΐ 6180 δὲίου [86 δχλτρὶθ 
οὗ αοάἄ, δηὰ {πογοΐοτ θϑρθοΐδ!ν ἴῃ τἰ κ  Θουβη 6518 
δ ΠΠΘΡΟΥ. ΕῸΣ ὑπ βᾶγὸ Ὀθδη ἰηγοδβίθα Μη} 
186 Ῥγογοχδιίΐνοβ οὗ ὑποὶν εἰσ ροδι(οη9 ποὶ ῸΓ 
ορρσοββίοι, βο᾽ -δακγδηδισοιηθηΐ οΥὁ ἱ|Π6ρ8] ῥργϑο- 
ιἰοο8, θαὺ ἰΒδὶ (ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ οχθουίο, αν πον, πὰ 
ἀοΐραα ἠυδιΐοο, δηὰ 41} {μι ἔγοπι 18:6 ἵδυον οὗ αοὐ. 

8. ΤῊΘ σγοδῖοσ (ῃ6 ΡΟΝ ΘΓ οοτατἰἐ 6 ἐο ΧΌ]6Γ8 
δηά Ἰαάχοβ ὑμ6 τόσο Ὀ]οββοὰ 18 118 Σἰ σΐθουϑ 6πι- 
Ῥ᾽ογποηι ἴον (6 σοβίγαϊαί δηὰ ρυπβπιοαὶ οἵ 
186 αὐτὶ χίθοιιβ, 85 υ)χο]] δ ἴον "9 ἀδϑίθηοθ δπὰ 
δηοουγαροιιθηΐῦ οὗὨ ἰπο86, Ἧἢὸ οἴ 9 ΠδΥΘ ΠῸ 
τλ6888 οὗὨ δἰἀΐϊηρ ἰΒοτηβοῖνθδ, ΟΥ βοοῦῃ ἰο Γϑάγοβθ 

ἐποὶν ἰὐαγίοα ΌὉΥ Υτἱοϊθηὺ πιθδῦβ. Βυΐ 186 τη0γθ 
ἀνοαάξαϊ δηὰ ἀρδιγυοσίϊνο ἰδ 18 ΔΌυδο, ἔοσ ἰΐ 
ΘΔ ΚΟ ἰδ6 [ουπάαιίομα οὗἠἨ (9 οτγάος οὗ δῦ- 
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δῃ δδαῖτϑ δου ΔὈ] 8 ὉῪῚ αοα δῃὰ {πΟΥΘῸΥ ἰπ- 
ΡεΓ 5 τὰ 6 οσἰϑίθποθ οἵ 86 8016 νον] ά. 

4, Ὑοὲ βῖποο Οοὐ αἸοπθ 185 γα} ν Οοα, Ηὁ 688 ἀο- 
Ρτῖτο υητὶρδίοουβ ᾿υάμροβ δπὰ ρῥγίηοοθ οὗ {86 
ΡΟΜΟΥ, Ὑ ΙΘΒ 18. ΟὨΪῪ ᾿θαῦ ὈΥ Ηΐπι, ἰἔ {ΠΟΥ͂ δἰἴουν 
ἴο Ρ888 πῃ σα δα (Π6 ψΔΓαὶη 8 δηὰ οχμονγιδί 0η8, 
σοῦ Ηο βοπὰβ Ὀοίοσο ρυηϊδιιθηί, δη πρὶ 6 Ὁ 
υπθεγϑίβηἃ ΠΟΥ ἰδῪ ἴῸ ἰιδαῦὶ ἰμ6 ἰοἸἰςΘ 85 οὗὁὨ ἰδ6 
οοπὶπρ ἡυάραοπί. θα {18 ἡαἀ σηθηῦ ὈΓΘΔ ΚΒ 
ἴοτι ἃ ἀροῦ ἴθ θη, (6 ἢ πὸ ΘΔΥΡΒΙΥ ΡΟΥ͂ΘΣ 68π αἶγα 
ἰδεαι βιοοῦ. 
[Ῥογοσῶθ: Μϑῃ οδῃποὶ 866 αοά ψἱΐπ ἰδ 

ὈΟΟΠΥ ογο, Ὀὰϊ Ηδ ἰ8 ργϑβθηΐ ψἱτ {86 Κίης οἱ 
δἰβ ἰἄγοῦθ (6 ησο ϑο]οιη ὁ} 8 ἱΠγΟΏ 6 18 6416 (ἢ 
ἴδτοηο οὗἩ οϊιονδδ, 1 ΟἸγοη. χχῖχ. 28), τὰ (86 
ιύξο οπ 86 ἡυἀφσιποηί-Βοαὶ, πὰ 18 411 τ 8Ὸ 
ιοϊά ϑδυϊμοῦὶΥ ἀοϊεχαῖϊθι ἰο ὑμθαὶ ὈΥ Ηΐιη --- 
δ.Ε. Μ.] 

ΗΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΠοθ6 πῆ τηΐβυβο (86 πδπιθ οὗὐ ἀαοά, οδηποὶ 
Ὧ26 ἰν 28 ἐμ ὶν ῥγοἰθοίϊΐοη ; Ηθ ψ1}} οσοηάοιηη 
ἰδοαι 81} {π6 τι ΓῸ ΒΌΓΘΙΥ ἴον 1ἰ.--σἀ᾽ Β ἰυάρηιοης 
ΠΙΔΥ͂ Ὀαρίη θη δηὰ ψῆθγο ἰΐ Μ|]}, 16 Αἰνγαγ8 
Ὀ6ΔΓΒ δηὰ τοδί η8 ἰῃ6 ομαγδοίον οὗ ἃ Ἰιαρηχοηὶ 
ρου (9 ὙΟΥ]α. ---ΥΪποο ἀπὰ ροορὶθ ἂσθ Ὀουῃὰ 
ἰοζο  ΒῈΓ ὉΥ 8 βδογϑὰ 16, Πδιηο Υ, (6 ἸΔῈ οὗ αοἀ 
αἰ 8:6 τη 1.8] Γἰ 8 πὰ ΟὈ] και οη8 Βρτϊηρίης 
ἰδεγοΐγοιῃ.---ο τ ῆο Ἰᾶγ8 οἷαΐπι ἰο (Π6 11]6: ὈΥ͂ 
180 ζτ8οθ οὗ αοα, τιυδὶ ρογέογια ἢ ἀυϊὶ 68 οὗἁ κἷ5 
Ροβιιοα δοοοτάϊης ἰο αοὐ᾽5Β ποτὰ δηὰ ν]}]}].-- -Η"ο 
πθοὸ πουἹὰ ῥυάξο ΥἱΥ ταδὶ ἀροϊάθ (1) 86- 
οογάϊηρ τὸ αοα᾽Β εν, (2) νὶιπουῦ τοβρϑοὶ οὗ 
Ῥόγβοῦβ, (8) 88 οἀ᾽8 βουναηὶ.--- Ό] 68 ΠΔΥΘ 
(οἷν ῥόον ἔγοθ αοα ἱδμαὺ (ΠΟῪ τῶν ἔυγ ΠῈΣ 
τἰ δου βη 688, Ὀὰὺ Π0 ὈΥΙΎ ρα ἰο αἷπὶ δὲ ῬΡΟΥ͂ΤΟΤ. 
--ΟὐὙὐοαϑοϊθαιου βῆ 688 18 88 πα ΒΡ 88 0]6 ἴοῦ (9 
Ἰηἰογυθηίίοη οὗ οἴ 614] ρο Το. ἴῃ Ὀ6 84] οὗ ὕ86 ὁρ- 
Ῥγοββοὶ, 88 δ θ! γ ἰο ἀὰγ 18, δραϊῃδί ἐμ 6 ἰδ ρ- 
[Δι10η8 ἴο ΔΌ.86 ρον ΘΓ ἀρχαϊπεΐ } 8166. --Ὗ 10] 6 69 
δηὰ ᾿η]υ5ι166 ἀϊϑέαγ Ὁ {116 οτάον οὔ 89 που]ᾶ, δπὰ 
ΒΟΥΓΘΌΥ ὑμ6 ἀἰϊνῖποὶν οβ δ] θη 64 σοημάϊἴοηδ οὗὨ 
ῬΓΟΒΡΟΓΥ ; αὶ αοα Ὀγ ΗΒ Ἰυάριηοηί δβεὲβ ἔμ οα 
τί δὶ δραΐη.-- -αοἀ ολη οαβὶ ἄονη εἶσι, σ μο ΗΘ 
δ 88 ταϊβοὰ οἡ πὶ σα; οἱ {π6 ταϊχμίν (ΒΓ οσο ἔδθαν 
αοἀ δῃὰ ἰμοβα ἴῃ εἰσὶν ρ᾽ 668 Βα Ὁ]6 ὑπο ΒΟ ΪΥ 68 
θεηεδίῃ Ηἰ8 ρονοσία] μδηά.---],οὐ ρτίησοδ Θοη- 
δον (μ8ὲ ἔμ 6 α'8οὸ δγὸ θυ πιθῃ, δὰ ὑπο ΥΘΌ ΓΘ 
Ἰοῖ ἐβοῖα 8οὸ Α1} ὑμποὶν ἱρὰ οοθ ὑἐμαὺ {Π 6 Υ πορά 
Βανα πὸ ἤθαν οὗ ἀθαίῃ, θαὺ Ὀ6 οὐὸρ παπαῖ] οὗ 
ἰδεῖν Γοβροηϑ  ὈΠΙΕΥ ἰο αοά, απὰ ὃθ0 τοδὰγ ἴο ῥτο- 
ϑοηὶ (Ποῖγ δοσουηὶ Ὀοΐοτο Η ἴῃ. 
ζῦτπεπ: οη [6 ΥΌ]ΟΓΒ τὸ σϑυϊοὰ 88 

Ἧ6]1 85 (9 Ρ6ορῖα, δὰ {86 ρ60}}]6 88 γ76]] 88 [9 
ΤΌΪΟΓΒ, 88 18 ἀοῃθ ὉΥ ἐδ ρῬτορμοίβ, μϑἱὑΠ 6 ῬΑΓΥ 
οδὴ υρὑταϊά ὑπο οἰμον, Ὀὰὶ τουδὶ αὐ ον της }}Υ, 
διὰ (ἀο ἰὰ ἴῃ σοοὰ ρῥαδτγί, δπὰ ὃ6 δὲ ροδοθ ψ] 
0Π6 ἀπο 6 Γ.--- [0 ΟἸἕΟΘ οὗὁἩἨ ῬΥΘΔΟΒΟΣ 18. πο ΒΒ 6 Ὁ 
8, σουγὶ-πηϊη ἰδίαν, ΠΟΥ 8 ἴδ ση βογσυδηΐ:; ἰἰ 18 αοα δ 
Τοϊ ἰδίου δηὰ βοῦνδηί, δηὰ 18 δοτηπιβϑῖ αι ΓΘΔΟ ἢ 68 
(0 Ὀοιὰ πηλβίθυβ 8 ἃ βουυβδῃίβ.--- Ν οὐ δοοογάϊηρ ἰο 
ΟἿΌΣ ΟΥ̓ 1108 ΟΡ αἰ 5᾽ 1 |κο8, Ὀὺὲ δοοογαϊης ἰο ἐδ6 
ἰδνν οἵ ταὶ, (μ8ὺ 18, δοοοτάϊηρς ἰο αοα᾿Β πογὰ, 

τ σἢ ΤΑ Κ68 πὸ ἀἰβογθηθοθ δαί νθθη ΟΥ Γοϑρϑοί 
οὗ ῬΟΥΒΟΏ3.--- Υ δοιὰ δπὰ Μοῦ (δα ἢ} (ἢ 9 
ἱογὰ) οοπϑίϊίαιΘ δηὰ οτγάδϊηῃ γοὰ ροάβϑ, δπὰ 
τηδϊϊαὶῃ γοὺ 88 Β00}), ποὺ γοὺὉ ποτὰ, νβάοιῃ 
ΟΥ ΡΟΥΘ. Υ 8.0 ζοὰβ πιδ4θ᾽ δοδογάϊῃρ ἴ0 "α 
γοναὶ Ἰ1|κὸ 8}} ογθαίαγοθ, δηἃ ποΐ θϑβϑῃ !ἷγ ἀἰ- 
ΥἹΩΘ ΟΥ Ζο(β ὈΥ παίυγθ 88 1 8ηι.---ΟὨτῖδι σα 
Θχϑγοἶβο8 ὑμ9 ἴἤγ69 φού-ἐΐκε υἱγία 68 (οὔ σὰ Κίης 
δηὰ τὰ]60): Ηθ βοπὰβ ἔογίι {86 ἀϊνίῃα νογὰ δὰ 
118 ῬΓΟΘΟΒΕΥΒ; Ηθ ογθαῖθβ δηὰ τοδὶ ͵ὰ8- 
(160 ἴοὸ᾽ ἰδ Ῥοοῦ, διὰ ἀοίθμαβ δῃὰ ἀεοϊϊνοσβ 
89 ἀἰδϑίγοβϑϑοᾶ; Ηρ γμυπίβῃοβ ἰῃ6 νὶοκοὰ δηά 
ἰγτϑηίβ.---ϑοὸ Μ͵ὸ 866 μδὺ Ὀ651465 ΘΑΡΓΔῚΥῪ }υδιϊοο, 
νγϊβάου δὰ ροννοῦ, ἰδοῦ (Π680 δύ Ὁ Υπ6 
ΟΡΚΒ, δηοίθογ Κιἰηράοαι 8.}}} ἰβ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ, 
ΠΟΓΘΙ ἯΘ ἸΠΔΥ ἤπα δηοίδοσ Κὶπὰ οὗ 7.106, 
γα οὰ δηᾶ ρον 6 Ρ. 

ΞΤΑΒΚΕ: 1{ Οοὰ ΒΟΏΟΥΒ τηαρὶβίγαίθβ τὶ ΗΒ 
ΟὟ ὨδΠπι6, ἴδον Ββμουϊά τἰ ιν σοπμδίἀ ον {Ππ 6 ὶγ 
ἀυϊ168, δηὰ ρογίοτπι ἰμο πὶ ἰη ΗΒ ἔβαν νὶϊ ἢ σγθδὶ 
οἰΓΟυ ΙΒΡΘΟί Π688. --- ΤΌΪΟΥ στηυδὲὺ πᾶν ἵνὸ 
ἈΥΙΩΒ; (6 ΟὯ6 ἰ0 δοΙρ ἴῃ ο86 Δ βιι ον ἰἸυ8ιἰἴ66, 
{Π6 οἴ Βεῦ' ἰο γοβίγαϊΐῃ ἢ δ Ψ)Ο σοπηπὶὶ ἀ6 688 οΥ̓ 
νἱο] 6 η09.---Τὴ)ὴο Βοδσί οἵ 8 δὰ ὈΘΟΟΠΙ68 γδίηῃ οὗ 
18 δανδποοιηθηΐ αὐλίο ἴοο ΘαΒΙΪγ; ψὶιαὶ 185. 166 
ΙΏΟΥΘ ΠΟΟΘΒΒΩΓΣΥ͂ (Π8ὴ (δὶ 6 ουθὴ ΒΘΩ ταϊβοα 
ἰο (ὴ9 πἰριιοδὲ αἀἰκπὶίγ, Βμου]ὰ ΓΘ ΘΙ ΘΓ {πδι })6 
8. πιαη 3--- ἴσο ἁητὶ ΘΟ ΒΠ 658 ἴῃ ἰμο8ὸ ]δδὶ 
{ἰπ|θὸ8 8 χαϊπίηρ τ ἘΠ [6 ὈΡΡΟΡ Βαρᾶ, Ἰεὶ 
Ῥίουβ Βδδσίβ ῬυΆΥ, (δαὶ ΟἸ γί 88 Ζυᾶρο οἵ ("6 
αυϊοὶκ δπὰ ἐδε ἀραὰ Μοιυ]ὰ Βαβίθῃ Η15 δοϊηΐηζ.--- 
ΒΕΙΝΕΟΚΒΕ: [ΙροΥ6 δηὰ {ΓΘ 881} τὰ 6 ΤΏΔῺΥ 8 
δα δηὰ Ὀγοδοὶδ ἴῃ ᾿ιϑδιϊ66.-- ΜΈΝ ΖΕΙ,: ΤῸ 8 
σα] οὰ “19 ΟΠΌΓΟΙ οἵ Θοὰ ᾽ ἰβ ἃ βδυγα δοῃβοὶα- 
(ἴοη ἰο δι γθοίθ ἢ ἱνὸ ὙΔΥΒ; ἤτβί, {007 Κπὸν 
Ψ80 δοίβ 'ἢ {μοἷν ΘΒ Δ]Υ; δηα ΒΘΟΟΒΑΪΥ, ἢ γ πον 
ἐπι μΒ6 }ι0 βὶ8 ὑμάον αοα᾽Β τὰ] μδ8 {86 ρῥτῖν!- 
Ἰεχο οὗ βοσυΐηρ Ηἰπ).-- -ΙΕΘΕΗ: Ηον 6 8ΓΘ ἴο 
υἱὸν (6 Ὑ87ὺ8 οὗ αοἀὐ ΜῈ τυ]θτβ, δὰ ἴα κα 
Βρδαγί οὐορ ἰἰθ σονουηπθηί οὗὨ (6 ψογ]ὰ δηὰ ὃὉθ 
5.111. τ ηόοῖῦσκ:; Ὠοαῖβ, τ ϊοῖ τη 41.658 Δ}} αἰ κο, 
ἷθ (ὴ 9 Βουτηοη τ ΒΊΟΝ 8.1}}} ργοάϊοοβ [6 ΒίΓΟΠ ροϑι 
οἴὔδοι ὁπ {Π|ὸ ρον ἃ] οὔ [86 π ου]α.---ΟΥΕΝΤΗΕΕ: 
ΕΥΘΥῪ δοῖ οὗ ᾿π͵αδβίϊοα ἴῃ ἃ πάψε, 8 ΓΌ]ΟΥ, ΟἹ ΔΏΥ͂ 
ῬΟΥβϑ0ὴ 1 ΡΟΤΟΥ, 18. 8 581} ἴῃ (86 οοἴη οἵ δίδιο. 
--Ποῖ ποὲ {6 βαουθαὰ ῥσχγοΐεββίοῃ ἀοίοπα νίοκοα 
οἴ σοΣ8.--- ΠΙΕΌΒΙΟΗ : Τὸ πε ἰδ οῦΒη 688 ἡ ἢ ἴοι 
8 ἄοπο ὈΥ͂ [86 χτοδὶ δπὰ ἀηᾶογ {8:6 πᾶπιθ οἱ }08- 
ιἶσα, Ὀγίησβ (86 ποῦ] ὰ ἴο τυΐῃ.-- - ΑΥΒῈ : ΟἿΪΥ 
αἰ σοπγυογβίουῃ ἀο ἃ υάκο δα 811 συϊοτβ Γο- 
αοἶνγο αἰβοουπιηθηΐ δὰ υπάοτβίαπαϊηρ ἰο αΪ8- 
σπατρο ἰμοῖὶν ἀυίὴοΒ δοοοτάϊηρ ἰο αοα᾽ Β ἀοβί ρΏ 
διὰ νπ||]].---Ἴ 8) οχϑῖι 68. οὗ Ρυπἰβητηθηΐ τ ΘΝ 
αοἀ τρδϑΐῖτοβ οὔ ἰβοβα ψῆο ὈΘΆΣ ΗΐβΒ πᾶπιθ δῃά 
οΟἴἶσο, δῦ νἱϑ 816 ρὑγοοῖβ (δαὶ Ηθ 81ι}}} μο] 48 δἱ 8}} 
{ἶἰ68 δηά ἴῃ 4]1 ρίδδσοβ (86 οἴἶἶοθ οἵ Μαρίβιγαίθ 
αῃὰ συδτναΐδη δηαὰ Ῥχγοίδοίου, δμῃηά πὶ Ης 8β8.}}} 
ΔοΪά65 ἰὼ Ηἰ8 ΟΒΌΓΟΙ". -ἰν. ΗΑΆΜΒ: Ὀπσι ίοοῦβ 
ΤῬΌΪΟΥΒ αἷς (οἷν οὗ π ζΤΆΥΘΒ.-ΡΥΑΥ ΤῸΥ 1.16 Κη 
δηὰ πηαρίὶβίγαῖθ (Π8ὶ αοα νου]ὰ ρτγδηὶ ἃ ρμίοιιβ 
Κίης δηὰ ρίουβ πιαρίβίγαίθβδ, δὰ ἰμθὴ [ὉΣ 189 
ῬΘΟΡ]Ο δα {67 ΠιΔ  Ὀ6 σοπγογίθα δηὰ ὈΘΟΟΠΙΘ 
Ῥίουβ. 
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ῬΗΑΙῚΜ ΤΧΧΧΤΙ. 

Α ϑοηρ ον Ῥεαΐπι 07 Αεαρῆ. 

2 Κδορ ποΐ ἰδοὰ 51]]6ποο, Ὁ αοά: 
Ἡο]ὰ πού {ΠΥ Ρϑδοθ, δπὰ μὲ πού 5111, Ο αοά, 

8 Εογ, Ἰο, [ῖηθ ϑθιθθ 86 ἃ ἰυταυ]ῦ: 
Απὰά {ΠΟΥ͂ (μᾶὺ Βαίθ ἴΠ66 ἴδᾶνὸ ΠΠοα ὰρ {86 Βοδά. 

4 ΤΏΘΥ μᾶνο δ ςθῃ ΟΥ̓ΔΕΥ ΘΟΌ 56] αρδὶηβὺ {ΠΥ ΡΘΟΡΪΘ, 
Απά οοηϑυϊίοα ἀραίηβί [γ΄ δια άθη ΟὨΘ8. 

δ ΤΉΘΥ μᾶνο βαϊ4, (ὑσπιθ, )πά Ἰοὺ ἃ8 οαΐ ὕμθπι ΟΥ̓ ἔγοτῃ δοίπς ἃ πδίίοῃ; 
Τῆδῦ [Ὧ6 παπιθ οὗ [ϑγδθ] ΤΩ ὍΘ ΠΟ ΠΊΟΙΘ ἰπ ΤΟΙ ΘΠ ΌΓΆΏΟΘΒ, 

6 ΕῸΓ {Β6Ὺ ἢδνο σομβυ θα ἰοροίθοῦ τ ΟΠ6 σοηδβοηΐ: 
ΤΉΏΘΥ δ.Ὸ οοπίδαογαῖα αραϊπϑὺ [Π 66: 

7 Το ἰΔθογη8ο165 οὗ Εἄοπι, δηά (ἢ6 ΙΒ τη861168 ; 
ΟΥ̓ ΜολΡ, δηὰ ἴμ6 ἩδράγθηΘϑ; 

8 Οδοθαὶ], αηὰ Απιμλοῃ, δπα ἀπλδ]οῖ ; 
Το ΡἈ]Πἰϑἐϊ 65 Ὑ 1 0.6 ᾿πμΔὈΪ δμ8 οὗἉ ΤΎτο ; 

9 Αϑϑ0} 4180 18 Ἰοἰποα πιὺῃ ΤῃΘΙα : 
ΤΆΘΥ μᾶγο ΒοΙρθα ὑμ6 Ομ] άσθη οὗ οἵ. ἰδ. 

10 Το υπίο ὑμοῖι 85 τοῦνΐόο 86 ΜΙ|ιαϊδηϊίθα ; 
Α5 ἐο ϑἴβογα, 838 ἔο Ψ80᾽15 δ {Π6 Ὀτσοοκ. οὗ Κι ἰἴβοὴ : 

11 Ἡλύοῖ, ρου βῃθα δὖ ΕἸ -ἀοΥ: 
ΤὨΘΥ Ὀδολῖμθ 88 ἀσηρ' (0. {πο οϑτίῃ. 

12 Μδῖο {ποῖ ποῦ] 65 ἱκ Οὔ, δμὰ [τ Ζϑοῦ: 
Υ8, 811 {πο ὶν ῥγΐῃοθθ 88 ΖθΌῦδῃ, δπα 88 ΖΑ] τυ πη: 

18 ὝΠΟ βαϊά, [οὐ υβ ἰδ|κα ἴο Ουγβ γ 69 
ΤῊ Βουϑ68 οὗ αοα ἴῃ ροβϑοϑβίοῃ. 

.14 Ο παν αοά, τμδῖκο ἔμοπὶ {16 ἃ ΜΠ66] : 
ΑΒ ἴδο βία 016 Ὀοέοσθ ὑπ6 Ὑϊηά. 

16 Α5 (6 ἅτο Ὀυγποί 84 ποοά, 
Απὰά 895 {μ6 δυο βοϊοί (ἢ6 πιουπίδίη οα ΓΘ; 

16 8 ροσβοουΐο ἱμβοτὰ τι ΓΠΥ ἰαπηραδί, 
Απα τρδῖζο μοὶ δἴγαϊ ἃ 1} (ΠΥ δίοσπι. 

17 ΕἾ] (μοὶν ἴβοοβ τι Βῆδπι : 
ΤΗδὺ ὉΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ Β66ΙΚ {ΠΥ πϑιηθ, Ο [.0Ε}. 

18 Τρῖὶ ἔβοῖι θ6 οοῃήουπαρα δη του] οα [0Γ Θγ γ; 
Υρ8, Ἰοὺ θὰ 6 Ρῥυῦ ἴο ΒΏΔΙΙ6, 8η4 ῬΟΓΪΒᾺ : 

19 Τηδὺ πιδῆ ΤΑ ΚΗΟῪ ὑμαὶ μου, 086 ἤδῆιθ δίοο ὁ ΠΕ ΗΟ ΑΗ͂, 
Αγ τδο Μοϑὺ Ηἰρ οὐοὸσ 811] (86 δδυίμ. 

εἰπσί. (το γ5, 2-δ), ΤΏ 656 δτὸ {μη ὁπαπισγβίοα 48 
ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ. Ἰεαχζυθὰ ὑοροίμον (τοσβ. θ6-9). Τὴ βοοοῃ Βδ]Γ 

Κῖνοδ ἃ Ῥοβὶτθο ἰὕτη ἴο {818 ῬΤΑΥΘΡ, πδιθοὶν ἐμαὶ 
ΟΟΝΤΈΝΥΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. ἴμο ἤγδὶ δαῖῦ) αοα νουϊὰ Ρτορατθ ἴῸ. {8686 ϑῃδπιΐοβ οὗὔ ἔπυδοϊ 

οὔἐδμο Ῥβ881π|, τιαυκοα ὃ. ϑοἰαὶι, σοηΐδῖ 8 ἃ ῬΤΆΥΘΡ [ (86 ΒΑΙΏΘ ΟΥ̓ΟΤ ΤΟΥ δπὰ ἀΐδχτασο πῶϊο Η 6 δὰ 
ἰο αἀοἂ ἱμαὺ ΗΘ πουϊὰ ποὶ Γοπιδίη ᾿πδοιῖνο δαὶ πδὺ | ἴῃ δἰ οὐδ ἀΡΟΠ β᾽ ταὶ] 7068 οὗ ΓΟΥΤΊΘΥ ἰἶἰτη68 (ν ότα. 
δἰίδοκθ οὐ ἰδοθδθ ἰγίθθβ, σΐομ, δνπιθὰ ψἱτ  10-18); ἐμαὶ Ηο που]ὰ αἰ ο ΥἹ ἀΐϑροτθο βοτὰ δὴ ἃ 
δίγϑηρίι δὰ συπηΐηρ, δα τίβϑθη Ὁρ ἰο ἀοδβίσου  Ὀγίπρ ἴθ (0 Βλ 8πι0, 80 ἐδιδὶ (ΠΥ τυϊσαὶ Ἰα τ ἰο 
ἴοσῶθὶ ποι} ἰΐϑ ΟΣ προ δου] Ὀθοοῖθο οχ- 86οῖς αἀοἂ (γοσβ. 14-17), Τμΐὶθ ἱβοῦχδί ἴα οχο 
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Ῥτεδϑο δραΐῃ (υοσβ. 18, 10), δῃὰ ρῥγοϑοῃίθα ἷπ ἃ 
Μεροίδηΐο δϑροού. ὙΠῚῈ στοχζασχὰ ἰο {ἢ ἰΐπιο οὗ 
ἑοαροβι οι, (6 ζο]] οὶ αἰ ΒΟΥ τηθοὶθ υ8. 
ἴδο ἰθπὶ πδίϊ 008 ὙΠῸ 8.6 Ὦ6ΓΘ Θηυτϊηογαιθα 88 ὃ6- 
ἱπξ οοτη δἰ ποα δρδίηϑὲ [βγδοὶ, 8.9 ὩΘΥΘΓ πιθπἰϊοηθὰ 
εἰβοποτθ 88 δποιηΐθβ 8]}16 δἱ (9 βδϑῖηθ ἐΐπ|0 
δηὰ (0Υ (8.9 ΡΌΓΡΟΒΟ οὗ δηπὶἸδιΐϊης [8τ86]. Απὰ 
γοῖ (Β6 ΘΧΡΓΘΒΒ:οῺ8 8ΓΘ οὗ βυ6δι ἃ πδίυγο, δαί 
τὸ ὁδπποί 6 ἰΠ6}1]π0α ἴο σοπδί6Γ (8 ΘὨ αΠΘΓᾺ- 
ἰἰολ 88 ΟἿἹΥ δ ροοίϊσαι! ἱπάϊνι πα] σίηρ οὗὨ 86 κ6- 
ποτὶ ἰάθα: ΘΏΘΠΙΪ6Β ὕγΌΣ Δ}} βίο (0)69 οιίο, 
Βυρίε]ϊά). 9 Ροβίἐΐοῃ οὗ Αβϑυγῖβ 85 δὴ δυχὶ]- 
81 οὐ ὑπ 8018 οὗ ἴ,οἱ, ἐπαὺ 18, οὔ (9 Μοδθϊ98 δπὰ 
ΑἸ ΟὨἰ68, 18 ΘΘΡΘΟΥ ΑΙ ἀΠίΔΥ ΟΣ ΔὉ]6 ἰο (ἷ8 τἱονν. 
ἴδε βαπιθ οἰγσουτηβίδῃσθο, ΔΙ υὐϊηρ 85. 1 ἀο65 ἰο 8 
ἔρος} ἰδίοσὶ σαὶ ᾿πϑίϑησθ, ΟΡΡΟ868 δἰβο ΒΥ δἰ- 
ἰερὶ ἰο τοί {86 οοταροβι[ἷοη ἰο ἐΠ8 δχ6 οὐ {9 
ΜδοοΔΌΘ6Β (ΤῸΣ ἩὙΠΊΘΗ ΠΙΔΩΥ͂ δίησο ὕδη 7Τ1}} ἀ6- 
οἷά, γοζοττίηρ ἰο 1 Μδοο. Υ. 8πα 9ΦΟ0βθρδυ8, Αηϊ. 
ΣΧ! 8). ΕῸΥ οὐδ ἰζ ἰὸ Ὀ0 δαάπϑ 98 ἐμαὶ {9 
ΔΘ Αϑϑυγίὶ οουἹά ὃ0 ἰγδπβίογγοα ἰοὸ ϑ'γγία ὑπ- 
ἀετ ἰδ Ββο]ουοϊ 89, γγὸ πισϑὶ γοιθ 6 Ὁ ἐμαὶ (ἢ 6 
ἰδέ σου ΠίσῪ μδὰ δϑϑυϊηθὰ 8 ρμοβί(ΐοη οὗ ργοιῃὶ- 
Π6Π66 ἴῃ ᾿ιἰΒίοτυ ι19( ἴῃ ἰ(ἢ6 δ. οὗ (9 Μαδοδ- 
δεοβ, δηὰ Τογιιοα (86 οἰἰΐοῦ ρον δρχαϊπδὲ τ ἱοὶι 
(86 ΑΞ 68} ὈΥπο68 σοηίοπἀοα. ἴθ σδηποῖ 
ΤεοοηςἾ]6 τ Ί Δ (818 ἕο (ἢ 6 βΒυθογαϊηδίθ ροβιιϊοι 
δρεϊσιοὰ ἱπ (6 Ῥβ8δῖπι ἰο ὑπ ροοῦ ἀοδίρσηδίοα 
88 Αϑογτίδ, ἰΥ σοϑροοὶ ὃΘ δὰ ἰο {π6 »γεάοπιϊπαπί 
ομδγδοίον οὗ ἐμαί δῶθ, 80 ννϑ}} πονῇ ἴῃ μιἰβίουυ. 
Βαὶ Σ τὸ ἰᾳτη ἰο {89 Βρθοΐδ] ὁ88501 Μδοο. ν. γγθ ἯΠΙ]} 
βηάιμαὶ (ἢ 6 δ΄ νγῖδηΒ 8 τὸ ποὶ τηϑηἰϊοποά {ΠΠ6Γ6 δἰ 4]], 
ΔΩΥ͂ ΙΠ0Γ0 ἔπδη 9 ΑἸη8] 6 εἰ168, ψῆο δὰ ἀἶδδαρ- 
Ῥεδτο ἤγοτϊω ἰβίοστυ. Ἧ 6 δῦὸ ἱπογοίογ δοιῃρ6]] 6 ἃ 
ἴο Κοὸ Ὀδοῖς ἰ0 8 ἰπλθ,  ῃ Αϑϑυσὶδ δὰ ποΐ γοί ὃ6- 
οοῶθ ἰμ6 στοδὶ νου ]ά- ρον ἐδαὺ ἰτοδιοθηοὰ [5- 
τοὶ. Ασοογάρὶγν ὑπ Ῥοσβίδη ροτὶοα ΝᾺ, ᾿ν. 1 ἵ,; 
τὶ, 1 (Κδείοσ, Μδυσον, Εν 814) 18 ἰο Ὀ6 ὁχοϊυα θα, 88 
8150 (6 Ομ] δ (ἢ 6881.0). Ἧ79 που]ὰ (Β6το- 
ἴοτο θ6Ὲ ἀϊδροβοά ἰο δββϑιιτηθ οἱἱθ οὐ ὑμ9 ὙΆΓΒ οὔ 
Ῥαυὰ πὶ ἰδ πολ ον παίΐοηθ Ἰοδραθὰ 
ἀρδίηδί εἶπ, 2 ἤδη. Υἱϊἱ. ΟΥὁ χ. (ατοιίϊι, . Η. 
Μ|ςοΒ46}18, ΟἸδ58). Βαί {μ9 ὁπυμιθγαίίοη αἴΥθη 
ἴδ 80 ἰοχὲ ἀοθϑ πο δοσγοϑροπὰ νἱϊπ βυβιοϊθηὶ 
ἐχδοίῃοϑβ (0 ΔΗΥ͂ οὗ μοι. [ὁ ἄρτγϑοϑ Ὀθϑί ψἱὰ ἢ 
ἐδ δ 8η66 Τοτιηθα δρδϊηδί ΦοΒΒδρΒαῖ, δὺ {16 
δβοδὰ οὗ ψῃϊο ΟΣΘ ἰμ6 Μοαοδίϊοθ, Αιλο 68 
δι Βἀοπιϊ 68 (βποθ Κἰπιοῖ, ΘΒ ρθοὶ ΠΥ 7 Θπθτδ 
δαὶ πιοοί οὗἨ ἰΐο τϑσϑηὶ σοϊατηθμίαίογ8). Ὑοὺ ἰΐ 
τυϑί δ6 οοηὔοϑβοα ὑπαὶ ουθ ὉΠΟΥ͂ (18 Δ8810- 
[ἴοα ἰΒθτθ 18 τη 6} 10 6 ΒΡ 1694 δηὰ Ἰο ἰο Ρῃ ΓΘ 
ἐθῃ]θοίαγο. ΕΌΣ Φοβορθυθ (Απί. σ. 1, 2), μῖνϑβ 8 
πα πὰρ οὗὁἨ ΑΥδὺβ ἱπδίοδά οὗ ἰὁὸ Μουμπῖη 
πεηϊϊοποά ὈΥῚ {πὸ ΟἸγομπΐοϊου. ΤΉ686 ΙΩΔΥ͂ 
Ῥοβδὶ δ᾽ γ ὍὈ6 ἰάθη 1681 τινὰ (80 Βῃτη86}1165 πὰ 
ἃς Παρασθῦθβ βοτο χηρηίϊοπθά. Το ἰδιΐοῦ 
Ῥἰ Ομ 6ἀ τΒ οἷν ἰθπ8 ἔγοτα ὑμ6 Ῥοσβίδη Θ}} 88 ἴδ 
Δ 188 ΘΟΌΜΙΣΥ οδϑὺ οὐ Οἰϊοδλὰ ἰονασγὰβ [86 
Βαρβγδίθϑ (1 ΟἼσοη. νυ. 10), προ (89 ἴοτταον 
ἐργελά (μϑηβοῖγθβ (θη. χχυ. 18), ἱβσοῦρβ [ἢ 
διαδῖ εἴ Ῥοπΐ θα ΟΥΘΣ (86 Αταδίδῃ Ὀεβονί 88 
εν 25 (86 σουηίτίοθ πάθον (86 Β.ΥΑΥ οὗ (0 Α8- 
Ἀγυδῃ5 'π ἰπ6 τοιηοῖθ που -οαϑί. ΝΌΟΝ, δβί;06 ἴῃ 

ΦΟἤγοη. χχ, 2, τὸ τουδὶ τοϑὰ Ὁ Ἰδὲ ἱπδίϑδα οὔἉ 

ὈΛΚΌ, 68 ἱπάϊοαϊϊης ἰμ6 οἷδοθ οὔ ἀθραγίιιγε οἵ 

ἴδεβε βογάοθ, Ἐάοτι ρΡρθᾶγϑ ἴἰο βᾶυθ Ὀδθη ἐμ ῖτ 
Ρίδοο οὗ τοῃάδσγουδ, δηὰ ἰβ χίτοῃ (86 ἢτϑί ρἷδοθ 
ὉΥ 1ὴ0 Ῥπδ]ηιϊδὲ 701 (818 γϑϑβοῦ, Ὁ11088 179 ῬΥΘΙΟΥ 
[0 δδβῦτϑ ἰμδὶ 06 Βοδίιΐ 6 παίϊοῃδ 6.6 ΘΕ ΌΤΙΟΓ- 
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δἰοα δοσοταϊΐης ἴο ὑἐποῖν γοϊδιΐνθ σοοχγαρὶι 66] ροβὶ- 
ιἴοη5 (0 61112368). ΕἌΤΙΠΘΥ τὸ οαπ ἢηὰ ἃ Ρ͵δΔοθ 
ἴον Οεδαὶ, ν ἰοῦ 8 ποῖ ἰο ὃ0 δουρὶ ἰο {86 οδοῖ 
οὗ Φογάδῃ (Βοόβϑθῆπι., θ0 Ἦ οὐἱ6), δαΐ δου οὗ [89 
Ῥεδά 868, (ἀοδοῃ 18) διιοῖς ἰδ6 ἱπδαὈὶίδηίδ οὗ 
Μι. 5.61» πιοῃίϊοπηθὰ ΌΥ ὑῃ9 Ομ γομπίοϊοῦ. 9 οδἢ 
ΟΡ ΔΙΏΪΥ δϑϑύυτηθ δἷδο, ἐπὶ ΑἸΏΔ)ο Κ, τ ῖο ἢ 'γὰ8 
81}}} οχ βίης ἴῃ ἷθ ἰἶπιθ γγὰ8 ἱποϊαἀδαὰ ὈΥ Εἴτα 
διοῦρ (86 Εαἀοτύθ5 ἐῃ ὑπ 6 βδη6 ΨΔΥ͂ 88 9086- 
Ῥδυ5 (Απῖ. ἱϊ. 1, 2), τϑοϊζοῦϑ ἁμαληκῖτις 88 ραγὶ 
οὔἄυπιθθα. ἴπ Αἴποβ ἱ. ὦ, ἰοο (οομρ. ΦΖορὶ ἱγ. 
4.) ἐμθ ὑγἱδθα δος (6 Μϑα ΠΟΥ ΔΏΘδἢ σοδβῖ, [86 
ΡΠ ϑεῖπ98 δπαὰ Ῥμοθηϊοίϊ ΔΒ, ΡΡΘΔΥ 88 σοι ἱηθα 
δδαϊηδὺ [βγϑϑ]. Νοσ, ἰἔ {89 δδι)θ ουϑθῃΐ 18 χοίογγοα 
ἰο 88 {86 ὁπ ἀνγοῖϊὶ ρου ἷπ ἰ}0 Ῥϑδῖιη, ἀ068 ἰἰ 8 ὃἢ- 
Ῥοδὺ ἰπ ἰμἷ8 ἰμβίδῃσθ 8130 γ᾿ ἢ Υ [86 ΟἸ ΟΠ Ο]6Σ οταῖ- 
ἰθ9ἃ ἰιθπὶ 88 Ὑγ6}1 88 Αβϑϑδυσγὶϑ ἴῃ 18 Θη ΘΓ 00 
ΟΥ̓͂ ἰμ6 4111908. ΠΥ τὸ δϑβυτηθ, ἰδ θη, 86 ἰἀδμ ΠΥ 
οὗ 86 ογοηίβ, ἐδ φοπϊδοίυγο 18 αἱ Ἰθδβὲ ποῦ 
τιθηἰϊοπΐης, ἰδὲ πὸ ᾿μονῖ6 δπᾶ Αβδριιἱΐθ 9488- 
2161] παιηϑρὰ ἴῃ 2 Οἴτοη. χσ. 14, γαβ ἰ80 δι ΟΣ 
οἴ (μ18 Ῥβδῖ. (θδῖμο, Ηηρβί., δ 6] {2868}. 
[ΑἸοχαπάοθν : “Τὸ ὑπὸ βοποταὶ ἀοδοτὶ ρίϊου (Μὶς- 

ἸΔΟΓ) ἔμ γθ 'β ἢοῦθ Ῥσοῆχϑὰ 8. τοῦθ βρθοὶϊῆσ οὁπ6 
(8810) σι ἰοῦ ἀοϑίσηδίθβ {80 ΘοΙμροδιἰΐοη 88 ἃ 
Βοη! οὗὨ ῥγαΐβο οὕ ἔσυρ. Τ0 δαῖηθ σοιηδϊ- 
Πϑιϊοη ΟΟΟΌΓΒ δῦονο ἰπ ἰδ {ἰ{10 οὗ Ῥα. χὶν δ. ἃ 
δοιΡοΟβι(οη ΠΟ 88 Ὁ δΎθ ὑθθ το 866}, 88 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ οσσδδίομοα ὈΥ ἰδ νΥἱοίοτ οὗἁἨ «6 }08}18- 
Ῥδδὺ ΟΥ̓́ΘΡ ἰμ0 Μοδοϊ,( 98, ΑἸπιτλοη 68 δηὰ ἐδοὶγ 
σοηΐοάογδίοβ 88 ἀοδουϊ θοὰ ἴῃ 2 Οἤσοη. χχ. Τ δ 
ΔΖΤΟΟΒ ΜῈ} πὶ τ16 Βγροίμοδὶδ, δοῃοἸ ἈΒΙΥΟΙ͂Υ 
τηδὶ πἰδὶμοα ὉΥῚ Ηοηκϑίθθοῦ, {μπαὺ 6 Ῥ588].ὰ 
Ὀδίογθ 08 888 γχοϊδίϊΐοῃ ἰο {89 βδῖὴηὴθ ουὐϑηί, δηὰ 
μαὺ 88 8. χῖυϊὶ. γδβ ῬΧΟΌΔΟΪ βυαος ὑροὴ ἰδ6 
βο]ά οὗἨ δδαιίι1|6, δὰ Ῥα. χὶνὶι. δὐὔῖον 1106 ἰχὶ- 
ὉΠ δηΐ χοϊυγη ἰο Φογύβαι οι, βδὸ Ῥδ. ἰχχχίϊὶ. 
ἯΔ8 σοῃροδοὰ ἱπ οομβάθηι δηῃἰϊοίρδίϊοι οὗ Κ}9 
υἱοίονγ."--α. Ε. Μ.]} 

γον. 10. Δ5 ΜΙ, ἅϊδη. Τμαὶ 18, δ ΤΏου Βηϑὲ 
ἄοῃο ἰο Μ|Ιάϊδη ὈΥ πιοδὴβ οὗ αἱάδθοι (δά κο8 νἱϊ. 
8, σομρ. 8. ἰχ. ὃ; σ. 26; Βδῇ. 111. 7). ϑίβοσα 
ν88 {Π6 σθΏσΤΑΙ οὗ ΦδὈΐη, Κὶπρς οὗἨὨ Ηδετονῦ, ἢ ο 59 
ΘΥΠΩΥ͂ 88 Βιηἰἰὑ6ηι Ὁ ΒαΤδκΚ δηὰ ὈΘΌΟΓΣΔΕ 8δὸ ἐμαὶ 
80 ΥὗΥΟΣ Κίθηοη γὸὲ8 ϑίστογῃ τὶ} ἐπ ἀοδὰ 
(Φυάᾳεβ ἱν. ὅ, 21). Επάᾶον ἸΔῪ ἴῃ ἐδθ συϊὰδβὶ οὗ. 
[80 ὈδιΠ6- στουπὰ ηοὶ ἕἴδρ ἴγσοῃρῃἨ Τ δ δηᾶ 
Μορίάἀο τηραϊἱοηοά ἴὰ Ψυάροβ ν. 19, (Βονϊηβοι, 
11. 468, 4717). Ογεδ, ταϑθοιϊοποά ἴῃ 18. χ. 26, δὰ 
Ζ2οθὉ πόσο Ὁ διὰ ἰβουθῖογθ ῬτοΟ ΘΌΪΥ σεμθ- 
ΤΆ]8 οὗ (89 ΜΙαϊδηΐίο58 (Τυάροθ νυἱΐ. 26); Ζοῦδα 
δηὰ ΖΑ πΠ 6} ἐμοὶ Κιηρθ (ὅσ πᾶροθ Ὑἱ1]. ὃ 7). 
Οὐ {δ0 εἰκηϊδοδίίοη οὗἩ {π|680 πδῖηθδ, ΘοπΡ. ΝΟϊ- 
ἄοκο, ζζεδον ἀϊε Απιαϊελίεν, ῬΡ. 9. [|π|[9. χ. 26 ἰὶ 
8 ὑπ0 γοοῖ ΟΥ̓ΘῸ ἐπδὺ 186 τηϑηϊ ομοά, 80 οΔ]]6 ἃ γοιΩ 
{π0 ἀϑϑαίδ οὗὐ ἐμὸ Μιάϊδηΐϊίο Ἰογά ἴῃ (δαὶ ρῖδοο. 
860 υᾶζε8 Υἱΐ. 26 4]80.---ὦ. Ε. Μ.] 

γοτ3. 14, ὙΤ ἰτΙυνἱπ ἃ [Ε.Υ7.: ψὙ8ι661].- ΟΡ. 
Ῥα. Ἰχχυϊ.. 10; 88. χυϊὶἹ. 8, ὙΠ θοὶ (ΠΗ ὈρΓΟ]4 
στη (89 δηοϊθηί γογδίοηθ, Οδ] υῖη, πὰ οἱ Π6ΥΒ) 18 
ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΤῪ ΒΟΓΟ 4180όθ0 ΤΠ6 γο, ὈδολαΒο ἴΐ [8 
1Π0 το οὗ αοά, ἀογοῦγβ ποὶ {80 οονοτίηρ οὗἉ ("9 
τηοαη αὶ 8 (πο8{), Ὀαΐ ἐΠ:6 Ἰηοσπ 8 1 "8 ΠΟ ΒΟΥ 8 
(Ευρἤο]α) νοὶ πος αὐσᾶν Ὀοίοτο αοα Ἰἰκὸ ννὰΣ 
(Ρ8. χονϊϊ. 1δ; Μίσωῃ ἱ. 4: σορ. ουϊ. χχχίὶϊ. 
28, ὙΠΟΥΘ (πο οδνί, δηα Ῥβ. ἰχχυὶ]ἱ. 21. 68: ον. 
18, γῇ 6 τὸ ΠΘἢ 8.6 ἀονουτοῖ ὃγ 11). ΤῊ ἔπππρθ 
ἰϑ τοῦ δἰρηγ σοϊοτοὰ ἰη [88, χ' 16-19.--- Τὴ 9 
κηποινίεασε ΒρΡΟΊ 6 οὗ ἴῃ ΤΣ. 19 ἴδ, ἐξ 8 ἔτιθ, ἃ 
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Ῥτγδοίϊσαὶ Κπον]θῦσο ρσαϊηοὰ ΌὈΥ δου] Ῥαδϊηΐαϊ 
Θχρογίθῃοο οὗ αοὐ᾽β ρονοῦ. θυΐ, 8ι}}}, ἃ8 Το- 
Ἰαυθὰ ἰο )ὸ ἀοβίχη οὗ (0 σῃαδβιϊβοπηθηῦ Ἔχ ργθϑϑϑὰ 
ἴῃ γον. 17 (0 ὉΠΟῪ ΤΑΔΥ 866 ΚΚ ἀ οὐ 8 8816) ἰὺ ἰ8 
ποῦ ΘΟΙΙΡΌΪΒΟΥΥ ΓΟσΟΖΕΙ ΖΡ, Βα δἰ ἰηρ, ληα Ὀ6- 
βίονίηρς ποιθᾶρο (δια, Βυαίΐηρον, ΟἸογίουβ, 
Ἠδεακδίθηθογα), Ὀαΐ δὴ δοκηπονϊθαριθοηί οἵ {6 
Θχοϊαϑῖνο ἀϊνιηἰϊν οὗ Φομοναῖι, ἰο νοι 186 πᾶ- 
ἐἰοηβ βϑοκίῃρ ΠΔΘΓΟΥ δηὰ μοῖρ 8.18}} 6 ὈτουσὮι. 
Ἧο δῖο ποί ἰο ἰτδηβϑὶαίθ: Του, τ ΠΟ86 ἤϑηὴ0 15 
Φοθονδὰ (αθῖον, Βοβθη 167) οὐ : Του, δοσοτὰ- 
ἵπρς ἴἰο ΤΥ παπῖὸ (9. Η. ΜΠΊΟΠ 8615, ΗΠ οηρϑί.) Τὴ 
δυύγεοί ἰθ γοροαϊθα, δηι, 88 ἰῃ Ρβ. χίΐν. 8; Ἰχὶχ. 
11, (10 γτϑρϑί ἰοη τπδίζοϑ [86 ΤΟίθΓΘΠΟΘ Ι2ΟΓΘ 
οἷοαν. [Τ80 Ἰαϑὺ Υἱόν 185 πἀουδί θα] οογτοοῖ: 
“Ἴλου, ΤΥ πδηιο 8 79ἰιονδὶι,"" εἰς. ΤῺ ΒΘΏΒΘ, 
ΒΟΤΘΥ͂ΟΡ, τοδὶ 8 Ὁποδδηροὰ ὈΥ πὸ ἔγαί- πη η- 
(ἰοποὰ γομβάογίη. Το ϑοοοῃα 18 ἤογοθα δπὰ ὑη- 
ὨΘΟΘΒΘΘΡΥ (0 ὑμθ οἰμποϊἀαιίοη. Οαϊνία 888 ὁχ- 
Ῥὶαἰποὰ 9 οὈὐοοὶ οὗ ὑπ6 τοροίϊξίοη οὗἨ (μ6 Ββαῦ- 
76οι, Ἰαγίῃηςζ δ ρΠ8815, 88 10 ἀοθ8, Ὁροὰ {δ ἀϊ- 
ὙἹΏΪΥ οὗ Φομοναθ. Ηθ δεγ8 ἰδπαὺ ἃ ΘΟ ρΑΥ 80 
6 τηϑάο Ὀοίνοου ἱδαὶ ἀοἂ δηὰ 411] ἔαϊ8θ μοάβ. 
«“ Το, τηᾶῖζο (61 ἴθϑὶ {πὲ [86 14.018 τ αἰσ ΓΠ6Ὺ 
Βαγθ τὰ ΤῸΣΥ ὑπΘη!Β6 } 7.08 806 Βοι ἰπᾳ.᾽᾽ --Οὸό. Ε. 
Μ.] 48 δὴ ᾿Ἰ]αϑιγδίίοπ οὐἨ (89 πηϑδπίϊης οὗ {10 
Ράβϑϑαῖα, δοπιρ. ἴβ8. ΧΧΧΥΪ, 160-20; 2 Κίηρϑ 
χὶχ. 10. 

ΒΟΟΤΒΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

1, ΤῊ Οπυτοῖ οὗἁὨ αοα οπ ΘαΡιδ ᾿αΒ ΠΙΆΏΥ 6Π6- 
τηὶθδ, δῃὰ ρονοῦία ἀπά ουππίηρ ΟΠ65 ΔΙΠΟΠΩ 
ἰθ. οιηοιϊπιθ5 (ΠΟΥ Ὀδηὰ ὑποηιβοῖνοβ ὑοχο- 
(ον, δὰ (ἢ ἢ ποῖ ῬΌΓΡΟΒΟ 18 ἰο ΑοΒ ΤΟΥ͂ {Π6 
Οδυτοῖ. Βυῖ αοἀ Π88 γονογϑοὰ (86 τοϊδίϊοῃ οὗ 
ΔΙ γ8 τότο ἰἢλπη ΟὯ66. Ηδ 88 ργοβεγγθὰ Ηἰ8 
Ομπαυγοῦ, Ὀαὺ Ρὰΐ δον ϑαθπῖθβ ἰο Βῆϑιηθ. ΕὉΡ Βοὺ 
ΘηΏΘΙΪ68 ἃτο Ηἰβ ϑηῃθπὶῖθ8. Απὰ δνϑῃ ἰἤ αοἀ 
Β66 8 ἰο Ἰοοῖς οὰ ἴον ἃ ψν ἢῖϊθ, ἐο οὔβογγο (Π96 60ῃ- 
ἀποὺ οἵ πιο, Ηφ ἀο68 ποὶ Τοπιδίη δὴ 1ἅ16 δρθοίᾶ- 
ἴον ; Ὀμὺ 1 Πα Ἰεὶ5 Ιοο86 ἰΐ 9 βίοτιῃ δηὰ (μ9 ἢγϑ 
οὗ Ηἰ59 ψ γα, (ἢ Δτὸ 610 {116 ΒΟΥΟΥΥ δηὰ (6 
Ῥοόνον οἵ Ηἰ5 Ἰαὰἀριποηΐ. 

2, ἘΠ6 γϑοο]]δοίίοη οὔπ6 ὈΪνὶηο Ἰαὰ ρτιηοηῖ ἴῃ ἐδ 6 
δ βίοΥΥ οὗ [16 νου] 1β [9 6 πο 1658 ἐγοαυοηΐ δηὰ 
᾿ἴνοΥ ὑπδπ ἐμ8 τοι θι ὈγΆΠ66 οὗ ΗΠ 5 ἀοδ)ίη 8 οὗ 
ΤΠΟΓΟΥ͂. ΕοΥ ἴῃ Ὀοὶδ οἴ (Ἰο ἀοο9 οὐ πιδηϊοβὲ 
Ηὶβ ἱπδοιαραγδΌΪο τ᾽ 69, δηἃ τπηῖῖκο ἰδ οἶθαν ἰὸ 
89 υυῖιοῖθ νογὶὰ, ἐπδὲ σηθη Βᾶγθ Θαυ 8] γϑϑϑοι 0 
ἔδαν Ηἰβ ϑὴ9 δὰ ἰο σοηδάθ ἱπ 1ὁ. Εον ἐπὶδ 
ΒδπιῈ ζελουαΐ ΔΒ α ἰρηϊδολποθ πῃ (86 ἰβίουυ 
οὗ τοαδωρίϊοι, δπὰ 8 ῬΟΤΘΣ ἴῃ (86 ἰδίου οὗ 
116 νογὶὰ. 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

, Το ἀδδί μη οἴ θη δηᾶ {μ9 ρσροϑοβ οὗ ΟΘοά. 
--͵͵ἼἊἮἼζοἂν οηϑηΐθ5 τὸ Οοα᾽ 8 αἷ8ο, θη ψὸ ποοά 
ποὺ ΤΥ οἷν ΤΠΟΙ͂Ρ πυμ θοῦ, τα 655, ΟΥ̓ 
δίτϑηζίἢ.---Οοα ρτονθ8 ΗΪ πβοϊ το Ὀ6 αοἀ Δ]οπο, ὈΥ 
εἰον! γίης ΗἸ8 παηθ ἰπ ἐγ θη δηὰ 106.---αοα ν}]]} 
ποὺ ΠΊΘΥΘΙΥ ΟΥΘΡ ΤΟ Ηΐ8 οση Θη θη Ἶ65 8 ἃ [ἢ 086 
οὗ Ηἰ8 Ομυγοῖ ; Ηοσ νἱὶ 1 βυῦάπο ὑπ θηι 180: δηάᾶ 
80 δ δαυ868 ὑδεπὶ πού ΟὨΪΥ ἰο 766] Ηΐδ παΐχῆϊ, 
αὶ 4180 ἰο Κποῖν Ηἰβ ἤδῃιθ.---αοα ποί οηἹΥ γυ]θ8 
1:6 ψουν]ά, Ὀαῤ Ηθ ν}}} ὈΘ δοκηον)θοάροα 4}50 

ΟΑΙΥΙΝ: Οαοὐ᾽δ ρυηἰΒμιηθηῖ8 ἀο ποὺ Δ]ΤΑΥΒ οἷς- 
ἴοοὶ ἃ Οἰδηρο ἰπ τθὴ Τ[ῸΓ {86 Ὀοίίον, Ὀπὶ (ΠΟΥ ἀ0 
ἴῃ ὑμ9 οπὰ σοπιροὶ δὴ βοκηον]οἀσιηοηΐ οὗὨ Ηἰφ 
ΒΡΥΘΙΔΔΟΥ ἰο {πΠ6 σ᾽οΥιἔγιης οὗὨ {18 πατὰθ διμοηᾷ 
(089 το δΓ0 5 }Υ σοῦ ἀοτηοα. 
ΞΤΑΒΚΕ: 7 ἀοα Κοορ8 βιΐοποθ, ἀο ποῖ ἴδοὺ: 

δα Κοορ ογγίης ἰο Ηϊαι αὉ1}} ΗΘ σοα5868 ἴἰ0 Ὀδ Βὶ- 
16: ι.---ἰ[οὐ ἰγγϑηὶθ ΒΑᾺῚ Ὑδδὺ ὑπ ψ|}}, (Π6Υ ἀα 
πού ραΐϊῃ πρδὺ {μ0Ὺ πουϊὰ; ἰμὸ ΒοΟρθ οἵ ἰ}10 
τἱοικοὰ τησδὶ ῬΟΡΪΒΗ.--- Ομ ὈΪ ΠΑ 065 τ ἃϊσ ἢ δ ΓΘ 
ἴογλθά ψἱϊμουΐ αοα, γθα, αραϊηϑὲ αοα δηὰ Ηἱἰβ 
Οδυγτοῖ, σδημποί ἰΔ48ι.--- Με θ6γ8 οὗ αοα᾽ 5 Ομ υτοὺ 
δυο, ἔοι ἴ8 6 Ὀοχί πίῃς, ἰου ἀ ΘηδῃλἾ68 Ἔνθ ἰὼ 
ὑἱποὶν ὈϊΪοοά-ΓΤοἸαϊίοπδ, ΑΌοΪ ἱπ (δίῃ, [β886 ἴῃ [8}- 
1189], Φβοοῦ ἴῃ Εβδι.---" 15 Ὧν ὈοίίοΥ Τ(ὉΓ τθα ἴο 
06 Ὀχουραί ὈΥ αοὐ᾽Β Ὁ] βϑίπρβ ἴο ἃ ποιν)θάσα οὗ 
Ηΐπι, (8 ἰο Ὀθ ΟὨἿΪΥ σοι! ρ6 16 ἃ Ὀγ Η8 ρυπίδῃ- 
τηϑηὐ (0 ΘΟ 658 ὑπαὺ Οοα δἰοηθ ἰβ 6 [οτά. 

ΒΈΝΒΟΗΕΙ,: ϑιγοηρίι, οΘουπΠ586), Δηα ογαῖο. δΓΘ 
οὗ πο ναὶ]; ἤθη αοἀ Ὀορὶπβ ἰο βηλῖ16. ἐμ 6 ῃ 181} 
οἰιαγίὶοίβ, ἢΟΥ568, δηὰ τηθη.---ΑἈΝΌΤ: ἀαοα οἴϊοη 
ΘΟΠ668]8 ἔγΓοια ΟἿΣ δἰ χὰ (Π6 ἰοκοη8 οὗ ΗἾ5. Βεὶρ 
δηα σομη8οὶ, δῃὰ γοὶ 18 παοὶρίπρ ὙΟΠαΓΟΏΒΙΥ, 
βουσὶ Βϑούϑίγ, δῃὰ ργαβογνίης Ηἶβ οἸγὮ.-- 
Θοἀ αἷοπο ἰβ οδ]]οὰ ἱκοστὰ, δπὰ ἰμῈ Ηΐχιιοϑὺ ἴῃ 186 
ὈπίΎΘΓΒΟ, ἰὑ ἰ8 φορά 0 ΤΟΥ ὑροη Ηΐπιὶ δίομθ, δηὰ 
10 15 τοῦ (μ8ὺ νγὸ βῃῃοι]ὰ ἴ6 87, δῃὰ βίδπὰ 'ἢ α''γο, 
δηα Βα λ]9 οατβοῖνοδβ Ὀοΐογο Ηΐω, δηὰ ἐπὶ τὸ 
6811 ὑρου Ηΐ, ΒοποΣ Ηΐπι, ἰόν Ηΐπὶ, δπα Ῥταὶβθ 
Ηϊπ).---ΕΒΊΒ0Η: Τ09 1688 80 νογὶ ἃ Κποῖνϑ [8 66, 
ἀμ 6 ὈοιίοΥ 18 1 0 (66, πὰ {18 αἷοπθ 15 βυβῇ- 
οἰθηΐ ἴὸσ ἰ66: Θοα Κηονβ ΗἰΐδΒ ον.---:Ηϊἀ 6, 
γοῦ ποὺ ]Ἰοϑὲ, 15 ηΠ6 δηιθίθαι οὗ {π6 Ο γι ϑ 1 8. -- 
ΒοοΒ: [ ἰδ ἰμἀ ρα ἃ ργοδί δἀνδπίαρο, τ βδὴ [ἢ 8 
ΘΠΘμλ68 Οὗ ἃ παίϊοη οὐ οὗ δὴ ἰδαϊνι 8] ἀγα δ͵8ο 
ΘηΘηΐο8 οὗ Θοἀ, ῥγονϊἀοὰ 4180 ἐμπαὺ (6 Ῥσγοίοχι 
ΟΥ̓ ὈΓΪΏΔΡΥ 681180 οὗἉ [116 1 ΠΊΓΥ ἀοε8 ποί 16 νυ τι ἢ 
ΟΌΓΒΘΙΥ68.- -Τπουῦσκ: 5γ861] 88 ἃ αοὰ ὑ“ἴο 
8 Βροόίϑῃ ἰο, Ηἰβ Ῥθορῖθ, ποὺ ΟἿΪΥ ἴῃ σογὰβ, Ὀὺς 
880 ἰῃ ἀθ6ἀ5.---ΟΥΝΤΗΕΒ: ΤῊΥ ᾿ἱπιρδίΐοῃ σα τηῖβέ 
ποὶ ῥτοσθοά ἔγομι ἈῸΠ|1} 5685 ἰο ὈΘΔΥ 6 ΟΥΟΒΒ 
ΔΩΥ͂ Γαγί μον, Ὀὰὺ ἔγομλ (ὮΥ σὰ] ἰὁὸ ῥγοῦθ ἰο (8 γ 
ΘηΘΙἾΪ68 (6 Υ̓ΔΏΪΥ οὗἨ ὑπο], διίθπηρίβ.0. δε 
νουϊά ἀἰοΒίΓΟΥ ὑπ σμἰϊάτοη οὗἨἩ οὐ ἴτγοταα 19 
ΘΑΡίἢι.---ὈΙΕΡΒΙΟΘΗ: 6, (6 ἔθοΌ]6 δὲ ογθαῖο γος, 
ἐπα ρ ἢ νὸ ἤᾶγο αοα νῖϊ ὰ8, δὰ {π8 πὶ σι ιὶ- 
οδὺ 80 ἀδβῃϑὰ ἰο ἰὴ6 φγουηα, 1 ΠΟΥ͂ αντο ἀοὰ 
πιἰζκϊηδῦ (ἢ 61. ---Ἶ ὁ δγῸ 80 νὴ] Βῃ1ο] ἀοἀ δηὰ οατοὰ 
ἴον ἰη αοὐ, μδὶ να σδὰ νυῖϑι οὐ [ὉΓ οὖν ὈΪΐ- 
ἰογοϑὺ [068 ἐμ ἰχῃοβὶ ρσοοᾶ δἰ ]αβϑί, (89 πονυ- 
Ἰεάχο οὗ αοὐ Ηἰπιβ6][.----Ἄ ΒΕ : Ηδ ποβθ υἱίαδὶ 
Ὀγοδί ἰΒ αοα᾽ 8 νογὰ δῃὰ τνᾶγϑ διὰ ποσὶςϑ, οἵ- 
ἔοτϑ δ͵8 ῬΥΔΥΘΓΒ 8150 ἔγοι οἱ οὗ (8 δ ΡΟ Γα. 
Απὰ Οοὰἂ ἰβ Ἔγοσς {19 886, 88 Ηρ νὰβ8 οὗ οἷα, 
ἀϊβροβϑά, υ5πὲ 885 Ηθ μΒεά δυοῦ Ὀδο, ἰονψασὰβ Πΐδ 
{το 5 δηᾶ ἰοναγὰβ ΗΒ ἔοα8. 

ΒΑΒΝΕΒ:  Βαὺ 10 18 γρμι ἴοΥ στάθη ἰο σέέδσεερέ 
ἴθ 18 Τί κα ον {Πθῖὰ ἴ0 ὈΓΔΥῪ ἴου ; τμδὶ ἰὸὲ του]ὰ 
Ὀο σἰχθὺ ἴον ἐμ θη ἰο ὅο 1 {πΠ6 } Βεαὰ (9 ρονγοσ, ἱὶ 
8 τὶ σὺ 10 δὶς αοά ἰο δοοοιρ  δῃ; πῆδὲ 8 Ζὼ Ὁ 
ἔγοτα ταδὶ ρΌΥ ἴα (6 δοῦ δηὰ ἴῃ πὸ ἀθδί σι, σαν 
Ὀδ ΔΓ ἔγοτη ταδὶ Ϊ Υ ἴῃ ἐμ9 ἀοβῖσο δὰ ἴῃ ἐδ 
ῬΓΔΥΟΡ; δηα ἢ τῶϑθῃ οδϑῇ ΟΔΕΙΥ͂ ἩΪΠ( (τὰ ἐδ 6 
Ἰάφρα ἐμαὺ δῦ (ΠΟΥ 8.6 ϑηἀθαυογίπς ἴο ἐο 18 
τὶ εί, (ΠῸν Μ|}}} ΠαΎΘ ὙΘ ΣῪ 1{{||0 ἀἰ συν ἔπ σὸ- 
ξιτὰ ἰο (6 80-68]}|60ὰ ἐπιργεοαίογψ ιαΐῖνπδ.---. 

ΦΒγουρδουί 118 θουπὰϑ 885 (89 βαρσχθιηθ Μα)οϑίν. [ Ε. Μ.1 
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ῬΗ͂ΑΙΜΧΧΧΤΙ͂Υ. 

Τὸ {δὲ εὐίεῦ Μωδιοίαπ ὡρο Ομ, Α Ῥεαῖΐπι 07 λ6 δοη2 ο7) Κοταλ. 

2 ον δῖ] αγὸ [ΠΥ ἐἈὈΘΥΏΔΟ]68, 
Ο μονὴ οὗ Βοείβ! 

ὃ ΝΥ βοὺ] Ἰοηρϑίῃ, γϑϑ, ὄύϑη [δἰ ηίθυι [ὉΓ (ἢ6 σουγίϑ οὔἴμ6 Ι0ΒΡ : 
ΜΥ Βοδγί δῃηὰ ΠΥ ἢ 9 ἢ οὐ ουὖ [Ὸγ {86 Πἰνηρ; αοά. 

4 Ὑ68, [ῃ6 ΒΡΑΥΤΟῪ δ. ἰουηα 8 ὨοιΙ86, 
Απαὰ {86 ΒΝ 8Ι]ΟΥ 8 ποϑὲ [ὉΓ ὨΘυΒο ἢ, Μ ΠΘΓΘ Β8.6 ΠΙΔῪ ᾿ΔΥ̓ ΔΘΓ γουην, 
νεπ [Ἀϊπ6 αἰίαγβ, Ο Τ.0ῈΡ οὗ Βοβίϑ, 
Μγ Κίῃηρ, δῃὰ παν αοά. 

ὅ ΒΙεβθ6α αγὰ {6 Υ̓́ ὑπαὶ αἀὐ76}} ἴῃ (ΠΥ ΒΟῦΒΘΟ: 
ΤΒΘΥ {111 θ6 80}}} ρσδἰβίπρ' {8|66. 188. 

6 ΒΙοαβρα ἐδ (86 πιϑη ὙΟΒ6 βίσεηρί (8 ἴῃ (Π66 : 
ἴῃ στ οβ οϑρ αγὸ ἴΠ6 Ψ8Υ8 οὗ ἐξόηι. 

7 Ῥξλο ραββίηρ ὑμσουρὰ [86 ν8]16Υ οὗ Βδοδ 
Μκο ἃ ν6]}; 
ΤῊ γαίῃ 4]50 Β]] ἢ {Π6 ῬοοΪ8. 

8 ΤΟΥ͂ ρὸ ἴσοι βίγθησί ἰο βίσθηρίῃ, 
Εὐονῳ ὁπ οΓ ἐδδην ἴῃ Ζίοη ἀρρθαγοίῃ δοΐοσο αοά, 

9 Ο 10Ὲ}0Ρ Οοα οὗ Πποϑίϑ, ΠΘΒΓ ΤΑΥ͂ ὈΓΔΥΘΙ: 
αἴἶνο οἂγ, Ο αοὰ οἵ ὅδοοῦ. ἔβα δῇ. 

10 ΒΒ ο]4, Ο αοἀ ουΐ 5}}161ὰ, 
Απα Ιοοἷκ ὕὑροη [π6 ἔδοο οὗ [1π6 δΔηοϊηίοα, 

11 ΕῸΓ 8 ἀδύ ἴῃ {ΠΥ οουγίβ 8 θοίίον ἔῃ 8 ἃ ὑπουβαπά. 
Ι μεή σϑίμον 6 8 ἀοογκθδθροῦ ἴῃ {μ6 Βουβα οὗ τὴν Οοά, 
Τηδη ἰο ἀν6}} ἴῃ [16 ἰθη(β οὗ ψ]ΟἸ ΚΘ ΠΏ 688, 

12 Εοὸν 6 ΠΟΚΡ σά “8 ἃ βὰ}) απ βῃ16]4: 
Τη6 ΠΟΒῸ Μ01} ρῖνο ρσσϑύθ δπα ρου : 
Νο 

18 Ο ΠῸΒΡ οὗ Ποϑία, 
ΒιΙεβθοᾶ ἐ8. [6 τλδὴ ἰδαΐ ἰγυβίοί ἴῃ (166. 

ἘΧΈΕΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΈΝΤΥΒ ΑΝῸ ΟὈΧΡΟΒΙΤΊΟΝ.--Ο ἰῃ6 ΒΌΡΟΡ- 
βου ρου δοο [πἰτοὰ. ἢ 2 αηὰ ἃὶ 12, Νο. 7. Τὸ 
ἰθτοα 5 γΓΟΡ 68 8.6 οορηθροίοθα ἰπ βιιδὶὶ ἃ ΒΟΥ 
ἰδδί (6 ἢτϑί βοηίθποθ οὗ δϑδοὴδ ἰβδῖζοθ ὉΡ {δ 0 
ἱβοῦρδί, (που ἢ ποὺ [86 ψοτγά8, οὔ ἐμ αϑὲ 86}- 
ἴοποο οὔ πὸ ργδσοάϊηρ ὁπ0, δηἃ ἀονοῖορβ ἰΐ. Α 
βοϊδιωη ἰοπ6 οἵ ᾿οΥ 7] οουταρο, (ἢ 9 ὕγαϊ! οὗἩὨ ΑΙ ΤΕ, 
δη οἵ ῥταΐβο θονίηρ ἔγοπι {86 ἀβϑυγϑσο ΟΥ̓ 54]- 
γδιίίοη, ρογνυδθϑ ἐδ6 ψ θο]6. Το Πουδο οὗἩ αοἀ 
δηἀ ἰο80 πιδο ἀννγ6}} {που οἷῃ δυὸ ἢγϑί {π6 οὐϊοοί 
οἵ Ῥγαΐβο. [Ἃὦ 18 ἐβοη Ὀοδίονγθα τρορ ὑμ089 Ὀθ0- 
Ἰίονοτ ἰπ αοὰ τψῆο, υπᾶονΡ Ηἰβ Ὀϊοδββίης 88 ἰδ9 
θοἀ οἵ (6 οονοηδαϊ, ρουίογπη ἰμοὶσ ρἱἰσεϊιηαοϑ 
ἴο Ζίοη νῆθγο ὑπ 07 σλη δὰ Ηΐπι. [},͵248|1}7, αοἄ | Ζίοῃ. 

Βοοά ἐλίπρ “1}} 6 ψι 8014 ἔγομα ἰΒθῖι ὑπαὶ Μ͵8}}Κ ἀρτίρ Ἀγ. 

ἴῃς γϑιι δυο ὉΥ πιοϑί οὔ ἐπ 9 γϑοϑηΐ δοτητηθηίβίοσϑ. 
ον (6 βυρρ ἰδπὶ ΚυονΒ δηὰ Ἰονϑβ ἰῃ6 ἤοιδο οὗ 
αοά, Ἰοῃ 8 δον ἰὶ δῃὰ ἰΐ8 ψΟΥΒΪΡ, ργαἶβοβ (10 
ΒΆΡΡΙΠ6ΒΒ οὗ [ἢ 0589 ὙΠῸ ἄν 6}} ἰῃ ἱ{, πὰ οὗ {ἢ ο89 
80 Ὑγ8}1 {8} Π6 Γ᾿, ούϑη ἰΒουρὶ ἐγοῦ σιν 1116 τυ 1] ὰ- 
ΟΡΏ6Β8Β, ἴῸ ΟΥ̓ΔΟΡ ἰο ΔΡΡΘΑΡ Ὀοίογο αοὰ. 1)065 
ἰ818 ἱπάϊσαίο {παι [80 ῬΒ4] "δὲ 8 Ῥ υβοῃ ΠΪν ποῖ 
ἴῃ 8 Ῥοϑι(οη ἴο 8818 Ὑ 8'8 Ἰοηρίης ἴον ἴὴῈ 6 88πο- 
ἰπατΥ Το ἰοχί ρἶνοβ πὸ ἱπιϊπιαιΐου οὗ ἱὲ  δπὰ 
ἰοδϑβὶ οἵ 81} 158 δηγι πίῃς δἰπίοα δὲ ψῃϊσὰ του] 9 
1Π|Κοὶγ ο ργούθηῦ δίῃ. Νοὶ ἃ ΒΥ}180]6 σίνϑβ ἢ)6 
ἰηαϊοαιοη οὗ Β᾽ος Π688, ΟΥ ἢτπη ρΥΙΒΟη πη Θηϊΐ, οΥ θ᾽ κμὶ 
ὈΘΙΟΡΘ Θπθπηΐοθ. ΟΥ οχὶίθ. ΝΟΥ ἀ068 ΥΟΓ. 11] ΒῺΥ 
(πὶ 86 ν͵ὰ8 Τογοϊ]γ ἀοίκὶμοὰ ἴῃ ἰἢ6 ἰαπῖθ οἵ 
νι οοάπο88. Νοὶ ϑυϑη 18 ΔΥ ζγοιπα αΠοταἀ θα ΤΟΥ 
86 ἰπέίοσοποο ἰδαί ἢ6 ΨᾺ8 ἐοσαξίγ ΔΌΒοης ἴίτοιη 

Εο τ᾿ 9 Βοσουιὶ ΒίΤΟρΡ 6 (866 1186 οσχροιὶ- 
ΗΪπεβεΓ δηὰ (Π 089 ἢ ὑσαβὲ ἰῃ Ηἰπὶ τὸ ργαϊβοὰ. ᾿ ἰΐοπ Ὀθῖον). ἀθ658 ποῖ ἀθβοῦα αὶ [δβίϊνα]- ΟΌΤ ΠΟΥ͂ 

[πίρροθποοθ δαῦθ ὈΘΘΠῚ [Ἀ]50ῚΥ ἄγανπ ἔΓΟΥλ 
ὅλο ἐδεϊίης οἴ {1116 τιθ] δποΒ ΟἿΥ, πὰ ρίουδβ Ἰοπα- 

ΟΥ 8 Ὀἱργίπιαρο ἰο Ζίοη, ὈΥ ψ ἰοῦ ἃ Ἰοησίπς 
ταϊχῦ μανο Ὀθθη δ θη οὐ βισθηχι οηϑὰ, ἰὼ 
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ἰαῖκο ρατὶ ἴῃ ἰὺ 4180; Ὁαὺὺ 1ξ ΘιαρΊΟΥΒ ΟΧρυθβϑίοῃΒ 
Ῥογγονοὰ ἔγοιαῃ ὑδθ ζεδίι 98 οὐὗἨ Β.0}} ᾿Ο ΓΏΘΥΒ, 
ψαἰ]6 ἀοβογί δίηρ ἃ ἀϊδογθηΐ σοϊαϊϊοη. Απηά ψμδὶ 
Τγ8 (69 (ἷ5 αϑᾶμο 80 6} {819 ΤΔ0Υ9 Βὶ χη βοδηΐ 18 
ἀιὸ ἔδοὶ ἰμδαὺ ἃ ρβαγα])οὶ ἰπϑίαδμοθ 8 ἰ0 ὈΘ Γο- 
Ιλλυκοά ἰὼ (86 βγδὺ βίγοριιθ ψογΟ αἰσοίζίη ἴῃ 
αοὐ 8 Βουβθ 8 βροΐίκοπ οὗ, ψν 1190 σοίπσ ἰο αἀοα 18 
ΠΟΥ͂ Ρἰδοοὰ Ὀοβϑίἀθ ἰΐ ἴῃ οτάϑγ ἰο οσομιρὶοίθ ἐμ 
Ρἱοίατο. Το οοηδάδῃοο οχἰἰ Ὀϊ6ἀ ἱπ (89 ῬΓΔΥ͂ΟΥ 
τοοογάἀρά ἴῃ (Π6 ἰδῖγιὰ Βίγορῃθ αρῦθοβθ 8180 Ὑ1 0} 
(15 βιιρροβὶ(ίοα. 0 ποοά ποὺ ὑβογυθίουθ Ῥγθ885 
ἱηῖο (80 δγχαυπιϑαὶ μ6 ροϊηίβ οὗ δρυθοιηθηΐ 10} 
Ῥ88. χἱὶ τὶ. δὰ χὶϊ. ἴῃ ογάον ἰο ἀϊβοοῦος ΘΓ 
δῴξαίΐη Πανὶ 8 βι(υδϊΐοη οὗἁὨ Βίρῃι Ὀθΐοτο ΑὈβδ]οιι, 
ν Ὠἰοῖ ἰ5 Δοκπονϊοαροά ἴο Ὀ6 γτοργοβοηϊθα ἰμ6γθ. 
Ιῃ ἐμ 18 νἱονν οὐ {π6 χσοϊδίΐοῃ οὗ ὑπὸ Ῥβδὶτηϑ (16 
ΘυΐΠΟΥ μ659 Ὀθ6η ἰἀοηι864 τι αν δἰ πι86] 
(ΟἸαι85, ϑιῖου, δϑπὰ πιοϑὺ οὗ ἰμ9 οἱάθν οοπιπιθηίδ- 
[018), οὐ τὶ! οὔθ οὗἩ ἰμ9 ον 68] δἰ σοΥΒ οὗ {μ 6 
Τδταῖγ οὐ Κογαμ, οἰὐμον βροδκίηρς 88 ἴγοιιῃ (89 
800] οὗ θανϊὰ ( οϑϑηγαῦ!]ον, Ἡθηρπί.) οὐ ργαγίης 
ἴον εἶπ 88 {0 δποϊπίοϑα, δηὰ Ἴχρϑοιϊϊῃρ δἷ8 ονσῃ 
γτοίαγη οπὶθ τ ἴμ6 κἰῃ ρ᾽8 γοϑίογαιίοη ()6- 
111256}). 9 δᾶπ ΟὨΪΥ 58Υ δαὶ Π6 ““ ὑθηῖθ ᾽ ἴῃ 
γογ. 11 ὁ, ἃ5 σοῃηϊγαδιοα πῖῖὰ ἰ6 Που8ο οὗ αοά, 
ἄἀο ποὶ ῥγοῦϑθ μ)ὸ ἰαίίοσς ἰο βᾶνθ Ὀδθῃ ἐπ δίοπέ 
Τοπιρῖς, Θβρϑοΐδ}Υ 88 {86 ΘΧρυ ββϑί οΌ8 804 ἰῃ ἐμ 
ἄτϑι βίσοριϑ (869 ἰμ9 δχροβίιΐοη Ὀ610.57) ἀο ποῖ 
ὨΘΟΘΒΘΆΓΙΥ ἰοΔὰ ἰὁ ΔΩΥ Βυσὰ σοποϊαϑίοη. ΝΟΣ 
ἀο ὑπο Ρογιὶὶ 8 ἰο δβϑυσθ ἰδθ ρογοα ἴῃ ἢ)4- 
Υἱ 8 ἰἴο ψθη δ Βοὰ Ὀοίονο ὅδιυϊ, ἃ8 [86 Τη6}- 
ἐΐοα οὗἨ “ ΖΙίοιυ,᾽ τοῦ. 8, σδῃηῃηοῦ ΡοΟΒΒΙ ΌΪΥ Ὀθ δο- 
οοπαίοι ἔῸΓ οἢ (86 βυρροϑίιϊομ ἰμαὺ 9 ῬΒ4]πὶ 
ψ85 σοπηϊ (6 (0 ψΓϊιηρ δὲ ἃ ἰδίου ἀδίθ (0 4]- 
γἱη). Ηιυρίοϊά τηδιηἰαῖπ9 ἐμαὶ ἰογτῦϑ Β00}} 85: 
ἀνθ} 53, σουγίθ, αἸΐατβ, ἐγ 8014, ἰ {86 ΒουΒ6 
οὗ αοά, δηὰ {|| Ἰοῃφίης οχργοββϑὰ ἰῃ σοῃηθοίϊοῃ 
ΜᾺ ὑΠθ1, ῬΓΘΒΌΡΡΟΘΘ 8 ἰοηρκ-οχί βίης Το πιρ]6- 
ὙΓΟΥΒΕΪΡ, δἰγθδὰν ἀθορῚῪ βοαϊθαὰ ἴῃ ἐμ ζθο]ϊηρ3, 
δὰ οηἰονγίης ἰαῖο 86 σοτμτηοι ἰδησυδρο οὗὨ (δθ 
Ῥθοῦὶο. Βυι 18 σαπαοὶ Ὀ6 σοποθάθά ππη}9688 τῦ9 
ΑΘΩΥ͂ δὖ {πὸ βδθ {ἰπι9 (86 δη(ϊαυὶϊ οὗὨ ἰμ6 Μο- 
βοὶο τυυὶτἰηρθ ρου (μ9 8Β0]6 οὶ οὗὁἩ δυο ὙΟΥΒΕΪΡ. 
Εοτ (6 8δῆιο ΓΘ ΒΟ. 8 [6 ΟΧΡΓΟΒΒ10Ὴ8 ι.506 ἢ ΓΘ6- 
ἔογϑῃσο ἰο (16 ἔοϑιϊγ 41 ἰουγπουβ ἰο ἰδ Τ᾽ ΘΏΆρ]6, 
γον δῸ Ἰἰραξ ἀροὰ ἰμ6 ααρδιΐοη, Ἰοδνίης οὐοἱ 
οὗ οοηβίἀογαίίου ἐδ9 ἔασι ἐμαὶ {πο γθ 18. Ὧ0 Οἷδαν 
᾿υοσαιϊοι (μαῇ (86 Ῥπβα]η 18. ἃ οἰ] ρτίὶτα ϑοὴρς (Η 6 Γ- 
ἄον. Μυπίῃ ρ.ι6), οὐ ἐμαὶ υοσβ. 2-ὃ τὸ ἃ ᾿γταῃ 
Βαης ὉΥ Ρἰϊχεία8 νπ0 δα αγγίγοα δὐὺ {δ:0 8δ8πο- 
ἰὐλῦῦ, δηὰ σϑῦϑ. θ6-8 (86 ΤΟΡΪΥ οὗ μο8θ Ὑ80 
ἀν οἷὶ ἴα ἰὺ (ΟἸσμα..50η). Αμαΐη, ἰὑ 18 ποί ᾿πιὶ- 
τηδίθα ὑμαῦ ἰδ 6 Τ᾽ πιρὶ9 Μ͵δ8 ἴῃ γαΐη8, ἴῃ πο ἢ (89 
Ὀἰγὰβπβ Ὀπὶ10 ὑποῖὶγσ ποδὶ, ὈὰῦΓ 6 Ὠουδο οὗ αοα ἰ8 
ΒΡΟΪΚ ἢ οἴ δα Ὀοὶπρ γοβογίθα ἰο ἴῸγ γϑ]ἱ σίου ῸΣ- 
δεὶρ. Ἧ᾽ο τὸ (μβογοίογο ξογ άϑθῃ (0 δ88ιπὶ0 [ῃ 9 
Ῥογίοά οὔ (9 οσχὶϊο ([8ιδκὶ, ΚΙ πιο 89 δὴ δ᾽ ἰθγπδ-. 
εἶν6). Το ροτὶοὰ 0] ον (9 δοηδοογαίϊου, 168 
Β. Ο.Ἁ,Ἰνουϊὰ ὍΘ παισὶ τογο δ 80]9 (πῃ {18 
([Π2|.}. 6 1ὸ τγθῦθ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ [ῸΓ 18 ἰο 566}. (89 
οοιῃροβί(ἱοη αὖ 80 1δΔἰθ ἃ ἀδίθ. Τὴ ““ δηοϊηίθα ᾽᾿ 
ἴῃ γνογ, 11 που]ὰ ἐμθ. παι ΓΑΙ ποὺ 6 {π6 κίης 
Ὀαὺ {19 ον Βῃ ρθΟρ]9θ. Βιιΐὺ ὁ 8 8 0 Γ0 88861- 
ἰΐοη, ἀοβιϊιαίθ οὗ ῥτοοῦ, ἐμαὶ νγ6 ὅτὸ ἴἰο αἰίδοι (18 
τηοδηϊηῃς 0 ἰδ0 Β4π|6 ἰθγ ἴῃ ΡΒ. Ἰχχχίσχ. 389, 
ΗδΔΌ. 11 13: δηὰ ΡΒ, χχυϊϊἱ. 8. ΝΟΌΣ ἰβ8 ἃ Ἰδἰθ 
ἀδίο οὗ δσοτηροϑί(ΐοα ἰο Ὀ6 ἀγραθα ἔγοιυ ἰπ0 Ταοὶ 
ἐπι ΟὨἿΥ ΠοΡο δηὰ ἴῃ ϑίγδοι χὶὶἱ, 16 18 αοα οΔ]16ἀ 
ο ὅπη, ἀπά αἱ {πὸ βαπια ἐπι ἀοδί χδίθα ΌΥ ἴδ6 
[ΘΓ πὶ ἀδποίΐης; ἃ τουηὰ πὰ αἸἰιιοτίπᾳ Β. 1614, 

γονβ. 1-δ. ΕοΟὟ διλίδ Ὁ]6, εἴο.--- 16 ΗΠ οὉ. νοτὰ 
ἱποϊαο98 {16 ὑνχό πιθδηΐϊῃ 8 : θο]ογθᾶ, δπὰ: ΨΟΣ ΠΥ 
οὔ ἰογθ. ἼμῈ 180 οὗ (16 Ρὶυγα}: ἰΔΌΘΓΠΔΟΪΙΟΚ, 
ΡΟΡΒΔΡ8 [88 ΔΙ'πδΐου (ὁ (9 πυϊμογουβ αἀιγὶβ᾽ 0η 5 
οὗ αοα᾽Β Βου86. Ὑοἱ ἔμ686 αἀἰνιβίουβ (ἢ ΘΟ γ 65 
8.6 Ὡοὺ τηθϑηΐ, ἴον ἀοὐ ἀπγοὶῖ ἰπ ἐβο Ηογ οὗ Ηο- 
1198 8ΔΪοῃθ. Νοῦν ἴθ ἱΐϊ το ὃὉ0 ὀχρ]δϊ θα 88 8 ροοιΪ- 
οὶ] (Ηπρῖ6]4) ῥυτὰ] (88. χἹ!. ὃ: χῖνΐ. ὅ; 
ΟΧΧχΙΐ, ὅ, 8; δορ. ᾿ἰχνὶϊϊ. 86). [ἐ ἰ8 ἀϊτοσιοὰ 
δραϑίηδὺ (86 Βοηϑιοι8 οοηοορίΐοη οὗ αοἀ᾽ 5 Ἰοοαὶ 
τοβίάθησο, δπὰ γοὶ ἀο68 ποῦ Θη τοῖν δὐδπάοη ἱΐξ, 
80 ὑπαὶ τγὙο 8Γ6 ποί δ 1 894 ἰῃ υπαοτϑιδηάϊης {89 
0160 Βίγορῃθ ἰο σοϊδίθ ἰο δρέγιέμαὶ τοβί ἄθῃοθ, 
Βαηροῦ, δηὰ ἰἐδμὶγεί (Ηδηκδίθηθονα). Βυὲ 189 
τηθηςΐοῦ οὗ {Π6 σουγί δα αἰέαγα 88 (19 ρἷαοο ζ0Γ 
ν᾿ ἰδ (9 ροοὺ Ἰοημχοά, ἱπ νι ΐο! Βοὸ σουϊὰ ἀνγοὶ] 
δηά δηά 85 ΠΒοπ!θ 88 ἰῃ6 Ὀϊνὰ ἴῃ 18 ποβί, Θομ δ στοβ 
ἴμ9 δῦϑϑῃησο οὗὁὨ ἰΐθ πδίυγα ἰϑιϊσ δηὰ δϑηβιιοῦϑ 
1Ἰάθ8, τ 116 δ 4180 οχ αἱ δἱι8 (6 τῇογο δοβιγιοιοὰ 
σοποοθρίΐοῃ οὗ Θοα ἀνθ! ηρ-Ρίασοβ, ἴῃ ἀϊϑίϊηο- 
(ἴοι ἤγοῃ {10 ρίδοθθ ὙΠ6ΓΟ (86 ῬΘορὶο δηὰ ργὶϑϑδίβ 
858: ]οα [ὉΣ (Π6 ΡΘΓΙΌΓΙΊΔ8ΟΟ ΟΥ̓ ᾿Π οἷν γο  σὶ οΌκ 
τἰϊοβ: δπὰ ὑμὲὶθ ἀἰδβιϊηοιΐοη νγ88 δυρχοβίϑα Ὁ ἐμ 
ΘοηδοϊουβΏ688 Οὗ ἰμ6 ρΡὶα668 οΥ̓͂ ΤΟΥΒΗΪΡ Βαγίης 
ὨΘΟΟδΒΑΥΪΥ 8. ἰοοδὶ μδοϊ αἰοη. Βοίι οτἄοτε οὗ 
89 σοῃρτορδίϊοηυ δὰ (πον ϑορᾶγαίθ οουτγίβ, 88 
γ70}1 85 {8601} 658 Ὁ} 18:6 ἃ ΡἷΔ608 δηὰ σογοιηοηΐθδ 
ἰῺ Βδου 06 δη ΓΔΥΘΟΥ; ΠΟΩΘ οὗἩὨ ἐμ θπι, ΒΟΥΤΟΥ͂ΘΣ, 
αἀιοοῖξ ἴῃ (680 Ρ͵αθθβ. Ὑοὶ ἰΐ 18 ποί ἰο 6 ἱπογστοα 
ἔγοπι τοῦ. ὃ ἐμαὶ ἰμι6 ροοί νῦᾶ8 8 ἰδυιδη (Εν δ], 
ΟἸββδυβθη). ΝῸΡ ἀο γτοῦβ. 4 δηὰ ὅ χγοΐίος ἴο 
Ῥγὶθϑιβ δὰ 1ουἰΐ68, το ψ 1} ὑμῖν δα] ᾿ἰτοὰ 
ὃν ἴ6 8Δ|.8ν. ΝῸΡ δὺο ἰὴθ χτοϑί ἀϑθηίβ οὗ (οὐ β 
Ββουβο 86 ἱπηδοϊΔηὶθ οΥ͂ Φϑγβα]θη, οΓ ἴ8οϑ9 
ὑχο ᾿ἰνθὰ γουπὰ δυοαϊ ἰμ6 Τθηρ]6 (ΟἸδδι56}) 
8δη4 ΟΘΡΙΔΙΏΪΥ ποὺ ἐμ δοπϑίϑθηϊ ΤΟΒογίουθ ἴο ἐπ 
Τοπρὶ9 (06 ἤοἰ(ο, ϑι16γ). Βαϊ τμ9 πογὰβ δοῦ- 
ἰδἰπ (μ9 ΟΙά Τοβίαμηοηὶ ἰά6α (6Γ. χα. 6) δοσγγϑβϑ- 
Ῥοπάϊης ἰο ἐδμαΐ πα ἰο Ν ιν Τ᾽ οδίδιηθηί : ΤἸΘ ὈΘΓ8 
οὗ αοιὐ 5 Βου89 (Ερὶι. 1ἰ. 19). Τὴ ἰάθβ, γοβδίβ 
ὉΡΟῚ (810 σοποθρίϊου οὗὨ Α]ϊα] τοδί οπϑμΐρ, δὰ ἰ8 
Βοτο ἱπιαροὰ ΓΟγᾺΒ ἴῃ ὑμ9 δι θΐθηι οὗ Ὀτοοάϊης 
Ὀϊγάβ, Ταΐθ ὕραχο πού ΟΠ]Υ ΒοΡν 68 {18 ῬΆΓΡοθβο, 
αὶ 4180 Ἰοδάβ {8 τᾶν ἰο (Π6 ἐέέεγαΐ ρῬτοϑϑηίδίϊοι 
οὔ ἰδ ἰάθδ ἴῃ (8) ἔο]]οσίηρ τοσθο. Τὴ ὕοσγια οὔ 
80 δθῃύΐθῃοθ ἀ068 ποί ΒΟΥ 8 ᾿ἰΐθγδὶ σουιρατγίϑου 
οὗ πὸ’ ποϑίϑ, σΐϊσὰ σοπίδϊη ουϑὰ ἐμθ βι}Α}]οβὲ 
Ὀἰγαϑ ἰο ὃο6 ἔουπὰ ΒΥ ΟΓΟ, (0 [110 Αἰίλγβ, πιϊοὶ 
ΔΘ [80 Βοπλ68 ΟΥ 86 ρμίουϑ, δηὰ οὗ πιϊοὰ ἐδ 6 
Ῥβα]ιῖϑὺ γγ88, ἴον ἐδ ἰἰπι6, ἀθρεὶνϑά, διὰ αὖον 
τ ΒΙΟἢ δ9 Ἰοησοᾶ. [{ ΟὨΪΥΚ δον ἐμαὶ ἰΐ ἴ8 ἴο Ὀ6 
ππαογβίοοα ἱπ οη6 οἵ {86 ἔοἸ]οτίης; γᾶγ8: Εἰ μον 
(86 Ῥοθὺ θὰ δὰ ὩῴΟΩΥ οὗ μαβεϊοπαίθ Ἰοησίης 
Ὀγοδῖκβ οδ᾽ ἐμ βοηίθησο υὶνῃ (86 εἰχῃ: δ] 3 
(ιἰπθ δἰίαγϑ' (Οδινίη, Μυπίηρῃο, δι100), ΟΣ νγθ 
Ἰηυδὺ ΒΙΡΡΙΥ δηὰ ρῥγοῦχ ἰ9 πογὰβ: 80 1 παν 
ουηὰ (Μοηο΄βθομη, ἜΠΡΡΕῚ: οὔ: βδουϊὰ [ ποὲ 
βυὰ (Βυάΐηρον, ΟἸογίουβ, ὁ. Η. ΜΊομ οι β, θεῖ μο, 
Βοβϑππι 160). Βαϊ (16 ραββαβο 18 μοὶ τη ΟΓΟΙΥ͂ ἃ, 
ἤσωγαίΐοα οπο, ἱῃ τ ΐσι {π6 ρορί ὈΥ ἃ Ὀο]ὰ πηϑίδ- 
ῬΒΟΡ ΓΟΡΓ ΒΒ Εἰ τηΒΟ 1 48 [ἢ 6 ΒΡΑΥΓΟΥ͂ δῃα βυγ]- 
ἸΟῪ τ2ἢο Τουπὰ ἱμοῖν ποαὶ, ἐμαὶ 18, 8 βθοιγο ΡΙδοο 
οὗ τοΐαρο, δπὰ δὰ πππιο]οβίοα, ῥτγοιθοιβα, ρθδοο- 
[ἃ] Βοπαθ τὶ ΐπ (89 ῥτϑοϊποίβ οὗ ὑπ βδποίσ νυ 
(ἀεοἷον, ὕδηθηια, Βατὶς, ΟἸδυιβα., Ἠρθηροί., 8} 61.). 
ΤῊΘ δϑῃΐθησο ἀο0905 οἱ Ὀορίη τ] : ἔον (μὰ 6Σ), 
Ὀαὶ τνὶϊΒ - 4180; δηὰ 19 ραγίΐο1]9 ἰβ ποῖ υηἰϊϊοα 
ἰο {16 γοτ (Ηϑηχϑβι.) ναὶ ἴο (ἢ πϑῦνθ οὔ τπὸ δὲσά, 
ἴῃ ἃ οἴδιβο νυ 16 ἢ ὉΥ (9 υ8ὸ οὗ {μ ρογίδοι ἐδ 59 
1068 ἰ0 ἃ ἀδίοτιλϊηδὶθ ΟσΟΌΣΓοαςο. Τα ζασὲ 
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5 [89 οῃ9 ὙΓ96}}- Κπόνῃ ἴῃ ΒΙΒίΟΤΥ, ἰδδὲ 8διλ8}} Ὀἱτὰ 8 
Ἰἱνεὰ ππάϊθίασθοα πὰ|ιϊΐπ ὑπὸ Ῥγθοϊποῖβ οὗ (89 
ἴερ]ο. Ἦδ οουἹὰ ἐπογοίοτο σοπᾶον αἰ ΣΟΙ : 
δαβῖο, οὐ: 61080 ἰο ἰπΐπο αἰίδγβ (βορί., γῪαυϊᾳ.. 
βγζ., Αγοῦ., δῃιὰ σιν οὗ [16 ΟΤάο Σ᾽ δια σϑοθπί 
ἘΧΡροβίίοσθ) νὶιμπουΐ ποοαϊπρ ἐο δββυσθ ὑμαὺ [89 
ΤοΩΡΙΘ γ͵Δ8 ἰῃ χυΐηβ (188 κὶ, Εἰπιο). Βαὶ, ἰπ 
(80 ἄγβίὶ ρῖδοθ, Πὲ 18 πιοτὸ σαν οοπδιγαθὰ 

Κιδιδιαδι 8}, πού 88 3 Ῥσϑροβί(ἴοη, Ὀαΐ 885 {μ9 
εἰζη οὗ ἐμ δοσυβδίγο, δπὰ ἴπ δρροβίἰΐου (Πϑῃρ- 
δἰϑοῦοτ, ἢὃ6]., ΗΣ εἰ), ΟὨΪῪ ὑπαὶ τὸ ποοὰ Ὡοΐ 
ἰαδοτί : Πδιη Ι Υ (1860) [οΓ ἐυόπ, Ε:Ω]. ὑέος 
ἰὴ (86 βοοομὰ ρἷδοθ (ἰὸ ἱπίθγιηθαϊαίο ἐμβουσαὶ 
πουϊὰ Ὀ6 νδηϊϊηρ, Ὑ 6 ἢ ῬΥΟΡΑΓΟΒ {80 ὙΔΥ͂ [Ὁ Γ 
186 1Ιά68 οὗ π)8᾽8 μοι 6- 6] οἷ τῖϊ αοα. 

ΤΕῖβ (6 1 υβΐρ ἴῃ ἃ βρί γί] 8088 τγ88 βιδιϑὰ 
ὉΥ [0 Ῥβδ)ηλνϊϑὲ. Α8 οὐ ΟἹὰ Τοβίδιιθηὶ στουπά, 
ΒΟΤΟΥΟΥ, 6 οϑημοὲ ζτ880 ἴδ Ἰάοἃ ἰπ 118 τἱροηθά 
ζυ]η 685 οὗἩἨ τιοδηΐηρ, δηὰ 66] ἐμαὶ 6 68 Θχ τ οὶδθ 
δηὰ Ἔχ ὈΪὶ Ηἷβ τἰρῦ οὗ ποθ δηὰ Η]14] δοπηρᾶ- 
ἈΪΟΏΘῖρ 1 ΔΗΥ͂ Οὐδον οἶδοθ ἰδ ἴῃ (86 ΤΠ. Ρ]6 ΟἹ 
Ζῖοα. Ηο ἱδπογοΐοτο ζο]ϊοϊ 68 ἴῃ σέπεγαΐ ὑθττὴ 8 
δὰ ἴῃ ἃ σοπιργελεπδίυε 86}86 080 8} 0 ΟΥο ἀν76}} 
ἴῃ Θοά᾽ 5 ουβο (Οοιαρ. χυ. 1; χχυϊ!. 4. ΤῈ 
Ῥτοροβ8)] οὗ Ηυρίοϊὰ οἰΐμον ἰ0 ΒΌΡΡΙΥ ἰμ6 τΟΤαΒ : 
“δα [ Ὀοΐογο “ (Βΐηοθ ΑἸία γ᾽) οὐ ἰο ἰπβογὶ ἐδ9 
πθοῖὶο ραϑϑῶρο 86 ΥΟ 7. ὃ α. 8 δοσοταϊηρὶν υη- 
ΠΘΟΟΘΒΔΙΥ. 0 πιυδὶ ποί, ΒΟΤΘΥΟΘΙ Β᾽ ἐκ 80 
ΒΌΡΟΡΒΟΙΔΙΥ 88.186 δῦ] ἄοπθ (πὸ ΟὈ] ΘΟ  0Π8Β 
διἀποοά ἀσαϊηδίὶ (6 ουτγοηὶ οχρδηλίϊοη5, 68Ρ06- 
οἰδιὶνγ Ὁγν ΗΠ υρζοϊά. ΤΊιΘ ἐχρυϑββίου : αν Κίηρ δπὰ 
ΕΙΥ θοὰ (ΡΒ. ν. 8), πλσδί οβρϑοίδ!ν τοοϑῖνθ ἀὰθ 
διϊδηιΐοη. ΓΑΙΧΑΝΌΕΒ: “180 δ ἀγοβ8, υδλουαὶ 
((οἀ) ο" Ποείς ᾿Δ8 {9 β88π|6 Β6Ώ86 88 ἴῃ ΥΕΓ. 2. 
θη6 βυζαοδίβ (16 οογϑηδηί τοϊδιϊοη Ὀοίνοοι Θοὰ 
δηΐ ἰδ ρα. ΠῚ ΟΠ6Ρ, ὑπ οὐ ̓ ππϑῖζοβ Ηΐ8 βονϑῦ- 
εἰσηίγ (16 στουπά οἵ ἃ ὈΓΑΥ͂ΘΥ ἴον ΗΪ8 ρτοιθοίϊοῃ. 
ΤῊο ΒΑῖὴ0 6880} 181 ποίΐοηΒ οὗὁὨ ΒΡΓΘΙΏΔΟΥ δὰ 

᾿ φογρηδῃηὶ Υἰκα τὸ Θοηγογοά ὉΥ {86 ΡδτΆ]]οὶ ὁχ- 
Ῥτεββίου : ΓῺ Κίηρ διὰ ων Θοἀὰ."--;αἋ. Ε. Μ.] 
ΤῊ ρδυιϊθυϊδν πλϑϑηΐη 8 ΟΥ̓ (6 πδιλθβ οἵ (86 

Ὀϊτ 5, τσ 4180 ΟσσῸ ἰοζθοίϊον ἰῃ ῬΓΤΟΥ͂. ΧΧΥ͂Ϊ. 
Ὁ, ΔΓΘ ἃ τηϑί(ο} οὗ ἀϊδβριυΐθ; ἴον (8 Βυγ4}} 0 Βη8 
ἃ ἀϊδογτοπὶ πδηιθ. (18. Χχχυ ![. 14; Φ6Γ. Ὑἱῖῖ!. 7). 
Τὰ δῶπιθ ἴθ ἰγιι οὗ 180 ν]1ὰ ΟΥ ἱπτγί]θ- ἀοΥθ 
(δερί., Ταγσα, ὅγγυ., Ηἰιϊὶ ), διὰ ἴὲ ἴθ δὴ υπ- 
δυρρογίθα σοῃ͵θοίιγο ἰο ΒΌΡΡΟΒΟ ἰμδῦ (686 8 ΓΘ 
ὁποιιϑίοροοίΐο πορὰδ ΤΟργοβοαίης ἃ οοῖκ οὗ 
τοοάϊατι- δ᾽ σοὶ Οἰγὰβ Εἰ|κ6 ογοῖνβ, ΘΟ Ζ 18 ΟΣ βίδυ- 
Ἰΐοχα, βδογϑοσΐης δηὰ πἰςὶι- αγῖη ἀπ βομδυδίον 
πα ϊδιϊη συ θα Ὁ1]0 (Βύιίσθγ). ἴθ τὺ ἰδ οτθ- 
ἴοτο ποϊὰ ἰο (86 ΒΑ δ᾽ ἶσ8] ΟΧΡΙ δηδίΐοι οΟΥ̓͂ ἀδγῦν. 
δοιὰ ἰξ, Βοπουοσ, σογγοδροπὰ ἰοὸ ἰπ6 νογὰ σθνγὶ 
ΒΟ ΘΙΙΡΙΟγοα ἰπ Ῥαϊοθϑίϊῃθ ἰο ἀοδβίσηδίθ [ἢ 
δρδυτον (Ἦ οἰ Σδίϑἷπ ἴῃ δὴ Εἰ χοῦ ΓΒ πη 6] 1280}, 
ἴθθη ἰηϑίοδα οὐ (6 Βρᾶτσοῦ (βερί.) ὑθογο τασδὶ 
δ πυἀδοτοίοοά 6γΘ ὈΥ 7οΐΡΡρΟΥ βϑοϊαθ βιῃμαὶ] ὑνὶ- 
ἱεσίρσ ἱρὰ ᾿ἴκο ἰδ9 ὅποι (ΤΟΌ]οΣ, 2 επκδίαιίδν 
ὦ «Ζεγωδαίστι 18δ8, Ρ. 117), νι αἰοῖ πὶ ρδγίλδαϊδσ 
ἷδ ἀδῃοϊοα ὈΥ (18 οποπιδίοροοίίο ποτά. 
τ ἴδ ποὶ ἰο ὈΘ ἰηΐοττοὰ ἔγοιι υϑῦγ. 8 ὁ, ὑμδΐ 

Θοἀ᾽ 5 ρῥΓαΐβθ 18 ΟὨΪ ἰο ὯΘ βουπάοα ἔοτγίμ ἰα (ἢ9 
ἰαίατο, προ ᾿ξ Ὑ11}] σουίδί ἸΥ ὈΘ Ῥγχοοσϊαἰπιοά, 
Ἡ8Π16 (86 ρῥγοβϑϑπί ἴβ δι}}} ἀδτὶς, Τμΐθ ἰβ (89 6ὁΧ- 
Ρἰδπδίϊου ρίνοθ (Ηθηρεὶ,, Επα]ὰ, Ὁ 6}.}, δἵϊοσ 
Ῥα χἹ, 0, δοοοτάϊης ἰο (86 Βγροίμοϑϑὶβ ἐμαὶ 8 
Ὦκο δἰϊυδιϊοη 15 ἀοβουὶ θα πὰ ἐμ 6890 Ῥβαῖπιβ. Βαὶ 
ἯΘ ΒΔΥΘ 566} ΠΟΥ͂ ιἱπσογίδίη ἰδ 6 σγουπηαβ οὗἁὨ ἐμὲ8 
δεδι ρίΐοη ΔγῸ. ἀπά Ὀοϑίἀθβ, (6 ὈΥΪΏΔΤΥ βὶρ- 
Ἀἰδοβίϊου οἱ ἪΡ 8 ἐεγαζίο, 8ο ὑἰμδὲ ἱξ 18 πιυσὰ 

ὈοίΐοΡ ἰο δάμιοτο ἰο 10 ἴῃ {μῖ8 Ρ]Ίδοθ' 0 Ῥγϑίβθ 
δὲ τοδουπὰβ ἰβγουχ αοα᾽ Β ουδο 18. ὑὸ Σϑδοὶ 
8{1}} ζαγί μον, βιγοιοίηρ ἔγοαι (ῃ6 ρδβϑδὲ ἰβσουρἢ 
[9 Ῥχγοβουύ ἰωΐο (6 ζυΐϊυτθ. Μοβὶ ὑβοζοίοτθ 
τοράορ αἀϊγοοίϊγ: οὐογῦ. 10 δεϊαλ 8]80 δε} 
(18 γίονγ Ὀοιΐοῦ ; ἴπθ τουδὶσ ΠΟΓΘ δύγῖϊκοθ ἴῃ, 
Ιοδάϊης (89 Βουυΐοο οὗ ΡΥδΐ89. 

γον. 6. ὕαγδ ἐπ τπϑὲὶς Πϑεσχὶδ. [Ε. Υ. [πη 
ὍὮ086 μοδρίϑ ἃγὸ 86 Ὑ8Υ8 οὗἉ με]. ἘΠ6 Ρ]υΓΑ] 
βυϊῆχ ἰΒ ἰο Ὀ6 οχρ᾽αἰποὰ ὈῪ ἰδθ ἔδοὺὶ ἐμπδύ “(86 
ἸΩΔ " ν88 7 υ8ὲ Ὀσζοτο υϑοα 88 ἃ 60]]6οἷνο ἰδ στα. 
Βυὶῤ νοὶ ἰ8 (9 τηοδοϊῃξς οὗ μθ βοῃίθῃσοΐ 

ἴ8 ἰὰ 88 1ἰΐ βίδῃᾶβ, 80 τωθϑῃϊη 1688 {μαι [15] 

(γοα() τιιϑὶ δ9 φίγϑῃ ἅρ, διὰ ΠΟ 3- 03 (εοπ- 
 άρηοε, Ἠαρΐ.) Ὀ6 τοδὰ ἰπ ἐϊ8 ρ]8 69 858 [8 Ο μα]. Βα8 
ΔΙΤΟΔΟΥ ῬΔΡΔΡγαβοὰ {7 Οὗ δοιὰ τὸ σδίβορ 

ἱπβοτὶ ΔΊ}, Ὀθοαῦβο ἐμ βερί. μ88 ἈδῚΘ 88 ἴῃ 
2 Οἤτου. ἰχ. 11, γοηδογρὰ ἀναβάσεις Ὦ Νοϊίδον. 
ΤΠ τ ογὰ ΟΧΡΥΘ8868 ἃ πηθλοϊης (δδὺ 18 οσοπίταδιϑαᾶ 
αὶ ἢ δἰἀο- ρα 8 ΟΣ ὈΥ-ΨΔΥΒ (9007. χΥὶὶ. 16; 
ῬΙΟΥ͂. χἰὶ, 28; ΡΒ. οχχυ. ὃ). 9 αὐἱρὰύ 6 γ0- 
ἔογο τπΐηἰς οὔ 16 φίγαίσλέ ραίλε οὔ Φοιονα (8. 
χυΐ!. δ), νι ΐϊοῖ Ιβγ80 1] νδβ σδγϑίῃ! ἰο 1Ο]]ΟΥΝ, 
ΜἘ116 86 Βοαί θη ψδηάογοα αἸνΔΥ ἔγοπι (6. ἰπ 
ἐμοῖν ογτίηρ ΘΟΌΓΒΟΒ (18. 1111}, 6) : (89 ρΡαίμΒ {Πὰ0 
ΤΟΓΟ ἰδ ἃ ἀνα ὉΥ {π6 βἰδίαίθ8 οὗἩ ἰμὸ ὰνν (Ηἰυ- 
τἰρ). ὁ παν Ῥσγοβϑθηίθα δοοογαάϊηρ ἰο (818 Υἱο ον 
οἱἴ πον ἔμ ἱμβουχδὶ ἰδαὶ ἰμὸ τἰχιίθουβ δυο 608- 
Βίδη ιν ὈσίοΓΘ ὑμποὶν τη β ὑμ 680 γᾶ γ8 οὗ αοἀ Οὗ 
ΗΪδ8 σοτοτδηἀπιοηίβ, ροπ ον ἴἰοτὰ ἴῃ ὑπ ὶν θα Ρ8 
Δα ΘΕΥΠΘΒΟΪΥ δἰγῖνο ἴοὸ ψ8}1Κ ᾽πὶ δοσογάδηοο 18 
θαι (1βδδκὶ, Κιίιμοιὶ, ᾿α Βον, δηὰ οἱ 6 ΓΒ); ΟΥ̓ 
(μδὺ ἰὴ6 Βοανγίϑ οὗ (19 ρίουβ ΔΓΘ 0 ἰοῆζοῦ 8 
ΓΘΟΚ1688 ναβίθ, θυ ἃ τ 6}}-Ὀδαίθῃ Ῥαίὰ οὗ τὶ κῃ ὺ- 
θουβηθ88, Ρτου. χνὶ. 17 (ὕ όηοια, Μοημἀο]αΒοδῃ, 
Η ὙΠΈΡΕ} 116 Ἰαιϊίος ὀχ] δδιΐοη 18 ΠΟΤ ΓΟΘα ὶν 
εἰἰδοϊιοά ἰο (16 ἕογπι οὗἩ ἴ:6 ψογάβ δπὰ (9 υὑδαρὸ 
οὔ μ6 ἰθττβ θιμρὶ ογοά, Ὀαΐ ἐὺ τ κ98 ἴοο 11{{16 80- 
οουπέ οὗ ὑπ6 δομπίοχί δη Ρ88868 ΟΥ̓ΘΓ (00 αὐΐο κι) Υ 
ἰπῖο ἃ βρί γί] δρρὶοαϊΐοη, η8 ͵ὸ πα 4]80 ἱῃ 
180 ὀχροβίἰΐοη οὗἨὨ 16 ζ0] ον βοηίεπμοοϑ ἰμδ 
{89 δοῖυ Δ] δὰ ἰδίουϊοαὶ στουῃα οὗ (9 Ἔχργϑϑ- 
β οὔ '88 Ὀδθῃ Π 66] ΟΒΒΙΥ ΔΟΔπἀοπθα ὈΥ͂ ΤΙΔΏΥ. 
Ε 18 αυ1 ἔτ ἐπδὶ ἱξ 18 ἃ ἔογσοϑά ἱπίογργοίδιϊοη 
οὔ [8ὸ αἰϑρυϊοα οἶδιυθο τσ ἢ τα ]κ68 1Ὁ τἸη6 8} πα. 
186 Ὀἱρνί-τουϊθ8 ἰο Ψ6γαβϑδίθαι (ΑΌθη ΕΖΓδ, 
Κπδρρ, Βοιίομον, 6! 286 }}}, ΟΥΎ 86 ΘΟΠΙΙΠΟΠ 
βίγοθίβ μὰ Φογυβαί θαι ἰοδάϊΐηρ ἰο ὑμ6 βδῃποίυδυΥ 
(ἀτοί 8), τγογ6 δοπδίθηυ Υ ἱπ ἐποὶν ἰπουρπίϑ. 
Απᾶ του. 7, σοπηρϊοίοβ {π6 Ρἰσίαγο οὗ ὈΪΘΕΒΘ ἢ 688, 
Βοὺ ἔογι} Ὀοίογο ἱπ σζϑῆογαὶ ἰογτωϑ, ἰμδὶ ͵ἴ8, ὑ8 6 
δ]οϑδίπρ οὗ ἰγυδὺ ἰπ αοἷ, ΌὉΥ 84 ἄχυτο ποῖ 8 
θοσγον θα ἔἴτομλ ἃ πδηουΐηρ ΟΥ̓ ἸΟΌΓΠΟΥΪΗΡ 88 8 
σοπιπη θη ΘΙ Ἶ 61 οὗἨ πυπιδη ᾿16 ἐπα Σ βσνας Βαϊι 
ἰδ ΟΧΡΤΘΒΒ6Β ἴΟΓ0. ΒῸΓΤ ἰῃ γα γ. ὃ ὁ ἴῃ9 ὑγαυθῖ] 0 Υ8 
ΒΓ ἀοβουῦ θοὰ 88 δρροδυίης Ὀοΐοσο αοὰ ἰπ Ζίοῃ. 
ΤῊΘ Ῥβδ]πιἶδί, δ88 ἴῃ πιϊπὰ αὶ ὈἰΪκτί τα 6 ΟΣ ζοβίλνα 
ούῦγπογ; ποὲ ἱπάβοα 88 δρραγοῃΐ ἰ0 [8:6 Β8ΘΏΒ68Β 
88 ὑβουρσὴ ἰμ6 δβροοίδοϊο οὗ ὁα Ὀδπὰ οἵ μ᾽ κνῖπιθ 
μιδὰ ρίνοῃ οσοδβίου ἰο ἱμὸ ψοτγὰδ οὔ Ἰοηρίης 
(Μυπιεϊηρθ), ΠΟΥ γοϑῦ 88 δὴ οι ϊθπὶ οὗ [89 101]. 
ΒΟΙηΘ }᾿6- 7ΟΌΓΠΟΥ οὗ (πο σὶρ ϊθουβ τ Ὁ 16 ἢ μ88 γοῖ 
ΥΟΥΥ͂ ΤΠΔΏΥ ΒΕΒΒΟῺΒ ΟΥ̓ΤΟ γοβηΐηρ δηὰ ὈΪοΒβθά 688. 
Ηορτο 88 ἴῃ ἰπθ ργεδοαϊηρ βίγοριθ ἰθθῦθ ἰδ 8 
τὶ] οὗὨ οχρυοβϑίουβ ἀγάγῃ ἤγοῖὰ {86 ΒΡΌΘΓΘΒ 
οὗ (διὸ οχίου μι δὶ δῃηὰ {μὸ βρίτἰϊαδὶ, 88 τὺ. 7 68- 
ῬθοίαΙγ βῆονβ. Ὗογ. 6 [ο]ϊοἰδίθθ ὑμο86 τὸ 
ἈΔΥΘ ἴῃ αοὰ ἐμοὶν βίγοηρσία (ποὶ ἰμοῖν ὠξίσπος ΟΣ 
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τοῖν σίοτγ). Απά νϑνῦ. 8 βγβ ἰδδὺ {ΠῸῪ 50, ποῖ: 
ἔγουι Ὀδπὰ ἐο Ὀαπὰ (ατοίϊυ8 δηὰ ΒοΒΘΏπλ.]]ῈΓ 
[ο]ονίης ὑπο οάοθν οχροβί(ογϑ), Ὀαὶ ἤἴγοπι βίσοαρίι 
(ο βίγαηχιι, ἀπε} ον ΓΥ οὔθ οὗ (θὰ (ἰΓδηβὶ (108 
ἴο {86 δἰ πα] Ὁ) ΔΡῬΘΔΥΒ δείογε αοἀ Πὶπιδες. ΤῊΪδ 
Ιαβι. ῬΉΓΘΒΟ ἔδικοβ ἴΠ6 ρῖδοθ οὗ (886 8018] “ὈΘΙΌΤΘ 
Θοὐἀ᾽ 8 ἴλοθ.᾽" δηὰ γοὶ ννἱν {μ}6 Ἰοσαὶ ἀἰδϑιϊμοιΐοι, 
πη Ζίοη. [ἐ ἰ8, βουνοῦ, τηοϑὲ παίυσζαὶ ἴο ἰδ κθ 

(6 γοαάς ταϑῃἰϊοποα, ἰσέλοιμΐ ἰδ ατιϊοΐε, ἴῃ νοῦ. 6 ὁ, 

ποὺ ἴῃ 8 οοπογοίο βηἀ βρϑοὶδ] Ἀρρ] οαιίοη, 80 88 ἰὸ 
ΤΟΙ͂Ο ἰμο ΖΘΏΘΓΘΙΥ ἰὼ {86 ψγβ (0 ἀοα δπὰ 
Ηἰΐᾳ ἤουδο, Ὑ Βοῖμοῦ ἰπ ἴπ0 δοηϑυοὰβ ΟΥὨἨ πῃ ἰἢθ 

βρί γϊια 8] βοηβ86, Ὀαὶ ἰο ασἀογϑίδπαά (Β 61), δεὶπἀοῆ- 

Εἰ ΟἸΥ 88 [ἸΘῪ ΓΘ ΘΧΡΓΘΒβοα, οὗ [86 πιθδη8 δῃά 
ΨΉΥΒ ὈΥ ὙΠΘΒ ἴῃ ἰμ6 Βρᾷῇδτθ οὗ {π6 δοαγί {86 
ΒΙΡΡΙΥ οὗἩ βἰγοηρίῃ νουοσμβεαίοα Ὀγ αοἀ ἰο τιϑῃ 18 
σοηγογοά, [{ 18 τπογοίογο Ὀθίΐον ποὺ [0 σοΡΔΓΘ 
18. χῖ. 8: Ὀαΐ ἰπ ραγιϊσυϊαν "5. 1. 18. Τὶ υἱὸν 
ἰδ οοπῆγπιθά ὉγΥ 80 πογὰβ ὙΠσὰ ἱπαπιεάϊδίο 
ΓΟΪΙΟΥΤ. 

ψονβ. 77. Ῥτανθιηκβ ἸΒτοῦΌρὮ ἴΠ6 ν816 οὗ 
ἴθασα. [Ε. Υ. Ῥαββίης ἰμπγουρ {8:6 Ὑδ]]6 0 οὗ 
Β404]. ΤῈ ρμϑγίϊοὶ )68. 9Γ6 δηὰ ἴῃ υδῦ. ὃ, δ’θ 
ῬάγΔ 1191 δῆ πδΥθ ἃ τουΐὰδ] γοέθγοποθ. ΤΏΟΥ ἀο- 
ποθ δονονοῦ, οἱίμον ἀἰβογθηί. ΡΟ Υϑ0Πη8 ΟΥ' (δ 6 
8816 ΡΘΓΒΟΠΒ ἴῃ ἀἰ δογοηὶ οἰγοιπιϑίϑησοϑθ, δ ἢγϑί 
85. Ὀσίηρ, σοιηρδηΐοηβ οὗ Θοά ἰη Ηΐ8 δοῦυβο, 
δὰ ἰπθη 48 Ὀοίη Οοἡ ἰΐ6 ὙΦΑΥ ἰδ] Π6 Ὁ 88 
Ῥ᾽Ιαυϊπβ ἰο Ζίοη. Νον Ζίοη ἰὼν ὕὑρὸὺῃ ἃ τηοὰη- 
ἰδ π,δηὰ {ἢ 6 βυγγουπαϊην ΘΟΌΠΙΥΥ 8 ΥΟΓΥ͂ ΤΠ Ὁ6ἢ 
δαΐϊ ἊΡ ὉΥ γαυϊη68 δηὰ ἴῃ 8Βοπὶὸ ραυὶβ ῬΟΟΥΪΥ Βὺρ- 
ΡΙἰοὰ τι ναΐον. Το ΡΙἸστίτιβ ψου]Ἱὰ ἐμ γοοτο 
ΒΑΥΘ ἃ ἰοϊ]βοῦιο δϑοϑηΐ ἤγοιη (86 γὙδ]ου-στουσα 
Ὀοΐϊον. Μδηγ οὗὁὨ ἰδ γᾺ]1] 6 78, 4180, δὰ βὶρπὶᾶ- 
δα ΠδΙη08, ΘΑΒΙΪΥ σοηγογί  Ὁ16 ἰῃ0 ΒΥτη οἰ 6α] 
Θχργοβδίοηθβι ϑυοῦ σοῦ ΒΟΡΒ ΑΙ πι--Ξ ΒΔ ΟΥ8, 
δηὰ Ηϊηποιη--ςν ἰὴ, τσ ΔῪ ο᾽086 ἰορ οί ον 
Ὀοίνοου Φογυαβαίοη δηὰ ΒοΒ] θα. ἴῃ {86 
ἤοτταον, ἔμβοσο σον, δοοογάϊΐηρ ἰο 2 838π|. Υ. 38 ; 
2 Οἤγτοι. χίν. 14{., ἰσθοβ οδ]]Ἱδὰ Ν23. Τῇ γδὸ- 

Ὀΐπα ανὸ οχρ δἱποὰ (8696 ἰο ὍΘ τυ ὈΟΥΓΙ6Β, Ὀὰΐ 
Ἰδοῦ ὙΓῚ(ΘΥΒ, ΤΟΥ͂Θ ΘΟΓΓΘΟΙΪΥ (866 ΕΔΌΘΙ Οἡ 
Ἡδυιρονβ δεοδαολέίπσει δὲν ἀεπ Οτίεπί, 1. 400) 
Βᾶγο γοίοττοα ἰΐ (0 ἃ ρ᾽δηΐ γϑβϑιι Ὁ ̓ς [6 ὈΔ]58 πὶ 
οα]]9ἃ ὈΥ ἐμ ΑΥὐδδϑ δασα, Ὀδοδα86 ὙΠ6Ὲ ἰΐ 18 
πουηάρά, 8 ἰθαυὶϊκο Ἰφυϊὰ οχυάθ8 ( πον, εαϊ- 
χοἰ βέῤῥανον ΤΙ ῬὍΓΘ ὑπ ουθίθα Υ βου ἃ] 
οὔ ἰθ80 δασα-νὙ 8116 γ8: δπὰ δοίης θ᾽ ουθὰ μθτῸ 
88 8 ὈΪΔΥ ὑροη 122 (Ξε νοορίηρ) ἴῃ δἰ βίοι ἰὸ 
(8.0 ΡῬΓΟΡΟΣῚΥ υϑὲ ἀοδοτὶ θ6α, {807 σουϊὰ ὙΘΓΥ͂ 
ΤΟΘΙΪΥ το να 8 ΒΥ Π1001168] ΔΡΡΙσδιΐου, δηὰ [89 
ΤΏΟΥΘ 80 88 0 ΒῃγυὉ 8 ΥΟΥΣῪ σοοη ἴῃ ἔπ6 ἀγα 
γὙΔ}16Υ οὗὁἩ Μϑοοαὶ Βαυγοκδβαγὰξ ἔουπά βυοἢ ἃ γ8]- 
ἸΟῪ ἴῃ [86 ποὶρμῃθογμοοᾶ οὗὨἨ ϑ8ϊ1ηδὶ (Ἴτατο]α ἴῃ 
ϑιγγΐβ, εἰς., Ῥ. 917). Απὰ Ββἰποθ ἰΐ 8 ου θη Υ 
ποῖ 8 Βροοΐὰ] σουΐο οὗἨ δὴΥ Ῥϑγίϊσυϊαυ Ὀδηα οὗἁ 
Ηἱανΐπιβ ὑπ 8 ἀοβουϊ οἃ ἱπ ΟΣ ἰοχί, ἴον {89 
Ῥ᾽Ἰστίπηβ ἰῃ σΘΏΘΡΑΙ αἰά ποί το} ἴῃ ΘΟ ρ8η 68 
ὍΡΟΝ (ἢ 9 βαδῖῃθ γοδά, ἱξ τννουϊὰ Ὀ6 δ]οξοίοΡ ορ- 
φοδβοϑὰ ἰο {πὸ 8βρ᾽ γὶϊ οὗ {Π6 ραββαρ δῃηᾺὰ ποῦ]α ἀθ- 
ΒΊΤΟΥ {Π9 ἰάρα δηὰ (ὁ οχρθοίδίΐου το {Π9 ροοί 
Ὧ848 δι δἰκοποα, ο βοοὶς δὴ δοίι81 Ῥαϊίον 977 Βαεα. 
ΤῊΟ γα] ον Βορῃδίτα ἰβ ἴῃ 1688 βυϊ 8 Ὁ]6, 88, 86- 
οοταϊης ἰο 15. χνὶϊ. ὅ, 1ὰ τγᾶβ ὙΘΥῪ ἴογ 0116, 8 1]9 
8 ΘΟΠΥΘΓΒΙΟΩ ἰηΐο ἃ ΥΒΙ]ΟΥ οὗ ἴουπίαϊ 8 ἴ8 
ΒΡοΟΚΘΏ οὗ ποτ. [Ιζ ἴθ ἐμουθίογθ ΡῬυθίθγ  ὉΪ6 
(9 ΒΌΡΡΟΒΘ 8 ὈΑτΓΘῚ τορίοη ἰο Ὀ6 τοΐοστοὰ ἴο 
(Θοδϑουΐυ5, Βτ 814, ΟἸβμδυβθῃ), οΥ υα]ογ 11}] οΥ̓ 
ἰπογπβ (Κὔθι θυ). Βαὶ 1 ἰδ ἈΒΠΘΟΘΒΒΆΤΥ ἰ0 ἰἀΘΏ- 
εἰΐγ [6 τ]ὸ πότο τηθηἰϊοηδα οἰΐπον νῖϊ {89 

ΨΑΊΟΥ οὗ Ασδον (Ηο8. ἰἰ. 17), Ὀοίνθθη Ζονῖομο 
δηὰ Βεοῖμοὶ (408. υἱὶ. 24) 8168 σομπίδὶποᾶ 8 

Ρΐδοο σαἰ]οὰ Ὁ᾽233 (ϑορί. κλαυθμὼν), Συάρεδ ἰΐ. 1, 
Ἡ Βὶςοῖ ἀραὶῃ ταῦ ῬΓΟΡΟΙΥ μδνὸ Ὀεθα Ὁ)53-- 

ὉΝ33 (Ηἰ 26); ον πεῖ ὑπὸ Ἰαβὶ βίδιΐοι ὉΡοῦ 
{6 τολὰ ἔγοϊη ἴ6 πογίδ, ψ ΘΓΟ ἴῃ ἃ ὨΔΓΓΟΝ δηά 
ἰοῦ τ} 6} ἀάτὶκ παίοῦ ἀσγοὸρβ ἔγοηι ἃ γοοῖ 
(Εθηδπ, Ρίε ἀε “έευε, ΟἸι. [7.). Εον δραγί ἔγοιι 
86 ἴδοι, ἰδὲ (86 ἀγορρὶπῃ ἔγοπι 6 τοοῖὶς σα] ]οὰ 
“ἐπ οορίη κ᾽ ἰαὰ ΦοὉ χχνὶϊ!. 11, 5. ὑβογθ οδιϊϑὰ 
23 ἀπά ποὶ Ν33, 10 ἰβ δοί βαϊά βθῦθ ἴμδὶ ἐὴθ 
Ρἰἰατίπιθ ταδὰθ ἐμαὶ υ8]10} 8 1)Ἂιξδίσουαο, δό- 

ἴοτο δογαδβαίοια (Κπλρρ), θυὶ [7θΞξρρί δοἊ οὗ 

ἔουηία)ηδ. ΝῸΝ τὉ18 ἀο065 ποὶ τηϑϑὴ ἰμδὺ {ΠῸΥ 
ἀυρς ψ9}}8 (60), οτ Του πᾶ ἐουηίδ᾽ῃ8 ταϊγϑου- 
Ἰουϑὶγ ργεραγοᾶ, [8. σὶὶ. 18, (Εἰπιοιὶ, σαϊνῖπ), ΟΣ 
{πγουρσὰ (μοῖν Ρἱθν οοηγογίοα ἐδ6 (0118 οὗ (}θ 
ουγη 6 ἰπίο οσοδδίοῃϑ Οὗ δβρίὶ γἰϊαδὶ τ ΓΟ ΘὮ πὶ θη 
(αεἷον δῃά οἱ 678), οὐ ἐμὲ {86 γ τιδὰθ αοα Ηΐαι- 
8617 (119 Τοιιπϊαίη οὗἨὨ (μοἷν βαϊναιίίοη ()] ομθίηϑ, ὉΥ͂ 

8. ἴα186 τοίϑσθμοο οὗ ἰμ9 βυι1]χΧὺ. 16 ψογὰβ δῖθ 
ἃ ἢσυτείϊνο οχργοδβίου. οὗ (6 ἱμβουρλὶ παῖ (88 
Ὀϊνίηθ Ὀϊοαϑῖπς δοσοϊαρδηΐοβ ἐμοὶ ΘΥΘΓΥἩΒΟΓΘ 
δηὰ ΒΌΡΡ]165 {86 τηϑϑπ8 ὉΥ Ὑϊσι (ΠΟΥ Δ΄ΤΘ Χθ- 
Γτοβϑὰ οἡ ἰποὶν ᾿ΟΌΓΠΘΥ, πὰ 80 βίγϑηριεμεῦ, 
(80 ΓΒ6Υ Ὀοσομθ ὩΘΣΒΟΡ ἔαϊπί ΔῸΣ Ἰδηρυΐα, Ὀὰυΐ 
ΘΥ͂ΘΥ ΒίΟΠΖΟΥ 88 Π6Υ δάγδηοο. ΤῊ ΥΑ]Π ον του 
μοι ὑΠῸΥ 8.ΓΘ ΤΙΝ, ὈΘΟΟΠΙῸ 5 ΚΊ ΘΟ τῆ 68- 
ἄονϑ δῃὰ ρδβίυγοβ δηὰ ἔγυϊ] ἢ6}45, ὈῪ Βρτί κχΒ 
διὰ ταΐπ. ΒῸν ΤΙ ἀθηοίθβ αἷβὸ ἰῃ 206] 1]. 28, 
88 ΤΥ)" ἀ068 Θἰθονμοτο, ἰμ6 ἂγϑὶ ἔθ ]ἰσίης ταῖμ 

αἴϊονυ ὑδο Βοδὶ οὗ βυπιλον, πο ἰὼ ἰἢ6 Εδϑὲ 
οἸοί 65 {89 ρδσοβοά στγτουηὰ ἴῃ 8 ἱπογθα Ὁ] Βοτὶ 
ἰἰπιὸ τ τοροίαιίοη οὗἨ ἁ ἰμ6 τηοϑὶ ταγίβα Κἰπά, 
(βερί., Κίπασιὶ, Οαϊνίπ δηά 8}} (116 γτϑϑϑηὶ δχροεί- 
ἴοτγϑ Ὀαΐ ΗθηΖβίθ 6 γ5). ΕῸΤ ἴὺ 18 δραϊ δὶ (89 
οοῃίοχὲ ἰο0 ΒΌΡΡΟΒο ἐμπδὶ δ) βίου 8 πιδὰθ ίο (89 
κυϊάο οὔἐδπο σᾶταυδῃ (Ηδγὰ6Υ) οὐ ἰο (86 ἰθδόθον 
ψὴ0 ἐπδίγιοίβ (6 ὑγαυοῖϊογβ ἰὼ (δ0 ἴὰνν οὗ 6οά, 
Ηδηκβί. ζοϊ] ον ίης (6 ΟΠ 8]4. δηὰ (ἰμ6 δ ἷπηδ, 
ΠΣ δηὰ πποδὺ οὗὨ (86 οἷον γθυβὶ 0 η8) ὙΠῸ ἴδ 

οονογοὰ υἱ( Ὀ]οβδίηρ (ἸῺ δὲ Καὶ ἴη 86 μΡδ88- 
Βῖνο 860η86). ΑἸ μπουρῆ ἰτ σῖνοβ 8. Β0η886 ἴο00 ΓΒ- 
βιγιοιοὰ ἰο ἰγβϑῃβὶδίθ: Βδοδ- να ]ὸν (Ηἰἰτὶρ, 8 6].} 
δηὰ ἰο υϑἀογδβίδη ὈΥ͂ {1118 ἃ ἀοβοϊαίθ δῃἃ ὈΔΓΓΘΏ 
τοζίου δἱ (δαὺ (ἴθ ἴῃ 1}]-τοραΐο (ΟἸΒ856}) 
μοίρα ἴοσ (8 τοβίμουβ ἔσϑοβ ὙἙΒΙΟΩ ἀογίγοα {μοἷὶν 
ΠδΙη608 ἕγοια {0 τοβίη τοῦ οχυὰοα ἔγοιῃ ἰδ θαι 
(Βυιίομθν), γεῖ ἐμ παίασο οὗ ἰπθ ἀΐδβοουτδθ, 
Υν ΒΊΘὮ Ρ85868 ΟΥ̓́ΘΡ ᾿πητ ἀΐδιον ἰηΐο {μ6 ἀχυγαδιῖνο, 
δηὰ (86 8Δ]1υδΐου οοπίδί θα πῃ [ἢ 6 πϑδιῃὴθ οὔ [ἢ ἰγ66, 
ΤΔ8κ0 ἐξ δ'θο αυΐϊθ σογσϑοὶ ἰοὸ σϑθᾶοῦ: δ] ον οὗ 
ποορίηρ οὐ ἰδῃὰ οὗὨ ἴθδγβ. (ΤῈ διῃοῖθηὶ υϑσβ Οη8, 
86 Μαβοσδδ, πτῃϊοὰ 88 189 σοδτκ ἱμδὶ 153 

Δοτο βίδπαβ ἴον 7122, δῃηὰ ἰμὸ Βαθθὶηβ ἐχοορῖ 
Αὔθη Εστα δπὰ Εἰπιοδΐ, δὰ δον ἐμοὶ ΘΔ 
οχροδβίϊοτθ, Ηθηρβίθη ον; δὰ Βυρίοϊά 481). 
Γαΐδον αἱιογοα ΠἰΒ ὑγϑ 8] ίῖ ον ἰῺ ΤΩΔΏΥ ὙΆΥ8, ὈὰἘ 
ΦΘΏΘΓΑΙΪΥ αἰὰ μοὶ ἱπργουο Δ. ΗΒ υἱοῦ οὗ υϑσ. 
8 ο, 88 ἰουπά δὰ ὕροὴ {μὸ γοηἀογίηρ οὔ (μ6 ὅ60Ρ. : 
ὀφθήσεται ὁ θεὸς τῶν θεῶν. Ἐχοορίϊοῃυ ν88 πιδὰθ 

ἰο ἐδθ υδυϑῦδ] σοπιθἱπδίΐοη οὗ χὴν ἱπαίοδὰ οὗ 

ΒΘ ΠΝ στ ΠΝ; 80 Δ]αβῖοπ ἰο ΧΧΑ ὃς ἱπιτο 6- 

ἀϊαίον ῥγϑοοάϊηρ δὰ ἰοὸ ὃς Ὡς ἴῃ Ὑγυογ86 8, νγ88 

ογουϊοοϊεθα ; δηὰ ἰΐ τδβ βυφκοβίϑα ἐμαὶ ἰμ9 σὰ 

τοδάϊηκς τγ88 ΟὟ ἣν, 
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γον. 101. ΟΥεἐὲ ΒΕϊ]6]4.---ΤῊϊα 5. ἴπ [6 γοσλ- 
ἔνθ, 88. θοίςς δὰ αἰ το55 ἰο αοα; ποί, 48 ἴῃ 58. 
Ἰσσχχὶσ. 190, δῷὸ βδοσυβδιΐγο ἀδηῃοίϊπς [6 ἰκΐηρ, 
δοὰ ἀορουδΐης ὕὑροπὰ ἴμο γνοστῦ (Αθοὴ Εζγδ). 
Αφδίαϑιὶ (86 ἰαῖ[0 Ὁ ἃγθ ὑμ9 ἰ6τπ|9 πη ἀπὰ ϑ8ὶοϊα 
Δρρἰοὰ ἐο Θοά ἴῃ τοῦ. 12, διὰ οβαηρθὰ ὈΥ͂ {ἰ0 
δορὶ. ἱπὲο ὑπ6 δϑηίθησθ: αοὐ ἴονθβ πιθοῦ δῃὰ 
τῶι. Οοάἂ ἰπ 681}. ἃ δἰιΐοϊὰ 4180 ἴῃ 8. ᾿ἰἰχ. 13, 
866 δίϑηιδ ΔΌ80] α! 6} ἃ8 ἴῃ 2 Οἴγοη. χχὶν. 22: 
Ῥβ. Ιχχσχ. 15, ραγβαῖ!δὶ ἴὸ “" ΒθαΡ ᾿ ἴπ τοῦ. 9 6. 
“ον, ἴα τότ. 11, ἀ065 ποὶ σοπμῆγπ 6 ἰογοχοίηρ 
δυρρ ἰσαιίοα (Ηθηςϑβι..) δὰ. 19 νψ 8010 β8]πὶ 
(Αδθη ἔσγα, αεἰθῦ πῇ οἱ βουβὴ Τ1|10 ΥῈΓΒ6 88 Υ8 
δοίδίηρ δϑουϊ ἀοογ-Κεερίπσ, Ἡ ἰσ 85 δὴ Βοποτ- 
8016 οἵ 526. ΝΟΓ Ὀοιιϊ ἃ ἰοῃ φ-σοηηπ94 τοδί θη 66 
(μαι 86γ). Α δοπιρατγίβοη ἰ8 τηδιὶθ ἰγϑῖνγοθη αἰσείέ- 
πῷῦ δπὰ ἐψίπ) μροη (λδὲ ἐλγοδλοίά, (ΠῸ ἴοΓΠΙΘΓ τὸ- 
ἰειίης Ὀοι ἢ ἴο ἐπ 6 Ιου 89 οἵ ἀο δηὰ (ο ἐδ ἰδη(8 οὗ 
πἰοκοάη655. Τ|10 ἴδίιοῦ ἰδ πού οιρίογοα ἴῃ (10 
δ6η80 ΟοὗἩἨἁ Ὀοΐης ἀοϑρίϑοι! (ἀυφυβίί ἢ} ποῦ 85 Ὀθοΐηρ 
(89 οοπϑοαιθηο6 οἵ νἱοδη ἰτοα! πιθηῖ (ϑορῖ.) ΠΟΥ 
88 'γίης ὈοίοτΤο 86 ἄυοῦ 8 λζαγὰ8 ἀἸὰ (ΗΠ θη κϑι.). 
ἴϊ ἘΧΡΓ65569 ἢ ρΡ6ΓΘΟΏΑ)] ΘΧρογίθη60 οὗ ἴη6 οχηίτοὰ 
ξοοά, ΒΒρΡί 658 δπὰ ναϊὰθ οἵ δείοπσίπσ ἰο (ἀοὐ 5 
᾿ουδβα, δηἃὰ πὸ Βπι|8}1]6 90 τηθάθυτο οὗ δηὰ τποϑὶ 
τεοίο σοηπηϑοίϊΐοη ψῖϊ ἢ (8 ραν Πο0 ΘΓ ἸΟΓΘ 
εδἰθοηοὰ «απ Ἰονοὰ ὉΥ (ῃ6 Ῥβαϊπιϊϑὶ ἤδη (ἢ0 
ξιοδιοϑὶ ἀθαπάδπσοο βυρρὶ οὰ ἔγοιῃ οἱ" Θ᾽ Βοι ΓΟ68. 
Τὰ ρβϑδ] αὐἶϑὲ 5 ἴῃ [ν15 τη α᾽Β ΘΥΘ ἃ γΟΥΒΠἾΡΡΟΥ 
γος αροὰ [86 ἢ γ68}}0]4, δι αὐτο γ8 ΟὨΪΥ 118 οὐνὴ 
δοποοριίοη δπιὶ δρρτοσϊαἰοι οὗἉἨ (18 τοϊδιΐοη, Ὡοῦ 
δ8 δοί 8] σοπαϊιΐοη δπιὶ ροβίαγο. ΑἿΥ τοΐργοποθ 
ἰο δὶ5 Βα ΠΥ δῆ πιοάοϑιΥ ((αἸνίη, Ηπ 61), 15 
88 ΠηδυΪ [ΑὉ]6 48 Δὴ Δ ιϑίοη ἴο (6 ροϑί[ἴοα δηὰ 
σαρὶογιμοηὶ οὗ ἰἢ6 Κογαθ 68 ἴῃ τΠ0 ἰθσπιρίο- 
βεσυίοο (θ6].). Το ῥ᾽υνγαῖ ἡυπηῦον δομγίδ, ἴῃ 
ΥΕ75. 8 δηὰ 11, ἄο ποῦ προθϑβϑαυ ν ἱπάϊολίθ ἃ 
ἰδίο ἀδίο.Ό Τὸ ογἰ χίμαὶ ΤὈογπδοὶθ μαά, ἰοὸ 0 
δίτα, ΟὨΪΥ͂ ὁπ 6 ὁουγῖ. βιιῖὶ ἱπ!ἰταδιϊουΒ το Τουπὰ 
οὗ δὴ δηϊδγχοπιοηΐ δηά αἱϊοσαϊίίοη ἰπ (ἰαΐ οὗ 
θαυ ἀ᾽ 5 ἐἰπι6. (3860 Κποῦθ] οῃ Εχσ. χχν.-χχσχί. ῥ. 
265). 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΕΤΉΙΟΘΑΣ,. 

1. ἶο πδο Ἰονθϑ (6 "ουδθ οὗ αοἦ πηπαὲ ΟΥ̓ΟΣ 
οσρεγίθησο ποι προ Ὀτπὲ ι}}0 τηοϑὲ δγάθηϊ Ἰοηχίπα 
ἴο δο ἰοτα, νοι ον 6 ο ἔδυ ἔγοιχλ ἰὰ ΟΥ ὩΘΩΡ 
ἴδ; Βὸ ψουὰ ποτοῦ Ὅθ ουπα δοβοηϊ ἔγοῃ ἰἰ, 
δ που]ϊά δὐοῆ 8 Οοὐ᾽ β 6}}}}. ἔὌΤΘΥΟΣ ἐΐυό ἴῃ Η 5 
δουβα6, Ηοιογοίοτο [6] οἱ αἴο8 ἰἢ 086 ννἢο αὐϊά 6 
μετα; απ {ΠΥ ργαΐβα Οοάὰ σοπίϊπυα,γ. ΤΊΟΥ 
δτο ἴἤόγα τ δαῖ το ὈϊΓὰ Πα5 ἰπ Ποὺ παϑι, “νἀ 
'β 80 κ᾽ πὰ απ ὰ δοπάἀ οβοοπάϊπρ ἰδ Ηο Ἰοαγο8 ποὶ 
υπτεπαγίοα (ἢ 6 ἔδεγυθηὶ Ἰονὸ δῃα ΟἿ ἀφβίγο 
προ ἢ πιο ὕο6] ἔος Η πὶ, Ὀιὺ 5ο φαάά 6η8 τηθη α8 
9 τοῦσο τοι ἱπ ὈΟΩΠΥ͂ δπὰ 8ου]ϊ. Απὰ ἐδ 
του δὴ ηγάδηϊ Ἰοηρίης οἴου αοὰ ποῦ γϑεῦ 8 
ΔῺ 8}}-βεγσυδαϊηρᾳῷ βθη86 οὗ ὨδΡΡρίμ 688, (οι 
ἀγηάι). 
2, Τὴ 9 θα] μουδο οὗ αοἃ, ΒΟΤΘΥΟΥ, 8 ΟὨΪΥ 8 

[γῦ8 οὗ (86 Βοδυθηΐυ, δηὰ {Πογοίογο ἴῃ (86 Ρ]- 
τὶ μι Β Ἰοηκὶπρ ἴον δηϊ Ἰουγπογίης ἴο {116 ἔοτγπιογ, 
ἰδ παδσοὰ ον ἃ {π6 τοϊδιΐοπ οὐ 186 οἰ] άγοη οἵ 
θοά το τ Ἰδιίοτ. [Ὁ {ἸΘῪ παν ὑποῖὶγ δι γοηρὶ ἢ 
ἰῃ αοά, πεῖν Ἰοηρίπς ἰ8 ποῖ ἴῃ νδΐη βηὰ {ἰοῖν 
ουγβεγίης ποί ψιουΐ σϑϑυ]ὺ 85 ἰἰ 5 οὶ πὶἰϊἢ- 
οὐδ δὴ αδἷω. [πον ἀεαγίδ ἃτ6 Ῥαΐ]8, ἀροα 
πὐϊοῖ δίγοηκί γοῦν αοα ἰδ σοηνογοὰ (0 {86πὶ, 
λθ ἴῃ ποὶν τοἰ ποθι σουγϑοὸ αοα ρῥγουϊθ8 86 
ἴ 6818 οὗ ἰοὶΣ ΒΒ ρρογὶ δὰ βυσοα88, 80 (ΠἸδὲ [Π6γ, 

80 

Ταἰβθα ὕρ ουίΐ οἵ ἑαἰπ! 695 δΔηὰ οχἰαυβίϊοη, ρὸ οἢ 
ἔγοιι βίγθωμι ἰο βίγαπ αι ἢ ἀπι}} ΠΟῪ ἀΡΡΘδΥ Ὀ6- 
ἴογθ ὅἀοά, ϑαοσὶν τπϑὴ 6] 6 1} βίγθαρί ἔγοῖ) 
Η τῶ ὅγὸ ἱπάβϑὰα ἰο Ὀθ οΘουηῖϊθα ΠΆΡΡΥ, 88 {6} ἴῃ 
ἐμ οῖν τοᾶσγοὰ ἱπγουρὰ (9 ἀθϑοτί, ρσδι ἀοηορὰ ὈΥῪ 
ΗΪ8 ὈϊΘββίπρ, οἰιαηρο ἰὺ ἰδίο ἃ σηγάθῃ οἵ αοἀ. 

ὃ. 15αὐ 1ξ 18. ἃ ΠΟΘΟΒΒΆΡΥ ΒΟσΟΙΠΡΔΗΙΙΏΘΩ! ΟἿ ΒιΟἢ 
ΘΧΡΟΥΊΘΠ6Θ Οὗ ΠΙΘΓΟΥ͂, (μα »γὰ ἀο ποῖ Γοϑὲ 8ι115- 
Βοα ψἱν βασι ἰοηφίης, τ) ϑιΐϊηρ, απὰ ἀεβίτίης, 
δυῦ {παὲ Ἰοηρίης Ὀδοοίη88 ΡΥ ον, νυ ἰϑῃΐης ἰγυϑι, 
δηᾶ ἀθδῖγο (6 ροβϑβοϑϑίοη οὔ βϑαϊναιίΐοη. Τμοτγο- 
ἴοτο τηυϑί Μψὸ ποῖ, ἰῃ ἃ ἴμ]80 βρί γι} 1810 ζδοὶ- 
ἴηρ, ᾿ἰαΒΕΥ τοραγα οὐ ἀθβρίβθ {116 Τ᾿ 688 οὗ στῶσθ 
οὔογοὰ δὰ ργονί δὰ ἰῃ {.6 νἱϑί ὃ]9Θ Ομαγοὶ, Ὀαὶ 
ἀα]Υ ανϑιὶ! οὐ γον 8Β οὗ ἰἤθ. ζΖήγχιίοα ὀέοδεοα ἂγθ 
0 ἯΠΟ δοὶ ἐδ 8. 

ἨΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΛΟΤΙΟΑΙ͂,. 

δ ψῆο Ἰονοβ ὕγοα ἰδ μοατὶ πῇῆδὲ 18 Οοά᾽ Β, 
᾿ΐὰ8 88 τη 00 ἢ} ΓΘΆΒΟΠ ΤῸΥ τοἡοϊοἴηρ 88 ἴοτ Ἰοηφίηρ,. 
-- ἥδη πιυβὲὶ βοοὶ δὶ Θά ̓Β 8] ἴαγβ νν δὶ Βα σδϑηποὶ 
ν6}} θ6 ψι Βοαὶ οὐ Θαγίἢ, δηὰ τνβαὶ 86 σδη δηὰ 
ΠΟ ΘγΘ ἴῃ ὑμ6 που]ά.---ΤῊῆς ὨΡΡί ἢ 689 οὗἁ [᾿1080 
Ὑ0 ἀνγ6}} νυ αοα ἴῃ Ηΐ8. Βουβο: (1) πδοτοὶῃ 
ἴς σοπβίϑίβ; (2) δον ἰΐ 18 οὐίαἰ ποα. ---Οοιηπηαΐοη 
σι αοἀ 18 ποῖ μον ἰο Ὀ8 σαϊηοὰ ὯογΓ ῥγοβαογνοὰ 
ψί που! 4 ἀυθ 86 οὗ ἰΠ8 τιθδὴβ οὗ 5106 ---Η9 
ν}1Ὸ0 ἰονεαβ αοἀ 5 ἰλου8θ, νη κα ἴῃ Θοα 5 γᾶ γ8, δηὰ 
ἰγυϑίβ ἴῃ ΗΪἷ8 αἰ, ᾽8 (ὁ θ6 δουῃίθα ἸΔΡΡΥ δτϑῆ οἢ 
ΘΑ ΓΗ. ---Οὐτ ρΡΙ]στὶ παρα ἃροη ΘΓ 85 ἃ ᾿ΟΌΓΠΘΥ 
ἴο ἴμΠ6 ἢουβο οἵ Θοὰ.--- 0 ῥγαὶβο οὔ σοὰ (ἢ9 
ὍΟΥ οὗ {δ τγἱχιιτοου.--- ΤΠ (γα πϑοτγιηπϑίὶ 8 
ΜΒ Θἢ (τὰ οἱοῖν οἴὔοοίβ ἰπ {8 ΘογᾺ γ νὰ]9 οἵ 
ΒΟΥΓΟΥ͂,.---αοα ποῖ ΟὨΥ ἀοίρηἀβ Ηἰ8 ονη, Ηθ 
0]165868 ἰΠοιῃ 4190 συ ἢ αἰ 18 ἔγοπι οὐ μἰκὶ..---Η6 
80 ᾿νοῦ ὰ ΘΠ)ΟΥ Οαοα᾽ 5 Ὁ] δϑίησβ ταδί ρος ἢ ΐ8 
μοηγὶ ἰο αοὐ, δπὰ ργύϑραῦθ (ἴὸ ὙὙΆἈΥγ ἴἋἴῸΓ Ηἰβ 
σοΙηἰ η΄. ΓΟ Γο88 ἴῃ (6 νᾶ 8 οἵ αυὰ 15 οἴροιοὰ 
οπἷὶν τ νοῦ (ἢ6 Ββίτοηρίδθ οὗ αοὐ ς 10 18. πδαθ 
ἴτοπι ϑί6ρΡ [0 δβίθρ, Ὀυχὶ 18 τηλὰθ βυγοὶν ἰονναγὰβ 
ἀοὰ; [ἐ 18 ποΐ σαϊηδὰ υἱυπουΐ το} βογγον, θαὶ 
10 6πα 18 δι ϊης 70γ. 

ΚΤΆΚΚΕ : {00 8]10 8 ΟΥ̓ΟΣῪ 1{{{10 Ὀϊτα ἃ ρ͵]δοθ 
ἰο Ὀυ]]ὰ 118 ποδὶ δηἀ παίοι 118 γουῃρ ἰῃ Ρθᾶδ60, 
Ηο ν}} αἰδο ργϑηΐ [ὁ 8οιι}5 Ἰοηρὶῃρ [ῸΓΡ βαϊνδίίοῃ, 
ΤῊ Ὼ8 Οὗ ᾿μϑ γιιουοἢ ἀη Βουγοαβ οὗ ΠΘΡΡΙΏ 688. --- 
ΤΠ τ 8οιὶ ὁποὺ ραΐῃ8 8 ἰγὰθ Δρργθοϊδβιϊοη οὗὨ 
αοα δ "γοσγὰ, 18 ἀδϑὶγο ἴῸΡ 1 {ἰπ|δί9 σοῆνογϑο τ 8 
ἢ ψ}|}} στον ἀΑΥ ΟΥ̓ ἀΔγ.---Ηὸ νὸ ψου]ὰ 64]} 
ἀοά ἷ8 Κίης τπυδὶ ἀο Ηἰΐπι μοίπᾶχο, πὰ γἱι᾽οϊὰ 
δ 56} ἃρ ἴο Ηΐπι ὈΥ ἤδιιι ἢ δηὰ, ὈΥ 80 ἀοΐῃπᾳ, 
Ἦθ νν}}} θασοῖιθ ποὶ οὨ]Υ ΠῚ5 θα) 6οῖ. Ὀὰΐ 4180 ἢ 
Ἰηπιαὶθ οὗ ΗΒ ον Βοῦ80.---Ο Ὀ]6586.. ἀν οἰ ηκ ! 
Ιὴ αἀοἀ᾽ Β Βοιδο νν1}} δυσί ἱης Ὀ6 ρσγδηϊοα τὸ (ἢ 9 
800], δπα ποι)ιΐης θ6 δβδκαὰ οἵ ἴΐ ἴπ γσοίυση Ὀυΐ [0 
ῬΓδῖβο ΗἾ.---Το Ῥδί ἴῃ τ 16 ἢ γὁ ΔΘ ἰὸ νψαὶκ 
ἴο ποᾶνθη, τηϑὺ ποῦ ΟὨΪΥ͂ ὈΘ ἴῃ ὈοΟΐΒ; ποί 1ΐθ 
ΟἿΪΥ ἰπ ἐπ ΘΆΓ ΟΥ οη ἰδ ἰοηραο; 1 δὶ Ὀθ ἴῃ 
{πη0Ὸ πραγ; {89 θαγί τηυϑὲ Ἰθασῃ ἰὸ ἀεὶ ριὶ ἴῃ 
Οοά᾿Β ννᾶγ8.---ἁ Ομ γἰδεϊδη πθοὰ ποίὶ Ἰδηχαΐδὰ ἴῃ 
π|8 ὈΛΡΓΘῺ τναὶθ οὗ ΒΟΥΓΓΟΥ͂, ὉΣ 6 18 ΘΥ̓ΟΥΥ- 
Ψ Π6Ρ6 Ὀο51᾽49 ἷπι (9 Γομηίαΐη οὐ 1{{6.---ἰ9. Θά 
6 ὅλη οὗ Ὀ6] ον Υ5ῖ Ηθ πιυβϑὶ οΘη]ρ ῖθο ὑπαὶ, 
ψᾶτηὶ ἰδο, δηἀ τὰκ ἰποὰ ἔγυαϊ]. 18 ἢ6 
τοῖν Θ 1614 Ηθ ταυϑὶ ῥτοίθοὶ (δ θοϊ αραϊηϑὶ 8}} 
Θη6πι|ΐ65. 6] ἴον {089 γγο ΘΟ ἰἢ.686 Ὁ]688- 
ἱηρϑί 
ἩΡΡΕΞΕῚ ΤΠ ὮΔΡΡΥ Γαδ} 19 οὗ (6 Ῥτγοδοῦ- 

ἱπς οὗ 86 5086] ΒΟΥ (ι8ι (9 ἰγαθ, οἰθγηα)ὶ, διά 



406 ΤῊΗΒΕ ΤΗΓΒῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΔΙ,ΜΗ. 

ΟἿΪΥ Θοά, ἰ5 ργοδϑηί ψ ΙΗ Ηἰ8 στο, δηἃ Ὁ]68868 |[ ἰτοάάθη ραῖ8 οἵ αΘοα, αὶ ἰπ τνβοβο μεδσί {πὲ} 
(μαὲ οταϊπαῃσο, ὑμαὶ 1ὺ πιϑὺ Ὀγίηρ ἤογῦΒ τηῦσὰ [ ἀγὸ δῃὰ [ϊγ9.---ϑοηάυβαοη: [Ὁ ἰδ ποῖ δ Ὀοάϊὶγ 
ἔνα. ΘΕ ΚΈΟΚΕΕ : 
ἰῆβδη ἰο ὈθΘ ἃ ποι 6 Ὁ οὗ (6 τὰ Ομυτοῖι, δηά ἴοὸ 
Βᾶνο ἀοὐ᾽Β νογὰ ρυγο κα βἰτιρὶο, ἴον τί ιἢ (ἢ. 680 
("0 ᾿οτὰ οἵ Βοϑίβ 15 δηὰ δυίἀ68.---Βί Βα ΚΒ: Α βου] 
δοοκίησ αοα αἰβρίαγβ: (1), 1(8 αἀθϑίγθ ἴὉγ (18 
Ὀϊοββθὰ οουγιμαπίοη, (2), [18 ἀοί!8] ΔΥΕΙ͂ΤΑ] Ὀοΐοτο 
Ηἶαι τῆ οπι ἰΐ Β66 8 δηὰ ἤπάβ: (8), 118 ψνοΥΒ ΒΡ, 
ὙΒογοίη Σὺ ἰ69ι18Ή469 ἰο ἀοὰ 18 ἰοτο ἴον Ἠ πὶ, 118 
70 δῃἀ ἐγυβὶ πῃ Ηΐπ ἀπά ἀθρεπάρθηῃσδο ρου Ηἰπι, 
δηὰ ΨΠΟΓΘΌΥ ἰτ τνΐη9 115 ὙΔΥ ἰῃίο Η85 Ῥγθβϑῆοθ. 
---οὐ᾽ Β ργαΐβο ἰῃ βοαύϑῃ 18 ϑου πά θα ἔοτί ἰῃ Ρ6γ- 
ἔοοί βιγαΐϊῃ8 ; οὐ θδυί ἢ γὁ Δγ6 ὑγαί πη ΟΥΥΒΟΙΥΘΒ 
ἴο 6ΆΓ ἃ ρατί ἴῃ ἰπθ:.---ΤἸηούῦοκ : ον παυσῇ 
8 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂, ἰη οτάον ἴἰὸ γα ϊἷζο ἴΠ6 δἰ σῃθδί ἸΟΥ͂ 
ΟΥ̓ 19 πὰ αοα᾽ 5 ρῥταΐβο !---ΟΟΈΝΤΗΕΕ : ΕἸἰγοὶ, 80 
Ἰοηρσίης δῦ αοα᾽ 8 ἢουδο δηὰ οδοιπμηαηΐοη Μὰ 
Ηΐαι; ποχί, δὴ ἱπάϊσαιϊίοη οὗὁἨ ἐπ ννᾶὰγ ἰο {π6 οὐ- 
Ἶοοὲ οὗ ἀφδῖγο ; {πγϊγ, [10 τουγιὰ οὗ γοϑίθηδο 
ἷῃ αοἀ᾽ 8 Ὠούξθ. ΟΣ ἰῃ σοιμαπίο ψἱ( Ὦ 11. .---- 
χει: [{ ἴδ ποί (μ6 ννοτγὰ οἵ ΡΓαῖβο ου πα τὰ 
κουπάϊηρ ψίοιι Ὀγὶη 58 Ὀϊοββθάῃ 88 δῃὰ ρεϑδοθ ἰὸ 
τῆλ; αὶ ΒΘ δίοῃο δηἋ4β ἐῆθ δἰᾳῃ!οβί Βαρρίῃθ88 
ΨὮΟΘΘ Βοατὶ 18 ἄχϑα ἴῃ αοἀ 88 μ18 ΟὨΪΥ βίγοησί 
διὰ οἸΟΣΥ͂, δὰ γι ποῦ ὨΔΟΓΘΙΥ͂ ἰζονγ8 86 9|6}}- 

ΤΏοΡΘ ἰ8 ποιβίης ὈοίίοΣ δίδν' δῃηὰ γοϑίἀθησο ἰὰ ἐμπὸ Τϑπρ]Ὲ 88. (Π6Υ 610 
ξιδῃιθα ἰο 86 ρῥτγὶοβὶδ διὰ 1,ονὶῖο8 ἴῃ 96 γ0588] 6, 
δῦ πὴ Κ698 Ὁ5 ὈΪθ886α ; Ὀυέ [86 δοπδίδοϊ δολοῦτη 
οὗἩ ἰλ6 μοενὶ ψἱἱδ (86 1οτὰ, τμὶσἢ τα ῖκοδ (δ 6 
ΟΒυδιϊδη δὴ ἱπιααίθ οὗ Ηΐβ Βουδβθ9.---Ι ΕΡΈΙΟΗ: 
1.Ὲ Ὀ]οθθθά 988 οὗ 086 γ ΘΕΟΥ͂ ἀποὈδδιτγαοίεὰ 
οοπιαπίου ΣῈ {πὸ ᾿ἰνίηρ αοα, {π6 αοἀ οἵ 
ΤΏΘΓΟΥ͂.--- ΘΟΉΑΡΡΕΒ (δὲ (π9 πηγοι!ηρς οὗ (δὸ Βπἰδ- 
ἴᾳ6 οὗ ΜΘ] ΒΟ μου ἰῃ Ἧι σις, Οοἰ. 21εἰ, 
1866). ΙΒ πιδί τἱχιί δὰ ἴῃ Ἡδμαὶ βοη86 ἐὺ 
Ὅ6 ΒΟΏΟΣ ἴδ 6 ΤΩΘΙΠΟΥΥ͂ οὗ (μ0 Ὀϊοαδοὰ Βιοἴογεμογοῖ 
(1) ΒΟΥ, 898 ἰσὰθ ομδάγοη οὐ αοὰἂ δηὰ Ἰϊνίπς 
Τ᾿ ΘΠ ΘΓ οὗ Ηἰ5 ΟἸυγοῖ, ἀοαδὶγοὰ ἰο ἀνθ] ἴῃ ΗἸ8 
ἤόουδθο δῃὰ ῥγαΐδο Ηΐτὰ ἴοτουθσ. (2) 4.8 ἔγι δι6- 
ΓΟΘΒ 6 Υ ἰοοῖκ ἰμὴ0 Ἰογὰ 88 ἐμποὶν δι γοηχίμ, δηὰ 
ἔγοια 6 δοδγί νυα]οὰ ἱῃ Ηΐβ σψᾶγ8. (8) Α8 
ἴγαθ ὑθϑόμοσβ ἴῃ ὑπ ἰκϊηρσράομι οὗὁἨ Βοδυθ {6} 
Ῥδϑδοὰ ἱβγουρ (88 γ74}]0 οὗ ΒΟΥΤΟΝ δηὰ τοβὰς ἰΐ 
Τουηϊδὶηβ οὗ τϑδίου, δὰ δυο Ὀδθοῶ οσγονῃηρὰ 
πὶι ὈϊΪοδϑίησ, (4) Αδ ἰγὰθ Βϑίοσιμουβ οὗ ἰδὲ 
Ομυγοῦ, (ΠΟΥ ΒδΥθ δολίουθὰ οπ6 υἱοίοσΥ δ 
[0 ΟΥΒΟΣ, 80 ἰδὲ σχθῃ λυδὲ 8566 ἐπ δὲ ἰδο ἔσο Θοὰ 
5 ἴῃ Ζίοι, Β6ΓΘ ὑπ 6 Ὁ δὺοάθ δηὰ ΠΕΣ ΏΟΣ {86} 
δυο ἀἰϊγθοίοά υ8. ' 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΧΥ. 

70 1λὲ ολὶᾳ  Ἡδπωσίοίαπ, Α Ῥεαῖΐπι 70Υ ἰλε δοη2 7 Ἰζογαλ. 

2 ΤΡ, μοι μαϑὲ Ὀθθη ἔἈνοσυδῦ]6 υπίο ὑῃγ ἰ8πα: 
Τῆου μαϑὺ Ὀτουρμῦ ὑδοῖκ {Π6 σαρίλν!γ οἵ Φδοοῦ. 

8 Του μιαϑύ ἰογρίνϑη [86 ἰπϊαυ Υ οὗὨ [ΠΥ ῬΘΟΡΙΘ; 
ΤΏου ᾿αϑὺ σογοσορα 411} {Ποῦ βῖη. βίδῃ. 

4 Ἰδου αϑὺ Δ Κη ΔΥΔΥ 811 [ΠΥ τ τϑί : 
ΤΒου μιαϑ ἰὰαγηοα ἐλυθοζ ἴγοτα [ῃ6 βθγοθηθβ9 οὗ [816 ΒΙΗΡΈΓ, 

δ Τατῃ υ5, Ο Οοὰ οἵ οἵ δα] ναίίοῃ, 
Απα οδβαι86 {Π]1Πη6 ΔΏρΡΟΡ ἰοαγα 8 ὕο 66886. 

6 Ὑ0 (μοὰ 6 ΔΏΡΕΥ τῖΐδ 8 ἴογ ονογῖ 
ΜΠ: ἴλου ἄγαν οαὐ ὑμὶπ6 ΔΏΡΟΓ ἴο 811 ρϑῃθγ 08 

7 ΜΈ ἴῃοὰ ποὺ τονῖνο ὺ8 δρδίῃη: 
Τπδῦ (ΠΥ ΡΘΟΡ]6 ΠΙΔΥ͂ το]οΐοθ ἰπ [866 

8 56 υϑ8 (ΠΥ ΠΙΘΓΟΥ͂, Ο ΟΕΡ, 
Αμπὰ ρτγϑηΐ ἃ [ὮΥ δαὶ νδοῃ. 

91 {111} βοᾶν τμαὺ αοὐα τπ6 1.0 Ὲ} ὙΠΠ'6Β 
ΕῸΣ Βα Μ11] βρϑδὶς ρϑδοθ ὑπο ἢϊΪ8 
Βαυΐ Ἰοὺ ὑῃθπι ποὺ ἰγη δρϑίη ἰο [Ὁ "ἢ 

10 βυγοΙυ Βὶ8 βα δίῃ 9 Ὠρἢ ὑπθαὶ 
Ὑμπδὺ ΡΊΟΥΣΥ͂ ΤΑΥ͂ 416}} ἰῃ οἂν ἰαπά. 

κ: 
ΡὈἷθ, δπα ἰο ἷβ ββὶ πίδ: 

αὶ ἴδαὺ Εἰμὶ; 
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11 ΜοΓΟΥ͂ δπὰ ἰσυΐῃ γθ πιϑὶ ἰοροίῃοσ ; 
ΕΙΣ ὐδουβηθθβ δηὰ 

12 Ττυϊὰ 8}}4}} βρείηρ ουἱ οὗ [86 οϑτί; 
μᾶνο [ἰκἰβϑοα δαοΐ, οἰδεν. 

Απὰ τἱρμύθουβηθ8β 888}} Ἰοος ἀοσψῃ ἔγοιῃ ἤοᾶυθῃ. 
18 Υ68, [86 ΚΟΒΡ 58}}8}} ρῖνο ἐλαέ ιολιοὶ, ἐΒ ροοά ; 

Απά οὔ ἰαπὰ 8}}8}} γ16] ἃ Β6Ὺ 'ποῦθ.86. 
14 ΒΙΣΗ ὑθουβη 685 8}8]} ὅο Ὀοΐοτο Βἷμὰ ; 

Απὰ 88}8}} ϑοὺ ̓ 8 'ἰῃ (ῃ9 ψΑΥ οὗὨ [18 βίβρβ. 

ἘΧΈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΛΙ,. 

ΟΟΝΤΕΚΤΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. Αἴλοῦ 8 σοίγο- 
δρεοὶ οἵὨἩ (ἰ6 ΓΌΥΠΘΓ ἸΠΟΓΟΥ͂ θοϑίονοὰ ὕροῦ (ἢ6 
Ῥεορίο, (τ οτβ. 2-4), μ τὸ 18 υἱἱογθαὰ ἃ ῬΓΔΥ͂ΘΥ [Ὁ Γ 
ἃ τεησιγοαὰ τηδηϊοϑίαιἰο οὔ. ἰΠ6 ΒΆΠῚΘ ΤΩΘΓΟΥ͂ 
ἀατίης Ῥτγοβεηὶ βυδογίη ζβ ἤγοαι (89 δῆ χοῦ οὗ αοὰ 
(τετβ. δὅ-8). Τ6 ἰηϊοηϊΐοη ἰ8 ἰὴ δηῃουηῃσοὰ 
οἵ ᾿Ιδιθηϊηβ νι αἰδάηθ88 ἰο Οοα 8 ρ᾽οάκο οὔ 
Ρθ8δ6 ἰο Ηΐβ ῥϑορὶθ, Ὀθοδυ8θ ἰἰ8 ὕυ ] πχθηὶ ἴῃ 
ἰδεῖν ἀοἸ ἵνογαῦσο ͵ὁ5 σογίλίη ἰο [8056 νγὲ0 ΓΘΑΙ]Υ͂ 
[εδγοὰ ἢ πὶ (νογϑ. 9, 10). ΤΙ ΐθ 18) πιθαΐ ψψἱτἢ 
᾿:|8. τοαὶ οὗ ὈΪοθϑίημϑ 8 ἤθη ΠΥ ἀοθογὶ θὰ ἴῃ 
βίγδίηβϑ οὔ ροϑίΐσ γαρίυγο ιτογβ. 11-14), πδίοῦ 
θ6ΔΓ ἃ σταδὶ γϑϑϑι Ὁ Ϊδη06 ἴο [8. χχχῖχ. Ἰύζ; χῖν. 
8; ἸἰΙχ. 14, Ἧο χοσδοῖνο δὴ ἱπργοϑϑίου ἤγοπι (ἢ 6 
Ῥβδῖτι τῆ ΐοὴ ΘΟ ρ6}18 υ8 [0 δϑείμη ἰΐἰ8 δοιμροϑὶ- 
ἰἴοῃ ἰο ἰδ0 ρογίοἀ βιοσθοΐης ὑμ 6 τοίαγη ἔγοῃλ 
ἰδ Εχ!]6. Το γθ 8 πὸ βυβὲοϊαπὶ σζτουπα ζ0 6οῃ- 
προϊίης ἰὑ τ ἢ τἴ[86 ρθᾶσθ οοποϊυἀοὰ τὶ ΑὨιΐο- 
εἰα9 {1 (ΗἰιΣὶα). [ε ἰδ τότ ἰθδὴ ἀουδιι] 
πΠΘΙΠῈΡ ΜΘ 8.0 ιι8( 186 ἴῃ ἰηΐογγίας ἤγουν τοῦ, 
18 ὁ βοδϑοὴ οὗ ἰδ γϑλὺ ἰοπῷ Ὀθσίογο διδυυθβί. 
ΤῈ ἀοδαπιριΐοη ἰ58 ΔΙτοοί ον ΔΥΌ ΓΔΕ ᾿πδὲ (ἢ 9 
ἄγβὶ ρδγὶ οοηίδί 8 (89 ργᾶυοῦ οὗ (Β6 Ομ ατοῖ, δὰ 
86 βοοοῃὰ ἃ για οἵ οχιογίαιΐοη δηὰ Ῥγοῦιδθ 
Ὀγ 86 Ὀγίθϑίϑ ἴθ γοϑροῦβο (Ἐνγα], ΟἸβδιιϑθη, 
6 οι). Το οοπβιτυοίίου οὐ 6 ρογίθοίϑ ἱπ 
εγ8. 2-4 δὲ ρἰυρογίοοίβ (Εἰ να], ΟἸϑδυδβοῃ, 
Βδυγ) δ υπηοοραθαῦυ. [Τ056 ΟΟΙΔΠΘΏ ΔΙΟΥΒ 
ΒΌΡΡΟΒΘ (6 γοίθγθησθ ἰ0 ὉΘ (0 ἃ ροσίοα Ἰοηρς ραϑῖ, 
δηά ἤδη {οἷ Υἱθὺ οὗ ([ι0 ἴοτορ οὗἩ {1696 γον Ὁ8. 
--.-:8.Μ. Το ορί ἴοι ἰ8 υαἰουηάοά, (μαὲ γ6Γ8. 
δύ. τ668}} [8 6 ἤΟΓ ΠΟΥ ΡΥΑΥ͂ΘΓ οὗ (λ 9 ρϑορὶο (Ηἰ Σὶ α), 
ΟΓ [δὲ (μον σοπίδὶῃ (μδὶ οὗ (086 το Τοιιηϊ θὰ 
δ.}}} ἴῃ οχὶϊθ 85 αἰβίϊη συ ϊ θὰ ἔγοπι ἐμο86 ψἢο 
μδὰ τεϊαγποὰ (7 ποθ). [{{86 τ 1016 Ρ84}1ὼ Ὀ6 
Υἱενοὰ δα ργορθεοίΐς (186 οἱάθὺ δοπιπιοηίδί οΓ) 
ΟΥ 89 ὕδυϊηκ Π0 δ ἰϑἰοτὶοαὶ Ὁδοῖς -ζγουπά (Η θη ρί., 
ΟἸδι88.), (86 οχροϑβί(ἰοη ἰ8 πιοάϊβοα δοσοταϊπρΐγ. 
ἴδε ὀχργοδϑίομϑ ἰῃμάϊοεῖθ ἃ παίίοπαὶ αι ζαιθηι, 
ποῖ πῃ οοποορίϊοπ 48 ἰῃ Ῥβ. χὶνυ. 7, θαὺ ἴῃ σεαϊἑίψ; 
Δηὰὲ γον, 9 ὁ, ἰηΐβ ἰπαὶ (86 ρῬγϑβϑηῖ τηΐϑήοτί ἢ 685 
οὔ (86 ρβεορὶθ τϑγο (Π6 ἀοβοτυϑὰ οοῃβθαυθποθ8 οὗ 
(δεῖν (Ο1]γ (θ ε] 2858). Το ΐδ ἰάθα ἰ8 1οβ ἰὼ (868 
ἰεχί οὔἰμ6 δερί. σοῦ ψ 'Ανὸ ἴΠ6 τοπαουίπρ: 
διὰ ἰο {1050 ψῆο ἰατη ἰποὶς Βοατίϑ ἰο Ηἰπι. 
[1ι|5 τοπἀογίης ἰ8 ἀπο ἰο 6 στους οΘοπσορίΐοη οἵ 

ἴδε ποτὰ 09 δ ἰο ἃ β᾽]86 οοηδίγαοίίοη οὗ 86 
οἰδηβε. Τα τοτὰ γγ88 δυρροβοὰ ἰο δ6 σδρδῸ]θ 
οἵ (86 βῶῖ!θ τηϑϑηΐῃβ 88 (μ6 ἕογιυ 7203 τυ ἱοὴ 
θη66 ΤΏ68η8 ἱπισαγὰ ματίϑ.---ΜΜοδὶ οὐὗὁἨ (δ 9 ΒΏρ 188 
ἐοηοηαίοΓβ δᾷτοθ ὙΠῸ [ἰ1Ὸὸ τίου ἀοίομἀοὰ 
δῦοτε. Ὧν, ΑἸοχδηάθν ἀοδβ ποὶ ἴεοὶ ᾿αδιἰδοὰ ἴῃ 
τοίεττίηρ, ἰ( [0 ΔΩΥ͂ ρατίἰσυϊαν ρογίοά. Ης βαᾶγϑ: 
“Το ἰάθα δὲ ("6 Ὀδποῆί κοϊκπον οα κοὰ τὴὸϑ 46- 
ἰνοσδοοο ἴσοϊα ἰ86 ΒαΌΥ]οΩΐδα οχὶϊο 85 διΐβοῃ 

ἔγοῃ 8 4186 ἰεἰογργοίδίίοη οὗὨ ἰΐ 16δὲ οἶδι86 οἵ 
τον. 1, (δ ἰΓὰ Βθη86 οὗἩὨ ν ἰσἢ τὴν Ὀθ ᾿ἰΠυϑἰγαιϊοὰ 
ἔγοιῃ Ῥβ. χίν. 7. Οδριϊνὶγ ἰΒ 8 οοπηπιοῦ ἄρσατο 
ἴον ἀἰδίγοαδ δηὰ Οοαβ γονί δἰ (86 σαρίϊνοδ 
ἔον τοὶ ο ἔγοι ἰϊ." Αηὰ δχαΐη: “[ἰ βθθῖιβ ἴ0 ὉΘ 
ΔΡΡτοΟρΡγίδιο ἰ0 ΘΥΘΕΥ͂ 6486 ἰη τ ὶση γἴπ0 Γι] 6] πθηΐ 
οὔ (1ὸ Ῥγοιυιῖϑο ἴῃ μον. χχυὶ. 8.18 τγὰϑ βυβροηὐ- 
οἀ."-Οὁ. Ε. Μ.]. 

γογα. 11 δ. όσον δῃᾶ ἴσυῖϊδ αστὸ τοῦ ἴοθο- 
[ΒΟΥ (ρτεϑίογ 9), δηὰ ἐμ ογοίοτθ ΔΡῬΘΔΣ 88 υηϊ οὶ 
δηὰ 6ο0-οροτγδίϊηρ ματι οηἰο 5}, ἰὰ ΘΟὨΒΘαΌΘΠΟΘ 
οὗ ἀοὐ᾽ δ αἸΟΥΥ͂ ΟΥ πϊ) ΒΥ δριὶα ἀπο ἰης ἴῃ (89 
Ιαπὰ θα [86 ρΡοορΙο βου ὰ θοσοῦιθ σοηγογίθα ἰο 
Ηἰβ8 ἴθαυ. [{ ἰϑ ορροβϑϑὰ ἰο (ἰ)9 δοπίοχι ἴο0 σδῃβ9 
89 σοπιραϑϑίοη δὰ ἰσαΐ οὗἩ αοὐ ἰαἰο ἴπ9 πιὰ 
γἰγίαθ8 οὗ ““ Κἰπάμπο88᾽" δηὰ ““ζΔ 1 {υ]π688᾽ (Ηυρ- 
614), οὐ ““Ἰονϑ δηὰ ἔδὶ} } 688," (ΗἸ 25). 80 
8δἾ8ο ἰϑ (8 8 ὁδηχο οὗ ΦΊΟΓΥ ἱπίο ““ ΒΟπΟΥ ᾽ (τηο8ι). 
Α Ιἶκ Ββδυπιοῦν οσχίϑιθ δοίνθοη σἰχςθουιΒΌΘ88 
διὰ ρ6866, οὔ νυ ΐϊοῖ ᾿ὑ 18 δαϊὰ Εἰ ΓΑ} ὑπαὶ (ΠΟΥ͂ 
ἃτο λοϊποι ἰοχοίμογ. [{[ 18 πιοτθ σογγϑοῖ ἰ0 ΒΆῪ 
ιμδὲ ἰὰὶ ἰα δαϊὰ 100 ΥΔΙΪῪ: ὑΠΟΥ̓͂ Βάγο ἰεϊ9Β6ἃ θδο)ι 
οἰμοῦ, 86 πογὰ Ὀφίηῃρς οποιμδίοροοίϊο, δὰ {6 
ἰο ργοϑϑαὶ {116 ἰάθα οἵ υπΐοῃ 85 σοηγογοα ὮὉΥ͂ ἰδδὲ 
βχυγο.-΄ἷἰ. Ε, Μ.] ΤΊΘΥ ἀο ποὺ Δρρϑῶνγ Β6γΘ 85 
εἰἴζι5 οἵ ἀοἀ, δηἀ οοπβϑϑαυθῃο68 οὗ ΗΪδ8 ΠιΘΓΟΥ͂ Δηὰ 
ἐγανὰ (τοβι). 5:11} 1658 δτὸ (6 γοργοϑϑηιϑὰ 88 
μβυτηδη τεἰκιιιδοιιθηθ88 δα φαγί μὶγ ροδοο (ΗΠ: ᾳ), 
θυ 86 θαυ θην αἰϊτϊ θαΐο8 ἰη ὑμοὶν Ὀἰνίηθ πἀπὶοι. 
ΤΌΘΥ τὸ υἰ θυ} ρογβοπίβϑαὰ ἴῃ (18 8θη86, δπὰ 
τορτοβοηίοὰ ἔγοα θη ἰῃ ΜΟΥ 8 οὗὨ δνὶ 88 δηρ6}9 
ΟΥ πηϑϑβοηζοῦϑ οὗ αἀοα [κἰββὶ πα οαοῖ οἰδον (σΟΠΡ. 
Ῥίροτ᾽β ευαπσεῖ. αϊεπάεν, 1809, Ρ. 24 Β΄., 1867, ρ. 
68). [ὑ 6 (μἷβ τἱρμιδοιδηθθ8 ἰΒ8 υϊιοὰ τὶ 
Ῥθδθθ πίοι (86 Ῥβαϊπηϊδὶ Ὁθμο 48 886 Ἰοοκίος 
ἄἀοση ἤσοτα βοανθη Μν6}}- ρ]οαϑοὰ πὶῖδ ἐ(ἰ 6 ̓Ἰδηά, 
ἰὰ ν ΐο αοαἀ᾽ 5 σοῦ ἀνοὶϊθ, δοὰ ἔγοιι τ ϊσὰ ἰὶ 
οϑι1868 ἰο0 βρτίης ἔογι ἔγοαι Ὀἰνίηθ 8β6θιὶ8 ὑπἰιθα 
(σαν δηὰ τοῦτο. ἴη ἴμ6 ποχί Υογβθ (86 ἀφθι]- 
ἴῃ ξζβ οὐ (6 Οονοπδηΐ αοα δῆβυγοῦ ἰο (8 ἑοοζίης 
οι, δὰ ἰδ ρναϊοΐαϊ οοπάποί οὗἨ (μ6 παίΐϊοι ἰῸ 
186 πιοτοϊζαὶϊ ἀφα]ηχ8 οἵ Θοὰ. Τὸ ἔγαϊϊ οἵ (86 
ἰαπά, ἰΒ ὀτοίοσο, δοοογάϊης ἰο [6 οσοπίοχι, σαπηοῖ 
Ὀ6 (86 ὕγαϊ! οὗὁἨ αγτνοδὶ (ἢ σα) θὰὺ [86 Ὀ]6 8864 
τόδ 118 οὗ γοοοποί]ϊαϊίοι, (αἱ τὶς ἰθουϑη 688 νι] οἷν 
ψ8}18 Ὀθίογο αοα 8η4 [ὉΪ1ονν8 ἱπ Η͵8 ἐγαΐϊὰ τ ῦθῃ 
Ηο πηδηϊΐοβίβ Ηἰβ8 ργθβθῶσθ ἰῇ (6 ἰδηὰ. ΤὨ 8 
ΒΘη86 8 ἰουπὰ ἴῃ ἰἢ6 τοτάδ, μοί 6 ἮΘ Γοη ον 
(Πς Ἰ4δβὶ οἰἶδυβο: δπὰ βδοὶ ((ἰοἷνγ 8βί6 08) ὕροη [9 
ΨΑΥ͂ οὗ ἮΪ8 βίθρβ (Οἰββδυβϑθη, 6} 1 Σ86  ἰη ἷ8 
δτϑὶ δἀϊι0Π), Οὐ: τα κο Ηΐ8 βίϑθρβ ἃ ΜΑΥ, {πὶ ἰδ, 
παῖ πα Ηἶ8 ἐοοίϊ βίο Ρ8 (Ἡ ρΐίο]ὰ), οὐ: σοπίογαι ἰὸ 
ε||ὁ6ὸ ψᾶγ8 οὗ ΗΪ8 βίϑθρβ (Εννδὶ ἀ), οὐ : πιαικ, τοζαγὰ 
αἰϊοη νοὶ (86 ΨΥ οὗ ΗΪ8 8608 ()6}} 286} ΠΟΥ͂Ν), 
οὔ: αεδίχηκα, το Καονη (Π6 ΝΑΥ οὗἩἨ ΗΪδ8 
βίαρβ (Ηἰἰσὶχ). [ὁ 8, δὖ δὶ]! ουθηῖβ, 'νγοηρ ἴἰο 
ἰγδηϑῖδίθ: τᾶ ὑμοὶγ βίθρ08 ἃ αν (ΠΠ οηρβῖ.), ΟΥ 
Βοὶβ ἰ[8 ϑίθρβ ὕῥροῦ (828 ΨΑΥ͂. [δι ἰθ. 8618 οἷ υῥρ08 
(89 ΜΥΔΥ, 888 1(8 σουγθο, ἰ8 ΓΘ Υ Θηὰ ἰσυ]Υ, 
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τηοϑὲ οὗἩ ἰμὸ οἷον ὀχροβίίοτθ ὑπιὶὶ] 6  οἰ(6). 
οΥ 186 Βυβῆχ ἰὴ 1.3 τπυϑὲ τίου ἴο αοά, ου 

δοοουπὺ οὗ ἰδ Ραγα] θ᾽ στὰ τ] ἢ 1.25}. [ΤῊ 
τοπαονῖης οὗ Ηυρίοϊὰ ἰδ ῥγΟΌΔΌΪΥ τἢ0 σογτοοὶ 
056, ΓΟΡΓΘΒΟΒ Ωρ [06 πιοϑὺ δία ΓΔ] σΟὨ ΒΓ ΘΟ. ΟῚ 
οὔτδο πνογάϑ. ὁ δροοοραῖθα ἔοτπι τα ἢ ]6 8. δὴ 
δϑρίγαϊίου τὶ (πὸ αἀοοϊαγαίίοη, δηὰ ἀθθβ ποὶ 
αβυγ 8, 38 ῬΘΥΟΤΏΘ ΒΌΡΡΟΒΘ68, ἰη ρφἰ νης ἴο [Π9 
τολοὶα νεγϑὲ ἰλ 9 ἴὉΓγ06 οὗ ἃ ἀθ81γ8.--πἷ. Ε, Μ.] 

ὈΟΟσΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

1. αοἀ ἀοοβ ῃοΐ οΠἿΥ ἤογχῖνο {86 δρροοΐαὶ β' ἢ οἴ 
ἱπαϊν 415, Ηο Ὀϊοίβ οι 4180 {ἴἰ᾿ὸ δοιῃηλοὶ ἰγ8}5- 
ἀτοββίουβ οὔϑδ νγβοϊθ Ῥϑορὶθ, δὰ σγϑιλοῦθθ ἐμοὶ 
οοιταοι κυ ἴῃ 186 αἰαραπδβαιίου οἵ Ηΐ8 ΤΊ ΟΓΟΥ͂. 
Τοῖὶβ στδοίουβ ἀοαϊ ς ἀο068 ποὺ, ΒΟΥΘΥΘΡ, πᾶ κο 
ΡῬτγονί βίου ον 9 “μέγα ἰγδαϑσγοϑϑίου οὗ (.)}6 Βα π|0 
Ῥθορίθ. Βα (Π0 δοπιραβϑίοῃ Ὀθίουθ οχρογὶ θισϑα 
ΘησούΓδραϑ (0 ΡΓΔΥΘΟΡ [ὉΓ ἃ τοροδίρα ἰπγηΐϊης 
ΒΜΆΥ οἵ Ηἰ8 δῆ χοῦ, δῃὰ βιγθηρίῃθῃ8 (ἢ 6 ΟΡΘ οὗ 
γοπονυοαὰ δ]οβϑίη. πὰ ἰβμογοίογο τιϑὶ Οοα᾽ 8 
Ρόορὶ6 ὃ6 πιϊπα αι] οὗ 5:0 ὁη9 ὙΒΘη ὑπ Υ͂ ΔΓΘ Τ6- 
ταἰπἀοἀ οὗ ἢ 6 οἴδοῦ, δπὰ τρλκα Ὀοὶἢ βυῦϑογυο (18 
δυϊϊάϊης ἂρ οὔ {π6 ΟἸ τοὶ. 

2. Βυϊί, ἰῃ οτος ἴἰο σϑδ]ῖσο {ῃ 18 αἷτα, 1ΐ 19 ΔΌΟΥΘ 
811 ΠΘΘΟΒΒΑΡΥ, ὑπαὺ ὑπο Υ ὍΘ ἰπίοης ὩροΩ ὀδαγὶπσ 
εὐλαὶ Οοα φδαψνε. ἔον (8 ῬυΓΡΟΒΘ ἰμοΥ Ἃο ποὶ 
ΤΘαΌΪΤΘ ΒΏΥ ΠΟῪ Γτογοϊδιϊΐου ἔγοτα Ηϊπι, Ὀὰΐ οδη 
τοβοσγὺ ἰο Ηἰβ νογὰ8, ἔβαν ἃ8 [ΠΘΥ ἢδΔΥΘ 80 Ἰοῃκ 
Ὀθο ἰο Ηΐ8 ρΡ6ορ]0, δῃηά οχροιυμά δηὰ ΔρΡΪγν (θὰ 
ἴον ἰ)6 ἱπδβίγαοίΐοη δηἃ οομδβοϊδίϊοη δηὰ ψΆΓῃ- 
ἴῃ δπὰ οχῃονρίδιίΐοη οὗ ἱδμβοιηαβοῖνθβ δὰ οἵ 6 γϑ. 
Εον Ηἰ8 πογὰ 88 ἃ ἰοϑιϊ ποῦν (0 Ηἶδ ἔσαν ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
ΔΙΥΘΟΒ ἰπ 811} 118 ραγίβ νυ ῖτἢ {66 17, 1ι 86 ι188.68 4180 
180 προὰβ οὗ Ηἰβ ρβϑορὶϑ, δηὰ δῆβινθῦβϑ θυ δον 
{86 Ρυγροβοθ οἵ αοὰ, Εον σον β Η 18 μου ρΒ8 
οὗ ϑαϊνδιΐου πὰ ρθ800, ἀπ δηπουηοθθ ὑμοὶγ 80- 
ἴυα] ἐιἸβ]τηοπὶ ἴῃ (6 ψοτὶ ἃ ὉΥ ἰμθ δανϑηὶ οἵ 
τὶ κυ οουβηθ688, το ἢ ἴὰ ΒΏΟΝΒ ἴο ὍΘ σϑιιδοὰ ποῦ 
τ ΓΟΪν Ὁγ Ηἰ5 σοηοναὶ ἀἰδβροηβδίίοη οὗ ἴανον δηὰ 
ΤΏΘΓΟΥ, Ὀὰὺ Βρϑοίδ!ν ὉΥ ΗἸ5 ρΊΟΥΥ ἀν !] πρὶ ρου 
οαγί. Απάὰ ὑμὺ8 1826 ΒἰΒϑίΟΥΥ οὗ γτανυθδίϊου ὃ6- 
σΟΙη68 ἃ δ ἰΒΙΟΥΥ οὗ γοἀοιηρίί οι, 8πα 4]1] οὗ α Μ68- 
βίδηϊο σμδυδοίθγ. 

ἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

[ι ἴα σοοᾶ ἰο οαν ἐπ6 ποτὰ οὗἩὨ αοά, Ὀυΐῤ Η]8 
Ῥοορῖὶθ πιϑὲ αἶ8οὸ ρούϑγῃ μοῖρ ᾿ἶναβ ὑπ ΟΥΘΌΥ.--- 
ἿἯο οδῃηοί πιράϊί αἴ ρου ἐμ πι ΤΟΥ οὗἁ αοα, τὶ ἢ- 
ουἱ Ὀοίῃρ τοπιϊ πα θα οὗ [8 58 οΥ̓͂ οὐτβοῖνθ8 δηὰ 
ΟἾΒΘΓΒ; Π|8 0 ὈὉοί ἢ οὗἩἉ 0 6πὶ υγῶθ 08 ἴο ἰγὰθ ΡΘῃΪ- 
ἰθῃοθ δῃὰ ἰο ᾿ἰνθῖῦ ἔα !--- δορὶ οὗ 411 [ἢ 6 
(οκθηθ οὗ ἀο4᾽ 8 Ἰπογοῦ. δἷπ ὰ8 ὑοἱ γοὺ αἶϑαρ- 
Ῥοδγοὰ ἤγοιῃ [86 ψοτγ]ὰ ; αὶ ΤΩΘΓΟΥ͂ 18 8{}}} ΒΙΓΟΏ ΒΟΥ 
(Π8ῃ β'ῃ.--- Τὸ γὙ6]1- Ὀοΐης οὗ ἃ παϊΐοῃ ἰϑ ἀοτίνϑα 

ΤῊΝ ΤΗΙΒῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΔ Μ8. 

ἔτοιι {89 ἀν ο]]πηρ οὗἩἨ Θ οὐ» κἴουυ ἰπ ἱἰϊ.--- Οοἁ δ88 
{μοι δ οἵ Ῥέας ἴὰ τοϊμο ἰο Ηἰ8 ρϑορὶς, διὰ 
1818 {π6τὰ ἰῃ σοπίον Υ τὶ ΗἾ5 ἐγ, Ὁ 8]- 
ΔΥ͂Β ἴπ ὨΘΥΓΠΙΟΩΥ͂ ν᾿ ὶϊι Η 8 σι σλίεοιη6ε8.---- ΜΙ ΔΏΥ 
ΑΒὶς ἰο Ὀ6 βρατγϑὰ ἔγουῃ; (06 δον οὔ Θοάα, δπὶ 
τηοβὶ ἀγοδα [16 σοῃϑθα 6 0668 οὗ βΒῖη, Ὀυὶ δαίναΐζέον 
8. ηἰχ ΟὨῪ ἴ0 (Πο86 το ἔδασ 6οὰ.-- -σοἀ ταδὶ 
1658 ἴπΠ6 ᾿απὰ [{ 1 ἰ5 ἰο γίοϊα ἴτ18 ἔγυϊϊ ; Ὀὰΐ 188 
υεϑὶ ἔγυ 8 ἀτὸ [8086 οἵ Υἱ ζὨϊΘΟΙΒΠ 658, τ ἢ ἢ 8Γ6 
Ρἰοδδίης ἰο αοα, δΔῃα δἃγο (6 γοβυ] 8 οἵ ΗἾ8 νουκ- 
ἰηᾳ.-- ἾΠδίονο τὸ Ὦδν6 οἢ Θδγί ἢ {πᾶὶ 186 ρσοοά 
σοίη68 ἀοννῃ ἔγοιῃ ΠΘΑΥΘΏ. 

ΒΤΑΒΚΕ: ΤΠ ΠΟΔΓΟΡ 6 8ΔΓ6 ἰο ΤΟΡΟΠίΔη6Θ 
86 ὨΘΔΓΘΡ 8ΓΘ ὑΠΟΥ͂ (0 ΤΩΘΓΟΥ ; Ὀυὶ {π6 ζιγ  ΒΕΡ 
ΔΘΥ (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ἔΓΟΠ ΘΟΠΥΟΙΒΙΟΙ, (ἢ) 6 1658 ἀο ἔπ 6 7 
ΥΘΟΕΙ͂ΥΘ οὗἁ {πὶ8 [ΓΟΘΒΌΓΘΟ.---Οα᾽ Β ΤΩΘΓΟΥ͂ ΠΒ 65 8 
ὁ} Βοαγί.---Ποποῦ ραϊὰ ἰο αοα γοβυ]18. ἔγοῖὶ 
ΠΗ 18 ἔδαγ, δηὰ ἰβ δύ οὶ ἱπογοδβεα ὉΥῪ Βιγρδϑδίηξ 
ἰο ἢ 5 οἵ Ηἰδ Βε6]Ρ.--- ΕἸ ΚΒ ΘΟ ΒΗ 688 18 ἃ δὶ οἵ- 
Ὡδιηθηίΐ ἴῃ ἃ ἰδπα, δὰ ἃ βίγοῃρ ὉῚ}]δὺ ὉρΒοϊ ἀϊης 
{86 φογεγηῃτηθηί, (Π6 ΘΟΥΏΙΓΥ, δπὰ {μ6 ρϑορῖο; 
θαὰΐ γΙ ΘΟ ΒΗ 6ΒΒ δηα φέασε τηυϑὶ δία μα ἰοροῖ ον. 
-- ΈΙΒΟΗ : ΟΟα᾽ Β ΔΏΒΟΥ δὰ αἰβρὶοδειγο τν}}} Ὀ6 
δυοτγίοα ἱῃ δοσογάδῃοο τ (π6 σοπαϊΐοπ8 Ἰαϊά 
ἀον ΌΥ Ηἰσηβο), ᾿ πο αροὶκ ἔγϑι ἴῃ Ηΐμπ 86 
ἔτδοο οὗ οοηγογείοῃ, δηᾶ ποῖ 11}} {88 ἰδ 6 4116- 
Υἱαϊΐοη δηἋἃ γοηοναὶ οὗὨ ρυ ]β) τη οηὶ.---ΤΉΟ, ΓΚ: 
ΤΌΘ Β6Π56 ΟΥ̓ ΤΏΘΓΟΥ τηυδὲ ΟΥΟΥ 6 88 ΒΌΪαΐπ 88 
(86 δ ] ηρς οὗ συ 18. ἄθορ. 
ΟΥΕΝΤΗΕΕ: [οὐ 18 Ἰοαγ δἰ ἰδϑὲ δ δὲ ὑτο- 

Τηοί68 ἴΠ6 Ρ68066 οὗ ἃ ΘΟὈΙΣΥ͂, δη 60886 Ββεοκίηβ 
ἴῃ {Π6 οἸοι 8 ἀπὰ ἰὰ {Π6 δοὶϊ ἴη6 σϑδυβοδ οὗ ἀφδίὰ 
δηαἋ ρΡυ]}]6 σΑ] ΠῚ (168, δπὰ ἀἴβοοση πῦον {86 
οἱου 9 {Π6 ΟΠ αϑίθηϊηρ δεπὰ οὗἩ ἀοα, ᾿ν}Ὸ νυ 8118 ἴῃ 
Ηΐδ τηϑσοΐ} ΔΏΖΟΥ [ῸΓ ΟΟΣΓ ΘΟΠΥΘΥΒΙΟΠ [6 818 
νν ἢ 6}} ΔΥΘ σοπη 6 ἃ ὈΡΟΩ οατί ἢ ὉΥ ΗἾ8 υ τ 8 
οἰ] άτοη.---άυΒΕ: ΤῊΘ ΟΥῪΥ ΟΥ̓ αἰ ἰῃ αἰδίΓϑδδ 
8 Ῥγοπηρίοα ὈΥ ἃ Καον]θᾶρο οὔ [Π6 ΤΌΓΠΙΘΥ ΤΠ ΘΥΟΥ 
οὗ αἀοα ἰοτνατὰβ ΗἾ8 ρϑορῖὶβ ; 116 Ἰοοῖ οὗἩ 181} δηὰ 
ΒΟΡΘ 18 ᾿Ὠβρί γα Ὀγ ᾿ἰβίοπίης ἴο Ηἰπ νοτὰ.---θ Ἐτ- 
ΠΕΕΒΕΝ: [οἱ 8 ΒΟΠΟΡ ΟἿΣ Οοα (1) ὉΥ νυ π Ὁ]6 
ναι 8 Το Γ᾽ Ηἰ8 πο]ρ, (2) ὈῪ ἔτπι γε] δῆσα ὑροα 
Η]8 ῥγοπηΐβοβ, (8) ὉΥ 8 ρίουβ νναὶκ Ὀθίογο Ηΐτ. 

[ϑοοττ: Ηδυΐϊηρ βροόκβ υὑπίο {πΠ6 οτὰ ἷπ 
ῬΓΆΥΘΥΡ ΜὙθΟ ΒῃουΪα ΘΟΙΙρΟΒ6 ΟΌΥΒΟΙ͂ΤΘΒ (ὁ ἢοδγ Η τὰ 
ΒρΘδΪς (0 0.8 ὈΥ ΗΒ ψνοτὰ; δηὰ [ὁ ὀχρεοὶ δὴ 8ῃ- 
ΒΊΟΥ Υ Ηἰ8 ϑρίγιν ΟΣ πη Ηἰβ ργονίάθηςθὺ. Ηθ 
1 ΟΟΥΓΓΔΊΏΪΥ ΒΡΟΔΚ Ῥϑᾶςοα ἴο ΗΪ8 ρϑορὶθ σι δοῦι 
Ηδ 888 βοραζαίοὰ δῃηὰ βδπηοί δα (ὁ Η ἐπιβο Γ, 

ΒΑΒΝΕΒ: ΤΙοΒ6 θὰ πᾶν Ὀδοη αϑιὶοίοα δπὰ 
τοδίογϑα βθου]ὰ ἴθοὶ {μποιβοῖνοϑ οχῃοτίοα ποῖ ἴὸ 
τοίαγη ἰο ἐμ οῖν ΦΌΓΠΙΘΡ ΟΟΌΤΒΘ οἴ Ἰἰἴ6, (1) Ὁ ἐμ εἰν 
ΟὈἸ καιίου8 ἰο (μον Βοῃοίβοιίον, (2) ὉΥ (86 τϑ- 
ΤΩ ΘΙ ΌΥ̓ΔΠ66 Οὗ ποῖ ΟὟ ΒΟΪΟΙΠΏ τον 8 δ θπι ἴδ 
δϑλᾶοιίοα, (8) ὈΥ (86 δϑβιιγαποθ ἐπα ἴζ (μὸν ἂο 
τοίαγη ἴ0 ἐδοῖν βἷη δηὰ ζ00}1Υ, εδυῖοσς Ἰυἀζακοπίδ 
|| οοταθ ὉΡΟῺ ἐμ 6Π|.---ὦ. Ε, Μ.] 
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ῬΒΑΙΜ ΧΧΧΥ͂]. 

Αἱ Ῥγαγεν οἵ Ῥαυϊά. 

1 Βον ἀοσαῆ ἰδίηο οαῦ, Ο ΟΕΡ, μοδῦ ο: 
ΕῸΓ [ ἀπὶ ΡΟΟΓ πὰ πραγ. 

2, Ῥγέβοῦνο ΤΩΥ͂ βου] ; ἴ0Γ [ απὶ ΠΟΪΥ : 
Ο ἰδοὺ μιΐ αυά, βᾶνθ [ΠΥ βογνδηΐ {πδὺ ὑγυδίοι ἢ ἴῃ [866. 

ὃ Βα πηογοϊΐ] υηΐο 6, Ὁ [ΒΒ : 
ΕογΙ ΟΥ̓ υηΐο (Π66 ἀΔ|]Υ. 

4 Ἐε͵οῖοα 86 800] οὗ (ΠΥ Βεγνδῃηΐ : 
Ἐὸγ απο ἰμθ6, Ο 1ωχὰ, ἀο [ ̓ ΠἶὟ Ρ ΤΥ δου]. 

ὃ ΕῸΣ (δου, Ἰωοτὰ, αγέ σοοά, 8Δπα ΤΟΔΑΥῪ ἴο Ὀγρῖνα ; 
Απὰ ρ]θηΐθοιιβ ἰ8 ΠΊΘΓΟΥ͂ ἃηΐο 81] (μ6πὶ {μαὉ 68] ἀρΟῚ (866. 

60 Οἷἴνα οασ, Ὁ ἴοΒΡ, υπΐο ΓΩΥ͂ ὈΓΆΥΘΓ ; 
Απα αἰϊοπά ἴο {86 νοΐοβ οἱ πιῦ ΒιρΡ]]οΔ ]ΟΏ8. 

Ἰ ἴῃ {π6 ἀΑΥ οὗἉ ΠΥ ἔγουῦδ]ο 1 Μ}}} 68}} ἀροη {μΠ66: 
ον (δου ψ|10 ΘΏΒΨΟΙ 16. 

8 Απιοησ [6 ροάϑ ἐΐδγθ ἐδ ἤοηθ {1 υπίο {π66, Ο Τωοσὰ; 
ΝΟΣ αγὸ ἰζόγο απῷ τὐογῖδ 16 αηΐο {ΠΥ ΟΥΪΚΒ. 

9 ΑΙ] πδίϊοηβ ποσὶ που μδδὲ τη8646 
8[14}} οοαθ δῃηα ψουϑῃϊρ Ὀδίοσα ἰμθ6, Ο Τωροτγά ; 
Απα 588}} ρ᾽ οΥὟ ΓἈΥ πδαιο. 

10 Εογ ἴῃου αγέ στοαί, δῃ!ᾳ ἀοοδϑὺ ἩγΟΒαΓΟῸΒ {1 Ώ ΡΒ : 
Του ἀεί αοἀ δ] ομ6. 

11 Τοδοὴ πιὸ [ΠΥ ψᾶΥ, Ο [050 ; 
Ϊν}}} νὰ] ἴῃ ΤΥ ὑγυτῇ : 
Τῦυδ πιῦ Ὠοαεί ἴο ἴδαγ ΠΥ Πδῃ16. 

121 «1}} ργδῖβε ἴθ6, Ο 1ωογὰ τὰν αοά, πὶ 41} Ὡγ μοδγ: 
ΑΠπάΙ ν}}} ρου" ΠΥ͂ μδ16 [ὉΓ Θν θυ σθ. 

12 Εὸν ργγοδῖῦ ὦ (ΠΥ ΠΙΘΓΟΥ͂ ἰΟ ΑΓ τη6: 
Απὰ μου μιαϑὺ ἀο᾽] Ινογθά τὰν 80] ἤοτα (ἢ 6 Ἰονγοϑί [6]], 

14 Ο ἀοά, [86 ῥτουά ἃγὰ γίβοῃ αραϊπϑί τη6, 
Απᾶ (86 8535} 168 οὗἁ ν]ο]δηὺ ηνόπὶ ἢαγα βουσῇῃς ΔΙ Υ ΤΥ βοὰ] ; 
Απάὰ πανὸ ποῖ 58οὐ [66 Ὀοίογο {ἢ θη}. 

16 Βυΐ δου, Ο Ιωοτὰ, ατέ ἃ αοἀ {}] οὗ οοπηιραβϑίου, δῃᾶ σγδοίουβ, 
Γρηρ-Βυ Εοσῖηρ, δηα Ρ]οηύθΟυΒ ἴῃ ΠΊΘΓΟΥ͂ δηα χα ἢ. 

10 Ο ἰαγη υπίο πι6, Δηἀ Πᾶνα ΠΊΒΓΟΥ͂ ΠΡΟ ΠῚ6 ; 
σῖνα {ΠΥ δίγθηριμ Ἀηΐο την βογνδηῦ, 
Απά βανὸ [Π6 βοὴ οὗ ἰμῖπο παηάμηαϊά. 

17 διιον πιῈ 8 ἰοίκβῃ ἴον ροοά ; 
Τηδῦ ὑΠ6 Υ πμϊοἢ Πδίθ ΠΊ6 ΤΑΥ͂ 866 ξ, δῃηᾷ Ὀ6 Δϑῃαπηοά : 
Βοοδυβθ τμου, ΟΕ, δαβὺ μοίρῃ πλθ, δα σοτηξογίθα τη6. 

86ῖγ 68 Οη. ὁΠ6 Πδηά ὕροη {δ ποθ οὔ (μὸ δι }0]Ϊ- 
ἘΧΕΟΘΕΤΙΟΘΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΘΒΙΤΙΟΑΙ, δηϊ δηά Ηΐ5 οονοπηπὶ τοὶ δἰΐοη, δη ὦ οἡ {Π6 οἵ δον 

ἀροῦ ἀοἀ᾽ 5 δοπηραβϑίοη δῃὰ δοοθβϑ ὉΠῚ (Υγ6Γ8. 
ΟὈΧΤΕΚΤΒ ΑΝῸ ΟὈΟΜΡΟΒΙΤΊΙΟΝ.--- 6 ὕδνο ἤγαι  1-7. ΤΏοτο ποχὶ 20] ον 8 (6 Ἰογίωϊ δοῖζπον- 

Ργεβεηἰθα (ὁ ὰ8 ἴῃ {18 Ῥ688}πὶ| ἃ βισοσοβϑίοι οὔ ἴη- [Ἰοάσπιοπι οἵ αοά᾽ 5 ἱποοιῃιραγδῦϊο ϑχαϊιαἰίοη, ἰ0 
Τοοδίίοηϑ δηὰ ϑηΐγοϑίὶοβ ἰο ἀοα, δι ρροτγίίης (μθηι- [ τ ῖσ ἢ 88 γ6}} δβ (0 Ηἰβ ροννοσ ἰμ9 μϑδίμβοη ν1}} 



470 ΤῊ ΤΗΙΒῸ ΒΟΟΚ ΟΥ' ΒΑ, ΜΆ. 

δαυλὶ! ὑπ οπιθοῖνοβ (τότ. 8-10). Τθθη ΘΟπΙ68 8 
ῬΓΑΥΟΥ ἴον αἰγοοιΐοα ἴῃ ἴΠ6 ΨΑΥ͂ οὗ Θοἰὐ, πὶ ἶοι 
{86 ρΡορί ῥτοιηΐβθβ ἴο ἕο!ονν ουἱϊ οἵὗἨὨ Ἰαϑιΐης σταις- 
ἰχὰθ ἴον ἰδ ἀρὶίνογαποο σοισμδαίοά ἴο Διὶ), 
(τοτβ. 11-18). ΕἸΠΑΙΥ ψγὸ δ δὰ ΘιίΓΟΘ Υ ρΓθ- 
οοἀϑὰ ὉΥ ἃ οσοπιρἰαἰηὶ ἀζαϊπδὶ ροάϊοβθ ϑηθιοὶθ8, 
δραγοὰ ὈΥ αοι δ ραιίθῃοο (Υ6 γ8. 14, 16), τὶοι 
ἰπαιρίοτοϑ μοὶρ ἴον (6 οἴὔογθν, 8ὸ ἰμδῦὺ 18 μδῖθγβ 
ΤΑΆΥ͂ ὉΘ δδιδιμοὰ δηὰ Καον ἰδδΐ ἰξ '8 σϑα γ αοἀ 
0 πα8 μοϊροα Ηΐδ8 ρίοιϑ βογυδοὺ (γϑγβ. 16, 17). 

Τὴ9 νϑοὶθ Ῥβαΐαι σίνθϑ (6 ἐπιργοβδίοη οὗ ἃ 
Ῥυοίιυ Ἰαῖθ σοτηροβιϊίουπ, Εδιλ ΠΡ ΟΧΡΥ βϑίοΠ8 
δηὰ Ῥῆγδβοβ ἔγοιῃ 186 ψογὰβ οὗἩ (6 ἴχδυνν, (80 
Ῥβδϊβ, διὰ (6 Ῥγορμοίβ, ἰο050}Υ σοῃποοῖοα, ΓΘ 
ἔουπὰ ἰπσουρσμουΐ, δηὰ γοῖ ποὶ δἰοροῖμον νι ὶϊἢ- 
ουἱ ον άθῃοοβ οὗ αὶ ρϑουϊαῦ ἰσοδίπηθηὶ. [{ ἰ8 γὸ- 
ΤΡ Κα ΌΪο ὑμεῖ ἴῃ τοῦ. 14, ἰὰ ἐμθ ρδϑβαρὸ ἰάθη 
Ἰἰ ΘΑ} ὕσοπι Ρ8. ᾿ἰν. ὅ, Ὁ 18 Του ἃ ἰπϑιοδὰ οὗ 
Ὀ 1, δπὰ γαοὺ (86 δοκηονϊ ἀριηοπί οὗ αοα ἴῃ 
180 παίίοπδ οὗ ἰδὲ τοοτὶα 88 (6 βαργοίὴθ αοὰ ἰ8 
ΒΡΟΐκοὴ οὗ ἰῃ τόγ. 9. [ἐ 18 ααϊὶ τἱηοοτίδὶη ἰο 
ν παι ονθηί {Π6 ἀφ᾽ σοσϑηοο τηθῃϊὶοηθὰ ἴῃ Υογ. 18 
τοίοστθ. Ἦο δνθ ὯῸ ρτουπᾶὰβ δβογαβα 8 ἴον 
Βα ρροδίηρ ἴδ τοΐαγῃ ἔγομι οσὶϊο (ΟἸβϑ80}}, οὐ 
ἴον οοηηῃθοίίης [06 Υ6γ86 νυ 2 Μαδοο. χἰϊὶ. 2], 
(Εἰ Σῖς), ποὺ ἴο πιϑῃτΐοα (86 ἀοἸίνθσδηοο οὗ θ6- 
γἱὰ ἔγοιι ἰμ 9 Ρἴδῃϑ οοπί γί νυϑὰ ὈῪ 5880] (Κῦδίον δυὰ 
Οἰδυβ5 ἰαϑ8ι), βίῃοθ γὝ.ᾷ ΠΑΥ͂Θ ΠΟ ΤΘΆΒΟῊ ἴἰο0 8380}λ0 
ταὶ θανὶὰ νγὰ8 σοηδοϊϑὰ ὉΥ͂ ἰ6 Κογδὶίοβ ὉΥ͂ ἃ 
Ῥβδὶπι σοηδιτυοίοά ουἱ οὗ 8 οὐ τοτὰβ (Ηδηρ- 
δίθῃ γα). [ἐ ἰθ ΟΥΘΏ αὐ οβιϊοηδοϊθ ὙΠ οί μΘΡ ἰὲ 
Ἧ88 8 μραϑὶ οὐδηΐ, δηὰ ψ θύμον (10 Ῥγϑοίθυίο, 
βου ποὶ ἰο ὈΘ ἰακθῃ 48 Ῥγορμοίὶϊο ρῥγθίογὶίο, 
δηὰ {πΠοτοῖογο 85 Ππίατο (6 οἰ 6), τῇδῦ γοὶ ποὶ 
6 γοφαγτάθὰ 88 σοηνου πῦρ 8 Ορίδϑιυθ Β6Ώ86, 
δὰ (μογοΐοσγο Ὁθ6 τοπαογοὰ ὈΥ ἴμ6 ἰωρογίοοι, 
(Εν α]α, Βαυτ)ὴ. [86 ἰο ὍΘ τειῃδυκοαὰ ὑμδί 89 
δΔΡΡοΙἸδἰΐου οὗ αοὰ, Αἰἀοπαΐ, ἰΒ ΒογΘ υδθὰ 86 Ύ 6 
εἰπχοβ, δὰ ἐγοο ἰἰπιθ8 ἴῃ ΡΒ. Οχχχ. [ὑ 866 [Ὼ8, 
ΒΟΎΘΥΟΡ, ἴ00 ΓΑΒ 8 ΟΡίπίοῃμ ἰο σοῃδίαον ὑμὶβ 
οἰγοιυπηϑία 06 88 ἱπαϊοαιὶ τ 8 ἰθπΠΘΏΟΥ ἰὸ 8 Ἰδίον 
ααοπαῖο Βιγ1]6 οὗ Ῥ58])- ΡΟΘΙΓΥ, ἴῃ ᾿ἰτυἱδίλοπ οὗ [86 
ἙΕϊομῖτι Ῥβαϊανϑ (})611ἰ186}}}. 

[189 βαρογβονγίρίίοη οὗ ἐμὶ8Β ῬΒΑΪπὶ Ῥγοδοπίβ ἃ 
ουγίουβ ΡῬΒδηοθθου. [ἐ δδοῦὶ 98 {89 δυΐδβον- 
δι ἐο θενὶ ἃ, Ὀοΐης ἐπ ΟὨΪΥ ἰπβίδηοο ἰῇ 189 
ν᾿ οἷο οὗ (ὴ9 Εὐαγίἢ ΒοοΚ. [ οδουτβ δἷβο ἴῃ ἐπ 
τηϊάβὲ οὗ ἃ στοὺρ οἵ Ῥβδ]ηβ οὔ (6 βδοῃβ οἵ Κογδδ. 
ΤΌ ορὶπΐου δας θαυ Ἀπ 86]7 γυ88 [8:9 δΟΙΆΡΟΒΟΓ 
δ ΠΟῪ δἰπιοϑὶ ἘΠΊ ΨΘΓΒΑΙΪ δυαπαἀοῃοᾶ. Βαὶ ἴδ ἰΐ 
ΠΘΟΘΒΒΆΓΤΥ͂ ἴ0 Αϑδ:)6 (δδὶ ἰΐ νγα8 σοπιροβοὰ ἴῃ 1}8- 
Υἱα᾽ 8 ̓ ἰοιϊπιο ἢ Ηδθηρβίθηοτῶ, 80 ταδί ἰδ 
τἰ 1} (Π6 οτἰ σία} οὗ ἐλ 9 δυ ρογβου ρίΐοι, 766}8 
Ὀδοιυπῃὰ ἰο τπιαἰπίδίη ἐπὶ ἐξ γ88. Βυΐ διὸ 18. Μ}}}- 
ἱης ἰο ἀοραγὶ ἤγουν 89 1 θγ αὶ ΔΡρ!Ἰοδιΐου οὗ (6 
Ἰδηζυδο, Ἀ8 ΒΘ ΒΌΡΡΟΘΘΟΒ ἐμαὶ ἰΐ νὰβ δοϊηροβϑὰ 
ὈΥ 10} ΒΟ18 οὗ Κογδὴ ἔοῦ Ῥαυϊά 5 Ὀθηῃοῆϊ. Τθ 
οἰδυδοίορ οὔ [6 Ῥβαΐπι βυρᾳοβίβ μι νν9 Ι5ΑΥ̓ 089 
116 βϑι6 ἔγθοάοιῃ οἵ ἰπίογρσγοίδιϊοη ἴῃ δηοίθοῦ 
αἀἰγϑοιϊΐοα. Εοσ [86 ἸοοΒθΏ 688 οὗ σοῃῃοοίΐοη δηὰ 
(8 ᾿ἰϊαγρίσαὶ ταῖδ ον ἰδῇ ροθίϊο8) ἔοσπι, 88 8 6- 
Ἰ 1286} 48 σϑιῃδυκοὰ, βϑοῖὶ (0 Ὀοδροαῖϊς 8 ᾿αὶθ 
οτἰ σίη. [ὑ πιᾶὺ 86 6Δ]]οὰ “8 ῥγαγοσς οὗ θαυϊὰ ᾿ 
Ὀοσϑυβθ ἰὑ ΘΧρύοββαθ ἰὴ βρίγὶὶ οὔ 8 Ὡυπιῦον οἵ 
᾿νἱ8 Ῥβαὶπι8 νν ἰο τ οὗὁὨ 8 ργϑάοϊη Δ} ΠΥ 50- 
Ρ᾿ΙοδίονΥ οπασβοῖον, δη ἃ διὸ ᾿πἀϊοσαιοα ὈΥ [110 Β8πι6 

{16 ΤΩΙ, δηὰ σμὶοΗγ, Ὀδοδυ86 ͵8 ΒΑΥΪΏ 65 Θ0Ώ- 

βιἰϊαι9. 86 ἴαγζθ ρογιΐοῃ οὗ ἰ. Ατηοὺς Εμρ] 188 
θομμτηθηϊδίοσβ ῬΟΤΟΏΘ ΔὺδηἀοΌΒ ἰμ9 ἰάθα οὗ ἃ 

αν ἀϊο σοπιροϑί(ἴοπ, δηὰ τηδϊ πίαἷπβ 8 Ἰδίθ ἀδίθ. 
ΑἸοχδηάθν ρρθδᾶγβ υπάοοϊ οὰ. ᾿Βουχὶι ἢ6. οοπβί- 
ἀότϑ (π9 οἱγοιπηϑίδηοοβ ἀθβοῦὶ Ὀ64 δυϊΔ0]6 ἰο θ- 
Υἱ ἀ᾽ 8 Τγοαυθϑηϊ βἰιυδιϊοηδ οἵ βυβοντίης. Ῥογάδ- 
σοῦ (μ᾽ ηἶκ8 ὑπαὶ ἃ Ῥβδὶα οὗὨἩὨ δανϊά 18. ἱπϑονίοά 
ἴῃ {π9 τιϊάϑὶ οὗ (6 Κογαλιῖῖθ ΟΠ 68, ἰο δοπϑγι (δ9 
θαυδὶ δυϊ ον οὗ (86 Ἰαί[6Γ.---ὧὖ΄. ΒΕ. Μ.] 

γ7Έον3. 2-12. Ζ πὶ ΠΟΙΥ.---Τ}9 οχργοϑεΐοη Β88 σο- 
ἔογϑθοσθ ἰο ἰ.:86 οονθπβηϊ-Γοϊαιϊίοη (Ηυρί.) δηά ποὶ 
ἴο ΡίοΙΥ 88 α υἱγτγίαο. Τὸ δοουδαίίου ἐμαὶ 10 
Ῥϑαϊ πνῖδϑὺ τη Κ908 ἃ Ὀοδϑὶ οὗ (ἢ ἰδιίοῦ (8) Ὑ οἰ (6) 
8 ππίουπαοἃ. Οἰοἶοῦ δἰγολαῦ 845 πδὰ οοοδβίοη 
ἴο σοιηδδὲὶ 1ἰ, δηὰ ἰξζαπβὶαἰθὰ: δεποβεϊατὶμδ; δὰ 
Δπ9 Ὀυίϊοὰλ ΒΙΙΌ1]9: σωησίσεποοί. [|ἴἃ τοῦ. 8, 

Ὁ Π-Ὁ3 8 Θδρα 9 οὗἨ Ὀοΐπς ἰγδηβ]αἰθὰ οἱ ΐπρὺ: 
ἀαϊΐν, 88 Ἐπ. Υ. 85 ἰἰ, οΥ : αἱξ ἐλεὲ ἄαν, 88 Ἰὲ ἷ9 
εἴνοι ἴῃ ἰμ6 τηδγαίη. Τθ9 Ἰδοῦ 88 ἱπϊοσαίΐ ρ 8 
ἀφρί οὔ πορὰ τδῖοι {86 ἤΌΤΤΙ ΘΓ ἴ61}5 [ὁ ἀο 15 ἴο Ὁ9 
Ῥγούογυγοἃ, Οὐ στοῦ. 9 Αἰοχαπάου βῶγ8: “ ΤῸθ 
δοτηοι Γοϊδἰΐοη οὔ Φεονδὰι 0 ΑἸΐ 6 Π 85 ἐἰνοὶδ 
Μδκον 586}} ὉΘ ὁπ ἀΔΥ υὐΐν γα! γ δοϊη ον] θά κε, 
ποῖ ἰῃ ποτὰ ποτ νυ, Ὀὰὺ ἷπ δοῖ, 1.6 τπιοϑὶ ὃχ- 
ῬΓΟδβῖυθ ρατί οὐ πουβηΐρ, ἱηυοϊ νίπρς ἃ τοοορσηϊ οι 
οὔ {μ9 ργονίουβ ἀἰβρίαγ οἵ ἀοα᾽5 ρεοτέεδοιϊ: οΏ 9, ἰπ 
(.λ.9 Ἰαησυδᾷο οὗ ϑογίρίυτο, Ηἶδπαπιε. Τ᾽ 15 Ῥτοβ- 
ΡΘοίϊγνο Υἱοῦ οὗ (ῃ9 οοηγοζβίοη οὗ 86 ποτζὶὰ ἰο 
ἱϊα Δαδϊκον, βονθ δον ἴδΥ ἴμ6 ΟΪὰ Τοβιδιηοηι 
ΓΙ ΘΥΒ 6 γ0 ἴσοι ΒΟΥ οὐ σου ηπποῖης 
(86 οοπἰταοίοαὰ παιϊοηδὶ ν οὗὨ {86 1616 Ὁ δηὰ τ 6 
1688 ΘΪ χηϊίθηθὰ 96 ..1Χ8. Οομιρ. ΡΒ. χσχὶϊ. 27, 28; 
χῖν. 12, 16: χ]νὶϊ. θ; δῃὰ 26σ. χυΐὶ. 19: Ζορῖὶι. 
1. 11; Ζεοοι. χὶν. 9, 16." -;᾿ἡὐ. Ε. Μ.}] ΤΒο εχ- 
Ῥγοβϑϑίοη: Ὁ ΣΡ ϑασῖ, 'ἰπ τοῦ 11, 5 ὑϑοῦ- 
᾿ἰαρ. [1 18. δαυϊνα]οηὶ ἰὸ: πηΐϊϊθ 84}} ΤΟΥ ῬΟΝΓΟΓΒ 
δρὰ ἱπροὶ ἔμοπὶ ἰοὐσαρὰβ οὔθ οὈ͵θοὶ ((ὐδἰ νη, 
οἷον, διὰ οἱδλθγϑ). [ἐ ἰδ 16 τ μοὶ, πανιὰ οὰ 
Βοαγὶ ν μῖο ἰδ ἀοταδηα θα ἰπ οΘοπηθοϊίου 11} ἸοΥθ 
ἴῃ ει. νἱ. δ: χ. 12, δὰ ἰῃ σοπηοοοη υἱτ ἐδ6 
ἴοδν οὐ αοἀκ ἰΐ ἈρΡρϑασβ ὮθγΘ δηὰ ἰπ 20Σ. χχχίῖϊ. 

99, 25 ἽΠΝ 2. Τὴο οοπίγϑδὶ '8 Ἄχμίιιθὰ ἰπ 
Φδηθβ ἷν. 8. ἴὲ ἰ8 ἃ 1085 ἰθῃαῦΐϊο ἜσρΙ] δηδίϊοη 
τ δῖοἢ πῃ ἀοτϑίβηβ 8 μοατὶ ὁπε το Οοα (ὅ. Ἡ. 
ΜίοΝ δε] 5 Τοϊ] οί οἷαοθνῦ οχροβίίοσθ). ΤὯδθ 
σοῖο ποαγὲ 8 6180 τηϑθηϊ οηδα ἰὼ σοηηαοίΐοη τ᾿ 
ἐπδηκεαίνίης ἱπ νὸν. 13. Το ἰγαμπείδίϊου οὗὨ 9 
γυϊχαῖο: ἐπίοίων (αἴϊον ϑορί., Ξ'γΧ7.}) Γϑδίβ ΡΟΣ; 8 

ἴα169 ἀοτὶ ναἰΐου ἤγουι ΙΓ. 
γοτβ. 184. Το πηᾶοσχυνοι]ᾶ [Ε΄ Υ͂.: Ἰονσοδί 

6117 ἰ8 οῃαρίογεά 88 ἰῃ ἤθαὶ. χχχὶϊ. 22, ἐο ἀο- 
ποῖὶθ ἐἰὴ6 νον ἃ Ὀθποαῖ ἴῃ {πὸ Ὀονγοὶβ οὗ 86 
δδυῖὰ (σεῖς. χχχὶ. 14 7.), ὈΠῸδΡ (0.6 δατ, Εχ. 
χχ. 4, δορΡ. ἢ. ἰξ. 10, ποῖ 88 ἰμθὸ Ἰονθδὶ 
(ϑορί., 7 αἱς.) οὐ ἀθερεβὶ (Κῦδειον, Εν] 4). ΤΏ Θτο 
8 ποϊμβίης ἴο ἰμάϊοδίθ 8ΗΥ δἰϊυβίοῃ ἰο αἰβδοτθηὶ 
ἀορτθοβ οὗ ἀοβοθηί. ο]νθῦϑποθ ἔγοπὶ 8 ροϑὶ (ἴοῃ 
ἰὼ τ ϊοῦ 1ἰἴ8 τ ὁπ ἀδηρογοα ᾽5 (πὸ δ 0͵οοὲ οὗ [86 
γοτϑθ.---ὅδ οὐ οὗ ᾿Β:ὴ9 Πδῃ ἄτημδὶ ἃ τη δ᾽ ἰο 
(9 κογυϑδηΐβ Ὀοτὰ ἰῃ ἐδ9 ἰουϑο, ὅδ. χίγν. 14: 

χυὶϊϊ. 12; Εχ. χχὶϊὶ. 12 (Θοἷον, Οἰβθδυδβοη, Ηἰ- 

εἶχ, Ὀο. 1286 }}} 80 (πδὺ [πΠ6 ῬΒΑΪπιΐδὶ ἀθ068 ποῖ ἀ6- 
βοσὶ ὃ6 Ὠἰπη861} 858 10) βογυδηΐ οὔ ἀοἀ 'π βΟΏΘΓΩΙ 
(Ηρΐς14), Βαϊ 85 Ὀοΐηρ δοτπ ἰπῖο [815 τεϊ δῖ ̓ ΟῊ.--- 
ῬΟΙΧΘΩ ἔοσ βοοᾶ ἴῃ τοῦ. 17 15 ποὺ 8 τοῦτ δοὶθ 
ατιϊοῦ (86 ῬΒδιπιϊδβὲ ἱτρίοσοθ ἰῇ ογὰορ ἰὸ εἴἴοοι 
εἶθ ἀοἰϊίνοτδηοο (Ὀο9 ἤει, ΟἾ88.}, Ὀυΐ δὰ ουτὶ- 
ἄθῃσο οὗ 86 Ὀίνί πο ἔανου (οἶον, Ἠθηρβῖ., 8)6- 
ἸΙϊι2βοῖ, Πυρίοϊά), ἃ ἰοκθῃ οὗ φοοά ἱπίεπίίοπιδ, ποῖ: 

ἴον κοοὰ Ζοτίυπο, οὐ: “ἴμδι ἰὰ τι 1 Ὅ6 νγὸ]} ὑτῖῖὰ 
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πὸ," (8 6Ὁ}, ὈὰΓ ὁπ90 ἤτουσ Ὑγϊο ἰΐ Ὑ11 Ὀ6 
οἰδϑαῦ ἐἰπαὶ αοἀ ρυγροϑθβ ζοοὰ νι στοζαγὰ ἰὸ 
δίπι. [Η ει σϑιθαθοσα: “  Βδι (ἢ. Ῥβαὶιΐδὶ ΒΡΘΔ ΚΒ 
οἵ, δεοογάμης ἰο (μ0 Ῥτοσοάϊης οοπίοχί ἀπα ἐδ9 
οὐποϊαϑίου οὗἩ (9 ῬΒδίῃι, 18 δ᾽ ΠΙΡῚῪ ἀεὶρ δὰ οοπε- 
ονῖ, ὉΥ πιο 8}} 18 ϑηθαιΐθ8 ΤηΔΥῪ 866 (παὶ ἰὐ 18 
οὶ πἰιδουὶ ροοὰ στουπὰ ἰμαὶ μο ὁ04}}18 ἀοα δὲ 
θοά.....Ε.Μ.] 

ΡΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ΕΤΒΙΟΘΑΙ,. 

Ι. ΤῊΘ ΒοΡο τὲ ΟὟ ῬΥΔΥΘΥΒ ὙΠ|Ι Ὁ6 Βοασὰ Ὁ 
οὐ ἰδ ατουμά δα Ῥδυὶγ οὐ Οὔν ταὶ ΒΟΥ δα Β6]ρΡ- 
ἰδδβῆθ588 (Ρ8. χχχνυ. 10; χχχυὶϊϊ. 14; χὶ 18; 
ἰχχὶν. 21) ; ΡΥ ΪΥ ὑροῖ οὐγ οογοηδαηὶ Γοϊαιίο ἴ0 
Η. ὙΠ τοχαγὰ ἰο {μ6 Ἰαϊίοῦ, ψγ ἢδνθ Ὠοΐ 
Οὔ ὈδΘῺ 80]6 ἰο τϑοϑῖγο πιοϑί οοϊιροίθηϊ ἰα6ϑιὶ- 
ἸΠΟῸΥ̓ οὗ (86 χοοάπο88 δηὰ ρ»έασαῤί(ἐίψ οὔ αοἀ (Εχ. 
σχχίν. 6), οἵ Ηΐβ ᾿Ἰποοπιραγϑῦϊο χα αἰΐου (ἔχ. 
αν. 11), δὰ οὗἩ Ηΐδ ρον ον (θϑαί. 111, 24), θὰ μανθ 
δ'5ὸ πηϑιθ δοίιιαὶ ργοοῦ οὗ 86 γαίῃ οὐὗὁἨ {689 ἀθ6- 
οἰδγδιΐοπβ, δηὰ οὗ 6 ογβὰ 1} }{γ οὗ (1089 δὐΐ68- 
(Δ1088. 

2. Α ἰγὰθ βογυδηΐ οὗ ("ἷβ ΑἸπιΐ  γ Τοτὰ ποὶ 
ΠΘΤΟΙΥ ὈΘΘΓΒ πῃ Ϊ8 Βοδτί (89 ΟρῸ ὑπ Δ ΠΥ γοὶ 
ἴὰ [λ6 ψοῦ]ὰ νν}}]}] Ὀ6 οοηγονίθα ἰο Ηΐπι (Ρ8. χχὶϊ. 
18; εν. χυΐ. 19), Ὀυΐ, 28 ἱποϊυἀφὰ ἰπ (6 ἐθγπιβ 
οἵ (860 οσονθηϑδηὶ οὗ ρτδοθ (5. ἱν. 4; χυΐ. 10), 
δ ἰΔΌΟΤΒ ΘΒΥΠΟΘΟΥ ἴῸΣ ἷϑ οὐ Ββαποιἰδοαίΐοη. 
θ᾽ ῥγδυβ ἱποτοίοτθ δβρϑοΐδ! ἴον αἀἱτγοοιΐοη ἰῃ 
186 ν4γ8 οὗ ἀοἀ (Ῥ58. χσνυ. 4, 8, 12; χχυϊΐ. 11), 
δὰ [0Υ ϑῖγθη ἢ ἰοὸ ΘΠ ΌΪ6 αἷπὶ ἰοὸ τῶ }κ ἴῃ οοη- 
[οτιαΐΥ (πογονν. Απὰ ἴῃ {μ]8 6 ἱποϊαὰθβ αὶ 
ῬΓΔΥ͂ΘΓ [ὉΓ ἃ ᾿ἰϑαγὺ βἰηαὶο ἰο οὐδ ἔραν, 80 {πὶ 
[86 πνο16 πϑαυΐ ΠΠΑΥ͂ Ὀ6 γἱοἸἀθα ἂρ ἰπ ἰγὰθ ζτὰ- 
ιπᾶ6. ΤῊΘ ΒοΙΡ ἱπιρ]ογθὰ δπὰ γοοϑοϊνοὰ ἰὃ 9 
ξιϊη5 ἃ δἰ κηϊἤσδποθ Ὀογοπὰ ᾿ἷβ8 οὐ οχρογίθῃοο, 
δπὰ ὈΘΟΟΠ168 ἃ ἑἰοζέπ ἴῸὉΣ Οὐ ΘΥΒ 4180. 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣΙ, 

Εν ἰθ. ν9}} ΤῸΣ τιθῃ ἰο0 δοιηρ]δίη ἰο αοἀ οὗ ἰβεοὶν 

ἀϊδίτϑβϑ; ἰὁ 6 ὈοίίοΓ ἴο δοηΐοβα ὑπ 61 ΟῚ ἱπαῦὶ- 
ἘΠ ἰο γοϊΐονο ἰὐ ἢ ἰΐ 18. Ὀεϑὲ ἴον (6 ἰο ΓΘΙΥ͂ ὈΡΟᾺ 
αοἀ᾽ 5 ΠΙΘΓΟΥ͂, δὰ ἰο οϑεῖγοαὶ τ ΚὨ Ῥγοοΐβ οὗ 
Ηἰβ8 σοοάπε88.---Βοϊίονοτβ πχαδὴ οὶ ὈΘΟΟΠῚΘ ΡΓΘ- 
βυϊηρίυουδβ ΟΥ Βασυγθ οα δοσοπηὶ οὗ (μον οονο- 
Ὠδηὶ Γοϊαιίου, Ὀυὶ δηὰ ἰπ ἰΐ γϑώβοι ὈΟΓΒ ἴοΓ ἰδὰ- 
ὨΔ}ΠΠΠ ̓Ὺ δηά ἕο γοϊϊδῆσθ ἃροη Οοα.--- μοὲ Ἀ1πὶ 80 
κηονν8 αοἀ ον ῦ ἰθδύη οὗ Ηΐηι, δοὰ ἰοὺ ἰπὶ νν}0 
Ἰονθβ θοἀ ρ͵]θ4860 Ηΐτὰ Ὀοίϊοῦ ἀὰν ὈὉν (ἀν. ΤΠο 
ΠΟΤ ἀρΟΡΙΥ ἰσὰθ Ρἱο Υ 18 δἰδιηρϑὰ ὑροὸπ Οὐ ον ἢ 

Ἴ ᾿ἶνϑβ, ὑπ6 τῆογϑ ἀἰϑιυ ο1}Ὺ 18 ἢν τηδὰθ ἃ ἰοζεη ἴῸΓ 
οἱ 6 Γ8.---ἰὐ ἰ6 οὗἨ Ὧ0 ΘΟ; ΒΘΑΌΘΠΟΘ ἰ0 8, {ἰῶὺ ΟἿΡ 
Θηθΐο8 810 Ρυὺ 10 δίιδπιθ, 01688 (ΠΟΥ, δὺ 186 
ΒΆΤΩΘ ἐΐπη6, χίνο κίον  ἰο Θὰ .---Ηον ᾿ἢ0{|6 ἀο νν 9 
τοσυϊοαὶο οὖν οοηπάυοὶ ἴῃ νον οὗἁ 0}}0 ᾿ΠΟΟΙ ρΑΓΒὮὉ]Θ 
ῬΟΝΘΣ, βοοάῃ 685, δηά δὶ} {0} 688 οὗ αοα 

ΒΤΑΒΚΕ: Το τ υίθουϑ αν ἰ0 50 ΣἈῸῪὉ} τηυοἢ, 
{ΠΡ ογθ {Π6Υ̓ πιυδὶ ῬΓΑΥ τηυ6ἢ.---Ηον υ8610] 18 
οἰ οιϊο  [{ ἤοτοοθ υ8 ἴο ΡΓΔΥ; ἰΐ Θχοί!θ8 ὺ8 ἰο 
δράρηϊ ἐπῃρογι ΠΥ ἴπ ΟἿΓΡ ὈΓΥΘΥΘΓΒ; δΐ ΒΌΡΡΟΓίδ 
δηα βίγϑησίμθη8 1 10}.---ΤῊ 6 δου 8} οὗ σι} πὰ 
96 860η80 οὗ ἀοα᾽Β δον δ7Γ6 ἃ ἰθὸρ 6}, ΓΟ 
ὙΠΙΊΟᾺ ποῦ Ὀυΐ αοὐ ολπ Γϑβοῦθ υ8.-- ΤΠ ογὸ 18 
ποοὰ οὗ ρστοδὶ βοϊ -ἀθηΐαὶ ἰῃ τούγρβι ἰηρς ἔγοιι δδἰς- 
πᾳ 8 βεἰχῃ ἔγοιῃ ἀοα 790. οὰγ οἱοπ δαζεδ, Ὑ ΪΟΘᾺ 
σουϊὰ 6 ἰο ἰεηρὶ αοὰ; Ὀυΐ νὸ τουδὶ δ5ὶς ΤῸΣ 
{6 88 Κο οἵ αοὐ᾽ Β ρίονγ. 

ΟΒΙΑΝΌΕΕ: ΑΒ ἰὲ ἰδ ἰ!6 ἀυΐν οὗἉ ἰ.:6 βογυδηΐ (0 
ΟὈΘΥ͂ δἷ8 τηϑβίου, 80 ͵β '( (η6 ραγὺ οὗ (6 τηϑβίϑυ (0 
ἀοἴομα δῃὰ ρῥγχγοίθοιϊ ἢἷβ βουυϑδηῖ. -- ΛΈ ΝΥ: Βοα 
αοἂ ἀο68 ποί ἸοδΔὰ δΔηὰ οοπά ποῖ τμ6ὴ {ΠΟΥ ΔΠΘΘΓ, 
δπὰ αοἀ δκ8 Ηΐβ ον ῬΘοΌΪΥ ν᾿ γΥ.--- ΕΒΙΒΟΗ: 
ΤΌΘ πογὸ που ρίγοβϑὶ αοα μ6 Βοποῦ, δηὰ βιοῦ- 
681 (ἢν γοϊϊδῃησο ἃροῦ Ηΐπι, (6 γοδαΐον υν1}} 86 ὈΘ 
ο μοῖρ {Π66.---ΕἸΟΗΤΕΒ (Π) αιμδὀϊδοὶ): Ὧι Ὀθδὶ 
δὴ πιοϑὲ ἱπαβροηβδΌΪα ἰο Κα οὗὨ ΠΊΟΤΟΥ͂ ν ἢ ΐο ἢ 8 
ὈΘΊΊΘΥΘΥ ΘΆΠ ἢαγθ 5 (Ὧ6 ΜΊ|(Π688 δηα δΒρδὶ οὗ ἐἰδ9 
Ηοὶγ ϑρίγιι. Βιυὶ αοἀ α͵8δο τουομβαΐθθ ἰο ὑμθιὰ 
ἃ Βροοΐδαὶ (οί, Ὡδιηοῖυ, ἀοἰἰσογαησθ ὕγοπι {89 
ΒΠΔΓΟΒ οὗ ἰδῆ τοῦ], 8ὸ ἐμαὶ ουὐδϑὰ ὉΠΌΘΙΘΥΘΓΒ 
{μι 86 1795 τηυδὶ ΔΟΚπον]οκο: αοἀ ἰθ τῖ( ἐμοαιὶ 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΧΥ͂Ὶϊ]. 

Α, Ῥιαΐπι ον ϑοπρ γον ἰλε δοπ 9.7) ἸΚοταλ. 

1 ἨΗἰΐϊθ [Ὀυπάαίϊου ἐδ 'ῃ {86 ΒΟΙΪΥ τιοπηίδίηβ. 
2 Το 108} Ἰογοίῃ (8 ρβίεβ οὗ Ζίοῃ 
Μογο ἰμδῃ 4}} ὑμ0 ἀν] ηρβ οὗἩ Φδοοῦ. 

ὃ ΑἸοτίουϑ [Πΐηρβ 8.6 βροίζθῃ οὗ ἰ866, 
Ο εἰἷἷγ οὗ Θοά. ἰδῇ. 

4} ν}] τηβῖκα πηϑηϊίοη οὗ ΒΑ δῦ δηὰ Βαὺ 
Βεοβο]ὰ ῬΒΠΠ] δια, αθὰ Ὑγτθ, τὰ ΕΠ ορίδ; 
ΤῊ πιαπ 88 ὈΟΓΏ ὑπο γο, 

Υ]Ἱοῖ τὸ ἴδοι ὑΠδὺ ΠΟΥ͂ 16 : 
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δ Απὰά οὗ Ζίοι ἰὑ 8584}] Ὀ6 Ββαϊά, 
ΤῊΪΒ δια ἰδαΐ ἤδη γγὰ8 ἤογῃ ἴῃ ΠΟΥ: 
Αμπὰ (6 ΗἸρβοϑί Εἰ πλθ6} ἢ 8..4}1 οβϑίδ Ὁ] 18 ΒΘ Σ. 

6 ΤΊ|6 ΓΟῈΡ 88}8}} οουπί, Ὑ μθὴ 6 ψτί θί ὉΡ [89 ὈΘΟΡΪΘο, 
Τῆλαΐ 819 πιά 88 Ὀοσῃ [8ογῸ. 6. 8}. 

7 ΑΒ Μ͵6}] {Π|6 ΒΙ Πρ ΙΒ 858 ὑἢ6 ὈΙΔΥΘΓΒ ΟἹ ἰηϑ Γτλθη β δαὶ δδ ἐδ 76 : 
ΑΙ] ΠΥ Βρυίῃρϑ αγὸ ἴῃ {Π|66. 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑ» ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. ---κἶηῃ (869. ἰηίΡο- 
ἀυοιίοι, (μ6 σΊΟΥΥ οὗ 7 ΘΓ 8816 πὶ ἰδ ρταἰβθα 88 (δὶ 
οὗ ἴῃ9 οἱἱγ Τουπαοὰ Ὀγ αοἄ, Ἰονγοα Ὁγ Ηΐπὶι ν1ιἢ 
ΘΒρθοῖὶδὶ δήζδοιϊΐοη, απὰ Ὀϊθββοὰ τῖϊ ἃ ρἰογίουβ 
Ῥτοπιΐβο (ὑ6γ8. 1-8). Ὑπὸ ῥτομΐδα ἰ8 {86 η Ἀζθ- 
Βοηϊοὰ ἴῃ ἰϊ8 λεδδίαπὶς ϑρϑοὶ (νϑγβ. 4-6) ; δηὰ, 
ὮπΑ}}γ, ἰὰ οὔθ οοποϊἀϊηρ ὙΟγ80, ἜΧργθβδίοη 18 
αἰνυθη ἰο (86 φναιθίι ον ψΒὶοδ 86 Ῥγοπιΐδα 
Θχοῖϊίοδ. ἴἶὑ 18 Ῥϑου δῦ ἰο ἐμὲὶ8 Ῥβδὶα), ἐμαὶ {δ 6 
σομνογϑίου οὗ πδίϊοηβ ρυϑυϊουϑὶν βίγσγαηρθ δηὰ 
Βοβίῖϊ9 ἰο ἴϑγδοὶ, δῃὰ ἐμοῖς υπὶοῦ νῖϊὰ αοα᾽ 8 
ῬΘΟΡΙΟ, δγο ἀοϑουί δοὰ, ποὺ 88 (ἢ 8 οπῖαρθ οὗ 8βι}Ὁ- 
Λοοίοα ἔοο8β, Ρ5. ᾿χυ !. 80; ᾿χχιὶ. 9, ἅο. ἴῃ δργοθ- 
παροὺ ἢ [16 ὑτορ  θοῖθδ οὗ (π βοσοηὰ Ῥδχὶ οἵ 
᾿βαϊδιι, Ὀυΐ δ8 δῇ οηίογίης ἰηίο ἐμ τοϊδιϊοηδ οὔ 
ομ]Ἰάτοῦ δηὰ οἰκἸ ΖΘ 5, Γοβϑῖα ὈΪ Πρ ἰΏ ΤΩΒΩΥ͂ Ῥοΐη 8 
ἴα. ἰὶ. 2, 4: χὶ. 10-18; χὶχ. 24; χχ. 28. Βυὲὶ 
οὖν Ῥβ8816) σδαῃποὶ ὃθ οἷον δὴ {Π|686 Ρᾶ 588 168, 
δηὰ τθοτοίογθ σδηποὶ 0 δϑϑὶρῃηθα ἰο {110 {1πὶ0 
οὗ θεανὶά, 88 δ᾽ υὐϊης ΌὉΥ ὑπὸ ἰάθα οὗὨἩ ἰουπάϊης 
(ο {160 γοιροῦαὶ οὗ ιΠ6 βδῃοί ΡΥ ἰὼ ΨΦ6γυ Βα] Θὴὶ 
(ΟἸαυ58). [πὰ νοῦ. 4, Ερυρι 18 ἀφδβίρφαδίοα ὉΥ ἐμ 
ΒΥπιΌΟ 168] ἤδθ αλαό, ἩΔΠΙΟΒ οοουτϑ γί ἰπ 
18. χχχ. 1, δῃὰ (πδι 88 δ υἀὐΐης ἰο ναΐϊη- σογὶουβ 
Ῥτοευπιρίΐοη, ἩΔΠ06 89 νογὰ ἰἰβο]ζ ἀοποίθβ ἃ 
ΤΥ 1681} 868-ἸὩοηϑίον, Φοὺ ἰχ. 18: χχυΐὶ. 12 
(86ρί. κῆτος), πὰ ἰβ 8 οι ρ] οΥ θα 88 8 Θῃ} Ὁ] 6 πὶ 
οὗ Εγγρὶ ([5. 11. 9; Ῥ8. ἰχχχῖχ. 11), δϑ [ὁ Ὀθαϑί 
οὗ ἴἰ0 γοϑάβ ἰῃ Ρβ. Ἰχνὶϊϊ. 81. Τὴ τηοάθβ οὔ 
οχργοββίοη, σοῃδπηϑοὰ ουθ ἴο ΟὈϑουγὶγ (ΕἸΔη)}- 
πἷαδ, ΟἸ8}.}), ὈθδΡ ἰπ {ἰιοὲγ Ῥυοζηδηΐ Θομοἰβθη 688 
δηὰ ἰπηδ ΓΥ 8 ργοδὶ ΓΟΒΟΠ ͵δποθ ἰο ΡΒ. χχὶ. ; 
χχὶϊὶ. 14: χχχ. 6 ἢ, Τῇο {ἰπ|0 οὗ Ἡοσοκίαἣ ἢ.88 
ἐμοτοίογο Ὀθοη ἅχοά ὑγροῦ (οποία, θαίμς, Τῆο- 
Ἰυοὶς, Ποη ζβϑίοπΌοΓρ, Υ αἰ αἰ ρον, 1)611{286}}}. Εονσ, 
δίνουν {μ6 ἀδεισιυοίίοη οὗ (86 Αββυτγίβῃ ΒΡΠΙΥ͂ ὑπ 6 Ὁ 
ΒοπΏΒΟΒ οὶ, Αϑδγτὶα ΔΡΡΟΔΓΒ ΠΟ ἸοροΥ δἱοης 
νἱ}} Εχνρὺ δ ἃ γτοργοβϑοηΐδιϊνο οὗ [96 ἡ ου]ά- 
ρΡόνοσ; δυὶ ΒΔΌΥΙΟΩ δ88 ΔΙΓΟΛΑΥ βιορροᾶ ἔονι} 
Ἰῃῖο {π6 (μοαίγο οὗ ἰβίουυ ([8. χχχὶσχ. ; Μίσοδ 
ἦν. 10; 2 Οδτοη. χχσὶϊ. 88). Ὑ[ὋδὋο ανθ Ὧο9 δοῃ- 
υἱηοίης σγοιπὰ ἴον ἄχη [ἰ16 ἀκία οὗ δοιπροβίἸοη 
88 ἰείο ἃ5 (0 τοίαγο ἔχοι οχίϊο (Ὁ αἸ]νίη, Εν 8], 
Ηαυρίεϊ), οὐ 8}}} Ἰαΐον ἰὰᾷὰ ἐδ ἀμ γδ οὔ ἰμ6 Μδο- 
ΘΔΌΘ658 (Ηἰ τὶ 5) ΓΟ ἃ ΒΌρΡροΒθα σχϑίθγϑθῃοθ (ὁ 86 
δονβ, ψ 110 ἀννεἶῦ ἴῃ Ἰασρθ ΠΌ ΌΘΓΒ ἰὼ [ἢ6 Θομῃ- 
ἐγὶθβ πδιηθρὰ, δῃὰ ἰο ἰδοῦ οἱ] χυϊ πη ζοβ ἰοὸ ἐδ 6 
ετοαὶ ἔδαϑίϑ πῃ Φογυ ΒΑ], 6 δ 8ῈῪ ὯΟ ΙπΠ0Γ0 
ἰδῇ ἰμδι ἃ ἀκλίϑ τηυδί Ὀ0 αϑϑὶρπθαὰ δἱ νοι (ἢ 9 
Ῥονοῦ οὗ Βεαγίοη ν8β ποῖ ἐιοαϊδίοὶ ζοϊϊ, 
Ὀόσαυβο {μ6 ἰδηρυδρο ἀο68 ποῖ Σονοδὶ (6 ἐχοὶ θ- 
ταϑηὶ δηὰ Ὀἱπιογηθ88 ψ ἶσῦ 8.Θ ἰ0 Ὀ6 Τουηὰ ἱπ 
[8. χῖὶν. δῃὰ χὶνὶὶ.---Τ 9 Βα ΌΙΪΏ8 ἤαγθ αὐ110 πλ}8- 
Ὀπάογβίοοα {18 Ῥβαΐπι, δηὰ [1 ον 4180 888 
εἰνοῦ δὴν ἔαἶβο γοηπονϊηρθ. ΤΠο ἀδηΐαὶ οὗ 868 
Ἀεεεϊαπὶς οἰαταοίος (Εἰς) 18 δὶ (86 ορροβὶϊο 

δχίγοιῃο ἰο ἐδ ορἱπΐου ἐμαὶ ἔθ 6 ὸ 18 πὸ Βἰδί οὐ 08] 
ὈΔοκ- σγουηά, Ὀὰϊ (παῖ 1886 ΦΊΟΣΥ οὗ ἐπ6 ΟμΌσοῦ 
8. 811 ι)δὶ 18 γοΐζεσγεὰ ἴο. 

γον. 1. ΕΠ5 ἐου ἄδτίοι .---Τ}6 ΤΌτὰ οὗ {86 
ποτὰ, δὰ ἐκ υπΐϊοη Μἰϊ (16 ΒΒ Χ, το ἢϊ 
ῬΥΟΌΔΌ]9 ἰδαΐ ἰὸ 8 οὶ ἃ Ῥαββίνο ρϑτσί. - - : ϊβ 
Τουπαρὰ (οἰἵγ) 88 Ηοηρδί. δὰ οἱ 6 σβ8 σῃηδὶπίϑὶῃ. 
Βυὲ (Π6 πιᾶ8ο. Βι ΕἘἸππ ἰδ υ ἀουι 6α]γ το 6 χεΐίεγχοά 
ἰο ἀοἀ; ἴον Ζίοῃ, ἃ (8 πῆμ οὗ ἃ ΟἿ, σοι 
δίζον ΑΓΒ. 88 ἰδπιϊἷΐης. 6 τηυδὲ ΠΟΙ ΒΟῸΣ ΒῸΡ- 
ΡΙΥ 8 νογὺ: ἰ8 (θ)6 Ἤ οἰ16), ΟΥ: δομβίβϑβίβ {(Ββι:), 
ΟΥ, ΌὈΥ τοροδίϊης {1|6ὸ ρυϊποὶραὶ ἰάφα : 8 Τουη ἀοὰ 
(ΗΠ δη χϑι.); ΠΟΥ σῇ ἵν 8εδυ)6 ρΓΑί αἰ οὐεν τὶ 
Δ ἱπιγοἀποίοΥ  οἶδιδθ 1.88 716}1εἢ ουἱ (Επν 8], 
ΟἸϑμδυβθη). 10 ἰβΒ ἡυεῖ δϑ ρΡΓΟΌΔΌ]6 (δὲ {818 
ΥΓΒ0 οὗ ἃ βίηρία βίο ὈΘΙορΒ (0 (86 ΕὈΡΟΓΤΕΟΣΡ- 
{ἰοὁὰ δη δῃηηουμοῦβ {᾿6ὸ δυδ]οοὶ οὗ (9 Ῥεδὶτω 
(ὑδα]ά., Εἰπιοιὶ, αινὰ οἱ 68) ΝΟΥ ἰδ 11 ἃ νοςϑ- 
{ἶνθ. 88 τιοϑῦ ΒΌΡΡΟΒΟ, Ὀὼῦὺ ΔῊ δοοιβαίγο, Ῥτο- 
οοαϊηρ 118 δ 7]εοῖ, ἀορεπάϊηρς ἴῃ ἐλοιψὴϊ (ἡ. Ὦ. 
ΜΙςοἢ.} οα 186 το Ὁ οὗ ἰἰα [οἱ οπίπρ γογθθ. ΝῸΓΣ 
8 ἴἃ ὩΘΟΟΒΕΔΓΥ͂, ἢ ΟΥ̓ΔῸΣ [0 τη8κα [6 ἔοσσῃ δ) 
ἈΥΓΔΏροαοηὶ οὗ (16 Ψ 016 βοπίοῃςο σορυΐατ, ἴο 
σοπιρίοιία {μ 6 Β6η8Β6 ὉΥ͂ πη! τἰπρ 1 ἴο 1.)6 ἢτεῖ ποχὰβ 
οὔτ ποχὶ υεσβο (δοβθυνγον, Ηρ], Ηοΐϑηα 
[80 Ῥογοῖν6.---ὦ. Ε΄. Μ.]. 

γεγβ. 2, 8. Το βαῖδε οὗ Ζίοι δτὸ πιϑρῃ(ἰοποὰ 
τὶς γοΐδγ ποθ ποίίο [86 ἰανίηοῖ Ὁ]6 Βοου  γ ΘΝ 
δϑϑυγο δγ αοὰ (Η θη κϑι.), Ὀὰ1 10 (Ποἷν αοοσβαὶ ὈΪΠ1ΠΥ 
ἰο {80 πιΔὨΥ̓ ποῦν ἸΠπΔὈΪϊΔη15 ρτοιἶδοὰ ἴο {πὸ ΒΟΙΥ͂ 
εἶϊγ.---Τ δῦ ΒΊΟΝ 18 ΒΡΟΪΧΘ ἢ 07 ΟΥ ἐπ ΖΊοΏ, 18 ποῖ 
αοαβ ψογὰ ρῥγοοϊαϊπιθὰ π (6 (ἢ υτοῖ ΚΟΏΘΣΔΙΙΪΥ, 
Ὀαΐ (μ6 »γοπιίδε τοδί 10 Ζίοπμ᾽ Β ἱπουθδδίῃσ 
κἰοῦγ. ΑΒ ἐἰιἰ8 ῥγοῃιΐδβα ἰ8 οἰ ἴπ (6 ἔοστω οἵ 
ἃ ἀφοἸαγδίϊοη οὗ 604, ἰΐ 18 οί ῬΓΟΡΟΓ ἴο ἰδῖεθ (86 
Ρδγί, ρᾷ88. ἱπι| ΡΟ ΥΒΟΏΒΙΥ τεξί ΠΟΥ βρϑρὰὶ (Εν δ]ὰ, 
Μαιυγοσ, ΟἾδι., ἢ ηκδί.). 16 ιτἰδ6 οὗ (δε ρασγί. 
ἴῃ ὑμ6 βἰηξ. δπὰ ἐβαὺ ἰῇ (ἢ 6 πιβδου)ηθ, ἰοὺ σ ἢ 
οομδίγυοα 1} ἃ ἔριῃ. μ]υγαῖ, ἰΒ ἀυα οἰ. ἴο 
{86 δβίπραϊαν πιοδηΐης οὗ (6 ῬΊΏΓΒΙ [ῸΤ πὶ 6 .- 
ῬΙογθα 88 8ὴ δὈβίγαςί, ΟΥὁ (0 ἴ)6 σοποορίΐοῃ οἴ 
(6 μᾶτί., 88 δοίη ἃ Κκεἰπὰ οὗἨ πουπ- πουίοΣ 
(Ηυρζε] 4). [ΔΙΕΧΑΝΘΕᾺ: “Ἰηδίοδα οὗ ἐπ (ὧδε, 
ΒΟ)Θ Τοδα οὗ λεε, Ὀὰὶλ {116 ΤΟΥΘΡ 8 δπεϊἰοὰ ἴο 
106 ΡῬΓοίογθησθ; βτϑί, Ὀδσαυβα ἰΐ ἰδ {86 βίσὶοὲ 
Β6η86, δηἀ {δ 6ΓΘΌΓΟ ποὶ ἰο ὑθ6 τοὐοοϊοὰ νὶπουὶ 
ΤΘΆΒΟΙ ; ἰδ, Ὀθοάυβθ ἐΐ σϑα]  ἱποϊυάοθ (86 
ΟΙ Βα», Ὀαὺ ἰ8. πού ἱποϊυάοα ἰη ἴΐ ; Ἰαδβίϊγ, Ὀθσδαθθ 
ἰυδυρκζοδίϑ ὑμ6 δαάϊ(,οη8] 1άθα οὗ 9 Βοὶγ οὐ γ 
88 6 Β66ΏΘ, 0 1688 ἰμδῃ ([6 ἰμθηθ οὗἩ {Π6 ρὕΓο- 
Ῥμοιὶο ν᾽ βίοῃϑ." --ἀ. Ε, Μ.] 

γοτϑ. 4.6. 1 ψ;ΆἍ}"} ρσοοϊαίπι Ἐξ Β8 Ὁ δῃᾶ Ἐ.68- 
ὉΥ]ΟΏ ἃ5 ἴ8ο69 [δα ποῦν 19.---[Ε.Υ.: 1 ν}}}} 
τραἶςθ πη ῃἰίοη οὗ κι π Ὁ πὰ ΒΩΌΥ]ΟΣ ἴο ἔποπα ἐμὲ 
ΚΠΏΟΥ π|6.}1] ΤΙ ἔὅγθιὶ ποτὰ ἀδηοίοϑ 8 ρυῦ116 
δηὰ βοϊθιιῃ δοϊκποπ)οάρσηρηϊ. Ἐδὶ8, Ῥσγοῦδοϊν, 
ὶΒ ποὶ ἀἰΓΘΟΙΥ δὴ ΘΔῃπουποοιηδηΐ 0 ΟΥ σἸΠΟΉΦ 
{8080 ὙΠῸ ΚΠΩΟΝ [06 πιῖθ οὗ 6 Βουλὴ αἰγοδαγ, 
μδὶ ἃ ΠΟῪ δοοοβδίοῃ ἰδ Ἰωδθ ἰο ἰδ οῖῦ κυ ΧῈ, 



ῬΒΑΙΜΊΧΧΧΤΥΙΙ. 

ναὶ ἰξ ἰδ ἐμβὸ ἔτγο πον] ἀ- ΡΟΎΤΟΤΒ ἴο {86 ποτίδ 
δηὰ βουϊῃ, εἰς μοτίο Ὠοδίίϊθ, νμῸ ατγὸ τηϑηϊϊοποα 
828 Κπονίηρς Ηΐ. Φοιον ὙΥ]]ϊ πδπια {]16 πὶ 
ΡΟ] οἶγ, δὰ δοκηον)θᾶρο ἔμ 88 Ὀδὶοηρίης 
ἴο ἰβοβα το Κποὸν Ηΐα. Απὰ ἐδ ΟμυγοΒ ἰδ 
ἔτ μοΣ ἀϊτχοοίοα ἰο Ἰοοῖὶς δὲ οἱδδῦ πα 08, ὩΘΔΥ 
διὰ ἔδσ, 0 8.06 πιδάθ δοπϑρίοσυουϑ ἴῃ ἰδ9 
ποιὰ 58 οχϑιρὶθβ οὗ ἐ}}18 σϑϊδίΐϊοη ὈΥ̓͂ (ἢ 6 ροΐπέ- 
ἐπ ἄηρον οὗἩἨ Θο4, δὰ ὑὕροῦ μοῦ, ΒΒ 606 55, ΥΟΪΥ, 
Θοὰ ἅχοβϑ Ηἶΐ ραζθ, δ Ηθ ἀθοϊασθβ ἱβθτὴ ΟΠ 6 
ὈΥΟΩΘ ἰο δ6 σμ]άγοη οὗ Ζίοη. Α8 (9 πδίϊοῃβ 
δῖ (0 ἴδ Υο δρροϊ!διΐοηβ ψι(} (8.9 ΤΌΓΙΩῚΒ οὗ Ρ6Γ- 
ΒΟΏΔ] ῬΓΟΡΟΙ πδιηθ8, ἰξ ἴδ Ὀείΐονῦ ποὺ ἴο 1ἰπὶῦ 
89 ἰδσπὶ ““{818᾽᾽ ἰο ἱπάϊν᾽ Δ} τηθη ἴῃ ἰμ 686 
πϑίἰ0π5 (Εν 14} 0 ὈΘσΟΒπια ῬγΟβο γι 68 "(16 Χ6,᾿" 
(δι ἰ8, ἴθ ἰὴ σοιπίτῖοβ διαρὰ {πε} 1 
Ὀσίηρβ {Π|686 Ὡδίΐο}8 ὈΘΙΌΓΘ ἃ9 88 πα ἰυ] 0.8}}{168, 
διὰ {Ποἷ Βοραγδίθ Ὄχι βίθηοθ 88 ὨδίϊοηΒ 18 ἰηάὶ- 
οαἰοὰ ὉΥ (μποὶν Ὀοὶπς Ροϊπίθα ουἱ, ἀπὰ 4830 ὈΥ͂ 
180 τορσοδοιίδίϊοη ἰμαὐ {1686 πα ϊνἼ ἀν} {168 8.0 
τοξεγά δ, ““Ἰηδῃ ὉΥ͂ τηῖτι,᾽᾽ 88 δογη ἴῃ Ζίοπ, {80 
ΟΥ̓ ῬΓοβογυϑὰ ἴοῸΥ ουοῦ Ὁγ αοἀἂ Ηἰπιβο]., Τὴ 9 Βδῃιθ 
(δίς 18 ἃ]50 ἱπάϊοαϊοὰ ὈΥ Ὠυ οΥΐηζ ἀρ ἰῃ ἃ 
τεοοτὰ (ΕΖοὶκ. χὶἱ!. 9). ΤΉΟΥ τὸ ἰδ 8 τηδὰθ Ζ͵0π᾿ Β 
οἰἴσθηβ. Ζίοῃ ἀοθβ ποῖ 1086 ΒῈ νῷ ῬθῸ 688 ὈΓΘ- 
ΕἸ ΏΘΏ66, ΠΟ τηδί 6 δοῦν ρστοδὶ (19 ΔΟσοββί ἢ ΠΠΔῪ 
Μὲ, ΟΓ ἰὸν ἀἰβδὶητἶαν (ἢ 6 πδίυγαϊ οἰ δγδοίον 8.168 
οἵ Βὲῦ πον οαἰϊξοῆβ. Τθοτο ἰ8 Β6ΓΘ 8 ἴογοοδδί 
οἵ 16 Νὲνν Τοδίδηυγοπὶ ἰά68 οὗἨ {16 δοσοπά Ὀΐτγιδ. 
ἴοι ἰὲ ̓ β ποὺ {18 ἰάοα 1186], πὰ ἰΐ 8 σϑὺγ ἀἰον- 
εὐ ἤγοαι ἰὴ οοπσορίϊοι δοοοταϊηρ 0 ν]ι1οἷι Ζί οη 
διουϊὰ γοχαΐῃ ἴον αἀἰθρογβθὰ ἱῃμαἰἰδη(8 ([5. ΙΧ. 
4ὴη, ἀηὰ 8 Ὀθοοίηθ ἴΠ9 τηοίμοσ οὗἁὨ δ δου πι͵988 
Ῥδορὶο (18. 1ἶν. 1, 8; ᾿χυΐ. 7). Νὸο οοῃίσζαβί 18 
ἄγανῃ ἰἰοσγὸ Ὀείποθθη Ζίοη δηά 89 ΟΣ ΡἾδ668 
Ῥθορ] θα ὉΥ ἀοβοθῃ δη(8 οὔ 7 ποοῦ, ἐδ 6 βο. (ἸΘπλ ἢ 5 
οὗ 7ονν8 ἴῃ δὶ ρασίϑδ οὗ ἰμ9 πσουϊὰ. Ασοοοτγάϊης 
ἰο ἰἷ8 τον, οΟὨἿΥῪ ᾿οαϊνίατ.}8, “6 1818 τλη ̓ ἀπὰ 
“δαὶ τὰ Ὀοϊοηρς ἰο ἰμ6 οδυγοὶ οὗ ΪἸδγϑδοῖ, 
ἩὙΒΘΙΒΟΡ ὉΥ Ὀἰϊτιὶ δ οὐ σοπηγοσβίοα, ψἶϊ6 πὰ Φοτγυ- 
Β8]6πὶ 81} ἐθ πῃ δοΐ8, Ἰδη ΟΥ̓ πιδῃ, δΔΣΘ 
δεεϊσπδίοὰ 26 »;)͵ὸ (ΗἸ 25). Το ἱπιογργοίδιϊοῃ 
ἩΠ᾿Ι6 ἀββδυτεβ ὑπαὶ ἴῸΡ (ἢ Οἰ ΒΟΥ πδίΐοηϑ {ἢ 
θυ ΓΑ Ϊοη γ͵8 τη846 οοἰἐεοίυεἶν, Ὀὰὶ ἴῃ Ζίοπ 
Ὁγ 'πάϊοίάκαϊς (ΗἜ οἴπιδ "}), ἰ8. Θα τ }} [8]86. 

Υον. 7. Θ᾽ πα θτα 88 νΥ6]1} 86 ἄδποθτα.--[ΕΟῸΥ΄: 
ΑΔ Ὺ6|] [86 βίῃ 56 8 ἃ5 [}}6 ΡΙΆΎ ΘΥΒ οἢ 5: ΓΘ [8.} 
Τιι6 ἴοσὴ8 οἵ (6 ψογὰβ ἐἰο ποῖ ἱπαϊοαϊθ Ῥγο- 
[πβδίοη8 ΟΥ Ροβι(Ϊ0η8, Ὀὰὺ αοἰΐοπΒ. ΤΊ ογΘ 18 ὯΟ 
Οὐοδδῖο [ῸΓ ἀοίῃρ ΑΥΔΥ Υἱ( 8 16 ἀαποίπῷ 88 δ 
Ἐσργοβϑίου οὗ ργάι:δο (2 ὅδηι. υἱ. 10; 8, οχ]ῖὶχ. 
ὃ; οἷ. 4). 11 ἀεβίγουγβ [116 οοπῃδοιίοη ἴο ἰγ8}5- 
ἰδίθ : ΡΙΡΘ- Ρίαυυβ ἱπδίϑηἀ οὖ: ἀβῆδοτβ (ϑγι- 
ΔΒ, Τηθοάοιΐοη, ΕΚὶποδὶ, ΕἸἰδιϊηἶ 8, (Α]- 
τίη, δῃὰ οἱἶιεσθ). ΤμῸ Γϑῃάοτίηρ: ΤῈ6 βίηροσθ 
85 ἰὼ τΟῊ 8 (Αχυ δ, Φθγοιηθ, ᾳ1 860), 18 ̓ ἰσογΓΘοί. 
ἴν '8 ῬοΟΒ9:010 ἴο χεϑοῖγθ [6 ραγιϊοῖ ρ͵6β ἱπῖο 
βαϊΐο νοῦ ({Ξλακὶ, θα. }}6}, Ὀὰὲ ἐΐ 18 ὈπβυϊίδὮ]ο, 
δυὰ ΟὨΥ ΠΟΟΟΒΘΗΣΥ ἱΥ (π 6 ροϊπιΐηᾳ οὗ (ῃθ9 Ἰδϑὲ 
Μίο ἰδ δυϑδηχεά ψ [86 Το ον; ΒΘ η80 : 8]} 
(δ. ἱπμαδί ϑηι8 (ΘΟ πιγγον, Βδι(ο 867) οὐ ποῖ ρὶι- 
ὑοτς (Ηυρέο! ἀ) δἷπα 88 νψν6}} δ8 ἄδῃοθο. [Ιὲ ἰβ 
Ὁθἀου ὈΙΘ ἢ Υ ἃ Ῥτοσοββίοη οὗ ἰδ αοηι 68, τὸ 
οἶεν (εἶν ὈΠδηκαρί νίπρα το αοα δπὰ (μ6 ΟΒυτοῖ, 
86 [εγῶ8] οὯ09 αἀἷά αἴον (89 ραβδαχθ ἱβγου χὰ [ἢ 9 
οὰ ὅ.6 (Ηεηρβι.). ΤΆοτΘ ἰβ 0 ΤϑΆβοῦ ὙὮΥ 
ἴΒο οοποϊυάΐηρς νοτὰβ βιιουϊὰ ποὶ 6 μ]δοοα 
ἴδ [6 τπιουϊπβ οὗ ἰμοβθ πιο, δοοογάϊΐηρς (ὁ [86 
δυδίοπι οὗ {6 οτἰ Θ 1818, σὶνθ ἃ ΠΙΥΘΙῪ Ἔχ ΓΘΒ8: 0} 
ἴο πεῖν ογ. ΟἾΪΥ νὰ τηυδί ποί σοδίχῖοὶ (86 
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8086, Δ υπἀογδίαμα ὈΥ̓ Βρεὶπρδβ Βρϑοΐα ΠΥ 189 
Τουπίαϊ ἢ οὗἩ παϊνδίΐου (15. χὶϊὶ. 8). 86 οχργϑβ- 
βίου 8}} ΣΩΥ̓͂ Βρτί 6.5. 5 8617 ορροβοὰ ἴο ἐἰκἷ9 
Τοϑιίρίοἰΐοη, δηὰ ᾿ποϊυάο8 αἱξ πιεαῆδ οΓ᾽ τοϊγεδληιεηί. 
Υοὶ ὁ ΤΠΔῪΥ ὍΘ ΒρΘΟΙΔΙΪΥ͂ Τοτηϊπ δὰ οὗ (ἢ ῥγο- 
Ῥ οι τορτεβοηϊαιίοι οὗ ἃ Τουηΐδίη γΥἰϑίηρ ἴῃ (86 
ἤουβο οὗἩ οί, ἔγοια ψλιὶο ον 8 116 ναῖον οὗ 
1 (8. χχχυΐ. 9; 206] ἱν. 18; Ἐχοὶς. χἰ τὶ, 1; 
ΖεΟΩὮ. χὶν. 8). 

[Ηρ[ε]4, Γ011ο ψίης 6 Ἰἴπο οΥἉὨ δοπ͵δοίατο Ὀοραπ 
ὉΥ (Π6 δορὶ. σϑϑαογίηρ κατοικία, δϑϑυπηοα {πε 
{πΠ9 πογὰ ἰβ 106 Ηρ. ριγι. ἔγοινν 13)) ξξξὰ ν" δ. 6 γ8. 
ΤΊἶθ ἰ8 86 ὈΘι οἵ 4}} 086 Θπιοη ἀπ τυ ργοροβοὰ; 
θυΐ δραϊηβὺ ἢτ ἰμόγο 18 ποὶ οἷν (6 τ ἀ Ἰοη ε] 
τοδάϊης, Ὀυὺ α'ϑο (6 ἴδοί {μα (6 παίῃγαϊ 
Β0η86: 8}} (416) ἀν 6.1 γ8 νυ (66, ψουὰ τὸ- 
ᾳυΐγο δὴ ὑπ 88] συποϊγασιίίοη οὗ 6 σοηδβίγαυσί. 
1 δϑυβῆχ οὔ 1861 βίῃ, δ αἰκοϊοὰ, 189 Βοῃίθμδο 
15 νγαπίϊης ἱπ δ᾽ ρ] οἱ γ. Υοὺ (86 δοπ͵οοίαγθ ἰξ 
ΜΟΣΓΟΥ οὗ σοπβίαογαιοη, ἔγοτα ἰ886 δ]ιοχοί εν 
υποχροοίοα ἰποιχῃξ αἰογτάοὰ ὉΥ (δο τροοϊνοα 
τοδί ς.---ὦ. Ε. Μ.] 
Τὴ Θχρ  πδίΙοη : 8]} ΤΥ ΘΥ65, ἐΠαὶ ἴδ, Δ 668 

οὗ ᾿Βοιιῖδ, ΓΘ ὁ 866 ((αἰνὶῃ δηὰ οἰἱ 678), δ 
δραϊπβὶ [86 ἔοτια οὗ 189 ψογὰ", ΤῊΘ ἰπἰογργοίδ- 
(ἰοῦ δοσοραϊηρᾷ ἰο 8 δυρροβοὰ Ατδϑίδη οδορῃαίθ 
ἴΟΥ πὶ: ΠΥ ὙΠ016 Ὠθαγὶ ἰδ πῃ (ἰ66 (18881κ1} 18 υπ- 
ὨΘΟΟΒΒΔΡΥ. ΑἹ ΔΥΌ ΓΑΥΥ͂ σοη͵δοί!χο, τὶς 8.11] 
ἴΟΓ6 υἱοϊθηξ σἤδηροθ ἰπ (Π6 ἰθχί, σίνοϑ (86 ζο]- 
Ἰονῖῃ β Β6Π86: ΤηΘΒ(6ΓΒ 88 (ΠῸΠΙΘΓΟΙ8 88) ΒΕΓΥΔΏ(δ, 
8} ΤΑΥ͂ ΟΥ̓Θ8 (ΟΥ̓ΘΣΒΘΟΓΒ) ΔΓ6 ἴῃ [Π66 (Η1Σ]ᾳ). 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. αοἀ ἰα Ὀουπὰ ὉΥ ᾿δϑιΐῃρ Ιοτο ἴο ἐμ οἱ(γ ἱπ 
Μοῦ Ηὸ 888 Ηἰΐβ8 θαυ ἀνθ] της, δα ἴσγοια 
πΐοῦ στον (6 Κίηχαοιῃ ψΐοῦδ Ηο ογοοίς 
διηοι θη. δ [.88, [0Γ {118 Το Βοη, 80 6886}- 
64] Ἰπίογοβὶ ἰὰ (ἢ 089 “οωπσαίίοπδ, Ὁροὴ ποΐοῦ Ηθ 
88 Θβϑί Δ} 5 (Π6 ΟΥ̓, δὰ ΌὈΥ͂ Τηθ8Δῃ8 οἵ ψΐσἢ 
Ηο οσχιθηάβ Ηΐβ Κἰυράομι, δῃαὰ τδκοβ ἰἢΐ8 Ηΐε 
1608] ἰῃ {μοὶ ὈΘμΔΙΥ Κηόνα ΌΥ ποτὰ δηὰ ἀοϑὰ ἰὴ 
80 τον 8 ἰϑίουυ. Βγ Ηἴΐβ τογά οἵ Ῥγοιηἶβθ, 
Ηδ πιαϊηἰαϊη8 δηιοης ΗΪἶ8 Ῥδορὶα ἰμ 6 Γοσηθη- 
Ὀγϑηοθ οὗ Ηἰβ οποοβίῃρ ἰἢοπὶ, Κθο ΡΒ αἴΐνϑ ἐδ9 
"που οὗ ἐμ οἷν σα !] πᾷ, δηὰ σίνοβ ἐμ ϑ 8 ΣΟΥ 
υἱοῦ ΟΥ̓́ ΠΟΙ͂Ρ ἀσβιϊηγ. Απὰ ὈΥ ἀεοά8 οὗ ἀοἰ νον- 
δῆ66 Ηο Βιγϑηρίβθηβ ἰδ ζαϊι ἢ οὗὕ Ηἰἷθ8 Οδυτοὶ, 
Θχοὶι68 (8 ονϑ, αἰγεοὶβ 118 ἢορϑβ, ρίοοβ απὰ 
ΒΟΟΌΓΤΘΒ, πῃ ΖΟΏΘΓΑΙ, 118 Ῥτοβογυδίίοη ἰπ (19 νν ουνἱά. 
Υοὺ ἰϊ8. ρΡαγιϊουϊαν σοηάϊῖοα ἀσροηβ ἅροη {116 
οοπάιιοι οὗὨ 1.8 ΣΤ ΘΙ Ὁ6ΓΒ. 

2. Το ρῥγαΐβο οὐ" Ζίοῃ 16 7.ϑι]}ξ 6α Ὀθολυ80 οὗ [86 
αοὐ᾽ 5 Ὀοϊογοά οἱΐγ, θυ} ὑροπ ἐἶ 6 ΓΟ κ ν ἰοῦ ΗΘ 
88 τωδὰθ {μ6 Ἰουπααίΐοη οὗ Ηΐ8 ἀνε] ίης, 
τ θογοΐη (0860 ἔουηϊδὶπ8 8.0 οροηρὰ ὈΥ ν])ι οὶ 
(}0 ΡΟΎΨΟΣΒ οὗὨ {6 ποτ]ὰ ἴο Θοηθ ἃσο δογ θὰ (ὁ 
Ὀδ᾽ αν γβ ἔγοπι (ἢ9 Ἧ6}1}8 οὗὨ βαϊναιίοη, ἰμδὺ ἐμὸν 
ΤΩΘΥ͂ ΡΥΟΥ͂Θ ἰΠΘΙΏΒΟΪΥ6Β ἴῃ (μὶ8 ψογὶὰ ἰο ὃΘ {116 
οἰϊϊάτοη οὔ Θοά. Βυὶ ἐΐαβ Ὀθ] θοσδ 8}.}8}} Ὁθ 
και!ογοὰ ουἱ οὗἨἩ {πὴ τΠοΪΘ οαγίἢ, Ὀοΐμ ἴδ δηὰ 
θὴρ, Απὰ (δογοίονο ΜΠ|Π ἀοἀ ορθη [6 ραῖοϑ οἴ 
Ηἰβ οἶϊγ, (αὶ ϑοδο88 ΠΔΥ Ὀ6 δῆήοταρα 10 (1089 
ἔουπία᾽ 5. 80 (παὺ ἢ ἸάΤΘΏ ΤΩΔΥ 6 Ὀοτη ἰοὸ Ηἴαι 
ἷῃ Ηἰἴβ οἷ ἴγοπι δἷἱ Ὡδίϊοηβ. Απὰ (686 8ΓΘ 
δοκπονίο κε ὈΥ̓ Ηἰπι ἰο Ὦθ οὗ ἰ6 Ὠυπιῦον οἵ 
1086 τ ῦο πον Ηἰἶπι, ἐδουχῖ Ὀοίονο [ΠΟΥ ΨΘΓΘ 
ἱχῃογϑῃῖ οἵ Ηΐπι, δπὰ Π6Υ ὩΟῪ ταὐοῖσα ἢ 1Π 059 
ὙΠῸ Ῥγαΐὶβο Ηΐπι. Βιυιὶ ἰΓ Ζίοῃ νουϊὰ τουδὶ 
(οἀ᾽ Β οἱἱΥ δηὰ Θη)ΟΥ Ηΐδ ῥτοϊθοίίοι, βὲι9 ζει δ8 
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Θ5ἰ Δ Ὀ]18ῃο ἃ ὉΥ Οοα, οΥὸσ Ὀυϊ!ὰ ΒονυβοὶΓ ἃΡ ὁἢ 
818 Γουπάδιΐοη, δὰ Ῥγοῦθ Βουβϑοὶῇ δ ποῖ ΠΣ ἰὸ 
Ηἰἷδβ οἰ] άτοη ὈΥ̓ ον δαπιϊηϊβίγαιϊοα δηἀ 86 οὗ 
{8086 ἔουηϊαἶπ8. “1 Βαρρϑῆβ οὗϊθη ἐμαὶ οἱμἷ68 
ΨΥ ΪΟἢ Γὶβο ἰὴ6 χηοϑὺ ΓΔΡΙΟΪΥ ἰο 8 σοηϑρίουουβ 
Ρἶλοθ9 ἢ (16 νου], ἀγὸ (Π6 τροβὶ σαρί ἃ 1 ἐλοὶν 
[Δ}}1. [Ιἡη οτάον (παὶ (86 ῬΓΟΞΡΘΕΙΥ͂ οὗ {00 ΟΒ ΓΟ 
Πα ποῦ Ὧ6 ἱδουσιιῦ ἰὼ ὈΘ 80 γϑ]] 88 {{)18, [ἢ 6 
ΡΓοΡμβοὶ δαὰβ ἰδαὺ δὴϑ 18 ὌϑίδὈ ἰβῃοὰ Ὁν (86 
Ηϊχιοϑί. Αβ ἢ} βδὰ βαϊά: [{ ᾿β Ὡο ψόοηάοΓγ (Πδι 
οἰον οἰἐΐ68 ποὰ ἰο ἐμεῖὶν ἀασϑιγιοίΐοη, ἴῸὉΓ ἐμ 6 Υ 
δ΄ῖοὸ βίο νὰ ἰπ6 Ὑονὶ 8 σοχϊητηοίΐ οη5, δπὰ 
αν ΠΟΘ ὙΠῸ σδὰ ὃθ ἰδμοὶν οὐουϊδϑίϊηρ κι Σ- 
αἷδη,᾽ (ιν). 

ἩἨΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΙΟΑΙ,. 

Τε '56 οὁῃ8 δῃὰ ἰδ ϑα)ὴθ δὰ, το 848 Θδὲ8Ὁ- 
1ἰβῃ ἃ 6 Ομ ασσἢ ΡΟ θανί, τῆο0 τηδὶ ηἰαἰμβ ἰἰ 
88 ἃ Ρδου δ Ρ ἰηδιϊαἰοη, δὰ σρυΐϊθ8 ἰὺ αἴϊον Η᾿ 8 
ΒΟΙ͂Υ δὰ Ἰονϊηᾷβ ν]]}}.--- Τὸ γχομπααίίοπ πιο αοα 
8:85 Ἰἰαϊὰ ἴον (9 ΟὈαγοὶ, 86 ἐπα ἰο νι ΐοῖχ Ηρ δ85 
δρροϊοίο μοῦ, δηὰ {860 τσανὸ ψιϊοὰ Ηθ 88 
Ῥοϊπιοα οι ἰο Β6:.--ὴο ἀοδιῖ ΠΥ δδϑὶ πα ἐδ 6 
Ομυτοῖι 45 (Π9 οἷίγ οἵ ἀοἂ ζον 8}} (89 παιϊοῃβ οὗ 
{9 δδγί.--τ δὶ ἀοο8 ἰὴ ργοϑϑηὶ δσοῃα μίου οἵ 
119 Ομ σοι βοθὰ ἰο 6, ΣΏΘη ῬΠΟ σοηβί ὁ Σ ΒῈΥ 
Ὄϊνίπο ἔουπάϊηρ, πὰ (6 ραγὶ δϑδβίρηϑά μοῦ ἴῃ 
86 νον] ῦ---Τ ἢ Βουδο οἵ Θοἀ δπιοηρ [.)}6 αἀνγο}}- 
ἰηζβ οὗ τοῦ; (1].) ἰϊ8 οτἱίπ; (2.) ψ δι 6ν 1 ἀϊ- 
γοοὶβ ἃ8 ; (8.) ὃονν ἰὺ γρα] ζοα 118 δἷπι.-- -Τ 8 δο- 
Κηον]οαρηιθὶ ππῖϊοῖ ἀοἀὐ ἀοιμδηάθ, δηᾶ ἰΠὸ 
βοκηονϊοάσριημοίς πὰ ϊοῖὶ Αοἀ γουσιϑαῖοθ, δΓθ 
τὴ 4 }}}γ τοϊαιοὰ δηα τοὰυίυ}} σοπαϊ(Ἰοποα. ---- 
ΤΟ ΤΩ ΒΒ  ΟΌΒΥΥ ὙΟΤΚ οὗ 186 ΟἸΙΓΟἢ : (1.) δοσοτά- 
ἴηρς ἰο ἰϊ9 Ὀϊνίηθ ἰηϑιϊταἰΐου ; (3.) ἴῃ ἰ18 δοιαὶ 
οχίϑηϊ ; (8.} ν τ [89 πηθδὴ8 ογαϑί ποι.---Τ 9 σοη- 
γογβίοι οὗ [829 Ββοδίμϑῃ: (1.) δ Θοά 8 ν1}}; (2.) 
88 πὸ πογὶς οὗ {89 Οδυχοῖι ; (8.) 88. {86 ἀο] σαὶ 
οΥ̓͂ (πο ρίουϑ.--Ηὁὸ νῇο 18 ποῖ 4 ομίϊὰ οἵ Θοἀ 
ποεὰ οί οχροοὺ ἰο Ὀ9 τροκοποὰ διιοὴς (116 οἰ(ἰ- 
4605 οὗ ΗΪ5 κΚπράοῃ.---Οοα οΟρ6ῃ8 ἰο πὴ ἰῇ (9 
οἱἱγ ἰὰ πνμῖοιν Ηθ ἀν 6118, ἔμτθθ Τουπίαϊηδ: (1.) 
(δὶ οὗ (16 ἰγὰο ἱκηον]οάρεο οἵ Ηΐ ; (3.) (μαὶ οὗ 
δἰ] βαϊναιίοη ; (8.) μαὐ οὗἉ ὈΪ]ο88θὰ 70γ.--- 89 
Οπυγοῦ ἔουπάοι ὉγΥ αοά, δὰ Ηἶΐ8 ἀνε! ης. 458 
{89 τοῖον οὗ Ηἶβ ομ ]άγϑῃ.-- Τὸ Ὀδϑὲ βοουγῖΥ 
ἴον 1116 ΡγΟθροΡΪν οὗ ἃ οἷνγ 18 {86 Ρἱο γ οὗ (8 ἴα- 
μανἰιδῃ(8.--- 0 γ0 15 ποιίηρ ὈοδιΟΥ 70 τπθἢ (Π8ἢ 
ἴο δαντο αοἂ δ8 ἰμοῖν Ὀοίθηάον, αυδνάϊΐκο, δπὰ 
Ἑαιον.---αοἀ, 80 Εουη ον δὰ Μαβίον- Ὁ] ΟΣ 
οὗ Ηἰΐδβ οἱ(γ, 18 α180 {86 Εδίμος δῃὰ Κίης οὗ Ηἰβ 
δἰ] άγοῃ. 

ΒτΑδκε: {86 ΟὨΌΣΟΝ ἐὲ ἐπ6 οἱἱγ οὗ αοά, 

ΤῊΒ ΤΗΙΒῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙΜ8. 

ὙὯΟ ψουϊὰ Ὀ6 80 πορίοοίιϊ 85 ηοΐ ἰο βοοῖὶς ἰο οὗ" 
ἰδίῃ 118 οἰ ΣΘΏΘΕΙΡ --αοα ἰ8 16 Δίδειί οΥ -- Ὁ 1 ΠΡ 
οὗ Ηἰ8 Ουγοῦ. Ἧ6]] ἔον ἷτὰ ἢ ἢ Ε]05 10 Ὀ01]ὰ; 
θαι 1}} ἴον ἰπι Ο 86 6.8 ἴ0 ἱμ}ιγθ ΟΥ (6 Βί τοῦ 
μα. δίγυοίατγο.---Ηο ν ῃο ἰ8 ἰαυριὶ 86 Ἰαπσύορο 
οὗ {πὸ Ηοὶγ ϑρίγιί, 8 Ἰορασπθὰ ἰπ ἴδ {ἰΐπρπ οἵ 
αοά.---ΤῊὴ6 τπαίδιϊ0 8 δηὰ ἴπογθαϑο οὗ ἰδηρυῖρθ8 
ἤηνο Ὀδθσοιηθ, ὑπίον ἰθο Νὸνν Τοδι απιοπὲ, ἃ ὉΪ658- 
ἴης; ἰπουσὰ υπάον (89 ΟἹ, αἱ (9 Τονοσ οἵ Βδθεὶ, 
(ΒΟΥ Ὑ6ΓΘ 8 ρυπὶβηῃμπθηί. 

ΒΕΙΝΕΟΚΕΒ: Οοα᾽ 8 ΡΘΟ0Ρ]6 ἃζὸ υπϊίοα ἰο Θοὐ᾽ 
ψογὰ; ψθ6Γο, ἰπογοΐοτγο, (δδὲ νογά 18, [86 Ομ υτοῖὶ 
οὔ Ομ νὶβὶ ἰθ.-- Έ ΝΒΟΒΕΙ,: Α ἀδεογὶρίΐοι οὗὨ (18 
Οδυγοῖὶ οὗ 89 Νοῖν Τοδίαπηδηϊ, ἴον 6 ἴγ}068 οἵ 
(86 ΦαγιΪ ΦοΓυβα  θηι.---ΕΙΕΘΕΒ: [ἃ Ὀυϊ]ϊης 
ὑμ6 οἷ(Υ οὗἩἉ αοὰ, Ἰοὺ 08 ποὺ ἐἰΚ 8Βο τυ δου 
{μ|6 Ῥτγδδϑηΐ ζε 6 Ὁ] 6 ὈορσΙ ππΐης δηὰ ἰμ6 αἰ ΒΒ οὐ 108 
81:}}} ἰο 6 οὐθγοοπιθ, Ὀὰΐ ΤΑΙ ΠΣ ὉρΡΟΩ [9 δ070 
ἐτουηὰ οΥ̓͂ ἰῆ0 Ὀίνίηθ Ῥγοιἶβοθ πὰ ἰδ ργοδὶ 
Μαβίον- Ὀυ 1] ον, τὸ 848 ἰὰ Ηἰΐ8 ονὴ παπᾶ β [88 

οἶδα οὗ πο οἱΐγ.--ΟΌΝΤΗΕΕ: [ὁ 8. ΟὨΪΥ {8080 
ΜἘ8Ὸ ΔΥῸ ὈΟΓη ἴθοΓγο ἰμαὐ τὸ ἰπῃ {86 οἷγ οἵ ἀαοά; 
δηὰ ἰξ ἰ8 9 ΗΠ κεδὶ το [88 ἔουπι θα (δὶ οἰἰγ. 
--ϑδομπαύβαοη : ουϊὰ ἰμαὶ (6 [οστὰ ἴῃ ΗΪδ 
ΤΔΘΡΟΥ͂ τπουϊὰ Κοορ υ8 ἰγὰς ἰο Ηἷβ Οδυγοΐ, ΗΪδ 
ψΟτα, δὰ Ηἰβ βδογαπιθιίβ, ἰκϊπ]6 (18 δῖ ἴον 
{059 Θηοης οὶ ἱΐ 88 Θχρίτγοα, δηὰ ἴπ ΗΪΐδ 
ΤΩΘΓΟΥ͂ ΒΌΡΡΙΥ {86 ποοᾶβ οὗὨ (μοβθ δὶ δΥθ ἰΐ, 
ὉΠ} δὲ δαὶ [μ6γθ Ὀ6 οὔθ δοοῖς δὰ οπο ΒΘ ΡΒοΓά. 
--ΙΕΌΒΙΟΗ : Ζίοι, ουἱ οὗ Δ ΐοΒ ργοοοδαβ ἐδ9 
ννοτγὰ οἵ ζγδοο, 18 89 Του πίδὶη οὗὁἨ ΠΙΔΩΥ͂ παι! 008, 
δηὰ (86 Ὀϊτί ἢ-οἶδοο οὗ ἃ ἢθνν διιΔ 1 γ.---Ἰ ΑΥΒΕ: 
[ε ἰ8 αοἀ᾽ 5 παπᾶ, δηὰ πὸ ρασίΐδ] υπιβὴ Βαηά, 
ἐπαὶ ψνὶ 68 ἄοστη πὰ {|16 ὈοΟΚκ οὗὨ 116 {(110896 ψ80 
ΔΙῸ Ὀογὴ ἴῃ ἴδ οἷΐγ οὗ 6οα ; δηά Ἰυδὲ ἴον ἰδμδὶ 
ΥΘΆΒΟῚ ΒΏΔΓΡ ἰθδβῖ8 δ δπῃρίογοιὶ ἰο ἀδοϊὰθ {89 
εἶδε ἰο ἃ ῥὶασο (6 γ0.---ΜΙ ΕΒ : ΤῊ ὅσια ουη- 
ἀπιΐϊοα οὗὐἠἨ ἐδ Ενδηρο! σα] Οματοῖ, ΣΡ Β0ΧΘ 
σονγδηδηΐ, δπὰ Βοσ ογίυ] ψογάβ. 

[ϑοοττ: [ἐ βἰιουὰ οβρϑοΐα!ν ὍΘ τοιμθιηδογοὰ 
Βογο, ἐμαὶ δἰ πιοϑὲ 8}} (80 ββογοά Ὑγίξογβ Ὀοϊου χοᾶ 
ἰο Ζίοῃ, οὗ ἐο (δαὶ ἀοϑρὶβ8θα παιΐοη τ 1ο ἢ ταϑὶ (0 
ΜΟΥΒΕΪΡ δἱ Ζίου ; δῃὰ ὯὨο Ὠδίΐοθ Οὐ Θδγιδ, οἵ 
ΡῬδγὶ οἵα παιίοῃ, 88 Ὀ66Π Ῥγοϑογυθα οὗ ἀοἰ γογοὰ 
ἔγοπι Ἰἀο]αίνγ, οχοαρὺ ἰπτουχὶι (86 τουϑὶδίϊοπβ 
μοῦ αοά τῃδὰθ ἰδτουρσὰ ὑἰμ6 Ῥγορμθίβ διιὰ 
Δροδβιΐρβ οὗ 1βγϑεὶ. 

ΒΙΒΗΟΡ Ηοκκχε: ἴα ἰδιο Ὀοοῖ οὗ ᾿ἰΐο, ἐ8δὲ σοκ- 
ἰϑίος οὔ βοαυϑὰ κορὺ ὈὉΥ αοἀ Ηἰπιβο] ἢ, οὐνῦ ὩϑτΩο8 
8τ9 Θηἰογοά, ποὶ 88 Ὀοτπ οὗ 868} δῃὰ Ὀ]οοὰ ὉΥΓ {19 
ΜΝ] οὗ πιδη, Ὀυΐ 88 ὈοΓη οἵ τγαίοσ δηά 1ὴ9 ϑ' Ὁ σῖς 
ὮΥ (9 ν}}} οὗὁἨ αοὰἂ ; οὗ ἐδοῖ! ρβούβοῃ ἰἰ 18 σι θῃ 
ἐμδὲ 9 τγ8 ὈΟΣῺ ἴδ 6 γθ, ἱὰ 89 Ομυγοῖ δηὰ οἱἱΥ 
οὗ Θοὰὐ.--0. Ε. Μ.] 

ῬΒΑΙΜ ΤΧΧΧΥ͂ΤΙΙ. 

Α τοπρ ον Ῥεαῖηι 70᾽ ἐλ δοηδ 9 ἸΚοταΐ, ἰο ἰλε οὶ! Αωείοίαπ ἀροπ Μαλαία(λ ᾿οαπποία, 
Μαεολιὶ 9 Ἠεπιαη (δλ6 ἘΖτγαλίία. 

2 ΟἾἿ0ΒΡ0 Οοά ΟΥ̓ΩΥ βδ γδίΐοῃ, 
1 μάνα οΥἹ θα ἀΔΥ͂ απά πἰρῃῦ Ὀεΐοσο 866: 

8 1,οὐ ΠΩ͂ ὐπὸ σΟμ16 Ὀαΐογο {Π660: 
Ἰμπο]ῖπο ἐμ ῖηθ θα Ὁμὺ0 ΠΑΥ̓ ΟἿΥ : 



ῬΒΑΙΜ ΧΧΧΥΤΙΠΙΙ. 

4 ἘῸΓ ΤΩΥ͂ 800] ἴδ [1.1] οὗἁ ἰγου 0 ]68 : 
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Αμπάὰ τὴν [1ἴ8 ἀγαυοί εἰσ πηἴο {π6 ζΤαυθ. 

δ 1 8πι οουηίοα νἱϊ ἰποῖ ἐμαὶ ρῸ ἀοτη ᾿πίο {86 οἱΐ :᾿ 
[1 88 8 πηδη ἐδαέ λαίδ, πο ΒίγΘηρΊ, 

0 Ετθο διοηρ πο ἀεδα, 
ΤΑΪκα [Π6 8]αῖη {μδὺ Ἰὲθ ἰῃ [86 ζΤΑΥΘ, 
ὝΒοια ἰμοὺ τοιιθηιῦδγοδί Π0 ΠΊΟΓΘ: 
Απά (Π6Υ δζῖὸ ουὐ οΗ͂ ἴτοια (ΠΥ μδηά. 

1 Τῆου ᾿ιδϑὲ 1δἱά τὴϑ ἴπ {86 Ἰοτγοδί ρἱΐ, 
[ὴ ἀδυίζηθββ, ἴῃ [06 ἀ6608. 

8 ΤῊΥ στ ἸΙοἱἢ παγὰ ροη τη6, 
Απά ἰδοὺ διαϑβὶ δϑβοίοα πι6 τ]ὰ 811 (ΠΥ αγοθ. ΘΙ ἢ, 

9 Του μαϑύ ρυΐ ΔΊΨΑΥ ΤΪΠ6 ΔΟαῸ ΔΙ ίδηοο ΤᾺΣ ἔγοτὰ τα6; 
Τῆου αβὲ π866 ἴ26 8 8ΟΠλΙ δί!οη ὑηΐο ἰἤθτα: 
7 απὶ Βμῃαῦ ὕρ, 8δηα 1 σδῃηοῖ οοπιθ ἔτ. 

10 Μίποδ ουὐϑ τπηουγηθίῃ ὈΥ̓͂ Γοαϑοῃ οὗ ΔΙ ΠΟΙ ΙΟ : 
ΓΕ, [1 Ὠανο 68116α ἀΔ}} Υ Ὡροη {Π 66, 
[δγν9 βιγοίομβοα ουϊ ΤΥ πδμάβ8 αηΐο [δ66. 

11 ὙΨι0 ἰθοὰ 5,6 τοπάοῖβ ἰο ἰῃ6 ἀοδα ἢ 
584}1 (ῃ6 ἀοδα αὐὶϑο απαά ρῥγαΐβθ ἐμοῦ βῖδῃ. 

12 884}} ΕἸ Ἰονϊηρ κμἀηο85 θ6 ἀφοϊαγρὰ ἴῃ (86 σταῦοῦ 
Ον Ἀγ [10] 688 ἴῃ ἀδβιγαοίίοη ἵ 

18. 85}}41} (ΠΥ ποπάθυβ Ὀ6 πονπ ἰη {86 ἀατκ 
Απά {ΒΥ στρ ὐθουδιιθθβ ἰη [16 Ἰδηά οὗἁ [Ὀγροι Ἅ] 099 ἢ 

1. Βιυΐ υπίο ἐθο ἢαγο ἴ ογοά, Ο 1.05}; 
Αῃά ἴῃ (}6 τηογηΐηρ᾽ 888}} ΠΑΥ͂ ΡΓΆΨΟΙ Ργονοηὺ [δ 66. 

15 Τ,ΟΕΡ, ΨΥ οαϑίοϑί ἴμου οὔ ᾿ΩΥ̓ 8οὰ] ἢ 
"γὴν Ἀϊάοβι ἐμβοὰ ΤΔῪ ἴδοθ ἔγομα τ 

1601 τπιὶ αἰ οιοα δηά τοϑαῦ ἰο ἀἷο ἔγοπι ΠΥ Υὐσια υρ: 
"Δ ἰ6 1 ϑ ΗῸΓ ΤΩΥ͂ ΤΘΓΤΟΥΒ 1 8πὶ αἰδβίγδο 

11 ΤΥ βογοθ γαῖ ρορῦδ ΟΥ̓ΘΥ 1Ώ6, 
ΤῊΥ ὕδγγοῦβ πᾶγο οὐ τ9 ΟΥ̓ 

18 ΤΉΘΥ σαπιθ τουηῃᾶ δθυυΐ τ20 ἀΑΙΪΥ 1Κ παύου ; 
ΤΉΘΥ σοπιραββοα π160 Δρουΐ ᾿ορθίῃοσ. 

19 Τρνοῦ δηά ἔγίθπα μδαβϑί ἰΒοὰ ρυΐ ἔδγ ἴγοπὶ πο, 
Απά ταῖμο δοαυδίῃίδηοθ ᾿ηΐο ἀκΔΙΪΚΏ 688. 

ἘΧΕΟΕΤΥΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ. 

ΟΟΝΤΕΝΥΒ ΑΝῸ ΟὈΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. ΤῸ δΌΡΕΓ- 
βετὶρίίου 8 6 ἀουῦ]θ οπ6, ἰδθ ὑἐνγο ραγίβ οὗ ν ἷοὶι 
ΓΘ Τ.Ε(118}}}7 σοηϊτβαϊοί ΟΥΥ, 0 Ηδπιδη ἰπ 6 ΕΣΓα- 
δι9 τῶ )ὸ Κογαβίϊο. 860 [πιγοὰ, δ 2. ΤΏο 
ἔἄτβι ρηγὶ βϑθϑῦιδ [0 Βαῦο 66 ἰπβογιθαὰ δύ ϑὺ [86 
ΟΒοΡ, δίῃσθ ἰπ6 αἱγοοιίου, “10 (9 θα ον᾽» ἰς 
εἰδοσογα Γουπὰ δἱ (ῃ9 δηά. Τ|ὸ Θσχρίβηῃδΐοη : 
ἴο δ6 ρετίογιηθὰ που γη Ὁ ΠΥ τ 11} δα δάπιοὰ γοΐοθ, 
[θεἰ11290}}} αχτθθβ τὶ (86 του οοπίθηίδ, 
ΝὮ056 ἰ000 8 ΘΥ̓Θἢ Π076 ΩΊΟΟΙΩΥ͂ [δὴ ἐμαὶ οὗ δ. 
ἰχχυϊ. [19 ΠΥ 180 Θχοϊαπιαιίοη : Ζο ἢ ΟΥΑΙ, 
θοὰ οἵ πιῦ Βοὶρ, οὐ οὗ "ὰῦ βαϊναιϊΐου (ΥὙ6γ. 2 α) 
πΒίο δοτα ἰΒαὶ (86 168ὲ οοτὰ, απ εἰπρ ἰΠ 6 δαρ- 
Ρἰϊδηι ἰο θΘοά, ουοὴ ἰζ πόση ἄον ἰο ἰΐα 1881 
ἰδτοδὰ, ἰ8Θ ἤοὶ ΘὨ ΓΟ βουοσθὰ. 4Δ}} μδὶ ζο]- 

Ἰοτνβ 88 δσοτηρ᾽ αἰ 85 (που σὴ ὕγουι ἔθ ἀορι 88 οἔ 
8ι6}}. (μά. 1ἰϊ. δὅ). Εον ἰΐ ἰθ αὶὸ Ἰαπιθπίαί οι 
τ Β 6ἢ ΔἰΘΥ Ἰοπς δηὰ ραΐηῦι] βυ βου ἀπά θσ 86 
ορργϑϑβίοῃ οὗ (6 πνοϊρῃὶ οὗὐὁἨὨ ΘΟοα᾽ 5 δῆζογ, 8665 
ποϊδίηρ Ὀθίογο ἰἰ Ὀὰϊ ἀοα. ἢ δηὰ 161} (ΕἸαταϊηΐ δ, 
Ηυρ[ο]α). Το Ῥσγαγοσ οὗ δηχζιι ΐβῃ αὐὶϑ98 ἴτοπὶ 
(86 κιρϑδί 988 οὔ (9 ἀἰδβίγϑβϑ (υϑυβ. 2-4), τ σὰ 
88 Ὀγουρί (π6 εὐῇθθτον ποῶγ ἴο ἀθδί ἢ (τοῦδ. ὅ- 
0), δηὰ 9 ἐδο οἴδεοί οὗὁἨ αοἀ᾽ δ ττδιΐ (νογϑ. 7-8), 
δηὰ Πη8 οηϑὲ πη ουἱ ἔγοιῃ δ δοαυδὶ ηίδηοθ 88 
δὴ Οὐ͵εοοὶ οὗ ΔΌΠΟΥΓΡΟΠσΘ (γ6γ5. θ-10). Τ|ι6γ9 
16 ἢ ΤΟ]]ΟὟ8 8 Βυσοθϑϑίοη οὗ Ἰδιπθηίαίϊοη8 88 ἰὸ 
[86 δοπάϊοα δον ἀθδί (γοτϑ. 1]-18), ἰᾷ σοῃ- 
πθοοίξου τ ῖ ἢ τ Εἷοι ἰδ υἱϊογοὰ {πΠ6 αὐοϑίϊου ἩδΒΙΘἢ 
ΔρΊ[8[68 κἰπὶ τηοϑὲ ἀθοργ, τὸν αοὰ βμου]ὰ ἐδ 68 
ἰατη ΔΎΔΥ ἔγουλ ἢἷπι ἴῃ 6 τιϊάϑί οὗἁὨ 8 δ 16 8- 
(ἴοη9 (γογβ. 14-,5. Α σοίυτῃ ἷἰβ ἰπθὰ τοδὰθ 
ἰο ἰμ9 Ἰδιιθῃιδιΐοιδ ΟΥ̓́ΘΣ ἷφ τηΐβογὶθδ, ἩΔΙΟΣ 



476 ΤῊΕ ΤΗΙΒῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙΜΒ. 

δυγττουπά ἷπι ᾿ἰκο ὈΪΠΙ|οΝ 5 δὰ ἀδυκηθθδ (ΥοΓ8. 
16-19). 
1 ς ποὶ, ΒΟΎΘΥΟΥΡ, 0 ὍΘ ἰηΐοττοὰ ἤγοπι (18 

(μαὶ τἢ6 σοποϊυρίοη οὗὨ ἰδ6 ῬΒαὶπὶ 88 Ὀ60Ὼ ]Ἰοϑὶ 
(Μαπιΐηρδο, ΟἸ5Βδ86}), Οσὐὁ ἰμαὺ ἰΐ ἷἰβ ἰο Ὀθ 

πηϊιοὰ ἰο 116 70] οτὶηρ 80 88 ἴ0 ἔοττα οἢ6 ΘοΟΏΡΟ- 
βἰείοα (ΗΘ ρϑιθηῦθτα). ἘΣΡΥΘΒΒΙΟἢ8 οὗ 006 δ ΓΘ 
ποῖ υἱἱοτοᾶ, Ὀρθοδυ8θ (89 Βιυρρὶἰδπὶ δὰ ποὶ γοῖ 
τοδομοὰ ἰμ6 νἱοϊοτίουβ 886 οὔ δσορδίοι. ΤΉ 6 το 
δ 8511}} 1685 στουπὰ ἔογ γμυϊιΐπρς 8680 ῬΟΓα5 ἷπ 

(86 που οὗ ιἰ6 Μοββίδῃ ({πΠ9 δποίθη 8). ΝοΣ ἰδ 
186 ρατιϊουΐαν κί οΥ̓͂ σΔΙ Αια Υ̓͂ μοτο ἀερ]οτοὰ 
ἀοδηίιοῖγ ἰηπάϊοαιθά, ψμθίμοῦ βίο θ85 (ΔΌθα 
Ἑστὰ, Εν δὶ), οὐ δ Ῥαγι συ ἔοτγηι, ἸΘΡΓΟΒΥ͂ 
(επθα, ύϑίον, θ6}}1280}}}, ΟΥ ἐπ ρ»δοημμθηὶ 

(ὕοπθια 88. δὴ δἰίογπαιίνο, Ηἰ 2). Απά γοῖ 
16 δχργοιβϑίουβ ἰπαϊοαὶθ Ῥεσβοῦδὶ δχρϑγίθῃσεβ, 
ἰδ ορροβίης (ἴπ ποῖτοη {Π80 [Π Θ᾽ [Γαι ἃ ποι] 98] 

Ῥϑβδ]πὶ οὗ οοιαρί αἰηί οὗ (μ6 ρεγὶοὰ οὗἉ ἐμ9 ΒΔΌΥ]οη- 
ἰδ Εχὶϊο (ϑγγίδο, Βοβοπι ον, 9 Ἦ εἰ16), οΥ ὁπ 

δοσουηὶ οὗ ἰϊ8 Ἰοπα σοί πυδηοο (Ὁ α]ά., [869 Βαὃ- 
ὈΪπ8) οΥ οὗἨὨ ἴ86 Δρργοδοῖ οὗ μδὶ σβίδβίχορ 6 
(Ηθαμ5ι.). Νὸν βιιουϊά δῊΥ ἴπογὸ ψεῖσμί [6 δἰ- 
ἰδομοὰ ἴο {π6 διἰοτρί το σομποοῖ {86 Ῥβαΐπὶ νη 1{}} 
(86 ρτορμεὶ Φογοιαΐδ τ θπ ἰπ {π9 Ρὶὶ ( 6.8) 
ΟΓ ἀυτὶπρς ἰδὸ οδρίϊνλῖγ, ῬΒ8. ᾿χχχυΐ. Ὀθΐῃᾳςξ 85- 
δἰχηθὰ ἰο (μ6 88:8 δυῖθουῦ δὰ ρμογίοά. Νοῦ 
8 ἰὲ τοῦθ ργοῦδοϊθ μα 86 οομηροβίζϊοη νγ88 
ΘΟὨ ΘΙ ΡΟΥΒΏΘΟΙ 5 ἩΝ1 ἢ τ αὐ οὗ ἐμ Βοοὶς οὗ δ΄ γδοὶ 
(Ηἰιαἰ κα), οὐ σίτὰ τη ρ᾽δέὰθ ἱπ {86 {ἰπιο οὗ Ηεξο- 
κἴδι (“. Ὁ. Μ|οὶ"86}19), οὐ ψὶιβ (86 ἸΘΡΓΟΒΥ οὗ 
Κίυς ὕετίδα ([Κθη)}, οὐ οὗ 2ον, (Κῦβιον, 8)6- 
11.286}. Υοἱ 10 τηυϑὺ ὃ6 δἀπἰ ἰἰοὰ, ἐμαὶ ψγὸ θὰ Σ 
τοβουπάϊΐος (πτουρὰ (818. Ὀ8δ!πὶ ἰοηθ8. συ ὶοῖι ΓΘ 
ἔαπι ἶαν 'ὰ Οἱ πο ΓΒ, ὙΠ}16 ΟΠ. ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ 8.0 
τοοϑὶ βιγὶ κι ρὶγ δἰ αι αν ἰο ῬΏΓΑΒοΒ δηὰ ψογὰβ 

οσσαγτγίηρ ἴῃ (μ6 Βοοὶς οὗ ΦοὉ, δπὰ ἐδπαὶ ἰμ6 Εσταὰ- 
μπἰίο Ηδιῆδη ννὴϑ διποὴξς [6 Μν 189 ζχθῃ οὗ ὑπὸ 859 
οὗ δοϊοπιοι (1 Κίηρϑ ν. 11). 

[Ηεπ χϑιοπῦοτᾳ μ88 δἀνδποοᾶ δηὴ ἀοέοπἀ θα δἱ 
Ἰθηρσίὴ 1.6 ἢ γ ροι6918 δ αἀϑὰ ἴο δῦονοϑ, μα. (8 
Ῥβαΐηι δυὰ ἐμ Το] ον οὔ σοπϑίϊιτεἰ9 ὁ09 ἀοὰ- 
Ὁ]6 Ρ:αἷπι. Τὸ 8 δ νδδ θὰ ὈΥ {π6 Ἰδηρὶ οὗ 
ἐδ6 τἰ116, 1158 σοι ροβῖῖθ ἀρροδγϑῃσθ, δὰ {16 (110 

ὁ ΒΟΏ ̓ ῥτγοῖῆχοά. Τθ βυρροβίιἴοηυ αἱ ἄγβί δρ- 
Ῥθαᾶτβ ἴο 6 ΓΟΛΒΟΠΔ 016, Ὀὰϊ {μ6 σοῃὐοοίαγο8 δηὰ 
δϑϑυρίϊοηβ Ὑ ἰἰσα ἃ π66458 ἴο Σ᾽ δαρροτγί εἶτο ἰΐ, 

ΜὮδη οχδπιϊηοά, ἃ αἰβογοηὶ ΔΡρθσδμοθ. ΕῸΓ 
δησἢ οὗἩ {686 ρ᾿ϑα]πι8 88 8 δοιμρίθὶθ (1116, Θβϑί σῃ- 
ἱὴς ἴῃ ἰο δὴ δὐυΐπον ἀἰδοτοηῦ ἤγοπλ ():6 οἰ 6 Ρ. 
Ηοηβίοηθετς. (Βοτοίοτγο, ἰδ 1οἃ ἴο δββιταθ {Ππδὶ 
ἐἰνο86 80 δα !οὰ δαϊποῦβ ΟΤΘ Ὡοὺ ἰμ6 ΘΟΙΏΡΟΘΟΓΙΒ, 
Ὀιΐ τὶ τ[86 Κοναμῖί68 δχοα ἰμοῖσ Ὡδπιθ8 (0 
ῬΒΘΆ]πι8 οὗ {πεἷν οὗν σοι ροβί (ἴοι, ἴῃ ογάεν ἰο σὶνθ 
ψοἰρσῦ το {μ6πὶ, Θμ ἃ 80 ἰ9 ΒΟΏΟΥ {8:9 ΠΙΘΙΙΟΤΥ͂ 
οὗ (10 οϑίδηϑί ὃ᾽]9 δαί μοῦ ὑμοπιϑοίγοθ. Βυὶ ἀρϑγί 
ἔτοιν ἐμ δῦουθ οὐ͵θοϊΐοῃ, ἐμϑγθ ἰ8 (18 ΟΥΒΟΓ, 
{παὺ 16 Ρ881|5 86 ποὶ ΟἹΪΥ ἀἰοτοηὶ ἴῃ ἰομο δηὰ 
ἔεο] πη, Ὀὰϊ ἀγὸ ον ἀΘΏΓΥ αἷδο ἀἰδίϊποὶ σοπιροδὶ- 
εἰοπβ; ἔον, Ἡ8|16 [86 οτιον τϑοοτγὰβ ἱθαϊνί ἀπ] 
ζεοἸίησθ, ἰδθ Ἰαιον σϑοογὰϑ Ὡδιϊομδὶ οὁπ68. [ 
σου σοτίδί ΠΥ ἤδνο Ὀ6Θη τυ οἷ Ἰπογ6 ὨδίαΓΑΪ (0 
λιανο οοπιδἰποὰ (ἶἰιο ἵψο ἐἶ1168. Τιο ἰᾷθα οὗ δὰ 

δοίααὶ Κογδδίιο δα πογβΐρ παϊριῦ ποὺ πη ὉΘ 

ταδὶ υ βυσρεβίοα, Ὀαἱ 8 ἰπιἰτπδιΐοι οὗ {6 ἀπ 

οἵ ἀοείρη πνουϊὰ Ὀ6 σίνεπ, ψῃϊοὶ οἱ οἰ τοῦπι- 

δίϑησοϑ σοῦ ΠΥ ἀο ποὶ ἱπάϊσαία, Βαὶ ἰξ 8. ποῖ 

ὨυΘΘΒΒΒΓΥ ἰ0 πικϊη! αἷπ ("δὲ ἐθ6 Βαρεγβοτί ρίΐοη οἵ 

ιἷ5 Ῥβαΐπι 18 ποὶ κοπυΐπο, ἴον (ἤοτο 8. πὸ Αἰ8Β- 

ΘΌΪΥ ἴῃ βαρροβίπας τιμὰν ὩΔΟΣ 1ϊ8. ΘΟ Ροβὶἴ0 1 ὉΥ͂ 

Ηδαιδη ἐπθ Εσγδἷΐο οὔὗἠἨ ἰμθ ἰγὶῦοθ οὗὨ 7υά δὲ (οὶ 

86 Κογδβῖι6), 70 Γ᾽ (Φ) 186 Κονδδιίο, ἰὲ νγα8 σοτν- 
τοὶ! 64 ἰο ἐπεὶ} δβροσίαὶ δῦ μο [οΥ 108 τη 5164] ροῪ- 
ἵογιχδησθ, ΟΥΓ [1 ἰΐ ννῶ8 ἰἴῃ ΒΟ 6 ΟΥΟΙ Ψ8γ 60Ὡ- 
ποοιίρὰ νι ἐμὰϊ ὈΟΟγῪ οἵ δίῃ ετδ, 80 Δ8 ἰὼ ἔΌ στὰ 
8 Ρατί οἵ (μοὶγ βρϑοίὰϊ 1ἰογαι Γ6.---Τ 6 ορίπΐοι 
οὗ 6] 1256}} 8ἃ8 [0 {16 Δ ΒΟΥ ΒΡ δϑοῖβ ἴο πι6 ἴὸ 
ὯὍο {πὸ τοϑὲί Ῥγοῦθδῦϊο. ὕπ]οθβ Ηδαιδη 85 ἃ 
Κογδμῖίο δαἀυριθὰ ὉὈγΥ δὴ Ἐζγβμίίθ, δα Ηδηχοί. 
ΒΌΡΡΟΒεδ, Ἡἱο ἢ ΒΟΘ.)8 ὙΟΥΥῪ ἈΠ᾿ΪΚοΙ͂γ, τ 16 σοτ- 
ἰδία ὑμδὶ (6 δυΐίΐοῦ 88 (0.6 ψῖδθ δὴ οὗ ἐμπεῖ 
ὨΔΙΩΘ δὶ ϑοϊοτηοι᾿ Β οουγτί. ΤΠ ἀδίθ ἰα (8 ἅ χοϊ 
84|80θ. ΕῸΓ 8 [Ἢ] υἱοὸν οὗ (89 Θχργοβδϑίοῃϑ ἰὼ ἴδ 6 
Ρϑ3αΐπι γοϑοῖ Ὁ] πρ ρηββαροδ ἴῃ (ἢ Βοοὶς οὗ { οὗ, 
ΜΙ ΘἈ 18. ΠΟΙ͂ δἰπιοδί ῥγογι ἃ ἰο Ὀοίοης ἰο ἔθ 
Β81260 ρογίοά, 866 Ὀθοῖαε8 })6]} 286} οὐ {ἰι18 ΒΑ }πι, 
4110 ἰπιγοάυοσιΐοη ἰο Ϊ8 σοι, οα ΖΦοῦ διὰ διὶ8 
δνιϊοῖθ Πίοὺ ἷἰὰ Ἡεγσορβ εαϊ- Ἐπενκί.-- Ατὰ οος 
Απρὶ]ο-Απιογίοσδη σδοιμπηθηίαίογβ, (μΠ6 ΥἹΕΙ͂ οὗ 
Ηθηρβί ΠΌΘΟΥ 88 ἰο {9 ἔοτιαι οὗ (86 ῬΒ8}πὶ 8 σοῦ- 
δἰἀὀογθὰ μγοῦ]ο ΌΥ ΑἸοχδηοσ, ΕῸΥ ἴμ6 οΟρ᾿ιίοη 
οὔνμο ]Ἰαίΐϊοσ ὧἃ8 ἰο 1116 ἀδίθ οὗἁ σοϊῃροδὶ 10}, 860 
80 ἱηϊτοἀμποίίοη ἰο ῬΆ. ἸΙχχσῖὶχ. ογάβιυνοσί ἢ 
Ὀοϊίονοβ ἰμαὶ (μΐ8 δηὰ [00 Ὠῤχί ρῥδαῖπι ἴζόσχω ἃ 
Ραΐγσ. Ηο τοραγὰβ Ὀοιλ δ σοΐδγγίπα ἴο δοπιθ 
ἔτοαὶ Δ]! οιοη οὗἩὨ αν, ργοῦ ὈΪΥ (086 το ο]] οι 
οἵ ἷὶ8 δοῦ Αὐβδίοῃβ. Ῥογοννὴθ ΒΔΥΒ ἰδαϊ 841} {89 
δοη͵οσίυγεο8 88 ἰο {6 δυίμονῦ δῃὰ {δια οἰγουπ- 
Βίβα πΠοϑϑ υη ον ἩΒῖοδ πο τοῖο τὸ Ῥουτἢ ποι ρ. 
Απά γοίδε οἷαἰπι8 ἰὼ ἷ8 οὐ [164] ποθ ἴ(παὐ Ητηδῃ 
(86 ΕΣτγδλϊ 9 ν᾽ 88 α͵]80 (86 1,οὙ] 1164] δίησεσ. ὙὮΥ 
θη, οἡ ἐμὲ δι ρροβί(ἰοη, ταϊσῖ ὃ 6 ποὶ αν Ὅθοη 
ο.9 οὗ ἐδ Κογδ)ιΐ68, αηἀ [86 σοηυΐϊῃοῆοδδ οὗ ([)6 
ν᾿ οἵο 1116, ψ πἰοῖι Ρεσονηο ἀσηΐοδθ, Ὀ6 (18 65. 80- 
Ἰ8 641 ἢ [πὶ τἱὸν οὗἁ (δΒῖ8 οοἰποϊάοποθ, (6 δῃοτ- 

ἰο Ργοῦϑθ [86 Βρυγ!ουβη 688 οὗ οἰ ΠΟ ραᾶασί. Βυι 
19 Ὠγροίμοβὶα σίνθη δῦονυθ δογ δ ἃ ΠΟΤΘ Βδι18- 
ἴδλοί ΟΥΥ͂ Θχρ] Δπδιίοη.---ὖ. Ε΄, Μ.]. 

γεν. 2. 1 ἴδ9 ΔαΥ͂ ΟΥ ΣῈ οσγέῃρ. 
[Ε. Υ.1 Ἀδνο ογἱθὰ ἀδυν). Α8 ὮΪΤ' 18. ποὶ υϑοὰ, 

τ 

δι Ὁ", οἱοΒ6 }γ δοπποοϊοα ὃγ Μαλζορὰ πὶ 189 
Γοονίης νοτὰ, ἰἴθγα οδῃμοΐ Ὀ6 Ο ῬΑΓΑ]οΪ 
οἰλῦποεβ: ἴη (0Ώ8 ΟΔΥ͂ Βαᾶγθ 1 οτἱϑὰ, ἴῃ (86 πἰρλῖ 
8πὶ Ε Ὀοίοτο 8606. ΝΌΟΣ ἰδ ἴὰὸ ὨΘΟΘΘΒΆΓΤΥ ἴο 8]16Ὁ 
180 ἀϊνίϑίου οὗ {16 γθ9γ860 δα χοηᾶθγ : Ο σοὰ οὗ 
ΤΑΥ͂ βαϊναί'οη, ὁ {||6 ἀδγ ποπ ] στοά. ΝΟΥΣ σδὰ 
Ἅ6 δίἰγκθ οὗν Ὁ)" 18 ὁ ἰδίεσ. ρίοβδ (ΗΠ υρζε]ὰ). 
Τηβίοδα οὗ ἃ σοῃίγαβὶ Ὀοΐνθοη ἀΔΥ δηὰ πΐρὮ, ΧΕ 
8 ΔΙΙο Δ Ὁ]6 ἰο σοπδί ον 116 ΤΌΣΟΥ 85 88 ἰηδοῖ- 
πἰίο πιατὶκ οὔ ττη6 (Ηἰ χὶς 8 6}.} 88 1 Ρβ. Ἰνὶ. 4: 
Ἰχχυὶ!. 42, οἷ. χυὶ!. 1. [Ὁ τ. ΜοΙ͂Ι δοοοσα ἐπ αὶν 
τοηάοτϑ: ἴῃ (μ6 ἀμγ οὔ ὨΥ οτγίηρ---ἰ [86 πρὶ 
Ὀοΐογο [ἢ 66. Ἰδὲ ΤΥ ῬΓΒΥΘΡ σΟΠΊ6, εἰ. Τῃ9 σΣϑῃ- 
ἀοτίης οὗ {6 Εμρὶ. γόνγβ. 1θ ἀοίοροιίνο ἔγομ 
ἃ ἴαϊβο δυγδηβοπιθηί. Τι9 [0] ον οχίσδοι 
ἔγοπι Ηοο ΒΘ ΌΘΡΙΣ Β6οΙη8 ἰὼ ῥσγαβδαῦ ἰθ0 ἔχ 
νίον : “ἼΤθ ἔνο οἰδυδθ8 δ΄ (0 0 δυρρὶ οἰ φῃίοὰ 
ἴροιι οδοῖ οἴμου: ἰπ 10 ὅτοϊ, δεοίογο ἐλθὲ : ἴῃ 188 
βοσομά, 7 οὐ. Τῃ6 Γυπάἀδιηηοηίδὶ ράβεαρο 8 8. 
χχὶΐ. 2, “ΜΥ αοά, ἴ οτν ἴῃ {86 ἀλγ {ἰπ|0 δηὰ ἔπ οὰ 
Δηδβινογοδὲ οὶ, πὰ ἰῃ (6 εἰχῃϊ βοδδοῦ δῃ ἃ δὴ 
ποὶ εἰἸοησοὰ.᾽ Αδροοταάϊηρ ἰο 118 Ρδβϑαρθ ἴδο 
ὈΪ' τοιιϑί Βθγθ διϑηὰ ἴὸν Ὁ7᾽ οὐ Ὦ7.3, 1{ οϑν- 
αἰ ἀο68 ποὶ ὁσοιγῦ ἰὰ ΔΗΥ͂ ΟἶΒΟΙ Ρϑβ88β6, διι 
{6 ΓΟ ΒΓΘ ἴλη: ΒΠΔΙΟΙΙ98 ἴῃ 118 ἤδυον, βῃη)α {}9 
βιοσί ἴοσιὰ τὐΐ κῃ {16 Ἰοτὸ ΣΘδα ΠΥ ὈῸ υϑοὰ ϑΓα, 

48 2 ἴο!ονβ." Τὴ ἰζὰο σοράοιΐως τὸ 
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ἐδβογοίογο: "1 (89 ἀαγ-ἰἰη6 1 ΟΥΥ, ἰπ ἐμ6 πἰραὶ 
θείογο 166." 79 ακκερὰ ἀοαδ8 οἱ δῇοοὶ ἴδ9 
σοπποοίίου οὗ (6 ΝΟΓΡᾺ8.--ὖ. ΕΒ. Μ.]. 

γεν. 6. ΜΦῪ οουοσΐῖ (ἐ) διιοῦβ ἴμ0 ἅθαᾶ. 
Ε. Υ. Ετϑο δυιουςξ ἴ89 ἀο44.1 1195 τοπάογίης 

15 ἱπ δοοογάδηοο νἱΐι Ἑσζοὶς. χχαυϊ. 20, ΘΟΙΏΡ. 
]οῦ χυϊὶ. 18 (Ηἰιεὶς, Επαϊὰ, Βδιίοδον, Κὔϑιίον 
διὰ Μδυτγοτ), (οἰϊοπίκ ἃ Κἰπάγοα γϑγὺ ἰὼ Αταίο 
τιοδηϊηζ, 0 δὲ φἰτείολεά οἱ (ἴοι, 7. Ὁ. ΜίοΝ.). 
[ι ἰδ ρΡοϑϑί ὉΪ6 αἰ8ὸ (0 Υἱϑθῖν ἰξὶ 85 δὴ δβα͵θοίἷγο : 
Ρτοβίσαί (ῦ)6 ἤἥοινο, Ηυρΐο1]4), οὐ δοσογάϊπρ ἰο 
δποίῃον ἀονι γδϊίοη : ὕγθθ, δὲ ἰαῦο (ϑορί., ϑγαι- 
τπλσῦπ8 δηὰ ΟΠΒΟΡ ΥὙΘΥδί0Π8); ποὺ δΔοδπαοηῃρά, 
πορφίοοιθά, (μαΐμον, 7 ϑῆθπιδ δηὰ οὐ 6.8), ΟΥ βιιαί 
ουΐ ἔγοτα ἈΠη8Π 50σἰοὶΥ δηὰ {9 δ Ϊογιμοηΐδ οὗ 
ι(δ19 6 (Θοἷον, ΟἸοτγίουθ, ϑιΐ6γ), Ὀὰϊ το]οδϑϑὰ 
ἴτοπι (86 ρογέογιηδηοο οὐ ἐεσαΐ ἀὰι165 85 026 ἀ6- 
ιπείας (4 οὉ 1ἰ. 19: χχχῖχ. ὃ ; Βουι. Υἱ!. 2), ἔγοια 
1π6 ῬΥΪΔΑΓΥ ἰάθδ οὗ σγοΐθδϑθ ἔγοπι 8 τηδϑίοσ, ἔχ. 
χχὶ. ὃ: δουῖ, στ. 12; Φ26γ. χχχίγ. 9. (Ὁ ]α,, 
βδακὶ, Αὔρθη Εζγα, Οεϊνίη, 2. ἢ. Μιοὶιδο]15, 
ἥδηροι,, }5]., Ηρίο]ὰ 85 δῇ αἰϊογσπαίϊνο). Βαυί 
δξδίηϑι (8656 ἀσγί γι Οη8, ὑΠ 070 18 ΘΒΡΘΟΙΆΪΥ (9 
16γπὶ δρρ ἰθὰ το 8 λοδρίίαὐ [ῸΓ Ιθρ6Γ8 ἴῃ 2 Κιίῃρδ 
αν, δ. [ὨΕ᾿ΙΥΖΒΟΗ : “1π {μἷ8. ραββδρο (2 Κίηρϑ 
αν. δὴ) τἰ16 ρίδοθ ἰο τῖσαι {89 Ἰθργοὺβ Κίηρ νὶϊἢ- 
ἄγον αὐἱσῃῦ πθδῃ ἃ που89 [0Ὁ0Γὺ Π6 σοηγδὶοδβοθηΐ 
843 τ}} 89 [8 δίοῖς, ἃ 868 δομοὶ ἃ8 Μ6]1 88 ἃ ἰαζα- 
τεί(ο." Το σοπηπιοη ΣΟΥ 88 αἰνθῃ ἴῃ ΟἿΓ 
γογϑίοη, 485 [(οἰἱοοὰ ὈΥ τποϑί, δΘπὰ 88 οχ- 
Ρἰαϊποὰ βϑογϑ, 18 ῬΡτοῦδ Ὁ] ἐδ 9 τοοϑὺ σΟΡΓΘΟί. --- 
ἡ. Ε. Μ.1. 

γοσβ. 8,9. 19 ψογάβ, “411 ἰὮγ ᾿ανο᾽᾽ ποοά 
ποῖ ὃὈ6 ϑορητϑιοα ἤγοιῃ [μ6 ὕοϊ ον δὸ (Βα ὑμ9 
τοτὺ Ὁ06 υπἀογδίοοά ἔτουι 869 ργϑσοαϊηβ οἶδ89 
(08 Ὀΐθι), ποὰ ἰδὸ σϑαιαίπἰηρς νγογὰ 8 οὗ {80 
γόῦϑα ὃὉ0 οοηϑέγυθα 48 8 ΧΓοϊδίϊνο οἴδυδο ὈὉῪ αἀδγηάε- 
ἰοπ (ΗΠ ρί.]4), δοοοτάϊπς ἴο ν᾽ οι νου] αγθ 
(88 τοπι ουίης : ὈΥ̓ γΒίοσι δου 148 4]: οἰ θα τη6. 
Α58 ἰὴ ϑυβῆὲχ ἰ5 δὈδβοηΐϊ, ἰἰ 18, οὔ οουγϑο, ποὺ ἰο 6 
ἰγβηϑδίϑα : σις 84}} ἐγ ψᾶγοβ ἰδοῦ ΔΗ] οἰθϑὲ τλθ 
(ϑγιυπδοδ5 δοὰ (0 ΤΌ ΞΕ Τ8ο σοουϑαίϊθε Ὀγ6- 
δ0.68 (86 τοσῦ. [“Α}] ΤΥ νψᾶνοθ Του ἀοβὶ 
ΡΓ688 ἀἄοτῃ " (ἀροῖ πι6). ΕῸΡ ἰδ6 μου δὰ 
(αηἀαιηθη 8} ρα 95849 8900 ΡΒ. ΧΙ; 8.--α͵αἰ( ΕΒ. Μ.]. 
80 8} 86 δηοσίϊϑῃϊ ἰγδαϑίδι οσΒ Ὀὰΐ βγη δοῆ 8, 
ΑΌοα Ἐζγα, Εαϊὰ, οὶ 2898. ΤηοΘγΟ ἰβ ὴ0 

ξτουπὰ ἤοτ ἃ βυϊϑι!υϊίοι οὗἩἨ ΤΡ ἴον 3} (0]5- 
βδαβθη). οτ. 96. ποοά ποὺ 6 υπηἀογϑίοοά οἵ 
ἱπυρτ βοηθοὶ (ϑγιδομυβ, Γαῦθον. ΠΙΣ 5), οΥ 
8.6 ϑεο᾽ ϑίοη οὗ ἃ ἴορονρ (})61.). 8.11] 1688, 88 (ἢ 8 
Ἔχργοβίοη 18 ρβϑϑίνθ, 8 ἰὑ ἰο 6 Γοραγἀοα 658 ἀ6- 
δου Ὀϊπς (9 δοπαϊτῖοα οὗδ πλ ὙΠῸ ὙΠ ἀγα νγ8 
οἵ 'ϑ οσῷ δοοογὰ ἴγοηι δ κί, 80 Βα 8 δἰ τ- 
86 ἀρ ἴὰ ἷα Ἀοα80, ἀπά Ὑ1}} ποῦ ΒΒΟῪ ἢ πη56 7 
ἷα ρα Ὁ] 56, τ ΒοῖΒο9 Γ ἤγοπι δ. 8 π|0, ΟΥ̓ ἢ ΟΥ̓ΘΥ ποὶ 
10 ὀὁχοῖϊθ ΦΌβογγθηοθ (Οἰοτίσυβ, Εψα]ά, Ηθηρϑί., 
Ηἰτῖ). [ὁ ἴδ αυΐϊίο δυδοίεπι ἰο τοχιγὰ ἰΐ ἃ8 8 
ἤχυταιίνο δὰ Ὀϊ0]1641] δοπαοδρίϊου οὗ ἀἰβίγθββ, 85 
8 Ὀτίϑοη ἔγοπι Ὑσὰ ὯῸ ὙΨΔΑΥ οὗὁἨ ΟΒοδΡρΘ ἰβ 0 ὃΘ 
[ουηὰ, [,6αν. ἰἰϊ. 7, 9; ΦοὉ 111. 28 δΔηά τοαπρηῖ- 
ἰγ (οϑ1). 

ὕοῦ, 11. Το ἀοδὶ χηδιίοη οὔ {16 ἅθαᾶ 88 

ὈΝΘῚ, 18 οὶ [π9 Ὥδιο οὔ ἰμ6 Βϑρβδίηι, ἃ Σ866 
τι 

οἵ Οδηδαυί δι αἰδηίβ, ἰταπδίογτοἀἁ ἰοὸ ἰδ9 ἀθ- 
ρΡηγίϑα, 285 δρροδγίπῃ ἰο ἴθ ἱπιαρίπαϊϊοη ἰῃ 
κἰκιληιίο ἔοτταβ, 1 ὅδπι. χχυὶ!. 18 (ΗΠ ηρδβὶ.). [{ 
ουτῆ68 ἔγουῃι ἃ τοοῖ ὙὙὶσ ἢ ΟΧΡΓΟΒΒ68 Ὑδὶ ἰ8 γ 8 Κ 
διὰ Ἰδληχυϊὰ, δορὰ οἱ (9 889 ἰἰπι9 βίσοίσμθὰ 
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οα κπὰ Ἰοηρ-οχιθησδοά, δηὰ ἰοῦ οδὰ δοοοτὰ- 
ἰὴ ὃδθ εἰρ]ογθα ἰο ἀεδβοῦὶῦθ {6 Βϑ ΟὟ 
ἔοτιβ οὗ ἰὴ8 πάθον ἩΟΥΪὰ 88 ΜΟΙ] δ8 186 αἰαπὶϑ 
δια ΠοΙΌ68 οὗ [η6 οΪάθῃ εἶ. Το Υο 18 Ὧ0 ΓΟ Γ.- 
6η60 ΒΕΙΘ 85 ἰπΠ0γ0 ἴθ ἴῃ 188. χχνί. 14 ἰο 8 Υἱβίης 
ἔγοιι 1.9 (ταῦθ, ΟΥ ΒΥ (Πδηκεί., ΠΗ υρἔδ] 4) ἰο 8 
γἰϑίης ἔγοτα ὑ89 σϑουπι ϑηϊ ρΡοδβίιϊοη Μ᾽ ἰ οἷ Ρ 80} 8 
ἔγοιλ ρτοβίσγαϊίοη. Εον (86 ὀχργοϑϑίοῃ ἱπο] 68 
86 ἱβουχῃὶ οὗ ὦ τοίυγτη ἰὸ [Πἴ{0, δηὰ ἐμπογοίοτθ 
ἰμαὺ οὗ 86 Τοδρρϑδσϑηῃοθ, δἰ 8}} ουϑηΐβ, ἰθ (}6 
ἀηάον ψογὶὰ, τ ΐϊσὶ 18 ἤογο οἰαγδοίογζοὰ (γον. 
12) 88 ἀεδιγμοίίοπ, (4 δαάάοη) 88 ἴῃ Φοῦ χχτυὶ. 6 ; 
ΧΧΥΪΙΙ, 22; γον. χυ. 11; χχυϊ!Ἱ. 20, ἃ5 ἀαγ κηπεδ88, 
γον. 18, (στρ. γον. 7), δῃὰ 48 ἐλε ἑαπά 9 7οτσεί- 
ξωΐμδ55. ΤὨ680 ἰαδὺ σογὰβ τϑὺ ὍΘ ἰΔΚο ἴῃ 8 
ἀου]9 8686: ὑπαὶ αοἀ δϑᾶβ65 ἰὸ (δὲηὶς οὗἩ {89 
ἀοδὰ (νον. 6), ἴὸῸγ {ΠΟΥ τὸ Τογβοϊίθῃ (58. χχχὶ. 
18), δῃὰ ἐδμαΐ ἴῃ ἰδ ἀδδὰ Τρ ΘΙΔΟΥΥ 18 οχιϊποὶ (ΡΒ. 
Υἱ. ὃ; χχχ. 10, εἰ αἷ., Εοο]. 'χ. δ, 6, 10), ἔον {67 
ἔογχοί. 

γόονβ. 160 δ΄. [ἡ τοῦ. 16 νν9 βιιουϊ ἃ ρογβδρβ γοδὰ 
ΠΣΘΝ (ΟἸδβὰ., ΗΠ αρῇ.) ᾿ἰπβίεδα οὗ ΠΝ, ΕῸΓ 1}}9 
ἔονπιον ἱπαϊσαῖθθ ἐπ 6 οοββαίΐοη οὐ ρῃγδὶοα] δηὰ 
τηοπί8] Ἰϊ 6, ἐογρον, δίωρον (Ῥ8. χχχυὶ. 12). ΤῸ 
ἰδίίον ἀ068 Ὠοὶ ΟΟΟΌΥ ΘΙΒΘΉΎΏΘΓΘΟ, δηὰ ἰβ ποὶ αυἱῖθ 
ΒΔ ἸΔΟΥ͂ οχρίαἰηοὰ ἴτοια 89 Ατδΐὶο 85 
ΤηΘὨ 4] ἸΤΟΔΚΏ655, 6 Ὶ Ρ]ΘΒΒΏ655β. 786 Ορίαἰΐνο ἰ5 
αϑροὰ 0 ΟΧΡΓΕΒΒ ἰὩΏΘΡ ποσοδδίίγ. [Σ δ: ἄϊε- 
τχαοίϑᾶ (Δηὰ δαπηοί τοβαΐῃ ΤΑΥ͂ ΡΟΎΤΟΓΒ). [π1}}9 
ἢτϑιὶ ποι Υ οὗ {9 γϑῦϑθ ἰΐ8 χοπάογιϊηρ οὗ [Π9 
Ε. . νουϊὰ δ ἱπιρτουϑὰ ὈΥ ϑυθδιϊιυἱἱπρ [ἢ 9 
ννοτὰ8 “ ἀγίηρ ΔΎΔΥ," ἱπβίολα οὐἨ “ΤΟΔαΥ (0 
Αϊς.᾽ ΤΟ ζογπιορ ΟΧρύοθθοβ ὈοίίοΣ (16 
ἴοτοθ οὗ σοπίϊηυδποοθ σοηνογοὰ ὉΥ ἰμ9 δοιΐγθ 
Ῥδυιϊοὶ ρ]θ, διὰ ἀδβονῦὶ 65 θείαν (ἢ 6 οοπάϊ('οη οἵ 
186 βυΐοτον.--}ὦὐ᾿. Ε. Μ.] ἴπ τόσ. 17 180 ἔογι 
ἝἜἌΠΠΩΥ οσοῦγβ, νυ ΐο ἰδ ποῖ ον ἰο Ὀ6 σογγϑοίοαά 

δοοοτήϊης ἴἰο ῬΒ. οχίχ. 189 (ΗἸ 215}, ποῦ ἴο Ὅ9 
γορυγάρα 88. ἃ ΠπηοηΒιΓΟΒΙ ἰΥ͂, Δ πη ρο851}6 ἔΌΓ πὶ 
(ΟΙ9Ἀ., Ηυρἤε]4), θαὺ 18. δὰ ἱπίθηϑὶνθ [ῸΓΠὶ, Θ.ὰ- 
ΡΙογοα ἐπίθπιϊοπαιν (1)6].}, βίτα αν ἰο ἐμοβοὸ ἴῃ 
Ηο58. ἱν. 18; 8. οχὶἰχ. 6 (τυ) ἃ), νῖθ ἃ. ὈΪΑΥ 
ὍΡοη μον. χΧΧΥύ. 28 (Ηδημρδὶ.). Τὸ γτοπαογίηρ οἵ 
Ηεἰάἀσημοῖπι 18 ΡΓΟΌΔΟΌΪ σογτοοῖ: (6 ΙΓ [ΘΓΓΟΙ 3 
ΒΑΥΘ 0846 Τὴ0 ΠΑ} ΘΠ ἢν ἐμ οῖν νη. [6] 1286 ἢ 
ΘΣΡΥΤΘΒ568 (ἢ ἀοδίχῃ οὗ [6 ἤοτπι τ 6 }} : σεγπίολ --α 
πἰοἠιῖσί. ΟὟΥ γουύβίοῃ σοί 8 (10 γοηαοτγίηρ 
νν ΙΟὮ ἐδ ΒΔ. σίνοϑ ἰο ἐ818 ψογὰ : λαί σου πιὰ 
οὐ. Το ἰάοα 8 ὑπαὶ οὗ υἱὸν ἀοϑίτγαοιϊ οἢ.---ὐ. 
Ε. Μ.1] Τῶο Ἰαβὺ βεπίθῃοο οὗ ἰδ Ῥεαΐαι σου]ὰ 
68} : ΤΥ ἰγΓυβίοα ἔγί θη ἂβ Ἀ.9 τ κ ἢ 685, (Παὶ 18, 
8 ΟὈ͵δοὶ νυ ο ἢ 18 οὶ Β660, ΨΔΦοῦ χὶ!. 2ὅ (Ηἰ2ϊ6), 
ὑπ γοίοτθ: ἰμυ δὶ Ὁ]9 (ΟΠ α]ὰ., {πὸ Βα η8, δηὰ 
τηοϑὺ Ὄσροβϑίίουβ). Βαί {}ὸ Ἔχρ᾽ δηδίϊοη δοσογά- 
ἴῃς ἰο ΨΦοῦ χυνὶϊ. 14; χίχ. 14; 158. 1111. 8; Ῥχου. 
Υἱὶ. 4, 18 ἸΏΟΓΘ ΘΣΡΥΘΒΒΙΥΘ, ὨΔΙΔΘΪΥ : (Πδὶ ἀδτκ- 
Π6885 δα8 ὈΘΟΟΠῚΘ 8 δοπιρϑηΐοη, ἰῃ ἰδ6 Ρἷαςθ οἵ 
εἶθ ΤΌΓΙΩΘΡ οοϊιρδηΐοῃθ, (οἷον, . Η. ΜΙδοΒ., 
ΒΟΒΏΌΥΓΟΡ, Ἡρηχεί., Ηυρίοϊά, 8) 6}.). “1} 
(η18 ΟΥ̓ ἐδ ΒΔΓΡ ἄγορβ ἴτγτοπι ἴπ ροϑί᾽ Β Βαπὰ. 
Ηο ἴθ βἰἴϑηὶ δπὰ νναὶ8 Ἀπ|}} αοὰ 884}} δοῖγθ ὑμ9 
οηΐξαιδ οὗ εἷϑ βυβενίηρ." (0) 6}.). 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂ ΑΝΌ ΕΤΉΗΙΟΘΑΙ,. 

1. Μϑθοσβ οὔἴδο ΟὈυγ ἢ οὔ αἀο μηγθ ποὶ ΟὨΪΥ͂ 
ἰο 8 ΓΘ Βοτ Ῥο]Ο (6 ΓΟ Ὁ]65 δηὰ ἐγ]. οὗ 
{18 αν ὨΪγ ἰδ: τΠ 6 Ὁ ΠΙΛΥ͂ 480, ὈΥ͂ ΓΟΡΘΑΙ 6 ι κοῦ- 
ΤΟΎΒ, ὈΥ̓ Δ δοουιπμυ]αιΐου οὗἁ 88), οἰοηδ, ΌὉΥ 88 
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ον Σ-υἰϑίηρ ἀοίυμα οὗ σαγο8, Ὀθσοπιθ οαἰπδραϊν 
δηὰ ἱπ Υ Ϊϊγ δ8ὸ ἀἰϊβι γοββϑα ἐμαὶ (ΠΟΥ͂ ΓΘ ὈΓΙΘΡΙΥ 
ψἱβουΐ ῥγοβροοὶ οὗὨ θβδοᾶρθ. Ααγυοϊάθὰ ὃν ἱπεὶγ 
δοᾳυδίηδησοθ, ΤογβΆ Κο ὉΥ ὑμοῖν ἔγιθη 5, δυδη- 
ἀοπεὰ Ὁγ 41} (6 πονὶά, ἰογιατοὰ ἰῃ Ὀοάν, ἰοταρίοα 
ἷῃ βρίσὶι, τῖϊὰ ποιῖπρς Ὀὰὺ ἀν 685 δου (Ποὶν 
8οιι}ΐβ, (ΠΟΥ͂ ἃγὸ ἀγίνοη ἰοὸ ἐμ ὑϑγρὸ οὗ ἀθδραὶσζ, 
δηὰ δανο Ὀσίοτϑ (Πποῖὶν ἜΥ68 ποίη Ὀσ6ὲ ἀοδίμ, 
Ἀραγι-οηάϊηρ ἀοϑιγυσίίοι, δηἀ υἱἱον σαΐϊη. ΤΠ ΠΟΥ 
δου ἃ ΤΟΙ ΠΌΘΟΥ 88, ῬΑΓΙΪΥ 885 αὶ τδιπίης 
διραϊηδί βϑοουτὶγ, ὙΠ ΘᾺ ΠΟΥ ΔΙῸ βυγτουπαρα Υἱ] (ἢ 
Ῥθδο6 δηὰ ΟΥ̓ δηὰ ῬυοβρουὶΥ, ῬαΓΟΪΥ 8485 8 80}- 
Ῥοτγί ἴον (δὲν 8ο}8 ἰῃ ἰδ ΒΟῸΡ οὗ ϑυδοσίης δηὰ 
ἰοπιρίδιίοι. 

2. Εον {860 8 {μ18 ἀἰ δυο οο Ὀοίϑοη ἐπα Ῥ60- 
Ῥῖο οὗ αοάἂ ἰπ ἐποῖν βοσγονβ δηά οἱῇδρ δυο γοΥΒ, 
ἐμαὶ ἐδ ΤΌΓΠΙΟΡ ἃτϑ υπὶ(θα (ο ἴμ6 ᾿Ἰἰνίης αοὰ 88 
ἐμ αοἀ οὔ οἷν Βοὶρ δηἀ δαϊ ναϊίοη, ΌὈΥ΄ αὶ (16 τὺ ἱσἢ 
ὯΟ ἐθίηροῦα] βυ ΟΣ, ὯῸ ΘΑΓΟΒΪΥ ΘΑ] ας, Π0 
ουϊνατὰ ΡΟΟΡ ἴῃ (9 νονϊὰ ὁδὴ Ὀσοακ, ἩΔΐςὶ, 
ἷπῃ ἃ ψογὰ, οδηποὶ Ὀ6 ἀεοϑίσγογοάα ἤγουν Ὑἱτουΐ, 
Ὀυΐ οἷν Ἰοοϑοὰ ἔγουι πιῆ. Βυὺ {πὶ8 σδηθοὶ 
ΒΑΡΡΟΙ 88 ἴοῃ 88 ἰἰ9 ἰϑῃηρίθἃ οηθ ΟΔῺ ΡΓΔΥ͂, 
δηι ταΐδθ ἷ8 μοι (οη, οἵ ΠΙΘΥΟΙΥ 88 8 ΟΓΥΥ͂ οἵ 
δηρυΐθι, ΟΥ̓ να ]οἢ, ἀαΥ δηὰ πἰχαῖ, 6. πλϑῖκ68 
ἷθ αἀἰβίγϑβθ καοινη ὑπίο αοα, Ὀὰϊ 88 δῇ ΟΧργθ8- 
δίοῃ οὗὨ 1ιἰ8 Ὀσ]Ἰ οὗ (μδὺ ἀοἀ δ᾽οτθ 8 ἷ8 Ηοροῦ 
διὰ ϑανίουγ. “1ὰ 80 Ὡδιρίης αοα, Β9 ρυίϑ 8 
Ὀτγία]Θ δὰ ὈΪΓ ἀροῦ ἰπ6 δἰίδοῖεα οὗὨ ἰῃϑυρροετῖ- 
ΔὉ]6 ρμαΐῃ, βἰιι 18 9 ἄοοῦ 'ῃ (ἢ 9 ἴδο6 οὗ (ἰοδραΐτ, 
δηὰ δβἰγοο ΒΘῺ8 δἰ τΒοὶ ἰο ϑηάυγο ἷ8 ΟΣΟθα.᾽; 
(Ὁ αϊνϊη.) 

8... Αψ.5Ἰοῃᾷ 88 ὑπ: ΔΒΒΌΡΘΠΟΘ ΟΥ̓ ἐπι Δ} Υ̓ Ὑγ8 8 
οὶ Β6]ά [βδϑί ὮὉγ 186 δουϊ, δΔηά 118 γοδυγγοοίΐοῃ οὗ 
(10 ἀθαὰ ν88 ποὶ γουϑαϊ] δὰ ἰο ("9 Ουγοὶ,, δὸ Ἰοῦς 
ὝΟΤΘ ἀραὶ} δοὰ ἰμ9 υὑπάδγ- ψουὰ ποῦ ΟὨΪΥ ἰδλ6 
Ιαϑὲ Ὀυϊ α͵8ο 86 ψογϑὶ οὗ ϑῃϑαιΐοβ' Αμπὰ ἰμδϑγο- 
ἔοτο ἰπ μο80 {(ἰπι65 οὗ οἹά ἐδ6 ργυ γα οὗ θ᾽ θυ ο τ 
ΟΥΟ ποῖ ρουγοα ἴὈΣ ἴοσ του! ὶγ ἰγθδβιιγθ8, 
ΘΔΥΓΒΪΥ ρποοὰ, δὰ οαδγηδὶ ἀοὶραΐ, Ὀαὶ ἔον (06 
Ῥγθϑογνδιίΐοη δηὰ ᾿ργογυοηθηῖ οὗἁ Ἰἰΐθ, ἀυγίης 
(πον ΘοΥ Ϊ οἱϊστίπδο, δηὰ [ῸΣ (9 τηβη 768- 
ἰδιΐοπ οὗ αοὐ᾽βΒ ρίουυ πὶ ῖπ [86 βρῆογο οὗἉ (δ 
ἰθΡΟΓΑΪ, βἷθοθ 1ΠῸΥ ΚΘ ποῖ ΒΟ τ8 οου]ὰ 
Ρύαϊδο Ηἰπι αἵνορ ἀοαίῃΒ. Τι9 ἀο᾽νογαποθ οἴ 
(9 ὈοϊανοτΒ 1176, ὑμβογοοσο, δὰ {86 Ῥγοβοτνα- 
ἰἴοπ οὗ ἴβγδοῖ, ψοῦο ποὺ τηδίίοτθ οὗ ἱπαϊνί ἄυ 8] 
ἰηἰογοϑί δηά 86]Η8.) ἀθβίγο; Ὀὰ{ ἐμ ρογροίυϊίγ 
οὗ (86 Ομυγοῖ; ἴῃ 186 ψογϊὰ, δηὰ (6 βαϊνδιΐ οι 
οὔ {86 ὈΘ᾽ ον ον, γογο Ὀουπᾶὰ ὑρ νῖϊ ἃ τὶ κα ίθοιιδ 
ΘΟΠΘΘΓΏ ἴον αοα᾽ 8 Βοποῦ δοὰ Ηἰΐδ δοϊεηον οὰς- 
τιθηῦ ΒΟ 6. ““ΑἸιδουσὶι δἱ ἔτγϑι βὶρῃὶ 
{μ680 Θοπρ] αἰ 8 βοϑῦλ ἰὸ ουὐΐηοθ βυβογίηρς ἀ6- 
Ῥτϊνρα οὗ δῃὴῪ οοῃβοϊδίξου, γαῖ {ἰἰ 6 Υ οοηίδίη δὰ Ὁ- 
ἀυεὰ ἰοποβ οἵ ῥγαγοσ. ον {9 Ῥβαϊπηϊϑὶ δά- 
ἄγοββθϑ πὸ ῥγουὰ σϑογὶ ηϊηδίϊοηβ ἰο αοά, δαί, 
ὙἘ8110 ΒΘ ΘΟΙΙρ] αἰ πΒ, 88:5 (ὉΣ ἃ ΣΘΙ Θγ ἰ0 68] 
μἷδ ΒΟΥΤΟΥΤΒ.᾽ (ΟΔ]νίη). 

ἩἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Α Ρἱουβ πιδἢ ΓΩΔΥ͂ 1086 ΘΥοΥΥ(Βἰης, απὰ γοΐ ὉΘ 
Ὡοί ]οδὶ.---Ηον αἰ δου ΒΟ Υ ον ἰΐ τὰν Ὀ6 ποὶ ἴο 
66Η86 ΡΓΑγίηρ θη αο0α νουσιδαῖθβ Ὡ0 ΔΏΒΨΟΥΙ, 
ἰϊ 16 γοὶ (ῃ6 Ὀσδὲ βαίοχυασασγά δχζαϊηβὶ ἀθδβραίν.--- 
Με πιλύ Ὀ0 ογογυγάοποὰ τῦῖιἢ Βοιγον, δπὰ γοὶ 
ΤΏΟΓΘ 811} δὸ Ἰαϊὰ ὑρὸρ ἰδ6πηι.--- ἤ Π0Γ0 ἀο νν9 
βαῦθ οὖν ἰαείίπσ τοβίἀθῃοθ αἷς ἀθδιῃῇ Απὰ 
Ὑ δαὶ ὈΘσΟπιοΒ οὗ 8 {86 ῃ 3---ΤΠ6τα δ Ὡ0 ρΤΘδίου 
68] τ ἑ Ὑ ἴδῃ 186 86η86 οὗ Δϑαπάοητμοηί Ὦγ 6οα. 

--Ἶο ἕον Βίτῃη, γθοβο ἤἴϑαν οἵ ἀδαΐϊδ ΟΡ Θ8568 
18. ἔθαν οὐ οἱ. --- "86 οοπβὶσί οὗ βυδονίπρ ἴῃ 
ἐμ6 6886 οὗ 8 ῥίουϑ ΒυἜΓῸΥ ἃ τοδι ἴῃς ᾿ῃ μΥΑΥΟΣ 
ΠΤ (Π6 Ῥτοδροοὶ οἴ (86 πὶ νἱοίουυ οὗ ζδίιἢ.-- 
Τ|16 πἰρῶιϊ οὗἨὨ ἰγου Ὁ] 6 παν ὍΘ ὙΘΡῪ ἀατγκ, Ὀὰΐ 69 
Ἰοπς 88 ἴ1ὸ πὰπ, ψῆο0 8 ρμγοδϑοὰ ἀοννῃ ὉΥ͂ ἐδ9 
οἰαϑιοπίης Βαπὰ οὗ αοὰ, σδη τἶβο δἱ ὁπο δζαΐῃ (9 
ῬΓΆΥΘΥ, 18. ἰῶπιρ ἰβ ποὶ γοὶ σοῃθ ουϊ.---Τ ουρὶι 
86 παπὰ οἵ ἀοἀ ]19 ΘΥΟΡ 8ὸ ΒΟΘΥΠΥ ἸΡΟῚ ὑ8, 
γοί, δ ἰοῆββ ὃ Νὰ οδὴ ἰηνοῖο Θοὰ 85 οὖσ 
ϑανίουν, )͵ο δ ΠΟΩΥ͂ΘΡ 1080 ΟἿΓ ͵μ8ὲ ΒΟΡ6, ΟΥ 
ἴα] οὗἨἁ μοῖρ αἱ 1ι8ι.-- θαι ἃ Βθϑῖῃβ ἴ0 ὩΠΔΩΥ ἴο Ὀθ 
8, ἀοἰἰνογον, Ὀαϊ ἰξ Ὀγίη χ5 Ἰηῖο 8111} τλοτὸ ἀτοδβάζωϊ 
δίγαὶΐ 9 (1086 ὑν8ο ἮΝ] ἦθοϊ ἐμβοιβδοῖνθδ δναὰὶ οὐἱ 
ἔγοια {Π6 Ἰιδηά οΥὨ αοά. 

ΒΤΑΒΚΕ: ΤῸ ΟΥΥ̓ δηὰ Τηοπ πἷρμξ δὰ ὅδ 
ΤΆΘΚΒ ὈΟῸΥ͂ δηὰ βου] : δι ΓΘ ΘΙ ΌΘΥ, Ὑδοη (889 
ΟΡργϑϑερά, ἰβαὶ ἀοὰ ψῶο Ὀτίηκχθ ἀοτη ἴο Βε]], 
Ὀγίηρ8 υὉΡ ρδίη.---Ααὐἰθνυοῦϑ ἰοηρίαἰΐομδ δ οὶ 
ἴο Ὀ6 νἱοννοὰ 88 ἰοῖζοηβ οἵ αοα᾽β δηροῦ, Ὀυὶ οἵ 
Ηΐδβ πιο ΓΟΥ.---Νον ἰ5 (Π6 (ἰπ|ὸ (0 Ῥγαυ, [Ι͂ἢ δ6]] 
ἀθ νν}}} Ὀ6 ἰοο ἸΑἰ9.--- ΤΠ 6 ΓῸ 8 6 ἀἰ όγθσο Ὀοὶ 66 ἢ 
(16 δηχίουβ ἔθραν οὗ θ᾽ θυ σθ ἰῃ βυδογτίπρ, δοὰ 
116 ἀοϑραῖν οὗ τ ὑπο γ: {πὸ ΤΓΌΓΠΕΘΥ ΟΥΥ̓ ἴ0 
ἀοὰ ἴπ ἰμοῖν ἔδαν; {8:6 ἰδίἴ6 Ὁ οδδβί 8} ΒορῈ δὟΎϑΥ, 
ὯΟΓ Β66]ς ἈΠΥ͂ Ποῖρ ἴῃ Οοὐ.--Ἴὐ 15. ἃ ἀουῦ]ο ευδοεσ- 
ἴηζ. δ θη ἃ οἰ 11ὰ οὗἩ αοἀ 18 ουϊνγαναϊν ἰογπεπίοά, 
δηά [88 ποι(ίηκ Ὀυὶ οἰ] άτοη οἵὨ ἀδυίκηθ85 δγουπὰ 
εἷπι, το ἀρραγανδίθ ὉΥ δοίάοηθ δπὰ ποσγὰϑ ἢ ἷδ8 
ἰανσαρὰὶ βυδοτίηρ. 

ΑἈΝΌΤ: ἢοιν αοα Ὀγίηρδ, ἱπ (88 16, Ἠΐ9 
οἰ ]άγθη ἀοινὰ ἰο 61}, πὰ ἰδ 68 ΔΎΑΥ 3811 οοπι- 
ἴοτί ἔγοῃιν (ἰθ6η}, ὈοΐοτΘ Ηδ ταὶβο5 θη 0 ΠΘΔΥΘΏ, 
δηά βειἰ8ῆθβ ἰποπὶ τὶ ἢ οἰογαδὶ δοηβοϊπίϊοῃ.--- 
Νοῦθ Ὀοϊοης ἰο {6 ΓΔῊ ΚΒ οὗ [ἢ δαϊ αἱ ἢ θα Υθῃ, 
γε |}0 Οἢ. ΘΑ τ Βανο ποὺ ἔουρηὶ ὑπάον ἰπθ ὈΔΏμοῦ 
οὗ (μὸ ογοϑϑ οἵ ΟΠ τὶ βι.---ΕΈΊΒΟΗ : ΤῈ6 εἷσε οὗἁ 
δηρσυϊϑ) 8 6 ἰἰπ|Θὸ ἰο ῥγᾶνυ. ῬΥδΥΟΣ αἀγῖγοβ 
ΔΥΓΗΥ αἰδί Γ658 ἤγουν {πὸ Βοαγί, απὰ αοἀ δοπλεβ πὰ 
ἴδ κοβ ἐΐϊ8 ρ᾽δσθ.--- ΘΟΕ ΙΝ ΕΒ : Τοιορίαιίοηδ οὗ (86 
80] δῦ 6 ρτοαίοδι δ] οιΐοη ; ΓῸΓ ἴμ θῶ τἢ 9 
ααϊηὰ ἔδ6}5 1.5 ἀδγκα 988, (86 ΝΙ]] βθοῖκβ Ἰδηχυϊὰ)γ 
αἷϊιον οὐ, δηὰ 8 υἱέον! αἀϊδιιαγοά, δὰ {ἢ 
ὨΙΘΙΟΡΥ͂ Δ ρσἷγθ ὨΘΙ ΟΡ ἸΟΥ͂ ΠΟΣ σοπιίογι. [ἢ- 
βίοδὰ οὗ {1686 (09 ζδο᾽ης οἵ αοα δ ΔΏΟΥ ονϑῦ- 
ΒΡΓΘδΔαΒ {δ )Ὸ δβου].--  β͵ουῦσκ : 16 ἀδυῖοσ τ. 9 
πὶρι οὗὨ Βοῦγον 18, δὰ [Π6 ΙΩΟΓΘ ἰ(8 γοὶϊ ονοτ- 
ΒΡΙΘ 848 {116 δἰραῦ, (Π 9 ΠΟΥῸ ἸΟΓΓΏΥ οὗὨἨ ΒΟΠΟΡ 8 
(λας ζαϊι, τι εἰσι ἰὰ ἰδ 9 τιϊάδί οὗ {886 ἀλγκιιθὲδ 
ἀοθϑ πυὶ 608890 ἴο ΡΓΆΥ.---ΟΕΝΤΗΚΕ: [{ ππι8ῖ 6 
ΠΕ ὃ ΒΙΏΠΟΥΒ Δ8 Ο,ΙΟΟΙΠΥ͂ 88 (Ὠΐθ: πὸ 685 
ΒΙΓΟΏΡΙΥ πιυϑί ψ͵ὸ 66] {π6 ἀθρὲ οὗ οὔγ συΐῃ, ὨῸ 
688 ΤΥΌΪΥ τσοοορηΐσθ ἐμαὶ ἀὐοαἀ δ σι, ἰθ τὴ 6 
οἰθρ 8] ἀθαὶἢ οὗ ουγ βουϊ, ἰ8 56 ἀυς ἀοδβοσὶ οὗ 
ΟἿν βίη, Ὀθίοτθ ὅγ7ἷ ὁΔῺ 5.ΤΑΒΡ ἴῃ ἤγπι ἴαϊι ἢ ἐδ 6 
δαπά οὗ ουν ϑανίουσ ννἷιο δολ68 ἰο γοάθοιῃ ὑ8.-- 
ΘΙΒΡΒΙΟΗ : [0 8 ἰπηάοοα Βοπιοίἷπα χσΓοδί ἱμαὶ τα, 
ἴῃ 8}} ἀϊδίββϑϑθ, βαῦο ἴγϑθ 860688 ἴ0 1}16 ΒΌΡΓΘΙΙΘ, 
ΘίθΓΏ Δ], αηα ΟὨἹΥ ὈϊοΒθοὰ α6οὰ. [,οἱ Ὠο ἀδρίδ οὐ 
δυβεγίηρ ἰμ θη ΚΘΟΡ 8 ΘΊΓΔΥ ἔγοτα Ηΐπ).---ΤΑῦΒκ : 
Το το ηἰχαὶ οὗὨ αἰδβίγοδβ 15. 86 βου] β ἐπι οὗὮ 
ταὶ. -- δαὶ τοαΥ 6 σ4}16 ὦ αὶ 7] οοπιϊπυδῆσα 
ἐπ ῬΥΔΥΟΓ, τι ἰσὺ, (Ποασι [86 δου ΐδὴ οὗ {16 ΒΟ] 
4918 184 ἰῃίο (6 πἰχδῦ δὰ σϑιυτηβ ψὶτἢ {116 
ΤΟΥ Πἰ ΠΡ, Β6ηἀ5 ἔοσι Β ΜΓ ΘΥΟΡΓΥ ΠΟ ἀδε, (19 
οΪά οομηρ αἰ ηὐ (ο (86 αϑιὶ οἵ αοά. 

[Ολυνιν : ΑἸΊ πῆρ οομρ]αΐῃ ἰὼ (μοὶ ρτὶοῦ, 
δυϊ (18 18 ἴδ ἔγοιαὰ ρουσίηρ ουὖἱ (Ποὶν νορδ ἐπ ἐλε 
»Τέδεπος οὗ ἀαοἂ: παῦ, {Π6 7 πιυϑὲὶ βοοῖς δοῖῃ8 
λάϊηκ- Ρίδοθ, ΔΘ ΓΟ ὑΠΟΥ͂ ΤΔῪ τλυτυν δἱ αοα, 
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διὰ δηὰά ἔδυ πιὰ Ηἰΐπβ δουϑυῖ ; ΟΒΟΥΘ ὉΓΟΡ 
ΟΡΘΩΪΥ (μοὶ οἸαιιοσου8 νοσὰβ. Ηθῃοθ Ἧο 8060 
πθδὶ 8 ΓΑΓΘ Υἱγίαο ἰὰ ἰ8 ἰο ρἷδοθ αοὰ ὀφίογθ υ8, 
δυὰ ἰο ἀϊγεοί ἰο Ηϊπι ΟΡ ῬΥΆΥΟΓΕ. 

δίλττη. δνδυ: Νοιείηρς ρτίουοθθ ἃ δλἰϊὰ οἵ 
θοὰ 80 πιυσι ἃ5 Ηΐ8 μἱάϊηρ Ηἰδ6 ἴβοο ἤγουν ἢἷπι; 
ὯῸΓ 8 ἰἴογο δηγίμίης ΒΘ 8ὸ υοἢ ἀγοδὰβ 88 οὐ ̓ϑ 
οδδίϊης ΟΥ̓́ εἰ 500}].--Π{ (89 διπ 6 οἹουααά, μαι 
ἀδτκοηϑ (6 οδυίδ - Ὀυΐ ' (806 βυὴ ϑβδουϊὰ 
εὐδηάοη ἐμὸ οδιιίι δηὰ αὐἰΐο οδϑί ἰἰ οἱ, νιδὶ 4 
ἀπησοοῦ πουἱὰ ἰὺ Ὅ91:--αοὐ οϊοιῃ ψγευομέδ οὔτ 
ῬΓΆΥΟΓΒ ΝἩΪΓ ΗΠ 8 τλθγο. 98; ἰοὺ 8 ῥγούϑοηί Ηἱἰδ 
ἸΔογοὶθ8 ἩΠῈ ΟἿΤ ὈΥΔΥΘΓΒ. 
βσοττ: 1’ τὸ Δ 9 ἴγϑο ἔγοσῃ δυο ἀγοδάζι] [218], 

θὲ υ8 Ὁ1698 ὑπ9 Κογὰ (ὉΣ ἰϊ, δῃὰ δγιιρδιηἷζο στὰ 
διὰ ὈΓΔΥ (ὉΓ οὔὖὖν αϑδιοϊθὰ δηὰ ἰδ ρίο ὈτείδΓϑ. 

ΒΙΒΗΟΡ Ηοβνεπ: [Ιἢὼ (6 βοῦν δηὰ δνέυ] 
δου οὗἩὨ οἷν ἀδρδυίυσο μθσθ, ἰοῖ 0.8 ΣΘΙΏΘΙΌΘΓ ἰὼ 
ΐηκ οὐ 16 ἀεδεγίέοη, ἴμ6 ἀδαίὰ, (6 δωγίαὶ, δῃρὰ 
1π0 σεδιωγγεοίίοπ οὔ οὐν Βάδοιηογ. 
᾿ΒΑΒΝΕΘΒ: 1 ἰδ 611] (αὶ {μ8σ ἰϑ οῃ6 βυσὴ ἀθ- 

Βογὶ ριΐοἢ ἴῃ ϑοτὶρίαγο οὗ ἃ ρκοοὰ δὴ ἰδ βυθον- 
ἴης, ἴο 5880} 08 (μδὲ τ 10} 156 ἐπ ἴρεϊ, ἰΐ Βῃουϊὰ 
ποῖ Ὀ60 Γοχαγαθα 85 ὑγοοῦ ἐμδὶ τ ὕδυθ 20 ρἱοίγ. 
Βεπεαίὰ δὶ] {ΐ8, {89γ9 ΠΙΑΥ͂ Ὁ6 ἴγυο Ἰονο ἰο 6οα: 
δενοπά δὶ ὑμὶβ, {π|0 6 ΤῊΔΥ 6 8 Ὀτίρμέ ποσ]ὰ ἰο 
ν᾽ ΐοῦ [80 βι Ἶ ΓΟ Μ| δοπιο, δὰ ΒΟΌΣ 86 ν]]] 
ἴογενον ἀνν6}}.-͵α΄, Β. Μ.] 

ῬΒΑΙΜΊΧΧΧΙ͂Χ. 

Μαεελὶϊ 97, Εἰλαη ἰλε Κεταλί(α. 

2 1ν}} κἷηρ οὗ {8.6 πηογοΐθβ οὗ {πΠ6 ΚΟΕῸ ἴοτ δου: 
ὙῊΔ ταΥ πιουθ Μ1}} 1 πλαῖκο πόση [ΠΥ ΑἸ Ὰ] 688 ἰο 411 ψαποσαθοῃμ, 

8 ΕὉΓ 1 αν 8814, ΜϑγοΥ 8}4}} Ὀ6 Ὀ01}0 Ρ ἴογ νοῦ: 
ΤῊΥ ΓΑΙ ΒΒ] 688 Βῃ8]0 ποὺ ΘΔ Ὁ] 158} ἴῃ (8.6 ὙΘΥΎ πθδνθηβ. 

4 ῃβανϑ τηϑὰθ 8 σουοηδῃῦ ΜῈ ΤῊΥ͂ ΟΠΟΒΘΘΏ, 
ΓΙ αγο ϑυόγη ὑπο Πενία ΤΥ δβογνδηΐ, 

δ ΤῊΥ 8β6οὰ Μ11}} 1 Θϑ Ὁ] 18 ΤῸΓ ουϑὺύ, 
Απὰ Ὀυϊ]ὰ ἃρ [Βγ {μγοπθ ἴο 8}1 ροηδσϑίίοηβ βο δῃ, 

θ Απὰ {πὸ ἤθδνυθηβ 8}8}} ργαΐβα {ΠΥ ποπάργα, Ο [0 ΕὉ: 
ΤῊΥ ΓΑΙ ΒΔ] 685 4180 ἴη 1ῃ6 οΘοηρτοραύίοη οὗ [ἢ 8818. 

Ἰ Ἐὸγ σῆο ἴῃ [ῃ6 μϑάνϑῃ οδῃ δθ οὐ ρΑΙΘα υηΐο {86 [ΟΕ ὃ 
Ἰξλο διαοηρ ἰμ βοβ οὗ [Π6 ταὶ ρ  Υ οδῃ Ὀ6 ᾿ΙΚοποά υπίο ἐπ 6 ΟΕ 

8 Θοὰ ἴ5 σγοδίΥ ἰο Ὀ6 ἴδαγοάᾶ ἴῃ [86 ΔΒΒΟ ΠῚ Ὁ]Κ οὗἁ 1Ππ6 βαὶηβ, 
Απά ἰο δ6 δά ἰπῃ γϑύϑύθησα οἵ 8]] ἐλοπι ἑλαΐ ατὸ ἀὈους Ὠΐῃι. 

9 Ο 0Ε᾿Ρ Οοά οὗ Βοβίβ, γῆο ὦ 8 δίγοης [0 8ΒὉ |{{ὸ απο {μ66 
Οὖ ἰο [ΒΥ ἈΠ Ϊποδδ τουμὰ δϑουΐ {Π60 

10 Του τυ]οϑὺ (Π6 ταρίηρ᾽ οὗὈ [ἢ 568: 
Ἅδη [6 ταγο8 ὑπογοοῦ διῖβο, ἰδοὺ δι} }16 δὲ ἐμ 61. 

11 Τῇου μαδῦ Ὀγοόκθη ΒΘΒΔΌ ἴῃ ΡῥίθοἝβ, 88 ὁπ6 ἐπ. 18 8]8ίη ; 
᾿ ρα Βαβι βοδί χοῦ ἰμπῖπα ϑμθιρΐθθ ΜΠ ΓΠΥ ΒΓΟΏΡ, ἈΥΤᾺ. 

12 ΤῊο ἢοδύυθηβ αγὰ ἰμΐη6, {Π6 ΘΑΡΙΝ 4180 ἰ8 Πη6 : 
48 [ον ἴ6 νου] δηά {86 1] π688 (πογοοῦ, ἴθου Παδὶ Ἰουηαοα ἐδ ο πὶ 

183 Τῆο πογῖἢ δπά {π6 δου που Παϑί ογθαϊρα μοι: 
Ταῦοῦ δηὰ Ηδγοη 8}}81] γϑ)οϊοθ ἴῃ (ΠΥ ὩϑΠΙΘ. 

14 Τπου μαϑὶ ἃ παῖ ΔΥΠῚ: 
Βιτοηρ ἰβ (ΠΥ μεαπά, απά ἀνὰ 8 ΤΥ τίς δηά. 

16 7Ζυοἰἶοο δπὰ ᾿υἀρπχθηῦ αγὸ ἴῃ6 ΒαδιαίΊοη ΟΥ̓́ΤᾺῪ (ὨΣΟΏΘ : 
ΜετΟΥ͂ δηὰ ὑγυτῃ 8}}8}} σὸ Ὀδίογο {ΠΥ ἴϑοθ. 
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16 ΒΙεοββοα ἡ 86 16 (μαὲὺ Κπονγ ὑμ6 Ἰογία! βουπᾶ : 
ΤΉΘΥ 88}.4}} ψδῖκ, ὁ ΒΡ, ἴῃ [86 ᾿ἰχν οὗὨ [ἢ οουηΐθηδηοθ. 

17 ἴῃ [ΠΥ ἢδΠ16 588] {Π|6Ὺ το͵οῖσα 8411 016 ἀΔΥ͂: 
Αμὰ ἴῃ (ὨΥ σὶρ ύθουβηθβϑ 884}} (Π6Υ Ὀ6 Ἔδχδ] θά, 

18 ΕἘὸν ἴΐου αγέ [86 ρΊΟΥΥ οὗὨἨ [μοὶν βίσηρίῃ : 
Απά ἴῃ [ΠΥ ΆΝΟΟΣ ΟΌΓ ΠοΓῺ 8}}8}} Ὀ6 Ἔοχαϊ ρα, 

19 Εὸον 6 [0ΒΡ0 3 οΌγ ἀοέθποο: 
Αμά (δ6 Ηο]γ Ομο οὗἉ ἴδγϑεὶ ὦ ουὖγ Κίηρ. 

20 ΤΠ η που Βρακοβὺ ἴῃ νἱβίοῃ ἰο ἔγ Ηροὶν Ομο, 
Απὰ εβαἰαϑί, Ϊ ἔᾶνο ἰαϊά μ6Ὶ]Ρ ὕμοῃ οπϑ ἐδιαΐ ἐδ ταὶ ρα γ ; 
1 ἢδνϑ οχδὶ θα οπδ Ἅβοβθὴ ουὔΐ οὗ [86 ρΡθορ]6. 

21 1 δνο Ἰουπὰ αν] ΤΩΥ βογνδηΐ ; 
ὙΝ ΟΝ ΤΩΥ̓ ΠΟΙΥ 011 Βανϑ. 1 δῃοϊη θα Ἠΐπι: 

22 ἢ ΒΟ ΤΟΥ͂ Πδη4 5841] Ὀ6 6βἰδ Ὁ} 5 θᾶ : 
Μίπηθ γα 830 8}8]} βίγοησίμθη ἢΐμα. 

258 ΤἼΘ ΘΠΘΠΑΥ͂ 88}}8]] ποὺ οχϑοῖ ΠΡΟῚ Ὠΐτ ; 
Νοτγ ἴΠπ6 βοὴ οὗ ψ οΚοάῃ685 ΑἸ οὐ Ηἴτη. 

ῶ4 Αηά] 5111} Ὀοαὺ ἄστη Ὠἷβ ἴθοβ δοΐοσα Ηἷβ ἔδοθ, 
Απά ρ]αρῃθ ἔοι ἐμαὶ Ὠδίθ Ὠΐτη. 

20 Βυϊ ΠΥ [1 ΠῚ] 688 Πα ΤΩΥ τα ΓΟΥ δλαϊΐ δὲ πὶῖῃ Ηἶτα : 
Απὰ [ἢ ν᾽ Π8Πη6 588]] 18 ἴβων Ὀ6 οχα] θὰ. 

26 1 ν|]} κοὲ ἢϊ8 μδηᾶ αἷβο ἴῃ 1Π6 βοᾷ, 
Αμπὰ δ15 γἰρὰῦ Βαηα ἴῃ [Π6 ΣΙ ΘΓΒ. 

21 Ἠδ 8}18]] οὔῪ υαπίο τηθ, Τῆου αγέ ΠΥ ἘΔ ΠΟΥ, 
ΜύΥ ὍΟοά, «πὰ (δ9 Βοοῖκς οὗ ΤΥ βαϊναίϊοη. 

28 ΑΪ80 1 νὶ}} τρδϊκα ΐπὶ τὴν ἢυβι ΟΓΏ, 
ΗἸρίοῦ [μδη 0Π6 ᾿χηρβ οὗ [86 οδυί. 

29 ΜΥ ΠΙΟΓΟΥ͂ Μ11} ΚΘορ ἴον Βἷπι ΖὉΓ δνϑσιηογο, 
Απηὰά πιῦ δυγοηδηΐ 5}8}] βίδηά ἴδ ψ{} Ὠΐτη. 

80 Ηἰ βοοα αἷβο ψ1}} 1 τχαΐα ἰο δπάζιιγα ἴῸΣ ον συ, 
Αμὰ 8 {βτοηθ 88 {Π6 ἀ8Υ8 οὗ βϑδνϑῃ. 

91 1{}ι|8 σὨΠ ἀγθη ΦΌΓΒΑ ΚΘ ΤΥ αν, 
Απμὰ ψ81Κ ποῦ ἴῃ ΤΩ Ἰυἀρηηθηίϑ : 

82 Πἔ ΠΟΥ ὈΓΘΑΪΚ ΠΙΥ βίβιυῦεδ, 
Απὰ Κοορ ποῖ ΠΙΥ͂ ΘΟ ΑΒ ΠΠΠΘΗ [8 " 

985 ΤΏοη ΜΠ νἱδὶς ἐποὶν ἐγαπηδρτοβϑίοη τΐ ἢ {πΠ6 τοά, 
ΑὩα {ποὶν 1] υ ΕΥ̓͂ τ ἢ ΒΕΓ ρ65. 

84 Νανθγίῃ 6 1688 τὰν ἰον!πρ κἰ 4 Π 659 Ὑ111 ποὶ ΟὐξοΥἹγ ἰακο ἤγοπι ᾿ἰπι, 
Νοῖ βιι θαυ τὴν ἐδ ἢ] 688 το [41]. 

80 ΜΥ οονοηϑηῖ Μ1} 1 ποὺ ὈΓΟΔΚ, 
ΝοΓ δἰίθγ (86 τπΐηρ ὑπαὶ 18 φοῃθ ουὖΐ οὗἉ ΤΥ 1108. 

86 Οποθ αΥθ 1 βϑοσῃ ὉΥ͂ ΤΗΥ͂ ΒΟ] ἸΏ 688 
ΤΠΔΕ] ν1}} ποῦ 1 αὐΐο Πενία. 

81 Ηἰδβ βορὰ εἢ4}} θη γα ἴῸΓ δυϑυ, 
ΛΑπά 8 {ΠΓΟῺΘ 88 {π6 βῃ ὈΘΙΌΓΟ Π16. 

88 10 58}8}} θ6 οβίδ Ὁ] Βῃ  ῸΓ οὐδοῦ 85 [86 Ιῃ00ῃ, 
ἈΑμὰ αϑ ἃ δ 1}}}}} τυ ϊίοβα ἴῃ ἤθαυθὴ. οί δῇ, 



ῬΒΑΙΜ ἸΧΧΣΧΙ͂Χ. 48] 

89 Βυὶ δου Παϑὺ οδϑὶ οΥ᾽ δῃὰ δΌΒογγοα, 
Τῆου μαϑὲ Ὀθθα πτοὶμ πὰ Ὁ ἴη6 δηοϊηΐοά, 

40 Τῇοιι μαϑὺ τχδᾶθ γοϊὰ [Π6 οονοηδῃΐ οὐ [ΠΥ βοσυδηΐ: 
Του Βαβὺ ργοίδηθα κἷ8 οσότῃ ὃψ σαδέϊησ ἐξ ἴο (μ6 στουπά, 

41 Του παϑὺ Ὀγόκοα ἀόση 811 ἢἷ8 ὨΘαρθ8 ; 
Του μαβὲ Ὀγουρίί δ1Β βίστομρ ΠΟ]48 ἴο συ ΐῃ. 

42 ΑἸ] {πὶ Ῥᾳ88 ὈΥ̓͂ {16 ὙΔΥ ΒροΟΪ] Ὠϊπὶ : 
Ηο ἰἜ5 ἃ τοργοδοῖὶ ο 18 περ ΡΟΌΓΒ. 

48 Τῆου πιαϑὶ βοὺ ὑΡ (89 τἱρμὺ Ὠδηά οὗἉ Π]8 δγθσβαγίθβ, 
Του μαϑὲ πιϑάο 4}1 18 ΘΠ ΘΠΊ168 [0 Γ6)οἾ66.᾿ 

44 Τῆου μαϑὶ 6180 ἑυτηρα {μ6 οάρο οὗ ἢΪ8 βυοσά, 
Αμὰ μαϑὲ ποῦ τωβδᾺ6 εἷπι ἰο βίδῃα ἴῃ ἴδ 6. θ6[{]6. 

45 Τῆου μαϑὺ πηϑ46 ὨΪΒ σ]ΟΥΎ ὕο 66886, 
Απά οαϑὲ 18 Ἰῇγοηθ ἀνῇ ἰο {πο στουπά. 

40 Το ἀδγ8 οὗ μἷϑ γουΐῃ μαϑί ποὺ βμογυθῃθα : 
Του μαϑὲ οογογοα Εἷπὶ τ ἢ Βῃδιηθ. 68}, 

47 ον Ἰοηρ, 1 0Ἐ0 ἢ 11 ποὺ δἰ 6᾽ ΓΠγΒΟ ἢ [ῸΣ ον Ὺ 
5181} ΒΥ πταί θατῃ {{κ ἤγο ἣ 

48 ΒΘΠΘ ΠΕ. ΠΟῪ Βμοσῦ ΤΥ ὑϊπ|6 1Β : 
ὙδΒογοίοτο ἢδϑῦ ῃοὰ 866 8]} 6 10 ψδὶῃ ὗ 

49 Ὑμαί πηδὴ ἐδ δ6 ἰδλαΐ Ἰἰνοί, δῃὰ 8}}4}} οί βοθ ἀθδίῃ 
8811 6 ἀδλῖνοσ ἷβ βοὰὶ ἔγοια {π6 μδηὰ οὗ (π6 ργανθ ἔβ6Ϊδῇ. 

δ0ὺ Τιοτὰ, τ Π6ΓΘ αγό (ΠΥ ΌΥΠΊΟΓ ον Πρ ΚἸ ΠΏ ΘΒΘΘΒ, 
Ἰγμιοῖ, ἴὰοα 5γαγοϑῦ υπίο Πανὶ πὶ {ΠΥ ἐσα ῃ ὕ 

51 Βοιαθαθογ, [οτά, {{π6 τοργόδοῦ ΟΥ̓ΤΠΥ βουνδηίϑ; 
Ἡου 1 ἀο Ὀθδγ ἰπ ΤΩΥ͂ θόβομι ἐΐθ γοργοαοΐ, οἔ 411 [10 ταὶ Υ̓ ΡΘΟΡΪΘ ; 

δ2 ὙΒΟσ σα Β ΓΘ ΘΏΘΠλ165 ἤδΥ6 γοργόδοβϑά, ἸΟΕΡ; 
ὙΒΘγ ἢ {Π6 Υ μαᾶγα σοργοδομθα {86 Τοοίδίθρβ οἵ ὑμῖπϑ δηοϊηίθά. 

δᾷ Β]οββρα δὲ [Π6 Ζ0Ὲ} [ὉΓ ΘΥ̓ΘΓΙΏΟΓΙΘΟ. 
Αμθῃ, δηα Ατηθη, 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. Οἱ ἴμ6 Βυρόν- 
δογὶ ριϊοη 866 Ἰηϊγοὰ. 8 8, Νο. 8 δηὰ Νο. 2, ΤῈ9 
Ῥϑδ᾽ υἷδὶ θα χίη8 (Υ6γ8. 2, 8) ψὶϊὰ 106 ΒΘΌΤΔΠΟΘ 
ἰδ. Ἀ6 νν}}} ὩΘΥΟΣ 668486 ἰ0 ῬΓδΪδΒ6 [80 ΤΏΘΥΟΥ οὗ 
δοθονδὰ τ ῖσἢ δὰ ὈΘΘῚ ῥγομαϊϑοα ἰμνὶ οἰ ΦΌΪΥ ἰο 
θανίά δπὰ 18 ου89, (18. ἰν. 8), δῃηὰ δὐ {116 Βδ 19 
πιο (γογβ. 4, 8) χίνϑϑ 89 οδϑϑϑηϊΐαὶ οοηίθαίβ οὗ 
1λ6 Ρῥτοταΐβα δον 2 ὅδαι. Υἱϊ. 8 Ε΄. Ηθ {ΠἸ|θ6ῃ βΒῇῃ ον 8 
6 στουπὰ οὗ δ ἀβϑυτϑηοθ δῃἀ ῬΈΌΓΡΟΒΟ (Υ618. 
6-19) ἴῃ ὁ ἀεβογὶ ρίΐοῃ οὗ ἰμ! δχδ)ϊδίϊοῃ οὔὗὅὨ {818 
αοὰ οἵ ῥγοπιΐῖβο, γῆο 18 ὑγδίϑοὰ ἰπ βοδυθῃ δπὰᾶ 
ΟὟ Θαγὶ ἢ [ὉΓ (6 ΙηδηϊεβίαιοπΒ οὗ ΗΪβΒ ΡΟΤΟΣ 
διὰ χοοάπο85, τὶ δουδβη 688 δπὰ ἴδ᾽ ΒΓ] 658, ὈΥ 
σι ΐϊο δ ᾽λ8 αἰονδοὰ ΗΪπιϑο]ῦ 88 86 αἀοὰ δηὰ 
Ῥχοίεοίον οὗ {16 ροορῖὶο δπὰ οὗ {οἷν Κίπα. Τὶβ 
ἷα ἰοἸονοὰ ΌΥ͂ 8 ᾿γγῖσηὶ υηϊοϊάΐϊηρ οὗἩἨἁ ἴλ6 ζ18]- 
πιδὩϊ Οὗ [ῃ 6 ῬΥΟΤἶ80 (Υ 618, 20-88), Το δἰ(αδίϊοι 
οὗ ἐδ τοϊρηΐηρς Κίπρ, διδηάϊηρς ἴῃ βιιοῖ οοπίγαβί 
ἰο {π6 Ῥγοπιΐβο, 18 ποχὶ ἀδρίοιθα (νοῦβ. 88-46) 
Ὀγ (86 Ῥβαϊα)ϊδί. ΗἜἪς (δὴ 4918 (γ6γ8. 47-49), 
ΒοΥ Ἴοπς ἰἷ5 ουἱρουγης οὗ αοαἀ᾽ 8 ταί, τ σα 
ΠοΠ6 οουἱὰ ΘΒΟΡ6 ὈΥ ὑπο ΟὟ ϑίγοησίν, Μ͵ὸ8 0 
δομεΐπυθ; δπὰ ἤπ8}}} (τογβ. δ0-62) μΒ6 οὔοτνβ 1890 

81 

ῬΤΑΥΟΡ ἰδδὲ {18 οοῃίγαϑὶ Ὀοθίγθοη {Π 9 Ῥχοτοΐθθ 
πὰ (86 δοίυ δὶ δοπάϊϊου οὗ οαἴὔδὶτβ σου]ὰ σθα89 
ἰο οχὶδί. ἴῃ τϑγ. δ8 18 βυῃρ ἰδ} οἱοδίῃρ ἀοχο]οωῪ 
οὔτπο Τιῖτα Βοοκ. 
Το ϑρθαῖκον 18 ποὶ αν ἃ (Ο(] 088), Ὀαϊ ὁπὸ ψῆοὸ 

Ἰἱνοὰ Ἰαΐοσ δῃὰ Ὑπὸ μεθ ἰγϑαίβ Μοβϑιδῃΐοα  !ῦ 
80 Ρῥγοιαΐβο κἰγθῃ ἰο αν (σουῖρ. οὰ 5. ἰΐ.) 
Ηο νυτὶίοϑ δὶ δια ψ θ (6 ροϑιιίοη οὗἨ αν 8 
ἀοθοοπάδηίβ οουγοϑροπάθα Ὀυὶ 1{{{16 ἰο ὑμδὲ ῥγοιῃ- 
86, Ὀὰὺ τ θῇ [116 τοὶ ζαΐης; ΤΟ ΔΥοὶ τὰ 8 811}} οὗ 
παῖ μουϑθ, δπὰ ἴοσ πἰπὶ 6 Ῥγαγϑ (Βαὺ Π6 ΠΙΔΥ ὉΘ 
Ταϊϑδοὰ ὕνΡ ἔσοιι [ιἷἰβ Ῥγχοβίγαίζοῃη. ΕῸΣ (διὸ 
“ς φῃοϊηἰοα ᾿" (γον. 89) 8 ποὺ ἐ!:6 Ῥϑορῖο, Ὀυὲὶ {116 
κίης, δῃὰ 86 18 ἀδροπαρῃΐ ἃροὰ ἀοἀ 88 6 ον 
Ομῃ6 οὗ Ιβγϑδοὶ, δπὰ Ὀϑϊοηρβ ἰο Ηἰπὶ (γον. 19). ΤῊΘ 
ἰπἰοσρτοίδιίου ψϊοῆ δϑϑυπλο5 ἐμαΐ (86 Κίπρ ἰ5 
{818 ΒΟ Υ ὁΠη9 οὗ [8τ86]. δηὰ ὑἐπδύ 86 Ῥϑορίο θθαγ 
{μ6 ἤδῖὴθ οἵ δῃηοϊηπίϑα, ἰ8 ἃ δοῃηβθαθθησα οὗ ιἰ10 
δϑϑυτηρίΐοη ἐμαὶ (6 Ῥβαϊαὰ Ὀθίοηρθ ἰο ἐπ6 Μδο- 
οδῦθδῃ ροτγὶοά, (ΗΠ). Εον ἐπὶ8 ἔμ6 γῸ ἰδ πὸ 
ξτουπά. Νοῦν 18 ἰοῦ ΘῺΥ ἱπαϊσαίΐοι ρίνοη 
νι σἢ} του Ἰοδαὰ 8 ἴο δοπῃθοῖ ἢ τὴ} (δα 
6] οϑῖ πᾷ γ688 οὗ (6 Ῥογβίδῃ σὰ (Εἰ σα]ά). Τὴ9 
ΒΆΪΠΩΘ 18 ἰγυθ οὗ ἴμο αἀοἴραϊ οὗΥ̓Ἠ 7οδίδι, 2 ΟἸγοι. 
Χχχυ. 20 (οποία) : ἴοῦ ὑ86 αἀεαίὴ οὗ {πὸ Κιις 
ἰθ οὶ πιοπἰϊοπθἃ Β0Γ6. ὯἦΝο ΒαΥ͂Θ ΠΟ οοοδδίοῃ, [α 



482 ΤῈ ΤῊΗΓΒῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙΜΗ, 

δἀορὺ ἰπ φοθοναὶ (Ηαρΐ6]4) ἐμπθ ὑΐπηθ8 δ ΟΣ ΪΥ 
Ῥτγοσοάϊηρ (89 ΒαΌγ]οηΐδη Εχὶϊο (09 οιίο, 
Ἡθηρβι.) οσ ἀυγίης 1 (ὅγτν., ατοιλυθ). 86 οο- 
οαδίοῃ οὗ {8:0 σοτηροδι 0 γγῶθ πιοϑὺ ῬΓΟΌΒΘΌΙΥ 
(86 ἀοίοαὶ οὗἩ Βοδβοδοδὰ 1 Είηρθ χίν. 2ὅ Ε΄. 2 
Ομ τοι. χὶὶ. 1 δ᾽, (Οα!νίη, Ὁ 6] 12808} ὉΥ βμἰδμαῖ, 
ὑμαὶ ἰδ, Θ'Βοβμοιὶς [, (οοταρ. Ζεἰδολτὶ ἀἐγἦ ἀδμί- 
δοΐεπ πιογσεπἰ πα. Οἰεεδεοϊϊεολαῇ, οὶ]. χνυ. τ. 288 
8.). Ετοια {818 ἰ8 ῬΟΥΒΔΡΒ ἰο Ὧθ Θχρ]αϊποα {μ6 
ῬΤΟΙΆΪΏΘΏΟΘ ἼΘΙ ΠΟΙ ἰο ΕΖγρὺ ὑπᾶθν' [0 Ὡδιὴθ 
ΒΔΒΔΌ (8600 οπ ῬΒ. Ἰχχχυϊ!.) ἴῃ δ᾽] υβίομ ἰο ἰμ9 
ἴοσιλο ν᾽ ΟΥ̓ΟΥΓΏΤΟΥ οὗἁὨ ἐπὶ8δ ῥγδϑδυτηρίυουβ δηά ἀ6- 
βδηῦ ΘΏΘΙΙΥ ὉΥ ἰδ9 ᾿πάρπιοηΐ οὗὨἩ ἀαοἄ. Αὐ ἰδαὶ 
ἰἶαο ἐθ6 Εγδαλίο ΕΓΒ οουἹὰ πᾶν Ὀθθη 8ι1]} 
Ἰϊνίπα. [ΤΠ860 ΥἹΟῊῪ οὗ {Πο80 ὙὰῸ ΒΌΡΡοΟΒΘ ἐμαί 
ἐμ18 Ῥβδῖὶτα ἴοστΩβ τὶ ὑπ ργοοθάϊηρς 4 ἀου]6- 
Ῥβαϊτλ 88 Ὀδθῃ αίνθῃ ἱπ ἰμ9 ἱπιγοἀποίΐοη ἰο 
86 Ἰαίίογ. ῬῬογοόῦῃο, 0] οὶ ρ ἃ σδοπ͵θοίυγο οὗἉ 
ΤΒοΪοἸκ, ἐλ] κ8 1 ποὺ ᾿πργΟ 8 Ὁ1]9 ὑπαὶ ἐδ9 Κιηρ 
οὗ ψβοῖὰ 86 ῬΒΑ]1) ΒΡ δ Ικ8 γγ88 Φϑ βοϊδοιϊη, 80 
ΔΙΟΥ 8 σοΐζῃ οὗἨ ὑμγθθ τροβ 88 ἀοροβοὰ ὮΥ 
ΝΟ Δάη 622 Ὁ, δηὰ οὐὗὁἩ ψοτλ ἰΐ νγ8 βαϊὰ ἰδ. 
Ὧ0 Κίης βου] 4“ ῬΥΟΒΡΟΡ, δἰ εἰΐπρ οα δ9 ἰΒτοῺ 9 
οὗ θενϊὰ.᾽ Ἧο {δῖ η]κ8 δὶ 411 οὐϑθηΐβ ὑπδὺ ἔμ ογὸ 18 
11.}0 ἀουδὲ ὑπαὶ ἰξ γγῶ8 τυυϊζθῃ ἴῃ (δ Ἰαίον ἀΔΥ 5 
οὔἐδμ6 Ψ6 88 ποπϑτοῦγ. ΟΥ̓́ Θουγβο ἐδ ΒΌροΓΥ- 
Βοτὶρίϊοι 18 δοτη ] (ον ἱζηογθά, 88 ἐμαί δοτηταθῃ- 
ἰδίου ἀοϑθβ ποὺ ούϑθὴ δὶ κ ψὶῖ Ηθη Βί ΠΟΥ 
(δὲ {86 πδπιθ γγ88 δι δοβῃ θὰ 0 (1:6 Βα Κο οὗ αἰ νης 
τγοδίοῦ δα  οΥΙ  δηὰ νοΐ ει ἰο (π 9 ΘΟ ροϑιτϊομ. 
ΑἸοχαπᾶον, ψΒὶ]ὸ δαδμοσίηρ ἰο Ηθη δι ὨΌΘΥρ 8 
ΒΥΡοΙ 6δῖ8 οὗ 8 ἀου]θ Ῥβ8δ]πι, αἰ ϑυβϑ ἔγοπι ᾿ΐτὰ 
ΘΓ ΓΟΙΥ 88 ἴο {89 ὑλτη9 οὗἉὨ δοταροβίίίοι δπὰ {1} 8 
ἦν πιοϑῦ Ῥγοῦ8Ὁ]9 ἐμαὶ ὈοΐΝ Ῥϑυὶβ γγογο δοιηροδβοὰ 
δἰ χοβὺ δοπί ΘΙ ΡΟΥΔΏΘΟΙΒΙΥ τὶ [8.6 ῬΓΟΤΩΪΒδ6 Χ6- 
οοχἀ δα ἴῃ {86 Ἰαί[6 Γ᾽ ομ6---δἀὴ ἃ σγογο “ Ἰηϊοηἀοά ἰο 
δηϊοῖραίθ τηϊθαίνϊησβ δὰ σορί πΐηρθ, Ὑ]ΟΣ, 
ἱπουρὰ Π6Υ οχ βία ουϑῃ ἔπη ἰῃ ἐμ ΟΥ̓, ΤΟΓΘ 
ποὺ ἀονοϊορθαὰ ὑῃῈ}} {80 ρμοτγϊὶοα οὗ ἀθο]πὸ δΡ- 
Ῥτοβλοβοα ἰἰ8 οί ΒίσοΡ 6. Τὸ ορ᾿ πίοι ἑδυοτοὰ 
Ὦνγ Ὦγν. ΜοῚ] δῦουοϑ 18 α'8οὸ ἐμαὺ οὗ Ῥογαβπτοσία. 
11 ννα8, 88 9 σϑιδυῖθ, ἀοἰθηἀοα ὉΥ Ὧν. αϊοτν- 
Ἰαπὰ (869 Ϊ8 ϑοεγίρίωτα Ῥιπαϊσαίεα, Ὁ. 204). Ι1ἰὶ 
8 ἴῃ ΘΥΘΥΥ͂ ὙΔΥ ἴδ τηοϑὺ ῬΥΤΟΌΔΌΪΟ γον. Τὸ [ἱ 
Μ6 ΓΘ ἰ6α ὈΥ [80 βυροτβοσίρίίΐοη, ἔσο ψ 16 ἢ 
ἴΠ6γῸ 18 0 Γϑαβϑοὴ ἰὸ ἀδραγί. ΟἿ]γ ἴὑ 18 ποί π6- 
ΘΘΘΘΑΤῪ ἰ0 δϑϑυτηθ ὑπαὶ ἐμ Εἰ Βδη Βόγὸ (1 Κίηρβ 
γ. 11; 1 ΟἼτοη. χὶ. 6) ἰβ [86 Β8π10 88 86 Εἰ Δ ἢ ΟΥ 
Φεάδυϊαῃ ᾿ Οἤτοη. χν. 17), γὸ νγ88 οὗὨ 86 ὑγ] 9 
οὗ μονὶ δα ἃ Μογαγῖϊο. Τμαὺ μἷ8 πδπο 6865 ἃ 
Κονγδῃϊίθ Ῥ8811ὶ πϑοά οσοδϑίοη η0 που] γ. 8.66 
186 δά αἰ ἴοπ ἰο {89 ἱπίγοάποίϊοπ ἰο ῬΒ8. Ιχχχυ ]ὶ.--- 
ΤῊ γουδεὶ οὗ Τ ον ἀϑυγοτί 18 Πα ταν ἡπαὺ {παὶ (ἢ Ἶ8 
Ῥ588}1ὴ ἰ8 ὑπὸ Αὐέεστο ὶο [9  εηδογοδο οὗ [0 ΡΓθοθϑά- 
ἱπῷ, ὉΓ ὮΘΤῸ 8150 [86 ἴοπ6 οὗὨ πιο] ποΒ ον, μοῦ ἢ 
ποῖ ἀπιϊχοά, 5{1}} Ῥγοάδοσηὶμδίθβ.---ὠαὀς. Ε. Μ.1 
ΤῊ 18 Ρ58}1ὰ, τυ εἰ οἷ ΤΑΥ͂ Ὀ0 ΔΡΡΙ] δα (ο (89 ἷ8- 

(ΟΥῪ οὗ ἐπ δἱδ᾽οίθα βογυδηὶβ οὗ αοὰ ἰη αἰδοτοηί 
8298 οὗ (80 ΟΠ ΣΟΙ, 8 οὔζοη ἰγδηβίογγοα ἔγοτα {818 
189 ἴ0 8η ἱπηἰοτυργοίδιϊου πὶ ΒρΘοΐ8] Του Θ 66 
»τορλο(ἰεαϊῳ ἰο ἰδ βυδοτίηρς Μοβϑίδῃ (πὸ δη- 
οἰθηί8), οὐ ἰο {86 πιΐϑουϊθ8 οὔἤὨ 6 6078 ϑῖΐη66 86 
Ῥτγουδίθῃοο οὔ ΟμΥἰβιλδηϊ ((86 ΒΔΌΒΙὨΒ) ΟΥ ἴο 
1Π0 αδϊοίτα ὁεοίεδῖα ((ΑἸΥΠ) ὑἢ 6 τῇ γβίϊοδὶ Ογὶϑί, 
Βαβι ἢ 88 Ηο ᾿ἶνοβ πα βυ 6 8 πῃ Η 8 [ΟἹ ΠΟ Ο 8 
(διῖογ). [ΑἸοχϑηᾶον: “ΤῈ6 ρϑυ συν ῬΓΟΤαἶ86 
ἰηϑίϑιοα οὐ ΒΟ6ΓΟ, ἰα ἐπαὶ ἰῃ 2 βαπι. γυἱὶ., τ ΘΟ ἢ 
οοηδίϊ( αἱο8. {Π 6 Ὀδ618 οὔΔ}} (Π 6 Μοδϑίδηϊο Ῥ861πι|5.᾿" 
Τθ δρρὶ!σαίΐοη ἰο {89 ἸΙΐα οὗ ΟἸγὶδὶ 888 Ὦδ6 
ΦΥτϊοὰ [0 ϑχίγοιῃρ ᾿θηρίηδ, ποῖ ΟΠΙΥ͂ ΟΥ̓ ΟἸΔΟΡ 

Ἐπ ρ θ σοπιπηοπίδίοτα, αὶ Ὁ Ἡ οτάϑποσει δυὰ 
ΟΥΒΟΥΒ διβοηρβ 89 ΤΏΟΣΘ Γοοθπί. Οοπηροίϊηρ Νὰ 
πο ἰα8ὲ τόσβε οὗ Ῥβ. Ἰχχχυΐ. οσὰβην σία Βδγ8: 
“.Α1} {μ9᾽ Βρτίῃρβ οὗ 1178, ορΡ6 διὰ ἴοΟΥ ἰο (ἢθ 
ΟΒΌΤοΙ δύο ἴῃ ὑδ6 ἱποδυηδίϊοι οὐ ΟἈ σίβι, οἵ ἐδ9 
Βοοὰ οὗ Ῥανϊὰ δῃὰ ἴῃ ἰὴ Ὀὶνίμθ ῥγοπιΐβο οὗ 8 
Ῥοσροίυδὶ δὰ ππῖγοσβα] ἀοτιϊπίοι ἰο Ηἰπι.᾽ ΤῈ 
Ῥβδ]πὶ ἢ88 8 Μοβϑίδηϊο δρρ)οδίΐοι, ΟὨ]Υ ἴῃ δὸ [8 
88 ἰὺ νγ88 πη θηαθα [0 δβθὲ ἔοτί ἃ {Πι ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ 608}- 
Βϊοί τ μῖὶο γὰ8 τὼ Ὁθ ψαροά Ὀοίογθ {86 ρτοϑαὶ 
Τὰυπαάδιμθπίδὶ ῬΤΟπιῖθ9 δου] ὍΘ γτραϊϊχεὰ. ΤῈ9 
Βίγσυ 19 νγ͵88 τηοϑύ ἱπίθηβο θη ΟἸγὶβί Ηἰπι86}7 
88 ἐλε Κιηρ οὗ 89 ῬΤοτηΐθο.---ὐὖ. Ε. Μ.]. 

γοτθ. 2.4, {11} βίη αὶ οὗ ἴδ τηόσχοῖθα οἵ [80 
Τιοσᾶ ἔοσθνθσ. ἀοοοσγάϊηρ ἰο ὑπὸ δοσϑαίυδίϊοι, 

Ὁ» δ ἰο Ὀ6 σδομδίχαοά τὶ ἰμΒ0 τοῦῦ. Ιὲ ἰβ 
ἐμογοῦοτθ ποὺ βαϊά ἐμπαὺ ἐμ9 τηοτοῖθβ οὐ Ψοδονδὴ 
Β͵ΥΘ οἰοτηδὶ, πὲ (δ 6 Ῥαϊ δῦ δ πουηδοβ εἶδ ἀ6- 
ἰογιλἱηϑίϊοι ΠΟΥ͂ΘΡ [0 ὁ0Ά86 ῥΓΑϊδὶηρ ἴμοω, ΤῈ0 
ταθϑηΐηᾷ οὗ δίαπι 15, αἱ 4}]} ὀυθῃηίβ, οὐ δ το 6 Γη 
δοβίσαοι ἰάθα οὗἩ 80 ποραίϊοῃ οὗἁὨ ὑἶτηθ, ΠΟΥ ἰδ 
οοῃοχοίθ Ομ γιβίϊδη ἰάθδ οὗ οἰοσηϊίγ, Ὀαΐ (μαι οὗ 8 
Ῥονυϊοά οὗἁ {ἶτπη ὑπ κηονῃ δηᾶ ἱμοσοΐοσο ἱμάφἠπιίο, 
διὰ οὗ {πὸ δου γ80 ΟΥὗἨ ϑ δυϊηδη δῇδῖγβ ἩΓΕ ΐη ἰδ δὲ 
Ῥεγὶοά. ΤΠπὶ8 1468. 88 Ὀθθὴ ἰγϑηβίοστο ὉΥ (89 
ΒΑΌΐπα ἰο ὑμ6 ἰάθα, οὗ ὑδὸ τρογία 1ἰδεὶ]ῖ, Ὀαΐ ἱπ 
ΒΙ 11ο81 Ηθῦτον Ὁ ΟΟΟΌΓΒ ΟἹΪΥ ἰῃ ἰ86 οτἱρίηαὶ 
86η806, [του {18 186 ΤΏΒΗΥ [4186 ἐγϑῊ818010}8 
Ἀγ οσουγτοα ἴῃ ἰδ βοριυδρίπί, βοῖὰθ οὗἨ π θὰ 
μᾶνθ ἰουπα ἐποὶνρ ΑΥ ἰπῖο τηοάθτ ὙΘΙΓΒΙΟΏΒ. 
ΤῈ ΟὨΪΥ Ῥᾶββαροοῦ ν᾿ Εἰσὶ (Π6γ6 σδὰ ὈΘ 8ηγ ἀουδέ 
8 Ε66]. 111]. 11, τ όγ ΕΟ τοηᾶοσϑ ““που]ὰ.᾽ Βαυὶ 
ὑπο γ0, 4180, ἔμ 6 γὸ '8β 0 πδοοββιυ οὐ ἀδραγυίϊηςρ ἴγοια 
ἰμὸ ΟἸἹὰ ἸΤεδίδιπθηΐ πηϑϑηΐηρς. Ὀμ ὑ}18 Ἰτγοτὰ 8698 
ὑπ ποίθ οὗ Ὦγ. 16 ννἷ8 ἰπ ΖΟΟΚ]ΘΥ᾽ Β ΟΟΙΩ ΤΩ ΘΠ ΔΕΥ͂ 
ἷη 116 ΒΙΌ]6- οτῖκ.---ῶὦ. Ε. Μ.]. 1 18 ἰο 6 ἀ6- 
οἱἀοαὰ ὉΥ π0 οοπηθοίΐοη ὙΔΒΘΙΟΥ ἰῃ6 ντυἱον [15 
ἀϊτοοίοα Ὀδοϊςτσαγὰβ ᾿ηΐο ΡΥ ταὶ εἶ γ6 ΟΥ Οἱ δ᾽ ὑἠπι68, 
ΟΣ ἤογ ναγὰβ ἱπηίο πα ζαΐυτο, τ ο80 Θηἃ σαππηοί ὉΘ 
ΒθΘῃ, δηὰ πιο σταη8 οὐδ ἱπίο οἰθγηϊγ. ΤῈ} 
Ῥϑδ]υλΐβί, ΒΟΥ ΟΡ, 4068 πο ΒΑΥ ὑπαὶ 6 νν}1] εἴης 
Ῥταΐβθ8 ἔοσ 8}1 δουηΐϊηρ ὑἶΐπηθ8 ΟΥ' [ὉΓ οἰοταϊίγ, Ὀαὶ 
ΟὨἾΪΥ, αἰιοσανα. 6 αϑβογίζοη, ἐπ ογοίοσο, {μαι {8 ῖ8 
Οχργοϑβίοη ἰδ πού δι. 118 Ὁ]6 'π ἴ86 τβουἱ οὗ δὲ 
ἱπαϊνίἀυ], ὁχοορὶ 88 βρϑακίῃρ ἴ0Σ. (πὸ ΟμυγοΣ 
ἴῃ {86 ΔΒΒΌΓΘΠΟΘ οὗ ΒΟΥ 6 η 1688 ἀσταίϊοη (Ηθπς- 
ΒΘ ΌΘΥ) 8 υἱξου] πτουηη]θ88. [1 18 ΟὨΪΥῪ ἴῃ 
{86 ΓΟ] ονίης βίο ἰπδὶ ὑπ Βί ΠΡΟΣ βαγ8 6 11} 
Ώ8Κ9 Κποόνγη τ Ηἷβ του, Ἰου αν δηά ρυ]͵ο- 
Ιγ, ἔον οοταΐηρ σοῃθγ δίῃ 8, 86 ζ6 1} Ὁ] 685 οἵ 
αοά. ΒΥ σομρδγίηρς τότ. 8 τὶ} σὸν. ὅ ἰδ ἷ8 
Ρἰδΐη ἰδὲ 1 πρρὰ ποΐ ὃ6 Βυρρ]] θα νυὶκ δ᾽4πι ἴα 
{86 Ρῥγουϊοῦβ διΐοῃ. ΕῸΡ 86 ΤΌΤΙΏΟΡ 080 4068 
ποΐ πιθδὴ ἱὑμπαὺ ἸΏΘΥΟΥ ἰβ ΘΔ] ἸΒη 6 {ΌΤΟΥΟΡ 
(πιοϑὺ οὔ {ἐμ δηοὶθῃΐβ), 88 δὴ ἰπμαθβίγαοῦ Ὁ]6 
Ὀυ]αΐηρ, Ὀαὲ ὑμδὺ ἰδ 18 Θονϑν δείησ δεῖ ερ, (ὅ. ΒΗ. 
ΜΊοΒΔ6]18 ἀπά τηοϑί οὗ ἰμ6 γϑσϑηΐ θχ ροβὶ (078), [μδὲ 
ἰι ἀα68 ποὺ βίβῃα 58.111, ΠΟΥ Θοηθ ἴο ἃ Βίορ, ΠΟΡ 
[411 ἴῃ τυΐῃ8, Ὀυὰὺ ταῖν σορ ΐπυθ8, ὉΡΟῺ 8 
ουπάδίϊοη τοι 8 ποῖ Ἰαϊὰ Ὡροὴ δηνιὶης 
ΘΑΡ ΒΥ, ἰθΠΊΡΟΓΆ], ΟΥ ἰγδηβίιοσΥ, Ὀὰΐ ἴῃ δύῃ, 
ὑπ8ι 8, θροὺ (89 ἤοπηἀδίΐοη οὗ {86 ῬΤοΟΙἾΒ65 οὗ 
ΤΏΘΓΟΥ͂ ΤΥ Πσἢ δυο (μον Βυρροτγί ἴῃ (δ 6 το 1 Ὁ1]1- 
ἐγ, (86 τυ δπὰ ἔδὶ τυ] 688 οὗ αοά (ΡΒ. οχῖχ. 
89).-- ὴ6 ἀφοϊαγαίϊοη οὗὨ αοά, ᾿ῃἰτοάυςσοα ἀποχ- 
ΡῬΟΟΙΘαΪγ ἰῃ τον. 4, 18 ἰδίῃ ποῖ ἸΟΓΟΙΥ ἴῃ 80Ὀ- 
Βίϑῃσθο, Ὀαΐὶ 8180 ΕἸ ΘΓΑΙΥ ἴἢ ΙΩΔΩΥ͂ ΟΧΡΓΟΒΒίο8, 
ἔγοπι (86 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ ἴῃ 2 ὅδ. Υἱὶ. δὲ, ΤῊο πογὰβ 
οουεπαηΐ δπὰ δίσθαγ, ὨΟΎΘΥΘΓΡ, ΓΒ1ΘὮ 80 ΤΥΘα ΘΕΓΥ͂ 
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ῬΟΟΌΥ ἴῃ ἐπ 6 Ρ88]πὶ ἴῃ οΘοπηοοίϊοι τ ἢ (ἢ 6 δα ὁ} α].- 
8688 οὗ αἀοἀ, ἀγθ ποὺ ζουπὰ 'ἷπ ἰμδὶ ραβϑασο, Ὀὰΐ 
ΔῈ 78.184 6 ὈΥ (89 ἱμοοοΓγαίΐο Γο]αἰΐοη οὗ αοἀ ἰο 
Ηὶβ ρεορὶο. (Ηυρίε]). 8. ΡΒ. 1ἰν. 9 στϑιγβ {μ6 
Ρτοπιΐ80 οὗ ἀοα (ἀφη. Υἱῖϊ. 21) 845 8η οαἰιι. (}6].}. 

ὕειβ. ὅ-19. ΤΥ τοπᾶοροτχ [Ε- Υ. ποπᾶθγ5] 
ἄοοβ ποὺ Ἰ6γΘ ἀσδποίθ ἃ ΟΥΚ οὐ ἃ ἀοοὰ, Ὀαπὶ (ἰἢ9 
πδίατο οὗ αοὐα (οἶον, Ψ. Η. ΜίοΒ 8 6}18, θ)6}.) 88 
ἀϊδβιϊποί ἔγοια ὑπαὶ οὗ 4}1 οσθδιθὰ θη 8, ΟΓ 86 ρ8- 
ταϊοὰ ἔγοτηθ ὑποῖῦ Βρθθγο οὗ ϑδοίΐοη (Ηυρἤ]4) 
δυάχοβ χὶϊὶ. 18 ; 18. ἰχ. ὃ; ῬΒ. ἵν. 4, χχὶἹὶ. 4(( 16 
ἈΒΒΘΙΊΌΪΥ οὗ [86 ΠΟΙ͂Υ ομϑδ [ὕεν. θ, Ε. Υ͂. 
δἰ π19} 8 6ΓΘ ποὺ {μ9 Ῥθορὶθ (πιοϑί) Ὀυΐ ἐδθ 
δη 615 845 ἷπ Ζ7οὉ Υ. 1, χν. 1δ᾽; τον. ἰσ. 10, χχχ. 
δ, ιλ9 δοη8 οὗ αοά, ΡΒ. χχῖχ. 1. [1ἢ νϑνὺ. 7 ψὮογθ 
Β.Υ͂. 88 ““80η8 οἴ ἐδ χα σαν, ἰλ9 1116Γ8] Το ῃ- 
ἀενίησ ἰδ: 8088 οὗ ἀοα; ἐδπαὺ 8, (ἢ 9 δηροἶβ. 
8.6 Ὠε] ἰΣ96 ἢ οα Φοῦ χγ. 16. [Ιὲ 18 Ρ84781161 ἰο 
6 χρυ ββῖοι σοπϑίογοᾶ ἷἱπ ἰμὸ δ48ὺ γ6γ868.--- 
.Ε. Μ.1-τϑον. 18. δῖποο ἐλδ ποτ! ἡ (7) 0Ὁ χχτυὶ. 7,) 
ἀδοποίοϑ (8:6 που ΓῺ ΠΘΑΥΘῺΒ ἀπ 85 ΤΆΘΟΥ δηὰ 
Ηογπιοη, Ὀοΐηρς νγχὸ}} Κπόονῃα τπουπίαϊ πα οη ΘδΟἢ 
δἰ46 οὗὁἨὨ Φοτάδη, δγθ δι ρὶογοὰ ἰο χοργοϑοηὺ ἰἢ9 
ἰδπὰ οὗ Οδπϑϑη (ΘΠ 6118} ΟΥ̓ {Ὧ9 Θδτί ἢ {610}, 
ὀδρθοΐα!γ ἴῃ Ἰογία! ῥῬϑββαροβ ([8. Ἰνγ. 12; Ρβ. 
ΧΟΥΪ. 8) δῃηὰ ψμθη πϑδίϊουδὶ Ὀ]οθβίησ8 8.6 τθ- 
οουηίοα (Ῥ5, ᾿χχὶϊ. 8), ἐλ δοιμὰ ταϊχῃΐ βθοῖὶ ἰὸ 
ἀδηοίθ {86 βου βοτ ἤθάΎθη, 8π4, 85 ἴῃ (86 076- 
ξοΐηςξ γϑῦβθ, ὑπ6 ϑδυί ἰο 0 ρἰδοοᾶ ἴῃ ορροβὶιϊοπ 
ἴο οασθὴ (ΗΠ πυρί] α). Βαΐ ἐμ6 ἰδγπι: σίσλέ λαπά, 
ὑπο ἰο ἀοδί ρηδίο ἐΐθ βουΐῃ, 8 ἱῃ ἔδυον οὗ (89 
Ὅ5Δ] ΓΟογΘ 66 ἰ0 ἢ ΤΌΣ αἀυδΥίογΒ οὗἁὨ [86 ΘΑ (ἢ. 
--ἰἴὰ τον. 16, ΠΗ 18. ποὺ βρϑοΐδ!ν ἰλ9 Ὀ]ον,- 
πᾳ οὔ μὸ ἐγσαπιροίθ, το γογθ βουηπαρά ἴῃ (ἢ 6 
ἩΟΓΒΕΪΡ οὐὗὁ αοἀ ([βδδκὶ, Βυάΐηρον, Βοβοῃπ]- 
ἰογ, θ6 Ἤοιίο, ΗἰιΣῖς). Νον 18 10 ἰο Ὀθ ἐδίκθη ἃ8 
δἰπάἀϊης ἰο ἐπ σίνίηρς οὗὨ {86 1. δὲ β᾽':ωδὶ (Ε16- 
τα 1 08}, ΟΡ ἰο (μ6 ὈΔΙ(16 οΥΥ οὗὨ αοἀ 88 {μ6 [οχά 
οἵἨ μοβὶ9 (Κἰ πιο, ὕοπθπα, Μαπίηρ 6) ΟΥ ἴὸ 
δλουΐβ πὰ οποΣ οὗ ἐμὸ Κη (θη ΕΖγα), Ὀαὲ ἰο 
(16 χαὐοϊοῖη ΖΘΏΘΓΔΙΙΥ δὖὺὸ ΒΑοΓΘα βθϑβοῦβ. ἴῃ 

γον. 19, 5 ὶθ ποῦ ΞξξΞ αὁ 70, διὰ ὑβογοίοσο 8 ποί ἃ 

εἰσ οὔ 9 ποπιϊηδίἷϊγο (ὅγτ., ᾿αΐίμον, Εἰνγδ]ὰ, 
ΗϊιΣὶ), Ὀαυΐ, 28 {μ6 δοπίοχὶ ἀοιοτγΐηο8, 0 ἀθ6- 
Ὠρΐα5 ροδδεβδίου ΟΥ̓ΔΟΏΤΟΛ. Τὶ ἴθ ἰῃ6 γοϊδίϊου οὗ 
(ἃς Κίηγ, ὙΠῸ 18 681104 οἱ» δλιίεἰά [Εἰ. . οὖν ἀ6- 
ἴδῃ 691] 848 ἷἱπ 58. χὶνὶὶ. 10, ἰο Φοιμονδα, ὑμπαὺ ἷ8 
ἰοσο ἀν ῖς ΡΟ. 

γεγ9. 20--30. Ἐΐό6ΙΡ. [018 ΠῚ ΘΟΘΒΘΑΤΎ, ᾿πδίοϑα οὗὨ 
ἫΡ το γτοδαὰ “): ογοη (θηθπιδ, ΟἸδδυδβθη, 

Ηαρίο] 4), οὐ ἹΚ: "ππαϊεείψ (Ἠυρίο] 4). 70 δυὺ- 
δεῖ 15 ποὺ ὑμ6 οἰιοΐοο οὗ θαυ 88 κίηρ, θαὺ 86 
δδοϊκίδηοο Τοηἀογοά δἷπιὶ ὈΥ ἀαοἀ δραϊπϑὶ ἐδμ9 
ῬΒ  Ἰδιϊηθα. [ὁ 8 πο ἰπι861, ΒΟΟΣ, ψ}0 ἐδ 
ςαἰ]οὰ ἐπ λεγο [Ε. Υ. οὔθ ἐμδὺ 8 τιϊρηίγ} 86 ἴῃ 
2 ὅδ. χυϊ!. 10, διὰ ποὶ Θο] αι, 85 ἰῃ 1 881). 
ΧΥΪ;. 861, ἱπ τ σι 6886 τὸ Νουϊὰ αγο (0 ΓΟΠΔ6Γ: 
1 δνο τλὶβϑὰ Ἂρ 86]ρΡ δραϊπϑὶ 86 τυϊχιεὶν (Ηἰϊ- 
εἰσ). ον 6 Ὀοδὺ δαί βου 168 γοδὰ ἴῃ ἰδ ἴοτο- 
ξοίης 510} Τ᾿ ὙΠ. Ταΐβ ἀοο8 ποὺ Τϑίο ἰο (9 

Ρθορῖο οἵ αοἂ ἴῃ σοποταὶ Ὀαΐ ἰο βαθεῖ δηὰ Νὰ- 
ἰδ, ἴον Θοἀ᾽ 5 ἀεδοϊαγδιοη τηδάθ ἰο ἔμ οῖι ζὉ]ἸοσΒ. 
{186 δἰπρυῖΐαν 18 ῥγοΐεσγὰ (π9 ἱπίουρυοίδιϊ οη 
πὰ ϊο ππάἀοτείδη 8 Ὠανυϊὰ ἰοὸ Ὧθ πιοδηΐ ὉΥ ““1Π6 
δαϊπὶ ᾿ (Ηρ 614), ἴ8Β 1110 ἰπ δοσογάδῃσθ τὴ 
(86 Ἰαπισιαρσο οι ρὶογοα. [ΑἸοχδπάθν ὑπ πκ8 ἐμαὶ 
1 τὴ0 βίπσυϊαν Ὁ9 ῥγοίδγγοά οἰΐπο ῦ ΝΑΙ δὴ ΟΤ 
δανϊὰ τϑὺ Ὅθ πιοϑηΐ. [786 ρ] ΓΔ] ἰ8 9 Ὀ6 ἱδΚθῃ 

ἷπ [89 τηοϑὲ πδίιγαϊ δύ. 85 γοΐουτίης ἰο βδιυλαοὶ 
δϑηἀ Ναίθδη, (ἢ 6 βηριαϊαν οὐρα, ἐδίηΚ, ἰο τὸ- 
Ιαΐθ ἰο ἐ88 Ἰαἰίθν, ϑβρϑοὶ δ} Υ 88 1:96 γ᾽ βίοπ "ᾶ3 
τη849 αἰγεοίἷψ ἰο Ναίμδῃ. Ιῃ υϑν. 28, ἐπ᾽)" σϑη- 
ἀοτοϑα ἰῃ ΟΡ ψϑυβίοπ, “" 8881} ηοὐ ὁχδσὶ ἀροὴ Εἰτα᾽" 
ἰδ ῬΤΟΛΔΌΪΥ ἰο Ὀ6 ἰδίκθα ἔγομι ἐπ) ἰο ἀθοοῖνθ, 
οΓΘ οπίγαρ, ἐπδηαγε. ῬΟΥΟΩΘ ΨΓΟΏΡΙΥ αἰἰσὶ- 
Ὀαΐοα (μ6 αἰ δεροηὺ τοδηΐηρβ ἰο αἰ ογοπὶ βρθοὶθβ 
οὗ (8 Βδῖη6 γϑ.Ὁ.---οἷἰτ. Ε. Μ.]. Τὴ Βσδῖ- οσα 
ἴθ ποὺ {86 οὐἱγ (ΗΠ ηρβί.), Ὀὰὺ 86 ἴδυοσγὶίθ βοῃ, 
ΓΑΪβοὰ δῦουθ 88 οἴβοσβ ἰο (ῃ6 Βἰρῃοδϑί ρ͵δοθ, 
ἰχδηβέοσγθα ἔγομι ἔμ [βγϑ6]}18} Ῥθορὶθ (Ὀθαϊ. 
χχυΐ. 19; ΧΧΥΪ. 1), ὑπὸ ἤγϑι-Ὀοσ ὅοη οὗἩ Θοὰ 
(ἔχ. ἵν. 23, οοιρ. 26. χχχὶ. 9), ἰο αν, (89 
Ἰαιθβέ- θοσὰ 800 οὗ 2968860, πὰ πανϊηρ τϑίθγθποο 
ἴο ΒΒ βοϑὰ 70. ϑυθσῃοσο. Τὴ οχργοβϑίοῃ, σἀνδϑ 
οὗ ἀεαυεπ (γον. 80) τι δἰ οὶ 18 ἰδ κοὴ ἔγοπι Πουί. χὶ. 
21, 888 ἃ δ᾽ τα Δ ν δ᾽ σηίβοαπσθ. [ἰ 18 τοροδίθα, 85 
ἃ συγγοηΐ βαυίης πῃ ὅ͵γδο0}} χὶν. 18, Βασασὰ ἱ. 11]. 

Υετβ. 81-ὃ8. Τὴ9  ογὰβ, Θ0Θ ΒαυΘῚ βύσοσῃ, 
ἡοι 86) βοῦν 8:6 ἈΠ8]ΓΟΓΆΌ]6 νδ] ἐν οὗἩ ἐμ οι] 
ΟΥ̓ 8}1 [16 (ϑερί. δὰ τχοβϑί). Τὸ δχρ]αίη ἰΐ 89. 
ΤαΘδαΐηρ 016 88 ΦΡΡοΒοα ἰο δευεγαὶ (Ηδηρδί., 
8)4].}, ἰθ ποὺ ορροββά ἰο ἐμ δοῃίβηϊβ οὗ [88 οδίῃ, 
Ὀαΐ ἴο ὑμ6 οΘοηϊοχί. [ἀσοογάϊηρ [0 (18 νἱθονν [89 
ΓΟ ἀοσίηρς που] 6: “Οη6 (Βίηρ ΒαΥ͂Θ 1 ΒΎΟΓΏ, 
εἰο.,᾽" ὑμαὺ 18, ἢ τορατὰ ἰο ὑπ οἰου πὶ Υ οὐ Ηἰ8 
{γΌΠ6.---ἰ΄ Ε.. Μ.1. Λοσβ. 81 δ΄, ῥσουθ [86 ῥυϊ τι Υ 
οἴ 2 ββδῃι. υἱῖ. 14 88 δοπηραγϑά ψ τ 1 ΟἸσοη. χυὶϊ. 
18.---ΟΟοἀ μα8 βυγοτῃ ὉΥ͂ Ηἰ5 Βο]πο88 (ΑἸη08 ἷν. 2) 
8.8, ἴῃ ΟἾΘΓ ρϑββᾶς 68 ὈΥ͂ Ηἶδβ 8βοὰ] (Απ|ο8 νἱ. 8; 561. 
Ἰ1. 14, [1ὰ Εἰ, Ψ. τοπάστοα “Ὁ Ηἰπι5611.""--. Ρ. 
Μ.]}7), ὉΥ Ηἱ8 τἱχδὶ πο Ἰχὶϊ. 8.) ΟΣ ὮΥ Ηἰ5 
Ὠ81ὴ6 (76Γ. χ]ὶν. 26) οὐ ὉΥ Ηΐπ861) α6ῃ. χχὶϊ, 10; 
ον, χῖν. 28). ΒΥ γοξοσγίηρς ἰο 1 ὅδιὰ υἱϊ. 16, ἱΐ 
ΒΘΘΙ8 ὨδίαΓΑ] 0 ΓΘΏΘΔΘΡ γῸΓ. 88 ὁ: δπὰ 85 (6 τὶ]}- 
Π688 ἴῃ ἈοδΥθ (86 ΤΑΙ ΏὈΟ7) 8881} 10 (αν 8 
{Πγ0Π86) ὁπᾶστθ ἴὸΣ ϑυϑῦ, {({λιμὸν, Θοἷον, δπά 
οὐ 6 γ8). ΒαΐτἈ86 ρΡαγίίοο οὗ σοτηρδτγίβοῃ 18 δβϑηΐ, 
9 οδηποί χοραγὰ [86 ὙΪΓΠ688 ἰπ μοᾶΥθῃ, ΨΈΏΟΒΘ - 
σομίληυδη6θ 18 (Π8 ΘΙ αΒἰΣϑα, 88 ἐ}}6 πι 00}, 611- 
Ρἰογϑά ἰο βοὺ ἴοσί (86 ρογροίπδίϊοη οὗὨἩ αν 8 
Υ8ΟΘ ἰῃ (86 ΒΆΙΩ6 ὙΥΔΥ͂ 88 {6 ΣΑΙ ΌΟΥ τ᾽ 88 8 ἰ681ἰ- 
ΤΔΟΏΥ͂ ἰ0 (μ6 οσοῃίϊπ 8696 οὗἉ {86 Θατί (ΑΌθη ΕΖτα, 
Κιμιολὶ δηὰ οἰδιογβ, Ηθηρϑὶ). ΤΏΘΓΘ ἰ8 Π0 ὁΧ- 
διαρὶθ οὗ 8β.0}} ἃ ΘΟπσθρίϊοι ΟΓ αϑᾶρ6. ὁ ΠΙΛΥ͂ 
ἱπιογρτοί δοοουάϊηρ ἰο ὅ6γσ, χχχὶ. 8δ; χχχὶῖὶ. 20 Ε᾽., 
ΒΟΓΟ αοα 18 βαϊὰ ἰο Βανε ἄχοὰ 6 Ἰαν8 οὗἉ {}}9 
Βι.η, ὑμ6 τηοοὰ, δηἀ (6 βίδυβ, 885 4180 (μ6 ἴὰτν8 οὗ 
189 ϑᾶυθηβ δηὰ θαυ, 88 ρ]δάμοβ οὗ {86 [018]- 
τπιθηύ οὗ ΗΪΒ8 οογοπδηὺ ψὶ βγδ0] δῃὰ Ηἰβ βο- 
γδηὺ δανϊα, τι} αἰτοοὺ γοίργοησα ἰο (86 ἀυταί ἢ 
οὗἨ 818 ἱβτγομθ (18δδκὶ, Οδϊνῖη, Βυάίΐίηρον, Ηπρ- 
1014). ΟΥ̓ νγ9 ΠΙΔΥ ἔοϊ]ον Φοῦ χυὶ. 19, ν θτο αοά 
Η!πΙ86]Γ 18 ἀρδὶρηαίθα (ῃ6 ὙΠ Π 688 ἴῃ ἤθανθῃ δηὰ 
89 Θ'ΓΟΙΥ ἴῃ 118 οἰ κα 8 (ΘΥπιπϑομ8, Οοσοοίαϑ8, 
Μδατον, Ηϊιξῖς, ἢ 6] 1 0280}}}. Τ|16 Ἰδοῦ ᾿πίουρτθ- 
ἰδιΐοη 18 ἔδυοσοὰ ὈΥ {80 σοῃϑβί ἀδγδίϊοη ὑπαὶ αοα, 
88 ἰ:6 ΟὨΪΥ ἰτὰθ Οηθ, ἰ8δ ποὺ ΟὨΪΥ ἐμ Ὀεβὲ 
ΒυΓοὶΥ ὅὉΓ 186 ψοτὰβ οὐ Ηϊθ βογυδηΐβ, Ὀὰὺ 4180 
ἴον 4}} ἐπὶ Ηο Ηἱ 86] μὰ58 ογάδϊ θα δῃὰ ῥσοι)- 
ἰϑοὰ, δῃὰ ἐμαὶ ἢβ Ηἰπιβοὶ ῦ (ο80186.6 8 ἰο ἐπ 6 ῖ} γδ- 
Ια γ (θουϊ. τῇ. 9; 18. ἰχν. 16; Ζ6σ. χ]ϊ[. δ). 
Ἡγιιποδϑίησ ἸΘΤΘ, ὑπο ΡΟΥΘ, Π88 Ὡοΐ ΠΙΘΓΘΙΥ (ἢ 9 
Β6η86 οὗ ἃ ΒΟ]6 πη ῬΓΟΠλΪδΒα (ΗΠ ἰσὶ κ) 48 ἴῃ ΜΊοϑα ἱ. 
2: 15.Ἰν. 4. [ΤῊ σι γοπάθνίηρ δοοογαϊη ΡῈ ἰδ: 
“Απᾶ ἐδ Ἦ 16.688 ῃ ΒΘΘΥΘΩ 18 ἰσιθ.᾽᾽ ᾿-, Ε. Μ.]. 

κἰἠὼ [ἢ 6 1186 οὗ Ὁ ἢ ΒΒ ΓΤ (1008. ὈΟΓΟΘΡΟΒΟΊΒΕ τὸ ται ἢ 
Ασαῦϊο, δμὰ ἐμδῖ οὗ ΟΌΣ ποζγὰ ὃν, δοὺ να, Ηδὺ, ὃς. ὃ ϑ40ο. 
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ον. 389-44. ΤΟΙ πεαδὶ οδῖί ΟΗ͂, εἴ. ΤΒ6 
δϑβιμηρίΐου ἰμδὲ ἰπ680 ΟΡ 5 δΓΘ μα ἴῃ {89 τηου ἢ 
οὗ (80 ΘΗΘΠΥ͂ (ΑΌΘη Ε2Γ8) ῬγΟΟΘΘΘ5 ἔγοπι (ἢ 9 
ὉΠ 1 ΖΉ 688, Τοῖς ὈΥ͂ ΤΙΔΗΥ͂, ἰ0 ὈεΙονο τπαὶ αοἀ 
οουϊὰ αν ὈθΘὴ ΤΟΡΓΟΘΟΙ θα ὈΥ (88 ῬΒ8]πιϊδβί ΤῸ ν 
ὈτοδΟ οὗ ΗΪΒ οδἱἢ δῃὰ οογθηδηΐ. Βυὶ 1 5 }ι.8ὺ 
ἐμο ἱμουρὶ)ι οὗ [89 σοῃϊγδαϊοιΐοι Ὀθίψ θη {89 8ο- 
4] οοπαϊἰίοη οὗὁὨ τη ρ8 δηὰ (Π9 σ᾽οτὶουθ ἀδβίϊ ηΥ 
Ῥτοιϊβοα ἰδο ἰίηρ ὉΥ αοἄ, δῃα (μ6 δΟ. ΒΟ ΟΥΒΏ6Ε5 
οὗἨ (9 Το Δ 1117 οὗὨἨ 0πΠ6 Ῥτομιἶβθ, ἡ ἶσ ἢ τη Δ }(68 
[86 ἰοπιρίοα ροθὶ 86η51}]9 οὗ 119 ἐπι ροΒϑ: ὉΠ Υ οὗ 
{80 γνυΐῃ οὗἨὨ [186 Κἰηράοῃ. Απᾶ ἰΐ ἰ8 (18 ὙΓΒΙΘῈ 
68.868 (80 ἐγ πὶ (10} ἔγοτα δοτηρ]ϊηΐ δηὰ ἀδβροη- 
ἀΘΏΟΥ ἴο ΒΟΡΘ δη ἃ ῬγΆΥΟΣ, Μ᾽ 8116 ΒΘ ἸΟΟΚΒ ἕου ατὰ 
ἰο ὑἐμ6 ϑυτθ ζ] δ) ταοηὶ οὗ {89 Ὀϊ νη σοι 86]8 δη ἃ 
Ῥτοτα 868, ἢ: ο πὸ νου  αἶγ Ῥότγοσ οου ἃ ρΡγουθηί. 
ΤῺ9 ΟΧΡΓΘΒΒΙΟΩΒ τἰ86α ἰῃ γοτβ. 41 δηὰ 42 ποτϑ 
ουἱ θην πε θ τὶ ἢ Ῥα. Ιχχχ. 18 ἰῃ τἱονγ. οὶ 
ἦι ἀοθ8 ποὶ 790]1οὉ Ὁ ἔγοπι (8, οἰ μ γ᾽ (δὲ [9 Ἰκῖη 
ἦθ σοτηραγϑὰ ἰο ἃ νἱπογαγὰ δηὰ ἤογυίτθββ (ΗΠ οηζβϑί.). 
ὉΓ (μδὺ 16 ῬΘΟΡΙ6 δῖθ ἰο Ὀ06 υπάογβίοοα 88 (ἢ 9 
δηοϊηϊοά απὰ [Π6 Βογυδηΐ, Ὀυὺ ΟὨἸΥ ἰμαὲ 80 Κὶπρ 
δηά (6 παίΐου δγ δοηῃβίἀογθὰ 88 οὔθ, ἴη βυ 6 γ- 
ἵηρ ἴτοιι ἴμ6 ἀοϑοϊδιϊουβ οὗ γγὰγσ. ΤῈ ἴοσὰ 1) 

ΔΌΡΙΙοὰ ἰο ἰδ οσόῦῃ, β ση υἵης φοηδεογαίίοῃ, 18 
1864 ἱπ οοπίταϑὶ ἰὸ {π6 ἀἰβῃοόμοῦ ἱπῆϊοι Θὰ προιὶ 
{(πῸ Κὶη.--]π νον. 44, γὸ ἃτϑ ποῖ ἴ9 ὕπο ν : [ἢ 6 
ΤΟΟΚ οὗ πἷβ βιυογὰ (ΗΠ ηρβι.), οὐ : Ο σοοκὶ (0]8- 
Βδι8θη). Εοτγ, δοοογάϊορ ἴο (86 ἰηάγοα ΑνδΌϊο, 
Υ ἴθ ἴο Ὀ6 υπάοτβίοοα ἃ8 ἀδποίϊηρ [86 δἀρθ οΥ 
Ὁ]Δ46 οὗ ἰμ6 βιυγοτὰ (ΕἸ ίβομϑν ἴα 1)6}1{286}}}, 88 
δισοδγ (86 ΒΑΌὶπΒ πδὰ οοπ͵οοίαγχοα ἴγοια {86 
σοῃίοχί. 

γον. 48. ἘΘΙΣΘΙΩΌΘΣ, εἰσ. ΤῊ Βοηίθῃοθ 60η- 
Ββ᾽βίβ οὗ δῦγωυρι Ὀυὺ δἰ ιν δἰ η  δοαηῦ χρυ οββί 8, 
Βο ἰμαὺ ἰξ 18 ποῦ ὩΘΟΟΒΒΆΓΥ, ὈΥ 8] σὺ Δ᾽ οὐδ 008 
ἴα 9 ἰοχί, ψθοτο {Πῃ9 πιδῃυβοτὶρία ΑἸΒῸΡ 80 
το, ἰο οχίτϑοι (ἢ 9 γοηἀθτείηρ : 1 ΔΥ͂Θ Γοηθγλ- 
Ὀογοά, οσ : γοιθιῦον, Ο Γοργὰ ! ΟΥ̓, ζο]οτίης ῥ8. 

᾿ χχχὶ. ὅ,1ο οβηρθ ἘΧλΝ ἰηΐο ὑγΠ|. Τὴθ ἰγϑηβ]- 
4 Τ τ 

(ἴοι : πιοίε (ΒΟι((6867) μΒ85 οἰ πιο] οί 8] Βα ρροτί: 
{80 88] ΟἿ τις ἐέγπιὶ οὗ {ϊε, ἰΒ ἀϊϑραϊοὰ [Ὁ τ. 
ΔΙ011] (Βογθίοσθ σοηάογβ. “" Βοπιθ 06Γ---Ἰ--αὐν δὶ 
4 τιοίο! ᾿ ὈΕΠΙΤΖΒΟΗ  “ ΒοΙΘΙῦΡ:; Ι---ον 
αὐΐοκὶγ Ῥαββίηρ ! ̓̓  ΔΠ4 80 τηοϑί ὀχροϑίίοσβ βυὺ- 
ἴδῃ 1 4}Ἅ}8[. ΟἿἱ υϑυϑίοη ΘΟ ΥΘΥΒ ὑδ0 τ ρα 468, 
αὶ ἰπ δὴ ογσάον οὗ (ἴ9ὸ σογὰβ, τ ΐσἢ, πο ἢ 
{86 τλοβί ᾿η(6]} 1 10]6, 4065 ποὶ (ΟἸ]ΟὟ 18.}6 ΟΥ̓Χ 1Π 8] 
αὶ Ὁ }}γ.---ὦ. Ε. Μ.1. Αοοοταϊπρς ἰο π9 ρΡ18- 
Βαηΐ ρΡυποίυδίίου ἰὺ 18 ἱποογγϑοῖ ἰ0ὸ ὕπο ἰΠ 9 
ΤΟ] ονΐης 8010}: πῃοτοΐοτο βδουϊ θα ἴῃ οὰ ΒαγῸ 
τηδθ 4]} πη θη ἴῃ νδὶπ ἴ (Πϑηρϑί. δπὰ πηοϑὶ οὗ (ἢ 9 
δηοίεπί8). Εον ΓΘ οαπποὶ 6 δοπβίγιοἃ ψ]18 

Ὡγ τε τη9}), Ὀαυΐ ἰ5. οἱοδοῖγ οοῃηθοίθα τὶ (ἢ {89 ζ0]- 
τ 

Ἰονίης ψορά Ὁ Βαρμοβὰ, (Κἰ πη 6 ἢ} δηα τηοβὺ οὗ 
1ΠῃΠ60 τοσθηῦ Θχροϑίιοσϑ). [1Π|0ὺ ἔΌΥΟΡ ΒΘΠ80 88 
κἰτθη ἰὴ ΟΌΓΡ γογβίοῃ ββουϊὰ Ὀ6 τοϊδίπθα. Τ}}Ὸ 
θα θ ο8 ἢ δὰ (86 ΜΆΚΚΘΡΕ ἀο ποὺ δῇϊεοϊ [89 Β6η86 

οΥ̓ ἐμ͵8 Ῥαδβαρθ. 112 Ὁ» ἴῃ (89 56ῃ86 οἵ τοῖν 5 
σοι. ΗδΘη ΒΘ ΌΘΥΩ Βα. 5 ἰμδὶ 5179 τὸ ἰο υἢ- 
ἀογδίδηα αἴϊον 1)686 πογὰβ ὑΠ6 [0] οί, “6 4.8 
νοῦὰ 6 (6 ο880, ᾿ἢ ἐΐ689 βῃουϊά ῬοΥΙΒὮ ἴον 
νον." Τῆθ ΒΥροιίῃοίϊοαϊ βδοῆ8ὲ (βῃου 9. Του 
Βανθ πιΔ46) οιρὶιιξ ἰο 6 ρτεβοτγυοα.---ὦ, Ει Μ.]. 

ΤΏ ἴοτοο οὐ {{|9 Ὑθγ80 ἷ5 : 1 δα }} Ὀ6 68 8 Ὁ} 80:0 ῸὉΓ ΘΥΟΓ 8.5 
ἴΠ9 πιοοη. δηὰ (ας δεγεῖν ας) [Βοτὸ 168 ἴα" Ὁ] τ] [689 τη Πθ8- 
γοῦ.--ὐ. Ε.Μ.} 

ΤῊ ΤΗΙΒῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙΜΒ. 

ΒΘΟΣ ἐπ ΤΥ Ὀοδοῦι {8 δ1), σδῆποῖ Β6Γ8 
85 ἰῃ δαί. χὶ. 12; 18. χ]. 11, τοῖον ἰὸ ἐδ ἐϑηάον, 
ΟἸΟΥΙϑμΐπρ θᾶ τ9 ΟΥ̓ ]ΟΥ6, δἷποθ (Π9 Ῥδββαρζθ (068 
ποὶ 8]1ὰ6 ἰο (πο δυϊξοτίηρϑ οὗ (ἢ 9 Μεβϑίδῃ 70. 4]} 
ῬΘΟΡ]68 (ΠΙΔῺΥ οὗ (9 οΪὰ Θχροβίίοσβ,) Ὀυὺ ἐο [ιο8- 
{110 πδίΐοῃϑ. Ὑοῦ ἰὺ 18 ποὺ ἔϊε86 ()6 Ἧ οἰ. 6) νο 

ΔΘ βδϊὰ ἰῸὸ Ὀ0 ὈΟΓΏΘ, ἴον Ὁ Ὁ3-Ὁ σδηδοί 
Ἰη68η: (Π6 ἩΠῸΪΘ Οὗ ΠΙΔΩΥ παίΐοηδ, δηὰ ἰΐ 18 Ομ] ῦ 
{8:8 ΓΘΡΤΌΔΟΒ δηὰ στίοῦ σδυδεά ὈΥ 1Π6πὶ (9 6Γ. χγτ. 
16) δμὰ ρουγχοὰ ἱπίο ἰμ9 Ῥοβοὰ (8. ἰχχίχ. 12) 
γγΒΊ 6 ἢ ὍΔ 9 Βαϊὰ ἰο ὈῸ σαντο ἴῃ 1. 786 6οη- 
ἰοχὶ 8180 δ᾽] υὰθβ ἀϊδιϊποιν ἰο (8. Τμθ οπἱγ 
ἀουδίζα] αποϑίλοι 19, Βονν ἐπθ ἔγθο οτάβ }υβί 
οἰϊοὰ, πὶ ἢ 4180 ογοαΐθ πὸ ἱτυργοδδίου (πδὲ (86 
ἰοχύ "88 Ὅθθῃ τηυ{]]|αϊθα, ἃτὸ ἰοὸ Ὧθ ἰγδπϑδίοα. 
ΤΌΟΥ σα Βατάϊγ Ὀθ οοηδίἀογοα 85 (86 χϑῃϊῖν6 
(ἔ να!) δίιον ΠΞ ὙΠ, ζο]ονίης 88 {Π9 7 ἀο δἱ 
Βυοἂ ἃ ἀἰϑίδποϑ ἔγοπι (ἢ Ἰδϊίουύ. Ατὸ ψ (8 ἰὸ 
ἰπβογὶ λεγραλ, 88 ἰδουχὰ ὧν μυὰ ἴδ) 16 πη οαἱϊ, ὃ6- 

ἔσγοθη (86 τογάβ 2 δυὰ Ὀ 5, νυ ῆϊοῖ σα ηοί Ὁ6 
ἰο]ργαιθα πῃ ὑμεῖρ Ῥσγοβθηῦ ροβίιοη (ἢ ρ[οϊ 
ΟορΡ. 86 δογχϑοὶ δυσδηχοίηθηὶ ἴῃ Εσοκ. χχσὶ. 

ὁ. ΟΥ δγζθ το ἰο δίτίκο ουὐ 2 88 ΒΌΡοτιυουϑ 
(ϑερίυβδρ.) οὐ τοβαγὰ ἰδ 88 ἃ σηυϊ]ϑιΐοι [ῸΓ 

Γ973 ξΞξσοηϊθιῃρί, οὶ] οσσίης ἰδ6 ΥΘΥῪ δ᾽} 11 Σ 

ῬΆβϑϑαρο ἔχοι. χχχυΐ. 1ὅ (Βοιίομβου) ΟΥ̓ ͵8 ἰΐ 

τη ἰδία ΚΘ οπἰδυροπθηΐ οὗ ν ΞΞΞ ὉΥ ΠΙΒΗΥ͂ Πδ(10}94 
(Πἰ25) ΤῊ ροδιιἰοη οὗὨἨ Ὁ 3 Ὀοΐοτο (86 ρῥτγῖὶιι- 

οἷραὶ ψογὰ πιλὺ ὃ6 Θχρ]αϊ θὰ ἴῃ ἔνγο γαγ8. [113 
οἰ ΒοΡ ἀυθ ἴο (Π!6 σοποὸρίϊοη οὗ {6 βαά͵δθοίϊνο ἡ 
δὴ ἰμηάἀοβηΐϊίο παπιοιδὶ (ΠΡ8. χχσχὶϊ. 10. ἤσουν. χχσὶ. 
0; 1 Οἴγοη. χχυϊ!. δ: Ναδαπὶ ἰχ. 38). Οὐ ἰι 
ἰ8 ἰο Ὁ0 Γοραγα θα 85 ἃ βυ Ὀ5ϑίδἴγ86 ἀπ οχρ]αϊηοὴ, 
δοσογάϊηρ ἴο ὅ6Γ. χυὶ. 1ύ, 88 πιαπν, {Βα 18, ρθορ]ο. Ἐ 

ΒΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂ς 

1. ὙὙμδίονυου ἴῃ ἐμ φφονϊα 8 ἰο οηυγο, τοτὲ ποῖ 
ΟὨΪΥ Ὀ6 Ὀυΐϊ  ἀροῦ 8 ᾿τππιου Ὁ] 6 ἡουπ αἴ ὁπ, Ὀι 
τηϑὺ ΒΔΥ͂Θ 4Ἶ80 πη 186] ἃ ᾿ἰνίηρς ΡΥ ἰποΐρ]ο οὗ ῥτο- 
ΦΖΥΩ88 ; ἰο (89 ΟὯ90 88 ἯὙ76}} 85 (0 (6 ΟἸΘΥ, ΒυροΓ- 
ὨδίυΓΔΙ βίγθησί δηὰ Ὀἰνμθ δοπίγοϊ δγα πο6θϑ- 
Βδῦγ. Τη16 ἰ8 ἔγὰθ ἰῇ ἃ δρθοὶδ] δϑηβε οὗ 4]} 
(δὲ ΘοποθΡ8 {6 ΘΒβία ὉΠ 18 πηθῆϊ, Ῥτοβογτυδίίοη, 
δηά οχίοηβίου οὗ {86 ίηράοπι οἵ Θοὰ οἱ φαγίἢ. 
ΤῊὴΘ Ῥόγβοῦ, σοίζη, οἴβργίηρς, δηὰ δἰβίουυ οἵ 
αν ἃγὸ ἰγ068 οὗἉ ὑπΠαὺ Κη χάοπμ. [π (ἢ 686 Ἵυοῦυ- 
της γ88 ρδοοὰ ἀροῦ {π6 ἔοιιπάδιϊΐοι οὗ οὐ 9 
ῬΓΟΙ 868, ἯΒΟ80 ἱΠΥ]ΟἸ]ΔΌΪ γ 8 διίθδίοὰ Ὁ Ηἱκ 
ἀτιι ἢ δηαὰ ζἰὨ] 655, απὰ πῆοβο Ζ0] 6] τοπὶ ἰ5 
βϑοουγοὰ ὈΥ ἰδὸ υπϊηἰοτγυρίοα πογκίη 8 οἵ Η 9 
ΓΩΘΤΟΥ͂. ΤΟ ΟΒυΓΟὮ ΒΔΒΒΟΓΟ ἃ ΒΟ] οί οὗ ποτοῦ- 
οῃαΐηρ ῥγαΐβθ, δηὰ 8 ΟΥ̓ δέϊγσοα ὮΡ (9 απ 0 ἱἰ 
Ὀγ [89 ρφτγαίθία] οομΐοδϑίου οὗ νμᾶι Ηΐδ βοσυδη 
ΘΧΡρουὶ 866. 

2, 15ὰαῖ (9 ῬΓαἶδβο οὗ ἀοἀ τοϑοιηδβ ποὶ ΟΥ̓ ἴῃ 
ΗἰθΒ δυο ὑροὴ θαγίϊ, δυΐ αἷδοὸ διηοπρ ΠῚ 
ΒΔ 15 ἴῃ ποανθῆ. [ὁ μ88 88 118 σγουπὰ Ηϊ. 
Κίον, ὃἃ85 (παἱ ποπάγοιιβ Βοῖηρ, ἱπδο  6}Υ ὁχαϊοὰ 

4 [Τὸ δάϊοοϊτίνο 186 ὈΓΟΌΘΟΪΥ ὮθΓΟ ρῥ]οοδαὰ Ὀοδίοσο πὸ ηοῖὶ ἢ, 
ὙΠ ἢ ΓΑΓΡΟΙῪ ὮάΡΡΘη8, οπ δοοουπΐ οὗ ἴ1|ὸ Θηρία Ἰηἰἃὰ μοι 
{ϊ, 88 ἴῃ Ῥ5. χχχῇ. 10. δθο ἀτγοοπ Ησῦ. Οτ. ὁ 249. 1α. ες 
ΤΟΡτοΘΟὮ ἰ8 ποῖ ΤΏΘΓΕΙΥ [6 δίγοηρεεί Ἡ Πϊσὴ σδὴ ὃο ἰηΠ οὐδὲ 

ὦ): ἰξ ἰα δἷοοὸ αοομτημαίεα Δ οογιίπ ας ἴγοτι 80 ΣΏΔΩΥ δΟΌΓΟΟΘ 
τ 

(Ὁ ἽΝ Τὴο τοῃάογίης: τα ΓΥ " ΟΙΤΘΏ ἰο ἰδὸ ὲδοσ 

ποτὰ ἰμ Ἑ. Υ. ἰδ ἰποογεϑοῖ.- -. Ρ. Μ] 
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ΔΌΟΥΘ 411 οἰμ6 γ8 ἰπ ἐμαὶ χπδ᾽]οϑίυγ Ὑ Βοὰ 18 ἂνὺ7ὺ αι] 
Θγοὴ ἰ0 ἐμ ““ΠΟΪΥ ΟἸ68,᾽ διὰ γοί 18 χουβαϊθα 
ἴοτ ἰῃ9 σοῃδοϊδίϊοη οὗ ὈΘΙΐονοσΒ ἴῃ (ἢ 9 ΑἰΒΡ]ΔΥ8Β 
οἵ ΗἰΒ ἱποοτ ραυδ]ο τοϊσηύ, ἀπ νοαγὶοαὰ Βο]Ρ- 
Ὀγϊησίπς ζοοάηο88β, ἀπ υπϑνγοτνίης {810 {1}688 
ἰο Ηἶθ οουθηδῃΐ, Ὑ᾽ ἱοἢ 18 ΘΟ. Ηστηθα ΌΥ 8ὴ Οδί. 

8. ΒΙεθ864ἃ ασὸ ὑπ 6 Ρ600}]6 [ἴο ΚΗΟΥ͂ ἰδ αοα, 
ἰγυϑί ΗἾΒ Ῥσοιμῖδ08, δπαὰ νγδ]κ ἴῃ Ηἰβ ᾿ἰσαῦ} ΤΟΥ 
οδδποὶ Ρογὶ 8ἢ, οὐϑὴ ἐπ ου σὰ ἐγ 818 στ πὰ οὐον- 
πιο π) τ Θ᾽ ΙΔκ6 (19 τᾶνοδ οὗ (6808. 7ῆο ὁοη- 
τἱοἱΐου ἰἢιὶ αοἀ ͵8 δοῖο δὰ ν 1], ἴἰο μοῖρ ΗΒ 
οὐη, δά δι Η6 ν]}} ἀο ἱϊ, βανυθβ {μ6πὶ ἔγομι ἀ6- 
ΒΡΑΪΓ, οὐθῃ του ἢ 8}} τἱϑ᾽ Ὁ}6 βυρροτί ὑοἰίο ΓΒ δηὰ 
(19, Δηἀ, 8 [ἍΤ 88 ἸὩὭϑη οδ ἰυᾶρο, ταΐῃ 8. αἱ 
ιδη, δηὰ υἱΐοαν ἀοϑίγυοίξζοη οοτίδϊῃ. ὋΟο(᾽8 
ῬΓοτἶ568 ΔΥῸ ἰ0 Θ᾽ ΘΥ͂ΘΥΓΒ ἸΏΟΥῸ σοτίϑὶ ἢ 81}1, Βυὶί 
85 [ατ(ὦ ἴα ποοαρα ἴο ζ,ΤΆΒΡ [8680 ΡΓοΟΙ1865 ἴῃ (ἢ 6 
ΒΟΌΡ οὗ ἀἰϑίγοβϑθ, δηὰ με λξωϊπεδα, ἰο Πο]ὰ ἔαϑὶ ἴο 
ἰδο διά 5ι (6 (γ1}]8 οὗἉ 11ἴ8, 80 Ῥγτοοῦ οὗ Ἰουα 
ἰο Ηἰ8 βοῦυϊδθ δἴηοης [86 ἰὑθιηρίδιϊοηβ οὗἁὨ [6 
ποῦ], δά ἃ ΠΟΙ͂ Ἰἰΐβ, 8ΓΘ ὨΘΟΟΒΘΑΥῪ ἰ0 ΒΘΟΌΓΘ 
(86 δοπίϊηυαὶ 18] πηθΐϊ οὐὗὁἨ ὑβο8θθ ῥτγουνΐδβοδϑ ἴῃ 
Ρετβοηᾶὶ οχροσΐθποθ. ΕὉΡ 6 ψ|0 Μ1}} οπίγαϑι 
Μἰλ8 61 (ὁ (6 ῥγοϊθοϊϊοα νῖοι Θοὰ αοτὰβ ἰὸ 
ΗΪ9 οι οβϑῃ ἱθ μου δ η66, ταδὶ ρσονα μ᾿ 591 10 Ὀ6- 
Ἰοηρς ἴο 1, δηὰ τουϑὺ ποὺ Ζογζοῦ (δαὶ ἴ06 αοὰ 
σἤοὰ 6 ἰγιι5ῖ8 δὰ ΒΟΓΥ͂ΘΒ, ἰ6 ἰ6 ΗΟΙΪΥ Οπθ οἵ 
ἴφτϑοὶ, νγνῇοβο ἰβσοηο 885 τἰ δ οῦΒη 055 δ 08. 
τσ ον τα Τοιπάιίοη, (ῬΓΟΥ χΥϊ. 12; χχυ. δ), 
δια ΙΏΘΓΟΥ Δηἃ ὑγς ἢ ΤΥ 115 τη 8.68. 

4, ΤΠ βοσσίοο οὗ ἀοἀ ᾿ηγοῖνοδ βοπιούϊ 68 ὑγὶ 8] 
οἵ ον δ46}} 7 ἰο οὐγ τον 8, Βοιμοίϊπη68 ἰθιαρία- 
το ἰπ μ6 1116 οΥ̓͂ αὶ ἢ, Βοτχοί τ 65 ομαϑίθηΐϊπρ πὶ 
86 ὙΑ4Υ οὗὨ υἷι οοι8Π6855, Ὀὰί 10 88 ΔΙΝΥΒ ΚὉΓ 
15 οὐγοοὺ (110 βίο ριΒοπίης οὗἩὨ [μο86 ὈομαΒ ἡ 16 ἢ 
ἀδ]16 τΠ6 σπ!]!ἄάγοη οὗὨ Θοὰ, δηα ἰποὶν οἀποεδίΐοπ 
ἴα 186 Ομ τἰϑιίδῃ 116. ΕοΥ ἷπ (μ6 ΒΟΙΥ ἴονα οἵ 
6οά, τι Θου8η.688 8 80 απἰἰοα (0 ΠΘΤΟΥ ἱμππὶ 
Ἦε νἱϑι8 οὐυὸπ Ηΐβ δδι]άγοη πὶ οἰαϑιϊδοηχθηὶ 
ἴον μοὶ βὶῃ9 ; δῃὰ γοῖ 815 18 (ἢ9 σμαβίθηϊηρς οὗὨ 
ἃ Βαϊ που. ΝΥ ἀοα8 {86 υπίλί! ἢ] π658. οὗὁὨἨ πιρῃ 
ἰαιεγίογα τὶ ἢ} (86 Ἔχογοΐϑο οὗὨἨ [ἢ [810 7] 688 οὗἨ 
604, 49 ΗἾ8 οογνθῃηδηὺ οΥοσ βίδη 48, πὸ τοιοῦ ΒΟῪ 
οἰΐοη [ΠΟΥ Ὀτοδκ ἰΐ. 

ὅ. Θοἀ σδῃποὶ ὃ6 οἰἰδγροά πῖϊῃ (δ 9 ΚΓΟΒΡΟΙΒΙ ὶ- 
Ἰΐγ οὐ π6 ἰθτηρογΆΤΥ σοπιταβἰοίίοη Ὀοίνοθη {[16 
Ργθϑοοΐὶ σοηάϊτίοη δὰ (ἢ δοϑυγοα αίυτο οὗὨἩ {ἰμ6 
Οἰυγοῦ δηαὰ 118 ΒΕΥΘΓΆ] τηοηῦθτθ. Αοα 48] 6 γ8 
δοὶ Ηΐθ ΜΠ}1. Ηδ ἰδ κοβ ποῖ Ὁδοῖ Ηἶβ Ῥγοπιῖθαδ. 
Ἧς ποφίθοῖθ ποὺ Π6 οχογοΐβο οὔ ἨΪΐβ δᾶτθ δηά 
Ῥύνοσ, Ηο γί ΡΥΘΡΑΥ6Β8, ἴῃ {16 ὙΘΡΥῪ πιϊάδὶ 
οἴ τλ68 σεποτγαίίοη τὰ σὰ δ Μψ}}} ἀο] νον, ΗΒ ἴη- 
Βιτ 618 [0Γ 7.6 ΔΟσΟΙ δ οπὶ οὗ Ηἶ8 Ρ0Γ- 
Ῥοδο8, Ηο Ηϊ 280] ομοοβϑοβ 86 δῖ 3Ὁ]0 Ρ6Γ- 
ΒΟΏΒ.; 6818 [ἢὴ09 θη οὗ Ηἰβ οδμοῖΐσο: ἔσἾ5} 68 
ἴδ6πὶ τὶ 1.6 ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ ῬΟΥΤΘΓΒ 8ηὰ οἰ 8; 60}- 
δεογαίο8 (Π6πὶ (ο ΗΐΒ ϑοσνΐσα: Ὀΐθβδοβ ἰἤθι [ῸΓ 
Η!ϊς ποτὶς; δδονγὰβ ἰβϑῖι μοῖρ ἕο ἰοἱ] δπὰ οου- 
Βϊει ; ταῖβοβ [6 πὶ οα Εἰ σἢ ἔγου ἐμ ῖν ρτοβίγαι  οη, 
Δπὰ ΒΔ 168 (Π 6} ἔγοῃ ἀοϑίσαοιζοη δὲ 6 Ἀ8δη48 οἵ 
ὑποῖῦ δηθαγ6Β, ΟΥ, ἰζ ΠΟΥ͂ ΡῬΘΥΒΟΏΔΙΠΥ βυσοαυπιῦ. 
Οδ0868 (6 181} ἴοὸ ἰθῃὰ ἴ0 (μ0 ργεβογυδιΐοῃ οὗ 
ἴμ6 ΟΒυτοῖ. 

6. Αφοοταϊηρίγ, αοα᾽ 8 ΚΑῚ 1688 ἰο Η δ σονθ- 
Ὡδλΐ ποὶ ΟὨ]Υ͂ ΘΒΒΌΓΘΒ ἴοτ 8]Ϊ {1π|0 ΗἸ8 σονϑηθηί- 
ῬεΟρΙῈ οὗὁἨ 186 ἰην οὶ ΠΥ οὗἨ Ηἶ8 ργοιἶ868 οὗ 
ἸΩΘΓΟΥ͂ '( Αἴοτ δ ἴο {Πότ 480 δὲ 8}1] {ἰτπ98 8 6Χ- 
Ρεγίθησα οὗ (μοῖν ἰσγαϊθ. ΕῸΓΡ ΟΥ̓ 688 οΥ̓͂ [ῃ9 
φουιγδαϊοιϊοη }ι18ὲ τι οπ ϊοπ δα, 1ὺ πα ]κ 68 {Π 6 1 86ῃ- 
51 Ὁ]9 οὗ 116 δ᾽ ΤΙ ΠΖΘΏΟΥ οὗὨ [16 σοπάϊιἑοηϑ οὗἉ ἀθ- 

Ἰΐνογύαποῦ, ἃν 68 ἃ ΘΟὨΒΟΙΟΙΒΏ 688 οὗ συ ]], δηά 
ἀϊτϑοίβ (6 χἴλποθβ οὗ (8! 6 ΘΙ 678 δηαὰ ἸΘΘ 6.8 
οὗ (89 σδυγοὶ ἔσο 86 ἰγου ὈΪ]6α ρτγοβοηί, νυ ἱτἢ 18 
70γ}}688 ραίυτοβ, ἰο 86 αἰγὶ ΠΟΙ͂Υ ἀρροϊηϊοα πηθδὴ8 
οὗ βαΐοίγυ. Εον αοα ἀ068 ποῖ ρΡιυπἶδὲ Ηἷ8 Ρ600]9 
ὈΥ δπηυ ἔς Ηἶ8 σουοηδοΐ ἱ (ἢ ἔμ οαι, Ὀυὺ ταὶ ΒῈΡ 
Εἶνοθ ἐμοὶ τοροοϊθα σοῃβγιηδίϊοηβ οὗἉ 15 ἰσαϊὰ, 
δηά, ᾿υβϑὺ δ 86 ἰἶΐππὸ οὗ [6 ἀοοροϑί ἀθοϊ πο οὗὨ 
αν 8 ἢουβο, δηὰ {}1ὸ ργοδῖθϑί ἀοβίγυοίΐοη οὗἁἉ (ἢ 6 
ἸΩΘΙΠΌΘΥΒ οὗ {1106 ΟΒυγοῦ, αἰἰοϑία ..6 οἰ ΡΠ] ἀπ τ8- 
(ἰοῦ οὗἩ ΗΒ ἱῆγοπο, ρου π 1] οἷ} (Παὶ β6οα οὗ θενὰ 
818} 811, ἀθοϊαγτοὰ ἢ ͵ 8 οὐνὴ ϑοὴ ὉΥ αοα Ηϊἰμηδο] ἢ, 
(06 οἢ 67 ἴῃ δυι ΠΟΥ διηοης ἴΠ6 8Β0η5 οὗἉ [86 
Ηἰχοϑιὶ (8. ᾿χχχὶ!. 6) πὰ βιργθιηο ΟΥ̓ΘΡ {86 Κἴπρ8 
οὗ ἐμ6 ρασίῃ}. [ὑ 18 (5 {Π| Ηδ χοϑι 16 Ομ τ σἢ 
ὍὉΡΟῚ ταί ὅγηι Γουπαδιίοη οὗ Η͵8 Ῥγοπμΐδοβ, ἔτοαῦι 
ὙΔ1ΟὮ Δ 5 Δυίβθη ἴΠ)6 Ἴεδδαπὶς μδορο. 

1. Βαϊ {μ86γ6 ἅτ ἀλγῖκ 864 80}8 ΜΠ 6 {18 ΟΧρΘ6- 
(αἰ 8 ποΐ οἰθατὶν αἀἰβρίαγοᾶ, δὰ ἰγοι]οὰ 
βουγϑ Ὑῆθη ἴΠ6 808] ὅπαβ ἰΐ δγὰ ἴῖο βοΐζθ (86 
ΟΡ οὗ Ῥγομ ΪἾ86, 80 ΒΌΓΟΙΥ διίοϑιοα, δῃα οαΪν ὨΥ͂ 
ἃ ρστοῦῖ οὔονγί σλῃ οἸἰηνς ἴο {πὸ ψογὰ οὗ ἴῃ 6. οδἱἃ 
οὔτπο σὰ ΜΠ η68585. Τμθὴ {ΠΟΥ ἰ8 ἀδηρου, Ἰοὺ 
86 ὈΥαΐθο οὗἩ αοἀ, ψῇοϑα βίγοηρι 18. 8.}}} (119 
οὐηϑιηθηὶ δηά γἴουυ οὗ Ηΐβ Ῥϑόρῖίθ, βἰνοια ὈΘ 
Βι8η 6), ΟΥΎ συ ϑδηροά ἰπίο γαΐϊῃ σου ρ]αἰπίηρ: 168 
ΌΥ 80 Ἰοηφ οπάιυνγίης οὗὨ ονὶ] [86 Πορα οἵ πιμοὶῖο- 
ΤΑ ΙΟ Βῃ οι ἃ βίῃ κ ἰηῖο [10 ἔθη οὗ ργϑαῖθυ δν]]. 
[Σὰ (86 ὑπουρσλί (δι 10 18 81}}} (86 δηά οὗἩ αοὰ 
ὙΠ] Οἢ 18 ὈοΘΙ ΟΠ 8 ΕΔΓ ΠΟΥ Β δοτγοοίίου, δὰ 
(πὶ Ηδ ἀοδ65 ποῖ σδοηϑαπιθ {86 ψῆ0]6 οἵ (ἢ Β6οῖ- 
ἴῃ, ροτϊοὰ οὗ Ἰἰῖα σι δι εγίηρσ. Τ[ΌΥΙ8. 8 
Τουηἀδίίοη ΤῸΣ ΠΟρΟ δηᾶ ἃ τποῖϊγο [ὉΓ ὈΥΆΥΘΡ. 
“ΤΟΥ ΓΘ ὈΓΔΥ͂ΘΤΒ (Πδ ΑΓ6 {ἰππ|ἃ, 1 υν ΓῺ Οὗ 
Ρτοβυπιρίαουβ; {Π6Υ0 δἃγ0 αἷδοὸ ῆοβθ τ ῃϊοῖὶ 8 ΓΘ 
τ Ὁ1]9, ἀτά θη, ἀπὰ οοηδάσδηϊ. Το {ἰπ|1ἃ ΡΥΔΥΘΡ 
ἄοθ8 ποὶ ρᾷ88 ἔγοπι ἶπι 0 ΟἶΘΥΒ ἰΐ, ἴο γ᾽ ἰΐ ἰδ 
σμοκοα ἰη ὑμ6 {ποτ η8 οὗ ἀουδῖ. δηἃ σληηοῦ Γ͵86 ΟΚ 
{86 νίηρβ οὔ ἰγυϑί. Τῇ ἸῸΚΘΎΤΑΥ πὶ ῬΓΆΥ͂ΘΥ βίορϑ 
τ 60 4} ϑβαϊὰ, ΤῸΓ ἰδ ᾿ἰΔ5 ποὶ ΘΑΥΠΘΒίη6885 δηὰ 
Ρουϑουοΐαποο. 786 Ὀγθβαμηρίιουβ ὈΥΔΥ͂ΘΥ ΙΗΔΥ͂ 
ΤΟΆΘΝ ουοη {πὸ ρσαΐο8 οὗἩ πεῖνθῆ; μι {Π6Υ ΘΥΓΘ 
Ὀατγοα δραϊπῆὶ ἰἰ, ἴοΓ ΒαΠΉ ΠΥ ἰΒ δΌΒβοηι, [ΙΓ 
(θη 186 τ  ἴ0 {πΠ6 ἰἤτοης οὗἩὨ αοἀ ἰδ ἴο ὃθ ἔγαθ 
διὰ ΟΡ (0 Οἱ ῬγΆνο8, δα (ΠΟΥ͂ ΔΓ6 ἰο ἢπὰ 
ΜΙΠῺς; βοοορίαποθ δπὰ δυάΐοποθ {ΠπΠ6 το, {Π6Υ 
Ἰπ8ὺ ΘΟΙΏ6 ἔγοτῃ 8 πη Ὁ} 6, οαγμθϑῖ, δηα ἐγυ βίη 
μθησῖ, ΗυμΠΠ ἰθδοῖΐθ8 ἃ8 (Π6 ὨΘΟΘΒΒΙ Υ͂ οὗ 
ῬΓΔΥΟΥ ; ἃγάον οὗ βοὰ] ρίνοϑ 10 τυῖηψ8 δηὰ δπαι- 
ΓΆΏΘΟ; ἰγυβὶ αἰ οτ 5 1 δὴ ᾿οΥ80]9 Του πα δίλοι.᾽» 
(Βεγηδγὰ οὗ ΟἸδϊσνδυχ). 

ἨΟΜΙΠΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΡΕΔΟΤΙΟΑΙ,. 
Τη6 ΒΌΓΘ τπιοτοΐθϑ οὗ αἀοᾶ: (1.}) 88 (86 βυδ͵]οοῖ 

ΟΥ̓ ουὖῦ σγαίοία! ργαΐβϑο; (2.) δ8 [6 ἔουπαάδιίοη οὗ 
ουῦ αϑϑυγοὰ Πορα; (8.) 88 [89 οδ]οοὶ οὗ ΟΡ 
δησχίουβ ὈΓΆΥ ΓΒ. ---ΟἿν Το δὴ 66 ΡΟ ααα᾽ 5 Παρ 
ἵἱπ ΒΟΥ͂ΘΤΘ αἰ βίγ}βϑβθθ, ΨΏΘΠΟΘ ἰΐ 8848 (].) 118 ἔγπι- 
Π653, (2.) 118 ογὕα! 688, (8.) 118 1 ν6 } 1} 888.---ΤῊθ 
κιηχάοτῃ οὗἩὨ ἀοἀ 8 Ὀα}Πὺ ἀροη οδτίὶ : (1.) ἀροη 
ννπλι Τουπάδίοπϑ ἢ (2.) ὈΥῚ τνδδὶ βίγοηρίῃ “ 
ὈΥ ψ] δαί πι68}8 ἅ--- ἤθη πιθη σοπιραΐη ἰο ὅο 
οὐ {μον ἀἰβίγοβθ, ὑΠΟΥ Ὡδοα ποῖ 66886 ἴο ὈΓΆ186 
Ηἰτα, δηὰ ὑβ6γ τπυϑὺ ποΐ 6886 ἴο ἴγυϑὶ Ηἰηι. ---- 
Ὗο τηδί δοκηον]οαρο δηἀ ῥταΐβο ἰἢ}6 πι5)] ΒΥ οἵ 
6οά, ποὶ 1655 ἱπ (8 αινίαϊ οχαϊδιΐοη, μη ἴῃ 108 
Ἰονίης σοπἀοβοοῃβίοη.-- θη αοα Γϑορῖνοβ ἢ 9 
ργαΐβαα οὔ (Π68 ΠΟΙΪΥ͂ ὁπ68 π᾿ ἢθανθη, Ηθ δἰ (}9 
Βδ10 ἰἰπὴ0 ᾿ἰδέθηβ 0 [86 ῬΥΘΥΘΣΒ, ρΓα1808, δηὰ 



486 ΤῊΕ ΤΗΙΒΡ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡῥΒΑΓΜΆ. 

ἰπμδηκορίνίης οὗ 6] 1ΘΥ 9 γΒ ὁη Θδτγιἑ.---Τ 6 ΓΔ ΠΟΥ 
ευϊάδηοσο οὗ αοα ἴῃ (π6 εοαἀυοδίΐοη οὗ Ηΐ8. οἰ ]- 
ἄγδὴ ἴον 6 ΒΘΔΥΘΩΪΥ Κι ράοπηι.--«ΤῊΘ ὉΠ ΓΑΙ Β [Ὲ]- 
ὨΘ688 ΟὗἨ ΠΊΘἢ ὈΓΪΏΡΒ ἀοῃ ἴμ9 Ρυῃὶβμιηθηΐβ οὗ 
6οαὰ; Ὀὰὶ ἰὺ ἄοθ8 ποὺ ργονθηύ (9 δχϑγοΐδο οὗ 
ΗΐβΒ ἔδυ] 688, ΟΥ οδϑὺ αἰββοόοθοῦ ὩΡοὰ Ηἱβ 
ῬΙΓΟΙΩΪἾ868.---Α1}} αοαἀ᾽ Β τουθίδιϊοηβ δηὰ 4]}] Ηἰΐβ 
ἀϑα] δ τυϑὺ ἱποῖϊθ πα 8 8818ὲ υ8 ἰ0 ἔδδαν, ἸΟυ6, 
δηὰ ἰγιϑὶ Ηἶπιὶ δῦΌονϑ 8]}1 ο]156.-- -οα Β βΒρθο18)] 
ξονογπιηθπὶ οὗ Ηἰδ Ρ60}]ὶ6 ; (1.) ἴῃ 18 ΠΟΙΥ͂ τὸ- 
αυϊτοιηοπίϑ; (2.) ἴῃ 18 σγαοίοιιβ ἀθδ)]ηρθ ; (8.) ἴῃ 
18 Ὀ]ο8ϑ8θα οἴροίθβ.---ΟΥ ἱπγοῦσῃ ἰθ6 ϑοη οὗ 
Θοἀ οδη νὸ Ὀδσοηα δη4 Γοιηδὶπ οἰ] άτϑη οὗὁὨ (86 
Ηἰκοϑὶ, οἰζσθηβ οὗ Ηΐβ Κίησάοῃι, ἀπὰ Βοὶγβ οὗ 
Ηΐδ8 Ὀϊοβϑίηρβ.--- 8119 γγὸ Τοπιαΐῃ ἴῃ ἰμὸ Κίηρ- 
ἄομ οὗἩ αοἀ, νὰ ἴὯϑ 87 ποίην [86 ΘοΟΥ ἢ ῬΓοθ- 
Ῥεοοί οἵ ἀδαίῃ, (Π9 ουὐδηθθοθηοθ οὗ 1178, ΠΟΡ {89 
ἀδνίκη 88 οὗ ἱμ8 χῦᾶνθ; ὙΠ ΑΚ ἴῃ ἴμο Ἰἰρμὶ οὗ 
αοά᾽ Β σουπίθηδῃοθ. 

1ύτηξα: ΡΒ. Ἰχχχῖχ. 18 ἃ Ῥτορ Ποῦ οὗ Ομ τἰδὶ 
δηὰ Ηἰ8 ΟΒυγο ---ἰ δι 10 Βμου ἃ ὨΘΥ͂ΘΡ σθδΔ80 ΟΥ 
Βίαπα 8.1}} οὐ δοδοιμπὶ οὗὁἨ ΔῺΥ βίῃ, 8Βο πὲ οὖγ 
Ὀ]ΘΘΒΘἢ988 ἀο68 πο ἀδροπα ὑροὴ ΟἿ ρογίοοί οὉ- 
Βοσυϑηοο οὗἩὨἁ Θοὐ᾽ΒἾανν, ππ}}κὸ (89 Κίηράοπι ῥτο- 
τηϊβοα ἰο ἰμ6 7618, δπὰ {86 Κἰῃράοτι οὗ δ νγῇῆο]θ 
ποῦ], σοῦ! ἰδὲ ὯὩῸ ἸΟΠΖῸΣ ΟΥ ΤΌΣΙΠΒΟΣ ἰμδῃ 
(ΠΟΥ͂ δγὸ τὶ ζβίϑοιι8.-- - 18. 85 4}} Ὀθθ ῥτοπὶβοα 
οὗἉ οἷά 70. ΟὟΓΡ δοῃπβοϊδίζοη ἰῃ (ἢ 680 148. ἰἰτη68, 80 
{πὶ ψὸ πθ6Ἁ ποὶ ἀοδροῃά, οὐϑη ἰζ ἰΐ δϑϑῖῃδ ἴ0 ἃ8 
1μδὺ ΟἿ ΒΔ Ὴ ΕΥ̓ Οχ δί8 Ὡ0 ἸΟΏΘΟΣ Οἡ ΘΒΓΙΒ. 

ΟΑΙΥΙΝ: ΕΟΥ ἰδ εἰδιοίοα ΟΠ γοἢ ; ἔον αοα 
ἀἰὰ ποῖ δύσϑδῆρθ {πὸ ὑθυτὴβ οὗ ἰδ σογϑπδηΐ οὗ 
ἔτδσο τὶ} Ὀανὶὰ δοηθ, Ὀὰΐ Δα ἰπ τηὶϊηὰ ἰδ9 
Ὀοὰγ οὗ {Π6 νῷοϊο ΟΒ ΓΟ [ῸΥ 4}} ὑΐπι0. 

ΚΤΑΒΚΕ: ΤῸ ἸΩΘΤΟΥ͂ οὗὐὁἨ οὐ τγᾶ 08 8]}} Ηἰ8 
ὙΓΟΥΚΒ ἃ ΒΟΌΓΣΟΘ οὗὨ 6οῃΒο]δίϊοῃ ἴο ΗΪ8 Ρ60Ρ]9, δὰ 
81} 16 οὈ͵ οὐ οὗ δίῃ γο ἃ βοῦγοο οὗ ῥτοῖϊ, ᾿ἰσ 6ῃ 8 
τη οἷν δι] οἰΐοηβ, δη ἃ πλδ 68 {μ 6πὶ Ἰογίαϊ ἱπ αοα. 
---ΤῊο Α11-ϑυδιοίοην αοἀ δοι]ά ἀο ΥΟΥῪ γγ96}} τὶ ἢ- 
οαὐ τοδηκίηά, οὐ Ηο σου]ὰ Ὀἱπὰ ἰπ6πὶ ἰο 86 Ῥθγ- 
ζοτιδηποθ οὗ 8}1} ἀυϊΐ68, 8δο ἱμπαὶ Π6ῪΥ σψουϊὰ Ὁ6 
Ὀουπὰ ἰο ὅι18] ΗΒ ψ1}} ἰὴ (6 β γι οίθδὶ ΤΏ ΠΟΥ, 
ούϑη τἱζβουῦ ὑπ 6 Ῥσοτἶΐβο οὗ ἃ συϑδοίουϑ τονϑγά. 
18 10 ποὶ ἱμδῃ ἃ τηοϑὲ ψοπάογίαϊ ἰδοὺ ἐμαὶ ἰΐ ἢ 88 
Ἰεδβοὰ αοὰ ἰο πιαῖο σουθηδηὺ ὙΠ 8 ΙΏΘῊ ἴ--- 
Ὦ (89 ΘΥ68 οὗ 83 ὉΠΌΘΙΪΟΟΡ αοα ͵'β8 80 81}8]] 

{παι 6 πο 6 πονγϑ ΠΟΥ Τοζαγὰβ Ηΐπὶ αἱ δ] ; 
ἴη 186 6γ68 οὗ ἃ ὈοΙΐονον ΗΘ ἰ8Β 80 σγοδῦ ὑπαὶ Β6 
Ὑν}}} πο ΠΟΥ 860 ΠΟΥ Κπον δηγίβίης Ὀὰιὶ Ηΐτ, ἴῃ 
ὨθΆγ θη ΟΥ ἰῃμ θα σίἢ.--ὐ0γ ἴῃ αοα 18 8 ϑύγ6 ἰοΐζοη 
88 1ΓΠ080 γᾶ Τηδηϊξοδι ἰὰ ἀγὸ Η18 σῃ] άγοη : ΓῸΓ 
ὙΠ 6. ΓΒ6Υ το]οΐσθ ἰη Ηἰπ ἔμ ον πγα]}κ ἴῃ ΗΒ Ἰρμί, 
διὰ δτὸ θη ειοηοα Ὁγ ΗἰδΒ ἵανου. Νόοηθ οὗ ἰδμ9 
ὉΠΟΥ͂ οχρογίθηοο {}}18.-- ΟἹ γἰϑὶθ Κίηράοπι 18 
[86 (Γὰθ υπΐνοσβδὶ ΤΩΟΠΑΓΘὮΥ.---ἰ7 81} {π6 Κίηρβ 
οὗὨ (88 φαυτἢ ταυδὲ ον Ὀοίοτο Φο οΥδἢ, ὙὮΥ ἀο 
180 τηοϑὲ ἱπδί χη βοδηὶ ἴῃ {π6 Ἰαπὰ ΓΤοΐα8ο ἰο ΚΠΟΥ 
δηὰ χροοῖνο δΐπὶ ἴ---ὰ το, οὐ ἱμβουρσὰ ἰξ Ὧθ 
Ῥαϊΐηΐαὶ, ἰθΒ Ὀοίίον ἰβδὴ ἃ βυογα ; Ὀδϑίίου ἰὼ 6 
οαβίοηοα ὈΥ {86 ΕΔΙΒΟΣ ἴμ8ὴ [0 ὃΘ ΡυηΒῃ θα ὈΥ͂ 
186 Φυάγχο. Τΐϑ ἰ8 [16 ἀἰογθηοθ Ὀοίνοθθη {86 
βυβδοτίηρβ οὗ {8μ6 τἰῃϊθουβ δπὰ ἐμ Ῥαηϊϑιπηιοηΐ 
οὗ 89 νι͵οῖϊκοα.---ΤῊο ΟΒΌτΟΙ οὗ ΟὨ γτῖβι ἰ8 ἀογὶ θα 
ὈΥ͂ 41} τγᾷο δύο ποὶ ἔσθ ὈΘΙΊΘΥ͂ΘΓΒ; 884, γοὺ ἐΐ ἰβ 
118 στοδίοϑί οἴου ἰοὸ θηάυγθ ἴμ6 ἀἰββοηοῦ οδδὶ 
ὍρΡοη 8 Ηδδα.---ϑαοι δὴ οπα 88 (ἢ 18 νν]}}} 811 Ὀθ- 
ἸΊΘΥΟΤΒ δαγο; ἴπ6 ΒογτονἋ} οομρὶ αἰαὶ ντ1}}] Ὀθ 
ομδηροὰ ἰῃ0 ἃ βοης οὗὨ 0γ, δπὰ 16 ἄψγίε οἰείδοπ 
ἐπίο ἃ ογζιϊ 84}161]υ}.}}.--Ἴ ΒΤ ΑΝ : Ο Ὀ]ο880ὰ 

ῬΘΟΡΙο, ἴῶ ψῃοθο ὈθμΑ] αοά δβνθασ' Ο υῃ- 
ἸΆΡΡΥ Ῥθορὶο, νψῆο Ν}}} ποῖ Ὀοϊΐογο αοἀ ὄδυρὰ 
ἰπουρσὴ Ηδθ βύνοδΊβ.--- ΜΈΝΕΙ: ἯὯοο ἸΘΆΓΏ ΠΟΓῸ 
ΡΟΝ ψδί {110 σομϑοϊδιΐοη δηὰ Ὀ]θδβοάμοβα οἵ 
ΡΟΟΥ Βίπῃουβ ἀθροῃά, ποὶ ὑροὸπ ἰδ 9 ΘΟ. γο βίοι 
δηά τορθηίδηοθ ψϊοὶ αοα ΤΟααΐΓΟΒ, Ὀυϊ Ὡροὰ 
ΗΒ ΤΔ6ΥΘ ΠΙΘΓΟΥ͂ 8δηἃ σοοάΠ 685, Ἡϊοἢ 1688 ἰΠ οι 
ἰο Θοηγοσβίοη δηὰ σοροηίβῃοο.---ΕΙκακα: ῃ9 
ΤΊΔῪ ᾿θαγη ἥγοια ἰἷ8 Ῥβαΐπὶ πὶιδὶ οὐμβογθ Ὀδίοῦθ 
8 ΑΥ7ὸ θχρογϊοηοθά, ΠΟΥ ἐμὸν μᾶνθ μαι θη }γ 
ὈΟΓΩΘ ἃ ρῬᾶγὶ ἴῃ (86 οομῆϊοί ογἀδι θὰ (μη ὉΥ͂ 
αοὰ, Ι ἢδΥο ταδὶ ἰδ θα ἐπ ο ῖν σΤΆΒΡ ὍΡΟΙ (6 
ΤΑΘΓΟΥ͂ δηά γα οὗἩ αοἀ δο]ἀ ουΐ Ὀοΐογο ἐμ Θ.Ὶ.--- 
Τουῦοκ : Το Ὠθαγίβ οὗ (Π0890 ἰΠδὶ ἴδασ αοὰ ΔΓ 
ποὺ 80 Υἱρίαὰ δηὰ υπΐροϊϊ ες ἐμαὶ (86 βίσγοϊςθθ ἔγοιι 
419 δηὰ οὗ ἀοὰ, ψθη δ ΡΥΟΥ͂ΘΒ ἴμοῖ, ᾿οδ το πῸ 
ἰγαδσο Ὀϑβίῃ ; ΠΟΡ ἅτ {Π 60 80 Ὑ68Κ δὰ Ἰαηρυϊὰ 
δε. 4}]} σοη δά 666 δὶ οῃ66 ζ81}8 ἰΠοη. - Οὐ ΚΝΤΗΕΒ; 
ΑἸΊ αϑλιοιΐου ανιβίηρ ἴσοι δίῃ 18 ΟὨΪΥ͂ {Π6 6}1Δ8- 
ἰοηΐηρς οὗ ἃ ΕΙΣ Β ἸΟΥ͂Θ [ῸΓ ΟἿΓ δαϊγδίϊοη. Ηϊβ 
σονθηδῃὺ 18 μοί Ὀγόκθα. Ηδ 88 ΟΪγ τοἱὶ]οὰ ΗΪ8 
ΓΔΟΤΟΥ͂.---ὈΙΞΌΒΙΟΗ : Ηθ Ἧ80 115768 ἴο ῬΓδ186 Θοὰ, 
ὙΠ ΠΟΥ͂ΘΥ ᾿ἶγθ ἰὼ τδΐὶῃ: δ6 ὙΠΠ}ιΦι' δῶν Ὑδἱαὶ δα 
ἀεδίγοβ ἰο δδγ.---ἴὰ {86 δοποϊυδϊηρ πογὰβ ἴδ 8 
60]]Ἰθοίοτϑ οὗ {πὸ Ῥβδὶπβ ἰθβ {πὶ (ΠΟΥ͂ οου]ὰ 
8.1}1} τοὐοῖσα ἴῃ αοἂ, δπὰ ῥγαΐβοὸ Ηΐπὶ ἰπ βρίϊε οἵ 
811 ὑθῆιρογδὶ αἰβίγοββ, δηἃ ορ6 ἔγομιῃ ἰδ6 σἱοὶ 
ὈΙοββίη δ οὗ {86 {υΐαΓο ἰ0 Γροοῖγθ 8ὴ ΔΠΒΊΨΟΥ ἴ0 
(86 δῃχίουβ οτΐϑϑ οὐὔἤἁ (μὲ8 δῃὰ οἵ 8}} (86 Ῥβαῃιβ. 
-- ΑΒΕ : ΕἰΘΥΏΙΥ͂ δ] ον 8 ἊΡ ἰΐπια, Ὀυΐ (ἢ6 
ὑοΙ ΡΟΥΔ] οδηποὺ δΌΒΟΤὮ (μ6 οἰ ΤΏ] .---Τ Ὡς ποη- 
ἀογΐαϊ δηὰ ἱπσοι ρ ΓΔ Ὁ]6, ἰΠ 6 ἀγοδαζυϊ πὰ ἀπ ο- 
ἱπδρίτϊης, {πὸ οχδ] θα δηὰ πιη͵οβιὶο Οτοϑίοσ δηὰ 
ϑβογοτοΐῃη οὗ 186 νοΣ]α---ἰ ἢ} 15. 18 18γ86}᾽ 8 αοά; Βὶν 
8}}- ρου ΘΓ [Ὁ] τηδ᾽οβίυ, ΗΒ ταὶ σαι ἄγ, Η᾿Β δι σοὺς 
Βδῃά, Ηἰβ εἰχὶι τσὶ δαπα, δοῦν ἰὸ Ζ181] Ηἰἴδθ 
οἰθυ 8] ῬΌΓΡΡΟΒΟΘ οὗ ἸΠΘΤΟΥ δηὰ μεδοθ, νι ἱοὰ 
δοηίγο ἰπ Ομ σίϑί 96888----ἰἷδ 16 18Γ86}᾽8 δΟμΒοΪα- 
(ἴοη.---Τθ (σὰ το 8 οὗ (6 σούθηδηΐ νυδ]ῖ 
δΔοοοχάϊης ἰο {δα δοχιηδηἋβ οὗ αἀοα, ποὺ δβεεὶς 
(οἷν βδέειυ θ᾽ μ 6 γα ὑἢ 8} ἐπ ἴγαθ σῦϑο6. 

[Μάττη. ΗΈΝΕΥ : Απποηρ πιο ἰΐ ἰδ ἴοο οἴἶϊθη 
Τουπὰ ἐμαὶ ὑπο80 τῶο ἃτὸ τποϑὲ 8ΔὉΪ06 ἰοὸ Ὀγοδκ 
{89} οΟΓὰ ΔΓΘ 1688 σϑγοῦα! ἰο Κααρ ἰὲ ; θυῖ ἀοὐ 
8 ὈΟΙῺ δἰσοηρβ δηὰ δι]; Η6 οδϑὴ ἀο δυοσγ- 
{πῖης, δηά γοῦ Ν11}} βόνοῦ ἀο δὴ υπυδὲ ἐδΐηρ.--- 
ΤῊ ΒιΔ ὉΠ οὗ ὑμ6 τηλίοτ 8] ΒΟΔΥΘΏΒ 18 8 Θ.ι- 
Ὀ]ο οὗ ἴ6 ἰγυίῃ οὗ αοα᾽Β πογὰ : (80 Βοδύθῃϑ 
ΤΩΔΥ͂ ὍΘ οΪουἀ 64 ὮΥ {Π6 ὙΒΡΟΥΒ δι δίρ ουὔἱ οὗ (88 
θαυ, Ὀὰὺ {ΠΥ σαπποὶ Ὀ6 ᾿ουοσι θὰ, [ΠΟΥ σδηποὶ 
Ὀ6 οδαηροά.---ἰ( γον. 14). Μοτον ἰῇ Ῥσοιϑέης : 
γα ἰὰ Ρογέοσιαηζ. Ἰτοϊ, ἰὼ Ὀοὶπα δ χοοὰ 
88 (ΠΥ ποΟΓα ; ΠΙΘΓΟΥ͂, ἰῃ Ὀοΐπρ ὈοίίοΓ. 

Βσοττ: Ουὖν 8114] οοπβάθηοθ ἱπ Θοα᾽ δ ἴονυα 
8Βῃοιυ]ὰ ποὶ δαί ον νϑηθγδίϊοπ οὗ Ηΐδ πια 7687 :; 
ΤῸ {[Π6 ἢ ΟΌΓ ὙΟΓΒΕΐΡ οἱ Θαυἢ πουὰ ὈΘΩΣ ΠΟ ΓΘ- 
ΒΘΙΔὈΪΔΏΟΘ ἰ0 ὑμπδὲ οὗὨ δ0 δῆ ρε}8 ἰὼ ἢθαγνϑα, (88. 
νἱ, 1-8). Βαχοὶν ὑπ θἢ ΟἿΣ ΘχίθΓΏ8) ροϑίατο δηὰ 
ΟὟΡ Ββουίοιϑ δἰϊθηϊου βμουϊὰ Ἰῃηάϊοαϊα {86 Τϑυθ- 
ῬΘΏ66 οὗ Οὐγ ποαγίδβ, ΒΘ ὙὉῸ55 8.586: } Ὁ]0 (0 ΤΟΣΒΕΙΡ 
{81}8 χἱοτίουβ αοά. 

ΒΑΒΝΕΒ: [118 ῬΥΟΡΟΥ ἰο ΡΥΔΥ (δαὶ Θοὦ που]ὰ 
Ὁ1688 08 δοοῆ; ἰΐαί Ηρ πουϊὰ ποὶ πὶιδιοϊά Ηἱΐδ 
ἔτϑοο; ἰδαΐ Ηρ νου]Ἱὰ τοιθηιῦονῦ [δι οὖν 116 18 
ΥΘΥΥῪ ὈνΙ οὗ, δὰ ἰΓ(Πδιὶ χτδο9 18 ἰο Ὀ0 Ὀθβίονοὰ ὈΡΟῺ 
8 ἰ0 Βᾶ76 08 ΟΥ 1816 8 υδοίρϊ, ἐξ τῦδὺ ὈὉθ Ὀδ6- 
ϑιονοα βοοῦῆ. Α γοῦῃρ Δ ΤὨΔΥ ῬΓΤΟΡΟΥΪΥ Θ- 
ΡΙΟΥ (818 ΡΓΑΥ͂ΟΣ ; ΒΟΥ ΔΘ} Ἰ]ΟΓΘ 80 0Π6 ἱπ 186 
ἀθοϊίπο οἵ Ἰ16}--ἶα΄. Β. Μ.] 



ΓῊΓ ῬΒΑΤ ΓΈ. 

ΕΟΥΒΤΗ ΒΟΟΚ. 

ῬΒΑΣΜ ΧΟ. 

ῬΒΑΙΜ ΧΟ. 

ΑΙ Ῥγανεν ὁ σεοθ ἐδε αη 9.) Οοά. 

ΤῸΒΡ, ἰδοὺ μαϑὲ θθθὴ οὔῦ ἀπ ]] 1 Πρ-Ῥ]δοθ 1π 411 σΘῃΘγ 1018, 
2 Βοΐοτο 86 τηουηΐαῖηβ 6 γα Ὀγουρῦ [οΥἢ, 
Οἵ δνοῦ ἴῆου Βεδάϑβὺ ἔοσιηθα π6 ϑαυῖ δηὰ {86 ψοΣ]α, 
Ενϑῃ ἔγοια δϑϑυ βίη ἴο δνου βίην, ἱμοὰ αγέ οά. 

ὃ Του ἑυγησϑὲ πη8ῃ ἴο ἀοβι τ οἴ08 ; 
Απηά βαγοβϑί, Βοίυγῃ, γα Ομ] άγθη οὗ σ6 8, 

4 ἘῸΓ ἃ ὑμβουβδηῃα ΥΘΆγ5 ἴῃ (ΠΥ βὶρῃΐ 
Ατὸ διιξ 88 γοβίθγ δ ὙΠ Θη 1{ 18 ρᾶδῖ, 
Αμπὰ αϑ ἃ Μαϊοῦ ἴῃ [Π6 πἰρδί. 

δ Του οαγτίοϑῦ [πθαὶ ΔΎΤΑΥ 88 ΜΠ 8 Ποοά : [ΠΟΥ͂ Δ1Θ αϑ 8 5166 : 
ἴῃ (πὸ πιοσπίηρ ἐλον αγὸ 1ἰἶκο στδ88 τολίοὐ, στουοί ὑΡ. 

6 [Ιῃ 186 πιοτηΐηρ ἴὐ ποατήθμοιῃ, 8δηα ρστονοίδ ἃρ ; 
ἴῃ 186 ονθῃίηρ Ὁ 15 οὐ ἄονψῃ, δηα ψιΒογοίῃ. 

1 Ἐὸν τὸ 8.6 οοπϑυιηθα ὮΥ͂ [Π1Π6 ΔΏΡΟΥ, 
Απά ὈΥ ἰδ πταῖῃ ἀγὸ ψὸ ἰγου Ὁ ]6α. 

8 Του Ὠδϑὺ βοὺ οὖν ᾿π|χυ 168 Ὀθαΐοτο (Π66, 
Οὐ βθογοῦ 8ῖπ8 ἴῃ ἴδ ΠΙρὺ οὗὁἨ [ΠΥ οοχηΐθηδηοθ, 

9 ΕῸΓΡ 41] Οὔν ἀδΥθ ΔΓ6 Ῥϑββθα ΔΎΘΥ ἴῃ ἰῃγ ττϑί : 
Ὗγὲ βροηά ΟἿ Ὑ6ΆΓ8 δ8 ἃ (816 ἐλαΐ ὦ ἰοϊά, 

10 Το Ἰ οὗ οὖ Υϑδῦβ αγὸ ὑὨΓΘΟΒΟΟΙΘ Υ6ΔΒ 86 ἔβῃ ; 
Απα “ἢ ὈΥ̓͂ τθββοῃ οἱ βίγοηρίῃ λον δὲ ΤΟ ΥΒΟΟΓΘ ΥΘΆΓΒ, 
Υ̓οί ὧς {Π6}Ὁ βίγοηρτῃ ἸΔΌΟΥ 8Πα ΒΟΥΤΟΥ͂ ; 
ΕὸΥ 10 1Β ΒΟΟΩ ουΐ ΟΗ͂, δηὰ γα ΗΥ ΔὟΎΔΥ. 

11 ὙἼ2ιο Κπονοία [86 ρόνοσ οὗ {μϊηθ ΔηρΟΥ 
Ενϑη δοοογαϊηρ ἴὸ ὑΠΥ δῦ, 80 ἐ8 (ἰὮΥ σψταιῃ. 

12 80 ἰθβδοὶ ὺ8 ἴο ὨΠΌΘΥ ΟἿΌΓ ἀΔΥ8, 
Τρδῦ γα ΠΙΔΥῪ ΔΡΡΙΥ͂ οὐ» μοδγίβ υηΐο ψ]Βοτα. 

12 Βοίατη, Ο ΤΟΒΡ, ΒΟΥ ἸΙοῃρῦ 
Απὰ [οὐ 1Ὁ ταρϑηΐ ἴἢ66 Θοποργηΐηρ' (ΠΥ Βογνδῃίβ. 

14 Ὁ ββεἰβῇν υ8 ΘΆΓΙΥ ὙΠ} ΓΠῪ ΤΉΘΓΟΥ; 
Τρδὺ Μ͵ ΤΩΔΥῪΥ ΓΟ]ΟΪο6 δηἀ ὃ6 »[844 411 οὔν ἀδγβ. 
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488 ΤῊΒ ΕΟΠΒΤΗ ΒΟΟΚ ΟΡ ῬΒΘΑΙΔΞ. 

1δὅ ΜδΚο υβ ρ]Δἀ δοοοταϊηρ ἰο {86 ἄδγβ τυλογοΐη, ἰμοὰ μεαϑὲ φἱΠ]ούρα τ, 
πα [μ6 γεοδῖ8 τιυλογεῖπ, Ἠ ὮδΥΘ Βθθὴ 6Υ]]. 

16 Τὺ [Δγ ψοῦΐζ ΔΡΡΘΔΣ ὑπο ΟΥ̓ βουυδηΐβ, 
Απὰ {ΠΥ φ]ΟΣΥ͂ υπίο ὑμοῖν Ομ] ἄγϑῃ. 

17 Απὰ Ἰοὲ [π6 θοδυΐὺγ οὗἉ [π6 1ζ0Ε}Ρ ουὺῦ Οοα Ὀ6 Ὡρο᾿ 8 : 
Απα Θβίδ 158 [μου ἐμ 6 ψοῦκ οὐὗὁἨ ουγ βδῃᾶβ Ὅροι ἃΒ ; 
Υα8, (Π6 χοῦκ οὗ οὔῦ βδμαᾶβ ϑϑίβ] βὴ ὑπο ἐξ, 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.---Τ 9 οὔἶΓ0- 
Ῥβοδιβά δϑβοσίϊοη ἐμαὶ {μὶ8 Ῥβδ]πὶ δοῃβὶβίβ οὐὗἩ ἐνχοὸ 
Ῥαγίβ ἸΟΟΒΟΙΥ σοπηῃθοίθα, απ ἰμδί ὑπὸ βρΡ]168- 
ΛΟΥΥ͂ Ρογίϊοι, Ββυσγίοα ν οομβίαἀοτθά, 18 ποί ἱπίγο- 
ἀυσοὰ υπὲ}} (86 Ὀορίπηΐηρ οὗ ἐμ 80-64]16 ἃ δοοοηὰ 
Ῥαγί, 8 δἱίοσοῖ μον πὶϊπουΐ ἔουπάαιίΐοη. 189 
ἰγυτῃ ἰ8 ὑπαὺ (86 ῬΒΑ]. ὈΘΑΓΒ ἃ ΒΡ] σΔΙΟΓΥ Ομ δσ- 
δοίον ἱπ ἰΐ8 ὙοΥΎ γϑὶ ποσὰ, τυ ἱοῦ ἐπυοζεδ αοἀ 885 
{|6ὸ ογᾶᾷ. 10 ργοβοῃίβ 480 ἴῃ γϑν. 12 ἃ γϑδὶ] ροίὶ- 
(ἰοῃ ρῥγοραγϑὰ ὈΥ 118 δοπίγϑβὺ ἰῃ Υογ. 1], ΠδΙΏΘΪΥ, 
ἃ ῬΓΑγΘΥ ἰμδιὶ (89 σοπίοιμρ]αίίου οὗ ταδηκὶπὰ Ὀ6- 
ἴοτϑ ἀθϑογὶ θα ἸηΥ Ὀτὶπα ἴοσία 18 σοοὰ ἔγυϊς πῃ 
6 Βεοασί ; δῃὰ ἰο (8 ὑῃ6 ῬΥδΥοΡ ἰἢ υοῦ. 18 8᾽ 
ἴου σϑῃονθα τη ϑηϊ θδίαίΐοη8 οὗ Ὀὶνίπθ ἴδυον 18 
δἰἰδοϊιοα. Βοίιι ρο( ἰοηΒ δ ΥῪ9 ἐπι6 δδπιθ Το 8- 
ἰἴοπ, (1.9 σοῃθϑϑίοη (ὁ {10 δἰ θυ 8) δπᾶ οὐἷγ αοά, 
0 ΤΌΓΙῚ8 δ ὉΠΟΒΔηρίς οΪδοθ οὗ σοΐυμχο ἔῸ Ὁ 
(86 θνοὺ σμδηρίηβ γὰοθ οὗ χωδηκίπα, ψο, ἴῃ 
ΚΒΟΙΡ ΡΘΥΒΒΔΌΙΘΏ658Β, ἢᾶγο ἰ0 βυονῦ ἰδ0 ῥυὰᾳ- 
χρθηΐβ οὗ αοα᾽ δ ψτϑί ἔον ἐμοὶ βὶπβ. ἸἘΠΟΥ͂ 8.6 
ἀϊνίαοα ἰηΐο ὕνγο οἾ845868: 080 7.0 81}ὁὸγ 8.680 
ὁυασχιροηίβ ἰο 711 ππτηατγκοά, δὰ (μα 80, 6 Υ- 
γτιβοὰ ΌὈΥ ἔπθαι, 8.0 Ὀτοιχσαὶ ἰο γοδοοίΐοα δυὰ 
Ὀτζοὰ ἰο ἃ βαυϊηρ Βθᾶσορ δῆον ἀοά, ἰγυν ζδαν- 
ἴῃς Ηΐπι, δπὰ ἱτργοββοὰ τὶ! ἃ 8686 οὗὨ (86 ἔχὺθ 
τηρδηΐηρς οὗ ᾿ἰΐθ. Τμθ8ο βοσίουβ σὕεβοοίίομβ δ. 
Ῥτοβοηίθα ἴῃ ἰδμϑὶρ ὩΘΟΘΒΒΑΥΥ͂ το δίϊοηθ ἰ0 Οἢ0 
ΒΉΟΙΒΟΡ ΜΙ Βοϊ πῃ δ ΡΠ 8818, δὰ ἴῃ ἰδησυδίθ 
νγΒ 0} 48 8 Βιγἰ Κίηρ δ᾽ ΠΣ] ΔΡῚ  ἰ0 ΟΧΡγοββίοιβ 
οσσαγτὶηρ ἰδ 6 Ῥρηϊαίουσιι, απὰ Θβρθοὶϑ!γ ἴπ 
86 ΒοΟΙΚ οὗ θοιυιογοημοΥ. [ὑ 18 ΘΟΥίΔΙ ἾΥ ἰγὰθ 
ἐδμαῖ ἱμδὺ ρου οά οὗὨ παίϊομδὶ ἀἰβίγοθβα:ς πουϊὰ τ8- 
ἐΌγ ἢ] γ ουο 9 γοβοοϊ οη 5 ὉΡΟῚ ὑ86 ον θδόθῆοο οὗ 
δυσπδη 16, δη ἃ (86 ὨΒΙΊΎΘΙΒΑΙ βὶ ἢ 1] 688 οὗ τ 8 ἢ, 
80 ΟἸΟΒΘΙΥ τοϊαἰ θα ἐμβογοίο. Τ 8 ψου]ὰ Θβρθοΐα}}ν 
6 ἴῃ δοσογάβποθ Ψ1{Ὲ {δ 6 τεζίσίοιδ ΘΟΠ ΟΡ ΟΠ οΥ̓͂ 
{86 ψου]ὰ ἴὰ ἐπ 9 ΗΘ ΌΓΟΥ͂ τοἰϊπα (ΟἾ8ιι., Ηρΐίς]4). 
Βαϊ 1 ψγ͵ ἃτὸ ͵υδι186α ἰῃ δοοϊκίης ἃ ἀδδηΐθ ἢἷ8- 
ἰογίοαὶ οσσαϑίοι ἴον ἰδ 6 οΥγἱρὶπ οὗ ἐμ6 Ῥβδ]π, (Π 6 
Ϊαϑί γϑδγβ οὗἩ ἰῃ9 Ἰοὴζ νπάοτγίϊηρς ἰμβτουρὰ (πο 
ἀοβοῦὶ, δηὰ ββρθοΐ γ δὴ δι] υδίου ἴο {μ6 Ὀ᾽νὶπθ 
Βθηΐθηῃοθ οὗἩ ἀθαίἢ ὰ Νυμῦ. χὶν. 28 8. δγὸ Ῥσο- 
ὈΔΌΪΥ ἰυἀϊοαίοα Βοσο. 7818 Βυρροβί(᾽οη 88 δὴ 
δΔΙιοσοῖμον αἰ ογϑηὺ χρουπά οὗἩ διρροτνί ἔγοια ἴδ 6 
δ850 0100 Οὗ 8 οομηροδίιίοι ἀυγίης (ἢ 9 οχὶϊθ 
(Κῦὔδίον, Μδυχσετ), νἰσἢ 888 ΔΌΒΟΙυἰΟΙΥ ποίμίης 
ἴῃ (μ9 ῬΒδ]πὶ ἰο ἱπάϊοδίθ ἱΐ, οσ ἰὼ 89 δρὸ οὗ (πὸ 
Μλοσαῦοο8 (Βυάΐηρον, Ηἰ χῖ). ΤᾺ ρόθῖὰ 6οη- 
ἴα 18 βοτηεί ΐηρ δϑϑοιηρ δηα βοϊθιηη, ροποίγαί- 
Ἰὴνς ἰηῖϊο 80 ἀθρίἢβ οἵ (89 Ὠἰνίπο πϑίυτο, δηὰ 
ἴα ἰπουχῃῦ δπὰ ᾿δηχυᾶδβο Δρρϑᾶγβ ἰβγυουρσμουὶ 
τολτ Κοα ὈΥ οΥἱ ρὶ πα} ν δπα ᾿ππαῖθ ρον (Ἐπ 814), 
18 ΟΓΓΠΥ 4180 οὗ ἐμ ροβιιΐοῃ δηὰ οἰδγβοῖου 
οὔ Μοβοβ (τοι 8), δηα σουγοβροπ ἶβ ἰο (86 51{ι- 
δίϊοη οὗ 86 ΡῬθορ]θ Ὀεΐοτο δ᾽] δὰ ἰο (Ηαρίο]α). 
Ἦ ΤΩΔΥῪ ὑβοτ οΓο Τοζαγὰ 88 θηςἰ]οὰ (0 πὸ θοῃ- 

δἰἀογαίίοα, ἐμ ἀουδὲ 7618 86 ἐο ἐῆο Μοβεαῖϑ 
δ  ΒΟΥΒμ 0, οα {Π6 στοππὰ ἐμὲ τὸ ἄο οὶ Κπον 
τ δδὺ Τουπάκιϊοη (ἢ 6 οΟἸ]οοῖος μαὰ 0 μἷ8 ὈθΙ ἰοΐ. 
Ἧ 9 οδϑῃ γϑϑα ἢ Υ ΒΌΡΡΟΒΘ δαί (μἷ8 δηοίδηῖϊ Ῥβα]α, 
{15 Ῥοθτι οὗ θίθγ πη  (ΗΘΓάΟΓ), νγὰ5 ρτοδβογυθὰ 
ἴῃ δὴ οἷον σοἸ]οοίίοη οὗ ψτιτηρα (Π6].), δοπιρ. 
ὅο8Ἐ. χ. 18; 2 ὅδιη. ἱ. 18. Εὸν (μ9 βυρροβίιἴοη 
Βα {80 βαρογβογί ρίΐοῃ δδῆλθ ἤγοτα ἐμ 9 πδῃάᾶ οἵ 
ὑμ9 ΔΌΛΟΥ, 4068 ποὺ δρτϑο νι ἱτὰ ἴΠ6 {116 οὗὨ ΒοθΟΥ: 
““τη8ὴ οὗ ἀοα.᾽" ΤἈ}18 ἀδδίηδίΐοη πὰ δρρὶϊοὰ 
ἰο Μοβοβ ΟἿΪΥ ὮΥ ΟἰΒ6ΥΒ, (θειξ. χχχὶϊ!. 1: Φ 88. 
χῖν. 6); δηὰ τ ἀοϑβ ποῖ ἀδβουὶ δ μῖ8 οϑῆ οἱ δὶ ρο- 
Βἰ(ἴοη, 88 ““βογυϑδηὶ οἵ 7Ζοβόυδὴ᾽ ἀοσβ, Ὀυΐ ἱὲ 
Ῥυΐϑ ΒΟΠΟΡ ὍΡΟΙ ΕΪ8 ρεγδοπαὶ τοϊαϊϊου ἰο αοα 88 
Ηὶδ ργορ"οί. [ἰ ἰβ βο) - ουϊ ἀθηςγ ποῖ δ πιυϑϊοδὶ 
(116, θὰΐ ἃ ἀδβοτγίριϊνθ ἔδττω, πῖον, ὈΥ [δ 
ῬΓΟΙ ΘΏ09 ρσίγοη ἴἰο {μ18 τοϊδιϊοη, σ΄ θββθ8, ΟὮ 
πὸ ὁὴ9 Βδηά, ἃ 56} Ρ δοαυδἰηίδησο ψὶϊῃ Οοά, 
δα, οὐ ἐδ οἱ ον, (8 σΥΘ ΌΣΠγ δορὰ δυι πον 
δἰιοδιθα ὑἐβογθῦγ. 

[ΗΚΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ: “7109 οὈ]οοίίου ἐπαΐ τον. 10, 
ὙΠΘΓΘ (110 Ἰοηρίῃ οὗ Βυδη 1176 ἰδ Ἰἰι6ὰ τὸ 
ΒΟΥΘΗΓΥ, ΟΥ, αἱ τηοϑῖ, οἰ ση γοϑτθ, βίϑδη ἀβ ὁρ- 
ῬΡοκθὰ ἰο Ῥραυί. χχχίγν. 7, δοοοσάϊπρς ἰο πϑὶοὶ 
Μοβεβ γϑδοιθὰ ἐπ ἃρὸ οὗ οὔθ δυπάτοά δηὰ 
ἀν γ, 18 ἀἰβροβεὰ οὗ ὈΥ (80 1δοΐ ἐμαὶ Μίοβεβ, 
(πτουρβοιιΐ τη 9 ῬΒα]πι, ἄοεβ ποὺ βρεδὶς ἴπ δἰβ οὐσῃ 
8116, Ὀυϊ ἴῃ τ18Παἰ οὗ (6 Ῥ6ορ]6. 1 'β οὐγνΐουβ 
ἴτοτῃ θουΐ, χίν. 22, 28 ἰμηδί διιοηρ (89 [β.861168 
δῖ ἰμδὺ {{π|0 (6 ἜχοορίϊοηΒβ ἰο {6 σοθθγαὶ σὰ]θ 
88 (0 ἴῃο ἀυτγαίϊοη οὗ Βυπηαη ἴδ, ΨΟΣΤΘ το ἢ 
ἔοννον ἐπ δῇ ὁγαΠΑΡῪ (ἰο8. Τμ6 δδβυτηρίϊοα 
{μδι (9 Ῥβαῖτα οου]ὰ ποΐ Βανθ Ὀθθῃ οοτϊπροβοὰ ὉΥ͂ 
Μοβϑβ, Ὀθοδυϑθ ἱΐ χοβϑῃὉ]68 {δ οἱμονῦ Ῥβδαὶπι8 ἰῃ 
ἰδησυδζθ δηὰ ρβϑῆογαὶ ρορίϊσαὶ βιγυσίαγο, 18 δα 
α ρ»γίογὶ δϑϑουίίοη, ὙΠ 16 ἢ τοδῪ ὈῸ τηοὺ ὈΥ δΔηοίμοῦ, 
μαὺ 11 18 δηιθοοάθηιγ ργοθαθ]ο (μδὲ Μοδοβ, “189 
Τουπίαϊη ἔγομι τ ἰσὰ 8}} {}}0 ρυορ μοί αν ἀγα σῇ 
αἀἰνίηθ νγϊϑάομι,᾽ ζᾶνο δἱ ἢγϑί 189 ἴοῃθ ΠΟ 1688 ἴῸΓ 
ῬΙΟΡΆΘΟΥ, θαι, χχχὶϊ. δπὰ χχχίϊὶ., ᾿μδὴ Ὁ: 
Ῥβαϊπι- ρβοοίσγ." ---ἰ. Ε. Μ.] 

γοσθ. 1, 2. τυ! ηβ-Ρ᾽δοο. --- [πϑιοϑὰ οὗ 

ἢ», ΒοΙηΘ σοάΐδθ8 χοϑδὰ ἩΡΌ, ΜΒοἢ, ΒΟΎΤΘΥΘΣ, 
ἄοδ8 ποὺ δ]16 Ὁ ἴοὸ ἰάθα οὗ (6 γοσϑβθὸ. 7116 ΤΌΓΙΔΟΣ 
νογὰ ἀοθ8 ποὶ αἰἰγθοιὶ ἔαγηΐδὰ ὑπ ἴδ οὗὨἩ ἃ 
τοίυρο (ϑδερί.), θαξ ἐμαὶ οὔ ὁ ἀπο], (θουι. 
χχυὶ, 16. ΡΒ. χχυὶ. 8; ᾿χυϊ. 6), βοιμοιϊπιθϑ ἰῃ- 
οἸυάϊηρ; ὑμ9 ΔΟΟΘΒΒΟΥΥ͂ ἰάοα (ΑἸ108 ἰἰΐ. 4; Ναδαπι 
ἱ:, 12) οὗ ἃ ρἷαδ6θ οὗ τούαχο, (ΡΒ. ᾿χχὶ. 2 ; χοὶ. 9), 
ΔΡΡΙίεὰ (ο ἀοἂ κδἴιεσ ὕθυϊ. χχχίϊὶ. 27. ΤῈθ 
Ρτγωίογιίθ, ἈΝ, ἀοοδ οί δάπϊὶ οὗ Ὀοΐῃς ἰγϑηβ- 

Ἰαϊοα : ἰ(Βου ατί. [ἰ ἰ8, (Πογοΐοσο, ποὲ (6 δαί 0 
(Ηφηκβί.) ἐμαί ἰΒ ἰδ 6 οὈ͵οοὶ οὗ σοπίοιρ]ειΐοι, 
Ὀυῦ ΖΌΤΠΙΟΡ ΟΧΡουΐθηθθθ.Ό 7160 οτἱρίη οὗ ἰδ9 
του ηἰδ᾽η8, ὙΔΙοὶ ἀτὸ οἵζοη δα ἀιορὰ 88 ἐδ 6 πιοϑὲ 
ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΥ͂Θ ΒΥΠῸΟ] οὗ (0 τηοϑ δηδυγίηρ οἵ 
ΘΔΡΓΒΙΥ (πίη κ5, (α6η. χὶῖσ. 26; θουξ. χχχὶϊὶ. 1δ; 
Ῥβᾳ. Ἰχχῖϊ. 8; ΗδΌ. ἰϊ. Θ; σον. υἱἱᾶῇλ. 26), 18. ϑοὶ 
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(ον ἢ 68 ἃ διγίλ, ἴὰ ἰδὲ 1685 γοδιγοἰϑὰ Β0η89, ἴῃ 

μ 10} (θη. ἰϊ. 4) ἐδ ΠΥ οὐ (μ6. Ἀθαυθβ 
δηὰ οὗ (6 δαγίῃ ἂγθ υδοα ἰο ἀοβίρηδίο ἰδ υἢ- 
(οἰάϊης οὗὨ 16 ργοσοββ οὗ (0 σγοαϊίυθ ψοῦκ. Τὴ0 
ἔξυτο 18 δῇ δ χα ΡΥ πδίυγαϊ Οὁη6 ἰο ἀοβοῦὶ 9 
1860 ΘΙΏΘΥΖΘΙΟΘ οὗ (86 τηοπηίδ᾽ηδ ἔγοιῃ 186 ἩΓΔΙΟΥ, 
88, ἰῃ ΒΠΟΙΒΟΣΙ δρρὶϊσδιϊοηῦ, ἰο Ταργοϑθηῦ {0 
ὑγεδκίης Γογὶ οΥ̓͂ "0 868 88 ἔτγοπι (}160 σοι!Ὁ οὗ ἃ 
ἸΩΟΙΒοΣ (Ψ}0Ὁ ΧΧΧΥΪ. 8). 1, ἴῃ 0 ζο!]Πονίης 

εἰϊοι, πὸ ροϊπὺ Ὁ) ΠΙᾺ (ΟἸδι., Βδιίομον, Η: σὶρ), 
ἢ ογάθν ἰο ζαὶπ {86 ρβϑϑϑὶνθ 80η890 (ϑορί., Ο6]ὰ., 
αι ποτ, δηὰ οἵ 6 γ8), ψγν6 τὸ 86 Βδῖηθ ἥσυχο (ὁ 
ἀοδογί 09 ἐμοὸ ὁνοϊαίιοι οὗἁ (6 ἐγ δ γ 4] σίοῦο δηὰ 
ἰαδεδιιοὰ Ἰδηὰ, τνὶιουι Ρ]δοίηρ αοἀ ἴῃ {116 Ὀ80}κ- 
κτουπά 45 186 Ρατγϑηὶ διὰ Βεχοίιον (ΗΠ ρἢ.). ον 
ι8ἷ8 ᾿νουϊὰ παν Ὀθοθη ἃ πιοὰϑ οὗ σϑργϑδοηίδιίϊ 
ἱωροϑβὶ Ὁ]9 ἰο τ1μ6 ΟἹὰ Τοπίδιχθηΐ σουδοϊουΒη 688, 
84 οδη ὉθΘ οχρὶαἰποὰ ποῖ μον ὈΥ δαί. χχχὶϊ. 18, 
ΜΈΟΓΘ ἰδιΐ8 ἔοται οὗἨ οὀχργϑβϑίοι ἰδ δρρὶϊθα ἰοὸ (ἢ 9 
Τοϊδιίοη οὐὗὁ οὐ ἰο (μ6 οϑ8.8}8τηθηὶ οὗ ὑ}9 
[ἐγαρ ἢ πδιΐοη, (σον. ὅ6γ. ἰ|. 27), ΠοΥ ὉΥ 89 
Ροοιίοαὶ ἔοτια οὗ ὑμὸ ἱπαυΐϊνΥ (Φοῦ χχχνιὶὶ. 28) 
ΔΙΆ (ἢ 6 ἔδβι ον οὗἨ [86 γαῖὶῃ δηῃὰ Ὀοβοίιοσς οἵ (ἰ9 
ἄονν, ποὶ ἴο τηοηἰΐοι (6 τοτὰβ θμριογοά ἴῃ δ. 
Ἰ. 1, νϊοθ αν α Μοβϑίδηΐϊο ᾿πιθγρτοί αἰϊοη. 
Ῥοῦ [86 βδπι:6 ὕβᾶβοῦ ἯὙΗΞ πιιδὺ δϑδβυτηθ μα {16 
Ῥυποίμδίοτθ, 8605 ἐδπο 7 ζὰγο (110 δοίῖνγθ ζόγωλ 

ΔΉΠΡ, ἀϊὰ ποὲ πατθ 'ἰῃ Υἱϑν (6 2. Ιη886. 

([ϑδδκὶ, Κιπιοδὶ, Οαϊνίη, αοὶον, Ποβθηπι., 9 
ειίο, θ6]., Ηυρζοεϊὰ), ὈκῚ (86 ὃ ἔοι. (ϑὅγίδο, 
διίετ, δηἀ οὐ 65), νυ ἃ γοίθγθποθ ἰο ἀθπ. ἱ. 11 ἢ, 
24, [ΓΔΙΟΧδηον ΤῸ] ον 8 ὑπ 6 8οῖῖγ 9 τιθαπῖῃβ ἴῃ 
ὁοπποῃ τυ ἢ 086 χγϑαΐ τη) ΟΣ ΕΥ̓ οὗ οΥ198.. Ρο- 
ΤΟΜὯΟ ρΓοΐοτϑθ (6 ρΡδϑδδῖγθ Β6η80, δη [06 ΘοΟΓΓΟ- 
δρουάΐης οἰδηχο οὗ τοδάδΐηρ. Τδο Ε. Υ. ἴπὰ {89 
ἰγδηϑ]λ 9 : Μογπιεά, ΘΧΡΥΘΒ868 ἴδ ἰγὰθ ἰάθα οἵ 
(ὃς εῦγον, Ὀὰΐ 8. ιν Ὁ ἈΠΠΟΘΟΒΒΔΥ ΠΥ ἔχου (86 

Ἰϊ6τ] τοπάοσίηρ: δεροίίεπ.---ὦ. Ε. Μ.} ΤᾺΘ χὰ οἱ 
δο οῃὰ οὗ γον. 2 ἰδ ποῦ δὴ δά ἀγοβδα (Ηδηρϑί.), Ὀυὶ 
ἶδ 86 ρῥγοάϊοείθ. Τα οὈ͵οοὶ ἰ8 ποῖ (0 Βιιονν (16 
Εἰδτπα)] οχίϑίθηοο οὗ αοά, Ὀυὶ ἰο ἰοδι} ν ἴἰο {116 
Ὀινίπειν οἵ ιἰλ 6 οἰ ὁΥμδ] δηὰ δ᾽ ιν μοσὰ. 79 

Βερί. "88 το τοδὰ ὃς, δα οοπηροίοα δὲ ψ ἢ 
Ἧδδι [0110 γ8. 
γεν. 8, 4. Ὡπεῖ.--ΓΕ. Υ.: ἀοδίγαοιΐοη. ΤῈΘ 

Ἠεῦγοιν ἐἐ 8 πιθδῃ8: ογωσἠδα ρατιῖοῖθ8. “Τμοα 
ἸηΑκοοῦ τηδ Γοίτα ἰοὸ ἀυθὶ."--. Ε. Μ.Ί Τὶ 
ἴδογα 18. 81η δ᾽ Ἰυϑίοη Βογο ἰο ὅφῃ. 111. 19 ἴδ γοπ- 
ἀιτεὶ ργοῦ8Ὁ]6 ὈΥ͂ (π6 Γοίδγθηοο θδἀθ ἰ0 δίῃ ἴῃ 
γεν, 7 ἢ Υοὶ ἰΐ ἀοο5 ποίΐ ζοἸονν ἤγοιι “μὲ5 ἐμαὶ 
ἯΘ τηι18ὲ ΓΘΏΘΘΥ ἴῃ {)0 ποχύ Βθῃΐθ 06 : ΓΗ Ὀδοῖ ! 
ΟΥ; ΡΆΒ5 ΒΎΔΥ 86,1} 1 [ῸὉΓ {0 δαῖζο οὗ οδιαϊηΐπρ 
186 βδδιπ8 ἰάθαᾶ. 10 ἰβ ποὶ Του ἀθη ὉΥ 186 ρᾶταὶ- 
ἰεἰϊδαι (ΗἸ ἡ ἀρ[6]4} (ο ἱπιογργοὶ (μΐ8 οἴδυθθ 88 τϑ- 
ἰοττίης ἴο 186 οοηδβίϑηι σμδβο8Β ΔΠΙΘΏβ ΠΠΘἢ 88 
1887 σοῦ δηὰ γοίασῃ δἱ [86 οοηπηδηὰ οὗὨ ἰδ9 
εἴθγῃὶ οι, ([υΐμον, Θοῖον, Τμοαοκ, Ὠ 6].). 
ἔβεγθ 18 Ὧ0 ΤΟΌΤΘΠ6Θ (0 [89 τοδβυτγγοοίίοη ((80 οἷά 
ἴκιβογδη ἐμ οο]ορί 8), οὐ ἴ0 1:6 Ῥαββίηρ οὗ (μ9 
δρὶ τί; τὸ αοἀ (ϑιῖευ). Τθ δὶ Ὠπιθίσαὶ ἰγϑαί- 
ηθηϊ οὗ γον. 4 δῃὰ 2 Ῥοίον ἰἰϊ, 8, "88 γοβιι θα ἴῃ 
ἴδε πεδυπιριΐίοα τπδὲὺ ἴθ6 ποῦ] ὰ Μ}}} Ἰαϑὲ 6000 
ΕΔΓ, δὶ (δὲ {6 τὰ} 1618] ἰεϊ σά οπι νυ 1}} {1 θη 
6 εδ 8} 1564, σοτγθβροπάϊηρς ἴὸ 16 νοτὶς οἵ 
Ογεδίϊοη πὰ 1186 ΘΑΌθΑΤ ἢ, (860 ἴΠ6 ΒανὈϊηΐσα) 
ἰπιοτρτοιδιϊοηβ ἰὼ το βδαρὺ οὰ [βαρ κὶ). Τ δ 

8 ἰη αἀἰγϑοὺ οοηἰταάϊ οἰΐοη ἰο (Β6 τηϑδηΐϊηρ οὗ (ἢ 9 
Ῥαϑϑᾶζο, νο ἢ} ἀσβοσί 68 ἴῃ δὴ αἴοοιίϊηρ δηὰ 
ΒΕΓ ΚΊ Πρ ΠΤ ΠΠΘΡ [ἢ 9 ΘΥ̓ΒΏΘΒΟΘΏΟΘΘ Οὗ {80 Θ᾽ Δ ρὶ ΠΩ 
ξουογοίουϑ οὐὗὁἨ πιθρῆ, ΨἢΘῚ ΙηΘδδυγοὦ ὈΥ (9 
Βίδπ ἀνὰ οὗἉὨ οἰ θυ δηαὰ Ὀγ [86 6γΥ6 οὗ Θοι. Οἱιν 
ΒΟΥΘΏ(Υ ΟΥἩ Εἰσί γοᾶτθ ΒΡ Ὡς Ἰοὺ 8. τηοϊησηΐ 
(ΡΒ. χχχ. 6). Ὑϊπηὸ νγὰϑ οὶ γοῦ στϑοϊκοῃοὴ ὉΥ 
Βουγϑ, Ὀυΐ (6 πίριυ μψὰῶϑ αἰνιἀθὰ ἰηΐο (ἢ γαθ 
νδίοί 68, (ἔχοά. χὶν. 21; Φυὰρο8 τἱϊ. 19), απὰ 
(Π6 ἀΔΥ θοσαὴ ψὶ (ἢ (116 ονθηΐης ὑπ ΠΠ σῆς : (Π 6 γ- 
ἴογο, “186 ἀΔΥ̓ οὗὁἨ γοβίθγ δ 88 ἰΐ ῬΆ8868 ὈΥ "18 
Πποϑὲ Βί ρῃἸ ΠΟΔΏΛΥ τηρηϊἰοηοά, ΤὴῸ σχοηδογίπρ: 
ν Β6Ὼ ἰἰ 18 ρμαϑὶ (τηοϑί οὗ (9 δῃησίθηϊ8), το ἢ} 18 
ΤΟΥΘΟΥ͂ΘΡ ἰΔυϊοϊορίσα, 18 σγδιημηδί 6 }}}} ἐπα τ }5- 
81016. [0 16. πῃργο 8016 ἐμαὶ (9 ἐλουδαπαά ψεατα 
ἃτο {860 Βιι Ὀ7εοι οὗ (89 γον (Ηυργε]ἀ). 

γε νβ. δ-. μου οδιτίθδι ὑμθῆὶ αὐναῦ 885 
τίτἢ ἃ Βοοᾶ. [1 18 ππησογίαϊ η τ ΒΟ 6 Ρ δὴ ΑἸ] τιβῖοη 
ἰο ὑμ6 Ὀινίηθ Λυάρηθπὲ οὗ (π βοοὰ 18 ἱπίθηϊοά 
Οαϊνία, δ ρβι.). Αἱ 8}} ουθῃίβ Ὁ 18 ποί ἃ βιν  ΓΕῪ 
ονίηρ βίγϑδη (μὲ 18 τηθδηΐ, Ὀυΐ ἃ ΠΘΑΥΥ διὰ ἀ6- 

γαϑίδιίϊης ἰοτηροϑί οὗ γαὶῃ (ῬΒ. Ιχχυἱἱ. 18). Βαΐ ννο 
τηιϑὶ ποὺ οὐοσίοοῖς [86 τ186 οὗ (110 Ῥγεοίογίο, 70]- 
Ἰονοὰ ὉΥ ἰδ ἱπιρεγίθοιὶ ἴῃ ἃ ζαίσο βοηβο. Τὰθ 
τπιοδηΐηρ 18: 1οὺ (μ6 δοίΐοῃ τπεπίϊοποὰ Ὀ6 μοῖ- 
ἰογπιθὰ, αηὰ {μὰν {4}} ἱπίο ἃ βίδιο οἵ ὑπῃοοη- 
ΒοϊουΒπο88, ἱπίο 8 β]66θρ, ἐμαὺ ἴβ, ({|ὸ βίϑθορ 
ΟΥ̓ ἀδραὶῃ (Κῦδβιον, 6] 2868). Τ|}}}8 βεαιιθῆσὺ 
οὗ (που βθονβ ὕμαῦ 1ὺ 8 ποῖ (110 γεαγϑ 
(Αῦδθη Εν) μοι ΔΥῸ βαϊὰ ἰο 6 δαγτγίοα 
δναγ. 86 πογὰβ Ὁ) δπὰ ΤΊΣ βίαπὰ ἰοὸ ἴᾺν 
ἀρατὶ ἰο δἴοτὰ 8 Ἀ]ΔΥ οὐ ἰ1}ὸ σογἀβ (Ἰζοβθπιη.). 
Τη6 σοιμπο ἱπί Γριοίδί 0 ἀπ ἀογβί 8 ἤγβὲ (ἢ 9 
ταρια διὰ αἰἴζοννναγὰ8. 89 μηοόδογυεα Ῥαβϑαρο οὗὨ 
Βυπιδη 19 ἰο Ὀ0 ἀοϑογὶθεα, Βαὶΐ ἰΐ ἀϊβτεραγάβ 
{(ἰ6 οαηχο οὗὨ ΥΟΓῸᾺ] ἔογιβ, δπ, ἢ ΤἸΔΩΥ οὗ 
1.8 ΒΌΡΡοτίοτδ, δι ροσδα ἀβ ἔπὸ 1άθϑ οὗἉ β]θορίηρ 
[δποΐο8 ΟΣ ἃ ἄγεαπὶ ἴο {89 168 οὗ δίοορ, τυ Ἰο ἢ 18 
ΘΠ ΓΟΙΥ ἀηναγγιηιθα. ΝοΥ 18 {ποτ ΔΩΥ͂ οσοᾶ- 
βίου ἴον ἰγαπεροβίηρ (9 ΟΓᾺΒ δἱ {116 θαρσὶ ποΐηρ οὗ 
{π᾿ δοοοπὰ βί16 ἢ ἰο {ἰ6 6πὰ οἵ ἐπ γϑὶ (Βύιϊαἰνον, 
Πυρΐε]ά), βίποο {116 ἰἀοδ οὗἉ τοαζίησ Ἀπ5 ὯΟ Ρ]λοο ἴῃ 
{Ππ| ρϑϑβϑᾶζθ. ἴὰ νοῦ. 6 ̓ ἱ 18 ποὶ βαϊά μα πηδο κί πὰ 
ἴῃ (9 Βορὶ πηΐπρ οὗ ΒίΒίΟΥΥ, οΥ δ ἐῃ δἷβ γοαυί], 
88 ἰῃ ὑπο πιογῃὶϊηρ οὗ 19 (Κίτιοι πὰ οἱ 6.8), 
Ὀ]οοτΒ ΟΥ ἴδ 68 αν ᾿ἰκθ σιδβ8. Ἦ Βαί 8 βαὶὰ 
15, {πὲ ΒΘ Οὁη6 ζοπογδίίου 18 βινορὶ αὐτὰν ἀυ- 
της (86 εἰσὶ, δοῖ 6. Ὀ]ΟΟ ΙΒ ἕοσί ἢ ἴῃ ἰδ τλοτπ- 
ἰσ, τ σἢ, ἴῃ 118. γῆ δρηΐη, ψ]ΒΟΥΒ ΔΎΨΘΥ ἴ 
89 ουθηϊης (θ6}1{186}}. ΕΌΡ (09 ῬΓΣΙΤΏΔΥΥ ἰάοα 

οὔ ἢ) Π ἷϑ ποὶ δἱ 4}} ἐμαὶ οὔ Ῥδββὶ ῃρ ΔΊΝΑΥ ΟΥ ρεῦ- 

Ἰδῃΐης (ϑερί., γ υϊραίο, Μαΐμον, δηὰ οἵου 8), αὶ 
(παῖ οὗἨ Ραββίηᾳ ΟΥ̓́ΘΔΡ ἔζοπι 0Π6 ὈΪδ66 ΟΥ̓ δοπαϊΐοῃ 
ἧπῖο Βῃοί 6 Ὁ, ΘΒρΘΟΙΔΙΪΥ ὙΠ 6 Βοιηοί πρ ΠΟ 
ΡΓΘ5868Β δέ[6ΓΥ δῃη Οσσυρὶ68 {10 Ῥ͵δοο οὗὨ ἰϊ6 οἹὰ. 
ΑΡρΡὶιϑὰ ἴο ῥ]ηΐβ, ἐμβογεΐογο, ἐὺ δου δ ΠΥ ἀ068 
ποὶ χβϑδῃ: ἴ0 δβργοιΐ ((βα)ά., β'γυϊδο), Ὀαΐ: ἰοὸ 
ηγθ πεῖ Βρτοιΐίδ. [Ιηβίραα οἵ: ἰἰ ἴδ6 5 δ ΎΑΥ 
(Ετνα]ά, ΟἸβὶι., Πιισὶρ, ΗΠ υρ[6] 4), νγγὸ σδαμῃοί, 10 
5 ἰγιαθ, δοσορὶ ἐ)6 ῬΆΒΒΙΥΘ ΒοΏ8Β6 οὗ 0:9 Β᾽ τ] Ὁ 
δπὰ Ῥγόροῦ ψογὰ: ἰὶ 8 σα ἀονη (ταί), Ὀὰι (110 
ἐπ Γβομδὶ σοηδί οι 0ῃ : ΒΟΙΠΘ 0Π6 Οὐ (8 10 ἀν 

(Ὀ ε] 2868). 789 ἴθτγπι πο, ΔΡΡΙϊς ἃ ἰο δᾶ γ8 οὗ 
Θογ οἱ ἄονῃ οΥ Ρῥ᾽υσίοα ΟΥ̓, δηὰ 9200 χχὶν. 24, 
δἃγ0 δβροοΐδν ἔδυόταὉ]9 [0 1818 νἱανν, Ὀ651 68 (9 
οοηϑίαογαιίοη (δὶ ἀορδί ἃ ἰδ ποΐ βροΐζθῃ οὗ δ8 ἃ 
ΡΓΟΟΘΒΒ οὗ παίαγο, Ὀυΐ 88 (86 Ὀϊνὶπο ρυπἰβητηοηί 
οὗ βἷη. Ηἰισὶς αἰνεϑθ δὴ δχρ᾽δηδίΐοῃ τ λΐοὰ ἰδ 



400 ΤΗΕ ΒΟΥΒΤῊ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙΜΒ, 

αυϊΐο Ῥοουϊαγ. Ηο υπάογβίδηαβ (Π9 γογβο ἴο γ6- 
Ῥγοβοηὶ ἤρυγαίἑ γον ἰμ6 αἰβοβαῦχο οὐὗὁἨ 86 βϑιῦϑῃ 
(Εσοκ. χχὶϊὶ. 20), μη ἔο!]ονθ ἰδ 6 8166} ἴπ 86 
γοΙὉ Οὗ (110 τλοΐί ΒΓ, δπὰ ἐμθὴ ἰδ δινδικθηΐης 
ο ἰλ8 χηογπΐης οὗ 1936. [1π γογρ. 7 (μ6 Εἰ Υ. 
πουἹὰ ὃ6 ἱπιργονθὰ ΌΥ͂ Τοηογίηρς ἴῃ ἐμὸ βοοοπὰ 
6]611.89: ““ἰοΥΥ  δοα νυ," ἰηϑίθδα οὗ ““ (χοῦ 1964." 
--. Ἑ. Μ. 

ψοΣβ. 9-12. Δ τ δίδροσ. [ΕΟΥ-- ἃ [819 (πδὲ 18 
ἰ014.1 Τθο ποσὰ ΓΔ ἀοο8 ποί ἀθῃοίο ἐαΐ6 ελαί- 
ἐεγίπ (1860), οΥ ἐλουσλί, ἴῃ Δ] υδίοι ἰο 18 Γὰ- 
Ῥίάϊιν, (ΟἸοτίουβ, Βοβϑητα., 6 ἤοϊϊο, ἨΡ7614), 
ΟΥ ὀγεαίλ, 88 υδηϊβιῖπρ αὐϊοιῖν (84]4.}, ΟΣ 
δρεεοῖ, ἴθ 8 ταρίἰΐγ (Φότοσηθ, ΗἸ σὶρ), θυ ἃ 
Ἰον, βυθάποα δουπᾶ, ὙΘΟΒΟΣ ΤΙΣΙ ΣΤ σ, Φ0Ὁ 
ΧΧΧΥΪ,. 2, ΟΥ στοδῃίης, Εσοὶκῖοὶ ἰϊ, 10 (Ηϑηκβί., 

Ὀ61.). ΤῈΘ ροοίϊοδὶ »ἷυναὶ ΠΦ, ἴῃ τον. 10, οο- 

ΟΌΥ5 δἷδο ἰὼ θουΐ. χχχὶϊ. 7. [ὲ ἷβ ἀουδία] 

ὙΠοΙΟΣ Δ 32) Δρρ]ΐθ8 ἰὁ 8 [0}1 ταϑᾶϑυτο οὗ 
Βἰγοησίμ οὗ οὗ γοᾶσᾶ. Τὸ ἔγϑί ἰηἰογργοίδιϊοα 
Βυϊίθ Ὀοέΐον {(πΠ6 τηϑδηΐϊης οὗ ὑπ 9 του 8 ΘΙ 86 Ὑ ΒΘΓΘ, 
ἐμο Ἰαίϊον ἐἰ8 Ταϊτηυ σα! Δρρ]ϊοαίλοαθ. [1π τον. 
11 (.}9 ϑοοομῃᾷ Το ΟΡ Βῃου]ὰ Ὀ6 Τοπάοτοα : δηὰ 
(γ ψσϑ ἢ δοσοτάϊηρ ἰο ἐγ ἤδαν, ἐμαὶ 8, ἰὴ {89 
ταρδβυγο ψΒϊοἢ {ΠπΠῸ ἰσὰθ ἴϑασ οὗ αἀοἂ που]ὰ ἱτω- 
ΡΪγ.-α. Ε. Μ.1] ἴῃ τοὺ. 12 13 τοΐϑσβ ὁ ““ὑῃ- 

ἀογβίδπα,᾽" ποὶ ἰ0ο ““ υμαθοτ,᾽᾽ (οοπρδτθ 1 ὅδῃ. 
Χχὶϊ!. 17). 1 18. ποῖ ἃ ἰμθογϑίῖοδὶ Ὀὰΐ ἃ ργδοιϊοδὶ 
Κπον]θάμο, ἰο οοἰδία νιΐο ὑμ6 δΒοὶρ οὗ αοὰ ἴ8 
πρὶ] ογοά. “Ἴδα ἯΘ ΙΩΔΥ̓͂ Ὀσγίηρ ἴῃ 8 Βοαγί οἵἉ 
τνἰβάοτσῃ "-͵ἰμδὺ ἴ8, μὲ γγϑ ΙΩΔῪ ὈΘΆΣ 10 ΔΎΥΑΥ͂ 888 
ῬΓΪΣΘ, δῃά Ὁγίης ἰὐ ᾿π, Π{κὸ (86 Βαγυϑδὺ ἱπΐο [89 
ΕΥΆΠΑΥΥ, 2 βὅδηι. ἷἰχ. 10; καρ. ἱ. 6 (Ηαρζεϊά, 
θ6}.). ΟΥΒΟΣΥ οσχριδηδίϊοηβ ἀγθ ὑδ6 10] οτίπς : 
Ὀτίηρ πιίβάομῃθῃ ἱπίο ἐμ δοασίὶ (Κἰπιομβί, δῃὰ 
ΟΙΟΙΒ) ; Ὀγΐπρ 8 ἯΙ|86 μβοανὶ 88 διι οδογϊηρ ἰὸ 
Οαοά (οἷον, Κπδρρ, βδίίον, Ἐπ] ά, ΟἸβϑιιδυβϑῃ, 
Ηϊἰ 4). 

γεγβ.18-17. Ἡϑζυσῃ, (μοὶ 16, ἤγοτα δῃ χοΥ", 88 ἴῃ 
Ἐχοά. χχχὶϊ. 12, Τὴὸ πνοσζὰ Θ᾽ βΒο 6 γ0 ὑϑιδ}!} Ὁ 
ΤΏ68Π8: ἰΤ Ὀ8Δοῖκ. Το ἸΠαΌΪΤΥ ν ἰσἢ 70]]0 78 
δ 18 ΟἸ ΠΟ Το πα οτίηρ. ΥὙὸΣ. 18 δ. γ668}15 δαί. 
χχσχῖϊ, 86, ΤΏ Ῥβαδὶηλίδί 8 ῬΤΆΥΟΣ ὑπαὺ ἮΘ ΤΔΥῪ 
Ὧθ Βαιἰϑῇθα νὴ ΙΔΟΥΟΥ ἴῃ ἐἰ9 τηογαΐηζ, ἀθποῖθϑ 
ποὶ ναὶ νου] ὰ Ὅ6 θη)ογοα δοου, Ὀυὺ (110 ὈγΘδΚ- 
ἴῃς οὗ ἃ ΠΟῪ ΑΔΥ οὗ ΤΩΟΤΟΥ͂ 88 οσοπίταβίοα (ἢ 
[80 ἕο 6 πρὶ οὗἩ δοίίοη. ΤῈ ῥ᾽υτγαὶ ἔοόσπ 

Γ᾽ (τον. 16) ἰβζοιπια ΟΠ] Ὀοϑ1468 'π θοαΐ, χαχίϊ. 

1, ἰοφοίμον υὲ ΠῚ), το οὀσσατα οἰβουγιθγθ 
4180.--ῦλοὸ λυπιδέίησ ΟΥ̓ ἴθτ461 τγα8 (86 ἀεδίρῃ οὗ 
(89 ᾿ΟΌΓΠΘΥ ἰΒσουσὰ ἰδ 6 ἀθβοῦὶ (Πθαΐ. Υἱῖϊ. 2 ζ.). 

Το ἴθ τ πὶ δ (τοσ. 16), δρρὶ] θὰ ἰο Φουα Β δα- 
αἰ πἰβίγαιου οὐὗὅὨ ΤΏΘΓΟΥ͂ ἴῸΓ (86 Βαϊγδίίοηυ οὗ Ηἶβ8 
ῬΘΟΡΪΘ, 8 ἔοιμπὰ 4180 ἱπ Πθυὶ. χχχὶΐ. 4: διὰ {86} .( 
ΟΧΡΥΘΒΒΙου : ὁ“ ΟΥΚ οὗ 180 δαηάβ,᾽᾽ ἔγϑαιθῃι}ν 
ἴη Βου ΘΓΟΠΟΙΆΥ, 88 ἀθβογιριΐϊνο οὗ Βυατδη δοἢἴονο- 
ΤΑΘΠΐΒ σΘΏΘΓΑΙΥ. ΤΆΘΓΘ 18 20 γϑίδγοηοοϑ ᾿παρ] δα 
[0 ᾿πηρ]θιμ θη 8 οὗἨ Βυβθαπάτνγ (Ηἰ πὶ), πιασὶϊ 1688 
ἰο ἐμ6 δρρ]ΐδῃοθβ οὗἩ τππδπυΐδοίατο. ΤΠ6 800- 
Ῥ᾿Ἰοϑιΐοι 8 οδεγθα ὑπαὶ (6 νγοτῖ οὐὁἩ Οοα᾽Β Ρ60}]6, 
Ὑ60 ΘΟμἔθ88 ὑμοπηβοῖνοβ (0 Ὁθ (ἢ 6 Βουυδηίβ οὗ {Π16 
Τιογὰ, πιϑὺ 6 ΘΒ Δ] βῃοὰ, ἢ (89 Θχρθοίδιΐοη 
{8δί τῆδὺ ἰ8 ἀοβουϊοα ἰῃ τον. 16 α τῇ]! ὍὈ6 ἀἷ8- 
Ρἰαγϑὰ Ὀεΐονθ (Ἰ16. [ΤΠ6Υ6 18 0 Ἰπογο Ὀαϑαίζι] 

διὰ οχργοβδῖνο ποσὰ ἰμδη Ὁ), ἷῃ τοσ. 17 α, 

δ᾽ κοΐ γί ρ ΡΥ τ λδὲ ἰβ δυγοοί, Ρ]οαβδηί, οὉ 
ἀφο σΒεα]; δὰ 4]}1 Ἰδηρυδρζο ἔα1]8 (0 οσ ρσϑδβ (ἢ 9 
ΘΒ οὗ τιθδηΐπρς ἰὁ ὈΘΑσθ, ὙΒΘῺ οἴοβε ὉΥ 
Μοβοϑ, “"ἐπὸ τῶϑη οὗ Θοα,᾽" δηὰ {86 ἔνϊθηά οὗ 
ἀοά, ἴο ρῥἰοίαγο ἔοτίδ ἰλο80 αἰγὶ θυΐθβ ἩΠΗΟΝ ἴῃ 
Ηϊΐτὰ ΓΘ ἐμθ ξουγοθ οὗ ἀδέσλέ. 1 δ ποὶ ΣΘΓΕΙῪ 
““Ὀοδυΐγ " ἴη 18 τἩιάοθὶ 8686, ΟΥ ““ ΠἸΟΣΥ,᾽ οΥ 
“«“ κοοάποδ8,᾽" θα 6 υπίοι οἴ [μθῃὶ 8]].---ὦ. Ε. Χ.] 

ΘΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΉΙΟΑΣΙ, 

1. ΤῊ Εἴονπδ] ᾽8 ποὺ τη ΓΟΙΥ αἰδιΐη κα 5} δα ὕτουι 
ὑπὸ του] ὰ οὗ (9 Βοοοτϊηΐηρ ὈΥ Ηΐ8 Ὀὶἱνῖπο πδίυσο; 
ΗΦ9 4180 ἀθοϊαγοθ διὰ υἱπαϊοδίθβ ΗἶθΒ Οἱ νίπἰΥ ἴῃ 
ἐϊΒ ΟἸΟΥΥ, ἱπάοροπάθηίϊ, 88 ἰΐὺ ἰβ, οὐὗἨ ὑμ6 σ10}9 
νοῦ], Ηἱβ Ῥϑορὶθ, ὑμβογοῖοσθ, ποῖ ΟὨΪΥ Κπον 
Ηΐπι 88 ἰμο Ιοτὰ σοὶ χηΐηρ ΟΥὐον ὑμ6 τγ8 016 ποχ]ὰ 
ἤγοπι οἰουΣΥ̓ ἰο οἰ ἸΥ, ἴῃ ὑπο δ 5 680}]6 6χδ]- 
ἰδίοι ; ΒΟΥ ῬΓΑΥ ἰο Ηΐτω 4180 88 ὑπῸ [οχὰ (Π οἷν 
αοά. Τ}18 ΓΠ6Υ ἀο Ὀοΐἢ Ὀθοδῦδο Ηρ ἢ 88 ἰοαιἰ δοὰ 
οὗ Ἠϊπιδοὶῖ, δὰ Ὀθοδυδο ὑμπου μαΥθ δοκπον)εὰκοὰ 
ΗΙ8 σίου. Βγ τἱγίυο οὗὨ (818 γοϊδίΐου ἰο Οοὰ, 
{8607 δῖὸ ποὶ οοῃίθηϊοα τὴ ῖϊΒ ἐμ 6 ρογροϑίυβ) γθ60]- 
Ἰοσίΐοι ΟΥ̓ ἃ}1 ἐμαὶ αοα 888 ΘΥὸσ Ὀθθῃ δηὰ ἀϊΐ8- 
Ρἰαγοϑὰ ἰο βοῶ. ΤΟΥ͂ ὅπαὰ ἴῃ Ηΐπι δ]βὸ (δμοὶν 
Ἰοάφίη-ΡΊαο9 δηὰ Ββοοῦγο τοίσοδί, Ἡ ΒΟ ΠΘΥ͂ΟΡ 
ομδηζοθ τὶ} ἐμο ΕΝ αΐ οὗὁὨ ἐἴπ6 ΟΥ ΔῺΥ τηυἰδίϊοη 
οὗ ουϑῃίβ, Ὀαὺ 8 ρῬγοβθηίβαἃ 88 ὉΒΟΉΔη ΚΘΑΌΪΥ (110 
881ὴ90 (0 8}} ζΟΏΘΥΔΙΪΟΏΒ οὗ ἸΏ Ώ, 85 {ΠΥ 70]]0 τ Οἢ9 
δΔηΟΙ ΒΟΥ ἰῃ Ο1086 δυσορβδῖοθ. θ᾽ ἰθΥοσβ [δ Υθ 
ἱπογούοτο ἴῃ αοα πὸ {θπιρΟΥΆΣΥ, πα Ὁ]6, ΟΥ̓ 
ἰγϑηδίοηϊ μἷδοθ οὗ τοΐυχο, 8388 ἐμ νν]Ἱὰ Ὀοδβίβ 
δδΥθ {ΠΟΥ οογοτίβ δηὰ Ρ0]8668 οὗ Βοου Υ, οὐ (89 
ὙδηάΘΓΟΡ πἷἰ8 ἰοΘηΐ. Ὑαοα οδοσβ ΤΠ πιβεὶ τὸ Ηΐδ8 
ΡῬΘΟΡΪ6 88 ὑμοὶσ ατσεϊϊησ-»ίασε ἴον ουὐθσ δῃ ἃ δυδγ. 

2. Το οχρουίϑθῃοο ψ οὶ ἢ 9 ΟΠ ΓΟὮ ἢ 88 δα οὗ 
{π18 Ὀ]Οββί πῃ; ΒΕΥΥ͂ΘΒ 88 Δ οοίϊοηΐ ΘΟΌ ΒΟ Ροΐδθ 
ἰο ὑμ6 ἀοργοββίης ουϊάθῃσθβ οὗ 186 ἔδοί ἐπδὶ ΒῸΡ 
ΟὟ ΠΟΘΙ ΌΘΥΒ ὨΔΥΘ ἴο0 800 ὕγοῃ (86 ΒΒογίῃθββ 
δηὰ χτηΐϑογὶοβ οὗἩ δυδη 116, δηὰ {πδὲ {86 ἴθοὶ 
(8680 ἰγου Ὁ168 80 τυποΐ 0.6 ΠΟΥ ΚΘ ΘΏ]Υ, 88 ἐδ 
ΤΘΟΟΖΏΪΣΘ (πο ἷν οδΌΒΘ ἰο Ὀ6 ὑμ6 ψταῖὶ οὗ Θοἀ οὰ 
δοσοθῃηΐ οὗἩ δυϊηδη δἷη, ν ΟΒ6 τηδηϊοδβιδίϊ 0} ἴῃ 
(ποῖ ον ᾿ἶνοβ ἐπ 6 Ὁ ΒΑΥ͂Θ ΔΙ ΉΎΔΥΒ ἰο θοναὶϊ, δηὰ 
τ 086 ρα 10 ΠΟῪ ΘΔ 88 1}{{}0 ἰὰθ 88 (Β6Ὺ οδῃ 
[η9 Βογοσγ οὗ αοὐἷ δ δῆρου. ΕῸΣ {86 ᾿ἰρδὶ ὉΥ 
νι ο ἢ γὸ ἰθαγὴ οὗ αοἀ, ἰδ6 νον], δηα ουγδοῖν 8 
ἴθ ὁη9 δηά (6 Βδδῖωθ. “ΑἸ πουρὶι Μοβοβ, ἴῃ {δ 
ἀἰβοδαγκο οὗ μἷβ οβδῖσδο, Β᾽δυβ ὈῪ σχἰ Ὀἰ(Ἰπς βἰη ἰὴ 
δοπποϑοίϊου 8 (89 ῬυπὶΒῃτθηΐ, γοὶ ἴῃ πδιλΐηρ 
(ὲ8 Ῥϑ8]πὶ 8 ῬΥΔΥΟΥ, ἢ ἰ6118 ὰ8 ἱμδΐ {π 6 7ὸ 18 δὴ 
δη(ἀοία ἰο ἄθαιῃ. Αμπὰ ἴῃ 818 ἢθ 6Χ66}9 ἴπ {πὸ 
Ραγ 60} 78 841} ργοΐδμθ τυ. Ηθ ἀνν6}}8 ὈΡΟΣ 
189 οχίϑῃηϊ απ ῬΡΟΟΣ οὗ ἀθαίῃ, δηὰ γοί, δουᾷ 
ΜᾺ 15 ἸΘΥΤΟΓΡΒ, Τα Κ68 (6 ΒΟΡΘ οἵ σοῃδβοϊαιλοι 
ἰο ὃθΘ ἴοϊι, Βο ὑμαὺ ἰδοβὸ ὯΟ δῖὸ ἱδυγ δὰ οδπὰ 
Βαμ 6 ἃ ἀγΘ ποῦ υἱοῦ Ὀχουχιῤ ἰο ἀδδβραὶγ.᾽" 
118 60). 
8. Ποα 86 Ῥογοορίϊοι οὗἩ ἐ{μῖ8 τοϊδιίίοῃ 18 ΒῸ 

ΤΏΘΣΘ ὑβοογοί 68) κπον]οᾶρο, δηα ἰδ το ἐμ8η ἃ 
ΘΟΙΠΡΌΪΒΟΥΥ δοκπονϊοάριηθηί ργοἀποοα ὈΥ ἔδπθ 
Ρτθββασο οὗ ποοᾶ, ψβοῃ ἰὑ ἰ8 ἃ ἀ6᾽ 1 θογαὶθ πιογα] 
οοηγίοιΐοη απεισεγίησ ἰο (ἦδδ ἥεατ ο7 ΘΟοά (Ὀροαί. 
χχίχ. 9; Φοῦ χχυὶὶὶ. 8), (68 1 δῇοτἀβ ποὶ πιοσοὶγ 
(6 ΟὨΥ δογγοοί βίδπάδυὰ [Ὁ οϑιϊαιδιἑηρ δἱϊ 
(8689 (Βἴημκθ, Ὀυΐ ἐθθοῖ8 8 4180 ἰ0 ῬΤΑΥ͂ ἴῸΓ (86 
Βδυΐϊηρ 160 οὗ ἰὺ ἴῃ ἐβὸ τυϊάἀδβὶ οἴ [Π ἄδηρβογβ, 
ΒΟΥΓΟΥΒ, δηἀ ἰδιηρίαι ΟἢΒ Ὑ816 ἢ ΘΠΘΟΙΏΡ 858 "6 ἢ 
Βογθ. [ἰ σαΐβϑβ δἷβδο (ἢ6 Βα ὈΪθα δου] ἔγουι 6012" 
Ρἰδίεἴης οὐον ὑμ6 τδηϊν οὗ [89 Μονὶά, (89 ἀἶ8- 
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ἰγοϑβ68 οὗ 1106, δηὰ {λὸ ὈΪΓ πάῃ 688 οὗἩ πιδηϊκίη, ἰὸ 
δὴ οδγηοβι δηὰ ἰγιιθίϊη ΒοΑΓΟΣ δῇ (ἢ 9 ΤἿΥΟΥΡ οὗ 
Οοά, δὰ ἐδυβ ρἰδοθα ἰλ ρου ἰδμ6 ἰγὰθ ρῥδαί οὗ 
βδίϑιγ, ὉΥ τυ ῖοι 1 888}} Θ908 6 84}} (86 τι ΒΟΓΣΥ͂ οὗ 
(860 ῥτγοβϑηΐὺ ἴθ. “48 Μοβοϑθ δἰβογθοσο ΚΘΘΡδ 
πὶ δῖ [86 ἰοϑοπίη σα οὗ ιπ6 18νν, 80 4068 ἮἢθΘ 9190. 
ΒοΥ ᾽6 ῥγοϑολῈθ ἀθϑί}, 5ἰπ, δῃἃ σοπαἀθιμηδίξος, 
ἴῃ ογάον ἰο ἰουυῖν ἰμθ Ῥγθϑθαπιρίυουβ, ἯῺΟῸ 8ΓΘ 
ΒΟΟΌΓΘ πῃ ἰδ οἷγ βίηδθ, δὰ βοὶ Ὀοίοσο ἰδϑῖ ἐπ ὶῦ 
ξυϊν δπὰ ᾿πἰααΐϊίγ, νὶιπουΐ ἔ81]86 1 γ οοἹοῦης δηγ- 
ἰὨἱὩρ ΟΥ σομσοδιης δαί ίπρ. Ηθ ΘΒάΘΑΥΟΓΒ 68- 
Ῥϑοΐα!]γ ἰο ἰθδοῖ Ὡχθη. ἴο ἔθαν αοἀ, 8δο ἰμβαὶ σβθη 
ΠΥ ἃγὸ ἱπ ἀγοδὰ οὗ ἀοὐ᾿β δῆμον δπὰ οὗ ἀθϑίβ, 
ΠΟΥ͂ ΙΔΥ͂ Βαϊ Ὁ]6 ὑμοπιβοῖνοβ Ὀοΐοτο Ηΐῃ, 8πὰ Ὀ6- 
οο6 ἢϊ Τροοὶρί θη οὗ ΗΒ αιοσον.᾽ (μα Π6Σ.} 

4, Ἰῃ οτάοσ ἰο Ὀ6 αὐνακοηθὰ ἰο ἔσθ ρΘῃϊίθΏ690, 
ἯΘ πηιι8ὲ ΧΘΘΡ ΟΥ̓́Θ ὈΘίΌΓΟ ΟἿΓ πιΐ 8 ὑδο γα ὑπαὶ, 
ΤΟ ἰὴ β'ἢ8 ἐμαὶ ἀγὸ ἀἰβοογογσοά δπὰ Ἰδιηθηϊθα, 
ἴδογο 18, οὐ δοδσουηὶ οὗ ἱπ6 τυΐῃ οὗ ΟΡ πδίυγαο, 
δοίη ἡ ΕϊσὮ 18 80}}} ἰάθη δηὰ οοῃοϑδ]ϑά, 
πδιοδ, ΒοΎΤΟΥΟΥ, 18 ποὺ ὀχουβθὰ οὐ σουηίοά υπ- 
ἀοδοσνϊηρς οὗ ρυπ᾽βυλθηί, ὈδΟΆλ89 1Ὁ ΘΒΟΘΔΡΘΒ ΟὟΥ 
ον ΟὈβοσυδίΐοη δηὰ μα οὗ οἰμϑῦ ἴθ. 86 ΥΘ 
ΔΘ ΠΙΔΩΥ ὙΠῸ χὶνθ ἰΠΘΙΏΒΟΙΥΘΒ ἘΡ ἰο {18 46] βίοι 
ἰο ἰβοὶν γαΐῃ. ΤΟΥ͂ [αὶ] (ο υπαἀγϑίδηὰ ἰδ6 γοὶδ- 
ἰἰοα οὗ βίῃ δηᾶ ἀρδίδ, δηὰ {μουοΐογο, 4180, ἔδὶ] ἰὸ 
ππαἀογβίϑηα ἰμ9 ἰοδ οι ίηχϑ οὗ ονϑηίβ ἰῃ (6 πτον]ὰ. 
Απὰ βἷασθ ὑμ6Υ Ὀορίη ἴο μανθ 1688 ἀγοδὰ οὗ {δμ6 
ΤΤΔΙῈ οὗ αἀοὰ, ἰμ6 Κπον]οάρο οὗ αἀοα, ΖΘΏΘΥΔΙΪΥ, 
ὈφοοῦλοΒ ΟΌΒΟΘΌΓΤΟ ἰο ὑμβο. [Ιὑ Ὀθοοπιοβ αἰ βηοαυϊί 
ἴον τἰθτ ἰο Ὀγὶηρ {ποτηϑοῖτοθ ππάον 06 σϑηρο οὗ 
Ηἰβ Ῥαγροθοθ οὗ βαϊγαϊΐοη, δπὰ {μι γ 8061 1688 
ΘΑΥΏΘΒΟΪγΥ ἔῸ ΗΪ8 τρϑγογ. ““Μοβ68, {δογοίοτγο, 
11 6816 βὶῃ ἃ Θοῃμοθα θα (πίη, τ 090 Οχιθηΐ πὸ 
ταϊη ὰ οὐδ οομργοιθηά. ΕῸΥ ᾿ἴκΚὸ αοα δ τσϑίὶ, 
ἰἰκοὸ ἀρδίμ, δὶ 8180 18 ἱποοιι ργ ΘΠ 810190 δὰ ἴη- 
δοΐϊο." (ας δ6γ). 

ὅδ. Βαὶ πο, ἰο (89 δοΐκῃον)θάκιηθῃί ἐμδέ βίῃ 
οχίθη δ τὰισἢ ἔασι μο Υ (μδὴ ἰΐ οδὴ Ὁ6 τοοομηϊζοά, 
λόγο ἰδ απ᾿ιοα 018 οἶδε, ὑπαὶ αοαἀ᾽ Β σουῃίθηϑμσθ 
οδϑί8 ᾿ἰχ ουθὰ ὈΡΟῸ ππαὶ 18 ἰάθη ΤΥοῖχ ΟΌΡ 
ὨδίαγΑ] δἰραι, 595 ἐῃ9 ἔδρα, δηρυΐϊϑη, ρίοοω, 
δηὰ ΟΑΥΘ ἔμθηοθ9 Διίβίηρ, οδὴ ὍΘ ΟΥ̓ΘΓΘΟΏΙΘ ΟὨΪΥ͂ 
ΌΥ τοπουγοὰ ΘΧΡΟΥΘΏ69 οὗ ἰπὸ Ὀἰἱνῖπο ποσοῦ. [}ἢ 
(86 ΦΧ Β Ὀ1Γ[1ΟῺΒ οὗἉἨ ἐμαὶ ὨΔΘΓΟΥ͂ (Π|0 ἸΟΥΥ 88 τοὶ] 
88 (88 ζοοάῃθ88 οὗἉ ἰδ9 1μοτὰ ἃγὸ ἀϊβραγοα ἰο Ηἰ8 
Ῥθορὶθ.0. Αμπὰ ργᾶγοσν ἴοσ οί τυδὺ ρὸ δηά ᾿ὰ 
μδπὰ, «ΑἸ Βουχὰ Βοῦδο8, οονβ δή οἱμον δηΪ- 
1819 ἀΐο 88 Ὑ 61} 88 τῇδ, γοΐὶ ὑμοὶν ἀθαὶ ἢ ἀο68 
ποί τηδηϊΐεδὶ 086 γαῖ οὗ αοὐ, Ὀὰχὶ οὨ]γ ἰγβϑη- 
δἰοπί ρδίη. Βυΐ ἰῇ 88 ἀθδίἢ (μοῦο ἱβ δη ρου ΐθὶ 
δυὰ νυϑίι, [ὉΓ ἢ6 τ,ῶάϑ ογοαίθὰ ἰὸ ὃ6 σοῃίζοστηθα 
ἰο ὑπο ἱπιακο οὗ Θοὐ.᾽ (μυϊδογ.) 

ΒΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῈ6 Ῥγδυοσβ οὗ ἰμδὸ ΟΒΌΣΟΘΝ χηυβέ δϑοομὰ ἰὸ 
6οά, ἱΥ 186 Β6ΙΡ οὗ ἐδ 6 ΕἸΘΓΏΔ] ἰβ ἰο ἀοϑοϑῃά ἰὸ 
ἶι.- -τῖδ ὁ δου ον ᾿1θ 18, {9 ΠΊΟΓΘ ργθββίῃρ ἰ8 (ῃ9 
Οὐ] ραιίοη ἴο δρϑθῃηὰ ἰΐ 88 Ὁ οίθγηγ.----Ἴο ἀο- 
Ἰἰπίοη οὗ ἀθαί οὐορ ἐμ9 που], (1), ον ἰΐ 
ΤΑΔΕ [6808 1.56], (2), τΉΘηο9 ἴὸ αΥΐϑοθ, (8), ον 
ἶξ ἰ8 οὐθυσοηθ.---Τ 9 ὈΪ πάηθθα οὗὨ πιδηκίηὰ ἴῃ 
ἐμεῖν Ἰυάρταοηῖδ ψῖϊὰ τοΐθγθηοθ ἰο αοᾶ, ἰἢο 
ποῦ ]ὰ, δὰ μοῖρ οσσὴ ποτ .---ϑοοκίης τοΐαρχο ἰὰ 
Θοἀ υπάον (9 ῥγϑββυσο οὐὕὁ Ηΐβ χδὲ δῆρον, ἘΣ 
ἴι 5 ἀἸ δῆοι]Σ δηὰ μον ἰὰ 18 ἔδοὶ  αἰοὰ.---ΤῊ 9 ἴθαν 
οἔ ἀοὰ, 4 χσοοὰ δηῃιἰάἀοίο ἰο (9 ἴξαν οἵ ἀϑδιδ, (ἢ 9 
ΘδΓοδ οὗ 16, δὰ {π6 Ῥδημβ8 οὗ Θοῃβοί6ῃ069. --- 
Μοδοδ ἃ χυϊὰο ἰο ΟἸετῖβϑί, ὮῪ ργθδοδίπρς ἰδ9 ρυαὶ- 

ἐν 8150 οὗ αοἃ ὕὉροπ 811 ἐδὸ νοῦ], δῃὰ {(ἢ9 
Δρροδγίης οὗ Ηἰδβ ρίουυ οὐοὸσ Ηΐδ ρθορῖο.---πουρὶὶ 
Ὑὁ οδπηοῦ Βοδὴ ἰμ0 ψον]ὰ πῖϊὰ {μ6 ογα οὗ Θού, 
οἱ, ἢ νψὸ ἔοδν Ηἰπι, γὸ ὅδ ἰθϑύῃ ἴἰο υπἀογβίδια 

ιν ὮΥ Ηἰδ Ἰὲρᾷι. οὖ ου]ά 8. ἐμοὰ ἴῃ (ΠΥ Ὀτὶοῖ 118 
οὈίαὶπ δοϊάϊης οΥγῖ Τατὰ ἴῃ ἰἐηιο (0 (816 οἰ 6 ΓΔ) 
αοά, διὰ γἱοϊὰ ὑμγβοὶ ἴο {πὸ ΤΊΘΡΟΥ ΜΠὶσοὰ Ηο 
ΟΥ̓́ΘΣ; ῬΓΟΥ͂ΕΒ ΗΪπιΒ0}} τοδαν ἰο Ὀοβίον,.---Τ 9 119 
οἴ 4}} οὔ υ8 Ὁροὺ θαυ 18 δοίης, Ὀυΐ 10 ποοά ποὶ 
ὍΘ ὈΠΡτΟΙίΔὉ]6.--- δ} 18 [86 ψαρ68 οὗ βίη, αι 
ἐμοὸ ἔϑαν οὗ ἀοάἀ ᾿58 (ἰμο θοσί πηΐηρ οὗ πὶ βάομι.---ἰοὶ 
πα Ὑπὸ σουἹὰ ἠού δ'}κ νὰ 89 ἀϊββοϊ νης 
ἩΟΣΪα, ΠΟΥ Ὀ6 ὈΟΓΤῺΘ ΔΥΔΥ ψ 18 Πδοίϊης ἰἰτηθ, ΠΟΥ 
Ὧθ ἀοϑιτογοὰ τὶ ἢ δἰ πποσβ, μαϑίθῃ (ο ἴδ κθ ἃρ ιἷ8 
δθοθ ψἱ1 αοά, 88 Ἰοῃς 88 [19 χοοάῃθ88β οἱ ἰΐθ 
1,οτὰ οοπίϊῃιθ8 ἰο ργορατο ἐμ ψᾺΥ.---ἰἰ ταδί Ὦθ 
σοῃϑίἀογοα ἃ σγοδὺ ποσοῦ, (μαὺ 189 ΕἰΘΓ Δ] σο- 
γ08]5 Ηἰ 56} ἰῃ ἰἰπηο, 88 ἔθ ᾿οτὰ ψ πο ψ6 
ΒΘΓΥΘ, 88 ἰῃ9 Φυάσο ψῃοῖὰ ἯΘ ἴθ, 88 ἴῃ αοἀ ἴῃ 
ὙΠΟ λ ὙθΟ ΓΘ ἰο ἰσυ91.--[Ἐ 6 αἰϊαοίζθ οὗὨ βὶῃ δ .θ 
ταοΥθ ἔγοαυθεΐ, {πΠ6 Γοοίϑ οὗὨ δίῃ ΟΣ ἀΘΟΡΪΥ 60ηῃ- 
668104, (Π9 σοπβθοαυθῃοοβ οὗ βίῃ πιοτὸ ἀγοδάξαϊ, 
{8} ἸΏΔΗΥ͂ ΚΟ οὐ δάιηϊν, Ὀυὺ αοὐἀ᾽ δ ζτᾶοθ 18 
τα ΟΡ ὑπ 8ῃ βίη, δὰ 608 ἴογθ ρσγοδίον. (ἤδη 
ΟἿΡ δοδτίβ: ἱμογοίοτο [9 ννου]ὰ 18 τὴ }υά κοι, 
δηα 6 Σἰ σῃίθουΒ βανοὰ.--- ον γα ἴῃ {δ6 πιϊάϑὶ 
οὗ ἀοαί, πηῆδυ, ἴῃ αοά, ᾿ΑΥ Ποϊὰ οπ 116. 

ΓΠΌΤΗΕΒ: Τμὸ ΒΙΖΊΙΟΥ σΥΔ8Β σΊΤΟΥΒ, {86 ΠΟΆΤΟΡ 
8 10 ἴΛο (89 βογίμε δηὰ ἔογκ. ΑΒ Κα: ῬΤΆΥΘΥ 
1ἴ8 {89 [Γὰθ ἀσμον ἀρηϊηδί δ δηαὰ ἀθαι ; 1ῸΓ 10 
ἷ8 ἀϊχοοίοα (ο αοἀ, δηὰ Ηδ ἰδ ποία Οοὰά οἴ ἰδ9 
ἀοδά, Ὀυὶ οὗ (86 ᾿ἰνίηρ.--- 7 πιο δηὰ ΠΟΥ τη 
οοπιθ ΏΘΩ αοα ν0}}}158. [1 Ῥγοβοσὶ Ὀα ποὶ ἰο Ηΐπι 
ἸΩΘΑΒΌΓΘ ΟΥ Θῃ6.---ΕΥ̓ΟΥΥ͂ ΘΟΥ̓ΘΗΪρ βου] ἃ Ὁθ ἰο ι1.85 
ἃ ΤΠ ἀο0Υ οὗὁἨ οὐὔὐῦ δῃὰ, οὐγ θεὰ δῇ θι] θῶ οὗ 
οὐ οοΒβῆη, δηὰ 8166 ἃ Ῥτοϊυὰθ ἰο {δμ8 αυἱοὶ γοϑί 
ἘΠ] ἐμ 6 Σου γυϑοιὶ 0η.--- 6 ΘΟΠΥΘΥ (0 {16 ἰοιμ Ὁ 
0η9 ἀοδὰ ὈΟΑΥ δἴονρ δηοίμοσ, δὰ γε νν1}} ποὺ ὉΘ 
Ρογβυδαάρὰά ἰο ἀθβίγου [9 βίϊηρ οἵ ἀθδί ἢ ὉΥ ἔδιι ἢ 
ἴῃ ΟἸσὶδὶ, δὰ ἔγοο ἐπϑιηβοῖνοβ ἔγοιῃα {86 Ὑγδίὶ 
οὗ 6οά.---Τ απο 70Υ 8 ἀγανγα ἔγοιῃ {Π 6 ΘΠ ]ΟΥ πηοαὺ 
οὗ αἀοὐ᾽ δ ἔλνοσ, διὰ ἰβ ὑἐμεγοίοτο ΒΟΙΥ δῃηὰ ρυγο. 
Βυϊ 4}} ὑμπαὺ ΟΥ̓ ἰβ ἱπηρατὸ ν᾿ ἰοἢ Ιμ6 ἢ ΓΤΘΟΟΙγΘ 
ἔγοτῃη ΘΔ ἸΥ ὑμίη ρ8 ουἱἰδάο οὗ (16 βία(6 οὗἩἨ Ζτδ6ο. 
--ῆο νβοῦὶ βυβογτίηρς οαπὰ αδἰιίοϊΐοθ δᾶνθ 
Ὀχουρμύ (0 τοροηίϑησο, σϑοοῖνοβ ἃ συ χαῦ ἰο β6οὶς 
δρφπίη ἔγοιλ αοα οσομδβοϊδίϊου δῃὰ 70 γ. 

ΒΕΙΝΕΟΚΕΒ: Εχαὶὶ ποὺ ἰμγϑοὶῇ, δὰ Ὅὸ ποῖ 
Ῥτουά ἴῃ [ὮΥ ΒΟΏΟΥΒ, ἴοτ᾽ ἃ] πηϑη ἃτο ἰπ {ἰ9 απ 
οἵ Ηἰπὶ γγο 188 τωδὰθ ἐμ οιη.---ΜΈΝΖΕΙ,: ὕ890 οὗἁ 
(86 ἐεδο ιίης οὗὐἨ Οοἀ᾽ Β οἴρπὶροίθποθ δηὰ ἰπβηϊίθ 
πυὐκε, ( . 88 Βογυϊης ἰο Ρχομοίο ὑδ6 ἔσθ Κηον- 
Ἰοάρο οὗ ὅοἀα, (2), 68 οοπιγὶ υϊπα ἰο 86 ἀἡ7}}}- 
ἱηρ σοῃϑο]δἰΐοῃ οὗ Ηἰ5 Ρθορ]9, (8), 88 ἃ νγαγπϊηρ 
ἰο 186 τ οϊκοα.,-- ΑἈ ΝΥ: ΝῸ Ιη88 ἀἴ68 ὉΥ οἴϑῃοθ, 
Βυὺ δοοογαϊηκς ἰο Θοἀ Β δουπδβοῖὶ, ογάδν, δῃὰ ῥτγο- 
γ᾽ ἀ6}09.---ΕἜΙΒΟΗ : ΤῈὴ6 ΙΩΟΓΤΘ Β[}}8 ἴπόσϑδβο, ἰδ 9 
οτΘ 119 ἀφο! 68; ὨΘΏ6Θ ΘΟΠΙ08. ΟἿΤ ζἔγδι ν.--- 
Αοα᾽ δ ΙΏΘΓΟΥ 18 Ὀοίίον ἐμῶῃ [1 1 86] 7,--ΒΟΟΒ : 
Ἦ ογοίη ἀο65 πὲ τυ ϊϑάοιῃμ σοῃβϑὶβί, τ ἰσἢ 18 (0 Ὀ0 
ἄγανη ἔγομι 6 πα ΡΟΥΪ ΩΣ ΟΥ ΤΘοΚοιὶηρ ὕΡ οὗ 
(8ὸ ἄδυνβ τ Ὡῖοὶ )͵ΠΘ ανὸ ᾿ἰνοά, δηὰ Ὑ 1 ο ἢ, ΡΓῸ- 
ΒαμαϑΌϊν, 8.}}} τοϊαδῖη ἢ [8 10 ποὶ ἴῃ (818 ἸΘΒ80Ώ, 
μδὺ ὈΥ τορϑηίδηοοθ δηὰ ζαὶϊ ἣ τνγθ βου ἃ δβρὶγθ 
δέκο᾽ ΘΓ} 8] 1ἰἴ ᾽-ϑτι Ἐπ: ΜοΒ68 ἃ8 {(1|9 δῃ οὗ 
αοὰ τοοοφῃΐζοβ ἰῃ 89 τγϑί οἵ αοἀ (86 σδιιδο οἵ 
πὸ ἀθαίῃ οὗ δη; δ0 Ἰοοκβ ἕογι ἢ τὰ Ἰουρίης 
Ἰηΐο 86 τηοτηΐηᾷ ΟὗὨ ΤΏΘΓΟΥ δὕοΥ τ80 Ἰοης πἰρδί; 
δηἀ ᾿ἰπρίοτ 8 βγη οηΐης ΤῸ. αἰ π)8617 δηὰ αἱ] 
ἰδ ϑοσυδῃίβ οὗ (μ9 [ογά, ὑο ῬΌσβϑυθσθ δηὰ οθῃ- 
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{ἰπ|6 τῆ ψονὶς οὗἨ (μποῖὶν Βαμα, --- ΕἸΘΗΤΕΕ 
(Μαιεδιδεὶ): Τὰ9 Κπον ορο οἵ βίῃ 18. ἴΠ ΟὨ]Υ͂ 
ΚΟΥ ὑμδὺ ΒΟΙΥ68 [{}6 ΤΥ ΒΙΘΤΥ͂ οὗἩ ἀθδ1}..---ὈΜ ΒΒΕΙΤ: 
λίοη αν οὐῸΣ Ὀοΐογο ἱμποὶν ΘΥ65 ἴῃ6 16 4Γ οὔ 
ἄφαι, Ὀὰὶ αοἀ, ἔμο βη8 οὗ τηϑη.--ΕΑΟΈΝΤΗΣΕ: 
ὸ γ ανᾶγ; ὙΒΠΙΊΒΟΣ ᾿-- ΤαυΒΕ: [ἢ ἴμ6 ρυῃ- 
15 ταοηῦ 6 οαἢ αἴβοοση {μ6 οχίοηί οὗ ἴμ6 βίῃ, 

διὰ γοῖ (ο {9 βίππου δίῃ ἰδ ἱπητη ΘΒΌΓΒΌΪΘ. --- 
Ετοιὴ ἃ ἔγαο σον οίΐοη ψῖν γοβαγα ἰο ἀθαίμ, ονγ8 
τς ἴσα νου] ]γ τυ Ἰδά οἴῃ. ---Ἰ ΕΙΘΒΕΒῚ : [0 18 ΟΟΪΥ 
ΜΠ6Π Μ͵ὸ ΔΓΘ ΓΙΪΥ 688 Ό} 8164 πὰ οὐδ ἔδυου, 
ὑπὰΐ ἃ ΠῚ γ6δν σϑῃ ὉΘ 8 ΠΔΡΡΥ ο0 ἰ0ο υ8. ΕῸΓ 
{6 η (1) 189 πουρῶ οὐὗἨ (9 βινν Βίσῃι οὗὨἨ οὔγ 
ἀλλ γπ ἸΩΔΥ ἰμἀθοὰ τηοῦθ 8, Ὀὰϊ σδηποῖ ΤΔ,Κ6 8 
γιοϊὰ : (2) 16 ᾿δουρῦ οὗ οἂαῦ στοαὶ συ} πα Υ 
᾿ηάοοά ἀδργο88 08, Ὀὰὺ οδηποί τη κ6 8 ἀσβρ δῖ; 
(3) (86 τπουρῃῦ οὗ {86 σου ο8 δηὰ ὑγῖ4]8 οὗὨ Ἰϊ 8 
ἸΩΔΥ ἰπᾶἀορα αἀἶδρο8θ 8 ἰ0 ἀθδρ βοϊπιπίϊυ, Ὀυΐ 10 
σδηποὺ ΓΟΌ υ οὗ (9 σοτηοτίηρ τοβοοιίοι, Βαϊ 
(80 ,οτὰ νιῖι ἢ ΗἾ8 ΒοὶΡ Ἧ1}} βίδηῃα ὈΥ ΟἿΓ Β]49.--- 
1,.. ΗλμμΜ8: Νοιίδίη Ῥγθδομ 98 80 ῬΟΤΘΡΓΟΙΙΥ οἡ 
δίῃ, 88 ἀοδί ἢ ἀοθ8.--ΤῪ αοα ἰ8 ἐμ9 ΑἸπιϊμαίγ, 
δ 08 ΑἸ σὺν Θοὰ 16 ἴμογθ. 

[Ματτ ΗΈΝΒΥ: Μδη, ἴῃ [εἶ Ὀγΐπιθ, ἀοίμ αὶ 
Πουτγίδϑιι 85 {80 σγαββ, νῃ οἢ 18 τ ΑΚ δηα ᾿ο δπὰ 
ἴθοΥ δὰ Ὄοχροβοὰ, δηὰ πῆΐϊσῃ, θη ἰλ6 τνὶῃ- 
ἰθγ οὗ ο]ά αζὸ οοπιϑβ, Ὑ. }}} ρϑυδὰ οὗ ἐιβο!; Ὀυὶ 

ἢ8 ἸΏΔΥ Ὀ6 ΤΟΥ ἀονη ὮΥ ἀἶδθ886 ΟΥ αἰβδϑίϑυ, δὲ 
110 ζγι88 ἴδ, ἰὴ {86 πιαάϑὲὶ οὗ βυμμηοῦ. 4} Πδεὰ 
ἰδ φγωδ8.---- Ὁ Ὀ6 τοϊϊρίουβ ἰα ἰο Ὀ6 τν166.---Ἶ 6 ΔΙῸ 
80 ΟΣ ΓΒΥ οἵ ὨΙΥΙμ 9 δδϑιβίϑῃσθ, δηὰ γοὶ 8ο ἴη- 
βυϊδοϊοηί ἰο Ὀτγίηρ Θηγ ΐηρς ἰο Ῥδ88 τι ποαῦὶ ἴἰ, 
μπῇ ννὸ δ ῖὸ πο6α ἴο ὈΘ Θαγμοδὶ 1ῸΓ ἱΐ, δῃη ἃ 80 
ταρόδί (86 σϑαιυδϑὶ: Κΐεα, ἐλδ φοογᾷξ Ὁ. οἷν λαπάϊ 
ὁδί αὐὲϊδὰ λοι 11.--δΒΡ Ἠοδκνε: Το ἰἰτη6 οΥ̓͂ οὔτ 
Ρ᾿ στίπηᾶρσο ΡΟΠ ΘΩΡΙᾺ 18 8 {ἴπη6 ΟΥ̓ ΒΟΙΤΟῪ : [8686 
γα (09 ἀΑΥ8 ““ Ὑἱογείΐη Οοὰ πα ε88}) ει οὰ τ.8,᾽" 
Ὀυὺ Ης νὴ}}} ΒΟΡΘΑ ΘΓ “ὁ 8 ΚΘ υα ρἰαὰ δοοογάϊης 
ἴο {οτη.᾽ Ιῃ ρῥτορονίϊοη ἴο οὖν βυ δου δ, 1 πὸ 
τὶ ΠΥ ὈΘΑΡ ἰῃο86 Βυβογίη δ, Μ1}} 6 ΟΌΥ τοδσα. 
ΤΊΘἢ 514}} ΟΌΓ ἸΟΥ͂ Ὀ6 ἱπογοαϑοὰ δηὰ γϑοϑοΐγθ δ 
Δα οηδ) γα] 8 ἢ} γοῦὶ ΟΌΡ ΤΌΓΙΔΟΥ ΒΟΥΓΓΟΤ ἢ [Ώ6ἢ 
88}}4}} νγϑ Ὁ]658 (86 ἀΥ8 δῃὰ {16 γϑδγβ πῃ σοὶ ὁχ- 
ογοϊθοα ΟΌΥ ἤρα δηὰ ροτγίθοίθα οἂν ρδίϊθῃοε; 
δηά (6 Β}8}} ψγὸο 6.88 ἀαοἂ, πο οδαβιϊδοα υ8 
ἴῸΓ ἃ βϑβϑϑοῦ, ἴδδί Ηβθ πιϊρῃὶ ὈΪοθβ 8 ΤΌΓΟΥ͂ΘΥ. 
--ΒΑΆΝΕ8: ΗΟΥ Κιηὰ δπὰ τῃϑγοϊ] ἴθ {Π6 8- 
ΓαΏσοιοηΐ ὈΥ ΜΉ ΘὮ 8 8 ΟΥ̓ ΠΔΥΪῪ τοταονοὰ 
ἔγοπι (16 τοῦ]ὰ ὈΘΌΡΘ [Π|6 {ἶτηο ΟΥ̓ “ ΡΟ Ὁ]6 δηὰ 
ΒΟΥΓΟΥ͂ ᾽᾽ 60Π168 ᾿--- ΡΕΒΟΥΝΕ : Οοα᾽ 4 ψονκ 18 ἄγϑί 
ἴο ΡΡΘΑΥ, Η9 πιδ͵᾽ οϑίυ ἱβ ἰο θ6 σονϑα]ϑᾶ: {μθῃ 
πιαπ᾿ 8 ΜΟΥ, Ψ ΒΙΟἢ ἰ8 ΟΟα᾽ 5 ΟΓΚ σαντα οαΐ ὉΥ 
απ ἰηϑίτυτηθηϊδ, ΙΩΔῪ ἸΟΟΚ 10 ΗΪ8 Ὀ]οββίῃηᾳ.-- 
΄. Ε. Μ.]. 

ῬΒΑΙΜ ΧΟΙ. 

1 ἨἯο ἐμεῦ ἀν 16} ἴῃ ἐμ: βοογοὺῦ ρ]δοθ οὗ ἔπ Μοεὶ Ηρα 
5881] ἀρ ]46 ἁπμάδγ ἰῃ6 βΒῃδάον οὗ ἰπ6 ΑἸ γ. 

21 51}] βα Ὺ οὗ (ῃ6 ΓΟΕΡ, 116 ὦ ΠΥ τοίιμχα δηα ΤΩ ἔὈσίγαββ : 
Μγ Οοά; ἴῃ δῖα 1} 1 ἰσυθί. 

ὃ βύγο! νυ ἢ6 584}} ἀε] νοῦ (ἢ 66 ἔτγοτα [6 Βῃδγὸ οὗ {μ6 ΦΌ]ΟΓ 
Απὰ ἴτοιῃ (16 ποϊδοπχθ Ῥϑϑυ! 6 ῃ66, 

4 Ηκπ 85}14}} οονϑὺ 66 ψιἢ Ὧ18 [ρα Π Υ5, 
Απά υπάοὺ ἢΪ5 ψὶηρΒ Βῃ δ] ποι ἐσιβῦ: 
Ἧ;!Β σαι δλαϊ δ Ψψ Β8161]4 δηὰ Ὀυοκ]ον. 

δ Του 8.810 ποὺ Ὀ6 αἰτδι ἃ [Ὁγ (8.8 ἔδυσου ὈΥ̓͂ πἰρἢΐ ; 
ΝΥ ἴον {16 δγγον ἐλαΐ ΕἸ ὈΥ͂ ἀδγ ; 

6 ΔΝ ον ἴου {116 ρϑϑί!]θηοθ ἐλαΐ τα Κοίἢ ἴῃ ἀδυκη 88 ; 
ΝΟΥ ἴον ἰμ6 ἀοϑἰσαοίοη ἐλαΐ τγαβύθι ἢ αὖ ποομπάδυ.: 

7. Α τῃηουβϑδηά 8881] [Ἀ]] αὖ {ΠΥ δ1Ὰ6, 
Απά ἔθη {᾿Ἰιουβδηά αὖ [ΠΥ τὶροΐ μδπά: 
Βιά ᾿'ῖ 88.811} ποῦ οοῦ!θ ηἱρῇ [ἢ66. 

8 Οὐἱγ ψι ἰΒῖηθ ογο8 βῃ8 Ὁ [Βοὺ Ὀ6ΒοΙά 
Απὰ 8690 [86 τοναγά οἵ [Π6 ν]οίκοά. 

9 Βεοδυβθ μου μαϑὺ πη8ά6 {Π6 1.0 ῈΡ, ευλιίον, ἐϑ ΤῊΥ τοδιρο, 
νὸν ἴθ Μορὺ Ηἰρ, [ΔΥ μαὈιϊδίίοι ; 
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10 ΤΠοτα 8}.4}} πο ουἹ] Ὀ6Ά}} {Π66, 
ΝΟΙΓΒΘΥ 81}8}} ΔΩΥ οἰδριιθ οομηθ πἰρἢ ΠΥ ἀπο] ἶηρ, 

11 Εὸτ δ 8881} γῖνο 18 δῆ ρ6}8 ΟΠ δΥρΡῸ ΟΥ̓́ΣΓ 866, 
Τὸ Κθορ {Π66 ἴῃ 811 [ΠΥ ΜΆΥΒ. 

12 ΤΠΕΥ͂ 8}8}} θθαγ {66 Ἃρ ἴπ ἐλεὺγ Ὠδηαϑ, 
1.8 ἴδοι ἀδβὲ (ὮΥ ἴοοῦ ἀρβὶηϑῦ ἃ βίοῃβ. 

13 Του 884}0 ἰγοδὰ ἃ ἢ {6 Ἰοη δηά δά άοὺ: 
ΤΙ γουηρ; Ἰΐοη δηὰ (μ6 ἀγαροῃ 888} ἑμοα ὕγϑηιρ]ο 86 Ρ ἔδοί.--α 

14 “Βοοβυβθ ἢθ ΒΑιἢ βοὺ Ηἷβ 'Ιουϑ ἀροη τη, ὑπογοίοτο Μ11] 1 ἀΟΠἴγ8 Σ αἷπὶ : 
[ν1}} βοῦ ἶτα οἱ ἰσῃ, θθσαυβο ἢ μϑίῃ ΚΠΟΜΤ ΤΑΥ͂ ὨΔΏ1Θ. 

15 Ηδ 8}8}} 68}} ὕροὴ τὴθ, δῃὰ 1 .1}}} ΒΏΒΜΟΣ ἷπὶ: 
Ι ιοὐἱἱί δὲ πιϊ ΒἸπὶ 1π ἰγου!]6; 
Ιψ1}} ἀο γον Βἷπ, δηα ὨοπΠοΟΥ͂ Ὠἷπι. 

16 ἼΒ Ἰοηρ Ἰἴδ Μ1] 1 βαιβὲν Ηἰἷπὶ, 
Αμπὰ βῃθὺν Εἷπὶ ΤΥ Βα] νι οι," 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΝΊΤΒ ΑΝῸ ὈΙΨΡΙΒΙΟΝ. ΤῈ ἰάδθα οὗ ἐδ9 
Ῥραΐπὶ 18 σοί δἰποὰ ἴῃ μ6 ἱπουσλὶ, (αὶ Β6, ἩἘὮῸ 
δοιλα 18 ἢ 1.861 τ ἢ ..}} οου ἤἀθη06 ἰο ἰδ 6 Ῥτο- 
ἰεοιίοα οὗ (6 ΑἸ ΚΕ Υ͂, 5884}} Βμ8γθ ἐμαὶ ργοίθο- 
ἰἰοπ; (δαὶ Βὸ τ ῖ}}] γϑοοῖνο {18 [16 τρογο {Ὸ}]Υ, 
186 ἸζοτΘ 6 τὴ 3685 δἰ8 ἀπο] ϊηρς τὶ Η πὶ, ἰαὶ 
868 ἀ6᾽ γοΥδη66 ΜὉ}}} Ὧ0 δῇοτγαοα πἷπι ἔγοπι {89 
ξτοδίθθὶ ἀδηχοῦβ, πᾶ ἰμαὶί Βὸ ψ|}} τϑοοῖτθ, Ὀ6- 
8469, ροϑίτἶνο Ὀ]οθβίησβ. ΤΈ 686 οοασίοτίϊηρ δηὰ 
εἰενδίης γοβϑοιϊοηβ δγὸ σουσμοὰ ἢ ΘΧΡΓΘϑβί ἢ 8 
ὈοῖΒ ΠἰτΟΙΥ δὰ ἱπιργουδῖίσο, Το ἔσθ αἰν βίου, 
ΒΟΤΟΥ͂ΘΓ, δΔ5 ὈΘΟΘΟΙῚΘ ἃ τηϑίΐον οὗ ἀϊδβροίο, ἔγοτῃ 
(80 δού {πΠ8ὺ ἃ Θδηρθο οὗ Ῥϑύβου ΔρΡρΘδσ8 οἢ 
ἸΔΏΥ ΟΘΟΔ 5 0η8, Ἡ Οἢ 15 ααἱΐθ ἀΠρΡΙΟΥἀοα ΤῸΤ. 
Αηὰ γοὶ (6 Βαρροϑί(ἰοη οὗἩ αὐδεγεπὶ Ῥεγδοηδ ΟΥ̓ ἃ 
εὐοτς ( η ΤΊ], 5. Ὁ. Μίσομ 6.18, ϑιῖον, Μδυτγοσ, 
ΟἸδιδαβθη, Ὠ611{2856}}}, 18 ἰο Ὀ0 ναοῦ τῖἢ 8ὺ8- 
Ῥιοἴο, ο5ρθοΐδ}Υ 88 Ὁ}18 σμαη 29 ΟΟΘΌΓΒ ΟὉ ΟὯΘ 
οὐσδϑίοα ουθῃ ἱῃ 88 ΒΔΙΩΘ Υ̓ΟΓΒ6 (Υ6Γ. 9), δη8 88 
ἴα 186 σοποϊαἶης βϑίσορὶθ ΝΣ: 14-16) αοἀἂ ἰδ 
ἀῃἀουδίοαγΥ ἰο Ὀ6 τοχαγἀάθἀ 828 (889 ΒΡΟδ ΚΟΥ. 
Τὺ Ῥβ6)) 5 δ᾽ κῃ βολη Ἐ} } οπρὶογοά ἱπ {Π|Ὸ 
ὉΒαγο ἢ -ϑουτίοθ ἃ8 ὅπ [πνοσδυϊ [ῸΣ ϑυ ΑΥ̓͂, πα, 
ἰοχοί δον τὶ τ ῬΒ. 111., ΒὰΒ Ὀθ6ὴ ἀοδὶ σηδίθα ὉΥ (89 
Ταϊυάϊδία δ8 ὑδ9 Ῥοριὴ οὗἩ Δοοϊἀφηΐίϑ, ἰδεὺ 18, 8, 
δοηᾳ οἵ ρῥσχοίθοί ου ἴῃ (6 τα] ἀδὲ οὗὨ προ ἀϊηρς ἀδη- 
Κεῖ (Ὠ6].). [0 τὺ ῬΟΥμαΡ8 Ὧο ἀϊνϊἀοὰ 88 ἴο]- 
ἰον8. ΤΊοτο 18 ὅτϑι ργοϑοηϊθὰ ἃ ἀθοϊαγαίΐοη ϑὰθ 
ΥΈΓΒ. 1,2) Ὀγ {πΠ6 Ὀϑ5δ] δὲ Ὑϊ} γοραγὰ ἰο0 ἈΪτη86] 7. 
δθὴ 6 υἱίογδ ψογὰβ οὐ ϑποουσαροθηὶ οὗ ἃ 
᾿γυίοο- τόρ ιῖ68) σμαγδοίου, ἰπ τα αἰοἢ μ6 ΒΟ] Β τ 
ἰο τίονν (6 Ῥτοῦι 868 οὗὨ πιγδου]ου 8 αἱ ἔγοσαῃ αοα, 
ἴον 8 οσῃὰ δοπβοϊδίΐοη (Υογ8. ὃ-4), ὁποουγαρθ- 
θηΐ (γ6γ8. ὅ, 6), δῃὰ (Π0 Δβϑίτγϑηοσθ (Υ678. 7, 8), 
οἵ δαίει Υ ἢ αοὰ (9, 10). Απά, δυαιϊν, Θοά᾽ 8 
δορορίδησθ οὗ ἷ8 σοηΐοδβδίοη δηα σαι βοδίίου οὗ 
Ηΐδ οση Ῥγοσηἶβ08 ἃγΘ δῃπουπορᾶ ἰῃ τἰθ ΤΌΓΠι οὗ 
8ὴ ΟΥΔΟΪΘ (ΥΈΓΒ, 14-16. ἸΤΏο86 δϑβυ τ 088 
ἩΠΙΟ ἢχ (μ6 (ἔτηθ οὗ οοταροβίιϊ οι βου δἰ 
ἴ)6 ἀοβοσταιΐ οι οὗ ὑπο δεοοπὰ Τερ]6 (Ε τ4}4) ΟΥ 
δείοσο [π6 ῬΆβϑοΟΥΘΡ οὔ (9 γϑαν 162 Β. Ὁ. (ΗἸυ- 
δ} ΔΥΘ ΤΘΤῸ Ζι168868; πὰ γοὶ [ΠΟΥ ΔΓ6 Θῃ1ἰ- 
(ἰοὰ ἰο ταί ἸΏΟσΘ γϑβρϑοὶ (μ8ῃ 18 (Π6 ΒΌΡΘΥ- 
βου ριΐοπ: Α βοῆς οἵ ρῥγϑίβο οὔ αν, (ϑ6ρί.), οΥΣ 
ἴδε βυρροδίιΐοι δαὶ (μ6 Ῥβα]ῃ νγ88 δἀ ἀν βϑβοὰ ὉΥ 

Μοδβεβ ἰο Φοβυσδ (γοθοπδ). [ΑΣΕΧΑΝΌΒΕ: “Δπ 
δια] βοδίΐοι οὗ [δ6 ὑμβϑίημθ ἰμδὶ σοἀ ἰΒ 1Π0 ἄνγο}}- 
ἱηκ- οἶδοθ δηὰ γοΐαρο οὗ Ηΐβ ρβϑορὶθ, Τιῖΐβ δηά 
οὐδὸν Ροϊπίβ οὗ οοηίδοί ψ τὰ (Π6 ῬΤΆΥΟΥ οὗ ΝΜ οδοϑ 
δοϑῖῃ (0 πᾶ ἰΐ 88 δὴ ᾿τηϊαἰΐο οὗ ἰῃδὲ Ῥδβδ]πὶ, 
δηὰ δοοουηΐ [ὉΣ 18 Ῥοβι(ΐοι ἴῃ ὑἐμο Ῥβαϊιον."- 
΄. Ρ. Μι 

γόοτθ. 1,2. υνθ πᾳ [Εἰ-Τ.: Ηο δαὶ ἀπ 6 116}. 
ΤῊ βυρροθίλλοι μὲ ᾿Υ)Σ δ88. ἴδι] θη ουαὐ ἔγοιι 

ἐδ9 θοσίπηΐης οὗἉ [89 Ῥβδὶπι (ΟἸβιιδυβοη, Ηρ 6]4) 
Ϊἷ8 πίθη 8016, ΘΒΡΘΟΐΔΙΥ 88 ἰΐ παϑοοβϑίίδίθϑ (ἢ 
Θιδηχο οὐ ἼΣΑ νοῦ. 2 ἰπίο Ὑ3νὲ, δπὰ ργοσϑϑάϑ 

ἔγοπι ἰὩ 6 υππδίηγ8)] δϑϑαιμρίΐοη ὑπαὶ ἐπ 6 ΟΠ ΓΟ Ὁ 
ὈοΙἢ Βρϑδῖβ δηἀ 18 δα ἀτϑδθβϑὰ (Ο]βδυβθη). ΝΟΥ 
1 τ δοῃβῖ6Γ [0 ὈΒΑ]πηἶϑὺ 88 οσσυργίπα (19 
ἀου]ο Ρ]866, Ἧἴἷο᾿οδνὸϑ σοηΐεδβϑδίουῃ γοοογίθο, 
ψΐοῖ ἰὰ (69 ἢγϑί γουβοὸ 15 ἀθβουϊθοὰ 85 δὴ ἐηα)- 
οἱάμαὶ ο.6, ΒρΡΓΪ αἰ ΠΣ ἴγοπὶ ἃ 86η86 οὗἩ 8 ρογϑοπηὶ 
τοϊδιΐϊοη ἰο Θοά, νυ ἃ1}]6 ἰὴ (89 Βδοοηᾷ {8Π6 δι. 513 66 
οὗἩ ἐπὶ σοπέρϑϑίου ἰβ χίνθοη. Τθδὶ (ἢ Ρυποίυδ- 
(ογ8 80 ἰαἰοπάἀοὰ ἰδ οὁ]6δν ἤγοπι (9 ἔδοὶ ὑπαὶ {Π 67 
Βαγθϑ ποῖ, ἱπ ἐμ δοοοῃὰ δβθῃίθποο, Δ᾽] οοα 8 ῬΔΓ- 

εἰεῖρ]6 μοϊπίοα Ὑϑὲδ ἰο Ζ011ὁνν ὑπὸ 2.7) πῖον Ὀ6- 
αἴη8 ἐμ9 ρβαϊω, Τ}}18 που]ὰ κ'υθ {π6 ζοϊ]ονίης 
οοπῃθοίΐου: Ηδ ]10 ἀν76}}18. . .. 18 δροδκίῃς 
(ϑόσοτῖιθ, λον δηὰ πηοϑὶ). Βυν {π6γ Βᾶγθ 

ροϊμϊοὰ {ἰμὸ 18ὲ ἐπιροτίοοί Ἰὺλ, πὶοὰ βιοτβ 
ὑμβδὲ ὑμπὸγ ποΐί ΟἿΪΥ Υἱονγοὰ (ἢ Ῥογβοὺ αἰπσε ἐσ 
δηὰ {Π6 ΡῬΟΥΒαΠ ὁρέαζίη ἃ8 ΟὯ9 δῃὰ (Π6 βαδιηο6, Ὀὰϊ 
8180 τοραγάϑὰ ἐμ Ῥεδὶπηϊϑὶ 88 {πᾶὶ ροσβοῆ. [{ 
Ἧ8,8 4180 ποί ἩΪΐπουῖ δ ΟὈ͵οοῦ ὈυΣ ψι ροοι 
γϑαβοῦ, ὑπδὶ (Π6Υ Βορδγδίϑα, ὈΥ̓͂ [86 δοσοπίυπίίοη, 

Οὲς ἤγουν {16 70] οί πα πογὰ, δἰ βου χα ἐμ ἴαοὶ 
88 Ὀ6ΘῚ ΟἽ Υ οὐθυ] οοκοα οΓ τηϊβαηδογβίοοα ὈΥ 
ποδὶ Θχροβίίοσθ. [ νὰ 8. ἰπ6 8}] δοῃπθο- 
(ἰοη οὔὗδ86 πογὰβ8 ἰμδῦὺ 88 ἴο Ὀ6 δνοϊἀθϑ. ΕὉΓ, 
Ὀε5ιὰ6 8 ἀἰτϑοὶ δά ἀγϑδϑβ ἰο Φϑβοτυδῖν, δὴ δἄγϑβϑθ ὈὉῪ 
86 ΒροΆ ον ἰο εἰ πι56}}7 που]ὰ 0 τηποἷν τογο ἃἢ- 
οχροοιθὰ δῃὰ δαγϑὶι, (δὴ {86 τηϑηϊΐοη οὐ ναὶ 
16 Ῥαϊτηὶδὶ Βηὰ σουἴθϑβοά ἰο οἱ δορὰ οδχρονὶ- 
οῃσοά ἴῃ σοπιπημαπίου τὶ} Ημαθ. Κβ'ποα ἐμ ἔννυ 
ἸΔΘΙΙΌΘΤΒ οὗ {μΠ0 ἤγϑι ὑϑῦβθ δ΄Θ οοῃποοίοα ὮΥ 
“ἐ8Δη6,᾽" δῃᾷ ἃ δηϊίο νοῦ οσοῦγβ ἰπ (6 Βοσοπὰ 
πιο 6}, ὑπ ἰάθα τσοὶ Ὀδ βιισροβι θα, ἰδ ὑπ 6} 
δίαηα ἰὼ πο τοϊδιίοῃ οὗ »γοίασὶδ ἀπὰ αροάοεῖν 
(βορί., Ιβαδκὶ, Οδινίη, σοῖο, Φ. Η. ΜΙοΒδο)ὶδ, θ6 



494 ΤῊΕ ἙΟΕΆΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡῥΒΑΙ ΜΕ, 

Ὑει(6), Βαι (͵8 πουϊὰ τοβαϊὶ ἰἱπ δὴ ᾿πϑυρροτγία- 
Ὁ]6 ἰδα ο]οσΥ, τ αΐσι σου] ΟὨἸΥ 60 ΘΟμ6Θ68]6α, ὈΥ͂ 
οϊδίϊη, αζαΐϊπδὶ ὑδαρα, ἃροη ἰδο ἰάοδ οὗ ρδββὶηρ 
(86 πῖρῃϊ, [μδἱ οὗἉ τεδίέησ. ἴῃ τἱον οὗἩ (Π9 ΡᾶΓΑ]- 
ἸεἸ βιὰ δοίνθθηῃ [86 ἸΠΘΠΙΌΘΥΒ οὗὨ ἰδ δοῃύθῃοθ δηᾶ 
86 ὑμουρ ιίβ, (9 τ βοϊ γὶηρ οὗἨ {πο ρατγί. ἰηΐο (89 
ΘοΟΥΤδροπαΐηρ δηἴ 6 ὙΟΓὉ 18 Βθ6ἢ ἰ0 ΤΌΤ 8 Βϊ{8- 
Ὁ]6 ἰγαηβί(ΐοη ἰο (86 δοποϊαδβίοι οὗὁὨ {86 Βαῃίθῃοθ. 
Βγ ιν]ῖ8 πιοὰο οὔ Υνἱονσίπρ 86 Ῥαθβαρζο ἰδ 9 ΘΔ ηρ9 οὗ 
ῬΘΥΒΟΠΒ ἱῃ νοῦ. 9, Δρρϑδυΐῃρ βυ  ἀ6η}Υ δπα {08 
ΘΏΓΙΓΟΙΥ͂ υϑη βἰηρ,, ΠΙΑΥ͂ 8180 Ὀ6 οχρὶαἱἰπθὰ. 789 
Ῥϑδ] ἰδ ᾿πίουγρὶδ ὃἷ5 ΘΟ ἤοηβίου ΟΥ̓ Δα ΟΒΒΙ ὩΣ 
ἴο 86} τον 8 οΥ οῃσουταροηθηί. ἴ0ο πορὰ 
ποί, ἐμοσοίογθ, ΒΌΡΡΙΥ ΘῈΣ Ὀοίοτο (Ἰμοοδογοὶ, 
Ιβδδκί, ΟἹοσίουβ, Ἡυρίε] 4) οἵ' αἴϊον ΠΣ (ΗΠ 6), 
ΟΥ ὀχρϑῃὰ (9 Ἰαίί ον ἱπίο {μ6 ἔογαιοσ. [Ὁγχ. ΜῸ]} 
ὑβογθ 9 ΥΘΠΔΘΓΒ Υ6ΥΒ. 1 8πι2: 

Ῥυθ!  ης ἔῃ ἴδ ῥγοϊοοξίου οἵ ἴπο Ηρ σα, 
(48 ΒΘ ννῆ0) μαδϑοθ ἴῃ ἰκχμν ὑπᾶάον ἴ[ῃ9 ΒΏΔΟΟΥ οὗἨ {9 

Αἰ κεν, 
1 ΒΑΥ: 1ῃ Ψοπουδὴ 8 ΤΥ τοΐυζο δηὰ ἰογίσοδδ, 
Μγ Οὐυά, ἰὰ σποι 1 ἰγυδῖ. 

Ὧν. ΑἸοχδηάον ὑγϑηβίδίθβ: “ δ (ης ἰὰ ἐδο 586- 
ογοὶ ρίδοθ οὗ {1Π|᾿ὸ Μοϑί Ηἰκιι, ἰὰ {πὸ ϑιδᾶον οὗ ἐδ9 
ΑἸ σίν Βο ᾽5 Ιοὰροα.᾽" 118 Τ6 80 9 ΒΌΡΡΟΒΘΒ 
ἴο Ὀθ ““ ἀδβογι ρύλτο οὐ 8π ἰάθαὶ ρογβοῦ τὶς ὙΠ οπὶ 
16 ΒΡΘΘΚΟΥ ἰδ ἰλο γ ἰάοπιϊῆ9α."--. Ε. Μ.]. 

γον. 8, εἰε. Ὦθττοσ ὈΥ͂ Ὠἰρ Βΐ (τον. δ). ΤΌ Ὀθδὲ 
Υἱόν ἰΒ ἰδαὺ τσ ἢ ΒΌΡΡΟΒΘΒ δἰίϑοῖη οὗἩ θη 98 (0 
Ὀ6 γοΐοσσϑὰ ἴο, (8ο]. βοις 11ϊ. 8; Ῥτον. 11]. πρβτε ἢ 
ΤῊΘ ΡΒ88] 18. ἀοθϑ ποῦ 6 ΓῸ ΘΟ Ὶ Δ} ἱΠΟΟΥΡΟΓΣΘΔΙ, 
ὈΠΘΑΣΙΒΙΥ σϑαὶπὶ (1160); διὰ 9) ἀο68 ποί το- 

- 

Ἰαίθ ἰο ἀθιηοῦβ ἈΘΈΟΟ) ΟΥ φῇιοβίβ (ὑπ9 δῃοΐθῃς 
ἰγδηβ᾽ῖοΥ8). ΟΥ 18 ἰὸ ἀουὶὶ δηὰ πἰβ Ὁσοοὰ, 88 
ἃ οοηιγαβὶ ἰο {80 Δηχεοΐβ, ἀϑηοίοα οὐ μὸν ἀἰγϑοῦ Υ 
ΟΥ ἱπάϊτθουΥ ὈΥ {80 Ἰΐοπϑ, δ ἀθγῦβ διὰ ἀσδβοῃβ 
λει μὰ δηὰ βομοξᾷ, διὰ δοϊϊίσβοι ἰπ ραγί). 180 
ΔΏΖΘΥΒ, ΘΒΡΘΟΙΔΙγ ἰπο860 ΜἩ ὶο ἐμ γϑαίθῃ ἰσᾶνοὶ- 

Ἰ6ΓΒ, ἃΧΘ Σοργϑϑοηϊθα ὮοΧΟ ὉΥ 118 8 (1018 ΚΟΔΑΙ]Υ͂ 
βυχαοδιοά. Βυϊ (09 παίυγο οὗ (ἢ. 6890 ἀδΏβοσβ δηᾶ 
116 τηοὰθ οὗὁἨ οὐϑσοοιιΐης ἰἤθπι, τα "Βοὺ ζοσί ἴῃ 
Β.6} ἃ ΔΥ δ8 ἰοὺ (ΠΟΥ ΙΏΔΥ Ὀ0 δΔρρ] θὰ ἰο 8]} 
(819 ΡΟΎΤΟΥΒ, ΘΙ 1 ΠΡ οὗ πδία το οὐ οὗ [86 Βρὶ τὶ ὑ- ου]ὰ, 
ὙΒ1 6 ἢ ἰμγθαίθῃ ἀοβίγυοίζου ([υΚ0 ΣΧ. 19; Μασ 
χυὶ. 18; Βοπι. χυΐ. 20). 0 [89 δδ1θ οὗ {86 
ζΣοΎΤΘΣσ, ἰπ γον. 8, 15 ποὶ ἰδθη(ΐο8] τὶί ἐδ 6 ΒΏ 8 Υ6 
οὔ {πὸ ἀον]] (2 ΤΊ. 11, 26), Ὀαϊ δἱ πηοβὶ 8. τα ὉΪΘ τὰ 
οὗ ἀφεῖ (Εἰνα]ά, ΗϊἰΣὶ), ἐποῦχ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ΟΠΙῪ 
8 Γαργϑϑοηίδίίου οὗὨἨ ἀδῆογοῦδ Βη8.6ὁ8 ΖΟΏΘΓΟΙΙΥ 
(Εσ6]. ἰχ. 12). Ετοσ ἴὰ γογ. 8, Ῥοβί 1 ]9η66 ἀο068 ποὶ 
γοῦ ΔΡΡΘΟΆΓΡ 85 8 αἶδβοαβο, Ὀυΐ ΤΟΡΥΟΘΘΩ 8 {Π9 
Ρἰδραθ-} }κὸ αἰἴδοῖ οὗ ταΐῃ ον ον] (Ηοβ. χἰ δὶ. 14). 
Τὴ ρἱοίαγο 18 8.}}} ἃ ζθῆΘγα] οθθ6. [{ ἰβ ΟἿΪΥ ἴῃ 
γΟΥ, δ, ἐμαὶ ὑμ9 ἀϑῆ οΥΒ οὗ ψγὰγ ὈΥ͂ πἰρῃῦ δηὰ ὈΥ 
ἀλγ ἃτο δα ἀρὰ ἰο ἰΐ. [π γϑσ. 6 ρϑϑδίδϊθποθ δηὰ 
ΒίοΚηοδθ [Ε-. Υ͂.: ἀοδβίγποίοη} ἃγθ ἱπίσοἀποθα 88 
ἀΐβθαϑθβ. ἴῃ υϑυϑβ. 1] δἶ., δὐΌΟΣ ἃ ἀοβοτὶ ρίΐοη οὗἁ 
Οοὐ᾽ 5 ῥτοἰθοϊΐοῃ οΥ ἐμ: τ᾽ χῃίοουβ ἀν 6]; ἴῃ ἢ 18 
ἰοηΐ, (0 ἀδῃρογϑ οὐἨ ὑπ 6 ὑγϑύυθΐοῦ ἀγὸ Ὀτουρι 
ἰπῖο σίου. Τὸ οοποϊυάΐηρ βοηίθησθ θηΐαῦ 68 
186 Υἱ Ὑ δου. Ρ8.]. 28.- - Τὴ ΘΙ ΡΟΤΟΥ Αἴοχϑη- 
ἀον]. 18 βαοἰὰά ἰο βανὸ Ὅθθι δὐγαζοηθὰ ὉΥ τὴ 0808 
οὗ ἐπἷΐ5α Ῥβαὶϊω. Τηο Οουηίοββ Τοϊδίοὶ σατο ἰΐ 
(ο δἷπι πὰ ττϊ τὴς οἢ [86 ουὐθηΐῃβ ὈΘΌτΘ 18 
ΤΩΔΤΟΙ δβϑὶπδὶ ΝΑΡοΐθοι ἴῃ ὑμ6 γοᾶσ 18]2. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ, 

1. Ηο γῖο πον αοά, κοῦ 4180 Ἡμιδὲ Β6 δ88 

πῃ Ηΐπ, πὰ 'νυϑαὶ Βὸ Κηονε οὗ αοα ἢο πὶ}} ἀθοΐδνθ 
Ὁπᾶον ἀἰδεγοηί οἰτουηδίδησο8 δηὰ δἱ αἰδετγθηὶ 
{ἴπη98. Βυῖ (ὁ 6811 προπ, ῥσὰν (0, ἐμ 8 η Κ, δὰ ρτδΐβο 
Ηἰἷπι ἰπ 811 (ἴπηοβ οὗἩ πεϑὰ 18 μοί 85. δϑύ {πίῃς 70. 
οὐ Ρἷουβ π|θὴ ἰο ἀο. ΕΌὉΥ ὑμ6 ἀδῆροσβ ν υἰοἢ 
(πτθαίθη τρθῦ, ἐμ ϑηθΐοβ ποῦ Ἰυασκς δγουηά 
ΜΒ θαι, ὑμὶν πιθηϑοίηρς σοπά οί, ΚΘ ἱπηυ τ γα Ϊϊθ 
δηά ΟΥ̓ ΤΙΘΩΥ ἴοττῃθ; Υἱϑ᾽ Ὁ]0 δηὰ ἐηυ δὶ Ὁ16, ἴοτο- 
866} δηά υυπϑυβροοίθά, ΘΟΠοθ8]6ἃ δῃηὰ Ορβη)γ ἀΪ8- 
ΡῬἰαγοα, Ὁ ἀδΥ δῃὰ ὉΥ πίραί, ἰῃ ἐμ6 πουβο δπὰ 
ὉΥ {πΠ6 ἯΔΥ, δὶ μβοπιθ δῃά δὈγοδὰ, νυνὶ τ υἱο]σησθ, 
οὐπηΐῃ, δηἃ ΙΩἈ]}160, Ρδππθὰ δηὰ οχοουίοὰ ζ0Σ 
{86 γυΐῃ οὗ τοδηγ. 

2. Βυὶ ἱΐ ον Ρδίἢ οΥ͂ 119 18 []] οὗ οὐδέγυσίί ὁπ, 
ΟΥ̓́ΘΡ ΙΒ] 6 γὙὁὸ ΔΓ0 τΔΙΚΙπρ ἴῃ οοηδίληϊ ἀδηροῦ 
οὗ ἀθϑίβ, νγὸ ΠδΥῦΘ ποὺ ΣΠΘΓΟΪΥ ἴο ἀο νι ῖιἢ δἰ ίβοῖβ 
ἴτοτα νὶι που, θυ 4150 ο οοπίοπὰ ψὶ ἢ ἰδπρίδ- 
(ἰοηΒ νοὶ Δ Ρ180 τ  ἴἢ ΟΌΓΒΟΙΥΘΒ, ἤγοτα {(ἐτηϊα (γ, 
πϑηὶ οὗ δι, δηὰ το πθαβ. ΕὉΓ ὑΐθ γγὸ προ, 
ἴῃ 6488] τηράβυγο, ἀἰγῖηθ Θῃσουγα ροιοθηί ἴἰο ΟΌὉ 
8001, νι αἰοῖ ΠΟΙ ἃν ἰο Υἱὸν δῃὰ δοηδτγβ (6 
Ῥγοταΐβθθ οὗ Θοα᾽ 5 86}, 88 τῦ9]} 88 (μδὲ 86}} ἰἰ86] 
1 δοίυα] ὀσρουίθησθ. 

8. οταυβὶ (ΠΟΥ ΘΌΓΘ Δ Κο γοδαρβο ἴῃ Θ οὐ  Ττα 
8ἃ8 Ὑ6]} 88 ἰπ Π᾿58 ΟἸληϊροίθποθ δῃὰ ον. ΤΏδα 
11} τὸ ἴῃ 8}} ἄϑηουβ ποὺ οὐἱγ ἰγαδὶ ἴῃ [86 Ῥγο- 
(φοἰΐοι οὗὁἨ σ6οα ; τὸ Μ1}} αδἷἴβο Ὀ6 χυϊἀοὰ Ὁγ Ηἰϑ 
νογα, δηᾶ ἸΘασΣΏ ἰο ἀϊδιϊχυ 8} Ὀδίγο ἐἢ6 ἴδατ- 
1688 δΔῃὰ οσοηδάθηί τοβοτί ἰο αοἀ ἰπ ἰμ6 ἐγ ρδι}8 
οὗ οὔν σα], δηά {Π6 ῥΡτοβυτιρίπᾳοιυβ οσουγίϊηρ οὗ 
ἀΔΏΡΟΣ 80 88 ἰο ἱεπιρὺ θΘοα (Μαίι(. ἰν. 6). ΤΆ δα, 
Βἷποθ γ͵ὸ ποὺ ΤὩΟΥΟΙΥ͂ 46 ΟὈΓΒΟ]γ 68 ὑπάοσ ἰἢθ 
τίη οὗ ἰΠ9 ΑἸπι Κλ Υ (ΡΒ. χυϊϊ. 8; Μϑοῖίι. χχὶὶ. 
87), ΟΥ ΤΟΙΓΘΒΗ ΟὈΥ̓ΒΟΙΥΘΒ Ὁπάθν (860 βιδάον οὗ 
Ηἰβ Βουδθὸ (Ναα. χίὶν. 9; Ηοβ. χῖν. 8; {6γ. 
χ]ν ἡ. 46), Ὀὰΐ (ΔΚ ΠΡ ΟΌΤ δθοάο ἴῃ ὐοά 45 οὐυῦ 
ΘΙ Πρ -ΡΊΔοθ, γὸ ΘΔ Γῖ86 ΟὟ σοηϊ ΘΙ] δίἸο ἢ 
ΔΌοΟΥΟΘ {Π9 δοηαϊίϊο.Β οὗ ἐΐτηθ, ἰο ἃ 176 τνοβο ἀὰ- 
ΤΙ ΪΟΠ ΠῸΠΘ 688 ἀθο0]6 0, δμὰ ταῖν ἕον {μι 6 σομπιΐης 
ἀθ) νου 866. 

ἨΟΜΙΖΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΙΟΑΙ,. 

Νο πιδὴ οδὴ ἂἀο π|]ἰΐϊδουῖ Θοα᾽ 8 6δϑϑοϊϑίδησο, Ὀυὲ 
ἦι 18. ΟὨΪΥ ὈΘΙΊΘΥΟΣΒ ἯἘΠῸ δοκπον]οάρο ἱἰ, δηὰ ἀ6- 
γτἶνγο σοῃβοϊδίϊοη ἔγοτι ἐμαὶ 885ἰϑίδῃσοαθ πῃ ὁ0ἢ- 
ζουγαὶγ τὶ 186 Ὀϊνίηθ ῥγοιΐβο9. ΜϑῺΥ οσχρο- 
γίΐοηοθ ὑπο ῥγοἰθοίίζοι οὗ αοα, Ὀμὶ 1 8. ΟὨΪΥ (ἢ 086 
γγ80 ἰσχυδὶ Ηΐπι, ἐμαὶ χαΐη Ἰδβιΐ ρ Ργοῦιϊ {ἢ οΥ οὕγομι. 
---ὧῖδδκε γδο Β68 ἰδϑθη γοΐαμχο ἴῃ Οοὰ, ψ|}}] ποὶ Ἰθανθ 
Ηΐτπ αζαΐῃ, Ὀυΐ γϑιμδὶη ΘΥΘΡ τὶ Η  .--- 6 η 
τουδὶ Ὀ6 συϊάοὰ ὮγΥ αοὐ᾽ δ ποτὰ, ἱΥ (ΠΥ που]ὰ 
Ἰοᾶγῇ 10 σοὶ ὕροὴ ἰδ ν|]}.-- -Ἶ᾽ὸ Κηον πιοβὶ 
ΔΒΒΌΥΘΑΪΥ ἐμαὶ αοα ἰδ ἴῸγ 8, Ὀοσαυβο τὸ οδῃ 
θὰ νὶϊ Ηΐὰ δηὰ Ηδ σι τ8.--- Πα 6ν 1ἰΐ Ὁθ 
Ἰοπᾷ ΟΥ̓ Βδοτί, ὑμ6 τηδίη ὑδίηρς ἰβ (δὶ τὸ γαίῃ 
ἀυγίης ᾿ὑ (8 6 πτγβοΐουβ Ῥυθβθῃοο οὗ αοά, δῃὰ 6χ- 
Ρογίϑησθ {πὸ βαυΐης μοῖρ οὗ με Ηρ οκί.---ἀοἀ 
ἀο65 ποὲ ἸῃΟΓΟΪΥ Βοπὰ Ηΐβ βοσυδηίβ δὰ στρ θββοῃ- 
618; Ηο σοτη68 8130 ΗἸτη80] [0 μοῖρ δπὰ ἀθ)ΐνοῦ 
180 τἱ ἰδοῦ. 

ΘΤΑΒΚΕ: Ηθ Ὑο 8848 Θοἀ ἴον ἢ158 ἀτνο!]}Ἰ ς- 
Ρίασο 8 ταϊβοα βο δἷρῃ, {πὶ {πὸ ἀοΥ]!}, {Π 6 ψτου]ὰ, 
δηἃ 411 ἰοτιρίαιοη8 σϑηπού ΒΔΓπὶ δΐτη.---Ἴσυθ 
ΒΟΡΘ ἰῃ αοἂ ἰβΒ πΠαΌΓΡΑΙΥ 8 ἰοίζθη οὗ 8 βίδίο οἵ 
ἄτϑοθ, ΓΟΥ ΠΟἢΘ ΘΒ ΠΑΥΘ ἃ ἰγὰθ ᾿ἰνὶηρ ΒΟρΟ ἴῃ 
Ηἰΐπι, τὸ ᾶν ποὺ σὰ ζαὶ (ἢ ἴῃ δηα βίσθτο ᾿ο008 
ἴον Ηἰ.---Τ πὸ οὐἱοῦ σγουπα οὗ [ῃ}9 ΘΒΒΌΓΒ6Ο οὗ 
(86 τ σμίοοιιδ ὑμαὺ {Π 6} νν}}} ορίαἰη Θοα᾽ Β ῥγοῖθο- 
ἰΐοη, ἰ8 ΗἾ8 (γαῖα δηὰ ζδι 7] 6858 ἰῃ ΓΟ Οὐ ΒΥ 



ῬΒΑΙΜ ΧΟΙ͂Ι. 4θὅ 

[16] ΗἾ8 Ῥγοπιΐβ68.---παι ἰο οὐουβ 8 8 
Ροίϑοῃ δῃὰ σοὰ οὗ δῆ ψϑῦ, τηιιϑὺ ἰο ὈΘ]ΊΘΥΘΣΒ ὉΘ 8 
ἡ ΔΟΙ βοὴ τηράἀϊοΐηο: αοὰ οὐὸμ πουϑ ΠΟῪ (0 
ἀϊγοοὶ ὁνοσγιὶπς Ὁγ Ηἰδ νι ϊβάοαι ἀπὰ ζοΟ 988 [ὉΓ 
ἰδ ἰχιιοδὺ σοοὰ οὗ Η]8 σά γΘη.---Β Αγ οὗἩ ΓΘ- 
ἠεοίϊης δηγίῖηρ, νὶοι αοα ρνδοϊουβὶυ Β68 48 ἴο 
1866.--ῦῶα αἱ οΥ̓ (λ6 ὈδΙΐονοῦ 18 ἃ ΒΌΓΟΥ ἀθίθῃοθ 
ἀξαϊ ϑὲ 411 8.6 481 1οὉ]0η8 δῃ ἃ ΡΒ τηθπῖδ τ 10 ἢ 
δοῖαα ἤτοι αοἀ, ἰ8η (6 στη δὶ ρ618668 οὗ ἐδ 9 
ὉΒΖΟΑΪγ.---αοα ἴ8 ἱπά 6604 ὙΘΣΥ Μ]Π}ἔπρ ἴο Ῥγοῖθοί 
Ὁ8 δηὰ (0 ἀο υ8 χοοά, Ὀυΐ γχὸ τὺ ἀο οἂν ραᾶτί 
100, διὰ τ ῖτ Ἀαπι ΠΠ ἢ 7 δὰ ἔδὶῦΒ 8θοὶς νυνὶ ἢ ΗΐΪπὶ 
εἰϊ689 Ὁ] οΒδί ἢ ρ8.---ἶὐ ἰδ ποΐ οὔτ πποτὶΐ δα ποτ ὶ- 
Ὧ688 ὑπαὶ πιαῖζθ᾽ 18 ῬΔΥΓΔΙΚΟΥΘ οὗ [η6 ἀοίθῃοθ δηα 
μοῖρ οἵ Θοἀ, Ὀυὺ ὑγὰ6 ζαϊ, ΌΥῚ το γ͵ὸ ΚΠΟΝ 
Ηΐβ διη6.---ϑιχ εἰπ|68 ἴῃ βυσσοβϑίοα ἀοοθβ αοὰ 
ΒΥ: 1 ν|}}. Ηον στοαὶ 18 Βυ6 ἢ} ον! ΟἝ4]} Βοὰ 
ουἱ ίο Εἷπι ἴῃ ΤΟΡΙΥ:  Μ}}1. 1 ψὶ}} δοοορὶ [89 
ογάοσ ἱὰ ψῃϊοῖ Τῆοα ἀοδὲ Ῥγοτΐβθ ἰὼ ῬΓΟΥΘ 
ΤῺ τοδάϊμϑβα ἰο ΠΟΙ͂. --τΑ ΒΝ Ὁ: [{ 8 ἃ σοτηδονὺ- 
ἴς ποτὰ, ἰμδὲ Θοά, (86 ομίοῦ σϑρίδίη οὗὨ {δ 9 
ξυκτά, ΗΪπΙ86 17 6005 τνυαίσἢ δηὰ συδνγὰ οὐοὸν ΗΪΐβ 
οἰ] τ ῃ. --Η ΟὟ στάθη ὈΥ͂ Β'Ώσ6 ΓΟ ἰσγαϑὶ ἴῃ ἀοα 8γ6 
80 Ὁ 6}} αϑϑίβϑίϑα, 18 ὑῬγονθά, ΡῬαΥ Υ ὉΥ τ μδὶ αοά 
068 (0Υ ὑλθπι, δη! ἃ ΡΔΡΟΥ Ὁ ἰδ τογὰβ οὗ δοι- 

ἴοτε 180 δἀάσοββ ἴο ὑξμθηιβο γ68.--- ΤΉ ΟΕ : 
αοὐ᾽ δ οογνοῦίηρς οσχίθη δ ΟΥΘΥΎ Βθτο, δηὰ ἰδοὺ 
ποοάοϑὶ ποὺ 860}. ΔΗΥ͂ ΟΥΠΟΥ.--- ΑΙΒΗΙΝΟΕΒ : γ 14] 
πίοι τγὶ ἢ} αἀοα 18 {μ6 ζτουπῃά οὗἉ Β6]Ρ.---ΜΒΒΕΙΤ: 
Ἐπ]ογπιθαΐ 1 ἃ Ἰοηβ ΘΑΣΒΙῪ 116 ἀ068 ἢ ΠΟ ὙΥ͂ 
Θχοϊαὰθ 8 δυγι τὴν δέου ἱπηποσίϑὶ ΩἸΟΥΥ δηὰ ἐδ9 
ὮΟΡΘ οὗ οἰογηϊΥ, Ὀὰὺ ΒΌΡΡΟΒΘΟΒ ΟὨΪΥ ἃ Ῥ68061}} 
οοπιθηῃἰαλοηΐ ΜΓ ὑμθ ργοβθηί, δηὰ 8 οὨἹ]ά-Ἰ1κθ 
ῬΙΘαϑαγο ἴῃ ὑπ6 αἰδα ᾿ἰρχμὺ οὗ (86 δβιιη.---ὈΙΚΡΌΒΙΟΗ: 
[μοι Θοἂ τὰ ]6 ουϊδὶ 49 ψῖ ἢ ΗΒ ἐμ α πον : Ὀυΐ κοὸΡ 
ὑ γ86}} σοταρίοιοὶν δμϊοϊ θὰ ἰῃὰ Ηϊηι.--- ἕγσπαυ- 
ΒΑΟΗ; 78ὸ ΟΠ  βύδῃ δῃου]ὰ χα] ἴῃ [86 Υἱοίο νῦν 
οὗ Φοββ Ομ τίϑι, ποῖ τὶν ναΐη δηὰ μαγηζα] ἀθ- 
᾿ἰχλυ, Ὀὰΐ 88 ἃ ἰνϊης Ἡὶ0η688 [0 ἐμ ᾽ν 6 σα ἢ 
δὰ γἰσαϊθουβηθβδ, ἰο ἐμ Βοροῦ οὗ Θοα δῃά (ἢ9 
οοταἴογὶ δηα βίσηχι οηΐηρ οὗἁὨ δἷἰβ ΤΥ 808].--- 
ΤΑΥΒΕ: [ὑ 18 ποΐ ἸΠΟΓΟΪΥ͂ ἃ 8α78 ΡΓΟΡΤΘΒΒ ἐπ του ἢ 
τῖθ ψοτ]ὰ οὗ βοσσοῦ ἰδαὺ 18 θγΘ Κορὺ ἴῃ ΥἹΟΥ͂, 
Ὀαυΐ βαιϊϑέδοίοη πῃ δὰ ἔγοτῃ ἐπ αοἀ οὗὨ βαῖνδ- 
ἰἰοὰ δηὰ Ἰἰἔο; δηα ΟὨἿΥ ἐμθη σϑῃ γγ͵ἶν 6 Βα 88οἀ. 

ΒΑΒΚΧΕΒ: ΒοΙϊρσίοη Ὁ]Θ08868 ἃ 8} ἴῃ {1118 119 
8η6 ὈΪ658868 ᾿ἷπὶ ΤΣ ΟΥΘΥ. [Ι͂ἢ ροββϑβϑβίοῃῃ οὗὨ {18 
ἴε 18. 8 στοῦ {πϊηρ ἴον Εἰπι ἰο ᾿ἶνο Ἰοπς : δηά μι 9ἢ 
1 18 8 χγήϑαὶ ὑμίπρ ἴῸτ εἶπ ἰο ἀ10---ἰο κοὸ ἰο ὉΘ 
ἴον νὸς Ὑὶίι α0(.--΄ὦ΄. Ε. Μ.] 

ῬΒΑΙΜ ΧΟΙΙ. 

ΑΙ Ῥεαϊΐπι οΥ ϑοηρ 70} ἐλε ϑαδδαίῇ ἀἄαγ. 

2 ἢ ἴδ8 ροοῦ (δῖηρ ἴο ρῖναϑ τῇ δη]κ8 απίο {π6 Τ.ΟΕΡ, 
Αῃὰ ἴο βἰηρ' ῥγϑίῖβοθ απο ὑπ γ ἤδο, Ὁ Μοβὺ Ηρ: 

8 Τὸ 8|6}7 Τουίς (ΠΥ ον! πρ]κὶ π΄ πμ688 ἴῃ [86 τηοτηΐπρ, 
Απά [Ὡγ ἈΠΕ Ά] 689 ΘΥ̓ΘΥῪ πἰρὮί, 

4 ὕροπ δῃ ἱπϑίγυπιοηΐ οἱὗὨ ἕδη αἰτίηρβ, ἀπ ἀροη [Π6 ρβδ]ίοτγ; 
ὕροι 86 Βᾶγρ πὶ ἃ βοϊθπῃ βοιῃά. 

δ ΒῸν ἴδοῦ, ζ.0ΒΡ, μαϑὲ τηϑδὰθ πη8 ρἰδά ἰβσοιρὰ ἐγ ποτΐε : 
Ινἢ}} ὑταταρ ἴῃ (86 ψοσΒ οὗ [ὮΥ Βδηαβ. 

θ Ο ΤΟ, ΠΟΥ͂ ὑ ΔΙῸ ΤΥ ΜΟΓΚΒ] 
Απά [ΠΥ ὉΠπουρ 8 ΔΓΘ ὙΟΥῪ ἄθρορ. 

ἸΑ ὈγυθΒῃ πιδὴ ἱκπονζοί ποῖ ; 
ΝΕοΙμον ἀοί ἃ ἔοοὶ υπάἀογϑίδηά {ἢ 15. 

8 Βοη {π6 πιοκοα ϑργίηρ, 88 [89 ρ,,ΤΆ88, 
Απά σῇθη 411 [88 πΟΥΚΘΙΒ οὗ ἰπίαυ γ ἄο βουγίβῃ ; 
Ϊ ἴα ὑμαῦ {Β6Υ 8881} θ6 ἀββί σον ἴῸΓ οὐδοῦ: 

9 Βυὶ (που, ἸΣΟΕΡ, ατὲ πιοϑὲ Ηἰρἢ [ῸΣ δυθσιηοσο. ᾿ 
10 Εογ, 1ο, ἐπ δηθηιθθ, Ο ΘΒ, ἴοσ, ἰο, {ππἰ|πὸ δῃθηλῖθϑ 5.81] ΡΟΙ͂ΒΆ ; 

ΑΙ} ἐμ6 ψόουκοῖβ οὐ ἱπίψυ ΓΥ 88}811 θῸ βοαίϊογοά. 

11 Βυϊ τηῦ Βογῃ 5881} [βοὰ Ἔοχαὶὲὶ {πὸ ἐδ λον οΓ ἃ απίοοσῃ : 
[5}811 Ὀ6 διῃοίηϊρα τῖϊῃ ἔγοϑῃ οἱ]. 

12 Μίηθ ΘΥ͂Θ 880 8118] 866 γῖν ἀδϑῖγ8 ΟἿ. τηῖ 6 ΘῃθπηΪθ9, 
Απά τοῖῃθ ΘΆΓΒ 88.811 Πθαν πῆρ ἀθδὶγ6 οἵ [μ6 σι ὶοκοα ἐμὲ τίβα Ἂρ δραϊῃηϑὲ τηθ. 

18 ΤΊο τἱρηύθουβ 5884}} βουγίβῃ 11ϊκο (89 ραῖπι ἔγϑο: 



496 ΤῊΝ ΒΟΌΒΤΗ͂ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΛΙΥΒ. 

δ 88}}8}} σΥοΥῪ 116 ἃ θᾶ γ ἴῃ [μϑθδποῃ. 
14 ΤὭοβο μι Ὀ6 

541} ἤουτγίϑ ἢ} ἴῃ ἴΠ6 σουγίβ οὗ οὧὖν αοά. 
Ρἰδηίθα ἴῃ ἴδ 6 Ὠοι86 οὗ ἴπ6 ΘΒ 

1δ ΤΟΥ 58}4}} 50}}} Ὀγίηρ ἴόγίῃ ἔγαϊῦ 1 οἱα ἄρα; 
ΤΏΘΥ 58}}4}} θ6 ἔαὺ διιὰ ἤουγβιιῖηρ; 

16 Τὸ βιὸν {Πδὺ τΓ86 ΠΟῈΡ ὁ ὑρτῖρῃῦ: 
δ ἐδ ΤῊ Το, δηὰ ἐλθγὸ 18 Ὸ υμγὶ ρὐΘΟυΒη 658 1ῃ ἈΪΠ). 

ἘΧΕΟΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ. 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.---Τ 8 τηοάθ οἵ 
ΟΣΡγοδϑίου ἰπ υογϑ. ὃ, 1], 12 ροϊπί ἰο ἀεηπίίε οο- 

οαδίοηδ ἴον ἴμ6 ργδὶδθ οὗ 6048 γτἱβίθουβ ζουθγῃ- 
πιϑηΐϊ, τ δου δὰ Ὀθθῃ ταϊδυπαοτϑιοοῦ ὈΥ βιυρίά 
δπα 900118}} τη θη, ὈΥ͂ Γοδδοι οὗ (μ6 ἀδριὶ οὗὁὨ [86 
Ὀϊνίπο δου 86]8, δὰ ου δοοουηί οὗ (})}6 ἰΘΙΡΟΣΑΡΥ 
Ββουνίδεΐηρ οὗ [16 πίοκοά, Υἱοὶ ποιμβίπρ οδῃ ὃ0 
οομοϊυάοα ἤγοιῃ 1 ΜεδοοδΌ. νἱΐ. 17, δῃὰ ἰσ. 28 ἰο 
διιονν ὑΒδί (Π6 Ῥβαὶπι '᾿ῶὰϑ δυης αἱ ὑμθ0 ἴθδϑί οὗ 
ἀοαϊοειίου ὑπάον Φλ8 Μδοοδῦςουβ 88 ἃ βοηρ οὗ 
ἐπαη καί νίπρ ἤοῦ 80 ΥἹΟΙΟΥΥ ΟΥ̓ΘΡ ἴμ0 ϑ'γίϑηϑ 
νΝν ἀξάτρενς οΥ ἰο σοππροῦ ἐὺ τνιῖ ἢ ἰλ 0 Ἰυάκηχοαὶ οὗ 
οὐ ὕυροῦ Απιϊοσῆυδ δηὰ 1,γϑἰα5, 1 Μδοοδῦ. υἱὶ. 

(ΗἰΣῖχ). Α τοϊαιϊΐοα ἰο ἰ86 ϑαῤῥα(ἠ, οπ ἰδθ 
οὐμοῦ δδηά, 5 ΓΟΘΔΟΙΥ͂ Βυρχφοθίθα ὉΥ [86 ὙἘ0]Θ 
ἰθῆον οὗ 6 Ῥβαΐιι, αμὰ ὈΥ̓͂ ΏΔΏΥ αἰδβιΐηοι 6χ- 
Ῥγθββίοηϑ. Απιοηρ ἰ 686 ἔμ 6 γ0 ΠΊΔῪ ὍΘ θρΡΘΟΙΔ}γ 
χτηθηϊϊοποαᾶ {Π6 βουθη-ἰοϊ ἃ γοροιἱ ἴοι οὗἨ {ἢ} 6 Π8πὶ6 
Φομόνδῆ, {86 ἰηϊοπίϊοηδὶ ἴογια οὗ ἰδ6 τϊἀ 6 
Βίτορο σοῃβἰβίϊης; οὗ βουθῇ βίΐϊομβ, (ἢ 6 ταιιδ᾽6α] 
δοσοηρδηϊπιθηὺ οὗ μ6 βοῃρ οὗ ῥγδὶβϑθ, διὰ {86 
ΤΑΔΏΪΟΙΪ ἃ τοΐοσοησοθβ οὗ [6 Ῥϑδὶπι ἰο ἴδ 6 ψγου Κϑ 
οἴ αοά, ἀπὰ ἰο 86 Ῥγοδβροσί(γυ οὗ Ηΐδ ρβϑορὶθ, 80 
816 ΡΪδαπίοά ἴῃ Ηΐ8Β ἢοιθ0. [8 ογίσίπαὶ αοεῖσπα- 
ἐΐοπ ἰο ἃ Βα Ὀδίλοαϊ 86, ἢονγΘΎοΡ, σϑη ΠΟΘΙ (ΠΟΥ ὈΘ 
ἀοάυοσρά ἵἴγοηι 118 σοπίοηἰβ ΠΟΡ ῥγογβὰ ἔγοπι {Π6 
Βυρογβογιρίίοο. Βαὶ 1.8 αρρἱϊσαίΐοπ ἴὸ δὰ ο Ρυτ- 
ῬΟΒ68 ἴῃ [0:9 ὑθτα ρ]6-Βουν60 δ.ΓὯῸΡ {πθ οχὶϊο, 88 
ὈθΘη πιδὰθ Κηοίνη ἰο ι18 ὉΥ͂ ("6 ΤΑ] απ β8, τ 8Ὸ 
ΔΙῸ ΟἹἷγ αἰνἀοἃ ἰπ ορίπϊοη, 45 0 ψ ΒθίμοΣ 1ἢ9 
66] Ὀτγαῖίοη οἵ (9 δα Δι τ δἰ σἢὶ 58.841} οπά ἐΐιθ 
ΜΟΥ ΑἾ 8 ΒΙΒΙΟΥΥ Μ͵ὰἂβ 89 οὯθ ΤΟΑΪΪΥ ἴῃ ΥἹΘΥ,, ΟΥ 
ἐπαὺ οἵ (πὸ δαῦθαί ἃ Μη] ἢ 85 Ὀοραη ἰδ. [Ι͂π (89 
Ἰαϊίογ σοπηθοίΐου Αἰ πἶσαὶ ἀϑυγ τ ἢ88 ὈδΘη 
ΟΑΥΥΪΘα 80 ΖΔ. 85 ἰ0 τοῖον [ὁ Ῥβαὶα ἰο ἀἄδαηι 
(Κι πο }}1).--- Ὴο αἰ ν᾽ ϑίου οὗ (86 Ῥϑαἷπι 'ἴβ 88. 10]- 
Ἰονδ: Τὰο ἀοπιδηά ἔον ἰ[)0 ρῥταΐϑο οὗ αἀοἀ (γϑτϑ. 
2-4), ἴθ δυρροτίοἀ ὃν 8] υϑοη8 ἰο (6 σΟΥΘΓΕ- 
τηϑηΐ δῃηὰ νοῦ ῖ8 οὐ αοἀ, γοβθ ρσγοαίηθβα δηὰ 
ἀορὶ οἵ νυ ϑάοτα 816 θαι} Ὀογοπὰ ἢ 6 δΟΙΊΡΓΟ- 
Βοηβίοῃ οἵ 4]1 πῆ (γοσβ. ὃὅ- 7). ΤΠΐθ ἀοπιδπα 18 
ποὲ νολϊοηοά Ὀγ (9 ἰῃουρᾷὶ οὗὨ (116 ῬΤΟΒΡΟΥΣΥ͂ 
οὗ πὸ ν]ἱοϊτοα, νοὶ 8. ΟἾΪῪ ΤΥα 516 ηΐ (γ0γ8. 8- 
10), θαϊ ἰθ πιυοῖ γί μον 1.58ι18 ἀ Ὁγ [ἢ 6 Θχα] αἰΐοη 
οὗἨ 80 τἱχσμίοουϑ ἔγουι ἃ ἀοργοββοά δοπαϊιΐοη ἴἰο 
τοδίοΥ ΡἼΟΤΥ δηὰ ρονοῦ ὀνάθο 11, 12), 838. {00 
τοῖν ὺὕν νἱζοτγουϑ)Υ, 11τ6 ὈΪ]οοταΐῃ ς ἰΓ668 οὗἩ 6 οα 8 
Ῥὶδηιίης, ἔγοπι (Π8 5011] ἰῺ πΐσ μον βίδα 88 
ΓΑΙ ΓΙ ννουβΐρροτθ οὗ αοα ἴῃ ΗΪ5 δΒοιι8θ, δῃὰ 
Ὀτίης ἔογι ἢ} ργαῖθο ἰο Φοῃονδῖ, 88 6 σὶροποὰ 
ἔγαϊ! οὗὨἨ τΓμοῖνρ βΒουτνδΐης στον (τοτβ. 18-16). 

Α8 γοραᾶγὰβ {16 ὈΎΪΠΏΠΔΓΥ οὔ͵ θοαὶ οὗ 86 σομρο- 
δβἰτοη οὗὁἨ ᾿ιΠ6 ῬΒδ]πι, τ. ΑἸθχδπον ἀρτοοβ ἢ 
Ηδηρϑίοηδοτς ἱπ Βο]άΐης (ι4ὺ ἴν νγ88 ἴον {π6 5:ΔὉ- 
ὈΔῈ 80 ΥΥἹ66---ἰ δὶ ὑμογοΟΓΘ (6 ΥΘ 8 ΠῸ ΓΘΆΒΟΠ 
ἰο ἀουδὲ ἴ6 οτἰ κί Βα] οὗ {80 διυρογβοτίὶ ριϊοι. 

Ῥογοπτηθ ἷἰβ οὗ ἰδ9 88:6 ορίηΐου 88 Ὧν. Μοὶ), 
(Εἰ κίης ἰμαῖ (6 ϑυροσβογιρίϊοη 8 ποὺ 8 βδίθ 
ευϊὰθ. Αἱ ἴο {Ἰλ6 δυδ)οοί οἵ (}10 ΡΒαίτω, ΡῬεγονγῃθ 
ΒΆΥΒ: “1ἰ δα] γϑίθδβ ἰὼ Ἰογἕα] δισγαΐη [86 χτϑδί- 
Ὧσθ8 οὗ αἀοα᾽ἷδ«͵ ΟΓΚΒ, ΘΒΡρΘΟΙαἢΪγ Ηἰ8 σὶριίθουϑ 
ξονοσηπιθηὶ οὗὨἉὨ (6 νον], 88 τωδηϊ οϑίθα ἴῃ (89 
ΟΥ̓ΟΡΓΒΓΤΟΥ οὗ {[Π6 πὶοκοὰ δπὰ ἰὴ ὅπδὶ ὑγρὴ 
οὔ ἰδ γσἰχδίοουβ.--- ΤΠῚ6 Ῥβδὶτηϊδί, ἱδμογείογο, 
ἰουσμο8 ΡΟΣ 6 βϑῖηθ ργοδί ὑσὶ ποῖ ρ]οβ οἵ ἰδὲ 
Ὀινίηθ κογουτπιθηΐ ἡ ἰοῖ δῖὸ Ἰδὶὰ ἀονὴ ἴῃ διιοὶι 
ῬΒ81"}8 88 ἱ., χχχυὶὶ., ΧΙ ΪΧ., δηὰ Ἰχχὶϊ. Βυΐ Πογθ 
{8019 18 80 δίσυαῖο σι ἀουδὶ δὰ Ῥδυρ  Χ 
88 ἴῃ Ῥ8. ἰχχὶϊ. Τ8ο ροοὶ ἰδ θεγοπα 4}}1 ἀουβὶ, 
δῦονο 8}}] ρΡεγρὶ εχ γ. Ηδ 888 μοὶ αἴθ ἀονὰ 
ἰο {1:6 ἰογα] οὗ (89 ὈΣυ 8 πῃ, (σοι. ἰχχὶϊὶ. 
22 ΜΠ} χοῖϊ. 6); δ ἰ8 γοὐοϊοίῃᾳς ἰὼ (86 ζ[1}} δηι 
Ρεσίθοι οοηνίοσίΐου οὗ δα σἰζίθουβηοββ οὗ (οἀ.᾿" 
--. Ε.Μ.] 

γ ετ. 8,4. [1 γοῦβο 8 {6 γ9 18 ὩῸ ΟΟΟΑΒΙΟῺ ἴῸΓ 
ΤΟΒ ΟΣ “ΘΥΟΥΥῪ Ὠἰρη᾽" 48 Ε. Υ. πᾶ8 ἀοπα. 
10 18 (89 5[:}0]60 Ρ]ιιγὰ]} οὗἩ (86 ποῦ ἰδὲ οσουγὰ 
ἴῃ ἰμ6 Ἠδῦτον. “Ἰἢ {86 πὶμη (δ᾽ 8 ἃ ροριϊςδὶ 
Ὧ80 οὗ (86 Ρ]0Γγ8]. [{ 18. ΡαγΔ1}61 ψ ὶ 8: “ἴῃ 186 
ΤΟΥ Ὠἶηρ,᾽ ἴῃ (μ6 ἔγϑῦ το ὈΘΡ, δηὰ ἐμ ΡΘΙΟΓΘ 88 
(16 δδῃ ᾿πάοδβηϊ οη688 οὗἩ τηϑϑῃΐηρ. 80 8}} [89 
τοσοηὺ οομπιπηθηϊδίοτϑ. ὙΣ. 4 18 Τοηἀογοα ὈΥ Ὦγ. 
Μο)}]: Οἡ ἐδ ἀοοδοβοσὰ δπὰ οἱ (᾿6 δδγΡ, ἰὰ 
Ρἰαγίης Ὁροὰ (9 οἰ μδγὰ.--ὦ. Ε. Μ. Ψν. 4. 
1 ὑΪαγίμηρ, [Ε.- Υ., νὰ ἃ 8016 πὴπ βουηά]. 
Ηϊςσαίοη (560 Ἰπἰγοάυο. ἢ 12, Νο. 2) 18 ποὺ οχ- 
Ῥἰδἰηϑὰ ὉΥ 6] 1 12:86}, ἴπ ἀργοοπηθηὶ τὴ ΗἰιΣῖς, 
88 δὴ πῃ ρτου δοαὰ πηυβῖοα]ὶ ῬΟΓΓΟΥΠΙ8 66, ΟΥ̓ 0Π6 
{μδῖ ἜΧΡΓΘΒ568 {ἢ 6 ἔδποὶθ8 οὗ {μ6 τηοϊῃηθῃί. 

Ψοτο. 11, 12. ΤΊ ΠΟΣῚ 18 8η οι Ὁ] 6 πὶ οὗ 6 ΧΟθ8- 
βῖγο δίσϑηρί ἢ δα δ {Π6 Β8110 {1π16 οὗ διαί ζΥδ068 
{πὸ ). θ 8.0 ῬΡΓΟΌΔΌΪΥ ποὶ ἰο δσοπδί ον {πε Ὀυΐ- 
410 (τηο081) ἰο Ὀ6 τοίογγοὰ ἴο, Ὀθαΐ {}}86 βῃτοῖορα, 
Μ ἢ ἷσἢ τγδϑ τοχζαγάἀοα Ὀγ {80 Τα] νυ Ἶθ86 85 5ἰηρίο- 
Βογῃθά, Ὑοὶ (μ6 οχίβῖθποθ οὗ ὑμ ΔηῃἾπ6] Ἡ Ἰο ἃ 

ἷθ ἀροϊσπαιοὰ ὈΝῚ, (ΒογΘ ἱῃοοσγθοιγ Ὁ 5), 

ΝΠ. χχὶϊὶ. 22. δαί. χχαχὶϊϊ. 17; Ζ20Ὁ χχχὶσ. 
9.12. Ῥ9. χχῖὶχ. 6, ὅδὴ Βδιὰγ Ὅθ τηαἰπίαἰϊποα 
ὍΡΟυ (π6 ονϊάθησο οὗ παίασαὶ δ ϑίοσυ, Θβρϑοί δ 
88 Ὅροῦ δοίη Ῥογϑίδη δῃὰ Ερυρίΐδη πιοππηοι 5 
186 ἄσυγτο οὗ ἐμ υπίσογῃ οοσαγβ, τ᾽ οἷ σοΥίδ ΠΥ 
αἴοτὰβ πὸ ἰπαϊοδαίΐοη οὗ 18 Τορτγοβϑοηξὶ πρὶ δ 
ΤὨΪΠΟΟΟΤΟΒ, ἔοῦ {89 ἐδουϊουβ, (86 τινι ο]οςοΔ], 
δηὰ (μ6 δοία] ἃτὸ [6 γὸ Ὀ]Ϊοηἀερα ἰοχοῖμον. [η- 
βίοδά οὖ: [δὶ δποίϊηϊθα (1. ργϑίουιἰθ ΚΑ] ἔγοτῃ 

723), 8οῖη8 ὕϑηδν: ΤΥ Ὀοΐηρ οἷά (1πᾶη. οἵὗ "03 

τὶ τἢ 80 ΠΧ), 88 (βου σαῃ {86 ῬΒΔ] 18. ὍΘ Βροδ]ι- 
ἴῃς οὗ ἱποόῦθδβϑο οὗ βίγοηρί ἃ ἰῃ Ἰία Ττοπάοτοι 
Βι 18 ὈγΥ οἱὰ αρὸ (βορὶ., ϑὅγτηπι., Ζετοῦις, δηὰ 

οἰμθτ8). Τπὸ δαθοιϊνο 15, ϑῃιρ)ογ θὰ ε56- 

ὙΠ 6γ6 ΟἿΪΥ οὗ ἰδ οἰϊγο-ἴτοα, 18 ΒΟΡΘ ὑγδαϑίογγοι 
ἰο {86 οἱϊ ᾿ἰδβοὶῦ (ᾳτοθῃξξέγοβῃ, Βα Ρ}07γ). Ταῖβ ἰϑ 
ῬΘΡΝΔΡΒ 8 ουὐἹάδηοο οἴ ἃ ἰδίθ δοπιροϑίἰΐου, 1119 
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(86 ἔοντα Ὅν, ἴῃ νον. 12, τοῦ 8685 οἰζπον ὈΘΘΏ 
ἐϊδιοτίοα ἔγοτη "7 (Βδιίοδον, ΟἸ8}.), οὐ βού επϑὰ 
ἄονσει ἤγουι ἴἰ (Επα]ά, ΗἰἰΣἰᾳ). 

Ψεον. 13. Ῥδ]πλ- ἴσΣθ9.---Τὴ9. σοπιρατίβοη οὗ 
[86 Θηδαγηηοθ οὗ 6048 ρΡΘΟΡ]6 ἴο ἰγθ68 βϑῆθγα 
([8. Ιχνυ. 22), θθδγβ δ᾽ ̓ υϑίοῃ ΒΓ ἴο (8:0 ΤΠΔΕΓΟΥΥ͂ 
το βη658 δηὰ τἱί8) ἴοτοθ οὗ ἰδθ στἰχιιίθουϑ, 
ϑρθοΐδισοὰ ὈΥ̓ ἱπϑίϑποῖπρ ὕνγὸ ἔγθ08, Μ᾿ δἰ Οὰ ΒΔ ΓΘ 
αἰ (86 οἷΐϊνο (8. ᾿ἰϊ. 10; Φυαάᾳ. ἰχ. 9) δὰ α]- 
ποϑὲ ἰηἀεοδίγυοσι  Ὁ]6 ρτοάιυοίϊνο ρον ΓΤ, ἸΟΏ ΚΟΥ, 
διὰ τογάμστο, Ὀὰὺ Βυγρα98 ἰΐ ἴῃ {μοὶγ Τη8] 6510 
κτουσὶ δὰ (γ9 Βι Ὁ] ταὶ οὗ {πον 11.010 ἀρ ρθατγ- 
δησΘ. ἴπ 4}} ἰμ680 αυδ} {1605 (86 ρΡδ]8 δᾶ 
ορἄατα δγὸ βοτὸ δοπἰγαβιίθα σὶϊῃ ὑπ 6 σΥ888 ἱΠ ΎΘΣ. 
8. [πῃ δααϊεΐοι ἴἰο (818 νγγὸ σδῃ, ἰῃ σοπηθοίΐοῃ 
πἰῈἢ 86 σοάατν, (πἰπὶκ οὗ 18 ρΡ]οαβϑδηὶ 8π|6}} (Η οβ. 
χῖὶν. 7), δηὰ ἴῃ οοδηθοίϊΐοη πὶ 86 Ῥδὶπι, (0Γ 
ἰλὰ9 ἀδιὶθ- ρ81]πὶ ἱ8 ρα ϊ ΡΥ δρθοϊ 64), οὗ (8 
πδιζηϊδοοης ὈΪΟΒΒΟΙΏ8, τ Β16 ἃ γ᾽οὶα ἔγαὶϊ ννοἰ φησ 
ἴτοτα ἔδγοθ Βυπάτγοά ἰὼ ἕουγ δυπάγοά ρΡουπάβ. 
ῬὸΡ ἐμ19 γοϑϑοὶ (18 ρα Ἶπὶ 18 68}16ἱ Ὀγ {86 ΑτδῸ5 
“ἢ 9 ὈΪ6956(ἃ ἰγθ0,᾽ δηαὰ “ἐπὸ Βἰϑίθνς οὗἅὨ τηδη.᾽ 
Ι ἰδ υϑοά ἴῃ Φ6γυβδίοπι οὐϑη (0 [6 ρῬγθβϑηΐ ἀδΥ͂ 
88 8 ΟΤΏΔΙΩΘΩΔ] ἰτοο (Τιι. ΤΟΌΪΟΥ, “επζιοιον- 
ἀϊκοίίεπ, ἡ. 109). Οὐ ἐμὸ βγιβθο]168] τηοδηΐηρμ5 
οὗ ἰγθοβ δηὰ δονοσγβ, 806 Βάδτ, ϑ'γηινδοίϊξξ αε8 
πιοεαϊφελεη ἸΚιϊίωδ 1. 868, 876, 446 ἧ,, δηὰ ΚοΙ] 
Ῥσ Τεηρεὶ ϑδαίοπιοδ, Ὁ. 148.--- Τὸ οἹοδίηρ 586η- 
ἰϑη99 ΓΟΒί8 ὕὑροῦ Ὠουΐ, χχχὶϊ. 4. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΠΙΟΑΙ͂. 

1. Το ῥγαΐβο οὗ αἀοάα 'ἰπ ἰδο Ομ υτοι ο ἰδ 
ἄλγπ οὗ ΒΟΓ ΒΟΙΪθπ ΒΒ Ὁ 15 ἴῃ 186] ἃ σοοά 
(πρ, οὁα ἃ χοοὰ ἔουπάδιίΐϊοι, οὗ Θχοθι]θηὶ Γο- 
Β}15, δηὰ οὗ ἃ ἀοὶ 1] δρρθᾶγθμοο. ΤῈ6 
ποῦ κὶηρ δηὰ γυϊης οἵ αοα ἴπ παίυγο δηὰ δ ἰβίουυ 
Ῥγεϑθηῖβ δὴ ἰποσ δυϑι1 016 80} 66ὲ οὗ Β 6}} ῬΓ8186, 
ἴ)9 οταἀϊΐπαποο οὗ ἰδ ΨΘΘΚΙΥ͂ βεοτοὰ ἀδν, ᾿ἴ8 
Τοζυ τὶν τοσυγτῖπα οσοδβίοη, δὰ ἴδ ἢοι86 οὗ 
αθοά, 890 ρ'Δο9 δΔἀογῃθὰ ἴον 1ἰΐ8 οοϊοταϊΐοη. αὶ 
Ἰεὲ {8ὸ Οδυγοῖὶβ ΟὨΪΥ αἰζοηὰ ἰἃ ΠΟΙΘΥΟΙΒΙΥ͂ αἱ 
8}1} ἐἰπι68, δὰ, ἰο {86 Ῥγ8186 οὗ ἀοα᾽ Β πδίηθ, υηΐῖο 
(86 δεκποσϊ ἀσαιηί οὗὨ Ηΐ8 ΠΙΟΤΟΥ απὰ ἰτγαί. 

2. ὀσ νῆο 88 ἀο] κὺ ἴῃ Οοἀ᾽ 8 ποτκίηρς δηά 
ΤΌΣ, ψὶ}} α͵80 70Υ Ὁ} δηὰ ἐμπουρι}}γ οὐπ- 
ἰδηρίαία 6 ρστοαίποϑβ οὗ Ηἶβ πόοῦκϑ, δηά [9 
ἀορί8 οὗ ΗΪβ8. ὑπουχῆ!8, δηὰ ῥσγϑαῖβο βοὴ σὶιπ 
δάοτίηρ σκ'δάποβϑ, ᾿ἴ, αὐ (0:6 Β8πὶ0 ἰΐπιθ, ἢ6 60η- 
ἴεβ8ο5 τἰδαἰ, ὁ δοσουηΐ οὗ ἱδμοὶνγ ἰπδηΐϊίθ [10.659 
(Ρ8. χὶ. 6; οχχχίχ. 17), δηὰ ἱπηπηθαβυγ Ὁ] ΘΧΑ]- 
ἰδίου (188. ἵν. 8), ὑὸν δύΘ ὈΠΒΘΆΡΟΒΘΌΪΟ ὈΥ͂ 
δὲπι (Βοιι. χὶ. 88). Τἷθ δοκηοπν)οαριιοηὶ 8 
Ὀδοοιαίηρ ἰο πιδῃ δῃὰ τὶθθ. [{ οογγοβροηάβ ροὺ- 
ἴεοι]γ ἰο (λ9 τοϊδίϊοπ Ὀθίπσϑοη (9 οτοαίαγο δηά 
ἐμ που ἀ᾿8 θόονογποῦ δηὰ Οτγοαίονρ, ψ 0 ποῖ ΟὨΪΥ 
ἀπ 6119 ου εἰσι, Ὀυὺ 18 Ηἰπι86} βἰπιρὶν Τἰ χαϊίαίϊοη. 

8. Βαϊ [π6 ροορῖὶο οὗ αοἀ ποὶ οη]Υ ἀΐβοθσῃ ἴα (ἢ 9 
Ὁτίοΐ Ὀϊοοὰ οὗ ι86 πίοι (ἢ9 βοϑᾶὰβ οὗ ἰμποὶγ 
δροοὺν ἀεδίτυοίίοη ; ἐμ γ σοπῆδο 8180 ἰὴ Οο(᾽ 8 
ἜΒΙΓΘΌΥΟΥ ἰδ6 τἰρσῃίθοι δ, πὰ ὀχρογίθηοο ἴῃ ὑπ 6Π}- 
δεῖγοβ ἰἢδὶ οὐ ἰ86 δ σοοῖς, τ ΐσἢ Τοιπιαὶῃβ ᾿τ- 
ἸΔΟΥΔΌΪο, δὰ Ηΐ ἰθρ]9 8 ἤγαϊ } στουπά, 
ἴτοτα νοι, 848 ΗΪθ ῥἱδηίίηρ, Ηἰβ ρϑορὶα ἄγαν 
9 τιϑδὴβ οὗ ἐμεῖγ νἱρογοὺβ σγονίῃ, οὐ ἐμοῖσ 
ῬΓΟΘΡΕΣγ δπα ἔγα {1} 688. 

ΒΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῺῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Ἠδὸ νῖὸ ἰδκοα ἀκ ἰὰ Θοά᾽ ΒΒ πον, οδῃ 
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ὩΟΙΠΟΥ ὙΘΔΥῪ ἴῃ σοηῃίοιραἰϊης ὑπ θπι, ΠΟΤ ἴῃ 
οἴδογί ης ἰλ 6 ὑβδηϊκερι νης νησὶ 18 ἀὰθ ἰο Ηϊπὰ 
ἴον 1}. 6Π|.---Ἶ᾽ ὁ οδηποί Γ}}Υ ΘΧΡΊΟΥΘ 186 πίῃ γθ 
οὔ αοά, οὗ δοσουῃπὶ οὗ ἱἰ8 οχαϊιαἰΐοη, Ὀὰϊ Ηθ Μὴ 9 
γουομδαίοα ἰο Ηἰβ ρϑορὶο ἑβτουσ Ηἶθ παηὶθ ἢ ο 
ΜΨΑΥ ἴο ἴἢ9 Κπον]οάρο οὗ Ηΐπι, δπὰ 1116 πηθδῃ5 οἵ 
ΜΟΓΒΕΙρρίης Ηἰπι.--- πος (86 ῬὉ]} 5 βουνΐοθ 
οὗ Θοά, 9 Ομυτοῖῦ σϑὴ ποῖῖβοῦρ δηάδυγο ΠῸΡ 
Βουγῖβὰ : ἴον ἰἰ 18 ρίαπιεά ἴῃ 6 οουγίβ οὗ 6οά. --- 
Τὴ σοπϑδοϊαίίοη ἀγανῃ ἔγοτη ἰδ9 τοβοοίΐου ἐμδΐ 
(16 ῬΤΘΒΟΡΥΘΣ οὗ {6 ΟΒυσοῖὶ 18 (89 Ογθαΐοσ δηὰ 
Οονοτηοῦ οὗ ἴδ6 τοτ]ὰα..---ο0ἀ᾽ 5 πϑῖηθ, ποσὰ, δηὰ 
ΜΟΥ, {86 Τη68}8 οὗ ΗΪδΒ τηδηϊΓοβίδιϊοη οὗ ΗΣτη8ο] 7 
δηὰ οὗ (80 Ὀυϊάϊηρς οὗ Ηἰ8 Ομυτοὶ .---Αοἀ᾽ 5 6χΧα]- 
ἰδίϊοῃ ἀθοϊαγοϑ ἰ(890]} ἱπ {μ6 στοδίηθβϑ οὗ δ 
ΜΟΓΚΒ ἀπά 86 ἀορΡ(}8 οὗ Ηἰἴθ ἱβουρῖδ, δῃὰ 6 4}}8 
ὍΡΟΙ 8 (0 γ᾽ ο᾽ὰ ΟὝΓΒΟΪνΟΒ ὑΡ ἰο Ηὶπὶ πὶ μαι 1 7 
δα ἰγυϑί, δπα ἰ0 τ οσβὶρ Η τα 1} (μδηϊεδβρὶ νΐης 
δῃἃ ρῥταΐβο. 

ΞΤΑΚΚΕ: ΟΕ] (δαὶ γγὸ Ὕ6ΓΘ 180 δποι ἢ, 8]] 
πτου σι οὐΚ ᾿ἶνοβ, (0 τηᾶτκ γν6}} νι δὶ 18 οἵ (ἢ 6 
Ετοδίοβὶ υϑ]υθ. ΗΟῪ ΤΩΔὮΥ ὈΠΡΤΟΝίδΌΪΘ ὑμίηρ8 
γν 6 ἀο, ἀπὰ πορίοοὶ (6 Βεοδβὶ οὗ 8]} 1176 8 αἱ [18 1--- 
Νοιδίης ᾿8 τηοτο Ῥτθοΐουβ, ΒΟ ΠΟΥ ΘΌ]6. ΟΥ̓ ΒΔ] ΑΤΥ͂, 
(λπ {6 Ῥταΐβθ οὐ αοα᾽β ἤδπ)6. ἴον ἰΐ 18 δὴ 8ῃ- 
9 }16 δπὰ θυ ΘΠ Ρ]ογπαιθηΐ οἱ Θασίὶι.--- 9 
ἀδὺν τὶ 1.8 ᾿ἰκὶ δηὰ Ομ γι] π688 το πα 8 ἃ8 
οὗ ἐμ6 ποσοῦ οὗ Θοά, ὈΥ μοῦ γ͵ὸ μαναὰ Ἰἰρδὶ 
δὰ 16. Τδο πἰραϊ, τὶ 18 Το υέα] δηὰ ἀθ8}}- 
Ἐκ ἀδυῖίηθ85, ἰθθο μ98 118 ἰ0 ΙΔΥ ἰο δορί {89 
ἰρυ ἢ οὗἩ οὐδ πνοτγὰ, Ὀοσαυβο ἐπ ἐμ ἀδυὶζ ἢ 6885 
γ8 ὮΔΥ͂Θ ΠΟ ΟΥΒΘΓΡ σομϑοϊδίϊοη ἰδ Ηἰ8 Ὁσμδηρθ- 
ΔῸ1]6 ῬΓΟΙΙΪΒ68.--ΒΟΎΔΤΘ, γὁ0 ΙΪρΒίγ, οὗὨ υδὶης 
γοῦν ῬΟνΟΥ ἀραϊηδὶ ὁη96 οὗ (048 βαϊηἰϑ8! 0 γ9 
Ὠον Βουγ8ἢ  Υο Βουγίβα 1κ6 {μ 6 ρ,ταδ58, νι οα, 
Ὀθίοτο οθ {μϊη 8 οὗὁὨ ἰἰ, 15 σαν ἀοπη.--Τ ΠΏ ογο ἰ8 
ὯΟ ἦποι 8βοὶ] ἴον (9 σγονίῃ δηὰ ργοόβρουΐγ οὗ 
186 τἰρμίθουβ ἰπμδὴ ἴπ6 Βοιβθ οὗ ἴμ6 [,ογὰ, 
ὙΠοτοίη αοα ρμ]δηίβ ποῖα; [Ὁ βογθ ποίη 
ὅτονβ οὗ ἰἰβοῖῖ; δῃὰ νδδὺ ἀ068 σγον οὗ 1856], '9 
ἘΠΡΓΟΒΙΔΌΪ6 ἴῃ {16 Ομ υγο ἢ οὗ Οοα.---ΗΆΡΡῪ τὸ 
{8088 ἃροὰ Ββαϊηΐβ, ψῖιο, 18 ουϊναγαὰ Υἱρον ἔΑ1]8, 
ῬΓΟΥΘ {Π6ΙΏΒΘΙΥ68 80 ἢ ἴδ ΤΏΟΣ6 ἔγα {10} ἴῃ 
186 μον οὗἩ (6 ϑρίτί. ΒΕΙΝΕΟΚΕΒ: ΤῈ 
ψν οΥ] ἃ 48 στοαί ῬΟΠῚΡ δῃὰ ἸΟΥΥ {1|168, Ὀὰΐ αοά, 
ψἢ0 18 ἰδ ΑἸ ὮΓΥ Οηο, ἰδ (6 Ιοτὰ οὗἨ [Ιρογαϑ, 
δὰ δὲ ψῆο ΟἸ᾽ημβ ἴο Ηϊῃ δηὰ ἰγιιδίβ ἰῃ Ηΐηι, 
ΔΌΪὰ65 ἢ Ηΐ ἰὨγουρὰ οἰθγηὶν. ΑΒ ΝΌῈ : 
Νοιδίης νὰΐϊσθ ἷἰβδ πο οΥ̓͂ θΘοαὰ σδη δϑῃάυγο, 
ποῖον ἰΐ Ὅθ6 81}}} οΥ τίσ 98 ΟΥ ΒΟΠΟΡ ΟΥ̓́ΡΟΎΤΘΡ. 
[0 τὺ ἱπάροα βρυῖὶπς ὕν, δὰ Ὧθ ο]οίμοα νῖι 
Ὀϊοαβαηΐὶ γσογάυγο, Ὀυΐ ἰὺ ἐᾳτη8 οὐἱ αἱ 188. ἴὸ 6 8, 
(ἴ8116, δὰ ἰ8 ΟἿ᾽ ὁ πϑοᾶ, δι ἴθ. ποίμίηρς Ὀυὶ 
[09 8Γ0.---ΕἸΕΟΚΕ: ΗΘ ψ0 ἔθοϊβ Ὡὸ ρταίοίαϊ 
)0Υ ἴῃ (89 ποοάποββ οὗ αοά, 868 οομιζοτί ἴῃ 
γδηΐγ, δηὰ ὑμθὴ 18}}8 ἱπίο ψὶοθάποββ; δῃὰ ἴῃ 
πὶ τ] οἸοΠ688 ἱπρταιἀθ 8 (80 τηοϑὶ Ὁ886 οὗ 
811 οΥἶπλ68: 70} 8}} ουἹ]- ἀοθῦβ β'η διζαϊπϑί 4, Ὀθηθ- 
οοηὶ Θοά.--ΤΗουῦσκ: ΤΏΘΥΘ ΔΓΘ ΠΟ ΠΊΟΤΘ ἰπ- 
Ῥτγϑδϑῖνο υγὶ ἐπ 65808 Δηἃ ῬΥΘΘΟΒΘΥΒ [0Γ (δ6 τὶ δὶς 
κοπογδιίίοη, ἔμ8 ρίουϑ οἷά τὸπ. ὙΒ116 ὈΟΘΑΠΥ 
Υἱοῦ δπὰ Κηαονίθαρσο δῃὰ 8111} ϑυσουμῃῦ (0 (}}0 
γ ΘΔ ΚΏΘ88 Οὗ 4,6, {ποὶν ὈΪΘΙΥ γ᾽ο] ἀ8 γα 8 ΓΠ αὶ ΓΘ 
Αἰ 19 Βθοίϑυ {18 ἸΟΓΘ ΠΘΑΡΪΥ ἰΠ6Υ ΒΡΡΓΟΒΔΟΝ 
[ἢ 9 5τ8γ79.--- ὈΙΒΡΕΙΟΗ: 80 ἀροῦν ἄτβὶ ἀθβρἷβθ 
αοἀ δῃηὰ ἔμθὴπ πιυσυν δροϊπδὶ Ηΐπὶ; Ὀπὲὶ ἰΐιο80 
ψὴὸ ποηον Ηΐβ ποσὰ ΌΥ ἔλδιι ἢ, ΚΟΥ {δΐ8 ΔΌΟΥΘ 
8}} (δἰησθ, ἰδὲ {πὸ} πιαδὲὶ ΟΥ̓ῸΡ Ῥτγαΐὶβο Ηΐηι, 
δυθὰ ἴῃ ἀθδ8ι}).- -ἼΆ ΒΕ: Ηθ τὙἰῸὸ ἰζηονγθ 604 Β 
ὨΒΙ16 ἤγοπι Οσρογίοθησο οὗ Ηἰβ ἀφ᾽ΐίνοσϑηοθ, ταυδύ 
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Ἰογα Ηΐω, δηὰ δ νῆῇο ἴονθβ Ἠΐπ, τηυδύ ὈΓδῖβ6 

Ηΐπα, δὰ 6 0 88 ἰοδγηῦ (0 ῥγαΐβο Ηΐπι, ν"1}]]} 

ΠΟΎΣ 6 ΨΘΒΥΥ οὗ Ηἶδ ργδΐβο. 
᾿ρρυρορς Ηκνευ: Τοῖς Βουν βίης νι οαὶ 

18 ἵγοιῃ 8 [βίη θββ ψὶ ἶη.-- - ουΐ ἃ ᾿ἰνῖης ργὶη- 

οἶρ!ο οὗ σγϑδος ἰὼ ἰμ9 Βοασί, 89 ῥσχοζοϑβίοι 07}}} 

ποὶ 9 Ἰοὴρς δοατγ βίης ; Ὀαὺ πβοσγὸ ἐμὲ ἷ8, “(89 
Ἰθαῦ 8180 888}} ποὶ τι ὶίμον." ---Ἴο 1.81 ἀαγϑ οὗ Β6 
βαὶ αἰ ἀγὸ βοπιοίϊ πηϑα ἐμοῖν Ὀθϑὲ ἄδυβ, δὰ {δον 
1δ8ὲ νοῦν τοῖν Ὀοβὲὶ νοῦς. Τΐθ, ἰπάθοᾶ, ϑθοννθ 

ιδαὺ (867 ἃτ ἀρτίρηθ; ΡΟΥΒΘΥΘσμΟΘ 8 {89 
βυγοδϑί οὐϊάθῃοο οὗ βἰποουῖγ.--0ὦ. Ε. Μ.} ὁ 

ῬΒΑΙΝΜ ΧΟΙΙ. 

1 ὙΠῸ ΤΩΕΡ τεϊρποίμ, μ6 8 οἱ οί μϑα τ] Τα) ΘΙ ; 
ΤῊΘ Γ.ΟΕΡ ἰΒ οἰοϊμοᾶ ψίνι βισοαρίμ, λόγοισι, ἣ6 μαί σίγα οα ὨΪπιβο] : 

ΠῊ6 νου]ὰ α150 ἰβ βίδ Ὀ}Π186, {μα΄ ᾿ζ σδῃποῦ Ὀ6 πιουρα. 

2 ΤῊΥ (Ὦτοπο 18 Θβ Ὀ]ἰθμοα οὗ ο]4: 
Του ατέ ἔτοτα ον] βίη ρ. 

8 ΤΠ βοοάβ μανοὸ πο αρ, Ὁ ΤΟΕΡ, 

ΤῊ ἤοοάβ μᾶνθ 1ἰἶ θὰ ρ (μοὶγ γοΐϊοθ; 
ΤῊ Ποοάβ 11ἔ’ο ἀρ {πεῖν ΤΑ ν68. 

4 Τὴ6 ΓΟῈΡ οῃ ΒΙΡὮ ἴδ ταὶ ΘΓ 
ΤΏδη {6 ὨΟΪΒΘ οὗ ΤΩΒΗΥ͂ ΔίαοΙΒ, 
Υεα, ἔναπι [ἰ.6 ταὶ ρα Υ ψᾶνε68 οὗὨ [86 568. 

δ ΤῊΥ ὑραιϊ ΠΟ ΏΪ68 ΔΓΘ ΨΟΤΥ͂ ΒΕΓ : 
Ἡοἱμο88 Ὀθοοιμοίῃ [ὶη6 ΒΟΌΒΟ, 
Ο ΙΟΒΡ, ἴὉΓ 6υ6.. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,.. 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ.--- 6 ΒΌΡΟΓΒΟτΙΡ- 
ἐἶοπ ἰὰ (80 δορίπαρίπι: “ον 86 ἀδ  Ὀθίογο (89 

ΒΑ αιη, τ θὰ [ἢ δαγὶ μδὰ Ὀθθη Ρθορ]θᾶ; δοης 

οὔ ργαὶβο οὗ θενὰ," δτῖϑϑβ 'ἰὰ {μ6. ὅγϑί ρουύϊου ἔγοτα 

{86 ἰγαάϊιϊοπ, δοοογάϊης ἰο ν Εἰ σἢ ἐκ18 Ῥβαὶπι γγ88 

{8 Ῥβαΐπι ἴον ἴμ0 βίχι ἀΔΥ οὗ ἐ86 τοὶ ἴῃ (ἢ9 

Τοιρὶ6-ἰϊατν : “Ὀοσαυθ0 αοὰ πεά βπηίδμοα 

Ηΐ8 ψοτὶκς οα ἔμ 9 εἰχίβ ἄδγ, δηὰ μδἀὰ Ὀδρυ ἰο 

ΤΌΪΟ ΟΥΟΡ ἰἰ,᾿" (οΒ}-Βα-ϑῆδπδ 81 α., οἰ ὉΥ 
Ῥοϊἑσ80}). Βαΐ {π6 ἐγαςῃ 18 (μαὺ 1 18 ἐμ6 ὈΘρίη- 
πἷηρ οὗ Θοἀ᾽ 8 τυϊΐπρ ἴῃ λίδίογψ, πὰ ποὺ ἱπ {86 

κίηράοτη οὗὨ παίεγα, ὑπαὶ 8 τοΐοσγθὰ ἰο ἰπ (8 

Ῥβαΐπι, Εοτ ἐδ Ἰἰδϊπς ἂρ οὗ ὑπ 9 τγδίθυ 8 ΟἹ]Υ 

80 ἰπιδᾷο οὗ (6 ταρίηρς οὗὨ τοθο]]ουθ Ὀοάΐ68 οὗ 

τοῦ. Απαᾶὶι ἰ δομονυδα, ἴδ9 αοἀ οὗ τογνοϊαιΐοι, 

Ὅ80 18 {π6 Βα ͵ θοὶ οὗ (89 Ῥβαὶπι, νγνῇο 88 τπϑδηϊ- 

ζοϑίοὰ ἴῃ Ηἰβίοτυ Ηἰδβ Κίαρὶν μκἴοτγ, βυτραβϑίηρ 81} 

(16 ρονγοῦβ οἵ ἰμο ποτὶὰ, ἰὰ (89 ἀρέοποθ οἵ ΗΪβ8 

Ῥϑορῖθ δῃὰ 186 ργοβδγυδι οι οὐ Ηΐ8 ἰθπαρὶο ἔγουι 

ἀοβοοτδίίοα. ΒΥ ἐπὶ Ηο δἱ [89 βᾶπιο ὑΐπ)86 δ88 

Ῥτογρὰ Ηἰπιβοὶ ἰο Ὀ6 ἐμοὸ Κὶπρ οἵ ὑμαὺ ῬΘΟΡΪΘ, 

δοοογάϊπρ ἰο ΗΒ τουθα] θὰ ὑδϑιϊ πιοπΎ, δ ἃ ᾿88 

βἰγϑηρίοηθὰ ἐμ 6 Β00685 ἑουπάοα ἀροι ἐμαὶ ἰθϑίϊ- 

ἸΛΟΠΥ͂. Τ86 ἱπίθγομδηρθ οὗ ρογΐεσίϑ δῃὰ ἔτη ρογ- 

ἴϑοί 8 δογτθβροπάβ ἰο 118 Υἱοῦ τ δῖοι (9 ῬδαΙπιϊϑὺ 

Βεοϊὰ 69 ἰο ἐδ6 ποτϊκίηρθ οὔ Θοὗ, α υἱὸν Ὀαβεὰ 
ὌΡΟΙ Βρθοΐδ)] τηϑῃ οβίδι ἰοπβ οὗ Ηΐβ βρονοῦ. [11 18 
ποῦ οχργοββοὰ 88 8 ἀοχοίοφῳ (Ἠυρίοϊά), 5Β}}} 1688 
5 ἰὺ τοβηεαὰ ΔὟΎΘΥ ἴῃ ζΖΘΏΘΓΔΙ ΟΧΡΥ δδίουβ δῃὰ ἰο 
δϑίγαοῦ ἰγυ 88, Ὀὰὶ ργθβθηίβ ἰπ (80 σοποσοίθ 186 
ιἰβίουυ οὗ ἰδ Κίηράαοιιλ οὗ Θοά, δῃά δοπίοσ- 
Ῥἰδίϑβ ἐΐ ἔγοπι ἐδ 9 ργορμεοίϊοβ) βία ἀ- ροΐϊηῖ. ζ1ὺὶ ἰδ 
οὗ ἐμ9 Εἰ σιοδβὶ ᾿ππρουίδῃοθ (ὉΓ (88 πα εγϑίδπα της 
ΟΥ̓́ΤΩΔΩΥ Βα πιδ, ἴἰο0 ἀἰβίϊ συ δ Ὀοίπδθο ὑδο ἐλεο- 

οταίϊς Ῥδδὶταθ, ΒΟ Β ὈΘαὰ ἩΪΓ8 80 πιοίίο : 199 

Γῆ (οἴου Ῥβ. χ]νὶ!. 9), διὰ [86 Αρρέαπίο 
Ῥβαϊπι, 48 ἔπὸῸ ΒΟΥΪ65. οὗἨ Ῥγορθοοΐοβ οὗὨ ἐδ ἐἶπθ 
οἵ σοῃϑυϊατηϑίίοη τυ πὶ ἢ ῬΔΓΔ4]16] 0 ΟἿ δον 
(θε] ἴΣ86}}}. “ 1708 086 Ο᾽.88 88 88 118 θη ΓΑ) 
(ῃοὰθ ἴη9 Αποϊηϊοά οὗἩ οΒονδῆ, 80 τυ 68 οὔ οὗ 
ΖΙου ΟΥ̓́Θ᾽ 811 παιΐοη8 : 86 οἰ ΒΕΡ, 6 μονῇ δἰ 
αῦοτο ἴδ6 Οδογυδίηι, ἰο τ οὶ πὸ τ Ὠοῖὶθ οαν ἢ 
ἀοο8 Βοπιαᾷθ. 1.680 {ὺ0 80.168 ΘΟΏΨΟΡΡΟ, ἔπ- 
ἀεοᾶ, ἰπ (89 ΟἹὰ ἸΤοβίδαπιοηι, Ὀὰϊ ἀο ποὶ τηρεῖ. 
Τη6 ἰδίου οὗὨ {μοῖν ἔα] δ] πη οἰ. ΔΙΟΏ 6 τη δὶς 68 ΟἾΘΒΥ 
μας Βοαὰ ΟἿΪΥ οἰϊπιπιογοὰ ἤουἢ Ὀδίοτο ἔγοπι 
Βοῖῃ6 ἸΟῪ μοὶ χμὶβ οΟὗἨ ῬΓΟΡΆΘΟΥ δὰ ῬΟΘΙΓΎ, (566 
ἴῃ Ῥβ. χὶν. 7), ὑμδὶ (89 Ῥαγιβ)8 οὗἨ ἰδ Αποϊπιοὰ 
δηᾶ (δαὶ οὗ Το πονα, ΔΓΘ Οὁη6 δ8ηἀ (ἢ6 πϑδῖηδ᾽" 
(0 6}.). Αοσογάϊ ΡΥ ὑμ18 τηοίο οου]ά ὀχργθϑϑ 
{6 ζθο! ,8 οὗ Θοὐἶ δ ΡΘΟμ]6 δἱ φαϊί ἀϊδεξοιὶ 
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Ῥογϊοάβ, δηὰ ἀπά ἴἰ8 δρρ] οαἰΐοη ἴῃ αὐἰίο ἀϊδιϊηοὲ 
ΟΥΘ 8, ὙΒΊΟΙ δὰ Ὀτουρμ δϑουϊ ἃ νἱοσίοτυ οὗὨ ὑμ:9 
ἸΒΘΟΟΓΔΟΥ͂, ΘΒΡΘΟΐΔΙΪΥ 88 ὑπο ἤχυγο οὔ ἰμ9 γχαρίης 
τϑίογθ 18 Ὀ6864ἃ ΡΟ δ δ] δῖοι ἰο ἰῃ9 Βοὰ ὅκα, 
ποῖ, ἴῃ 1Π6 ροοὶΐο γϑοὶία] οὗ ἐπ 9 ἕβπιουϑ ουϑηίβ 
φῬρεοθάϊης [86 Τουπάϊηκς οὗἩ 9 Τ᾽ ΘΟΟΓΔΟΥ, ἰδ ἀθ- 
ΒΟΥ θα ὈΥ ἰδ ορἱποῦ: ὙΠἽΝ (Εχοά, χν. 10), 
οἰ ὙΠ ΟΥΘ δρΡ θὰ ἰο 6 Βονβὴ (88. χ. 84. Ῥβ. 
χοῖ, 4) δηὰ Ηἰβ ρϑορὶο (8. χυΐ;. 8). ϑίησο τὸ 
ΔΏμΟὐ δδϑῖρη ἰμ6 σοτηροβίιου οὗ ἐμ6 βδαῖπι ἰο 
ἰι6 ρογίοα τ ῖ0856 θαίυγ68 δτὸ ἀοβοσί δοὰ ἴῃ Ὀουί. 
Σασιϊῖϊ. 4, τὸ Βανθ ργοδοηϊθα 70ὉΓ οὐῦ οδβοῖσθ ἐδ9 
δα οὗ εν ((86 δῃοϊοη(8), (86 Αϑϑυγίδη ροσὶοά 
(δε κϑί.), ἐᾷο {ἴπι68 βυσοθοάϊηρ ὑδο οχὶ]θ (8 9].), 
[9 Μαοοδῦιϑη ρογὶοα (ὕόποαιδ, Ο]δι., Ηἰ 16). 
Το ροβί(ϊου οὗ (6 Ῥβαὶτι δου; τῖΐι {π9 τοϊαιοα 
0865 18 ΘΑΡΘΟΙΔΙΥ͂ ἔδυογδϊο ἰο ἐμ δ5ὸ [Ὁ] ον ὶης 
886 ἔτ!]ο. [ΗἰιΣσῖς τοπασκα ἐμαὶ (ἢ 9 δυϊβίδποθ 
οὗἩ 10 Ῥβαὶπι ἰ8 οοῃίδιποὰ ἴῃ υϑῦ. 8 οὗ ἐμ:6 ὑτϑ- 
οοὐϊης. Ηδποθ ᾿ἰ8 ροβίτἰο.--ὦ. ΒΕ. Μ.] 

γεγβ. 1, 2. δοβονδῇ βου ΕΠ τηβο Υ Κίως, 
τααβι {86 Κοτγὰ γοϊρῃϑίῃ. Τμιὸ δ ρ Β8.518 ἀ068 ποὺ 
16 τοδί γι οιλνοῖν ἀροη “ελουναὶ (οἶον, δ οὐ Β6ΣΒ), 
88 1:0 οἴϑυ δὶ Κι τροη δὴ δου θυ ]δδίϊη ς (ὮΓΟΠΘ, ἃ 8 
ἐοαἰγαβίοα τὶ ΘΑΥΓΪΥ ΤΌΪΟΥΒ ΟΥ̓ΘΡ ΘΡΠΘΙΏΘΓΔΙ 
κἰαχάοιιϑ, Ὀυὶ δὲ 889. ΒΙΣΟΏΔΊΥ ὕροα ἴΠ 6 παπύεδ- 
ἰαίϊοπς οὗ (αὶ τοϊαιίου, ὈΟ στ δῖοι ἀἰθίυ ὈΔΠ 665 
ἰ8δὲ δυθ βδῖκο (6 φαγί δηά ἱμπγθδίθποι (}}8 
κίπράοπι οὗ αοα δγὸ Ὀδθη απ6]].6ἀ. 1.9 υϑυὰ] 
ἰοτὰ ἴον δϑσοπάϊης (6 ἰπτοῦθ (2 ὅδη. χυ. 10 ; 
1 Κἰηροὶ. 11, 18; 2 Κίηρβ ἰχ. 18) '8β ὁοβοβθῃ. [{ 
ἷβΒ δΔ'ϑο δρριἰϑὰ ἴῃ 188. χχὶν. 28; 111. 7, δπὰ 
βη4}}} ον. χὶ. 17; σχὶχ. 6, 88 ἱῃ Ῥββ. χονΐ. 10 ; 
ΣΟΥ͂Ϊΐ. 1; χοῖχ. 1, ἰο πὸ σοιΐης οὗ {16 [οτὰ ἴῃ 
Η!5 κιηράοι, ΟὉ. 21, Ζθοϊι. χῖὶν. θ.ἁ. Το Γ0110 
86 ἀφοϊαγαίίϊουβ (δὲ οὐδ οἱοί ἢ 68 ΗΠ] 86] Γ (18. 
Ἰ:. 9; Ῥ8. οἷν.) τὶ χα! δίΐοι (188. χὶΐϊ. δ; χχνί. 
10; ΡΒ. Ιχυἱἱ]. 85), δπὰ σίγα δ ΗΪ 86] τ (ἢ ίσοη σία 
{κὸ 8 πυτίον ([88. Υἱ!δ. 9; Ἰἰχ, 17; 1χ}}}. 1; θδῃ. 
Υιἱ, 9), (0 δϑβογὶ ΗΪ5 βουϑγῖβῃ ΒΥΑΥ, δπὰ ὑΠΟΥΘΌΥ 
0 ΘΒ. 8 Ὁ}188 (86 οαγί ἃ βίοι ἰο 1.8 ζουπα αἴ] 018 
διά αἰδίυτγ 6 ἴῃ ἰΐ8 ογάον (ΡΒ. ἰχχν. 4). 

γετβ. ὃ-ὅ. Τὴ ΝΊ]ο (δ 6Γ. χἸ)νὶ. 7), (80 ΕᾺΡ δ ταίοβ 
{[38. νἱϊ]. 7), δὰ [89 Τί ρτὶθ ([88. χχυῇ. 1) δῦθ 
ῬΔΓΓΙΟΌΪΑΥΪΥ Θαρ]ογαοά, δμοη βίγοϑηδ, 88 6- 
ὈΙοα5 οὗ ὑπ κἰηχάοῃι8 οὗ (09 ψνοτ]ϊά. 7.6 βθ8 
ἧῷ χ]νὶ. 4; ᾿χχχίχ. 10), δὰ ὀβρϑοΐδυ (μὸ οά 

ϑυυάυοαὰ ὉΥ 76] ΟΥ̓Δ᾽ 8 γοΐοθ δπὰ τηΐϊρὶ 
(Β}δὉ. 111. 8, 10; Ῥβ. Ἰχχίν. 18; ᾿ἰχχυϊϊἹ. 17 ἢ: 
οσὶν. 8), ἃσ υϑοαὰ 88 88 ΘΙΩΌ]6 πη οὗἩἨ ὑμ6 οα ΓΘ ας 
οὗ 186 ἴΌΓο68 οὗ παίαγο δηὶ οὗἁ Ὠοβίῖϊο Κη σάοταβ. 
--Ἴϑ ἰῃ τοῦ. 4 18 ποὺ οδυβϑαὶ (Θ οἰ6γ) Ὀαπν σοῃρᾶ- 
τείϊνο.---Τὴ9 ΤΟ ΒΌΪ ΟΣ ἶ65 (γοΣ. δ) ἀτθ {8086 οὗ 
Τενϑ]αἰίοη, Θβροοΐθ}}]Υ οὗ (9 δ (δ. χὶχ. 8: 
χχν, 10; οχἱ. 7). [ῬΕΒΟΥΝΕ: “ΤΏΘ ἰγαρδί(ΐοῃ 
ἷϑ δυγυρί, ἔγοι {8:9 πι8) ΒΥ οἵ Θοά 88 βθθῃ ἴῃ 
Βὶ5 ἀοιηϊπίοι ἴῃ {μ6 ποτ]ὰ οὗ πδαίυσγο, ἰο ΗἾβΒ σϑ- 
γτοϊδίϊοη οὗ Ηϊ: 86] 7 ἴῃ Ηἰ8 ποτά. Αἱ (6 βϑγιθ 
6 {86Γ6 6 ἃ σοῃηθοί οη Ὀοίτ θη {186 ἔνγο, 85 ἰῃ 
Ῥε, χῖχ. (οἄ, σῦο συϊοβ [ηἢ6 ποτὶ, ἤο86 ΔΓΘ 
(89 Κιηφάοιῃ δηὰ 89 ρογοῦ δηὰ ἰμ6 φ)ΟΥΥ͂ [ὉΓ 
τον, 88 χίνσοη Ηἰβ ἰϑβιϊ πηοπΐοβ ἰο ΗΒ. Ρθορ]ο, 3 
Βῦτο δῃὰ αἰ ψοτὰ, δηα π48 Ηἰπιβοὶ Γ οοθ ἰο 
ἀνοὶϊ πιὰ ἐμοῖα, ταδί Ηΐβ Βουβὸ δὰ Ηἰβ8 
Ῥεορὶθ μο]γ."--͵. Ε. Μ.] 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,.. 

Ἰ, Ζοδονδὴ σδ 38 11{{10 Θ6436 ἰο Ὀ6 θοά, 88 Η δ 
Ῥοπος οὐος 81} ἐμβὶη ζ8 σδῺ σοηθ ἴο 8 θοῃὰ. Βαϊ 

νὸ ὑδίηκβ δγὸ (ὁ Ὀ6 ΟὈϑογυθα ἰὼ εἾ}18 ΘΟ ΘΟ Εἰ 08 ς 
Εἰγϑὶ, (ποτ τὸ {ἰπι08 ἰῃ τοὶ αἀοἀ νοὶ] Ηἰδ 
ΓΔ) ΘΒΙΥ 8δηἀ χοβίγαίηβ (ἢ ϑχϑτγοὶβθ οἵ Ηἰβ ροτϑυ, 
ἴοϊ!ονσγοὰ ὈΥ͂ ἰΐπι65 ἱπ ψαΐοῦΒ Ηθ ἀϊδβρίανβ Ηἰ8 
ΚἰΩΡΙΥ αἴοτγ, οἴθγηδὶ δηὰ οχαϊίοαὰ οὐϑῦ 8δ]]» 
ϑοσοπάϊγ, ὑπο γῸ 18 ἃ ταάΐϊοαδὶ αἰ θγθηοθ θεία 
Θοὐ ἱ χκογογπιηθαΐ οὗ 86 σου] ὰ πῖον Ηθ )848 
ογοαὶϑθα, δῃά οὗ ἰδ Οδμυτοῦ τψιὶοὰ Ηθ 888 οβίδὸ- 
Ἰἰϑῃθὰ ἃροὰ ἐμ δαγίϊι, δηὰ γοί ὈοιἈ Κἰηράοπιϑ 
86 ποὺ ΟἿΪΥ Καρί, ὈΥ 1μοὶν σοηοη Κίηρ, ἴῃ 6ὁχ- 
ἰϑίθποθ δηὰ ογάοσ, Ὀυΐ δῦὸ ἄχοά Ὀγ Πίτω ἴῃ {}16]Ὁ 
ταυΐῃα] γοϊδίϊοη8, δὰ οαγγίοὰ ζογαγὰ ἰο ἐμ οὶν 
ΒοΎΘΡΑΪ ἀθϑίἑ 68. 

2. Θοά, ὃὉγ Ηϊ8 ταἱρΐ, ῬΈΘΒΟσΥ δ, ἄτϑί οἵ 41}, (ἢ 9 
του] ἴῃ 118 ρῃγβίοα)ὶ οσἰβίθησο, Βο {παὶ {μ6 ουἱ- 
Ὀγοδὶς οὗ ἐδ6 ο]θαιθηΐβ οδηποί ἀθδίσου ἱΐ, Ὀὰυὲ 
ῬΓΟΥ͂ΘΒ ἰμθτ ἰο Ὁθ ῬΟΥΤΟΓ] 0958 Ὀοίογο ἴ.6 (ΠΓΟΠΘ 
οὔ ἰπΠ6 ΑἸ σίγ, ψμο86 σνοΐοο ἴῃ ἰδ 6 οἱουαϑ 
ἀγόονὴδβ ἰμ6 ἐμυπάον οὗ {ποῖὶτ ταρίηρ, δῃὰ δἱ 
Ώο80 ποὰ 411] ἐμοὶν Ῥσουὰ νᾶῦθβ δῖθ βι1]]οὰ, 
Βα αοὰ γτυΐϊο5 (9 ψ.ο0]86 ψουϊὰ αἷδο ὉγΥ Ηἰ8 
τρί, δπὰ ἀοίθη 8 Η᾿β ρθορὶθ ννῆο δτὸ ἴῃ ἱΐ, ὉΥ͂ 
σομίχο  ]ἶπς ἰμ6 δρίϊδίϊομβ ἴῃ ὑμ6 ]1Ἰἴο οὗ 18. ἢ 8- 
(ἰοη8, δηὰ αἰγθοίϊηρ 86 ουγταπὶ οὗὨ ἢίβίουΥ δ6- 
οογαϊηρ ἴἰο Ηἰἶδβ ν.}}. Τ 6806 γτοβοοίϊ οη8 βιιουἹὰ 
βίγοησίμοη οὔν ἰγυϑί, απ, ἰπ ϑουίουβ οὐΐβθϑ, 6ῃ- 
Ἰίυθῃ οὔὖὐῦν δουταρο δηὰ δομῆγπη ΟἿΣΡ Ῥδίϊ6 00: 
“ΑἹ]} δοκπονϊθᾶρα σὶτἢ [ἢ 9 τοι} δῦ ὑπ 6 ρΡτο- 
Ῥδ;ο Β6ΤΘ ἴοδομοβ, Ὀυὰῦ πον ἴον ἔμπογθ δῦ ψῆο 
ΟΡῬῬΟδΘ (8 86], 848 {Π0γ οὐρὰϊΐ, ἰο (6 Βοϑί.19 
τηϊχμὲ οὗ 86 νου], 8ο ὑπδὺ ἔμ ἴδασ ποι ἱης, 
6 10 ΘΥ̓́ΩΡ 80 ἰοΥΥ 10 ]6 1 (ΟαἸνὶη). 

8. Βυϊ, Ὀεβίάο8, δον} ἰδ ποῖ Ππι ΡΥ Οἷγ 8 αοἀ οὗ 
ταὶ δηὰ οὗἁ ἔδι ]π 688, Ὁροὸῦ σοῦ γγὸ σλη 
ΥΟΙ͂). Ηο ἰδ8 ἴ80 ΘΟοἀ το πα5 γονϑαϊοὰ Ηΐβ βα]- 
γαϊΐου ἴῃ ἢ τον, δηὰ ἔον (18 τοῦ Ηὀδ υ}}} 
ποὺ ΟἿΪΥ ργόβοσυο ΗΪβ ρθορὶθ, ἰηῃ ψθοῖι 8 ΗΪΐδβ 
Θαυί]γ ἀν ο] ]ηρς, αὶ αἰϑι! συ ἔπ θαι 88 ΗΪ5 
οὐ ἱπ δορί ίληθοθ. ΕῸΥ {μὶ8 πὰ Ηρ δα τηδάθ 
Κηονα ἰο ἰμοῖ ΗΒ νι], αὐὰ ρίνοη ἐδβιϊ ΟῚ 
(μαἱ 10 8 χοοὰ δηὰ κνγδοίουβ, ἰμαῦὺ 1 8. {0 Μ}}} 
οὔτδα Ηοὶγ αοά, νῖο 888 ἱτωυ ργϑββϑα {1118 σῆδνδο- 
(6Ρ οὗ Βο]π6859, σὰ 18 ῬΘσυ αν ἰο Ηΐδ παΐα το 
δηά Ηἶ8 νοτὰ, ὑροὴ Ηΐβ οι 86 88 ὀεοοηιίηφ ἴο ἰΐ, 
δηὰ ν.}} τλᾶῖκ ἰΐ ΟἸΘΑΓῚΥ̓ τηδηϊθϑί ἰη Ηΐ8 Ῥθορὶθ 
δὰ Κιηράομι. ΒΥ Κοορίηρς ουὐοῦ Ὀδοίοτο ἰἢδιὰ 
(18 οἸαὶτα οὗἩἨ ΒΟ] 688, οὐ τ ῖοὶλ ἐδ 6 σοπ ϊπυδη 66 
οὗὨ 1Π9 τηογϑὶ ογάον οὗἩ (9 νοῦ ἃ ἀδρϑπάϑ, αοά᾽ Β 
ῬΘΟΡΪΘ δῦ δποουτδροᾶ ἰο (86 οὈδάϊθποο οὗ ἴδ 10}, 
απὰ αἱ ἐδ βδῖιθ ἰΐπιθ6, ὈΥ γοδοοίϊς ὕροη ἢ 6Υ6- 
Αἰ Σγ οὗἁὨ ἐμοϑοὸ ἰθϑίϊτιοηΐθθ, ἃγ οοιηΐογίοα ὉΥ 
{6 ἐπ} }Ὁ]0 Ῥτοιαΐβοδ οὗ Η18 νογχά. 

ἩΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤῊΘ ἱπιη ΟΥ̓Δ Ὀ]ΘΠ 6885 οὗ οἷ᾽ 8 Κρ ἰἤτΟπ6 ἴῃ 
{89 πιϊάδβὲ οὔ (λ}9 δοτητηοίίοη8 οὗἩ {6 πνου]Ἱὰ : (1.) 
88 8 ἰοίζεῃ οὗ ἱπ6 ἱποοιη Αγ  ὉΪ0 οχα]ιαιΐοη οὔ 
(πῖ8 ἱΠΓΟῺΘ ΟΥ̓ΘΡ 8}} ἐμ ΓΟγδὶ βοαίβ οὔ 186 ννουγ]ὰ : 
(2.) 859 βθουγῖ(ν ἴον (86 ἰηνὶ 4 Ὁ]9 δ᾽ ἢ [Ὁ] 688 οὐ 
Βα α Κίηρς, νῦο ἴγοιῃ (18 [ἢ ΓΟΠΘ ῬΤΘΒΘΟΓΥ ΘΒ δη 
Τ]08 ἰδ6 ποῦ] ὰ δηά {ἢ ΟΒυσγοὶ ; (8.) 88 ἃ σϑα- 
ΒΟΏ ΨὮἘΥ ἰδ οἰἐἰξοηβ οὗ θαυ }]ν Κίἰηράοῃϑ πιμαὶ 
γί ο]α ἐπ πβ ῖν98 ὉΡ ἴο ὑπ 6 βούυϊοθ οἵ ἐμἰ8 Κίηρς 
δηὰ Ηἰἷβ ἰῇ ΓΟΉΘ.---ΤῊς ἄγιληθδδ οὗ αοὐ δ ἑἄτοποὸ 
ΔΏΒΘΙΒ ἴ0 ἴ86 ΓΟ ΔΌΪΠγ οὗ ΗἾ8 νψοτγὰ ; ἀο68 189 
88 1290 ΓΟΪδίΐου οχὶϑὶ θοῖνγοου οὐν Ὀ6] 6 δπὰ ΟΣ 
ΓΑΙ Ὁ] 688 ἴ---οη σα Β Κ,ἸΟΥΥ 8 σοποθαϊοὰ 
ἔγουι 118, ἰθὺ 8 ΟὨἸΥῪ Ὀ6 [86 το τπἰπάΐι οὗ Ηἰ8 
ΠΟ Π685.-- ΝΟ Οη6 πορθὰ ΟΥ σδϑῇ ΣΟΥ ὕροη ἴ86 



δ00 ΤῊΕ ΕΟΥΚΆΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΤΜΗ, 

Ρονοῦ οὗ αοἂ, νῦο ἰβ8 ποὺ ἩΠ|ΠῺΖ ο ΤΟΥ ὕροη 
Ἠΐδ ἰοδιυϊτηοηΐοβ, ΟΥ ἰο βϑοὶς αἵϊονς {ῃ6 λοίϊπεδα οὗ 
Ηΐ8 Βουβ6.---Τ 99 ΚΠ ἀδιηΘῃ 8] ΓΕΒΒΟῺΒ ἴογ ἐΐ9 
Ῥτοβογυδίϊου οὗ (9 Οδυτοῖ οὗ αἀοὰ: (1.) (86 1π- 
ΤΠΟΥΔΌΪΘη688 οὗ αοἀ᾽ 8 ἰβγοπθ; (2.}) {μ6 ἔσυΐ οὗ 
Ηΐ8 ποσὰ; (8.} ὑμὸ Βο] 688 οὗ Ηΐ8 μουϑθ. 

ΒΚΒΤΑΒΚΕ: Ομγὶδί 18 Κἰπς οὐον ἰὴ 6 ὙΠ0]9 ποχ]ά, 
Ο Ἰοὶ υ5 ἰδ κο ἀρ! σὺ ἴῃ ᾿γίπς εὐ Ηΐ8 ἴοοι δηὰ 
ὙΟΥΒὶρρίης Ηΐπι! Ἧο δτὸ ὈΪθϑβοά, ἱζ τὸ ὃ6- 
δοηθ ϑδιι)]οοἰ8 οὗ Ηΐ8δ Κίηράομι οὗ ῬοΟΤΤΟΥ, δηὰ 
κίπχάοηι οὗ ζτ8096.---ΒοΓΘ ΟἸγῖδι 8, (ΠΡ {86 
ὙΟΥΪ ἃ Γα68:; 50 ΟὯ0 οϑῇ Θηάιγο Ηΐδ8 ῬΥΘΘΘΏ66. 
--Ουὐ ἀυ!γ 18 ποὶ Ῥογίοσιωθα ἱ ὙὍΘΟ ΙΩΘΓΘΙΥ 
Ὀοδαυϊ γ [89 ποῦ8ο οὗ αοἀ νὰ μοϊὰ δηὰ δὲϊνοσ 
δΔη4 γγϑοϊουβ Βίοῃ! 68; Ὧ0 σἷγο ἰὑ ἐϊβ ἰγὰθ δάοτγῃ- 
ἱρ, 1 τὸ τοϑογῦ ἰο ἰδ δἰὐἱγοὰ ἰὰ ἰδ 6 ΒΟΥ ΤΟῸΘ 
οὗ Γ810}.-Ὄ ΜΈΝΖΕΙ, : 6 τυ θδίθοπι αοἀ᾽ 5 ποτά 
88 ΟΌΡ ρτοδίθδὶ ὁγηδιθηῦ δηα ΠΟΌΪοϑὶ ὑγοθϑοΓΘ. 
--ΟἈΕΙΒΟΗ : Β6 πού δηχίουβ, πὸ πηι ον ΠΟῪ ρτοαὶ 
οδι180 οὗἩὨ δηχίοιυ ὑθοσθ ὍΘ ἰῃ ἐδ ποι] ὰ. Τὴ 
ὍΣ] πηϑὲ θᾶ ἴδ 6 Κίηραάοπι οὗ ὑμ6 ΒοΔΥΘΠΪΥ 
Κίηρ, ουϑη ἱζ ἰὑ βου] Ὀγοαὶς ὈΘηραὶὮ ἰί.---ΒΕῈ- 
ΤΈΝΒΌΒΟΕΒ ΒΙΒΙΕ: Τμο ἰοβι τ οηἶο8 οὗ αοα 8.00 
Ὅ76}} τ οΣ ΠΥ οὗ δαηδη Ὀοϊϊοῦ, δηὰ γοί το ὑγαϑί 
ἐμ οῖι ποὶ.--- Του: Θοα δ48 θϑίδ Ὁ} 8.104 ἰῃ ἐΐ8 
ἭΒΟ]9 οχίθῃΐ ὑμδὶ πουϊά, οὐον ὙΠ086 ΒΘΥΘΣΘΙ 

οουπηίτὶοβ ὑπ 6 Κἰηρβ οὗἨ ἰμ9 δαγίμβ σὰϊθ. Βοδοὶά 
ἴῃ (18 ἃ Ῥτοοῦ οὔ Ηΐϊθ ροοσ. Ηο πῆ δ]0ῃθ 
[88 σίνοι 1 Οχίδίθηοθ ἢ 88 ὩΘΥΘΡ Τοσοϊνοα ἰἐ, δὶ 
Βο] 48 0 88 δὴ οἰϑγῃϑδὶ ροββοβϑίοῃ. Βοβμοϊά ἰὴ 
ὑμὶ8 ἃ Ῥγοοῦ οἵ Ηΐβ8 ὀχα] δι ϊ οη. 

[ϑοοττ: Ἧ᾽0ο Βῃου]ὰ σαγοία γ ἱπαπῖτο τοί ΒῸΡ 
σανίδι 8 Κη ράοηι 648 ᾿ἰπἀθοἃ Ὀδθη δεῖ Ἂρ ἱπ οὖ 
Πθαρίβ. ΤᾺ18 ν}1}} Ὀςβὺ Ὀ6 ἀθοϊἀϑὰ ὈΥ͂ οχδιιίηης 
ὙΒΟΙΒΟΥ ΟΕ 80 Ὀδ]ΐογο Ηΐδ8 ἐδσδιϊ πη οηΐθδ διὰ εἰθ- 
Ῥοπὰ οὐ Ηϊΐπὰ ἴον βαϊγαίΐοι, 85 ἰο Ὀ6 ᾿θὰ ἰο ἰονθ 
δά (0]]ονν δῖον ἐπαὺ ΒΟ] Π688 τ Βῖοἢ Ηἰβ Ῥσυθδθρίϑ 
σοπηηδηά δηὰ ΗΒ Οχϑα}}]9 ἀἰβρΊΥβ, δὴ μοὶ 
Ὀοοοῦ,68 ἃ}} τγᾶο Ῥτοΐεββ ἰδ ἐγ. 

ΒΑΒΝΕΒΣ Αἰϊθηάδποθ ἴῃ 8 ρἷδοα οὗὁὨ φρο] ο 
ὙΥΟΥΒὮΪΡ 18 οΔ]ου]αίθα ἰο τ κὸ ἐμῃ6 μοαχὶ ρυχγθ, 
δηὰ ἰο ὈΔΏΪΘΙ. ὉΠΒΟΪΥ ἱὑμβουρμίδ δορὰ Ῥυγχροβεθ 
ἤχου 89 βοὺ}]. Α ἴδῃ γᾶ} 0 ἴ66]2 (Παὶ ἢθ 185 ἰδ {10 
ΡῬγθβϑηῆοο οὔ δ Ηοὶν Θοα ν}} ποῖ Ὀθ 1: ΚΟΥ ἴο ννὸ]- 
δοτθ ἰπίο ἷβ βοὰ] ρΡοϊ]Ἰαϊθα ἱπηαρβθθ δηὰ ὈΣΒΟΪΥ 
ἀοβῖγ68. 

ἩΟΒΟΒΉΎΟΕΒΤΗ: ΤῊθ ἩΔΙΚίης οὗἩ Ομ τὶδέ οἢ ἐδ 
ὝΑΥΘΒ Οὗ ἱμ6 808 88 8 ῬΓΟΡΠΘ 168] [ὈΓΘΘΉδαοη- 
ἱπᾳ οὗἩ [89 6880 δηᾷ τηδήοδίγ, ἢ} τ οὶ ΗΘ 8}}4}} 
0η0 ἀΔγ ἰγοδὰ (ἢ δι] ἶ ᾶυθ 5 οὗ 8411] Ὠυπιλ 
Ῥτίὰθ δηὰ θαυ ρον ον, δηἀ τ08Ἀ68 (Βοῖν ἐυτηυ]- 
ἰοὺ ὈΪΠΙΟῪΒ 8 Ραυθιιθηὶ 0 Ηἰ8 ζϑοί.---ἶ. Ε. Μ.] 

ῬΒΑΙΜ ΧΟΙ͂ΚΛ. 

1 ΟἿμΡ 6οᾶ, ἰο ψβοπὶ γϑηροδῆσο 6] ρ ία ; 
Ο ἀοά, ἴο ποτὰ σοηρθδηοθ Βοϊοηροίι, ΒΒ 6 {Πγβο 

2 Τλῦ ἃρ {δ γβο]ξ, ἰθου Φυάρο οὗ ἐμ ϑασίὶ: 
ΠΘΏΘΘΡ ἃ τοναγα ἴο [86 ῥγουά, 

ὃ ΙΟΕΡ, ΠΟΥ͂ Ἰοηρ Β88}} {π6 τιὶοῖκοά, 
Ηον Ἰοηρ; 888}} (860 νἱοκοά ἰσίυμρἢ ὃ 

4 Ηδοιυ ἴοπς 81.811} (Π6Υ αἰΐον απὰ ἘΠ ματα ἐμίηρβ 
«πὰ 41} ἴ86 ψόσίκοσβ οὗ ἱπ] αὉ ΕΥ̓͂ αϑῷ ὑΠποιλβοῖνοθ 

ὃ ὙΠοΥ ὈΓΟΔΚ ἴῃ ῥΐθοοβ [ΠΥ ρθορὶθ, Ο 0 ΕΡ, 
Αμὰ δῇιοί [μη Βουϊίαρο. 

6 ΤΏΘΥ 547 (86 νον δηα {86 δἰ σΒΏρΌΓ, 
ΑἸα τυτάον {6 ΤἈ(Π6Υ]688, 

7 Ὑοἱ (Π6Υ Βα, Τῇβ [ΟΕ 5888]] ποῖ 866, 
ΝΕΙΒ6Σ 88.4}} 180 αοἀ οὗ Φδοοῦ τορϑγα τὅ. 

8 Τῦηάεγβίδηά, γα γα Βἢ). διηοπρ [Π6 ΡΘΟΡΙΘθΘ: 
Απά γο ἴροϊβ, ψβθη Ὑ111 γα Ὀ6 ψ]δο ὕ 

9 Ηο {μὲ ρῥ]δηίοα {Π|6 681, 8.}4}} Β8 ποῦ ἤθδγ 
Ηδ {μαὲ ἴοτιηθα {ἢ6 6γ6, 8118}} ἢ6 ποῖ 866 

10 Ηδ {πᾶ ομαϑίϊβοίἢ ἐἢ6 ΠοδίΠ6η, 8.18}} ποί 6 οοττϑοί ὕ 
ΗΘ [μδ΄ Τοδομοί τηδῃ Κηον]οάρο, δλαϊί ποί 6 ἕπου 

11 Το ΓΠῸΕΡ Κπονϑίῃ ῃ6 ἐμουρῃίβ οὗ ταδῃ, 
Τμαῦ ὑΠ6Υ αγὸ ΔῈ]. 

12 ΒΙ]εββοα ἐδ [ἢ6 πιδὴ σψδοῦλ ἰποῦ οἰ δβίοποβϑὶ, Ο 098, 
Απὰά ἰοδοβμοϑί τα ουὖ οὗὁ ἰῃγ ἰδ : 



ῬΒΔΙΜ ΧΟΙ͂Ψ. δ01 

12 Τηδὺ ἰδοῦ Ἰπαγοβὺ ρὶνθ ἷπι τοϑὺ ἔγομι [86 ἀδγβ οἵ ΔαΥΘΙΒΙΓΥ, 
ὕμ}} τὴ6 γὶΐ Ὀ6 αἀἱρροα ἴοσ 186 ν]οϊκοα, 

14 Εογ ἴ16 ΟΕ Μ1Π ἠοῦ οαϑὲ οδ΄ 8 ΡΘΟρ]θ, 
ΝΟΙΠΟΥ Μὶ1}1] Ὠ6 ἔοτγβαίκο 18 ᾿ἸΠΠου δ ησο. 

15 Βυϊ Ἰυαριμοηΐ 88}4}} γοΐαση ἀπίο τἰρ ἢ ΘΟΙΒΏΘΒΒ 
Απάὰ 4}} τΓ86 ὕυρεσῦ ἴῃ μοασὺ 88}8}} [010 Κν 10. 

16 Ἐο ν1}] τῖϑθ ἊΡ [ὍΣ τὸ δραϊπβύ ὑδ6 6ν]} ἀοϑὶβ ὃ 
Ον πο Μ1}} βίαπα ἊΡ [ὉΓ τη αζδίπδὶ (89 ψΌσΚΟΒ οὗ ἱπϊαυϊγῦ 

17 {0π|685 116 10Ὲ} λαα δοθῆ, ΤΑΥ͂ ἢ6]Ρ, 
ΝΥ βοι] δὰ αἰ πχοϑὶ ἀν οἰ ἴῃ 8116 }66. 

18 Μή μοα Ι ς414, ΜΥ ἔοοῦ Β]!ρροίι : 
ΤΕΥ τλϑγου, Ο ΓΟΕΡ, Β6]4 πη8 ὕρ. 

19 [πὰ (Βὸ τω ταάα οὗ τιν ἡΒουρ 8 1 ἢ τὰθ 
ΤᾺΥ οοιμέογιθ ἀο] σηῦ ΠΥ 80 

20 8.4}} (6 {Βγομθ οὗἉ ἰηϊ χα Υ αν [Ὁ] ΒΡ τ [Π66, 
ὙΥΒΙοἢ ἔγαμαθίμ ταβο  ϑ ΟΥ̓ ἃ ἂν 

21 ΤΆΘΥ͂ σϑίμογ ὑΒοιλβο ν 68 ὑοροίμον δραϊηδὺ [86 βου] οὗἁἉ {86 τἱρμύθομα, 
Απά οοηάδηλη {86 ἱπηοσθν Ὀ]οοά,᾿ 

22 Βυϊῖ {6 [,ΟἘΡ ἰ8 τὴ ῦ ἀοἔδηςθ; 
Αηὰ γ Οὐοά ἐδ {πὸ τοοκ οὗ ΤΥ σοΐαρα. 

29 Απά [6 884}} Ὀγίηρ ὑρο ὑμοπὶ {μον οσσῃ ἱπΙα Ὁ, 
Απα 584}] ουἱϊ ΛΠ6πὶ ΟΥ̓ ἴῃ {Π6ὶΡ ΟὟ Ἡ]ΟΘΏ685; 
Υεα, ἰλ6 ὸθὼΕ"}Ρ οὖ Οαοά 88}}8}} ουἱΐ (δοιὰ ο« 

ἘΧΕΈΘΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΧῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ. ΤῈ6 Ῥβαϊτηἶβὲ 
δὶ ἤὕγϑι ᾿ηγοῖοθ ἐπ τοϊγ υίΐοη οὗ αοὰ 68 (9 
Ατσρρον (Ώοαυὶϊ. χχχὶϊ. 86) ἀροὰ ἱπβοϊθηὶ ἰσϑῃ8- 
ΚτεβΒΟΥΒ (Υ6γ8. 1-8δ); Ὧ6 ἴμ6η ἀββουῖ 98 {πο ὶγ 
Ὀϊοοάγ, νἱοθϊ δηὰ ἱπιρίουβ 8δοί8, ὈῪ ὑγιϊοῖὶ {ΠΟΥ͂ 
πεγο ἀοϑίτογίης; ἴΠ6 ΡθΟρὶο οὗ αοά, κπά, δὶ {9 
ΒΔΙ26 {{π|6, Βιονσί ας ἀθϑρίιο ἰο αοὰ ΗΪπι86}} (γ6γ8. 
47); ΒΘ ποχὶ ἰυγὴθ ψῖἢ παγηΐηρ δὰ σοῦ κθ 
ἰο (86 ἰοο 8 οὗὨἩἉ ἰδ Ῥθορὶθ, γῇο δὰ Ὀδζυη ἰοὸ 
ἄοαδι ἀνθ Θοὰ Ηἰπι5ο]ζ, (τογβ. 8-11); δθ ρῥγο- 
ΠΒΟΌΏΘ6ΘΒ ἰΠ6 Ῥίοι8 δὴ ΠΑΡΡΥ, ἰιο βυδαινδ 8 ἴ0 
1886 ομδδιθηΐηρ οὗ ἀοὰ δπὰ (ΔΟΥΘΌΥ ἰγυβὶ8 ἰὸ 
Θοά᾽ οοπιρθπκδιίηρ γἰσιιιθουβηθ98 (γοτβ. 12- 16), 
ῬΓαΙδοδ, ὁ δ'8 οσσγῃ ρᾶτὶ 0 οτὰ 8598 ἷβ8 ΟὨΪΥ͂ 
ναὶ βυτο μοῖρ, (τογβ. 16-18), διὰ δηῃουῦσθβ δὲβ 
δεδυγαῃοθ Οὗ [86 οογίαία ἱπϑίοιϊου οὗ ἐμ 6 τοϊγιυ- 
ἰἴοα ψ πο Β6 ἐπιρίοτοϑ (τ γβ. 109-28), 
πο ἰπίθγϊ ἰἰης οὗ ρογβοῦδὶ τὶ σοποταὶ 

ΕΥρεγίθησοδ ἰ8 οὗ βσῃ αὶ Κὶπὰ (δὲ 6 Όγ 6 Ρ 
ΔρΡΡεδγβ οσοπαϊιἰοπϑαά ὈΥ͂ (Π6 Ἰδιίον, οὶ, ἀραϊΐα, 
δα ποὶ οσοδϑίομθά Ὁγ αἰδβιγβοίϊοηβ τὶ ΐη, Ὀαὶ 
Ὀγ {86 ἰπαθποθ οὗ δαθαΐο8 ἔγομι ᾿ννἱτθοαϊ, ΕἼΟΙ, 
ἴμοπα, (86 Ρ6ΟΡ]6 Βαδὰ ᾿θαγηθὰ τηϑῃῦ ἰδίπχβ (δαὶ 
ΜΕΓΟ ΥΟρΡΡΘὈΘηδΪ6. αν ἱμογοίογο, (ϑθρί. 
δηἀ οἰ. γϑυβί 0η5), ἰ8 ποῖ ἰο 6 (δουρὶ οὗ 88 (ἢ6 
δαίμοτ. ῬἩΓΙΓΙΐΏ (6 ροτίοα οἵ (9 οχὶϊθ αδ͵8ο, ()9 
Ἡείϊο, ΗΠ αρ[6]4} πο δα 8 Ὁ]9 ρ'δθθ οδὰ δὲ Τουπὰ 
ἴον (818. ῥβ8]αι), βίηδο ποιμίηρς ἰδ δαϊὰ οὔ ἴῃ9 ἀ6- 
Ῥδγίατγο οἵ (Π|6 σι γο8 οΥ οὗ {μ6 γοίυγη, οὗ (9 
ἀεδοϊδιίοη οὐ 06 οἰ(Υ οὐ οὗὨ ἰμθ ἀθβιγυοσίίοπ οἵ 
(89 ἰθπιρὶθ. Ὧηο Βοδίίδίθ, ἰοο, ἰο ἀθβοθηὰ ἰο 
(89 Μαοεδῦφδι ρογϊοὰ (ϑηθιωδ, Βοβοπιη δ ἶοσ, 
Βεδδε, 016 ,, Ηἰἰσὶ α), ἐβουρὰ 1 Μδοο. νἱΐ, 1 ζ., οὗ 
ἰχ, 28{., δοῃιδίη δἰ πιῖ]δὺ ἀθδβοτὶ ριίοθβ. ΤΏΘΙΘ γ6- 
δία, ἰβογ ογο, ΟὨΪΥ̓ (109 Αδδυσίδη οὐ. (89 Ο}8]- 

ἄθδῃ ορργροδδίοῃβ ἷπ ὑποὶρ σοιητμοποοιηθηξ, 
Ηρηκδβὶ.), ΟΡ {πο89 διε (ὁ 6Χ]}]6 ἴΏ ζΘΠΘΓΔΙ 
ἰ Κυδίον, θ9].). Ασοοταίΐπρ ἰ0 Ταϊπιυάΐο ἐγαάϊ- 
ἰἴοπ, 80 ον 168 670 βίη κίης (8 Ῥβδὶπὶ ἀυσίης 
[86 δαρίυαγο οὗ Φογυδβαίθῃῃ ὈΥ ἴδ 6 ΟἸια] 968, δηά 
Βαλὰ γυϑὺ σοπηθῖο ἰδ 6 Ἰαϑὲὶ γϑσβθ, γῇ θ 08:0 ΘΙΘΗΥ͂ 
Ὀαγδὶ ἰηῖο 016 (61Ώ0]9, 80 ἐμαὶ ἔμπον σου] ποί βίης 
.:6 οΘοποϊυάΐης ᾿ἶαθ8β. Το (89 οὈ͵θοιΐου ἐμαί {παὲ 
ἀαΥ ψὰᾶὰ8 ἐμ9 βδΌθδι, Ὑ 8119 (818 γ͵ῶ8 ἃ ΡΒδ]) [0Ὁ 
189 ἤουν} ἀλΔΥ οὗὨ 6 τγϑοὶς ἴῃ (6 ἰθιρ]6 ᾿ἰυγῪ, 
ἦι 8 Τορ οά, ὑπαὶ ἰδ τγᾶβ ἃ βοιιῷὶ οὗ Ἰδπηδπί δίίοη, 
δηὰ βυπᾳ ὁ βοοουμπί οὗ ἐμοῖν βἰ αἰΐοι (Εδοδίῃα 
χί. α, πὰ οὶ  ἰἰ586 8). Τμὸ δορί. 88, δἱοὺρς νὶτ ἢ 
(86 δβίἰδίϑιθηῖ, ““ϑοῦρ οὗ ρῥγαΐβο οὐ ϑαυϊὰ ᾽᾽ ἐὴ9 
γϑδτκ : “0 ἰῃ6 ἤουγί ἀδΥ οὗ [Π6 ψϑοῖκ.᾽; 
[ΑΡΕΧΑΝΡΕΒ: “ΤΏΘτΓγο ἰδ ποίίηρ (0 ἀοἰοτιιΐὶμθ (Ὠ 9 
Ῥτϑοῖθο ἀδίο οὗ ὑμὸ οΘοπιροδί(ίου, το 1688 0 Γ6- 
ϑιγίοῦ ἰὸ (09 ΔΩΥ͂ ρΡαγίϊσυϊαν ἰιἰϑίον 81 οσοδϑίο;. 
Τουρ βουῦιθ (δ 28 μὰ ἰῦ βϑθαὶ ρθουν ΔρΡρτο- 
Ρτγίαίθ ἰο 16 βίαίο οὗ Ψυάδιηι οὰ 86 ὁγ9 οὔ (ἢ 
Βανγίοπίδη, οσουαυθδί, ἐὺ 18 80 Θοπδίιγυσίοα 88 ἰ0 
Ὀ6 8 τϑῃϊοὶθ οἵ ρμίοιιϑ {θοῆς ἰο ὑπὸ Οπυγοἢ ἴῃ 
γατίουβ θυ ζοποὶθβ.᾽" 

Ψογβ.1, ὦ Βμονν ΠΥ ΒΟ οΥ δ ϊπο ογί, ἀοθ8 
Ὧοΐ ὨΘΟΘΒΒΒΡΪΥ τοί (0 ἃ ΓΠΘΟΡ ΔΏΥ ἴῃ [86 δἰ τοί 
ΒΘΏ86θ. 186 σορδίιγυοίίοη οὗ [1:0 ἴΌΓΠι 88 ἃ ῥτθί. 
(Βερί. εἐ αἱ., Η ϑηρϑί.) που}]ὰ δοσογὰ πὶ 86 τορὰ- 
ν γυὶὸ δῖον ἤθους. σχσχιὶὶ. 2: Ρ5.]. 2, θυὶ ἀοα8 ηοΐ 
δῖ ἢ 6 σοῃίοχσχί. Α σϑσοὺ ἔοτγι οὗ (86 Πρ γα ιν 

ΟΊ ἱποιοδὰ οὗ »)Π (668. ᾧ δ8, τοῖθατῖ 2) ἰϑ 
ἰπογοΐογο ἰο 60 δβδυτηθὰ, ψιιπουΐ ποοαΐϊης ἰὸ 
Ῥοΐει ΒΖ] (Ε τ]ὰ), ὑ]οθθ τὸ ρτγοίεν ἴο δβοϊὰ 
(δὲ [86 84] σοπβοηδϑηΐ [88 ΤᾺ }16 0 ΔΊΤΑΥ ἴτοπι 
189 οτἰφὶπδὶ ἔογιι ΓΙ 51 (Ρ8. Ιχχχ. 2) οἱ δο- 

σοσῃὶ οἵ 118 δἰτἸατὶγ ἴῃ δουπὰ ἰο {μ6 ἤτβι ἰϑι (6 Ὁ 
οὔ ὑπὸ 70] ὁ ίης ποτὰ (ΟἸβῆδυβοη, Ηἰι τὶς, ΗὰρΡ- 
ζοϊὰ, θ61.). Τὸ ῥ]υγαὶ, ασεπσίπφδ, ΤΑῚ ἀθηοὶθ 
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ποὶ ΟὨἿΥῪ (Π6 Ρ] ΓΙ οὗἨ δυοησὶπα ἀοοὰβ (ἔσο. 
Χχγ. 17), Ὀαὶ 4180 16 βϑύδυ! γ οὗ [89 τοιγὶ θαιίοη 
(ϑυάμψεβ χὶ. δῦ; 3. ὅ8πι. ἷἱν. 8). Τ8ὲ ἀδβί βῃδιΐοῃ 
οὗ Θοἀ 88 ἐπ ““ ἀοἀ οὗ τοισὶ Ὀυϊο0π8᾽" 18 σο]αιϑὰ 
ἰο (18. 

ψόοῦθ. 8-10. ΤῊΘ οχρτοββίοη : ἔοο ἢ δου αὶ 
[86 ΡΘοΟρὶ]Θ [Ε. Υ. Ἰἰύογα!ν : Ὀτγαιϊ8}1}, ἴ5. ποῖ 
ΒΏΟΙΒΟΡ ΨΔΥ οὗ δοητογίηρ (6 ἰάοϑ οἴ (δ 6 δἰ κοϑί 
ἀορτῖθο οὗ βιυρίαἰιγ (Θοίον, 6 ἤ οι16). [1 18 ποί 
6 ἷπ ζΘΏΘΓΑΙ ΟΥἩ 10 μοδίμθη πδίϊοη8 (πιοβι) 
ὙΠῸ δἂο δαἀαγοββϑά, Ὀυὺ ἰδὲ ρᾶτὶ οὗὨ 1ϑγϑδ8ὶ τῖιὸ 
᾿ιαὰ Ὀδσοτηθ β0σοβδι ὈΪ9 ἴο Βεά οι! 0 83πὰ βυρρ68- 
(ἴοπβ οἵ ἀουδὺ (ΟἸϑϑδβο δηὰ [10 τοοθπηὶ οχροβὶ- 
ἰογϑ) Βυὶ 1 ἴθ ἀοαυϊία} νθῖθῈΣ Μὰ οὐχ ἴο 
Τοηον ἴῃ τοῦ. 10: (86 [πϑἰγυσίον οὗἨὨ {6 παι 05 
(Φογοπιθ, ΟἸοσγίοιβ, πα, Κυβῖοσ, Μδαῦγογ, 
Βοηρϑι., Ηυρίοϊὰ, Ηἰ χα) οὐ: Η νο αι ἢ 
ΘΒ αβιϊβοα (89 μϑδίβοῃ (ΟαἸνίη, αοἷον, δ. Η. ΜΙοὶι- 
δε. 8, Βοθοηῃμ ον, 196} 112860}). Βαὶ [86 ο6οη- 
ἰταϑὶ ἰθ ποὶ Ὀοίνοοῃ (9 ΘΘμ(1165 ψὶϊπουῦ δηὰ 
18γ86] νὰ ἐμ γουϑαὶ θᾶ [νν; οὐ Ὀοίνγοθῃ ἰβγϑοὶ 8 
ΤΟΥ ΠΡ ΡαυΒτηθηῦ δὶ 80 Βαηαάβ οὗὁὨ ΟΡ ΓθβΒΟ0ΧΒ, 
δηά (δὶ νυ δίοι 8 ἰο 9 Εχροοίθα πον, 80 δαὶ 
{80 ὁη6 σδῃ 6 ἰηΐογγοα ἔγοπι 89 οἷμεσ. Απ 
ἑῃΐογθησα ἰ8 ΥΑΙΠΘΥ τηδὰθ ἔγοτῃ ο060 δουγβθ οὗ 
δοίϊοη οα (δ ρϑγὶ οὗ ἀοα ἴο βδποῖδοσ οἵὗὨ βἰ αἶαν 
Οδαγδοίον, δά ἠοὲὶ ἰοὸ [ἢ δαπι6 δοῦγ80 οὗ δβοίϊοῃ 
Ὑ{1} γοΐογθησο ἰο αἰδιϊηοὶ οὈ͵οοί5, οὗ δἱ αἰ δογοαΐ 
{ἰπ68. [ῬΕΒΟΥΝΕ: “1 (Π6 ΕΠ ρ] 88 ΒΙΌ]6 (818 15 
Ὀγοΐεοα ὡρΡ ἱπίο ὑννο ααοβίϊοηβ, δηαὰ 8 οἶδιιβο 18 
ΒΌΡΡΙ Ἰοἃ ἴῃ 1.6 βοοοηὰ σοι 6 ΜΝ ἰοἢ ἀο68 ποὶ 
οχὶοὺ ἴῃ {πΠ0 ΗΘΌΤΟΝ : “88}} πο Ηδ Κυον τ᾽ 
Βαὶ ἐμῖ8 18 ἱποογγοοί. ἸΤθοῦο 8 α σἤδηρο ἱπ [89 
διζιιηθηί. Βοίογο ἰὺ ψγϑβ ἔγοπι 0 ῬἘ γδὶοα] 
οοπϑιεϊιἰΐοη οὗὨ τοδῃ : ΠΟῪ ἰὐ 18 ἔγουι (ἢ 6 τρογαὶ 
ξογνογπιηθηὺ οὗἩ (9 νου]. Ηρ ψο 18 ἴδιο στγϑαῖ 
ἙΔυσαίοτ οὗἩ 186 τῶσοθ, 0 φσὶνθβ (θπὶ 4}} (16 
Κπον]οάρχο ἐμ Ῥοβ8688, 88 Ηδθ ποΐὶ ἴμ0 σὶρ 
Ὑἢ} 16 ἢ ΘΥ̓ΘῺ Ὠυ Δ} ΘΟ, ΟΥΒ ΡΟΒΒ688, οὗὨ οἰιδϑβίβθῃ- 
ἧπρ, οογγοοίϊηρ, δὰ ἱρσουϊηρς  Οἢ (ἷ8 Ὠνὶηθ 
ϑἀπυσδίϊοῃ 860 Βοαι. ἱ. 20: 1ἰ..1δ, 16." --ἰ. Ε. Μ.]. 

γεσ. 11 δ. Βἴῇηοθ (9 ρῬγοηοῦῃ ἰδ ἱῃ (ἢθ 
Τηδβου]ηθ, ἰὲ ἴθ παίυταὶϊ ἰο ΤΟΙΣ 10 ἰο “ὁ Τη68,᾽ 
δὰ ἰγβη5]δίθ: ΓῸΣ μὸν 8.6 ὑσγοδίι, ἰμαὶ 18, 
ΠΟΙ ΒἰΏρη685, δηϊϊιμαθ, ἰγδηβίιοτί 688 (οἷος, 7. 
Η. Μίο., ἤφηρϑι,, Ηυρίε]4). Το πηϑι ἀρ γ δῖοι] 
Ετοιηὰ οὗ Οἀοἀ᾽Β ρμογίοος Κπονίορο οὗἠἨ Ηϊδ8 
ογθαΐυσοβ, ὙΠΟ Ὦ ἅτο ογιθα ὈΥ Ηἰπὶ δὰ 808ο0- 
Ἰυϊοῖγ ἀοροηάθεϊ ὑροῦ Ηΐ, νου]ὰ θη Ὀ6 Ῥγθ- 
δοηῖϊοα. Βιυΐ (τ δσοῃίοχὶ ἔβυοῦβ γδίμον 1.16 ἰπῖο .- 
Ῥτγοίδιϊου {πδὶ αοἀ ψνῸ αἰ γοϑ πιο Κηονίοαρο, ἰ8 
(86 Ομ πϊδβοϊεηὶ Οη6, (ο τοῦ ἐἰ ον ἐπου ἢ 8, ἱπ 
(ποῖ πα γαὶ ποι ἰηρσηοδβθ, ἴθ {}}Ὺ ἀἰδοϊοβοϑα. 
Το ϑορὶ. 4180 898 80 υπαογβίοοά [8 δαπίθῃοθ, 
δηά 18 (οἸ]ονοαὰ Ὀγ Ῥϑὺ] (1 ον. 111. 20) δπὰ 429- 
ΤΟΏ6, 7.6 ροδέίοη οὗ ἢ 8 ρῬγοποι, ΠΠΟΥΘΟΥΘΥ, 
}υβε1θ5 (8 τἱοσ. [ΙΓ 10 ἄγβιί ἰάθα κά Ὀθϑθῃ 
ἰοἰοηἀοὰ, 186 ργοποῦῃ ψουϊὰ αν Ὀθθη ρῥ]αοοά 
Ὀοίοτο ἴΠ6 ἤοὰη (76τ. χ. 1δ). Ιῃ ἃ ἀδροηάοθῃὶ 
ΒθῃΐθΠ 66, ΠΟΎΘΥΘΥ, σογγοβρομπαϊηρ [0 (Π16 δοοσυδῆ- 
εἶτο οὗἩ 86 οὨ͵θοοί, 10 ΙΏΔΥ Ῥτγθοθάθ, σοηίγϑυυ ἰῸ 
86 ϑῦ4] γὰ]θ (188. ᾿χὶ. 9; Δεν. χὶνὶ. δ); αἷϑο, 
ὙΠΘῺ ΘΙΠΡΙ 5818 15. τοαιίγοὰ Ῥβ. ἰχ. 21), 1 {110 
δοοιιϑαίίνθ ἰῃ 8. τοϊαιίνο οἶδυδθ (Ῥβ. σχοῖχ. 4: 
Ῥτον. ἰἷ, 16; Ηοϑ. υἱΐ. 2). Τὸ πιδβου]ηθ που]Ἱὰ 
1μοῃ 6 ἸοΟΒο Ὁ οι ρίογοα ἱπδί δα οὗἉ (λ9 Του αἷμ 6, 
85 ἷπ ΡΒ. χχυχίν. 20 (Ηἰἰχὶς, 6]... 

γον. 18, οἰοθ. ῬΒαῖ μου τᾶγπὶ αἷνϑ Ἠΐμπ 
τθδβι.-- - 18 ἴθ ἀϑ04}}Ὺ γοΐογγοα ἰὸ ἐμο ἱπιγαγα γθ- 
ῬΟδ9 οὗ {δ γἰμίθουβ πιδη, Ὑ δΟ Σοοοὶ 65 ἰπδίσυο- 

(ἴοι ἔγοπι α οὐ’ 5 ̓ν (θ δα. Υἱἱϊ, 7.) 28 ο {86 ἀοεῖ χα 
οὔ (μ68 Βυ!οτίημ8 ᾿τωροηάΐϊηρ ονϑῦ Βἷαι (76 Ὁ. ΧΙ ΙΧ, 
28 οοῃιραγοὰ νῖ1}} [88. χχχ. 18), δηὰ βδίγϑηρὶδ ἔοι 
(86 γἴ8]4 οὗ 6υ]} ἀδυβ, 80 ἰπδὶ βυ σῇ ἃ τϑδῃ, ἰγϊϑὰ 
δηὰ ρμυγιῆθά 88 δ ἰβ ὉΥ βυβδουίῃβ, ἰδ θουύθὴ 9 ὯὉθ 
οουπϊοα ΠΔΡΡΥ ("οῦ ν. 17; γον. ἰἰϊϊ. 11 ὦ ; Ῥαβ8. 
Χχχῖν, 9; χὶ. δ). Βιυΐ νοῦ. 18 ὁ. ἀϊγϑοίβ {89 
Υἱὸν οὗ (6 ομαϑίθηρα ἰο ἐπ οηὰ οὗἉ {μ6 ἰγΓ8Ὼ8- 
ἄτγοββοῦ, δηὰ γογ. 14 0 αοὐβ δοίαϊηρς τὶ Ηἰ 
Ῥθορὶθ. Τΐθ 'ϑ (ἢ Τϑάϑοῃ ΨΥ ἰμ6 6Υἱ᾽] ἀδγ8 
Μ1}} ΘΟ19 ἴ0 δΔὴ ὁ ἃ. Θοὰ ν|}} δβονγιὶ (ἰ9 βιιἵ- 
ἴεγοσ ουϊναγὰ γτοϑὶ ΟΥὁ ἀο]νογδπος ἔγοσι (ἢ θαι 
(9οὉ ἐπ, 18, 17 ἔ.; χχχίν. 29; σου. χγυ. 18). 

ΤῊ ἴ) ἴῃ τον. 18 α. ἱπάϊοαίο5, ποὺ ἐδο ἀοϑῖρη οἵ 
186 ἰθδοδίηρ, Ὀὰὶ 118 Θοηΐθη 8 (( αἸνίη, ΟἸογίους, 
Ηυρίε] ἃ). Το ουἱὶ ἀΔγ8 ἂγὸ ποῖ οι θὰ ἀδγ5 οἵ 
τε ΟΥίμμ6, ΠΟΥ ἀΔΥ8 οὗ ἰδπ6 εὐἱξ πιαπ, ἰμαὶ 18, οὗ 
μ9 νι ιοϊοα, θυ ἀΔΥ8 οὗ λαγπι, ἴῃ νοι Ὀαὰ πιοὴ 
ΔΌυθ80 ὑπο ῖν ῬΟΥΤΟΡ ἰ0 ῬΟΓΚ τα 80 16 (8. χ]ῖχ. 6). 
Εσοαι (818 σ8 089 ΒΥ ρ5 ΔΥΪΒ6 70 16 τὶ σας 6 οι, 
ν ἰσὰ (6 ἸΔ010} Τοβαγὰ δα Ὀἰνίηθ οὐ αδί βοσηθηίβ, 
δη τηδ]κο ἰο σοπίγίιι9 ἰο ἐμοῖς βαϊγαϊΐου,. 1860 
ἕλτοπθ Ὁ ἀεείγμοίίοη, σοῦ. 20 [Ε. Υ., ἰἤγοπα οἵ 
ἰπίᾳυϊ! 7], ἰδ οἰἴμοῦ {86 ἱβτοῦθ οἵ {89 Ἔποῖηυ, 
ἔγοια ψ δ ἀοδίγυαοίΐοα ἐπ γοαίθ8 18γδο], Ὀὰϊ 10 
γγ ἢ 16 ἢ} Φοθονὰ ΒΒ σταηΐθ 0 ἀμγαιΐοῃ δηὰ πὸ ζεϊ- 
Ἰονϑλῖὶρ νὴ Ηἰπι; οΥ (86 διδὶσ οὔ 89 ῥυάμο, 

ἯΒΟ σαυ.868 ἀϊδίγεββ [ΗΘὉ., ὩΌΡ, Ε.Υ͂., τα ΒΟ 167 
ὉΥ υδἷπρ 80 ΣΙ θ αν οὐὗὁἨ Θοὰ 88 δὲ οσοδβίου 
ἴον ἢ ρα! 685 δηὰ ἐθ ρογνοσβίουῃ οὗἉ }υδίϊοθ. 
ΤῺ Ἰδοῦ Υἱθῦν δρῦθθβ θοῖιον τὶ 126 τιοάθ οἵ 
σργθβδίοη ἴῃ τοῦ, 30 ὁὃ. ΕῸΣ ἐδμδὶ βϑηΐθποθ 4065 
Ὡοΐ ΒΙΠΩΡῚΥ 8]}. 49 ἰο ἃ οοιιγ89 οὗἉ δΔοιΐοι ἀἰβαβίγουβ 
ἴῃ 118 γοβϑ} 5 πα ορροβϑὰ ἰο (86 Ἰανν, θὰϊ ἴο δὴ 
ἱπηροπίουϑ Τογπιΐηρ οὗ βοτηϑι ίηρ Βυγάἀδηβοτηθ δπὰ 
ΟΡΡγοβϑῖνθ, 1:6 ὀχργθβδίοῃ Ὀδὶῃρς βυρροβίθα ὉΥ 
δπὰ δρρ)ἰ θα ἴγοπι {9 ἔαϑῃ!οηΐπρ οἵ διδι υοἴ8. [ΤῊ 8 
ἰάθα 18 ἀχργθηβϑά ἴῃ ἐμ γοπάἀδγίηξς : 80 ζοσπιϑϑὶ 
ΠΛΙΒΕΙΥ͂ ὉΥ Ἰα (γ0]6).--ἶαἂἷ-. ΒΕ. Μ.] 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΕΤΗΙΟΘΑΙ, 

1. Τὴ9 ργϑοβυιαρίΐοη οὗ ὑμ9 ἀροῦν ἴθ δρὲ ἴο ἴῃ- 
σῦθϑβθ, θη {ΠΟΥ͂ 8 ΓΘ 8Δ]] ον ον 8 Ἰοῃς ρμοσγὶοά 
(0 ΘΙΠΡΙΟΥ͂ ὙΠ ἱπραὶ ἐγ ἰμοὶν ρῬοδβιιίοα ἴῃ 186 
ψοΥ]ὰ, (μον ᾿πδυρηοθ, δὰ ἐμοῖς σοϑουγοθδ, [Ὸ ἢ 
(..}λῸ0 ορργϑβδβίουῃ οὗ {μ)86 σϑὰῖς δηι ἀοίθῃοοϊοδββ, δηὰ 
ΘΒΡΘΟΙ ΔΎ οὗ ἰμὸ σἰχζμίεουΒβ. Τμοὶσ σουγϑο οἵ 
δοίη Οἴἴζθη ΤΘΘὮ 68 ἴ0 στον δὰ Τϑοκ 985 Υἱοὸ- 
Ιθηοθ, δὰ Ὀδοοπιθ8 ογΐ τι πδ} } Υ δηὰ νν οκοά 688, 
ψ Ώ6η, ἰο ἐμ6 ΓΘ] θη 1658 1}]-ἰγοαιτηθηΐ οὗἩ ἴδΒοβο, 
880, ἰδτουσὰ ἀοὐ᾽Β ρῥγϑοθρίβ, δῖ στηδὰθ ἐδ 
ϑροοΐα] οὈ)οοὶβ οὗ Ηἷ8 ννδισῃίῃ! Ἰονς δῃὰ οοϊηρβ8- 
δἰομδίθ 6 ὶρ, δῇ υπἰἰεα 89 ἀδηϊΔὶ οὗ ἢϊε οπιηΐδ- 
οἴθησθο, μ6 ἀρ] βίοι οἵἨ δομιρ]θῖθ ἐτωρυπὶίγ, δηά 
ἀονγίβίοη οὗ ἐϊ6 Ὀο]ἸοΥῦ ἴῃ Ηἰβ σονυθγηπιθηὶ οὗ [86 
νοῦ δηὰ ἴῃ Ηἰδ τοιγὶ θυιγο Υἱ ΘΟ ΒΏΘΒΒ. 

2. δυσὶ σοπάπιοίὶ ἰ8 πάθεα ἐμ δι οὗἩ λεαίλεη, Ὀπὶ 
γου ἐὺ 8 ποῖ ΟὨΪΥ αἰ ρί δυϑα διβοης δῖ θη πδιΙοΠ8, 
Ὀυΐ δρροδῦβ δῖὶδο Ὡποπ ἰθοβθ 0 δῦ Γ6- 
οοἰγοὰ (μο ἰὰνν οὗ 6οἀ, Ὀυὺ νῖο οὐ ΠΟΥ ἐγ βτθ85 
ἴδ ΟΡΘΏΪΥ, ᾿ΏΒΟΪΘΏΓΥ, δοὰ ἀδῆδηιϊγ, οὐ, τ ὲ}}0 
Βοϊάϊηρ ἔαϑι ἰοὸ 186 Ἰε( (6 Ὁ, ργδοίϊσο 1} αδι169 ὑπ ον 
{19 ΔΡΡΘδΥΔΏ06 δῃὰ ρον οὗ γι ἰθουβηθδϑ, δὰ 
ἴῃ θοῖϊδ 4808 ΟΡΡΓθββ (080 Ὑὦὔυ δΔΓ΄Γ6 ὙΘΆΑΚ, ΟΥ 
οἴὔἶδοηἀκ ποῖ, ΟΓ σδυ86 ἐμ θλ [0 ΟΥΥ ἰὴ ἐμοῖς (δἰ, 
οΥ̓͂ δοάισα ἔμ οῖι ἔγοιι (6 1} δ) ἰδχίδηοοθ ἰὼ αοά. 

8. Α ΟΥΥ οὗὨ ῬΓΔΥΟΓ, ἰΒΠΟΓΘίΌΓΘ, δουηδδ ἔοτῖ δὲ 
ἐτηοα ἔγοια [09 πιἰάδὲ οὗ ἰ)0 Ομυγχοὶ  ἱητοκίης 
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ἰλο πα ϊοῖαὶ πιο υθηίίου οἵὗἨ αοἀ αραϊηβὶ μ6ὺ ἀθ- 
εἰγου ογϑ, θα ΤΠΕΥ ΜΟυ]α, ὈΥ σἱο ΘΠ 09 ΟΥ̓ ὉΥ Ρ6Γ- 
γοτϑῖου οὗ ῥιϑίϊσθ, ΟρΡΡΙΟ88 ἴπ6 γἱχζμίθουβ δυὰ 

τϑοουΐο ἰθπι ΘΥΘ 10 ἀοαιθ. Εν (ὐοὐ᾽ 8 Ρ60ρ]9 
δοϊὰ ἔωϑὲ ἰο ἐὸ Ὀο] ἰοῦ τὰ ἰοῖ 18 Ορρυχηθὰ δηὰ ἀθ6- 
τἀοά, ἰδὲ αοα ἰ5 89 δυργθθ δηὰ ἔμ! [Ὁ] 

φαάξο δπά Αυὐδηρογ, ͵ο ν}}} Ὀσίπρς ἴὸ ποῖ ἀυθ 
τοβὰ} 18 (δ 6 Ἰὼ ν8 δοοοταΐηρ ἰο ψϊοῖ δ γοζυ]αῖθ8 
ἐδο δουτϑο οὗ 6 ὑουῦϊά, διὰ ν1}} σϑοοηοῖθ ἐπ 6 
οσοιϑίοπαὶϊ σοηϊγδαϊοίΐίοπα Ὀσίπθουῃ ὑπο δοίι) 
δίαίθ οὐ 8: 1χϊοϊϑιγαίοη οὗ λυδίϊοα, δηὰ ἰλ6 ῥγίη- 
οἷἱρὶ δηὰ πογαῆὶ οὗ τἰζθίθουβπθβθ. 786 ῥγϑιῃᾶ- 
ἰατα γοὐοϊοἰη 8 οὗ πὸ πνίὶίοκοὰ δηὰ (μοῦ δόοόγῃ 
ἯΠ[}ορ το α Ὀ6 8. }}16 ὦ, τ δ {Π6Υ ΖΔ} ἰπίο ἐ89 ΔῸ 88 
Ργορδζαὰ ἴον (θαι; 8119 188 Βοι] οὗ ἐμο στ ραὺ- 
δου μι} ἀντ οὶ] πὸ Ἰοῆχοῦ ἰῃ 89 ἰαπὰ οὗ δ, 6ῃ 09, 
ἴον ἀοἀ ἰΒ ὑμοῖν Β6}]Ρ. 

4, Βαϊ 6οἀ ἰΒ οὶ πιοΥογ ἐδ 6 Τυἀκο οὗ (ἢ 6 8019 
ποτϊὰ δηὰ 180 τἱριιίθουβ Αὐθηροῦ; Ηο 18 4180 {110 
Τόδοῦον οὗὨ θη, δὰ 685 1ἰοἵϊ Η ἰπι86]7 δ 0 {ἴπὴ9 
δυὰ ἰπ η0 ρίδοθ πίϊμβου! ἃ νι ὶϊπθθ8. Α4}} ὑπάογ- 
διδυιάϊης δπὰ Κηονὶοᾶρο, ον οὗ ἰπ6 μϑϑι θη, 

δρτίως ἴσουι Ηΐαι τῦο 8 (80 ΟΥ̓́ϑδίον οὗ πιθῃ, δῃὰ 
.)856 σίνγϑη ὑμθαὶ ΤΟΆΘΟΩ δηα 411 ἰμποὶγ 860868. 
Βιοϑδοὰ δγϑ ἰΠ60 0 Ὑὃ0 Ὡοΐ ΟὨΪΥ͂ δ΄Γ6 δοαυδὶπίοα 
πἰιὰ Ηἰθ ['νν,)] τουθα]οά ἴῃ ἴϑγϑοὶ, θαΐ οοιμθ υπ- 
ἀδν ἴι8 ἰπϑιγαοίΐου δὰ συϊάαποο. Τὸ ρίνο ἰθ8ι}- 
ἹΒΟΌΥ ἰο (ιὶ8 18 [80 ἀυἱν δϑϑίρηρά ἐο {9 Ομ υτοῖ, 
ἴα ογάον ἐμὲ [80 ἱχπογδηΐ ὉΘ ἰπϑιγασίοα, (δ Θττ- 
ἱῆς βεὶ σἱχζιι, 80 ἰὑγϑὰ οοπιογιθα, ἰλ6 βου γθ 
δὰ ργοϑαιιρίαουθ ψᾶγηθᾶ, βίπηθσβ οοηνϊοίθὰ ἰῃ 
ϑοΒβοίΐθηοο, ἐμδθ ἀουδίϊης δηὰ πνυϑαὶς βίγοηρί- 
οελοὶ, δηὰ 411 ἰοζϑίμος οοηδγπιοὰ ἰπ (μ6 σογιϑίη 
ΔΕΙΘΌΓΔΙΟΟ ἐμαὶ αοἀ 6 Ὀοΐὰ 40]6 δἀπὰ ὙΠ ἴο 
ἐχοσαὶθ ἰαάμαιθεϊ ἴοτ {π9 σοπιρ]οὶθ ἀδ] γοῦβ πο 
οὗ ἰλο γτἱμίθουβ δὰ ρυρἰβπιοπὶ οὗ (μ6 ἰτ- 
ῬίδιΥ οὗ {86 ψἱοϊκοά, ἰπ δοσογάδησο ὙΠ0} {μ9 ῥσο- 
ταῖθο8 δηά οοπιπιδηᾶ8 οὗ Ηΐ8 αν. 

ἩἨΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΡΒΑΟΤΊΟΑΤΙ,. 

Τι ἰθ ποὶ ϑηουχσὰ ἰο Ὠοϊὰ ἃ ζοῆθταὶ Ὀο] οὗ ἐπδὶ 
8 αοἀ οχὶδί8 ; 89 απθϑδιΐοι 18: (1.) παν κἰμὰ οὗὮ 
βθοὰ Ηο 19; (2.) ψ Βοίμθν νγὸ δάδοτο ζαὶ τύ }} ν ἴ0 
Ηίΐπι.---Ἦ)}ὸὰὸ οδηποὶ ΔΡΡΙΥ͂ {86 Ῥτοπιΐβϑοθ οὗ οὐ Β 
ἰδν ἰο ουγβϑοῖγοδ, ἅπ|988 νγὲ σαὶ Η18 οομμτηδηά- 
τηθηι8.---Οοὐ '5 ποί ΟὨΪΥ ἐμθ Ογοδίοῦ δὰ Β}ῈΡ 
οὔ ἰδο πον ἃ. Ηο ἰ8 4130 (10 ἰγυϑύογι ν ΤΟΔΟΠ ΘΓ 
διὰ Βάἀυσαίῖον οὗὨ πιοῃ, δῃά ὑμοὶγ 1074}}}0]9 Φυἀ κα. 
--Βον ἰμ6 νι ἰοκθά 688 οὗ τ2θ0 οἴϊθῃ τῇδ ].68 8.60) 
ἴοοϊα, δηιὰ ΒΟῪ (Π6 (ὉΥ οὗ θὰ οὗθη ὑγρᾷ 
ἴδοι ἀθθρϑῖ 51}}} ἰηΐο ταΐῃ.---Ἴη ογάθν ποὺ ἰο Ὦθ 
ΟὈ]χοά ἰο ἔογβαϊκο ὑπο ὶγ δῖ; 8, (6 τ] οἰ θα ργϑϑατηθ 
δι ΠΟΥ νι }} τοιαδῖπ ἀπρυπΐϑθά, δὰ ἴθ ΟΥ̓ὰΟΡ 
ποί (0 ὃὍθ ἀϊθδίαντ θα ἴῃ τ᾿ποῖν ἀο]υβίοη, ΓΒ ΟΥ̓ ΑΘΏΥ͂ 
88 ΟὨΪΥ ἰχαο δπὰ ᾿ἰνίης (οἀ.---αοὐ 5 (89 τἱ κῖ- 
ο0υ8 ΑΥΘΏΡΟΡ, Ὀὰΐ Ὀοΐοτο Ηο ρυηΐδμ985 ΗΘ ΔΓΕ, 
δηὶ [5089 ψῆ0 ψουϊὰ δα ἀο] γοτοά ταδὶ γίοϊὰ (0 
Ηΐδ τυϊο.---Ηο ψὸ πουϊὰ ὃ6 ἤγοθά ἔγομι δηχίϑί 
τθ8ἰ ᾿ἰδίθῃ ἰοὸ ἰμ0 ψοτγὰβ οὗ Οοά.---ΠἾ οἷν ΒοᾺ}8 
Δθίο ὃ6 γουϊνοα ὉΥ {86 οοηδοϊδιΐοηβ οὗ Θαοα, τ 
ἴδῃ. ̓ ἰδίεη ἰο ΗΒ νδγηΐηρα δηὰ Β6]ῖονο Ηἰἷδ ῥσο- 
ἸαΪ808. 
ύτηξα : Ηδ σγῆο 80 Ὀ6ΙΊΘΥ6Β δηὰ ἰ8 ἰδυ πὶ οὗ 

αοὰ, ο8π ὃ6 ρδἰΐθηί, δβαὰ 1οὲ ἰδ νἱοϊκοὰ ταρο, 
νι ἶ]ο δ6 ἰοοϊϑ το 16 οη, δηἀ Ὀϊά68 {6 εἴτ. 
᾿ Ά5ΓΤΑΒΚΕ: Ἰδοῦ ἀοϑὶ ἀγγοχζαίθ 0 (ἐμ γ86} Οοά᾽ 8 
ΤΟΥ Ριθγοζϑιΐνο, Ψ ἈΘΏΘΥΟΣ δου ἀοϑῖ βοοὶς ἴὸ 
ΔΥΘΏΒΘ ἐγ Β6 ΙΓ ἢ ἰμο80 ῬὯΟ ἰηΐατο 1} 66.---Β6- 
Ἰῖοόνογβ ὑπο ορργοδϑίου οἴϊθη σδηηοὶ ὉΘ γρϑδοη- 
οἰἸθα ἰο ἀοἀ᾽ 8 ζτθδὲ ρμδίϊθησθ δὰ Ἰοηρ- ϑυβογίης 
ἰονγατγάβ 1116 νι ὶοῖθα, δηὰ ἱμογοίογο δίρὴ: [ογὰ, 
ιιον Ἰοης ἴ δῃὰ γοὶ αοἀ μ88 ηοὶ [ογροίίθῃ.---Τ 9 
ἐγὰθ Ομυσο 88 ΟΥ̓ΟΡ δὰ δδὺ ρογβϑουΐογβ, δυΐ 
8.16 .88 δὶ 8]}] (Ϊπ|68 θυ ρογοὰ ῬΥΑΥ͂ΘΡ 88 ἴ6 Ὀοϑί 
ΤΩΘ8 8 οὗ ονογσοιμίης ἰμοῃ, δηὰ [8 Ἰουπά ἰΐ 8, 
ΒΓΘ ΟὨ6.--- ΙΓ ΒΟῸΣ 8 ΠΟΘ᾽ Β 88 ποῖ Ὀδρυΐ]θ 
ἰΒϑπὰ ᾽ [ἢ οτάον ἴο αὐἱοί ἐμ οἷν σου βοίθῃ 668 ἐΠ6Ὺ 
Β66Κ (0 Ρεγϑυδὰθ {ἰϑιηδοῖνο8 {πὶ αο( 18 ποΐ οἵὰ- 
πἰδβοϊθηί. Ὑαῖίη ἱτπηαρίὶ πϑίΐοη.---Τ Το. Ἰου τα] ἰβϑ8 
οὗ 8 Ομ γἰβιϊδη δ ἰγου Ὁ]68 ΒΕΡΥΘ8. ἰ0 ϑιγθηχίμθῃ 
(89 ζαἱ ἢ δηὰ ρῥϑίΐθποθ οὗ 8]} [6]]1οὁν- Ο τ ἰβιΐδηβ. 
--ἰΒὸ νου] ἔοτιηϑ δὰ δ᾽ οροίμον σοὺς ἡπὰρ- 
τηθΐ 88 ἰ0 (οὐ Β οΠδαϑίϊβοπιθηΐϑ. [1ἰ Βαγβ: 11} ζ0Γ 
δἷτπα ψῃοπὶ ἀοἀ σμαβίθμβ. Βαϊ {80 ῥα ρπιοηὲ οὗὨ 
(6 Ηοὶγ ϑρίγίν 18 ἃ αἰ δυο οὔθ. [ὑ 15 ργθοίουβ 
δηἋἃ σΟΙ ΒΟ] : Ὀ]6886ἃ ἰδ 6 ψῇομι Θοα 68ι88- 
ἰθῃ8. ϑ'Βου]ά ποὺ {8 Βαγγθ 0 ἴπογθδ8θ ΟἿΣ Ρᾶ- 
(ἰθῃ09 ἴ---Νοικίης οσδ σονῖνο (89 800] 80 Βιυν 66 ἸΥ, 
ΟΥ ῬοῃοΙΓϑίΘ ὑμογοὶῃ Β0 ἀθοΡΙΥ, 438 (6 ΒΟΠΟΥ͂ οὗ 
(889 ζοβρθὶ]. Ο μὰίμορ ἃ ροοὰ δυιυρρὶγ ψιθ ἱΐ 
δΌουμαΒ; ἰΐξ ψῇ}} βοοίῆΒ ἐμι606 ἷπ {ἰπη6 οὗ πρ664.--- 
Ἅδη ΔΒ ]οιοῊ 18 σγοαὐϊθδι, (6  ἀο68 ἔδει ἃ18- 
ῬΙᾺΥ ἐἰ86} 7 1 118 ἔγὰθ δὰ 7168 βίγοηρι, δηὰ ᾽8 
δ ἴ1π6 Βδ!θ9 ἐϊὴ8 ρυτγὶδοὰ ἴῃ ἐμαὶ ἢτο.---ΤῊὴθ 
τἰ κίθουθ μδηὰ οὗ ἀοα ἰδ οἴϊοιι Βο οἰθαυῖγ γουϑαϊϑὰ 
πὰ 186 ἀοδβιτυοίίζοη οὗ ὑμΠ6 πὶοϊκοά, (δαὶ οὐ (ἢ 
Ιοαϑὺ ἱποχρογιθποθὰ ἰπ Ηἰβ 78 τηυϑὲ ΣοσορηΐΖθ 
ἰῦ Δῃὰ Β8Υ: Το Πογὰ δι} ἀοῃο ἐλμΐ8] 
ἘΠΊΒΟΗ : Τδοὰ δαδὲ ΒῸΥΘ 8 ΙΟΪΓΤΟΣ Οὗ δὴ δἵ- 

Βὶοιοα δὰ γοῖ Ὀο] ον μεαρί. ΥἩ δὶ ἀοδί ἐμου 
800 ἐβεγεΐη ἴ (1.) ΜϑπΥ Βοατι- στο; (2.) πιδαὶ- 
ἔο]ὰ οοπβοϊδίίομβ οἵ αοά ; {5} ῬΌ σΈ ΓΙ δηα {γὰ9 
τουϊνίηρ οὗ δ8οὺ].---ΕΙΕΟΕΕ: Ενθη ἴῃ υ 5.188 019 
1608], Χ)}ὸ ΓΘ Θ85}}Υ 16 ἰο ἰ8|κ6 ἴ00 πη! ἢ ΡΟ οὐ- 
Β6]Υ6Β, Ϊ688 6 Κορ τἱι θα ἰΠ9 Ὀθουη 8 ῥὑγχθ- 
βου Ὀθἃ ὈῪ 6αοα᾽ 8 ϑρίσγι!ὶ δὰ ψοσὰ. Α ἔτγο ἰβ υ86- 
ἴὰ] ἰὼ ἃ Ββουβο, Ὀυΐ ἰὑ τηυϑῦ Ὀ0 υϑοά σαγοίμ]]}γ.---- 
ΒΙΟΘΗΤΕΒ (Παιεὐϊδεϊ): Τὰ Ἰυάκχιμοηῖ οὗἁὨ ο868- 
ἐἰβοιαθηῦ Ὀδρὶμβ Ὑ1 ὈΘΙΘΥΘΡΒ; 6} δῦο ἐπ ὺ8 
Ῥτγοϑογυϑὰ ἤγοιῃ ἰδ ἀθβίγυοί οη δα ἔραν] λυὰς- 
τηθηΐ οὗ ἀδιηηδίίοη, τ 10 }} 18 ῃ δ᾽ οι δα ὉρΡΟῚ {1089 
ὙὯΟ ΟΡΡοβ9 ΟἸ γἶβί. ---- ΑΙ ΒΙΝΘΕΒ : Τὸ οἀπιοαιίοῃ 
τ 6} ἀοἀ αἰνοβ ὈΥ ἀΑΙΥ Θχρουϊθησοβ δὰ βυΐς- 
ἴογὶ 29, 88 νγ6}} 88 Ηΐβ ᾿πϑίγιιοίϊου Ὀγ {6 νυνὶ 98 
αν, ἷδβ, ἰὰ ἰμ9 Ζ0{ΠΠ1}} οὗ δὴ ΡΓο͵)θοῖθ, ἃ 
δΡροοἷαὶ ρῥυἱνίϊοκο οὗὨ Ὀδ]ονοσβ, Ὀθηοδιϊης ἰλθα ἰῃ 
ΒΘΥ͂ΘΓΘ Β τη κ8. 

[Ματτ. εν: δεοη {86 ἰοδοδίηρθ οὗ [86 
ποτὰ δηὰ βρίτὶιι γὸ αἷοης υἷι} (9 σϑθικοθ οὗ 
Ῥτονϊάθῃσο, ἐμ γ ἐβθα ὈΟΪῈ ΒΡΘΘΙΚς πθὴ ὈΪεδδθὰ 
δηὰ περ ἰο τρᾶκο ἰδοῖ 80; ἴοῦ (6 ἰμ 6} 810 
[19 τη γκ58 οὗ δἀορίϊοη δηὰ τοθδῃ8 οὗ βαποίϊδοα- 
ἰοῦ, ΠΘΩ τὸ ΓΘ οπδβίθηθα Νὰ τηῦδί ῬΓΔΥ (0 
6 ἰδαρσδμί, δπὰ Ἰοοῖς ἰηίο ἐμὸ ἰδ 88 6 Ὀθδὶ 6χ- 
Ῥοϑέϊοῦ οὗ Ῥσχονίάθῃσθο. [ὲ ἴθ ποί ἐδ: ομβαβιθηϊῃς 
᾿ι86 1 ἐμαὶ ἀοθ8 ροοὰ, θὰ (116 ἐοαομίηρ ὑπαὶ ζο68 
ΔΊους ἩϊΒ, δὰ 19 (μ9 Θχροδίίον οἵ ἱϊ.---ὦἰ. Ε. Μ.} 



ΤΗΕ ΕΟΥΒΤΗ͂ ΒΟΟΚ ΟΕ" ῬΒΑΙΜΗ. 

ῬΒΑΙΝ ΧΟΥ͂. 

1 Ο οομιο, ἰοἐ ὺ8 βίηρ απίο {μ6 ΟΕ: 
Τ,δὲ 8 τβᾶΚθ 8 ᾿ογξαὶ ποῖβα ἰο ὑπ Βοοῖς οὗ οὔτ βαϊγδίίοῃ. 

2 1,6 υ8 οομλα Ὀαογθ ΒΒ ρσθϑθῆφο 8 πη Κϑρι νίηρ, 
Αμα πλᾶκθ ἃ 7ογἕα! ποῖβθ απΐο αἷπὶ 1} Ρ88]Π|8. 

ὃ ΕἘὸγν (6 ΟΕ “8 ἃ στοαί (οα, 
Απὰ ἃ ρτοδί Κίηρ δῦονθ 8]}] ροάϑ. 

4 Τῃ δὶβ μαπά αγὸ [6 ἄ66ρ ρ]8δ068 οὗ [δ6 οϑγίἢ : 
ΤΒ6 βίγθηρίῃ οὗὨ {86 81}]8 ὦ ἷδ αἷβο. 

δ ΤὨδ βθο8 ὧδ δἷβ, δα ἢ6 τηδάδ 1: 
Αμπὰά ἷ8 βαῃμάβ ζοσμχϑὰ {86 ἀτγ ἰαηπά, 

6 Ο οοπηθ6, ἰοῦ υ8 ψΟΥΒΗΙΡ δηᾶ ὈΟΝ ἄοπῃ: 
Τ,οὐ 8 66] Ὀοΐοτο {ῃὴ6 ΟΒΡ ΟΣ ΓΔ ΚΟΥ, 

7 ἘῸῚ δο 8 οὺν Οοά ; 
Απὰ ψ αἴ μὰν τῶν οὗ δ]5 ραϑίυσο, δα {6 βδθρ οὗὨ ἷβ ῃδϑηᾶ, 
Το-αγ 1 γ6 Μ11 ΠΟΔΥ Ἀ18. γΟΪΟ6, 

8 Ἠαγάρῃ ποῦ γοὺγ μοαγί, 88 ἴῃ {Π6 Ῥτονοοδίϊοα, 
Απά 88 ἴπ [86 ἀΔΥ οὗἉ ἰοπιρίδίλοηῃ 1π ἰδ6 ἩΣΔΘΓΙΏΘΒΘΒ : 

9 Ὕ Βοῃ γοὺγ Ἀ{Π618 Τοιηρύθα 1η6, 
Ῥγονθα πιθ 8Π4 ΒΔ ΤΑΥ͂ ΜΟΥΣΪΚ. 

10 ΕοΥΙΥ γεδῖβ Ἰοηρ 88 στιονοά σι ἐλ σαπογαίίου, 
Απὰ βα]4, Τὸ 8 ἃ ῬΡθορὶο ὑμαὺ ἀο δσὺ ἰὴ ὑμθὶγ ποδτί, 
Απὰ {πο Υ Βᾶνθ μοῦ ΚΟ ἸΔῪ ὝΔΥΒ: 

11 Τὐπῖο σμοπὶ 1 βνατο ἴῃ ΤΥ τγαίὰ 
Τμαῦ (Π6Υ Βῃου!α ποῖ δαΐθν ᾿ἰηΐο ΠΩΥ τοδί, 

ἘΧΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ.. 

ΟΟΝΤΕΝΥΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.--- Τὸ ΟΠ ΌΓΟΝ δ 
64116ἃ ἃροη ἰο ργαΐβθ θβονδὰ (γοτ8. 1, 2) ; γϑί, 
Ὀοσϑαδο οὗ ΗΪ8Β οχαϊδίϊοα 88 ἰμ6 βδυρσγοῖθθ αοα 
δΔηὰ Οτγοδίον (Υογϑ. 8-ὃ). 1110 084}} 18 Β6ῃ τϑ- 
Ῥθαῖοα, θείης βυρροχιοά Ὀγ ἰδ γτοϊδίΐοα τ ϊοὰ 
189 Οδυτοὶ Ὀθδγ8Β ἴοὸ Ηΐτη, δηὰ οουρὶοἃ νι} 
{16 οσμογίδίίοῃ ἰο Ἰ᾿ἰβίθη ἰο Ηἰβ νοΐὶδσθ οὐ ἐμαὶ 
ΥΟΡῪ δ (γνοσβ. θ, 7). ΕἸΉΔΙΪγ, {86 ἀφοϊαγϑίΐου 
οὗ αοὰά ἴο Ηἰβ ρθοΡ]6, γιοῦ ἄσατνϑ ἰἴ8 ψαγηΐηρ8 
ἔγοτα ἴμ:0 ΒΊΒΙΟΥΥ οὗ ἰδ πιᾶγοῖ ἰοῦ ρἢ 86 τὶ] ὰ- 
ΘΥΏΘΒ8, 18 ἀπποιηορά (γογΒ. 8-11). Νὸο οἷυθ ἐ8 
αἴδοταοα ἰο ἐμ ἰΐτηο οὗ σοπιροβί(ΐοη. [18 ὕγυϊεαὶ 
δΌΡ᾿ἰοαἰίοι ἰγρίσδα}]γ 18 Βδοτη ἱπ ΗΘΌ. ἰϊ. 1--11 ; 
ἦν. 8-77. Τθο δορί. 888 ἰη6 βυρογβονγὶρίίοη : 
Ῥβδὶπὶ οὗὅὨ ρῥγαΐβθ οὔ θανίά. Ὑῆθ δχργοβϑίοη ἴῃ 
ΗδὉ. ἱν. 7: ἐν Δαβὶᾷ λέγων, ἄοο5 πο χοΐεν ἴο (88 
Ῥογβοῦ οὗ θενὰ, ὈὰΓ ἴο {86 Βοοῖς οὗ Ῥβα]πη8 
πδιηθα δ Υ Ὠ1Π|.---Ὁ8 ΒΟ ΐθ Ομυτ ἢ ὈΘαΙπ8 
118 ἀΑἰγ ομὲοίωπι πὶϊὰ (18 Ῥδδίτι, δοσοτάϊπρς ἰο 
{89 σϑηδοτίηρ οὗἨ νοῦ. 2: ργαοοοωιροπιιδ ζασίδηι 

4,8. 

γόονβ. 8,4. ΑΌονΘ 81] βξοᾶη.--- Τ᾿ 8 Οα ΡΤ ϑϑίοι 
ῬΟΙΈΓΒ, Ὧἃ8 (0 4180 Ῥ88. χονὶ. 4; χουΐϊΐἷ. 9, ἰο 89 
ἰποοτρδΥδΌ]9 οχα]ιοίΐοῃ οὗ αοά, 1Ιὲ ἰδ ποὶ Δ ᾳ6}8 

(Ὁ αἰνὶη) ΒΟ 8.9 τοϑϑιξ, Ὀπὶ ροὰβ οὗ ἐμο βοδέβιδη 
Εχοά. χνυ. 1] ; χυϊὶ. 11). Υοῖ ἃ σϑὰὶ οχίβίθησθ 

18 πού δϑουϊ θὰ ἰο θὰ). ΤΉΘΥ͂ Δ. ἰῃ Ῥβ8. χονΐ. 
δ; χονὶξ. ἴ, αἴΐοσ [ἱϑυ. χὶχ. 4; χχυὶ. 1, διὰ ἔσο- 

αἸΘΏΝΥ ἴῃ ᾿δαϊδ, οδ]]οὰ οἷν, πὶ οαἰ την 
ἸΤΟΏΥ.--Ἐἴῇ νοὶ 4, ἱπβίοδα οὗ δυριρεί, ἰι 18 ποὲ δὰ- 
ὙἱΒΔὉ]6 ἰο ἐσγαηβὶδίθ: τεέμεδ, οὔ (9 χιουπιδαὶῃϑ9 
(Βδιίο 67), δι υμβουρὰ {86 οἰ πιο] ΟῪ .1ἴ86 οὔδοῦχε, 
διὰ 86 τηϑαπίηρ ἰδμοσχοίογθ ἀουδι] 8]6ὸ ἐδ 
Νυῦ. χχὶϊὶ. 22: χχὶν. 8: ΦοὉ χχὶϊ. 26. [189 
το π ογὶηρ “ δίγθηρί "ἢ ἐπ Ε. Υ. 18 ἀοτί νοὰ ἔσχοσηῃ 
116 πιοϑπὶης ἶσος ἰἢ6 ψογὰ τουδὶ αν ἰπ ἐδο 
ἄγϑί νο Ῥαβθδρεβθ δΌοΥΘ οἰϊεὰ, ψογο ἰΐ ἴα δρ- 
Ρ]οὰ το ἰδ Ὀυδα]ο. Μοὶ τεοθὩΐ οὐ ἐσ δοβοὺς 
ἴῃ φἰνίης (Π0 ἰγαπβ᾽διίοη οὔ Ὧν. ΜῸ]]} :: μεϊχβεα, 
ΟΥ δυτηταϊῖ, ΜΕΪΟΣ 8 [Πδὺ οὗὨ ἐἰπο ϑορίυδχίὶηί. ἘΒ6 
ὈΓΪΠΙΔΤΥ ἰάθα Ὀοΐπρ {μ8ὶ οἵἁὨ τρεατίηεδ8, 6 ἀοχὶ- 
γιοῦ 18 Βαρροβϑὰ ἰ0 6 οοπποοίοὰ πῖι} ἱξ, Ὄγ 
86 παίγο οὗὨ ἰδ διΐχζυθ οσσδοϊοηϑθαὰ ΟΥ̓ (ΠὨ6 85- 
οοηὺ οἵ α ατοϑδί οἹθνυδίϊου ---:. Ε. Μ.] 

Ψψόογβ. 7-9, 776 πιυδί ποῖ σπου: Βῆθοῃ οὗ Ηΐ 
οατε (Βδιι.}, ἐΒουρὴ (9 λαηά ἰβ ρου Ὦδρ8 ποὲὶ ἐδ 86 
ογθδιΐηρ Βαπά, το ἢ88 τηδᾶθ 6 Ῥδορὶθ ἐμ 
Βοοῖς οἵ αοἀ (188. χῖχ. 36; Ἰχῖν. 7; Ῥβ. Ιχσχ. 6), θπέ 
ὑπὸ ρυϊαΐπρ διὰ ργοίθοιϊπρ βδηὰ (αι. χχχ. 88). 
-- Το ἅαγ. ΒΥ (89 ρΡοδϊίου οὗ 2" δἱ ἐδο θοκχί:- 



ῬΒΑΙΜ ΧΟΥ͂. 

πἰηᾷ οὗ 1(5 οἶδ, (ἢ 9 ἀδγ οπ τ ἶοῖ (οα᾽ 5 γοΐοθθ 
ἷ8 ποὶ ΟὨΪΥ ουτά, Ὀὰι 18 4|860 οὐογοά, ἰδ βοὶ ἕοσί ἢ 
888 ΟΔΥ οἵὗὁὨ ἀξεοϊδίοη. Τὸ Ὀὲ που]ὰ Ἰοδὰ 8 ἰο 
ὀχροοὺ δὴ δροάοβίβ, θαΐ, νι θῃ ὑἐἷ8 6 ψαπίίηρ, ἰΐ 
εΕἶνοδβ ἴο (0 οἴδιαβθ τ ιΐοῖι ἀΐ ἰηἰγοάποθβ 8 ορίδ- 
ἐἶἰγτο πημοδηΐϊηρ. ΤΏΘΓΟ ΑΥ̓͂ διδι!ρ6α ΔΙΤΟΔΑΥ͂ ΠΡΟῚ 
(89 Ὠδη)08  ἔεγίδαὰλ διὰ αδεαλ [Ε-. Υ΄., ργονοοδ- 
ιἰοα---ἰοτιρίαιῖοη,}] ἴμ6 ϑνθηΐθ πο οσσαγγοά 
ἰδετο (Εχοὰ. σχυΐἹ. 1-, Νυπιῦ. χχ. 1 8..), δπὰ 
ἰ86γ δουϊὰ [πογοΐοτο 06 80 πι σῇ ἢ} 9 ΙΠΟΓΘ ΘΑΒΙΥ 
ΔρΡΡΙἰοὰ ὑγρίσα!Υ (8. ἰχχχίϊἹ. 10, οοπιρ. Νυϊιῦ. 
χῖν, 22. θοαὶ, τἱ. 16; χχχἰϊὶ. 8: Ῥβ. ᾿ἰχχυὶ. 18, 
4], δ6 ; ονΐ. 1] 4).---ἰὮ συϑγβὸ 9 ὁ. {0 πιϑδαϊῃς 18 
ποῖ: δ᾽ βου ΠΟΥ͂ ΒΔ ΤΥ οηαογίαϊ του ϊκίηρ 
(06 πδειιο, Κῦὔδιονρ, Ηθηρδι., 8 6].), Ὀυαϊ: {ΠΥ 
8190 οὐβογυϑα τοῦ γοίγὶ δυϊϊγο ἀθα]ηρ ([μαϊμοι, 
(οἷον, Ε'σα]ὰ, Ηυρἕο]ὰ, Ηἰι:ἰ κα). 

γογβ. 10. ὙῪὸο 5μοιϊ]ὰ ποῖ σοπᾶου: σι (μὲ 
ξοποτδιίου (δορί.), που σὰ ὑμ6 σομογαίῖου ᾿ἰνὶ πα 
δι (μι (1π|6 δηὶ Βυβονγίης ἔγοιῃ (αὶ Ἰυαρπιοηὶ 15 
ῬΓΙΠΙΔΡΙΥ τοΐογσθαὰ ἰθ. 6 ΔΌΒΘησΘ οὗ ἰμ6 ατῖϊ- 
οἷο γαῖμον ἰπαϊσαίθθ ἃ ζθΏΘΓΔΙ Τοΐρογθῃσο, δ8πὰ ἴα- 
οἰ αἰο8 (1.6 ΔΡΡΙΙσαίίοα ἴἰο πιθῃ οὗὨ 11 ὀβδυδοί ον 
ἰπ Δὴγ οἰτουμηβίδποοδ. 780 οαίλ οὗ αοα (γον. 11) 
[01]ο 78 Να πῦ. χὶν. 21] ἔς, δσορ. θοϑυϊ. 1. 8. 10 
γεεί ἰδ ὈΥΪΙΔΔΥΙΠΥ 0110 Ρ͵]866 οὗὨ ϑεζέέοπιεπέ σταηΐθα ὈΥ 
θοὰ (Νυπιῦ. χ. 88 ; ))οιιῖ. χὶϊ. 9; 1 ΚΊηρβ Υἱ 1}. δ6 ; 
6, χὶ. 10; Ρ8. οχσχχὶϊ!. 8, 14), θυϊ Ἰησ᾽ 68 {89 ἰάοα 
οὗ τοϑὶ δὐϊοσ σδπαονίηκ, δηὰ, δοοογαϊηρ ἰο ΗδΌὈ. 
ἦν, 8 ἴ,, πᾶ ῦ Ὀ6 ΘΠ Ρ]οΥΘα 88 8 ἰγρ9 οὗἁὨ [Π9 οἰθΓΠ 8] 
τοδί. ---Τὸ βορὶ. τοδὰ ἴῃ νον. 6 ὡδορ, ἱπβίθδὰ οἴ: 
ΟΝ ἀοτῃ: δῃᾶ ΤΔΩΥ δησίοηῦ Ῥβδι ουοΒ ΒΑΥ͂Θ 
δον (89 Ονα. Ραί. οὗ ιἰμο ϑδρι. ἐλ δα αἰ ἴοη ἰο νον. 
8 : Ὀθδυδο (δι0 ογὰ ν}}} ποί τοὐύοοί Ηΐ8 Ρθ0}]9. 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ ΑΝ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. αοὰ, 89 ἐδ 6 ὄγτη δηὰ βυγο ργουηά οὗ 8]} Βοῖρ 
δηὰ οὗ οὔξ δεϊναίϊου ἦν Ἰχχχίὶχ. 27; χοῖν. 22), 
δ ἴ 6 πΟΡΙΒΥ οὈὐθοὺ οἵ (Π9 ῥγαΐβθ οὗ Ηΐβ δάογίης 
Ομυτοῆῃ. Βυῖ, θὰ Ηἱδβ Ρθορὶ9 δϑβϑι ὉΪθ ἰοὸ 
Ῥγδἶβο Ηϊτα, ἰΠ6Υ τυυϑὺ σι θπι 9 ὑμαὺ ὑπ 6 0 Δ ὃἢ- 
ΡΘΔῚ Ὀθίοτο τμ9 ἴδοθ οὗ Ηΐαι στο, Θχα] θα 8 (ἢ 
ΟὨΪΥ ἰσαο αοἀ δΌοΥΘ 8}1 δοίη ββ ὑμδὺ ἂγὸ μοῃογοὰ 
ὈΥ πο 88 Ὀἰνίηθ, ἰ8 (ἢ 6 Οτθαίον οὗ 4}1 ὑδὲῃρ8 
δὰ (6 ϑιορμογὰ οἵ Ηιβ ρϑορὶθ. ΤΟΥ 800, 
τἸποτοίοτο, ἰο δα πιῦ]6 ἐμοιιϑοῖγοθ Ὀοίοτο Ηΐπὶ 88 
{16 Οα6 νψὰο 18 δ'οθθ ψογίῃν οὗ δαἀογϑιίου, ἰγυϑί 
ἷΒ Ηἰ 85 ἐλ Οοοίγο ον οὗὨ 4]}, δηά, ἰὴ ἐδοὸ οδϑ- 
ἀΐοηδθ οὗἩ ἔαϊτ, ἤο] ον Η ἴα 45 ἰμοῖν αυϊάθ. 

2. ἀοἀ᾽ Β Ῥϑορὶθ ψογβ:ἱρρίης πα Ηἰΐδ βδμποί θα ΥΥ 
δαγα, ἴου (ἢ 6 ΓΟΘΑΒΟΏΒ δὰ νὶϊὰ (1.0 δ'ηι δθονο- 
τηθοϊοηοα, Ὀοϊὰ ἰὸ τδὶδο ὑμὶν οὐ γοΐοοϑ ο ἀοἀ, 
δοΐ το ᾿ἰϑίθη ἰο Ηἰἶδβ γοΐοθ δα ἀγϑββϑᾶ ἰο ἐϑῖα. Βοίἢ 
οἴ (8650 δῖ οϑϑϑῳίίαὶ ἰο ἴσαθ ἀουοίϊοῃ, δηα ποί 
ΟὨΪΥ οχρτθδϑ ἰμθ ἸΥΟΙΥ̓ πδίυγο οὗ {89 Το]: 08 
ὙΔιΟἢ οχίϑὶ Ὀοίνγοοη Οοἀ δοα Ηϊᾳ Ομμτοῖ, Ὀυΐ 
Ῥτοθοθ 480 ἐμοὶρ ἱπιϊπιθοῦ, σϑδὶϊγ, δηά 
δίσθησίῃ. οὐ ν|1}} Ῥγθϑοσυθ, ὑσγοίθοί, δπὰ συ ]θ 
(80 ρϑορὶθ οὔ Ηἰβ Οδυγομ 88 Ηἰβ δοοῖ, ποί 
ἸΒΟΓΟΙΥ͂ ΒΥ ΒΙσΑΙΪΥ, ἰθι ρογα γ, δὰ οὐἱ πἀγα Υ, 
Ὅυϊ Μ1}} αἷϑο βρί σι 8}}γ, Θύθγμ δι, δὰ ἰη- 
ὙΔΙΟΪΥ σΔΓΘ ΓῸΓ ὑθθτω, χουῖνο ἰμ θῶ), δπὰ 5Βδῃο οί γ 
ἰδοαι ἴοΣ Ηἶβ οσῶ ᾿θδβογϊίδποθ. ΕῸΣ (πὶβ8 δπὰ 
Βε ἐπιρΊογβ οϑρϑοῖδ!ν ΗἷΒ ΒΟΥ σογὰ, ὈΥ να ἰοὶι 
Ηδϑ οοαιροὶδ ποπθ, Ὀυΐ ἰηΥλίθ8, ἱπϑίσγιοίδ, δμα αἱ- 
Σοοίδ 8}}. 

ὃ. ἴῃ ογάθν ἴο Ῥγαΐδο αοἷ ἐγυ]γ, δηά ἰο ἤὉΠ1Ὸ 
Ηΐε συϊάπποο τὶ ἀοοὶἑίγ, (80 θατὶ τασϑὺ ὉΘ 
βυττοηἀετοά ἰο Ηΐιη; δηά δἰβίογυ, ἱποϊυάϊης (μδὶ 

δ0ὅ 

οὗ αἀοὐ᾽᾿ δ ποτὰ, ἰθαοῖθβ 08 ον βοϊἀοιῃ δηὰ νῖι ἢ 
δὶ αἰ ΠΥ τθὴ γυἱοὶὰ ἰο εἰιἰϊ8 ἀδιηδηά, δπὰ 
ΒΟΥ οὔϊθη, οὐ ἰδ6 Οἷον δηᾶ, δηἃὰ ἔον ΘΑΒΙΪΥ, 
Π6Υ, ἜοΥ̓6 1 νῖ|.}} αοα᾽ 8 λιάρπιοοίβ Ὀοίοτγο ἐμοίῃ, 
Δηὰ νι} ἴμ6 ον θησοδ οἵ Ηΐ8 Ὀ]οβϑίῃβ διοιπὰ 
θὰ, αγάοαῃ (πθιμηδβοῖγοθ οὐθῸ ἰ0 ΟὈΔΌΓΒΟΥ. 
ΤΒΘπ ΠΟΥ 50 ΔδΙΣΑΥ͂ ἴῃ ἰδ ἩΪϊ ΘΓ Θ68, δηὰ ἀο 
ποῖ δυτῖνϑο δὶ σοϑί ψἱ{8 αοα, δ ο6 ἰὼ ὑἐποὶν βοαρίβ 
(ΠΟῪ το νδηθογοὰ ΔΥΘΥ͂ ἴσοι Ηΐ. 48 Ἰοὰς 
8ἃ8 [Γη6 τοῖΐσα οἵ ἀοἀ ΟΥ̓ΘΥ ἈΒ 68}18 ΠροΙ 8 ἴ0 ὮΘΑΡ 
Ὁ. ΣΘΌυκο δδὰ ρυμὶϑμιθπὶ, ννὸ 8.9 Β.}}} ἔὰγ ἔγοϊῃ 
86 ζο4]. Βυὺὶ νὸ ὅδ Ἰοᾶγηῃ ἴγου ἢ 8 στοΐσο, 
811}} βουπάϊπρ ᾿Βσοῦρη μ8 9 ΟΣ. ἴῃ (6 ργθδοὶ- 
ἴῃς οἵ Ηἰ8 νογὰ, δαὶ ψὸ δῖ ὕροῦ ἰ)6 ΜΆΥ. 
Δοὰ ἔτγοια ἴδ ἔδοὶ ἐμαὶ Ἰοπρ διθοσ (10 (ἶπι6 οἶὗ 
Μοβε8, δπὰ δρδῖῃ δἷϊον (αἱ οὔ θαυϊὰ, ἀοἀ ολυδοά 
Βιιοῖι ἃ 6Ά}} ἴο Ὀ6 βουπάρα ἤογι δ ἰὰ ἐμ Οδυτοἢ, 
δῃὰ δρροϊηϊοα ἀδγϑ οἵ ἀθοϊδίοῃ, ἱπιργϑβϑίῃς ὑροα 
Ὠ)6 ἢ ̓ 8 Πιὶπὰβ (86 ΒΟΥΘΥΪΥ͂ οὗ 86 Ἰυάδρηιοοί δηά 
{868 ργϑοϊουβηθ88β οὗ (80 ἀΑΥ οὗ στδοο νν 16 8ι}}} 
ΤῸΠΒ Οἢ, Ὑγ)0 ΤΑΥ͂ ἰοδγ μαι, τὶ ἢ [16 ῬοΒβθϑβίοι 
οὗ Οαπδδη, ποὶϊ ον ἰλ6 ὈϊΪοββοάῃ 9885 οὐ ἴϑγαθὶ ΟΡ 
[6 ταδοϊιίηρς οὗ Θαοἀ οαπια ἰο δὰ δά, Ὀαΐϊ ἰμδὲ 
{Ππ0Γ6 8.11}} Τϑιη δ᾽ 8 8 χοϑὺ [Ὁ ἰπ6 Ῥθορὶθ οὗ αοά, 
[ΠΕΝΟΒΤΈΝΒΕΒΟ : 180 ΡΒΑῚΠπὶ 888 ἰἰ8 [}}] β' βηὶ- 

βσδποῦ ἔοσ ἐδ Ομ γι ϑιδη ΟὈυΣΟ,, ἱπαβιη ἢ 88 
"9 δίδηά ἰὴ (0 δαῖηθ ΓΤοϊδίϊοπ ἴὁ (86 βθοοηὰ 
δοαιΐης οὗἩ [89 [μοτὰ, οὗ ψοβθ {ἰπ|0 δηα μουν τ 
Κηον ποιμίῃς, 88 ἴμ6 Ῥϑορὶθ οὗ ὑμ9 ΟἹ]ὰ Τοβία.- 
τιρού ἀἰὰ ἰο 0 ἤγεί.---ὖ΄. Ε. Μ.] 

ἩΟΜΙΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡῬΕΔΑΔΟΤΊΙΟΑῚ, 

ΤΒοτο ἰδ τθήβοῦ ΘΠΟΌΡΌ ἴον ἀΔΙγ ἰΒδη κερί την, - 
Ὀυι 18 {Ἰ6τθ ἀοἰ σὲ ἴῃ ἰι}---Ἐὶὸ 18. 8. (θ᾽ ἰῷ δοου- 
βιιῖοη οὗ οὔὐν Τογροίἑι]πο88, ἱπαο]θησο, δηά ἰη- 
ιαιτυὰθ {μδὲὶ γ͵ο πθθὰ ἰο Ὧθ ο8]]0Δ Ὡροπ ἰο 
Ῥγαΐβο αοά.----ΑἹ" πουβῃὶρ 8 Ὀαϑοὰ Ὡροὰ δὴ δ0- 
Καον)]οαριηθαί οὗ (μ6 Ὀἰνίηθ τηδ)]θϑίυ, ουϑδιΐνθ 
οαλπὶ ροίθῃοο, δηὰ νδίσδ ει] ἰοῦο οὗἩ {16 ΕἰΟΥΠΔ]. 
--ὸ ἂτὸ ποὺ ΠΟΥ ἰο ζεοὶ Ὑμᾶὺ ὁ δδγο ἴο 
{πη αοὐ ἴον δηὰ νῇηδὶ τὸ ονα ἰο Ηἰπι, Ὀυϊ ἰο 
ΘΟΧΡΓΘΒΒ ἰΐ 4180 ἰῃ τογὰ δηὰ ἀθ64.--Του αϑῖ, 
ῬοΥΒ ΡΒ, ἃ ἀδϑῖτθ ἰο Βρϑδὶῖκ πὶϊ αοα; δὶ ἔΐιοιυ 
8180 ἱποϊηθἃ ἰο εν δὰ ἴο οὔογ Ηϊαϊ Ηθνδο 
γννουϊὰ σομλο ἰηίο ἐμ χοβὲὶ οὗὁἩ αοἄ, τηυϑύ μον {116 
γοΐοθ οὗ {πὸ αοοὐ Ηρ γα δηὰ ἴθοὰ ἰη ΗΒ ρ88- 
ἴυΓ68 88 ἃ τηϑαῦοτ οὗ ΗΪ8 Βοοῖκ.--Ἶ ο τὸ ο- αν 
81}}} ΡΟΣ Οὐ μῥἱ χτγίδρθ; ἐο- αν ΜΘ ἈΘΑΡ 8ι}}} 
(ἰὸ τοίοο οὗ αοἀ: ἐο- αν Ὑ6 δα 8.}}} βϑοὶς (δ 9 
ἴμο9 οὗ (δ 9 Εἰ ΘΥΏΑὶ ; ΜΥῪ ὑθὴ ἀο 80 ΣΩΒΗΥ͂ Ὑ8}- 
ἀον δϑοαϊ ἰὼ ἐἰδ9 τὶ] τ 88 δὰ ρον 18} ἴ-- τ θα 
αοὐ᾽θ Ροορὶθ ἰθιαρὶ Ηΐπι ἰηδβίθδα οὗ ἰγυβίίηρ 
Ηΐτα, {6 μι }}} ποὶ βίαπὰ ἰν [8 9 ἀλγ οὗ ἐσία]. 

ΒΤΑΆΚΕ: [ΙΓ οὐ μοαγίϑ ὍΣΟ πο ὮΥ͂ πδίτιγΘ 80 
δἷονν [0 ΒΟΡΥ͂Θ δηὰ ρῥγδὶθθ ἀοὰ, Ηθ νουϊὰ οἵ πρεά 
ῖ0ὸ δυο δὰ Θῃσουγᾶμο 8.---Ἰ9 τόσα χὸ- 
οῖσοθ δηὰ βουίβ ἰῃ ἰἰ8 βουυΐϊοθ οὗ δίῃ; ΒΟῪ ἱΐ 
ῬΡυΐβ (0 δῆδιηθ (8:6 οἰἱϊάγοη οὗ αοα, γὰο δγθ οἵ- 
ἴθη 80 ἰπαο]οπὶ ἴῃ {86 ἊΣ πιοτὸ Ὀοβεθὰ θιηρίου- 
τηρηΐ οὗὨ ῥγαϊβίηρς Ηΐηὶ !--Τ 9 τρογο ἰμοὰ νἱ]ῖ 
πιθάϊἰαῖο ὑρὸὰ (π6 φγϑαίηθθθ οὗ οὐὧῦρ αοά, (9 
ΤΩΟΓΘ (ΠΥ δηα ἰηδιχοϊδοαπί ψ1}1] ογοδίθα (μΐη 8 
δηὰ {μη ΟὟ ἔδποὶοα φυθαί 9558 ΔΡΡΘΔΣ ἰπ (δ1πΠ9 
6Υ68.---Αα Ομ γίβιΐϊδη ἀο68 ποί ΚΟΥ μον 0 δΒυτ- 
Ὀ]9 δἰ τ8617 δβιβηοϊοη ιν Ὀοίοτο αοα οὔθ ἱπ Ὀ6- 
μανίουτ. [0 18 ΟΥ̓ΘΡ ΙΓ ἴση 88 νν {ἢ {16 ῬΒ4]τ- 
δι : 1 ΜΠ] γεοῖ Ὀ6 τη γ79 Υἱῖο ἐδ (1118 Ὀθίογο ἐμ 9 
1οτὰ (2 δι. νΥἱ. 22).--- 80 ψ801]0 ροοὰ οἵ ἐδΒ6 
ὈΘΙΊΟΥΟΣ ἰ8 οοπίδίῃοα ἐπ ὁπ0 ποσὰ; Θυὰ ἐδ δῖ 



δ06 ΤΗῊΗΕ ΕΟΠΒΤΗῊ ΒΟΟΚ ΟΡ ΒΑΙΓΜΒ. 

ΟΘοὰ.---τῶ8 σογίαϊῃη 88 δ ἰδ οδίῃϑβ οὗ 6Θο], 
Ἡ ΠΘΓΘΌΥ ΗΘ ΡῬγουἶδοβ ᾿ἰο δὰ Ὀ] ϑϑθ 988 ἴ0 (ἢ 6 
Ρϑαϊίθηϊ, Βο δογίδί ἢ ἃγο (8080 ὈῪ σὰ Ηθ δῃ- 
που σεΒ Θίογη 4] ἀοδιχαοσίϊοι (0 86 οὐὈϑίϊμαϊθ υἢ- 
οαϊγ. 

" ἘΝ δας (οὐδ δον 8116 βυὰθη)ν ; δῃά ἰθῃ 
ὧν 18 ἴοο 1αἰ6 ἰο ἀο δὶ 18 ποὺ αἰγεδαὰν ἀοη6.--- 
Τποιῦοκ: αοα᾽Β νοτὰβ Βρϑδᾷκ Ἰουάϊν, δὰ δθοντὰ 
δὴ ἱποσχδαυβί Ὁ}]0 ϑυθ)οο οὗ φτγαϊθίι] βου ζϑ οἵ 
Ῥταΐβθ.---ΟΟΈΝΤΗΕΒ : Α χΓοϑὺ 8.}}} γϑιδίη8 δυύϑθῃ 
ἴοσ (86 Ῥϑορὶθ οὗ 9 ϑροσδβίοη, θυ (69 τδῪ 
{8 ὸΡ 1108 οΥτοὸρ ἋΟοἸχζοίδ. ---ὈΙΒΡΒΙΟΗ; Θοα 
Ἡϊ 861 5 [86 Βοοῖς οἢ νδὶσἢ ΟἿ δα] σα 100 Γοϑίβ, 
δὰ ἐμδὲ 18 ὁπ6 ρτοδὺ σοῃϑοϊδίΐοη, ἴον ἰζ ἰὺ γοϑιϑὰ 
οη Οὐν οσῇ βίγοηρίῃ, 1 πνου]ὰ Ὀ6 ἃ ἰοἰϊοτίηρ βὰὺρ- 
Ῥοτί.-- - ΑΒΕ : αοα, το 18 ΨΟΥ ΒΥ ἰο Ὀ9 ργοϊβϑα, 
0 ἢ885 Ἰοαὰ (16 Ρ60}]6 οὗ Ηΐ8 ραβίυγο ἰο Ηἰπι- 
Β60 1} ἰβτουρὰ 06 δοσορίβ}]9 ἀδγ8 οἵ Ββαϊνδίίοηῃ, 
δηὰ ψῦο ἴδθϑἀβ8 ἔμ 6 υη1}} (86 ζ..}} οηϊογταθηὶ οὗ 
ὑπ6 οἰθσῆδὶ ΒβδΌρδιΒ χοϑί, 081}18 Ὁροῦ 8 ἰο0 
ἐσϊαρ ἰὰ ΗΪΒ ΡΟΥΤΟΣ δῃἃ ΣΩΘΙΤΟΥ ; θυ. (89 ἩΒΙῈ- 

ἴῃ ΘΣΔ1Ρ]96 οὗ (8086 οὗ οἷά, {116 ΒΒοΓίΠ 688 οἵ ἰ0- 
ἄδγ, (1.6 δβινθορίπᾷ Ῥγορτοδβ δηὰᾶ ἰουγὶ]ο ἀροεὶ!- 
ἴα] 688 οὗ βίη, ἴη9 Ἰδογγίπι ἢ οὗἨὨ ΘΥσΟΓΘ ἢ ΟΣ 
οὕ μοαΡίδ, 081} αροὸρ ἃ8 0 ΘΧΘΟΓΟΙδ6 ἃ ΒΟΙΥ ζἴθαγ οἵ 
6 Κοτχὰ. 

[Μάττη. ΗΚΝΒΥ: ΤῈΘ ΤΟΤΘ ΟΧΡΟΙΪΘΠΟΘ ΜΘ 
.ᾶγὸ μαὰ οὗ 160 ΡΟΣ δηὰ ροοάμοδβ οὗ (οὐ, (ἢ9 
ἔτοδίος. ἰδ ΟΡ βίῃ ἱ7 πὸ ἀϊδίτυδέ Ηΐ. μα, 
ἰο ἐθιρὶ Ηἰἶπι ἴῃ ἰμ6 ψὶ]άθρηθθβ ὙΠῸ '79 11γ0 
ρου Ηἰπι! Τμΐδ 18 88 Ὀπρτνδιοί] δα 1 15 δϑευγὰ 
δοα πη ΓΘΒΟΒΔΌ]9 ---ΗΔΡ 688 οὗἨ ᾿οδγί 18 δ (9 
Ὀοιίοια οὗἁ 81} οὐυτ ἀϊδίγυδίϑ οὔ αοἄ δηὰ αὐδττοὶδ 
ψὶι Ηΐα. Τα 18 8 Ββαγὰ μϑασγὶ Ἡ ΒΙΟὮ ΓΘΟΘΙΥΘΒ 
ποὺ (Π9 ἱππρΥ βϑβί οἢ5 οὗ Ὀἰνίηθ ἀἰβοογυοσῖοδ, δηὰ 
σοπΐοτηϑ ποὶ ἰο {Π6 ἰδίαι! οη8 οὗ ἰῃ6 Ὠϊνῖπο κ]}}; 
ψἰσἢ Μ1}} ποί τοὶ, τ ΐοῖ ψιὶ}} ποὶ Ὀοπὰ. 

ἨΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ: 186 ΠΟΤ ΟἸΘΑΥΥ Θοα τδῖκο8 
ΗΪπιϑοῖϊδ Κποόν, 89 το γ9 0886 18 Οὐν δοπῃάμοι, ἐ 
9 ΟὨΪΥ ρυΐ Ηἰπι ἰο (δ ἰθδ8ὲ ἰπ {πι9 οὗ Ὡθοὰ ; 88 
(δουρὶ ἢ σου]ὰ ποὶ {11} ἐιθὴ κὶγθ ρσοοῦ οὗ Εἰ 
ἰσὰο Ὀἰνίοιγ.--“. ΒΕ. Μ.] 

ῬΒΑΙΜ ΧΟΥ͂Ι. 

1. Ο κἷ'.ρ υπίο (π6 1.0ῈΡ 8 ΠΟῪ Βοῃρ : 
Βίπρ υμΐο {86 ΠΟΒΡ, 4}} 186 οαγίὶ. 

2 δίηρ υπίο ἴ6 Κ0Ε}, Ὀ]6588 ἷβ πϑῖηθ; 
56 ν ΤΟΥ ΒΒ βαϊ γαϊίοι ἔγτοτα ἄδ  ἴο ἄγ. 

8 θοΐαγθ ἈΪΒ Ρ]ΟΥΥ͂ διλοπρ; [6 ὨοδίΒΘΏ, 
Ηΐβ ψΟΠαΘ ΓΒ διηοηρ' 811} ΡΘΟΡ]6. 

4 Ἐὸν {86 Τ.ῸΒΡ ἐδ ρτοδῖ, δῃα ρτθδίυ ἰο Ὀ6 ΡὈχαίβοά : 
ΗὸΘ ὦ ἴο Ὀ6 δαγϑά δθονϑ 8411] ροάβ. 

ὃ ἘῸΓ 8}} [ῃ6 γσοάβ οὗ [Π6 παίοηβ αγὸ 1(.0]8 : 
Βαὺ [09 ΒΕ" ῃγ866 ἴΠ6 ΠοΑνΘη8. 

6 Ἡομουγ δῃά 18] 65 Υ αγὸ Ὀθίοτα Ἀπ: 
Βισθηρίμ δμα ὈοϑΟΪΥ αγὸ ἴῃ Ὧ18 ΒΔ οἰ ΔΓΥ. 

7 Οἷνο υπίο {π6 ΤΏΟΕΡ, Ο γα Κἰπάγθαβ οὔ [86 Ῥθόρῖθ, 
αἰνο ὑπο {μ6 Ἰ:ΟΒΡ ΡΊΟΥΥ 8π4 βίγθηρίῃ, 

8 αἷνϑ υπΐο ἴμ9 ΤΟΒΡ [86 ΡΊΟΓΥ αι τὑγιΐο ᾿Ϊ8 ἸΔΙΩΘ : 
Βηίηρ 8η οἥδευϊηρ, δῃα δοὰθ 1ηἴο ἷ8 ΘΟ Τίβ. 

9 Ο πνουβῃὶρ ἴ86 1.0ΕῈ}Ρ ἴῃ 6 ὈοδυςΥ οὗ ΒΟΪ1ΏΘΒΒ : 
Εδαν Ὀδΐοτο Εἷπι, 811 [86 οασίδ. 

10 Κ'δΥ διλοηρ (π6 Ποδίμϑα ἐδαὲ [86 1.ΟῈΡ τοι ρη (ἢ : 
ΤΠ6 που] 4]50 8}18}} 06 οϑίβ] :βῃθα {μὲ 10 Β4}} ποῖ Ὀ6 πιογυϑᾶ : 
Ηϑ 5888]] Ἰυάρσο ὑμ6 Ρθ0ρ]6 τὶρῃὐθουβὶγ. 

11 1,ε0 (89 Βρανϑῃϑ σοὐοΐοο, δηα ἰδὺ [16 δαυίῃ Ὀθ ρ»᾽δᾷά ; 
1μδ[ {Π6 868 ΤΟΔΓ, 84 {π6 1] 689 ἐμογϑοῖ. 

12 1μεἴ {μο 614 Ὀθ )ογίι}, πὰ 8}} {μα΄ ἐδ {μϑγοΐῃ : 
ΤΏΘΩ 888]] 4}1 (86 ἔγϑοβ οὐ ἐμ ποοᾶ Το)οΪο6. 

18 Βοΐοσο [86 10ΕΡ: [ὉΓ δ οομπηϑίῃ, 
ἘῸΓ ἢ οοΙθ ἢ ἴο υῦρα [Π6 φασί: 
ΗΘ β884]}} Ἰυάρο (86 που] τι τἰρ αὐθουβῃο88, 
Αμὰά [16 ΡΘορ]9 ΜΙ 18 ὑἐγυῦ ἢ, 
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ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ. 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ 186 Ῥβαδὶῃπὶ 
Ὀεχίπ8 ὈΥ̓ οΔΙἸπρ ὋΡ Δ ΠΟ ΒΟῃβ, 80 ἐμαὶ {6 
Ὀϊοαβοὰ δὰ οὐ Ψψείιονδαι τη Υ͂ 6 ῬΓΑαἰδθϑά, ἰμ9 
βαϊναϊϊοη οὗ αοὐ ὃ ἀδὶ}ν ργοο]αἰπηοα ἴῃ [8.86], 
δὰ {86 ἩΟΏ(ΟΓΙΒ οἱ ΗΪδ8 πι8) 5. τηϑδὰς ΚΠΟΜΏ (0 
186 Βοαίμθη (Το 8 1-8) Τηὶβ ὀχβογιδίΐοῃ ἴδ 
ἠαϑιδοά ὈΥ 0 οχαϊιδιΐοα οὗ ϑβονδβ 88 ἐδθ 
ΟὨΥ αυὰ δπὰ Οτεδίοσ, δὰ ψ0 γοῖ 888 τηδὰθ 
Ηΐα βαποίυαγΥ (6 ρἰοτίουβ ἈΪδοθ οὗ Η18 βο]ΐ- 
τογοϊδιίου (το σϑ. 4-6). Ογουπάρα ὕροῦ ἐἰμἷκα, 8 
οΔ}} 15 δα ἀγοββοὰ ἴὸ [06 παίϊοῃβ ἰο ψουβὶρ (ἢ 18 
θοὰ (τογβ. 7-9), δῃὰ 8 σίβεσρο κίνοη ἰὸ [0 
3γδ6}168. (ο ῥτοο δὶ πὶ δηηοῦς [6 μδδίῃ θη 186 70γ- 
ἴα] ταραϑαζο οὗἨ Ηἰἷ8 σοπιΐπρ σοτγϑ. 10-18), ψ θη 
Ἦοσ 5}}8}1} ἀρῬθδνΡ ἴογῦ υάφιηθηϊ, δηι γοῦ Ὀγὶηρ νῖ ἢ 
Ηΐπι Ὁ] ϑϑημϑ ἴ0Υ 1:9 ψ 80 ]9 θαγὶ. ΤΪ8 6οῃ- 
δορίξοα οὔ ἐπ 6 Τ ΠΘΟΟΓΔΟΥ ἴδ ἃ οἰ! δγδοί θυ βίο οὔτ 9 
ας οὗἩ [8. χ].-ἶχνι. ὙΠῸ (818 ἀρῦθοβ (6 οἷγ- 
συπιϑίδποο, [πδὶ 1ἴη6 ἰοχὶ οὗ 1 ΟἸγου. χυὶΐ. 28 Δ᾽, 
ΜΠ6τΟ [86 8Β8Π16 Β0η0 8 ζΤοροδίθα, χίνϑβ ουϊ ἀθηοθ 
οἵα σοπιρὶϊαιίου ἔγοτα {18 Ρβαΐϊπι βῃ ἃ ραββαμοβ οὗ 
οἰμοτ (Κοαίης, Οὐδεγυαίίοπεε ὧδ Ῥεαϊπιὶδ δὲ οα {8}. 
Αοσοτάϊης ἴο ἐμῖ8, [89 δΒιδἰθπηθηὺ οὗ {86 ΟἸ γοῃΐ- 

οἷον, ἰο {π6 οἴἴθοὶ ἰδὲ ἰὴ δοης ἰδϑτο σϑοοσ δὰ 
ἯᾺΔ5 Βη} ὉΥ θενὰ σι θθη [86 τὶς γ8ϑ ἰγτδηβίοσγοα 
ἰο Φίοῃ, 18 ἀογοϊὰ οὗ δῃρροτῖ. 8.0 8180 86 βυρ- 
Ῥοδίιϊου ὑπ [Π|0 ΒΟ Σ γὃὃὄὃδ8 τοροαίθα δἱ {μ6 ἀοαϊ- 
δυο οὗὁἩ 9 ϑοοοπὰ Τορὶθ, ψΐϊσἢ δοοῖα ἰῸ 
ΤδοοΊοἶ ε {πΠ0 ὑνο βίϑιοηοηςβ οὗ [π9 βυροσβογὶ ριΐϊοα 
ἴα 100 δορίυπαρίπι: “Ῥβαῖαι οὗ αν ἃ σψθϑ ἰδ 9 
Τεπρὶθ νὰϑ Ὁ} δον 186 Οαριΐνιγ.᾽" [ὈῬὸ- 
ΤΟΝΏΘ ΤΟΙΏΔΙΪΒ ὑπαὶ (119 δβοοοπὰ ραεσί οὗἩ (ἢ 8 
δυρογϑογι ρου ἰ8 ῬΥΟΌΔΟΙΥ σοτγθοί, 85 ἰηἀϊοδιίης 
ἰδδὲ πὸ Ῥβδὶπὶ τ,ἷδ οοΙῃροδΒοα δἴδογ {Π6 οχὶϊο, δηὰ 
ἴον (6 ΒοΙυΐοθ οὗ ἰμ6 ϑοοοηὰ Τοιρὶθ. Οη (ἢ 6 
δτγδὶ ραγτί δ βϑυϑ: “Τμἷβ Βθοπ8 ἴο οοπίγδαϊοὶ 
ἰμ8 οἶβεῦ, Ὀαὶ 7868 0 ἀουδὲ οσοαδί οη θα ὉΥ {89 οἷτ- 
δυτϑίδιι6ο μδ΄ ἐδὶ8 Ῥβαΐα ἰοροίμ ον ν᾿ ρον 08 
οὔ Ρϑ. ον. δηὰ ονἷ. ἰ8 χσίσϑοη 1} Βοτη9 γαγὶδίϊ ἢ} 8 
Ὁ. 1Ἀ86 δυῖδον οὗ ἰδ Βοοῖ οὗ ΟΠ γοηΐοῖθ8, 88. {86 
Ῥβδαὶ τὰ τ εἰσ 88 βαρ; θη (ἢ 9 δὺς νγἂβ Ὀγουρμι 
ἴαῖο (6 ΒαποίυδεΥ ἰῃὰ Ζίου." Μετ. Ῥογονῃθ, 
ιπογοΐυτο, ἀοο68 ποὺ σϑοοῦ6}}1]90 ἰ89 σοπίγεααϊοίΐου, 
θαι ΟὨἸΥ τπλ8}(68 ᾿ὕ ΙΟΓΘ Δρρδαγθηί. Ἡθηρβί θοτα 
μο]ἀ5 τ δὺ 16 ΟἸ γου ΟἿ 9 Ὁ ΤΘΓΤΟΙΥ͂ Βα γ5 [αι Ὠανὶὰ 
ἦπ8 ταϊο ἃ {86 βουνὶοα οὗ ῥγαΐβο, δηὰ ἤθη ρὶνο5 
Βροοϊ 68 Δ Κο οἱ ἔγοπι δ Υ α᾽ Β ἰἰτη 6, Ὀυΐ ἔγοιῃ 
.5 ονη. 866 [ηἰτοά, ἴο 5. οτὶ.---ὐ Ε΄ Μ,]1. 

γεν. 44. σοᾶν. Τῇ οοπίοχί βίον μαι ἰὲ 18 
ΘΙ ΠΟΥ δηροἶῖθ, ΠΟΡ ΤΌΪΟΓΒ, θὰ {Π6 ροάβ οὗἩ 189 
Βοδίμβοη ὯΟ 8Γ0 ηϑϑηΐ. ΟΥ̓ {8680 ἴ86γ0 ἷβ ὑγθ- 
ἀϊεδιοὰ ἢοΐ ΟὨΪΥ ἱπιροίθθοθ Ὀυΐϊ ποπ-όχίδίσηοε, 
ποῖ χη 688 ([ωμογν. χὶχ. 4 : χχνὶ. 1: [88. χ]ὶ. 44), 
ὉΥ δὴ ὀσργϑββίοη ψδϊοῖ, ἰὰ δοδογάδηοθ τυ ὶ ἢ ἰδ 6 
ΡΙΑΥ οὐ {86 γογὰδβ, ΠΔΥ ὍΘ Ταπαογοὰ : ἰὰοἶδ, Ὀαϊ 
σΐοἢ 18 ΒΙΓΟΏΖΟΣΡ ἰδ: πὸ χοάδ, (θεῖ. χχχὶϊΐ, 
21), δπὰ: π86]988 σγθδίυγεβ. Το ϑορί. αἷνο 
δαιμόνια 85 ΘΧΪὈἰιης 86 πδίατο οὗὁὨ 6 ποδί ἢ 6 ἢ 
ξοάκ, δοοογάϊος ἰὁ0 186 ΟΡ ΠΙΟΏΒ Θυγτοπΐ ἴῃ ἐποὶς 
ἰἶπ|6. ΕἸβοσίοσθ (ΠΟΥ τοπᾶοῦ : ἐΐδωλα δηὰ 
μάταια, Ζοο)ι. χὶ. 17. ΤΉ 686 ἰτπαροδ οὗ ἀθ᾽ βοὴ 
οουὰ, ΕΥ̓͂ Αγ οὗ ρμεγδοπιὶβεαίίοπ, ὍΘ οἀάγοββοὰ 
δηα 604|1|04 ἀροῦ ἰο δοὶ (Ῥ8. χουϊΐ, 7). Βαὶ ἐδ ογ 
8δῖο ποὶ {πΠΘΥΘΌΥ Πιδάς ἰ0 Ρη88 ἔγοτι [6 ΒΡΉΘΓΘ οἵ 
ΤΛΥΚΒοϊοχίοδὶ Ἔχ βίθθοθ. ἔνϑη ἤθδύθῃ βη θυ, 
τοοιηίδίη δηά βοϑ, ἴοσοϑὶ δηὰ δβεϊά, αῦὸ οαδ]]Ἱοὰ 
ὍΡΟυ ἴἰο ᾿ἰδίοῃ ἰοὸ {86 δῃβουησομιθῃῖϊ, (0 ΒΏΔΙΘ ἐμ 

(86 7ογ, ἴο οἷδρ ἱμοῖῦ ιδηὰβ (Ρ8 χουν]. 8 ; [88. 
χ]ῖν. ἐδ, Ἰν. 12), δῃὰ ἐμαὶ ὑροῦ ἰδθ στγουπὰ οἵ 
1.0 οἷοϑθ ΘΏΔΙΟΔΥ Ὀοιννθθη παίυγο δηὰ ἰδίου. 
ΤῸ18. 18. ΘΒ ρθοίδ!ν ἐγοαυθπὶ ἴῃ ἴδ6 Ῥτορίιοί8, Ὀυΐ 
ΟΟσυΓΒ Οἵα 8180 ἴῃ 6 ῬΒ8]πι8, γοὶ ποῖ ἃ8 ἃ συ Γ- 
Γοπΐ ἤογπλαΐθ ΟἹ ΘΒ Δ] 886 ργαβο (Ἡ υρῖ6]4), 
Ὀυι 88 ἃ ᾿ἰγγῖθδ) δϑομοίῃρ οὗ ργόρ θεῖο σοποθρίϊ 908, 
δὰ {πογοίογθ 711 οὗἨ τϑϑεσι Ὀϊδηοοθ δηὰ αυοίΐδ- 
ἰἴοῃβ, γοῖ πίίμδου Ὀοΐηρ ἃ δρὶ Υ}11698 ἱπϊω 10η. 
Ενθη ΥΟΣ8, 7--9, ν ἰοῦ δΓῸ δὴ θοο οὗ δ. χχὶχ. 
12, ἢαγο δἰ χηϊδοδηὶ ροου δ Υϊ (168 οὗἨἉ(Ποῖτ ον. [ἢ 
γον, 2, ἱπβίθδαά οὗ: ἰπ ΒΟΥ δῦγὰν [Ε. Υ., θδϑυιῦ 
ΟΥ̓͂ ΒΟΙ1 6885], (0 ϑ6ρί. Ὧδ88 ὈΟΔ ἸΘΓΘ δηὰ ἴῃ 
1 Οδγοη. χυΐ. ἴῃ (ἢ 8 σουγίϑ οὗ {π6 βδαποίυδυΥ. Τ7Τ}}0 
ΒΑΘ ΟΙΌΘΙΥ τηομϊϊοποά ἰῃ στοῦ. ὁ ὁ. 18 ῬΧΟΌΘΌΙΥ 
1π6 ΘΑΤΓὮΥ οη6 (ΘΟ. ἴ8.ὄ 1χ)]. Το ΟΠΡΟπ ΟἿΟΣ 
δι8 Αἰ ΓΘ ΠΗ, δίγθησίι δηὰ ἰοΥ δὺὸ ἱπ Ηἱἰΐδ 
Ρίδοθο. Τμὶβ πὐΐρῆϊ τοτΘ παίυ γα ΣΟΐοΣ ἴἰο ἐδ 9 
ΒοΘΥΘΠΪΥ Ρἷδοθ, θαϊ ἱΐ 18 δυϊ ἀθηΠΥ͂ σοπποοίοὰ 
τ 108 18. Β΄ ϑί0Υ108) ἰγθδίτηοηΐ οὗὨ (δ Ῥόθα, πὶ ἢ 
ΜὨΐΪοΙ 6 δ88 υπίϊοὰ 8 ραββαρο ἰδίῃ ἤγοιῃ 9. 
ΟΥ̓ ΜΔΗΥ͂ ῥβδιίοσβ δὰ ἰοὸ τοὺ. 10 α ἐϊιὸ δαάὰϊ- 
(ἴ0 : α ἐΐσπο, ὉΡοΩ ΜΘ Ὦ δὰ ΘΌΙΠΟΥ ΒῸ ΘΑΤῚΥ 88 
δυβιΐϊῃ ΙΔγΥγ8 φτϑαὶ βίγοβα. [ὁπ συϑσγ. 18, ΑἸ ἘΧ- 
ΑΝΡΕΒ: “16 086 οἴ {Π|0ὸὺ ποτὰ μεορίε ἴῃ {Π6 δοιὰ- 
ὯΟΠ γογϑίου οὗ ὑμ6 ͵δϑὲ οἷδιιϑα, ΟὈΒουγοδ (ἢ 9 
Β6η86 ὈΥ͂ ΒοΘιΐρ ἰΟ ΔΡΡΌΪΥ ὑδ6 σὑϑῦβα ἰο [βγϑοὶ, 
ὙΒΘΓΘΔΒ ἵἰ 18 ΘΧΡΤΥΘΒΒΙΥ ΔΡΡΙΪοα ἱπ (Π6 οτἱ σίμα] ἰὸ 
{86 παῖ: 0}0}8 ζΘΏΘΓΑΙΥ Ενοη ἐδ6 ἐγ ον χαϊλι - 
πόδ οὗ ἀοὐ, νι σἷν ΘΟΙΏΣΒΟΠΙΥ͂ ἀοποίοβ Ηἰΐ8 γογᾶ- 
οἱἐγ ἰη ἐ]8}}Ἐἔοἔάὼς ΗΪἶ8 Ῥσοπιΐθο8 ἐο ἐμ 6 Θοβθῃ Ῥ60- 
Ῥὶθ, 85 Βοῦθ 8 ὙΊῸΘΡ Β6Ώ86, 88 ΟΡΡοΟΒΘα ἰο (δ) 
αἰ ΟΠ ΟΒΙΥ ΟΥ Ρδυι δ!" Υ οὗ υπηδη πὰ κο8. [ἢ 189 
ῬδνΔ116] ρδδβαρβὸ (1 ΟΒγοῦ. χυΐ. 83) (}0 δπιρμδίΐο 
Τοροιἰἰοἢ8 ἰῃ 186 ἢτϑι οδυδο δῃὰ {Π 6 τ ΒοΪθ οὗἉ (Ἐ9 
ἰαϑὲ οἴδυβθ, δῦ οι ιθά, Ῥοῦδρ8 Ὀδοαυβϑθ 80 
Βισι κίηρ Δηἀ ΒΟΠΟΥΟΙΒ ἃ οοποϊαδίου τνου]Ἱὰ ποὶ 
Βαῦο Ὀθθὴ δρργορσγίδίο, ἤθη δηοίμος Ρβδίτη νν88 
ἰο 9 δἀαερὰ.᾽"--ὐ, Ε. Μ.] 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1, ΕΥ̓́ΘΥΥῪ πεῖο πιαπιϊεδίαίίοη οὗἉἩ ἰδ ἰσαι ἢ οὗἩ Θοὰ 
ἴῃ ἰοϑ( τ ΟἿ οὗ Ηΐ8 ΡΟῦΟΥ δὴ ἸΔΟΓΟΥ, ἀθβοῦνοθ 
ἃ πέὶῖν 80. 5 ΒΥ (6 χογπιοῦ Ὀοϊὰ [06 ΦαΥ οΡ 
γοΥ ἰδί οἢ 8 ΘΟ ΤΙΠ6α, δὰ ῬΓΟρΡΓΘ85 ἰπ [Π6 }19- 
ἰΟΥῪ οὗ τοἀριηρίϊοι εβθοῖϊοα, ὈΥ (6 ἐαέίεν {110 
δοκη ον) οάριηθης ἰ8 Ὀοῖ οχργοϑδοὰ δηὰ τυδὰθ 
ἸΏΟΥΘ ὙΠ ΘΟΙΥ Κηονη. ΤῈ βοῆς ἰ8 ἰδ ΓΟ ΓΘ 
ῬΒΓΙΥ 8 γι δηἀ ΡΑΡΟΪΥ ἃ Βουποῃ, δπα ἰπ 6860 ἢ 
Τοϊδιΐϊου ἰβ δἰ δρί οὐ Ὀο(} ἴο οἱ ἶν (λ9 Ομυγοὶ δὰ 
ἰο ανγαίκοη [89 ποαί θη. 

2. Το ψουβδίρ οὗ Φομουδὴ 8 ἀθδβίϊηθα ἰο Ὀ6 
οσιοπἀοὰ οὐ ἰΠ6 ΨὮΟΪΘ θαγβ. 786 Τη98}8 ΟΓ- 
ἀαϊποα ἔον ἐμ [0] 8]}πιοοϊ οὗ {μἴ πᾶ, πγὸ Π6 ργο- 
οἰδιηδίΐοη οὗ {μ6 ἦογίιϊ οϑϑαρο οὗ ("6 1,ογὰ 8 
ΘΟΤΉΪ ΠΩ ΒΙΠΟΙ 8}} ἰσῖ θ68 δπὰ ἴἰο 8]}] ζϑηθγδί 008 
οὕ πιθη. 7)ιὸ σοι ἰο (δϊ8 15 Ὀαβοὰ ὕὑροὴ {80 
ΒΟΙΥ πιοὐοβίγ οἵ ΨΦεΒβονϑ, 848 1ῃ9 ΟὨΪΥ τ68] δηὰ 
ἰγὰθ αοὰ. 170 815 γίχιμί δογγοβροηαβ [86 ἀν οὗ 
ΤΟΥ ρρίηρς ἰπ Λοὶν αἰ γε, τὸ δον ἢ 88. ἢ[8 ΟΤΟΤΤἢ- 
ἰὴ πιδηϊοβϑίδι οι ἰπ {16 ῬυὈΙΪ6 ΒΟΥΥ 608 οὗἁ (ἢ9 
σιυγοῖ. Το [Ὁ] δ᾽ τη ϑηῦ οὗἨ {Π686 ΟὈ] σαι οη8 ἐδ 
Ὀουαυά τρ ψὶϊ ἰμ6 Ρτόργο88 οὗ αὐ Κίηρσάοπι οἢ 
οατί, δὰ οἡ δοσουηΐ οὗἩ (86 σοῃπάϊιϊοι οὗ (ἢ9 
νοτὶά, ὈΘΑΓΒ ἴῃ 0096 τοϊαιΐϊου ἴμ6 ἔοτιῃ οὗἨ ὁ 7μασ- 
πιεηΐ, διὰ ἰὴ δηοίπογ, ἐμαὶ οὗ ἃ σουγβο οὗ δόμοα- 
ἐϊοη οὔ ἰῃ9 παιΐοηβ. Τ|,9 ἀουθὶορηθηὶ οὗ {86 
ΤὨΘΟΟΓΔΟΥ δίδηβ (ΒΘΓΘΙΌΓΟ ἴῃ οἹοδοϑὶ σομηθοί οι 
αὶϊα (9 Βαϊνγαίίοι οὗ ἴ89 τον], δῃά {1.10 ἰδίου 
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οὗ ἐδο Οπυροῖ, Ὀπὶ ἀκροπὰβ ἐπγουξῆοαί οη ἰδ6 
τουο]αιίοη οὗ αοἀ᾽ 8 ρίοσυ, ψΒο Ὧ8Δ8 18 ΔΡρσο- 
Ῥεΐδαιθ ὑὑπιθ8 δηὰ κἰβίουγ 98] δβίδιθ8. 

ἨΟΜΙΠΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ἘΥΘΙΥ δάνδποθ ΨΒ1ΟᾺ ἴβ τά ἱπ ἐμ Κἰπράοτῃ 

οὗἩ θοὰ ἴθ α Ὀϊοββίης ἴο {π6 νοσϊά, [ὁ ᾿Βϑγείουθ 

Ῥδοοπιθ8 {86 Ομυγοῖ ἰο Τοὐοΐ6θ ΟΥ̓ΘΡ 1, 0 ῬΓΒΥ͂ 

ἴον ἰϊ, δὰ ἴο νοσὶκ ἴον ἴἰ.---αοὰ ἀοο8. ποὺ ΘΑΓΥ 

ἴω δἰοββίηρ, θαὺ τὰδη καρίνιηρ 18 οὔϊθη ὑπ ρ]οαϑδηΐ 

ἰο υ8, δὰ ιδ)6 βογνίοθ οὗ ἀοἂ 8 Ὀυγάθῃ.--Τ}θ 

δἰ δι δὶ πιο ΣΟΥ οὗ Θοα ΠΠΔῪ ὈῸ ῥτγαϊβοὰ νἱιἢ οἱ α ΟΥ̓ 

πὶιὴ πον Βοη 585, ργον  ἀθὰ ΟὨΪΥ {παι ἴ( Ὀ6 ἀοῃ9 ὈΥ͂ 

8 ποατγί σ ῃὶσ ἢ88 τϑοοϊνϑὰ ἃ ΠΟΥ ᾿πρΓ δῖοι οὗὅ 

(86 φἴοτυ οἵ Θοά.---Τ 9 σοῖς οὗὨ τι ϊ 88: ΟΏ8, Ἕυδθαι 
ἐβοιρὰ ρτγοκθουϊοὰ ὈΥ̓͂ ἱπαϊ ν᾽ ἀι18]5, 18 (10 ἄν οὗἉ 

86 ψΒοῖθ Οματγοῖ, δὰ ἐμ σαιδο οὗ μ6 ογὰ ΟΌΓΡ 

(οἀ.---Τ 86 ποαίμϑη τον] 8 ρτοδί, 1.8 ΘΟ ΘΓ Οἢ 

068 Β[ΟΥΙΥ ἴογιναράβ, (μ6 σγοσκ οὗ Ἰδθοσίῃ ἴοτ 

ἧι ἰ8 ἀϊδῆσαϊι, Ὀυϊ ἐμ 6 ν}}} οὗἩ αοἀὰ :ἰΒ ρ]αΐπ, (89 88- 

βἰβίβῃοο οὗ θΘοᾶ ρονονίαὶ, (86 Ὀϊοβϑίης οἵ αοἀ 

οδοσίδίη.---- Το οοίης οὗ ἰδο Ποτὰ: (1.) 88 189 

οὈ͵οοὶ οὗ ουγ ΒΟρΘ ; (2.) 88 πιδίίε οὐ ΟΡ ΡΓΘ80]"- 

ἷπρ: (8.) 88 δοῦσγοθ οὗ οὐχ ζ0Υ. 
ΞΤΑΒΕΚΕ: Τη6 ΠΟῪ Βοης ἀοιηδηἋβ 8 ΠΟῪ θδτὶ 

δηὰ α γοδὰυ ἰοηριθ. [ἴἰ [88 ἴον 1[8 σγουπά [89 

γ681 ϑηογτηθῃΐ οὗ (89 ρυγομαβοα Ὀ]θβϑίῃρβ οἵ σε - 

ἀοιαρέϊοι.--Ηο 80 Β88 Ὀθοοῃθ ἰγΓᾺ]Υ 8 βυ 76οὶ 

οὗ Οτίβι᾽ 8 Κἰηράοιι οὗὁἨ φτϑοθ, ὈΌσμθ ΙΓ ἀθδῖγο 

ἰο Ὀτίπα οἴμοτβ 8180 τυιὶὶυδίη 1, δῃὰ ρτοοϊδίπιθ ὉΥ͂ 

μοτὰ δηὰ Ἰἴἴ6 ἰδ ρίοτγ οὗ Θοἀ δἷβ Κίηρ, διὰ (δ 

Β᾽οΒβθάῃ688 οὗἉ δἰ8 [6] νυ- οἰ τἰΣθη8.---ἼῈ ἴσα κεπὰ 

οὗ 00 ἰ8 μοῦ προ 18. δχργοββαὰ Ὀθῖοσθ [ΠῚ 

Ιοχὰ. 

ἘΒΙΒΟΗ - ΗΘ σΠο806 υπάονίδκίπρ βδυοοοροὰ 
8ῃου)αὰ ραίνο οὔΥ αοα [86 αΊΟΥΥ.---ΤΗΟΣθΟΚ: 186 
Ῥγοοϊαπιδίίοι οὗ ὑπο υπαϊν ἀφ ἀοπιϊηΐοη οὗ (6 
Μμοτά, 18 8 βυ δ) εοί οὗ τολοϊοϊῃς ἴῃ τ ΒΙΟἢ οὐϑὰ 116- 
1688 πϑδίυσο πιυδὶ τϑοϑῖγθ ἃ ἰοηβὰθ 856 Ἀγδῖδθ 
Ηΐπι.- -ΤΑῦΒε ΤῸ ΠΘᾺἮΝ ΒΑ γα 0 ρσἶγοβ ἃ ΠΟῪ 
Βρδγί, δῃὰ ἃ 59. Ὠθδσχί σχὶνθβ ἃ Π6Ὺ ΒΟΩρ --- Ἦ δὶ 
Βυμδῆ βὶπ, 88 8 ἀδδίσγουὶηρ ῬΟΝΎΘΥ, ΒΒ 68. οὙθἢ 
ἰο 18 Τουπάαἰίοη, γασοῖνοδ, τ ΒΘ δα σπιοηὶ 18 Ἰοὰ 
τον ἰο υἱσίοτγυ, 18 ἱπηον 8 Ὁ]6 Βυρροτί ἔχου (89 
Β᾽ ῃ- οοπμ απο γίης δηὰ ἱμβογοίοσο ἀδνοτῖπρ σἰσοὺ- 
θοῦ 8η688 οὗ (89 Ἰογὰά, δῃὰ οοῃνογίοα βου 8 ργϑὶδο 
ἱβοποοίολῤνατα (6 ἀοἀ οὗ ΟΥάθ᾽ὶ Δῃὰ οὗὨ ρμϑδοθ. 

Γ[Μάττη. ΗἜΈΝκΥ: [πὰ αοὐ ἴμογο 18 Ἄνουυ τίς 
{μὲ 18 αὐνίυ, δηὰ γοῖ δυο υηρ ἐπὶ 18 το 8016. 
17 νὸ αἰϊοηὰ Ηἰπ ἰὼ Ηἰΐδ βδῃ οι γγ6 8114}} Ὀθ6- 
Ιο]ὰ Ηἰβ θοδυίν, ἴοΥ αοα 5 ἴον ; δπὰ οχρουΐθθοθ 
Ηἰη" δἰγοηρί, ἴοσ Ηθ ἷβ ουν Βοοῖς. 

ΒΟΟΤΤ: [7 τὟὸο ΒΥΘ ΤΟΘΑῪ [ὉΣ {80 δοτοὶπρ οὗἉ (ἢ 
Κοτὰ, Ἰοὺ υ8 ὉΪ688 ΗΪδβ πᾶπιθ, Ὁ6Ὲ, ὉΡ ΘΒΘΟΡΌΪΙΥ 
ὉθάοΣ οὖν αἰ ου}1198, ΘΠΘΑΥΟΥ ἰο Ρῥγοπιοία 110 
Ῥθ8660 δῃηά οπϊδυζοιηθαὶ οὗ Ηΐδ κίηράοιι,, δῃὰ ἴῃ 
ΟἿΣ ΡΓΟΡΟΡ ρῖδοθ δῃά ἀοίῃβ ΟὟΥ ῬΓΟΡΟΣ ΠΌΣΙ,, οἱ 
18 Ὀ0 88 {1007 βουυδηΐβ 80 8.6 ΠΒΌΪ .4}}ν οχ- 
Ροοιΐης δὰ ἀοδίτίηρ ἰμ6 οοτΐπρ οὗ (μοὶν Τοτὰ. 

ΒΑΒΝΕΒ: ΒαΙΟΥΟΣ Δ Κ68 (6 ὙΟΣΙὰ δἰΐγδο- 
ἀἶνο; ψΒαῖθτορ Ὀθηυ(ῆθ8Β δηἀ Δύοσγῃϑ οχοδίϊοη, 
45 ἰΐϊβ δοῦτοθ ἰῃ αοά; ἰξΐ ρῥγοοθϑᾶβ ἕγοι, Ηϊΐῃ,. 
ὙΒδίθυον ἰμογο 18 ΟὗὨ ῬΡΟΥΟΘΣ ἴο Ταΐοτπι {80 σπου]ὰ 
δῃα οσοηγοτί βίη ΓΒ; ἩΠΔΙΘΥΘΥ ΠΟΥ ἰδ (0 ἰυτῃ 
τιθῃ ἔσο ὑμοὶν υἱοϊουβ δηἀ δ᾽δηἀομοα σοῦγδο οἵ 
38; ΝΒδίοΥοσ (6.6 8 ἰ0 τᾶἶκο (86 ψ οτ]ὰ ὈοίίοΣ 
δὰ Βδρρίογ, ργοδθϑὰβ ἔγοτῃ 16 “Ἅ Βδῃοί δ ""-- 
(89 ΟΒαγχοι οὗ αοἀ.--ὦ. Ε. Μ.] 

ῬΒΑΙΜ ΧΟΥῚΙ]. 

1 ΤθῈΟῈΡ ΤΕ ΣΠΘΗΣῚ οἱ {Π6 Θαγί το)οΐοθ ; 

Τοῦ τ})6 ποι] 6 οὗ 8168 Ὀ6 »]δα ἐξογθοί. 

9. ΟἸουάβ πὰ ἀδυκηθβθ αγὸ γτουῃμα δθουΐ Ὠΐτη : 

Εἰρμἰθουβηθθθ δηὰ ἡπαρτηθηῦ αγὸ [86 μεθίδίάοῃ οὗ 818 ὑΏΤΟΏΘ, 

8.Α το ροϑίῃ Ὀοίΐοσθ δϊτ, 
Απά θυγποία ὑρ μὲβ Θμομιῖοβ τουπα δρουΐ. 

4 Ηΐβ Πρ ἰπίπρβ θη] ρ ἰεποα {86 που]: 
ΤῊ δασίἢ βαὺν δῃά ἰγθια ]6α, 

δ ΤῺ6 8118 πιδ θὰ 1Κ νὰχ δὖ [8:6 Ῥρυθβθῆοθ οὗ ἴπ6 ΟΒΡ, 

Αἱ ἔπ ργεβθῆοθ οὗ [π6 ΟΒῸ οὗἉ [86 ψ8016 θδυίμ. 

6 ΤῊΘ Βοδύθηβ ἀθοϊδγθ ἢ18 ΤΙ ἢ ὑΘΟ ΒΏΘΕΒ, 

Αμπά 4]] {μλ6 ΡΘ0Ρ]6 866 [18 ροχγ. 

7 Οοπουπαοά Ὁ6 4]}1 (Π6Υ [μ8ὲ βοῦνθ ρτϑυθῃ ἱπηΆρ68, 

ΤῊΔϊ Ὀοαβὶ ἱΒοιμβαῖνοθ οὐ 160]8 : 

ὙΝ οὐβηὶρ μΐπι, 411 γ6 βοάβ. 
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8 Ζίοη Βροαγα, δηα νγ88 ρ]δά; 
Αμα {86 ἀδιρῃῦοιβ οἵ Φυάδῇ τοϊοϊορα 
Βοοδιι86 οὗἨ {ΠΥ Ἰυάρταρηίβ, Ο [.0ῈΡ. 

9 Βὸγ βου, ωΟΕΡ, αγέ Ὠἱρῇ δῦονθ 4]] [Π|6 ϑαυί : 
Του ατὶ οχα] θὰ [ΔΓ δον 81] ροάβϑ. 

10 Υο μδὲ Ἰονα ἰδ6 ΘΒ, μαίο ον] : 
Ηὸ ρῥγοϑοσνϑί {86 8ο0}]8 οὗἨ [8 βαϊηίθ ; 
Η6 ἀο]γοσγοῖῃ ἔμοιι ουὔὐἱ οὗ {86 Πάπα οὗὨ ἰδ6 πιοκοά, 

11 Τὐρῆῦ 18 βού [0Γ ἴΠ6 σὶρ ιύθουβ, 
Αμὰ ρ]δάηρβϑβ ἴοσ (86 ὑρηρῦ ἴῃ Βοασί. 

12 Βο]οῖοα 1ὰ τΠ6 ΏΟΒΡ, γα τἱρῃίθουβ ; 
Αμά ρῖνο ὑμϑη κ δὖ [Π6 σι θιλγϑηοθ οὗὨ 15 ΠΟΙ 1698. 

ἘΧΈΕΈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ὈΙΨΙΒΙΟΝ.--Τ 9 ἀρροατίης οὗἁ 
ει ονα ἢ 848 (Π 6 ΠΟΔΥΘΟΪΥ ἀσθ 15 δΔηηουποθσά, ἴο- 
ἔϑῖμον τὴ ΗἸ8. δοιιῖηρ ΤΌτι ἢ 88 {6 Είημρ οὗ 
ΕἸΟΥΥ ἴῸΓ 10:6 δα] γαϊου δηὰ ἸΟΥ͂ οὗ ΠΙΔΠΥ͂ ἁροῃ 
ἜΑΡΙ (τοτβ. 1--3), Ηἰβ8 δυγα] πιϑ᾽οϑίγ, ἴῃ 18 βὶς- 
πἰἤσδηοο 88 τοϊαίθα ἰὸ {06 υπίγογβαὶ τονὶ, 88 
γεγραϊοὰ 1{86]7 (4-6) ἰο {80 ΤΟΥ οἵὗὨ [8γ86] δηὰ (δ9 
δβίιδπι6 οὗὨ ἰά οἱ -τγουθίρροτ (1--9), νυ ]σἢ τοϑυ]ὺ 15 
ἴ0 ΒΕΓΥΘ 8Δ8 ἃ ὙΑΤΗΪΏΩ 88 Ὑ6]Ϊ 88 ἃ σοηδοϊδίΐοη ἰ0 
(8οὸ τἱχδίοουβ (10-12). Τμὸ 80 οὗ (π9 ρῥγθίθ- 
τῖϊθ ἰὰ ἴμ6 βοσοπὰ δηὰ ἐπϊγτὰ βιγορὰ 68 τηυϑὲ ποὶ Ὀ6 
ἀἰδτεχασάθα. [ῬΒΒΟΥΝΕΒ: “ΤῺΘ 086 οὗ (9 ρΡϑϑβί 
ἰδη868 ἷἱπ ΥΟ 78. 4-8 βηὰ ρδγίϊ συ αν {πὸ υἱνῖὰ 
Ἰδυστιαρα οὗἨ γδ}. 8 δτὸ τηοϑὲ πδίατα ΠΥ Θχρ]αἰπθᾶ 
88 οσοβϑί οη θα ὈΥ͂ Βοπι6 ἰδίοτ 684} οὐθηΐ, βοῖη 6 ργοδὶ 
ὨΔΕΪΟΏ4] ἀ6] ἰσϑτϑσο ΟΥ ὑσἱα πη ρ ἢ οὗὨ τϑοθηὶ οοσυΥ- 
Τοηςο, Βυσἢ, [ὉΓ ᾿ἰπβίδῃοθ, 88 [ἢ 6 ΟΥ̓ΟΡΓΒΤΟῪ ΟΥ̓́ Βδᾶ- 
Ὀγίου δηα (9 γοϑίογδίου οὗ ἢ ΤΏ ΘΟΟΥΔΟΥ."᾿-ῳ. Ε. 
Μ.1 Νοῖ τὸ νο ἴο ΟΥ̓ΘΥ]ΟῸΚ (ἢ 9 οἰγουϊηβίαῃσο ἰδὲ 
88 ἴῃ Ῥ5.], {π6 ἀοϑοῦιριίοι 186 Ὀοττονγοα ἔγοιι (19 
ΤΒΘΟΡΏΔΗΥ οἢ ϑ΄᾽η8). Οἡ βοσοιυῃί οὗ (6 σα γδο- 
ἰὸς οὔ ἴ 0 Ιβλῖπι, 8Βο ἔγα {{] ἰπ σρθαῦ ἐσυϊβ δηὰ 
Β0 Ὀπίγαογβαὶ ἴῃ ἰΐ δρρ᾽!σαίίοη, 10 18 Θιλἐ π ΠΥ 
δυϊιεἀ ἰο γοργοϑοηὶ ἐψρίοαϊίψ, ποῦ 811 {6 πιδηΐ768- 
(αἰϊοη8 οὗ α6οἀ5 )υἀϊοϊα)] δηὰ ἀο᾽γουίης ρόνοῦ 
ξοποτ ΑΙ γ, 88 ἴθ ἐδυπά ον, [Ὁ Θσϑιαρὶο, ἰὰ ΡΒ. 
ΧΙ. ἀοο8, Ὀὰΐ {π086 νυ ΐοσι ἴῃ ὑ86 ἢ ἸΒΙΟΥΥ͂ οὗἉ (9 
ΤΠ ΘΟΟΓΛΟΥ͂ Ὀ6ΔΓ 8ὴ ἐροοἢ-πιαζίπο οματδοίοσ. Οα 
δοσοιηῖ οὗ (Π6 πυϊηογουβ Γοργοἀαοίϊοηβ οὗ Ρ85- 
Βα68 ἰῃ οἷον Ῥβδίπμβ, δῃὰ [8 δ ΠΥ τι 8η- 
πουπδοιηθηῖβ 'π ἰ 6 δοοοῃᾷ Ρανὶ οὗ δα δ, 6 8 ΓΘ 
"οὶ υδιὶ β6ὰ ἱπ δϑϑἰ ζοΐης 1 ἴο {89 {ἰπι6 οὗ θανίά, 
ἷῃ δοσογάδηοο πὶ [89 ΒΌΡΟΥΒΟΥΙΡΊΪΟΏ ἴῃ ἰδ 9 
βορῖ. : “ΒΥ δανὶ, θη ἷβ ἰδαπὰ νψἃ8 τοβϑδίογοα (ὁ 
Ῥεδί᾽ (7}6γοιηο, Ἡ ΙΑΡῪ δηα οἰ 6 ΓΒ, Ο]8 88). 786 
{ἶπι οὗ (Π6 Μασοδῦθοβ (7 δηθα, Ηἰ (σὶρ, ΟἸδιδυ- 
86) 8 ἰοο ἰδίθ. [ἐ σου] ]ὰ βοαγοοὶγ Βαγο Ὀ66π ο6- 
οϑϑίοποα ὈΥ͂ ΔΗΥ͂ ΥἱοίοτΥ οὗ {π6 Ιϑγαθ] 65 (Μαη- 
πᾳ ο). Βαΐ 5.6} 8 οὐθηΐ 88 (Π9 Γαδ ογϑίϊου οὗ 
ἰ86 Τ᾿ ΘΟΟΥΔΟΥ͂ δῆμον {86 [4}} οὗὁἨὨ ΒΑ ΥΪοα (Εν α]ὰ) 
8 τηοϑὶ σα γ δυρροδιθα. ΟἿΪΥ νγὸ τηυδὶ ποὶ 
τοῖον ἰξ δρϑοϊδ!ὶν ἰο (μ6 ἀοαϊοδαίίοι οὗ (μ9 βεσοπὰ 
Τορ]9 (Βοδϑπμ.), Ὀαὺ, 88 ἰὼ (89 Ψ 8 οΪ6 σΊουρ οὗὨ 
ἩΝοἢ (818 ῬΒΑ] τὰ ΓΟΥΤῚΒ 8 ΠΟΙ ΌΘΥ, Ὑ70 Γηι8ὲ ο] ἃ 
ἰο 18 οοπηθοιίοη τυ ἢ (ἢ 6 οἶτοαὶθ οὗὨ ΡΓΟΡὮΘΟΥ [0]- 
Ἰονίηρ ἰδ Εχὶϊο (0 6}.}, σὰ 8 Θοποθγηθὰ 68- 
ῬΘΟΙΑΙΪΥ τὶ τὰ (89 σοταΐπρ οὗ {μ6 χτοϑί δηὰ [θυ  ὉΪ9 
ἀδγ οὔ ἐμο Τοτὰ. Ἡαυρίοϊά τοραγάβ {π|8 ῬΒ8]πὶ 85 
αἰϊποιι ἰδίοτ 4] οοσαϑίοη, Ὀυΐϊ 88 Ὀδίης 8 ἔγθϑο, 
Ῥοοίῖο4] ποτ κίης υρ οἵ ουττϑηὶ ᾿πδρθ8 δηα ἔΌΤΙῚΒ 
οὗ οχρτοϑϑοίΐοῆ. Τΐϑ 18 ἐμ6 οχίγϑιιθ ὀρροβίϊθ οὗ 

[86 Μοκϑβϑίαπίς υἱὸν, τ ϊο υηδογθίδη ἀθ {9 
Ῥτοϑίοτ 68, Θπηρὶ ογεοά »γορλείἰσαϊἷψ, 88 ἀοϑουὶ δίῃ ς 
[9 Θπὰ οὗ {0 ψοτ]ὰ πὰ 115 ἥπδὶ ἑυάριποπὶ (186 
ΒΑΌἑ 8, δμα ΤῊΔΗΥ͂ ΟἸ 6 ΘΧροβί( 08). 

γέοτβ. 1ἢ. 6 8168 ἃτγὸ πιθηϊἰοπθὰ 4180 ἰὴ 
Ρβ. Ἰχχὶϊ. 10, 88 Ὀγϊηρίης ὑσϊθαϊο ἰο (μ9 Κίηρ οὗ 
θ6 Κίπράοπι οὗ αοά, θαϊ αἴϊον 188. χὶΐ. [Π6 7 8}- 
ῬΘδΓ ἔγθαῦ θη! Ἐ}} ἃ 88 γοργοϑοηιΐηρ ἐπ δουπῃίγὶ 685 
ουϊ5᾽ὁ οὗ {16 Ῥτγοπιῖϑοα [,δπὰ, δἰγοιολΐπς ου θα 
ἰο (89 αν οϑὲ ἀπ ποόνη ᾿ἰπ}8 οὗ (6 σνον]ὰ, 88 
αἶθο (6 ἱπῃδοϊ, δη 8 οὗὁἨὨ 0806 οουπίγία8. Ηθησθ 
ἰῃ6 ργϑαϊοσαίθ: {Π9 τϑην, 8 ποῖ βιιρογῆυοι. 
[Τ|ϊ8 σοπδίσχυοίί οι 18 ἈΠ ΘΟΘαΒασΥ. [ὦ ἰ8 ὈοίίοΣ 
ἴο ὑδκθ, 88 πιοβὶ ἀο, (Π6 δἀ͵θοιῖγθ 88 αὐ] νης 
186 ἤοὰη ἀΐγθοίὶγ. “76 ΤΙΔΩΥ͂ 8] δηὰβ ""΄---ἰ 9 
τα ἰαὰθ οὗ ἰμ0 ᾿ἰβδπὰ8,---]ὴ τον. 2 (89 Ε. 7. 

τοηάονίης οὗ ὔο: “Βα δἰΐοι,᾽ 185. δοσοιηρᾶ- 

πἰοθὰ ὈΥ̓͂ 86 τρλΥΡΙ Δ] δ] ου παν “" θβί Δ] 18}}- 
τιθηΐ." Ὦγτ. ΑἸοχϑηᾶον ῥτοΐογα ἰο σοϊδίη (ἢ 6 
ἴογτιοου. [1 τὸ κίνο ἴο (Ὧ9 Ἰαίίον 1άθα ἰΐ8 Ιηοσθ 
ἀεοβδηΐϊι9 οχργοϑδίοη: “Βυρροτγι,᾽᾽ νψὸ δηὰ ἐμαί 
οι) Ἰηθϑηΐῃρθ ΤΙΔΥ͂ ὃ6 ἀοϊθηἀοά ὉΥ ἀογί ναι οη 
διὰ υϑαρθ. Βυΐ ἐμ βοσοπά ρἶνοϑθ 8 οἴθδγοῦ 88 
γγ6}1 Δ8 Τη079 Υἱγἱ ἃ δηἀ μ᾽ ϑδϑίῃ βομ8Β6. ῬΘΥΓΟΤΏΘ, 
ΝοΥθ8, δῃὰ ΒΑΡΏ68Β ἔδυου ἱΐ, ἔο] ον ὑμ9 στοαὶ 
ΤΩ Δ.ΟΥΙ οὗ αἀδγδη οὐἰ6σ8. ὃγ. Δ0]} ἰγδῃβ)αῖ 5: 
ϑαίμε; οὶ 286 : Ῥιρίΐον; Ἠθησδίθη. : Μοάοη. 
Το Ἰαδϑί, οσρτοϑδίηρ 6 ἰάθα οὗ 84 στουπάνοτνὶς 
ΟΥ̓ ὈαΒΙΒ, ΒῈΕυυοΒ ἰοὸ Ὀγίης (06 γαγίουβ 818468 οὗ 
τηθαηΐηρ ἰπίο οἴ086} σοϊδίΐοπ, δὰ ῬγοῦθαὈ]Υ Ὀοϑί 
ΘΟΧΡΤΘΒΒ6Β (ἢ6 ἀορπίηρ οὗ ἰ᾿ 6 ογὶ ρ΄ ἢη8]--ἰ. Ε, Μ.] 

ψογβ. 78. Τὸ ἰἸολίπε δνΘ ὮΘΥΘ αΑἾ80 ἴῃ δο- 
οογάδποθ Μἱζὰ ὑμὸ ϑορί. Ὀθθ ΘΥΓΟΠΘΟΙ ΒΥ Χο- 
ξατάρα 88 σησεῖδι ΤἸι 16 ἀουδίζυὶ] τ ΒΘ ΠΟΣ νον. 7 
6. οὐρῶῦ ἰο Ὀθ ΔΚ ἢ 88 8 τπρογϑίνο (βερίυαρ., 
5γγ., Ηδηρβί., Ηρ[6]4), ΟΥ 88 ἃ ργωίθγῖίθ (θεὶ., 
ΗἰιΣἰ4).---ἰὰ νοῦ 11 (86 6 8} Ὁ ἴθ. ποὺ τνἱονγθὰ ἃ 85 
δεεα, ἴῃ ΔἸ]υδβίοη ἰ0 ἃ ΓΘ- Ομ Υζθ 66 ἔγοσῃη ἀδγκ- 
Ὧ088 (τηοδὺ οὗἉ {86 δποϊθη 8), Ὀυΐ 88 Ὀοΐπςς δοαίίεγεα 
ἼΡΟΠ (86 ὙΔΥ οὗὅὨ ᾿ἰἴῖ6 τ μοῦ ἰ8 ἰσχοάάοη ΟΥ̓ (116 
τὶ σιίθουβθ. “ϊρμὺ [8 βαϊα ἰο ὈΘθ βδουνῇ ψ ἤθη {116 
τἰϑίπηρ βυὴ αἰ δ .568 Ηἷ5 ΣαΥ8 Ρ]ΘΌ( ΓΙΥ ἴῃ 411 ἀϊ- 
τϑοί!ο}8᾽ (7ομθιηα). [ςΑἸοχάπαοῦ Ὁπ1168 1}}0 
ἴάθα οὗ ργοαμοίζυεπεδα ἴο ἰ18.--͵α. Ε, Μ.]Ὶ Το 
δησίοηῦ ἰγΑΠΒ]αἴοτυΒ δυο ΡῬΓΟΌΔΟΌΪ σοηϊουηιοὰ 
»Ὴ νὰ ΠῚ; ἰοὸ σῖβο (8. οχὶϊὶ. 4, δοηρ. σου. 
ΧὶΪὶ. 9), ἀη1688 (ΠΕΥ̓ τοϑὰ {89 Ἰδίίθν, νυ] ΐοι 18. ἰη- 
ἀδεὰ ζουπά πῃ δοιμθ οοὐΐοθ8. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ,. 

1. ἀοα Ὑ]} ποὶ οαἷν Βαγτθ ἰΐ ργοδοιμϑὰ ἐπί Ηο ἴο 



δ10 ΤῊΕ ΕΟΠΒΤΗ͂ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙΓ ΜΒ, 

(86 Κίηρ δηὰ Ζυᾶρο οὗ (6 νον ἃ, δ 4180 τὴ ῖκ68 
ταϑῖ οί Δ}}γ ΒΘ ηΒ1 Ὁ]6 οὗ {{|8 ἴσυαϊῃ ὈΥ ιἰϑἰογὶοα] 
Ῥτοοῖβ οὗ Ηϊ8 πιδλθβίΥ. Ὑ:6860 8.6 (0 0Π0 6485 8 
Βουγοο οὗ ἀοἰῖσαι, δπὰ ἰο Δηοῖ ΠΟΥ 8 δοῦτος οὗἉ ἴοτ- 
τοῦ, δοοοτάϊης ἴο ἰδ οἷν δἰιϊιαὰθ νίτ γοχαγὰ (0 
(πἷ8 γογοϊδίϊου οὗἩ [αὺ αἀοὰ γγο ἰ8 ἐπβη 16}} οχ- 
αἰίοὰ δθονο 4]}}] (80 ψουῦϊὰ πὰ 118 γαΐῃ ροάβ. Τίι 
γἰβίοη οἵ Ηἰπι 18 ἱπάϑοα ηοὐ γουσμβαΐδα (0 ΙΠ0Τ- 
(419, Ὀαὶ ΗΒ ρτθϑθῃοθ πιὰ θ6 ἰγδοθᾶ, Η15 δοιαϊης 
ναισμοα ἴον, δηά, δὶ (ἢ 8816 ἰΐπιο, Η18 οϑϑοηῖ! δὶ 

οἰαγδοῖος αἰβοούοσαθϊθο. ΕῸΡ ἐπ ἢἤτθ ὙΔΙΟῺ 
Ὀϊαζοβ ἕοτί ἃ ἔγοπχ 86 οἱουάγ ἀδυϊηοθ8 ἩΔΊΟἢ 
60Πη668}5 Ηΐπι, δὰ γοὺ τ Κο68 ΗΠ ΐἶπὶ πον 88 [86 
ΑἸπιΐ σι Υ Κίης οὐ Ἠδθαγνθη, οοηδιυηιθβ ποῦ 1Ὑ86 
τἰχιίοουθ Ὀαΐ [9 πηνὶ σζῃίθουβ, δὰ ταληἑοβίβ 
(16 ἰπ4}}}01]0 τὶρδίοουβηοβ οὗὐἨ {8 ΒυργΓΘπι8 
δυάρο οὗ (τὸ ψοῖο τουτὶ, τὸ ἢγ8 οβίδ Ὁ] 8 θὰ 
Ηΐδβ (τοῦθ ἀροὰ 7.91166 δηὰ Υἱοῦ δη 688. 

2. Το δηπουησοιρθηῦ (Πα ὑπ 6 ΕἴΘΡΠ 4] ἢ 88 γ6- 
γοαϊοά Ηἰ 56] ἰο 16 νον] δπὰ ἱπ (6 ΟΠ τοἢ, 
ταυϑὶ Ὀ6 ὈΛϑρα ὕροῦ (680 ἔδοίβ, τουδὶ ὀχρουπὰ 
ἐδ 6130 δῃὰ ΔΡΡΙΥ ἰμ6π), ἢ 8 Ἰνογὰ, ὰγη {ἢ 6 πὶ 
ἐπ οοτϑι σγ δηὰ ργϑοι Δ} (ὁ δοσοιπί. ΕῸΣ (ἢ 8 
τἰχιθουβϑηθ88 οὗ ἀοά, ψῖσ, ἀοβοθιΐῃρς ἔγομι 
Βοαύϑῃ, 186 Δῃπουποοὰ δηὰᾶ οροσζαίοϑ οἢ ϑαγῖδ, θῖὰ- 
Ὁνδοοὶ (6 ὑῖ 016 ποΥ]ὰ, Βοραγαῖθθ 089 ψῆο 
Ἰονο Ηἰπι ἔγοτῃ ἐμ6 σι ὶοκοα, δὰ σονναγὰβ ΘΥΘΓῪ 
δὴ δοοονΐης (0 δὶ8 ὙΟΣΚΒ. 

ἩΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΊΊΟΑΙ, 

ΤῈ τογοϊδιΐοη οὗ Οοα᾽ 5 ΚΙΟΥΥ ἱπ ἰδ νοτὰ οὗὨ 
(γαϊῃ, ἴῃ ἴΠ6 τοΐρηῃ οὗ τἱμιοοῦδη688, δηὰ ἴῃ ἐμ6 
νοτνκίηρβ οἵ ζγασθ.---Τ δὺ τ ἷ6 }} ἰο {89 τὶ πίθου 
8 οοτηογίϊης δὰ [80 Βοῦγοθ οὗ ΒΟΙΪΥ 10ΟΥ, 8 ἰο 
{19 πὶοϊκοὰ ἀτοααῦυϊ, ἀὰ ὑμ6 οὈ͵ οὐ οὗ πσοδδίης 
ἴϑαν ; ἰΒβογοῖογθ ὑπο ννουϊὰ ᾿ἰϊκὸ Ὀθδὶ ποὶ 0 ΒΘΔΓ 
ΟΥ 806 ΔηγιΒίης οὗ ἰ(.- ΒΟ ΥΘ ΠΙΔΥ Ὀ6 ἀΔΥΙΚΉ 658 
ἷῃ δοδύθῃ δηὰ ὑροη ἰῃ0 δαγίμ, Ὀπί ἃ ᾿ἰρὶ ἰ8 
ποτοῦ νδηϊὶης ἰο (16 γἱρμίθουϑ, δπὰ δ πόνον ὃθ6- 
6οηγ68 οομπνογίοα πο ἃ ἀσνουγίηρ ὅγο ἔον {6 π|, 
85 ἰΐ ἀοοδ8 ἴον (ἢ 8 υηχοα}]}γ.---Τ]6 Πο  ΘΓῸΡ δηὰ 
Τυάμο οΥ̓͂ ΑἸ (Ὠ9 ποτὶ ἃ ἴ8 ἀοβοεηαΐϊης ἔγοταω 
Ὠθάγθη : Ἰοὺ 411 {80 τἱἰρηίθουβ δίηρ Ηἰ5 ὑταΐβο. 

ΠΤΆΚΚΕ: Ομτίθι 5 Κἰηράοπ, 8. οὴθ οὗ ογ; 
δ]οΒ8θοά Βοαγίὶ τῖοὶι 888 118 ρογίζοι {ΠΠ 66 |--Τὴ9 

Ὀεχσὶπηΐηρ οὗ 8 β᾽ Πῃ 6 Γ᾿Β δοῃυθσδίοῃ 18 ἴθασίαϊ, πη- 
ἀογ τ} ἸΘΥΓΟΥΒ οὗ [86 αν, Ὀπὲ (Π 6 ῬΤΟΙΤΟ85 δηὰ 
{Πη6 ὁπὰ δγὸ 7ογἕαϊ, πᾶν μ 9 σοπδβοϊδιϊοπβ οὗὨ ἰδ6 
Ἰῖχῃι οὗ τῃ6 ΤΏ ΘΓΟΥ οὗ ἴ᾿ 6 ροπροὶ.---Ηο ψηο ψ]]} 
μοὶ ἢδγΎο (88 8.18 οα 10 οὗ [51 1ἢ, τηυϑὲ ματα ἴῃ 6 
σοῃάαοιμηδίϊΐοι οὗ ἀπο] 6. -- Ι͂οτο ἰο Θοὰὲ ἰ8 (9 
ἰγὰθ βουγοθ οἵ οὐδάϊοποθ ἰο ἰδ οομητηδηάϑ.--- 
Ττυο ἴον ἰο αἀοά 8 νοῦ υπἰϊοὰ τῖῖἢ Βαϊγοά οὗ 
811 οΥ]]. ---Βο] ίονοτθ ἤἴᾶνο ΒΟΓΟ, ἰὲ 8 ἴτυδ, ΟὨΪΥ 
{πεῖν βοϑα-(ἦπηθ, Ὀὰΐ [ΠΥ ανο οὔΐθη δἷδοὸ {86 ζδὶν 
Ἀτβι-γὰ 8 οὗὁἨ [86 Βαγνοθί.---Ἴ 6. ογζα! ηθ85 οὗἉ 
[αἰνὰ ἀπᾶον δυδεγίηρ 18 μοί ὑπ 6 ρυί νυ] 9 οἱ ΘΥΟΥῪ 
086, γοῖ μὸ γἱῃίοουβ δῃσουγαβθ 0η6 δῃοί δ Ὁ 
(λογοῖο δβδβἰ ἀπουϑὶν (2 Οον. τἱ. 16). 

ΕΒΙΒΟΗ: [{ του ψου]άβϑὲ ὃΘ ἃ οἰ(ἴσθη οὗἉ 6οἀ 8 
κηράοπι δπαὰ Ηἰἱδθ ἱτιιθ βυδ)οοί, (που τη δὲ 8150 
ἷονο Ηϊα, δῃὰ ἔγοιμῃ ἴονθ ἴοὸ Ηΐπι, Βαῖθ τυὶδὶ 15 
ΟΥΪΪ ; 81} τ ῖ}} {ἰδ δοκηον]οάχο (δαὶ τοὺ ἀοβί 
δοϊοηρς ἰο (ἢ γ 768υ8.---ΕΙΕΟΕΕ: [πὶ ἴπ6 πογὰ οἵ 
(86 Κἰράοιι 1165 411- Δ ἀἰπς ἸΟΥ͂, δηὰ γ ἰΐ τὸ 
ἰφᾶστῃ ἰὸ ῥταΐδβὸ αοἂἷΐβ Βο]ΐποβϑβ, ἴῃ δοσογάϑδῃοθ 
αν τ ΐἷσὰ Ηδ Ἔχίθηβ ἐμ 6 οδαβθ οὗ ἰμδὲ Κίηρ- 
ἄοαι ἴαν Ὀεγοηπὰ (116 6χ) οοίδι 005 οΥ̓͂ 8}1] πιθῃ.--- 
ΟΥΕΝΥΒΕΒ: ,Ὧ,[8δο συ]θ8 (ῃ9 που]ὰ ΤΌΘ ποδί θα 
ΒΆΥ: (μοῖρ 4018; (6 τίοκοα: ἐμ ἀν]; υἡ- 
Ὀο ον ΓΒ: βοοσϊἀοηΐ, ὈΠΠα οἴ δησθ, ΟΓ ἸΤΟῺ ἀδ68- 
(ἰγ. ΤΟΥ 41} Ιοοκ ἰηΐο ἴ86 ἀδυκποββ.---ΗΟ 
ΠΙΔΏΥ ἴΆΠΟΥ (δαὶ (ΠΟΥ͂ ΣΘΑΙ ον αοὰ ἔγοιῃι ἰδ 6 
Βοδγί, δπὰ γϑί ὑΠῸῪ σαπηοί Ὀτίηρ ἐδμοσαβοῖγοβ (0 
ἃ ἰτυο, ἀροϊἀοὰ δεαϊγοὰ οὐὨ ονἹ]].---ὈΙΕΌΒΙΟΗ: 
θη ἀοἀ Ὀτοδκα βυά θην ἴῃ ὉρΡΟὰ τθη πῃ 
Ηΐδβ λυάκηιοηίδ, ὑπο δύῃ 100]8 τηυδὲ 866 νι ῃδὶ 
(Β6Υ ψοι]ά πού Ὀο]ῖογτο, (δὲ {6 αοἀ οὗ μ6 ΡοοΓ 
δπα ἀϊδίγοβθοὰ ἴθ οίθτῆδὶ ΕἸ μδουβη 88 δηὰ 
Ἰἰνίης Οτμπὶ ροίθῃοο ἐἰβε],.-- -ΤΑΥΒΒ : Το γἱχι- 
600}8 ρονογῃηθηί οὗ ἐν Ιογὰ : ἃ ἰογσοσ ἰο Πὶ8 
Θηθα 68, ἃ ΟΥ̓ ἴο Ζίοη.--- Δ τηθαβῦτο οὗ Ἰουο ἴὸ 
{μ6 ["μοἱ ἃ ἀεοἰονιΐη 68 (89 ΠηοαΒΌΓο οὗὨ {86 70γ {δαὶ 
ἷ8 610 ἴῃ Ηΐτω, ἀπά Ὀοι αἰἰοδὺ ἐμοὶ σοηυϊ θη θὴ8 
δὰ ΡυΣΠῪ ἰπ δηά ὉΥ͂ δ Βορδχυδίϊοῃ ἔσγοτῃ 81π. 

[Μαᾶττ. Ηξκναυ: ἩΠδίθΥοΣ ἰθ τηϑίον οὗ ον Γο- 
ῥοϊοίηρς οὐρὰ ἴἰο Ὀ6 τπιϑίον οὗ οὐῦγ ὑπαηκδρίνίηρ, 
δηα ΘΒρθοΐβ! ν (Π6 ΒοΙ'πο68 οὗ αοὰ.---Τ 6. ἸΟῪ οἵ 
{π6 δαϊπί8 βου! οοηᾶττα ἐποῖν ΔΗΓΡΑΙΕΥ͂ ἰο βίῃ, 
δηα Ὀἱνίπο σοιίοτί8 βΒῃου]ὰ ραΐ πεῖν πηουΐμδ οαὲ 
οὗ ἰδδβίθ ἰο βθῃϑ.8) ρ]θδϑαγοβ.-- ὦ. Ε. Μ.} 

ῬΘΑΙΜ ΧΟΥΠΙ. 

«Α Ῥεαΐπι. 

Ο εἷησ υπἴο ἴΠ6 ἸΘῈΡ ἃ Π6Ὺ βοηρ; 
ἘῸΣ ἢ ἤδι}} ἄοπο τλυν]]οῦβ ΓΒ]ΠΡΒ : 
ΗΙ5 τἰρῃῦ μαηά, δηά ἢΐ8 ΠΟΙΥ͂ ἀγιῖ, ἤϑί} ροίζϑῃ Ἀἷπὶ (86 ὙἹΟΙΟΥΥ͂. 

2 Τῇο 00} δδίῃ πδᾶάθ ποίη Πὶβ Βα] σϑίίοῃ : 
Η!5 τἱριὐδουβηθθα ἤδίῃ ἮΘ ΟΡΘΗΪΥ βμονθα ἴῃ (86 βσεὺ οΥ̓Ἠ [86 Ὠοαίῃοη. 

8 Η6 δι} γϑηλθια δ γα [15 ΠΙΘΓΟΥ͂ δηα 8 γα ἢ ἰστναγα {Π6 ἤουβα οΥὗὨ [ϑχϑοὶ : 
ΑΙ] τἈ86 6ηα8 οἵ [6 φαγί ἤδνο βοὴ ἐδ βα] γαίΐοῃ οὗ ουῦν αοά. 

4 Λαϊκο ἃ )ΟΥὙ 1 ποῖβο ὑπίο {86 1,0 ΒΕ. 411 {μ6 Θατίὶ ἃ 
ΜΆΚε ἃ ἰουὰ ποῖβθ, δῃὰ σϑ)οῖοθ, επᾷ ϑἴηγρ ρῥγαΐβθ. 



ῬΗΑΙΜ ΧΟΥΊΤΙ!. δ11 

δ δίηρ υπίο {π6 1050 τι (86 ΒᾶτΡ ; 
ὙΠ 1ὉἈ66 ΠδΓΡ, δα {π6 γοῖϊςθ οὗ 8 ρββδϑίῃηι. 

6 ὙΊΒ ὑγυταροὶϑ δηα {μ6 βουπά οὗ οογποί 
Μαῖθ ἃ Ἰογία! ποῖβο ρϑίογο {μ6 [οΒῦ, 6 Κίηρ, 

1 1ωῖ ἰδ9 καθὰ σοδῦ, δῃηὰ {9 {]η688 ἐμογουῦ; 
ΤῊο ψου]ὰ, δῃὰ {86 γ ἐμαὶ ἀντ 6}} ὑβογοίῃ. 

8 [μὲ 16 ἔοοάϑ οἷδρ ἐλοῖν Πβη68 : 
1μεὐ [πΠ6 1118 θ6 ογ ιν! ἰοροῖμοῦ 

9 Βοΐοτο {π6 [0 ΒὉ ; [ὉΓ Ὠ6 οοπιοίμ ἴο }υᾶρα ἐπ Θϑτί : 
Ιλ τσ ὐδουβηθ88 818}} πὸ Ἰυάρο (Π6 Μου]ά, 
Αμά [89 Ρβϑορὶϑθ σι δαυ γ. 

ἘΧΈῈΟΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῺ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΝΤΘ ΑΝῸ ΟὈΧΡΟΒΙΤΙΟΚ.---ΤῊΐϊΒ Ῥβαΐμι 8 
υτηἰβδοά ΠΟΣΟΥ͂ τὶ (86 Βυρογβογί ρίϊοη : μεΐΖ- 
ὍΟΥ, δὰ 8 δϑουί θὰ ὉΥ (86 ϑορί. δηὰ ϑ'υτῖδο 
ΥΕΥΘΙ0η8 (0 αν. [ΙΔ ἀργθοδ τηοϑί οἱοβοῖγ Ὑιἢ 
Ῥε, χουν]. Υοὶ {Π6 16 15 ποῦ δὮ οπιΐγθ ΔΌΒΟΏΘΘ οὗὮ 
ῬΟΘΌΪΔΓ ΘΧΡΥΓΟ58: ΟΉ8, ἰο Ἡ ἢ, ΘΒΡ ΘΟ Δ}}Υ, γοσ8.] 
ὁ δυὰ 8 θο]οηΩ. Τὰθ πουάοτῦύαϊ ἀ6648 οὗ αοἀἂ ἰῃ 
θ6 84} οὗἩ Η 5 Ῥϑορῖο, ἱπ 6 βὶ συὺ οὗ 8}} ἐμ 6 παι: 088, 
ἴον [80 αἰϑρίδυ ἰο {89 νου]ὰ οὗ Ηἷδ τἱ ΘΟ ΒΏΘΒ8, 
ἸΩΕΤΟΥ͂, δηὰ ἰταΐϊπ ἰονατὰβ ἢ Βου86 οὗὨ [βχϑοὶ, 
86 οἰἰδὰ ΠΟΙ 8180 ἴπ ΟΥ̓ΘΥ ἰο 080} [86 64]} 
δοὺὶ Ὁ} [ὉΓΡ {6 Ῥγαΐβο οὗ Φοβοναῦῆ. ΤὨΪἷ8 
Ῥοϊηίβ (ὁ (88 τλοἀ68 οὗ ὀχργϑϑβδίοῃυῃ σἰδγδοίου βίο 
οὔ {πῸ δοοοῃὰ ρατσὶ οὗ ἰβδ΄ϊδ, τ} γοίογθῃοσο [0 (ἰ10 
τοβίογαι οι οὗ ἰδ} 6 Ρ6ΟΡ]6 αἴϊον 86 ᾿πάφηγοηί ἀ6- 
οτοοὰ ὕὑροῦ Βαδγίοη. ΤΉΘΓΘ 18 ποϊΐηρ ἴο ᾿ἱπαϊ- 
οαἰο ἀοςοϊ δἰ γΟΙΥ̓ 8 Ἰδαίου ροσὶοά, ὙΒοίὮΟΥ ἃ υἱσίογυ 
ΟΥΡ (80 Ῥογϑίδηβ ()ὸῸ ἤοί(.6), οΥ ἰμαὺ Ῥυτὶπι- 
[εδίϊγ 4} τὰ σι τγὯ8 σο]οὈταϊοαὰ δον (Π 6 ΥἹΟΙΟΡΥ͂ 
(2 Μδοοδὺ. χυ. 26), ἰο σὰ ὑπ Οὐ ῬΒ8] 128 
9 ΒΌΡΟΒβα ἴο τοϊαίβ 88 (τ πὰρ μαὶ βοηρβ (Ηἰι- 
215]. Εοτγ {86 οἷδρρίηρ οὗ ἴΒ6 Βαπὰβ ὈΥ͂ ὈΟΥΒ δἱ 
86 Ρατὶπ)-ἴοδϑί, ὙΠΡΏΘΥΟΣΡ ΗδΙηΔΠ Ὑγἦἅβ Ὠδηηθα, 
8 δοοι εἰς ααἰΐο αἰετοῦ ἔγομπι (89 οΟἸαρρίηξ οὗ 
[86 δαπὰθ γιυγαιυογ Θρρὶἰοἃὰ ἱπ τὸρ. 8 (ο 
δίγεδῖιδ, ἰἢ οσὐὰον ἰο βοὶ ζογί (09 ἸΟΥ͂ δἱ ἐδ9 
ΔΡΡΟΔΓδηΟΘ οὗἩ Θοά, 8Δ8 Κίηρ ἴῃ Ζίοῃ, Ὀοΐοτγο (ἢ 9 
πθοἷο τ οὐ] --τὰ 0 αν γα} [6]1, ΤῺ Γοῖοτ- 
ἐποοίοί 6 βοηρ Οὗ πὸ [8.8 6}168 αἴτον ἰδοὶν ἀθρατί- 
το ἴγοπι Εσυρί (ϑγτῖδο συ βῖ 95) Μὰ8 οσσαβίοποά 
ἸΔΕΓΟῚΥ ὈΥ {πῸ τπηθπίϊοι οὗ (86 868, νη ἢ 18 ο54]16 
ὍΡΟΣ ἰο Ἰοΐῃ ἰπ (Π6 ῥγαΐδο οὗἩ αοά ἴον Ηΐβ τψοὺ- 
ἀορία! ἀο᾽ νοτδῦοο οἵ [βγϑοὶ, δοδοπιρ] 86 ὈΘοΓΘ 
86 ὁγ68 οὗὨἩ (6 Ὠϑδίμοπ, Το ἀἰνί βίοι ἰβ δὶ πη ρ}0 
διὰ παίυγαὶ. ἴῃ (6 ἢγαί βίγορῃϑ ἐδ 0481] 18 
ἡπδιδοὰ ὈΥ̓͂ ρΡοϊπιΐϊηρ ἴἰο (δ 6 ἀθοάβ οὗἩ Φοβουδῆ, 
διὰ ἰὰ {π6 ϑοοοῃά ἰὺ ἰ8 δι ἀγοββοᾶ βρϑοΐδ! γ ἰο ἐπ 6 
ῬέορΙο, ἰδ 6 [ϑΥῖ165, δηὰ {(π6 ῥτγίοβίβ, ἰῃ 86 (τὰ 
ἴε 8 ὑυοδοηίθα ἴῃ 18 χοϊδίϊοῃϑ ἰο ἐΐθ που]ὰ ἱπ 
κεθοΓΑ]. 

γοτα. 1 Α΄. ἘΠὶα τί δ ἃ παῖ ΒοΙρϑά Ἐξίτι 
[᾿ Υ.: Ηΐϊ8 τί βδαθὰ . . , δδιαῖὰ σοίίοη 
ἰὰ (86 τἱοίοσυ)]. Τ]Θ Ἰηθϑὴ8 ἐμαὶ αοα Ηϊπ- 

86} 68 ἰηίογυθηθᾶ, δηὰ ἰμαὶ ἀφοϊβίγοιγ, Ὁ Ηἰ8 
ἰπηπιοΐαι 6 τηϊγδουϊουβ ἱπιο ΓΘ ΓΘ 66 ([8. ᾿ἰχ. 16; 
ἰχ]]ϊ. δ) διὰ Ὀγ Ηἰΐ8 πον διὰ (18. 1}. 10). [ὈΡὸ- 
ΤΟΥ͂Θ ΡΓΘΙΘΤΒ [0 ΓΘΏΔΘΥ : ὁ Πδν9 ροίίοῃ Ηΐαι δσί- 
υαίἱοπ,᾽᾽ οὐ δοσουπηί οὗ [6 ΓΘΟΌΓΓΘΠΟΘ οὗ ἃ ποι 
ἴγοτα (η0 δῶλθ Σοοὶ ἱπ Ὑυϑῦϑ. 2, 8, ὙὮοτο ἰμἰ8 ἰ8 
186 τηοϑὲ βα 16 0]0 ἰγαπβ᾽αιΐοη.---. ΕΒ. Μ.1 Τλ 
τεπιοπιδετίπσ ἰῺὉ ὙΟΥ. 8, ΟΧΡΤΟΒΒ6Β ΤΌΤ (Δ ΤΘ- 
ἰδἰοἰης ἴῃ (8:0 ΤΘΙΙΟΤΥ, 88 σοπ ταϑίθα 1} ἔον ζοῖ- 

εἰς (1 β6π. ἱ. 11). [εἐ δα ἰο ἰδ [01 41πι|οηὶ 
οὗὍ Ῥγοιηΐδο8 αίνθη, ΟΥ ἰο 10 δχϑσουϊΐοῃ οὗ Γο8ο0- 
Ἰαϊ ο.5 τ ἰζοι, 48 δοης γαδίθα τίς ἢ ἐμοῖν δΌδπἀοῃ- 
τηϑηΐ (Θοπη. χχὶνυ. 27). [ὁπ τον. 7 Ἠθηρβίθη- 
Ὀογα: Το χοαγίπο δ} 18 10:96 {1655 οὗ (Π|0 868 
85 Μ6]] 68 ἐπ 6 8608 ἰίϑοῖϊῦ,; ἰὰ 158 υϑδοὰ ἰῃ Ζ2οὉ χχχίχ. 
25 οὗ (πΠ8 Ἰουά δουὶ οὗ [80 Βυπηδηῃ γοΐοο.᾽"---΄ὖὐ. Ε' 
Μ.] Τὸ οἱαρρίης οὗἩ (6 Βαπάβ 'β οιηρὶ ογοὰ 88 
ἃ ἰοίκεη οὗ δρρίϑιιδβο δῃὰ δὴ οσρυδββίοι οὗ 70γ αἱ 
(86 δϑοϑῃβίοῃ οὗἁ Κίῃρϑβ (2 Κίῃρβ χί. 12 ; Ρβ. χὶνὶϊ. 
2). ΤῺΘ ΜΑΥ͂ΘΒ οὗ (6 868 ϑχδιεϊης (ΘΙ ΒοΪγ 68 
ΤῸ Τοργοδβοηίοα 8180 ἰῃ ΗδΌ. ἐϊ;, 10 88. μβαπὰδ 
διγειομδὰ ἤοσί ὁ δἰφξὰ. 

ῬὉΟΟΤΕΙ͂ΧΑΙ, ΑΝῺ ἘΤΗΙΟΑΙῚ 

1. Τῆο ΟΒΌΓΟΣ σαπ ὍΘ μοϊρεὰ οηἷγ ἰΒγουρὰ ἐδ9 
Τοτὰ 18 αοά. Βαὶ ἰδοτο ἰ8 ἃ ἀϊ όσθησο Ὀοίτσ οι 
186 ΟΥΑΙ ΠΟΥΥ͂ Τὰ 688 οὗ Κ,Γ800 δηἀ οχΙ ΓΔΟΓΟΙ ΒΑΤΡΥ͂ 
μοῖρ. ϑ΄':θσο αοα ΘΠ ΡΊΟΥ8 οί Δοσοταϊηρ 88 οἷγ- 
Θυταηβίδῃσο8 ΓΘαυΪΓΘ, 80 Ἰησδὺ ἴπ6 Ομυτοῖ, νυ] 
δ Δἰτἱπρ ἴΠ6 Ἰδί (6 Ρ, ποῦ Βορὶθοῖ ἰῃ6 ἔσο. 5.8.9 
ἷθ, ὈΥ δυοῖὶ ἃ σουγβο, βισθηρί βοηοᾶ ἰῃ ΒΟΡΘ 88 
γν6}} 845 ἴῃ ραϊίοηὶ παϊζηρ, δηὰ 18 ὈοΓΪἢ γτοπαογοὰ 
Ὀρίιον διιοὰ ἰο Ῥγαΐβθ (οἵδ πνοπάοτβ, δῃὰ 6ῃ- 
οουγαβοά (ο Θῃραρθ  'π δ ἢ ὈΓΑΐ86. 

2. Τὰ νοπάοτβ οὗ Θοἀ δπιοηρ Ηἰἶβ Ῥ600]98 8.9 
ῬΥΪΙΔΔΓΙΪ ἀοείσηρα [ὉΓ ἐλέπι, βηὰ οδγηθϑιὶν αἷ- 
τοοϊδά (ο ἐποὶν ἀο]  γοσδῦσθ. Βυΐ (ΠΟΥ ἃγο ποί ἰὸ 
Ὀ6 τοϑἰγιοίθα ἰο πα΄ δίϊοη, ΠοΥ ἰο Ὀθ (υγηοὰ ἰο 
{89 δοσοιῃί οὗ Βοὶ ββηθθβ. Απὰ {μογθίοσο δοῖηθ 
οὗ πο πὶ ἀγα Ῥογίοτιηϑα Ὀθίοστο (86 ογϑδβ οὗ (ῃ9 
σῇ ο]6 ΜΟΥ], δηᾶ δτὸ αἷβο ἰο Ὀ6 Ὡδὰ6 Κηονῃ ἰῸ 
(16 Βοαίμοη, ἴῃ ογάον ὑπαὶ ΠΟΥ ἸΩΔΥ τοἀουπὰ ἰο 
(86 κοοὰ οὗἩ (6 νουϊὰ, δπὰ μὲ αοαὰ τῇδὺ Ὁθ 
ΡῬΓαϊδοὰ διηοῃρ 81} πδίΐοηβ, βοὰ Ηδ 8.14}} ἢανθ 
οὐδϑηροὰ {μ6 ἀοϑβοϊδίοα οδυΐ ὈΥ τὶ θοιβη 688 
διὰ ᾿υϑεῖοθ ἰμίο δῃ δροᾶθ οἵ βαϊ γαϊΐοῃ δηὰ 70γ. 

ἩΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

μαι αοἀ ἀοο8 8 ποὺ ΠΙΘΓΟῪ ἀοηὸ σἰρδι ]γ ; 
σα Ηθ Π88 ἀοηθ ἴῃ Ζίοπ τηυβὶ Ῥτοϊηοία 880 [ἢ 9 
κοοά οὗ 89 ν»οϊθ νογὶὰ.--- 8 γοπογδίΐοι οὗ ἐμ 9 
οδυί ἢ ὈΥ Θοα᾽ Β οοτηΐῃς, 80 88 0 Ὀ6 σῇδηροὶ ἰηΐο 
189 8βεδὲ οὗ Ηΐδ8 Κίῃράομι.-- Υ ἰ5 ἴθ (μαι [89 
ΒΟΏΔΒ ἰπ ῥγαΐβο οὗ αοἀ ἃγὸ εδυὐδὺ Ὀδοοπ ἢ 1655 
ἔτοαυθπΐ ΘΙΠΟῚ Ως 87 ατολῦ δηά βρθοΐδὶ Ὁ] βίη 8 
ἀδβεσυθ στοαὶ, βρϑοΐδὶ, δηὰ τηοβὲ διιίης (ΒΔ π 18. --- 
Τ06 υἱσίοῦσυ τυ ϊοὰ Ομ γίϑὶ 88 χαϊποά, δὰ ἢ ἀ6- 
Ἰἰνογύδησο ψΐϊοῦ Ηδ βουχη ἴ0 δοβίανο, ννἢ}} ὈΘ 
Ὀ]οϑϑίησβ ἰο 18, 1 τντό Ὀοϊΐοενο ἰπ ἩΗΐπι, δίηοθ ἰΐ 
Ἧ88 [ὉΣ ΟΌΥ Βαΐῖκοβ ιπδἰ Πο υπάοτγίοοῖϊς (ἢ ͵ 8 ΔΤ. --- 
Ομγϑὶ Ὧ88 χαϊηθὰ (Π9 Υἱοίοτυ ψὶ ἢ ΗἾβθ οὐγη ἄτα; 
[ΒΟΓΘΙΌΣΟ 81} τηοῦὶῦ ἢ ἰδα ρᾶγὶ οὗ 1.196 Οδυτοῖ 



δ12 ΤῊΕ ΕΟΠΥΕΆΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙ,Μ8. 

8δῃ4 411 μοῦ οσῃ χοοὰ ψ οΥΚ8 810 ὁχοϊυἀ6α.---Ἴ 6 ΓΘ 
ΟὨ τ ϑι᾽ 5 κἰπιχάοιῃ ὈΓΘΔΙΚΒ ἔοτγι ἢ τα σα ΕἸἸῪ ἱπ ῥταῖθο, 
ἦῦ τϑαυϊγ98 8ΎΘΓΥ ΒίΓΟΙ ᾧ ἢ βΘη66 10 Τὰ 8 Κ9 1ϊ 6686. 

[Ματτ. ΗΈΝΒΥ : Οοηγοσίβ βίης ἃ ΠΟῪ ΒΟΏ, 
ΥΟΥῪ αἰδογοηὶ ἔγοαλ ψνμαΐ ὑπ0γῪ δὰ βαης ; ὑοῦ 
Ομ δηρθ ὑπ ον ΟΠ ΟΓ δπὰ οἴη ὑμοῖν ΟΥ, δπὰ 
ἐμογοΐοτθ ομϑδηρθ ἐμοὶ ποίθ.0. [ΙΓ (}6 ζγϑοθ οὔ 
Θοὰ ρΡυΐ 8 ὨΘῊῪ ποαγί ἱπίο ΟΡ Ὀγθαϑϑβί, 1ὺ Ὑ01}} 
ποσόν μα ἃ ΠΟῊ Βοης ἰμίο ΟΟγ του 8. 

ΒΑΒΝΕΘΒ : Οδθ οδαμποὶ τοδὰ (Πἷ8 Ῥβδ]ηὶ πὶϊπουϊ 
Ὀοΐης 8 ΒΔΡΡΙΟΥ πιδῃ; Ἡἱ μους ἸΟΙῪ σιν οὗ 
αοά ; νἱϊμοιΐ ἔθοϊὶπς (μδὺ ΗΘ ἰ8 σου γ οὗ υηΐ- 
Υ ΓΒΔ] ὑταΐβο; πιϊπουΐ τοσοχηϊσίπς ἰΠαὺ πὸ ἰδ 'π 
ἃ ὙΟΥΪὰ τ Π6ΓΘ (Π9 τηἰϊπὰ βῃου] Δ δ 7ογίαϊ : (Βαϊ 
᾽9 18 ὉΠ Γ ἐμ6 ἀοπιϊηΐοη οὗ 8 ἀοἀ ν]ιο86 τοῖζα 
ϑῃουϊὰ 4ΗἸῚ ἰδ9ὸ πϊπὰ πϊὰ αἰδάηθ88. -- 7. 
Ε. Μ.] 

ῬΗΑΙΜ ΧΟΙ͂Σ, 

1 Το ΤΡ τοϊρηοί ; 160 [Π6 Ῥ6ορ]6 ἰγϑηιθ ]6: 
Ηδο εἰτίοί δοίιυοοη, [86 ομοσαρίμι; 1ἰο᾽ 86 οασίῃ μὸ πιογοὰ, 

2 ΤῊ6 Κ0Β} ὦ ρτοδὺ ἴῃ Ζίοῃ ; 
ἈΑμὰ Β9 ἐδ μἰρὰ δῦονϑ 8]1 {88 Ῥθορΐθ. 

8 1,6( [μϑῖὰ ῥγβϑιδβδ (ἢ στοδΐ δηά ἰθυγὶ Ὁ]0 ὩΔΠῚΘ ; 
Ἐν ἴῦ ἐδ ΒΟΪΥ. 

4 Τῇ ΚίπρΒ βιγοαρίῃ δἷβο Ἰοσοί Ἰυαρτηρῃηί ; 
Τμοῦ ἀοϑί εβίδ Ὁ] 5} ΘαΌΥ, 
Τμου οχϑουίοθι ᾿υἀρστηοηΐ δηα σὶρ ὐθουβηθϑβ ἴῃ 4000. 

δ ἘἜχα]ῦ γο [89 ΘΕῸ οὐν αοά, 
Απα ψουβδΐρ δ μ18 Ἰοοίδβίοοὶ ; 
ἘΥ ἈΘ ἐδ ΠΟΙΥ. 

Θ Μοβεβ δπᾶ βϑῦοῃ διηοηρ' ΝΒ Ρ᾿ΓΙοϑίβ, 
Απά ββδηλ6] δηιοηρ (θὰ (μαὺ 681} ὉΡΟπ ᾿ἷδ ΠΒΠῚΘ ; 
ΤΏΘΥ ὁ8116ἃ ἀροὴ ἴπ6 ΣΟ0ΒΡ, δῃᾷ ἢθ δηβνεγθα {μ 61. 

1 δ βρβϑῖίκα ὑπο ὑμοτὰ ἴῃ (86 ΟΙΟυΑΥ͂ Ρ1118Γ: 
ΤΏοΥ ἱκορύ [18 ὑαβι πη ΟΠ Ϊ68, 
ἈΑμὰ {86 ογαϊηβηοα ἐδαΐ 6 ρᾷγο {δ}. 

8 Του δηβπνογοαβί ἔπθπι, Ο ΟΒῸ οὐ αοά: 
που ταδί ἃ οὐ [ῃδὺ ογρανοδῦ {861}, 
Τπουψῃ δου ἰοοϊκοβῦ σεηρσοϑηοθ οὗ ὑμὶν ἱπνϑη 8. 

9 Εχαϑ]ὺ {π6 0 ΕΡ οὐ αοά, 
Απα ψΜοΥβὮρ δὖ 18 ΠΟΙΥ Ἀ1]]; 
ἘῸῚ (86 10 Ε"}Ρ οὖν αοἀ ὦ ΒΟ]Υ. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ὨὈΙΥΙΒΙΟΝ.---ΤῊ ἕλγεό ἐΐπιε ἈΟΪΥ 
5 δολῃηἀοα Βοτο ἴῃ (86 οοηΐοβδίηρς ΟΠ γο ὌΡΟᾺ 
ΘΑΓἢ, 88 'ἰῃ [8. νἱ. ἴξῈ 18 σοργοδθηϊθα 8ἃ8 Ῥοϊηρ 
Βυης ἱπ Βοδύθῃ ὉΥ δηροῖβΒ. 10 αἀἰν᾽ 68 89 Ρ88]ὶ 
ἱπίο ἰἴτθα ρϑγίβ, {8:6 σοΐρϑδίΐῃ Ὀοΐπρ ΒΟ ΟὟ Ὦ δὶ 
Ἰοησί Βοηοά ἴῃ θδοῖ τοροί οι. Εἰγδί, ἰἤθτο 15 
Βπ δοϊκηον]οαριηομς οὐὗὁὨ ἰδ9 τῃηδηϊοβίδι ἰοη.5 οὗ 
ϑοβοναμΒ ΚἰηρΙΥ ταΐρπῦ ἰπ μοανοπ δπάὰ προ 
Θανὶδ, νν σἢ 8 Κο8 ἰδ6 ποιϊά ἰγοιι]ο, απ ἰδ 
ΜΟΡΙΠΥ τ0 ΘΡΟΚΘ ΡΓαἶβα ἰὸ ἐἷἰβ χα] θα Βυ]ον δηὰ 
Ἠΐδ ταὶ κ Υ πϑπιθ. ΤῸ (δὲ 8 αἰἰδομβϑὰ ἐδ βἱτι- 
Ῥὶ9 δοκηον)οαφιηθηΐ οὗ Ηΐδ Βοϊίηοθβδθ. ΤῊ18 18 

(6 οοπποοίοα τὶ ἢ ἐπ9 τοογελί οἵ Φομονδῆ 05 
{8Π0 Βί9008 οὗ Ηἰἶδ ὑΒΓΟΠΘ, 88 (9 Κίηρ γῖῖῸ 885 69- 
ἰΔ Ὁ] 894 {πη9 ΤΉΘΟΟΓΔΟΥ ἰῃὰ βγῶ]. ΕἼΠΑΙΥ, 
ὈΟΙῺ {80 ρέαοα οὗ ποτὶ δπὰ ἐπ οδ7οοί ἰο τ Βοπι 
ἰν 16 ἀπ 8΄Γ6 Ῥδυιϊου  Υ]Υ ἀοδονὶ θα, αὐτοῦ 11 μδὰ 
Ὀθ6οη βονῃ ἔγοιῃ (6 βίου ΟΥὁὨ 5.86] Ῥσουΐουδ 
ἴο {11:0 6508} }5πιοηῖ οὗἁ 86 Μοπδυοῖγ, ἰμ δὶ αοἀ᾽ 8 
Ἰϊη σάομ 18 ποί ἀδρεπάϑηϊ προὴ ἰ}16ὸ οχίϑίθησο οἵ 
ΘΘΡΙΒΥ Κίηρα, θὰὶ 18 τοχυϊαιοὰ πὰ δοσογάδῃοθ 
ἢ 8. Θοῦγ50 οὗἁἉ δοϊΐοῃ, ἴῃ Βαυ ΟΥ̓ τ} 118 (τὰ 
Ὠδίαγο, Ὀο(Β οα ἰδ9 ραγὶ οἵ πὸ ΟΠ δπα οἢ 
(86 φαγὶ οὗ 6οὰ, Τ|"8 διηδῖγαοῖβ δηὰ υἱὸν οἵ 
(89 Ῥβαὶπι δνοϊὰβ ἐδο αἰ δου εἶθ8. πὰ δυίὶ οί δὶ 
ΟΡ δοίου οὗ {π6 υὑδ08] αἰνϊδίοη ἱπίο ἔνγὸ ρϑγίδ, ἰ0 
τ ἶον θη σϑίθΌοΥα α͵90 δά βοῦοδ, οχοορὶ (μδὲ ΒΘ 



ῬΒΔΙΜ ΧΟΙ͂Χ, δ18 

Τερδτὰβ γ0. 1 88 6 Τῆθιηθ ρχγοῦχοα, Ηιυρἤοϊὰ 
8130 ὅπα5 ἃ τϑίθγθῃοθ ἰο 89 Ὠἰβίοσυ οὗ (86 ]Ἰθ8ἀ- 
ἴὰς ἰτου χὰ (ἢ. 6 ἀοδβογί, 88 'ἰὰ Ρ8. χουν, δηἀ χχχὶ., 
)οϊπθὰ ἰο δὴ ΔΡΡΕΔΙ ἰο {89 Ρθ0}]68 οὗὨ 5γ89] ἰοὸ 
Ῥγϑῖβε θοῦ 88 [89 ταὶ Γ δηὰ ἀτοδαάζυ] Κίηρ 
οὗ (89 νοῦ], γγοὸ 4180 Ἰουϑβ ὑἐμδὺ 1υ8ι1ῖ696 τἩΒΙΘὰ 
Ηθ 88 6βί 8] 886 δηὰ δάἀιπιϊηϊἰδίθγοα δηοὴς Ηἰδβ 
Ῥεορῖθ. 1110 ὀχδοί ροϊηίϊ οὗ τἱεν οὗὨ (Χλ18 δ] δίῃ 
διὰ 19 οΘοππϑοίΐοη, Ὀοΐὰ ἰροΡη8] δπὰ πὶ ἐμ 9 
ἔγβὶ ρατί, 18, δοοογαϊηρς ἰο ἰτῃ, ταῦ μ9 Ὁ ΟὈΒΟΌΓΟΙΥ 
ἐσργοϑϑοά. Τὴ ἐμγθοΐοϊὰ ἀἰϊνίβίου οὗ Βοηκοὶ 
δηὰ [ιὶ9 ΒΟΒοοὶ, Δρρτονβά ὃν δε] Ἰἰζβοῖ, δοοογάϊης 
ἰο πιῖὶσι ἐμ9 ογὰ ἰ8 ργαϊβθὰ 88 Ηθ (δὲ 18 οοιὰ- 
ἴῃς, Η6 ψδο 18, δηὰ Ηθ ψῖο νγᾶϑ, 18 ὀρϑῇ ἰο ἰμ9 
ὅΔΙ00 ΟὈ͵ οὐ 08. ΟἿΥ Υἱοῦν 2,668 ΣΔΟΓΘ 6] 086] 
τ (86 ἰοχὶ, ΟχΡ δὶ {ἢ 9 τηοηίΐοι οὗὨ ἰμ6 ἐμ γ69 
τηοδὺ ππροτίδηΐ τη ἴῃ {μ6 ΤΊ] ΘΟΟΓΔΟΥ͂ ὈΘΙΌΓΟ (ἢ 6 
ἐπι οὐὗὁἨἁ αν, δη ἃ ΡΥ ΒΟΥΥΘΒ [Ὁ ἰμῃ9 Ῥβδα]πχ 108 
Ῥθου Δ Ρ οματαοίον, νυ 816} πα ϊσαίο5 ἀθοΐβι νον 118 
Ροϑίἐοι ἴῃ ἐμ ρογὶοα αὐϊον ἐ}λῸὸ ἀοϑιγαοίϊου οὗ 89 
κἰηζάοιι. Τὺ (110 ὃγκ οὐὗὁἨ ἰῃ9 δονϑηδηὶ γγ88 
8}}} ἱπ οχ  ϑύθῃσθ δὖ {μδ( (ἴτ26, Δοσογαϊηρ (0 γΟΥ8. 
1 διὰ ὅ, δηὰ (μὲ ἐμογοΐοσο (8 Ῥβαΐῃι, υγί εἶ 18 
ὙΠ016 Ογ6010 δπἃ (9 Βοσοπὰ ρατὶ οὔ 1888}, 18 ἰο ὍΘ 
δεδὶ ηϑα ἰ0 8 ρου οὰ ργβοοάϊηρ (9 Εχὶ]ο (Ηθης- 
δίθῃ ὈΘΓ 2) 18 ποῖ δὰ ““ἱπαάϊΐβραιὉ]9 ἔδοὶ,᾽ Ὀὰαὺ δὴ 
ἀπδυρρογίοἃ ἰηΐθσοποθ. [ῬΡϑγοόῦπο, ΒΟ ἀ068 
ποὶ δἰίοπιρύ ἰο βϑίῖ]ὶ9 8 {τὴ οὗἨ δοιηροβὶ- 
ἔοι, τϑωδυκβ οὐ ἰμ9 ομδγδοίοσ δηά ρμοβίιϊοη οὔ 
ἰβοὸ Ῥβαῖπι : “ Τ}}8. 15. 116 1481 οὗὁἨ (η)6 8οτῖθβ οὗ 
ΤΟΥ͂Δ] ῬΒΔΊ 5, οὗἨ ῬΒ4])8 Ὑ816} ΘΟ] οὈταὶθ (ἢ9 
δοίης οὗ ον 49 Κίηρ. 79 ἢτβί οὗ (δῖ 
86Υ168 18 9 9348. 70 99ιῃ, 1ἰκὸ ἰμ6 984 δηὰ 
9718, ΟρθμΒ τὶ [μ6 Ἰογίιυ] δῃπουποριημθαὶ ἐμαὶ 
Φεβονδὰ 185 Κίηρ, δηὰ βοὴ Ὀϊ48 811 τρϑῃ 281] 
ἄονη, δηὰ οοῃἴεϑϑ Ηΐ8 σγοδίῃβϑθ, δῃηἃὰ τ υβῃῖρ 
ΒΗ τῆ 810η6 ἰβ λοῖψ. Βοίλ ἰδ ἢγβι δηὰ (δ 9 
ἰδὲ οὔ {86 βουΐ68 δοϊϑυγϑίθ ἰδ Ἰκεϊη ρΙΥ τηδ᾽οϑὶγ 
δα (Π6 ΠΟ] Π658 οὗ Φομπονδῆ, δηὰ α80 ὑμ6 δ 0]}- 
Ὧ688 οἵ ΗΒ οΥΒΗΪρΡ. [π ἰμΐ8 Ῥβαΐτ, [86 ἰγὰθ 
οδαγδοίον οὔ Ηΐ8 ῬΟΥΒΕΪΡΡΟΥΒ 88 οοῃϑοογαίθα 
ῬΥΪοβίβ, ΒΟΙΥ͂, 8δού δραρί ἔοσ ΗἾβ. βουνίοθ, 18. 1119- 
ἰταϊοα ὈΥ͂ 110 Θχϑιῃρ]θ οὗ ΠΟΙῪ τὰθῃ οὗ οἱἹ]ὰ, 11|κ9 
Μοβεβ, Αδσοῃ, δὰ ϑδπιιε)."--. ΕΒ. Μ.] 

γετθ. 18. ΤΏσομηϑᾶ ἀροη [89 ΟὨΘσαέπι. 
[Ε. Υ. Β δἰ ἐΐϑί Ὀδίννθθα 89 ομορα αι}. ΤΠ 

Ῥδυ οἷ ρ]9 18 ἀδροπάθην ἀροὰ ἰδ9 ρΡνυθοθάϊη 170 

86 ἀεβηπῖηρ [86 πδίατο δ ἃ πη 6 οὗ 76 οΥ ἢ 8 
Τεῖσα (Ο]5δι86}). ΤῊ οσργοββίοι 1861} δ] τν 8 Υ8 
ἄἀεποίο8 8. πηδηϊ οβίδίϊοη οὗ [89 Κίη ἾΥ πιδ᾽οδὶγ οὗ 
δεβοναῖι ἴῃ 169 ποι]ὰ (800 οὰ ΡΒ. χυϊϊἷ. 11) 
ὙΠΟ ΒΟΥ ἀὺ ὍΘ ἔγοτῃη θάνῃ οἱ ουἱ οὗ Ζίοη, δπὰ ἷ8 
δοηηροίοα τνἱ΄ῖᾶϊῃ (η9 Ὀο]Ἰο, ποῦ Τὰ Γ6}} οὗ ἰμο ἰάθη- 
ΕΠ Υ οΥ̓́6 ὨΘΑΥΘΩΪΥ Κὶηρ δηὰ ἰδ αοα ὙΠΟ γγ88 
διοτοὰ ἴῃ Ζίου, Ὀυὲ 4180 οὗἉ Ηΐ8 »γόδεποθ ἴῃ 15γϑοὶ. 
Το ΒΡ πὶ ΔΓΘ ΤΟργοδοηίο, ἰμογοίοσθ, 85 
δοίηρ; ὈοᾺ οὐον ἴθ ἀτκ οὗ 89 οονθηδοΐ διὰ ἴῃ 
188 ομαγὶοὶ οὗἩ οάσυθη, δηὰ ἰπ {80 ἰδπιρ}]9 8150 ἴῃ 
ΥΔΙΪΟῸ 9 ΤΌΤΙΩ8, δπὰ 1 (Π6 ἰδ γηι 18 ΔΡΡΙ1Θἃ 80 ἰὸ 
ἰδ ρίαεε οΓ ἐλε ἰγοπϑ ουοῦ ἴδ δῖα οὗ {πὸ σουθ- 
δδηΐ, Δη ἃ ἀοΥΥο8 115. τηοϑὲ ἔγοαυδηΐ ΔΡΡΙ]Ισαίΐοα 
ἐπεγείγοιι, ἐπ 6 ὑβᾶζθ οὗ (8 Ἔχργοβϑϑίοη, υἱοὶ 

ὈΘΟΟΠ.Θ 8 6β 8 1186 ἃ ἀδοὶ ηδίΐοη οὗ Θοἀ ἴα 
Ηὶδ ἀεβηΐίο το]αιΐοη ἰο ἐμ9 ψουϊὰ δῃὰ ἐμ δ ἰϑίουυ 
οὗ ἰμ8ὸ ΤὨΘΟΟΥΔΟΥ, ῬΒ. Ιχχχ. 8, σϑῃ πὸ ᾿ἰσῆζοῦ ὉΘ 
πγρεὰ ἴῃ Ῥτοοῦ οὔ {πὸ δοίι 18] δο; θα ΡΟΥΒΏΘΟΙ8 
οχϊδίθησο οὗ 16 τὶς οὐ (π9 δογοηδηί. 
εν. δ. Ὑπὸ Ἰοοϊδβῖοοὶ ἴῃ στοῦ. ὅ 8 ἰο ὃ9 
πππο, ἷπ ἐῃ6 Βδ16 ὙΔΥ, αἰ βουρχὰ ἰὑ 18 ποί 

ἀἰβιϊπρυϊδηοὰ 88 δὴ οδ]ϑοὶ οὗ δάἀοσαίϊου, ὮΚΥ 
ΠΛΘΔῊΏΒ ΟὗἮ 8. τβοίογί σαὶ] ἥχσυγο (Πυρΐθ] 4), αὶ 
88 89 ῥΡΐδοθ Ψ86ΓῸ ἰὑ 18 οἸξογϑά, ἰῃ δ᾽ βοὴ ἰὸ 
Ῥγχοβίραϊίοα Ὅροι 6 βί6 08 οὗ (6 (γοθθ. Τ|}10Ὸ 
ΟΧΡΥΘβϑίου τηϊχὶιί, ἰὉ 8 ἰγὰθ, Ὀ6 γεΐογγοα ἰο {110 
σογοτίης οὗ (8.6 ἃτκ οὗ (80 σογθηδηΐ ({Ἐ8. ὀσσυχὶϊ. 
7, 8; 1 σἌγοι. χχυὶὶ. 2) δῃὰ 1{ 18 Βι.6}} ἃ ζῆ} γδ) 
0Π6, ἰδαὺ ἰὅ ΙΏΑΥ ομαγδοίθυϊζο οὔθ {8} 6 νν]10]90 
δαγίὶ πὰ χοϊαϊίΐοα ἰο δαγοα, (16 ἐμ ΓΟ οὗὁὨ ἰδαὶ 
αοὰ τῖο γσυ]98 ὑμ6 ψον]ὰ δηὰ 818 8}} βραοθ ([8. 
ἰχνυὶ. 1). Βιυιὲ Π6γθ, 88 γϑγ. 9 βοννϑ, ἰὶ ἀδηοίοβ 
10 δαποίματῳ αὖ ΨΦοΓυβαθα (ματα. 11, 1) ἃ8. (89 
ἀν) ηρ οὗ αἀοα, πθογο Η6 ..ὰ8 Ηΐβ ἱῃγομο (Ἐ 8. 
Υ. 8; ΟΧΧΧΥΪΙ. 2) δηὰ [16 Ρίδοο οἵ Ηΐ5 [θεὲ (18. 
Ἰχ. 18; Εζοὶς. χἑ]. 7), τ σαΐ ἱπαρὶ γἱη σ᾽ {ΠΠΘΥΘΌΥ 
ὑμ6 Ἔχ βϑίθῃσο οὗἩ [89 τὶς οὗ ὑμ9 οονθηληῃηῖ. 

γεν. 4. Αμπᾶ ἴ89 ἱρῖ οὗ α Κίηρ πο 
Ἰονοῦμ πδιὶοθ [Ε΄ Υ.: ΤἘπὸ Κἰηρ᾽β βίγοηρίἢ 
8͵σῸ Ἰογοίῃ Ἰυάσῃμθη.] 716 σοππροίΐοῃ ὈὨΥ͂ 
“ 8ηἀ᾽᾽ ἀο68 ποὶ σοῃίδι!ῃ ΔΩΥ͂ σοηνὶ ποῖης στουπα 
ἴον [6 δϑϑιτηρίίΐοη, (μα 6 Βοαΐθηοθ Οομ ἰμ.68 
ἰο δϑηυτηογαὶθ οὈ]θοὶβ οὗ ῥγιΐβθ (18βδδκὶ, Βοβθη- 
τα Ποτ δηὰ οἱ 6 γ8) δπα, δοοογαϊη ῖν, ἰμδὺ Υ6Γ. 
8 Ὁ, 18. ἃ ΡΑΓΘΏΓ 6818 (Π6 ἤοιίο, Ηἤδηρβί.). ΤᾺ 8 
σου] ἀδϑίγοΟΥ (110 Βίτορ ἶσα] δβιγυαοίυσο. ΝῸΡ 
ἀοο8 ἰἰ 80} ἃϑ ἴῃ ἀοίβοπίαρ (18 τὰθιι ὈοΣ οὗἉὨ (9 
ΥΟΓΒ6 ἵἴγοια (8.6 10] οὶ ἃ8 δὰ ἱπαἀορομαθηῦ 860- 
ἰθῆ66, ΟΥ̓ ἰῃ ΘομΒ᾽ἀργη 1 88 ἃ Ῥᾶγ81160] δοπΐοθ- 
βίου ἰο (6 ψοτγὰβ {Παὶ γον ἴο ὑμ6 Βο]ΐ 688 οὗἁ 
φοθονυδα (ον Η8 ρΡϑυβο). αἀοοογαϊης ἰο (6 Ἰαδὲ 
Υἱὸν, Ὁ» ἰδ ἰδ κοῦ πα τι ἸΒ910} 7 88 ἀδηοίϊης 
πια)εδίη, διὰ (ἢ δνίΐο19 18 ΒΌΡΡΙοα, ἐλὺ8 δθοτγά- 
ἴῃς ἰΒο στοπάοσίηρ: [86 ΤΩᾺ᾽ΘΒΘΙΥ οὗὁὨ πο Κίπρ ἰδ 
Ἰονΐηρς }υϑι166. (ἼΔ0 διῃοίθηῖ ἐγ δίουβ 8δη6 οχ- 
Ροβίίοσβ). ΝῸΡ οϑὴ γ)Ὺὸ χοβραρὰ 0 δοβίγδοι 88 
ΔῊ 80 }6οίϊγο : (9 ϑίγοηρς Κίης (ΗΠ υρ[6]8). ΤῈΘ 
Ροβιιίοῃα οὐ ἰδ νογὰβ ἔδνοτθ 86 υἱοῦ ἰδὲ 
“ὁ Ἰογίηρ υ.8ι16ο᾽᾽ 18. 4 τοϊδίϊγο οἰδιδο (Ὁ δ]ὰ., 
Αὔθῃ Ε2γα, 6] 1236}, ΗΠ 25), δηὰ ἐβδοΐ 
“γα ρὺ ᾽ 18 (86 δοσιυβδῦθ οὗἩἉ (0 ΟὈ͵θοὶ ργδορά- 
πὰρ ἰἰ8 γσοῦῦ. ΤΤμ6 1άθ8, αὶ ψχὶῖ ἢ (μ18 Κιης 
ομμηϊροίθηοθ δηᾶ γἰρῃιθοιϑ} 658 ΔΓΘ ᾿ΏΒΕΡΘΑΓΘΌΪΘ, 
18 Γοϊδίηδα : Ὁ 10 18 ρἰδοοα ἴῃ αἰγοοῦ οομποοιΐίοη 
ψ ἢ (η6 αοἰμαΐ γον δοαιοη οὗἁὨἨ δᾶ ἰσαϊῃ, ψὶο ἢ 
8 8:86 οσσαβίοι 8η βΒυδ)οςί οὗ ἐμὶ8 Ῥϑδαίω, δηὰ 
ὈΥ πιο ὑπ6 ταἰχῦ ΟΥ̓ ΒΓ οὗ τ80 Κίηρ ἴἰδ8 
δομῆνιηθά, 85 Θ᾽ ΒΟ 66 ΗΒ ΓΠΓΟΠΘ 18 δαϊα ἰο 6, 
(Ρ5. ἰχ. 8; 2 ὅδη. υἱῖὶ. 18; 1 Οἴγοη. χυὶϊ. 12). 
ἡ οονδ δλ85 δὐπιϊἰδίοτοα υδὲϊο9 δηα γχἱχυξθουϑ- 
Ὠ658 πη Φ860Ὁ ὈΥ͂ Τ᾿ 88 οὕ Π6 ΤΠΘΟοΟΥΔοΥ. [789 
Δι ΒΟΥ σι οτβ δοσογἸ͵γ: Απά ὑμθ ταϊρθὶ οὗ 
[86 ἴηχ, νο Ἰονϑίϊι γἰςι θουβθβθ, δδὺ ἐμοὰ 
οϑ δ ὈΠΙΒ 9 ἃ πὰ Ὀρτὶ 688; υ8ι166 δπὰ Σσἰριι- 
ΘοΙ 81.638 88 δου 1{181164 ἐπ 7 8000.---΄ἶἰ΄. Ε. Μ.]. 

γον. 66. Μοβοβ ἰννὶοθ ροῦϊογω θὰ δοίβ θββ8θῆ- 
Εἰδ}}γ ῥυΐθϑι]γ (ἔχ. χχῖν. δηὰ χὶ. 22 ἢ, δορ. 
[μογ. γἱλ}), δὲ (η9 ται βοδίϊοῃ οὗ ἐμ οουθηδηί, 
δηἀ δἱ (9 δοπβϑοσγδαίϊοη οὗ ὑμὸ ρῥυὶθβίϑβια.ὶ ΕῸΡ 
(815 Σϑϑβοῇ δ οουϊὰ (Π6 Πῃ0Γ76 ΤΟΔῚ Ϊγ ὃὈ6 ρῥ]δοοά 
Β6γΘ διοηρ ἐμ Ὀγίθθιν τηοϑαϊδίοσβΌ Απιοὴς 
{16 ΒΌΡρΡ ἰδηῖβ ϑαιμμθὶ 18 χίνοη [89 ῬΓΟΙΆΪ ΘΠ σΘ 
1. βαμι. Υἱϊ. 8 ζ,; χὶΐϊ, 16..; βΒίγδοιβ χὶνὶ. 16 .). 
αὐ 86 ἰοο οἴοτοά δβεδουιῆσοθ δπα ὈΪ6586α {89 

οἴἶδενίηρβ (1 βαπι. ἰσ. 18), 88 Μοβϑθ 8180 ργαγϑὰ 
ταὶ ΠΥ (ἔχ. χυΐ!, 11 ἢ; χχχὶϊ, 80. ; Ῥβ. οὐυἱ. 
28). [ΗἘΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ: “ἼΠ6 ὙΠ 016 ρϑββδρο ργο- 
σοϑάβ ἅροὴ {6 Υἱοῦ ἰδ. Π6 σοτηπηαπϊοδιίοι οἴ 
ὯΘΥ ὈΓΘσορίβ δῃὰ σιϊεβ οὗ 1} 88}}] 9 Ὀθουπὰ ἂρ 
ννἱτ (μ6 Ταΐατο σ]ουϊουϑ του οϊηίϊοι οὗ ὑμ9 Γοτὰ, 
ΤῊὴ6 ΡΘΟΡΙΘ δῖ ἴοτο ἰοἰὰ ΠΟῪ (ΠΟΥ ΤΑΥ͂ ζαΐῃ 



δ14 ΤῊΕ ΕΟΌΒΆΤΗ͂ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙΜΗ. 

τ --Ξ- στ τέο ρξδυοῶξε. . Ξε ξεξειξ οἰξ- ΕΞ ΘΞΟΑΞΞΞΞΞΞΞΣ--  Ἰ  ΘΘΒΞΕΞΞΞΕΙΞΣ ΞΕΞΞΣΞΞΕΕΘΘ τ προσ 

Ραγι οἱ ρδίϊοι ἴῃ ὑμ͵8. 
οογοπϑηὶ ἰβ (9 χοννασζὰ οὗ ἔα Ὁ] 688 ἴο {86 ο]α, 

1 πὸ οὔθϑοσυθ ἰμὸ οοιτηϑηατηοηίβ οὗ αοά, νψὸ 

8}.8}} σϑοοῖγϑ {μ6 δοτητηδηἀτηθαίβ οὗ αοἀ, δηὰ υῖνἢ 

(θὰ Ββαϊγαίίου."---. Ε. Μ.]. Οπ (μ9 οἷουάγ 

Οἰϊατ βοθ θβρθοίδν Ναμῦ. χὶϊ. ὅ, δηὰ Ἐχ. 

χχχὶϊὶ, 7. [778 γ. 7. ΑΨΕΧΑΝΌΕΒ : “ἼΠ6 ῥσόποῦμῃ ἴῃ 
ἐμ6 ἢγτβί οἰδβ8θ (ἐλέη), οδἢ ΟὨΪΥ ΓΟΥῈΣ ἰο Μοβββ, 

Αἄτγοα, πὰ ϑδαιαοὶ, ἰὰ (μ0 βοσομὰ ἰὑ 18 ΔΡΡΙ ΘΔ Ὁ]6 

Βοῖὰ ἰο εθπὶ διὰ ἰὸ ἰμ6 Ῥθορὶθ; ἴπ {86 {λἱγὰ 1 

τϑὶδίοβ ἰο ἴδ Ἰαΐύος ϑχοϊ υδϑίνοὶγ." ---ὐὖ. Ε. Μ.]. 

ὈΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ,. 

1. Θοα πιαῖκοβ ον ὉΥ ἀδοὰβ οὗἁ Κι ταὶ, 

ψηδὶ Ηδ ἰ8, ἃ Κίης δῦοτο 4}1 Κίηρβ, δηὰ ν"}}] 

Ὅ6 τορατάἀοἀ δηὰ δοϊςπον]εάροά 88 βισμ ου οδγί ἢ 

88 ἰῃ οδύθῆ. Ἰδογοίοσο Ηδ ἰμβὶβίβ ὉΡου (6 
Βομον οὗ Ηἰΐ8 παπιε, ἴῃ πῃ ϊο Ηθ ΓΤ Υθα]8Β [80 

δυσαβί τηλ᾽οϑγ οὗ ΗΐβΒ Ὀοΐης, δὰ Μ11}1} αγθ Σὲ 

τοξασάθα 88 ΠΟΥ, 88 Ηθ Ἠϊπη86] 7 18 ΠΟΙ. 
Φ, Βυι αοἂ βιιόονβ Ηἰβ ργϑ- πη πθηΐ ΚιησΙΥ ρα ΟΥΥ 

ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ τϑηϊοβίαιοπδ οὗ ΗΪΐΒ τοῖσί, τοὶ 
βῆαίκο 9 τ ουῦϊά, πηϑῖκο ἐμ: ΡΘΟΡ]6 4υδῖκο, δΔηὰ ἰῃ- 

γοϑβὶ Ηἰἶδβ πϑι16 νυ 11} ἀγοδα [Ὁ] ὀχα]ἰδἰΐοη. Ηὁ δ88 Ὀ6- 
υπ ἄρου δαυί ἃ Κηράοιι οὗ τὶ Κι Θουθη 688, 056 

κίηρς ἢσ Ηἰπβοὶέ δρροϊμίϑ δῃὰ αυδ)ῆθθ, 089 
Ἰαδιΐης ἀυγαϊΐοη Η6 ΗΪπΠ86] ἀϑϑυγοϑ δηὰ οἤἕοοίϑ ; 
Ὑ 8.086 ἐπ μαὈἰ δὴ 8 ΗΘ 08}}8 ἀπὰ ἰοδἀ8 ἴἰο ῥίον ἱῃ 
(86 πογβὶρ οὗὨ Ηἰπι86} 7 88 ὑμ6 σὰ ἀοά. Ηϑθ .188 
ταδάο {μ6 ἰβίοτὶ 68] θοχί παΐης οὗὨ {μὶ8 βγϑίθιῃ ἴῃ 
{86 απ }γ οὗἩ Φδοοῦ, δῃὰ 888 ρ]δοθὰ 18 οθῃίγϑὶ 
Ῥοϊαί ἴπ Ζίομ. 

8. Θοά, ΒονΟΥ͂ΟΡ, Ἰομρ ὈΘΙΌΤΘ [9 68 8 Ὁ] Θ το ηΐ 

οὗ [89 δοίιΔ] Κἰησάοῃιλ δίθοηρ (δ 9 ἴδγδ0} 1168, ἴῃ- 
βἰἰταϊοὰ ἐμ 9 ὈὉταϊ πδ 8668 οὗ ΗΪ8. ψογβῖρ ἰΒτου ἢ 
ταοάϊαϊοτα ποῖ δ οΔ᾽]ο ὦ, δηὰ, ἴῃ ἰποῖὶν δατηϊη- 

ἐδιταιϊΐοη, ργονϑὰ Ηϊπιβοὶῦ ἰο Ὀ6 ὑπὸ ᾿ἰνὶηρ αοὰ οἴ 
γευοίαίίοπ, Μ ὯῸ ἈΘΟΥΒ ὈΓΑΥΘΙ δηα ον ῖνϑβ δἷη, δηὰ 
γοῖ Ἰκθθρ8 ννϑίοῃη οὐϑθσ {8:6 ΟὈΒΟΣΥΒΠΌΘ οὗἩ ΗΪ8 ὑγο- 
οαρίβ, ἴῃ ογάθν ἐμαὶ Ηθ τᾶν 0 ἔθαγοαὰ 88 (89 
Αυὐϑηχοῦ οὗ Βαπιδὴ ἀ6663. 

ἩἨΟΜΙΙΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ῬΡΕΔΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΏοΒα ΨΏΟ Ὀγαῖβο (16 ὑμτγίσο- οΪγ Οὐδ τηῦϑί 
δίοτο Ηϊα 88 (6 ἰγσὰθ οὐ, βοῦσυθ Ηϊπὶ 45 (ἢ 
Ἀθαγοην Κίηκ, δηὰ ἰγυδβὶ Ηΐπι 88 {μ6 - οδοία] 

Ὠοϊίνοτον. --α οὐ ψ1}} ΘΓ ΟἿΡ ῬΥΔΥΟΥΒ δηὰ νγ6 

τουδὶ 66} ΗἿδ σοπηπηϑη ἀπηθηί8.---αοὐ 8. ΠΟῪ ἴῃ 

ἐδ: οχοτγοῖβε οὔ Ηἰβ ρονοῦ, ἰὰ (86 τηδηϊξοβίδιϊοη 
οἵ Ηἰβ τταίμ, ἴῃ αἀἰβροηβίης ΗΪβ ἸὩΘΓΟΥ.---Τὴ9 
Ρᾶτί θΟΓΏΘ ὈΥ͂ αοὐ 5 εἰ θουβηθδβ ἴῃ ουπαΐηρ, 

Ῥτγοβοννυίηρ, δη ταϊϊηρ Ηϊδ σβυγο ἢ ΡΟ ΘΑ ΓΊἢ.---- 

ΠΟΤ 18 8 ἰγοιϊΐηρς οὗ θαν 88 {6 γ6 18 8 ἰγϑιω- 

Ὀ᾽ίης οἵὗἩ Βορο δῃὰ 100, Ὀαὶ 4}1 (Π 686 οτποίίομθ, ἰΐ 
{Π6Υ 8.6 ἰο ἰθῃὰ ἰο βαϊναίϊοι, σαυδὲ Ὅ6 οοπμδἱποα 
σὰ βυδ͵)οοίϊου ἰο (π6 ατοαῦ Κίηρ γὙ80 18 8. πα 
Βυ]ογ, 885 Μ6}} 88 8 ΒοΙγ αοά. 

Κ5ΤΆΒΕΕ: Θοὰ ἀο] ἐφ ι 8 [0 ἄνγο}] διθοηρ ἐπ 086 
πο Ἰοοῖς 1 ὑμοὶν ἔθ 668 ἰοτνατάϑ (86 ἐῃγοηα οὗ 

ἄτϑσο, ἔου οὐϑν ἰμοπὶ Μ1}}] ΗΘ βργοδὰ (ἢ τυΐῃ δ 
οὔ Ηἰδ τ 6ΓΟΥ.--- ΜΙ ανὶς (18 γο αὐτὶ πίθου! ἴῃ 
ΘΟ νίδιβ κἰηχάοτῃ τηθῃ τηυδί ἴον ᾿ιδὲΐςθ: γοὺν 
ἩΟΚΘα ῬΟΣΎΘΙΒΙΟῺΒ οὗ 1ΐ Μ1}} ποὶ βυσοθοα ἐπ 6γ0. 

Ῥασιϊοϊραιΐοα ἰπ ἰμ9 ποὺ ] ---Βοίογο 41} ἐμβίη 8 γγ1ὸό τηϑί ῬΤΆΥ Ἷπ ῬΘὨΏΪΘΠΟΘ 
ἴου ον ζίνθηθϑθ οὗ δίῃϑ; οἰ βδυ 886 ΟἿΤ 8᾽}8 Ὑ}}} 
Ηἰμαον ὰϑ ἰῇ οὖσ οδοσίβ το οὐϊδίῃ Ὁ]6 881} ᾳ5.-- - 9 
μοατίης οὗ ργδγοῦ δηὰ [ὈΥΖΊΎ ἢ 688 οὗ Β' 88 ΔΥῸ ποὶ 
ἐστθοοῃο οί ῦ]ο τὶ Οαοἀ᾽ 5 οἰ δϑιϊβοιηθηΐβ, {Π 0 
σἢ ΨΘΤΥῪ ΜῈῈ}1 οοοχἰβί.---ἰὖ το Ὀθηὰ Ἰονν ὈΒΙΌΤΘ 
δ ΘΑΓΓΏΪΥ Κίπς, ΠΟῪ τα ΙΔΟΤΘ 8.6 τὸ θουπὰ 
ἰο ἀο 8ὸ ἰονδγὰβ (δ πα Ύ ΪΎ Κληρ !---αοἀ 18 
μοῖγ! ΤὩιοθο πυτὰβ βμου]ὰ ρογυδὰθ ΟἿ πιϊηβ 
ΠΘΏΘΥΟΣΥ ψ) δοϊὰ ἰηΐοτοουγϑο ψἴ} Οοά, δά 
ἸΩΔΩΥ͂ Ἰογθϊἀάοα ἱμουσιίθ πουϊὰ ἰμθὰ 6 ὁοχ- 
ΡοΘ]]οὰ, 

ΟΒΙΑΝΡΕΕΒ: Οοα δ᾽ ΑΥΒ Γοιηδὶπβ ἰσὰθ ἰο Ηἰΐδ 
ῬΓοΙῖΒ68, δά [1818 μοι, δουρὶ τὸ δ ποί 
ΜΟΛΙΌΥ (μαι δ βιου]ὰ πιϑὰῦ 8.---ΘΕΙΝΈΟΚΕΕ: 
αοἀ μᾶ88 Ὀεσυη Ηἰδ Κη άοτῃ οα Ζίοη δῃηὰ ηἠοὶ ὁ0ῃ 
Μουαὶ β΄᾽΄παὶ. [0 18 ποῖ ἃ Κίηχάοτα οὗ νσ σαί, δαὶ 
Οὗ ΤἸΏΘΓΡΟΥ.--- δ ΕΝΏ: ΤῊὴο Κίησάοιι οὗ ΟἈ τίβὲ ἰβ 
ἀϊδίλη συϊβηοα ἔγοῃι 8}} πδέϊοηϑ οὗἨ ὑμὸ ποσὰ, ποὶ 
ΟἾΪΥ ὮΥῪ ἐἰ8 Ὀοϊηρ βρὶ τἰι.] δηᾶ θη οοποοτποὰ 
αἱ ἢ δρ᾿ γιὰ] ἐπ ρσβ, Ὀαὶ 4180 ὉΥ 118 Ἰοδάϊης δά 
Ροϊπίϊηρς {86 ὙΔΥ ἰο 4}} }.δί1 66 8η4 τὶ ΟΙΒΠ 688. 
--- ΕΕΙΒΟΗ : Υἱοὶ {π γ586]7 ΟἿ] ἰο ἐμ ρῥγοίθοίἷου 
οὗ αοὐἀ᾽ Β ργδοο, δὰ ὑγδνὺ [06 [ΟΡ ΘΑΓΠΟΒΙΥ (δαὶ 
Ηἰβ κἰηχζάοιῃη ταΥ̓ δοηθ, δηὰ ἰδ ἀον]}] οδῃηποί 
Ῥγουϑπί ἱΐ ψίὰ 4}} ὶβ ουπηϊηρ δηὰ βίγοηκίῃ. Ιὶ 
τηυϑὲ δάνδοσοο νι δὰ νἱϊθουί ὑμ66, δηὰ οπὰ 
δί ᾿ἰαδϑὺ ἴῃ οἸΟΥΥ δηά πιδ᾽θΒιγ.- -πΑΈ ΝΥ: [8 ποῖ 
ιμδὶ 8 ἔδ'ὶ  δπὰ ργδεΐουβ Κἰηχάομι Ὑϊοθ ῬΡΟΒ868- 
868 ὑ)680 Ομασδοί θυ βιϊ 08: (1) ἴο Ἰονϑ υϑίϊοο ; (2) 
ἰο ᾿μάυοο Ρἰοίγ ; (8) ἰο ψοσῖς πιϑι166 δπὰ τὶ ρδὺ- 
ΘΟΙ8Π688.--ΒΊΒΟΕΕ : μαΐ πῸ δυηδὴ ΔΒ 688 
δΥ8]} ἰο οἴδοοὶ, πβαιλοῖν, ὑμΒαὺ πΟη6 ἯΠΟ ἅτ ἰπῃο- 
σοῦ 584}} Ὀ6 ἰη)αγχοα οΥ ταοϊοδβιθα, δῃὰ ἐμαὶ Ὡ0Π9 
ΨὯΟ Δ͵ΓΘ ΖΌΪΠΥ Β8}8}} δἷη τὶ Ἰρυ  Υ͂, 18. 86- 
σομ  ἰϑοα ᾿η αοα᾽Β Κίμῃράοιῃ δὰ Ὁν Ηϊ8 τὶ ῃὺ- 
Θου8η688.--ΤΗοΙῦΟΚ : ἀοὰ ἴῃ ΗΒ ΠΟΙΟΥ͂ [88 
αταπίοὰ ἰο Ηΐβ ρϑουρῇο Ρονοσία} μι ΘΓ ΘΒΒΟΤΒ. 
1 18 ἔγὰθ (μὲ Ηδ 48 ρυῃίβῃθα ὑἐμοῖν ἰπἰαυ 168: 
γοί Ηφ 888 ποὶ ἰυγποὰ ΗἨϊ8 ΠΙΟΣΤΟΥ ΔΎΘΔΥ ἔτγοσι 
(Π6 πὶ, Ὀαὺ ἔογρίνοα πο ἴῸΓ (86 βαῖκ οὗἨ {1080 
᾿ς ΘΡΌΘΒΒΟΥΒ. Οδῃ [βγδοὶ Γογχοῦ ἐμ 18 ᾿---Ὑ ΑἸΗΙΝ- 
ΘΕᾺ: ΤΏ οτο ΒΙρὮΪΥ αοά 18 σ᾽] ον ἤεα, (Π6 ἸΟΤΤΟΥ 
τηῦβῦ τϑῃ ὈΟΥ ἰο ΗΐΪπ).---ΕἸΟΗΤΕΒ (17]απεδὶἰδεὶ) : 
ΟἸοΥ γ (6 Εἴη τηλ͵δϑίγ οὗ (86 ογὰ ἢ ῬδῪ 
Βομῆᾶρθο ἰο Ηἰδθ σἱβῃίθουβπθϑα ' ὨὈΓΔῊῪ ὯΘΆΡ ἰο 
Ηΐπὰ 88 Ηἰΐἱβ βογνδηίβ !--- ΟΥΈΝΤΗΕπ: ἸΥιΒουῦί 
οοῃτηοἰΐοη δηὰ ἰγϑι πα δηθὰ αὐακίηρς ἰΠ 6 Γ0 18 
ΠΟ τουοϊδίΐου ἔγοτιι Θ᾽ οα.---Τὸ (6 εἰεοὶ αοα ἷ8 δὶ 
(9 Βδῖὴθ ἐΐπιο (6 Ῥαγάοῃον δηᾶὰ Αὐθηροσ οὗ δίῃ. 
[μοῦ 160 Βοανὶ ἰσγοηλ]θ, δὰ ἰμ9 δοπϑοΐθησα ὃθ 
δτοιβοὰ ; ἴα (ἢ6 ΑΥ̓ϑῆροῦ ἀπ ἴοτο 89 αοἀ οὗἉ 
ΤΏΘΓΟΥ [-- ὈΙΕΡΕΙΘΗ : Ὑοα᾽Β Βἰχιοδὺ τηϑήοϑιν ἴδ 
ποὺ ἀϊδρ]αγοά ἴἰὰ 186 ογϑαϊΐομ, ΠῸΓ ἷπ ὑπ 6 ον  Γ- 
τοθηΐ οὔ 6 πουνϊὰ, Ὀαὶ ἴῃ Ηΐ8 σγδοίουβ ἀ68}}} 598 
ΔΙΔΟΩ Ως βίη ἃ] τθη  οπὶ Ηθ [88 οὔ οΒθα ἰο Ηΐπι- 
860}. [ἡ {μπΐ8 Ηθ βῆονβ δον Ηδ 8 ον Κίπρ, ὉΥ 
[οἰκίης οὐν ἀδοροβὲ σαγ 68 ὑροπ Ηἰπι86]}.-- -ΤάυΒε: 
Ις 18 [υ8ὲ τπδὲ [ἢ 6 ζ] 688 οὗἨ τα ΓΟΥ βου] ζ04]] 
ἰπίο {πΠ6 Ὀοβοτῃ οὗ ἤα τ : 1 ἰ8β 8. (88 (88 πτᾶῖδ 
οὔ (6 δ Ὁ βου 6 {ἢ 6 τοδί ΒΥ ΘΟ. 

Ματτ. ΗΈΝΕΥ: Τὴθ ΠΟΤῸ ῬΑ ἈΌΉΒ86 ΟὈΓΒΟΙΥΘΒ, 
δὰ (86 ΠΙΟΤῸ ῥγοβίχαίβ τῦὸ ἍΓ6 Ὀοίοσο αοᾶ, ἐδθ 
ΙΏΟΣΘ Ἧ6 ὁΧδ]ΐ Ηΐ).---Φ, Ε. Μ.]. 



ῬΒΔΙΝΜ 6. δ1δ 

ῬΒΑΙΜ Ο. 

. Α Ῥιεαΐπι 97 Ῥταΐδε. 

Μακο ἃ ἸουἝ} ποῖβα υπίο ἔμ6 0 ΒΡ, 811 γα Ἰδηάβ. 
2 βεγνθ ἴμ6 [ ΝΜ} ρ ΙΔ η688 : 

Οὐπιθ Ὀοίοσα εἶθ ργθϑθῆοθ ἩΠῺὮ βιηρίηρ. 
8 ΚηοΥ γα [μδύ [86 ΠΟῈΡ 'ὸ ὦ αοά: 

ΙΕ ὦ Ἀ6 ἱλκαῖ δίῃ τηβάθ 8, Δα ποὺ 6 ΟἸΓΒΟΙν 68. 
δ ατὸ ἈΪ ῬΘΟρ]6, δῃά (86 ΒΏ66Ερ οὗ [18 ραδβίυγο. 

4 Ἑπηίογ ἰηὐο 818 ψαίθθ τι ὑμαηβρίνίηρ, 
Απὰ ἰπῖο ἢ18 σουγίβ ἩΠ ΡΓΑΪΒΘ: 
Βα ἐβδ κί! υπίο εἴτα, απα ὉΪ688 ἢῚ8. ὨΔΙη6. 

δ Εογ ἴΠ6 1.0Ε} 8 γροοα ; ἰδ ΠΙΘΓΟΥ͂ 8 Θν θυ] δϑίϊηρ ; 
Αμπὰ ἰδ τὰ ἢ 

ἘΧΈΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΒΟΡΕΒΒΟΒΙΡΤΊΙΟΝ. --- ΑΒ. ῬΕΒ. 
ΧΧΧΥΪΙ. δα Ιχχ. γγοῦ ποὶ ΟὨΪΥ τὶ 6 ἰῃ ΟΥΘΥ 
(ο 64}} (ὁ Γοπιο τη 66 ΦΈΒΟΥ ἢ Β σγδοῖοιβ 6668 
πῃ ζοπθγὰὶ, Ὀυΐ βΒίᾶπὰ ἰὴ 84 ἀοῆηϊίθ τοϊδίϊοι (0 
οδεσίηχβ. 80 670 8180 (8:6 Βρδγβουριϊ 0. ΒΘΘΠῚΒ 
ἰο ἱπϊσαῖθ 8 ἐξϊίωγσίσαὶ ῬΌΓΡΟΒΟ, δπὰ ἐμαὶ ποὶ 
ἹΠΘΤΟΪΥ (ῸΓ Θοηΐεββίοπ ἴῃ ἰδ86 ΡυὉ]1Ϊ6 τΟΥΒΒΡ 
(ϑερι. Υακς.). ψ τ (λ6 Βοηβ8 οὗ ργαῖβο οὗ (86 
Ῥθορῖο, αὶ [ὉΓ Γ68] δαογίϊεεδ οὗ »ταΐδε, οα]]οὰ ἱπ 

Ῥᾳ. οΥνἱῖ. 22  οχυὶ. 17, ὙΔ Γ3], θαΐ δἰβοὸ βὶπι- 

ΡΥ ΠῚ Ῥβ. ἵν]. 18; 2 Οἤγουῦ. χχίχ. 81. “ΤῈ9 

δΔ1ὴ6 οἶα58 οὗἩἨ ϑλεϊαπιίπι 18. τηθδηΐ, τ μΐοῖ ΘΓ 
Ῥτεδοπιοὰ ἴῃ {μη κα! ργαΐβο ἕον ἀἰνῖηο Ὁ] οϑϑί ἢ ρ8 
δπογοά, δηα Θ5ρ6οὶδ}ν [ῸΓ πισϑουϊουβ ργοίθοίϊοη 
διὰ ἀοἸνογδηοο." (Π6]11286})}. ΑἸἰοὴς σι 8 
τοδὶ ΓοΒο ὈΪδησο ἰ0 ΡΒ. χουν. (6 γθ δῖ δι}}} ποί 
ἩδηϊΐηΣ 6586 141 ρου τ ἶθ8. ΕῸΤ ΘΧΑΙΏΡ]Ο, 
οί ΒίγΟρ 65 χρυ 688 δπᾶ 7080} }7 (86 ἰην διίοη 
ἰἴο 86 {πη} κοκηονοχιθης δηὰ ρα ϊο 
π ΟΞ ἷρ οὗ Φ Πονδ. 
τ. 1-3. Μαῖτο ἃ ἑουἕα! ποίδο, εἰο. Ἧ 6 ΤΟΔῪ 

ΒΌΡΡΟΒΘ (18 (0 δ᾽ (ὁ 16 ϑῃοιῖδ οἵ Βοπηαρθ 
οὔἿποβα το δοκπον)οάχο 6 ονδὴ 88 Κίηρ, δὴ} 
Δοοογα ἰηἷ τοραγὰ ἰμ6 δεγυίπρ [ὁ9ΓΣ. 21, 88 {116 
δογτγοϊαίὶνο οὗὁὨ σωϊησ ἴὰ 89 πάθον βθῆβ6 (γ7͵δοηθ- 
ἴα, Ηεη δὶ.) 88 'π ῥβ. ἰχχὶϊ. 1]. ϑβουνίηρ νὴ 
Εἰδλάηοϑα (νον. 2), βίδηδβ ἴῃ οοηίτγαβδὺ ἰ9 “"ΒΟΓΥΘ 
ψἰΠ} ἴδατ δηὰ σοὐοῖοθ νυ ἱ(}} ὑγοπι ἢ πρ,᾽ ἴῃ ῬΒ. 11. 
11, δ ἱῃ ταὶ ρήββαροὸ ἰΐ ἷβ βυδ)]θοιϊϊου [δαὲ 18 
δροκθϑη οἵ, τ ἢ ΐ]6 Πογο ἰὺ 18 ἐῃ6 γοΪ ΠΙΆΤΥ απΐοῃ 
Οὔ δο ψῇο]6 φαγί, ὑμαὺ ἷδ, οὗ πηθὴ οὗὨ δ᾽] πδίϊ οη 8, 
ψἰ 1} 180 ΟΠ τ ἢ, τ ἈΙΘἢ ΔΡΡΘΔΓΒ νγουβθϊρρίης Ὁ6- 
ἴογο ϑοοναὰ ἴῃ Ζίοη. Βυϊ (86 πῇ οἷς Ρβαὶπὶ [88 
ἴο ἀο ἀΐτγθοιν δπὰ βρϑοΐδὶν ψῖτἢ δοίϑ οὗὨ ριδὲϊε 
φογελρ, πηϊσῃ ῬΘΓΟΥ Ῥτοδυρροβο ἰὴ ἴΏΟΓΘ 
ΚοῦΟΓΑΙ ΒουυΪ66, δηἀ ΡΑΥΓῪ ἤλνα ἰΐ [ῸΓ 8. ΘΟ0Π8Β6- 
4πεηοθο. 786 ευεηΐ ἔγοιῃ νν ἰοῖν {1686 Πδ ΟΠ ΔΥῸ 
ἰοὸ χαία [6 Κποπ]οᾶρο (8. ἰν. 4) ἐμαὶ Φϑβονυδὰ 
δ οἀ, ἰβ ποὶ τπιδπιϊοηϑὰ θσθ. [ἰ τιυβί, δον- 
Ὅταν, δοοοτϊη ἰο (86 οοπίοχί, δ γ0 8 νου] - τ ϊὰθ 

υὠγοί, ἴο 411 ξϑηθγ 108. 

β᾽ σηΐβοδποο, πα 6 σοπποοίθα πὶ (ἢ 6 46] ἰνθσϑῆοθ 
οὔ 186 ΡΘΟΡ]6 ν Βο οοῃἕδβϑ [0 Η πὰ (γϑγ. 8) ἐμδὶ {π 07 
8.0 Ηἰβ νοῦῖ (θθαϊ, χχχὶϊ. ὅ, 1ὃ ; 18. χχίχ. 28 : 
Ιχ. 21), Ηΐβ ᾿πβοῦιίδποθ, δηὰ ἃ Ῥθορὶβ ἰθῃὰοα δπὰ 
Ἰ6α ᾿|κ0 ἃ ἤοοῖκ. ““Ηἰἷβ ρϑορὶϑ δῃὰ ἤροϊ ᾽᾿ δζὸ ἰῃ 
ΔΡΡοΒιιἴοη ποὶ ἰο ““π8᾽᾽ (ΗΘ βίο γα), Ὀὰΐ ἰοὸ 
ἐν." ΕῸΓΡ [Π]8 Ῥᾶββαρο Ὀθ]οηρδ ἴἰοὸ (Π6 ἤοθη, 
ν ΒΊο ἢ, δοσοχάϊηρ ἰο 116 Μαβογοῖϊο δπυμπιθγδιΐος, 

ΟΟσὺν ἴῃ (86 ΟἸἹὰ Τοβἰαπηδηΐ, ὮΙ ΘΥΘ ΝΕ 18 2 7.) 
δηθὰ ἴ7 τοαὰ, Ἰπᾶάροά, Ὀοΐῃ το ηρθ ΠΙΔΥ ὯΘ 
δυδιϊβοά (ΚΙ ΒΙο1), δηὰ {86 ἰγϑηβ]ι 08 σίνθῃ : 
Ψ ὮΪῸ 6 ΘΓ πού (ΘΥΠΙΏΔΟΒΒ, [888]ς1}, ΟΣ Ὀδὺ- 
(6: ποὶ γ8 (ϑερί., ψ αἱκ., 9 6γοπιθ), πιδὰβ ΟἸΘΔΓῸΡ 
ὈΥ ἴμ6 ϑδαἀαϊιΐοη, ουγβοῖνοβ {{α{|ὸγ, Οἷον, δηθὰ 
ΟΥΒΩΓΒ), 88 ἃ σοῃίγαβὺ ἴἰο (μ6 Ὀοδδβιίΐηρς οὗἩὨ ῬΏΒΥΔΟΒ 

(Εσοκ. χχῖχ. 8)... Βαυὶ (μ6 σοδαϊης ἰχ) (Ὁ μα]ά., 
Ψογοπμθ, ΑΌθη Εστα, ϑδδα 4), 'ἴπ πἰηοίθθῃ οοσϊΐοσοα 
οὗ δε οββὶ 8δηὰ πίμο οὗ Κοηῃπίοοιῦ 15 ργοίογγοα 
ὉΥ πιοϑὶ οὗ {16 γοοθηΐ Ὄσχροβίίουδ. [Τ815 ἰβ 8χσ- 
Ρτοϑβοὰ ὈΥ ἐδ τ γρίηδ] σοδαϊηρ ἴῃ ᾿᾿. Υ., “ Απὰ 
Ηἰβ νψὸ δζϑ,᾿" ψβῖοι 8 ῥγοίεσσοα ΌὉΥῪ Ρογον ὴθ 
διὰ Νογθβ. Τδδ Οἴμοῦ 8 ἰδυοσθὰ ὈΥ ΑἸοχαηάθυ, 
Ἡογαάβνογίῃ, δηά Βαγῆθβ. ἼΤμα ρδββημο οἱϊοὰ 
δῦογνο, Εσζοϊ. χχίχ. 8, ἰο ψ ΐσὰ [8 18 βδιρροβοά 
ὁ 6 ἃ σοπίγαδβί, 'β ῬγΟΌΔΟΌΪΥ ἰο Ὀ6 υπάοτείοοά 88 
ἰι 8 ἰῃὰ Ε. Υ. : “41 ἢν τηϑὰο ἰΐ (1116 Ν1]6) τ γ- 
8611. -ὁ.. Ε. Μ.1]. 

ῬὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

1. αοἀ '8 ποὺ πηοΓ Ογοδίου δηὰ Ευ]ορ οὗἉ (δ 9 
ψοι]ϊὰ. Ηο 8 δ]80 ουπάον, Ουδγάϊαι, [οτὰ, 
δα Βμορδονὰ οἵ Ηἶΐ8 ΟἸνυτο. Η 8. ρϑορῖα 5πουϊὰ 
Θχ ἰδ. (μον ϑοη86 οὗἁὨ {816 το]διἴοη, πα ΘΑ ΡΟ ΠΥ 
Εἰνο ἴξ ὀχρτοβϑίοη ἰῇ ρμόζίο ιρογδἠΐρ, ἴῃ οτά ον ἰδ δὲ 
81} (80 ψΟΥΪὰ ΤΥ αἰΒΟΟΥΟΡ {μαι 818 Οοα 18 186 
ΟἿ Οαοά, ἰο δάοτο πῆοῃ, πὸ οὗ 41 ἰδηὰ 8 
Βυου ἃ ἀπὶῖο τ ἱτἢ (6 Ομ τ ἢ. 

ὦ. Τμ6 οοηνίοιίίΐοη ὑμαί βυοδ ἰδ Θοά᾽β 
ὙΠ, ΘΥΟΪΚ6 8. τη ΒΒΙ ΟΠΆΓΥ Βοη8 ἴῃ (Π6 ΟΠ ΓοΝ, 
ἈΠ 808 Ὀοδίογο ΠΘΡ οὐ68 (6 ἀυὶγ οἵ Μ|86- 
δίοῃβ. Βαυὶ ἰΐ 4180 δ διθοθ 8 ἰοῦ [0ὉΣ ἰδθ 



δ1θ ΤῊΗΕ ΕΟὔΒΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬῬΒΑΙ ΜΗ. 

ἴουπλοῦ 88 Μ6Ὶ1 88 ἴον (ἴθ Ἰδαίου βουυΐοο οὗ ἐδ6 
Ιμοτὰ, βίγοηρίβθηβ ἐἢι6 Ὀ6]167 ἴῃ {86 οἰθγῃδὶ οδὶ- 
ΟΔΟΥ͂ οὗ (0 ΙΩΘΤΟΥ δηά ἰσατῃ οὗ ἀαοἀά, 8ῃά, ἰο 
εταιίιιἀ8 ἔον ὑμ6 Ὀἰοϑβίηρβ δίγοδαν γϑοοὶϊν θα ἔγοτῃ 
ἰὴ6 απὰ οὗ ἰδο Ηἰρμοβί, απὶι68 (86 ὀχροοίδίϊοῃ 

ἐδαὺ (9 ον ἀ-ο γδοίπς ἀοδίϊην οὗ ἴ89 ἔγὰθ 
τοὶ σίου (18. ἵν]. 7; Ιχ. ᾿Ιχυὶ. 28) μ}} Ὀ6 Σο8]- 
χοα. 

ἩΟΜΙΓΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ἧο βῃου]ὰ Ὀ6 ἂΒ τὶ Ἐπ ἰο ΒοΡνο αΟοα 88 6 8ΥΘ 
Ὀουπὰ ἰο ἀο 80, δηἀ δησουταρθ ὁπ0 διηοίδον ἰὸ 
ἐμαὶ ἀυν 88 γγ6}} δ8 ἰυϊθ Οὔ 6 ΓΒ 0 θη ζηρθ 1ὰ 10. 
-- οι ἴῃ αοά᾽ 8 βουυΐσο 88 σοῃηθοίθαὰ ψἱ1Ὲ 
ἐ)6 Καον]οᾶρο οὗἩ αοἀ δηὰ ργαιϊίυὰθ ἴῸ Ηἰ8 
Ὀοηοῆί.---ΤὩ τυϑῆποῦ, χγοιηᾶ, δηα Ὀ]οβδβίης οὗ 
ἐμ Ῥσόοροῦ ΡΟ νουϑδὶρ οὗ αοἀ.---Τ0 Ομ ΓοΣ 
8 ἰο {80 πονγὶὰ, δὲ 86 μβουβο οὗ αοἀ 18 ἰο (9 
ΟΒυγοῖ,, ἐλ ο ρἷδοθ οὗ Ὀ]εββίηρς 'ὰ (86 Ἰππον]οαζθ 
δηαὰ πογϑεΐρ οὗὨ 6αοά. 

ΒΤΑΒΚΕ: ΤΊ οτΘ ἰδ ποίη ἰο Ὀ6 ἔουπὰ πᾶ ογ 
{π6 Βα, ψ ΐϊοῖ οδἢ ΙΔ Κ0 (86 ποαγί ογο Ἰογΐἕῃ] 
ἐμὴ βίποοσϑ σοὶ ρίοῃ.---Π αοα᾽ Β ΠΘΤΟΥ δὰ ἰγυ ἢ 

δΥΘ ἴδῃ), ὑΠ6 Υ τϑιχδίη 8.}}} νεῖ 8. ΠΟΥ, διά 
Μ6 δηἃ ΟΟΥ ἀφδβοοπαδηΐβ ὑπ] (μα οπὰ οὔ ἰἢθ 
νοῦ] ὰ ψ}}] δανθ (θη [Ὁ ΟἿ σοηβοϊαίΐοη.--- 
ΒΙΒΟΕΕ: [ἢ ἰδ Κιίηράοπι οὗἩ Οαοα ΘΥΘΥΥ οὯο εἐλῃ 
δηά 18 ροτιμιϊἰοὰ ἰο δοιηθ Ὀοίοτο (86 ἔαςα οΥἉ 3 
αοά οὗὨ τΠΙΟΓΟΥ.---ὨΙΒΡΕΙΟΗ: 86. αἰβοογοσ δἱἱ 
αοα᾽ 5 σἴογυ ἰῃ Ηΐβ ψογὰ, ἱβγου ἢ πιϊοῖ Ηδ [69 
αἀφοϊασοα Η8 ἤδῖὰο ἴο υ8, ὑπαὶ 1 ἱξ ἴ,οτὸ.. Θοὶ 
518 ΠΟ δβαγὰ βεσγίοο, Ὀυὰΐὺ ΟἿΪΥ ἐμαὶ ψγὸ ΠΟΥ͂ 
Ηΐμι, μοϊΐονο Ηΐπι, διὰ ἔγοπι Η]8 ἔμ 1 π6885 οὗὨ ρτδοθ 
ΔΙοπΘ ἀγδὰν 8}} οἂγ βίσοηρίβ [ῸὉΓ ΘΥΘΓΥ͂ ὈΠΔΕΙ- 
ἰδεϊη.---ΤΑ ΒΕ : Α δοιῦ οὗ 07 ἱπγοῦρα (ἢθ 
016 νοῦ], οὐδὸν (6 τηπ͵]οθιϊὶσ αοἂ οὗ ΖἼοι, 80 
ΤΙΟΣ ἰἢ ΤΔΟΓΟΥ͂, ὙΠῸ σΟΠ168 0 Ὀΐ688 {86 ΘΑ Τί. 

᾿ ΓΜ Αττ. ΗΠΈΝΕΥ: 99 τηυϑὲ ἱπίοΓαῖχ ργ8 180 δηά 
{πη καρ νίης ἴῃ 41} ΟἿΓ ΒΟΡΥΪΟΘΘΒ; (88 φοϊάθη 
(γοδά τηιιϑὲὶ τὰ (χοῦ ρ ΟΥΟΥΥ αυὶγ, Η6Ὁ. χίΪ!, 
1δ. Εον ἴὺ ἴθ ὑπὸ ψγοτῖ οὗ δ ρδ]8.---Κπον)ϑαὰρο ἷ8 
 τιοίπονῦ οὗὁ ἀογνοίϊοη δηὰ οὗ 4}} οὐϑαΐθῃοθ. 
ΒΙΙπὰ β8ου ῆοθβ νν1}} ΠΟΥΟΡ ρΐ6880 ἃ δΒοοῖηρ Θοὰ. 
--.ΒΑΒΚΕΒ: ΤῊ6 Ῥβδῖπι 18 θαβϑθαὰ οὐ ([}8 τη 1 οἵ 
ἐὴ9 Βυχμδῃ γτ8ο0: ὑμδί {πο γοὸ ἰ8Β ὁη6 αοἀ δὰ 
Εδιμον οὗ 8]}, δῃὰ οὴ9 ρτοδὶ ἔδυ} Οἡ ΘΔΙίΒ.--- 
“. Ε. Μ.1. 

ῬΒΔΙΜ ΟῚ. 

Α Ῥεαΐπι ὁ Ταυϊά. 

ΟΥ̓ ἸΔΘΓΙΟΥ͂ δ) Ἰυαρτασηΐ: Ι ν]}} 8[η 
ὃ ΤΟᾺΡ, Μ1Π]1 βίηρ. Τθπΐο ἰδ66, 

21 Μ|}} θθβανθ τι υβο] ἢ τ β6}ν ἴῃ 8 ρογίθοϊ Μ8Υ. 
Ο νβοη μι] μου οομλθ ηΐο Τ6 ἵ 
1 ν1}} να ὶ}κ πὶ τη ΤΥ ΒΟΒΘ 
ὙᾺ ἃ ρογίδοῦ μοδγί. 

8. Κ1 ψ}}] βοῦ πὸ ψ]οκοα ὑπ]ηρ; 
ΒοίογΘ πιΐηθ ΘΥ68: 
Ι δεαῖθ 86 ψοῦὶς οὗ ἰδθπὶ ἰμαὺ ΓΤ 85146 ; 
1 58}}8}} ποὺ οἰθᾶνθ ἴο Πη6. 

4 Α ἔγοπχαγά ποαγί β8}8}} ἀδραγὲ ἔἴζοιῃ ῃηθ: 
Ι ν1}} ποὺ ἹΚΠΟΥ͂ 8 ψ]οΚοα ρεΕΓΒΟΉ. 

δ ὝὝὟΗΓοβο ΡΥΪΥΠΥ͂ ΒΔ ἀογοί ἢ ἷ8 ΠΟΙΡΡΟΌΓ, 
Ηΐπ ψι}} 1 ουἱΐ ΟΗ͂-: 
Ἡΐϊτὰ τμ6ὺ Βα ἃ πρὶ ΙοοῖΚ δηα ἃ ῥχουά μοατὺ 
ΝΥ] ποῦ 1 βυβον. 

6 Μίπο ουϑβ δλαϊ, δ6 ἜΡΟΝ [86 ΑΙ Ὁ] οὗ 186 Ἰαπά, 
ΤΠδῦ ΓΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ α)6}} σῇ τὴ 6 ; 
Ηδϑ ὑπαὶ τ] κοί ἰπ ἃ ρογίϑοί ΨΥ, 
ΗΘ 5}18]] βεσνϑ π18. 

1 Ἠδὸ ἰδ πψογκοίῃ ἀθοοὶΐ 
581} ποὺ ἄνγ6}} τὶς] ΤΩΥ͂ ὨουΒ6: 



ῬΒΑΙΜ ΟἹ. 611 

Ηο {πδΐ (6116 0} 1165 8841} ποὺ ἰδ .τῪ 
Τὴ Τὴγ δὶ. 

811 111 ΘΆΥῪ ἀοΒΤΟΥ͂ 
ΑἹ] [816 νὶιοκοα οὗ {86 απά : 
Τηδὶ 1 τηδΥ οαὐ ΟἹ 411 ψὶοἰκοα 0618 
Ἐτοῖ [86 ΟἰἰΥ οὗ [10 1,ΟΒΡ. 

. ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΙΤΙΟΑΙ͂, 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΊΙΤΙΟΝ. --Τ 6 ῬΒαΪπὶ 
ἸΏΔΥ ΑὈἶΪ06 ΡΓΟΘΌΙΪΥ ΟὟ 1(8 ροϑί(ἰου ἰο 18 ΤΟΒϑῖη- 
δίδποθ ἰο Ῥβ. χοῖχ. 4. ὙΠΟΡο 18 ποι ῖηρ ἩΔΐοα 
δβδβουϊά ργουθηῦ υ8 ἔγομι δϑϑὶ ζηϊηρ Π 6 σοι ροϑί (108 
(ο Ῥανίά. ΕῸΡ ἰῃ9 ὙΟΥ ἷπ Υο 7. 1 δυρᾳοβίβ ποῖ 
ἸΏΘΓΟΙΥ ἃ Ῥΐοιιϑ Ὀὰχΐ 8 ΤΟΥ͂Δ] δίπρον, τ 8116, ΙΔΟΓΘ 
ἀοβηῖτο]γ 5111}, (86 ἔοττα νοι ἐΐ ΒΠΔΙῪ ΘΒΒα τη 68 
ἴα νοῦ. 8 δύζυθβ ἃ ὑμοοογϑίΐο Κίηρ. Ασοογαϊ ΡΥ, 
ΔΙῸ 6 ἀο14115 δὶ8 οββϑῃ 18] σμ ασϑοῦοσ ὈΥ σϑοογὰ- 
ἴπρ εἷβ ΤΌ βοῖνθϑ ἰ0 δοὶ ὈρυβμΕγ, τὶ ἴῃ ῬΘΥΒΟΏΔ] 
οοπάποὶ δὰ ἀοτηοϑίϊο }1δ (Υ6Υ. 2), ὑθη 10} Τ6- 
ἴογοποα ἰο ἢΐ8 δϑβοοϊαίθβ (Υ 678. ὃ-8), δῃὰ ΒηΑ}Υ 
ἴῃ 8 οὈ] χαϊϊοι ἰο Καορ νδίσιι οὐοτ 18 βιι ]οίβ, 
Βοσυδηΐβ, δη [89 ἰπτηδίθβ οὗ ἢ18 μου80 (Υ6 78. 6δ- 
1), γον. 8 Ρῥἴδοθβ ἰῃ9 δχϑσζοῖβθ οὗ ἐμβὸ ῥα ἶγ9 
Ῥόνοῦ γοδίοα ἱῃ ΓΌΪΘΓΒ ἰῃ Βρθοΐδ] τγοϊαἰϊοη ἰο {116 
εἰϊγ οὗὨἨ ἀοἄἁ. ΑΒ ἰδ οἷἱγ οὗἨ ΕἸοΐπι (Ῥ8. χὶνΐ. 
δ), οὐ ὑμ6 οἷνγ οὗ Φοβονδῖ Ζοῦδοί (8. χὶ υἹ[. 
9), οὐ ἰμ6 οἷἱγ οὗ οὖν ἀαἀοἂ (8. χίν. 2), ὑπαὶ 
ΟἿ τηυϑὺ ποὶ ΟἸΥ͂ ΒαΥΘ ἐπ ργθδβοα ὑροὰ ἰΐ (89 
ΟΠ ΔΙ οί οὗἩἨ ΒΟ Π688 ἴῃ (8 ῬυὉ]16 τοΥΒ} 0, Ὀὰΐ 
τουδὶ 8180 οσχ ἰ Ὀὶ1ϊ ᾿πδὺ Θμαγδοίοῦ ἴῃ 116 πιοταὶ γ- 
8.}.8. ([8. χχχυ, 8; 111.1; Νδμαπι ἰϊ. 1). θαγνὶα 
γον ϑι παῦ 6 Μ01}} ὀχϑγοἶβα Β1Β ΤΟΥ] ΡΟΥΟΥ ἴῃ 89 
δεσυῖος οὗ αοὰἂ ἰπὰ ογάϑν ἰο σϑα]ϊσθο ἐμπΐδ οπά. 
Ζὰμὸ 88 οπἰ ]ο (18 Ῥ58], ἐπ 6 ἸΓΓΟΥ οὗ 
γετε. [1 ἰδ τοϊαϊοα, 6180, ἐμαί θυκο Εγποβί {16 
Ῥίουβ βοῃὺ ἰΐ οὰ ὁη6 ΟὐσΟβΒῖοη ἰο 8 “πη ίδ᾽ (ἢ [α] 
τηἰηἰδίοσ, δπὰ ὑπαὶ, θη ΔΩΥ ΟΒοἾ8] γγὰβ σα] 
οἵ τυϊδοοπάποσί, ἃ τγϑ ἴμ6 ουδίοπι 0 ΒΥ: ““ἢθ 
Ὑ1 σογ δ  ΪΥ ΒΟΟΣ ἤδγο ἰο γϑοδὰ {μὸ Ῥυΐῃοθ᾽ 8 
Ῥεδ]τα."" ΤῸ αυοβίϊοῃ ἴῃ ΥΟῸΡ. 2 ὁ. οδὴ βδαγάϊῃ 
αἱὰ τ ἴῃ οὐγ οἴὔοτίβ ἰὸ ΔΥΡΙΥΘ δὖ ἃ 1086} 
ΔΡΡυοχίτυδίϊοα ἰῸὸ ἰμ0 ἐδ οὐἠἨἠ σοιηῃηροβιθϊοη 
(8666 θεῖον). ΤῸ Ὠυπιοτοῦβ ροϊπίβ οὗ οοῃίδοὶ 
ψἰ1} ἐμ ῬΥΟΥΘΡῸΒ οὗ βοϊοσηοι ἀο ποὺ ὨΘΟΘΟΒΒΒΡΙΥ͂ 
διδὰθ ἃ ἀσροπάθῃθο ΡΟ ὑμ6Π1. 
[Ρεγοόνπ 6, δὕιον ἰπαϊσαίἑηρ [6 σοῃίθη δ οὗ ἢ 6 

Ῥβδῖπι, οοπίϊηθθδ: “ΑἸ1 (μῖ8 3118 ἴῃ δατι ΓΔ ὉΪΥ 
πὶ} [6 τοι ρατίὶ οὗ θαυ 5 γοΐρῃ, δηὰ 9 γοτὰβ 
δ᾽ ἦυδὲ τ ρδὺ τὸ τοῦ οχρθοὶ ἔγοτη ὁη6 ψἘῸ 
ὁδηο ἰο (6 ἰβροῦθ ψὶϊἢ 8 θασί 80 ἰτὰρ ἰο ἷ8 
Θοά," Βανί Ὁ οη, Β6 ὑμ8 ργοβοηΐβ [ἢ 6 βἰἐ δίΐϊοι 
οὔ ἐμ6 Ῥβαϊγιἶϑί, πιϑί ν ἰγβδηβ]αἰΐηρ ἴγοπι Εἰννα]ά : 
“«Ζίοη νγὰβ δἰγοδὰυ ΠΥ Β ΓΟΥ8] δθδὺ, δηὰ 86 
ἰδθοσηδοϊο οἵ ον γὰ8 ἔμπο τος Ὀαὺ 86 ΠΟῪ 
βἰδίε μδὰ γοί ἰο "Ὲ ογζδπίσζεα, δηὰ {16 στοαί οἵ - 
ΘΕΥ8 οὗ βίαϊα δπὰ οὗ ἔμ μοῦβοο] ἃ ἰο Ὀ6 ΟὨΟΒΘΗ, 
ἸΏ 6 ἢ ΠΡΟῚ ΜΠ086 ΟἸΔΙΔΟΘΙΘΙ 80 Τὴ} Δ] ΥΔΥ͂Β ἀ6- 
Ροηάβ, δπᾶὰ δβρϑοίϑ!γ ἴῃ ἀοβροίϊσ πποπδγ 68, 
ἾΚὸ ἰμο86 οὗἨ (86 δηοΐοης νου]. θδνὶα μἰππδο) ἢ 
νὰ8 δἰδπήϊΐηρ δἱ ὑμ6 ὑμγϑβι οἱ ἃ οὗ {π6 τηοϑί οσ  (108] 
Ῥοτοα οΥὗὁὨ μἷ8 117, δ, ἔ}}Υ αὐσϑῦθ οὗἁ (19 ρτοϑί- 
688 ΟὗὨἨἁ 8 ΤαΒΡΟΙΒΙ 1168, ἀΙὰ ποὶ 88 γοί ἔδοϊ 

Ηἰπιβ6}7 οαχαὶ ἰο (86 ἰαβῖς σοι ἀθγυοϊσθα ὑροὰ 
δἷπι, [9 θυτάοπ πῖϊοὰ ἢ6 γγῶβ μΘΠοΘίογ ἢ ἰο 
Ῥοδυ. 5.11} ἴὰ (86 ἄχϑὶ ρμογὶοα οὗ μἷβ σοΐχζῃ ἴῃ 
ΦοτΌβδ! μι, ἱὰ ἐμ δυδβὶι οὗἩἨ γτἱοίοσυ, ἴῃ (μ9 ζ0}} 

πο 

ΒΡΙ ΠΟΥ οὗ [8 πονἶγ-δοαυϊγοά ἀοτιϊ πο ΟΥ̓́ΘΡἔ 
{6 ψ8ο01]9 οὗὨ ἴϑσϑδοὶ, δαυυὰ ἴβ ΟὨΪΥ ἰδ 6 τη γ0 
θαγποβὶ ἴῃ ῬΓα δὶ πρὶ ΘΟ ΠΟΥΔὮ 8πᾶ σα] ἰηρ ἰο ταϊπὰ 
Ηἱδ αἰἰτϊ αῖθθ, ἴῃ διτίνῖπς ἰο ΡΟΣ Ὗ δ18. ονπ 
δοαρὶ, δηὰ ἰὸ ΦΤΌΓ πὶ γν 156 θα ΒΌγοδ ἴον ἰῃ6 σοπάπσι 
οὗ 8 δίσοῃῃς: δπηὰ γἱθίθουβ συΐϊθ, δηὰ ἴῃ πὸ γροβο- 
Ἰαϊΐοπ ἰο ΚΘ6Ρ ΤᾺΣ ἔγομι Ὠΐπ 4]} ἰδὲ που]ὰ Ὀτγίηςς 
8 ΓΟΡΤΟΒΟΝ ὈΡΟῺ ἢ ΪΠ86] δηὰ 8 βίδὶ πα ὉΡΟῸΩ πὶϑ 
οουγί. ΝοΙΒΙΏ ΒΏΟΥ͂Β ὉΒ ΙΏΟΣΘ Οἰοδτν [816 ἰγὰθ 
ὩΟΌΪΘΠ688 οὗ θαυ ̓ Β 800] ἐμ8η (818 88 οὐὺ ῥ58]1ὰ.᾽} 
-.Ἐ. Μ.1. 

γεν. 1. ΜΜϑυου δῃηᾶ ͵πδ[ἴϊοθ. [Ε. Υ͂. ΜοΓΟΥ 
δηα Ἰυδριηηθη 7, σαπποὶ Ὀ6 ἰδ κο ΠΟΥΘ 88 8 80Π|- 
ἸΏΔΤΥ Οὗ Τυ]Ογ᾽ 8 υἱγίαεβ (Αθοη Εσγα, Κιπιοδΐ, 
Οαϊνίη δηα οἱ 68), βῖποθ ἰὺ 18 πού ἐμ 9 οι δίοτα οὗ 
{86 ΟἸἹὰ Τεβίδιμοπὶ τὶ θγ5 ἐο Ῥταῖδο 8 ΟΧ- 
66]] 6 ποῖο8 (ἀἰεἰθσ)ὴ. Βεοβίἀθβϑ, ἢ ΒδῪρ ἰ8 ᾿ητη6- 
αἰδίο!Υ ἀθβουι! θα 88 δὈοιιϊ ἰο 6 Βοιηάαδά ἰο (ἢ 9 
ῬΓΡδῖβο οὗ υελουαὴλ. Θοά, ὑμοτοΐοτο, (συ ρ68 γν. 8), 
δηὰ ναί 6οα ἰβ (ῬΒ. Ἰχχχίχ. 2, χοῖχ. δ), 8τθ (ὁ 
Ὧο ΡΓαϊδοα. Βαυΐ ψμδὶ ΤΌ] ον 8 ἀοοβ ποί δοϊ οογαιθ 
αἰνίης διἰγ] θυΐϊοα, ἀ6648, πὰ Ὀ] βϑίηρ8, ἤον ἰδ ἢ 
αοὰἂ 8 Ῥγαϊϑοά, δῃηὰ ὑπδηϊκαρίνίηρ, ὈΥ ᾿πἰδιΐοπ 
οὗ ἴῆϑτα, 18 ὑγοπιϊβοα (Ἑοἷον, ὁ. Η. ΜΊο6}.86}15 δηὰ 
οἰ ΒδγΒ), ΟΥ ὈΥ 89 σοπίοιηρ]αἰίοηι οὗ ὙΒῖσῃ (86 
ΒΊΏΖΟΣ 18 ἸηοΥοα ἰο γοοὰ τοβοϊαἰϊἷοηβ (θ6 Ἦ εἰἰ6). 
Οομβοαυθη!)ν τόρ. 1 ἰῃσουσποῦΐ σϑηποί Ὀο ΓΘ- 
βαταοὰ 88 16 7Ζ΄λεπιε οὗ (π 8 μϑαΐπη, (πη 081). ΝΟΣ 
ἷ8 {670 φσγουπὰ εἰοταάρα ἴον ἰμ0 τνίονν στ ϊοἢ 
ΤΟΖΑΓαΒ 10 88 8 ἴχοθ δα δρίαἰΐοη οὗ 8 συσγυοηΐ ΓΟΥΊΩ 
οἵ Ἰηϊτοἀποίΐου (ΒΒ ρΐε] 4), ΟΥ ἴοσ. ὑμαὺ σψὩ] ἢ 
σου ]ὰ σοπ ὈΪπ6 {86 Ψ 80]6 Ῥβαΐα ψιΐι ὑπ 6 {0 
Το] ον ηρ ἰμἴο ὁ56 ἰγ!]οΡΎῪ (Ηηκδι.). ὙΠῸ Τα γΒ6 
οοῃίΔἰἢΒ 8 γΟΙ͂ν, ΡαΓΔ4}16] (σου ῃουΐ ἴο {86 [ΟἸ]ον- 
ἴῃς ΤΥ βοῖυθ8, ὙΠ Ὶο ἢ ΓΤ ον ΘΟἸ] οἰ ΟἿ [0 ἃ ΘΟΌΓΒΘ 
οὔ χιοταὶ οοπαυοί, ἰο (ἢ 6 ΠΟΠΟΥ δὰ Ν᾽ 6}}- ] οδβϑί ηρς 
οὗ Φοβοόυαι. [ὲΐ ἰβ 8 γον τοϊαϊηρς ἰο 180 ΘχΧοῦ- 
οἶδα οὔ (δ ροοίϊςο αἰ, πα 'Β ὀχρσγθββοὰ ἢ β06} 
ἃ ΤΩΔΏΠΟΡ, 88 ἰο Βοτα 8 βίγοης ὑθβί "ΠΟΥ (0 8 
ανίαϊο δα οἱ Ρ. 

γεν. 2. θη τἱ ἴθου οΟομ16 τπηἴο 126 Ὁ 
ΤῊ18. οἴδιβθ βου μβ δ γδΏ ΟΥ, Δηἃὰ Β88 8 ἴΌτπὶ 
ψ}Οἢ ΟἸῸΥΒ ἔΛΟΠῚ ΔΩΥ ΤΠΘΙΌΘΥ οὗ (ἢ6 ΟΙΟΥ 
ΨΟΥΒΟ6Β οὗ (Π6 Ῥβαΐπι. Βαὶί ἰΐ ποοὰ ποί ἐμ οΓ Ὁ 0 
6 Ῥχοῃουῃσθά Ββρυγχίουβ (ΟἸΒΒδ856η). Ἧ79 ταὶ 
Ὅο ἱποϊὶποὰ ἰο ϑδββὶταϊϊδίθ ἴύ ἴο {86 οἶμὲῖ πλθπ- 

6.8 οὗ [18 γΈγ8θ, ΒΥ ἰδκίηρς 9 ποὶ 88 δὴ 1πίθυ- 

γοχζϑίϊνο, δαΐ 88 8 σΘοη)υποίϊ οτΞεξδ8 οὔΐθῃ, 88 ΒΟ0Ὶ 

88, Βηὴ δ 2 88 8. ἴετα. τουτί ης ἰ0 71 οὐ ΟΠ 

(Ηαρἢ.). Βαυὺ νῇμδϑὶ 18 ἔλθῃ τηθϑηὶ Ὀγ: “88 οἴζθῃ 
88 ὈΡΥῚὨ Π685 818} Θομ9 (0 τη6 3. 068 Ὠεαυϊὰ 
ῬΓΟΠιΐβο ὑὸ τᾶν ὑπ 6 ἩΔῪ οὗ ΡΥ Π 658, 88 ΒΟΟῚ 
88 ἴὑ 8Π4}} οηΐονῦ ἰδ Ὠοιδ6 ἴῃ [9 ῬΘΥΒΟΙ οὗ δὴ 
ΡΣ σὺ 8 η7 ΟΥ̓ ἀο068 1ὺ τηθδῃ : ἴ0 ΤΩΔΥΚ ΠΟΤ 
8Ὲ υργίρσθι τῆϑδῦ τα} ΚΒ ἰὴ ογάοθν 0 [Ὁ]]ΟῪ θὰ δἷ8 
Βῖ6Ρ83 ΟΥ: ἰο ῥἷαοθ ἰτηβοὶῦ ἴῃ 8 σαὶ το] δι οα 
(ο ἴἰ, ἴῃ οΥ̓δΘΥ ποῖ ἰο οΥ̓́ΘΓΒΙΘΡἩ» ΟΓ σοῃίγϑοί ἐΐθ 
Ἰϊταϊ 87 ΟὖΥ, ἀοο8 [8 ἂν δἰ Ὗ ποὶ 8 τοαΐζ Ὀαὶ 
{86 οουγδε ο δυεπία, 88 Βουλοί ἴῃ ΜΕΘ ἢ οοπιέδ ἕο 
»}α2ὲ (ΗἸ εἰ 5), ἀῃὰ ἀοεβ αν ἃ Ῥχοιιῖβθ ἰο ἰδ] 8 



8618 ΤῊΒ ἙΟΥΕΤῊ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙ ΜΞ. 

ΘΟΏΟΘΟΤΗ ἰπ ἐπα δ Ἰυὰροῖ ἩΒδίουον ἐστ ἵν 
ΤΏΔΥ βῖνθ ἰο {πὸ Βθῃηίθῃ60, ἯΘ ὨδΥθ (0 ΘΩΘΟΌΠΙΘΥ 
Θἰ ΟΠ Υ δ ὈΠΒΟυ Πα ΒΘΏ86 ΟΥ 8} 00 81}18Ὁ]16 ζοχτη. 
Αμὰ ὁ 18 πο Ὀοίίαν, ἱ{ (16 νοῦ δ (ΔΘ, 8.5 8 
ὉΒΌΔ41Υ ἀοῃθ, πῃ {Π6 2 τη8586., Ὀαΐ {89 ἱπίογσοχζαιῖγνο 
ομδηχοά ᾿ἰηίο 84 σοῃὐαποιΐοη. ΕῸΣ (ἢ 9 ΒΘηΘΏΟΘ : 
ψἊθη, 88 Οἴΐδθη, ΟΥ̓, ΔΒ ΒΟΟῚ 88 ποῦ σοηιοϑὲ ἰο ΙΩ6, 

δ ΟὨΪΥ͂ θ6 υπἀογδίοοάα οὔδ νἱδὶὺ οὗ αοἀ 1 ἐδ9 
ἀθδίρη οἵ ἱγψίησ, Ῥβ. χυϊὶ. ὃ, (οδβοιτ 6), δὰ 
{18 15 ἀπδ 18 Ὁ]6 ἔτοπι ΒΥ Ροϊμπί οὗ νον. Β6- 
δἰάοβ, 3 οσσυγβ δἰνγαγβ 88 δ ἰηίογγοραίίνθ, 

θχοσρί, Ῥουΐ δ ρ8, ἱῃ ἐπ ἀϊδρυϊοα ρΡαββαρο, Ρσου. 
ΧχΊϊὶ. 8δ6. Βαί ἐμ ἕογῃηι οὗ (86 απϑϑίΐου Γγοαποπὶ- 
Ἰγ ΟΣΧΡΓΘΟΒΒ6Ά, 88 ἴδ γ7χ6}} Κηότνη, ὑδ9]ου ρσίημδ οἵ 
ἀδβῖγο, (μ9 ψὶϑὰ ἴῸΣ Βροϑαν ζ0]8]ταϑηΐ, δηα 18 }1|κ9 
ἐμ αἰΐογδθοθ οὗ ἃ δίς. ΤῸ ροβὶιϊοη οὗ {Π 6 βοῃ- 
ἴθπο9 ἰμοη 168418 118 ἰ0 ῬΓΘΙῸΣ [86 2 τη680. ἴο {πο 8 
ἴδῃι.; δη4 ἃ δ} 18 Ὁ]6 Β680 5 γαϊποά, 1 τὸ ὑπο Γ- 
Ββίδπα Ὀγ (μο οοιμΐηρ οὗ αοά, ποῦ Βρϑοΐδ!γ (Π 9 ΗΟΪΥ 
ϑρί σι, ἘΚἰπιολ}), θαύ (86 δσομαϊης οὗ αἀοἀ νὶϊ ΗΪ8 
Β6ΙΡ, πὰ ογάον ἰο οοοι {μ6 υρτὶ χὶ τα }κ (πηοδι). 
ΤΒΘΓΟ 18 ποιδίης ἴῃ {86 ἰοχύ ἰο Ββιιχρεοβὺ 8. βρϑοΐδὶ) 
Τοίογοησο ἰο {μ6 ἀντὶς οὗ ἰῃ9 σογϑηδοξ ππϊοὶι θανὶὰ, 
ἰαγγὶβοα ὈΥ {80 ἔαίθ οὗ ὕ:ΖΔΉ, Ἰοῖϊ δὖ ομϑ ἐἶτηθ δὲ 
{μ6 Βοι8θ9 οὗ Οὐοὰ Βάοα. Τιιῖβ 15 ἀϊβοονογοὰ ἴῃ 
ἃ Βυρροβρὰ Α]]υδβίου ἰο ᾿ιϊθ αιιοϑίϊου δι ὑπδὲ ὑἰπιθ: 
ΒΟ Βου]ά (6 δνὶς οὐ Φόβον δοτὴθ ἰο πιοῦ 
(ὕ7όοποηια, Ῥάίμο, Μαυπίϊηρηο, 6 οίίο, })96- 
Ἰ1ἰΣ80})}. Τΐβ πτου]ὰ Ὀ9 ἔογοὶμα ἴἰο {89 δουγβθ 
οὗ ἐβουρὶί, δῃηὰ 18 Ορροβϑά σαί ερ ἔπ δὴ ΓΘσοτη- 
ταθηἀρα ὈΥ͂ (μῃ9 δΔρρεὶ ]δίϊοι : ον οὗ Φοβουδῆ, δΡ- 
ΡΙ1θὰ ἴῃ τον. 8 ἰο Φογυβαίθα, ΕΣ [20 βυρροβὶ- 
(ἰοη ὑμαὺ (Π6 Ῥβαὶπὶ 'Ῥδϑ Θοϊηροδοὰ δὲ 8 ἰδίον 
Ῥογὶοά οὗ αν 5 ̓ἰἴὸ (βοὸς), σι θπα Φομονδὰ 
δὰ αἰγοαὰν ἄχοὰ Ηἰΐἱβ ἀν !]ης αὐ Φογυβδίθηι, 
ἀο0698 ποὺ δζγθθ Ὑ1ι ἐμ 9 βίῃ οὗ Ἰοῃρίηρ, ἰπ δα 
δΔ,ίογοα ἔγδιϑ οὗ τηΐπα, τ]ιϊ οι ᾿ἱποϊ 68 8. ῬΤΆΣ ΟΣ 
ἴον (80 οοπιΐϊπρ οὗ 8 Ὀϊοθϑίπρς ποὶ γοὺ γουο θαίοα, 
ΑἹ δ Οἱ ΡΑΙΟΥΥ 186 οὗὁἨ ὑμ9 πϑπιθ Φεβονδ (}9]. 
θ᾽ ἸαρΡΓΟΌ8Ό]6, ΘΒρϑοίδ!γ 88 ἐἶο Ὁ] βδίης σπΐο 
{89 δὺκ αἰ υδρα δτουπὰ 1ὑ (2 ὅδηι. Υἱ. 11 7.), δπὰ 
ψἱοῖ ἰπβυαθησοα θενὰ ἰο σϑλονο ἰὺ ἰῸ 6 γ088- 
1θ), γγ88 οὗ δὴ δἱἰοροίδβον ἀἰ ουθηῖ ΘΠ Υδοίθν ἔσομλ 
ἐμαὶ ποῖ 18 ὮΘΓΘ ἱπιρϊογοαὰ. [7Τ}1}0 γοΐοσθῃοϑθ ἰῸ 
[86 τὶς 88 Ὀοΐης οοπποοίοα νυ ῖϊι [9 Θοταροί τοι 
οὔ (π᾿ ῬΒδ]τὰ ὅγχἃ8, διοοης ΕΏ κα 18} ΘΧΡΟδίίοΣΒ, ὅτϑὶ 
βυσχοϑίοα ὈΥ Ηκαιπομα: ῬογΟτθ, δ πη (6 
Τοσθηὺ ΟΠ68, ἀοΐθηβ ὁ. Το οἰ υβ ἔδυον ἰἢ9 
0.8.8] χοίθγθηοθ ἰο θαυ Β ΟΑΥΪΥ ΘΧΡΘΟΙΪΘΏΘΘ 88 
κίηρ οὔἐδμο τ 016 οὗ [5786]. ῬΘΥΟΤΏΘ, ΙΩΟΓΘΟΥ͂ΟΣ, 
πὴ ἷϊ9 αἰτίης, {10 δι] ἰηἰονρχοίδιΐοα ἰο (9 
οἶδιι86 ᾽.ϑὲ ὀχρουπάοά, οομδίἀοτα ἰὑ 88 δὴ Δ] δῖοι 
ὑο ὑπ ῬΤΟΠΙΪ8Θ ἱπ Εἶχ. χχ. 24.--ὴ;}Ἐ]. ΡΒ. Μ.]. 

γόοσβ. 81}, δῖ ὈΘέοσθ ΤΥ ΘΥ68, εἰο.-- 100 Δ} }Υ: 
ΟΡΡοβίϊθ ἰοὸ ΠΙΥ͂ ΘΥ̓́ΘΒ, 88 ΟρΡροϑϑά ἰο ρ]θ8864 δ6δοῃ- 
ἰθιρ] δ ϊοῦ, ΟΣ ἰο βιγι στἱὴρ δίϊου δὴ οὐ͵οσί, 0110 ν- 
ἰῺ6 ἃ μϑίίογῃ Οὐ δχϑρὶθ. [Τ|10 ὑμ᾽τὰ τ ΘΙΌΟΣ 
οὗ {πὸ Υϑγϑθ δοιὰ δθ0 τοηάογοᾶ: ἱ μαίθ (ἢ9 
οοταμ ἐς οΥ̓͂ ὑΓΔΏΒΖΙ ΘΒΒΙΟὨΒ.---ἰ. Ε, Μ.]. Α 
ἑτοσσαστᾶ ᾿ϑασῖ, τοῦ. 4, σνουϊὰ Ὀοίον βυϊέ ἐπ 9 
οοπίοσχί, ἰἔ τοζογγοὰ ἰο ἰδ 6 Ῥβδὶ αἶβί᾽ 8 οσσ ποατγί, 
ὙΠΟ. 18 ΘΧΡΟΙ]οἃ 88. δὴ 60]}] συοβὲ, ἰμ8ὴ ἰἢ απἡ- 
ἀονβίοοά πιθίοπΥ τ 68}}}γ 88 ΔΡΡΙ γἱπρ ἰο 74150 τη θη. 
80, ἰπ 0 ζοϊ]) ονίηρς ᾿ἴη6, ἰμ6 τοΐαβα] ἰοὸ ΚΠΟῪ 
νἰοοάηθ88, (ΡΒ. ἰ. θΘ: χχχν. 11), 18 ὁρροβδϑὰ ἰο 
δοκηοπ)οάρσίηρ, Ομ ΘΙ βῃΐηρς, σασὶηρ [Ὁ ἴΐ (ΡΒ. 
Χχχ. δ). ΚΟΥ ΘΥ68 [το }. δ], ἀθῃοὶθ Ἀδυρλ 688, 
8. Ὀτοϑδά μοασί, 801{-ἰηδαϊοα ΔΡγόζϑηοο (ΡΤΟΥ. χχὶ. 
4: χχυἹ!!. 258). 1 Ψ{11 ποῖ ΘΌΙ͂ΘΙ ἴδ 116 Γ8}}} : 
Ι[“ςαπποί, ἀπὶ ἱποαραδίδ, ΛΔΙΩΘΙΥ, οὗ βυβοσίης. Αο- 

ΘΟ πον 8 δά ἀοἀ ἴῃ Ζ76γ. χΙῖν. 22; Ῥτονυ. 
Χχσ. 2]. [Ι͂ΐῃ τόν. 8 (6 ἀοδὶ σπαίϊος οὗ (1π|0 ΤΩΔΥ 
δυο ἰο ἐῃ 9 βοββίοῃβ οὗ υβιϊσθ μοϊὰ ἱπ΄ (ἢ 9 
ἸΠΟΓΏΪΏρ, δον. χχὶ. 12; 2 ὅλῃ. ΧχΧύῦ. 2. [0 ΙΩΔΥ͂ 
8.80, πονουοῦ Ὀ6 Ττεοβρασάθὰ δ8 δαυϊνδ)θηιὶίο: 
ἀδλγ (Ρ8. ᾿ἰχχὶϊὶ. 14). 

ῬΟΟσΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΕΤΉΠΙΟΑΙ,. 

Ἵ, ΜΟΓΟΥ δα ἡπβέϊοο ἀο ποὶ ὀχοϊυᾶό, Ὀυὶ τα Δ1- 
Ἰγ οοῃαϊίοη, ομ9 δποίδοτν, ἕο [6 δβαϊγαϊίου οὔ {1.6 
νοῦ, 88 (μα δα]ναϊϊοη πλ5 Ὀ66ὴ Ὀγουρμῖ ἰο (9 
Κηοπ]εοᾶρο οὗὁὨ ἐμ ομυτοῖ ἴῃ (π6 ἀθα] ἢ 55 οὗἩ Οοά. 
ΤΏΘΥ τὸ ὑἐδβογοίογθ δηἰλ]οὰ ἴο ὍΘ {160 βυ͵οοὶ οἴ 
ὮΘΡ ΒΟΗβ8 ΟΥ̓ ΡΓΔΪ86ό. Βυΐ {6 Ῥ6ορ]ο οὔ αοὰά 
Τὴ: ποὺ ΟὨ]Υ σοἰοοχαίθ ἷὰ ὑμ0 1 δοηρβ (ἢ 5 Τονο- 
Ἰαιϊΐοῃ οὗ ὑμῃ9 αἀἰνίπο αἴοσν, ΠΟΥ͂ πιυϑὺ ὑπ τα Β ῖγ 68 
8180 Θηρδ9 1 118 βουυῖοο (Μίσοδἢ γνἱ. 8: Μαῖῖ. χχὶϊ!. 
28). πὰ ποῖ ΟὨΪΥ͂ Μ1]}} ἃ Βροοΐαὶ οἱ οὗὁἩὨ αοἀ Ὀ9 
σοηδοογαίοα, Ὀπὺ {86 ὙΒΟΪΘ δὴ Ὑ}1}} ὉΘ Βεαῃοιῖ- 
δεά ἴῃ Ηΐπι, δηὰ ΒΟΓΘΌΥ ὈῸ αὐλ] θα [ὉΓ Β18 Βρ6- 
οἷδὶ ΟΣ Κ 88 ὁη90 Ὀ]6886α οὗ (Πο Ἰογά. 

2. 1 18 πΠΘΟΘΒΒΩΓΣΥ͂ ἱπαὺ ΘΥΘΤΥ τη8ῃ Βου] ἃ Ὀ6 60Π- 
βοΐουβ, απ οοηίϊπυθ τϊπ αι], οὗ (819 π͵8 Ῥοβί (θη, 
δηὰ {0 ῥα Βο Βαβ ἰὸ Ῥουίοσπι, δηὶ ἰμδὶ, 60Ὲ- 
ΤΟΡΙΩΔΌΪΝ ἴἰο 80 ψΔοΟΪΘ οἷτοῖο οὗ ἷ8 ἀνθ, ἢ9 
βου] Ὀγΐης ποπιθ ἰο ἰτη 861} Β15 σοβρο: 5. ὉΠ 
ἐπ ἱπάϊν 8] 68865, δηά, δοσογάϊηρ ἰο (Πη6 δρϑοῖὶδὶ 
τ ]δίϊ 08 οὔ ἷ8 ροβι(ἴ οι ̓ η 1179 δῃηα ἢ 18 σα] Πρ, ἰπαΐ 
89 Βιιου]ὰ ὑγγ 18 ον οοπάποὶ σοηδβοϊ θα ]ΟΥ Β}γ, 
Βῃουϊὰ τηᾶῖζο ὑῃθ σοσυθβροπάϊηρ σόβοῖνοθ, δά 
βιουϊὰ Ἰοης δηά βἰχὶι δίϊο διὰ 1 ρ]ΟΓθ, [Ὁ 180 
Τὰ] δ] αοπὶ οὗὅὨ Ἰιὶ8 γοΎ, {86 εοηιίπῳ οὗ ῃ0 [οτὰ, ἴῃ 
ΟΥΟΡ ἰο οὈίαίη ἐμ 86} τδὶοι Β6 τησϑὲ ζ66] ἰο 
6 πα: ΒΡ ΒΔ ὈΪ6. 

8. Το ἱπροτίδῃσο οὗ ἐμἷβ ΟὈ]  χϑίΐοη 18 ποί δἱ 41} 
Ἰοββοποά Υ̓͂ (0 ρστγθδίῃθϑβ οὗ οῃηδοντθηΐβ Ὀ6- 
βιίοποὰ, οὐ τὶ {Π 6 οχαϊδἰΐοῃ οὗἩ {6 οἸσο Βοϊ]ὰ, 
οΥ ΠῚ 1.6 ΣΊΡΘΠ6Β8 Οὔ }1}9 ὀχ ρουΐθηοθ οὗ 118: 1015 
ΤϑίμοΥ Θη βαποοᾶ ΌὉΥ͂ ἔμβο. ΚΕίηρϑ, ργίποοβ, δὰ 
ΤΌ]ΟΥΒ, ὑπο Γοοσο, πᾶ Υ6 {π6 στοαί οδί Γαβρο 8. Ὀ1)}}- 
(68, ΘΟ ρϑοΐδ᾽ὶ 88 τηοϑὺ ἰγίαὶβ δ δεβϑίσῃοὰ δπὰ 
ἐ0 στοδίοϑβί ἰοτηρίδίϊοιδβ ρσχοβθηίθα (ο ἔμοη. ΤΥ 
μβανθ ποὺ ΟΪΥ ἴἰο συατὰ (Ποῦ οὐ ΒοαΑγίβ, Ὀαυϊ 
8180 ἰο νδιοῖδ ΟΥ̓́ΘΣ ὑπὸ δοιΙΣΥ, ποὺ ΟὨΪΥ ἰο 
ΑΚ (Ποβοῖγοθ ἰὰ ἱπποοθμοθ (1 ΕΚίηρβ 1]. 
14. Ῥβ. Ἰχχυ. 72; ῬγοΥ. χχ. 7), θὰ ἰο συ] 
(89 ΘΟΘΠΙΓΥ δπὰ [6 ΡΘΟΡ]9 ἴῃ ἸὭΘΤΟΥ δηὰ πβίῖςθ, 
δηα, ἰῃ σοπίονυι υ (ον 1 ἢ, ἴο τορυϊαῖθ ἐπ οἷν 
1ἶνθ5 ἱπ ρυϊνδαίθ δῃὰ ρυῦ]ϊο, ἰο δρροϊηϊ {ποὲν ταΐη- 
ἰβίοσβ, ἰο οῇοοδθ ἐμ 6 ὶν δϑβϑοοίδίϑβϑ, ἰο 18 ϊου ἐπ οἷν 
ὙὯ016 δΘοπᾶυοὶ ἰο ἔγοηὰ δηὰ ἴοο, δηὰ ἰο υπὶϊΐο 8 
οοπδβοϊθηίίουβ δαϊηϊδίγαϊΐου οὗὁἨ υειῖϊ66 ἰὼ [89 
Ῥυπίβητηθμὶ οὗἁ 6001] ἀοοσϑ ϊΐ σοπδίἀογαιοῃ [ῸΓ 
{89 7 8] ἴῃ {86 Ἰαπὰ. ““ὯἯο Ἰοάσῃ ἤγοιῃ (ἷ8 
δον ρῥ]δδίηρ ἰο αοἂ ἰδ (μα βουουὶίγ, νἱσἢ ἀο068 
ποὺ Θχοϑϑα 4 7.8 τηοἀογδίϊου, δηᾶ, οα 89 οὐ ΒΡ 
Βαπὰ, ον ἀἰϊαρ]οδδίηρς ἰο Ηΐπι 1ἰΒ (δὲ οτποὶ ἰἢ- 
ἀυϊκοποο, ποῖ αἷνοβ ἐμ 9 Το ἴο ἐπ τ ]οὶςοα ; [ὉΓ 
{Π6γὸ β πο φγοδαίοῦ ἱπαυσθαιθηὶ ἴ0 βίῃἩ. ἰΒδ8ῃ ᾿τ- 
Ραπίίγ.᾽ (Ὁ δἸνί). : 

ἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

(οὐδ ΠΊΘΡΟΥ δηὰ υδίῖο0 δῦο πουίδγ οὗἉὨ (ἰ}9 δἰ- 
ἰθμίϊοπ, δα πιϊ αι ον, δπὰ Ῥταΐϑο οὗ τηοπ, Ὀυΐ 6ι1}} 
ΙΏΟΓΟ 80, οὗ μοὶ Ἰονθ, βδίυαυ, δηὰ ἱτωϊϊ αι οῖ. 
---͵ τιὼἰ 18 ν6}} ἴογ α5, 1 ποὺ ΟὨΪΥ ΟἿΡ δβδοηζς, Ὀυΐ 4150 
ΟἿ 6 18 ἃ Ῥϑδ)ὼ ἰο ἰῃ6 Ῥταΐδθ οὗ 666. --- Μεθ π 
τηιιϑὲ Ὀοχίη πνῖϊ ἰμομηδοῖνοβ δηὰ ἰὴ (οἷν ονα 
Βοιιθ8, ἰΥ ὑΠ07 τουϊὰ οὔβοσγθ 86 ογάδσν οδβίδὺ- 
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Ἰϊδιιοὰ Ὁγ αοά.---Ηα νῆο ἢ48 ἰο δομηηδη οὐ ΘΓ 
τηυδὶ ποὶ ΟΠΙΥ͂ ψγ4}}ς Ὁ] π|6} 6581} Εἰ πλ586} 7, Ὀὰ 4180 
06 βυγγοαπα θα ψι Ββοσυδηίβ 80 00]}0ὸν ἀἸ] σοηϊ- 
'γ ἃ |Κ οουγϑθ.--ηὸ σ8ο 8 ποὺ γα ἰο Θοὰ 
ΜΠῚ ηοῦ Ὀ6 Βὸ ἴ0 16} : ἰοἱ ὕ8 ποτοῖοτο ἰαἶζο δορά 
τι πο ΜὙἘΟθ δϑβοοσίαίθ, δπὰ βοί (ὕ)Ὅόα᾽ 8 ΠΩ ΘΓΟΥ͂ 
διὰ ᾿υβι169 Ὀοίογο ουουυυὶηρ 6180.---ἰθ νγ»80 Πδ9 
θεοῦ επαάονγοὰ πῖϊ ἰ8] 6.8, ΟΥ ἰηἰτυϑίοα πὶ ἢ 
ΡοτΘΓ, πιδῦ ΘΧ ΘΓοἶβθ (ἢ θη, Ὀὰΐὺ 40 80 δοοογάϊηρ ἰο 
θΘοἀ᾽ 8 ογχὰορ δῃὰ υἱϊὰ ΗΪ8 μοῖρ; (μογϑίοσο {Π6 
πίβοδὲ τηυδὶ ἰθδσὴ ἴσοα ἢΗΐβδ ψοτγτά, δὰ ἰδ 
πρὶ ἰοϑὲ βοοῖς Ηἰ8 δἱὰ.-- -Ηο πῆ πνουϊὰ γυ]ο, 
τπαϑὲ, Ὀοΐογο δυσί ΐηρ 6186, ὈΘοοΙΩΘ ἰτη86] 8 
βοσυϑηί οἵ ἀοἀ.---Ἶ οἵ Θοπυϑυβίοη οὗ 6 Βοασὶ 
ἰθοτα ἰ8 πὸ ἱτπρτογοιηοὶ οὗ Ἰ᾿ἰΐο; δηὰ π]ἱϊπουΐ 
θοίἢ οὗ {8686 ἔβγα 18 50 ῥ᾽ θαβίης 608.--- Κίης 
ὈΥ αοἀ᾽ Β ΤΙΘΥΟΥ͂ 88 8 Τυΐον δοοογάϊηρ ἰο α04᾽ Β 
ὁαπίϊοσ. 

ΚΞΤΑΒΚΑΕ: [ἐ ἴθ ποὲ Μὸ}} {πα ἐθοσο ββουϊὰ ὃὉΘ 
ἸΔΘΓΟΥ͂ Δ]0π6, τὶ πουὺ τοβζατά ἰο {1|6 ἀϊδιἸ ποιΐοη οὗ 
κοοὰ δΔηὰ 84, δπὰ νι βοη {Π 616 15 ΟὨ]Υ ἱπάϊρπαίϊοι 
δηὰ ραπὶΒηπιοηΐ, ἐμ 6ῃ ΓὉ]]ΟνγΒ ὑΥ̓ΤΘΠΏΥ. Ψιυδιϊσὁ9 
τιυϑί σοὸ Ββαπὰ ἴῃ δαπᾶ νῖ1}} ὩΔΘΓΟΥ.--Ἴ ΠΟ ΥῸ 8ΓΘ 
ἴσο δαρὶ[4] υἱγίυθϑ ἱπ ἃ τυΐοῦ: ργυάθποθ ἴῃ 
τηϑίίογ8 οὗἨ ζαϊςδ, υρτὶχύμθββ ἰῃ ΒοΙάϊηρ ῥυδρ- 
τρεπί, δπὰ δι ΠῸΪ 088 'ἴπ ΘΏΘΓΑΙ ἰονγασὰθ ἐδ 

Ὑ016 ΘΟ ΓΥ.--ἼΒΟΒΘ ΜΏΟ 8.6 ἰπ Ηἶχὰ ρῥδ6 68 
Βου]ὰ σμοο86 μίουβ δπὰ Ὀρσχὶχδῦ Βοσυδηί8; ἱξ 
1 Π6Υ ἀο ποῖ, ὑπΠο0Ὺ ἰηνοῖνο ἱμοιβοῖγοβ ἴῃ (δ9 
ξτοαίοδὶ ραὺ Ὀοίογο ἀοά, δηὰ ᾿ΔΥ ὑροι (6 π8- 
ιἰοῆ 8 ΠΘΑΥΥ θυγάθδη υὑθὰονῦ Μΐοῖ ᾿ὺ δὶ σΠ8.-- 
ΕἘΙΒΟΗ : αοοα ΓΟΒΟΙΥΘΒ δηὰ σοοά ῬδγΟΓΙΏΔΏΘΟΝ 
ΔΤ6 ὈΟΐΒ {86 ΘΟΠΒΘαΌΘΩΟΘΒ οὗ Οοα᾽ 8 τμοτογ.--- ΤῸ 
αἷπι 81086, ἰμθη, {89 ΒΟΠΟΥ δηὰ {πὸ ρΥδΐβο θοϊοης. 
--ΒΈΝΒΟΗΕΙ: Τὴ6 ΤΌ]ΟΓ ΒΒ ΤΑΙΓΓΟΡ : ἰὑ οχἰ ϊῖ8 
(89 ῥγοτηἶβε οὗ θαγυϊα, (1) ὑμαὺ δ ποιυ]Ἱὰ συ κμιὶν 
Θχθοαίθ δ᾽8 ΡυὈ]ο ἀι168, (2) δαὶ ἢ6 ποιυ]ά βοί 
8 βοοά ΘΧΒρ]9 ἰ0 δΪΒ βυ ̓ θοίΒ, (8) {μὲ Βα σου]ὰ 
ΡΟΣ Ὺ δ18 δοαγ δηα αἰΒηι188 {86 πίὶοκοά, (4) ἰμδὲ 
ἢ ἀοδίγοά ἰο ἀο (Β6 βδιὴθ ἴῃ ὑμ6 Ὑ80]6 Ἰαπὰ δηὰ 
ἴπ (86 ΟΒΌΓΟΙ.---ΒΊΟΗΤ ΕΚ (Παμεδίδεϊ) : Τμο τοῖχα 
οὗ ἃ Κίηρ, ΟΥ̓ΘΡ' Βγδ0] νγ88 (0 ὈΘ ἃ γορσϑδβοηίδίϊοῃ 
δπὰ ἰγρθ οὗἩ ἰμὸ τοΐζῃς οὐ Φοβουδ, 885 ΘΥΕΤΥ͂ 
ΟὨγἰβιΐδλῃ Κίηρς ββου]ὰ ὉΘ 8 τοργεβοηϊαινο δηά 
ΘΟΡΥ͂ οὗ Ο" νὶβί. [ἴῃ {8689 ΓΘ]  ΟὨΒ, 8180, {ἢ} 9 ΟΥΟΒΒ 
Ῥοϊηίβ ἰο (86 ΘΓΟΊΏ.---ΒΙΕΡΒΙΟΗ: Οοα᾽ Β ΠΙΘΓΟΥ 
δηα γἱρηίθουϑη 688 Δγ0 τοβοοίοα ἴῃ Ὀο]ίονοσθ. Ηθ 
δἴοπο ψιο ἀο] ρ 8 ἴῃ ᾿δι1900 δηἃ Ἰογο, οδη ἰδ κθ 
Ῥἰδαβατο ἴῃ [ἢ 6 ΤΊΘΓΟΥ͂ δηα ΣἹΖΒ ΘΟ Βη 688 οὗ αοά. 
-- ΑΒΕ: 4.8 ἐδ οαγί βμοιυ)]ὰ Ὀ6 ἐπ 1ογ 8, 80 
8180 Βῃουϊὰ ἐμ ἢουδο, δῃὰ 88 ἰῃο μουϑα, 8Βὸ δἰ8οὸ 
{80 πϑδίξοῃ. 

ῬΗΑΙΜ ΟἿ, 

Α Ῥγανεν 97 (λε αδ[ϊειεα, τολοη δὲ ἰδ ουεγιολεἰπιεά, ἀπά ρομγείλ, οιἱέ λὶθ δοπιρζαΐπί δείοτε ἰλε Ζονὰ, 

2 Ηδδγ "ΩΥ͂ ΡγΆΥοΣ, Ὁ ΠΠΟΕΡ, 
ἈΑπὰ [ἰοῖ ΤΑΥ͂ ΟΥΥ σοηλ6 υπῃΐο [ἢ 66. 

ὃ ΗΙά6 ποῦ ΤῃγΥ -ἴ866 ἔγοτα πλ6 ἴῃ {μ6 ἀΑΥ͂ τοῖον 1 διὰ ἴῃ ἔσο ]θ; 
Ι06]1πὸ {πῖη6 ΘΔ. απΐο τη: ἴῃ ἰδ ἀδΥ τὐἦση 1 08]] 
ΑὨΒΎΘΙ ΠγΘ ΒΡΘΟΘΟΙΪΥ. 

4 ἘῸΥ ΤΟΥ ἀΔΥ8 8.6 ΘΟΠΒυ πα 11}ς6 5πλοἾτ6, 
Απα ΤΔΥ ὈΟΠ6Β 816 ὈυΓΠΘα 85 ἃ ποδί. 

ὃ ΜΥὴ μρϑασί 18 βιλιζύθη, δα ὙΠΌΠΟΓΡΘΑ 119 ΚΥΔΕΒ ; 
βο ὑμιδῦ 1 ΤὈγροῦ ἴο ϑαὺ ΠΥ Ὀγοδά. 

θ Η͂ ΤΟΆΒ0η Οὗ [Π6 γοΐοθ οὗ ΠΑΥ͂ ΚΥΟΔΕΪ Πρ, 
Υ͂ ὈΟΠΘ6Β ΟΙΘΆΥ6 ἴο ΤΩΥ͂ ΒΚίη. 

71 δὰ 1|Κ6 8 ρϑοδη οὐ {π6 ἩΠ|ῸᾺΘΓΏΘΒΒ : 
Ι δὰ ᾿ἶἰκο δῇ ΟὟἹ οὗ [μ6 ἀοδβοσί. 

8 1 πτϑίοα, 
Απά 8 88 ἃ ΒΡΔΙΤΟῪ 8]000 ὍΡΟΠ ἴδ 6 Βουκοίορ, 

9 ΜΙπο θῃθι68 ΤΟΡΥΌΔΟΝ 116 8]] (86 ἀδν ; 
Απά [ΒΩΥ̓ {μαῦ ἀγὸ τηϑδὰ δραϊηβῦ 120 8ΓῸ ΒΨ ΤΟΣ ΔρΙ Πδὺ Π1Θ, 

10 ΕῸΓ 1 Βαγο δαΐθη 839}|68 [16 Ὀτοδά, 
Απὰ πηΐηρ θα πὰῦ ἀτμὶς τι Μψοορίηρ, 

11 Βοοϑυϑα οὗ {πῖπ6 ἱπαϊρσπαίϊΐοη δηα ὑμν ττδϑίῃ : 
ΕἘὸν ποὺ μαϑὺ ᾿ἶπ6α τηθ ὉΡ, δηα οδϑί τη ἀΟἼΏ, 



δ20 ΤΗ͂Β ΕΟΥΕΆΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙΜ8. 

12 ΜΥ ἄδγ8 αγὸ 11|κ ἃ ΒΔ άοὐ {παὺ ἀοοΙ ποίἢ ; 
Απα 1 δ. πὶ μογβα 11|κ6 ρ͵Ά88. 

18 Βυΐ δου, Ο ΤΕ, Β8]10 δηάυγ6 ΤῸΓ ΟΥΟΣ ; 
Απά [ΠΥ τοιμολ γαηοθ ὑηΐο 81] σ ΘΠ ΘΓΔΙΙΟΠΒ. 

14 Τβου βῃδ]ῦ δ.ῖβθ, απαὶ ἤν ΙΏΘΤΟΥ ὉΡΟΠ Ζίοη: 
Εὸσ (86 ἐἶπη6 ἴο ἔδγου Ὦ6υ, 
Ὕδ8, {16 βοΐ {1π16, 18 ΘΟΠ16. 

15 ἘῸΓ (ΠΥ Βουνδηΐίβ ἔα κο Ρ]ΘΔΒΌΓΘ ἴῃ ἈΘΓ ΒίΟὨΘϑ, 
Αμὰά ἵΆνονγ ἰ86 αἀυδβὲὶ μογοοῖ, 

16 ὅο ἐμ μοδίδβϑη 5141] ἔδαν (86 πδῆῖο οὔἐμ6 ΟΕ, 
Απα 4}1 {π6 Κίηρβ οὗ ἴ86 δασίῃ {ΠΥ φΊΟΥΥ. 

17 Ὕδθὴ [86 Ζ0ῈὉ 8841] Ὀ0114 ἃᾧρ Ζίοπ, 
Ηδ 588}}8}} ΔρΡῬθᾶγ ἴῃ 18 βίουγ. 

18 Ἠδς 11} τορατά [86 Ρῥυδυ ον οὗ {Π6 ἀοδβυζαΐο, 
Απα ποῖ ἀθϑρί86 ὑπο ὶγ ῬὈΓΘΥ͂ΘΓ. 

19 ΤῊΙΒ 8}}8}} δ6 πυιιθη ἴον [06 ροηθγαίίοι ἴο ΘΟΠΏ6: 
ἈΑπά {δμθ ρΡθορ]8 ψὶος 888}} Ὀ6 ογοαίβα βἢ4}] ἔπε: 186 1.0Ὲ}». 

20 ΕΓ Β6 Βαίῃ ἰοοϊκοα ἄοτῃ ἔγομι (86 μοῖρ οὗ ΒΒΠΟΙΌΒΓΥ ; 
Ετοῖ Βοανθὴ ἀϊά {Π6 [.0Ε}Ρ 6δΒο]ά {86 ϑδσίὰ ; 

21 Τὸ μϑὰγ (80 ργοβῃίπρ οὗ [86 ῬΥΒΟΠΘΓ; 
Τὸ Ἰοοβο {μοβ6 μδ΄ δΓῸ Ἔρσ της ἰο ἀρδία ; 

22 Το ἀβοῖδσθ ὑπ ἤϑῖηδ οὗ ἱ 
Αηά 8 ργβϑῖβθ ἴῃ 6 ΓΌ8Β8] 6 πὶ; 

25 ΥΥ Βοη {86 ΡΘΟΡ]Θ δ΄θ ραϊῃογοα ἰορϑίβογ, 
ἈΑπὰ (6 Κιπραοπιβ, ἴο Βοῦνϑ ἰῃ9 5.08}. 

24 δ ψοϑοηθα ΠΥ δἰγοηρίδ ἴῃ {86 ψΑῪ ; 
Ηὸ βῃογίθμϑα τὰν ἀ8γΥ58. 

6 ΙΟῸΒΡ ἴῃ Ζίοῃ, 

28 1 βεϊά, Ο τὴγ ἀοά, ἰδ8κ6 τη8 ποὺ ΦΎΔΥ ἴῃ [86 τἀ ϑὲ οὗἉ ΤΥ ἀΔΥΒ : 
ΤῊΥ γοδῖβ αγὸ Τῃτουρδμουΐ 81] 

26 Οὗ οἱ]ά μαβί μου [ἰδἱ 
ΘΠΘΓΔ ΟΠ. 

ἴῃ ουπαδίϊοη οὗ {π6 φαγί: 
Αμπά [86 βοᾶνθῃβ αγὸ ἴδ6 σους οὗ [ΠΥ ΠΆΠαΒ. 

271 ΤΉΘΥ 88}8}} ρουβῃ, θὰὺ οὰ 58 8}Ὁ ϑμά το 
Υ88, 811 οὗ [ᾷθπὶ 8588}} γὰχ οἱ 1ἰΚθ 8 ττοϑῃΐ : ; 
ΑΒ 8 νψαϑβϑίυγθ 886] [μοὰ ομδηρθ ἰμ6πὶ, πα {Π6Υ 88}8}}] Ὀ6 ομδηροά, 

28 Βυὶΐ ποὺ αγέ [86 Β8η16, 
Αμὰά (Ὠγ Υ̓Ά 78 5Π8}} δια πο οπά, 

29 ΤὨδ οι] άγοη οὗἉἨ [ὮΥ βουνδῃΐβ 888}1] σοι] Π86, 
Αμὰά {μοῖρ βοϑα βἢ}8}} Ὀ6 οϑίδὈ]]Βη6α Ὀδίοσθ {Π66. 

ἘΧΕΘΈΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΔΙ͂,. 

ΟΟΝΤΈΝΤΒ ΑΝ ΒυΡΕΒΒΟΒΙΡΤΙΟΝ. ἴῃ ἐπὶ8 ΒΡ 6Υ- 
Βουϊρίϊοη ἔθ γ9 Δ79 σίνυθη, ΘΟΠΙΥΑΤΥ ἰο {δ αϑιιαὶ 
ουδίοπι, ποῦ {86 ἰδίου σα] οἰγοιυπιβίϑησοθ ὈΥ͂ 
μϊοῦ ὑμ6 σοπίθηϊβ ἱρῃῦ Ὀ6 οΘχρ]δϊηθᾶ, δπὰ 
Ὑ ἢ 6} οσοαϑίοηοα ἰμ6 υἰΐογαῆοθ οὗὨ ἰἢ6 Ῥβδίπι, 
Ὀαύ (86 οἱγοιυπηδίδησοβ ὉπΠοΥ πΒῖσ ἢ ἰΐ τηῖχῃς Ὁ 
οιρογοᾶ. Ασσογαϊημν, (9 ΒΒ ρουβουῖρύϊοπ ΤΑΥ͂ 
μᾶῦο Ὀ660ῃ Δ χοὰ αὐ ἃ Ἰδίοσ ἰ(ΐπηθ, τ μη {9 60]- 
Ἰοοϊΐοι οὗ Ῥβδὶηβ δὰ δοιὴθ ἰο Ὀ6 οταρ!ογοά, ποί 
ΤΏΘΓΡΟΙΥ 85 8 θΟ0ῸΚ οὗ ἀθνοίίοη ἔοτ ᾿ἰϊαγ σὶσα] ρατ- 
ῬΟΒΘΒ, Ὀαὺ 4180 ἔ0Γ ρῥυίγαίθ 80, {6 οὐμοῦ ὉσοΪτ9 
οὗ γι (Ηυρίε]α). Τ}λ18, ΒοΎΤΘΥΟΣ, 15 ποὲ ἀ6- 
οἰδῖγο: ἴον ὑμ89 σοπίθπίθ δηὰ ἰοτο οὗἉὨ {818 ῬΥΑΥΘΥ, 
ὙΒῚΘἢ '6 ἱπγουριουΐ οὗ 8 βϑυδ᾽]εοιδγο Θμαυϑοίοσ, 
ΔΙῸ Ροσυδάοα ὈΥ πιἰβίοσσαὶ δηἃὰ Ῥθυβοῃ8)] 8110- 

βίοῃυβ. ΤΊ θ80 ὁχοϊυάα {86 Βαρροβί οι ἐμὲ 8 ρμοεοὶ, 
ῬΟΓΒΔΡΒ αν α, μβδᾶ οοτηροβοα ἴὰ ἴοῪ ἷξ ἀδδοθῃὰ- 
δηΐβ (Ηθημβί.), οὐ {παὺ ἃ Ῥγορῃοί, βανΐης ἴῃ νἱ 9 
86 ἔυΐατο ταΐβοσυ οὐ {80 Ρ6001]6 (᾽ν), δὰ 
ΓΙ (6 ἰξ ἔοτ (9 188 οὗ (6 οἶδ88 οὗ βυ τ τΒ 
γὨΠ]ο Σὺ ἀΘΒον 68, τ θη {πον ΒΌΒ ΤΙ 5 δου ά 
δορίη, ὉΥ ὑγδοβίοσσιης Βἰμπιθ6}}7 ἰο ἐμοὶν τηθηίΐαὶ 
Ῥοδβί ὑοη, ΟΥ ἄγον ἊΡ ἃ τηοᾶο] οΥ̓́ΡΓΑΥΘΥ ΟΥ̓ ΤΟΤΙῦ- 
ἸΑΥῪ [Ὁ Θιαρμ]ουτηθηῦ π βιι ἢ οἱουμπιδίδποθαβ. ΤὴΘ 
ΒΆΡΡ᾽ἢΪΔη ΒΡΘΆΚ8 ἔσοτῃ ῬοΥΒΟ 1] δσροσῖθῃοο οὗ 4}5- 
γ688 βού! }}ν ρυοβϑὶ πη ροη ΐτω. Βα (8 αἰ 5: 655 
888 ποῖ δὴ ἱπαϊν ἀυ 41] οδηγδοίον, θαὶ 15 οὗ ἰδὲ 
ἔθῃθγΑ) Κὶπὰ τ ΐσῃ 18 ἔθ] ἀπᾶοϑν ἡϑίΪο 8] οδὶα- 
ΤΩΣ (168 Δ πιΐϊδίοτίαποβ. Ηθ ῥυϑΥϑ ἴῸΣ Βἰταβα], 
Ὀαΐ δὲ {π0 βᾶπηθ (ἴτηὸ αἴοτὰ8 μοὶρ ἴῃ ῬΤΑΥ͂ΘΙ (0 
086 ὙΟ ποὺ ΟΣΪΥ͂ δτὸ ἱπ |ἴΚο οἰτουταδίδ ποθθ 
αἱ ΒΙΒ6Ι ἢ, Ὀὰὺ το 8130 ἈΓΘ ἰῃ ἃ ᾿ἰΐο ἔγδμ οὗ 
800}. ΤΠ ἰΐπι6 ΒΒ Ὀοΐογο ἴθ οπμὰ οὗ [89 



ῬΒΑΙΜ ΟῚ. ι δ2] 

ΕχῚ]Ὸ πιΔΥ ὍΘ τοσορηϊζοὰ 889 ἰηάϊοαιθα ἴῃ ΥΟΓ8. 
11,18. ΙῸ τ }8 180 ἄρτοθ (89 τη }Υ Ροϊηΐβ 
οὗ ορἰποΐάοποθ ἢ (6 Ῥτορῃ 6168 οὗ [88 Βοοοηὰ 
Ῥατί οὐ ᾿βαῖδμ, τ ἢ τὶ σῃ, 4180, ρϑβϑϑδρθβ ἔτοιῃ 
ΟΣ Ῥβδίιηϑ, 6. σ. Ῥβ8. χχὶ!., ᾿χῖσ., Ἰχχὶχ., δῃὰ 

ἤτοια Φοῦ, ἃγὸ υπἰιοα. Υοί (Π9 Ῥβδ]πὶ 18 ποὺ τ ](}- 
οαἱ ἱπαϊγνἀυδ)}} γ, δηὰ ἰ8 δι Κοα βοπιοί  π|98 ὉΥ 8 
ἸΟΙ͂Υ ροοίϊο ϑίταϊῃ δηα ὈΥ̓ Θχρ  οϑβϑίοῃϑ ΤΟΝ ὯΤΘ 
88 ὈΘδα ἃ] ἰὼ Ἰδηρύδρθο 858 (ΠΘΥ ΔΓ6 80} }πὴ6 ἰῃ 
οοποορίϊοαθ. 80 Βσορ ἶσα] δίγαοίαγο 18 ΣΑΙ Β ΘΓ 
ἰττοζυ αν, Βο ἐμαὶ ΟὨΪῪ Β18}}6Ὁ δπα δύο σ ζΤΟῸΡΘ 
810 ἀἰδιϊη σα 8816. ΑἸΘΟΣ 8 γϑοαᾳυδδὲ ἰο Ὀ6 ποαγὰ, 
ΟΣρΡτοϑϑοὰ ἴῃ σοποσαὶ ἰθυβ (ΥΟ 18. 2, 8), {670 
ζοἸϊον 8, ἄγβί, 6 ἀδϑογιρίζου οὗἁ ἱμ6 ἀϊδίγ βϑϑα β᾽(- 
διϊΐοη οὗἩ 16 Βιρρ) δηὶ ἴῃ (Ὦγ66 Βϑοι 008 (Υ9Γ8. 
4-6, 1-9, 10-18). Το {8 ὑδοσο ἴβ δἰίδομῃϑὰ δὴ 
ἐχργοϑϑίοι οὐ (πὸ σοῃηῆαοπὲ 888 γ8)696 (μ8ὶ 76 80- 
τδὶ, {6 οδίογπαὶ ϑονοσοῖμη δηὰ ρσγδοίουβ ΗθδΥΟΓ 
Οὗ ρτᾶγοσ, νου] βοοῦ [18] ΗΪ8Β ἄθοτϑθ οὗ ΠΊΘΓΟΥ͂ 
ἰο Ζίου (γοτβ. 18--1δ), Ὁ (86 τηϑηϊοβίδ θη οὗἁ 
Ηὶδ8 σίου, 'ὰ [ἢ 6 ῬΤΟΒΘηΟΟ οὗ πὶ οἢ 189 Ὠθαίμ θη 
νουϊὰ Ὀ6 αϑτὶσηίοθα (γν6γ8.- 16-18), τὰ ]9 ὑμ6 
τρἀροιιοὰ που]ὰ ῥγαῖβο ἰδ [οτά, γϑοοιηΐ Ηἰθ 
ἀοοάβ ἴος βυοσοοάϊηςξ 8.68, δηἀ 80 ΡῬτοοϊδίτῃ ἢ 5 
Εἴοῦγ, ἰμαὺ οὐθ θαι 6 πδίΐϊουδϑ, σοηγογίθα ἰο 
Φεδβονδῖ, Βῃοῦ ἃ τουϑὶρ ἴῃ Ζίομ (γ6 78. 19-28). 
Τθη ΓΟ] ΟὟγϑ (δ 6 σοηΐοββίου, ἐπ δὲ τ }} δύο μ88 
οὐπι6 ἤσοτα 80 απὰ οὗ ἰδο Τοτὰ. Τ]Β Ρ845868 
ΟΥ̓́ΘΡ ἰῃίο 8. Θῃ ΓΘΘΙΥ, ἰἢδὺ (ἢ 6 ΒΡ] ᾿σδηΐ ΤΑΥ͂ ποὺ 
δ Βηδιο θα ΔΊΥΑΥ Ὀθίοτο Β1Β {ΐϊπι6ὸ. ΕἼΠΔΠγ, αοα 
8 Ῥταϊβοά 85 {π6 Εἴθσηδὶ, τμῸὺ ΤΘΙΒ1ἢΒ ΟΥΟΥ (ἢ 6 
δϑῖηθ, δ ψῆὴ0 Ὑἰ11 4180 στδῃῦ ρογροίυ γ ἰο 186 
ξοπογδιΐοη οὗ Ηΐ8 βουνϑδηίβ (Υ 18. 24-29). 
γε. 4-. Εθασιἢ.-- - 18 βἰρηϊδοαίϊοα ὲβ 

οἰ Ὁ] 186 ἃ Ὀγ ἐπ6 ΑΥδοϊο (6 1 σβοῖ, ΗΙ σὶρ), 80 
δαὶ τὸ ποοὰ ποί ἰγδηῃβὶαὶθ: Ὀγϑη-ῆγο (πι08), 
ογ-ἰνῖβ (δορί. δὰ οἰμβεσβ) Τὰ Ἀθασίῃ, 
ΒΟΥΘΥΟΥ, ἸΠΔΥ ὉΘ Τοραγὰθαὰ 848 οι γδοίης τ δὶ 
Ἰῖε8 ἀροὰ ἰξ (188. χχχὶϊ. 14: Νιαμῦ. γτἱ. 2).--- 
Ῥετβοῃ8 ἰῃ ἀθθρ φιϊοῦ αἱθ ποιδβίης (1 ὅ85. ἱ. ἴ; 
σσ, 84: 2 βδιω. χὶϊ. 16; 2 Κίηρϑ χχὶ. 4). 189 ρ6]}- 
ὁδὴ (Υ6 1. 7) 18 τι θη 1 0Π96 88 Δῃ ᾿Ἰη Βα ὶ ἐδ ηὺ οὗ ΠΙΟΟΥΒ 
Δηα ἀοβοσί ρίδοοβ (Να πΌ. χὶ. 18; θεαί. χίν. 17; 
58, χχῖν. 17; Ζορι. 1}. 14. Οοιιρ. Οδϑατηδῃῃ, 
Ῥεγπιίςολίε ϑαπιπιίωσεη, Ῥατί 8, ΟμαρΡ. 6). ΑἸἹοῦς 
αἰνὰ 818. ΠᾺΡ ἰπ Νυμιν. χί. 17, ΟἿΞ 18 δἷβο τιϑα- 
οποα 88 8ῃ ΠΟ] 68 Ὀϊγὰ, τ ΒΘ ἴῃ 18 οἰ ΟἹ ΟΟΥ͂ 
18 ὁοππροίθα Ὑ1Π} 8 Ὀο(116 ΟΥ̓ δΌΡ, δπὰ (θτγοῖοτθ 
ταὶ ΐ δἰ ση  Ὑ (λ9 ρο]σδη (Βοομαρ); Ὀαΐ ἐξ παβ 
ΔΙ ΔΥΒ 00. ΘΧΡΙδἰποα 88 ἰμὸ πὶ σὶιί- ΟὟ] ΟΥ πἰχιὺ- 
ΤΆΥΘΏ. 

γετ. 9-12. Β' τ ϑαυίρ ὈΥ͂ 0η9 (Υ6 7. 9), Τ6 818 : ἰο 
ὯΔ ΚΘ [8 Ὠ8116 8 Ὀγ- οτὰ οὗὨ Ἔσχϑογαίίοῃ, ΟἹ 8 6χ- 
διηρῖο οἵ συγ βίπρ (88. χγ΄ 1δ; 997. χχὶχ. 22; χ]ὶὶ. 
18). Τὴπθ 8811606 (τνοσ. 10), δ] υὰθ ἴο {μ6 ουβίοτῃ 
οἵ ἔβοβ 'ἢ ἀθθρ βούσοῦν, οὗ δἰ εἰς 'π 88868 διὰ 
ἀυδὶ, ἀπὰ βἰγον ηρ ποῖα ἀροὴ ἐμοῖς Βοαάβ δηά 
Κδιηθηῖβ.Ό. Ὧθο 8.0 ποὺ (0 ΒιΡΡοβ ὑδαΐὶ (86 
Ὀτοδὰ οὗἩ {π6 Ῥδδ]μἶθὲ τγ88 δοί δ} ἀ6 816. 1ὶ 
8 8 δρυταϊϊνο οχργοββίοῃ, 1: ἀαϑὶ ἰδ ἰποῖν 
Ὀγοδα (188. ἴχυ. 256 : δοῖὰρ. θη. 1]. 14: Ῥβα]πὶ 
χα, 9), Τμὸ ᾿ς ὉΡ δηὰ οαδβίϊης ἀονῃ 
[τοτ. 117 18 ὁ ἄρυτο Ὀοττονθά ἔγοιῃ 8 ἰοιηροβία- 
ὁ0η8 νη (ΤοὉ χχχὶϊ. 2] : χχχ. 22 ; 188. ᾿ἰχὶν. δ; 
Ἐσεῖς, [ἰἰ, 14), νἰνι αν τοργοϑοηιηρ ΟῪ (86 
ῬΘΟΡΙΘ ἤγβι Ἰοϑὲ ἐμοὶν ζαϊ Ββαταηὰ, απ ὰ ψόσὸ ἰἤ θη 
ολδὶ ΔΙΠΟΠΩ Βίγϑηροτθ. [Ἃ}Ὲ9ὧὋ ΨΥ. 12 [1119 18. σοιη- 
Ραγοὰ ἰὸ ἃ βιιδάον, ποῖ 88 ρδϑϑίῃημ, οὐ. αυΐϊοΚΙῪ 
ὙΔΒΙδεΐηρς (Ρ8. ὀχὶν. 4; δορ. χχχῖὶσχ. 7), Ὀυϊ 88 

ἐτοπίης ἰονατγαάβ 18 οηὰ (ΡΒ. οἷχ. 28), Ἰοηρσίθῃ- 
ἴηρ ἰπ ἰδ6 ονοπίηρ (76Γ. νἱ. 4), αἴΐος. 8 ἤφυγο 
ἰακθὴ ἔγοια μο ἀθοϊιπίης οὗ 86 ἀδΔγ (7 υαρ68 
χὶχ. . ΤΒοΥΘ ἰδ ποίἴης ἰο ἱπαϊοαίθ δὰ 8] ]πι5ῖ ἢ 
ἰο ἃ ᾿ἰθδῃΐης ΜΛΔ|1 ν ϊοὰ ὑμπεθαίθηβ (0 41}, 8. 
Ἰχὶϊ. 4 (Ηθηβίθῃ σα). 

γόογβ. 18-18. ΤΥ ΓΘΩΣΘΙΏΌΥΘΙΟΘ. ---[πϑίοαά οΥ̓ 
2) βονοσγὰὶ οοὐΐοο8, Κπονῃ δἰγοδὰγ ἰοὸ ΑΡθῺ 
Εζγτα, τοδὰ ἼΝΌ9, ἐὰν ἑΐγονδ, ΟΥΙΔΘΗΓΥ 8. ΘΟΥΤΘΟ- 

ἰἰοα δἷϊον 18. γν. 19 (Κἰπλολῖ), Ὀυΐ τηδάθ ἀππο- 
ΘΟΒΒΆΣΙΪΥ, ἴον ὑΠ6 ραβϑᾶρο ὈΘΙΌΓΘ 8 Τοϑίβ ἸΡΟῺ 
Εχ. 11}. 1δὅ, διὰ σογσγοβροπὰβ νὶδὰ {16 σϑίογθμ 668 
δῦ τιδάο ἰο οὐ Β δἰ ζἱὴρς ρου Ηἶδ ἰγοπο, ἐμαὶ 
8, χοϊρηΐηρς (ΡΒ. ἰχ. 8; χχὶχ. 10.)--β8ὸ ἸΣΩΘ 
ἽΙὉ (τοῦ. 14) ἀοιογπιϊπϑα πὶ ἀοα᾽ 5 Θουη86]8 (8. 
Ἰχχνυ. 8; ἴ88. χὶ. 2) 18 οὗἴϊθηῃ υπἀογϑίοοα ἴοο ἀοῆ- 
πἰ(6ΙΥ οὗἉ [9 ΒΟΥΘΏΥ γΟΒΓΒ᾽ 6Χ}}6 ἣ ΘΓ. χχυ. 1] ἔ.; 
χχῖχ. 10)ὴ.--[89 δῖομθα [γογ. 16] δτ ποὺ {080 
Ἰηϊοηἀρα ἔον γϑΌυϊ  ἀϊὴρ ( 88. ν. 11), Ὀαΐ, 88 ὃ6- 
ἰπῷ Ρδσδι]εὶ ἰο ἅπδι- -ἀεὐτίς (ΝΘ. ἰν. 4), δγὸ (89 
ϑίοῃϑβ οὗ Ζίοι ἱπ συΐϊηβ (6Γ. ἷν. 1; Νοδ, 111. 84). 
ΤῊ9 Ἰονίηρς ἀονοίΐοι 6 γὸ ἀοβουί θα 8, ἐμογϑίοσο, 
ποὺ ἐδδὶ οὗἨὨ Ἰοῃρίης αἴΐζου ὑμ9 Ζαΐατο, Ὀαΐ, 458 186 
ῬδΥ8}16} 18πὶ 8130 ἀθιηδηάβ, ἐμαί οἵ δβυπιραίμοί!ο 
αἰϊδομιμοῃί, υπαϑδοοίοα Ὀγ ὑπο ἀοβίγαοίϊοη οὗ {89 
οἶ(γ.-τἼμο τοδίοσδιοα οὐ Ψογι88]6 πὶ δηὰ (δ9 
δρροδγίηρ οὐὁἨἉ Φεμβονα 5 ΟἼΟΥ [τνον. 17] ρὸ ἴο- 
ἐεῖμον (188. χὶ. 1-ὃ), δα δὺο (0 δ0 {Π6 Τ᾿ 68}8 οἵ 
(86 σοηγογδίοη οὗ τὴ νουϊὰ. Το ΡΘΟΡ]9 οὗ (Π9 
Ἐχίϊθ ἀγὸ δα θὰ ἴῃ γοσ. 18 ἀοϑιϊίαϊθ δηὰ Βοιλο- 
1688, ῬΟΎΘΓ]688, ὈΠΒΟΠΟΣΘα, δηὰ ἀθερὶβϑα ὈΥ ταθῃ 
8 6}.). 
, ἔγεν. 22. ΑἸΕΧΑΝΡΕΒ: “ΤὨῃΐθ, Βορογα!ηρ, 
ἴο ἰδ ἰὰγ8 οὔ ΗΘΌΓΘΥ ΒδΥμπίαχ, ἀο68 ποῖ 

ὨΘΟΘΒΒΑΥΪΥ ἀοποὶθ δὰ δοὺ οἵ ἀοὰ Η]πι86] , 
88 ἰδ δἰταῖσαν σοηδίτγιι σίου ἴῃ (86 ῥγθοθαΐηρ 
γ6γ80 ἀο68, Ὀυΐ ἸΏΔΥ ΠᾶγΥΟ 8 ἡ ρῸ6 ΒΘ6η86, θαυἶνα- 

Ἰεπὲὶ ἰο βαυΐϊῃρ, ἐλαί ἠΐϊε παπιὲ πιαὰν δε αεοίαγεά ἐπ 
Ζίοη. Ἴο σοδοουηί αοα᾽ 8 πδπιθ ἰΒ ἰο γϑοοιπηύ (110 
τ συν ἀοοα8 ἡ ΒΙοἢ σοπϑίϊίαϊο ἰζ, ἀπὰ (μ6 66]6- 
Ὀγδιίίοι οὗ ψϑϊοῖ οοπβίϊίαο5 Ηΐ8 ὑσχαΐβο. Ζίοῃ 
18 8.1}}} τοργοβοηίβα δ8 {πΠ6 ρτοδί βοθὴθ οὗ Ψ9διο- 
γ᾽ 8 ΕΪΌΩΡΉΒ, ποῖ, ΒΟΥΟΥΘΡ, 88 186 σδρίϊαὶ οὗ 

ἴ5γδοὶ οὐ. 7υάδ]ι Το ΤΟΎ, θυΐ 88 {πὸ χβαϊδιης 
δαπίσο οὗ στο] σίουβ ᾿ἰσῃὶ δηα ᾿ηδαθποθ ἴο 411} (86 
δε." ---. Ε. Μ.] 

γοΣβ. 24.29. ΜῪ βισθηριῃ.---ἰὶ ἰ8 ου θην ᾿π 
δοοογάδῃσο ψῖΐθ ὑμ6 ΡδΥ8}161Ϊ ὌΧ ΡΥΘΒΒΙΟ. : ΙΗ 
ἀδΔγ8, (ο τοδὰ ἰμ6 βυβῆχ οὗ {6 ἄγϑι βόσβοι (83..Χ1., 
Ομαϊά. διὰ τϑηγ οο( 1668) ᾿πδίοδα οὗ ἰδ8 υϑαδὶ 
ἰἰτὰ ρευβοπσξ 8 βίγοηρὶθ (ϑβερὶ. δηὰ πιοαι]). 
Βαὶ ἴὲ ἴ8 ἀουνιῖα! τοί μον τὸ Βῃουϊὰ ὑγϑπβ]δῖο : 
οὰ {δ ΨΥ (ΡΒ. ΟΣ. 7), ΟΥ : ὈΥ̓͂ ΓΟΔΒΟῚ οὗ (86 
ΜΆΥ (8. ου. 18). Τμὸ βερί. γίνε ἃ δομρ]θίθ 
Βυγοτγβίου οὗ [08 Β6η86: ἰὑ γγ͵ὰΒ Βαϊ [0 16 οἢ 
ἐμ ΜᾺΥ οΥ̓ κἰβ Βιγϑηρίῃ: Βῃ ον τη6 (89 ΒΒΟΓΙΠ6ΒΒ 

οὗ ΤΥ ἀ6γ8.---ΑἸ Βοριὰ (86 θᾶνθηβ δπᾶὰ ἐδ 
γηουηίδὶηβ δῖ ἰογιηοά ουουϊ δίς Ὑ1 ΤΟΙΣ ΘΠΟΘ 
ἴο ἐδα Ἰαβίϊης ἀυταίΐοι οὗὨ {π6 ογάοσ οὗ ὑμίηρβ 
(ἐπ. νἱϊ!. 20; ἰχ. 9; ῥβ. Ιχχὶϊ. δ; οχ]νὶϊϊ. 6), 

Ὀγοϑοῦνυθὰ ἤγοπι ἀθοδυ (188. χὶν!!. 18), γε, γ᾿ Β θα 
σοηϊγαβίοα ψίιἢ αοά, ὑπ Υ 8.6 ποὶ τη Σοὶ ν ἰΣδη8]- 
[ΟΥΥ̓ ἀπὰ πιυΐδῦ]ο (ΡΒ. ἰχχὶϊ. 7; Φο0 χὶν. 12), 
Ὀαΐ ἩἰΠ υπάοτρο 8 σδηρο ὈΥ ἰδ6 ρον οὗ Οοἀ 
8. χχχίν. 4: 1. 9; Ἰὶ. 6; ἴχν. 17; ᾿ἰχτὶ. 22). 

ἰς νίον οὗὨἩ ἰδ σοπίγαϑί ἰὸ (818 Θδηρα ἰοὸ τ κἰοὶὶ 
{86 του]ὰ νι }}} Ὀ6 βΒυ )θοίοα, δδ3 ΤΙΣ (νον. 98) 

β ποί ἰο Ὀ6 υπάογβίοοά 848 τούογσϊπρ, δοοογαϊης 
ἐο ἰμ9 ΔΔΊΟΦΥ οὗὨ δ 13} "2 ὲ (Πϑυϊ, χχχὶϊ. 89 ; [88. 
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ΧΙ. 10, 18; δοπιρ. 11 ; χὶνὶϊ!. 12 ; 111, 6), ἰο (89 
ἴδοι ὑμαὺ ἀοἀ 18 (μ6 ΟὨΪΥ Βοΐῃρ τ ΒΟ σδΔῃ ἸΔΥ͂ οἷαῖμὰ 
(ο ὑπο Ὀϊγίηθ ἤδαϊθ, Ὀαί, 848 ἴῃ Ψοῦὺ ἰἰϊ. 19 ; [8Ἀ. 
χὶὶ. 4; χὶνὶ. 4, ἰο ἐμ ἱπισαυ δ Ὁ} {γ ἰὼ ποῖ αοα 
ΟΥ̓͂ΟΡ ᾿πιδηὶοδίβ Ἠϊ 56) 88 ἰῃ9 δαπι. Τη0 Μο8β- 

᾿βἰδηΐο Δρριἰοαἰΐοη οὗἨ (18 ραβϑᾶζο ἴῃ ΗϑθΌῦ. ἰ. 10 
δ, 88 118 αϑιϊβοδιίοη ἴῃ (16 σοπίοχί, ψΒΙΟῺ 
Ροϊηίϑ ἰο [89 ἰἶπι0 οὗἉ δ] θα. Το Θοποϊυάϊηρ 
Βθοηίθῃοθ δβϑβϑοῦίϑ ἰμδὺ (6 ζχοποσγδίϊοῃ οὐ αοα᾿ β 
βοτυδηΐβ ὙὙ1}} ποὺ μοῦ βῃ, Ὀὰϊ ν7}}} ΟΥΟΥ ὮδγΥθ 8 
Β004, δηἃ {μΓΟΌΥ Ὀ6 ργοβοσυϑα ππὲἰ]} (6 ρογὶοα 
ΟΥ̓ δοπδιιητηδίϊΐοη. [ΡΕΒΟΥ͂ΝΕ: “1 18 ὈΥ͂ ὯΟ 
ΤΆΘΒΏΒ ΘΑΒΥ͂ (0 υπἀοτϑίβηἀ ὙὨῪ (86 τογὰβ οὗ 18 
Ῥβ8]1 Βουϊὰ αν Ὀθ0Ὲ αυοίθα, 8495 ἰΐ ἀοοβ ποί 
ΒΘ δὶ ἢγϑὺ βίῃ ἰο 09 8 Μοββίδηϊο Ῥβδαῖὶιη. [ἰ 
ΤΩΔΥ Ὀ6 Οὐδοτυϑα, μονοΥον, (1) ὑμδὺ 10 18 ἴῃ ἐδ }8 
86η80 Μοβίδηΐο, ἰμαὺ ἰὑ ἸοοκΘ ἕο ψατὰ ἴο [5.86] 
γτοαοηρίϊου ἔγοιῃ σδρυϊν, δὰ ὑπὸ Τα ΠΓ0 ΚΊΟΣΥ 
οὗ Ζίοι ; (2) ἰδαὶ. . . .« [679 8.6 ὑνὸ βτθϑὶ 11168 
οὔ Μοββίδηϊσ Βορϑ τυβηΐϊης ἱδβγοι χὰ ὑδ6 ῬΒΔΊΤΩΒ, 
6 οὐδ δυμδῃ, ἰἕδ6 οἰμον Ὠίνπο: ἰῃὰ ἴΠ6 οὯΘ οὗ 
σε ἶο [6 τοΐχη οὗ (86 ὅου οὗἩ θαυ, ἔῃ [6 ΟΥ̓ ΒΟΥ 
οἵ νοι ὑμ6 δάνοπὶ οὗ 7 θοΥδὰ ἰ8 ὑμ6 χγθαὶ οπὰ 
δηὰ οὐ͵οοί. ἤδογο (μ9 Ῥβδ) ἰδ 18 οσσυρὶθα ν (ἢ 
Ἃἴ160 ᾿ἰαῖίον, 86 ϑδρροδγίης οὗ ΨΦθῆονδ ἴῃ Ηἰ8 
Κἴοτγ. (8) Τ ῖθ Ἰάφηι βοαίΐοη οὗ 9 Φοβὺβ οὗ 
πο Νοῖν Τοβίδιηθηὶ πὶ (89 Το ονϑὰ οὗ πὸ ΟἸἹὰ 
8 δῖ τὸ ἤπὰ οἰβούθοσο. Οομρ. Φομη χὶϊ. 4] 
τὶτἢ 188. νἱ. (18α18ὴ 8668 ἐπ ρΊΟΥΥ οὗ Φο μονὴ, 
Φοδιη ΒΑΥΒ ὁ 88 {86 φΊἸΟΤΥ͂ οὗ ΟὨ τὶ δι), δηὰ Φοδη 
χίχ. 87, νυ ΐϊοι ἴὰ ΖρΟἈ. χὶϊ. 10 15 ἰἸδαηρυαρο πιδοὰ 
ἀϊγοοῖγ οὗ Φομουδῃ..... (4) Νοὶ ΟΠ]Υ ὑπὸ γϑυθ]8- 
ἐἴοι, ἰδ φρρεατῖησ οὗ ὁ Βονδὴ ἴῃ Ζίου, Ὀυὺ 4150 {116 
ογθδίΐοαυ οὗ 86 νυοσ], τοὺ. 26, ψου]ὰ γμοϊηὶ ἰο 
πὸ στοαὶ Μοαϊδίον, ὑπὸ Εἴθτμαὶ ογσγά, 88 (9 
Ῥόυβοῦ 6 ΓΘ ΒΡΟΚΘη οὗ, δπὰ οὦ (8 ἰαβί σγουπὰ 
Θ5Ρ6614}}ν, ὑπ ᾳφυοίδιϊοι 'η 0 Εἰρὶ8ι16 [0 {116 
ΗΘΌΓΣΟνΒ ΒΘΘΙΩΒ ἴο χοϑί." --ἰ. Ε. Μ.] 

ὉΟΟΤΕΆΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΉΙΟΘΑΙ, 

1. ἴῃ στοαὶ ΒΟΓΓΟΥ͂ οὗὨ μοαγί θυϑὴ ὑπὸ θοὰγ ἀο- 
οἰΐηο8. Ομ ἴῃ ἀδον 88) 1 οἰ οὰ ̓ οβθδ 15 γ6 115} οὐ θἢ 
ἴον [οοα δὰ ἀτὶῖ. ἢ ν}λο 18 ἱππαγαϊγ ἰθιμριοα 
ἴ66]8 εἰ 186] 8180 οαὐνν γα Υ τ αοηθα, δη ἃ ρ888- 
ἰηρ' ΔΎΒΔΥ 1|Κ ἃ Βῃδάουν ἰο δὶβ θά. Τῆρη ἰἐ 18 
ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ΔΌΟΥΘ ΘΥΘΡΥ ὑδίπρ 6180 ἰο Ὀ0 ὅταν 
ἢχοὰ 'π Θοά, ἰμο Εἰογμαὶ, (μπ6 ΑὈΙάϊηρ, {116 1π|- 
ταυΐῦ]ο, ἰο ζαὶῃ δηὰ τηδὶ ἰδ ὑμαὺ ΠΟΥ Ὦ]6 
ἐτουπά, ἰαίο ψ σι ἤδὶ ἢ βίν 98 τοοὶ, δπὰ ἔγοιῃ 
νον ἰμθ οχρθοοίδίϊοη οὗὁὨ ϑηΒΟΥ ἰ0 ῬΓΑΥ͂ΘΥ 
τον ὰρ ὙΠῸ 119 δπὰ υἱροσ. ΤΒοη {}|6 ΘΑΤ ΒΥ 
ΒΟΌΓΟΘΒ Οὗ ὨΔΡΡΙΠΘ6ΒΒ ΤΩΔΥῪ ὉΘ ]οβί, ἰἰ8 ουϊτνατὰ 
ΒΌΡΡοτίδβ 6 χτοϑίχηϑα, ἐμ: ἰθπιροσαῖὶ τ 68}8 οὗὨ ἐΐβ 
Ρτοϑοσυδίίϊοῃ δὰ σϑϑίογδίϊοη ὈΘ ἀἰδροηβοά πὶ, 
γθ8, δυουυ εἷς ἡ ῖσὰ Οἰμου σ 89 ου]ὰ 6 Ἀγο- 
οἰουβ ἰο 29 ΙΩΔΥ͂ ὈΘ ΒΥρΡροα διδυ, δῃηά ἐῃο 
ΒΑ ΟΓΟΣ ἸΠΔΥῪ ΨΔΠΟΟΥ 8. ΒΟΙΏΘ]688 ΒΙΓΔΏΡΟΙ ΟΥ̓ΘΣ 
(6 οαγί, δηὰ γοὺ δ Ψ1}} ποὺ Ὅθ 1οϑύέ. Ηρ, γῆ 
πη μἷθ ἀἰδβίγβθθ τῆδκοϑ αοα .ιἷ8 χοΐυμχθ, Γοιμδὶῃ8 
Βιϊο]ἀοἃ ἴῃ Ηΐαι, Ἰβουρσὰ ΌΣΒΔΚΘῺ ὉΥ {Π9 τᾷ ο]9 
γνγου]ά, 

2. Βιΐὲ ἰο τηδῖζο αοα οὐ» τοίαρο ἴῃ βυο ἢ οἰτοῦτ- 
Βίϑῃ 668 ἱ8Β ποὺ 80 ΘΆΒΥ 88 ΒΟΙΠΘ ΒΊΡΡΟΒΟ [ἰἰ ἰο δ. 
Βοσ, ἴῃ 89 ἤγβι γ]δοθ, ἔδυ 18 ποὺ {86 κἰ ἴ οὗ ΘΥΟΥΥ 
οὁ506. Ἦο ανθ Ὀ681498 {18 10 ἰαῖκο ἱπίο βρθοΐβὶ 
δοσουῃὶ (6 ῬΡΘΒΒαγο τ 0} ἀἶδί 088 ὀχϑυΐβ ΡΟῚ 
ὑπ 6 800}, δῃηὰ ποσὰ ὑμὺ8 ογϑγοδϑίθ ἢ 9 σῃϊηᾶ, 
ν ΘΔ ΚΟῺΒ (86 0076 Οὗ ὈΓΔΥΘΙ, ΡΒΓΔΊΥΖΘΟΒ ἢ 9 ΡΟΎΤΘΙΒ 
ΚΟΉ ΘΓ], δπὰ οὈδισιιοίθ ὑπ Ὀρ γαγὰ Ἰοοϊκϊης δαὰ 

γεἰβίης οὗ ὑπὸ βοὺὰ] ἰο αοά. 70 {μῖ8 ἴδοι ἱηρ οὗ 
ΥΘΑΣΪΏΘΕΒ, ζοοὈΪΘΠΘΒ5, πὰ Θχμδυβιϊο {Π6Γ6 18 
6 δἀάἀθά 6 ϑχρουΐθηδο οὗ Ἰοποιΐπθβθ, θη 
ὟΘ 8΄Θ ποὺ ΟΠΪΥ ἔογβδοη Ὀὰΐ βιυπηρά, δηὰ Ὀ6- 
ΘΟ1Ω6 (160 ΟὈ]θοὺ ποί οὗ ϑυπραίῃγ δαὶ οὗὁἨ δΔΌΒοΥ- 
ΤΘΠΟ6, σοπίοιορί, ἀηα Θχοογαίϊΐοῃ. Βαΐ νογϑί οὗ 
811 16 9 Ὀυγάρη οὗ ἐΒο Ὀϊτνὶὴ6 τσαῖ, τ 086 
δαὶ ΒΟΟΣ γ1ὁ6 ΠαΥΘ ἴ0 ὉΘΔΓ ἴῃ μο86 ἔδανζωιὶ 
δυαρπιοπία. Το ἰυγηΐϊηρ ρῥοΐην οὗ ἀο᾽ σουϑηοα 
18 ἱπάθρὰ μαϊηοᾶ, ψθη ἴἰ.6 ομδβδίθαποα οὔθ σϑ- 
ΠΑΘΙΔΌΘΥΒ ἰδδὺ Ηὶβ βυοσίηχ8 δγὸ (Π6 τηοτὶιοά 
Ομ ϑιϊβοιηθηὶὺ οὗ πἰ8 βίηβ. Βαϊ ἢθ6, ψῆο 18 βίποθγθ 
 Β6ἢ); δΟὨ 6 Β810Ὼ, 19 180 σοπδοΐουβ (μ αὶ π6 6Δ- 
ποὺ ΜῈ 4}} ἷ8 βυδοσὶ 8 ΧΘΙηΟΥΘ δἷ8 σΌ}]} ΟΥ 
αίομθ [Ὁ 18 βἰηβ, δῃὰ ἰμὺβ 784118 ἰηΐο ἃ ἀθθρ 
εἰοοτῃ, τ ἃἰο ἢ ποιὰ δοηδβυτηθ Πΐπ ἱἢ ἢ6 ὙΟΓ,Θ ἰὸ 
Ἰοῃρ ἴον αοἀ ᾿π ναΐη. 

8. Βαύ 116 Ἰοηρίηρ ἤον αοα δἰγοδὰγ οσοηίδίηϑ ἴῃ 
1(861 σοσπιθ οὗ 71841{}, ὈΟΪΒ ἰὼ αοα᾽Β ρονεοσ, διὰ 
ἴῃ Ηἰἷδ νυνὶ]! σῆθ88 ἰο ρδγάοῃ, σοπιΐοσὶ, δῃα ἀο- 
᾿ιγ8ῦ. Μοσθονοσ, πῃ ογάον ἐμαί (μ680 5866 18 ΠΙΛΥ͂ 
πού 6 δ] σμίοα, Ὀαὶ ρσαΐπ γίχον δηὰ ἀδνοῖορ, σοὰ 
ΡῬογἶ (8 Ηΐβ Ῥθορὶο ἰο Ὀθμοϊᾷ τηδηΐ δϑίδί οἢ.5 οὗ 
ΗΪ8 ρονογ, σοοάμϑϑϑ, δπὰ δὶ 1.658, δη ἃ γὑτο- 
Υ]168 ὑπαὶ (μ9 ουὐθηΐβ ὈΥ͂ τ ΒΙσΝ ΠΟΥ ἈΓΘ τδᾶθ 
Κπονῃ ὈΘ Ῥτγοοϊαϊπηοα ἴῃ ἔμ 6 ΟΒΌγοῖ ἤγουν ρσοπο- 
Τα οι 0 σοηογαίίοη, δὰ ἱμβγουρῃ ἰδ ΟἈυτοῖ 
ΘοΙη6 ἰο (86 Κπον]οαχο οὗ [89 Ὠδδίβοῃ, δπὰ (παὶ 
(88 411 ὑπ6 νον] 6 οΔ]]6ἃ ἰο σοηνοτγδίου, δὰ 
(1.6 ΣΘ8η8 οὗ Ββαϊνδιῖου Ὁ αδογάθα Δ. Τμ6 γτο- 
βουυδίΐου, ὑμογοΐοσο, οὗ ἀοα Β ΟΒΏΤΟΣ ἴη ἰδ τνον]ὰ, 
δηά {110 ΤΙ] 6818 οὗ ρσγδοθ τι (6 ΟΠππτοῖ, ἤοόται 
δὴ ΟὈ͵θοὺῦ οἢ (10 ὁη9 δπά, οὗὁἩ [6 ΘῶΓ6Β, ὈΥΒΥΘΥΒ, 
δηὰ ΒΟΡΘΕΒ οὗἩ Ὀ6] ΘΥΟΣΒ, δπὰ οἢ (0 ΟἰΒαὺ οὐἁ (89 
Ῥγονϊἀθηςὶ σατο, ἐμ6 1οτθ, δηὰ (9 οβροίυ αὶ) 
ΜΟΥ Κίηρς οὗ αοά, 88 {88 πο μϑηοΆ 0} ]ο Ογοδϑίοσ, 
ῬΓΘΒΟΓΣΥΟΥΣ, δηἃ ΟΟΥ̓́ΘΡΏΟΣ οὗ (πῃ ΟΠ ΌΤΟΝ, 88 νοὶ] 
88 ἔμ6 ΟΣ], 0 γν1}}] οαῦδο ΗΒ σΊΟΤΥ [0 ΔΡῬΘΆγ, 
ψ θη ὑμ9 ὑἰπη0 ἰ8 ὅ18164, δηἃ ν}}} ρσϑβογνο (89 
Βοοὰ οὗ ΗἰδΒ βογυδῃΐβ, ψ ἢ 1}]9 (86 του] 18 ρδβδίης 
ΔΉΒΥ. 

ἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΗἨὸ γῶο που] ποὶ ῥἷπ ΔὟΎΔΥ ἴῃ αἰδίγαβϑβ τητιδὲ 
Β6ΘΪΚ ΣΟΥ] ἔγοια αοα᾽ 5 δουπίθηδησθο, δηά, ἰπογα- 
ἴογο, πού ΣΩΘΥΘΙΥ ῬΟῸΣ οὖν 818 σορ]δίηΐ ὈΘΌΓΘ 
Ηίκι, Ὀαΐ 4180 οϑϑὲ 818 οδῦϑϑ ροὴ Ηΐπι δηἃ ΠΟΡ6 
ἴον (06 σοῃϑο]δίΐοη οὗ 15186].---ΤῈ} 6 ΙΠΟΓΘ δίγοι σῚΥ 
ΜῈ ἴθϑϊ Οὐ ἔγδὶ!γ πὰ ΒΡ  ββη 685, δὰ (δ 
ΤἸΏΟΥΘ ΟΙΘΑΥΙΥ ΜΘ ΤΘΟΟΖΏΪ:ΖΘ (69 ῬΘΓΙΒΕΘΔΌΪΘΗΘΒΒ 
δηὰ ᾿προίθησθ οὗἉ {Π60 ψογὶά, (86 Τθοσο ΑΥΤΩΪ 
ἔχοά τη γ ὈΘ ἰπ (οὐ, (ἢ Ιηογὸ ἱπιρ]} 1 1 ΕἸ} 
τηυδὲ 6 ΒΟΡ6 ἰῃ Ηΐπι, δπαὰ {ἢ} τῇογΘ ΟΠ ΘΟΓΓΌΪΥ 
ἰαο τ μαὺ ΘΟΙ.68 ὕγοιαη Η18 Βδηάα.----ἾἿ στα Ὀσβὶ 
0 οὐὖῦ σὴ Ἡ6᾽ΆΓΘ, ὙΒΘῺ ἯΘ 8Γ6 δοποοσηθᾷ ἴῸὉ 
αοὐβ Βοπου, {6 Βαϊ γαίΐοπ οὗ ἰἰὸ του], δὰ (ἢ 9 
ῬΓΟΒΡΟΡΙΥ οὗὁὨ ἰμ6 Ομ ΌΓΤΟΣ.---Τ})6 ΒΟΟΌΓΣΙ(Υ ἴον (89 
ῬΓΘΒΟΣΥΔΙΊΟΩ οὗ 6 ΟἸυΣΟ. ἀοθ8 Ὡοὶ ἰΐἷθ (1) ἐπ 
86 ᾿πωροίΐθποθ οὗὨ π6 Βοβίλο γον], Ὀπὺ ἱπ (19 
Ἰηἀοϑίγασοί Ὁ1]Ϊ0 ἀοτηϊπΐοῃ οὗὁὨ {6 ΑἸτϊ ΚΥ ; ΠΟΥ 
(2) ἴῃ ἰδ νἱτγίαοϑβ οὗἉ 118 τβοιη 6.8, Ὀαϊ ἴῃ ΗΒ υπ- 
ΘΕΔΗΖΟΘΌ]6 δ. ΓΥ] 688; 50 (8) ἴῃ ἐμ6 Βίσβησιμ 
οΥ̓͂ ἰϑαροχα] ἰηϑίϊ αἰλοηθ, Ὀὰὺ πὰ ἐμπ6 ἰῃνηοὶ]9 
ῬΟΥΟΙ ΘΓ ἐμ6 τηθδηβ οὗ ῶταο90.---ΤἘὴθ αἴΟΥ οὗ (89 
ΜΟΥ] βοίϑ τὴ ἢ (μ6 τἱ βίης οὗ ἐδ ρἴουγ οὗ Θοὰ: 
γ76}} ἴὉ᾽ Εἷτη γιὸ 68 τΤοδίρη {89 οὔθ δῃἃ ΒῸΡ6 
ἐπ {π6 οἶμον !--ϑυ δοτὶ η ρ ἀμ ἸοΥγ9 8. ποῖ οουηΐοῦ- 
Ῥδτίβ, Ὀυΐ (ΠΟΥ 8.0 αὐυἱΐθ οΘοΙαραίὶ ὉΪ6 τὶ ἢ 086 
δηοίμβου. Ζωϑ00 ᾽8 τϑοοζηΐζΖθ, 766], δὰ ἰθδι γ ἴῸ 



ῬΗΑΙΜ ΟΠ. 

ἐδ͵48 πὶ {86 δῇ οὐϊομ 8 οὗ ἐὸ ΟΒΌΤΟΙ 88 νυ9}] 88 ἴῃ 
ρΡεβοηδὶ ἐγ 8}8.- --Οοὰ Π88 χϑοὰ ἱπ 86 ΟΒ ΌΣΟΙ 
189 ΓΘΙΒ ΘΙ ΤΆ 69 οὗ ΗΒ πδπὴθ ἴο᾽ ΗΒ ΟὟ ΝΊΟΥΥ, 
ἴγγ 89 Ὀυϊαϊης οὐὗὁἨ ἰμ0 Ομυγχοι, δηὰ ἴον [86 
ΟΌΥ ἜΥβίοῃ οὗἉ (6 6 8.}}0ῃ.---Ο0α 88 ποὶ χοβὶσηοα 
Εΐ9 ρον ν᾽ οὐδὸν 80 που], ὄυδὰ 1 Ηθ Ῥδσυταλιβ 1{ 
ἰ0 ἰαδὲ ἴῸ ἃ ἐΐπηθ, δῃα χοϑίγϑὶηβ ΗΒ 7υἀχηηθῃ(8 : 
ἰοὲ α8 16 ἐχιδί ἴῃ Ηΐβ8 ροῦγον, δπά, ἐμαί γΥθ ΤΑΥ͂ 
πο προρὰ ἰο ἀτοδὰ Ηἰΐβ Ἰυάρηεπίθ, Ἰοὺ 18 ΘΟΣΥΘ 
Βα Αἰ ΒΥ 88 οὐν Κιηρ. 
ΧΌ{ῚῈ ΕΒ : Α μα] οὗ ἀογοίϊου, ὙΒογοΐη ἰδθ 

ἄδετ βαϊηὶβ οὐ οἱ, ΟΘΥῪ οὗ {Π9 αν, οὗ βίη, δὰ 
οἱ ἀγίηρ, ΥὙδδση ὑδὰ8 ἔογυθηι δὕῖον αοα, δπὰ 
6} ΤῸ ὑπὸ Κίησάοαι οὗ στασθ Ῥσχοιϊηἶβοιὶ ἴῃ ΟΒτΙβί, 
ΞΟΛΩΥΙΝ: Τὰ6 οτο ᾿διμοπί8 019 [16 ἀθθο]ίΐοι 
οὔ Οδατοῖι, (6 1688 Βῃου]ὰ γγὸ Δ᾽] 07 ΟΌΥΒΟΙΥΘΒ 
ἰο θθσοῦιθ 8᾽1θμδίθα ἔγοϊα ἸΟΥ̓Θ ἰ0 6 .---Ξ ΤΆΑΒ ΚΕ: 
ἴτα9 ρϑηϊίοθοθ ἀοοβ πού ΒΟΟῚ 66886; ἰΐ 185 ποὺ 
ἐσογοϊϑοα τι ἸΔΌρΗ ΟΡ. οὰ (89 1105.---ἰῦῷ 4065 
ποῦ 80 0 σίου ἰὴ9 ῥίουβ ὑμπαὺ {0}  ΔΓΘ 
εἰδϑίοηοα ὈΥ͂ αοὰ, 868 ἐδδὺ ὑπὸ δ γθ οἴἑοηἀοα 
Πΐπι, δηὰ δνθ {ΠΟΡΘΌΥ Ὀγοπῦ ὩΡΟῺ {θη ΒΟΪΥ 68 
ἢϊδ δῆσον δηὰ ομιδβιϊβοιμβῃί. ---α ρϑηϊίοηῦ Βοατὶ 
ἐϊδίτυϑι8 1.5 οσὰ βιγϑηγσίμ, δῃά Κηονθ ἐπα 10 Β88 
45 1.116 ϑίγϑη σι 88 8 βιδίον, δὰ 88 1110 88} 
88 (Π6 ἢ ποΡο ἃ ρ00888.---ἰὶ 186. ἰμ6 Ὀοριπαΐηρς οὗ 
8 τορϑηΐβῃσθ, θη (86 δίοοΥ Ὠθατί, βιιϊ ἔθ 
Ὁγ ἰδὸ τοᾶ οὗἩ ἐδ 184017ὦὠῳΆΚ2ΔΆ οὐγοσδοννβ ἴῃ 8 δοοὰ οὗ 
ἰδᾶγβ; ἴγοια (818 Βον πρὶ 1 ἰθασδ ὑπ 6 6 ΘΟ ,͵ΟΥΒ 
ἰδ διλίοὶγ διὰ ἔγαϊ } Βαγγοϑὺ οἵ 7ογυ.---ἰὰ [89 
ποτ], ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ΟὯΘ ἰΌΓΏΒ ἰδ ΟΥ̓ΘΒ ΔΎΔΥ ἔγομι Ὠἷπὶ 
π0 15 [ὈΥΒΆΚ η δὰ ἀροδρίβοά ; Ὀυι αοα ἀο068 [86 
θρροβίίβ. Ηθ ἰυγηβ ἰοὸ ᾿ἰδϑίθῃ ἰο 0 ϑῃύγοϑίῖθα 
οὗ 1Π|0859 τΒΟ 8.6 ΓΟΣΒΆΚΚΘῺ ὈΥ̓͂ ὑηῃ0 ψοΥ]ὰ δπα ἴΐ8 
δοιηζοτί. --- ΤΉ ΤῸ Δ.Θ ΓΘ ΒΙΠΟΩΣ 65 ἯὧἜὨΟ ΠΕΥ͂Θ 
Ρατέ ἱπ αοα Β ἸΏ ΤΟΥ, Ὀθοδυβο ἐμοῦ ἀο ποὺ σΓΟΔΗη 
88 ῬΓΪΒΟΏΘΥΒ, ΟΥ ΠΟῪ ὑπαὶ (ΠΟΥ δ΄ δἰ] άνθη οὗἁ 
ἀρδιὶ.-- -Βονγασο Ἰοδὲ ἰθοὰ βῃονυίθη ὑμγ ἀαΥ8Β ὈΥ 
δὴ ἰηἰοιρογδὶθ δηἃ Ὁπομδδίο 118, π66419088 δηχὶ- 
ΕΥ̓, δηχοτ, δηἃ οΟὐβδὺ 6υὙ118; δ 49 γαί μον ἰη αοα᾽ 8 
ἴοατ, [ὋΡ ἰ(μαὺ π|}} Ἰοησίμβοη ὑμγ ἀδγ8.--- 9 
884}} αυο Ἰἱνοὰ Ἰοηρ ὁῃουχῶ, ΒΘ ἢ η)͵9 Β8}.8}} ΒδῪ9 
ξυϊπεὰ ἃ ἐγὰθ Κηυονϊοᾶρο οὗ Ομ σἶβί, θὰ ᾿δΥθ 
θδδη τ6}} σοπᾶγιη)οα ἱμογοὶη : 1 τὸ μανθ ὑπ ΐπ, 
0 σδπηοῦ Δίου ἰμδὺ αἀἷθ δὖ δὴ ἱποοηνοηϊθηΐ ἐΐπι0. 
--ἶἼδοὸ που] τηυδί δ᾽ σα γ8 ᾿θᾶυθ ἃ 11{{1]0 Τοοτιλ ΤῸΓ 
(86 οἰἰίχοῃα οὐὁἨἩὨ Ομ τὶβυΒ Κίπράοτα, δπὰ 1 ὑπο ν ἀο 
Βοὶ ἐπά 10 ὁπ ϑαύΐ, [Β6Ὺ Βδγθ 8 οἰθυπαὶ δὶς; 
ῬΪδοθ ἴῃ ὨθαγθΏ.---ΞΈΙΝΚΟΚΕΒ: Τμβαὶ ἰ8 8. Ὀθδ8ι- 
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{πὶ δῃά οοτηἴοτ ϊης ΡῬσομἶβο, ἰμαὶ αοα νὰ}}} ΘῈΣ 
4}1 (059 ψὰο Ὀοϊίονα δηὰ ἤραν Ηϊπ, δα ἰδαΐ 
(80 ΟΒυΓοὶ οὗὨἩ ΟἸὨ τ ϑὺ τι }}} ΟΥ̓ΟΣ Θά υγο, δπὰ οχίοὶ 
δηἀ ῥΓ8156 (9 στοοὺ Ὁ] ββίπρϑ οὗ 118 Βοάροιβου. 
--ΜΈΕΝΖΕΙ,: ΕΟΓΡ πῇηδί θη ἅτ (ἢ 6 Ῥ60 016 ογϑδίϑα 
Το ῬΓαΐϑο μ0 ]ογὰ.--ΑΆΝΌΥ: ΤΒουρὰ αοὐ ἐδθ 
Ιοστὰ ΚπΟΥ͂Β 4811 ὑπ γ ὑγου 68, γοὶ Ηθ νὶ}}] Βαγθ 
[866 Ἰδτηθπὶ ἔμθη ἰο Ηΐπ; (1) ἰμαὺ ἴῃ (ΠΥ βρίγὶς 
ὑμόγθ 8ῃου]α Ὅ6 πὸ συ}; (2) δπὰ ἐμαὶ ἔγοτα ἰδ9 
Βδασὶ (μοῦ Βμουϊάβὺ Κπον (ὨΥ͂ δία ; (δ) ἐμαὶ (μοὰ 
880] ἀϑὺ 5500 (η6 ᾿ογὰ (λγ πουηὰ νμΐσ ἢ δῖ Π8 
1.66, (Βα Ηθ τη ἢ 94] ἰΐ.---ΒΙΈΘΕΕ: 76 πα οοα 
Βδῦο Ῥτοοῖβ (δύ ννῦόι ἃγθ ποὺ ἰὼ πϑάνϑῃ, αὶ ἰμδὲ 
7 8.6 ΒιιΒρϑηαθά 8]}] Δ] οὔθ, ὈΥ οὖν ζαϊ ἢ, Ὀοί 66 ἢ 
186 ἴα οὗὩ 6 ποτ] δῃὰ ἐδο 116 οίοσῃαὶ. Βαί 
0 νι} γοῖ Ὀ9 μο Ἰοὺ οὗ ἰο ψογ]ὰ ἰο υἱΐετ 8 
ἸΏΟΤΟ ὈἰΔΙΘΥ ΟΥΥ ἰδδὴ {Π6 ΡΟ] 858. ΑὮ, ΒΟΥ 
ταυσἢ ὈοίοΥ τνουϊὰ ἴ0 6 ἰο γοορ δαρο νιῖ( δηὰ 
ΟΥ̓́ΘΡ Ζῖοπ !---ΕΟἼΕΝΤΗΕΒ : Τπουρὴ 1 ΙΩΔΥ Β66πὶ 
ΒΟΠΙΘί 68 88 17 ἀθαί τωυϑί Ὅ6 ὭθΘΆΓ, δηά {ἢ 
πἰχαῦ οὐὗὁἨ Ἀ6}1 τηυϑύ ΘΟΠαΌΘΡ δῃα τὶ ρ ἢ οὐ 
πὸ ἴον στ χίθουβ ἴῃ ἃ οἱἐν οὐ ἱπ ἃ πδίϊοῃ, γοί 1 
τοιιϑὺὲ σοπιαΐῃ ἰγσὰθ οὗὨ ἰδ ο, τ δὺ (6 Τογτὰ Ηϊπ- 
οὶ ἢδΔ8 βαϊα, ἰδὲ ποῆϑ βμοι]ᾶ βηδιοἢ ἐμοὶ οαἱ 
οἵ ΗἰΒ αῃά, δηὰ ἐμαὶ ἐμ ζαΐίθβ οὗ 61} δου] 
πο ῬΓοΥΔΙΪ δζαϊπβὲ ὑμθ τη. --- ὈΙΕΌΒΙΟΗΕ : [1 4]} ἰὩγῪ 
ἀοδῖίγο 'ἰβ ΣΘΑΙΥ δὲς ἴμ6 ᾿ἰνίηρς αοά, Ηθ υ]]] 
ΒΡΟΘΑΙ ΠΥ νουοϑδαΐθ Ηΐβθ Ῥγεβθῆοθθ ἰὸ 866 τηοϑὲ 
τσ; Ὀυὺ πον] ηρ8 δηὰ Ὠγροσχίίθα ἀδβὶσο 
ποί αοἄ, Ὀπὲ αἰνανβ μ6 τοῦ], ὄυθὴ 6 ὑπὸ 
ῬΓΑΥ.---ΤΑΒΕ: ἩΒ116 ὈΘΙΊοΥοτΒ ἀπᾶον ὑπὸ ΟἹὰ 
Οσονοηδῃί δουριΐ δὰ ρσαϊηοὰ ΟἸγὶϑὺ ἰπ αοἀά, ἰμ9 
αοἀ οὗὨ βαϊνδίίοιυ ἱπ (86 αοἀ οὗ ογϑαϊΐου, ἐμ 9 
ομὐ] άσϑα οὗἩ 6 Νον Οονθηδῃΐ Ῥχοοϊαΐϊα (ἰοὰ ἰπ 
Ομνὶδί, τὸ Ὀθοϑῖηθ 6βι, οὗ Ὑβοῖ, ὈΥ͂ ὙΠ Οτὰ, 
δὰ ἰο μοῦι ΓΘ 8}1 ἐπίπρ, Ὀ]οββϑα ἰο δἰ. 

[Μαάττπ. ΗΈΝκυ: [1 ἀοἀ ὃγ Ηἰδβ ργονίἄθησα 
ἀθοϊαγο Ηἰΐ πᾶ, ψγ͵ὸ τισδὲ, ΟΥ̓ ΟΟΥ Δοκπον- 
Ἰεάρπιοπὶ οὗ ἰξ ἀφοῖδγθ Ἠΐ ῥταΐβθ, σσϊοι οὐρπὲ 
ἴο Ὧθ ἴἰο 8 8ῃ Θ6δο οἵ Ηΐδ8 πδιη9.---ΒΑΒΝΕΒ: ΔῈ 
ἱπαϊσαίϊοα οὗ ἃ δοιηΐῃρβ ΤΟΥ͂Δ] οὗ τοϊϊ σοι ἰ8 
οὗτοι τρδηϊεϑιο---Ὀν θη ἀογ 688, οἰ(γ, δα οοι- 
Ῥδβϑίοῃ ἰῇ τἱ᾽ ον οὗ δρουηάϊπρς ἀοβοϊδίΐομϑ, (89 
οοἸάποβ8 οὗἩ 86 Οματοῖ, δὰ ἰῃθ Ῥγουδίθηοο οὗ 
Ἰηΐϊαυῦ τ Ό 8 ΘΟ Βοὶου8 γοι ασπΐηρ ον ἴῃ ὑπ οὶν 
Βροαγ δ [ὉΓ 4}1 ὑμαὺ ρουίδὶὴβ ἰο τοὶ κίομ, ΠΟΎΤΟΥΟΣ 
απὶτηρογίδηϊ ᾿ὑ ΤΩΔΥ Ὀθ6 ἰπ {86 ΘΥ68 οὗ ἐδ τυοσ]ὰ, 
ΟΣ ΒΟΎΘΥΘΙΣ ἐὺ ΣΩΔΥῪ ὯὈΘ ἀο8ρ[864.--{, Ε. ΜΡ] 

ῬΒΑΙΜ ΟΠ]. 

Α Ῥεαΐπι 9.) ραυϊά. 

Β]οῶ6 ἐο 1.0ΒΡ, Ο πὶ βοὰ]: 
Απά 4]] ἐπα ἰ8 πὶ υίη ταθ, δέθ88 ᾿Ϊ8. ΠΟΪΥ͂ ΠδΙΆΘ. 

2 Β]6β8 [86 Π,.0ΕΡ, Ο ΤΥ βου], 
Απᾷ ἔογροῦ ποῦ 3}] μἰβ βομοῆϊθ: 

ὃ Ὗο ἐογρίνϑι 411 ἐμίηθ ᾿πἰαυ 68 ; 
Ἧδο Βοϑίϑίῃ 811 [ΒΥ ἀἴϑθαβοθ ; 



δ24 ΤΠῈ ΕΟΥΒΤΗ͂ ΒΟΟΚ ΟΥ ῬΒΑΆΙΔΙΗ. 

4 Ὕμο τοάοθθιθῃ (ἢγ [11{6 ἔγοπι ἀοϑ σι 08 : 
Ὕμο ογονποίῃ {Π66 ψἱᾺ Ἰον!ησ κά η688 δηα [ΠΟ ΠλΘΓΟΪθΒ ; 

δ ὝὟἢο Βα  ]5ῆθ (ΠΥ του ψἸἢ ροοῦ ἐλίησϑ; 
80 ἐμαΐ [ΒΥ γουτ 18 Γθα να 116 {Π6 Θαρ]0Ἐ8. 

θ Το 10 ῈὉ ὁχϑουίζοίῃ στρ ΘΟΌΒΗΘΑΘ 
Απᾷά Ἰυάρπηχομῦ [ῸΓ 811 {παῦ ἀ΄Θ ΟΡ θββϑᾶ, 

1 δ πιδᾶ8 Κπονῃ 18 ΑΥ8 ὑηΐο ΜίΟΒΘΒ, 
Η!5 δοίβ αηΐο {Π6 Ομ  άγοη οὗἁἨ [ΒΓΔΕ], 

8 ΤΊ|δ ΟΒΡ ὦ πηογο [Ὁ] δηα ρτδοίουβ, 
ΚΙΟΥ ἴ0 ΔΏΡΟΓ, 8Πα Ρ]πίθουϑ ἴῃ ΤΩΘΓΟΥ͂. 

9 Ηδ ν1}} ποῦ δἰ γδΥ8 ἢ ]ά6: 
ΝΟΙΓΠΟΡ Μ11] 6 Κϑορ δ ἀπ φεῦ ΤΌΤΟΥΘΥ, 

10 Ηδς μαίνῃ ποὲ ἄρα! ψ ἢ ὰ8 8. ἿΟΥ ΟἿΣ 5118: 
ΝΟΣ τον ναγαθα ἃ8 δΘοοοταϊηρ ἰο ΟἿΣ ᾿πἰαυ 168. 

11 ἘῸΓ 88 [π6 ἢδθάνθῃ 18 ΒΡ δῦονο (86 φαγί, 
80 στϑδῦ 18. 18 ΤΔΘΓΟΥ ἰοπ τα (δΒοῖὰ {πα 7687 Ἀ11}. 

12. ΑΒ [ΔΓ 88 [86 δαϑὺ 159 ἔτοῃμι [86 νγσϑβί, 
δὸ ᾺΓ μα 6 τοπχονθα ΟἿΓ ὑγδηβρ ΘΒΒΙ 0.5 ἔΓΌΙΆ 68. 

18 Τλῖκ6 ἃ8 8 ἔδύ86ν Ρ1(1ο.ἢ} λΐϑ ΘΒ] άσθη, 
3ο [9 ΚΡ ρῥ᾿ 60} ὑπ οτὰ {Βα ἴϑ8Ὶ τη, 

14 Ἐὸν 6 Καονοίῃ ΟἿΓΡ ΎϑῺ6 ; 
Ηδ τοι ογοίι {μαὺ τὸ αγὸ ἀυδι. 

15 48 [0Υ τοϑῃ, 18 ἀΔΥ8 αὐ ὸ ΔΒ Ρ,ΆΒΒ : 
Α38 ἔονον οὐ ἴπ6 Πο]ὰ βο 6 οι βδοίῃ. 

16 ΕἘὸγ [86 ψιηα Ῥϑββϑί οὐ 10, δπά 1{ 18 ρΌΠΘ; 
Απα 6 ρΐδοθ ἐμουθοῦ 8ἢ8}} ἸΚΠΟΥ͂Σ 1Ὁ ΠΟ ΤΊΟΤΘ. 

17 Βυΐ [86 πιογοῦ οὗ 186 10} ἐδ ἔοι ϑυθυϊδϑίϊηρ ἴο ϑυου δύ προ ἀροὰ ὑμοῖὴ ἐδδὲ 
ἴθ. ΒΙτΩ, 

Απᾷά Πἢ18 τὶ ρ δου ϑη 655 αηΐο ΟΕ] ἄγη Β ΟὨ]ἄγϑα ; 
18 Τὸ βυοῖἢ 88 Κϑαρ ἢ18 οογθηϑδηΐ, 

ἈΑπὰά ἴἰο ἴδοβο {μαὺ ΓοΙΔΟ Ὁ Γ ΒῚΒ ΘΟΙΩΤΩΔΠαΙηΘηἰ5 ἰοὸ ἀο {δ 6 1}, 

19 ΤῊΘ ΠΟΚῸ μαι ἢ Ῥσαρατοα ἷ5 [ΠΓΟῸΏΘ ἴῃ [86 ΒΟΆΥΘΏΒ ; 
Απά 5 Κίησάοια τυ] ἢ ΟΥ̓ΘΡ 8]. 

20 ΒΙ]689 [1Π0 ΠΟΕΡ, γ8 Ὦ18 ΔΩΡΈΪΒ, 
ΤΙηδὺ 6χοοὶ ἴῃ βίοι, μδ΄ ἀο ἷ8 σοτατηδηἀτηθη 8, 
Ἡρδγκοηΐπρ απΐο ὑπο γψοΐοο οὗ })15 ψογσά, 

21 ΒΙ655 γθ [19 ΠΟΒΡ, 8]] ψὸ ᾿ιἷ5 μοβίϑ ; 
6. ταὶ} βίο ΓΒ οὗ ἢ͵8, [πδὺ ἀο Π18 Ὀ]ΘΑΘΌΓΘ 

22 Ἔ]655 ῃῆ6 ΧΚΟΈΡ, 811 15. ΟΥΚΒ, 
Ϊη 411} ρ΄βοοβϑ οὗ Β18 ἀουλ ῖοῈ : 
ΒΙ685 [89 10ΒΡ, Ο τὴ βου]. 

ἘΧΈῈΟΘΟΒΡΒΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΚΙΤΊΟΑΤ,. 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.---α βίγοατη οἵ 
ἐταϊο ρῥγαΐβθ, ψῆο8θ φρο! δηὰ σϑρυϊηῦ 
ὙΔΥ͂ΘΒ Υἶδθο Ο,ὝΔΟΌΔΙΥ πἰρηοῦ δπηὰ δίσῃου, 
ΒΟΥΘ θοτβ Του ἢ ἴσοπι ἃ τὶπὰ ποσὶ 18 τουοὰ ἴἰὸ 
118 ἰμτηοϑὶ ἀορίμ8 ὉΥ ἴμθ0 Ὀϊοβδίηρσθ, δβρθοὶδ! 
{1089 οὗ ἃ 5ρ᾽ γι] πδίατο, τ ἰσι αοἀ 88 δουπὰ- 
ΒΔΏΓΥ δηά ἔγοπι [Π6 φαγὶ ϊοδὺ αρο8 Ὀοβίονοα ΒοΙἢ 
Ὄροη ἰῃ6 Ῥβαὶπιϊϑ Ῥϑυβοβη}ἶυ, δηὰ ὑροὴ (Π6 
γγΠ016 Ομυτοῦ. ΤῊ ροοϑὶ Ὀδρίηβ ὈΥ οΔ]}}ηρ ΡΟ 
18. Οὐ 801} ἰο ἀθο]αιθ 18 σγϑιϊυα 0 6 τὴΔ- 
αἰ[οδίαιϊοιμβ οὗ Θοὐ8 ἴδυοσ, νον 6 8894 Ἠϊΐπ)- 
8017 ῬΘΥΒΟΏΔΙΪΥ Θχροτ θηοοα (γογβ. 1-δ), δπὰ {89 

γγοτ 8 ἩἘ1ΟὮ δτρο αἰξοΡοὰ αἱ (8 6 δορὶ πηΐηρ οὗ (89 
Ῥβα]πὶ ΓΟΔΡΡΟδΥ ἴῃ {πο Ἰαϑ8 Ἰη6, αηα ἐππι18 6 61059 
6 τβο]6. Βοίτοθῃ (686, {86 Ῥβ4] αιϊϑὶ ΘΟ] γαῖ θΘ 
αοα᾽Β ρᾳτδοΐοιιβ δηὰ μοὶ ρέῃ} ἀφαϊΐηρσδ ἰὰ ἐμοὶν δ6- 
ἴμ 4] πιλο θβί 015 ἴῃ 1ϑτϑοῖ (τ σβ. ὑ- 10), ἴῃ ἐμοὶ’ 
ὨΘΑΥΘΗΪΥ Θχα] δι ΐοα δ ἃ ρβίουπαὶ ομαγδοίοσ, δα 
186 1} χοϊδίϊοη ἰο 850} δηα τοογίδὶ τπθὰ πεῖ 
11-14)., δπὰ ἴπ ἰμοὶν ἰγυδίνοσίἰ η688 ἴον αἷΐ το 
Βο]ά ἴᾳβὶ ἰο Ηΐβ σονοῃδηΐ δῃὰ ἰο Ηἰβ ογάἀϊηδῃσοϑ 
(τοτβ. 1ὅ-18).. Τ θη (ῃ9 τ μ0160 σου] 18 οὐ! δὰ 
ὍΡΟΝ ἰο ῬΓαἶβ6 (818 βοδυ ἾΥ Κίορ 80 το ]68 ΟΥ̓ΘΣ 
Δ}} (τϑσβ. 19.2:). 
ΤῈ Βυρροβίιΐοη ὑπαὶ οἰ ΠΡ 8 δη 4] βίγορ)ο Ὁ6- 

εἰπηΐϊηρ Ὑ1} τσ. 20 (ΚῦὔβιθΓ), Οὐ {86 Ἰαεὺ ἸΐωΦ 



ῬΒΑΙΜΟ ΟΠ. δ2ὅ 

(ΒΕ ρέε 14) ἔοτπιϑ 8 ᾿ἰνυτ σαὶ ΘρῚ ΡΒΟΏΥ, 18. τνῖ(ἢ- 
ουἱ Ιου ἀδέϊοη. 80 8180 8 {π6 δδϑυϊωρίΐοῃ ἰῃδὶ 
6 πθο]9 Ῥβα] νδβ ἀἰδβρηθὰ 10 86 ῬαὈ]1Ὸ 
δεῖυϊοθ (Επα]α, Οἰββδυβθη). ΚΑ11}} χβοσθ υἢ- 
Ιουπά οἃ ἰδ (86 ποίϊοῃ ἐμαί (0 ψο016 Ῥθορὶθ ἴῃ 
ΟΧ1}9 ἃΣΘ ἐἢ9 ΞρΟΔΚοσα. ΤΊ ΓΘΙδΓΘΠΟ9 ἰοὸ θαυ 8 
τοβιοσαίί ου ἰὸ 189 Ὀ΄ν᾽ηθ ἔδυον δύῖον 818 δ αἰ ΣῪ 
αἰϊὰ ΒαΙΒβθ θα (Βοδβοητ 1167) 8 ἰοοὸ Βρ60]Δ]. 
ΤΉΟΓΘ 8ΓΘ, ΠΙΟΓΘΟΥ͂ΟΣ, δοσίουβ σΥου δ ΓὉΣ ι68ὶ- 
ἰδίίοη τῖϊ ἢ} χσοχζαγὰ ἰο {9 θαυ άϊο οτἱ κί, δβοτα δα 
ΘΕΡΘΟΐΔΠ ἱπ Αγαιμδὶσ ἔοσιηϑ, διυοης τ ΐοι {89 
δυϊδχεθ δοελί ἀτπιὰ αγολὲ ᾶγΘ [89 τηοδὺ βιγ κί, ο6- 
ΘυΣτὶ ΠΩ, 85 ὑηΠ60 7 ἀο, ΟὨΪΥ Ὀοϑὲά 68 ἱπ Ῥβ8. οχυΐ. 7, 
19; οσχχυῖϊ. 6: Φογ. χὶ. 1δὅ, διὰ 2 Κίηρπ ΊγΥ. 1.7. 
ἮἯΘ ΙῈΔῪ Σοχζασχά ὑΠ0 ρϑϑϑαρβο οἱἰθὰ ἰῃ γὙὸ:. 8 ἴγοιι 
ἔχ. χχυχίν. 6 δ ἰμὸ Ἰοχὶ (Ηυρέεϊ 4). [Ηδφης- 
διοΌοΓς, ΒΟ] ἀϊης 86 ΟΥ̓ ΚἸΠΔΠ γ οὗὁἨ ἰλ6 βυρογ- 
βου οί οη 5, ἀοίθημ 8 (6 ορ᾽ πῖοη οἵ ἃ Θοπιροβὶ(ἰοῃ 
ὉΥ θανϊά, ὅπάϊης γϑβοὰ Ὀ]δΏ 6608 ἰο ἐμ 6 ργοσϑάϊης 
Ῥεαὶαι, ἩΜΙΘ ΒΘ δδϑίμηβ (0 (89 δϑδίωθ δυίδοσ. 
6 Σϑοῖ δηἀ οἰ Β6Υ5, ΟὐϑοσΥ ας [ἢ.}9 ΒΔ11Θ ΣΌΒΘΙΙ- 
ὈΙδησο5, δηὰ ἀγανϊης 8 || 1 γΘ66, ΤΟΥΟΣ ἰἰ, 
88 ἰ6γ ἀο ῬΒ. οἱϊ., ἰο 8 ὙΤΙΓΟΣ ΠΟΔΡ {89 οἷἶοβθ οὗ 
ἰδ οδριἰνἱίγ. ῬδΡΟΩΘ ἐδ ΚΒ ὑμπδὺ ποίμἰηρ 66 Υ- 
ἰδὶῃ σδδὰῃ 6 ἀοίογιηϊηθα 88 (0 ἰδ ἀδὶθ οὐ' ἰμ6 
δυίμβου. ΑἸΟΧΘΒ6Ρ ἔδυοσβ {86 ὨγΡΟΙ 6518 πιδὶ- 
ἰδϊηεα ὈΥ͂ ΗΘησϑίοπθοτς, ὑμδὺ [8186 18 ὑμ9 Ῥβδ]ῃ) 
οὕπογον απα 7μασηιεηί Ῥτοι 894 ἴῃ ἘΒ. οἱ.-σ'ὐ . Ε. Μ.] 

γετβ. 1-4. 8]1688.---Τὴο ἐλαηζεσίυίπσ, 88. 8 
ΤΈΒΡΟΩ86 ἰο 89 ὈΪ]οΒβδβίης τ 11} τ ἰσα αοα Ὀ]68868, 
'6 ἀδιοίοα Ὁγ 110 βδηὴθ ὑοτὰ δβ 8.9 Ὀ]οβϑίηρ 1(- 
8], Οπ ἰδ βοὺἱ 88 σοργοβϑηϊ πρὶ (86 Ὑ 1010 
Ἰὴδη 860 61 10280}᾽8 διῤίολε Ῥενολοίοσίδ, ῬΡ. 104, 
“08. Οπἱ ἰμ9 οὐββϑῃβ [Ε΄ Υ.: (μαὺ 8 τ μη ΤᾺ 6] 
οὗἰδθ οαυδιΐθ8 οὔ (89 ομοϑὶ δπὰ δάοιμθῃ, 88 θ:- 
Ρἰογεοά ἰπ ἐμ βουύυἱοο οὗ ὑπὸ ταϊπὰ δῃὰ βου], Β66 Ρ. 
200, ΤΟ ὈΘΕΘΗ͂ΪΒ (τον. 2) οὗ αἀοἀ δζγὸ ἀϑῃοίοα ὈὉΥ 
ἃ ποτὰ σι} 6} τη 688, ᾿ξ 6 ΓΆ}}Υ, δοιϊο 8 [ὉΓ τ Εἰσὶ 
0Π0 88 ἀοδοσυθαὰ νγχ6}}. [ηδίοδα οἵ: ραν (6 Γ. 
4), ἴῃ Δ] βίου ἐο ἐπ6 υπάον- που] (58. χνὶ. 10), 
(9 ΧΧ, μᾶτὸ σοπαογοᾶ; ἀεβίσυοίίοῃ, ὈΥ ἀο- 

τἰνίης ἐμ ἕοστοα ποῖ ἤγοπι [1 πὲ ἔγοιι ΓΙ, 
δο0 χτϊ!. 14. [Τὸ ΓὈΥΤΙΟΣ Τοπἀοτίπρ 18. ΠΟῪ 
ὨΒΊΤΟΓ ΒΥ δάορίθα.---ὦὐ. Ε΄. Μ.] 

γεν. δ. 7] βϑιϊδίγιης οὐὁἨὨ ἰδ ᾿δησυϊδηΐης 
δεδῦέ οὐ 800] ἰ:8 δἷβο τηθῃϊϊοηθἃ ἴῃ Ῥϑαΐῃ 
ΟΥ̓. 9; Ιβϑδὴ [1υ}}. 1] ; δηὰ {89 ψο]9 σοη- 
ἰοχὶ ἰοανοβ ἰῃ0 ἱτπιργοβδίοῃ σαὶ! οὗ ἱἰητννδτά 
δλ Ἰϑδοῖοη ὑμδη οὔ ουϊναγὰ ὩΟῸΣ 5.1. 
Βὺι νὸ ϑιουϊὰ ποὺ ἰγϑδηβὶδίθ ἀἰγϑοῖγ: ἀθδῖγθ 

(8ερι.) Εονυ ἽΚ ἰ6 πονῇ (0 σον οἰβονν ΒΥ 6 
ΟΩὨΪγ ἴθ ἐμὸ δἰ ρηϊβοδίϊοη : ΔΥΓΔΥ ΟΥ ΟΓΒϑιηθηΐ; 
διά {π|8 σου]ὰ τ ΣῪ Μ76}} Ὀ6 οἸηρ]ογοὰ ἴο ἀδποίθ 
(06 βοΐ, 83 “ὁ ΤΩΥ͂ ΒΟΠΟΓΣ,᾽ “ΤΥ ἀΔΥ] η ,᾽᾽ 84 (89 
Εκ6 δχρτοϑβί δ, 870 (ΑΌδα Εζγα, Μοπαθ]ββοδῃ, 
Ηεπζϑὶ.) ΤῈ οοπίοχὶ, Βουγ θοῦ, το υϑὺ ἀδοίϊὰο 88 
(ὁ ἐπ βρθοΐδ] γοίογσθῃοθ οὗὁὨ 8ῃ δχργϑϑϑίοῃ 80 β6- 
ΠΕΡΆῚ δηὰ σΔΡΆὉ]9 οὗὨ Βσ τη 701 ΔΡΡ]᾽ ΘΑ 10}. 
Ιῃ Ῥβ. χχχὶϊ. 9 [(η9 βϑδῖλ8 ποσὰ ἀδθηοίθβ ἐδ ἐγαρ- 
Ῥίπρβ οἵ {λλὸ τὰ }]6, τοῦ ἃγθ δὲ (86 β8η0 ἐϊπὶθ 
89 ΤἸρρΔ}8 οὗὨ γχοδβίγαϊηἴης ἰΐ, δὰ πὸ ὑμογοῖογο 
ΤΟπὰθΥ (Π6ΥΘ: ΒΑΤΏΘΒ5. ΗΘΓΘ ἯὯ6Α 8.6 ΒΟΘΙΟΘΙΥ͂ 
Λυδιδοὰ ἴῃ ἀπά ογβίδηδίηρ (9 δοῦν (371.} οὐ 1110 
εὐεεῖς (ΚΙτασὶ, θε]., Ηἰ 25) οὐ (86 πιοιλ ([»ὰ- 
(86), δηὰ 8ε1}1] 1658 οἱά ασα (Ὁ μα]4.}) ον ψομίλ (7. 
Ρ. ΜΙοι., Θοδβθηΐυβ). Νοῦν ἰβ ἰδ Ῥγοῦβο]9 ἐμαὶ 
ἴβετθ 18 ΔῺΥ δ]]υβίου ἰο ἐμ: τολανοπαίϊπς ἰπθυ- 
δ006 τηρῃ(ἰοποα ἴῃ ἰῃ9 ποχὶ 1ΐπο, Δ8 ἱπου ἢ ἰπ9 
Ῥοϑί, ΌΥ ὙΔΥ οὗ δωηιἰοἰραιίου, σγοσο χοΐοσεϊηρ (0 

(89 αἀοτπιμοπὶ οὗἉ ἐπ ὈΟΥ πϊοῖ δὰ τοπονοά 
18 γοαΐι (Κὕδβιον, Μδυγου), οὐ δα τηϑϑηΐ ὕγ Κ}16 
ΟΣ “6 αἰἰγθ᾽᾽" 086 πο]9 οὐἱῇϊ δηὰ δαυΐϊριη πὶ 
γ Ϊσἢ ΒΑΥΤΟΌΠΑΒ χλϑὴ 116 ἃ, σατιηθηί, δπα ἱβ ἰπη 
Φοῦ ἰϊ. 4 ἀθποίοά ὉΥ ἰδο ποτὰ δζύν, ἰῃ ΘΟ}! ταδὶ 
ἴο ἐῃο βοὺῦ]. [Ηυρζοϊὰ : “.Α11} {86 αρραταίωε οὗ 6χ- 
[ ΓΔ] τγ6 888 ΟΥ̓ Ὑ ΊοΣ 1179 18 ϑυϑίδι 64, δὰ ν]1}λ 
ΜΒΙοἢ ἰν ἰ8 Σηγοβίοα,"--α. Ε. Μ.] Το ρῥγονίουϑ 
ταθῃἰΐοη οὗὨ 189 58ο0] ἰἰβεὶζ ἀο68 ποὺ ἱπίθγίοσθ νυν τὶ 
ΟΣ ΘχΧρίδηδίϊοη, [ὉΓ ὑμ9 τολοῖθ ϑόγδο ῬὙ85 Θ[ἃ- 
ῬΙογοα υδβὶ 8 11{{}10 ὈΘίοΓΤΘ 848 σορσγοϑθηιηρ ἱἰΐ, 
[8ο Ηδηκδϑέθη ΟΣ 8130, ἯΜῸ ΓΘ ΘΥΒ : ΟΥΠδιηθηΐ, 
Ὀαΐ ΘχΡΙαἰῃβ ἰδ 6 τνοτὰ δ8Β τηοδηϊῃς [Β9 δου]. Α]- 
ΟΧΘΏΘΟΥ ΣΟΙ ΟΓΒ : ΒΟ0}], ἀἸ ΓΘΟΙ]γ.-ὶ. Ε᾿ Μ. 

γογβ. 7-9. 7οσ. 7 αἸ]υάεδ ἰο Εχ. χχχὶϊὶ. 18, ΤῊΘ 
ὍΓΥΒ ἀγὸ ἰμογοίοτο οί 056 ἰ0 ὃὉο ἰτοἀάδη ὉὨΥ͂ 
ταθῃ, Ὀαὲὺ ἰμοβὸ 120] οοὰ Ὀγ αοἀἂ ἰῃ ΗΪ8 πιϑτοὰ 
ἐΒγουκὰ ἰδ 6 ἰΒίοῦΥ οὔἐδθ ψοσ]ὰ. 18. 'νἱϊ. 16; Φ9᾽. 
111, δ᾽ 8΄Θ Ρ8178116] ἰο τοὺ. 9. [" Ηθ ψ|1}} πσὺ 4] νΥδγ8 
λυάγο᾽ 18 (π6 τῇογο 1018] δηὰ σδογγθοὺ γθηο;- 
ἴῃρ. ΕΥ̓ {πο ποχί 018} 89 σΟΏΏΡ. 96 Γ. 111. ὃ, 12,--ὦ. 
7. Ε. Μ.] 

γενα. 14.922, ΤῈ ἔγβσθ ἀοοθβ πο ἀδηοὶθ 
ὮΘΓΘ 89 ΣΩΟΤΆ] πδίυτο οὗ τὰ (6 θη. Υἱ. ὃ ; νἱϊ!. 
21: οι. χχχὶ. 21) (Π9 ἱπμογὶ θα αἰἱβροδβί(ϊοι οὗ 
8 μοατί (Ρβαῖπὶ 1ὶ. 7), θὰ0 (8 ἴγϑιηθ οἵ αυδέ 
(αοε. ἰΪ. 7) 1|κ9 ἃ ροίίο τ᾿ 8 υϑββεὶ (7 οὉ χ. 8 ζ. ; [8. 
χχῖίχ. 16; χ]ν. 91.) Το βϑσοῃὰἃ θοῦ οἵἉ γῈΓ. 
16 18 ἰδίζϑῃ 1 6 Γ}}γ ἔσγοτσα Φοῦ υἱῖ. 10. Ὑπὸ ἥρφιυγθ 
οὔιμο Βοῖχοσ ἴῃ ροῆοταὶ, 18 Ὀαβοὰ ἀροπ ΦοὉ ΧΙΥ. 
2; δαὶ οὗ 9 ζταδδ οὐ 8. χο. ὃ ; 18. χὶ. θ ζ,; 1. 
12; (89 Ὀ]οββίις Ὀοδίονοα ὑροῦ ΟΕ] ΓΟ 8 6}}}- 
ἄγϑη (τον. 11) 18 ἔτοπι ΕΣ. χχ. 6; χχχὶν. 7; θϑευὶ. 
Υἱ!. 9. Απρο]8 (γ 6 Ὁ. 20) δἃγὸ ο8]]9ἃ Ὡροὰ ἰο ῥγαΐβθ 
αοὰ 8180 ἐμ Ῥβ. χχὶχ. 1 ; οχϊνὶἱ. 1. ΤΏΘΥ ΔΓ ΠΕΥΘ 
σαἸἰοὰ θγοοβ [οὗ βιγοηρίῃ, Ε. Ὑ7.: ὑπαὶ ἀχςοοὶ ἴῃ 
βίσοηρί.---ἶ. Ε. Μ.] 88 Ἰοδάουβ οὗ [8:0 διχῇ 68 οὗ 
αοά (4206] ἰν. 9, 11; [58. χἰϊὶ, 8; χ]. 26). Τὶιθ 
Βοδὶβ ᾿ἰκονδο τποηξϊοποὰ ΟΥΘ ΔΡΡΘΟΑΥ ἰ0 Ὦθ 
δηροἷδ οὗἩ βυαδοτάϊηδίθ σϑὴκ (Πεὶ., Ηἰ 215), δοὰ 
ποῦ βίδτβ (Ποηρβί., Ηρ Γ6]4)}.Ψ [τΗξ Ἰδίι εν ορὶ- 
Ὠΐοῃ δ88 οΥτἱρ παϊθα ἴῃ [89 ἀπ νν 1 Πρ η 688 ἴ0 ὙἹΘΥ 
{818 ΤΟ Υ86 88 σοπίαἰηἰηρ δηγιΐης ᾿ἰκθὸ ἃ σοροιΐ- 
ιἴοη οὗ ὑμ6 Ῥγοοράϊπρ. ΤηΠο οσχρίδῃδίΐοι σίνοα 
8 ΌοτοΘ που]ὰ οὐνίαίϊο ἐμὶβ αἰ σα] γ. Βιυΐὶ ἰΠ6γ9 
18 50 ποορα οὗἉ 858Π|1η 0 ἃ Βυ ον πδ9 Γϑηϊ ἰο ὈΘ 
ἰηίοπάθα, [ὑ πψου]ὰ δ θεοί. ἴο υπαογδιδπὰ (18 
Υ6 80 88 Ὀοΐη! ΠΙΟΥΘ σΟΙΩΡΓΘ ΘΗ ΒῖνΘ ἴῃ ἰΐ8 ΔρΡ]ΐ- 
οαἰίῖοη. Τὴ ῥτοσϑαϊῃ ς; ὁη6 οΔ]]6ἀ ὩΡΟΏ 8 βροοίΐαὶ 
οἾ488 οὗ ἐμὸ τηοϑύ οσχαϊιοὦ δῃρ6]8 ἔο ργαΐβθ {101} 
ΜΆ Κορ. ΤῊΪΒ 0Π6 Βυϊητη 0} 81} Π]Β οβίβ ἰδὲ τϊ- 
πἰϑίεν ἰο Ηἶπι. Ἦ 9 δσὸ 16α ἰο ἐπὶΒ, Ὀ6 814 68, ὈΥ μ9 
σταάυδ!ν νἀ οηϊη Β60ρ6 οὗ (80 ρηββαρθ. ΕῸΣ 
{80 1Δϑὲ γϑῦ89 6818 Ὡροῖ 811 ἀοἀ δ ΟΣ ΚΒ ἴο ὈΪ688 
Ηἴι. Τὰυ8 ἐΐ βοο8 ὑπαὶ ἰμο πογὰ ““ 8}} ᾽ 18 ἴῃ- 
ἰοπαρᾷ ἱπ Θδοὴ ὕαγβῈ ἰ0 ᾿ποϊυὰθ τμδὲὶ ζοο8 δ6- 
ἔοτο, τυ ἷ]9 Θ Ὀγδοῖη 8180 8 ἰὰοΡ οἶα98. ΤῈΘ 
δρριὶἰσδὔϊοη οὗ ἐμ ἴθτπι “' χα  πἰ βίου ᾽᾿ ἰο (Π9 δία τϑ 
ψου]ὰ βθοπὶ ἰο Ὀ6 Ἰδοκίπα πῃ (δ δ᾽ πρὶ] ἸοΣ Ὑ δοὰ 
ἀϊτγοοΐποββ δῖον ΘΠδυδοίουζο (06 ἰδησυάαρθ οὗἁἨ 
(89 Ρβδίτα ἰβγουρδουί.--ῷὦὐ. Ε. Μ.] 

ῬΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ͂,. 

1. {86 ἱπρτγδι)ἀθ δυα [ογροι] π 658 ΟΥ̓́ [ἢ 9 
δυδη Βοαγὶ 6 Υ0 ποῦ χτθαὶ ὈΥ̓ πδιυγο, μογὸ ψου]ὰ 
Ὧ6 0 πρρᾶ οὗ 8 Βροοΐδὶ δπὰ γοροαίοα οχμοτγίλιοα 
ἰο {μ6 ἐλ η κῦα] δοκηον]οῦρτηθηι οὗ Θοἀ᾽ 5 Ὀ6πο- 
δι9. ον (8689 ὈΘη6 ΗΒ ΓΘ ΠυΠΠΘΓΟΌΒ δ ἃ ΟΥ̓ΟΥΥ- 
ΏΘΤΟ ΔρΡρηγοηί, δτὸ Ὀοϑίοννοἁ ὑροὰ ἱπαϊν] ἀν 8}4 
διὰ (96 ὙΜΒΟΪΘ σου γΥ, Βδι  ϑάῦγ ῬἈγϑὶοδὶ δοὰ 



δ26 ΤῊΗΕ ΕΟὔΒΤΗῊ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙ,λ8. 

δρὶ τἰ τὰ 8] πθοβ, δηἃ σοι Ἶ86 ἐθι ΡΟΥΒῚ δηα οἱοτ- 
η] ξοοά. Υοὶ ἰι 18 ᾿πά ΒΡ 8810 ὑμαὺ γὸ ὑγδοθ 
8}1 0156 ἰο (119 ἐπν δ: Ὁ] 60 αἶνον οὗ 4}1] ροοά, τ }]}6 
Ἧθ δᾶ γὸ ΤΘΆΒΟΙ, ποΐ ΤΩΘΓΕΙΥ (0 68}} ΡΟ Οὐ ΒΟΓΒ 
ἰο ῥγαΐβο αοά, αὶ 4180 ἰο σοιαϊμὰ ουγβοῖνοδ, (Βαϊ 
ψὸ ὮδΥο ποῦ ργου Ου 8}Υ αίνοῃ ἰο αοα Ββοιηοιίἰῃρ 
ὙΕϊοῖ 18 τοαυϊιοα ἰο 8, Ὀὰὺ ΤΘΙΒΟΣ, ἰπαὺ 81} ΟἿΓ 
ΚΠ ΔΉ ΚΒ 8.6 ΟὨΪΥ δὴ Δοκπον]οαριηδηΐ οὗ (6 Ὁ]688- 
ἴῃς τ ϊσὰ 6 δα ρῥγου οὐ} τοοοίνοα ἴσγοπι Ηΐτω, 
δηὰ ἰμ8 ἀ0 τη ΓΟ ΪῪ ὑχδο9 Ὀ801Κ (μὲ8 ὈϊοΒβίης ἰ0 8 
δουγοθ ἴῃ αοά. 

2. Βυὺ (τμ09 ογογ- δοπίης [οπηίδὶη οὐὗὨ 48)]] 
(680 ὈθηθὴΗ͂ϊΒ πὰ Ὀ]οβϑίηϑ 8 ἰῃ9 ἴον οὗ 
αοὰ. Απὰ 18 ἸΙοΥϑ 18 πιϑῃϊοδι6α ποῦ ΙΏΘΓΘΙΪΥ͂ 88 
ξυδτάΐδπη ον, Ὀθποδβοοπί αἰ 4988, ΒΥτῃ δι αἰ ζίης 
ΙΔΘΤΙΟΥ͂, δηὰ Βοϊρίυϊ οοτηραββίομ, Ὀκὺ 18 οἰ ον 
ἀἰϊβρὶαγοὰ 48 σγασθ. ἴη ϑιιοῖ ΘχἸ Ὀἱτ0η5 οἵ ΗΪ8 
ἔῖβοο ἀο065 αοἀ ἔσγρίὶνο ὑῃ6 Β'ῃ8 οὗ τηθῃ, ἀοἸ ΟΣ 
δα ἔγοιῃ ἀθαί, γϑηον ὑμῖν παίαγοβ, μ68] ὑμ οἷν 
Ἰηβνιηϊἴοθ8, ΘΑ. Ὗ {πον ᾿ἶνθβ; δὰ (8 νι μουὺ 
ΔΩΥ͂ τοογὶΐ οὐ ἀοδβοτὶ οὗ ἐμοὶν οσῃ. ΕῸΣ 10 18 8 ρ8- 
ἰθγὩδὶ πηοιίθ οὗ ἀδα] ηςς σὰ αοα τδη 688 δηὰ 
Θχογοΐβοϑ ὑονγατὰβ ΗΒ Ρ6Ο}Ϊ6. 

8. Απά βῖποθ δ, ψῆο ἰδ δοὶβ ἰοταγὰβ υ8 88 
ἃ, Ἐδίμοσ, 18 α͵80 (6 μοὶγ αοἀ διὰ 89 Ηθδυϑῃν 
Κίηρ, Ηΐβ ἀδαϊ ηρα δ΄ο σρμῃίθουβ. Ηϊΐβ Ἰοῦο 18 
ΠΟΙ Π6Γ 8 08 ἱπάἀυ]χθῆοθ οὗ 8]}, ΠΟΥ 8. ὀδρυὶ- 
οἷουϑ ργοΐθσθῃοθ οὗ δοῖηθ. [8 ᾿τωπηθϑυ ΓΔ Ὀ]ΘΏ 688 
δηὰ ἰηδηϊίυἀθ ΔΓ ποὺ (89 ΔΌδΘΠΟοΘ οὗ πιοἀοΥϑίϊοι 
ΟΥ 80} γϑϑίγαϊην, θὰ  ΘΟΥΥΘΡοπα ἰο 108 τότ ἐμ 8 
ΘΑΓΓΒΙΥ πδίαγο, δη ἃ ΟΧΡτΘ88 ἰμ6 8}}- σοι ρτ δ θη- 
δἰ ῃ688 δηά 8]]-Βυβιοΐς Πογ οὗ 118 ἰηἤαθησο, ῥσο- 
οϑοάϊηρς ἔγοιαθ ὑμ6 ἱποχμδυβίῖ Ὁ] 9 ἀπαὰ ἱπυϊησὶ Ὁ]9 
ἔὰ] 688 οὗ ροῦγοσ ἡ ῖο ἢ α76}}18 ἰὰ (η6 Ὀὶνῖπθ π8- 
ἴυαγο, Ὀυὺ ἀο ποὶ ᾿ἰπίογΐίοσο {11} 1.16 σοπαϊιϊοπβ 
ππάον σὰ ὑμῖβ Θίογ ΑΙ οδιοδοΐοιιβ συδ 69 18 
ἀϊβρίδγοά ἴῃ ἐμο ἰδίουυ οὔ ἐμ9 γου]ᾶ, δη ἃ 18. σο- 
αοἰγνοα δηᾶ οχρογϊ θπσοά ὈΥ ἱπάϊνὶν1818 δεοογάϊηρ 
ἰο Βοῖὶν οοπδίδεὐ πθ66α. 

4, ΑἸΊ (18 18. τηοϑὺ οἰ θα ΥΪΥ ΤΘΟΟΖΗΙΣΔΌΪΟ ἴπ ὑμ6 
ἀραὶ ΐηρ8 οὗ αἀοἀ νι ΗἾθ Ρθορὶθ. Βαυὲ ἰμογ, σὮ 
ἀπο 1» 816, δι ύῦθ γθδβϑοη τηοϑί βίγ οἱ] ἰο [Ὁ]8] (8.669 
οομαϊιῖοηβΒ. ΕοΥ αοα᾽β ψΨ1] δηὰ νᾶγ8 βᾶνθ Ὀθθη 
τηϑδάο Καόντη ἰο ἰπθὰ ὈΥ̓͂ ΗΠ δε]ῇ, ἀμα {116 οονο- 
πδηΐ 6918 0}}8: 6} Ὀγ Ηΐπὰ γϑιΐη 8 (6 πὶ σοί ]γ, 
οὐ ἰμ:9 ὁπη6 δδηά, οὗὨ ἱμοὶν οὐ] ζαϊΐοα ἰο ἔμ] Η] 18 
ἀαιΐο8, ἰπ ογάον (μᾶΐ Ηΐ8 νν}}]} τῇδ ὺ Ὀ6 ρογίογιηοθα 
ου οαγίδ ὉῚ ἴΠ0890 Ἧο ἴθαν Ηΐπι, 85 ἰὺ 8 ὈὉΥ (86 
8619 ἱπ ἤθαγσθῃ, δηἀ, ο(ἢθ οἰ μον, οὗ ἰδ ὑπ- 
σμδηροδῦϊο τ ||} ηρη 688 οὗὁἩ ἰμ6 Ηἰἱρῃοβὶ ἰο β8ον 
ΘΟΙΠΡ Β810Ὲ ἰο τηϑῃ, ὙΠῸ τ ΘΥΒ 11Κ6 (Π)6 ρ0888, 
διὰ ἴο τηλῖζθ ἰΐοϑθ Ὑὴ0 δῖ Ηἰΐβ Ρ60}]60 νὺ9}}- 
Ρ᾽οαβίπς ἰπ ΗἸΒ δἰραι. 

ὃ. ΤῸΘ ΟἸνυτοῖ,, δοοοσ  ὨΡῚΥ, 88 1ὑ 8 ὑπ 6 ὑ͵δοθ 
οὗ ἀοὐ᾽ 8 ψΟΥΒΕΡ, 18 α180 [Π0 801] ἔον (πο ἐταϊπϊηρ 
ὌΡ οὗ θῃ 88 Ηἰβ8 βουυδηίβ δηἃ οἰ άγοη. Βαὶ 
(80 Βρὶιογο οὗ αοὐ᾽β ἀοπι:ιΐοι ἰ8 ἤν σϊὰον ἐμ δῃ 
ΗΐΪ5 Κίπράοχῃ ἱπ 18γ86]: ἱΐ ΘῃαΌταοὁ086 θαυ δηᾶ 
ϑᾶτί. Απὰ ἱμπογείογο βμουϊὰ ἐμ6 ῥχαϑῖβο οὗ {μὶ9 
ὑποοιαραγδῦ]ο Κίηρ τοϑουηὰ ἱμγουρὰ 81} ἀορδτι- 
ταθηίβ οὔ ογοαϊΐοη, δη δὴ δοσοιιρδηΐϊθηῦ ἰο ἰΠ6 
Β6]] 6] αὐ ἢ οὗὁἨ [89 Ομ οῖι 10]10 7 ἴῃ 411 Ὀ]δοθβ οὗ 
Ηὶβ ἀομπιϊηΐοῃ. 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤΙ πόσο Ὀουπ }}}γ αοα᾽ Β Ὀοποδίβ 8.0 Βμον- 
οσϑα ἀονγὴ ὩΡΟῺ τηθῃ ἴῃ (αὶν Ὀτγίοῦ ᾿ἶγοβ οΥ̓͂ ὁΘο;- 
δίαπί ποϑὰ, [0:9 ΠΊΟΙΘ ΘΕ ΒΥ 18 Οὴ9 8:6 ΒηΟΙ ΘΓ 
Ἰογαοίίθη ; Ὁυΐ 41} (86 Ἰηοῦθ 856 18 δισἢ! ἔογχοί- 
ζ.].659.--αοα ἴῃ Ηἰἱΐβ χοοάῃθ88 σομλθ8 ἔοσί ἰο 

τηθοῦ ΟΡ ψϑηΐβ, δη δος οὶ ραίο ΟΡ ΤΘαυδ88: ΔΓῸ 
Ἧ8 88 ΒΡΘΘΑΥ͂ Υἱ{ἰ ΟΡ {π8η ΚΒ δηϊ 85 τϑρὰγ ἴῃ 
ΟἿΣ ῬΓΔΙΒ96 ἴ---Ἐ παῦ τθῃ διιοιυ] ἃ Ῥγαΐβο αοά πίιῃ 
ὙΠ γοδάϊη 688, {Π6 ΓΘ ΔΓΘ ΠΘΟΘΒΒΔΓΥ, (1) ἃ δοὺ] 
τοἰπά} οὗ Ηἰ8 Ὀ]Θββίηρϑ, (2) ἃ βοαγίὶ βιυϑοθριὶ Ὁ ]θ 
οἔίονο ἰοναγαβ Ηΐηι, (8) 8 Θομβοίθησθα β6ῃβ1 179 
ἰο Ηἰἷδ8 τἱριίθουϑ ἀθδιηδῃά.---ἀοα τυ]ο8 ἱπ Ηἰπ 
κιηράοτα ὶ} ἔμι μου σοοάῃθ88, δηᾶὰ γοί νἱϊὰ 
Κίη σι! τἱχ θουβῃ 688; ἐμαγοίοτθ ἱν ὈΘΟοΟ 68 8 (0 
ἴϑασ 88 6} ὃβ8 ἴον Βΐτὰ, ἰο ΒΟΙΥΘ 845 "μοὶϊ 88 
ἔγυαϑὲ Ηΐμ.---Π αοα ἀ6818 ψῖ (ἢ 8 85 ἃ ΒΆ(μοτ, ἀο 
6 δού ἰοναγὰβ Ηϊτ 88 δὰ] άσϑῃ 3---Ἴ 9. ̓ ν Β0Ϊ9 
Ὑγον]ὰ 18 (11 οὔ (86 χοοάποβϑβ οὗ ἐπε ᾿οτὰ , ὃαϊ 
μον ἴτ᾽ ἰ8 (6 ψ 016 νου] β8.}}} ἔγοπι Κποπὶῃς 
δΔηᾶ ῥΓαϊβίης Ηἰα ἢ ὙΠαὶ 88 ον ΟΠ τοὶ, ἀ0Ὲ6 
(9 ΤΟΙΘΟΥ ἰμὶ8 ἀοβοίθηοῦ ἢ Απὰ ναὶ 18 ΒΕΓ 
ἀυϊγ τι τοχαγὰ ἰο 1 ὃ---ἰ ἢ τὸ 1Δγν οἷαί ἴο (9 
τὶ σα 8 οὗ {89 σογοηδηΐ, γγὸ τηδὶ [1.16] 118 ΟὈΪ  ζ8- 
(ἰοβ; δηὰ ἐμῖ8 ψγὸ οδῃῃοὺ ἀο ψὶίμουΐ (Π6 ΒοΙρ 
οὕουν Θοἀ 88 1 ἰδ ρἱεάρχοά ἴῃ {6 σονθηδηί.--- 
Μϑδὰ δ)88 οσὸ Ὀ6ΊΟΥ π0Ὸ δΌΪαϊ ρ- ρία6θ, ποὶ δυθῦ 
ἰὰ 9 ΤΩΘΙΙΟΣῪ οὗ {6 πογϊὰ ; Ὀυὶ αοἀ ἔογροίβ πὸ 
0η8. ΟΣ ἐμαί νὸ τϊχῦ σοιθῦας πὶ !---ΤῈ0 
ΟΒυγοῖ οὗ αἀοἀ οἡ οατγιὰ; (1) 88 (η9 οὈ] οὐ οὗ Ηϊ8 
Ῥδίθυ 8] οᾶγο, (2) 8ἃβ ἐμ ρὶλοθ ὙΠ 6γ Ηἱδβ ᾿ιθ8- 
ΥΘΩΥ͂ ΦἸΟΥΥ ἰ8 τηϑηϊοβίοα, (8) 88 ἐῃ9 ογβϑδη οὗ 
Ηἱδ8 Τογϑὶ βουϑυπηιοπί. 

Αυαύδτινε: δμρη ἐμοῦ τί ἔογρίγοη, (ΠΥ 5118 
Βαχίῃ ἰο βοὺ δὰ αοὐ᾽β στδοθ σἕἶβββ.---ϑϑοὶς (ὮῪ 
ξοοὰ, οὨἈ 800]} ΑἸ] ογααίυγοβ ἤᾶνθ 8. σογίδὶη 
ξοοὰ νοι ΒΡ] 168 δῃὰ οοτυ ρ]θίθβ ἱποὶν πδίυγα. 
ΒομοἹϊὰ ἰμ6 δἰρῃοοὶ χοοά ; [ὑ 18 {8]η6] -- ΒΞ ΤΆΒΕΕ: 
Νοὺ 8 βίῃ μὶο βίη οὗ δὴ ἱρϑηϊθηΐ βΒί ΠΟΥ ΤΘΙΏΔΙἢΒ 
αηἰοτχίνοη, δηα 7ι8ὺ 88 }1{|10 δου] 8 δίηρίο δίῃ 
τοιῃδίη ἴῃ 1ἰ8 ἀοπι ἰοῦ δηα 6υ}] ἰηβθαοποο (Β οι, 
Υἱ. 12).- -τ,Π ὸ οσονη οὗ 8. Ὀο]ΐονοῦ ἴῃ {818 ΠΠἴ8, 88 
Ὑ6]1 88 ἰπ 80 ΒΘΔΥΘΩΪ, 8 αο(ἶΒ ΙΔΘΓΟΥ δηά 
ΘΟΙΙΡΑΒΒΙοη, ΤῸΣ ὑπ ῦ ΔΓΘ (ῃθ ΒΌΤΘ ΒΟΌΓΟΟΒ οὗ 
18 Ὀ]Θββθ ῃ988.---αὐ υϑι1 δοαιίου τυδί χὸ μδηὰ ἴπ 
μδηᾶ νἱτἢ βαηοιδοαίιίοη δὰ ὑμ6 σοπο πίη οἵ (λ6 
Ηοὶγν Ομοαί.---Τὴ9 ρσοοάποββ οὐ αοἂ ἱἰβ τα ίγ, 
μοῦ ΟΠΪΥ ἰο Βισϑηρσίμ θη ΟἿ Βρ: εἰ (8] 1179, Ὀαὺ ΟἿΓΡ 
ἰθιαροῦδὶ 8180, ἰῃ 80 ἴ8 Ὁ 848 11 ἰθῃὰβ ἰο Ηϊ8 ροῦν 
δηἃ οὐν τγο]ἴλγθ.-- 6 το που] πδνο ἐπα υπ- 
αὶ! 68016-}}}κ9 γον οὗ «ἃ τϊηᾶὰ ἀϊγεοίθα μ68- 
γοηνναῦὰϑ, Ἰοῦ Εἰτη ΟΥΘΥ δδ ΒΕ 18 ΒΌΠρΡΤΥ βουὶ 
ὙΠΠ᾽Ρκο σύαοθ δ᾽οιῃθ, δπὰ βίγοηριβ τ',}] ΠΘΥΘΥ Ὁ0 
νϑηϊης ἰο δἷπι.---Ἴ}16 τηοδί ροίϊθαϊ Σοπιοαν [ὉΓ ἃ 
ἰγου Ὀ]6α βοιϊ 18. ὑμ6 σοπίοιρ͵δίίΐοη οὗὨ (86 οοτι- 
Ῥαβϑίοῃ δη4 ροοάπ688 οὗ 6ο4.---οα 1618 [86 51η- 
ΠΟΡ ΚποΥ δὰ ἔδοὶ ΗΒ δ ΧΟΥ, ἴῃ το (0 ῬΓΌρΡδΥτθ 
εἶτα ἴον ἰμ6 νον οὐὗὁἨ ΗΒ ἸΘΓΡΟΥ.--- Τὰ ΡΥ Θμ(8 
8Ββου]ά ποί, ἰξ 18 ἔσθ, ἰο]οταὶθ (ἢ 6 ἔδι} 8 δπὰ β' 8 
οὗ ἐμοὶν οἰ] άγθη, ὈΥ Ὀοΐπρ βἰϊθπί τὶν Τορατὰ ἰο 
{Βοῖὰ ΟΥ̓ Οὐθυ]οοϊείης ἔμ θια, 88 ΕἸ1 ἀϊὰ ἢ αὶ {ΠῸΥ 
μαϑὺ σοοορηΐζο, ου ἴπ6 οὗδοσ μαμὰ, (πα (ΒΘ Ὺ δτθ 
ποῦ 80 τ 6ἢ} ἐμ οὶν ἡαάροβ δ8 ὑπ ῖγ ῬΆΣΘΩίβ, δᾶ, 
88 ἴδ ψ6Γ6, ἐμοῖσ Ρηγδίοἰδῃβ.--- 86 ΤΊΟΓ ἰΣϑπδὶ- 
ἸΟΥΥ͂ τ8ὴ ἴδ, 0} 6 ΙΏΟΓῸ δοϊαϊηρ 18 ΘΟἋ᾽Β ΣΩΘΓΟΥ; 
ἐμ ΟἸιν βιΐδη τηϑέ ΟΡΡΟΒΘ ἐϊὶ8 στοιπὰ οὗ δσοηδο- 
Ἰδιΐοη ἰο 4}1 ἐγὶα]8, γϑϑ, δυύϑῃ ἰο ἀθαίβ ἰἰ86].--- 
ΤΊΘ ΒΟΙΥ δηβοὶβ δ ποὺ ΟὨΪΥ οὖν συδτάϊασι5, θα 
4180 ΟἿΡ ἰηβι γυσίοῦβ δὰ Ἰοδοτβη 1.9 ργαῖβα οὗ 
αοά,---Νο Ρ͵869 18 δῃ ἔἸΡΤΟΡΟΥ 919 10 ῥτδίϑο αοὰ, 
Ῥτονϊ θὰ ΟὨΪΥῪ ΟΡ οαγί ἰβ βίῃσογο Ὀοίογο Η ἴτη.-- 
Ὗ βιου]ὰ ὉΘ 88 τεδὰν (δηὰ 5β{1}} τἸηοτο τοϑα γ) (ὁ 
οχϑσοαὶο {86 ψν}}} οὐὗἩ αοἀ, 88 ἂπ ονοάιοπί δουυδηΐ 
β ΓΟΒΥ ἰο οχϑουΐθ ᾿ΐ8 ταδβίθτ᾽ 8, ούϑὴ δὲ ἃ ποὰ 
ἔγοτη Ηἷτα ἢ ποῦ βῃουϊὰ το ἀο ἐμὶα ὈῪ οοπιρο δῖον, 
Ὀυὺ ἔγοια οῦθ (1 908} Υ΄ 8).---αοὐ ΠΟΥΒ ΟΌΡ 
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ἀἰδίγοββ δῃηὰ γυὶμ ὈοίίοΡ ἰἤ8πη τὸ Οοὐγϑοῖνγοϑ, δηὰ 
ΔΡὰβ 811 τῇ θοῦ ΟΝ ΘΟΙ ρα βδ᾽ οὔδίΘ ΒΥ ΠΥ, 

δυὶ Ἰοοκβ ρου ἢϊδ5 οἰ] άγθα ΘΒρΘοῖ Δ} τ ἰ8 89 
τποδὲ (ΘΓ ὈΪΓΥ. 
ΒΕΒΙΕΝΒΌΒΟΕΒ ΒΙΒΙΒ: Τιιθ βου ψ ϊο ΒΔΒ 

δαθῃ δίσκο δπὰ βἰαΐῃ, Ὀὰὺ τηδὰθ αἸΐνθ δρδίῃ, 
[οοἸἴης 6 70ΟΥ οὗὨ 18 πον ἔγοϑάοιῃ δπὰ (ἢ 6η)0Υ- 
πιϑη(8 οὗ 115 γεἀοηιρίϊοη, ον 8 ἔοσὶ νου Γ6- 
διταϊηὶ ἰὴ ὑτϑῖϑε δηὰ ἐμβδηϊκδρινίηρ, ἴῃ (6511 ΠΟ ὩΥ͂ 
οὔ 18 σγταιπὰ6.-- ΒΊ ΕΟΕΒ : 70 [66] β'η δηὰ ἀ6δίἢ, 
διὰ ἰμβογοαῦῖϊου ἰ9 δανὸ τοσοϊνοὰ {9 δίοποιγοηΐ 
δοὰ πὸ ϑϑριγὶὶϊ ψ 1 ἢ τμαϊκο8 αἰΐγο, δπὰ 80 ἰὸ 
Ρτδίβο οἱ, δηὰ ἰο ͵οΐῃ ἴῃ ἴδ δηὰ ραίϊθῃοθ 
αἰ} 4}} (86 βαϊηΐβ οὐ Ἃαοα, ---ἰ 18. 18 (π 9 δυδ]εοὶ 
οὗ ἰδ6 οἱϊ!. Ῥϑ8]η).---οο8: δανιά, θη μ6 6η- 
εουγαχοά κἷ8 6Θοὰ] ἰο ρῬγαΐβθ Οοά, νγὰ8 δοηῃδοίουϑ 
οἵ μἷ8 51}5 δπὰ ᾿πῆγη 168: (686 ΟὨΪΥ͂ ΟΓΘ Β18 
οσ, 7Τ}16ὸ [ογὰ ἔογχανο ὑπ 6 οὁπ0 δηά μρδ] θὰ (ἢ 9 
οἰβοῦ, δηἀ μ9 880 γ10 65 8}} χοοά ἰο ἢϊη.---Τηο- 
τῦοκ: Τὴ6 ρῥββ] ἶδί, τ 116 ρῥταϊδίης Οο4᾽8. 1π- 
ΠΠΟΔΒΌΓΔΌΪΘ ΓΤΔΘΓΟΥ͂ ἰ0 ἰΠ099 »͵ΠΒΖϑ΄ὺΌ ἤδασ Ηΐπη δηά 
ἴθορ Ηἶβ δονθηῆϑηί, συγ β δραϊηϑὺ ἐμαὶ σαγηδὶ 
οοηοορίΐου οὗ ἰδ 9 Ὠίνίπο ἸοΥ9, νν 16} ἤογ οί ὑπαὶ 
Τεροπίδησο δηὰ ἔδὶν τὸ {1:6 σοπάϊἸοη8, πη ἀ 6 Ὁ 
χοῦ αοἃ δηποσηῃσοβ Η 86] 7 858 οὐν Εδίδ 6 Γ᾽. -- 
ΟΥΕΝΤΗΚΒ: 11 ἀοα μδὰ ποὺ Ὀθθῃ μαίθηὺ τὴ 

οὐν δβίδηηοτὶηρ δηὰ Βα], τὸ πουϊὰ ὭΘΥΟΣ 
ἢδνο Ἰθαγὴὶ ἴο Βροαῖς (86 Ἰαηρσυδρο οὗ (συ, ὩΟῸΥ 
ΜΔ} {80 ΜΔΑΥ οὗ Ἰἰΐδ; δηὰ ἰΐἦ δ δὰ ἀδαδ]ὲ ψὶιὰ 
(86 παίϊουβ δοδοσάϊηρ ἰο ἱἰμποὶν αἰβοθοαΐθηοο, 
τ 6Ρὸ νου ὰ ὑπο ὶγ πΔΏ}68 ἢν Ὀ6Θη ΄--- ΠΙΕΡΒΙΟΗ: 
ΤῊΘ ὨΟΔΓΟΡ ἯΘ ΘΟΙηΘ 0 Θοὰ, (10 ΙΏΟΥΘ ΓΘ ΜΘ 
ταν ϑιοὰ τὶ ΘηἸαγχοα ἀἰδοονοχίοβ οἵ Ηἰβ ἴοσ- 
ἰνθη 988. --- ΟΒΑΌΒΑΟΗ: ἩΣΠουῦ ἔογρίνθῃοθεβ οἴ 
ΒΪ8, οὐύθὴ (η8 δὶριιοδὶ ΘαΥ ἢ μοοὰ 18 ΟΠΪΥ 8 
ψὨἸοη θα δβορι 6 τ, Ὀδδπὰ πηΐϊοῖ ἀσδίγιοίϊοη 
Ἰυγκ8.- -ΑῦυΒΕ: Μδϑη, ἰπ ἷθ Ὀοάγ, βουϊ, μπὰ 
ΒρΡΙγΪῖ, ἷἰθ, 88 ἰΐύ ψοσο, 8α που οροηοὰ πὴ ῖὰθ 
ἢ ογανίησδ: (μαι 18. ἷ8 στοδί οδί νη 688 δὰ 
γοῦ Βῖ8 σμοῦ δἀάογπίπρ; ποιιϊης 1688 ὑμδὴ οὐ, 
86 παίΐνο ἔουπίδιὶη οὗἨ γουίἢ, δδῃ βαι βῖγ Ηΐηι 
[Ματτ ΒΈΝΒΥ: Ηθ σδοπδβίάἀογϑ ἰδ γα ἐν οὗ 

ΟΌΡ ὈΟΑΙ66 δὰ (δ9 [01}]} οὗ οἷν βοιιΐβ, ον 1}{{16 
ἯΘ σδη ἀο, δπὰ οχρϑοὶβ δοσοουαη]Υ ἔσο 8; 
Ἀον 1 {|6 τὸ σὴ ὈδΑΓ, Δηἀ ἰΔΥ5 ΒΟσΟΓαΙ ΡΥ ὕροἢ 
18; ἴῃ 4}} τ ἢϊο ἢ ΔΡΡΘΩΓΒ {πὸ ἰθηπά ον 88 οὗ Ηἰδ 
ΘΟ ΒβΙ Ο;.---ΗΠΕΒΝΟΒΤΕΝΒΕΒΑ: ΟἸὰ δ(6, ἴῃ ΟΥΒΟΡ 
68868 ΘΔΙΨΔΥΒ ἰἰ6 ἔΟΥΘΓΌΆΠΠΟΥ οὗ ἀθαίι, ἰ8 ΠΟΓΘ 
ΘΟ ἑΌΑΠΪΥ {π6 Τοτοσυπηοῦ οὗ γουΐῃ : [86 ρτοδίον 
(80 [4ἰ]ατα οὗἩἨ βίγοηχίῃ, 80 τυ (ἢ ΠΟΑΤΟΡ 18 
ἰμι9 ΘοΙα ρ]ούθ ΣΘΏΘ Δ] οὗ διχοηρίῃ.--“0ὦ. Ε. Μ.} 

ῬΒΑΙΝ ΟἿΥ. 

1. ΒΙ688 [6 1.0ΕΡ, Ο τοῦ 8βοι]. 
ΟΊΙΘΕΡ ΠΥ αοά, μου δ. νϑΥΥ͂ ργοδῖ; 
Τοῦ τὶ οἱοίμοα πὶ ΒΟΠΟΥ μα 118] 650 : 

2 Ὗο οογνογοβί ἐῤλψυδο β ψὶ ἢ Πρ 48 υἱέ, ἃ ψαττηθῃΐ : 
ἯΤΒο εἰγοίομιοαί ουὐ [86 μϑανϑηβ Κὸ ἃ συγίδϊι : 

8 πο Ἰαγοίὰ (16 Ὀ68π)5 οὗὨ 8 ΟὨδΙὈΘΓΒ ἴῃ [86 ΜΔΙΘΙΒ : 
ὝΝο τϑἰκοίῃ ἐπ οἰουκδ ἢἷ9 ομαγὶοῦ : 
Ὕ8ο ψ] κοῦ ἀροα (μ6 ψῖηρβ οὗ ἰμο ψὶπά: 

4 Ὑ0ο ταδίκοίῃ Β18 δηρ6}8 βρι γι δ; 
ΗΒ το ϊῃἰϑίουβ ἃ Πδηλὶηρ θΓΘ. 

ὃ Ἰζλο Ἰαϊὰ (ἢ Τουηἀαίζοηβ οὗὨ (86 φαγί, 
Τλαξ τὸ δου] ποῖ Ὀθ6 Γομηονθα ΖῸΓ θυ υ. 

θ Του οονοσγοάβί ἰῦ πιὰ (Π6 ἄἀθαρ 88 υἱέ, ἃι χαττηθηΐ : 
ΤῊ ψαΐουβ βίοοα δῦονο ἰδ τηουῃίδ᾽ηβ. 

Ἴ Αὐ [0γ τοῦυκο {86γ 64 ; 
Αἱ [86 νοῖϊςϑ οΥ̓ΤΕΥ͂ ἐβυ ημἀ6Ὁ {ΠΟΥ μαβίθα ἀνδυ. 

8 ΤΏοΥ ρὸ ὈΥ͂ {Π τηουπίδίη8 ; 
ΤΏΟΥ ρὸ ἀοπῃ ΟΥ̓ [86 νΔ]]6γ8 
Ὁμίο [86 ρῥΙδοο ψ ῖοι (Βοὺ Ὠαβί Ἰουπάρά [Ὁ {Π6πι. 

9 Του μιαϑ βοεί 8 Ὀουπά {παὺ ΠΘΥ͂ ΤΙΔΥ͂ ποὺ Ρ888 ΟΥ̓́Θἧ ἢ 
Τμδί {Π6 Ὁ ἔσῃ ποὺ δραΐη ὕο ΘΟΥ̓́ΘΡ ἰμ6 οδσίῃ. 

10 δ βοη δίῃ [86 βρτίηρβ ᾿πΐο [86 σδ]]6γ8, 
Ἡλι, τη διμοηρ [16 81]]85, 

11 ΤΠΟΥ͂ γῖνο ἀτῖηκ ἴο ΘΥΘΥΥ Ὀοαβὺ οὐ {πὸ 86]ἀ: 
ΤῊΘ Μ|]ἃ Α5868 αυθη ἢ {πο ὶγ ΓΒ τβί, 
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12 Βγ ἰδϑτα 8}8}} (86 0 ]8 οὗ 6 βϑδυϑὴ δυο {μοὶγ Βδϊἰδίοη, 
Ἡλιοῖ, ϑῃρ ϑιμοηρ ὑμ 6 ὈΓΒΠΟὮ6Β. 

18 ΗἨὸοὸ παδίογοί (ἢ6 1115 ἔγοτι [ἷ5 Ομ ΘΓ : 
ΤῊο δϑγί ἰβ βα ϊϑῆθα τ] (μ6 ἔσαν οὗ [ΠΥ ποτα. 

14 Ἠδ οδυβοίῃ [86 ρ»,,͵ᾶ88 [0 ΤΟΥ͂ ἴῸΥ ὑπ οδίξ]6, 
Αμπά ΒοΙΌ ἴογ (86 Βοῦνῖοθ οἵ ΠΊ8Ὲ} : 
Τηδὺ ἢ ΤυΔῪ Ὀγίηρ ἴοτἢ ἰὉ0α ουὖὐ οὗ {86 φαγί ; 

1δ Απᾶ πῖηθ ἐλαέ πὰ πὰ εἰδα [Π6 Ὠραγὺ οὗ τηϑῃ, 
Απὰ οἱ] ἴο πιδῖκα λΐϑ ἴβοθ (0 ΒΗ11η6, 
Αμπὰά Ὀτγοδά ευὐὐλϊος, Βιγοη σι βοηθοί τη Β θϑυί. 

16 ΤῊο ἔγϑοβ οὗ [86 ΤΕ} 8. [01] οὗ δαρ; 
ΤῊΘ οοάδγβ οὗ 1,ϑθδηοη, ΜΒ ΐΟἢ ἢ6 Βαίῃ ρῥ]δηϊοά ; 

17 ὙΒοτα [Π6 ὈΙΓΒ τηδῖζο ὑπο ῖγ Π6Β.8 : 
458 [ον ἴῃ βίοσκ, [μ6 ΕΣ ἴγθ668 αὔγὸ 6Γ ΒΟΙ186. 

18 ΤΏ πἰρὰ Β1118 δ΄ ἃ τοῦιρβ ἴον [86 1] ἃ ροδίβ ; 
Απὰ 86 τοοῖκβ ον [ἢ ΘΟὨΪ68. 

19 Ηδϑ δρροϊηϊβα (86 πιοοῃ ῸΓ ΒΟΆΒΟΏΒ : 
ΤῊδ βὺὰῃ Κηοποίῃ δἷβ σοϊηρ ἀΟΨ. 

20 ΤΒου πιδίκοϑὶ ἀδυίκηθβθ, δηα 1ζ 18 πὶρῃΐ: 
ὙΥΒοχαΐη 8}1 (μ6 θθβϑβίϑ οὗ {Π6 ἴογοδί 40 οὔϑθρ ἑογίδ. 

21 Το γουηρ; ἸΙΟΏ8 ΤΟΔῚ ΔΙΟΥ {Π6ῚΓ ΡὈΓΟΥ, 
Απά 86οὶκ ὑμὶν τηϑαὺ ἔγοτη σά. 

22 ΤῊΘθ βη 8υίβοίῃ, ὑπ οΥ̓ ρϑίῃοῦ {ΠΙΆ 86 1 ν68 ἰοροί 6 Γ, 
Αὰ ᾿δΥῪ ἰμϑῖὰ ἀονῃ ἴῃ ὑΠ6 1} ἀ6Π8. 

28 Μδῃ ροορίῃ ἴον υηΐο ἢΪ8 τΟΥΚ 
Αμπά ἴο ἷβ δου ὑπ} {π6 ονυθηίΐηρ. 

24 Ο ΤΟῈΡ, ΒΟΥ ταϑη} 0] ἀγὸ {ΠΥ ΜΟΥΚΒ] 
Τὴ ψιίβαοιῃ μαϑὺ μου ταδαο6 {δθπὶ 8]]: 
ΤὮ6 οϑυίῃ 18 [11 οὗ {Δ γ σι 68. 

26 8ὸ ὁ [818 σγοδύ δηα Ὑ1646 868, 
ὙΥΒογοΐῃ αγὸ ἰμῖηρβ ογθορίηρ, ἱπηυ ΠΥ 60, 
ΒοΙίἢ 8π|8}} δπὰά ργοδΐ θθδβίβ. 

20 ΤΏΘΓΘ ρῸ (86 8818: 
Τῆογ6 8 ὑπαὶ Ἰονιδίμδη, τοΐοπι ἴποὰ μαβὶ τηδἂθ ἰο Ὀ]ΔΥ {μογοΐπ, 

27 Τῆοθο ψγαἱῦ 811 ὕροη {μ66; 
Τηδὺ ἐμοῦ τηδγαδί σῖγα ἐΐδηι {ΠΟΤ τηθϑὺ 1π ἀπ ΒΘΆΒΟΏ. 

28 Τλαΐ ἴᾷου σίνοβί ἴμθτὰ {Π6Υ ραίδου: 
Τοῦ οροηοϑὺ ἐμἴη6 δια, [60 ἃτθ 8116 σι ροοά. 

29 Τῆου Βιάοϑὺ ὑπ γ ἴδοο, ὑΠ6Ὺ ἃγὸ ἰγου ]6α : 
ΤΆου ἰδἰκοδῦ ΔΎΔΥ ὑμοῖν Ὀγθδί ; [Β6Υ αἷθ, 
Αμπὰά τοϑίυσῃ ἴο ἐμοὶν ἀυδί. 

80 Του βοηάοβί ἔουί ἢ (ΠΥ βρὶ γί, [Π6Ὺ ἅτ ογοδ θα: 
Αμά ἴδμου τοπονοϑί [Π6 ἔλοθ οὗἩ [86 οαυγίμ. 

81 ΤῊΘ ροΟΥΥ οὗἩ [π6 ΤΟΒΡ 58}4}1] δῃάυτο ΤῸΓ ΘΟ : 
ΤῊΘ ἼΘΙ 8.8} το)οὶδθ ἴῃ ἢΪ8 ΨΟΓΚΒ. 

82 Ηοδ ]Ἰοοϊκοί ἢ οἡ [86 οδγίῃ, δῃηά 1 ὑγϑι Ὀ] 6 [ἢ : 
ΗΦϑ6 ἰουοδοίι [Πμ6 1118, δῃα {ΠΟΥ͂ Βιηο Κα. 

88 1 51}} βίπρ υπίο {86 ΟῈΡ 88 Ἰοὴρ 881 ἴν6: 
Ι ν|}} βἰπρ' ὑγαῖβο ἴο τ Ο0α ψΔ1]16 1 δ Υ9 ΤΥ Ὀοΐπρ. 

84 ΜΥ τχοαϊαϊίου οὗ πἷπιὶ 88}4}} Ὀθ βυθοῦ: 
Ι ν}}} "6 γσἰδὰ ἴῃ ἴμ6 Τω.0Ε}. 

8 [μοὐ (86 ΒΙΠΏΘΙΒ Ὧ6 οομδυπηρα ουΐ οὗὨ (6 οΑΙίς, 
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Απὰ οὗ {π6 τι|ιοϊκοᾶ [δ6 ΠΟ ποθ. 
Β]6858 ἐμοὺ ἴπΠ6 ΓΟΚΡ, Ο ΤΥ βου]. 
Ρχαΐβα γα (89 [.0Ε}. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΧΤΒ ΑΝῸ ὈΙΥ͂ΙΒΙΟΝ. Τ1πὸ βιυδ͵οοί οἵ 
ΗΝ ἴῃ 118 ρ8δ8]πὶ ἰθ Οοα᾽ 5 νογκίηρ ἰπ (89 
ἰηράοπι οὗ παΐιῃΓο, 88 ἰδμδύ οὗ ἰμὸ ργοσραΐϊηρ ν᾽ὰ8 

Ηΐθ9 πογκίης ἰὼ (6 Κίηχάοτῃ οὗἨὨ σταᾶοθ. “ Τὴ6 
Ροεὶ σε] ΘὈγαί68 ἷπ ἷ8 Βοῃρᾳ (89 ῥγϑβθηΐ οοῃίΐηα- 
δι οἵ (9 ψογ]ὰ οτγἀδίποα ὈΥ οὐ, Βανίηρ ἴῃ 
αἰ Η18 γί ογοδιϊνο ψοῦκ τοοογἀοὰ ἴῃ 6δη. ἰ. 
1--ἰι. 8, ἀῃ ἃ δοποϊυὰθ8 τὶ ἢ {16 ἀδβῖσο ἐμαὶ ον] 
ἸΩΔΥ͂ Ὁ6 Ὀδηϊβϑιοα ἔγοῦλ {18 ἔδὶν ογϑδίΐοι, νυν ἃ 6 ἢ 
ΤΕΥ͂ΔΑ18 ἈΠ ἱνΘΓΒΔΠ]Υ, δπὰ ἴῃ ῥτοίαϑίομβ, ΗΪβ ρονγοῦ, 
πιϑάοαι, δηὰ χοοάῃε688.᾽" (6 1ἰ58068}}. [ὁ ἴδ 
ΒΟΔΤΟΟΙΥ ἰο 6 ἀου θα {1.ὐ ἐμ Β΄ Ὁ716] δοσοιαί 
οἵ {μθ σγθαιο ΖΌΤΙΩΒ ἱπ βϑποσαὶ (ἢ 6 καϊάϊης 
ἰδγοδα οὗ (μ18 ροθῆ. Ὅη6 βαεύθὴ σγουρϑβ, ἰἐ 8 ἔσο, 
ἴὰ νι δῖον 86 τοί θα ἐπουρῃ 8 τ βοῖὶ ἕογι δηὰ 
Ῥίατοά ἴῃ ἐμεῖγ σοπηθοίΐοη, ἀο ποῖ δογγϑβροηὰ 
ΘΧΔΟΙΪΥ ἰο {μ6 βούθῃ ἀδυϑού (9 τνϑοῖ οὗὨ ογοαίίοη. 
Βὰΐ (86 ῬγΟΖΤΘΒ8, οἢ (116 Ῥ 016, 18 (ἢ 9 Βαᾶπ16, βηᾶ 
86. Βούθγαῖ σοργοδοηίϑι 8 ὈΘΑΡ ἃ βιυἰἸχίηρ Γ6- 
ΒΕ ὈΪΆΠΟΘ ἷὰ γα ΟΒ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΠ5; ἴὲ 8 ἱπηρο8- 
8816 ἰο ᾿ἰταῖν {818 ΓαΒοι ὈΪδηδο ἴο0 {πΠ6 τηο 68 οὗ 
ἐοποορίϊοη Ὀγεβοηιοα 1π ἰΠ9 ἄγϑί σΤΟΙΡ, ΟΥ̓ ἰο 6ὁχ- 
Ῥἰαίη ἰἴὲ 88 ἱδβοιυσὶν (Π6 Ὑσὶϊον Τοϊοὐνοὰ ἔννο ἰη- 
ἀοροπάοθπί δαι]οτθ, μοἰἀΐηρ ἰο {Π 6 Βλτηθ ἰγϑα ἰ(ἴοη, 
ΟΥ ὈΟΙΟΏρίηβ ἰο 1110 βαθ βοῇῃοοὶ, ()6 ἢ οἰ(6). 
Τι6 αἰ ογθμοο5 δα (0 Ὀθ0 ββογί δε [ὁ (ἢ ἕδοί 
(88ὶ (89 Β Ὀ] οὶ 88 νἱονοὰ ἔγοιῃ αἰ ογοηὶ βἰδηα- 
Ῥοΐηῖ8βι ΤΟΥ͂Θ δῇ δοσοιιηὶ ἴ5 σίγθη οὐ (8! 68 σοΌΓΒΘ 
οἵ ογθδίΐοῃ. Ηδγο 8 ἔν ἰδ Ββυης ἰο (6 ῥῬταΐβο οὗ 
(86 Ογοδίουῦ δηὰἀ [οστὰ οἵ ὑπ9 που]ὰ, Ὀδϑοὰ ὌΡΟΩ 
ἰμαὶ δοσουηΐ, δηὰ πανίηρ ἴῃ υἱὸν ὑμ0 δουγβο οὗ 
180 νου] 8 ἰδίου. Βυὺὶ 6 8ΓΘ ποῦ ἐμογοουθ 
ἰο ἀϊνίἀ6 818 ὨΥΤη, 80 88 ἴο ΓΟΙῸ γογ8. θ ΠΗ ἰο 
ἰδ θεϊαρο, δηὰ {110 ψγἢ οἿ6 ῥβα]π το ἐμ 6 Ῥγονίἀθῆσθ 
οὗ ἀοὰ (μ6 ΠοάνθηΥ Κίηρ, ψμὸ ψὶ}] αἱ 1αβδὲ σοῦ- 
ἥται Ηἷ8 Κἰηχάοῃιν ἴῃ ἰ{8 [}} ῬόΟτΟΥ ἀπο (μ9 
Μεββίδῃ ( ἐπθπ8). ΝῸΓΡ 18 (86 Ἰοδάϊηρς ἐπουρδὶ 
ἴο θ6 Τοιιηὰ ἰπ {86 ἤτϑί σϑύβθ, δπὰ (ἢ οὈ͵οςὲ οὗ (Π9 
Ῥ561πι, ἐδ 6 Βῖγο αἰ Βοηΐης οὗ [86 Δβϑύγαποο οὗ (ἢ9 
ματα ὑμαὺ τ1πΠ 6 τἰμίθουθ 8}}8}} β.π8}}γ ἐσ αὰ ρἢ 
οὐογ ἰμὸ πὶοκοὰ (Ηθηζβὶ.). Τὰθ ᾿ἰαϑὲ υθῦθθ Βδ8 
ΠΟΥ ΔΙΏΪΥ “{Π6 ΘΕΓΙΒΥ βδυοῦ οὗἩ 8 βρϑθοΐαὶ μἷδ5- 
ἰογῖ 4] βϑἰἰαδιΐϊοπ" (ΗἰιΣ,), γοῦ τσὶ ἢ δυο σ6π6- 
ταὶ γ, (Πα πὸ ἰπίθγθηοθ ὁδη 9 ἀοάυσοα ἕἔτοτα ἰἰ 
ἃ8 ἰο ἰῃᾳ ἐΐπι6 οὗ δοπιροβί(ϊοπ. ἸΤΏοτο 5 ὯὨῸ 
ἰγΆ06 ΟΥ̓ ἃ Το οἰ ἴης οὗἉ 7ογ.}} 688 οὐον (ἢ 6 τοβίοτβ- 
ἰΐοπ οἵ {με ϑϑοοπὰ Τϑηρ]ο (Βυάίϊηρ., ὕ6η.). ΤΒΘ 
Ἰϊπρσαίϊϑεῖο Ρβϑου)ϊατ 98. ροϊπῦ ἐπ (86 σθΏσθΓΑΙ (0 8 
ἰδίΒ δαῷ8. Τμ6 ροϑιΐο θεβδυ τ [88 δ υγαυβ Ὀθθῃ 
δοκπον]εαρεά δηἀ ὙΟΡῪ ΓΓΘΑΌΘΠΙΥ͂ ργαϊβϑά. 

γαγα, 1.2, ΟΙ]οιϊιδοᾶ (τον. 1), 88 ἰῃ Φοῦ χὶ]ὶ. 10: 
[9.}1.9: Ῥ5. χοἰ. 1. ΤῊ18 ὀχργθββίοη, {κ6 (ἢ 6 ῬδΓ- 
(οἴ 16 νν Βἴοἢι {0110 ν)8 ἴὰ (Π6 ποχὶ γϑγβθ; νϑΠἰηρ [Ε. 
Υγ.: ψῆο οογογοβὶ {Π γ861{], Βῆογγβ ἐπδὺ [Πότ 5 
μετ ἀοβοτι δ84, ποὶ (16 φίθγπδὶ ρίοτυ οἵ Θοὰ᾽β 
δοίης (46 γον. 268), ποῦ 6 Ἰίριια ἰδὲ 18 ἰπδο- 
δοαΒΙ 6 85 (ἴοι 8 ἀν] ἶηρς (1 Τίπι. νἱ. 16), Ὀαυϊ 
{8.8 ΤΟΥ͂Δ] δρίϑῃ ον πὰ τηα)θβίϊο σίουυ ὑπαὶ ὅτ Γο- 
δεοὶοὰ ἴπ [6 οτϑαϊθα απίψογϑθ (59. χουΐϊ. θ6ὴ. ΤῈΘ 
ΒοδύθηΒ 88 ἃ ἰδηἰ-οσατίαίπ δἰτοϊσῃοα οαἱ ([8. χὶ. 
22: Χ], δ; χῖν. 292: Ἱϊγν. 2), δοταά ἐῃ6 σοποορ- 
ἰΐοη οἵ ἐπ »ῬὈΡῚ, ἐμαὶ ἰ8, νῃαΐ ἰα οχίοηαρά. 

γον. ᾿Ξ σοπί γα ϊοίοῦΥ Ἔχ ργοβϑίοη8, ἰὰ πὶ σΘ ἢ 
8 

ἐξ ἴ8 βαϊὰ ἰμδὲ ἐμ ΡΡΘΡ ΤΟύτηΒ δ ὕγαιιϑα σπὶνῃ 
Ὀθαταβ, δηὰ ἰμδ ὑπ Ἰαιἰ6  Θοηβίβί οὔ δῖον, Β6υνθ 
δὺ ΟΠΟ0Θ ἴο ΒΒΟΥ͂ (Π6 ΘΓΓΟΥ ΟΥ̓ ΒΗΥ͂ ΒΟηδι008 6ΟΏ- 
οορίΐου, δη ἰ0 Γαργοβοηΐ (Π 6 δχα]διΐοη δηὰ ἰτὰ- 
τ Δι ΟΥἾ4] πδίαγο οὗ [ἢ 6 ἤθαυθην Κίηρ. ἰαχϑῃ- 
(6 σοτηπηθῃίϑ ἃ ἤο] ον: “Ὁ 6 ἤν δῖ ΨΟΥ ΠΘΆΏΒ, 
Ἰαγίπρ ὈΘ8ΠῚ8 ΟΥ γαΐίθσβ. 18 πεχὶ ῥῃγδΒ6 ΤΠΔΥ͂ 
Θἰ 6 πη 68} ἐπ ΟΥ τοϊἡ τοαίεγ. ΤῊ ἢτϑὲ 18 τῆοτα οὔ- 
νἱου8, (29 1681 τΠ0Γ6 βἰγἰ Κίῃρ, 89 1ΐ γϑρυθβϑθηίβ ἃ 80- 
[ἰὰ θυ ]αϊης τηαὰς οὗἉ ἃ Ἰἰᾳι! ἃ οΥ ἃ δυϊὰ τηδίοτγὶαὶ. 
ἴπ τμ6 οὐμοὺ οαβα, {Π6 αι γΒ πιοδηΐ δΓ6 {ἢ 086 οἴ 
[9 δτνηδπιθηΐ, 8866 ἄθηῃ. ἱ. θ, 7; 8. χνὶϊὶ. 192, 
ψ ογ6 (86 οἱου 8 δὰ (6 υἱῆρα οὗ ὑπ νη ὅσο 
Αἶδοὸ τηθηἰϊοηοα ἴῃ [0 δα 6 δοηπεοοίϊοη." Τ7}}0 
τοηδονίηρ ἴῃ Εἰ. ΚΤ, μα8 ποῖ ὉὨΪΥ (μ6 δἀνδπίαρθ 
οὗ Ὀοΐπρ 80 “ΠΟΥ οὈνίουΒ,᾽" { 18 4150 [8}6 ΟὨΪΥ͂ 
6Π6 σοῃϑίβίϑης τὶ ἢ (μ6 ροοίϊο ἰΔϑῖ6 οὗἩ 6 δυίδον. 
Ιηἀοϑὰ Ὧγ. Μοὶ] πὶ δἷ8 συαγϑίομ οὐὁἩ {π6 Ῥβμαΐῃι, 
ΤΟΠΟΥΒΘ: “ ἯΠΛΟ ἔγαηθίῃ ΗΒ ὌΡΡΟΥ Τοοπὶ ἐπ {86 
ψνδίογε, ̓̓  Ὀαὺ ἀο65 ποΐ ποίϊοα (ἷα ἐγϑηβ᾽ δι ΐοι ἴῃ 
(80 δχροβὶτίοη.---΄ἂὐ. ΡΒ. Μ.]. Τότ σαη Ὅ6 πὸ 
Δ᾽] αϑίου ἰ0 ἐπ6 διδίοτι οὗ Ἔγθοί ἢ οἰ δ Ὀ6ΥΒ ἀΡΟῚ 
80 δαὶ τοοΐβ οὔ ἀν! ξης- ουβ68 (ΑἸηοβ ἴχ. 6: 
ον. χχῖὶ. 18), δ. ρ͵δοθϑ οἵ Ὀγίνϑου απὰ ψἱἢ- 
ἀγανηρ- τοοτη8, ἴον αοά ᾿5 ποΐ υἱον θὰ 88 Θοῃο68]- 
ἴῃς Ηἰπι86], Ὀαὺ 85 πηϑῃ οϑιΐηρ ΗΒ σΊοτγγ. 

γον. 4. Τὴο ἀοι!0]9 δοουβαίϊνο τη ἶκ65 (Π6 ἐγ 
ἰγαπϑ) του ἀοαδιΐα]. Αοσοταϊΐηρς το 1{Π6 σοημηοῃ 
σοῃϑίγαυοίϊ ο. ΜγΞ89γ τπυ δύ ΓοηάοΓ: ΗΘ πηᾶ}κ65 Η 8 τηθ8- 
ΒΟΉΡΘΥΒ χη 8 (ΚὌϑιον), δηὰ σὴ {Β6ὴ ρυΐ δηζοῖϑ 
ἴῃ ὑ}:6 ΟἾδος οὗἁ πιθββθῃ 6 γ8 (ϑϑρί., ᾿αςμον, Βι167), 
ἃ8 'π Ηοῦ. ἱ. 7, Βυῖ 88 {ποῦ ἰβ πο οσσββίοῃ ἴο 
τιθτΐοι Δηρ6}8 88 ἨΘΑΥΘΏΪΥ πιϊ Π͵ δί 6 ΓΒ (Υ̓ ΘΠ ΘΙ), 
ἴπ σοππδοίϊο ἱτἢ (ἢ 6 ἔοτορϑ οὗ ὨδίιΓΟ, 78 ΒΥΘ 
αδβιϊδοὰ πὰ δρρυονης 6 οἰ ον δοπβίγασίίοι, 
ψ]οἢ 8. 8160 δα δαὶ Ὁ]Ϊ6θ. [“ἯὟῪΔΒο τϑ κοι 16 
νη Ηΐβ πιο ββθη ΚΟΥ, 885 Σὺ; ΜΟ]] μδβ ἰὲ ἴῃ 
.αἷϑ γυϑυβίοιι.--ἰ. Ε. Μ.]. 

γογβ. δ-8. Το ῬΊΠΔτα [νον. δ. Ε. Ὑ.: Γοιη ἀ- 
ἰΐοῃ; 800 ΤΘΙΩΔΓΚΒ οΠ. ΡΒ. χουὶὶ, 2,---ὦ. Ε. Μ.] οἵ 
(86 ΘαΥί ἢ 8.6 γε {7 τηθη!οηρὰ 88 ἀδποιδη, 
ποῦ Ἰἰλοτα γ, Ὀὰΐ ὉΥ ἃ ρῬοείῖς πιοὰδ οὗἉ ὀχργοββίοῃ, 
ὑμ6 ΒΘ ὈΠ| οὗὁὨ {Π6 δασὺ 88 βυβροπαρα ἔγθοὶυ ἴῃ 
δρᾶᾷ66 (Φοῦ χχγὶ. 7. Τδὸ ἀοδβογίριΐοη ψ ὶς ἢ 
ΤΟ] οΟὟΒ Βθὁονν8 {μ.8διὺὴ (πΠ0 άθη οὗ ἃ Οδοϑ 8 ποῖ 
ἴμεομ ϑηϊογί αἰ ποὰ (Οορ. Βιι παληὰ, Ἡμιλοίοσιιδ, 
[.ν». 128). Τμο πηοιιπίδίηβ 8Γ6 858 οἷά 88 ἰῃ8 
ὀαγίδ, δὰ {6 δίογϑ τ ἢ]6}} ΟΥ̓ ΣΙ ΠΑ} οονογοά 
ι. Αοοοτάϊῃς (ο {18 ἀφοϊαγδίΐοη ἰῃ γο Γ. 6, γ6γ. 
δα ἷἰ8 ἰο Ὀθ ἰΔκθῃ 48 υἱἱογοὰ Ῥδγοη 6 ἰσ8}]}γ, 
(Ε γα]ὰ, Ηωυρέ,, Π6].}, δὰ τοὶϊ ἰο Ὀ6 σοπποοίοα 
Στ δίον τ σον. 8 Ὁ, (Ηἰζὶς ἀπα οἱΒΕΓΒ). 
ον ὑπουρὴ 186 τοηάἀθνίης : [86 ναί ΘΒ ΓΟΒ6 τροη 
189 τηου αῖη8, Βα κ ἱπίο (Π6 ὙΔ]ΘΥΒ, ἀζγθο5 ἴῃ 
86η86 ΨΥ] Ῥα8. ονἱῖ, 260, (Ὁ Βα]α., Βοῃχϑβὶ.) γοῖ ἰὶ 
8 Ἰησοῦ ρδι Ὁ] 6 τὶ ἢ (06 Βίαἰοπηοπὶ ἴῃ σον. 6, [Πκι 
()6 τϑίογβ βίοοα δον ἴΠ6 τηουηίδίηβ. 8.00 4180 
8 {η6 ΟΥ̓ ΒΕΩΡ οχρίδηδίϊου {Ππλι ὑπ 6 πιο Δ᾽ η8 πὰ 
γΔΊΊΟΥΒ, ἰὨγοσ ἢ ὑρΡΘαΥΔῚβΒ δηα δ᾽ κῃ ρ8 ({Π1τ|- 
Ὀτοῖ!, δγον, Ηἰχἰς), δα βαϊακίοα ἐποιβοῖνοϑ 
ἴο {πὸ ροβί οη8 ὑῥτθραγϑὰ ἔοτ (πὶ ὈγΥ αοἀ. [Ὁ γ. 
ΜοΙ] Ββοσγοίοτθ γοη δ ογβ γυογ8. ἢ, ὃ: 

Βοίοτο ΤΥ τοῦυϊτο ἐῇοΥ δοΐά, 
Βεοίογο ΤΊΥ σοῖς οἵ {πη 6 0 (ΠΟΥ͂ Υο πὶ Ὁ79:1 αἸΤΑΥ--- 
Ἡουηίπίηδ τοδθ ρ. ὙἈ}}.Ὺγ5 βπηῖς ἀονῃ--- 
Το 119 μίδοθ, ν ίοὶυ ἔμποι ἀἰἀπὶ θαι Ὁ 6. 10 ἐλ τα.--ὁ. ΒΕ. ΜΝ. 
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οτβ. 10-18. Ἧ ἃΓ6 ρουῆδρβ ἰο υπάογβίδπαά ὈΥ͂ 
ἐδ Ὀτοοῖϑ, 8:8 γ8]}16 78, Γαΐ Π68 ΟΥἹ δάγϑ ἢ πἰσἢ 
{867 δον (ϑ6ρί. δηὰ οἴβουβ), δαὶ ἐμὶ8 15. ποὶ 

Ἰἱπρυ δι σα! σοί. {186 ἔγαϊς οὗὐ [δγ 
ὍΤΟΥ, τον. 18, 18 ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ἰμ0 Τα, 88 Ῥσο- 

ἀυορὰ ὉΥ ἰπο οἷουάβ (Κἰπιοιί δηᾶ σαοβὶ), οὐ ἴΐ 

ΤΑΔῪ ΥΟΙῸΡ ΒΡΘΟΙΔΙΥ ἰο {8:6 ΘΠ ΒΙΏΘΥΒ τ Βῖο αοα 
859 Ὀ01}}} ἴον Η βοῇ, δοοογάϊηρς ἰο 186 ἰγϑηβἷα- 

εἴοα : ὕγαϊ! οὗ [Ὲ Υ ἴᾶῦον (ΗΠ ρῦο}]ὰ). ΙΥρίαπίδ δτὸ 
ππἀογβίοοὰ (}6].}, ἐμοπ [86 Θδασὶ τασδβὺ Ὀ6 υϑοὰ 
τηοί ΠΥ Ὠ6Α}Υ͂ (ΑὈ 6 ἢ ΠΈ) ἴον (89 ἀνγ6 116 γ5 οἱ. 
ἰδ δαγί, ταῖσι δ ΒΑΓΑΪΥ 6 Βυρροβοᾶ, ἰἦ γγ9 
τοχαγὰ (Π0 ργϑοοάϊηρ σοπίοχί, 

ον. 16. Τ16 σοπηθοίΐου οὗ τον. 1ὅ ὃ τῖξῃ τ Βαὶ 
Ῥγοσοοᾶοθϑ, ὉΥ͂ πὶ 186 ᾿πβηϊνθ, ΡΡΘΑΥΒ ἰοὸ 

ἀοβοτὶῦθ 8 δυγί ον οἴδοοὶ οὐ μ9 νῖηο, {π8ὲ 10 τη Δ κ68 

(8.9 ἴδ69 Βιϊη9 88 τίς οἱ. Βαί, ἀρατὶ ἔγοπι ὑμ9 

οἰσουτηβίδποο ἰμδαὶ ἰὶ 8 πΒοὶ ἐμ ἔαοο, Ὀαὺ ἰὴ 6 Βορὰ 

ἩΔΪΟΝ ἰ8 δηοϊηίοα, γὸ πιυϑὺ ἰγ8 8] δθ 13 ἴῃ ἐἰ8 

δοταραγαίῖγο οοπδίγιοίΐοη ᾿ἰ168}}0 : ἑλαπ οἱ] ; διὰ 

ἐμ8 οἱ] που]Ἱὰ Ὀ6 χιοπιϊοηθᾶ ἴῃ ἃ ὙΔΥ δίσγϑδηρο (0 

{86 σοπίοχί. Βυϊ οἱ], ἰοχοῖδον τὶς Ὀγοδά -Θοτ δὰ 

ψτὶπο, ἰ8 9π9 οὗἉὩ {86 οἰιἱοῦ ὑτοάμοίϑ οὗ [8.8 501] 1 

Ῥαϊοβιϊηο, δὰ ἰ8 διπρὶ ογϑᾶὰ ποσ ἰμδῃ δηγί βίης 

686 ἐο ρὶγο βδτον δῃὰ συἱσῆπθϑα ἰο ἠοοὰά. Μοὶ 

ἐμβοσοΐοτθ δϑϑιτηθ Υἰ ΒΟΥ 8. Ἰοοβ6 οοππθαίΐου οἵ 

ἐδ βοηΐθῃςθ, 88 ἐ:6 86 ἰδίης οὐουτϑ οἴϊοη 

{του χιιοαί [Π9 Βίγορηθ. [ΑΠΕΧΑΝΌΕΒ: “(πᾶ εοἷπο 
σίαάάεπ (λ6 λεατί οὕ πιαη,---(80 88) (0 πιαΐέ ἀΐδ 7αεε 
δΦῆϊπε πιοτὸ ἰλαπ οἱϊ--ταπά ὁτεαα (λ6 ἀεατί Γ᾽ πιαῆ 

“δἰαῖπθ. Το ἰοχὶ οὗὨ (186 ΕὨρ᾿ 88 ΒΙῚὉ]Θ9 τ 65 

οἱ] ἃ ἀϊδιϊποὶ ἰΐοαὰ ἰὰ (89 σδίδϊοραο, απα οἱΐ ίο 

“παζα λὶϑ 7αοε ἰο δλίπε. Βαὶ (18 18 δἃπ ἱπιροβ8 100 

δοηδίγαοιίοη οὗ (86 Ηδφῦγον, ἰἱπ τὶ σἢ [86 ᾿πδη]- 

εἶνθ (ἴο πιαζα δλίπε) Ὀθᾶγβ 86 β8πὶ10 σϑίαὐΐοι ἰὸ 
ΜΠαῦ κ068 ὈΘΙΌΓΘ 88 {86 ἱπβηϊνο (0 ὀτίπρ 7οτίλ) 

ἴῃ (μ6 γϑσῦβθ Ῥγαεσοάϊηρ, δηὰ 18 ἐμ  ΟυΘ ΟΣ ΡΥ θ8- 

δοἷνυϑ, πού οὗ 8 ἀϊβιϊποὶ σᾶυ8θ δηὰ οεοῖ, δὰ οὗ 8 

Θοηβδαῖθποθ Σαβα πὶ ἴγοτη Π:6 ΟὯ6 ῥιι8ὲ Σ.6ῃ- 

ἐἰϊοηθοά. Το ἰγὰθ οσοηϑίτυοίίΐοη 8 αἴνϑῃ ἰῃ {116 

τοδτρία ἴῃ ἰμ9 ἘΏρ. 98 ΒΙΌ]ο, ἐο πιαζα ἀφ 7ασε 

“λίπα τοἱ δ οἱϊ, οΥ, πιοτὸ ἰλαη οἱ. Ἴο {80 ἢτγβὶ οἵ 

{8686 δἰίογπαίϊγ ἰγαηβἰ αἰΐουϑ 1 ΤΩΔΥῪ δ οὈ]εοίεα, 

(δαὶ νῖπο δδηποὺ ᾿θλκΚ6 τη6η᾿Β ἴμσε8 Βῃΐηθ πὶ 

οἷϊ, ὉΏ 1658 ὑπι6 γο 18 δ] αδίου ἰο {Π6 οβύϊ το Ὡποίϊο 8 

οὗ 1868 ἀδποϊθηΐβ, τ αὶ, ον Ρ, 6, τοϑίγι οἰθὰ 

ἰο {ἰμ6 μοδὰ. Τῃθ οἰβὸρ ἐμβογθῖοτθ δϑϑῖὴβ ἰοὸ Ὀ6 

ἐμ ἰγὰθ βϑηβο, ἴῃ ἡ ΐοῖι οἱ] 18 ΣΟΥ ΟΙΥ ταοπἰἰοποὰ 

88 ἃ Βιϊπϊης βαθβίαποο. ΤΏ ἀοβοτὶρίΐοη οὗ [οοἃ 

88 δβιιϑίαϊ πίηρ {}}|0 ποδτὶ 8 ὙΘΥΥ δποίθηῖ, 8.69 αθῃ. 
ΧΥΪ, ὃ; διά μοβ χίχ. 8." --ὠ. Ε. Μ.]1. 

ἍοΥ9. 16-18. 10 18 υποσγίαϊῃ ΜΆΘΟΙ Π6Ρ 89 ὁχ- 
Ῥγδββίοη : ἰγθοβ οὗ “ δον, γον. 16, 18 ἱπίοηἀοὰ 

ἴο ἱπιρὶγ {μὺ ΠΟΥ͂ οΥθσίορ 811 οὐδιθσβ, οὐ ἐμ 
1867 το ἩΠὰ 8285 οοπίταφίεα στῖϊβ (8080 
Ηἰδηίοὰ ὈΥ͂ τοῦ. Τ|1Ὸ Βᾶῖηθ ἼΤΌΠ (νον. 17) 

θ Δρρ ἃ ἰο ἃ Ὀἰγὰ νῖτὰ ρστοδὶ νἀ 6-βρτγοδάϊηρ 
ψίηρσϑ, (Ζεοὶν. ν. 9), νοι θυ 1148 118 ποὺ ροπ 
(6 Ἰοῦὰν οΥ̓Ρτοθ868 (δοσοτάϊης ἰο ΟἶΒ0ΓΒ: ΓΒ), 
ψἘσὮ ἢΔ8 Του ΒΟΆΒΟΠ8Β οὗἨ δὶ νἱηρ δα χη]- 
εταιϊπρς (76 Γ. Ὑἱ]}. 17), δηὰ θοϊοηρϑ ἴο [89 Ἀπο]θδῃ 
Ὀἰγχὰβ (αν. χὶ. 19: θδϑαῖ. χὶν. 18), δηά 8 Ρεγ- 

ΔΡ5 τηρῃἰοποὰ ἴῃ ΦοῸ χχχυϊὶ. 18, δἱοηρς πῖϊὰ 
(6 ΡοἸσδῃ. Ασδσοσάϊης ἰο (9 οἰ στπ ἸΟῪ τ Εἰ σ ἢ 
ἐα δβϑαπιθᾶ, ᾿ξ ΤΥ τιθ8} 8 οἰγὰ οἵ ἃ ουαγνοά 'ποοϊς, 
οΣ οἵ κἰπὰ ἀϊδβροβίτίου, δὰ 8 (μογοίογθ βυρροβοὰ 
ἰο 6 εἰποῦν {89 Βογοὶ (δορὶ., Α4υ}16, βϑ'υπιτα., 
Τηθοάοι 8), οὐ 186 παὶΐθ ἀονο-δοοι (Ομα]ά., 

Εἰπιο ϊ), οὐ (86 δβίοτὶς (18δδϊκὶ διὰ τωοαὶ). ΚΣ ὰ 

(νοῦ. 18) σαπποὶ ἀθηοίο (μ6 βίας (ϑερί.} ποὺ (89 
ξ816}]ς (β΄ 654), Ὀαὶ (ἀσοοταϊης ἰο (ἢ 6 οἰ γηοίορΥ: 
ιΠ6 6] πὴ 67) (Π6 Ἡ11Δ οὐ {86 πιουπίαϊῃ ροδὶ () οὔ 
Χχχῖχ, 1; 1 ὅδῃι. χχὶν. 8). Ι9 τδὲ ἐδ, σΏΔΗ ΟΣ, 

8 τηθῃἰοηοδα ἰὴ ἴον. χὶ. δ, 85 δὴ υμοϊοδῃ Τυπ)ἷ- 
πϑηΐ, δηά ἰπ ῬτοΥ. χχχ. 206 88 ἃ δα βαοίοιβ δηϊπιδὶ 
Ἰνίης ἴῃ δοοῖκ ἰὰ {Π6 6] οΥϊ8 ΟΥ̓ ἰὸ τοοῖβ, δῃηὰ ἴῃ 
Ὥσδαϊ. χὶν. 7 15 ἀἰϑιϊ συ οα ἔγοπι (86 Βαγο. Το 
ΘΟ οΥ(ΒΔΌὈΪΠ8) 18 ΒΟΔΓΘΟΙΥ͂ ππρδηΐ, οὐύϑη ᾿ξ ἰΐ Ὁθ 
ἔγυθ (μ8ὲ {Π6 ῬΠορηϊοΐΔ 8 σηγο (ῃ0 Ὡδπι6 βρδίῃ 
ἴἰο [89 ΙὈοΥδη ρΡοπίηϑυϊα ἴγσοαι {89 ὩσμΟΓ οὗ 
{686 ᾿ἰ{{16 δῃΐτ 818 ἐπὶ τ γο Τουπᾶὰ ἰδ 6 Γο, δβι1}} 
1688 ἰὴ 9 ΤΟΒὮ δηὰ βδρίῃυ μοάρο- δος (ϑορί., 
γυϊχ.). Τὸ Ἰοαρίηρ-αγθ ΟΥΥ Ἰοδρὶηρ-Τηου8θ0, 
(Ὁ Βα]4.}) μδ8 σῆοτϑ ἴῃ 18 ἕδυοῦ. Βιιὶ (16 τοοΪς- 
Ὀαάζοσ 18 τηοϑύ ῬΥΟΌΘΌΪΥ τπϑδηῖ, τ ἢ ΓΘΒΘ ὉΪ68 
89 σΣδγιηοί, δηὰ 18 δοϊηοῃ οὴ ᾿ΟὈπΏΟΩ δηὰ (ἢθ 
αἰδυνὶοἱϑ ἀθουῦ ἐμ Φογάδῃ. [786 ἥψτας ϑ'ψτίαοια, 
869 0 διιΐοϊο Οὐπεν ἰῃ 1} ̓ 6 Θ᾿ ΟΠΔΥΥ͂ οὗ 
πὸ ΒΙ0]6θ. [ οδῃποὶ ἤπὰ ΔῺΥ βυρρογί ἴ0. {86 6ὁΧ- 
ΡΙαπδίΐοι, ρπαιοεν, σῖγθα δῦουθ. Τἢο τοοὺὐ ἴ5 ὑὩ- 
ἀοιυδίοα)γ 59, δὴ οὈϑοϊοίθ ἴοσια, Ὀυὺ σοσηαίοθ 

ἴῃ τοϑδηΐϊηρ ὙΠ [ΒΥ (ὁ λίάε.---α. Ῥ. Μ.]. 
Ὑόοσβ. 190-26. ΕῸΣ τἰπ|6-ταοαβυτχίης [ΕΞΎΥ͂.: 

ΒΘΘΒΟΏΒ), ἸἰΓΘΓΔΙΪΥ : ΓῸΡ δρροϊπιοα {ἰπ|65, ΟΥ : [ὉΓΣ 
βδογϑὰ βοδβοῦϑ (6 θη. ἱ. 14; Τ6Υ. χχὶὶϊ. 4 ; 5ἴγαοιι 
ΧἸ Δ. 7). Ὑοτθ. 21-28 αἰϊιάθ ἰο Φοῦ χχὶν. ὅ; 
χχχνὶϊ. 8: χσχυχυ]]. 40. ΤΌΘ γον 65 ἱῃ ΤΟΥ. 24 ΔΤῸ 
(86 βυπὶ οὗ 8]} ἐμαὶ δβ Ὀθθὴ Ὀσουρσθξ ἱπίο Ὀδὶης 
ὈΥ (9 ογοαιΐνο ρόνος οὗ αοἀ. (θη. σΣὶν. ΤῊΝ 
ΤῊΘ ψοτὰ ἰ8 ῬΆγ8116] ἰο του ῖ8 θοΐογΘ τη οηἸοη Θά, 
διὰ ἐβ ἰβογϑίοστθ ἰῇ βοηβο:ξδογοδαϊ θα {πη ρ8, γοί 
(18 ποὶ δ᾽ πιρῚΥ 88 βιοῖ, Ὀὰΐ 88 ᾿πο]ιιά ΐπς αἴ50 180 
ΔΟΘΟΒΒΟΡΥ͂ ἰάοα οὗὨ αἰνίπθ οὐπουβηΐρ, Ὁ ΒΊΟΣ 
{0 δγὸ ἱπάϊσαι θὰ 88 4}} Ὀοϊοηρσίὶπς ἴἰο ἀοἃ δπὰ 
Βι )οοί ἰο ΗΪ5 ἀΐβροβαὶ. Βδησο 1}19 ἰγαπϑἸδίϊοῃ: 
Ῥγορογίυ ([μαϊ 867), τ ΒΪΘἢ 18. ποὺ ααΐΐθ δοσιγαίθ, 
δα ττονβ ᾿ἰσὰλ ἀροὰ (86 ποτὰ. Τμὸ δηςϊοπί 
ἰγδηδίδίουβ 90 τὸ αἰνὰ Ὀοίπψοοι κτίσις δπὰ 
κτῆσις. Ἴ8ο βίπζυϊασ 18 Γθοοϊητη θη ἀρὰ ὉΥ 4]} τὮ9 
δησίαηΐ ὙΘΥΒίΟἢΒ, ΥΟΓΥ͂ ΙΏΔΏΥ ΟΟαΐ668, Βηἃ ἸΩΒΗΥ͂ 
οοὰ οαἰϊΐοπβ, διθοὴς ΜΠϊοΝ τὸ (Π0 ]Ἰδίοδί οὗ 
Ἡοεἰάἀφη]ιοῖτα δὰ Βδον.---Ἴ 6 Ἰονια μὴ 15 ποὺ (89 
ὁτγοσοάϊξ]ο, 88 ἰὰ ΖοὉ χὶ., Ὀὰϊ, Δοσοταϊηνσ ἴο {η6 οἰγ- 
ΤΠΟΪΟΖΥ͂, 8 868- ΠΟ 86 Υ οὗ ἱπηπιθ 586 Ἰδηρί ἢ. 
ἀοο8 ποῦ πιϑϑδῃ ἴῃ υϑνρ. 26: σῖτ ἴι (15δλκὶ, Ε τδ]ὰ, 
ΗϊἰΣἶς), 88 ἰπ Ζ2οὉ χ]. 29, θὰὶ ἐπ 1, γον. 20 ( οὐ 
χ]. 20 ἢ.).-τ ὁ παπιο8 δρρ] οί ἰο 8Βῃ1Ρ5 λαπὶ διὰ 
απα ἴῃ δποϊοηίΐ Εργυρίΐαη, ἃ ῬΟΓΙᾺΥ οὗ μοί, 88 
οοιαραγοά ψὶϊ 89 ΗἨΘΌγοΥ ν2} 8. 

ψογσ. 80. 1 18 ποῖ ἐμ ΗοΙΥ βρί τὶν ἐμαὶ 8 τοίου 
ἰο (εἶδον, 7. Η. Μίοϊι.), πον {16 τοβυγγθοίίοη ((89 
ΒΑ Ώ8), ὯοΥ ἐμ6 ζαίατο σοπουδιίϊοη οὗ ἰμ6 ὑπ]- 
Υ6 1890 (107), ΠΟΥ (86 {ΥΡ6 ἀπὰ Βοου ΠΥ οὗ 8 ΡῈ γ- 
Ῥοίαδὶ τοπουνίηρ δηὰ βηΔΠ}Ὺ ρογοοὶ Σοροπογδί ὁ ἢ 
οὗ ἰμ9 σατο {Πόβξένον: ἶι 18 186 Ὀτοαὶ οὗ σοα 
ἐμὲ 15 Βροκϑα οἵ, ννιίοῖ 8 ἰ86 Ὀγοδί οὗ 116 ἰο 
8}1 ογθδίυγοθ (αι. ἱϊ. 7; ἰ1. 19; Φοὺ χσχσὶ!, 4: 
χχχὶν. 14: Ἐοοὶ. χὶϊ. 7; Ῥβ. οσϊνὶ. 4). 10 ἴθ 1ο0. [89 
Β8ΤΩΘ ΤΟΔΒΟΩ ἰδαΐ ϑϑθουδὶ 8 ΘΑ] ἰμ9 αοἀ οὗ [89 
βρί τὶ (5 οὔ δὶἱ 868 (Νυπιῦ. χυὶ. 22; χχυῖϊ. 16; 
ΗΘ. χὶϊ. 9). Τδ ρϑγροίιαϊ γοποπίηρ οἵ ογεδι θὰ 
Ηῖ8 ἰὰ ἰδ ταυϊδίϊομθ οὐὗὨἨ ἐΐπιθ δῃὰ σϑςςβ 8 8]- 
Ἰυάεὰ ἰο. 

γον. 86. ἘΓΑ1161τ|74}. ΑἜὔΟΥΥ οὗ ἀενοιίοι ἡσυπα 
ΟὨΪΥ ἰπ ἐπ Ῥβδιιοῦ, ΣΟῪ οοπδίδίϊης οὗ ἱνῸ 
ποτὰβ (ρταῖβο ΨΦ6 μου) τ ῖ6 ἢ, ΟΤΘΥΘΤ, ΟΟΟΌΤ' 
ΟὨΪΥ ἴῃ Ῥθ. οσχχυύ. 8, δῃᾳ ασὸ ἀθεϊ φηδίεα μπίομηθ 

ὉΥ 89 Μαβοσα. ΤΏ τι] τοοάϑ οὗ νεϊίης δ0- 



ῬΒΑΙΝΜ ΟἿΤ. δ8] 

οογάϊης ἰο ἐβὸ Μδβοῦὰ (δοῦρ. Βδϑὺρ, Σβαζίεγέωπι, 

Ῥ. 182) 8 ΤΡ Ί, αὶ ἴπ {9 Ῥαββᾶχο ὈΘΙΌΓΘ ι18, 
πίθτο ἐὺ οσσυτα ἴον ὑπ 9 ἦγϑι ἰἴπλο, (1.6 ὅΠ4] Ἰοὶ [6 Ὁ 
8 γειῖθῃ ποὲ ἢ Ὀυϊ ΠΠΊ, (δὶ 18, ἰπϑίοδὰ οἵ ἰδ 
δἰζα ΑΓαρρῖκ ἰἤογο 18 αρλε. ἘἜγσθῃ ἱπ {πὸ ΤᾺ]- 
τουὰ 89 Ἰοατηοθὰ ἀϊδρυίο τ οῖμον [πὸ ὑνο ΟΣ 8 
δοιὰ Ὀ6 απο ΟΥ Βοραγαϊθᾶ, [1 ὑπο γ δγὸ ἰο 
6 υηἰϊοα, τὸ πυϑὲ ΒΌΡΡΟΒΘ ὑπὸ 8] βυ]] 4 Ὁ]6 ἰοὸ 
βλυθ Ὀ66} σοῃβίἀογοα ποὶ 848 8 γϑὰ] ἢϑιηθ οὗ 6οά, 
θυΐ 828 8ὴ δαἀαϊιίοη [ὉΓ {86 ΡῬΈΓΡΟοΒΟ οὗ αἰνίης θ- 
Ῥμδϑὶβ ἰο ἰδ 641} ἴὉΓ Ργαΐϑθ (ἀοίχον, ὕγδολγυ, 
Ρ. 216). [οιιρ. ἃ βἰ πιϊϊασ ᾿πϑίδῃοθ ἱπ δ. οχυϊὶὶ. 
ὃ. 6 Ἰσϑο οἰϊθ5 8)ὴ οὈὐδβοσνδιίοῃ ἰὰ (89 Ταϊυά, 
ἰδδὲ (18 τϑί Β4116} 0} 4} 18 οουρ!οα εἰ βοδηΟΥ 
πὶ (86 Ῥγοβροοὲ οὐ ἰμ9 ἀοδίσγιοίίΐοη οὗὁἨ {δ9 
ποῖ οα.---ὦ. Ε. Μ.]. 

ῬΤΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ,. 

1. Τὴο ποπάογβ ψ μοὶ ἃτὸ Θχἰδἱιοὰ ἰο ὰ8 πη 
ἐδο Βοδύθηϑ, δπα ἘροῺ οϑγίδ, δη ἃ διηοορ ΟΟΪ Γ860, 
8ῖ6 δ ἰὴ ποΥῖς οὔ Οοἷ, δηὰ δἃγὸ, ὁ ἰδ οῃ6 
ἰδηὰ, ἰο ΒΕΙΥ͂Θ 88 8 τηδληϊοβίδιίοη οὗ ΗΒ σΊΟΤΥ, 
δηὰ οὐ {6 οὐδοῦ, ἰο Ὅ6 ἰδ οὐσδαϑβίοῃ οὗ Οὐσγ δὐ- 
τοϊγῖης χταϊ το, δάογίηρ ᾿Γα180, δηα οὗ 89 ὃ6- 
Ἰιονῖης δηὰ οὐοάϊθηΐ ΒΌΣΓΘ 6 οΟὗὨ οὐγβοῖνοβ ἰὸ 
Ηἰπι. ΕῸΓ (86 γγβοϊο ογοδιΐοῃ 18 Τογπμϑθά ἰοὸ ὃὉ6 8 
ΤΑΪΥΤΟΡ οὗἨ Ηἰδ8 σίογυ, δὰ 4}} ογοδίυγοθ δύο (9 
Οὐ͵οοὶβ οὗ Ηΐδ8 οἂγὸ δηὰ τὶ Ώ68868 (0 ΗἾΒ8 ΡΟΜΟΓΣ, 
νἱϑύομ, δηὰ χοοίηθ98. Βιυΐ τπϑὴ 18 (Π6 ΟὨΪΥ ΟΠ0 
οὔ {πθπὶ 841} γῆ ὁδῃ καὶ ἃ Κπον]οάρο οὗ {δ ΐ8, 
διὰ σίνο ἰο ἀοἀ ἰμ0 φΊΟΥΥ ψπὶοὰ βαοὺ Καον]θάκο 
ἀοπιδη 8. 

2. αὶ ἀοἀ Βα8 ογορίοα Ηρ νν1]] 8190 ῬσΘΒΘΡΥΘ. 
Απὰ ἰπογοίοτο 4068 Ης αἀΔ}}Υ δηὰ γἱσὶν ρῥγονΐὰθ 
ἴογ δἷϊ εσυοαϊιγοθ, δηὰ ρῖγο ἰὸ ἰμθῖὰ δοοοσαϊηρ ἰὸ 
(δεῖν πβαίυγο δηὰ ποοᾶϑ, 88 ἰοῃρββ 85 ΠΥ Θοπίϊηιο 
ἴο οχὶϑὶ ὮΥ Ηἰβ ν|}}, δηὰ ὈΓΥ κΚἴΠ6 ρονοὺρ οἵ Ηἰΐβ 
ογθδίϊνο Ὀσοαίῃ. ΤΟΥ͂ 41} ΘΏΪΟΥ ἱποὶν ὀχ βίθῃσο, 
Ῥογίοται ἰδ οἷν ἀἰ ογοηὶ ρᾶγίβ, ἀπὰ δοὺ 85 ἰὰ νγἋ8 
ἰηιοηἀδαὰ (Π6 Ὁ Βῃουϊά. Βαϊ δὴ 8]0Π6, δου; 
811 ογοδίυ γαβ, ἴῃ ἀἰδιϊησίΐοη ἔγοιι ἐμ 6 ἱπνο] απίατΥ 
ἱπδιγαιθηΐβ οὗ ἴμ6 ΑἸ ΣΕΥ, 885 8 Τϑαὶ ἀδὶν 
ποῖ. Ηθ 88 ἃ ἀδβηϊίο ρϑτί (ὁ ὈΪΔΥ͂ ἴῃ ᾿ἰΐο, δὰ 
ὅδηὴ γοοοχηΐΖζο ἰι. Απα ἴῃ ὑπάορίακίηρ ἰϊ, ἢ6 Ὀ6- 
ΘΟΏ68 8, βογυϑδηὶί οὗ (ὍἸοα, ἀο68 τ δὺ μ6 Βμου)]ὰ ἦο, 
διὰ δη 4.5 οη]ογιηθηὶ ἰπ αοἀ, Ηΐ8 το 8, δηὰ Ηΐβ 
δοῖυΐϊοο, δηἂ {πι18 ρίνοϑ ἰο ἷβ 1119 ἴῃ ἰΐτηθ δ 
δἰοτ δὶ δἰ ζῃὶ σδ 66. 

ὃ, Τ οτάδν οὔ παίυγο, ἰμ 6 σγδάδέϊοη οὗ ογοδιϑὰ 
δεΐης, (89 ποΐο σοπίθηΐβ οὗ ἰμ6 οτϑδίϑαὰ υπὶ- 
γεγο, δπογὰά ἰο πιθη τηυοσὶ ἰο0 πηοαἀϊΐδί6 ὑροῦ δπᾶ 
ἰο Ὀ6 χταϊοία] ἴοσ. ἀπά σὕθη ἰδ οΥ τοσορηΐζθ ἴῃ 
ἴδοι οὐ 5 τουκίηρς δηὰ Ηἰ8 αἰδροβίηρς ρογοῦ, 
(ΒΟΥ 8δῖὸ ἰδυρῦ ὈΥ ἰδ6 σοῃπίοιηρ]αίίΐοη οὗ Ηἰ8 
ἨΟΓΪΒ ΤΩΔΗΥ (ἴῃ μχ8 τ Εἰσὶ 1684 ἰμθη ὈΘγοηὰ (86 
ἜΡΟΓτΘ ΟὗὨ (16 γυἱβὶ Ὁ] 6 δῃ!ὰ βϑῃβ᾽ ὉὈ}]Ϊ6 ὑὸ δῃοί μοῦ 
νου, Βυΐ ὀυθ 189 ἐξσλέ, ὉῪ τ ϊσὰ ὑπο αἰγὶ ἀϊῃ ς 
οὔ μ)6 οἰοιαθπίβ Ὀοχδῃ, δὰ ἰπγουρὶ τ ΐοὶ τ 
ΓΘ ΘὨΔΌΪοα ἰο Ὀδδοῦ! δοαυαϊπίοα πὶ ἢ δηὰ πὑπ- 
ἀεγεϊδηὰ 18:6 ογθϑίίοΏ, 18 ΟὨἿΪΥ [86 ΤΟΥΔῚ] τηδηι]6 οὗ 
ἴ.6 Ὀἰνὶπο κἸΟΥΥ, 86 Βῃϊηϊης χκαγηθπὶ ὈΥ τ ἰοἢ 
Ὅ6 06 ἴ0 Κηον ἰδ [ἡνΐϑ: 016, Ὀὰὺ τ ϑὶοἢ το} 
ἰδλο Εἰοτηα]ὶ ἔγοπι {86 6γ68 οὗἉ τηοτί]8. 
4 ΤΥ ΔΗΥ Ο16 [88 ἃ Βίποοῦο δηὰ ᾿ἰΨΟΪΥ ἸΟΥ̓͂ ἰῃ 

Θοά᾽ 5 τοῦ δηὰᾶ, βι1}}} πιογο, ἱη αἀοὰ Ηἰπβο} ἢ, μ9 
ὙΠῚ 4150 Κορ πὰρ δἷβ Βοατὶ 6 ἱμοιρῆς ἐμπδί 
Θοὰ οδῃ δἰ νγαγβ ἰδ Κὸ ἀο] καὶ ἴῃ (δ 6 του] τ ὶοὰ 
ἣο δδ8 Τογιιθά, 68 ο ἰοοῖς ἀρ] κι πῃ ἐΐϊ8 οτϑᾶ- 

(ἴοῆ. Βα (μῖ8 Γθο] ἴῃς 18 ἀἰβί ατθοα ὈΥ {0 ΓοΒ60- 
(ἴοι ὑμδὲ ον ίης ἰὼ ὑπ 6 σπορὰ 18 οί ἷπ 80- 
οοτάδπορ νὶὶὰ αἀοα᾽ ΒΒ νὶ}} δῃὰ ἴο ΗΪ8 βαιἰβέδοι οι. 
Το 8. }υδιλβοβ ὑπὸ τὶδὰ ἰμαὺ {1160 τνϊοῖκοα τδῪ αἷ8- 
ΔΡΡΘΟΔΡ. ΕῸΓ [ΠΟΥ ποῦ ΟὨΪΥ ἰπίουΐοσο τῖϊ ἃ (ἢ 9 
70Υ δπὰ σοόσκ οὗ ἀοἄ δηὰ Ηἰδ βεγνδηίβ, Ὀυΐ 8180 
οομίγδαάϊοί ἐμ ἀεβίρῃ οἵ (|ὸ ογοαϊΐοη, δηὰ ἱστὰ- 
ῬΘΥ1] (πο ἀυγχαίϊοη οὗ ἐμ 6 οτάοσ οὗ ἰμ9 που]ὰ, 

ἩἨΟΜΙΙΤΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΙΟΑΙ, 

ΤῊο αἸΟΥΥ οὗ 6οᾶ ἴῃ ἐδ νϑβϑίποβϑβ, θδϑυίγ, δὰ 
ΟΥΟΣ οὗ Ηΐβ ΜΟΥ ΚΒ.---ΕὈΡ ἐμ Ἰχδΐ, ἰμσουρἢ 
νη ϊοῦ 6οἀ χηδῖο8 Ηἰπβο] Κατ, ἐἰογο ἰδ 
ποραρὰ δὴ 6γὺ 10 ΟΌΒΘΟΓΥΘ 8η4 8 τιϊηά ἰο ἰπίογρυοὲ 
10. --τΑἷὶ εἰ χα τυϑὺ 6 αἰδροβοὰ δοοοτγάϊηρ ἰοὸ 
οὐ Β πὶ}}}, Ὀὰϊ τηϑὴ σηιιϑί Ὀ6 8 Ὑ }]Πρ βουυδηὶί οὗ 
80 Ηἰκ)οβί, 85 6 18 ἰδ σσοόονγῃ οὗἉ σγοδίΐοη, -- 8 
6 ᾿ίνο δῃὰ σομεΐϊπιθ πῃ Ὀοΐης ΟὨΪΥ͂ ὉΥ {μὸ ὈτοδίΪι 
δηὰ ν|}} οὗἩ Θοἀ, 50 τηυδβὲ χὰ δ'80ὺ ΟΥΚ [Ὁ Ηϊπὶ 
80 ἴῸΥ Η19 οδ 86, δΔῃα [τ ἀφ] σι ἰπ ΗΠ πὰ δηὰ Ηἰ8 
Ψ0ΥΚ8.---ἀοα ἀο068 πο ΠΙΘΓΟΘῚΥ ΡΥΘΒΟΥΥΘ ἰΠο που] ἃ 
τ σοῦ Ηο 88 ογϑδαίο : Ηο μούθγῃβ ἐΐ αἷβο, δπὰ 
ἱβογοίΐοτο {86 ννὶοϊοὰ σαηποῖ θά το Ὀοίοτο Ηϊῃ). 
-νο δῖὸ ρογιωϊ θα ἰο ἀοἸἰΐσῃῦ οὐυγβοῖνοβ ἴῃ {1 
ΟΥ ΚΒ οὗἩ σά, δῃηὰ οηἦον Ηΐβ γ᾽ τιθ, θαΐ ΟὨ]Υ 80 
πδὺ Ὀοΐὰ Βῃου]ϊὰ Ὀθ νγϑ]]-]αβίηρς ἰο Ηϊΐπι.---Ἰ 
6 8ΓΘ δἰ (80 μοδά οὗὨ 9 ογάδθσϑβ οὗ ογοδαίϑα δ6- 
ἴῃ 5, ψὸ ΒΒου]ὰ αἰ80 ἰδῖκθ (9 Ἰοδὰ ἱπ Θοα᾽Β βογ- 
Υἱο6.---Τ})6 δα γί ἢ 18 [11 οὐ ὑπὸ χζουάηθ88 δῃηὰ ροβ- 
ΒΘΒΒΙΟΏΒ οὗἩ ἱμὸ [οτὰ ; 1ἰ 18 οὐνῦ ρασὶ ἴἰο ὑμπδηῖ 
Ηϊπι [Ὁ {Π8, δ8πὰ ἰ0ο 86 δοοογάϊης ἰο Ηἶ8 ν]}} 
ναὶ Ης μ885 Ὀοβίονοα. 
ΞΤΑΒΚΕ: [{ ἰβ8 ἰο Ὀ6 Ἰδιηθηἰοα ἐμαὶ ἰδ 9 ὈοοΟΚ οἴ 

Ναίυγο 158 80]}}{{}160 τοδὰ δηὰ βμι}}} 1658 ἀπά δυβίοοα. 
-- ποῖ ἴδ 10} Ἰΐνοβ δηὰ ρίονγθ ἰῇ (0.6 Βαοαγί, πο- 
(πἰὴρς Ὀυΐ ρῬταῖΐβο (ὁ αοἀ 808 ἔγοτι ἰἰ.--- Ὁ ῬΓδ 186 
ἀοὰ ἔον Ηϊ5 ον βαῖζο, Ὀθοδι8θ Η6]85 βιιοῖ ἃ γγδδὶ 
δηὰ φ]ογίοιβ αοά, 8 ΒΌΓΟΙΥ βοιηοί ΐηρ σγοδίον 
ὑπ δπη ἴο Ῥγαΐβα Ηΐπι ΟὨΪΥ Ὀθοαῦ86 οὗὁ ἰῃῆ6 ὈοηΘΗ͂(Β 
ΒΟ Ηδ 88 οσοπΐοτγοά ἀΡΟη υ.8.---ΤῊ6 ταὶ ρ]]- 
ΪὰΓ δηὰ [ουπααίίοι οἢ Ψ)ἶοἢ (ἢ 6 τοῦ] βίαπαβ 18 
{πΠ6 Οπιπὶροΐδηοο οὗ Θοά. ---Π Οοα ΡτΟΒΟΓΥ 68 ἐπ δι 
νϊοἢ 18 στοαὶ, οδὴ δῃὰ ν}}} ας ποῖ 8180 βγῦθβοῦΥθ 
{Π66, Ο τῃοὺ οὗ 11{{16 ἤαὶ ὅ---ἰ ἢ (μ6 οαγι βία πα 
ὈΥ ἰπ9 δἰπι κ ν πογὰ οἵ αοα νὶιϊποιϊς γἱϑ Ὁ]9 
βαρροτὶ (Η6Ὁ. ἱ. 8), ΨΥ Βῃουϊὰ τὴν ἔδι ἢ ἀοπιδπὰ 
γἱβ᾽ 016 ἢ ΠἸΔΓΒ ἴον 118 Τουπήδιίοη ἢ ΠΥ Ββιου!ὰ 
λ ποὺ σγουπὰ 1561] ΒΌΓΟΙΪΥ υροῦ ἰδ φγδοίουϑ 
νογὰ οὗἩ ἰταί ἴ---ΤῊὴ):οθ. ἀορίἢ οὗἩ (86 ψαίθυβ ἸΘῪ 
Μ6}}] βυρροβὺ ἴο υ8 ἰἢ6 ἀδρί οὗὨ ΟἿΣ β'ηϑ, δηὰ (89 
τοδὶ ἀθρι αδἷβο οὗὐ ἀοα Β οοτλρϑββίοῃ.--- ὁ σγῇο 
οϑὰ ρῥἷδοθ Ὀουπὰβ ἰο ἰδ6 ταχζίηςς 868, δ 8ι}}} 
4180 δὶϊ (86 δίϑυϑ δῃηὰ ΨψΑΥ͂ΘΒ οἵ δ) οἰ οι, γ68, 
ούθῃ οῃοοῖς (ῃ6 Ὀυγηΐηρς δΒο8 οὗἁ Ἐ6]].--- ἰῇ τηϑαὶ 
δΔηα αἀγΐπκ ΔΑΊ τόπον Π6 Υἱοῦ οὗ (ἢ γ 116, 1οἱ 
ὑπθπὶ 4180 βίγοηρίμθη ἰδ ἷἱῃ ἰδ γχοβοϊαιϊοη 
ἰο ᾿ἶνϑ ἰο 89 φΙἸΟΣΥ οὗ ἰμο [μοτχᾶ.--Τ 9 τϊϑάοπι 
δηα ροοάπε88 οὗ ἀοα ἃτὸ Ηἶΐβ οοιμΐογιίης αἰἰγὶ- 
Ὀαΐοβ, οὗὨ τυιῖιϊοῖι 411 ογῦοδίῃ Γοδ ὑσθδοῖ ἰ0 Ἰηθῃ ἴῸΓ 
[86 δου ἤγιηδίϊοι οὗἁὨ (μοὶν ΖΑ Ί0Β.---Ἴ (0 ἐγδηβὶ- 
ἰΟΥΥ͂ ΘΑΓΙΠ 8 80 [1}} οὐ (6 χοοὰ ἰμΐηρ8 οὗὨ ΟΘοὰ, 
Μηδὲ Μ01}} τγὸ ἰδΥθ ὙΠΘῺ Ἧ σοΙηθ ἰ0 (Π6 ἰΔηά οἔ 
86 Ἰἰνίηρ ᾿---ΕἸδ, στοδὶ δηὰ βιη8)}, ϑρογῦ δὰ 
ῬΊΔΥ ἰπ ὑμοῖν ο]οιηθηΐ, Ὀὰΐ 848 ΒΟΟῺ 858 ΠΟΥ͂ 8τθ 
Ὀχουχμὺύ ουἱ οὗὨ 1ΐ, 0586} Ἰδησυΐδὴ δηὰ ἀΐθ. Μασκ, 
Ο 8ο}} τ ὴδὲ (ἢ Υ οἱ απιϑπὶ 18, ἰῦ ποὺ που]άϑι ᾿ὲτνο 
γα! δηὰ ὈΪ68586α.---Οτοδίυγοϑ ἀογοϊὰ οὗἨὨ γϑϑβοῃ 
ἀο ποῖ ΚΩΟῪ ψῶο ζοοάβ ποῖα, Ὀυὲ ΘΟοα Κηοτβ 
{οἷν νδηΐδ δηὰ ὑμοὶγ ἀθβίσοδ, δηὰ κίνοθ ἰο ἐμ ο1ὰ 



δ82 ΤῊΕ ΕΟΒΤῊ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙΜ8. 

ΥΙΘὮ]γ.--ΤῊο οἰΐοῦ ἀοϑίχζη οὗἩ (6 ποῦ] 8 οτϑα- ὈΥ Βυπιδὴ ἰοηρι68 (πὲ δΓΘ ἑοτιηοα ἴον Ἡ 5 Ῥγαΐβα, 
ἰΐοη νγα8 ἴ86 σίογυ οἵ αοιϊ. Ποὺ 118 Ὀ6 ον εἰχὰ- (Βουρὰ ἃ βίσι τηῦϑὺ 86 υἱἱογοὰ οΥὐονρ (8:6 [8]80 
68. αἷτὰ ἴῃ 1] οἷν δοίϊοηϑ.--ἰ αοα ἰδ ῖζεθ Ρ]68-  ποίθ8 οὗὨ βἰη, νιοὶ ἀϊβίαγ Ὁ 119 ΠΑΣΙΔΟΏΥ οἵ (ἢ9 
Βυτο ἴῃ Ηΐ8 γγογκϑ, Ὀθγαγο ἰοϑὲ (μοι τη ΐβιι86 δὴγ | ΟΥ̓ΟΡ οὗ ογοδίϊοῃ. 
οὗ Ηἰδβ ογθαίυγοβ [Ὁ [86 ΡγΡΟΒ08 οὗ βίῃ δραϊηϑ [ἡ [Μάττ. ΗξναΥυ: Τὸ γχολτίηρ οὗἩ (Π9 γοπηρ 
Ηἰκ ; δηὰ 88 μοι δγὶ Η18 ποῦ οϑὺ ογοϑίυσο, 88- 1018, Κὸ (89 ΟΥΥ οὗἨ 9 Ταυθῃϑ 18 ἰηξογρτγοιοα. 
Ῥἶτο ἰο Ὀ6 ποί αἰ Βρ᾽ϑδβίηρ ἰο Ηΐαι, Ὀαὺ νγ.6}}- ]οα- ᾿ οὶ αοὗ ρμυὺ (ΐ8 οοπδίσυοίοη ὍΡοπ (δο ἴλα- 
δἷης ἴῃ Ομνῖϑι.---ὔ "ο ἀοβῖγοβ δὰ ἐμοῦ 8. οὗ 411} συῆρο οὗ ᾿πϑῦθ παίυγο, δῃὰ δβ.8}} Ηδ ῃοΐί τηποὶ 
Ὀο᾽ ον ΥΒ Βιιουϊὰ οὐὸν Ὀ6 ἀἰγεοῖθα (ὁ (10 16556}-  πιογθ ἱπιδρργοῦ ΓΥΟΥΔΌΪΥ (Π6 ἰδησυαρα ΟΥ̓ ρτδοθ 
ἐπ οὗ 86 βυθοῦ οὗ (89 ὉπρΟΟΪΥ δπὰ ἰοὸ ὑμοὶν] 'ῃ Ηΐβ8 οὐ Ῥ6ορ]6, (βου 10 Ὀ6 νγεαῖ δὰ Ὀτόκοη 
δομγογ βίο. Ζτοδηΐης σι οδπηοί 6 υἱἱοτοα ἢ--τΠ τα 1580 

ἍΜΈΝΖΕΙ,: Ἧ͵,9 ΘΔ ρμἷνο ἰο αοὐ ποίμϊπς Ὀυὶ δἀο- ψοσὶς οὗ ΘΥΘΥΥ͂ ἀδΥ, ψΐϊο ἰδ (0 6 ἄοπο ἴῃ ἰ(5 
ταϊΐου δηὰ Ῥγαΐβο, (μαὐ ΗΘ τηδῦ. βᾶνθ (η6 ρον. ἄν, τ Β16}} δὴ τασδὶ ΔΡΡῚΥ ἰο0 ΘΥΘΥΥ͂ τποχπίηρ; 
ἘΟΥ ἈΝ}} νγὰ δνθ 8 Ηἰβ Ὀεΐοτο Ηρ ρἶνϑβ 1 .---ΒῈΝ- [ΤῸΓ (9 Ἐκ 18 ΔΓῸ Βοῦ ὰἊρ Ὁ ὰ8 ἰο ψΟΥκ ὈΥ͂ δηὰ 
ΒΟΗΒῚ: αοἀ 88 ογοδίοα ἰὰὸ Ὀγ Πὶβ ροόνγδν, Ηἰ5 ] ποὺ ἴο Ὀ]ΑΥ͂ ὈΥ ; δηά 0} 6 τηυδὺ διϊοκΚ ἴο {1]]} 
τπὰοϊβάοαι 88 δϑϑίγηῃηδα 118 ογάϑνυ, Η15 ροοάποβϑ 48 οευδηΐϊηρ; ὁ Μ01}1 6 ὑἶτη6 δου ἰο τοδὶ θη (ἢ 8 
ἴῃ ᾿ς τοιιθιθοσοαὰ 8. Β]οϑθοὰ 18 δΒ06 ΨἘΟ ᾿αγ8 εἰσι σοτηθϑ, Ώ ΘΗ ὯΟ ΤηὯπ 68} ὙΟΥΚ. 
δὲ ἰο Βοαγί, ἘῈΟ ΒΟΥ θ68 ρταΐβθ δηἃ ρουυ (ο)Ϊ] ΒΙΒΗῸΡ ΗΟΒΝΕ: [κεῖ (ῃ6 ΠΉΓΟΪ δπᾶ ἀΐδβοδο- 
(οἀ.--ΑἈΧΌΥ: αοά 808 ᾿ἰϊκ9 ἃ ννῖδο δαίμοῦ ψἘ0 | ἀἰοηὶ γοῆθοὶ ἀροῦ (ῃ9 ἐοΥΓΟΥΒ οὗ Ηἰβ Ῥον ΟΣ δηὰ 
6815 18 σῃϊ]ὰ ἰο πἰπχβοὶῖῦ, Ηδ ἀοο8 πο Γαβϑὲ υνὶϊ ἢ {116 (ΘΥΓΟΓΒ οὗ Ηἰ8. σοπρβοδῆσο, 110 ΜΓ 11}} 8. ἸΟῸΚ 
ο8]Ἐ}ἔἐρὲὶ ὺ8 ἰο ΗΪπιβ6} τὶ ἢ δὰ Κιίηα δηὰ ρσγα-  σαπ Β8 ΚΘ {π6 θατίἢ, δὰ ψὶτἢ ἃ ἰουοῖ σϑῃ ἢτε 
οἷουβ ον 8 88 {π6 ὑσορμοἰβ δῃ ἃ ΔΡΟβί168 βρϑαδὶς ἰο ᾿ (89 τηοπμῃίδίῃ8, 885 θη Ηθ οη66 ἀοδοοπ θα ὕροὰ 
18. Ηο αἶνοβ, γθ8, δ ΟΥ̓ΘΓΒ ΟΥ̓́Τ ὈΡΟΤ 118 ΤΏΔῺΥ | Βἰηαΐ.. 
βοοά ραἸ8 ἴῃ παίαγο.-- - ΟῚ σΟΚ : Εοοα οαπ ὁοπι9) β'σΟΤΈ: ΤῊ 1658 1ὸ ΟΔ} ΘΟΙΠΡΤ ΘΒ οπὰ ἐπ 6 τη8ῃ- 
ἰο 4}1 οῦοδίαγοϑ ἔγομι πὸ οἶμον βαπὰ (ἤδη ὑπϑὺ) ποὺ πῃ τ ΔΙσοἢ 116 Οτοαίοῦ σοί δ (Π 6 Θαγί ἢ ἴῃ 118 
ἔτοτα ὙΔΐσι σατὰθ ἐμ οῖγ 11{6.--λ ΕΠ ΕΘΗ : Ηδ σῆο 1 σοῦΓΒ6 δη ἃ {Π6 ΒοΘ,ΒΟΠ8 ἴῃ ὑπΠοὶν ΟΥ̓ΔΘΥ, {110 ΠΟΤ 
88 ογοαίοα 41} (8.686 {πΐη 18 Τ[ῸὉΥ 08, δηἃ ὉΡΠ οἷ 5) γγὸ Βῃουϊ ἃ δίτϊγο δηὰ δάοσο ΗΪ8 ῬΟΤΟΣ, τὸ ἰβάοιι, 
{π6πὰ 80 τα ΠΥ ἀδν ὉΥ ΑΔΥ͂, πιυιϑῦ ἢαγτθ βοιηο-  ἅπὰ ροοάῃθ688. 
ὑπΐης κοοᾶ Ὀεβί465 ἱῃ Βίοσο [0 8. Ηθ Μ|]} κῖὶνγοΪ ΗΕΝΟΒΤΈΝΒΕΒΟ: [ἢ ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘ οὗ ἰμ6 Ὀυπη6- 
Ὁ8 γοὶ ἰο ρχαΐβα απ δάοτο Ηΐπι πῖμβουΐ βἷπ δηὰ  σοὺβ ον οἵ αΘοα 68} Δ΄Θ τη846 δοοογάϊηρ (0 
πὶ δὴ ονογδονίηρς Βοατί.---ἼΑὐ8Ὲ : ΤῺ ρστγοαῖ- [106 Ὠδδοβϑίίοβ οὗ Ηἰ8 τδιίουβ ογοδίυσοθ, ἰδ6 
688 οὗἉἩ {πὸ Οτγϑδίοσ δηὰ ῬγΌϑοσΎο οὗ {86 ψοτ]ᾶῦ, θαυ ἰ8 [Ὰ}} οὗἩ {86 χοοὰ (μη ρσ8 Ὁ ὙΒΊΟΩ ΗΘ δὺρ}-᾿ 
ἰὼ 1π6 τηϑηϊοϑιαίίοη οὗὨ ΗἾ5 οπηηϊ ροΐθποο, νυϊβάου,  Ρογίβ ἴθ. ΗΟ βῃου]ὰ Ζίοη δῖομϑ βίατυο ἴῃ 
δηὰ ροοάπεβϑ, ἴῃ ἰμ0 φγϑδίθβδιὶ 88 Ὑ70}} 88 πη {86 0.0 τηϊ8ὲ οὗ (8.689 ΣΙ0}68 οὗ μον αοὰ ῖ--. Ε. Μ.] 
Ἰοαϑὶ οὗ Ηΐβ σόοσκβ, τουϑὲ ὈῸ 7ΟΥΓΆΙΥ οοἸοὈνδίοα 
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ῬΒΑΙΜ ΟΥ͂. 

1 Ο ρἷνο {μδηκ8 υπίο {6 ΣΟΒῸ ; 6811 ὉΡΟπ ἈΪΒ ΠᾶΙΩΘ: 
Μαῖϊκο Κποῦσῃ ἷ8 ἀ6649 διηοηρ' [86 ῬΘΟΡΙΘ. 

2 ϑῖηρ υπίο Ὠΐπι, β'πρ' Ρ88π|8 απο Ἀἶτα : : 
Ταὶΐ γα οὗ 8}1 ἷ8 ψοῃμάγουβ πΟΓΚΒ. 

8 ΑἸΟΓΥ͂ γ6 ἴῃ ᾿18 ΠΟΙΥῪ Π8Π16: 
1,εὐ [μ6 μοαγὺ οὗ ἰβϑια σογοῖοο ἐμαὺ βϑοῖς ἐῃ9 [0 Ὲ}. 

4 ββοοῖς {μ6 0Ε}Ρ, δηα ᾿ϊ8 βυγθηρίῃ : 
βέϑοϊς 8 ἴὃ8 06 ΘΓ ΓΘ. 

δ ΒοΙΘα οΥ ἢΪ8 ΤΔΔΥ 6 ]]ου8 πΌΓΚΒ ὑμαῦ 6 Βα ἀοη6; 
Η]5 νομάογΒ, δηὰ ἰμ6 Ἰυαραιχομίβ οὗ Ὠ18 τροῦίὰ ; 

6 Ο γε 5664 οὗ Αὔταβμϑπι μἷβ βογυδηΐ, 
Υα οἰ] άγοη οὗἨ Φδοοῦ ἷβ ὁμοββῃ. 

7 Ἠδὸ ὁ ἴῃς Τ0ῈὉ} οὖν σά: 
ΗΒ ἡυάρτηθηίβ αγὸ ἴῃ 811 {86 Θαυί. 

8 Ηδ δαίῃ γϑιῃθι ογθα ἢἷ8 οονθηϑδηΐ [ῸΓ ΟΥ̓ΘΙ, 
ΤῊ πογὰ ιυὐλίος, ΒΘ οοτωσηδπα δὰ ἴο 8 ὑἐμουβδηα ρϑῃθσαιϊο δ, 



ῬΒΑΙΝ ΟΥ̓. δ88 

9 ὙΥΏΪΟΒ δουσπαπὲ 6 τὴδαδ ψιλὰ ΑΌγΔδια, 
Απα δ1β οδίὰ υπΐο 8886 ; 

10 Απά οοπῆτγπιοα {86 βδ6 ἃηἴΐο 8000 [ὉΓ 8 ἰδ, 
Απά ἴο ἴβυϑ6ὶ] οὕ δὴ δνουϑίϊηρ οονθηδηῦ: 

11 βαγίηρ, Το ἔμ66 Μ1}} [ ρῖνϑο ἰδ Ἰαμὰ οὗ Οδπδδη, 
ΤΏ Ἰοὺ οὗ γουγ 1π 6 Ἰΐδ ΠΟθ6. 

12 ὙἼ Βοα {ΠΟΥ ΤΟ ΓΟ διιέ ἃ ΤῈ ΤΩΘῈ ἴῃ ὨΌΠΑΡΟΣ; 
68, ΨΟΙῪ ἴδ, 8η6 ΒγΒΏΡΘΥΒ 1 1ὕ. 

18 θη {Π6Υ ψϑηὺ ἔγοτα οὔθ πϑίΐοῃ ἴο δῃοίμοῦ, 
Ετοπὶ οπ6 Κιηράομι ὕο δῃοῦμο Ὁ ΡΘΟΡΪΘ; 

14 Ἠθὸ βυϊδτγοα 0 πιϑὴ ἴο ἀὁ (μθπὶ ψτοηρ: 
Υο68, Ὠ6 ταργονϑα Κίηρϑ [ὉΓ ὑΠ6}Ὁ Β8.κ68; 

18 ϑαψίπφ, Τοῦοῖ ποὺ τ]η6 8ηοΙηΙΘα, 
Απά ἀο ΓΩΥ̓ Ῥτγορμοίβ πο δ... 

16 Μογϑονογ, μ6 οΔ]]οἀ ἴὉτ ἃ Τϑταΐπο ὑροι (86 Ἰδηὰ : 
Ηδ Ὀγαῖο [μ6 ΒΟ] βίδῆ οὗἨ Ὀγοδά, 

17 Ηο βοηΐ 8 πιδὴ Ὀοίοσο {Π|6Π}, 
νοπ. Φοβορἢ, τοῆο τἃ8 βο]α [ὉΓ ἃ βοσυϑδηΐ: 

18 ὕ] οβο ἴδοϊ [Π6ὺ Βυγί ΜῈ δύο 18 : 
ΗΘ νγἃ3 1αἱά ἴῃ Ἰγοῃ : 

19 ὕπι} ὑμ6 πα (μδὺ ἷ8 ΟΓα ΟΆΙΩΘ : 
Τὴ ποτὰ οὗ 86 08} {γϑα ᾿ϊμι. 

20 Το Κιηρ βοηῦ δῃὰ Ἰοοβοὰ δΐπι; . 
τς ον [Ὠ6 τυ ]οὸῦ οὗ (86 6, διὰ ἰοἱ Ὠΐτι ρῸ ἶἴθ6, 

21 Ηο τδ46 Πΐηι Ἰοτγὰ οὗ ἊΝ Οὔϑθο, 
Απὰ τυ ]οῦ οὗ 8}1] ἢΪἷβ βυδεΐβῃοο : 

22 Τὸ Ὀἱπά Ὦ58 ῥυΪΠ 668 αὐ ΠἷΒ Ρ]ΘΑΒΌΓῸΟ ; 
Απὰ ἰθβοἢ 18 βορηδύογβ ψΙΒΟΌΙΩ. 

23 5γ86] 480 οδπιο ἰηΐο Εργρί; 
Απα “6000 δβο]ουγηρα ἴῃ (ἢ6 ἰδπα οὗ Ηδιη. 

24 Απὰ ἢθ ᾿πογϑϑϑθα ἢΪβ ῬΡθ00]6 ΨΚ, ΊΘΘΟΪ ; 
Ἀμπά τϑ866 ἰμθπὶ βίου ρον ὑμ8ῃ ὑπο ὶγ ΘΠ ΘΙ, ΘΑ͂, 

25 Ηδ ἰυγηρά ὑμοῖν μοϑγί ἰο δα Ὦ͵8 ΡΘΟρ]60, 
Τὸ ἀ6Ά8] 8 016 1] 1 ΐβ ΒΟΓν ΔὩ(ϑ ; 

20 Ηδ βοηὺ Μοβοϑ ἢὨὶβ βογσνδῃΐ; 
Απαά Αδγοὴ σι βοῖὰ μα ῃδα οβοβθῃ. 

21 ΤΏΘΥ βιθυθα ἢ 18 β'ρῃβ διμοηρ {8.6Π|, 
Απά ψοηαθΓβ ᾿ῃ (ἢ ἰαηά οὗ Ηδμ). 

28 Ηδσ 8θηΐ ἀβδυκηθ88, 8δη4 τη866 1 ἀδΥΐ ; 
Απά {Π6Υ͂ τοῦθ ]]θα ποί αραϊμβὶ ᾿ἷθ ποχά. 

29 Ηοδ ἱυγηρα {πο ῖγ τδίθυβ ᾿ηΐο Ὀ]οοα, 
Αμά [ον {πο ῖν Η8ῃ. 

80 Τμοῖν Ἰαπὰ Ὀτουρδὺ ΤΟΥ ἔγορβ ἴῃ δουπάδηοθ, 
Τὴ (Π6 ΟμδιαθοῖΒ οὗἨ ὑποὶν Κίηρβ. 

81 Ηο βρδᾶΐῖο, δῃὰ {ἢϑγϑ οδπλα αἴ νοβ βογίβ οἵ 8168, 
Απὰ Ἰῖοθ ἴῃ 4}} ὑμὶν δοδϑβίβ. 

82 Ηοσ ρσᾶγο ἰῃϑῖὰ 81] ζῸΓ τδίῃ, 
Απὰ δαταὶηρ ἤγτα ἴῃ {6 Ἰδπά, 

88 Ηο βιηοίοθ {ποὶγ ὙΠ 68 4130 δηὰ {πμοὶν ἣρ ὑγ668; 
Αμπά Ὀγαΐκο ὑπὸ ὑγθοϑ οὗ {6}. οοβϑβίϑ. 

94 Ηὸ βρδῖο, δηὰ (86 Ἰοσυδβίϑ σΒ 16, 
Αμα οδίου Π]γ8, δηα {πδ8ὲ πὶ ουΐ πυταῦοΓ, 

850 ΑὨα ἀϊά οδὲ ὕρ 8]} {μ6 Βογὺβ ἴῃ {μοὶν ἰδηά, 
Αμπὰ ἀονουγοά (86 ἔγαϊξ οὗἨ {μοῖγ στουηά, 



δ84 ΤΗΝ ΕΟΌΕΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑ ΜΠ. 

86 Ηοδ βιημοίβ 4150 411 {186 βυβίθοσῃ ἴῃ {μον ἰδηα, 
ΤΟ ομϊοῦ οὗ 81} {861} βίσθηρίῃ. 

87 Ηδ ῥτγουρδὺ ὑμοῖὰ ἔτι 8180 τι} ΒΊΟΥ δπά ρο]ὰ : 
Αμὰ ἐδογο τὐαϑ ποῖ ὁη6 [66 0]6 ρογϑοπ, δταοπρ {ποῖν ὑγῖ 068. 

88 Εργρί νὰ8 ρ'δὰ ψμθη {μοῪ ἀθρατγίθα : 
ΕῸΓ 186 ἴδ 7 οὗ δθπὶ 61} ἀροῦ {π6πι. 

839 Ηδ βργοϑδά ἃ οἰουά 0ΓὙ ἃ οονϑυϊηρ; 
Αμὰ ἔγο ἴο ψῖνα Πραὺ ἴῃ [86 πΙρμῦ. 

40 Τῇ ρεορίδ αϑἰςθά, ἀπὰ δ Ὀγουραὺ 4081]8, 
Αμὰ βεαι 8ῆοα ἰμθπὶ ᾿ῖ [16 ὈγοΔα οὐἠἨ Ὠθδνϑη. 

41 Ηὸδ ορεποά {δ το, μὰ (ἢ 6 τγαΐθυβ συβῃρα ουΐ ; 
ΤΒΘΥ τὴ ἴῃ [86 ἀΓῪ Ρ]δ8068 ἐδ ἃ ΥἹΥΘΓ. 

42. Ἐὸν Ἐ6 Το ΠῚ θοΓΘά 8 ΒΟΙΥ Ῥγογαίβθ, 
Δπα ΑὈτΑΠδπι ἢἷΒ βοσυδῃηΐ. 

48 Απὰ μΒο Ὀγουρδῦ ἴοσί ἢἷβ ρθῸ0]9 ΜΠ ἸΟΥ, 
Απὰ Ἀϊβ οἰόβθῃ πὶ ρ ΙΔ 688: 

44 Απά ραᾶγὸ μοι {86 Ἰαπάβ οὗ (86 μοδίμϑῃ : 
Απά [ἢ 6Υ ἰῃμογι οα [86 ἸαουΓ οὗ (μθ Ρθορὶα; 

4δ Τμδί (86Υ τηϊρ αὐ οὔθογγο Ὠ18 βίδίυο8, 
Απά Κορ Ϊ8 ἰαῦν. 
Ῥγδῖβθ γθ [86 [ω0Ὲ}. 

ἘΧΈΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ.---Ἶ 8116 ἴῃ Ῥα. 
Ιχχυὶ!!. (16 ἕο 9 Εἰ ϑίοΥΥ οὗ [Βγ80] νχᾶβ ΘΙ Ρ]ογ 
88 8 ΠΙΙΣΓΟῸΡ ΟΥ̓ ἩΔΓΩΐΪηΩ, δῃὰ (μοὶν χοϑϊδί 8 
ἀυτίης (86 πιο ἱβγουχὴ (δ ἀοθοτὶ 6 γῸ ἴῃ 
ΘΟηΒΘαΘη06 Ὁ}Υ ἀοβουὶ θα, 80 Ῥβαϊπ) Ὀοδίοτθ 
8 σοη!Δ᾽}ὴ8 82 οχβμογίδιϊοη ἴὸ Ῥσγαὶδο αοα δηὰ ἰο 
βοοῖς (80 οτὰ, ἰῃ ἔδὶ δ] 988 ἰο ἰδ 6 οονθηδῃί, 
88 ἃ ΤΟΒΡΟΙΒΟ (0 {Π0 αὶ ΒΥ] 658 τ ἰοἢ ΦοΒοΥδἢ 
μδὰ ἀϊδβρὶαγοὰ ἰο {πὸ ἔδιν οὗ ΑὈΥΔἢ δπὶ ὕγοιῃ 
89 οϑἰ8 Ὁ} δ υηοπί οὗὨ (6 σονοπδηΐ ψ] 1 1τὰ Ἀ8 11] 
ἐμοὶγ θυίγϑῃ69 ἱπίο (160 Ῥγομλϊδοὰ [δπὰ. [1ὺ ἰβ 8 
Ἰγτὶσα) γϑίμ!ο ν ἰδ ἃ ἀοοὶγῖπδ)] ἰγθδίταθηΐ οὗ {80 
ὨδΥγδίΐνο ργοβοηίοα ἴῃ 89 Ῥραίδίοθυοι. [ἴ 00]- 
Ἰονγϑ (6 αι. ον 80 οἰ οβοὶγ ἐπδὺ ἰμογ 18 0 ἰγ860 
οἴ βίγορμἶοβὶ βιίσυοίατθ. 186 ]1}ϊ18 οὗ {10 ατουρδ 
δτ0 ΒΟΔΥΟΟΪΥ αἰδοουθγΌϊο, 0 (ἢ 6 ΘΕδθῃ ἰἷ8] ουθηὶβ 
ΔΙῸ αἰβροβοά ἰπ ἴδ ΟΥὰοΡ οὗ {ποῖὶν ΟσουΓΓΘΏΟΘ, 
δὰ ἃ ΓΒ γ Παιΐο8] τρουθιηθηΐ 8 ΟὨΪΥ͂ ἀΙΒοογ πὶ Ὁ] 
ἴῃ ἰὴ 6 τοχυΐϊαρ ὈΓρΡαγιϊϊο δίγυοίαγο οὗὨ ὑπ 6 ἡ γβθβ. 
ΤΙ ἤγοι Βἤθθη γθῦβ98 δῖὸ ἴουπᾶὰ δραΐϊῃ ἴῃ (86 
δοὴρ ὙΠΟ ἰῃ 1 Ομγοῃ. χνὶ. 1ἰ8 βαϊ ἃ ἰο ἤδνο 
Ὀθ05 βυπᾳ θη ἰἢ 6 δΓΡΚ 88 Σοιηουθα ἰ0 δογυβδ- 
οι. Βυῖ ἰὺ 8 Βῃονγῃ (ο Ὀ6 ἃ Ἰδαίου σοι ]δἰϊοι 
οΥ̓͂ (μ6 ΟΠ γοπίοϊον, ὈΥ͂ (μΠ6 οἰγουτηβίδησο ἰμαὺ (6 
Ῥαγίβ πῖον ΓΘ ἰδ κοη Ἰ Κονν 86 ἔγομι 8. χουΐ. δπὰ 
ΟΥ̓́. 8,6, ὈΥ͂ 80 ΔΌΓΟΡ(Π688 οὗ ἐπ9 ἰγβηβὶ 1] 008, 
Ργογυοὰ ποὺ ἰο 'δνὸ Ὀοϊοηροα οτἰ ἑπ}}Υ το {86 
ΒδΏιΘ Θοπιροϑίϊϊοη. Βοβί 68, ἰΐ δοηϊδὶῃβ δὴ 8]]ὺ- 
εἷοη ἰο ἰὴ6 ΒΑΌΥ]οπΐδὰ Εχὶϊο; δηὰ οὔθ {80 
ἀοχοΐϊοψγ, νδίὶοι σοποϊαὰθ8 [μ6 Εοατί Βοοῖς οὗἁ 
180 ΡΒαίιμιβ, ἰΒ σοϊδἰποά, δα ἴἴ 1 Ἔ͵ΓΘ ἃ ροσζίΐοη 
οὗ (μο δοὺς ἰδ]. [866 μὸ0 δἀαϊιίου ἴῃ ὑμ6 [π- 
ἰγοὰἀυοίΐοῃ ἰο Ρα. οΥΐ.-;}ἐο. Ε, Μ.]. ο οαπηοί 
ἀοἰοτπιΐηο ἰἢ6 δᾷθ οὗ οὐὔγ' Ῥβδὶπὶ τῇογὸ ΟἸΟΒΟΙΥῪ 
(8ὴ ἰο δβϑβίζῃ ἱΐ ἃ ρἷδοθ ἰδίϑγ ἐδ μ:68 δοπιηροβὶ- 
(ἰοὴ οὗ ἰμοὸ Ῥοηϊαίδασι, πα ΘΑ Υ] 16 Υ δὴ ἰδὲ οὗ 
ΟὨγοηΐοῖοβ. ΤδΘ ορίηΐου ΜΒΙοῖ ἰῃΐο τ ἰὴ 6 ἰπιθ 

οὗ ἰδ9 ΒΑ ]ο ἑ δ Οδρ νι ἐγ ἤγουν (πὸ Ῥγονδ᾿ ἢ 
Τοΐθγοθθοθ ἰο ἐμ Εμγρίΐδη ροτγίοά, 18 ᾿ποὶ ἰο ὯΘ 
ΤΟΙ θα οὔ, ΘΘρθοὶβ νυ δ8 ἱμοσο 18 πὸ ἀοβηϊϊο ἱπὰϊ- 
οαἰΐοι οὗ {86 σαδίομιμ, Θουι οι ὈΟΐΔ τ (ἢ ἐδ 6 Ῥτο- 
Ῥμοίδ δηὰ (86 Ροορίβ, οὗ σοτιραγίης ἰδ086 Ῥοϑγϊοϑ. 
Απαιδο αἰϊοιορὶ (Βοϑοητ 16 Γ ἔθ] ον πς (λ9 οἷ ἀεΥ 
σομμτηθῃίδίογ8) ἰ0 ΒΘραγδίθ ἃ μαζὶ, δἱ ἰϑαϑβί, οὗ (86 
Ῥβαὶτι, 88 (0 Θοτηροδίιλοῃ οὗ Ὀαενὶά, ἤγοιι ἰδίοῦ 
δά Σοῦ δ, τηϑὲ Ὀ6 Τερδγάδα 88 θη γοὶν δἱ ἔδυ. 

γοσα. 1-6. Ο4}} υυ τὰ ἘΠὶ 5 δῖα [Ε΄ Υ'.: (4]} 
ὍὌρου ΗΪδ8 Ὡδῃ)9].---Τπὶϑδ ὀχργοδβδίου, 6. ἱν. 26, 
ἱποϊυδοβ ἔνγο ἰδίηρπ, ἰηγοσδίϊοη δηαὰ ρῥγοσίδιδ- 
{101}, ΟΥ ῬΤΑΥ͂ΘΥ δηὰ Ῥχγοδομβίηζς. Τμὸ ψδοῖὶο οὗ 
ΥΟΥ. 1 σοι ὰβ ὺ8 οὗ ἴ88. Χὶϊ. 4.---δβεοκίηρ δπὰ 
ἱδααϊγίης αἴϊον δομόνδ δηᾶ Ηἰ8 δος (γον. 4) δ.ὸ 
ποὺ ἰο Ὀ6 Γοδίσοἰοα ἰο Υἱβ᾽ εἶπ (86 ἴδ ρ]6 δηὰ 
ΜΟΥΒΕΪΡΡίης (06 Ἦ εἰΐο, εἰ αἰ.). ΝΟΣ ἰδ Ὁ") ἴο ὃ6 
ΠΘΓΘ, 88 ἰῃ ΡΒ. ἰχχυὶὶὶ. 61, ἰδίκθη ἰο ὔοῖδν ἴο ἴ80 ἂὺκ 
οὗ 19 οογθηϑῆΐ (10 οΟ]6᾽ Οχροδίξοσβ 01] ον ἰπς 
[86 ΒΔΌΡ᾽η8). Το δοπίοχὶ ἀθιηδηὰβ ἃ ΚΘ ῃ ΕΓ] 
ΒΡΡΙἰοαίζοι οὗ 86 ννογὰ, [Ιἢ υϑὺ. 6, ὮῚ 8 σιδϑῆβθ 
ἴῃ ἴ8ὸ Ροϊηϊίηρ γγὸ δοιὰ 68 511γ οὐδ ἐμ ὑγϑῆβ- 
Ιαϊϊοι : ὲβ βογυϑδηίΐβ (ϑερί.), 88 ἰὼ δρροβὲϊΐου ἰο: 
Βοοὰ οὗ Αθγδδῃ, δμὰ Ρ8γ8}16] ἰο 86 [0] οπὶης 
ἸΩΘΙΔΌΘΥ : ἷβ οὔοβοῆ. Βυΐ γϑγὺ. 42 (δοΙΡ. ΥΟΓ. 
26), ΒΙΟὟΒ δαί ὈΥ (9 ϑβεγυδηί οὗ Φεβόουδὰ ἰδ 
μοῦ τηϑδηΐ ΑὈσδῆδ. 4.8 .ιἷ8 βοοᾶ ἰ}0 18. 86} 1108 
ὝΟΡΘ γοιϊπάἀοὰ οὗ ἴμο6 ἴδεϊ ἰμαὺ {μον μο]ὰ (μ9 
ΒΆ26 ῬοΟδί(ἴοη δ 86 αἰὰ, διά νοσθὸ δῃσουταμοὰ 
ἴο Ὅ0 πιἰηα Ὁ} ἱπογοοῦ Ὁγ (89 ἔ}8]Π[ρ οὗ 189 
ἀυϊΐ65 σοπῃθοοίεὰ τ} (δαὶ χοϊδιΐοθῃ. Αμπὰ 88 
οἰ η οὗ 7“ 8οοῦ, ἰΠ6 Ὺ Ὑ6ΓΟ6 Γαι πἀοὰ {Πδὶ (ΠΟΥ͂ 
οσσαυρίοὰ ἐμαὶ Ῥοδὲϊΐου, μοὶ ἱβτουρὶ ΒΟΓΘΑΣΙΔΥΥ 
δ ΘΟΘΒΒΊ0Ώ, θυΐ Ὀγ τὶ τίθθ οὗ ο]οοιΐοι. 

γοτα. 8, 9. Τὸ Ῥβαϊΐδὶ ἀοθ85 ποὶ 0811] ΡΟΣ 18 
[6] 1ο-σουίγγιθῃ ἴο 6 τα παΐα] οὗ 0 οΘονθηϑδοὶ 
(ϑ6ρί.), Ὀυΐ 6 (6118 (Βοτὰ οὗ {μ6 δ᾽ μία] 688 οὗ 
Θοὰ, ψῆο Βεὰ (ργωίογὶ 6) αἰ γθ δὴ θυ] δϑίϊηᾳς 
ΡΪἶδοῦ πῃ ΗΒ ΤΙ ΟΥΥ (ὁ {δ 9 οογοηδηὶ τσὴ 88 
οοποϊυἀοα τῖϊ ΑὈΣΔΏδηι δηα οσοπᾶγπιοὰ ἰο ἴδ880 



ῬΒΑΙΜ ΟΥ̓. δ8δ 

αἰ δὴ οαἰΐι (ὅ θη. χχυὶϊ. 8; χχὶΐ. 160). ϑἴποθ 
ἋΣ ΠΟ ἀθβοῦιοδ ἰδ6 σογοηδηὶ τὶ ΓΟίοΓΘΏ 66 

ἴο 118 Θβί 8 Ὁ} 8ῃπιοαΐ ὈΥ 186 Ὠίνίπο ψοτὰ οὗὨ Ῥγο- 
τἶ86, 80 ΤῊΝ ἴβ 10 Ὀ6 (ΔΘ ἢ ἰπ 18 ΡΥΪΓΟΘΤΥ͂ τηθ8ῃ- 

ἴῃ, 88 ἰῃ ΡΒ. οχὶ. 9, πὰ ΠῸΞ 18 (0 μαῦθ {86 

Βδῖη9 ΒΡΡΙΪοδίϊοη 88 ἴῃ Ηδρα. ἰἱ. ὅ. Τὴ9 ἤοσιῃ 
ῥ᾽ Ἰμϑιοαά οὗἩἉ ὈΥΥ  οσατβ δἷδὸ ἴῃ Απιοβ ΥἹ]. 
9. Φ6γ. χχχιϊὶ. 26. 

γεοτβ. 11,16. 196 ἰγαηβίἑϊοαπ (0 ἐμὰ Ρῥ]υγαὶ 
ἴῃ τοῦ. 11 18 ἰο Ὀ6 οχρ]αἰποὰ ὈΥ {16 δοπϑίἀογδ- 
[08 ἐδαὺ Φ86000-8γ26] ἰ8 (9 ἀοδβι κπδίΐοη οὗ ἃ 
πδίϊοη 88 Μ76}} ἃ8 ἃ ῬΓΟΡΟΣ πδῖη6, δηα ἰμδὺ ἐδθ 
Ῥτοπιΐβ658 χίνοπ ἰο ἰμ6 Ῥδίγί ἢ 8 ΟΓΘ τηλὰθ ἰὸ 
δαὶ ἃ8 Ὀφϊης (ἢ 6 ἔδλίμον οὗ 86 οἤόβθη ΓϑΟΘ, (0 
πῖον, ἐβογ ίογο, {6 ΓΘ ΠΥ ὈΘΙοη οα.---ἼΒὸ ἴοτιι 
Ῥγορδοῖρ, δρρ)!οα ἰο (μ6 ρϑίγί δυο ἰῃ γον. 1δ, 18 
ἰκοὴ ὕροια ὅθ. χσ. 7, σθοσο αοὰ Ηϊπβο)ΐ δη- 
ῬίοΥ 8 1815 πογὰ ἴῃ οοηποοίΐοι ψἱϊὰ ὑθ 086 Ῥτγοὶ- 
διοη8 (θη. χὶϊ. 20, 26), ἐο τ αἰ σἢ δ᾽] βίου ἰ8 
οσὸ πηϑδάθ. [ἰ ἰβ ἀουδιἔι} τ ΒΘ ΒΟΥ ΟΥ ποῖ {Π6]Γ 
ΔρΡρεοἸδιίου : δποϊπιθὰ μ83 ΔΩΥ ΒΡΘΟ1Δ] ΣΟΥ ΘΠΟΘ, 
δεγοηὰ (89 ᾿άθ8 {11δὲ ὑπΠΘῪ σγ6 γ0 τηθη οομβθογαιθα 
ἰο θΘοἀ διὰ οαάονοιὶ σῖῖὰ Ὠϊνῖπο καἰ 18. 

γοτβ. 16-18. ΕΡΡροτσῖὶ οὗ Ὀσϑϑᾶ [Ε΄ Υ'.: εἰδῇ οὗὨ 
Ὀτοδι) 88 ἱπ ἴωθγ. χχυὶΐὶ. 26; [88. 111. 1, Οορ. 
Ῥᾳ. οἷν. 16. Το βε]ϊϊηρς οὗ Φοβορὰὶ νγ88 βσχρ]αἰηϑα 
Ὁγ ΒΙ 56] 65 ἃ δεπάϊησ-δείοτελαπα ὉΥ αοα (θη. 
χῖν. ὃ; 1. 20). ΗΠ Ὀεΐηρ [εϊίογοα ἴθ δ͵]80 πιθῃ- 
ἐἰοποὰ 1π ἅδη. χὶ. 8; ἱξ 19 ᾿μοσοίοσο ποὺ 8 Π1ΘΥΘ 
Ῥοριϊοα] ΔΙ] ρς οὐἱ οὗ ἰδ Ρμίοίατο. [{ 18 ἀουδε8]} 

᾿ πΒΘίΒΟΣ Ὁ ΡΟ ΒΟ] (ΡΘΣΒ0}) σϑπιθ 
ἱπίο ἴγοη (πιοβί), οὐ ὙΒοί μον 186 ἴτοῦ, πο, ἴῃ 
ἐδ εἰ χπὶ βοδιίου ἰχοη-ζοί τον, ταὶ κἰιὶ Ὀ6 γτοχαγα θὰ 885 
{ετηἰπῖηθ, δοσοοσαΐηρ ἴο {μ6 ῬΓΙΏοῖρ]6 ἀογυοὶοροὰ 
Ὀγ ΕΝα]α, ὃ 818, 18 ποὺ ταί ἰο Ὀ6 οΘοπδίτιοα 
85 ἴῃ6 Β0]οοἱ, δηἀ (86 ψ 8016 οἶδ ἴα Κοη ἴῃ (86 
δ6η86 ἱπ τ Ὠῖοῖ ἰἰ 18 βαϊα οΥ νδίου ἴῃ 8. Ἰσχίχ. 2, 
ι8δὺ ἴὰ ργθβϑθβ ἰπίο {μ9 808} (Ηἰ πὶ, θ 6]. ; 88 
Ῥγουϊουβὶν ΥδιΌ] 5, 8584688).,. 0 ῥγεΐους. {Π6 
ἰδίίοτ σοππίιγυοίΐοη, βῖηῃοο (86 ῬΟΥΙΡ γαϑιῖο 86 

οἵ 95 ΓῸΓ ρεγβοη 8 ὙΟΥῪ Ταπιοίο ἤσγοπι (86 6ο0π- 
(οχι, [ ιοπρίδἰΐοηβ (ΗΠ θηρδίθηὉ.) δα Ὀ6οῃ ἰη- 
ἰοηἀοα {Π6 Ὁ τηυϑὺ ατο Ὀ66Ὼ Θχργθββθα. 

γεν. 19. Ηἰ6 τσοσᾶ οδπηοί τηθδῃ ἰμ6 ψογὰ οὗ 
Θοὰ (πποδι), Ὀὰὺ ἐμαὶ οὗὁὨ ΦοΘ6Ρἢ ἱπ ἐμ ἱπιογρτοίδ- 
ἴοι οὐἩ (6 ἀγθδῃβ, ἴῸΣ 8}} (.}0 ργεοθάϊηρ βυβῆῖχοβ 
τείοσ ἰο Β'ωπ. Το ἀρφοϊαγδίίου [Ε-. Υ., νογὰ] οὗ 
Φοβονδὴ 8, δοοογαϊηρίγ, ποὶ ἐμ9 Ῥγοΐθθ οὗ (6 
Ῥοβϑεββίοῃ οὔ Οδῆδδη (Ηθηροὶ.), ποῦ [86 ἀθογθθ 
ἰθδὶ Φοβθρὶν δἰιου]ϊὰ 6 ἰτοαὰ (ΟἸογῖσαβ), Ὀαὰΐ (}16 
Τογεϊαιίοη οἵ αοἀ τηδὰθ ἰο δῖα (ΑΌθπ ἘΕΖΓΔ), 
ἮΟΒ6 ΓΟ Δ ὉΠ ᾽9 δὰ ἰο ῬτοΥῦα δηὰ αἰἰθδί ἴῃ 
ῬΓΟΥΪΏκ8 δηὰ ἰγία]8 οὗ μὶ8 οὐ ρϑγβοῦθ. ὩΣ 

ΒΕΤΟΡ αἰρηϊῆοθ ρἰοτι γίης δηὰ αϊδιϊηρσυ δι ίης 
(Βυά., Κοδθπτ.). Βὸν 2ίαπι 860 οη ἘΒ. ᾿Ἰχχυ δῇ. δ]. 
ΤῈ ἀοβονιρίΐου οὗἉἩ [π9 ρῥ]αρθο8 οὗ Εργρί, δϊον 

Ἔχ. ἰ.-χὶϊ., {ο]] ον 8 (ἢ 6 παυγδύνο [6.0 ΚΊΎΘΗ ΠΊΟΤΘ 
δι οἰ Υ (Π8ῃ 40 Ρϑ. Ἰχχυὶΐ!. 447, Ηθγθ ΟἿΪΥ (80 
ἢ δηά δἰχι ἢ ἀγὸ οὐρὰ, δὰ {π 9 πἰπίῃ, μαι 
οἵ ἀανίζη 658, 18 ρβἰδοεὰ ἢγϑί. Α ἄγυτγαίϊγο Ἔχρ]δ- 
πδίϊοη, δοοοταάϊηρ ἰὸ πγβὶο (μ6 τ ο]6 ρῬοτὶοα 18 
δυρροβρὰ ἰο Ὧ6 τοργοβοηίθα, αἰγίηρς ν᾽ 16} Θοὐ 
διονοὰ ἀἰβρίοδβασο ἰονασὰβ δηὰ ἱπβισίθα τηΐ8- 
ἰοτίυπο Ὁροῦ ποῖα (ΗθηχβίθηὉ.), 18. αὐ ῃα Ὁ]6. 
1 ἴα ἴῃ δοοογάδποθ νὴ (6 ἴδοίβ, δηὰ ἰῇ ζοη6- 
τὰ] τ τμΠ6 ΟἹὰ Τ᾿ οβιδιποηῦ τηοὰθ οὗ οοποοριΐοῃ, 
ἴο ἰσδος 9 βασάθηΐηῃρ οὗ 86 Εχγρίΐδηβ ἰο αοἀ. 

γον. 27. ἴῃ δυο δοπ μι οὐ 088 88 (ἢ ἴ8 (ἢ ποτὰ ᾿ 2 
ΒΟΡΥ͂ΘΒ (0 ἀθποίο υαγίου ἀἰπάε (Ηἰ2ϊΩ), 8ο ὑπαὶ ἐὶ 
18 ποῖ ααϊξθ Βυρογυβαοι, 8 ἐβοιι ἢ ἰΐ ἡ ΓΘ 8 ἸΏ 6 ΓΘ 
ῬΟΣΙΡμναβὶβ ()6 6216); ΠΟΥ 8 1ὑ τὸ Ὀ6 τοραγἀ δὰ 
ἃ 8 τοϊδίϊηρς ἰοὸ (ῃ6 ργορῃβίϊο ννοτ8, ὉΥῪ τ πῖσὰ 189 
τ ΓΟ ΪΟυ8 δ'σῦβ ΨΟΥΓΘ δηποιποοὰ δοϑογομβληὰ 
(ΟἸονγίουβ δῃὰ οἰβοῦβ, ΗἩυρέε]ὰ). Βαί ἰἴ νγὸ οΥ6 
ἰο τοϑδὰ ἐμὸ βἰῃρυϊαν Ὁ ἰἱπβιοδὰ οὐ (86 ρίιταὶ 
2 Ὁ, 88 ἰῃ Εχ. χ. 12. Ῥβ. Ἰχχυὶ)!. 48, τὸ οουϊὰ 
ἰγαηϑἰδίθ, βίποθ αοὰ ψουϊὰ ἰμδθη Ὀθ (6 δΒι Ὀ)6οί : 
Ης γῬ]ασβά διιοης ἰβθῶ, οὐ θ Ἰαϊά ὑροὰ ἐμοὶ 
(9 γοΣὰ8 οὗ ΗΪ5 βίζῃβ (περοι γυ]ρ.). 

γον. 28. Τὸ ογάον οἵ {9 βθηίθῃηςθβ παι γα} 
Βυρροδίβ (ἢ 6 Γ ογΘΠ06 Οὔν ον, 28 ὁ ἰο ἐμ Εσγριϊδηϑ, 
Ὀαΐ, 88 ὑμ6 0 γἱ6] 464 ἰο αοὐ᾽ Β σοῃτηαπα ΟὨΪΥ 816 Ὁ 
Ἰοη! τοβίβίδποθ δπὰ σγορϑδίϑθα γοὔιι88]8, δῃὰ ΟὨ]Υ 
 ΏΘῺ ἤΠΑ]]Υ Θοπιρο θὰ ὈΥ Ηἰδθ υάρφιηθηί, {815 
τηοὰθ οὗ οὀχργοββίου 8 πού βιι:80]6 ἰο ἰβοῖη. [ἰ 8 
ποῖ δά ν᾽ 88 Ὁ]9 ἰο δϑβυπιο ἐμαὶ 8 αποδίΐοη ἰ8 δδικοά, 
88 ἰῃθγ9 ψουἹὰ ἐμ τοϑυ]ῦ 6 Ὑ 80]9 βοῃηίθησο οὔ 
ἃ ΥΟΥΥ [600]0 οδδαγδοίοῦ. 16 βυρργοββϑίοη 
οὗὁἩ (86 ποξαίϊνο (ϑορὶ., βΚ'υτ.) 18. ὑπ᾽υδι1 809. 
80 6180 18 ἃ ὁβδῆρο οὗ (9 σοῦ, τ ὶο νου]ὰ 
ΤΟΡΪΔο6 : Τοδίβιϑᾶ, Ὁγ: δμβοοάεὰ (ΗΖ). Μοϑί, 
δοτοίογο, τοῖον {18 ποραίίνο βιδιοηθηὶ οὗἩ οδοαϊ- 
ΘΩὴ60 ἰο ἴδ6 [Βγδϑὶ 88} Ἰθδάοσβ, δὶ Βυρροβο 8, 
δοπίγαδβυ ἰο (ἢ οοπάποὶ γχοσοχάἀρὰ ἰη Ναῃῦ. χχ. 
24. χχυὶϊ, 14. 

γοῦβ. 88 ΗΕ, [1π τοῦ. 88 ὁ. ἰηβίβαα οὔ: ἐγϑθϑ 
οὗ {Π6ἱν σορϑβίβ, ΤΣ ἀδν : ἴγθ6 5 οὗ {μοὶ Ὀουῃάβ, 
{μδὺ 8, νι δῖα {89 Ὀουπαά8 οὗ 1μοὶγ οουπίνγγ.-- 
ἡ. Ε. Μ.]. Τὴ βργοδαϊηρ οἵ ἰμὸ οἱουά [ὉΓ ἃ 
οογογίης (νον. 89) 4068 ποί αἰϊιιὰθ ἰο φῬγοίβοι ἢ 
δραϊηδὶ ἴ9 ΘηθΥ (ἔχ. χῖν. 19 7.), θὰ} ἴο (ἢ6 
οἰουὰ ψϑὶσ 88 (Νυτμῦ. χ. 14) ἃ οογνογίηρς δπὰ 
ΒΘΥ ὈΟΥΘΡ ἰο ἰδ 59Γ86}}168 (188. 1γν. δ).--- 
ΤΙΑΌΟΣ (νοῦ. 44) 18. υϑοὰ Ἰηρϑ ΘΟ γΙ σΑ}ν ΤῸ 118 
ΓΟΒ0}18, 1.6 δοᾳι!δί 1] 008 Ἰπδὰβ ὈΥ ἰΐ (188. χὶν. 
14). 

ῬΡΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1, αοα καταηίβ 89 Κπον)εάρε οὔ Ηΐ8 δίῃ γϑ 
[τουρσὰ ΗΒ πᾶ. ΤΒογθίογο τηυϑύ Ηΐ8 Ρ60}}6 
68}} ὉΡοὰ Ηἰΐβ γουθα] θα πδΙ6 ἴῃ ὈΥΔΥΘΓ, δπὰ ἰδ 
ΑΚο ἐὺ Καονη, ἱμαὺ (Π6Υ Βαγθ ποί ἴο ἀο νὶῖἢ 
ὈΒΚΏΟΥΙΗ ῬΟΥΘΓΒ, Ὀσὶ ἐπδὶ (ΠΟΥ͂ ΚΠΟῪ νγ6}} ἴο 
ὙΠΟ (ΠΟΥ͂ Δἀαγ655 ὑποιηβοῖνοβ ΤΠ (ΒΟΥ ΟΗ͂ΘΥ 
δ η ΚΒ νη ΟΥ ῬΓΑΥ͂ΘΥ. Απάὰ (μὶθ ἀποιση ἀοἀ 
τηυδβί ποῖ Ὀ6 Βομογϑα σῃοΓΟΥ ὉΥ ὑδμοὶν οἵνῃ 80- 
Κπαον]οαρσηοπῖ ; ἰΠ 67 τηυδί 8180 8 Κο Ηΐπι Κπον 
(ὁ 1080 ὙὴοῸ Κπον Ηΐῃπ ποῖ, πὰ ὈΥ πλθϑῃ8 οὗ 
Ῥτοδοδίης αἰ 86 (16 Καον]θάρο οὗ αοα ᾿Βγουκχῃ- 
ουί ὑμ6 ψον]ὰ. 

2. Τὴ νογ]ὰ ΒΒ ΤΥ τυδὶη πίη ρβ, οὗ τ εἰ σἢ ἱξ 
Ὀοδδβίϑ, οὐδῦ ὙἩΔΙΟ ᾿ξ γΌσχ 8 86] ἢ, δον τ οὶ ἰΐ 
πα υγο8 δηὰ ρυγβυθβ. Το ΟἸγΟΣ τηυβὶ Ὀοδϑὲ 
ἴῃ (896 ΠΟΙΥ πδρθ οὗ αοά, τηραϊίαί 6 ὑροὴ Ηἰ5 
ποηότουβ ΨΟΥΚΒ, ἰπαυΐγο αλος Ηἰΐπὶ Ὀαίοτο δ]] 
6Ἶβ6, βϑοῖς Ηΐπὶ δῦουορ 4]}] οἶδθ, ἴῃ οὐδ (δὶ 586 
ἸΏΔΥ Ὅθ σοηϑτνιηθδὰ ἰῃ σοι υπῖοῃ ἢ Ηΐπι, δηὰ 
Ὀ6 Ῥγοβογυοὶ δηα οσχίθῃ θὰ 88 ΗΪ8 ᾿η Βου 8 η66 ἴῃ 
(ὴ6 νοσϊὰ. Ἐν ἰο {818 ἢΔ8 88:6 Ὀθοὴ σβοβθη βδῃὰ 
ΘΑ]. ὉΥ Ηϊα. Βυΐ Β8Β!6 Πῆ8 ΙΩΔΟΥ͂ ΘΠ ΘΙΪθ6Β, 
Ψ}Ο δ 0 οαϑὲ ΠῈΣ ἀοὕη ἔγοιῃ ἰδὶ8 ροβί (οι οὗἁ 
Βιχὰ ρῥγίνι]οκο. 

ὃ. Το ργοβοννδίίοη οὗἉ ἰὴ Ομ υτοῖ ἴῃ {86 που], 
ΔΒ Ὑγ6}} ἃ8 ΠΟΥ δϑίδὈ ἸΒταθηί, 18 (86 σαι 86, το, 
διὰ κου οὗ αοἀ. Δηὰ ἀοάὐ τοιμθπιῦθτ Ηἰ9 
οογϑθηδηὶ δηα (μ6 οαἰἱὰ ὈΥ νοι δ οοπῆταηοα ἐξ, 



δ86 ΤῊΣ ΒΟΥΒΤῊ ΒΟΟΚ ΟΡ ῬΒΑΤ, 3. 

Βαὶ (86 Ὀ]οΒδίηρ8 οὗ ἱπαὶ σουθηδηΐ σδ Ὀ0 ΒΒαγοὰ 
ΟὨΪΥ͂ ὉΥ 1086 ΥΥ}}0 Β τα ἰο ἰ18 Θοπα 0 η8. ΗΘ, 
ἱπογοΐοσο, νὸ σγουἹὰ ἱπ μοῦ 8.86 ῬΤΟΠι868 σίγ ῃ 
ἴο ὑπ 6 ρδιγυ ἢ 8, τ υϑὲ ΘΟΙ ΌΓηι (0 .:6 σΟ Δ] 1 ΟὨ 8 
οὔ βαϊναϊίου οι αοα 888 ἰπβιειαἰοα ἔοὸγ (δαὶ 
δῃαὰ. Το βοοὰ οὗ ΑὈγδδβδιῃ δύ ποὶ ἰο ἔογρεί 
ἐν δὶ ΑὈγδδπὶ ννὰ8 αοα 5 βοσυδῃηΐ, δπὰ πὶ, 8]- 
(που 1818 ἀοδὶ χμδίϊοι 18 πο ἃ εἶ{16 οὗ Βοῦ ον, 
ὧν ἰἴ8 γοῦ πο ΘΙΙΡΙΑΥ͂ {116; ον αοἀ ΒΟΪ]ΘΙΏΏΙΥ 8818, ἰΐ 
ΗΪ8 οἰιοβϑιι δασὺ νου 1] Υ οὔ ἰἰ. 

4. 6οὐ δ )ιάριηοπίδβ, 88 (89 πᾶ κο οἵ {πὸ νυ ο]9 
μον], [4}1} ὰὑροὰ (080 παίΐοϑ 0 γχοδϑὶβὲὶ Ηΐπ), 
δι ἃ βοτγο δ᾽ ἐν) βαπιθ (ἰτὴ9 ἰο ἀοἸ τον ΗῚ5 σμυ γ ἢ 
ἔγοτι {86 ῬΟΥΤΟΣ οὗἨ ΠΟΥ ΟΡΡγθββοσβ. Βυὶΐί (8658 
ουθαἑβ ΓΘ Ὠοὐ ἰ0 Θχοῖίθ ἃ 8186 [66] 1 ηρ οὗ βΒθου τ Υ, 
Ὀαΐ 64}} ἴοῦ σται 6, ἰσαδὺ ἀπα οὈοι ΐθηο6; δὰ 
ἴῃ ἀἰδρ)αγὶπρς (10 Βουου ιν οὗ 186 ἀϊνίπθ Ὑσϑίϊι, 
ΔΙῸ ἰὸ αιιοίζοη {Π9 Θοηδοίθησο δὰ Ὀοροὶ ἃ βεϊυ- 
(ΑΥῪ ἴεαγυ. Εουν 1 αοἀ φΡγοίβθοίβ ΗΪθ Ῥθορ]ο ῃιὶ- 
ΓΔΟΟΪΟΙΒΙΥ͂, ΘΔ Γ68 10 (Π 6 πὶ σΥΔΟΙΟΟΒΙΥ͂, δη συΐϊὰ 68 
ἐμοὶ ζαιυὮγ, δηὰ, Ὀθϑίὰθβ Ἰθδαϊης {δ 6πὶ 
[Πγου ἢ 8}} ἀρῆσοτβ ἰοὸ {π6 Ρ͵Ϊδοθ δον Ηθ Ῥσὸ 
ταἰϑοὰ το Ὀγΐης ποίη, Θχδ}κ8 {86 πὶ ΔΌΟΥΟ δ] οἵ "6 Υ 
Ῥδορίοβ, ὑΠ6Υ τὺ τᾶ] ἰδ 86} δἷπι ἴο ἔα δὶ 
1ποὶν ρατί οὗὨ ἰδ σογοπηδηί- ΟὈἸ χαιοῦθ, δπὰ ἰὸ 
(668. }γ, ὈοΙῺ πῃ ψφοτὰ δηὰ ἰἰΐο, {Π) 6] σγαιϊὰἀθ ἴον 
ΒΟ ὈθηΘδίΒ, Ὀ]οδβίηρβ, δηὰ ὈΥΪΥ ] 68. 

ἨΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ἧοο βϑουϊὰ ἐθρβὶ ὐ ΟἿΣ φτδιϊυθ [Ὁ Οοα᾽ 8 
Ὀοποβίβ: (1) ὉΥ δάἀοτίπρ Ηΐ8 σβδγεβιγ; (2) ὉΥ͂ 
ρτοοϊαἰτ πᾳ Π1Β ἀθ66}8; (ἢ ὉγΥ ὑγυδβίίϊηρ ἰο Η!Β συϊ- 
ἀδποο; (4) ΌὈΥ ονογίημρ ΗΒ Θοπιτηδηα8.---ἀοἀ 8.88 
ἀρ! νογοὰ οὐγ παίΐοῃ 8ὸ οὐἶδϑῃ ἢ ζΌσΟΡ' {ὐπη95 
ὑπαὶ νοὸ (1) βου) ὰ τοργοόδοῖβ οὐγϑοῖνοβ 0. ΟἿΣ 
ἱηρσταιϊ πὰ, (2) Βιου]ά θ6 δϑιιδιηθα οἵ οἷν ἔδίηι- 
διοαγίοάμ 688, (8) Βμου]ά συΐοῦο ΟΥ̓́Θ ΟἿΣ υπΐαϊὶ!- 
ἔ]}688.---οα᾽ 8 ἰυαρηπιοπιθ ὉΡοΩ ἰδ 6 ϑποιηΐθα οὗ 
Ηἰδ σμυτοῖ: (1) 88 ἰθϑιἱπιοηΐθβ ἰο Η 8 βννδν ὉΡΟΩ 
ΘΑ, (2) 88 {116 τ θϑῃηβ οὗ ΠΟΥ Ῥυθϑοσυϑίος, (8) 
88 ἃ ρσγτοιηά οὗὁἨ ΒΟρΡΘ ἰῃ φγοϑοηὶ ἀϊβίσϑβϑβ.-- - 6 
τον οὗ ἀοἀ᾽ 8 ΟΒατοΣ ὑπάον ΔΒ οἱ θὰ 88 Ὀοὶπς 
(1) δἵιον (μ9 ἰγρῖδδὶ Βἰ βίου οὐὗἁὨ [ϑγ86ὶ], (2) υπάδν 
[9 ΒΟΘΌΡΙΟΥ σίγα ῸΣ Οοα᾽Β ζαϊ ΕΥ̓] Π 698 ἰο Ηἰ8 
οογοηϑηί.--- Μὴν πουϊὰ ᾿ἰκΚὸ ἰο Βιατο ἢ} ὨΟΠΟΡ 
οἵ ἀοἀ᾽8 βογυδηίβ, 1 ὑπ 6 δὰ ΟὨΪΥ͂ ποὺ ἰο 6 Γ- 
ἴοτιι ὑπο ῖὶν ΒΟσυΐσθ, ΟΥὁἩ Θηἀατο ὑποῖν {γ14]8. 

ἥΤΑΒΚΕ: δποη 8 πδὴ Θχἶ δ᾽ 18 δὴ δγάθῃϊ ἴονο 
ἰο αοά, ἰι ἰ8 ἃ ᾿ἱνίης 685 μα δα 8 Ηἰβ ἰοῖι- 
Ῥ16.--ον δῆ Βα ρον γ αοἀ γἰκι]γ, το ἀο68 
Ὡοὺ Κηο ὈΥ 8 ἰἰνίηρ ἀχρογίθηοο Ηἰ8 πϑῖηθ, ἀ66ά8, 
διὰ νοῃάοτθὶ (Οὐ, τὴῦ βου]! β6οῖκ μ)9 ογὰ, βὸ 
1580 ἰδοὺ πηαγοδϑί οχίο] Ηΐπι }οΥΓ}}Υ.---Ὡ9 ΤΟΓ6 
Τη60 ἵΠΓῚ ΘΥΟΥ ἴσοι (οἀ, {6 ὙΘΑΙΚΟΡ ΠΟΥ Ὀδ- 
0.16, δηὰ (Π8 Τ0Γ0 ὑΠ6Υ ἱἰπαυϊγο δἵϊον Ηΐ δηὰ 
ἀγα ποᾶγ ἰο Ηἰΐπι 'ἰῃ Ῥυδυ ον, ἔδ:1}}, δα τηράϊίά- 
(ἴοη, [86 Ι2Ω0γ0 Βίγοηρίἢ ἀο {Π6 Ὁ σαίη ἔγοιῃι Ηΐπι. 
---Ο ῇ Οοἀ α)νδνβ γϑιηδὶηβ τηϊηάζι}] οὗ Ηΐβ Ῥγο- 
τηἶβο8 (0 8, τμ8αῖ ἰ8 ΠΟΤΘ ΓΘΑΒΟΠΔΌΪ6 (ἤδη ἐμδὺ τῦ8 
8Βῃουϊα πόνο ἴοτχοὶ οὐτγβ ἰο Ηΐηι ---Τ 6 ἀοδβοοηά- 
δη(8 δ 016 88 β00Ἃ ἃ οἸδἰτι ἴο, Δηὰ ΔΒ χτοδὲ 8 ΒΔ ΓΘ 
ἷη, {16 σονοηδηΐ οὗ ργδοθ 885 1 ι6ὶν ὕὐγ δ ΠΟ ΓΒ, 
τὶ τ οπὶ Θοἀ 68 Δ} 88} 6 ἃ ὑπ 8ὺ δογοπαπὶ, Ῥσγο- 
ΥἱἹα θα οΠῚΥ ἰδ δὶ ἐπ Υ δηΐου ἰπὶο 1ὑ ἴῃ ζα 10}. -- Ἡ ΒΟΥΘ 
{ΠΟΥ 18 ΡῬΓΟΘΡΟΥΙΥ, ἰποῦο 18 8150 ΘΗΥΥ͂ δηϊ 
ἐταϊκίηρκ ; Ὀὰ0 6 ΠΟ Π88 πὸ ἔγϊοπῃὰ δυὶ οὐ 
δληποῖ Ὀ6 Βαγπιοα Ὀγ (110 ΘΩΥΥ δπὰ ΘητΐΥ οὗ [86 
ΟΣ], --- 6 Ὀϊ]οοὰ οἵ ἰταθ Ὀε]ΐονογθ, ρουγοὰ ουἱ 
ἸΚῸ τδίουῦ, ὯΔ ΟΥ̓ΩΡ ὈΘΟῺ ἃ ουηϊδίη οὗ ὈΪο886α- 

ὯΘ6885, ἔγοτιι ὙΒΪΘΟΩΒ δργίης ἴον (86 τηθι 6.8 οὗ 
Ομ γῖβι. -ῦθ ἸΟΌΤΥ Τοοοϊνοα ὈΥ ἃ ρίουϑ τδὴ ἷπ 
0η6 ΡΗΪ8Δ69 ͵ϑ δΘοιηροπβαιθὰ ὈΥ Ο01 ἴῃ δηοῖμον πὶϊὰ 
το Ὁ] Βδβίηρϑ: ἱπογοίοτο συδγὰ ηραΐηϑί ἱπηρα- 
ἐἰθησο δα δαᾶγο ζὸσ (ἢ 6 Ὀοαγ.---Ο οα 45 (86 οδτίβ 
οὗ Ηἰβ οπθαιΐθ8 ἴῃ Ηἰ8 ρονογ. ΠΓ Ηδ ἰαἴκοβ τ οἷν 
σοῦγαβο ἔγοια ἰῆθ, Ηρ οἦπ ἀο,ῖτον Ηἶβ τῇ 
νυ ἱΠουΐξ 8 δἰ ηρὶθ ϑίγοῖο οὐὗἩ Η 8 βιΊ γα. ---- ἰδὲ ποη6 
ἀδδρῖδθ ὑμ6 ἔδθ]6 ΟΥ̓ {Π|0Ὸ ῬΟΟΣ: μοι ἀοβί ποὶ 
Κυον Ὀυΐ (μδὺ [6 70 8Γ0 8086 δίποης μοῦ ὙΠῸ 
ἃ ἱπ σονοηδηΐῦ νι) 6οα, δηὰ νυ οπι Ηδ ν|1}} γοῖ 
ΟΙΏΡΙΟΥ͂ [Ὁ ρτοδὶ {μη ;8.---Ἴὸ ὨΪΒΙΟΤΥ οὗὨ 1τ}9 
ἔδιι ἃ] ρδι νυ 5 6 ἃ ἰ τοργοβοηίδιϊοῃ οὗ [89 
Ρἰϊστίδρο οὗ 6] σοσθ, 0 ΠαΥ͂Θ ΒΟΓΘ. 20 608- 
εἰπυΐης οἰἰγ, θαΐ 506 Κ ο6 ἰο 6Ο0Π18.---ἰ ἢ δΟΟΒΟΠΒ 
οἵ αβ]᾽οιΐοι, 1οὺ 8 ποὺ Ἰοοῖς (ο θη, Ὀαὶ Οοά,-- 
ροη Ηϊὰ νἢο δυο 18, δηὰ ποὶ δἱ (16 σοὰ: 
ἷι 18 ποὶ ἰὴ χοὰ ἐμ δὺ Βοη 8 {πὸ ρϑίη, θαὶ δ πὴο 
ΘΙΏΡΙΊΟΥΒ ἰϊ.--- ἢ πῃ 66] Δι} 1165 Ὀοΐα]Ϊ αὶ τ ΒΟ]6 Ὧ8- 
(ἴοη, [9 Ρίουβ τηυϑὲ βυ ον ἢ (Π6 ν]οΚοά ; γοῖ 
αοἂ οἶθῃ ῥγονοΒ ἰο Ηἰ8 οἰ] άγεη ἰμδ᾽ Ηΐδ πογὰ 
ΔΌΪἀ658 βυτο: ἴῃ ἰ88 ἀμ γ8 οὗὨ ἔδυπο [ΠΟῪ 888}} ὈΘ0 
δε ἰ5θοὰ (ΡΒ. χχχυϊὶ. 19).-- ἸἸὈ 6 το οσϑ οὔ {80 
Ἰηνὶβὶ 016 δα το τηυϑὲ οἰΐοῃ αν 6}} ἰη {πὸ (68 οἵ 
ΜΒ Θοἢ ; ὈὰΓ ΠΟΥ ΔΥῸ ΙΠΟΓΘ ΒΟΟΌΤΟ ΒΟΙηΘ Ἶ Π168 
ἴῃ 110 πιϊἀ δὲ οὗ δ 6} δῃθιηΐθβ, ἔὩ8ὴ διυοηρ (8080 
ὙὯο Οαἰ ΓΑ ΪΥ Δ’6 ΙΩΘΙΩΌΘΥΒ ὙΪΠῊ (ποτὰ οὗ (9 
σοιμπηοῦ ἔδί(ἢ.--- ἢ τοχαγὰ ἰο Οοἀ᾽Β ἀδδάϑ οὗ 
βοοάηρ88, Ὀ6] Θτ ΓΒ δὶ χυδτὰ δραϊμϑί ἐννο 6Γ- 
ΤΟΓΒ: {ΠΟΥ τηυδὺ δβουῖ Ὀ9 ποίΐηρ 0 {Ιλ ΒΟ Υ68 
ΟΥ̓ ὑποὶνγ ἀδβογίϑ, ἴον ἀοαἂ ρμογΐογηιβ [686 ἀδεὰβ 
ἴῸΥ ὑπ 6 δε Κο οὗ Ηΐ5 νοτὰ δηὰ οουοηβδηῖ; 814} (Π6Υ̓͂ 
τηδὺ πού τϑοοῖγο δυσὶ ὈΘΠΘΗ͂ΪΒ 8ἃ8 8 τΤηδίίογ οὗ 
ΘΟΌΓΒΘ, ΟΥ̓ ταΐ8.86 ἐπ 6πι. Αϑβίἀυοι8 βιτῖ νης αἰτοῦ 
Βδῃοι βοαίϊου δηὰ τοποννίης οηα8 δἱ ᾿ἰδϑὶ ἷπ 8 
Β416} υδ, ψϊο ἢ 4}} [86 ρογίοοί γτἱμίθουβ 0868 
88}8}} δἰῃᾳβὶ ἰπ ὑπίβου, ἰο ἴμ6 σΊΟΥΥ οὗ {μα [οτά, 
ἱπγουρσθουΐ οὐθγ Υ. 

ΕΒΙΒΟΗ: Νὼ πιοῦὸ ρουοτίι οοπβοϊδί ου δ. ὯΘ 
Ὀγοδί θὰ ἱπίο ἃ ᾿γοι δῖοι δοὺ] 1.85 (9 (πουρὰΐ 
πὲ Θοα 18 φἰΘΓΏΔ}}Υ τηϊπαἴι)}) οὗ ΗἾ8 δονδηδηῖ. 
ϑὶποθ ὁ δουθηδηὶ 18 οἰ ΓΔ), ἐξ οσαπ οί Ὀ6 δυ ]οα 
ὉΥ ἀφοδι. ϑδίησο ἰὑ ἰΒ ἃ οονθηδηΐ οἵ ᾳτϑοο, ἰδοὺ 
ποοᾶοβὲ ποὶ ἀθϑροηά, οὐδ ἰἶ μου μδϑὺ Ῥϑγο 8η06 
ἰΓδΏΒρΓΘΒΒοα ἰ!.--- ΒΙΈΘΕΕ: Οὐ [86 ΤΠΘΤΟΥ͂ οἵ Οτἰδὲ 
6 ΘΌΪΟΥ {Ππ0 ὈΪοΒδίης οὗ ΑΌΤΔΉ δ; δηα (οὰ 18 ἜΥ̓ΟΡ 
ταϊη ἀμ] οὗ Ηΐβ σουθηδηῦ, ὑπ} Ηδ Ὀτγίηρσαε 5 ἰηἴο 
6 ΕΔΙΒοΟΥ πη, η ἃ [86 οὐἐγ (ον ἰοἢ δ 58 64]]6 
1.9, δηἀ νοι ΗΘ ΒΆ8 ῬΓΘΡΑΓΟα [ὉΥ υ8.---ΕἸΘΗΤΚΕ: 
Οδηδδὴ 88 ἱπίοη θα 88 8 βομοοὶ [ῸὉΓ [5.86] ἴῃ 
σίονν οὗ {86 σοπιΐηρς οὗ ΟἸ τ δι. ---ΑΥΈΕΝΤΗΕΕ: Τὴ0 
ὙΠ016 ΠΙΔΙΟΓΥ οὗ ἰδ Οδοβθὴ Ῥθορὶβ, Ὀεΐοσο [ῃ8 
(ἴπ|6 οὗ ΟἸγἰδί, '8β α γρο οὗὨ ἐμὸ Ηἰβίοσυ οὗ Ομγἷϑ- 
(ἰδηῖΥ, δὰ ἃ γοργοβοηϊδίΐοῃ οὗ ἴμ6 ὀσροσίθῃησο οὗ 
οδοῖὶὶ Ὀθ] θυ; Ἰοὺ υ8 Ἰόᾶσγη, ἔμοη, δὲ [Π18 Β0Ρ6- 
οἷα] οπαρίον οὗἩὨ (δ ἰδίου ΒιθδῺϑ [Ὁ γοὺ Ἀπὰ 
ἴοῦ 106.---ΤΆΌΒῈ : Α 08}} Δἀἀτοββοὰ τὸ οὐ ἷβ ρθ0- 
Ῥὶθ ΖὉ} {86 δου πρὶ ΤΟΙΩΘΠΙ ΌΤΔΠΟΘ ΟὗὨ {116 ΠΔΘΓΟΥ͂, 
αἰδριαγοὰ ἰπ αοα᾽ 5 ἀδα]η 58 (ον ατὰβ ἐπα εἶτ οὗ 
189 ΡὈΓοπιἶβο, ἴῃ ΟΥοΣ (0 βίγοηρίβθη ἐμεὶν ζαϊ}. 
--- οὐ] ο88 δπὰ ῬΥΑΥ 6 Υ]688 δο}8 ἃ ΓΘ 8160 ζογροίἔι] 
ΒοιἾβ, ὙΠῸ ἰθᾶσῃ ποἰδίης ἴγοαι (Π6 ἀοοάβ, νοῦ- 
ἀογ8, δπὰ ἡ ρηιοηίβ οὐ αοὰ; θυὶ Ὲ Ψῇο βοεῖ8 
{89 [Κογὰ τηθοῖβ Ηΐπι, ἴον {ἴ δίγθηρί οηΐπρ οὗ Η!8 
αὶ! ἢ, οα 4}1 ὑπ8 ρδίβ οὐ τ ἶσι ἢ 6 85 ργοτηϊβοὰ 
{παῖ Ηρ τι }} Ὀ9 Τουπά.---ΤῊὴο γαρίυτγο οὐ ἀο]νοῦ- 
806 θχοϊίο8 στα α] Ἰονο, ον ΚΠΟΝΒ ἱὑμδὶ 1ΐ 
ἰ8 Ὀου πὰ, ὈΥ αἀυἱΥ δπὰ οὈἸ] κοίΐοπ, ἰο 89 6] τ ΤῸ 
δηα ΒΊ6Β86ῦ, διὰ ποι ᾿ἰγοβ ἰο Ρ]66506 Ηΐπὶ ἰῃ 
8}1} (Ὠΐη 8. 
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[ αττὶ ΗΝ κυ: 76 δ. ὑπογθίογο τηϑάθ, πιδἷῃ- 
ἰαἰαρα, δηὰ γοἀοοιηρὰ, ἐμαὶ Ἧ1ἷὁ ΤᾺ Ὺ ̓ἶνο ἴῃ οΌ6- 
ἀΐοθοθ ἰο {16 ν}} οὗὮ ἀοά; δῃὰ ἰδ .8}16]0}}} 
πὶιὰ πδίσἢ ἰλ6 Ῥβαὶπὶ δοπο]υᾶθ8, ΠΔΥ 6 ἰδίο ἢ 
ὈΟῚΝ 88 8 ἰμϑη κα} κοῖς πον θα ρηγοπῦ οὗ οὐ 8 ἴδ- 
γοΓ8, δηὰ 28 8 οἰ γί} ΘΟΠΟΌΣΥΘΩΘΘ ὙΪΣΓὮ {818 
ετεδὶ ἱπιθηίΐοη οὗἉ (ἰ611.--- ΗΔ8 ἀρὰ ἀοπθ9 80 868 
ἴογ 18, δῃὰ γοῖ ἀοἱὰ Ης οσχρθοί 80 11{{]0 ἔσοιω ὺ8 ἵ 
Ριαῖδε γα ἰλ6 δογά. 

ΒΟΟΤῚ: 6 στοδι]γ ταϊβίβκα, 1Υἢ γὸ ἀο ποὶ τδηῖς 
ΔἸ ΟΓΟΠΒ ΔΙΙΟΩΡ ΟΣ πιογοΐοβ (γ6γ8. 17- 19), ἃ8 
{ΒΘ Ὺ ἰδηὰ ἴο ῥΓΟΥ͂Θ ἰλ.6 ΓΘΑΙΥ οὗἩἉ οἂνγ ἴα πὰ 
Ἰοτθ, ἴο απ Ὁ] 6 οὐῦ Ῥχγιάθ, ἰο οδὶ 08 ἔγομι ἰῃ9 
σου], 0 αὐϊοίζθη ΟἿΣ ῬΤΆΥΘΥΒ, ἴ0 ΘΠΪΆΓΘ ΟἿΓ 
οχρουίθπδο οὕ 9 ογα Β ζαϊ 1] 6885 ἰο Η͵5 ῥτο- 
ταΐβοϑ, ἰο ΘΒ ΘΟΌΓΣΔΙΖΟ Οὐν ἀοροπάοσποο, ἰο Ὀο ΟΌΡ 
μοδτίβ ἰΐο βυ δι ϊδβίοη, δηἀ ἰο βοίίϊθῃ ἰβθῶλ ἰπίο 
ΘΟ Ρϑββίου [00 ΟἿΣ Ὀχοίμγθῃ.--ἂὧ. Ε. Μ0Ὶ 

ῬΒΑΙΜ ΟΥΙ. 

1. Ργαΐϑα γο {890 1,.0Ὲ}. 
Ο γσῖνϑ ὑβϑδηκβ ὑπίο ἴδ [ΟΒὉ; ἴον ἦδ δ ροοά: 
ΕῸΓ 18 ἸΔΘΡΟΥ ἐπα τοί, ἴῸΓ ΘΥ͂ΘΓ. 

2 ὟΠο οϑδη υἱοῦ {ῃ6 ΓᾺὶ ΒΥ δοὶβ οὗ [6 ΠΟΒΡ ὃ 
Ἰζλο οδὰ 586} ΤΟΥ} 41} 18 Ὀγϑίδο ἢ 

ὃ ΒΙεβ864 αγὸ (ΠΟΥ ἐμαὶ ΚΘΟΡ ἠιἀρτηθσηῦ, 
Απὰ 6 ἔδιδι ἀυοι χη θουβη 685 δὲ 811 {ΠΠ|68. 

4 Βοιιθαροῦ πιο, Ὁ ΠΕΡ, ψΊἢ {86 ἔδνουν ἐδαέ ἐλοιι δοαγοδὲ ὠτιΐο [ΠΥ ῬΘΟΡΪΘ: 
Ο νἱβιῦ τὸ ψιἢ ΤΥ Βα] νδίίοι ; 

ὃ Τμαῖ { ἸὩΔΥ 866 ἴ86 ροοα οὗ ἐρὰ ΟὨΟΒΘΏ, 
Ὧ688 οὗ [ὮΥ πδίϊοῃ, Τμδὶ 1 τ Ὺ το)οΐοα ἴῃ (ἢ6 σ]8 

Ταδὶ 1 ΠΙΔΥ σου πῖῦἢ [81η6 ἱμμου 806. 

0 γε ανα β'πηρα ψιῖϊὰ ΟΌΓΡ ΤΆΓΠΘΥΒ, 
6 αν οοτημἰ δα ᾿παυγ, τὸ μᾶγο ἀοηο τ] ΚΘΑΪΥ. 

1 Ουγ ἔδύμουβ ἀπαδυβίοοα ἠοῦ [ΠΥ ΤΟΠΔΘΙΒ ἰῃ Εργρί; 
ΤΏΘΥ τοιθι ογοα ποὺ {86 τυ] ζἀ6 οὗὨ ὑΠΥ̓ τηθγοῖθϑ; 
Βαϊ ρτογοϊκαα λὲπε αὖ [Π6 868, ουδη, αὖ ἴῃ [Θά 868. 

8 Νονογίλ6 1688 μΒ6 βαγϑὰ {ῃθπὶ [Ὁ Ϊ58. πϑλθΒ Β81κ6, 
Τηδί ΒΘ μἶν ὑπ ἸΏΔΚΘ 18 ταὶ ΠΥ ΡΟΥΘ ἴο 6 ΚΠΟΥ͂Π. 

9 Ηο τοῦυκ [π6 Βι6α 868 αἷβο, 8πα 1 γχαῪβ ἀγα ὕρ: 
50 δ 1οα βοτὰ (Ὠγουρὰ ὑμ6 ἀδρίῃ8, ἃ8 {πγουρἢ ὑΠ6 ΜΙ] ΔΘΓΉΕΒΕ, 

10 Αηὰ δ βανϑὰ ἴμθπὶ ἔγομχ ὑπ 6 ῃδηα οὗ πῃ ἰδδὲ μαίρα ἕξοηι, 
Δμπὰ γράθομπιθα ὑπθηὶ ἔγοπι {16 μδηα οἱ [86 ΘΠΘΙΏΥ͂. 

11 Αηά [86 ψείθυβ οογογοα {θῖν ΘΏΘΙ16Β: 
ΤΉΏΘΓΟ 88 ηοΐ ομθ οὗ (μοι Ἰο. 

12 ΤΉ θη Ὀ6]ονθα ὑπ Υ ἷβ ΜΟΓΩΒ ; 
ΤΠΘΥ͂ βδηρ᾽ 8 ῬΓΘΙΒ6. 

18 ΤΉΏΘΥ βοοὴ ἴογραὶ μἷ8 πόυκϑ; 
ΤΏΘΥ ταῖζθα ποὺ ὉΓ [8 σοι 86] : 

11 Βυὺ Ἰυβύθα Θχοθθαϊηρὶ ἴῃ (μ6 τὶ! ἄογποβα, 
Αμα ἱοιαριοα (σοὰ ἰη ὑμ6 ἀοθοσγί. 

1 Απὰ μα ρᾷνα ἵβϑῖὰ ὑμοῖγ σϑαιοβί ; 
Βαυΐ βοηῦ ἸΘδΠΠ688 ἰπῖο ὑΠ6 1 βου]. 

10 ΤῊΘΥ οηνϊοα Νίοϑοθ5 4180 1π [8:8 6810, 
Απα Αάτοη [86 βαϊηΐ οἵ ἱῃ6 ΒΡ. 
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17 Τῇο θαυ οροποᾶ δῃὰ βινα)]οσθὰ ἃρ Παίμδῃ, 
Αμᾶ οονογθα {86 ΘΟΙΏΡΔΩΥ οὗ ΑὈίγϑι. 

18 Αμὰ ἃ ἢγβ ννὰ8 Κα] δα ἴῃ {86 1]Γ ΘΟΙΊΡΔΗΥ ; 
ΓΘ θαπηθ θυγηθα ὑρ ἰδ6 τὶοῖκρα, 

19 ΤΠΟΥ τηδάβ 8 οδ] ἢ πὰ Ηοσοῦ, 
Αμπὰά ψουβιὶρροα [6 τμο] θη ἱπηδρθ. 

20 ΤΏυΒ {Π6Υ οὔδηρρα {{Π|ΗΗῚὉ ρ]ο 
Τηΐο [16 581 }}} {46 οὗἉ δὴ οχ ἰῃδὺ Θαὐθί ζταβα. 

21 ΤΟΥ ἔογραῦ (οά {μεν βανίοιγ, 
ΒΟ. δα ἄἀοπθ ρτοδὺ ὑΠἰπρβ ἰῃ Εργρί ; 

22 ὙΥοπάτουβ ψοῦκβ 1 μα ἰαπὰ οἵ Ηδῃ), 
Απὰ ἰοττῖθ]ς ἐμίηρβ ὈΥ (86 Βα 868. 

28 ΤΠοΓοίοτθ ἢ 8814 ὑμαὺ 6 που] ἀθβίγου ὑμ θη, 
Ηδὰ ποὺ Μοββϑ δὶβ οῆοβεη 
Βιοοά Ὀοίοτα Ὠἰπὶ ἴῃ ὑμ6 ὈΓΘΒΟΙ, 
Τὸ ἰὑγῃ ΔΝΑΥ 8 πσϑίμ, Ἰοϑὺ ἢθ βμου]ὰ ἀοβέσου ἐλόπι, 

24 Ὑρ8, [ΠΟΥ ἀοϑρίβοα (Π6 ρΡ]οαβδαηΐ ἰδηα, 
ΤΟΥ Ὀο]Ιονοα ποὺ ᾿ἷβ πογὰ: 

25 Βυϊΐ πηυγπιυγοα ἴῃ ὑΠ 6 ὶγ θη (8, 
Απά Ὀοαυκθηθα ποῦ απο (μ6 ψοΐοο οὗ 186 1,0 ΒΡ. 

26 ΤὨοσγθίοτο μ6 ᾿6α ἊρΡ 18 μαῃὰ ἀραϊηβὶ ὑμθμὰ, 
Τὸ ΟΥ̓ΘΥΓΠΤΟῪ μοι ἴῃ (Π6 ἩΠΘΥΙΘΒΒ : 

21 Τὸ ΟΥ̓ ΒΓΟΥ͂ {861 ΒΕΘα 4180 διηοηρ (86 παίοηΒ, 
Απὰ ἴο βοδίζοσς μι ἴῃ (86 ἸΔΠ 68, 

28 ΤΉΘΥ Ἰοϊηθα {ποιηβοῖνοβ α18ὸ υπίο Β88]- ῬΘΟῦ, 
Αμπά δἷθ 86 ββουῆσοβ οὗ (6 ἀθ8α. 

29 ΤὨυδ [Π6Υ ργονοϊκοα ἀΐην ὕο δῆμον τ {πον ἱυΘ 10}8 ς 
Απά {δ6 ρίαριιθ Ὀσακο ἴῃ ΡΟ {Π 61}. 

80 ΤΏΘη βίοοα ἃρ ῬΒίποιδβ, αῃα δχθουϊοα ᾿υἀρτηρηΐ : 
Αμὰα 80 ἴδ ρῥίαριυο 88 βίδυοα. 

81 Απά μα ν88 δουηϊοα πηΐο Εἰπὶ [ὉΓ Τρ ΘΟ ΒΗ ΘΒ5 
Τῦμίο 811 ρεῃογδίϊοηβ [ὉΓ ΘσΘΓΠΊΟΤΘ. 

92 ΤΏΘΥ δηρογοα ᾿ΐην 8180 δἱ {16 ψαΐοσβ οὗ βἰγὶΐο, 
5ο [μδὺ ἰὑ πσοηῦ 111 1 ΜΟΒ68 ἴῸσ {8.6} Β6Κ68: 

39 Βοοβιδθ ὑΠ6Ὺ ΡχΟνΟΪΚΘα 8 βρίὶ γἹΐ, 
80 ἰδδὺ μ6 βρϑῖζα υμδανίβθα! Υ πὶ] Ὦ18 1108. 

84 ΤΉΟΥ ἀϊά ποί ΠΟΠΟΝ [Ὡ6 πιο 8, 
Οοποογηΐηρ' ἤοπὶ ἴ.6 [ΖΟῈΡ ΘοΟΙμπΊ8 666 {Β 61: 

85 Βυΐ ψόγ τηἱηρ]θα διηοηρ [6 Ὠθδίμ θη, 
Απὰ Ἰοδυπρα ὑμοὶν ΜΟΥ. 

86 Απά {Π6Υ βεγγϑα {ποὶγ 14.018: 
ὙΜΈΪΟΒ ΜοΓ6 ἃ ΒΏΔΓΘ Ὀηΐο ὑπ 6Π|. 

87 Υ̓οδ, {ΠΕ Ὁ Ββουβορά {Π6 Ὁ Βοη8 δῃᾷ ὑμοὶν ἀδυρ ίοτα απίο ἀ6Υ118, 
88 Απά 8[ι6α ἱπποορηΐ ὈΪοΟΙ, 

νοπ κα Ὀ]οοά οὗἉ {Π6 1] Β0η8 δῃὰ οὗ {ποὶνγ ἀδιρ 615, 
ὝΒοῖὰ ἐμ 6} βδογι βορὰ υηο {Π6 1408 οὗ Οδηδδϑῃ: 
Απά [86 Ἰαπὰ ψ)αὰβ ρο!]υύοα ψι ἢ Ὀ]οοά. 

89 Τῆυϑ 66 ὑΠ6Υ ἀοΠ]οα τ } {Π 6 1 οὐ ΜΟΥΚΒ, 
Αμὰ ψϑηΐ ἃ Ὑδοσίηρ ΜΙ ὑπο ὶγ ΟῚ ἱΠΥΘΏ ΟΠ 8. 

40 ΤΒογϑίοσθ 88 [86 ταί οὗ {16 Τ.0ΒΡ Κἰπα] θα ἀραίηδί μἷ8 ῬΘΟρΙΪ6, 
Τηβοιαυοἢ ὑπαὶ 6 ΔΌΒοΥτοα ἢϊ8 οσῃ ἱπδογιίδηοθ. ᾿ 

41 Απάὰ [ο γᾶν δοιὰ ἱπίο ἴμ6 μαηά οὗ (86 Βοδίβμϑῃ ; 
Απὰ {δ6γ μαὺ μαϊθα ἰμθῃλ τὰ]θα ον οσ {ἘΠ 61}. 
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42 ΤΟΙΣ ΘΏΘΠΛ168 8180 ΟΡ γθβϑθα θεσω, 
Απά {Π6Υ πογο Ὀχουρσὰῦ ἰμἴο 80] ΘΟ. οἢ ἀπά ον (μοῖρ Βδῃα, 

48 ΜδηΥ {1π|68 ἀἸάὰ ΒΘ ἀ6Ἰ νοῦ ἰμοσὰ ; 
Βαυϊΐ [Β6Υ ρτγογοῖκοα ἀΐην 10} ΓΠποὶν σου 86], 
Απά ψογὸ ὑτουρᾷμῦ ἸΟΥ ἴοτ ὑπο 1 αυΥ 

44 Νεονογίμ6 1685 μ6 τορϑγαρα ὑμοὶν δ Π]οοη, 
ὝΒοη Βα ᾿ἰϑαγὰ {μι 6ὶ} ΟΥΥ: 

45 Απαὰ δ6 τοιλο ογθα ΤῸ 60 ἷ8 οΘογοηδῃηί, 
Αηὰ τοροηϊοα ἀρ οϑήννα 

406 Ηδ τὩδα6 ἰδοῃὰλ 8180 ἰὼ 1166 
Οἴ 811 (λοβο μαι οαγγθα [θαι οδργ 68. 

47 ὅανο ὑ8, Ο 10 ΕὉ}Ρ οὖν αοά, 

{86 αι ἀ6 οὗ δἷδ το Γοΐθ 8, 

Διά ρδίδμοσ ὺ8 ἔγοτη διιοηρ [μ6 ΘΙ ΒΘΩ, 
Τὸ ρῖνο {μ8} Κ8 υπίο {ΠΥ ΒΟΙΥ͂ Π8Π16, 
ἀπά ἴο ὑχἱατρἢ ἰπ ΤΕΥ ᾿ΓΑΙδ6. 

48 ΒΙεοββοὰ δ6 [6 ἴνὺ αοά οὗἉ [Βγϑ8] 
Ετοπὶ ουου]αβίηρ ἴο ουθυ  ϑίϊηρ : 
Αμὰ ]οὐ 411 [Π6 ΡΘΟΡ]Θ 887, Ατηθῃ, 
Ῥγβῖβο γ8 (0 0Ε}. 

ἘΧΒΟΒΤΙΟΑΙ͂, ΑΝ ΟΒΙΤΊΙΟΑΛΙ,. 

ΟΟΝΤΕΝΥΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.-Ἴ Ππἰ8 Ῥβδίῃ, 
ποῖοι Ὀθατα 6 Η4116] 78} 88 δὴ ἰῃβοτί ρίϊοῃ, Ὀ6- 
Εἶθ τὶ 1}} 8 ἀοχοίοαυ. Τὶ ΔΟΧΟΙΟΘῪ Μ)88 ποὶ τϑὶ 
οαρίογοὰ ἱπ 1 Μδοο. ἰν. 24, Ὀᾳϊ ΟΟΟΌΤΕ 8Ι ΓΟ Υ 
ἴῃ 79. χχχὶϊὶ. 11 85 Ὀδίηρ 6 1 ΘΟΙΏΙΩΟΙ 1186. 
Το ἴῃ ΤΟΥ. 2 8 αυοδίιίου 15 υἱἱογοα οἵ δβυσἢ 8 
Χίμὰ, δϑ ἰο οσοδᾶία δὴ δχρϑοίδιΐου ἰδὲ ἃ βοῃρ οὗ 
Ρτγδίδο ἰο 7 οιονδῖι του]ὰ μόγο βίσῖ κοὸ 'α. αὶ (Ὠ9 
ΥΈγ868 ὙΔΙΊΟΘΙΩ ΓΟἸἸΟΥ σὶνο ἰο {16 ἰΒουσιὺ ποῖ ΒΟ Ὁ 
ἰὰτῃ. ΕὟΡ ΥΟΓ. 8 Ῥ888608 ΟΥ̓́Θ᾽ ἰ0 [Π0 ὈΓΔΪ86 οὗ 
89 τἰχῃίθοῦβ, δπὰ Υογ8. 4, δ, ἰ0 8 ΡΓΑΥ͂ΘΥ [0Ὁ ρ6τ- 
Βοῃὶ ίδτου, ἰπ δοϊτηοῦ Υἱ 8 ἔδυον 0 (6 ῬΘΟΡΊΪΘ, 
δὰ ἴογ ρδγιϊοί ραϊΐοπ ἱπ {86 δρρίπϑϑθ δῃὰ τὸ- 
Ἰοϊοῖης νι αΐσὰ βουϊὰ [01]. Ετοπι 818. ροϊηΐ 
οαπατὰϑ (ἢ6 Ῥβαΐταλ δϑϑηιθ8 ΠΥ ὑπ0 ότι οὗἩ 8 
ῬΓΆΥΟΡ οὗ δσοῃίοβϑβίοη, ν᾽ σὰ ἀπὶΐθ8 {80 υηΐϊγογβαὶ 
δοκπονι οἀ πιοηὶ οὗὁὨ 8105 (ΥὙ67. 6) τ ῖυ ἢ ἃ ἀοβογὶρ- 
ἰοη οὔ οοηάιποὺὶ οΥ̓͂ {Π6 αι ΟΥΒ, 88 ἴΐ τ)χᾶϑ ἀἷ8- 
Ρἰαγοὰ ἀυνίπας (6 ᾿ΟΌΓΠΘΥ͂ ἱΒγουρσὰ ἰμ9 ἀοβοσὶ 
(τονβ. 7.82), 88 τοϊαίϑα ἰὼ πὸ Βοοῖβ οὗἠἨ Εἔχοάυβ 
δηὰ Ναιθοτβ, δηὰ ἀυτγίηρ μον γοδί ἄθηοα πὶ 6 
Ηοὶγ [απά 156] {τὸ 88-46), 88 τοϊαϊοὰ ἰῃ δ υρο8 
ἰϊ.11 δ,'] Τὸ οἱοϑθίῃρ, Υ6 780 ΤΌΥΠΙΒ ἃ ὈΓΑΥ͂ΘΟΡ [ὉΓ 
ἀοϊνετδησθο ὕγουι ὑΠ 9 ργοϑϑῃί σδριϊ γ. 
πο Βαυγϊοπῖδα Εχι]ο 8 γυἰρθυγ δβϑυτηθὰ 

88 (6 ρογίοα οΥ̓ οσοπιροβί(οη. ΒΕῸΓΣ ἰδο Ἰἰΐγ- 
Εἰοδὶ ἀοχοϊομίῦ, Ὑδοδ ᾶγκ8 (ἢ 9 οἷοθο οὗ (80 
ἴοατι Βοοκ οὗ (9 Ῥϑδ)πιβ (γν. 48), ἰ8 στ ἢ 
Υεγβ. ἴ δὰ 47, δηὰ (ἢ ροτίϊοηϑ οὗ Ῥβ5. χονΐ. δὰ 
ΟΥ̓. δἰγοδὰγ ππϑηϊϊοπϑά, ραΐ ἴῃ 1 Οἄτοη. χνὶ. 86 ἱπιδ 
{6 πηου δ οὗ Κη; αν, αἱ (86 τοιηουαὶ οὗ (86 
ΑΚ τὸ γι δαί θα; δῃὰ, (πουρὴ ἰγοδίοα ἰῃ {116 ἢ ΐ8- 
ἰοτῖο 8] πιϑηπϑῦ, ἰὑ 15 (Π6γ6 ρ]Δοοὰ ἴῃ δα 6 ΘΟ Π60- 
τοι τὶ 016 ΡογίϊοηΒ ἰδίκθη ἔγοταῃ ουῦ Ῥβδ]πι, 88 
ἰο δ." γ ὧδ ἰὰ ὈοἸ ονΐης, ὑπαὶ ἰ{ ττὦ8 δἰσγοϑὰυ αἱ- 
ἰδομεὰ ἰὸ 'ΐ ἱπ ἰδ 6 πη η 6 Ὁ Ὀγθβοηίοα ἰο0 8 Β6ΓΘ. 
Ιὰ σδῃ 80 τῃογὸ τοδϊγ Ὀ6 τοχζαγάθαὰ 85 δπαγνΐϊης 
δεδῃ δρϑοΐδ!γ οοπποοϊοὰ πὶ (818 ῬΒΔ]Ώι, 88 ἰΐ8 
Ρθου δῦ ἔοτη δ85 υπι ϑι Δ ΚΘΌΪΥ ὈθΘη Ῥγοβοσυοὰ 
ΌΥ ἰδ ἰηθαθποο οὗ ποθ Ἰαιίοσ. Ὁ ο] ἰσϑοῖ δά- 
ἄποοα ἰδσοο ρου ίδυῖτ 68 οὗ 89 ᾿ἰλαν ἰ681 ὈΓΑΥΟΣΙ, 

δηα ΘΕρθοἶΔ}}γ οἵ [89 ῬΥΒΥΟΡ οὗἨ οοῃὔεβδίοη (οἱά- 
ἀμ): (1) Α ἔοπήμοβθ 790. 8 συ γιμθοῖκὸ 818] 
Βουῃά 10 ᾿'Κο βυθῆχοθβ, (2) δὴ δοουϊηυϊδίίοη οὗ 
ΒΥΠΟΏγΙΩΒ, (8) {86 υπηΐο]αΐϊης οὗ 9 σουγδο οἴ 
ἱμβουχῦ ἴῃ ἃ σοπιίπυουδ ᾿'πΠ6θ. Ηθ σοπβίἀογβ 
{1ὸ οἰ οδὲ ἴγρθδ οὗ βδυοὴ ᾿ἰαγ 98) ῬΓΆΥΟΥΒ, ἴο ὯὉΘ 
(86 ἔτο ἔογιηδ, ϑιιρὶ ον αὖ 86 ργοβεπίαιίοη οὗ 
186 ὅχϑι-ἔγαϊ8 (αι. χχνὶ.) δὰ ὑπὸ ἀρδαϊοαί!οη- 
ῬΥΑΥΘΡ οὗ ϑοϊοπιου (1 Κίηρβ υἱ}}.) 86 βυρροβὶ- 
ἰΐἰοη οὗ Εν δ]ὰ (μδὺ (8 Ρβαϊα) ννῶβ διιηρ ὉΥ α]- 
ἰογηδίθ ρουζογηθγθ, ἰ8 Ὀα560α ΟὨἸΥ ἸΡΟῺ {0 ἐηι6 - 
σοἴδπρο οὗ δίῃ χυϊαν δηὰ ρίυγαὶ ἴῃ τυογϑ. 4 δῃὰ 6, 
ΒΘ 18 ἱηβυ διοϊ δὶ [ῸΓ 118 ϑιρροσί. ΤδῸ Ρ]υγα) 
γοδαϊη, 8180, 'ἰῃ υϑγ, 47. (ϑορί., ὅγζ., Αα., 
ϑγαμι., Τποοά., γυϊᾳ., 0867} 18 Βυρρογιθα ὉΥ 
ΟἿΪΥ 8 ἴθ ν πὶ πιροσίδηὺ δ η Βογρίδ. 

[Ηϑηρδβίθηθογα: “Αοσοοταϊηρς ἴοὸ (86 ΘΟΙΏΠΠΟΣ 
ἰάφα, ὑμ6 διυυῖμον οὔ Ομ σου ΐοὶοθ ἰδ υπάοτδβίοοὰά ἰο 
γοϊδαίθ ἐμαὶ (818 ϑοϊω ροβί(' οἢ Ὑ88 βιῃς δὶ [89 ΟΓ60- 
ἰἴοῃ οὗ 86 ΒαῃμοίιδευΥ οὐ Ζίου ὑπάον αν. ΤῈθ 
οἷο δχροβίίοσβ ἰἰθῆσο δοποϊυαἀοὰ ἐμαὶ ἰἶο99 
Ῥβαῖπιβ ἔγοϊω τ ΐοῖ ἐμ 8 Τγαρηιθηϊ ἰβ 80 ὑΡ, 
ὝΟΥΟ σΟπιροβοὰ ΌὈΥ͂ Παυϊά, οὐ αὐ 1ϑϑδί ἰῃ ἐπ {ἰπη9 
οὗ αν. ἴῃ πιοσὸ τῃοάθρῃ (τὴ 68 8 Ῥχοοῦ 88 
6 βουριι οὗ ὑπὸ Ὠοη-Ζοπαϊπομοβ οὗ ΟΒτοηὶ- 
οἶθδ, Οὐ οὗἩὨ {μ6 ΔΥΌΪΓΘΤΥ ΤΔΉΠΟΣ ἰπ 8168 10 
ον ἤχοὰ [ὴ9 δυίπουβ δηὰ ἰμὸ ἀδίθβα οὗ ἰδθ 
Ῥμβαϊπιβ. Βυὶ πὸ ψ0]9 8 ζουαπά δ ΡΟΠ ἃ τη ἷ8- 
ἰ6κο6. Τῆο ἀοδβογί ρίΐοι οὗὁἉ {8 βουνῖοθ Ὑ816ἃἢ ἰοοὶς 
ῬἾδ809 δὲ ὑπ Ὀτηρίηρ-' οἵ ἐμ 6 δσὶς οὐὁἁ {ὃ οουθ- 
πϑδηΐ ἰῃ 1 Ομ γοη. χνυῖΐ., ἰογιιϊηδίοβ Ὀοΐοτο 86 
Ῥμα]πι-σοτηροδβί(ἰου ἰ8Β ἰεἰγοάυσθα, 8ο ἰμαὺ γγὸ ἀ0 
ποῖ ποϑὰ ἰο ΒΌΡΡΟΒΘ (ἰιαὶ ΒΗΥ͂ 086 ὙΧᾺ8. π|840 οὗ 
(} Ἰαύίογ αὐ {86 οοἸουγαϊΐοη. θανὶὰ μδὰ δΙγθδα 
“Ῥγοπουποοα ἰπ 6 Ὀ] οδβίης, τον. 2, δηὰ ἴμ9 Ρ6ΟΡ]θ 
δα Ὀδθὴ αἰδιηϊ 8898 τ [ἢ (πὸ ρἰδι5 τ πίοι, δοσορὰ- 
ἷηρς ἰο 2 Οἤτοη. υἱ. 18, 19, ἰϑτιϊπαιοα 186 ἔδβίϊυ αὶ, 
Α ΠΑΓΓΔΙΪΤΘ ἰ6 ποχὺ ρίγθῃ οὗἩ [86 δυγδῃροπιθηὶ οὗ 
80 βαογϑὰ τηυϑῖίο ἱπ ἴπ9 ἰδΌΘΓΠπδοϊθ. [ΐ ἰδ τὸ- 
οοταθα ποχὲ ἴῃ τον, 7 (δαὶ Ὠανὶά, οὐ (9 ΒΆΠῚΘ 
ἄν, σδυβοὰ {μη κ8 ἰ0 Ὅθ0 ρσίνοι ὈΥ͂ ΑΒΔΡᾺ δῃά δἷ5 
ὈγοΒΤΘΏ, δπᾶ, οὰ 6 οσοιδίου οὗἨ [80 στοδὶ τηθ- 
ΤΩΟΥΔΌ]6 ἀΑΥ οὗὨ ἐμ Θβ δ Ὁ} Βδτπθηὶ οὗ ἴμ6 βδογοὰ 
τουπἷο, ἔμ γ0 18 αἰνοη, τόσ. 8-16, (0 6ϑ8θῃ00 οὗ 



ὅ40 ΤῊΕ ἘΟΥΚΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΛΔ1,ΜΒ8. 

ἰμοβο Ῥ881πι5 τ Β]ΟὮ αἱ 4}1 ὑἰπη68 6γῸ δηρ, 86- 
σδοτῃ ρδῃϊοα. νΥ (ΒΟ τουδία, 88 8 Γαργοδϑηΐϑιϊοη 
οὔ ἐμ6 Ὑ101]0 Ῥβαίίοῦ. Τὴ δῦμονῦ οὖν ΟΒὨτγοιμΐο]68 
ὨδΔίΌΓΔΙΪΥ Τογαιθὰ ἷβ σοι ροϑι ἰοῦ ουἱ οὗ (086 
Ῥβδ]πλβ, τ ὶο ἢ ΜΟΥΘ βαρ ἴπ ἷθ ἀδΥ πιοϑὲ ἔγο- 
αὐ ΘΆ Υ δὰ τῖϊὴ (ἢ 6 χιααίοδι σοὶ δῆ. ἴῃ 1ἰκ0 
ΤΏΒΏΠΘΥ ἰΐ ὙᾺΒ Ὠδίυγα] ἰδὲ 6 Βῃουϊὰ ποὺ Ὀϊπὰ 
δ} πι86 7 ϑίγί ον το {πὸ ἰοχί οὗἩ (86 Ὀογγονγοὰ ρΡ658- 
Βαρο8, Ὀὰμὲ βῃουϊὰ ἱηίγοάυσθ δ] χαὶ αἰ θται ὁπ 8 
ὙὙΒΘΓΟΥΘΥ βασι δοοθηηθα βυϊδὉ]6θ. Τ.}6 ἀοίθῃσθ 
1198 ἴὰ ἰΐδ, (ηαὺ ἢ ἀοοθ8 ποί, ἰκ6 ἐμο δυίδος οὗ 
{80 Βοοκβ οὗ Βδιυυσὶ ἴῃ 2 ὅϑδιη. χχὶϊ., ράσο πἷπι- 
Β6]Γ ἰο σἷγο ἃ ἔδι τ ΒὉ] ἰγαπβοσὶ ρὺ οἵ δοί ΒῸ. ΔΒ 
Ἰδῦον, Ὀπὶ ᾿88 Γαῖ ΒῸΡ ΡῈ] 86 ἃ ΟΧΡΤΘΟΒΕΙΥ Δὴ δὸ- 
δίγδοὶ ὈΥ δἰ ταϑο]έ, δὰ γγχὸ τηυδὺ οχρθοῖ α »γίοτί, 
ἐμαῖ ἰξ τψουϊὰ ὃ ρίνοι νι ὑΠπ:ὲ ἔγοοάοαι, το ἢ 
8 τηδηϊ οϑίδα ἴῃ βοϊθοίϊης ἔγοτμι δ. ΟΥ̓. ΟἿΪΥ ἰδ6 
Ὀθορίππΐης, δηὰ ἔγοτῃ ον Ῥβδ)πι [6 Ὀορὶππηρ δηὰ 
{π6 οοῃοϊαβίοῃ." -ῆἰΊ. Ε. Μ.] 

[[ὰ υϑυ. 4, Ε. γ. [ι88: σὰ ἐμὸ ἤδνου ἐλαΐ δου 
δοαγεδὲ ἱἰπίο ἰὄὮγ Ῥϑορὶθ. Τμΐ8 δου! ἀ ῬγοΌΔΟΙΥ 
δο γερ] δορὰ ὈΥ͂ 86 τοηδουίη : “ἰὴ ἤἴατον ἴο (ἢ 
Ῥ60ρ16.᾽ Εοτ 1Π9 οΘομηθοίΐοη σοίρᾶγο ἰδ9 ποχὶ 
Υ00890.--ἰὖ. κ᾽, Μ.] ; 

γογβ. ὅ-7. ΟΣ ΤΥ παῖΐου .--- ἢ 2 18. Ῥδ γα }]6] ἰο 
3» [τνογ. 47 δ ἰὼ Ζϑρᾷ. ἰϊ. 9; ἐβ9 βίῃριδν δ6- 

ἰης οι ρὶογοᾶ ἰο ἀοεϊσπαίθ (ἢ 6 μ60ρ]6 οὗ [5τὉϑ6], 
ὙΠ ΘΓΘαΒ (Π6 Ῥ᾽ΌΓΑ] 8] να. 8 ΘΧΡΓ65868 (ἢ ΠΕ[ΙΟΏΒ, 
85 οοηἰταϑίϑὰ υυἱτἱἢ 16:9 Ῥ6Ορ]6, Ὁ), απ! θα ὑπ 6ν 

{86 ἀοιαϊπΐοι οὗἩ Φοιονα. [μὰ τὸσ. 7 ἰμὸ ϑορί. 

δατο οὐ θη γ τοδᾶ Ὁ» ἰηβίοδα οἴ "Ὁ. ἴοὸΣ 
1Π6Υ ἰγαπβὶ δία ἀναβαίνοντες. Το ποτὰ 18 ποὶ 8 
κἰοβ5 ἴγοτη υοῦ. 22 (ΟἸογίουβ, Ἐύδι0}), ποὺ ἃ πγὰ- 

(ἰδ ΐου οὗὁἨ ὈΤῸΝ (Πουδίκαμι) ον δ ἧη (76- 
ὩΘη18). Α 1068] ἀρδὶ ρπαίίου ἰ8 ααἰΐθ ἴῃ ΡοἾδαθ, 
δηὰ ἰΐ 8 ποί αἱ 811] βυγρυίβί πα ἰδὲ ἴῃ (ἢ 6 ὨΔῃ16 
οὗ (8 8086, Μ᾽ ΐοῖ Γ0]Πονγ8 ᾿ἱπλπιθαϊαίοἾν, (116 ΡΓ6- 
Ῥοβίιἰοα 3 18 υδροὰ ἰπϑίοδά οὗἁ ὃν, ἷὰ ἃ |ἶκὸ εἰρ- 

εἰδοαίίοη (οοπιρ. σογα. 19, 22; Ἐζβξ. χ. 16). 
Τμὸ Δρρο)]αίΐοη ἢ]ΌὉ 18 ποὶ ἃ ῬσοΟρΡΘΓ πδῖῃοθ, ἰμ δὲ οὗ 

8 ΟἾΤΥ δἱ (9 πογίβονῃ ὀχ γθιΥ οὗὨ ἰμ9 Βοὰ 868 
(Καοῦοὶ οἡ Εχ. χἰϊὶ. 18), Ὀὰΐ ἰδ δοπμμφοίοα τιν} 
ἐμ διοίϊοηὶ Ερυρίϊδη δξῤὲ --- γθοϑᾶβ, ΟΥ δΐρρδ -- 
Βοα-οοὰ. ΤῸ οομπλοη ἰάοα ἰμαὲ ἰὑ βὲχῃὶῆθβ: 
δο οὗ γοο8, χοβίβ Θβρθοῖα ἢν ὑροὴ Εχ. ἰϊ. 8. [8, 
χὶχ. 6. Τ9 ΔΌΒΘΠΟΘ οὗ (86 δτιΐοΐο 18 ἀπο ἰο [Π 9 
οἱγουτηϑίθηοθ ὑδδὺ ἐμ ἀοεϊχηδίϊοα δὰ δγβαν 
Θοῦηθ ἰπΐο ΘΟΙΏΟΣ 1186, 858 ἱπουρὰ ἰῦ ὙΘΓΘ Ἀ ΡΓΟ- 
ῬῸΡ Ὡδᾶιθ. 

γον. 16. 79 δΓθ ποῖ ἰο σζοπάβν: βαι οἱγ (ϑορί., 
ψυὶς., 5.τ.) ἰμϑίοδὰ οὖ: ϑιλδοϊδίϊου, ἰμδὺ ἰ8, 168} -᾿ 
688, 88 σοῃδιιτηρίϊΐοι (8. χ. 10; χΥΪϊΐ. 4), τ ἃῖο} 
αοά δβοῃΐ ἱπίο {ἰοὶν 8οι}]- ει μοὶν 6. ΤΠ6 ΥΌΤΊΩΘΥ 
8 δὰ ἰηδάπι8810]9 ὀχ ρίδπδιίΐοι οὐὁἨ ΤῸ δεν 86 
ζαπάἀδτηθηίδὶ ραθθαρο, Νυι. χὶ. 20, ν Ὁ] δἢ ϑίδίο8 
ἐμδὺ ὁ, Ἰοδιἷη, σᾶπιθ ὉΡΟΏ ἰμο. [ΓΌΪΒΟΥ 

ττ 

Θοιμ ὈΪΠ98 ἴπ 6 ὑνχὸ 4688 : Ησ Βοπΐ ἔθη οηουκῖι, 
ἘΠῚ} (Π6Υ ψογ βυγἤοεϊιθα. Τθ ραβϑᾶρο Ὀθίοσα 
8, ὨΟΎΟΥΟΡ, ΒρΡ6ΟΙ 68 ἰἰπ6 ἀἰδεαδό Ὑ ϊσἢ τοβυϊι δὰ 
ἴσοτα ἰδ ἷ8, 88 (6 ριπἰϑηπηοηΐ ἀδοτοοὰ ὈΥ αοή. 

γον. 20. ῬΒοἷσ ΚΊΟΣΥ ἰδ, 58 ἰὴ 567. 11. 11, 18 υϑοὰ 
οὗ ἀοὰἀ Ηΐπ80}, δηὰ ἴῃ ἃ ὑνοίοϊὰ γοϊδίΐοη.--- ἢ 18 
τοδηϊοβἰδιίοη οὗ ΗΠ] 86] Γ ἰο ΗἾ8 ῬΘΟΡ]6, απὰ Ηἰἶδ 
Ὀοΐης (08 σα] ον θα ὈΘΙΌΓΘ 41} παίϊομβ (1)θὰί. ἵν. 
Θ΄ ; χ. 21). Α βοιουμαὶ αἰ βογθαὶ ἰατη ἰδ σίνοῃ 
ο ἰὰο πομίθῃοο, ἱζ Ζομοναὰ 18 6Γῇ6 σϑ] θὰ ἰδ 
Ῥχίὰο οἵ 18:86] (1 βδιι. συ. 29; Ηοβ. νυ. ὃ; νἱἱ. 10). 

γοτα. 24.27. 86 ρϑαβδῃῖ ἰἸδηᾶἃ. ὅ0 176γ, 
111,19; Ζοοῖ. νυἱῖ. 14. Το Ἰἰπῖης ὑρ οὗ (86 Βαπὰ 
8 θτο ποῖ α ζοβίατο οὗ ἐπγοδίθηϊΐης, ταϊδίης 
ἰο βέγιϊα, θυΐ 8δῃ δἰ 46 οἰ ρ]ογ ἃ ἰπ ἰδἸκίης δὴ 
οδίδ, (ἔχ. τὶ. 8; θαι. χχχὶϊ. 40, δοπιρ. βῃ. 
χίϊ, 7; Ῥβ. οχ]ὶν. 8). ἴΐτ 8 Ὀδθοδῦβθ {Π0Υ ἀ6- 
Βρβεα ἐ!ὸ ἰαπᾶ, ἰμαὶ αοὰ πουϊὰ τῃδκὸ ἰδοηι 
Ῥοεῖβὰ ἰὼ (9 Ὑ]]άογ 688. (Ναὶ. χῖν. 82). Β6- 
ολ..86 ἴΠ60 Ὁ τιυταυγοα ἰπ μοῖρ ἰοπι8 (Ὁ 6αϊ. 1, 27), 
{0} ΤΟΓΘ, ἴθ {π9 ῬΟΥΒΟΙΒ οὗ (δεῖν ἀοβοοπἀδηίβ, 
ἴο 06 ἀϊθρονβοα διηοης {6 πϑαίθη. ΑΒ ταῦ. 
20. 8 ὑπ δἰ ΚΑΌΪΥ σοπηθοίοα ψῖ1} Εζοκ. σσ. 
28, {μ9 τοροαϊθά ΤΡΊΑ, σουϊὰ ἈΡΡοδΡ ἰο ὃὉδ 8 

ΟΕἸΡΟΖΤΑΡὮΪΟΑΙ οΥῸΣ (Ηἰἰζῖς, 9 6}.) ΤῸΓ ΤΡ... 

Ασοογάϊη νυ, 86 ἰτδηβ᾽δίΐοη : οὐοσί γον (δορὶ. 
ἔγτ., Ομαϊὰ.), ἰ8 ὑγοΐοστοά ὉΥ τδην. ᾿ Βαυὶ (9 
ὙΟΓὰ ΤΔΥ Δ4ΥΘ ὈΘΘὴ τορϑδίθα ᾿ηί θη 0} 8}}γ, [0 Γ᾽ 
ἴῃ τος. 48, 13 (0 δἰπὶκ ἀονγπ, ἄθοδυ)} ΘθΟΟΌΓΒ, 
ἰπδίοδὰ οὗἨ 13) (ἰο ἀΐϑβοϊνο, Ὀθοοῖαθ οοττυρί), 

τ 

ὙΠ 6ἢ 18 τοίαἰποὰ ἰπ Ἰὕξοῖς, χχὶν, 28; χχχιῖϊ, 10, 
ἔγοτῃα ἐδθ ἔυπάδηοπῖαὶ ραδβαχο [βου. χχυύϊ. 89, 
Ηϊἰεὶς τορασγὰβ ᾽ὑ 88 δὴ ΟΥΤΟΡ; 6] (Σ860}1 88 ὃ 
ἀο!  οτδίθ αἰἐογαίίου. 

γον. 28 δι οΥϑ, 88 ἰδ βθθίωβ, διύϊος Νυπι. 
ΧΧΥ. 8, ὅδ, Δ ἰθομηΐσαὶ] πμογὰ ἀρῃοίϊηρς δοη- 
ποοίϊοη πὶ (6 Μοαδθ ιἶδιι ργίδρυϑβ. [ῸΓ 
(89 τωοάθ οὗ οσργοϑεῖοη δορ. 1 ΟὟΥ. Υἱ. 
16, δηὰ ΕΚΙίης ἐμόγθοῦ ἴῃ ἔπ διδεϊιρεγκχ.---ὦ. Β. 
Μ.]. [0 ὈΧΡρυθ8898, δὺ 8}}] ϑυθηΐβ, ἃ οἴσϑοσ ᾿πίοτ- 
ΘΟΌΓΒΘ δηἀ τότ σομρ]οίο γἱο᾽ ἀπ ρς υρ, ἐπ δὴ που ϊά 
6 σοηγογοα Ὁγ (86 ὑγδιηβ)διΐοη: 86 Ὺ Μ6ΓΘ ἰπὶ- 
ιἰδιεὰ (8ερί., Ψ6ΓοΠ.6ὴ, ΟΥ̓ : {Π0Υ Βογνϑὰ ((ἰϑββιῃίυβ, 
Δέον 06 Βιμίορὶσ υϑαᾷθ οὗ (09 Κἰἀτοα ποτὰ), 
Νοιδίης 18 Κπονῃ οὗὨ ΒΗΥ͂ ΒΡ6ΟΙΔ)] ΘΘΡΟΙΠΟΩΥ͂ ἴα 
πο Ὀδηα 8 οσ 8116. 8 σοσὸ σψότὰ (ὅ. Ὁ. Μίιςοδδο- 
115). 89 ἄθδᾶ ὃσγϑὸ "οὶ ρμοᾶὰβ οὗἠἨ ἴδ υπάοῦ 
ψουϊὰ (Β 6] 4 6}), οὐ ἀορατγίβα βρὶγῖι5 (θυϊ. χΥΪ. 
11; [8. υἱϊἱὶ. 19). ὕοσ τννῖοῖι βδουὶ ῆσοβ οὗὨ (16 ἀοδὰ 
ΜΟΥ Ὀτουχῆς (Κούβίογ, θ) 6 Ὕεἰ(6); ἴοτ᾽ χιϑῃίϊοα 
ἰ8 8180 πιδθ ἤδγο οὗ οδαϊΐϊηρ (πὸ οἴἶοσίηρβ, δηά 
Νυπι. χχυ. 2 604}|}19 ἰδθ, “"βδογίβοοβέ οὗ (δοὶῦ 
κοΐ 8." Δοσοογαϊηρὶν, ΜΟΔΌΪ 18 χοὰδβ 8.6 πιοδαὶ 
ὮθΓ6 8130 (Ηυρζεϊὰ δηά οἰ 6Γ8), τ ἢ δτὸ οδ] δὰ 
ἀραὰ 88 σοπίγαβίθα ὙΠ} (89 ᾿ἰνίης αοἀ (ἢ ἰδάοπι 
ΧΙ. 10 47.).Ψὕ ᾿ 

γον. 80. ἽΡ ἰδ ποὲ ἰο Ὀ6 υπάοτδίοοα τη ΓΕ 
οὗ δἰοερρίῃρ ἔοστί ἢ (Ν 6. Β σχυ. 7), Ὀὰὶ δἷ8ο οἵὗ 
ΘΟ ζουναταὰ, 88 τθαϊδίοῦ, ΓὉΓ ῬὨΪΠΘὮΔ8, ὉὈΥ͂ 
ἰπ ογυθηΐης ΜΠ)|1 ἷ8 ΒΡΘΆΓ, Ρογίογιηθα δὴ δοί οὗ 
λυαάρπιοιϊ, διὰ (ἢδὺ ἰμτοῦρἢ Σ6 8] ον οὐ 8 }8- 
ἰἰοθΘ. ΒΥ ἰδὶβ δοὶ οὗὁὨ ζαϊι (6 6π. χυ. 6), ἐδδὶ 
υβι160 νὯ8 Βε 1588, ἀπά 88 α Ὀϊνῖπο δοϊζπον- 
Ἰεάρταουί οὗ ἰἰ8 το] σίουβ ποῦ, (9 ὑσὶ δι μοοὰ 
88 Ὀοδίονθα Ὁροη πἷπὶ δπὰ ἷβ ἀθϑοθηδη 18 ἴοτ 
ΕΥ6 ἢ. (Ναι. χχν. 10 8.). Το δἰζηϊβοδίίου οὗ 

ἡαάρίης ἰθ Θϑ Δ! 86 ἴον ἐμο Ῥίοὶ 29 (1 8δπι. 
οἷϊ. 26) ; (86 εἰρη βοκίίου οὗ ἱπίογοοαϊπρ ((4]ἀ., 
ϑγτ., αθ19Ὁ) ἰ8 ἰμαὶ οὗ ἐπὸ ΗΒ ρΡδ86ὶ, ἐμαὶ οὗ 
δἰοπίης (Υυ]ζ.) οΥ οχρίδἰΐης (βδερι.) Βαβ, ἰὰ 
ἴαοί, Ὀ66ἢ δβδὶ ηϑά. 

Ψεγα. 82, 33. Το υπδάνδοα ποτὰβ οὗὁἨΎ Δοβος 
δ᾽ Ἰυἂο ἰο ΗΒ ᾳυσϑιΐοι ἰο {0 ῥϑορὶο (Νυτιῦ. 
χχ. 10), νῖὶοδ ττῶϑ ΒΟ 0 ὃὉ6 0η6 οὗὨ 1πιρᾶ- 
ἰ(ἰοθῆσο δηὰ ἀουδὲ ὈΓΥ ἷθ ἐνῖσθ δι γι Κίς [89 
τοοῖς, δὰ ψγῶ8 ὑμουοΐουο ἀθϑίσηδίοα Ὁ αοἀ 88 
ὉΠΌΘΙ οὗ δα αἀϊθονοαΐεποο (Νυπιῦ. χχ. 12, 24; 
ΧΧΥΪ;. 14), απὰ ρυπἰβιιοὰ 88 δυο. Βαῖ, Ὀοοδυβο 
ἐμ Ρϑορὶο δὰ χίτνοιῃ οοοδϑίοῃ ἰο {818 δα], 1ς ἰδ 
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βαϊὰ ἴῃ στον. 82 ὁ, ἷἰῃ δοοογράδησο ψίϊῃ ἰδ 6 δοχῃ- 
ἰδ αἰ οὗἨ ἱποὶν ἰοαάον (Ῥϑαί. ἱ. 37; 111. 26), ει 
“1 ποῦ ἢ} στὰ Μοβοβ ἤοσ ὑμοὶρ βδῖζϑβ."" Ὑοὶ 
ἯΘ 8ΓΘ ποΐ ἰο ἰγϑηδὶδίθ: ἐμοῦ οαθἰογοὰ ἢῖ59 
(ΝΜ ,ο565᾽) δρίτιὶ (ϑορέ,, δπὰ πιοβί), Ὀυαΐ, δοοογάϊης 
ἴο {86 ἰϑίονῖοαὶ δοσουηὶ δπὰ (9 υὑϑαρὸ οἵ 
ἐδὸ ρᾷγαβο (Υϑγϑ. 7, 48; Ῥβ. ἰχχυῖὶἱ. 17, 40, 66, 
[8. Ἰχὶτϊ. 10), 118 τοίυθμοθ 'β ΟὨΪῪ ἰο χοϑβἰβίϊης; 
{ι6 ϑριγὶς οἤἡ αοἀ (Οσμαϊά., αεἷον, Ποορϑί., δηά 
(89 τεσϑῃΐ Ὄχροβί(ουῦβ). 

γον. 87. Το ὈΠ δγϑ, δοοοσάϊης ἰο Ὀϑαί. 
Χυχῖ!. 17; Τυάροβ 1ἰ. 11, ποῖ ἀθηλομβ (ϑθρί., δηὰ 
οἰ γ8), Βαγυοὶι ἵν. 7, θὰῦὺ φοάβ, ὑπάθσ μ9 δρ- 
ῬθΙ δῖοι  ΦΟΘΥΒ, ΟΥ : Ἰογὰβ. 

[{π τον. 46 σορηᾶδοῦ: δηὰ 85 ρσίνϑη ἰμιθηὶ ἴΆΥΟΥ 
ἴπ [80 βί ᾳὐ οἵ 41} (μ ο86 ὑμδὲ οατγτὶϑὰ ἐμ θπὶ σαρίινο. 
ΑΙΈΧΑΝΟΚΕ: " Ἴ Βὸ Ἰἰΐθτγαὶ ἰγδη βίο οὔ (6 ἤτϑι 
οἶδαϑο 19, απά λαδ σίυεπ ἰἦέπι Γ0Γ πιεγοίοα ΟΥ̓ δοη,- 
»αβείοηϑ. Τ818 τοραγ καθ Οχργοβδίοῃ 185 ὍΟΥ- 
τονοα ἔγοπι 1 Κίηρϑ Υἱῖ!. δ0, (σοιραγο 2 Οἤγοη. 
Χχχ. 9), ποὺ οὨἿΚ μότο, Ὀαΐ ἴῃ (μ6 ΗἸΒίΟΥΥ οὗὨ Ὀδη- 
ἶεϊ] δὰ μὶβ ζ6)]ονγ-σαρίΐγ68 (θαη. ἱ. 9), ν πϊοὴ 
8 Κ65 ἴἐ ποὶ δἱ 8}} ᾿ργοῦδθ]6, ἰδ 8. ν μδὶ ἰ8 ΤΠ 6 Γ0 
τοροτἀ δὰ 18 διθοηρ (Π6 ἱπάϊ σαί η8 οὗ τοίυγηΐης 
Ὀινῖηθ ἔδτψον, Ὦ6ΓΘ τοΐοσγοαὰ ἰὸ ὈΓ (Π6 Ῥβα]πιἰβὶ. 
-.Ρ. Μ]1. 

ῬΟΟΤΒΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἙΤΉΙΟΑΙ,. 

Ἱ, Ηυπιδὴ υπάογϑίδπαϊηρσ, δπὰ Βυπηδη Βρθθοὶ 
ὅ8η ΠΟΥ͂ΘΡ' ΙΘΆΒ.ΓΘ [ἢ 6 ζΥῆΘΔΙΠ688 οὗ αοα᾽ Β ἀοοὰ8 
οΥ {9 ἀορί οὗ Ηΐβ πιϑγοῦ ; δαὶ {6 ρφταίοῦαὶ δο- 
Κυοπ]οαχαιθηῦ δηὰ οχίο! ες Ῥγοοσϊαπιαίίοη οἵ 
ἰδθῖ 8ΓΘ Ὠοΐ ΤΘΤΘΙΥ 4π Οχργοϑϑίοῃ, Ὀθοοτηΐηρ ἴο 
ἰδ6 ρθορῖίθ οὗ ἀοά, οὗ ἐμοὸ τοϊδίϊοι ἱπ νον ἘΠ ΟΥ͂ 
εἰδηὰ ἰο Ηΐπλ, Ὀυὰϊ δγὸ αδἷ8ὸο ἐδ ογἀδὶ πθᾶὰ τη θϑῃϑ 
Οὗ πργοδάϊηρς ἰδ ροογσυ ἀπο ἰο Ηϊΐηι, δπὰ οἵ 
δβέγοηρι ϑηΐης σοπ δ ἀθη06 ἴῃ [89 ΘίΘ ΓΤ] ΟΠ ΟἾ ΘΠΟΥ 
οἵ Ηἰ58 γστδςθ. 

2, ΤῈ βίγοηρι βοηΐηρ οὗὨ (μἷ8 δΘοη ἤάθησο ἰ8 ἰη- 
ἀἰπρθηϑα 18, ΘΒρϑοὶ ΠΥ Δ8. ΘΥΘΓῪ Ἰορί(ἰπιαῦθ 6] ἴτη, 
πὨΪ ἢ θη 601} 6 ἰδπηρίοα ἰο ἔου πα ἀροὴ (ἢ 9 
δογοθηδηί τοϊδίΐοη, 15 δἰἰοχοί ον ὁΘϑ 66 1194 ὉΥ δ᾽ π 9 
ἩΠἶο ΔΡῸ τοηθνθα ἔγοπι σϑηθγαίΐοη (0 φϑηθγᾶ- 
ἰἴοα. Ασοογαϊηρῖν, ἃ πον ἀἰϑρ] ΑΥ̓͂ ΟΥ̓ ΤΔΘΓΟΥ͂ 19 
μ6 ΟὨ]Υ͂ πλ68}8 οἵ ἀο]γογβῆσο Βα ἰδ Βοοκίης 
ΔίιΕΥ δηὰ ἱπιρίογίπς 18 ΠΙΘΓΟΥ͂ ΡΓΟΒΌΡΡΟΒΘΒ, ποῖ 
ΟὨΪΥ δὴ οχρογίθηοο οὔ ἰδ Ὡϑθοὰ δπὰ 4 ἀβϑβίγθ οὗ 
118 παι ϑύδοιου, Ὀαΐ 4180 ἃ Ὀ6] 167 οὗ (π6 ροββὶ ὉΠ γ 
οὔ {πμ6] δον, δὰ οὗἩ 9 γϑδάϊπθ88 οὗ αοἀ ἰο δἴοταὰ 
δ πιοϑ 8 ἱπαὶ ΔΥῸ ὨΘΟΘΒΒΑΓΡΥ ἰμογοίο. Αμπᾶ ἰΐ ἰ8 
ΟὨΪΥ 458 γοϑίϊης ἅἀροι ὑμὶ8 στγοιυπάᾶ, ἐΒαΐ σουγδρσο 
ἯΠῚ 0 ᾿πρατγιθὰ ἰο Δρργοργίδίθ ρϑγῦβοῃδγ, πεῖ τἢ 
811 ἐ}0 ΘΑ ΠΘΒΙ 938 οὗὨ 8 δβοιυ]- ϑι γι οἰςθη Θοπίδββί οη 
οἔ 5ῖπ, {86 Ὀίν!βο ῥγοτηΐθο8 πὰ πιθϑ8 οὗἩἨἁ ργῆοθ. 

ὃ. Το οοητοπιρ]δίϊοη οὗὁὨ ἴ)}9 ἢ ἸΒίοΟΥΥ οὗἨ Θοά᾽ 8 
ῬδορΡΐὶο 18 βρϑοΐδ] δάἀδριοά ἐο αι νάκθη Ὀοίἢ ἃ ροηΐ- 
ἰοηὶ ἴγϑιῃ οὗ πιϊηὰ, δΔῃηά 4 Ὀσθ] νης βοοκίης δέου 
πο Ὀινίηθ ἕδνοσ, ΕῸΡ ὑμδὺ διἰβίουυ ὀχ ἰδ 8, ἴῃ 
ἸπΡΤΘΒΒΙΥΘ βἰσθίον δ, ἰηρταιί(ἀ6 ἀἰδρ]αγοὰ δηθν 
ΟὨ ΟΥ̓́ΘΟΥΥ͂ ΟσΟ4510η, αἰβουοαΐοησθ, δοκ ἢ 655, δπὰ 
Ῥαγίϊαὶ ἀοίδοιΐοη οὐ ἴῃ οπθ βίἀθ, δη3, οἢ 
89 οἶμον, σα χβ Ὀοΐογο (89 νἱον ᾿υἀ φιηθηίδβ ἀπὰ 
δοίβ οἵ ἀο᾽ ἰγογαποθ οὐ ἰδ6 ρματὶ οὔ ἀοἀ4, νὰ ϊςοὰ 
8.6 ποὶ ἰδοϊδίθι!, αὶ ἔοτπι οη6 σοππηθϑοίθα σου 86 
οὗ ἰδαάϊπσ, ἴον 1886 απο! ἰης οὗἨ ΗΒ ΡυΓΡρΟΒαΒ οἵὗἉ 
ἹΒΟΓΟΥ͂ Δη ἃ Ρ͵δῃ οὗἉ βαϊναίίοη. 

4. 1 ψγὰ8 ἃ ραγί οὔ τπὸ ἀοβί μη οὗ (μ:986 ἀοα] ἢ ρ8 
ἰο ᾿ΡΓΘ58 απ ὰ ἀσνοῖορ ἰδ6 ἐγυΐῃ, ἰμ δὲ μι βιμδαὶ 
δίίοπάθ ἀρο κυ, δὰ ἰπαὺ νὶλμῃοαὶ οχρ᾽δίΐϊοη 

ΘΥ͂ΘΥ, 8 ΤΩ 68η8 οὗ ἀο]ϊνοτὶηρ [Ὧ6. ῬΘΟΡΪΘ ὉΥ “ὅ- 
δἰϊμίΐοπ. ποῖ Ῥογίογπιθα ὈΥ Ἰοριὶ σψοῦκϑθ διὰ 
Ῥγϑοίίοθβ, ποὺ ὈΥ͂ ΡΥΪΘΘΕΪΥ ΘΟΓΘΙΟἾΪΘ6Β δΔηα ΓΌΓΙΏΒ, 
ποὺ ὈΥ̓͂ οχίρουπαὶ ϑδοίΐοηϑ δηἀ δοδογίβοος, Ὀαΐ 
ὈΥ ἰμ6 Ῥθγβϑοῃδὶ βοϊξ- ἀονοιϊΐοη οὐ (8080, ψὮΟ, 
ὙΒΟΙΒοΥ ΟΥ̓ δοίϊπρ ΟΥ βιυδδγϊη, ὈῪ ἰπιογοοάϊης 
οΥ )υάρίπρ, βίθρ ἰαἴο {9 Ὀτοδβοὶν, πὶ}, Ὁ γίοϊάϊης 
ἊΡ {π6 1] ΟΥ̓Ώ ΡΘΥΒΟῊΒ δι (18 (Π6 βοίμδὶ ἀφιηπηᾶκ 
οὔ αδιῖοθ, γοϑοὰθ δηὰ ρυγὶΥ ὑ.)}0 ΡΘΟΡ]9 οἵὗ 6οά, 
δη4 Βοὺ ἰδ 6πι ρου [16 ΨΔΦΥ͂ οὗἁ ϑαϊναίίοη. 

δ. ϑιυοῦ ἃ υἱὸν οὗ πἰϑίοσυ, ἰοζοίμον τ (ἢ ἐΐ ἴη- 
Βέγασιῖνθ 86, 18. ᾿πηπηοι αὐ} ΔρΡ᾿Ϊ 64 Ὁ]6 ἰο Ραγ- 
ῬοΟ968 οὗ οἀὐἰϊβοαίϊζοη. 1ὑ Βι5, ἱπάδοα, ἰο ἀο τι 
πηΐγοτβα] ἰγδηϑργθϑϑίοπϑ, ῥυἀριηδηίθ, ἀδοὰβ οὗ 
ἀρ] νοτδπσθ, πὰ ἜΧρου 6 η068 Οὗ ΠΊΘΓΟΥ ; γοῖί ἰΐ γθ- 
φυτὰ ἐμ ποῖ 88 ζ6 678] ἴγυς(ἢ5, Ὀὰὺ ψῖ ἢ Ὠἷ8. 
ἰογῖσαὶ ρϑυιου υν δὰ πη ἐποῖν σοπογοίθ ἀθῆ- 
Ὠϊοη6 88. Αῃηῃά, δοσοτ πρὶν, ἰῦ ἀο68 μοὶ οχοὶϊθ 8 
ἸΠΟ0Υ9 βοπογαὶ σοηθοϊουϑηθβϑ οὗ ρῈ}}0, ἀθ8ὶγο Ὁ 
βαϊ ναϊίοη, οὐ ἐθοϊϊηρ οὗ σγαιτὰἋθ; ἐλ ταί} 6 Σ᾽ Θνοῖίκ98, 
δὰ (Π 6 Βοη 58 οὗἩ (πΠ6 Ομ αγος ἰοὸ (μ6 Ῥγαῖΐϑο οὗ 
αοὐ᾽ 8 ρβἴοῦγ, 8 βρϑοίδὶ ὑγδύονὺ οὗ σοπίοϑβίοη. Απὰ 
{μΠ686 ἃἂγ ἰδ Ὡογο ΜΟΥΓΒΙΪ ππϊίοὰ, (ἢ 6 ΤΏΟΓΘ 
ΒΟ. ἃ ῬΥΔΥ͂ΘΡ ἴββι108 ἔοσι ἃ, τὶ ἢ [86 νον οὗὨ Ἰἰἴο, 
ἔγοιῃ Ὀο] 6 ἱπ ἐπ 6 ΡῬεαγρθίυδὶ οἰ ΘΏΟΥ͂ οὗ {πο Ὦϊ- 
Υἱἷπθ ᾿ΠΘΓΟΥ͂, τ ἢ ἰσοἢ Β68 Ὀ6ΘΏ 80 οΟἴζοη διϊθδιθα δαὰ 
αϑϑαγοὰ ἴῃ ἰϑίουυ, δηὰ 16 πιοῦο ἀδθοι θὰ] ἰ, ἰ8 
ὀχργοϑϑοᾶ δηὰ δοϊπηδίο τ] 08 (Π 9 86η86 οὗ ἃ δοῃ- 
τὰ Ὡἶγ οὗ Ἰπίογοϑίθ, Ὀοΐμ ἴῃ δοηἤοβϑϑίοη οἵ βίῃβ 
801} ἴῃ Βυρρ] σαι οη8 ΤῸ ΒΌΡΡ]ἐ68 οὗ ζγλσδο, νν ἴσῃ 
ΓΘ Βουρθς πού ΤὩΘΓΘΙΥ͂ ΓΗ ἃ ΥΙΘῊ [ὁ Ῥογβοηδὶ 
Ῥαγιϊοϊ ραιϊίοα, αὶ 4150 τ ῖ τι ἃ υἱϑνγ 0 (86 ποοὰβ 
οὗ ἰμοὸ απἰϊοὰ Ομγοῖ. 

ἩΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟσΤΊΟΑΤΙ,. 

7 ἰ8 ψ}} ἔοῦ υϑ, (Βαῖ, ψἘ116 δοῃίββϑίηρ ΟὟΥ 
ΒΒ, Ὑὸ σ8} ΘΟΠΒΘΠΓΥ ΟΠΘΡ 8 ῬΥΑΥ͂ΘΡ ἴον ἰδ9 
Ὀϊνίηο ἕανοτ, δηὰ οδὰ Ὀορίη δπὰ δμα ψ] ρταΐβθ 
ἴο σοὰ. ----ἀ}} Βυβδονγίης θυ υγο8 18 ἰἰπη6, Ὀαὺ Οοά 8 
Ἰογο ἴο δἰ δῦῃϊν.- -- Το ΒΊΒΊΟΥΥ οὗἨ ἰῃ6 ΟΠ ΌΣΟΙ 885 
ἃ ἰοϑυ ΠΠΟΩΥ͂, (αὶ ρ͵ΙΔ6Θ 8 τοὶ χϊῖον ἐμδὴ βίη. --- 
αοα τειθθοτβ ΗΪ8 δονσϑηδηὺ νγῖ1}} Ὁ8 δοοοταϊης 
ιο Ηἰβ ΤΘΤΟΥ δπὰ ἰσυτῃ ; Ὀυαΐ τς οὔοη ἤογχοὺ Ηἰβ 
ὈΙ]αδϑῖηρα δπὰ Ἰυάδροχοπίθ, ούθη δυο ρ ἢ τ᾽ Γ0- 
τηδῖα τἀ] οὗἩἨ 0Π6 ποτὰ οὗ ΗΒ] 5 ργοπιῖβοβ δηὰ 
τυγθδίθηἰ ἢ 8.---ΟἸἹῪ 8080 σδῃ ἀΥΑῪ σοηϑο]δίΐ οι 
ἔγοτῃ (1:6 φῬγοοϊδιηδίίΐοη οὗ 0 Β ΠΙΘΥΟΥ͂, ΜΠ}10 ΔΓΘ 
γα ἴῃ οαγηθδὶ ἴῃ ἐπ σοηθϑϑίοη οὗ {86 Ὁ 818, 
-- δουρὶ γὸ ὅλῃ ΠΟάΥ͂ΟΥ ργϑίϑο αοὰ δἀθαυδίοϊὶγ, 
γοὺ (80 ρτοδίμϑϑβ οὔ Ηἶβ ἀθεὰβ τυσδὲ μοὶ σδιι59 
ι.9 ἰο Ὀθ δβἰἰοηΐ, Ὀυύ ταδὶ δηϊπηδίο 118 (0 ΡΓΔ͵86. --ο 
Η ψὸ αῦὸ πὸ Ὀοίίον ἰδη οἂὐν ἔδίονβ, ἰδ 6 ἴδοί 
Βιοιϊα ποἱὶ 8ογΎ6 (ὁ Θχοῦ8θ 18, Ὀὰὺ υτῶο δ ΙΏΟΥΘ 
ΘΔΡΏΘΒΕΥ͂ ἴο ροηϊ6η06.---ἰ τ γ σοοὰ [ὉΓ ὑ8, ἰΐ 
[πὸ }υάφημοπίβ οὗ ἀοα γθγ9 πού οἷν ἤγϑι, γϑιἹη- 
Θγ5 1πΠ8ἴ δ δὲΒ ποῖ ἔογζούθῃ .8.--- 6 πηυδὶ τη οδὲ 
τὶ ΠΥ οουπὶ ἰΒοθ ΠΑΡΡΥ͂ [0 ῥγϑοίϊβο συἱχαὺ- 
δουϑηθ88; Ὀὰὲὶ γὙ 8.6 ποῖ ἴ0 ἤογχοὶ ὑπαὶ 8}} θη 
ΔΓΘ 5675, ἰμαὺ ψὸ οὈἰδίη βαϊναίΐοι ἱμσου ἢ 
ἄτδοο, πὰ ἐδ γἰ κου 8688 ἴθ ὑπ 6 ἔγα!, οὗ ἔλῚ τ, 

ΒΊΤΑΒΕΕ: 6 Βᾶνα δἰ 8 8 βυ ήοοηΐ ΓΘΆΒΟΙ (0 
ΡΓαΐδο αοὰ: Ὀαυὺ ἰεΐ υ8, ΔΌΟΥΘ 8}}, αβϑϑὶ ἀουβ] 
ῬΓΟΒΟΥΥΘ (06 ΤΩΘΙΠΟΤΥ οὗ ΗΪ8 σοοάῃ 688.---ὶ ἀδεὶς 
αἰοιιὰ, (που ρῇ ἐν πᾶν ΘΟΏ668)], ΘΔ ΠΕΥ͂ΟΡ ἀοΒίγονΥ 
οΥ οχιϊησιΐϑη [Π6 Βα: ; 80 ἰδ οἱουάϑ οὗἉ «ΗΠ οι οἢ 
σαποοῦ Ὀϊοὺ ουὖἱ οΥ ἀποποὶ ἰἢ6 ζοοίπθ95 δηάᾶ 
ΤΏΘΓΟΥ οὗ αο(.----͵Ἴῇ ἰοὰ ἀοϑ Ὁπ|Π σαν ΠΒῸ πιὉ]9 
ὑπ γ5617 ἰπ ργδγοῦ Ὀοΐογο (Ποἀ, ΗΘ ν}}} οὐ τϑ- 
τηροῦν (66 ΤῸΥ ροοί.---Ἴ 6 γ6 ΓῸ 8{1]] ΤΏΔΏΥ 

ἔμοτο 18 πὸ ἴο τ ΚΙ ΥΘΠ088 οὗ βίη ; ἐμὲ {μβ6σϑ 18, μον- ἰ διεσ (88 Γαϑίοιι οὗ [86 ἰβυϑοιϊοβ οὐ οἱὰ : ὑμ0γ 



δ42 : ΤῊΕ ΕΟΒΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΘΑΙΜΒ. 

ὙΠ ποὺ Τοοορηῖτο οὐδ ΤΟΠΟΥΒ 45 ὙΟΠΘΥΒ, 
(ΠΥ ἀο ποὺ διιληρσὶγ γτορατὰ Ηἰ5 σοοάποα8. Ἦμδὶ 
οδῃ Ὀ6 (80 γοβαϊὶ Ὀυς ον κοί} 685 οὗ ἀοά, το ἢ 
ἦἐθ (89 Βουγο9 οὗ ΤΩΔΠΥ ΟΠ ΟΥ β'η8 ἴ---Αα ἴδῃ (ἾΥ68 
Ῥτοοῦ οὗ 8 τηοϑὶ ἀορσγαύοα μοασί, γβθ ἢ9 ἀ068 
ποὺ ἴϑθαγ ἰο δ}. ἰῃ {Π6 ΥΟΥΥ γΡἷδοο, ἩΒΟΓΘ ἢ6 49 
Ὀοθ ἀοϊἑγογοὰ ὕἔγομι ἱπιπιϊηοηί ἀδηροτι.--- ΒΘ 
αοὐ ν}} ΒΈυῦθ 8, Ὠδίιγθ πιυϑὶ αἷνο ὙΔΥ ἰο Ηἰπι. 
-Α ἰὴ αι ἰ5 Οὐ (μδο ἰγσυα Κη, 1 τὴῷξ}ἢ} βοοῦ πλαΐζο 
διϑ9 1} δϑϑὴ ἱπ χοοά νοῦκβ.--- ΠῚ τὸ πουϊὰ δὐϊά ὁ 
αὶ 1 ἰὼ αοὐ δ νοστὰ, δὰ 6 σουηβο]]ο ἃ ΟΥ̓ΟΥ 
Υ ἱἰϊ, τὸ ψουϊὰ ποὶ 80 Βοοῦ ΟΡ 80 ᾿ἰ Ἀ0γ ἔογχει 
Ηἰδ8 κτϑδοίοιι Ὀθηοῆιϊ3.---Τὸ ἀομδηάα δΔηγἐἰηρ ἴγοπλ 
αοά ἰὰ ἱμραϊίθησοο δηὰ ἀουδί, δῃὰ ἰδ.8, 45 ἱὶ 
ἯΟΓΥΘ, ἰο οτοο ἰὑ ἴγοπι Ηΐπι, ἰδ ἰο ἰδπιρύ Ηΐπι. - 
17 τὸ ΡῬΓΘΥ ἴογ ἰοῦ ροταὶ (μὴ 5 τὶζ μου ΔΏΥ σ60}- 
αἰϊιϊοηδβ, δηὰ ἱπογοΐοσο δραΐηϑὶ Θοα᾽ 8 σοιημηδηά, 
αοαἀ πιαΥ ἱπάδοα Βοαγίκοῃ ἰο 8 δβοπιοίἰ 66, δυΐ 
ΒΟῪ οἥοθῃ ἀοοθ ἰδ6 ζ] 6] πϑῶς πὰ Ὁ1Ϊ9 υ5, δηὰ 
Ὀγΐης ὺ8 0 δἰιαπιθ, σῇ 6 ψγὸ Βα γ9 Ὀγουχῆ ΒΔΡῺ 
ὌΡΟΙ ΟΌΓΒΘΙΥΘΒ ὈΥ͂ Οὔν [00118}} τοαιιοδί :--ΑἸαοϑί 
ΘΥ̓́ΘΥΥ͂ Τὴ [88 δοπιθ πιοιι 8 πῃ το ἢ6 σαδίϑ 
1:9 το] θῃ οΑἸΎΥ05 οὗ 8 ουβῃΐρ, υπ{}}] αοἀ δ] ἢ 9 
ὈΘΟοΠ168 χροϑὺ ἰη ἷβ 6Υ98.---Νοιδίης 18 Ἰηογ9 πἢ- 
Ὀδοοτϊλΐης δηὰ αἰδθρτγδοοίι ἰο ἃ τηδὴ οὐὗὁὨ ππάογ- 
διδηάϊης, (ἴδῃ ἰο δβοὺ ἷ8 ποδὶ ὁ ὉΠΜΟΣΒΥ 
ΟὈ͵᾽οοία τοῦθ τον 985 ἰμδη ἰπι86]7.---Ηο ἰ5 
Ὀϊοδβοὰ σῆο ὁδὴ γοχαγὰ ἐπ ταὶ σοῦ οὗ αοά 
ὙΠ ἀοἸ κοῦ δα ποὺ Ὀ6 ἰογγθθα ὉΥ ἰδ θῃ).---Ὁ 
Ὀοϊϊονίης 808], ἰΥ που αὐτὶ 8]1οὰ τι ἀ ἰδίαν (δαί 
80 ἴ6 7 δϑίδῃα ἴῃ ἱΐὸ Ὀγϑϑοῖν, ἀο ἐὺ ἐμ γβοὶῦ; δὰ 
8Δ}} (9 τηοτρ, ἰμ6 1689 Ομ γ8 ἀο ἱξ; ἰ΄ ποηθ νὙ]}]} 
ῬΓΘΔΥ Ὑἱτἢ (0.66, δου παϑὶ δι1}} 1:9 Ὀθϑὶ οἵ ]} [6 ]- 
Ἰον-ϑυΡΡ» ἰδ ηι8, πὰ (ἢ Ὀθδὺ [πίογοοβϑοῦ τὶτ (86 
ἘδιθοΡ ἰὼ ᾿οαύθη, Φ680ὺ5 ΟΠ γὶδὶ Ηἰ 591 .--- 9 
ἀον! δ858 βι}}} τὴν Κίηἀβ οὗἨ οϑηίἰϊοϊης ἕοοὰ, 
ἱβσουσὰ πο 9 βοάιιδο8 Ἰυδίϊηρ βου]8 ἰο {89 
ΒΟΥΡΥΪΟΘ οὗἨὨ 140]8.--αΑ 119 νογὰ οδῃ οἴϊοη ογοαῖθ 
8 τοδί αἰδβαιϊοίιἀθ ἰῃ 09 μοατί, δῃαὰ γοὺ ὑμ6γ0 
8δ΄Θ ΤΏΔΩΥ͂ 80 {δου ]0858 ἰπ ἐδ 086 οὗὨ ἐδοὶγ 
ἰοηριο8, [μαὐ ΓΠΘΥ͂ ΡΘαΪς ποὺ ΟΠ, ΠΟΡ 8 ἴον, Ὀυὶ 
ἱπάοοὰ πυπιῦοτ]ο88 1410 πογάθ. 1} (Β6Ὺ Ὁδ6Θ- 
σοῦ!6 ΒΉΎΓΟΓΒ ἰοο, {δὲ τι ἢἢἢ] τὸχ δηὰ ἰοσγιηϑηΐ ἐποὶν 
ΘΟΠΒΟΐΘΠΟΘΒ ΄---Μ δι πϑὰ ΘΗ ΘΏΟΥ 8 Ορροδβϑὰ ἰο 
αοὐ, δηὰ ἰηΐυγοδ αἰϑα Εὲπι γῆὸ ἀἰϑρΊ 8 ἱΐ, ἴον 1ἰ 
ΤΩΆΪΚ68 ἶπιὶ ἃ ρδυίδ κοῦ πὶ (86 8108 οΥ̓͂ ΟΠ ΘΥΒ.--- 
Το γϑδι δίορ ἰοναγὰβ δίῃ 18 (86 δοπϑοΐουβ ἢ9- 
αἰοοὶ οὗὁ ΟοὐἶΒ οοπιηδῃα9.---[ηἰογτοοῦγθο δὰ 
δϑβοοϊδιίΐοῃ τὶ (09 τιοϊκεα δγὸ οδ] ουϊαιοα (ο 
Ῥτγοάυσο ταποῖ ΟΥ].-- ΟἿ ΘΔΒ1}Υ ἱπιϊπγαοῖθ8 Δ ΓΘ 
οοπίγαοίοα ἰῃ ἰμοϑὸ ἀαγβὶ Βιυΐ ΠΟῪ ὨΘΔΥΥ 
ἸΩΔΏΥ͂ 8 δοδγί Ὀσσοπηθ8 ἰΒΟΥΓΘΌΥ ἢ ΗΟΥ͂ δογοὶγ 
νου πη ρα ἰδ ΠΙΔΩΥ͂ ἃ σοῃδοΐθῃοο 1 --- 0 6 ΓΘ ΤΩΔΏΥ 
10 ὈΘΟΟΠΙΘ ΟἸ]Υ {86 ἸΏ0τὸ Ἡ]οΙςΘα, (ἢ το γ6 ρστᾶ- 
οἷουϑ βδηὰ τπηοτοϊἑαἱ αο Ῥγονοϑ Η πι86] ἰο ὑπ 6πι. 

ΟΒΙΑΝΡΕΒ βϑδοπιοίϊπιξββ ἃ δἰηρὶθ Ταϊβοθ 8 69 
ἯΪΙ ἴδ 8 ἤογμοὺ 41} αοα᾽δ᾽ Ὀομοδίβ.-- 

ΑἈΒΝΌΥΤ: Μίϑη οδπποί, πίϊμουΐ τοροηίϑποο, ὃ6- 
Θομθ Ῥαγίδικογβ οὔ (οα᾽β σγδοοϑ, δῃηὰ 4}}1 Οοὐ᾽ 8 
ῬΟΠάΘΥΒ ΒΓ Ῥογίοτιηθα δαὶ Ηδ ἸζΔΥ Ὀτίης ἰΒ6πὶ 
ἰο οοπῃγογβίοῃ.---(οα τασδὶ γγοῦὶς Ἰοης Ὀοΐοτο Ηθ 
Θχοὶ 68 δα τοδὶ ηἰδὶ ἢ δὶ (ἢ ἰη υ.8.---Ηοὺν Οοὰ πιδγ 
ΌὈΘ ΟΥ̓́ΔΓΘΟΙΩΘ ὮὉΥ͂ ὈΓΑΥΘΓ.---ἘΈΝΒΟΗΕΙ, : ΘΟ 8 ἴδτοσ 
ουΐνοὶηδ δὶ κχυὶ]ι.- --ΕΒΊΙΒΟΗ : ΤΏοΡο ἰδ δγεὶ 
ΒΟ ἴῃ (ἢ 6 Θχδπρὶο οὗἩ Ιβϑυδοὶ {86 δοῃδίδηϊ ἰῃ- 
ΘΟΙΒΙΔΏΟΥ͂ οὗ ἰἢ9 δυμμδὴ δεοατί; ἰθοσο ἰδ {θη 
οχίο θα (89 ὑμννοδυϊοα ΤΩΘΓΟΥ͂ δὰ σΘΟμιραβδὶθἢ 
οὔ αοἀ, δηά Ἰδδιὶγ, αν ἃ βονϑ 86 {τ} ΠΙΘΆΠΒ 
οὗἩ Ὀθοομΐῃς 8 Ῥδυίδ κου ἰπ δυο δοτηρδαϑίοη.-- 
ΒΊΘΗΤΒΕ : Εδοῖὶ ἱπαϊν ἀν] ὈΘ] ον ῦ δουϊὰ δΡ- 
Ῥτορτίδϊθ δβρϑοίδ! ἰο δἰπιβ86] 7 αοὐ᾽ 8 φγδοίουϑ 
ΤΟΙ 868 ἰο ΗΠ 8 Ποῖ Ῥοορῖθ. 1 νσὸ ἀο ποὶ 
αν μοϊά Ὡροὰ ἰμαπ, ἰο ψοπι αὐτὸ {Π6Υ 0 Ὁθ 
τηδὰθ χοοὰ ῦ Τὸ ὉπὈο ]  6Υ̓́ΟΥΒ ᾿Ῥ---ὈὨΙΕΌΠΙΟΘΗ: ΤῈθ 
Ὀεδὲ ἰεϊηὰ οΥ̓͂ οοῃηΐοδϑίοη 8 (ῃϊ8δ: ἰο γρίνο Α]] 
186 αἴοτγ ἰο αοά, ἴο ἰαἴκα 4}} (86 συ} ο Οὐ γβοῖτοβ, 
δηὰ ἴο ΒΟΡ6 ἴον ὑμ6 Ὀεδὶ ἱη Οο(᾽ 8 αἰοσίουϑ γτδοο, 
--ΤΆῦΒΕ: Το δούγύον, τὰ ἃϊοἢ ἰδ ἤγοι Οοὐ, ποὶ 
ΘΌΪΥ ἀο68 ποῖ πιαῖκο 19 ἱποδ ρα Ὁ ]ο οὗ Ῥτγαϊδίηρς αοά, 
Ὀυὶ Ὀθ6Δγ8 πἰ(ΐη 1186] (ὃ δ6648 οὗὨ ὑγῖιθ Ἷογ, }07 
ἰὼ 86 [,οτὰ.--- δι ἴῃ οὐ Β ΤΘΓΟΥ 18. [10 ΟὨΥ 
ΔΏΟΠΟΥ οὔ δείει ν᾽ ἴον ΗἾ8 ῬϑορΪα. 

[Ματι. Ηενυ: δεῖ 8 δδκὰ ἴῃ Ῥδββίοῃ ἰϑ 
οἶθῃ κίτοι ἴῃ πγαιὶ.----Το89 Ὑγϑί σα Ϊγ ἴοτγκοί 
ἐμοιηϑοῖνοθ το ἔοοα {πον Ὀοάΐ68 δηὰ 5ίαγυο {οἷν 
Βου]8.---Τ θὰ αοα ροαἶνοβ (6 χοοὰ ἐπ᾽ η 8 οἵ (18 
Ἰ19 ἰῃ ἴοτο, ν θη, τ ῖῖ ἰἤρ, Η6 κῖνο8 ζΊϑοθ ἰο 
αἰονγ αοά ἔθ {δ τοϊάἀβὶ οὗἩ ἰοῦ; ΤἴῸΓ (ἢ θη (89 
Βοι] ἀοἰ κί ἰἰ86] ἱῃ ἔδίηοββ. [8. ἵν. 2. ---τ ἢ 8. 18 
189 γογϑὺ ὑπὶης ἰ ϑἰη, ὑπαὶ 10 τηαῖζοδ ἃ8 Ἰολί - 
ΒΟπΘ ἰο ἀοὐ, διὰ ἰμ6 ΠΘΆΤΟΥ ΒΥ ὅτ ἰοὸ Οοἷ ἴῃ 
Ῥτοΐοβϑίου, {6 τ 079 ἰοδί ΒΒοπιθ (ΠΟΥ ΔΥῸ ἰΐ 8 6Υ 
ΤΘΌ06] αραϊηϑὶ Ηΐτη.-- ΒΙΘΗῸΡ ΗΟΕΝΕ : [πὶ μοηογαὶ, 
6 ἸοδτῺ ἔγοπι {818 ρασγί οὗ δδογσϑὰ ᾿ἰβίοσυ, ΒΟΥ 
δοσορίανϊο ἰο αοἀ 84 μο]}}-ἰἰτπηο ἃ 2684] ἴον ΗΪ8 
ΒΟΥΥΪΟΘ, 88 8180, ΠΟῪ ἀδηογουβ 1 18 (0 σΟΏΥΘΓΒ6 
ἰοο ἔγϑοϊυν τὶν (086 οὗ {π6 οἰ ΠΟΥ ΒῈΧ, Θβρθοὶ δὶ 
ΜΠ ΘῺ ὑἰΠ 07 Ὦδνθ Ὀ66Ὼ οἀυοσαίοα ἢ 8 ζαἾ86 ΓΟ] σίου 
οὕ ἱῃ πο σοὶ χίοῃ δἱ 4]].---ἶγο βίαπὰ δϑβίουϊβμεα, 
ἀουε1685, αἱ {μὶθ9 Ὠογγῖὰ, Ὀδυθαγουβ, δὰ υππδίυ- 
τὶ ΣΡ οἱγ οὗ οὔοσίηςς οἰ] άτοη ὈΥ͂ το ἰοὸ ἃ Μο- 
Ἰοςἂ : Ὀυΐ ον ᾿ἰ{{16 18 ἰὶ δΘυηϑι ἀογνοα πὲ σὨἰ] άτοη, 
Ὀγουσῦ ἃρ ἰπ ἰΔ9 ψΔΥΒ οὗ ἱζῃοότϑῆσθ, οσγοῦ, 
Υϑηΐγ, ΓΟἾ δηὰ νίοθ, δῦ τόσο οοοίυ]} Ὁ 
βδουϊδοοὰ ἴἰο (09 ρσγοδὶ δάνθυβαυύ οὗὨ τδηκὶπα. 
βοοττ᾽ ΟΥδΏ δαγὸ ψο, Τογροίζαϊ οὗἨ ὑπὸ (ΟΓΓΟΤΒ 
οὗ ϑἰηδὶ, δὰ ουὐϑὴ οὗ ἰμὸ βοϑθῆρ δχῃὶυϊ θα οἢ 
Μουμπὶ Οαἰναγυ, δὰ οὔ οὔὐῦ πρϑυυθ]]ου8 ἀο] 1 γ6Γ- 
ΔΘ ἔγοπι 6 Βδηὰ οὗ [86 Θη ΠΥ, Ὀ6ΘῺ βοιἰς 
ἊΡ ἰάο]8 ἰὰ οοὖῦ μθδγίβ, δὰ οἱθαυϊῃρ (0 80110 [ὉΓ- 
Ὀϊάάθῃ οὈὐ]οοί, 8ο ἐμαὶ, ἰζἶ ἃ σγοδαίοσ ἰπδὴ Μοβ68 
δά ποὶ βἰοοὰ ἴῃ {μ6 Ὀγθδϑοῖ, ἰο ἰὰγ ΔἸΤΔΥ (86 
ΒΏΡΟΙ οὗδο Π᾿ογὰ, τὸ βου ϊὰ δδνο ργουοκοα Ηϊΐῃ 
ἰο ἀθβίσου υ8.-Ο͵)Ο.ο Ε. Μ.]. 



ΓΗ ῬΒΞΑΤ,ΓΈΣΕ. 

ΕἸΙΕΤΗ ΒΟΟΚ, 

ῬΕΔΙΜΌΟΥΙΣΙ 

ῬΒΑΙΜ ΟΥΠ. 

1. Ο ρἷνο ἐβδηξκβ υπίο ἐμο Τωογά, ἴον ἀδ ἐς ροοά: 
ΕῸΓ ὨΪΒ ΤΔΘΓΟΥ οπαπγείδ, ἴῸΓ ΘΥΟΓ. 

2 1ρὶ 186 γοαἀθοιηβδὰα οὗ ἴθ 0Ὲ} ΒΑΥ͂ δ0, 
Βοια ΒΘ μδίἢ τθἀθοιηθὰ ἴγομι ὑπὸ μδηά οὗἉ [80 ΘΏΘΙΩΥ ; 

8 Απὰ ραίμογοα {Π 6 οαὐ οὗἉ [6 ἸΔη 68, 
Ετοῖὰ {πὸ οαϑί, δηα ἴσγομπι [ἢ6 νγοϑί, 
Ετοΐὰ ἐδθ ποτίδ, δηά ἔγουλ {Π6 βοι ἢ. 

4 ΤΟΥ͂ παπαογοά ἴῃ {πΠ6 ὙΠ ΘΓΏ6ΒΒ ἴῃ ἃ ΒΟΙΠΔΡΓῪ ΜΑΥ; 
ΤΟΥ͂ Ἰουμπα πο ΟἸΥ͂ ἴο ἀν 6}] ἴῃ. 

ὃ ΗυηρτΥ πα {Π]ΓΒΙΥ, 
ΤΠΘΙΡ 801} [δἰ πίθα 1ῃ {8 6Π|. 

6 ΤΏρη ΠΟΥ ογοα υαπίο {μ6 [ΧΟΒΡ ἴῃ ἐδ οῖν σου Ὁ]6, 
Απά ᾿6 Τηγῖα ὑπο οιὐἱ οὗὁἉ {Ποῖ} αἰΒΌΓΘΘΘΘϑ. 

Ἰ Αηάᾶ [ ᾿Ἰοά {μ6πὶ ἔοσί ΟΥ̓͂ [πο ταῦ ΝΔΥ, 
Τρδὺ {ΠΟΥ͂ τηὶρῦ γὸ ἴο ἃ οἰἐΥ οἵ πα α ]οη. 

8 ΟἈ {πα΄ γιδπὶ σου ]ὰ ρῥγϑῖβο ἰδ6 Τ,ΟῈᾺΡ ἔοτ ἢΪ8Β σοοΠ 658, 
ἈΑμπά [ον ἢ18 οπαογ} ποῦ ἴο (86 ΟΕ] άγοη οὗἉ πιθῃ] 

9 ΕῸγ ἢδ βε σοί [Π6 Ἰοπρίηρ 808], 
Αμά Β]]οίὰ ἰμ0 ὨΠΘΤΥ͂ 8500} τ ἢ ρΟΟΔΠ688. 

10 βυςοῇ 45 510 ἴῃ ἀδΥκηθθ δηα ἴῃ {μ6 βιδάον οὗ ἀθαίδ, 
Βεΐπρ Ὀουπα ἴῃ Δ] οὐοη δπα ἰγοὶ ; 

11 Βοοδυθθ ΠΟΥ͂ το 6164 ἀραϊηϑί (6 πογάβ οὐὗἔἩ αοά, 
Απα οοπίθηλποα {μ6 οομπβοὶ οὗ [6 Μυβὶ ΗἸρῊ: 

12 Τβογοίοσο 6 Ὀγουρῃῦ ἀονη {ποῖν μοῦ πὶτῃ ἸΔΟΌΓ; 
ΤΆΘΥ [611] ἀοντα, δμα ἐλόγθ τῦα8 ὨΟΏ6 (0 ΠΕ]Ρ. 

18 ΤΒδη ΠΟΥ͂ οτἱϑά υπίο {μ9 ἴζ0Ὲ} ἴῃ {μοὶγ ἰσου]9, 
Απά ἢ βαγϑά ὑποπὶ ουὐ οὗἉ [Π61Ὁ αἰδύγεβθοϑ. 

14 Ἠδ ὑτουρᾷύ (ῃθῖὶ ουαἱὐ οὗἉ ἀδ 655 δηὰ {Π6 Βῃδάον οὗ ἀοδίῇ, 
Απά Ὀγδκα ὑμῖν θδΠα5 ἴῃ βυπάογ. 

15. ΟΚἈ {μαῦ πιόπ σου] ρῥγαΐῖβο (6 [0 ΒΕ (ον ἰδ σοοάῃεβ88, 
Απά [οὶ ὮΪϊ8 ποπάονα} πουῖκβ ἴο [86 οἰ] ἄγθη οὗ πρθῃ 

16 ΕῸΓ 6 μα! Ὀγόκθϑῃ {86 ρχαΐοθβθ οὗ Ὀγαϑθ, 
Απά ουὐ [μ6 θᾶτΒ οὗ ἱγοῦ 1ἢ βυ πάθον. 

17 ἘσοΪΒ, θθοδῦβο οὗἉ [Ποἷρ ὑγαῃβρτοβεῖομ, 
Απὰ Ὀδοβιδβα οὗ {ποὶν ἰηϊαυ 65, ἃτὸ δ] οἰοά, 

18 Ὑποὶν βοι] δΌΠοσυτϑί 411 ΘΠ ΠΡ οὗ τηθϑϑῖ; 
Απὰ {π6Ὺ ἀγα ποᾶῦ ππίο ἐπ γαίοθ οὗ ἀθδίδ, 

δ48 



δ44 ΤῊΕΒ ΕἸΕΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡῥΒΑΙ,ΜΆ. 

19 ΤΠοη {ΠΟΥ͂ ΟΥΥ͂ υηΐο {86 1,0Ε} ἴῃ ἐμοὶγ χοῦ ]6, 
Απά ἢ βανοίῃ ἵμθπὶ ουῦ οὗ {Π᾿6ὶν αἀἰΒύγοΒβϑβϑ. 

20 Ηδ βρηΐ 18 ψογὰ, 8η4 ἢ68]6α τῇδ. 
Αμπά ἀοἰϊνογοα ἐΐεηι ἔγομα {86 ἀοβιγαοίίοῃϑ. 

21 Οἱ δαῦ "πόρου ]α ρ᾿γαῖβο [86 1.0 ΚΡ [0 Ηἷβ ροοίάῃ688, 
Απὰ (ον Ἦϊϊβ ψοπάθυ] που κ8 ἰο {π6 ΘΠ ἄγθη οὗ τβθη 

22 Απὰ Ἰἰοὲ ἴποπιὶ ββουῆοθ {16 βου 68 οὗ (μη κδρίνιηρ, 
Αμὰ ἀδοΐδγθ 18 του κ8 πΊῸ χο]οϊοίηρ. 

28 ΤΟΥ [δ΄ ρὸ ἀοψη ἴο ἴΠ6 568 ἴῃ 8818, 
Τῆδὺ ἀο Ὀυδβίηθβ8β ἰὴ ρτοδύ ψδίογα; 

24 ΤΏ686 866 (ῃ6 τοΥ8 οἵ [η6 ΟΡ, 
Απὰ ἢἷβ ΝΟΠαΟΙΒ ἴῃ {Π6 ἄἀθθρ. 

25 ΕῸΓ 6 σοι ηἀοί, δηα ΓαΙβοίἢ {Π|6 ΒίΟΥΤΩΥ πὶηά, 
ὙΥΒΙΟΝ ἸΟἢ ἃρ {86 ανοβ ἱπογοοῖ. 

26 ὙΠΕΥ πιουηῦ ἃρ ἴο {π6 μθάνθῃ, {ΠΥ ΡῸ ἄονγη δραίῃ ἰο {π6 ἀθρίἘ8: 
ΤΊἬΘΙΓ ΒοὰΪ 18 τη] 64 Ὀδοϑαβα οἵ ἰγοι Ὁ]6. 

27 ΤΉΘΥ ΓΘ] ἴο δηᾶ ἔτγο, 8π4 βίδρρον {{Κὸ ἃ ἀγυη]ϊκοῃ τη8ῃ, 
Απῃά 8Γ6 δἱ {πεῖν ψ|0 8 Θηα. 

28 ΤἼΒοη (ΠΟΥ͂ ΟΥ̓ υπίο {πΠ6 [0 Ὲ} ἴῃ {μ6ὶγ ὑγου]6, 
Απᾶ Πα Ὀεϊηροίι ἔμοτὰ ουὐὐ οὗἉ {μ6]γ αἰβίγοββϑϑ. 

929 δ πιδϊκοίῃ ἰἢ6 Βίογμι ἃ ο8]η], 
50 ὑμδὺ [πΠ6 ψανδβ ὑμογθοῦ ἃΓ6 8|}]]. 

80 ὙΠοη ἅΓα {ΠΟΥ͂ σα Ὀοοδυβο πον Ὀ6 αὐϊοῖ ; 
5. 6 Ὀγίηροίῃ ὕπο απίο {Πε6|} ἀοβιγοα ἤδνϑη, 

81 Οἱ πιδῦ πιθπὶ οι ]α ργαΐβα {πΠ6 ΣῈ [0 νἷ8 ροοάῃθο88, 
Αμπά (ον Ϊ8β νοπάθγῇ} του κΚ8 ἴἰο (Π6 ΟὨΙ]άγθη οὗ πηϑη 

82 1,ε[ [6 πῃ} Ἔχδὶῦ ᾿ἷπὶ 8180 'ῃ 1Π6 οοπρτορδίίοῃ οὗ [88 ΡΘΟΡΪΘ, 
Απὰ ρζγϑβίβο πὶ ἴῃ {Π6 ββθι ΟῚ οὗἁ [86 6] 618. 

83 Ηο ἰυγηοὶ ΤΙΝ ΓΒ Ἰηΐο ἃ ψ]] Δ ΘΓΏΘΒΒ, 
Απά {Π6 ψαϊουβργίηρθ ἰηΐο ΟΥΥ͂ στουπᾶ; 

84124Ὰ τυ {Ὁ} Ἰαηπὰ Ἰηἴο ὈδΥΓΘΏΏΘβς, 
Εὸγ (86 ψὶοκοάῃ 688 οὗ {μ6πὶ {Π8ΐ0 ἀν ν6}} {Πογοίη. 

85 Ηδ ἰυγποίῃ (86 ΜΠ ᾳΔΟΓΏΘΒ88 Ἰηἴο ἃ βίδηαϊηρ γαῖ, 
Απᾶ ἀντ ςτουπῃά ἰηΐο ΨΔίοΥΒΡΙΙ ΡΒ. 

86 Απά ἰμογα μ6 πιϑκοῦῃ (μ6 ὨΠΠΡῪΥ ἴο αὐ 6]], 
Τραὶ {ΠΟΥ κοι ῬΓΒΡΆΓΘ ἃ ΟἿ [ῸΓ ΒΔὈΪ ΔΌΟΠΙ; 

87 Απά 8ον [Π6 Π6]48, δῃα ρ]δηΐ ν᾽ μογαγάμ, 
Υ̓ΒΙΘἢ ΤΑΥ͂ γἱοἰα ἔγυϊ8 οὗὨ ᾿πόγθϑβο. 

88 Ηα ὈΪοθβοίἢ [ἢ 6πὶ 480, 80 [μδὺ {Π 6 Ὺ ἃ. τη} 0116 ΡΡΟΔΙΪΝΥ; 
Αμᾷά βυβδγοι ἢ ποί ὑμοῖν οδίῦ]6 ἴο ἄθοσβββα. 

89 Αρϑβίη, [Π6Ὺ δΓὸ τα ϊηἰϑῃ θα δηα Ὀγουρδῦ ον μγουρὶ Ορργοββίοι, δ: οὐΐοη δ ἃ ΒΟΥΤΟΥ͂. 
40 Ηδθ ρουτοί σοπίοπιρῦ ὈΡΘΟῚ ΡΥΪΠΟ 68, 

. Ἀπά οσδβυϑβοῖ! [Π6πὶ (0 ΠΟΥ ἴῃ ὑΠ6 ΜΠ] ΘΓΏΘΒΒ, τυΐεγ ἐΐογο ὦ ὯῸ ΜΆΥ. 
41 Ὑ οἱ βείίθῃ ἢ6 {Π6 ροογ οἡ μϊρῇ ἔτοιη δῇιοίοι, 

Αηάᾷ πο λΐπι [Δ η}1}165 16 ἃ ἤἥοοϊκ, 
42 ΤΠ τἱρηίοθουβ 85}8}} 866 ἐξ, δῃα γε)οῖοα: 

Απά 8] ᾿πἰ ΠΥ 8181} δίορ μοῦ τποῦ ἢ. 

48 ὝΠοβο 8 ψ]86, δη Μ1}} ΟΌβοσυθ (ἢ θβα ἐλιηρ8, ᾿ 
Ενοὰ ἐμ 8}}8}} υπάογβίδηα (86 Ἰονίηρκίπάμο88 οὔ [Π6 1.ΟΒὉ. 

τ οπι Ηδ δ88 καϊῃοτοὰ ἤγοαι (86 Το ἀπλτίεσβ 
ἘΧΕΟΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, οὗ 186 ϑατίΒ δηὰ ὕγουι ἀἰδογοηὶ Ἰαπάβ. Αἴτοῦ 

818 ῥτϑΐδοϑ ἵογθ Γ0]]}ὺν [Ὁ Ὁ ΒίγορὮ 68 οὗ υποαυ8] 
Οορῖθηϊβ δηᾶ Οοιωροδις ο. Α Ἰἰϊυνἰοδὶ  Ἰοησίη, οἰθατῦὶν ἀἰδιϊηρσυϊδηοα Ὁγ νὺ τοὔγαϊηϑ, ᾽ 

Ἔχργοβϑίου οὐὗὁἩ {πληκβαίνίπρ (9τ. χχχὶϊ!. 11]; Ῥ8. [ πο ἔπ 089 8 βυπιπηοηοά ἴο ἤι16] (πὶ8 ἀυιγ οἵ 
ΟΥ̓Σ., ΟΧΥΪΙΪ., ΟΣΧΧΥΪ.) 8 ({γ6 τ. 1--8) ἀθοϊατγοα το ] ἐἱπεδμικαρί νης τ ἤοτα Ο04ἃ 58 ἀ6] ἐν ογοα ἔγοπι Βοπη6" 
Ὅ9 ΔΡΡτορυίαϊθ ἴον 89 τοἀθοιιοα οὗ ΦοΒοΥδμ, ᾿ 1988 Ὑδηάοτγίηρβ (Υ τα. 4.9), ἔγοι 188 τοΐδεγὶ 68 



ῬΕΑΙ͂Μ ΟΥΤΙ. 

οὔ ̓ αρτϊϑοιτηθηΐ (τογϑ8. 10-16). ὕγοπι ὑμ6 ἀοαί- 
Ῥδίῃ9 οὗ ϑἱοἰπθθβ (νοῦ. 17--22), δηὰ ἤγοτη [86 
Ρ6γ119 οὗἨἩ ἃ βθδ-- υοσ 9 (γ Γ8. 28-832). ΤΏοα ἱνὸ 
ΒΊΤΟΡΙ 69 (Υγ0 8. 88-ὃ8 δηὰ 890-42) πιουὐ ἃ το- 
ἴταῖῃ, δ ἃ τ ἢ ΤΠ ΠΥ ΡΘΒΒΑ 68 ἐδ ίζϑη (6 ΓΔ}1Υ ΓΟ) 
186 Βοοῖκς οὗ ΦοὉ δηὰ ἔγοιαῃ [8. χὶ., ἰχνὶ., βοιῃ οἱ τ 68 
αϊία ἸοοβοῖΥ σοπηφροίοα, ἀθβουῖθθ [9 σοηίτο ἰης 
ΡΟνΡ οὗἉ αοἀ ἴῃ 11:6 νγατγίηρ Τοτί 68 οὗ τηθ δπὰ 
πλίίοηβ. Τι6 οἱοϑίης νογβ80 (48) σοτηπιοηαϑ ἴο (89 
οοηπἀοταίιίοη οὗἁὨ πιθη (ἢ 6 τῆ 0]6 οὗἩ αοα᾽ 5 ἀἶδρο- 
βίης συϊάδησο, ἡ ΠῚ δ 88 ἡδὺ ὈΘ6η ἀοβογὶ θά. 
Τοῦτο ὅτὸ ἰδτουρθοαί ὑμΠ9 Ῥπαΐπχ ἱπάϊ σαὶ 8 

Οὗ ἃ ΥΘΥΥ Ἰαὶθ φρογιοὰ οὗ οοπιροαί(ίοῃ. 9 δ8ΓΘ 
μοὶ ᾿υϑι 16 οὔθ ἰὼ δοπηροιίηςς ἰ{ ἰοο ΟΪ]ΟΒ6ΙΥ͂ 
αἰ τ6 ΒΑΌΣ]ΟΗΪΒ ἢ οχὶϊοΘ. 16 ἰαιγοάποιΐοι 
τ εἰν 586. ἰο δ ἂρ ἰο ἰδ; αὶ (80 ἔοι ον ψθ 
τεδὰ ἴα ἴδιο 70] τίη Βίγσοροϑ, {9 1688 ἄο {ῃ6 7 
δεθὴι σα ρλὈΐο οὗ Ὀοίηρ τοΐογγοά ἰο βρϑοῖδὶ ἰδίο- 
τὶ] ΘσσΓΓΘη665, Βασἢ 88 ἴΠ6 ΘΑΥΥΥΪΠΖ ΔΎΒΥ ἰηΐο 
σϑρΟΪΥγ δὰ (86 γοίαγη, οὐ οὗ Ὀοίηρ Υγἰ ον 
Υἱοσοα 8 Ροοιΐοϑ] ρἰοίατοθ οὗ (86 νδγίουβθ ἀΪ5- 
ἰγ688688 δῃὰ (6] γΥϑη 668 οὗὨ πα ρονγὶοα (τηοϑὶ οἵ 
80 τοσθηὺ σομπηπιοηίδίοτβ βἷηοθ βου γΓ 6"). ΕὟΓ 
τοῦ, 28 4068 ποί ϑρθαῖς οἵ ἃ τοί γῇ ΒοΙ.8 ἴῃ 8 05, 
ἷα τΒΙσΝ 656, ἸΠΟΤΘΟΥ͂ΘΥ, ψὸ ου]ὰ οί ὃο9 Ἰοὰ ἰο 
ἐἰ οὗ (6 ΒΑΌν]οηἾ δ οχὶϊο, Ὀαὶ οὗ ἴΠ 6 Μδοδδ- 
Ὀλὴ ροτγτοα (ΗΠ 2ᾳ); Ὀυὶ οΥ̓͂ 19 ἀδῆκοῦβ θῃ- 
οουηίεγοὰ Ὁν δο86 ὙΠ0 υὑπάογία κο βοα- ΟΥ̓ ζ68, 
ὙΠΟΙ͂ΒΟΥ ἰΣΔαΪΏρ ΠΟ Δηΐ8, ΟΥ 8810 Ὑ8, ΟΥ̓ ἰγᾶγ- 
δἰ οσϑ, οὐ ββογηηθη. Απαὰ {ἰπἰ8 18 οὶ 8 ἄχιιτα- 
{ἶνα γορτγοβοηίαδιίοα, Ὀαὺ δὴ ὀχϑρὶο (Ηαυρίεϊα, 
θὲε]., δη ἃ πιοϑὺ οὗ (πΠ6 οΟ]16τ᾽ δΘοπιηλθηίβῖο 8) οὗ (88 
ποδί οὗ Ῥσγάγον, δὰ οὔ {89 ἀϊνίπο ἀοἸ σ σθπο6 
οὗ πδλοκίηα ἰὴ αἰθίγοβϑ, ἔοσ ἢ ΐσῃ αοα δουϊά Ὀ6 
τη κοὰ ἰὼ Ηΐ8 ομυτοῦ. 80 αἷβδο ψιλὰ ὑπ6 46- 
κου ριΐοη οὗ (6 ῥγοσοάϊης βίγορβθβ. ἴῃ δϑοῖὰ 
0430 Δοί 14] ουοηὶβ ἅτ οἰϊοὰ ἔγοτῃ αἀἰβιϊποὶ οἴα 5568 
οἵ ἀϊϑίγοϑβίηρ βἰιαλιϊοηβ, το, πον νον, ΠαΥΘ 
ποὶ πΠΘΥΟΘΪΥ οσσυτγοὰ ὁ Οη6 οσδαϑίοῃ, Ὀὰΐ ΠΔΥῪ ὉθΘ 
Τεροαίθα, 7.686 ΘΧΔΙΡΙ 68, ΤΠΟΥΘΟΥ͂ΘΓ, ΔΛΘ 80 ὉΟἢ 
[86 Ὀοιίον δλάδρίθα τὸ ιπαὶ ραγοηθεϊο ΡΌΓΡΟΒΘΟ, ἴῃ 
Μ 086 ἰηίοτοϑὺ (6 Ῥδαὶπὶ ἰ8 ῥτο͵θοίϑά, δηὰ ἰο 
ὙΠῸ} ἰΐ ΘΥΘΡ (6 π445 τηοῦϑ ΟἸΟΒΘΙΥ͂, 848 ἴῃ Βοιὴθ οὗ 
{86πὶ Ῥγοπηΐπθηδο 5 σίσοῃ (0 ἢυτηδ κχαΐ]ὺ ἀπά (ἢ 6 
αἰνίπο πιογού, δη ἴῃ οἴ θγΒ ἰο υυδῃ ἱτπηροίθποθ 
δὰ [6 αἰτίη Ρονοῦ (0 σοηίτοὶ. 76 ἤοτυ πον ἀὁ- 
βίῃ 8 ΟὈΒΟΥΥΔῸΪ6 ἴῃ ἢ Βοοοηά δηὰ ἰπὶγὰ οσχϑηι- 
Ρίο9; {9 ἰδίίον ἴῃ (6 Τουτί, τ δ δὲ ἐδ 6 Β8 129 
{ἰπ|ὸ οἴὔἶροιθ (86 ἰγΑμϑι τοι (0 {86 ἀοθογίριΐοη οὗὨ 
8088 ἀ6οἀ 5 οὔ {0 ΠΙρἢ 68ὺ τε δἰ σὴ οδθοί ἐμ 6 Ομ δηζθ 
οἵ εἰγτοιπιϑίϑ η608,---ὦ ἀοδογιρίϊοη τσὶ 8 80}}} 
ἸΏ0ΓΒ βοπογϑὶ ἴῃ 8 Θμαγδοίοῦ, δὰ δάνϑηοοβ ἴῃ 
δοπίθησοβ ἵπαΐ ΔΓ6 5(}}} πη ΓΘ ἸοΟΟΒοΙΥ σοηποοίοα, 
Τὰ σοη͵οοίιγα οὗ ΗἨυρζοϊὰ (μα. νοτβ. 88 Β΄. δ 

ἱηβογίοὐ ἔγοῖλ δηοίμοΣ σοιιροδιιΐοα, 888 8600- 
αἰ ρὶγ 10{}16 ργο Δ ὈΠ Πγ, ονθὰ ἢ πὸ ἰπιρογίβῃοθ 
06 δἰι'δοιδὰ ἰο 186 4]]υδίοη σοπίδἰποθα ἴῃ νον. 80 
ἰο τοῦ. 4 αηὰ ὅ. Τὴο ἤγϑι οχαπρ]ο 8 αἴγοῃ ἴῃ 
8 ὨΑΓΓΑΓΤΘ ϑγ}6, δηα δβίδηὰβ ἴῃ (6 οἰοβοϑί δοῃ- 
προοίΐοη ψὶ 18 ἴῃ9 τψογὰβ οὗἩ ἰμ6 ἱπίγοἀποίΐοη. [ 
ἦϑ (μογοίοτο πιοϑὺ πδίαταὶ ἰοὸ υαπἀογϑίδη (85 Ρη58- 
δὰζ6 85 ΔΙ] υἀΐηρς ἴο (6 οἰ Γοιπιβίλ Π668 οὗὨ 6 Βα- 
Ὁγ}, Εχῖϊο. Ὁ ϑιιρροβί(ίοπ, ποννονον, ἐμαὶ (ἰδ 
Ῥ88}π| 148 ΒΟ δὺὴὶ (16 ἄτγβί οϑ] γα ϊοη οὐὗἩ 86 
Βρδδὶ οὗ Τα γ8οῖο68 δύιου {ἢ τοίαγη, Ἐζγα ἰἰ]. 
11. (ἔθη κοι.), 88 ποιμίηρ ἰο πα σοὺθ ἰΐ, διὰ 8 
᾿πρτοθδῦϊο. 80 τῖῖὰ (ἢ6 οοπλοοίατοδ ὑπαὶ ἷΐ 
δορ]οῖοθ, τὶ ἢ ἐδ 6 ὨΩΌΟΥ Βουθῃ, [δ Βυρροβοά 
ἐγ]οχίοβ οἷ. --οἰδί,, οἷν, -οὐἱ. (Ηθηραί.), ΟΥ ὕΌγΠιΒ 
8 (ΠἸΠΟΔῪ τὶ ῬΒ. οὐ. δῃά ονΐὶ. (0)6}.)}) [{ πιὴῦ Ὀ6 

88 

δ48ὅ 

υϊΐϊΐο ῬΤΟΡΟΥ ἰο Ὀγΐης (6 ροβίἰ(ἴοη οὗ (818 ῬΘΔΙτΩ, 
δῖ ἰπ6 οροπίπς οὗ (Π6 ΕἾΔ Βοοῖς, ἰπϊο σομποοίΐ 
ψἰ(ἢ 18 δϑύθγαὶ ροϊῃίβ οὗἁὨ γοϑθπ Ὁ ]8Π66 ἴο {ἰ6 Ἰδὲ 
ἵνψο Ῥβδὶη8 οὗἨ (6 Εουτίὰ Βοοκ, πνἰϊμουΐ Ὀοΐης 
(ΠΘΥΘΌΥ υϑιϊδοὰ ἰὰ ἱπίοσυϊπς δὴ ἰπίοσηὰὶ ΓοΪδ- 
(ἰοηβῃῖρ δρὰ (μῸ βαχθ δ} ΟΥΘ ΒΡ. 
ΤῊ 8]] χουίσο- ργορΒ 6168] ἰπιογργοίιΐου οὔ 6 

νυ 016 Ῥβδ)ηη, 88 ὈδδυΪη υῥὈ}Ρο0ὰ (6 ἔογία 68 οὗ [ἢ 9 
ΟὨ τ βίῃ Βαγοι, νν λίθον ἀἰγοοίν (066.}, ΟΣ 88 
δὴ δΔρΡΡΙἰοαίΐ οι οἴ (16 ἱπηπ θα ἰαίθ γούεγθσο ἴο 186 
Οματοῦ οὔ Π6 ΟἸἹὰ σονθηδαὶ {( ποτα), 18 ΟὨ]Υ͂ 8 
Βρὶ τα] ἸΣίηρς; ἰπιογργοιδιϊοι Ὀα86α ὑροη {6 υἢ- 
(689 νον (δαὺ 186 ἔογί 68 οἵ (η 6 6 ν:18}} ρ60- 
ΡΪῈ δῦ δόῦὸ ἀοβοτὶ δοα (Οβα]ὰ., ϑγυ7.). ΕοΥ ἴο 
{Β τὰ, 88 88 Ὀθ6 δαϊά, ΟὨΪ ἴ6 ἰηϊτοἀμᾳοιίοῃ, 
ΙΓ (86 ἄγδὺ ϑίγορθ, ὁ8π ὈΘ6 ΓΙ ΖΒΕΠΥ τοΐογγοα, 
Αοσοογάϊηὶν 818 ϑίσορα ὈΘΩίΏ8, νοῦ. 4, τ τ} (ἢ ς 
ΠΔΥΓΤΔΙΪΥΘ 686, 8116, αὐ (6 Ὀοσίππίηρς οὗ (6 
ἔο]] ον; Βίγορ 685, ραγιἰοἷρ]68Β οσσιν τυ] ῖο6}} 684}- 
μοί ἀορϑηά οπ ἐδδὺ νοῦ, Ὀπὶ Ἰηιγοάμοσθ {16 βυὉ- 
θοἐβ οὗ (9 Βούθγϑὶ δίσγορῃθι. 189 ργνδιηπιαί αὶ 
σοῃπθοοίίΐοῃ οἵ ἰδ Βοηίθποθθ, πονοῦν, ἰπ {μι 
Ῥδδ}πὶ, 18 'ἢ ΖΏΟΥ] 0086, δηεὶ ᾿Θμ6 0 ΜΘ 8.6 Ὡοὶ- 
{ΠῸ (0 ΒΌΡΡΙῚΥ ἔγοιῃ Ὑογ. 2, Ὀδίοσο (μ6 ϑίγορ!, 
(6 τψονβ “1οὐ {6 πὶ Βα (Ομ ΠΌΥΓΟΓ), ΠῸΡ ἴο 
τοζατὰ {πὸ οἰοβίηρ τοίγαι ἢ ἸΘῪ (ΠΟΥ ὈΓαΐ86᾽; 
[Ε- Υ.: Οἱ, ἐμὲ θη σου ά Ῥγδῖβ8}] 88 (ἢ Γοαὶ 
Ῥτοάϊοαίο (00 εἰς, Ποηρβί., Ηυρί614), ποτ ἴο 
οὔδηχα ἰδ 6 πὶ γογῸ ἰῃ τοῦ. 4 ἰηΐυ ἃ ρηγιϊοὶρὶθ 
(μαι, σαπιρδι86η). Απὰ {86 Ἰδίίον 5 116 1688 
δα νι βθβϊθ, 88 6 ραυίοῖρὶθ το ἀσίΥπ ἢ 68 
(9 δοῃηοοίΐοι οὗἁὨ {Π 6 ὑ]1010 ραββᾶζο ἰ8β Του πα 8]- 
ΤΟΘΟΥ͂ ἰπ τογ, 2, νἱΣ. ἰπ6 γοαθοιοὰ οὗἁἩ 76 ῃονδὰ 
(18. ᾿σχὶϊ. 12), ψὸ γοτο σαι μοσθὰ ἔγοτη δ] αυδτ- 
ἰθγ8 οὗ 6 ποῦ] ἰο Φογυβαίαπι, βποο αὐοσ 1Π 6 
τοί ἔγουι {86 οχῖΐο, (ἢ6 γοβίογαίΐοη οὗ ιἰἢ6 
Τοιρ]θ δὰ (ἢ 9 ὑρὈυϊ]ἀΐης οὗ [86 Φ ον ΤΙ 6ο0- 
ΤΆΟΥ ΓΟ σΑΓΓΙΘα ουἱ ἴῃ {μι οἰΐγ. 
[Τ6 ΔΡΡΙΙοδιΐοη οὗ (μ6 νγ}]10]6 ῥβαΐηι ἰο {Π6 6 Σ- 

116, πὰ, σοπβοαιιθηίν, (μ6 ἄρχυγαιϊνο ᾿ογργοίδ- 
(ἴοῃ οὗὁἨ [19 ΘΧΘΙΆΡΙΘΒ, θγ6 δρργονοὰ ὈΥ Ὦγ. ἀἴοχ- 
δυο. ῬΟΓΟΥΟ, δίϊου σὶρ {μ6 γον οὗἉἩ Ρμὶ- 
Ἰΐρρβοῃ δηὰ 6] σβοῦ ἴῃ ἴανου οὗ (μθ {ὙἹ]ΟΘῪ 
ΔΌΟΥΘ Δ] ]Δ6ἀ ἰο, τρ8 68 ἴ6 0] ον ας ἡπαϊοίοιϑ 
ΤΟΥ: “ Βαὶ ἰῃρθηϊοιδβ ἃ8 (ἢ ἷ8. 18, ἰῦὺ τοϑίϑ οἢ 
86 δϑϑυπιρίΐοη ὑμαῦ (πα ἸΟΤὰ Βα] αι, 116 (9 
ΟΥΠΟΥ ἔτνο, 8 ἰϑίοτί αὶ, δὰ 15 ἀοϑίηθα οὨΙΘΗ͂Υ 
ἰο δοἰθυταίθ (6 τοίυτῃ ἵγοπι (6 ΒαῸν)Ο 5} ΘᾺ Ρ- 
εἰτγ. Τὴ βεοοπὰ βδηὰ μϊγὰ σνϑῦβθθ οὗ ἰδθ 
Ῥβαὶπιὶ 8.0 βιιρροβϑά (0 τρᾶῦῖκ ()6 Οσσαβίοη [ῸΡ 
Ὑδὶσἢ ᾿ὑ 88 γι η. Απὰ {})0 Γαϑβί, οὗ (6 Ῥ84]πὶ 
8 Βο]ὰ ἰο δχἰθὶῖ, ὈῚ πιθϑὴϑ8 οὗ δαγίδὶ ἢ Ἔχδια 168 
οὗ Ρουὶ] δπὰ ἀοἰϊνογδησο, οἰ πον, πὶ ἃ ἤκαγτο, (86 
τα ἰϑογ 68 οὗ ἐπ οχὶθ, οὐ, ἰς ΘΓ }]}]γ, {86 ἱμοϊἀοη18 οὗὨ 
(86 πΠοῃῃογαγα Ἰουγῆογ. Κ5ασἷι δὴ ἱπίογρτχοίδιίϊοη, 
ὨΟΜΘΥ͂ΘΡ, ΟὁΔἢ ΠΑΓΟΪΥῪ Ὀθ τηαἰηἰαἰηθα. [Ιἰ ἰβ ὰπ- 
Ὠδίιγα] 0 Τοχαγὰ [1680 ΘΣΔΙΏΡΪΘ6Β, ΑἸ θη ἔγοιι 
ΟΥ̓ΟΥΥ -ΔΥ ΟΧΡΟΓΐΘΏσΟ, 85 8 ἤμιγαινο ἀοβουιριὶο ἢ 
οὕ (ῆς οχῖίϊο; ἰΐ 18 αυϊΐα ἱπηροββὶ Ὁ]6 ἰῇ ρδΥ σι], 
ιμδι (6 ρῥοίατα οὗ (6 δοδβίδγεογβ βῃου]ὰ σερτο- 
ϑθ0πὶ {6 Βυ ΒΥ 28 οὗ ἰῃ0 Οαρίἑνιγ, (πουρ ἱἰΐ 
τὶ κοΐ σον  ]Ὺ ΤΌΤ ΠῚ 0Π6 ρατί οὗἁὨ ἰἶνὸ δίουσυ οὐ [89 
ΤΟΓΌΓΗ ; [ῸΓΣ ἐπ Θχὶϊ68 ἃγὸ ἀθβογὶ Ὀθ, ποὺ πιο ΓΟ 
88 σοπιΐηρ ὉΔο1 ἔγοπι ΒαΌυ]οη, Ὀιΐ ἤτγοπη 4}} {86 
ἀουπίγ 68 οὗ (πον αἰ ρογβίοι (δοπιρ. 76 Σ. χνυΐ 1δ; 
χΧ]. 12: Ὅλη. ἰσ. 7). [Ἃἐ ἰβ οὐγίουβ ἐμαὺ (ἢ 
Ῥβδῖπι 18 ποὺ ἰἰβίουϊσαὶ. 10 ἀοβογὶ Ὀ68 τναγίοιβ 
ἰποϊάθηΐϑ οὗ πυπιαη ᾿ἰἴ6; ἴἐ (6118 οὗ (6 ρῬογὶϊβ 
τ 16}} ὈΘἴα]] πθη, δηἃ {ἢ 6 ροοάηθ885 οὗ αοα ἴῃ ἀθ- 
εἱνοσίης τ 6 πη), δα 6418 ὈΡοῺ 41} ν 0 ἢδυὸ Ἔχρθ- 



δ46 ΤΗΕ ΕἸΕΤΗῊ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΓ ΜΗ. 

τἰθηοοα Ηΐ8 στ δηὰ φῬγχγοίοοίϊοῃ χγδίθ}γ ἴοὸ 
δοϊζηονίοαρο μοι; δηὰ ἰὺ 18 ρϑυθο χορ θγα] 
ἰῃ 1ἰ8 σμδγδοῖοῦ. Τὴ ΤΌΣ ΟΥἹ ἔνθ ζγΓΟοῸΡΒ ΟΥ 
ῬἰοίαγοΒ ΓΘ 80 ΔΩΥ͂ ΒΆΠΡΪΟ8 ἴα κοη ἔγοπι ἴδ6 
Ὀγοδά δπὰ ναγίϑὶ γροογὰ οὗ διιδῃ δχρϑγίθῃσθ." 
[πῃ (μπὶ8 νίονν, ἡ ΒΟ. ΔρΥΘΘ8. 5 δίϑῃ 1} } 7 τὶ} 
δὶ οὗἨἁ τ. ΜΟΙ], 1 ΓᾺΠΥ δομσυγ. [Ιὑ ἰδ “Ὠο ἐτὰ- 
Ῥχοϑϑίοη 16} ΘΥΟΙῪ ΓΘΔΟΘΣ, οΥ ἐσ] ΟΥἩ οΥΪϊ- 
04], ἀδγίνοϑ γϑί δῃηὰ πδίυ γα ν ἴγοιλ (86 Ῥβδ]η). 
10 18 ΖΘΏΘΓΔΙΥ Ποϊὰ ἰο, 4180, ἤθη ἴΠῸΓΘ ἰ8 ΠῸ 
ὨγΡροί 6818 οἵ γϑ] διϊοῃδῃὶρ ὰ ἢ οἶμον Ῥβαϊηβ ἰο 
Ὀὸ βυρρογίοα. 2. Β. Μ.] 

γεγ. ὃ. ΕἾΟΙ ἴ8}9 6686 [Ε. Υ., ἔγοιαι {μ9 Βου 7. 
ΤΠηὸ οχργϑββίου ουϊα βυρροδβῦ 0 (86 πιϊηὰ οὗἨ ἃ 
Ἡδοῦτον ἰμο ᾿ἰάθα οὗἩ (6 τψοϑέ, τ 1]6 πα δορίοχί 
ἀθπιδηὰβ ὑμαὶ οὗ ὑπ ϑουῦί. [{ 18 ποὶ ὑἀροῦ {μ6 
Βυογῦ (Ποημρβί.) οὗ 86 ἔουῦ αὐδγίογα οὔ (86 
πον] ὑμδὶ (Π6 ἔογοοθ οὗ (π6 ραββαζθ ἀβρϑηάβ, Ὀαί 
ὍΡΟΣ (1.6 ραγίϊσαϊν ἀοδβὶ σπδίίοη οὗ δϑδοῖὶι οὗ (θη. 
Τὴ6 οχρ δηδίΐοη ΜὨΪϊΟἢ ΓΟΙΟΓΒ ἰὸ ἐμ9 Αγδοΐϊδῃ 
αυϊῖ (Ομα]ὰ., Βυάϊηρον, ΒΟΒμΌγΓογ, Π 8.16), 18 
δρεαϊηβὺ (μ6 υϑᾶβο οὗ 6 γογὰ. Τμδὶ ψῃΐϊο Γο- 
ἔδτὰβ ἐὺ 88 86 δουί βοτη (1ηἀϊΔη) Οοθδῃ, δον [8. 
Χ]ῖχ. 11 (Π|02.}), 18 ροΒ81}6, ἐπ ουσα ἀϊβραίοὰ (Καο- 
Ὀ6}), δῃα γαοί ἰ8 τοῦ ΡτοΟῦΌΔΌ]6 (δπ (9 πιιδα 8] 
γΘίδγθησο ἰο ὑμαὺ ρατὶ οὗ ὑμ6 Μοαϊουσϑηθδὴ 8.68 
Ἰγίπρ ἴο {μ6 βου νγοϑὶ οὗἩ Ῥα]δϑβίϊηθ, δὰ νυαβΐηρς 
86 Β!ογθ8 οἵ Εργρί (λίδυγον, φ Α σμδηρο 
ἴῃ [86 τϑαάίῃρς ἔγοτα ΟΝ (0 [5 (ΟἹοσίσυϑ, 7. Ὁ. 
Μίοϊ., Μαπίίηριο, Κὐβίοντ, Ηυρ 614), πῖξὰ το- 
ογοηοθ ἰο ΡΒ. ἰχχχίσχ. 18,18 υθδαγ βυρροβίθα. 

γον. 4. ο πορὰ ποὶ ἀοραγὶ ἤγοιῃι 116 86- 
οοηΐθ δηὰ αἰδοῖ 7 ἰο ἴμ6 [Ὁ]] ον πα πηθπὶ- 
θοΡ, ἰγαηϑιαιϊης : ἐθ6 ΨΥ ἰο ἃ οἰέγ (δορῖ., ΨΙᾳ., 
ὥγτ., βόοβηιγγοῦ, ΒΟβοηπλ.), ΟΥ, 8.0 τοῦ, 40, 8. 

ΣΙ. 10, Θμδησο ἰδ9 τοδάϊηρ ἰαΐο 1.1. ἈΝ: ὯΟ 
ΨΥ ἴῃ (Π9 ἀοδβογί (ΟἸ8ῃ., Βδιν, Η υρ[6]4)]. Το 
τον ἴῃ αι θϑιϊοη 18 ΡΓΟΌΔΌΪΥ ποὶ δὴ δοσυβδαῖϊνο 
οὔ {0 οἰοβοῦ ἀοδβηϊίοη (οἷον, ΗΠ θη θη οτς, 9 
ειι6). [[ὺ Ὀοίον δοσουὰβ ΜΠῈῃ {16 Ῥοσίϊοα) 
ΒΊΥ]6 [0 δ5θαθπι9 ἃ σοηβίγυοί Βίαίθ: αἀθβογὶ οὗ ἃ 
ΠΥ (Εν 814, Ηἰι2ῖς, 8 6].), (8αι 18, ἃ ἀεβοϊδὶθ 
(9 ὁγοπιθ), υπέγοηαιθηνοα (167) ΤΑΥ͂, (ἐῤημος 
δύό-, Δοίβ ψἱϊὶ, 20). 

[γετ. 8. ΤῊΘ ζοηθγαὶ τϑίθγθηοθ: “ΟἿ, ἰπδὶ 
φ 6," ἴῃ Εἰ, . 18 Ἰποουγοοῖ. ΑΠΕΧΑΝΌΕΒΕ : “ἴ οἱ 
(8.6}}} ρσῖνο ὑμδηκ8 ἴο Φοιονϑῖ ([ΟΥ) ΗἾ8 ΠΙΘΓΟΥ, 
δὰ Ηἰἶ8 νοηαοτῖ} ΟΣ ΚΘ ἰο (10 8008 οὗ τηθῃ.᾽ 
-ὖΡῬ.Μ.] 

γεν. 17. [0 8 ἸΠΗΏΘΟΘΒΒΑΣΥ ἰ0 Θδηρο (86 Τοδᾶ- 

ἴῃς Ὁ ἿΝ ἴῃ ΟΥΟΡ (0 οδέδιη, ἰμϑιοδά οὗ (9 ἰά68 

οὗ δἰ πἤμ!]ποβϑ (00 ν. 8; Ῥτχον. ἱϊ. 7), (μαὺ οὗ Ὀὰ;- 
ἀοηΐηρ (ΟἸΒ 8998), οὐ ὑμαὺ οὗ δῇ ϑχοϊδιγδίϊ οι : 
Μ06 (0 ἔδοπὶ; (ΗΖ: 6). 

[εγ. 28. ΑΙΈΧΑΝΡΕΒ: ““Οοἱπρ ἀοιση ΒΘθτηΒ 
ἰο ὍὈ6 8ὴ ἰαϊοπιαϊΐο ΡΏΤα806 Ὀοττονοὰ ἴγοιι 
158. χὶὶ. 10, δηὰ ϑαιυϊναϊθηὶ ἰο σοίπο οὐ ἰο 
Β08, ἴῃ ΕὨρΙ δ. 180 ΟΧρυθθϑίου ἸΩΔΥ ΠΒΥΘ 
Τοΐογοηοο ἰο {16 ΖΘΏΘΡΆΙ οἱοναιΐου οὗἁ ἰ6 Ἰαπὰ 
ΔΌΟΥΘ ἴ6 τϑίοσ, Ὀυΐ 18 ἀἴγθοιν ορροβϑὰ ἰὸ οὔῦ 
ῬὮΓΔΒ6 (Π6 λὶσλ δεα8, ἀπὰ ἰο (ἢ6 οἰα58168] υδᾶρ6 
οὗ αδοοπαϊησ Β.ΐΡ8, ἐ. 6, ΘΙ θυ κίηρ, δὰ ἀοδοοπά- 
ἔπ, ἴ. 8.. Ἰαπάϊης. ΤῸ 1αϑὲ τοῦδ ΤΠΔῪ αἶδὸ Ὀ6 
ἰγϑπϑἸδίοα : σγέαί ΟΥ̓ πιϊσλίν ισαίεγα; Ὀυὺ (86 
9806 οὗὨ (Π6 ῬΒΑ]τ.Β 8 ἰπ ἵδνον οὗ (89 νοσβίοῃ: 
“παν τυαΐογα, Ὑ ΪΘὮ ΤΑΟΥΘΟΥ͂ΟΣ ἴΟτΙΏΒ ἃ Ὀσδαί Ὁ] 
Ῥοοίΐοδὶ θαιϊναϊθηῦ ἰ0 δέα ΟΥ̓ οσεαη."--ὦ, Ε. Μ.] 

γοσ. 89. 10 ἰ8 πού πΘΟΘΒΒΔΡΥ͂ (0 ΒΌΡΡΟΒΘ δὴ 

6111 0818 Ὀοΐοσο (πὲὶδβ ΥθΥ86, ΟΥ̓ 10 ἰσϑῆδβροθο ἰἰ πιὰ 
{8.089 ποχί 0] οί (ΟἸ88.). [ὑ 18 οογίδίην ἰηδὰ- 
τ ΒΒ. ὉΪ0 (ο ἱδκ6 ὑμ6 τ 8 88 ρ)] υρογίθοιβ (06 
οί, οἶον (9 Οἷον δχροβϑὶίογ), ΟΥ {86 86ῃ- 
ἰθῃ66 88 ἃ ΓοϊΪδίϊνο Ο. 6 ἀπ ΠΡ ΒΕΡΙΘΕΝ ΤΕ. [ορροιρὰ 
αἶϑο ὈΥ͂ ΑἸοχδη θυ δῃὰ οἰμου.--ὦ. Ε. Μ. Αὰ 
ΔἸ] δῖ οἢ (0 ΘΘπἶ68, ΟΥ, ἴῃ ΖΘΠΟΓΆ], (0 οἶον ϑυὃ- 
)6οἱδ ἰμδῃ π6 ργοοθάϊης (ΚὨΔΡΡ), 88 ποι ΐηρ ἴο 
ἰηαϊοοίθ ἱ, Μοβὶ δβδϑυωθ νὰ ΕΚἰμηοδΐ δπὰ 
(οἷον ἃ τοροδίοὰ αἰταϊπυίίοα ἰὼ {86 παπποῦ οἵ 
08} Βδ)θ Βιι  οοί8, 88 ἃ Ῥυ ΙΒμπιθηὶ ῸΓ ἃ ΣΟΪα 80 
Ἰῃΐο βίῃ. 

γος. 40 18 ἰδίκοῃ ἤγοτῃ ΨΦοῦ χὶϊ. 21, 24 88 88 ἢ. 
ἔτοπι [8. χὶΐ. 18 ζ., 42 Ὁ. ἔγοπι ΖοὉ γν. 10, διὰ 48, 
ἔσγοιι Ηο8. χὶν. 10. 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂,. 

1, ΤῊ ργδῖβϑο οὗ αοα ἴδ θββϑϑῃἝ δὶ ταδιίον οὗ ΘΥ̓ΘΥΥ 
ῬΤΑΥΟΙ οὗ ἐμαηκρίνίης; ἰο οὔον ἰἰ 18 {86 ἄγβι 
ἀυΐν οὗὨ 16 σγοἀθοιηϑα, δῃὰ δἱ [116 βδιὴθ {ἶπ|6 {Π|0 
ΔΡΡτορσίαίθ 68}8 [ὉΓ 86 θυ] αἶπος ὰρ οὗὨ [ἢ γ6- 
ἀοοηχοάὰ Ομυγοῖ, ψΐσὶ, 1 ΒΌΘΙΒ 84 βδογιῆσα οὗ 
ΡΓαΐβθ, οὔ σβ ἰοῦ ἰο 6οα, ἀπὰ γ᾽θὶὰβ 1.56] ὑρ 
88 1.16 ΡΘΟΡΪθ ἐπὶ ἃγο Ηϊ8. ᾿ 

2. αοἀ Παβ ποί. ΟὨΪΥ ὁμόβθὴ Ηἶθ ΟΒυγοδ, δὰ 
ΘΒ 8 Ὁ] 6α ἱΐ ἀροὴ οατὶ 88 Ὀδΐηρ {πΠ6 Ρϑορὶς οὗ 
Ηἰὶδ ἱπμογιίδηοο; Ηθ ῬΤΟΒΟΥΥ͂ΟΒ 10 8180 88 Βιι σὴ ἰδ 
{18 ουἱ] νου]ὰ, ἀ δ] τοῦ ἰἰ ἔγομι 8 6 Ρ61115 νν ἰοδ 
{πγϑαύθῃ ἰ 1} σαΐη δηά ἀἰββοϊαἰΐοη, ζΑί 6 ΓΒ 118 
αἀἰβροσβοὰ τπθιογ8 ἔγοπὶ ΘΥ̓ΟΣΥ͂ ΤαρίοΏ ὉΠ6ΘΓ 
Ὠσανθῃ, πα οἴἶοοιϊβ 1.8 τεβίοσγδίϊοῃ ἔγοπι ῬΤοδίσα- 
ἰἶοη δπὰ ἀδβίγισίίοη. Βαϊ, 116 ἰδ τηδί ρῖνο 
(5 5 αἴϊζον (86 ἀο] νοσθησο, 80 τηυϑὲὶ ἰΐ, ὈοίοσΘ 
ἴδιο 58 Π|6, ῬΓΔΥ δα ΟΥΥ ἴῃ 118 αἰβίγϑϑβθ ἰο {μ6 ]ϊν- 
ἱπρ αοἀ οὗ του] ο:. 

8. 118 δρρὶϊθβ πο ΟἿΪΥ ἰο ἐμ ΟΒΌΤΟΒ ἴπ ἐἰ8 
ὨΔΥΤΟΥΘΡ Β6Ώ86, ΟΣ ἰο 18 γδηίΐίβ ἃ8 ἃ λωγολ, αὶ 
ἰο 411 (}}.ὸ 68.808 οὗἩ αΑἰδΒίγββ, δῃηὰ ἰοὸ δ}} ὑἰμ6 αεοἰὶ- 
γοΡΆ 068 οὗἁ πα Ομ ΌγοΙ δηὰ 18 τηϑιογ8. ΕΟ Υ- 
Π6ΓΡΟ δηά δἱ 4]] (ἰπ|68 ἰ8 ἀἰθρίαυδὰ 9 οοπίγαϑὲ 
Ὀούψοοη οὐμπὶροίΐθῃμοο δῃὰ ᾿πηροίθηῃσθ, Υἱριιίδοι5- 
Π688 8βηἀ ρσυϊῦ, οοπιρδϑδίοη δῃὰ Ὡθοᾶ, τοζοῖθ ον 
τὶ! 118 δα)υδίιιηθηῦ ὉΥ ἀδθὰβ οὗ Ὀίγν᾽ πο δ) 6)Ρ. 
Τὸ ΟΌΒΘΓΡΥΘ {118 18. (160 τίϑάοιρ οὗἁἨ {μ6 ρμίουβ, (0 
δοὶ ΔΟσοΟΚαΪΜΊΥ (μ6 ΡἱΘΙΥ οὗὨ (86 17186. 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤΙ, 

Ηϑ γῶο σοπίοιηρίαίοβ ἀοα᾽ Β ἀοΐῃρβ πῃ αἰ ΒίοΤΥ, 
ἤπαὰδ ΘΥΟΓΥΜ ΟΣ: (1.}) Δ Θσχβοσγίβϑιου ἰ0 ἐμδη}ς8- 
αἰνίης ἴον Ηἰβ στδοῖϊουβ βοὶρ; (2.) οσοϑβδίοῃ ἔου 
801- απ! ]ϊαιο θη αί Η 8 ρον οτγίαὶ μαπὰ ; (8.) 
ἃ. 681} ἰο ΒΌΓΣΓΘΠ ΟΣ Ὠἰτηβοὶ ἰο Ηΐβ στδοϊουβ ννΊ]}. 
-ὦ1ι 18 ἣο Βαγάοσυ ἴον ἀοά ἰοὸ ἀεδἰῖγοῦ {Π8π ἴῸ 
Ἶυάμκο, Ὀυΐ ΗΘ Ἰονθβ ἐδ ἤογιμοῦ Ὀοίίετ.---Ἶ αι 
ΟΡΘΏΒ (89 μοατὶ δηὰ 1108 οὗ (6 ῥρίουδ, 6105685 [ἢ 9 
τιοαΐ οὗἉ μ6 πῃ σοῦ] γΥ.--ἶὖθἥ18 Θ6516Γ ἴο ΟΥΥ ἰο ἀοἀ 
ἴῃ ἀϊδβίγοββ, ἰ8δὴ ἰο κἶὶγο ὑμ8ὴ 8 πῃ (86 ΟὈὨΌτΟΣ 
ΔΙ ἀοπτονϑ το. τπμεῖς 8 ποι πη Ὀοίΐον ἰο Ὀ6 
ἱὶϑθοὰ 0 ἰμδὴ (0 αῦθ 8 βοαῦί σαρϑΌϊο οὗ 
δΔΡΡγϑοϊδιΐης αοὐ᾽ 8 Ὀθηοδίδ, δπὰ δὴ οὐ ὀρθὴ ἴο 
ΗῚ8 ἀοΐῃρβ ; ἴοσ (868 ὑμβδηκδρίνίης δηἀ βυρρ]ϊοα- 
ἰΐοη, ἴθαντ δπὰ ἰγυβί, δηχίοιν δῃὰ ΠΟρθ, 8ἃγὸ ἴῃ 
ὑποὶν ἰγυθ τοϊδιΐοῃβ, δῃὰ δον {μ6 Υἱσιῦ ΠΏ 6. 
--ΟΗο νο [88 οη]ογοὰ Οοἀ᾽ 8 6 ]0Ρ βιουϊὰ τδνκ 
(1.) ἴῃ νϑδὶ ἀϊβίγοβθβ 9 Βδ8 Ὀθθῃ; (2.) δον ἮἈθ 
888 οδ᾽]ϑὰ ἰο αἀοὰ; (8.) Βονγ αοὰ 885 μοϊ]ρεὰ 
αἶτῃ ; (4.) τὺ ὑμδη κα Ὧ6 .)88 τοίυγηοὰ; δπὰ 
(δ.) ταῦ ἐμΔῈ ΚΒ ΒΘ 8 γοὶ Ὀουπά ἰο γϑηάθν. 

ΤΑΚΚΕ: δίδηϊ(οϊ ἃ οἰ οἰοΠ8 δγὸ (Π6 ἔσθ πλᾶ- 
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ἰοτἷ8] οαὐ οὗ ψιΐῖοβ 1026 σνοπᾶον- του ϊκίης αοἂ 
ἴοτΒ ρυδὶβδο δηα οδΟΣΥ [ἴῸΣ ΗΪ8 τηοϑὲ ΒΟΙΪΥ͂ 8116, 
δηὼ ΟΥ δηὰ ργοῦὺ [ὉΣ υ.---αοα 8 ΒυροΥΥ 8108 
διὰ σατο οχίθηα οὐοῦ 811] ρατίβ οὗ 186 ννουϊὰ ; Ηθ 
σλῃ ἐβοτοοσο μοῖρ πὰ βίδηὰ ὈγΥ Ηἰΐβ ον, ἴῃ 
ψ δίονοτ 0866 1 (Π19 ΟΣ] (μΠ0} ΙΏΔΥῪΥ Ὁ6.---Τ 9 
γ]χυαρσο οὗ ἃ Ομ γι ϑιϊαα ἰησόϊνοβ πϑηάογίηρ, 
Ἰμϑοσν ἐγ, ΠΏ ΟΡ, ἐμ γϑί, δηα ἀοδβρίίε, Βαϊ 8]] ἰ0 
(80 επὰ, ἐμδὲ ὑπὸ ζα  ἴὰ} συϊάδηποο, (6 ταὶ κα γ 
λεῖρ, 116 Βα ϊβέγίηρς δπὰ σονῖΐνα) οὗὐ 6 Αἀοοὰ 
Βιορθ τὰ τὰδὺ Ὀ6 ἀἰδρίαγοά. ---Α5 ἴΠ6γο 15 Ὀὰὺ ΘΟ 6 
Βεῖρον, ψο 8 αοά, 8ο ὑπ6}9 18 Ὀυὺ ΟὨΘ ΣΏΘ8Ώ8 οὗ 
οδίδίπΐης Ηἰδ ΠοΙΡ. δῃὰ {πὲ 18 ῬγΆΥΟΥ ; Ὀαυΐ (Π9 
6ββθη66 84 βοα] οὗἁ ῬΓΆΥΘΥ 18 {Δ10}.---Ἰῦ ἰμου, Ὀ6- 
Ἰΐοτον, ποῦν Βηἀοβὶ ἀροῦ θαγίἢ τσ Βοσο που σαπδὶ 
τοδὶ (Πγ ἴοοί, αἀοαὰ ν|}}] δἱ Ἰαδὺ γοδοὺ ἕοσί Ηΐβ 
Ββαιὰ ἰο 8690, δηὰ γτοσοῖγο (66 ἰηίο [Π9 ΒΟΙΥ͂ Οἱ(Υ, 
ἰπῖο (μ6 ἀ τυ ϑ] ἱπρ ΟὗὨ Ρ6 806. ---Τ 6 βρὶ γί] Ὀοπ 8 
οἵ οἷη (2 Τίπα. 1. 26) οὗθη βυτγουπα ἴμ16 Ὀοὰγ 
890 ὙΠῈ οι γ8. ΒΟΟΙΪΥ ἱπιρτ βϑοητηοηῦ 88 
θ66ῃ [0 ΤΩ ΔῊΥ͂ (.)}6 οσσαδβίοι οὗ δηχίοιυ (0 ἔγϑο- 
ἄοὰ ἔγοῃ οἰβθσηδὶ οἶδ 1η8.--Βοροπίϑηοο δηά 
ῬΤΆΥΘΡ τπηυϑὲ Ὀ6 (Π6 Βγϑὺ τϑπιθάϊοβ ϑιρϊογοᾶ ἰῃ 
Ὧ1π688, δὰ ἱθθῃ (80 189 οὗ ΟΥΑΙ ΠΑΓΣΥ͂ Ταβίοσγ δ 98 
Μ{0|}}} οῦ τοπδῖη τὶ ποαῦ 8. Ὀϊοβδίπας ἔγοπι (ἴοα. --- 
ἘΘΟΟΥΘΓΥ͂ ἔσοτι 8 ἀν ἀ1Β6α86 8, 88 ἐὺ 7076, 8]- 
ΤΟΔΟΥ͂ 4 Τογοίαϑίθ οὗ 0Π)0 ΓΒ ΘΟΙ 05 ὕγοτῃ (}6 
ἀοδὰ.---Τ 80 γ8ὸ μᾶνὸ σα βαϊηθα ἢ 68} ἔογροὶ 
ααἰίο δθβὶ]ν ἰοὸ τϑη ἄορ ὑβδηκβ ἐμοσοίογ ; ναὶ αοἀ 
68η ποὶ Β0 ΠΥ θυ ἢ} ἱηρσταιίυἀο,. ΤΉ ΩΚ πᾶμδὶ 8 
Βδοῖὶ ἤοο οΥἁ {π8η κϑρί νης ἰΒ ἀὰ9 ἰο ἀοἀ, ἰοχοίμοΣ 
Ὑἰὰ 186 Οἴου ἊΡ οὗὨ {π6 τ 0}9 118, ἰλπ8 Ργθ- 
δοηϊρα ἰο [Π66.---ΤὯῦ νου] 88 οἵνθηῃ Ὅθθῃ ἰγᾶ- 
γεγβοὰ ὈΥ 88ῖρ8, Ὀαὶ αἰπηοϑὺ ΟΥ̓ΘΥῪ του δ89 ΓΟΥΘ8]8 
ΒΟΙΠ6 6 8παἃ το 6Υ7ὰ] το 8 οὗ παίαγο: 0 
που]ὰ {πθὴ ποὺ Θχοϊδίτπῃ: ὑμ6 θαυ, γϑα, 6180, {89 
868, ἅτο [1] οὗ ὑπ ζοοάποϑβ οὗ 0 Ἰωοτὰ 3---ἰ οί 
πο 116 Δ Ὀϊ Δη οὗὨ (1 0 τ ομοϑὺ δὰ τηοϑὶ 76 7- 
1116 δου γ98 ῬΥΘΒΌΤΩΘ ὈΡΟῚ ἴδ ο86 δἀνδπίαραβ ; 
θΘοὰ ὁδῃ τη8 10 8 κατάθῃ οὗὨ ἰδ ᾿οτὰ 8. 18 Κὸ οἵ 
Ὀτἰ βίο 6.---ΠΓ ψὸ ἰὼ (Π6 Τηθϑ 119 ἰὰ ΓῺ ΟΌΓ- 
ΒΟΪγο8 ΒΟΥΪΟΙΒΙΥ ἰο {π6 οτὰ, δηὰ βϑοὶς ΗΪ8 σγδοθ 
ΌΥ ποαγίοὶῦ Ῥγάγοσ, Ηθ Μ1}]1 αδἷ8ὸ ἔ18] Ηἰἱβ 
Ῥ͵ΤοΙἾἶ868 ἰο0 ι18..-- δὶ (ἢ 6 ὨΟΏΟΡ, Θχα] ἐδ ] 0, δπὰ 
ῬΟΥΘΙ οὗ τηδρίὶβίσδίθθ ἃγὸ ἃ αἱ οὗ 604, 18 πιοϑὶ 
Οἰδατὶγ βθοντα, ΒΘ ΠΟΥ 086 μον δα ΒΟΥ, 
Διὰ ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΔΗΥ͂ ΜΠ ΟΌΘΥ ὑπ πι. 
ΟΒΙΑΝΌΕΒ : ΒΘΙΊΘΥΘΣΒ Γγ8ὲ ἸΘΔΤΉ (0 Βιγοπσίμ 68 

ἰδεῖν ζαὶ 1 ἔγοτα ὑπὸ σοοπο88 δῃἀ ΙΏΘΥΟΥ οὗὨ 6οά. 
“-Εβιβοη : Ηθ ὙΠΟ 6108 δραϊμϑδὺ δΪ8 ΟΥ̓θδίοσ, 

ΘΟΙΏΘΒ ὉΠῸΘΡ (6 ΟΑΥΘ οὗ (6 Ῥηγϑίοῖδῃ. Ῥθδί ἢ 
180} ἰ8 (6 γα ο8 οὗ ΟἿΣ δἷῃβ, δηὰ 80 8130 8.0 
18 ΦΟΥΓΘΤΌΠΏΟΘΥΒ, ἰμαὉ ἴ8, ον αἾ868568.---Ἰ αοά 
Ὑ18118 08 Βοπιοίΐηοβ τνἰλη ἀπύγα {Ὁ ΒΘΆΒΟΠ5, οἱ 
ἊΒ ΘΟΏΒΙΔΟΥ 10 68 8Ὁ6--- 0 ὙΠῸ ΟἀΔ1}0 οοτημἷξ 
ἸΏΔΩΥ Β'η8, δῃηὰ ἀσοβοσυθ το ΟΥΒΘ ἰμ8η (μὲ 
ἔγοιῃ 60ἀ.--ΒΙ ΕΒ: Το “δὴ οὗ αοά᾽’ 6σοη- 
ἀποίβ υ8 ἐβτοῦ ρα {16 τοῦ], 88 ἰμγου ἢ ἃ ἐμ οδίγο, 
οὗ τυ οἷ ἀγα ἀἰδρ  γοα (89 τηΐβοτὶθβ οὗ τηϑδηϊκίηά, 
δηὰ ἐμὸ ποῃάγοιιβ σου ῖϑ δηὰ Κη ἀπ 658 οὗἩ ἀοά. 
--ΒΕΒΙΕΝΒΌΒΟΕΒΕ ΒΙΒΙΕ: [66 {Π6 Ἰηδπ ΜΕ 68Π- 
ποΐ ῬΥΔΥ͂ ὈΘΟΟΠῚΘ 8. Β8110Υ.---ΤἸΠΟΙΟΚ (τόσ. 20): 
ΤῺς ποσὰ οὗ ἀοἂ ͵ἴβ8 Ηΐἴβ τοϊηϊβίοτϊηρ δῃχοὶ.-- 
ΟΥΕΝΤΗΕΒ : ΑΙ] μοθθ παίΐοηβ τίου ἤᾶγα ποί 
γοὺ Κπόσῃ ἰδ6 ἰγὰθ αοἀ, ᾶγὸ αἀἴβροσγβοὰ δῃὰ τψδῃ- 
ἀογίης ; δηὰ 81] ψ}}Ὸὸ βατὸ ἔουπαὰ ἰμοῖγ Βοῖηθ ἰπ 
αοά, 66] ἐμαὶ Π6Υ̓ δΔ΄Ὸ δι ῃοσγϑὰ ἴῃ. ---ὈΙΕΡΒΙΟΗ: 
ἴῃ ογάϑν ἰο ᾿θᾶσῃ ἰο Ῥσαΐβο Θοα υἱβη ]γ, τὸ τασδὶ 
ἄγβί βυ δον τη 0}. --- ΟΠ ΆύΒΆΟΗ : “68 βίδα τ] ἢ 
δ Θ-ΒίΣΟΙς πιϊηθβ Ὀδΐογο ὑπ 8 Υἱοὶ αἰβρὶαν οἵ 
αοα᾽ δ νοπάχοιυβ ρον ον, δηὰ δὲ ἢ 6 Β8πι6 (πη γ6- 
)οῖοθ ὑμδὺ ἴῃ ἐμ ΘΟΌΓΒ6 οὗ Ἰοῃρ 288 ἰὺ 88 Ἰοβὺ 
ποιίηρ οὗὨ 1.5 ἔυ] π688, Ὀυὺ ἐμαὺ 1ὺ 8ι.}}} πόνον [8118 
ἴο γονῖγο πη ρσοσίηνς δπὰ (Πἰ γβίϊηρ Βου]8.---ἼΑῦΒΕ: 
Υο Ρθορ]0 οὗ πο ογά, 860 ον σοοὰ ΦοΒονδ ἰδ! 
δηὰ ΠΟΥ Ὀ]6 886 γ9 δδὴ δηά 8}8}} Ὀ6 τὶν Ηΐ ! 

[ΒΙΒΗ0Ρ ΗΟΚΒΝΕ: Α ἰγυ}ν “86 ̓̓᾽ ῬΟΥΒΟᾺ Ψ|1 
ΥΘΘΒΌΓΘ ὉΡ ἴῃ δἷθ θασὺ (δ σού θηίβ οὗ (δ 18 ἰσα ]Υ 
ἰαδίγαοίνο δηᾶὰ ἀο᾽ ἃ] ῬΒα]πι. ΒΥ 8ο ἀοΐηρ 
Ὧ9 τὶ} (ὉΠ 5" υπαἀογϑίδηκ ᾽ δα δοιργομοπὰ (6 
ΥΘΑΪΚΠ688Β δΔη4ἃ ΓΟ ΘΔΏ68Β ΟΥ̓ Τη8ῃ, δηά ἱδ9 
ῬΟΥΤΟΣ δηα Ἰονίης- Κἰ πάη 688 οὗ αοά, ψῇο, ποΐ ἴὸ᾽ 
ΟΌΡ ΤΟΥ, Ὀὰὺ ΓῸΡ Ηΐ8 ΤΠΘΓΟΥ ΝΒ 880, αἀἸ8 0611 6. ἢ 
ΟὟ ἱρῆογδῃσθ, ὈΓΘΟΔΙΚ οὐ ΟἹ ΟἿΥἿ 8᾽η5, ἈΘΑΙΘ ἢ ΟΌΓ 
ἱπστα ἶθ8, Ῥτοβογυθίῃ 18 ἴῃ ἰθταρίδίίϊοπ, Ρ]δοοί 
18 ἰῃ Ηἰ8 ΟὨυγοῖ, ΦΗΣΙ σ᾽ ἢ ἃ8 τὶ} ΗἾ8. στβοο, 
ΒΒ] οσοΒ υ8 ἔγομι Ῥογβθοιζίοη, Ὀ]ΘΒΒΟΌΒ ἃ8 ἴῃ 
{ἶτππ6, δηὰ νῦ}} οσόνγπ ὰ8 ἴῃ οἰοτηϊγ. 

ΒΟΟΤΤ: [οὺ 18 ΤΘΙΠΘΙΏΌΟΥ [0 ὈΓΆ186 ΟἿΥ αοα [Ὁ 
ἰαντηΐηρς (89 τ] ΘΓ 655, ἩΒῚΘἢ τὸ Οομ 1168 ἰ 8ῸὉ- 
ἱιεά, ἱπίο ἃ ἔγυϊα] απ, δα ορθῃΐηκς ΓῸΥ ὺ8 ἐδ6 
γγ0}18 οὗ βαϊναίϊου (18. σὶϊ. 8).---οὶ 5 ῬΥΑΥ ἐμαὶ 
(6 ον δι παίΐοα, τυ ἰοῦ 88 ὈΘΘΩ 80 Ἰοης ἃ Ὀ81- 
ΤΥ  ἀοβοῦί, ΤΑΥ͂ δαὶ ὃ6 νίογοὰ τλι ἢ ΗἾΒ σΥδ060, 
δά τίη ἔοόγί ἢ ἐμ ἔγαϊ!Β οὗἨ αὶ δὰ οἰ πη 688. 

ΒΑΒΝΕΒ : ΝΟ 016 680 ΒίυΑΥ̓ [869 τΟΣῈΒ οὗ Θοά, 
ΟΥ Τρ τὶς π6 ονοηΐβ οὗ Ηϊ8 φχγουϊάθησο, τὶίμους 
ρΡοσορίσίηρ ἰδαὺ ὑπ 79 ΔΥῸ Πα ΘΙΔΌ]6 ΒΙΤΔΏρβο- 
τηοηΐβ τ 6 ἢ ΠΒΑΥ͂Θ Ὧ0 Οἶδον πὰ ἰμ8ὴ ἰ0 Ῥγοάυοθ 
ὨΔΡΡί 988.--Οἰῖ. Ε, Μ.} 

ῬΒΑΙΜ ΟΥ̓ΙΠ. 

ΑΙ ϑοη ον Ῥεαΐπι 9.7 δαυϊά. 

2 Ο Οοά πῃιῦ μρασί 18 χοᾶ; 
Ι Μ}}} βἷηρ; δῃηὰ ρῖγο ργαῖβο, θυύθῃ ὙΠ ΤΩΥ͂ ΡΊΟΙΥ. 

8 Αὐδ ΚΘ, Ῥβδ] ΟΥ̓ δηά ΠΆΙΡ : 
Ι γυνϑοῖ 111 ασαῖκο ΘΑΥ]Ὺ. 

4} }»] ῥγαῖΐβο {μ60, Ο 1.0 ΒΡ, διβοηρ [μ6 ῬΘΟΡΪ6: 
Απαῖ ν}}} βἰηρ ῥγαΐβοβ αηΐο ὑπ|66 διμοηρ ὑΠ6 πδ ΟΠ 8, 

ὃ ἘὸῸΓ [ΕΥ͂ ΤΙΘΓΟΥ͂ 18 στοδὺ ΔΡΟΥ͂Θ [86 ΠΘΆΨΘΩΒ : 
ἈΑμπὰ [Ἀγ ἰγυἋὰ γοαολοίδν, αμῖο 86 οἸουαδ. 



δ48 ΤῊΕ ΕἸΕΤΗῊ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙΜ8. 

Θ Βε μου οχαϊοᾶ, Ο αοά, αῦονβ {π6 ὨΘΑΥΘΩΏΒ: 
Αμὰ (Ἀγ φ]ΟΓΥ͂ ΔΠΟΥ͂Θ 81} {μ6 οδυίμ] 

7 Τηδὲ (ἢ γ Ὀδ]ονθα τηδὺ 6 ἀθ]γογθα : 
ϑβ'ανϑ υὐἱΐδι [ΏΥ τὶραῦ μαπά, δμα ΔΉΒΥΘΓ Π1Θ. 

ὃ Οαοάἄ μαίῃ βροΐϑη ἴῃ ἢ 8 ΠΟ] 688; 
Ι ν1}} σα]οῖοθ, 1 π}} αἰνι6 Κθομθιι, 
Απά ταϑίθ ουὖῦ {6 γ8]]6 0 οἵ δϑιιοοοίῃ. 

9 ΟἸἰοδὰ ἐδ πιὶπο; Μίδηῃδββοῃ 48 Ώ1Π6 ;. 
ἘΡΒγδῖπι 180 8 ἴ:6 βύγθηρία οὗἁὨ πλ1η6 Βοδᾶ ; 
δυάδι ϑ Τὰ ῦ ἰδιυρίνοῦ ; 

10 Μοδὺ 8 ΠΥ σαϑροῦ ; 
Ονοῦ οι Μ|1} 1 οαβύ ουὖ ΤΩΥ Βῃο6; 
Ονον ΡΒ] 8014. Μ1111 {απ Ρἢ. 

11 Ὑ7ῆο «111 Ὀτίηρ τὰθ ἰῃΐο [86 Βἰτοτρ οἰἱγ ὕ 
ὝΥ.ο ν}}} Ιεδαὰ τηὸ ἱπίο οι ὃ 

12 τ ποῖ μου, Ο Οοά, τ0ῦο ᾿ιαϑὶ σαβὲ υ8 ΟΠ 
Απὰ μ|} πού μου, Ο Θοά, ργὸ ἔοσι ΒΒ σι Οὐ ὨοΒίβ ὃ 

18 Οἷγνβ 8 μ6ὶ]ρ ἔγοια σου] : 
ΕῸΓ ναΐῃ ἐ8 (86 Ποὶρ οὗ Ἰηδῃ. 

14 ΤὨτουρὴ αοα γγχ 88}8}} ἀο ν᾽ Δ Ή0]Υ : 
Εν 86 1 185 ἰαύ 88.8}} ἰγοδα ἀόνψῃ οὐ ΘΟ Ϊ68. 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ,. 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΛΝῸ ΟὈΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.--τ[ν0Ὸ γι Ι Θἢ 8 
οὗ αν αἶϊο Ῥβαίιηϑ, βδιμ θυ, 88. ἱνιϊ, 8-12, δηὰ 
Ἰχ. 7-14. ἃγο οσὸ Ὀσουρῶϊ ἰοχοίμον τὶ Βουδ ΔῺΥ 
οσοπηθοοίϊου τ μδίονοῦ; δηᾶ ἐπ σηδηροδ ΟΟΟΌΣΥΪΠΣ 
πῃ ΟΠἹΥ ἃ ἴ60 7 ψοΓάθ, ΒΘ 80 υπἰτημονγίϑηϊ, δαὶ 
ΠΟΙ͂ΟΣ ΟΟΘΆΒΙΟΣ ΠΟΓ ῬΌΓΡΟΒΘ 8 ὃθ ἀϊδοονγεγοα 
ἐπ (18 δοιῃη ὈΪ παι δη ἃ σοῃέοσιηδίϊοη. 1μϑϑβί οὗ 
81} 15. ἃ ροοὶ 'Κκ θαυ ἰο Ὀ9 μο]ὰ ραν οὗὨ δοπι- 
Ὀϊπίηρς ἰπ Ββυσὰ 8 ΏΒΠΠΟΣ (θη ρβίθηθογρ) ἔννο 
Ῥίθοθβ ἰδ ουὖἱ οὗ (ἰμοῖν σοπηθοίϊοη. Εον [89 
ἵν πιοϑὶ ἱπιρογίθπὶ ΘΒ ΠΡ68 8ΓΘ Π680:---ΤῊο ἵν 
Ῥδυὶβ δῦ ἰκθη ἔγοπι ΕἸο ἷπι Ῥβδίταβ, Ὀὰ 6 ΓΘ, 
γοΣ. 4, 6 ονδ 18 ϑυδδιϊ αἱθα ἕον Αἀοπαὶ. Αμραΐῃ, 
ἀμ6 ονἱ πὶ Ἰαπιοπίδίϊοη οὗἩ οοπαυογοα ΡῈ 1}18{18 18 
Ὦ6ΥΘ ἰῃ γον. 10 ομδδηροὰ ἰπίο (Π0 ΌΤΙ οὗ δὴ οὁχ- 
ἸΏ Ζ ΟΥΥ οὗἉ νἱοίοτγ. [ὑ 18 ποὺ ΒΟΎΤΘΥΘΡ ἰο Ὀδ ἰῃ- 
ζοτγοα ἔγοιῃ {}}8, ἢ ΔΠῪ ἄἀορτοθ οὗ σογίαἰ πίγ, 
(μαὲ (16 οσοαϑίοη ἰδ ἴῃ (Π6 ἰαίον (Ο]8.88), Ροζ- 
μ8ρ85 Μασολῦφοδε υἱοίοστίοβ (Βυάϊηρον, οβοη., 
Ἡ ιΖὶρ); ἕο (89 οοπιρίαἰπῦ δὰ οπιγοδΥ οὗὨ ἰδ9 
δοποϊαβίοη 8 ΘΏΓΙΓΟΙΥ ἀπ} 14 Ὁ]0 ἰο {8 689 οσοα- 
βίουϑ. Ξ8111}1] 1688, ββϑϑυτγθα Υ, ἀο {μ9 γοιημδἰηΐῃς, 
ΤΩΘΓΘΙΥ ΤΌτΊΏ8], δἰ ἰογαίὶ οη8 οὗἉ (πο Τοχὶ ἔδνοσ βυσὰ 
ἃ σοπ͵δοία ΓΘ. 
ΤῊ ΤΟ] οί, τασϊαϊοη8 ΔΘ 8180 ΟΌΒΟΣγδ- 

ὍΪ6, Ὀὰΐ (9 ἀο ποί εαἴὔοοί (9 βθῆβθ. Τῃθ 
τοροαίοα ποταβ δἱ πῃ Ὀορὶπηΐηρς οὗ τοῦ. 2 δΓο 
οὐἰ6, [Ιηβἰοδα οὗ (δ Θχοϊδιηδίΐοη : Ὑγ8 16 ΤΩ 
ΒοποΥ! ἐμδὲ ἰδ, ΣΩΥ 80.}} {89 ῬΟΣΓΒ ΒΡΡΘΑΣ 88 

ἀεδηΐηρ τόθ ΟἸοΒοῖν ἐδὸ βυδ]οσί, Β᾽ηρὶης δηὰ 
ῬΙαγίπα. [ἢ σοσβ. 4 ὁ δπᾶ 6 ὁ ἃ Υδῦ σορῃ]αίλγο ἱδ 
ἰῃηϑογίοα, πῆ ΐ]6 ἰὰ τόσ, 9 α ἰἰ 8 οὐαἰϊίοα. ἴῃ τογ. 
7 δ 6 ῥίαγα]: ὡ 8 οἰδηροὰ ἰηΐο (86 Β'ρΌΪΩΥ: 
πιθ. ΙΏΎΘΓ. 12 α, (6 Θηρία: ἐλοις 18 πδηϊίηρ; 
διὰ ἴῃ τοῦ. 11 116 ἰάοδ οὗ 89 δίγοῃμς Οἰἰγ 18. οοῦ- 
γογοῦ ὈΥ͂ ἃ ΙΏ0ΥΧ0 σοηηοῦ ΤΟΣ ἱπβίοβα οὗὨ ἃ Υδῦθὸ 
οσρσγοβϑίοῃ Τμμθ86 νδῦϊδίϊοηβ δγὸ ἰβτοιρβουΐ 
ΟὨΪΥ Ῥζοοῖβ οὗ ἃ ἀοίογϊογαίζοη 1 δἰ γ]6. 

[10 γοηάδογίημββ οὗἁ Ῥββ. ἰχ. 12 (10) δηὰ οὐἹῖϊ. 
12 8μοι]ὰ Ὀ6 ἰάομι168). ΤΏΘΙΘ ἰ8Β πὸ σγουπα ΤῸΓ 
(86 να δίΐου οὐ ΕἸ. Τὴ9 ἰγὰθ ἰγϑηβίδι οι ἰδ: 
Ηαβὺ Του ποὶί, Ο αοἀ, οαϑὶ 8 οἹ᾽  ἀπὰ ΤΏοιι ἀοδὶ 
Ὠοΐ σὸ ἔοτιἢ ἰὮ ΟἿΓ δττηῖ95.--- ΤῈ υἱὸν οὗὁ 6] 1 Σ86 ἢ 
88 ἰο {Πὁ0 οτἱᾳίη οὗ (6 Ῥ881πὶ ΔρΤ 65 ὙΠῸΕ. ὑμδὶ οὗ 

Ὁγτ. ΜΟΙ]. Ηθ β808 ἰπ δὰ ἀϊίου : “1Τδο 7ῊΝ οἵ 
γοΥ. 4 δηὰ (86 τ ῃοῖθ ἔθηον οὗ ἐμ Ῥβαὶϊπι 810 119 

Δ ΘΟ ἰο ἰ86 3 ΠῚ οὗ (π6 ρτϑοθάϊηρ. [ἐ ἰβ εἢ- 
(ἰ1]|εὰ α Τεαίπι-δοησ οΓ Φοαυϊά, Ὀὰχὺ ΟὨΪΥ Ὀδοδυ80 
οοιῃροδοὰ οὗ ρογίϊοη8 οὗ ἐλιο οἷά θεανίάϊο ῬΒ8]πι8. 

ΤῊ6 ΔΌΒΘΙΟΘ οὗ (86 ΓΙ) ΒΒοθ δΙτοϑαὰν 8 αι Ὁ 
οτὶ ρίη." ϑδθΐὴο αἷδο Ῥοσόοσῃθ. ΑἸθσδπᾶοῦ 60Ὲ- 
οἴυάο5 τσὶ Ηδηβίοπ ον; (μὲ (Π 9 Ὀσδὺ δβοϊαϊίοι 
18, ἱμαὶ θανὶα μἰπιβοὶ σοι ποὰ (ἢ 680 8888 1868 
Β0 88 [0 ἔοττα {119 ὈΔ818 οὗ ἃ (ὙΠΟ ΩῪ (88. ονἹ]].- 6 ΣΧ.) 
δἀερίοα ἰο ὑπὸ 896 οὗ ἐδ ΟἸ υΣοῖ δὲ ἃ ρου οα ροϑ- 
ἰοτῖον ἰο ἰδ ἀδίο οὗἩ ΡΒ. ἱνἱϊ. διὰ Ἰχ. ἔμο ἴΌΤΙΟΡ 
υἱοῦ ΒΘΘΙΒ (0 Ὀ6 ἐμΠδὺ πηοϑὺ ξαγνογθὰ δὲ ῥγοβθϑιῖ. 
ον (0 Ἔχροβιιοῃ 806 ἰμδὺ οὗ (86 οτἱχίῃδὶ ρΡ885- 
Β8[63.---ἀἴἡἭθὠὀ Ε, Μ.} 

ῬΞΑΙΜ ΟἹΧ. 

Τὺ ἰδλε οὐίε Αωδιοίαη, Α Ῥεαΐπι ο7) δαυϊὰ, 

Ἡο]ὰ ποὶ ἐπ γ ρϑδοθ, Ο ἀοὰ οὗ ΤΩΥ͂ ῥγαΐβο ; 
2 Ἐον [π6 τηουὰ οὗ [86 πίοκοϑα δηα (88 του οὗἉ [6 ἀθοϑὶ νι} ἀτὸ οροηθὰ δραὶπεί τη ; 
ΤΟΥ Βᾶγο Βροίζθῃ δραϊηβὺ πὶθ ὙΠ ἃ Ἰγϊηρ ὑοπριιθ. 



ῬΒΛΔΙΩΜ ΟΙΧΣ. 

ὃ ΤῊΘΥ͂ δοἸηραββοα τὴθ δῦοιιϊζ 4130 ψι ἢ} πογαβ οὗ μαὐγοα ; 
Αμὰ ουρΐύ δρδιηϑὺ τὴθ ψιπουΐ 8. Ο8186. 

4 ΕῸΓ Υ Το τὸ ΤΏΘΥ ΔΘ ΓΩΥ̓ ΔαΨΘΙΒΑΓΙΘΒ: 
Βυ01 σῆνο πιο εἰτΐο ῬΤΆΥ͂ΘΓ. 

δ Απᾶ ἐπ6 0 μᾶυϑ τοσαγα θα τὴ6 601] [ὉΓ ροοῦ, 
Αμπά Βαίτϑα ὉΓ τωγ ἰόν. 

0 βεί ποὺ 8 ψὶοκοα πῆδῃ ΟΥ̓ΟΣ Εἶπα: 
Αμπὰ Ἰοἱ βεαίδη βίαπα δ΄ Η͵8 τρῃῦ μδηά. 

7 ὝΒοἢ Β6 888]] θ6 Ἰυάρεά, Ἰδὲ τι Ὀ6 οοπαοιηποᾶ: 
Απᾷά Ἰοὺ 18 ῬΓΆΥ͂ΘΥ ὈΘΟΟΠΔΒ Β[η. 

8 Τρῦ 818 ἀδγ8 Ὀ6 ἴδ ν; 
Απα Ἰοῖ δποῦμον ἰβκο ἢΪ8 οἕο6, 

9 Τρ ὺ 818 σὨ]άσθη 6 ΤΙ ΠΥ] 688, 
Αμπᾷά ἢΐ8 ν δ 8 σον. 

10 1,εὐ ἰ8 ΟὨ]ἄγθῃ Ὀ6 ΘΟΠΕΪΠυΔ]]Υ͂ ναρϑθοηᾶθ, δὰ Ὀθρ: 
1ὖ (Βθπὶ βϑοὶς ἐλεὶῦ δγθαά 4180 ουῦ οὗἉ μδὲγ ἀθβοϊδίθ ρ]86 68. 

11 Τρὶ [6 δχίου οῈ  οαίοῃ 411} ὑπαὶ 6 81} ; 
Αμὰ ἰδὲ [86 βίσβῃ οῦβ ΒΡΟ1] 18 ἰδ θΟυΓ, 

12 Τοῦ [βϑγὸ Ὀ6 ΠΟῸΠ6 ἴο ΟΧχίθῃα ΤΠΘΓΟΥ͂ Πΐο Ωἷπι: 
ΝΟΙΒΟΥ Ἰοὺ ὑμογθ Ὀ6 ΒΥ ἰο ἔΆγΟΙΣ ἷ8 Δ. ΘΥ]685 ΟὨ]]ἄγθῃ. 

18 1,ωὐ Ϊβ ῬοβίορΥ θα ουΐ ΟΥ̓͂Σ; 
1η {86 ραμογαοη Τ[Ὁ]]οσίηρ; Ἰοὺ ὑμοῖν ἤᾶταθ Ὀ6 Ὀ]οι ρα ουΐ. 

14 1, ὑδο ᾿π]αυ ΕΥ̓͂ οὗ Π18 ἔα ΘΒ Ὀ6 Σϑπλθι ογοα τ ἢ [16 ΙΟΒΌ ; 
Αμὰ ]Ἰοὲ ποῦ [86 βἰη οὗ 15 τοί μοῦ 6 Ὀ]οι(6α οαῇ. 

16 1,κὐ {μϑῖὰ Ὀ6 Ὀοίΐογο {πΠ6 1. ΒῈΡ ΘΟΠΟΪΠ0Δ]1Υ, 
ΤΒδΐ ὨΘ ΤΑΥ͂ ουΐ οὔ [6 ΤΛΘΠΔΟΥΥ͂ οὗ ποτα ἔγοτα [16 ϑδυίῃ. 

16 Βεδοδυβο {μὲ ἢΘ ΤΘιλο  ὈΟΓΘα πο ο ΒΠΘΥ ΙΔΘΓΟΥ, 
Βυΐ Ῥοχβθοι θα [86 ΡΟΟΙ 8Δπα ΠΕΘΑΥ͂ πηδῃ, 
Τηδῦ Βα τπιϊρηῦ ονθῃ ΒΔ Υ ὑμ6 ὈτγΟΪκΘη ἴῃ Βοασί. 

17. Α5 [6 Ἰονϑὰ ουγϑίηρ, 80 Ἰοὺ ᾿ῦ σοτμθ αηΐο ΐπι: 
ΑΒ Ἀ9 ἀρ! ρμ θα ποῦ 1ῃ ὈΪΘββίηρ,, 80 Ἰοὺ 1Ὁ θ6 [ἈΓ ἔγοπι Ηἷτα. 

18 4.3 ἢ6 ο]οίμοά Ὠ1πλ5861} τῖτὰ ουγβίηρ Ε|κ6 886. τῈῸ ἷβ σαγηγοηΐ, 
50 ἰοὺ 10 σοιηθ ἰηο ἢ18 θονγ6 18 {κ γδίου, 
Απα [1Κθ ΟἹ] ἰῃμΐο ἷβ ὈΟΠΘΒ. 

19 1,εἰ ἢ θ6 υπίο Ὠἷπ 88 {Π6 ραγτηθηΐ ιυλιοῆ, οΘονογοι ἢ Ὠΐπι, 
Απα ἴογ 8 ρίγαϊ που ἢ ἢθ 15 σίγα θα ΘΟ ΓΙ ΠιΆ1]Υ. 

20 71,μοὲ ἰμ18 δ6 [ὴ9 τοπνδγα οὗ ταΐπθ δάσο υβαγῖθθ ἔγοῦι ἰμ6 0 ΒΡ, 
Απὰ οὗ [Βα ἰδαὺ βρθϑαὶς 6ν}] ἀρ πβί ΤΩΥ͂ βοὰ]. 

21 Βυΐ ἀο ἰδοὺ ἴὉΓ το, Ὁ αον ἐδ Ἰμογὰ, [ὉΓ ΠΥ ὨδΔΙΘ᾽Β Β8ἴ6 : 
Βοοδυβο (ΠΥ ΠΟΙΟΥ͂ (8 ροοά, ἀα νον ἴμοὰ Τα6. 

22 ΕῸΥ 1 αῆἰ ῬΟΟΙ 8πα ὨΘΘΟΥ, 
Απᾷ μιΥ μοϑγύ 18 σουηαρα π] 1 τηθ. 

28 1 81 ρΌΠ6 |ΠΚὸ {π6 βῃδάον ψ ἤθη 1Ὁ ΘΟ πο : 
1 831 ἰοβ8θα ὉΡ δηα ἀοΥσῃ 85 {86 Ἰοοσιβί, 

24 ΝΥ Κυθδβ ἅτ σοὶ. [ΠτοΟυρΡὮ [Ἀϑυϊπρ; 
Απά Υ ἢσϑῃ ἔα ]ο(ἢ οἱὗὨ ἔλ(Π 688. 

20 1 Ὀροοδπλ6 880 ἃ ΓΟΡΤΌΔΟΝ υμΐο ἔπ οτι: 
Ἡλθη, [Π6Υ Ἰοοκθα ὉΡΟΠ τΩ6 {ΠΟΥ͂ ΒΒ ΙΚΘα {πεῖν ἈΘ68668, 

20 Ηεὶρ πη, Ὁ ΟΕ ΤΥ Οοά: 
Ο 8606 Ιὰ6 δοοοσαϊηρ ἴο ἐΠῪ ΠΊΘΓΟΥ : 

21 Τηδὺ (ΠΟΥ ΤΔῪ Κπον {πα (815 ὦ (Ὠγ Παπᾶ ; 
Τλαὶ ἴτοὰ, ΟΕ, μαϑὶ ἀ0η6 10. 

28 1,ο( ἰδθπλ οὔγβο, θα Ό]688 (δου: 



δῦ0 ΤΗΝ ΕἸΕΤῊ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙΠΔ5. 

ὝΈΘΩ ἰΠΟΥ͂ δγῖβο, ἰοὺ [θη Ὀ6 δβῃδιιθᾶ; 
Βαὺ Ἰοὺ [ΠΥ βοσνδῃηῦ Χ}) θα. 

29 Τροῦ τη Βα ΎΘΥΒΑΥΊΘΒ Ὀθ ΟἸοίΠοα τι Βῆδπησ ; 
Απά Ιοῦ [μ6πὶ οον ον {μοπμβο νο8 10 {Π6], οὐτι ΘΟ ΒΙΟΏ, 88 ὙΠ 8. Ταδη.]6. 

801 ν}} στοδῦΥ ῥγαΐβο {86 10 ΜΓ ΤΥ ταουτ ; 
Υοδ, 1 ν|}} ργαΐβα πὶ διχοηρ [Π6 τυ] 146. 

81 ΕῸΓ Β6 888} βίαπα δἱ {86 στὶσηῦ μΒαπὰ οὗἉ [Π6 ΡΟΟΥ 
Τὸ β8ύ9 λΐην ἴγομι μο86 ὑμδὺ οΘομάἀθηηη ἢΪ8 βου]. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑῚΙ, 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.--[Ὡ9 Ῥβδϊτηϊϑὶ 
6815 ρου αοἀ ποὶ ἰο Ὀ6 δἰ οπὶ ψὶ ἢ γοχδγά (0 18 
οοιμρὶδἰηὶ ἐγῆϑε 1-δ) ἀραϊηβὶ μἷβ ϑῆθηιθθ, Ὑ710 
8ἃτο ἀδοοίἐὰ} δηάὰ δ)1]οὰ τι Θηταἑγ, διὰ 80 
Ῥογϑθοιυίο αἷπὶ Θαι.561088}7 δπηα ὉΠΡΘΙ ΘΗ ἸΠΡΊΥ, [ῸΓ 
ἢ ἰθ8 ἱπποοοηί δηὰ ρίουθ, δὰ σψῆο γοναγὰ Ὀοίἢ 
8 χοοὰ ἀδ6648 δηἀ ὶ5].οΌνὸ ἑογαγαὰβ (ποτα τ 1} 1ῃ- 
ναι ὰἂθ δπὰ δμδιγοά, Τ7μ6 σου δυιϊνθ 8166 
οἵ αοἄ, νι} 811 1.8 (γ 1 010 ΘΟ. 864 6068, 8 (Π 6 ἢ 
ἱητοϊκοὰ ΡΟ 8} ΘΠΘΙΩΥ͂, ΚΟ 8 ὑμογοϑῖϊον ἀ6- 
δἰζιαϊοα ἴῃ {9 δίηρσυϊαῦ ΠπυαπιοΣ, δπὰ ὈΡΟᾺ [ἰϑ 
ατΑῚΥ (τ σϑ. 6-10, 11-16, 106-20). Ηο ἰμοπ ἰπ- 
Ῥίοτοβ ἔγομι αοα᾽ Β ΠΠΟΤΟΥ͂ 8 ΟὟ ἀ6᾽ γΘ 866, 
ἀοβοτνι οἷηςς 8 ῬΟΥΒΟΏΔ] ἸνοΒΚΏ688 δὰ αἰ ΠΟΥ 
(Υ8 8. 21-20), διά, πὶ δὶ ἰπ Ὀϊνῖπθ ΠοΙρ, 
ΘηύΓΘΑ 8 ἃ Υἱοίουϊουϑίββιιο οὗ {818 βι δου ηρ (Υ0 78. 
20-29), δὰ ππϊΐοβ πῖϊἢ (818 ἃ ὙΟΥ͂ οὗ ρῥυδ]ῖο 
ἐμδη κερί νίηρς (νοτβ. 80, 81). 

Ιῃ ἰπθ80 ῬΥΔΥΘΙΒ, 88 τοὶ 88 ἰὼ ἰδ9 ἱηίγο- 
ἀυοίΐοη, 8 ΡΟΪΓΑΙΣΥ οὗ ἴοθβ 8 βροόῖκθῃ οἵ. 
Ἧο πὐἰχῦ (μογοΐοσο 0 ἱποϊϊποα ἴο γχοραγὰ 
(Ὧ9 βἰῃχυϊαῦ ἀοδὶκηπδίϊοη οὗ (6 ΘῃΘΙΩΥ͂, Ὑ δῖσο ἢ 
ΔΡΡΟΔΙΒ ἰῇ (86 ὈΓΔΥΘΙΡ [ὉΓ Ρυηἰβιτηδηῦ, 88 8 
τ οίογίοαὶ ἄσφυγο. Υοῖ (6 ψνιοὶθ ῥἱοίαγο ἰδ οὗ 

ὨΌΓΙΌΘΥ Οὗ ΡΘΓΒΟΏΒ, Ὀαὺ ΟἿ]Υ [ὉΓ δὴ ἰηαϊνι άπ]. 
Βαυὺ (Πόγο ἐδ πο οοσωϑίοη [ὉΥ πιαϊηἰαϊηΐηρ [Παὐ {1118 
δοοίϊοῃ ἰπιογγαρίβϑ (9 σοπηθοίΐοῃ, πὰ τοχαγάϊηρς 
ὧν 88 8ὴ ἰπἰογροϊαϊίου (Ηρ 6]4). Ετοι ἐμ9 θαπὰ 
οὗ ϑπδθυλὶθβ ΟΏΘ 000] ΥΟΥΥ͂ ΜΥ6}} Βα ῦο Ὀθ6θὴ βίη οὰ 
ουὐ [ὉΓ Βρθοΐβ] ρυυἰϑπιθαΐ, βῖποθ οὔθ ϑοίι Ἐν 
ΔΡΡΟΑΓΒ 88 Βαυνὶηρ ὈΘ66Ὼ ΒΡΘΟΙΔΙΠΥ Ὠαγάσποα ἴῃ 
τὶοκοάηθ88. ἴῃ ἔδυοῦ οὗ {818 15 {89 οἰγοιιπιϑίϑ 69 
(ει δείαμ, ἃ5 ὑῃ 9 δσσιδογ, 18 (0 βίδηα δἰ δἰ σαὶ 
Βαυά (τον. 6), 88 ὅοὰ 116 θοίθη ον οὐὗἨ 818 86 Υ- 
νηὶ βίδα κεἱ λί τὶ ριιὺ (τορ. 81). Ψον. 8 δἷβο 
ΒΡΘΔΙΓΒ οὗἩ ὑῃ9 1088 οὗ 818 οσσυραίίοη. ΤῈ Αροβ- 
(19 Ῥοὶον ἱοοῖὶς {Π9 βδ9 ΥἱοῪ (Αοίβ '. 20) ἰῃ χο- 
ζογτίηρ (818 νοσβθ, δίοῃρ ψῇ ΡΒ. Ἰχὶχ. 26, ἰο 
Ψυάδ8 ᾿ϑοανὶοὺ, οὗἨ νοῦ (86 ΗΟΙΥ ΟἸιοβὺ δὰ ρτο- 
Ῥιιθοὶοά Ὁγ (89 πιο οὗ θενὰ (Δοἰβ ;. 16). Αο- 
δογαϊηρὶν ἰἰ ἰΒ Ὀθϑί ἰο Σου }}18 Ῥβδ]ηὶ ἴο (Π6 ἐγ- 
Ῥ᾽σο- ργοροίϊοαὶ (Οαϊνία, ὕἴοηθίηα, ϑιῖον, 8} 6].), 
8ηὰ πού ἰο ἐμ Μοβδίδηϊο οἷδδ8. ΕῸΡ (ἢ6 
ΒΡΘΆΪΚΟΡ ἰ8 ποί ρῥγϑβοηϊ(θα 848 8 ἰγρθ οὗ (9 Με8- 
βἰδ (πῃ Υ̓ οὗ (6 οἱ ἀ6᾽ σΘοττηθηίδίοτβ), οΥ οὗ (89 
διυδογίης γτἰρμίθουϑ (Ηθηρϑιί., ΟἸα 88.) [{ 8 (89 
ΘΠΘΙΩΥ͂ 0 ἰ8 ἰγοδίθα 848 ἴδ ἰγρα οὔ Φιἀ85, δπὰ 
(δὲ ἴῃ 8 Τοϊαιΐοη αἰϊοχζοίμος ἀοβηΐ 6, πὰ ΟὨΪΥ 
τηδηϊοϑίοα 88 αχίβίϊ ας, θη τἱον θὰ ἔσουλ ὑπ6 
βιδηἀ-Ῥοϊπί οὗ (λ}λ6 »γορἠεέϊσαί Θορσορίϊοα οὗὨ ἈΪ8- 
ἸΟΥΥ͂, δηὰ ποὶ υπίιλὶ ἰὺ γ88 Ὀγτουρὰϊ ουὐὐ ὉΥ [89 
Τὰ] μοὶ. [ὁ ἰ8 υπάογβίοοα, οὗ δσουγβο, ἐπαὶ 
δοίυ κα] ἈἸΒΕΟΥΥ πιαϑὺ ΤῸ ΓΏ 8} Θοστοβροηάϊηρ οὐθηίϑ, 
ὙὨοδ, τἱὶϊπουὶ βοοκίηρ 00 ζδτ, σδἢ Ὀ0 πδίυσδ 

Βυ σὴ ἃ σμαγδοίου δαὶ ὁ σδπηοί Ὀ6 ἱπίοηἀοά ἴον 8 

Ῥτουρδί ἱπίο δοπηθοΐΐοη τὶξὰ (06 δἰἰυδίϊοι ἀ6- 
βου θὰ. ὅσα οὐθοίβ ἃτὸ [ουπὰ ἴῃ [Π)6 Το] δι Ἰ0Π8 
οἵ θενὰ ἰο θοες ἰιο Εἀοπιῖίο (Κίπ61), ἰο ΔΒΐτδο- 
ΡΒοὶ (ἀετοί 8, ἘπαρΡῚ ἰο ϑἱπιοὶ (Π 6186) ΔΙ που ρἢ 
186 ἱπάϊν!ἀιδ]ὶ 6686 ἰῃ αἰοϑίϊοη σδημοὶ 6 ε6δἰ8- 
Ὀ]19 94 ἔγοπι ὑἐπὸ ἰοχί. Βαϊ, ὉΥ τοραγά ϊπρ διο 8 
ΒΡΘΟΐΑ] σ886 88 ΠΟ ΠΙΟΤῸ ὑΠ8ὴ 8 ΟΧΊΓΘΙΙ6 Ὠοὶσἢί- 
δηΐης οὗ (860 σοπίγαϑί δοίνγοοι ὑπ ὑμοοοταίϊο 
ΤΌΪΟΥ οὗ ἰϑγδοὶ δῃὰ ἷ8 δι νυ υβασΥ, ὙΠῸ ἢ88 Γ8]16 
ἰηΐο ὑπ Ῥόονονς οὗ ϑείδῃ, δπὰ ὃγ ἰτοαϊϊηρ ἴΐ τγῃ- 
Ἰσο-ῬΡΥΟΡ ΘΕ ΙΘΑΙΥ, ποῖ ΟἿΪΥ ΤΑΥ͂ ἰῃ9 διιθιιρίϑβ, 
ἰπδάἀραυδίθ ὈΥ͂ ἐπ οπηβοῖν 68, οὗ ἃ τονδὶ (Εν! ἃ) ΟΣ 
Ῥβυομποϊορίοαδὶ {ὈἸ  ΆΆ ΕΘ, οὗ Ῥοοίϊοαὶ (δα ογ]6᾽ ἢ) 
Θχρδηδίϊοῃ οἵ (Π6 ἔϑασίαὶ ᾿πρυθσδίϊ οἢ8 Ὧδ 88- 
β᾽χηϑὰ ἐμποῖν γεϊαίίυα ποτίΝ, ὈιϊΓ 4180 110 δοβυγὰ 
δηὰ υπδιοσοββδίαϊ οδοτντίθ ἰο υβι}ν (ποτὰ ἴῃ [80 
τοῦ ἢ οὗ θανὶὰ 88 ἃ γρο οὗ Ομγὶϑί ἴῃ Ηἴ8 }0}- 
οἶδ] οδῆοο (7. Η. Μίοὶ., Ηδηρϑδί.) τού Ὀ6 δυοϊἀεὰ, 
ΕοΥ ἐμὸ οδοηίγδάϊοίοη Ὀδι γ 66 ἐπ 086 ἐτπηργοσϑ- 
ιΐοῃβ, δὰ ἰδ δοίΐοηϑ, 88 τὺ }} 88 (6 Θοιμπηδη68, 
οὔ Φοδβυ8 Ομ γϑὶ (ΟἸ]ογίοιιβ, ατοιῖ8), σϑπηοῖ ὉΘ 
γοιηοῦοα ὈΥ ΔῺῪ οἶοτγὶ οὗ 8Κ1}}, ΟΥ οοῃοραϊ θὰ ὉΥ 
γοογγίης ἰο Μαίι ἢ. χχνὶ. 24, δὰ β᾽ πη] Ρ88- 
Β832686. Τ8ὸ βδηῃουποοιχοηί 8π4 οσχϑουξίοη οὗ (86 
Ἰινῖ πο υἀφτιιοθηΐ, δη ἃ ον ΡΥΔΥ͂ΟΥ [ὉΓ 18 Θοτηΐῃζ, 
ΠΊΔΥ Ὀ6 ἰπ δργοοιθηὺ Μἰ ἰπ9 Ὀϊνίηθ μι }}}, δπά 
ΠΙΔΥ͂ οοοχὶδὶ ὙΠ} ἃ τἱριιίθουβ ἀρ βιγ9 [ῸΣ 118 86- 
ἰ..4] γΤοα!ἰζαίΐϊοη. Βα ἱπ βϑιι οὶ 8 Τοϊδί οι {Β6Γ0 
8Υ6 τη δηὶ [οβἰθα ρτὶοῖ, ΤΟΓᾺ] ἱπαϊσπαίϊοπ, ἀπὰ ΠΟΙΪΥ͂ 
δΏΖΟΙ (σοΙΏΡ. οἂν Το ΓΚ δὶ ΡΒ. ἸχὶχἍ) Π|ογο, οα 
(8.8 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, 8 Βρίγἰϊ 15 αἀἰβρίαυθὰ τ ΐοῖ 18 ποί 
ἔγοθ ἔᾺΟΠὶ ΘΆΓΠΆ] ραββίοη, δὰ τ] οὶ ἱη σ οἶκ 65 ἴῃ- 
γίοβ οὗ βυσἢ 8 Κπὰ ὕροὴ [86 ρΡαγβοῦ, δηῃὰ βὐθῦ 
ὍΡΟΣ ἐδ6 νιῖΐο δη οἴεργίηρς οὗ 068 ΘμοτηΥ, {δαὶ 
ΒΟΙΏΘ ΘΧΡΟΒΊΓΟΥΒ ᾶῦο Ὀθ6η δῦϊο ἰο αἰ βοονοῦ ΠῸ 
ΟὐῸΡ ΜᾺΥ ουἱ οὗ {π10 ἀἰ δ ουΪγ, (Π8π ὈΥ ῥ]δοῖης 
8089 τνογὰ8 ἴπ (86 τἸηου 8 οὗ 89 πῃ ροῦν δάγτογ- 
Βα ΤΊ68 οὗ (μ9 Ῥβδ]πιΐδί (.. ἢ. ΜΊοι., Μαπιϊΐηρ νι). 
Οἰμοσβ, δοκαον]οαρίης (δαὶ δυο ἃ υἱοῦ σαπηοὶ 
6 δάτηϊ 64, βοοὶς {μ6 οτἰκίη οὗἩἨὨ {π6 Ῥβδ]πι ἴῃ [89 
ἴδηαι 68] ἀπ τουθη οί] βρὶ τὶς οὗ Ἰαίον Ψυἀδΐἴδπι. 
Τηοδο ψὶιὸ Βοϊὰ (8 ᾿Δϑὶ τίοιν σοηβί ον ἐμ6 μοθι- 
68] 8.010, σι ἀοΙ σμῖ8. ἴῃ τοἀυπάδηοί 8 δπὰ 
δχαρμοσγδίίοηϑ, ἰο ὃ6 ζυγοῦ ουὐϊάθησο οὗ 8 ἰδὶθ 
Ῥογὶοὰ δὰ ἀθροπογαίο ἰαϑίθ ()6 ἥξεις, ΗΖ] 6). 
Βαι ψ6 νουϊὰ Ὀθ ἱποϊποά ἰο τοζαγὰ {686 88 οἰιδ- 
τασίον βϑιΐσϑ οὐ ἰμθ βίγ]9 ορὶογοὰ ἴῃ ᾿πργοοδ- 
[1οη8, ταί μο᾽ πῃ 88 ἃ σου οχργοββίοη οὗ (89 
Τοο] η 8 (Η ὑρξε]4). ὶ 

[ΑἸεχδπάοῦ: “ΤΉ 8 Ῥϑδῖτη ἐβ Το Υ Κ8 Ὁ]6 οα ὑπ )Ὸ 
δΔοσοιηῖβ: θγτϑί, 48 σορϊαϊπίης ὑ86 πιοϑί δι γι Κὶς 
Ἰηϑίδῃσο8 οὗἔἩ ὙΠδὺ ἀγὸ 6Α]]6ἃ (86 ᾿ἰτηρτοσδίξομϑ οὗ 
189 Ῥβαϊτηβ; δπὰ, (ῃθῃ, 88 μβανΐης ὕθϑῃ δρρὶϊεά 
ἴῃ (86 τηοϑὺ Θχρ ϊοὶν πΠΠ6Υ ἰο ἰμ6 δυβοτῖη 8 οὗ 
οἷν ϑαυΐουγ ἤγουν (ἢ 6 ἐγ  ΓΥ οἵ 7ιᾺ488, δὰ ἰο 
(86 πιϊβουδ 6 ἴδι6 οὔ 0 Ἰαίίοῦ. 11:680 ἔνγο Ρ60- 
οὐ] τὶ 168 ἀΓΘ ΡΈΓΠΔΡΒ ΠΙΟΓΘ ΟἸΟΒο οὶ Υ οοπηθοϊοὰ 
ὑ88ὴ ΠΟΥ͂ ΠΙΔΥ͂ δἱ ἢγβί βίμυ βϑϑθ. Ῥοσδρ8 189 
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Ὀεϑὶ ϑοϊυϊίοι οὗὨ ἰ1ὸ ἤγβί ἰ8 αθοταθὰ ὉΥ ἐδθ 80- 
οοπά, οἵ δὲ ᾿ἰοδδὲ ὈΥῚ {πῃ ΒΥΡοιί)ιδβὶβ ὑπαὶ {86 
Ῥβδ)]πιϊβί, ὑπᾶοσ ὑμ9 ἰπβίγυοίίοη οὗἩ {πὸ ϑιρίνιίί, 
γἱοοὰ (ἢ 9 βυδοτίηρϑ οὔ [βγϑοὶ σι ῖο Τα Γηἰϑμ θα 
ἰδ οοοδβίοι οὗ {86 ῬΒδ]πι, 88 8ὴ ιἰβίοσ! 681 ἰγρ6 
οὔ (9 Μοββὶ δ 8 βυβοσίηρα ἴγοτῃη {86 ἰγοϑοθ  ΥΥ 
οὔ 7υ.88, δηὰ (παῖ, τ τ (18 γον, ΒΘ ΘΧΡΥΘΒ5568Β 
18 ΔΌΒοΥγΘσ6 οὗ (ἢ 6, οΥΓη0, δηἃ δοαυΐο8668 ἴῃ 
(86 )}υϑι1ς66 οΥ̓ ἰἰα ΡΒ πιθηί, ἴῃ δΙΓΟΏΘΟΓ ἰθγ τη 8 
{πη που ἢδγο Ὀ6ΘΏ, ΟΥ 8.6 ΘΙΒΟΎ Π6ΓΘ, οηρ]ογοα 
ἰη τοΐδυθησθ (0 ΟΥ̓ΑΙΠΑΡΥ ΟΥ̓ τα η4]8.᾽" --ὦ, Ε΄. Μ.] 

γεγβ. 1-ὅ, ὅοἂ οὗ ΣΩΥ Ῥταΐδϑ, ἰδὲ 18, ὅοα, 
ὙΠῸ Γ΄ ΤῊΥ Ργδ189 (79Γ. χυϊ!. 14). Τὴ ὑγϑδηβίδίίοη 
οἵ τὰ Ὑυὶς.: αοἀ, Ὀ6 ποί 8] Θηὺ ἰο ΤΩΥ̓͂ ῬΥΔΙ8Β6 ' 18 
δεδϊηϑύ πῃ Ηορῦ. Τοχί, πὰ ᾿ἰἰ8 γα πϑ᾽ιΐοη ἴῃ ΥΟΓ. 
4: ἰηϑίοδα οὗ (9 ἰοῦ ἀμθ (0 πη6, 18 δρεαϊηϑί (6 
σοπίοχι; [07 10 18 ΟἸΘΑΥΪΥ ποῖ ἰλ6 οὈ͵οοίϊνο ζοηΐ- 
ιἶἰτο, Ὀαΐ (Π6 Βυδ)οοιίνγο, τ Βίσἢ ΟΟΟι ΓΒ ἴῃ το Γ. ὅ, 
83 ἴῃ ΡΒ. ΧΥΧΥΙΙΙ. 21. Τὸ σβδῆρο οὗ ἰδη808 ἰη- 
αἀἰσαί 68 ἃ βοβί]]θ δοῦγβο οὗ βοίΐϊοῃ οὗ ὙϑΓῪ ἰοης 
ἀυγαίίοι, μαγαἀθαηὶπρ ἰἰ596] 7 ἀραϊηϑι δϑοοιίου ἴῃ γϑ- 
Ῥοδιοα βοίΐοθϑ. Το δ] σι οογγοοιίΐοη οὗ Βοιΐ- 
ΟΕΟΡ ἴῃ γον. 4 ὁ, ἴῃ οτου ἰο ζαΐϊηθ ὑμ6 βοη86; 1 
810 ἃ ἰοδίἰηρ (0 ἰμοῖι, 18 ἱπαθπῖουβ Ὀὰΐ υπη6- 

Θα588 7. [7818 15 ἀο0ῃ9 ὈΥ͂ Ροϊηϊϊης ΠΌΞΕ, ΤῺΘ 

Ἰΐεταὶ το ογίης οὗὨ (86 γοσοϊνοα ἰοχί 5: (810) 
Ῥγᾶγοῦ. ΤῈΘ ΘΧρΥ βϑδίοῃι ῬΓΟΌΔΌΪΥ το δη8, 1 σἰὶνθ 
ἴον ἢ ΠΥ ΟΪ]6 Ὀοίης ἰῃ ῥταγοῦ. ΤῊ ἷ8 ἴδ ὑσο- 
Ροϑϑὰ δ ἱπίογργοίϊηρ (86 ἴογα οὗ (6 βθηΐθῃοθ 
(το. ἐμ Η6Ὁ. οὗ ῥΒαίπι οχ. 8) Ὀδίίον (Π8ὴ (ἢ 6 
δοΙμτηοῃ ΘΧΡΙβδίί Ὡ.---ὖ. Ἐ, Μ᾿ 

γεγβ. 6, 7. δὴ στοῦ. 6 ΙὩ08Πη: ῬὈΓΟΠΟΌΠΟΘ 
δραϊηδὶ εἶπ: αυλγ (Ηἰἰχὶρ) ἢ [Ηαρζοϊα Ββὰγ8 
ἐμ18 δ αρδϊπϑδῦ 19 υϑᾶρ0 οὗ ἰδ νοῦγῦ, δπὰ 
δηιοἰραῖοβ γ 189 7.--ἰ. Ε. Μ|Ί βίποα ἱΐ 18 
ποὶ ἃ δυπδὴ ἡπαρπχθηΐ Ὀυὺ 4 ὨὈἰνίηθ οὔθ 
ἰπαὺ 18 ΒροΚκθὴ οὗ δηὰ (9 οχρυβββίομβ ΟἹ β ΙῪ 
ΤαΒΘΙΌΪ9 ΖΟΟ6ὮΒ. ἰἰϊ, 1, δηὰ ᾿Ἰϑ οοουτβ Ὑϊ]ιοαὶ 

89 ἀτίϊο16, 88 ἴπ 1 ΟἔἼτομ. χχὶ. 1, ἐμ 9 δάυθυβη συ 
Ῥἶδοθα ἴῃ (89 υβι8] ροβίςτου αἱ ἰῃ6 γί χῆῦ μδπά οὗὨ 
186 δΔοσυδοά, ἰ8 ΒΑΓΑΪΥ (0 Ὀ6 γοβοϊτοα, 1 τὸ τοζᾶσγὰ 
1 ὅ8πι. χχὶχ. 4; 2 ὅβηιν. χὶσχ. 23, ἰαΐο (8 Ἰθοσὸ β6- 
ἈΘΡᾺ] ἰάοβ "οΥἮὮ δὴ δοουβοῦ, δῃὰ 18 οογίδί ἢν Ὡοὶ 
ἴο Ὀ9 οχρ] δ᾽ πϑὰ ἰηίο ἐπὶ οὗἩὨ δ υηνὶιίθουβ 80- 
ουβοῦ, δοσογαϊης ἴο (ἢ 9 11.818] σοῃσΘριΐοΣ οὗ (ἢ 9 
σἱοκραὰ τηδη 89 Ὀοΐηρ ρ]δοοδα οὐὸῦ (Π6 δοουδοά, 88 
85 υητὶ ζῃίθουϑ ᾶρσο. ὝΑἈοὰᾶ ἰ58 Γδίβεὺ ἰο Ὧθ βὺρ- 
Ῥοβθα 8498 (89 Φυάρο, δἴϊοῦ νϑῦ. 7 ὁ, δὰ ἐμὸ ραπὶ- 
ἔνθ βοῖνον ἰβ ἰο δ ἰγαπδέοσγοα ἰο ἃ νν]οϊςοὰ τηϑῃ 
(μον. χχαυΐ. 16; 99. χυ. 8), Ῥδσβδρβ ἰλ9 ῬΟΥ͂ΟΣ 
0 ἀγὴρ κἷπιὶ ἰο ἠυάρηιοπῖ ; ἃ βαίδη ἴο ΡῬΘΔΥ 88 
(80 δοσῦβοῦ. Τμὸ Πονἱ] ἰῃ {μ0 βίστὶοί βθῆβθ ἴδ 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ ποὺ γοῖ Δ] θα (ο, Ὀαΐ 8.11}, ἴῃ 4}} 11 6}1- 
᾿οοά, Δ ΘΏΘΙΩΥ͂ τὶ τ Βα ροσ ατλη ποθ άπ 688 δπὰ 
μόνο. 158 ἱπίθπαοθά, Το οὈ͵θοίΐου ᾿ν ἰδ ΔΩ 
(ἀκ ἰ0 ἐμ τεῖβῃ ἐμαὲ {89 ῬΥΑΥΘΡ της ὈΘοΟτηΘ 
δίη, ἀἰβαρρθδγβ ἤθη 1ὑ 8 ρογοοϊνοα ἐπδι ἱΐ 15. ηοί 
86 ῬγΆΥΟΥ οὔδ ρϑηϊίοηι, δαΐ οὗὨἩ ὁη6 ποοηγοτίοα 
δη4 ἀεβρδί της. Η6Π09 τῦϑ 89 ποΐ ἰο ὑγβηβ]δὺθ: 16 
δ ργδυ ον 6 ἃ [ἈΠ υ τα, ἐμὲ 8, ἀπαυδι της (ΤἸΒ65.). 

Υεγβ, 8-11. Τηδιοδὰ οὔ: οΥ̓66, ΟΥ Ῥοβί ἴοὴ 88 οὐϑῦ- 
Β6ΟΡ (δορί. ἐπισκοπὴ) [Β6γϑ ἰβ πὸ βυβοϊοης ο668- 
ΒΟ. ἰ0 ἸΥΒΏΒΙα(Θ: Ῥγοροτίυ, βαυΐη ρα, ἩΪΓῊ Το οΓ- 
ἐη60 ἰὸ 1Η8. χγυ. 17 (ὅγτγ., 7. ἢ. Μίοβ., πδρρ, 
ἢς ριίο, ΗἱιΣῖα). Τηὸ ἀϑυδὶ οχρ᾽δπδίΐοη 
νη ῈΝ: 111, 86: ἱν. 16) ἴ8 {86 ποῦ ἰὼ Ὀ0 Ρῥτο- 
ογτϑά, 88 9 1088 ΟΥ̓ ΡΓΟΡΘΥΙΥ ἴβ8 ποὺ πιρπίϊοποὰ 

1}}} γον. 11. [Ι͂ὴ τόν. 10 δ 189 δορί. δανθ ὑτοῦθα- 
ὉΙΚ τοδὰ 3.9) ἰωβϑέϑαὰ οὐὗὅὨἩ ἐμ 6 Ῥγθβϑαὶ Ἡ ὙΠ, ἴοσ 

(πον ἐγαηδὶαίθ: τὴν {πο Ὀ6 οαϑὲ ουἱ. ΤᾺΪ18 
ΒΩΤΟΘΒ Β0 Ὑ}9}} ΠῚ} (ΠῸ οδοηίοχί, 88 8180 πῃ Εχ. 
χὶϊ. 89; ΦοὉ χχχ. ὅ, (μαι ἐὺ 18 ἡδίυσα) ἰο 6οη766- 
ἰαᾳτο ἰμαὲ ἰΐ νγχαβ {86 οτἱ πα] τοδαϊηρς (ΗΠ ουδὶ αὶ, 
Κυδρρῃ, Ηυρΐε]α). 10 ἰΒ σον! ΠΥ ΤΩ} ποτ 
Β᾽ τ ρ1Θ απὰ 8.184 Ὁ]6 ὑμδὴ (0: 9 ΔΥΌΪΙΣΑΓΥ ΘΟΥΓΘΟ- 
ἰΐοη οὗ Ηἰπὶς, ἰπ οτάον ἰο ζαΐῃ (πὸ τοπάογίηρ : 
δα ΤΩΔῪ (Π6Υ μού ΤΟΥ ἰμοὶν Ὀμδίκοίθ, (μα ἷ8, 
ἴον Ὀερχίηρς. Ὑπὸ νμοὶθ ρϑβδαχο 18 νδηϊηρ ἴῃ 
[9 βιγγίδο γδγβίοαθ. [1π υὑεσ. 1] ἰπβίθαά οὔ: οχ- 
ΚΟΥ ΟΠ 6, ἐγ 8]. (6: σγοάϊίοτ,---ἰ. Ε, Μ. 

γετθ. 14,1δ. Τ᾿ 9 ΠῚ ΟΣ Υ οὗ Βἷ5 δῦμθ18.---- 
ΤΊΟΤΘ 18 ργοϑοηϊθα ΒΟΥ Βοιποί εἰς; ΙΠΟΓΘ ἴμδῃ 8 
Ροδίΐ68] ναγὶδιΐου (Ηρδ]4) οὗ {0 ᾿πιργθοαίῖοῃ 
ἴδον ουθῃ (δ) 6 πϑτηθ οὗ 18:6 ΤΆΔ ΪΥ ταϊσῖϊ Ὀθ Ὀ]ού- 
(δα ουἱ (Ποη δίοπ ον). Ενοι {}}18 νν οα] ἃ ὈΘ ΤΔΟΓΘ 
1Π8ὴ 8 ““ ἀ}} Ρίαν οὗ πὶ τ ῖ[ἢ σοποορ 088 ν᾽ 16 ἢ 
αν ΠῸ ἰπῃον ρα] ίγ.᾽" ΤὴῸ ΒΡΘΘΙΚΟΣ τ 8} 68 
(μαΐ {μ6 χα ϊὺ οὗὨ (86 ΖΔ ΠΟ ΥΒ ΤΥ Ὀ6 τοιμοιη θοτοα 
ἰο (Π9 ἀΐβατδοο οὗ {16 8οῃ, δ). γυ. 8. ϑἴποϑ μ9 
Εἰ πι86]} 18 Ἰοδἀ δα τῖϊ κα], (παὺ οὗἁὨ ἷ8 ΤΑ ΠΒΘΓΒ 
ΤΠΔΥῪΥ Ὅ6 ἱπιρυίοἀ ἰο πὶ αἶβο, ἔχ. χσ. ὃ; Ρβ. 
Ἰχίχ. 28 (Ηἰῖῷ). [ΡΕΒΟΥ͂ΝΕ: “ΤῊΘ ΟΌΥΒ6 5008 
ὈΔοκ αν 88 γγ06}} ἃ8 ἔογνασὰ. Τὴθ ΜΝ 0]0 ΓΘ 
ΟΥ̓͂ δὴ ἰβ ἱῃνοϊτοά ἰὴ ἰῦ ; τοοῖ δῃὰ Ὀγδησὶ ἢ 18 
δοουγδοά. Νοὺ ἐπ χυϊ! οὐὗἨ πὸ ἱπαϊν: 8] ΟὨΪΥ, 
Ὀαὶ ἐμ γαϊΠ}θΟΡθ οὗ 411} Ϊβ σα! ΠῪ δηδοβίογβ 18 190 Ὁθ 
ΤΟΙΔΘΙΏοΓΟα δηὰ νἱβι θα ἅροῖ 8 ΡοβίουΥ. ΕῸΣ 
(6 στοδῦ ἰὰνγ σον. Μαίί, χχὶ. 82)-86, Ηαυρίοϊὰ 
οὈ]οοὶβ ἰΒαὶ “16 συγθα οἱ {86 ζαί ΠΟΥΒ᾽ 18 ροϊηΐ- 
1688, 88 10 οΘουϊὰ πὸ ἸΟΏ ΡΟΣ γοδοὺ ἰθ θαι, Ὀαΐ 71 860 
εἰ ΠΥ, (Π6 οὈ͵δοὺ 18 ἴο Βοϊσμίοπ {80 οβθοὶ οὗ 
(16 ΘΌΓΒΘ 88 ἰΐ ζΔ}}18 ροὴ ἴπο οὐϊάγεπ ταρῃ]οημθα 
ἰῃ γον. 18." -ὠπἧἰ. Ε. Μ.] 

γέαγβ. 11-19θ. ψ͵εγβο 19 ἀρθβῖίγο, δαὶ δ8ο- 
σογάϊηρ ἰο ἰμὸ αν οὐ γχοιγὶ Ὀα[105, ὕΠΘΓΘ ἸΩΑΥ͂ 
ὍΘ Ὀχρουϊοηοοὰ ψηδὲ ἱῃ Ὑογ. 18 18 γοϊαίθαὰ ἃ8 
δΙγοδάν δοοοιρ] βμοὰ, Τμο Ἰανν (86 ] ἢ 18 βίαια 
ΔΙγοδαγ ἴῃ γον. 17, δὰ (89 αἰ δογεπί ἱπιαρβοβ ἴῃ 
ΥὙΕΥ. 18 Σοργοβϑηί 118 ὁρογαίΐου. [716 ἰγὰθ ὁ60ῃ- 
Βίγασίΐοι ἴῃ γσογβ. 17, 18 18 ἰο 8.6 41} {6 τϑγῸ8 
88 ἀοβουι δὴ Ρϑβί ουθηΐθ: “Απηὰ δ.) Ἰογρα συ Γ8- 
ἱηρ, διὰ 10 ὁᾶτη9 ὍΡΟΣ μἷτα,᾽" δίο., δῃὰ ()6π ἴῃ 
γ0. 19 σοτηθ8 {Π6 ᾿ργδσαίϊου οχρ]αἰπθὰ δΌΟΥ͂Θ. 
ΤῊΟ αν Οοηνοσδῖνο αὖ ἰμῃὸ Ὀορίμμηρς; οὗὁὨ γον. 
17, ἀπά γορβαίβα, ρύονϑϑὲ (86 σοΥτϑοίῃθββ οὗ (8 
οοπϑβίγαοίίοη.---“ὦ, Εν, Μ.] 

γεγβ. 21-24, ο ἴδοῦ ἴοσ 126. πδιηΘΙΥ, φοοά, 
8.8 18 ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ δα ἀδὰ ἴῃ ΡΒ. οχῖχ. 166. Βυὶΐ ροῦ- 
ΒΒΡΒ (89 ΘΟ σθββίοι ἰ8 Δβοϊαίο, 88 πη Ψ6Γ. χὶν. 7, 
βίῃοθ {86 ἰάθα ἰβ Ζυγπίβ θα ἔγομμθ ἰμ8 σοπίοχί 
(οἷον, Ηϑηϑβί., Ηυρΐ614). Το ΓΘ ἀοσῃρΒ τ] σὴ 
ἔο] ον δα 1688 ἰο δ0 οοτηϊμοῃαρα: ἀο νν»ῖ 1 πιθ 
(Βυάϊῃρον), οΥ : δοὺὲ σῖτθ τὴ ()6].}, πδιη ον, 
ΒοΙρΡα]γξθο τὶ πιὸ (μα.}.}, ἰὼ τ Β1οῖ ν᾽ 9 δγθ 
γοΐοσσοα ἰο {86 σοπβίγαοίΐοι οὗ {818 ψογὰ τ 
{π6 ἀαίνο, 1 ἤδπι. χὶν. 6 ()ὸ ῬΓ οἰδθ δῃη4 οἱ β6γ8). 
---Ἰὰ τοῦ. 24 ὁ ἰὺ ἰθ ἀοαδιι] τοῖον [2.7 16 ἰο Ὀ9 

[Δ ΚΘῺ 88 τηϑδηΐϊηρ : οἷ!, 85 δα], δα ΒΡ 6018 }}} δῃ- 
οἰπέϊης οἷ!ϊ, ἰὰ οσοπέγαβί (ο ὑμ Δϑιϊη ς Δα πηοατηΐϊης; 
(2 ὅδ. χὶϊ. 16, 20; χὶν. 2; Μβϑδιι}. νἱ. 16, 11), 
δὰ ἰμδῃ ἰμ0 [3 Οδι188} γε θοδβα οὗἉ (116 τυδηΐ 

οΥ) οἷ] (βερί., ὕΙς. δὰ οἰμβογβ, Ηβηρβί.), οὐ 
ΨΉΘΙΠΟΥ {Π6 Ῥγοροβίϊϊοη 18 ἴο Ὀ6 ἰΔἸκθη ἴῃ ἃ ρῥγὶ- 
γαίϊΐνθ Β6η860, δπὰ 01] ἃ8 Θαυϊναϊθηὶ ἰο ἔδλί (89 
τοοθῃῦ ΘΧΡΟΒΙ(ΟΥ8). 

ΠΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ,. 

1. σγοϊκίουβ διὰ συἰιίθουβ 1170 ἀο68 ποῖ ῥχο- 
ἐβοῖ 8 τηϑῃ ἔγομι ΘΒ] ὈΤΙΠΥ͂ δπἃ Ῥοσβοουί ὁπ δἱ (9 



δὅ3 ΤῊΕ ΕἸΕΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΞΑΙ,Μ8. 

Ἰδη45 οὗ οηνΐίουβϑ δηὰ π| ιοκοὰ τηθῆ : ΠΟΡ σδῇ 
Ἰοῦο δηὰ ἔγίθηἀβῃ!ρ Ὀ6 βοοῦτθ δρδαϊηϑὶ δδίγοα 
δα ἰηρταίμ6. Βαὶ ρῥἱοίν ἀηὰ ἴον Ἰοδὰ δ ηῖπὶ 
[0 ῬτΆΥογ, ἴῃ ἐπ 9 τοϊάϑι οὐὗἩ ιΠ6 {γἴ8]5 {8 6000 ΓΘ- 
δυϊιίη Ζ, δη ἃ ἴο Θομτο ῦ ΓΟΥΘΉ ΚΘ, 88 76] 88 ἀ 6! }787- 
866, ἰο (80 Ηο]γ αοά 88 (ιὸ ἰγὰο Ατὐϑθηροῦ, τῆ 0 
ὙΪ1] πού γοιηδίῃ δἰ] 6πί, οἱί μον ἰο 89 ᾿γίῃς ΟΓαΒ 
δηα οαἸαπιπία8 οὗ (6 Θηθηΐοβ, Οὐ ἴ0 ἴμ6 δβίζῃβ 
8η4 ργάγογβ οὗ Ηἰβ βογυδηΐ, αὶ Ὑ}}} αῖνθ τοὸ- 
πονγοα οσσαβίοη ἴογ (ἢ 6 ΘΥΟΓ- ΟΧι ΘΙ ρς ῬγοοΪδ- 
τηϑίΐϊοη οὗ Ηἰ8 δηοϊθπῦ σἸΟΥΥ. 

2. Τ)6 ἰδ οὗ τοι γ θαυ] θη ἢ 48 ποὺ τ οΓΟΪΥ ἰἰδ ΟἹὰ 
Τοδίαιμθηῦ ἰουηααίίοη (Εχ. χχὶ. 28 7.), Ὀαὶ 18 
Νὸν Τοβίδηιουῦ δρρἰοδιίοη (2 Τίαηι. ἱν. 14). Βαϊ 
Ὧ6 ψο δὰ γϑοοι 99 ἰ0 ἰΐ, δηὰ ἀοιηδηϑ δηὰ 
θη ΓΘ ἰδαὶ αοἀ ψου]ὰ ναὶ ἰΐ πο ρῥγϑοίϊσο, 
Βῃου] ἃ 806 Ὑ6]1] ἴο ἰΐ, ὑπδὶ Ὧ6 ἰπιβοὶ}ῇὶ Ὀ6. ποὶ 
Βοϊχοὰ δὰ ογυβιηϑὰ ὈὉγ 11. ΕῸΡ ““συγδίης 88 νν6]}} 
88 Βυοδτίης 18 Ὀοΐὰ ροοά δπὰ θα. Εον νὰ γοδά 
ἷπ (ὁ ϑονίρίαγοθ (μδὺ ΠΟΥ πιο δᾶνυο οἴϊοη 
ΘυγΒοα----ἰ ΠΥ ΠΟΘ ὅδ ΟΥ̓ΘΡ ἔδμο [Γυγα 8 
Ῥταγοῦ Υἰ θυ γ πιτουΐ 4180 συταίη. ΕῸΥ τ θη 
δθ ῬγΑΥΒ, “Βα ονγοά 6 ΤῊΥ ἤδαιθ, ΤΥ Κίηρ- 
ἄοπι οοτηθ, ΤῊΥ σῷ ] ὃθ ἀοηο,᾽ εἰο., ἣθ τηιϑί ἰῃ- 
οἰαάο 'η ᾽[0 βαπιὶ6 οαἱρουγίηρ, οὗ ἰ8 ἀοβίῖγοβ 6]]} 
(ὯΔ 18 ορροδοὰ ἰο {μ680, δῃηὰ 847: ουγϑοά δπὰ 
θχθογαιθα δηά ἀἰβῃοπογθα τηυδὺ 411} οὐ Γ δι 68 
Ὅο, 8πὰ 8]} Κη ράοῃι!δ τ ἰδ δ γΘ ορροϑθοὰ ἰο Τ990 
τουδὺ Ὀ6 ἀοϑίγογοὰ δπὰ τοὶ ἴῃ Ῥ16068, δὰ 4] 
ἀονίοθβ, νίβιοτη, δηὰ ῬΌΓΡΟΒ99, ἠογπχθὰ αρὰϊηϑὲ 
Τιθ6 14}1 ἰο (μ9 στοιηα ᾽᾽ (αι μον, Εἰχροβίτοη οἴ 
{86 ϑογθῶοη οὐ ἰ86 δῖουπίι) ΤῊ 8 συτϑίηρ, 89 
ΘΟΥΓΕ]αιθα ἰο ὈΪοΒδίης, ἰ8 81 ἃ (ΘΒ. ΠἸΟῺΥ (0 [86 
ΘΏΘΥΩΔΥ οὗὨ ορροβί(ἴοη πῃ 8 μϑατὺ δὰ οὗ 8 ᾿ἰὁ 
ἩΓΟΥ͂ ἀονούθα το Θ6οά, δΔῃὰ 'νὰ8 υἱἱογοὰ ὈΥ Ρτο- 
Ῥμοῖβ δῃὰ Αροβι]οβ πὶ ὑπὸ ἔὉ}} δοηβοϊοιβῃ658 
ὑμαί, 88 6Θο4᾽ 8 βεγυβηίβ, (ΠΟΥ ΟΓΘ ῥαβιϊβοὰ δηὰ 
ΟὈἸχαιθὰ πῃ ἀοΐϊης 80, απὰ ἐπὶ ὑΠ9 7 δοίϑά ἴῃ {9 
πϑ6 8η6ἃ ὑπάογ (6 Θοππλββ 0 δπὰ σομμπηδηϑ 
οὗ αοά, δἀπὰ νὶϊι Ηΐ8 δυϊιοῦιγ δὰ Ῥοῦνου. 
ΤΠ6 ΒΟΥΌΡ]08 οὗ ΠΙΔΗΩΥ͂ Οχροβίίουβ, δυιϑιηρ ἴγου 
ΟΥΘΥ- ΑΘ] σΔΟΥ͂ δπα δβοης πχοηίδ] ἰγ, τ Ββογη οὗ 
ἐμοὶ ἴογοθ ὈΥ ἰἴθ86 οσοπδί ἀογαίΐοηβ, δηαὰ {86 
Ῥυϊηοῖρ]θ σὺ 6 τι ποὶά, ὑπαὶ [86 βογυδῃΐβ 
οὗ ἀοαἀ 8.0 ἴὸ πιᾶκο ΗΪ8 ὑπ γϑαιθηΐϊηρδ 88 γὙ7060]}} 88 
Ηἰ5 ργοαι898 δ δύίϊοϊο οὗ ἐδμοὶσ Ὀοϊϊοῦ, δὰ ἐμαὶ 
Πθη ΠΟΥ͂ ΒΑΥ ““δίχθη ᾽ 1΄0 ἰξθπι, 86 ταυϑὶ ἴῃ 
ἀθθα βιὰ ἴῃ ἰγυί, βεῖ (μβοπιβοῖνϑθ ἴον ἔμ ϑαγηθϑὶ 
οχϑουϊίου οὗ 9 Ὀϊνὶπο ψ1}1, ον “(89 κί σάοιι 
οὗ αοα οοὔλθ8 ποὺ ΟὨΥ̓͂ ἱβγοῦ ἢ ἰδ Βαϊ γαίΐου οὔ 
189 ρϑηϊίθηί, Ὀὰΐ 4180 ἱπγουρὰ ὑΠ6 οοπαἀοιηηδίίοη 
οὗ (8ὸ ἱπιροπί θα " (Καγὶ2). Βαΐ 8.}}} νγὸ Βανθ 
ἴο ἰΔΥ ἴο οατὶ [8986 ἔνγο 408} δοαίίομ9, ἄγϑί, {αἱ 
0 18 ποὺ ΘΟΥΘΕΥ͂ 0η6 ἯΠΒΟ ἰδ σΔ]]06ὰ ἰο συγβο ἴῃ 
αοὐ᾽δ κΚίηράοτμῃ, δηὰ βοοοβάϊγ, δὶ ἰπο80 το 
8δΙΘ ΟΔ]|]16ὰ τηυδὺ 4|1ὁ ποϊπίηρ ἰδαῦ ῬὈγοσθθβ 
ἔγοιῃ ἰμοὶν οὕ 8688} δηὰ δοατὶ ἰο ἰπἤιπιθη 69 ἐμ .λ 
ἴα ὑμοὶν Ὀίνίηθ οἶδοο. Το ὯγΓῸ συ γ868 τ ΒΙΘὮ 
ἀο ποί ἴ3}} ἀροὴ ἰμο890 δἱ υοπὰ (ΠΟΥ͂ ΔΥῸ Οδϑί, 
Ὀυΐ τόσο] ἀροὰ ἰμδὸ ποδὰδ οὗ ἰμοβὸ ψο Ῥτο- 
πΟΌΠΟο9 [δ Θ[η. 

ὃ.  δἢ οὨἰἸάγοη οοπίΐϊπαθ ἴῃ (δ 9 Βὶἢ8 οὗ ὑμῖν 
Ῥδγθηίβ, ἡ οἷα] ματάἀ θυ ΐῃς τ Δ ὑπ 6 ἢ ΘΟΠιθ ΠΡΟῚ 
{6 , ἰὼ ΜΏΪοδ 80 ὙὙ{010 ζαΤΑΥ 8 Τα ΒΟΓΔΌΪΥ 
γαϊηθαὰ δηὰᾶ ἀοβίτογοα, οὐθὴ ἰο 18 ἢβδηθ. ΤῈΘ 
ῬΟΤΟΓΒ οὗ οΥἱἱ, ὈΥ̓ 086 δἱὰ β θὲ ἃ γϑοθ Βοροά 
ἰο ὕυϊο δοοογάϊΐης ἰο 8 Ρίοδδβυγο δῃὰ ἰο 89 συ ΐϊῃ 
οἴ οἰμοσγβ, ᾶνὸ χζαϊμπϑαὰ ἀοι ποῦ ΟΥ̓́ΣΣ ἰΐ δηὰ ἐὲ8 
ΒΟΥ͂ΘΓΆΙ ΘΙ ὈΘΥ̓Β, δηὰ δυγίοα [1ὁ Ὀοποαίἃ {89 
Ὀυγάθῃ οὗὨ 1ϊ8 ἰπίαυϊ(9θ5ὅ.. Ῥαοχβίβίθηϊ θοοσ οὗ 

Ἰοῦα 888 μβοαρθὰ ὉΡ 'ῸΣ ἱιβο] 8 ἰγθδϑυγο οἵ 
ΤΑΙ ; στονίηβ ἀοβρὶίθ οὔ ζοοάῃοβ8 }188 οχ- 
Βδυδίοα ρμαϊίθποθ; (1160 ἱπογθδϑοὰ δῦυβο οἵ ἰδ9 
ἀδγ οὗ β͵’δοθ σῖρϑηβ ἴογ {πὶ ἡ κτηθηὶ ἰη πο 
(86 υποοῃνοσζίθα ΒίΏ ΠΟΥ τϑοοῖνοβ (ἢ6 {πη 688 οὗ 
(δὶ νπϊοῦθ 9 δβουχμΐξ ΪβΒ σοῖο 119 Ἰοηρ, 
88 ἰβοῦχιῃ 6 δουἹὰ ΠΑΩΥ͂ΟΡ δ6 δε(ἰαἰοα νἱϊὰ ἰι, 
Μ 810 ἰδὲ ΒΟ 0 ἀοδρίβοα ΟΥ̓ΟΣ Σϑηδὶῃ ζδσ 
ἔτομῃ ἷωὰ ; Ὀοίὰ οὗ (8986 Ὀδίης {86 ΘΟμϑθαυθη068 
οἴ 8 νι οϊκο 688 δὰ ἐπθ Ῥυπὶβεηθεὶ οἵὨ δἰ 
ΟὈαυΓΔΟΥ͂. ἴπ ϑυοὶὶ δαγίαϊ λυ καιθηῖδ ἐπ0 0 ψ]}]} 
οχρογίθησο ἰδθ ἔἴοτοο οὗ ἰδ γαῖ, ἐμδὺ ἐπιθγο ἰ8 8 
βίη τοῖο ἀθαί, δηὰ ἐμαῦ ἰπογῸ 8ΓΘ δ ΠΏΘΓΒ [00 
ἩΏΟΙΣ ἴΠΘΓΘ 18 ὯῸ ὉΪ400 ΓΤὉΓ ῬὈΓΑΥΟΥ (1 Ψοδη τ. 
160), διὰ ἢ ο80 ΟὟ ῬΓΘΥ͂ΘΥ ὈΘΟΟΙΏ68 Β';, ὈΘΟΔΊι80 
0 18 πού ἴ9 οχρσχοδϑίοῃ οὗ ἃ σοι ρίουβ ποϑᾶ οσΣ 
οοπάϊιϊοη. 

4, Ἴδε Βἰβίογυ οὗἉ {86 ᾿ῖνο8 οὗ (89 τἱ κἰι ΘΟῸΒ ΠΠΔΥῪ 
9 4 ΒΙἰΒιΟΥΥ͂ οἵ βυβογίης, δὰ ἃ Ἰοπς Ὠδυγδι νὰ 
οἵ ἀϊδίγοββ δὰ ροσὶϊ, ἀἰβθοποῦ δηὰ ρογβοουί(ίου, 
ΒΟΥΓΟΝ δηά γα]. Βαϊ ἰϊ διϊαΐῃβ δἱ 180 8. Ὀϊθβϑοιὶ 
δα ᾿ογία! ἰδβθ, δη ἃ Ὀδθοοπιθθ ἃ δἰβίοσυυ οὗὨ νἱο- 
ἰΟΥὙΥ͂. Αμα {}ι18 18 δοσοτῃ ρ] 864, ηοὐ δοοσογάϊηξς 
ἰο ΔΗΥ͂ Ρτοϊθηἀρὰ ΔῊ οὗὨ (μ9 τούογϑίηρ οὗ Τογτίαηθ 
ἴῃ (86 οσὔδηροβ δηά Βυοίυδίἑοη8 οὗ ΘαΥι}Υ (μἴη σϑ, 
ποῖ ὈΥ δοσϊἀδηΐ ΟΥ ὈΥ͂ Βυπιδὴ ῬονοΡ, Ὀυῖ ὉΥ ἴδ8 
βδηὰ οὗ Θοά. Απὰ ἰδ9 βογνδηὶ οὗἠἨὁ Ἀ6οὰ οδα 
ὩΘΥ͂ΘΡ 608480 (0 60 [688 ΗἾΒ πϑδηθ δηὰ ἰηγοῖχθ Βἰ8 
ἹΔΘΓΙΟΥ͂, ἰο ῬΤΟΟΪδὶπὶ Ηἰΐβ ΖἸΟΥΥ δηὰ Ῥγαΐβο Ηΐ8 
Ὀοποδίβ, ἰπ (9 ΟΒυσοι, δὰ Ὀθέογο ὑπ6 ποσ]ὰ, 

ἩΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤ, 

αοἃ οαῦβ ἐμ66, οὐ οἰἰϊὰ οὗ δὴ! δηὰ ἀο68 
ποῦ ΚοΟΡ βίϊθῆσοθ: 8δτθ (ΠΥ ὑγοσὰβ ρῥ᾽ϑδβίῃρ ἴὸ 
Ηϊηι3ῦ---ἰ τοὺ δτί ἴῃ αἰδίγοαβ, Ρ6 ΕἾ], δηα δῃχίοίυ, 
ἂο οὶ σο886 (ὁ ρῥΓαὶβο Οοαὐ᾽Β ρίοτγ, ἴο οδὶϊ Ὁροῦ 
Ηἰΐδ ὕδιηο, ἰο ἰγυβὶ Ηΐβ μ8ῃά, ---Ν νον 1οῖ ρὸ οὗ 
{80 δΒδηῃὰ οΥ̓͂ Θοὰ, ἐὺ 8 (ΠΥ ΟὨΪΥ Β6]Ρ. Ὀαὶ βυῦ- 
μιὶϊΐ 8180 ἰο ἰ(8 σαϊάδηοθ.--Ηὸ ΒΟ Ρογϑἰβίϑ ἴῃ 
Βοογηΐης ἰοτα ν}}} τοδοὰὺ (Π6 ΡΪδσο ὙΒΘΓΘ Π6 σ8ἢ 
ὨῸ0 ἸΟΏΪῸΓ σοοαῖγα ἰί.---7 6 Βα ονίης, (Π96 οοπβίὶοϊ, 
τ 9 ἀοἰ χα οὗ 1ον6.---Ηθ ὙΠῸ δοῖβ τὶν ΟΌΥΒΙΩς 
88 (Ὠουσὰ ἰΐ γοσο ἷβ ἀδ ιν οοα δηά μἷβ ταὶϊπθηϊ, 
Πρρα ποῖ ποηον ἰἢ ἷδβ ῬΥΓΔΥ͂ΟΥ ὈΘΟΟΙΠ6Β Β[Ώ.--- 
Ιι θοδία μ6 βογσυδηί οὗ ἀοἀ ἴο ον δι[!ὦ ἰο α οὐ δῖ 
αἰβίγοϑθ, Ὀὰΐ 4͵8ο, θη αοα 8 ο δὶβ 8146, ἰο 
γοηίυγο δρδϊηδί 8}} 068, δῃὰ ουὐθῃ ἰο Ὀθδὶ βδίδῃ 
ΟΥ̓́ {πὸ δο]ά. 

ΒΤΑΒΕΒ: Ηρ 80 οχίοπαβ Οο0α᾽ Β σΊΟΥΥ ὮΥ 66]6- 
Ὀτδιΐης ᾿ὑ δηα ργαϊδίηρ ἰ, νν1}} ΠΟΥ͂ 06 Ρογιὶί- 
ἰοὰ Ὁγ Ηϊΐτα ἰο οΘοπιθ ἰ0 βιδιηγθ Ὀθηθδί ἢ ἐπα σ᾽. πι- 
αἷθβ οὗ πὸ ὑῃροαϊγ.---ϑἰδῃ -δηὰ δἷ8 901] Ο 7978 
οοῃϊθη οραϊηϑὺ (6 τἰχὶ πιὰ (6 τ οΔΡΟῺ οὗ 
ἀν  θουδβη 688 δηά ἔμ βοῃοοα ; Ἰοΐ ἃ8 ΟΡ ροΒβα (0 
{ποτὰ 6 γοΔΡΟΩΒ οὔ τἰ χε θοῦ Βη 685 δηά ἰτγυῖἢ.--- 
ονθ διὰ ῬΥΘΥ͂ΘΣ 8.0 υὐϊίεα |ἰκὸ (86 ἰγο6 δηὰ 18 
ἔταϊ!.---ὔῷὁΊι 16 186 1, οὗ τοϊεϊ υιίου ἴὸ ΡὨ 8} [86 
το ὈΥ͂ ᾿χθ8ῃ8 οὗἩ ἰμ6 νοὶ οα.---Ηὸ ψ8ὸ 88 
ϑαΐδῃῃ 8ἃ8 8η δοσύθουῦ, δηἀ ᾿δ8 μοί Ψ9680ὺ8 88 διἷ8 
Γ ΟΓΟΘΒΒΟΥ, οδθηοὺ ΘΒΟ8 06 ἰδ9 βϑῃίθῃσο οὗ 60:- 
ἀοαπιηαίίου ἔγουι αοὰ.--Ἴ}ὸ νὶοῖκοα Ὀδαᾳυοδὶν τὸ 
ὑμποῖν ἀοβοοπάδηίβ ποίὲπρ Ὀὰὶ σατδίηρ δὰ ᾽υὰς- 
τιθηΐ8.---πὸ Ποτὰ 8 ΟΌΓΒΘ ΠΟῚΘ ΠΟ ΘΔΡΏΘΔΙΙΪΥ͂ 
8θ06ῖς Ηΐβ δ᾽ εβδίηρ (θη. χχχὶϊ. 26, 28), Ὡοσ οδϑῇ 
Ηο ὈΪ]688 δὴν 10 ΙΔΌΟΥ ἴου ΗΪ8 οι γβο (188. χχὶν. 
δ, δ).--Ἶἢ Δ} οὖν δοϊϊοῃβ, δὰ {μουϑίογο ἴὼ οὐ 
ΡΥΆΥΘΥΒ, ἰδ 6 φἼΟΥΥ οὗἩ ἰμ6 Ὀνίπηθ Ὡϑθ τηυϑὶ Ὀθ 
ΘΌΣ [π8] δαὰ δἰ χκἰνϑϑί δἰ. ---ΟΒΙΆΝΌΚΒ : ΑἸιοιρῆ 
189 ΟΒ γι βιΐδῃ 18 βοιμοιϊπιθ8 σοπάἀθιμθαὰ 88 κα 



ῬΒΑΙΜ ΟΧ. δδ8 

Ὁγ που] Λυάσπιθπὶ, δὰ ὑἐμβουρὰ 8 ϑϑηΐθηοο ἰδ 
ἰυδιοιοὰ ρου πὶ, 88 ΒΔρΡροῃθὰ 8]80 ἴἰο Ο σἰβί, 
γε (80 ᾿οτὰ βίϑιμἀβ Ὀγ Βἷπι, δπὰ ῬΡγο οι Π668 Εἶτ 
ἔτεα, δηὰ Ἰοοὰβ εἰ (σου ἀθα! ἢ ἰο εἰθγηδὶ 
}9].- ἘΏΝ ΚΟΚΕΚ: ΤΥ ἀοο8 αοα Κοορ Ηἰ8 ον 
ὑπὰος (89 τοὰ δπὰ ἰμ ογοβϑῖ (1) Τῆδις {μ6 
ἸΔΥ ὃ6 οΟὨἑΙ Ὠ14}}Κ ἰγοὰ δπὰ οχογοϊβοα ἴῃ ἰἢ6 
ἴοδν οὗὁἨ Οοά, ἱπ ἔδιιδ, ἴῃ σδ ἔπ ἀροὺ Ηϊαι, ἴῃ 
Ῥδιΐοθθθ, ἰῃ οοηϊεβϑίοη, ἴῃ μΒοίἀϊπης ἴαϑὶ ἰο (86 
ἐὰ; (2) Τ δ. (ΠΟΥ τᾶν Κπον ΗἾ8 δΏΚΟΥ δραϊηϑὶ 
1.6 888 οὗὁὨ 4}} τὔηϑηῃ, οὗ Ὀδ᾽ΐθνοσϑ 848 6 ]} 85 οὗ 
89 ὑπ ροα!]Υ ; (8) Τμαὶ (ΘΥ ΠΔΥ ὉΘ οοπίογῃοα 
(0 16 παρὸ οὗ Ομ γὶθὶ ; (4) Τηδὶ (ΠῸῪ ΙὩΔΥῪ 
ἰδῖπκ ὑροὺ ΗΪ8 ρσγαοίουϑ Ῥγῦθβθῃσθ, Π6]Ρ, δῃὰ ἀο6- 
Ἰνουδηο6.---ΕἜΙΒΟΗ : 176 ρμοΐδοῃ οὗ [86 που]ὰ 
δηάβ [18 δἰ Γοπ ροδὺ δηι ἀοἱθ ἢ ΡΓΑΥΟΡ.-- ονυοκ: 
ΑἸ 1ὸ σοῃδοαυθησοδ οὗ β'5 ΔΘ Ῥυη ΒΒΙΘΏὨἰ5, 
διὰ {Π0Υ δουλθ ἔγοπι {86 ᾿ἱνίης αοα, Αμπά ἰβ ἰΐ 
Βοὶ 8]]ονν8 Ὁ] ἴ0Γ πιοὴ ἴο τ ]Βῃ ἴον 16 10]6] οηϊ 
οἵ (βαὺ νι σὰ Θοα ἀοε8, ργον θα ΟὨΪΥ (δαὶ 10 ὈΘ 
πἰβοὦ 1 {16 ΒΔ. 6 ΒΘὴ80 88 δπᾶὺ ἴπ ψ οὶ αοὰ 
065 ἰϊ ᾿--- ΑΘΗΤΕΒ: Ηδ Ὑπὸ ἀδβρίβϑοθ ΟἿ ΥἾϑι᾽ 8 
ἰπἰθγο ββίο, Θχρογίθσοθ ΗΪΐ8 οὐ γ86.---}1π6]1ο014] 
δδτἀοπίης ἰ8 ποῖ ἰμῆϊοίθα ΡΟ ἰΓΔΏΒ ΤΊ ΒΕΟΥΙΒ, 
ἀ6{}} (Π0 ογἀ᾽ 8 Ἰονθ ἰο ὑΠ6πὶ [88 δροπί {ἰδ ἴῃ 
ἰοτίης, δὰ μ858 Ὀθϑη οἴἶδεσϑὰ ἱῃ τ] ..---- }} ῬΥΆΥΘΣ 

ἴοσ ἀο] Ἠγόγϑποο, ᾿1η1688 Ῥγοσοᾶοα ὮΥ ἴγὰθ γορϑαηί- 
ΔΏΟΘ δηὰ Ῥοῃϊζθησο, Δ ἃ ΘΥΘΡῪ ἀοθραιγῖ ἢ ῬΤΆΥΟΥ, 
ἂγ6 Β᾽Ὼ8 Ὀοΐοτο (0ἀ.---ὈΙΕΌΒΙΟΗ : Μδη κί πα Ἰαδ(8 
ΟὨΪΥ ΟΥ̓ Οοα δ ΠΙΘΤΟΥ͂; 9 ὙΠῸ διδίθβ ἰὰ ταδὶ 
γδη δ} ἔγοπι (86 ΘαΥ τ 16 ὑπ6 ἔδπ}Υ οὐὗἩ 8.40].-- 
ΤῊ ὑῃροῦ Υ οδμποὶ 6 ὨΔΡΡΥ͂ ἴῃ ΒΩΥ͂ Ρο58868- 
δῖοι, ζ0Υ ἰδμὸῦὺ δυ [ογίοϊϊοα Οο( 8. ὈΪθαβίης 
ἴῃ οὐθυυι θη ρ.--Τ ΠΟ ἷΣ ΟΥΚΒ 00]1]ὁ0Νν (ἢ 6. νὶ]οϊκοα 
ἸΔΘΓΘΙΥ 85 ἰμ6 ἀφιηδηαβ οὗ ͵ιδιϊς6.---ΤΑΌΒΕ: Α 
ΡΓΔΥΟΣ οὗ αν ὰ [Ὁ ἰμ6 τηδηϊοϑιαιοι οὗὁ Ο οὐ 8 
τοίγ θαι νο }υδιϊοθ ὈΡΟΠ ἐϊ6 ΘΒΘΥ οὗ (δ6 1οτὰ 
8η4 ἷ8 ΘΟ ΡΒηΐομΒ, δηὰ [ὉΓΡ (6 8ββϑ᾽βϑίδῃοθ οὗ 
αοα᾽Β ρστδοῖοιβ Βαὶρ ἴον Ηἱμλβοὶ ἰὴ Β18 αἶϑι Γ688.--- 
Η9 ψδο τοὐϑοίβ (με ἰογὸ οὗ Ομ γίϑί, {86 ΟὨ]ΥῪ Δῖ96- 
ἀϊαίον δηὰ [πἰϑγοθβϑοῦ, 8848 (δ) οδίϑσηδὶ αοιὲ ΟΥ̓ῸΥῪ 
πὶ 88 8 ΒΏΡΙΥ Δυᾶμο, δὰ βείδη Ὀθ8146 Εἰπὶ 88 
ἃ δβίγίοἱ δοοῦβϑοῦ; ἴ)6 δῃὰ οὗ μἰ8 Τοδὰ 18 πὶρμί.-- 
Το βο᾽ το μβόοβοη ΚΟΥ ΟΥ̓ τ6 ὑπ χοῦ] ν.---ΤῈ9 
ΤλΑΟΥ ΓΟϑίβϑ ἤογα: 86 ΠΟ Μψου]ὰ Ὁς ἃ δοτορδηΐοι 
οὗ βαϊηῖβ ἰὴ αοα᾽βΒ Κιηράυμῃ τυδὺ ὯὍο πο ἱΣ σΟΙ- 
Ῥϑῃΐοη ἴῃ δῆ] οι ΐοη ᾿νοτο. 

[Ματὰὶ Ἠβνευ: 1{1 »ῦαψοῦ δερσοπιεδ δῖη, 88 (ἢ 6 
οἰδίροῦϑ οὗ ἃ σοπαά δηιηθι τηΔ]οίβοίοΥ ποὶ ΟὨἹΥ δὰ 
Ὧ0 δοοαρίδῃοο, Ὀαὶ ἃγο Ἰοοϊκοὰ ὩΡΟῺ 88 8ὴ δἴσγοῃί 
ἰο ἰμὸ δουγὶ.--- ΔΊ 6 5 ΘΌΓΒΘΒ ἃτο ἱπροϊοπί; αοὐ᾽ 8 
ὈΪεββί 8 ἃσο οἴμηϊροίθαι. Φ. Ε. Μ.] 

ῬΒΑΙΜ ΟΧ. 

Α Ριεαΐηι οΓἹ Ταυϊά, 

ΤῊ Τ.0ΒΡ βαϊά υηΐο τὴν [ωοτᾷ, 
Βιὺ ἰμοὰ δὖ ΤΥ τὶρῃΐ μαμά, 
ὕπο] 1 παῖκα (16 ϑμθπλΐθϑ {ΠΥ Ἰοοίδβίοο!. 

2 Το [ΟΕ 5848]} βαεπὰ 
ΤΙ τοά οὗὨ [ΠΥ βίγοηρίῃ ουἵ οὗἉ Ζίοηῃ. 
Ἐ0]6 ἰδοὺ ἐπ {Π6 ταϊαβὶ οὗ ἐπῖη6 Θῃθπλΐθ8. 

ὃ ΤῊΥ ΡΘ0ρ]16 δλαζί δὲ ν]]]ΠΔὴρ 'ῃ {86 ἀΔΥ οὗὨ {ΠΥ ΡΟΥΤΟΣ, 
Ϊῃ 1π6 Ὀδεδυ 68 οὗ ΠΟ] Π 688 
τοι {η86 ποταῦ οὗἨ [Π6 Ἰπογῃΐῃρ;: 
Του Ὠδϑὲ [η6 ἀονν οὗ ΠΥ γουίῃ. 

4 Τῆο [050 δίῃ βύόση, δηα Μ{}}} ποῦ τορϑηΐ, 
ΤὨου ατί 8 ρῥγἱοβῦ [ὉΥ θυ 
Αἴοσ [80 ογάογ οὗ Μοιομίζοαςκ. 

ὅ ΤῊ οΥά αὖ ὑθγΥ τὶρθῦ μαμὰ 
5881] βίο {πγουρῇ Κίπρβ ἴῃ {π6 ἄδγ οὗἁ μα ττδί, 

6 Ηδ 5848]} Ἰυάρα απιοηρ [Π6 μοδίμρῃ, 
Ηδ 884}} Η]] ἐλ ρίασοβ πὶτὰ {π6 ἀοδα ὈοαΪα68 ; 
ΗΘ 5}8]} πουηά ἰδ Ποϑ8 ΟΥ̓́ΘΓ ΤΩΔΠΥ͂ ΟΘΟὈἰΓ]68. 

1 δ 6}8]}} ἀσῖηκ οὗ {π6 Ὀσοοῖκ ἴῃ (Π6 ΜΑΥ: 
ΤΒΟΓΘΙΌΓΟ 888}} Βθ 1Πἶν ἀρ [86 Βοδᾶ, 



ΤῊΕ ΕΓΕΤῊ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡῥΒΑΙΜΗ͂. 

ἘΧΕΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΙΟΑΙ,. 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝ ΟὈΜΡΟΒΙΤΊΟΝ. -- πο αἰέοτ- 
8668 οἵδ τοΥο]αιΐοη, γοσΒ. 1 δηὰ 4, (9 ἤγβι οὗ 
ψ ΕΘ ἰ8 ΟΧΡ ΓΟ 881Υ βίδα ἰο Ὀ6 ἃ ἀοοϊαταιίοη οὔ [6- 
πον, 8ηἃ {86 Βοδοῃα ἀθο]ατοα ἰο Ὀ6 ἘΠΟΒδΏρθ8- 
Ὅ]6, Ὀοσαυ 89 δοσοιμρδηϊθαὰ Ὀγ Ηἰδ8 οδίδ, ἔογια (86 
ἔννο σοηίταὶ ροϊηΐβ οὗ (89 ἰγαΐῃ οὗ ἐπουχαὶ ρΡὺγ- 
Βαθὰ ἴῃ (18 Ρβδαὶπι. Το γβὺ υἱϊοταηοο οὗ ἀοὰ 
δδϑίμηβ ἰο 6 οτὰ οὗ 0 Ἀ8α]πιϊϑί 8 ρίδοθ δἰ 
186 τσ παπᾶ οὗἩ Φ ον δ, τ (86 Ῥγοτΐβο οὗὨ 
(9 οοπηρίοῖα οὐθυ ΓΟ οὗ ἨΪΐΒ Θμθτ 68. ΥὙ εγ. 2 
1 |κ68 1818 88 80 στουπά οὗἩὨ δὴ δάάγοβϑβ (0 {18 
1ιοτά, 'ἱπ τσ (6 ΥΘ 18 Ρτοιηϊβοὰ ἰο Ηΐπ, Ὀν ἰδ 6 
Π6Ι͂Ρ οὗ Φομονδὴ, ἃ ὑσὶ απρδηΐ οχίθηβίου οὗ Ηΐβ 
Κίηράοα ουὧἱ οὗ Ζίοη. δῦ. ὃ ρ᾽οάρμοβ {80 νυ ἰὴ ς 
Ἰογαιγ οὗἩ Ηἰβ ρῬϑορὶθ, ψἱο ΘΟΠΒΙΔΏΥ τοανο- 
ὨδίαΒ 80], 85 ἃ Ὡδί!οη οὗ ὨΘ ὈΘΓΙΟΒΒ ὙΔΥΓΡΊΟΥΒ, 
δηὰ οοπϑοογαίοβ (86 ἢ ἰο αοὰ, Τ|}}νὃ8 18 ἄοπο ἴῃ 
οοπηροίΐοι Ὶ ἢ ἴ8 9 ἀδοϊαγδιΐου οὗὁἨ Ψοβοῦδ σ0ῃ- 
ἰαἰποὰ ἴῃ ἰμὸ βοσοῃαὰ αἰνίπο υἱΐοσαηοοθ. Τ 8 
ΒυΪον 18 ἃ Ῥυίοδί ΤΌγουον, ΟΡ Δ ΟΓΟΣ ποί [,6- 
Υἱυἰσαὶ, Ὀαὺ τοδοβίης Ὀαοῖς ἴο ἐμ6 υπ] βίου! οδ] 
Ῥαϑί. πὰ συϑυβ. δ-, ἰὼ ρδϑϑίηρ ἴγομιη ἔμ 8110- 
οαἰΐνο ἰο 6 παγγαίίυο δβίγίθ, ἀθβοσῖὶθο ἰμ9 τνἱοίο- 
ΤὶοῦΒ σΆΥΘΟΓ ΟΥὨ {18 Ηογο, γᾷ ΟΥ̓ 8.95 ΗΪ8 ζοοϑβ 
τὶΐῃ ἰδ 6 τοῖχο οὗ αἀοὐ, δηὰ νψἢο, δἷ8ο, γγ}}]9 οἱ 
ΗΒ τιδγοὶλ, 18 γοΐίγοβμοά δηὰ σουϊγοα 6 πθ06- 
ἱπῷ Βυρροτί. 

Ασσοογαϊηρν, 89 Ἰγγῖσο- τορ οί Ϊσ] ΟὈΔγϑοίον 
οὔ {86 Ῥ58]η} ἰ8 88 υπηνβία 8 010 ἃ8 118 ἐποοογϑίϊο 
Ββιδῃά-ροὶηί. [Γιμοῖν ἔ}} τ οἴσυ δπὰ {86 Ὁ10]104] 
ΒΘη86 δΥ0 δἰίδομῃοά ἰο ἰΐθ80 ὑθγιηδ, [16 ΒΌΡΡοϑὶ- 
(ἴοι (αὐ {π0 Ῥϑαῖπὶ ΘΟ] τ ϑίθβ ροθί 8} }Υ (μ 6 γ]ο- 
Υἱοβ οὐ ἴδ Κησάοιῃ ἰπ ᾿βγϑοὶ, 88 ὑμὸ Κἰηχάοιῃ οἵ 
ἀοὰ (Ημυρΐ]4), 8118 ἰο π6 στοαπὰ. [{ 14}18. ἰὸ 
Ῥἶθ6908 ἔγοιι ἱπίθτημ αὶ ο 68588. ΕΣ ὑπὸ Ἰά68 οὗ 
{πὸ πηΐοη οὗ ἰμο βϑδσογάοίϑὶ αἰ χη! ῦ δηὰ σογαὶ 
δυι Πουγ, (που ἢ ἃ σου 006 ἱῃ ΒοαΙ Βοη ὁπ), 
γγᾺ5 ἈΠΠΘαΓα οὗ ἴῃ 15Γ86}}{15}} ΒΊΒΙΟΥΥ Ὀοΐογο (80 
Μλσσαῦθοδη Ῥογιοᾶ, ἴῃ σοῃπθοίίοη Μιὰ ἀοέμαϊ 
Βούθσοίρηβ. θανὶα, αἱ ἃ {ἰἰπ|ὸ 6 ἐμ 6 ἰοπρ]ο- 
ΟΥΒΗΪΡ Ψ88 ϑυβροπα θα, δπὰ ἔγοιι (8 6 ΔΌΒοηοο οὗἉ 
Ῥυϊαϑίθ, Ἕσοθρ ϊ οΏ4}}}ἘἙῈ [816 ῬΓΊΘΒΕΥ ἔμ οἰ 8 
(2 ὅδῃι. τἱ.), Ὀαὺ ἱπιηχοαίο Υ γοϑίοσθα ἰῃ9 Ἰ6ραὶ 
ΟΥ̓ον ΟΥ̓Δ ΐηρ8, δῃὰ ἰγαηϑέογγοα ἐμ 6 οδϊοΐαὶ δα- 
(μου ἐγ οὗ ἶἰλ6 ργθβι βοοά ἴο ὑπὸ 1μονίι68 (2 ϑδῃ. 
ὙΠ. 17: χχ. 28). 7 βίῃρίο δἰϊοιηρὺ οὗ ὕΖ:ίδἢ 
ἰο ἰδἴκο 9 δοῃίγχοϊ οὗ {πὸ το] σι οὰδ ΘΟΥΘΙΟ ἢ 68, 
ἷῃ οὐονῦ ἰοὸ ροσγίογτπι ὑπθηὶ ῬΘΥΒΟΏΔΙΪΥγ, Ὀγουρὶ 
Ὅροι πἷπὶ 4 ῥιάρηχοπί ἔγουι ἀοα (2 ΟΒτοη. σχνὶ. 
10). [πὰ (86 Μδοοδθθϑῃ ρογϊοά, ἰὑ ἷβ ἴγιαθ, 86 
υπΐου οὗ ἐἰϊ98 το-ο]ὰ αἰχηῖϊ αἰά οχίϑι. Αο- 
οογαϊηρὶν, ὈΥ̓͂ 8 ΡυτΟῪ ἰϑίοτὶοδ), δηὰ πο ῥτο- 
Ῥ οι σαὶ υἱοῦ, ἃ ΤΘΙΘΓΘΠΟΘ 18 ΓοΔαῚΪγ δυρχοβίοα 
ἴο Φοπαίδῃ δηὰ ἢἷ8 δββυιηρίΐοη οὗ ἴῃ 6 Ῥοπιϊδοῦίο 
(ΒΕ τὶς ΤογπαλθΥ]γ}) οὗ, Ὀοίον, (0 ΑἸΟχϑπάοΣ 98Πη80- 
υ89 (ΗΠ χὶ πο), οὐ (0 δίπιοι (1 Μδοο. χὶν. 41). 
Βαὶ ἀρδτὶ ἔγοιι (ἢ 6 σοῦ Θγ 8] ΟΟΠΒ᾽ ἀα γί 008 ἀραὶ ηδὶ 
80 ἰαί6 8 σοπιροϑί(ΐοα, {16 δ18] ΟὈ͵θοίϊοι ΠΙΔΥ 
86 υτροὰ, ὑμαὺ 186 - Μϑδοοαῦθοδηβ πδὰ βδ᾽γοδαγ 
ΌΘΘῺ ΡΓΪΘΒίβ ὈΘίογο ΠΟΥ͂ ὈΘΟΒΠῚΘ ὈΓΪΏΘΘΒ, ΠΟΘ Θ88Β 
[80 Ορροδβίίθ οΟΥ̓ΔΟΡ βϑθηβ ἰηαἀϊσδίοα πασο. Ὑοὶ 
(818 ΟὈ)οιίοι 8 ποῖ 80 ψ ΙΒ Υ ἃ8 (Π6 ἔδοὶ, ἐμαὶ 
ἴῃ (Π6 ῬΒδὶπὶ ἐἰ6 αηΐος οὗἩ [86 ΚίἿΥ δηά ρῥσϊθβιν 
αϊχηῖῖο8 18 ἀοδὶ χηδίοα ὈΥ͂ ἃ ἀφοϊατγαίΐο, αἰἰθϑιοὰ 
δηά αδβϑυτοὰ ΟΥ̓ ἀοά, (1) 88 ὁπ6 δ]ἰοχοίδ ον ροοα- 
Ἰ1δν οὐ αηΐᾳυθ, (2) 88 ΟογΘ ὭΘΥΟΥ δραΐϊη ἰο ὃ6 ἀΪ8- 
βοϊνοά, ΟΣ ΘίΘΓΏΔ), δηὰ (8) 88 δὴ αἰἱγιαίο ποὶ οὗ 

8 ἀγμαβίυ, Ὀαυΐ οὗ ἃ ἀἰδίϊποὶ Ῥοσβοῆ. Οὐ ἐ8ι689 
Ετουπάβ 'μ0 Μοββίδῃϊο ἰαἰαυργοίδιΐοη 18 ἀθιηδη δὰ 
ὈΥ {86 ἰϑίοτὶοδὶ γθ] δι} 008 88 τι Οἢ 88 ὈΥ (Π6 ͵δΔῃ- 
ἄυδρο ϑιηρὶογοα. Τμθ ΟὨΪΥ οΟὐμοὸῦ αυοβίΐϊοι 5, 
ὙΠΟΙΒΟΥ {μ6 Ῥδδὶπὶ 18 ἰο Ὀ6 υπάογβίοοα ἴῃ 8 ἰγ}]- 
68], ΟΥ ἰΥρίδο-ργοροίϊοαὶ, ΟΥ Ῥσορμδίϊδο- τ 68- 
Βίϑδῃϊο βθη86. ἴη (6 γβί οϑβο, 8 6 σοίοσοῃηοσο οἵ 
{86 Ῥβδ]πὶ ἰο ἐδ Μοββίδῃ ψουϊὰ οὐ 0 ραϊποὰ 
χη αἰ δίο} Υ,, ἴγοιι ἐπ 6 ΘΧ ΥΔΟΓΟΪΔΥΥ͂ σμδυδοίορ οἵ 
86 ΧΡ  Θββ: οη8, ΜΒ 1ΟἾ, ΤΔΟΤΘΟΥ͂ΘΥ, ὅτ ποί ]16γ- 
ΔΙῚ ΔΡΡΙ σα 6 ἰο ἐδ6 ἰϑίοτί σα] χοϊδίϊοῦθ οὗ ἃ 
ἐμπϑοσγαιϊΐο συϊοῦ. [ἐ οουἹἱὰ Ὅ6 τοπᾶογοᾶ οἶθανρ 
ΟὨΪΥ͂ {ΠΓΟΌ ἢ ἃ τηοαο οὗ ἰοδοκίηρ ὈΔδοα ΡΟῚ (δ9 
14688 δα Ἔχροοίαίϊομβ πο σμγδοίοσ θα τοΓῸ 
Θϑρϑοίδ!ν ὑπὸ ἰἰμο οὗὨ Ομ γῖϑὲ δπὰ Ηΐ8 δροβίϊεδ 
(Κπαρρ.) [ ἴμὸ Ῥβδὶαι 6 υἱϑυϑα ἢἰβϑίογί σα ]]Υ, 
6 ΜουΪαὰ ὨδνΘ ΟὨΪΥ͂ 8 ἱποοογδίῖς σοι αγδιυ)δίοῦῦ 
Ῥοθιῃ, δἀαγαβϑϑὰ ἴἰο 8 κΚίῃρ (06 ἢ Τεἰ(6), 1 τ ἰοὰ 
8180 8 Ἰοῃρίηρς τὐΐρσῦ ΡΟΓΒΔΡΒ 06 ΘΧΡΓΟΒΒΟα [0 
(89 γτοβιογδίίοῃ οὗἩ {μ6 ρῥυϊα  ἶνο ἀπίοη ΟΥἁὨ ἐδ9 
ΒΟΥΘΤΟΙ ΣΏΪΥ δοὰ ἰδ9 Ῥγιθβδιμοοά ήμόκιοις ΤΙ 
ξοπιυϊποηθββ οὗ ἰδ9 Ββυροτγβογίρίΐοη τουϊὰ {ἢ θη 
μδνθ ἰο 6 σίγνθῃ ὉΡ, 0πη]688 ψὸ ἀοοῖϊἀθ σἱτὰ Ηἱἰ- 
ξὶς ἴον (9 ἰγϑδῃ δ᾽ δίΐοι: ὑροὺ αν! (1888ωἰ, ΑΌδη 
Επττὰ, ΚΊπλο 1). [ἢ {110 Βαεσοπα 6886, ἴμ6 ἰκῖη ἴῃ 
αυδβίϊοι τννου]ὰ 6 νἱοννοα ὈΥ ἔα ροοί Εἰπιβοὶ 8 
(86 ἴγρθο οὗ Μοβδίδιι. 10 νου]ϊὰ μ θη, ἰϑίογἝσ4}}γ, 
Ὀδ πιοϑί μαίυγαὶ ἴο (ἰηκ οὗἩ Πεανιὰ, αἵϊλον δ μὰ 
Ὀτουχσθῦ {πΠ6 τὶ οὗ ἐμ οονθηδῃΐ ἰο Ζίοῃ, δά, 6ῃ- 
ἱμβγχομϑὰ δἱ {μ6 βι49 οὗ Φϑῃούδῃ πάθον Ηΐβ ρῥγοΐθο- 
ιἰοη, οου]ὰ δουηὺ ὁπ 8 βθουσθ σοῖρῃ (γα ο). 
ΔΑμὰ νγὸ πουἹὰ οοππθοὶ τὰ {μ18 [8:8 ῬΥΟΡὮΘΟΥ 
τ Εἰσὶ τδΒ τη846 (0 ἷπὶ δὰ 8 ἔβαν (1 8δηι. 
νἱ].). Βαῖ, ἰ (89 ἔτβε 0]866, νϑῦ. 4 νου] γο- 
ταδὶ ἰπβυβηοί θη γ οχρίαἰμθά. Τὴ ΐβ συ σβο ἀ06885 
ποὺ δἰϊαὰο ἰο ἀἰδιϊημοῦ ΡΥ ΘΘΟΥ͂ ἔμ μοι0}}8, 88, [ὉΓ 
Ἔχδιαρὶο, ργαγίηρ δηά ὈΪοβϑίηρ, ναυΐ ἴο (116 ῬΥΙοβι- 
ἸΥ ΟΗΟΘ ΡΘΥΒΟΏΔΙΪΥ τοσοῖγοά. Απὰ δεν οουϊά 
πού ὃθ 68]116ἀ ἃ ῥεἱϑδί ου δοοοαηῦ οὗ ἀννο} }ηςς ΠΘῸΡ 
αοὰ ἴῃ {Π6 86η86 Δ|υὐδα ἴἰο, ΒΟΡ Ὀ6 Γοχαγάοα 89 
ΒΥΤὈΟἰ ἰζίης Μο] 6] σο οἷς, καρ οὗἩἨ Υἱχκηιθουβηθ88 
ἴῃ βαϊθια. [Ϊπ (]16 βοσοῃιᾷ ρίασο, 0 δῆβιννοῦ ποιὰ 
δ χίγοη ἰο {16 αιοϑίϊοη 88 ἰο ψμὶοὶ ἰηρς [ἢ9 
ῬΤΟΡΒΘΟΥ͂ οου]ὰ μαᾶγὸ ΔρΡρ]οα, 88 1ΐ 18 σου ϑ  ΗΪ 
Βοιηθί ἰ πρ ΙΠΟΓγ6 ἰμδη 8 ρίθοε οὗ δαί ΟΥΥ ρΡδὶὰ ΌὈΥ̓͂ 
186 ὈοὰγῪ οὗ ρῥΥΪΘβίβ ἴο (Ποῖν ἑανογὶθ αν (Πρθη, 
22ὲ ποίϊοπε ἐμ ἰὶὶ Με, ἴὰ ῬααΪ θ᾽ Αἤεπιοτγαδιία. 
ΨΙΙ. 198 8.). Εγνϑα (πὸ σοέογθηοο ἰο ὑμ0 Μαροδ- 
ὈΦδΔη ἐἰθ68, ἢ {86 Βαοου οἰ] ργῖπθοβ δηὰ [ῃ9 
Μοββίδηϊο οσρϑοίαϊομβ, 618 ονθὴ (θὰ ὈΥ ἰδ6 
ον 8 (ΌΥ ᾿οηρουκθ), νουϊὰ ποῖ δυῇῆοο; [ῸὉΓ δὶ 
(4ὺ (ἡπ6 ΡΓΟΡΌΊΘΟΥ ῬἯϑ οχίϊηοὶ, δὰ ἴῃ ἰδ 
Ῥβαὶπὶ δὴ δοί} Ρυορο ἴο4] αἰΐζοτδησθ οὗ 604, 
ποὺ 8 ἔοϊρηρά οὨ6, 18 χίνοθη. Νοῦν οουὰ ἐπ 8 
Ῥβαϊηαὶ 6 189 οὧδ οὗ 8 ροοὶ σοιιροβοα ἴογ (ἢ 
σουγί- ΟΠ Ρ6] οἡ βοϊΪουμηοη 8 ἀσοθβϑίοη ἴο {Π}6 ὑΠΓΟΏΘ 
(Βονβεὶς Ἰη ΕἸΠΕ ΒΟΥ 8 Αἰ. Διδίϊοιλεῖ ἀν διδέ, 
1ογαίμν, 11. 222 δ΄: ὙἹ]Ι. 815 6.)]. [μοῦ ι ἐμδι ὈΘ 
τηδ ἰδ πϑὰ ὑπαὶ ἰδ ἴ8 4 ἀοοϊαγδιΐοη οὗὨ ΨΦεδουδὰ, 
δα ἐμὲ τλ0 αἱΐογϑηοο ὈθαγΒ ἃ ΡΓΟΡ ΒΟ ϊς 4] σ᾽ δ- 
τδοίθσ, Ἦο τησϑὺ ΠΟΥ οχοϊαἂο [6 Βιιρροβίεϊ 9 
μα αν μθτο χίνϑβ θχργοβϑίοῃ ἴἰο {86 ἐποῦροϑ 
δι οηοθα ἰπ (ἢ 9 Ὀτθαϑὺ οὗἩ (γτὰ8 [8γ66}1168 00}- 
οογπϊηρς δἷβ γοϊϑίΐοπ ἐο Φομονδῖι, 88 οἰϑονογ ΒΘ 
γϑοογὰβ ὑμοὶν ἔδο]ηρθ οοποοταΐηρ δίτπι δπὰ Β18 
υπαοτίακΚίησδ, δπὰ σομβοα ΘΕ Υ (ἢ δὲ ᾽6 ρα 8 ἰῃο 
[86 πιου 8 οὗ (Π9 ΡΘΟΡΪΘ6, 88 Ἀ6 ϑἴβο Βοσθ γε σὰ 
{ποῖ ῬΥΆΥΘΥΒ ἴῃ δἷ8 ὈΘΒΑΙΣ, ἃ Ργορμοίίο τὙἱον οὗ 
ἢ πὰ86}} (Ηοὗπιδπη ἔογτ Υ]γ), ΟΥ̓ ΟΥ̓ Ηἷθ ΑΥ̓ΠΑΘΕΥ͂ 
(ΗΠοΐμμδαμ πον). Βοίδ (}|0 ἴογπι δῃᾷ ἐμ οοπίθπίϑ 



ῬΗΑΙΜ ΟΣ δδὅ 

οὔ (δ15 Ῥ881πὶ δζὸ ἱποοιωραι Ὁ]9 (Κατί2) σι ἐδθ 
διδυιηρίίου, πα ὈΑΥ͂α τνν88 δἱ ἰ: 6 βδλθ ἐΐπιο 18 
δυῖθον δηᾶ 8 Βα Ὀ]οοῖ. ΝοΥ οουἹὰ πὸ 876 Το- 
ξιγταθὰ δἰι μο ὨΪΠπιΒ0]7 οὐ ἐμαὶ υἱοίογτίουβ Κίηρ 
πὸ δου] τοὶρη δ ἐδ ἰἰτὴ9 σοπίοιηρ αἰοὰ 
(ΗΠ οἴπηδη πη), ΟΣ, 5306614}}ν, βοϊοσλοι οἢ [1:9 οσσα βίου 
οἴ ἰΒ6 δἰἰοπῖρὶ οὗ Αἀοπ δὴ ἴἰο γπάου ἐμ6 8ι.6068- 
δίοῃ (0 ἐδ ἰἤσομπο ἀουδίδυαϊ, 88 ἐμ βυδ]θοί, 
τιονοα ἰγρίοδ!γ, οὗ (δὲ Ῥγορμοιίο νυἱονν. ΕῸΣ 
186 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ ἱποϊ! 68 ηοΐ ΤΩΘΓΘΙΥ (Β6 δἰτἰηᾳ αὖ 
ἰὴ τσ Βδπα οὔ ϑιόνδῃ, Ὀαὺ ὑμ6 ὑπο 8180 οὗ 
180 ΚΙ ΧΙΥ δηα ῬΤΊΘΒΟΥ οδοθθ. Τ6 σοποθρίϊοη 
οὗ ΒΌΘΒ ἃ πηΐοῃ αἰὰ πΒοὶ, διποηξ ἰδ [8γ86}}168, 
ΑΓ ἔγοῖῃ ροβϑβϑὶ Ὁ1]0 (Η ἄνθυ πὶο τ) σοῃΗ͂Ϊοἰ8 οὗὨ ἷ8- 
ἰογγ (06 οίτο, νγγβο Τοίθσγβ ἰο {2214}}}, δαὶ ἔγοτα 
ἀϊνιο γουθἸδίϊοι, δὰ ἢ88 ποὺ τη Υ οὶ Υ ἃ ῥτορ]ιοί- 
ἰοαὶ, θὰ δὰ Θββοη 8} }Ὺ Μοϑβίδπϊο ομϑυδοίοῦ 
(ζεοι. νἱ. 18). Νον, 1 τὸ οοῃμδίον ὑμδὺ θανιὰ 
Τεργοϑθηθα Βἰπ56] δοπηθίϊ πι 68 88 ἃ ργορῃοί δὰ 
κίηρ οὗ ϑονυδῆ, Ὀὰΐ ΠΟΥ͂ΘΥ 88 ΗΪδβ ργίεες, δου ρσἢ 
88 ρΡοσγίογιηθα βοιηθ ὈγιθϑίΥ δοίϑ, δὰ ἐμαὶ ἢθ 
περιοὰ δῃὰ ἀοϑίγοαὰ 8 ῬΥ ΘΒ ΪΥ τηραϊαἰίοι, ἱηάὰ6- 
Ῥοπάθηϊ οὗὨ μἷβ Ῥοῦβοῃ δῃὰ ποὶ γϑργθδοῃΐδ }}]9 ὮΥ 
ἴΐπ|, 88 σΥΘΔΟΥ 88 ἀϊὰ πἷβ ρϑορὶθ, γῖο τοῦτο ἀἷ8- 
εἱρυϊδιθα 85 8 Κἰησάοπι οὗὨ ῥγὶϑϑίβϑ (Εχ. χὶχ. 6), 
ἰδθη 1 τὰ ὺ Ὀ6 σοποοὶ γοὰ μον γιιϑὺ ἰξ ἴθ {80 ποὶί 
θαυϊὰ διὰ ἷ8 ἐδπΐγ, ποὺ Αάγοῖ δηὰ (ῃο 1 οΥυἱΐθ5, 
δαὶ 8 ῬΟΙΒΟΙ [ἰκὸ Μϑ]ομἰζθάθι, βίδηάϊηρς ουἱδὶ ὁ 
189 οἶΣ616 οὗἨ μἰϑίου!ο] ἰϑγϑθὶ, ἈρΡῬΘδΥΒ 88 ἃ ἰγρο 
οἴ Μοθβῖίδῃβ. αν, ὑμοΡοίογο, γ88 ποῖ ἴῃ 8 
Ῥοθίιου ὑο ΥἹἱοῦνγ ἰπιβοὶῦ ΟΥ Ϊ8 ΔΙ Υ ἰγρίὶδο- 
Ἰηρϑϑ8 η68}}}7 τ 1ΓΠῈ τ ]αἰΐοη ἴο {110 γογαὶ ρτὶϑϑίὶ οἴ 
Φεδβονϑῃ. Απὰ [ἰ ἰδ ̓ υ.5ὺ 1818 νἱοῖνν οὗ (Π 0 Μοβϑίδ ἢ 
ψυϊο πηυδὺ Ὀ0 δοερδγδαιοὰ ἴγοτα [10 Ῥθσβοὴ δηὰ 
ἸμβίουΥ οὗ θανὶά, δηὰ νι ΐσ τοῦ δύο αὐίβθη 
Ῥυγον ἔγοτα αεἰμαὶ τευοέαίζοη. Τμυθ ἄἀοθθ [Π9 
ἰοσι ἐ186]7 τοργοβϑθηίΐ 10. Τῆι αἀἱὰ 96808 ἰγοαί ἰΐ 
ἰη Ηἰ8 ἀϊδοιιϑϑῖοι τὶ τ (6 ῬΒατίβθοβ (Δαιι. χχὶϊ. 
41 6, σορ. Μαγὶκ χὶὶ, 8ῦ δ΄; ΓΚυκο χχ. 4] 8). 
Τὰυ8 Ροίϑν ὀχρουπαρα ἰἰ (Δ.ο(8 ἰϊ. 84 [.). ΤΉ 8 8180 
ἀϊὰ Ῥϑὼὺὶ] (1 ὕοτ. χν. 28). Τθὰβ ἰδ βογίρίαγοβ 
ξθΒΘΓΆΠΥ͂ (Ηο0. ἱ. 18; ν. ὅ; νἱΐ. 17,2]; χ. 18). 
Το 15 ἀἰὰ τἴ89 Βγπαρορσὰθ υηογδίδπα 1ὑ ἴῃ θαυ ΟΣ 
685. ΤὨὰ8 Π88 τ6 ΟΠ ἰϑιϊδη ΟἸασΟ ἢ αἱ 4]} 
{68 υπἀοτγδίοοα Δ. Απά {Π6 ΠΟ ΓΟΪΥ δηα Ββίτγὶοί- 
Ἰγ 8βοϊθῃιἰο ὀχ ροβίίοσβ. σου]Ἱὰ γοίυγῃ, ἰο ἃ σγοαίον 
οσίοαὶ (δὴ ὑμ 6 πᾶν ἄἀοπο, ο ἰμ:6 Ῥγορβϑί:οο- 
Το ϑβϑηΐϊο ἱπιογργοίδιίοη, ἰἶ (ΠΟΥ οουϊὰ Ββυςσορὰ 
ἴῃ δυδῃηἀοπίης δἰοζοίμον (0 δῃϊὶ-ἰϑίον 8] πι- 
(ποὰ οὗ ἰγαμϑίοσείς ΟἹὰ Τοδίδμθηΐ σοπσθρίϊ 98 
δηὰ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟἢΒ 0 ὑπ Ρογβοῦ δηὰ [76 οὗἩ 2 6808 
Ογὶβί, 898. Ὑγ8}} 88 186 πῃ ιἰβίοτ 68] δ] ] οχογί σίης 
δη Ξρ᾽ τἰ ἐμ] Σίπρ τπηοἰ ποὰ οὗ ἱπίογρυοίδίίοη, δηᾶ 
που]ὰ 4180 ἰγοδὶ {π9 δούυϑυδὶ ἀθοϊαγδίΐοπμδ οὐ ἰδὁ 
Ῥπδ] πὰ 85 τηδίίου οὗ Ζυΐυγο Εἰβίον 68) γοα ἐζαίίουι. 
--͵͵Ἴὸ ῥβδὶπι Ὀοίῃρβ οοηδίἀογοαὰ 88 Ὀθασγίπρ (818 
οδατβοίονυ, ἰὑ 88 ῬΟΥΔΡ8 ποὺ τἰΐμουΐ ἀοβίρη 
ἐδ (86 Ὡδῖηθ Φοβουδἢ τ᾽ 88 δι ]ογοὰ ἐλγδα ἰϊπγ68, 
δά ἐπδὶ ἴπΠ 670 8.6 ἦγε Βίσορ!θθ, οδοὶὶ οὐ δευεῃ 
δσ5, Το αἰ ογθηῦ ἱηἰουργοίδιϊουβ δγὸ ζὉ}Ὺ 
ἰτεδιϑὰ Ὁγ Βογρηιδῆη, ΟὈπιπι. ἐη ἢ. ΟΖ, 1,6γ- 
ἄρῃ, 1819. 

ΡΕΒΟΥ͂ΧΕ: “ΤῊ Ῥβδ]πὶ οἱδί 8 ΘΙ ΡὨ δἰΐο4}}γ 
ἰο 6 ἴη6 ἔγυϊε δὰ γοσοτὰ οὗ ἃ δίνη τουθ]αιϊοι. 
Τὸ πογὰβ οὗἩ ἰδ ροοί, (ποῦ βιδροὰ ἰπ ἰμ9 
Ῥοοὶ 8 Βοασί, δοῦιθ (ὁ ἷπὶ ἔσο ἰὯ9 ὙΘΓῪ Βδηοία- 
ΔΙῪ οὕ (9 Μοϑὶ Ηἰρ. [1 1ἰθ δὴ ογδοῖθ δπὰ υἱ- 
ἰδγδῆοο οὗὅἩ Ψοιόοναῖ, τοὶ δ6 ᾽88 ποαγτὰ δπὰ 
Ἡδτο δ6 Ὧ88 ἰ0 ἀδοΐατο ἰ0 οἰἶογθ.0 [{ 16 δ ΟΓ8- 
616 το ΘΟΏΘΘΣΏΒ ἃ Κἰης πὴ10 γοΐρβ ἴῃ Ζίοι; 

ἦι 18 δαἀγθββοὰ ἰο οὔθ ἰο σψβοπιὶ (6 Ῥοοὶ 068 
Βοιηᾶζο, σΔ|[Ἐ{Ρλ0: Ηΐἶπτ ὁ ογα ,᾽ ἰδ ΘΒΒΌγο5 δΐτω ΟΥ̓ 
(86 ἰκὰ ἔνοσ οὗ Φοβόνυδῃ, σψὰο 11{1ἰ Ηΐπὶ ἰοὸ ἃ 
ΒΌΑΤΟ οὗ Ηϊδ8 οὕ ΤΟΥΔ] αἰ ηϊγ, οαἰνίηρς εἶπαι {86 
ΥἹΟΙΟΥΥ͂ ΟΥ̓́ΘΡ 8} 18 Θηθπιῖὶθ8. ΤῈ ροοὶ (δὴ ρμἷο- 
ἰυγο8 {μ6 ἰεἰης χοΐϊης ἔογι ἴο Ὀδί.16 βαγγουπαοα 
ὉΥ δ γουϊπῦι τναγτίουθ, Ὀτί σὺ δη ἃ πὰ 6 Υ} 688 
88 [0 ἀο τ “ἀγῸ ΡΒ ΟὉ 8 ΒΌΠΙΠΊΘΡ ΙΩΟΤΏ, ὙΠ (0 
βοὰ {οὶν Ὠοαγίβ᾽ Ὀ]οοα ἱπ ὲβ βοσυΐοο, βοὴ 0090 
ΤΟΌΘα 888 Ῥγίθβϑί, δ οἢδ 0Πη6 ἃ δβο]αΐοσ οἵ ἀοὰ. 
Α58 ἢθ βᾳη268 ὁπ [16 ν᾽ βίου τ ΣΟ ὯΔ8 Ὠδοη οαἸ]οὰ 
ἊΡ ὈῪ ἴδ9 ἄτδί ψογὰ ἔγομπι μοϑυθῃ, δηοί μον αἰ γί ἢ 9 
ΜΟτΤὰ δου ἴῃ 8 ΘΓ: 6 ποτὰ οοηδτιροὰ ὮΥ͂ 
116 οί οἵ Φομιοναῖι, ἰμδὺ (86 Κρ 85118}} 4180 ὃθ 
Α ῬΕΙΕΒΥ͂ ΡΟΒΕΥΕΒ ΑΕΤΕΒ ΤῊΝ ΟΕΡΕΒ ΟΡ ΜΕΙΟΗΙ- 
ΖΕΌΕΚ. Τθη Β9 90]1ὁ0 18 {86 Κίης ἰπ ᾿πηηρἰ παιίοη 
ἴο (ὴ9 ΔΓ, 8665 ἷπὶ ΜΪΏΩΪΩρ υἱοίοῦυυ δἰ. Υἱοὸς- 
ἸΟΥΥ͂ ψἿΠ|Εἅ φσγϑδαῖ ϑἰδι πίον, δἰ θα ὃν αοἀ ΗἰπΒοϊΐ 
ἵπ {80 Βκῃϊ, δῃὰ βοουτίπρς ἔπ 6 ἔγυ 8 οὗὨἨ ἢ͵8 νἱοίο- 
ΤὶθΒ ὉΥ͂ ἃ Ῥυτγδυΐϊ! οὗ ἷβ. Θηθἶοδ, Ὡ σἢ ἸκηοΒ 
ὯΟ Θμθοῖ ούϑῃ ἴῃ (ῃ9 Ὀυγῃΐηρ Ὠθδὶ οὗ δὰ δαβϑίθιῃ 
ΒΌΏ. 
“1 τὸ ΓΘ αὐ ἸΟγγ ἰο δορὶ ἴῃ ἐἢ 8 Ῥβαῖσπα 

{86 88π10 ΓΙ Πποῖρ] 68 οὗ ἱπίθγρτοίδιϊοη, τ σἢ 
ἢδνο δάοριθαὰ 1} τορεγὰ (0 8}} (μ6 οἴμοῦ Ν659- 
δἰδῃϊο ΡΒδ] 8, 1ὺ σου Ὀγθϑθηΐ Π0 βροοῖα] αἱ ἢ - 
αν. ΥΘ ταῖσι ΒΌΡΡΟΒΘ ἰΐ ἴο μᾶνο Ὀθοπη υσιϊῖοα 
ὈΥ͂ Βοηι0 ροοὶ οὗ αν 8 ἰτπηθ, γῇο νοι ηδιυ- 
ΤΑΙΪΥ Βρϑαῖὶς οὗ αν Ἀἱτη ΒΓ ἃ8 18] οσὰ. [Ιἢ (9 
ἢγϑί δῃηὰ Ἰονγθδὲ 86η86, ΒΪ8 ΟΓΒ νοι] ΔΡΡΙΥ ἰο 
Ῥανὶα 85 μὶβ ἱποοογαιϊο κίηρ ; πῃ τοῖν υἱεἰπιαῖθ 
δηὰ Βπἰχμοθὶ Βοῆ86, ἱμ6Ὺ νουϊὰ Ὀ6 [0]6]16ὰ ἴῃ 
αν 8 ατοδὶ δοβοοηάδηὶϊ, ἰη Ηΐπ τὸ τνγ85 Ὀοίἢ 
θανὶα᾽ Β ὅοη δηὰ θην 8] μοσὰ. Βαϊ ννὰ βϑϑῖῃ ἴὸ 
9 Ῥγβοϊυάορα ἔτγομι 1818 τηοἰΠοα οὗἉὨ ᾿πίοΥργοι δι] οὴ 
ὈΥ ἰμδ0 δυρυϊωθηΐ μοι, δοοογαΐηρ ἰὸ 4}} τῃ9 
Ενϑηκο] δίθ, οὐῦ Γογὰ, ἴῃ αἰδρυϊΐρ τὶ (ῃ9 
Ῥμδνίβθθοβ, Ὀ01148 ὩΡροὴ ἰδ ἤγβϑί σουβα οὗἩ 186 

Νον, ἰὰ {π18 δυρυμηοηί, 4}}] ἰγ8 
ὕΡΟοη τὸ Ροΐηίβ: γβὶ, ὑπαὶ θανυϊὰ Ηἰτηβοὶ ῦ ̓ γοῖθ 
(80 Ῥβδῖπι, δῃὰ ποχί, ἐμαὶ ἴῃ νίκης π6 88 
τηογοᾶ Ὀγ {μὸ ΗΟΪΥ αμοῖι. Ῥανὶὰ πἰτηβοῖῦ, ἴῃ 8 
σΟμἔθββοα νυ Μοββίδηϊα Ῥβδὶπι, ἰ8 βρϑαϊχζῖ ηρ ποῖ οὗ 
Βἰπιβοὶ, υὺ οὗ ἷθ τοδὶ θοβοοπάπηϊ, δὰ 80 
Βροδκίηρ, 081}5 Ηΐπὰ 8 Πογὰ,.... δηὰ ἰ7 80, ἱΐ ἰ8 
Ρ]δίη {παὺ {ΠΠ|6γ6 σδῃ ὉΘ ΠΟ ἸΟΥΘ' ΓΘΙίΘΓΘ ΠΟΘ οὗ (ἢ 9 
Ῥρδῖτα ἰο θεανὶἃ ΟΣ ἴο ΔῺΥ ΟΡ «6 νν18}} ΤΠ ΟΏΆΔΓΟΝ.᾽ 

Μυ. Ῥεγονηο ὑμ6} Οἰΐθ8 βηὰ ἀδθα}]8 τὶ} ἐννο 
οὈ)θοιϊίοηθ Ὀγουρδς αραϊηϑὲ {πὶ8 υἱὸν, ΕἾἶτβι, 
ἰν ἰθ 186 ΟἿΪΥ ἰπβίδῃσθ ἱπ {86 ΡῬγορῃοίΐο Ῥ84]ηι8 
οὗ ἀἰϊγοοὶ γοΐθγσοποο ἴο Ογῖϑί. ΤῆηΐβΒ νν ἢδτνα ἴο 
δοσορί. Βασοπα Υ, “(86 ἰδηρύδρο οὗ (μ6 Ἰαίίοῦ 
Ραγίὶ οὔ ἐμ Ῥβδ]πὶ 18 ἔδ᾽ ΥἹῪ ΔΡΡῚΪσ8 Ὁ]6 ΟἸῪ ἰο δὴ 
οαγίμ)γ Κιηρ." Βαῖ {86 βοϊαϊϊοπ νν ΐσἢ Β6 οὔδθυβ 
ΒΟ6ΘΙῺΒ 0 ὈΘ ὉπΏΘΟΟΒΒΑΥΥ. Ηδ ἐπ ΐηκ8 (Πα (ἢ 9 
Ῥοοὺ ““18 8111} ϑαοτοα ἰο οοποοῖνο οὗ Ηΐτη, ριγ 18}}7 
δἱ Ἰϑαϑί, 88 ΔῺ ΘδΡΪΒ]Υ πποπΆγοῦ, ἥρθιίπρ ὈΪοοάγ 
ὈΔ 168 τὶι 18 δ 6168." [Ι{.18 Ὀοί(οΥ ἰο 60η81- 
ἀδς ἰδ Ιδῆσυδχο δ᾽] υἀθαὰ ἰο 88 8 ΠΡῚῪ 8 Βἰ ση]Υ 
βραυγαίίνο ἀοβοτὶ ρίΐου οὐ {86 Ὑἱοίου οὐ. Ῥτορ 658 οἴ 
ΟὨτὶβί, τοιηθιῃ δου; 4|80 ἐμαί, δἰ μοῖρ 16 σ0η- 
σορίϊοῃ ἰδ ρυτοὶν ἱμδὶ οὔ ἃ Νὸν Τοβίδιηοηί τγθ8]- 
ἰζαιίοῃ, ὐ ἰ8 οἱοιβοά ἰη ΟἹὰ Ταβίαηθηι ἰάθα5 βηὰ 
ἱΠΠΟΥΥ. [ὁ 8 ὨΘΟΟΒΒΑΥΥ 80. Τὴ6 8οῖ 008 
Ῥοτγίγεγϑα ὈΥ͂ δῷ ΟἸὰ Τ᾿ οϑίαπιθηὶ ροοὶ που]ά Ἰοοῖκ 
βίγδη ρα 1 ργοδοηϊθὰ ἴῃ ἃ Νὸν Τοβίϑιηθηί ραυῦ. 
--. Ε. Μ.]. 

γεν. 1. Α ἄϑοϊασαῖίοῃ οὗ ϑοδβονδ [Ε. 
ν.: Τὴο [ροτὰ βαϊ4]. Τι6 οχσργοββίοῃῃ δοννβ ἰδέ 
ΔῺ υἱΐϊθσϑῆσο 18 δῃρουπορὰ, ἰηγοϑίοἃ τ ὶῖὶ (0 



δδθ ΤῊΕ ΕἸΕΤΗ͂ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΓ,.ΜΒ. 

οδμασροίον οὐ ἰμϑρίταϊϊοη (869 οὐ Ῥβδὶπὶ ΧΧΧΥ͂Ι. 
2), δηὰ ἐμογϑίογθ σοηνεγαὰ ργορλείίςαἰϊψν. [18 
Ῥοβί(ΐοπ δἱ ἐμβὸ Ὀορίηηΐης οὗ 86 βϑηΐίεποθ 098 
ποί ἱπάϊοαὶθ ἃ πα ϊἸαιΐοη οὗὨ {16 ἑοχὺ (ΟἸΒ. 81186}), 
Ὀσΐ βῆον 8 η δι Θοα νν»88β βρϑδκίῃρ δὲ ἐμδὶ πιοπηϑῃηί. 
ΤῊῸ ψἢο]9 πιοᾶο οὗ οχρχζϑβδδβίουι ἰθβϑὶ ἢθ8 αρχαϊμϑί 
(6 βΒυρροβί(οπ ὑπαὶ (}9 τούθγθησθ ἱραῦ ΠΟΓΘ ὉΘ 
ΟὨΪΥ ἰο ἃ ΡΓΟΡΙΘΟΥ͂ ΟΙΥΘΏ ΤΟΣΠΙΟΥΪΥ, ΟΥ ἰδ 8 ἀο- 
οἰαγαίί οι οὗ ἀοὐ υιῖὶσ 88 δἰγοδὰν το ]}}- Κα 
ταὶς μᾶνὸ Ὀ66ῃ Ρυΐ ἴῃ (16 ποι οὗἁἨ (86 ΡΘΟΡΪθ. 
ΤῺΘ ρούβοη ἰὸ ψίοτὰ {μ6 αἱἰΐοτδῆσο 8 δἀἀγεββϑὰ 
ἷβ ποῦ ἀϊτοοῦΥ ἱπάϊοαίοα 845 Ὀϊνίηθ, θαυδὶ ἰο 26- 
ΒοΥϑ, δπὰ οὗὕἩ ἰδ βδιθ πδαίιγο, πὰ [Ὧ6 δ0η890 οὗ 
αὐἀοπαὶ (Ὑ ϊοκ 4. Ὁ. ΜΊΟΒ 80}18 ργοροβϑᾶ ἰο τϑδα), 
θυΐ Βποῖὶι ἃ. Ρ6υβο 88 [16 Ῥβδ)τηἶϑὶ δος ον θα ρ 98 
885 εἰ Ἰοτ. ΤΙ ΐβ ΟΧΡΓΘ8868 (86 γοϊαι οι οὗ ΟὨΘ 
δ Εἰσὶ γαηὶς ἰο οὯ6 ἰὰ ἃ βυδοτάϊπμϑίθ Ῥοβ᾽ τ οη. 
[18 βἰχεϊβοδοθ δηὰ ἱπρογίϑησθ 8.6 ποῖ ὑγθδΪ- 
Θηθα ὈΥ ἴμ6 οὈ͵οοίΐϊου, ἰΒαί, δοοοταΐϊης ἰο ΟΥθη- 
ἰ41] υϑᾶρα, σἀοπὶ οδη ὍΘ υϑοὰ 838 8 ΡΟΙΡΕΓΒΒί1ο 
ΘΧΡΓΘβϑί 0. ΟΥ̓ Βροοσί, ἱπϑίθδὰ οὗ ἰδ 9 Ῥογβομδὶ ὑγο- 
ποῦῃ οὗ {Π9 βοσοῃὰ ρούβοῆ. Νοῦ ἀο {10 δΘοῃίθηϊΒ 
οΥ̓͂ (86 ἀφοϊαγδιίοη δβϑίχῃ ἃ πο γῸ οἷδοθ οὗ ΒΟΏΟΤΣ, 
δ Πουχὰὶ {86 πἰριιοδί, ἴὸ (86 Ῥϑύβϑουῃ; δά ἀγοβϑοὰ 
(1 Κίπρϑ 11. 19); (Β6Υ σ8}} ὕροῖ ῖτι ἰο ἰδ [89 
Ῥοθϑιιοη ἰὰ τ μοὶ 86 Κὶ; κ᾽ 5 νἱδσορογϑοὶ δηὰ σϑΡ- 
τοβϑαίαίγο, ΟΥ̓ ἴῃ οὐδὸν οἰγουτηϑίδῃοοβ, ἰδ 9 60- 
τοχθηὶ πῶβ ρ]δοοᾶ. Ταϊίκοη ὉΥ ἰἰ8ο6}7, (μὶ8. οὁΧΣ- 
Ῥτθϑϑίοῦ οουϊὰ Ὀ6 τεοβίγί οίθα, ἱπ 15 Δρρ]]]σαίΐου, (0 
8 ἐμοοογϑιίο κίης (Κυτί2), 1 Οδγοη. χχυὶϊὶ, ὅ ; 
Χχῖὶχ. 28, Ὀυΐ, ψ Βθὴ τοΐεστίπρ ἰο (6 βὅοη (ΡΒ. 
11.), 16 σοπίϑί 8 (Π9 ζϑγ οὗ πὸ ἰάθα οὗ δὴ δ8- 
Βαϊηρίϊοη ἰπίο 96]]ο 8} τὶ αοα᾽ Β οχδ] δίΐϊοι 
δηἀ ἀουϊπίου, ὕλη. νυἱὶ. 18, 14: 1 ΟὐοΥ, χνυ. 26. 
(ΠΡ 6}11286}}. Τμ6 οορ]οίο βυδ) αχαϊίου οὗ αοὐ᾽Β 
ΘΠΘΠλΐΪ68, ΤΟ 8.0 ἰο ὃδ υἱἱοῦ} Υ ἀοίοαίοα δοὰ 
Ὠππιθὶοὰ (9 ο8Βὲ. χ. 24: 1] Κίηχϑ ν. 17), ΤΌΥΤΒ ἃ 
ἰυγΐης Ῥοϊηῦ ἴῃ (86 ἰδίου οὗ Ηΐδ κΚἰπχάομι 
(Δοίβ 11]. 21; 1 ον. χν. 28: Ηοῦ. χ. 13), ἔγοιτι 
ψ ἰσοἢι (ἰπιο ἔοτι]ι 41} γα δι 10 ἢ 8 ἀγο ἴο ὈΘσδοῖμθ ἀἰ Ὁ Ὁ- 
θηΐ ἔγοπι (ἢ. 059 ἴῃ {6 ᾿τοβθηὺ Θροσὶ οὗἉ {86 νγου]ὰ. 

γεν. 2. Τ᾽ Ἐ9 Βιδ8 [Ε΄ Υ.: τοα] ἷβ ποὺ βροίκθῃ 
οὗ δβ δὴ ἱπβίγυαμπηιθηϊ οὗ οδμαϑιϊβοπιθηί, 18. χὶ. 4 
(9δπ, Βεοίηϊκο, Βοϑημδί.), τὰϊοῦ Φοιονδὴ ν}]]} 
δοπὰ [ογίἢ, δὰ τι ψι]68} Ηθ ψ|}} δαιϊίο Ηἰβ 
ΘΕΘΠ168 Βιισοθδδίγοϊγ. [Ιὑ 18 119 ΘΙ Ό]6πὶ οὗὨ 18- 
οθίγ, δηὰ ἰβ βιγοίομϑα ἔογι ἢ ἴπ ὑ89 δχϑσοΐβο οὗ 
ἀοπιϊπΐοηυ (1 ὅδπι. ἰϊ. 10; ΜΙο. ν. 8; Εσοκ. χὶχ. 
11 8. . 76Σ. σῖνιῖῖ. εὖ οαὐ οὗ Ζίοῃ (ΡΒ. 1. 6, 
ΘΟΙΏΡ., Ῥβ. ᾿Ἰχυϊἱ, 17: οχχχίὶ. 18, 14: [6. υἱϊἱῖ. 
18), α0}} (86 6πά οὗ (80 πονγὶὰ ΩΝ ἷχ. 10, 
ΘοΙῃρ. ΡΒ. ἰχχὶΐ. 8; Νυ. χχὶν. 17, 190). ον. 
ὡς αἴβργοῦοβθ [Π6 ἱπιογργοίδίϊοη πμὶοἢ ὑπάογ- 
βιδη ἀβ {86 δἰ(ἰἰηρ δὶ (86 τίη πὰ οὗ Φϑβονδὰ 
83 ΟΧΡΥΘΒΒΙἢ 6 ΟὨΪΥ (80 ΒοοΌΓ (Υ οὗ (π6 Κίπρ, ῥτο- 
ἰοοίοα Ὀγ ΨΦομοναῖ, αρχαΐϊηϑί ἐμο αἰδοῖα οὗ Ηἷθ 
ἴοοϑϑ, πὰ 88 θχσο  αἀϊης δ18 οὐσὰ δοίΐοα. ΕῸΣ (8.980 
πογάβ, 1 (ΠΟΥ ΔΥῸ ποὶ ἰο 6 ῥ]δοϑὰ ἴῃ (δ τηου ἢ 
οὔ Φειιόναι Ηἰ 56} (ΘΟ ΠΌττορ, 926 μη, Βοΐηκο, 
ΗυρΓεϊὰ, θ 6  1[256}}}, ἃγὸ δου γ ἰο ὃ6 ἰδκθῃ 
ἴῃ 189 86186 οὗ ἃ 5:1:.6 ργοτηΐβο (9 Ἦ οἰ). 

γεσ. 8. ΤῊΥ ὑθορὶθ βου τποσηβοῖὶνθ5 
Ὁ Πρ, [Ε. Τ. ΤῊΣ Ρῥϑορῖθ 88 4}} ὃ 1157. 
ΤΩ ἱπιογργοίαιοη οὗ (86 ἔἈΊ ΒΥ, δἴλοσ [89 βϑρί. 
διὰ ψαυϊφαῖθ, ἰ8β δἱοσοίμον δἱ δα. ΤΏΩΥ οχ- 
Ῥίαίη; “ΤΠ (Β66 18. (89 ἀοπιΐπΐοη ὁπ (Π8 ἀδῪ 
ΟΥ̓ (ΒΥ Ρόννογ, ἴῃ {86 ὈτῚ Π685 Οὗ (ΠΥ βδῃοίαδνγ; 
ἔτοπι (86 νοι! 1 μᾶγο Ὀγουρθί (66 Του Ὀοοτο 
ἐμ τποσπῖρ ϑίδυ." ΤῈ ἢγβὶ νοτὰβ {μ6γ βὺρ- 
ῬΟΒ9 ἰο σϑῖϑσ (0 (89 σοιρ]οίο υἱοίοσυ οἵ (86 Μ68- 

β' δῇ οἱ {6 γστοδὶ δύ οἵ υάραιοηί, δηὰ ἰδ 1δΔϑὶ 
ἰο ἷ8 οἰθγῃδ[ὶ ροπογδίΐοηυ 88 {1:9 ϑοὴῃ οὐ Θοὰ. 
Το Ατγϑδῦ. ογβίοη ἰδ 68 ἔπο δδῃο γἱον, Ὀθὶ (ΓΔἢ9- 
Ἰαίοβ: “ἴα ἐ89 Ἰίχῃὶ οὗἨ [9 ΒΟΙΪΥ͂ ΟΠ 68,᾽᾽ ΘΟΠἢΘθ0- 
πᾳ ὑμ6890 ψψογὰβ τὶ τὰ (080 1 ἢ ἔο] ον. Τ}0 
ϑγν. ψουβϑίο 18 8180 ἰῃσοῦγθοῖ: “(ΠΥ ΡΘΟΡΪΘ 8.8 
ἰο Ὀ0 ὑταϊϑοὰ ἰὴ ἐμὸ δ οὗ (ΒῪ ρον: ἴῃ (88 
ὈΥΪπο88 οὗ Βο] 688 δδγθ 1 Ὀσρχοίζοι {866,0 
ὈΟΥ͂, ἔγοιλ ἰἢ9 ῬἩοτηῦ, ἔγοπι δποΐϊθηϊ ἰἐπη98.᾽ ΤῈ 
Ομ]. Ῥαγδρῆγδϑθ θυ ὴ βίγο8 ἰμ6 0] οἰ χ: ““1ΒΥ͂ 
ῬΘΟΡΪο οὗ {9 μου89 οὗ ἰβγδοὶ ρσονοϑ 1136} ν}}}- 
ἰηαὶν οὐοαϊοηΐ ἰο ἐμ9 αν; οἡ 86 ἀδγ ψβ θη (δθ 
Κίηρ ζο68 ἤογί, (οὰ π|ὶ]ὺ πιο τὶ τ ἷπι ἦπι (ἢ9 
ΔΓΓΟΥ οὗ ΒΟ] πΟΒΒ; {86 ἸΠΘΤΟΥ͂ οὗ ἀοἀ ν}} ἀοδοοιὰ 
ὍΡΟΣ {(Π60 ἃ8 ἀ6β θη 8 (ἢ 9 ἀθνν, {8 Ὺ σοηουδί θη8 
8118}} ἀνν 9}} ἴῃ Βορϑ.᾽"᾽ Μοϑί οὔ (8680 ΘΥσου 5 8..ἶδ 
Ὡοὶ ἔγοῃ αἰ ογοηοο5 ἴῃ (η9 Τοχί, αὶ ἔτγοιμα ἰδ 
180 ἱπιοσρτοίαιίοη, τ ϊοῦ 8 ἀπο ἰο ἔβ]86 Ῥτὸ- 
πυποϊδίϊοηϑ5 δηὰ ἀουϊναι  οη8, δὰ, ἰῃ ϑοῖμθ σ8868, 
ἴο 1:0 οπιϊδαίου οὗ ψογάβϑ. Ασοοτγάϊηρ ἴο ἐδ 
Μαδογείϊο Τοχὶ, ἴἰ ἰ8 (89 τοδάϊποϑβ οὗ [η9 Ρ60}]9 
μὲ 18 Βροϑῃ οὗ, ποὺ 8 γϑϑ ἴῃ 658 ἴῃ οδδυίηρ γ᾽ 
δηὰ βδογίῆσοβ, (Ηοσγάον, Ηθῃρϑί.), Ὀὰὶ ἔον (δὸ 
ΤΑΣ ΣΑΤΥ βορυΐοθ οὗ {86 ἰεϊῃς. Τὸ ϑῃίοῦ ὕ)Ὀ}οὰ Ϊΐ, 
{89 γουϊῃ 588}4}} χαῖμοῦ 88 ὨΌΠΏΘΓΟΙΒ, 88 ἔγοδἢ 
Νυτῦ. χχὶϊ!. 10; 2 ὅδηι. χυϊὶ. 12), ἀπὰ 85. ψοῦ- 
οσ γ δυάδα ἰπ ὑμοὶν ΔΡΡΘΆΤΘΠαΟ, 88 ἰδ ἀἐν 

ἔγοια (6 ποὺ οὗ [9 ᾿ηογπίπς. Νον, βίπος (818 
Κίηρ ἰδ πὸ ὑθιωροταὶ συϊθῦ, δηὰ 18 δἱ [89 β88πιθ 
(π|ὸ 8 Ῥυγίϑβί, 16 σδπποί 6 ἰδθ 808] πα 1} ΔΓ 
ΒΟΥΎΪΟ9 δῃὰ ἀαὶν ἐμαὶ 18 τοίεγγοά ἰο, ὩοΡ ἃ σεὶὶ- 
Εἴουθ ΘΟΥΘΙΙΟΣΩΥ ἴῃ ζοδβίαὶ σαγπιθοΐβ Ῥγοσοαϊης ἱξ 
(ἀοδβϑηΐ8). Μουθουθσ, {πὸ Ἰνογ 5 ΘΙ: ΡΙΟΥ οἀ δΓγὸ 
ὈΠΘ0140]6 ὑο ΘΟΠΥΟΥ͂ (}}}18 ΘχΡΙδοδίΐοη. [18 [07 
(18 γβδϑοῦ, ἰπάθοα, ὑμδὺ 1ἰ 88 Ὀθθὴ ῥγοροβϑὰ ἴο 
Τοδα, σὶτ 80 οοαά. οὗἨὨ Κοηπίοοίς δηα πογα {ἰδπ 
δ0 οὗ ο Βοϑδβὶ, διὰ πὶ ϑὅγιητη., δῃηὰ Φοσζοιιο: 

Ῥ Ὑλξξαρου [μ6 ταουπίαἰπβ, ἰμδιοαὰ οὗ Ὁ ΣΤ 
ΠΟΛ ΘΩΣ ἀφὰν, Ἡογάοσν, θο οῖία, ΟἸϑδ δυο, Ηῳ- 
64). Το γα Υἱὸν 18, (μαὐ ᾿τηδρ65 ἰδ θη ἔγοιῃ 
ΤΠ ΠΥ Ἰἰ ἴδ ἀγὸ πιο τῖζἢ οἰ ογΒ, τ ἴοὶι ἱπάϊ- 
οϑίθ {μ0 ῬΘΟΌΪ Δ᾽ ΟΒδγβοίοσυ βίο οὗ (6 ῥγοβϑηί 
ὙΔΥ, ἃπὰ Β80. ἰδαὺ (6 ῬΘΟρΙθ, ἃ8 γι 6}} 88 ἰδ9 
ΤΟΥΔῚ ΗδγΟ, ἃγῸ ψγίεδίδ. 1 (9 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ8 
ΘΟΙΡΑΓΟ ῬΒ. χχίχ. 2; Βονυ. χίχ. 14.---Ἰπϑιθδὰ οἵ 
{86 υϑ08] ἽὝΠ να το μδογο ὝΓΙΣ, ὑυῃ ἢ ΤΥ 
06 αἰ ΣΓΘΠΟΥ ρῬοϊηἰοα, δπὰ ὑμοτγοίοσο αἰ θυ πεν 
οσρίαἰπεα, θὰ ννϊοῦ ἰ8 γοργά θὰ ὈΥ͂ (86 θδι 
ὀχοροὶαβ ἃΒ ΠΠΘΥΟΙΥ͂ 8 Βοσοηάδτνυ [ΌΤΣΏ.--- ΤῊ ἀονν οὗ 
Του ἢ ἀο068 οὶ τοίον ἰο (ἢ9 ΔΕΎΥ ἔγοβ 688 οὗ (88 
γου ῃ[}}} ρουῖοα οὗὨ 19 ὑΑ 018) δῇϊον Εσοοὶ. χὶ. 9, 
ΟΡ γου(] 685, γουϊμέι] νἱσονῦ (Ηοἴμηδηη). Νοῦ 
ἴῃ Υοῦ. δα ἀοεβ ἰμ9 ἀδΥῪΥ οὗ ῬΟΘΡ δἰϊυάθ ἰὸ 
(89 ἀδΥ οὗ ἰμο Μοβϑίδηϊο ἡ στηθηί (9 δπαὶοπ 8) 
ΟΥ 100 ἀδν οἵ Ῥοπίοθοοϑι (Ἐτχιοάγίοι, ϑυσιδοῖα 
αα ἱπίενρτεί. δε. οζ. 1814), ΘΠ ΤΩΔΩΥ͂ ἴγοπι {890 
Εαϑὺ Ὀθοαὴθ [Ὁ] ΟΥΒ οὗὐἠ ΟἸγὶϑὺ. [ῬΟΓΟΡῺΘ: 
“7180 ἄθνν ψ Β]οΝ, ΘΘρθοῖ ΠΥ ἴῃ {ἢ 6 Εδϑί, [8118 80 
ΘΟΡΙΟὈΒΙΥ, 18 τηοϑὺ ῬΓΟΌΔΌΪΥ οι ρ]ογϑὰ ἤθγο 88 
8 ἤρσυτο ἀοηοίίηρ ἐπηπεδ πιωδέμάε, οοτρ. (86 189 
οὔ ἐιο ἔρυτο ἴῃ 2 ὅλη). χυΐ!. 11,12. Οἰδοσ δὰ 
{086 ροΐϊηϊ οὗὨ οοτηραγίβοῃ ἴῃ (6 ὀχισλίπεεε δῃὰ 
σεδῆποδ οὔ (89 ἀονν, δηὰ ἰμῖβ τῆ} 6 βυχσοβίεὰ 
Ὀγ {μι ἤρυτα 88 τν}]] 88 τη] 46. [ἢ ΜίσδὮ Υ. 
7, (86 Ῥοΐηιϊ οἵ δοιηραγίβοιι βθϑῖηβ ἰο Ὀ6 αἰ δεγοιξ." 
--Ὁϑ.Ὲ. Μ.]1. 

ψεν. 4. Αἶϑσι 18 οτᾶοι οὗ Μοϊοβίξοάοὶϊε. 
Το δἰ υδίου ἰο Μεοϊο ἰ σοάοϑὶς σαυυὶθα ΟΌΥ Υἱ ἡ Ὀ6- 

γοπά ἰμ9 Αδγοπΐο δηὰ 1, ουἱ ἶσα] ρῥυίθϑιοοά, πὰ 



ῬΒΑΙΜ ΟΧ, δ57 

ἐτεῦ Ὀογοπὰ ἐπ ἰδίοτΥ οὗ [βγϑδοὶ 1861. ΤῈ6 
οί 06 18 ποὶ ἰο ὑπαὶ δυϊμοῦὶ Υ ἱπιπιοαΐδίοὶν 
τοβϊἀδπὶ, ὈΥ νἱγίαθ οὗὁὨ {μοὶν οὔἶοο, ἴῃ [5γ89}1{18 ἢ 
Κίηγθ, ὉῚ ἩΒΙσΝ ΠΟΥ, 85 ἰπίθγοοβθουθ, σουϊὰ 
οομοπἀ ἐδ 6 ΡΘ00]6 ἰο αοα δπηἀ ὉΪ685 ἐμοτι. δηὰ 
ἰδῖο ὑπ 9 σβδῦβο οὗ (86 ΡυὉ]16 ψουβὶρ (06 Ἡ οἰίο, 
Ἐπα]ὰ, Ἠοΐπιδπ). ΕῸΣ ΒΕ6ΓΘ ἃ βροοΐαὶ υπίου οὗἁ 
Ῥγϊοϑιβοοὰ δηὰ Βογαϊίγ, υπποαγὰ οὗ ἰῃ 18γ86] 
δηδ ἰγδηβίοστοα ἰοὸ ὑπὸ Κίησ ἰῇ ἰδ οσῆ ῬΘΓΒΟῺ 
δά [ὉΣ ΟΥ̓́ΟΡ, 18 ΔΙΕτιηοα ἰο οχὶϑὺ ὈΥ͂ Δη οδίι οὗ 
109 ΟὨΪΥ ἰσαθ αοἂ (ΝαΡ. χὶϊ!. 10), 88 βοπ)6- 
ἰδίηρ δἰἱοροίμον σι γβου ἰ ΠΔΥΥ ἀπα αἰ Βῖοα οὗἨ 
ὈεἸ εἴ, Ὀαΐ γοὺὶ πιδὰθ Κπονη, ὈΥ̓͂ ΡΓΟΡΏΘΟΥ (Απι08 
τὶ, 8). ΕἸδον ΠΟΥΘ ΠᾺΡ Νὰ, ΟΟσΌΣΒΞα ἢ ΤΘ- 

ἤτεποθ ἰ0, δοδοτάϊηρ ἰο. 850 ἰπ Εοοϊ. 11]. 18: 
γἱιὶ, 14. Ὑἱῖ]. 2: Ῥδη. ἰἱ. 80: ἱν. 14, ἰπβίθδά οὗ 

180 υ808] ἼΔΩ. Βαὺ Βοτο 86 δποϊθηὺ απΐοῃ 

τονε, ὦ ἴῃ δά τοι, 18. 7οἰποα ἴο ἐμ6 δοπδίγυοίι. 
εἰδίθ, ὙὨ16 ἢ 18 αἶβο γοίαϊπηοᾶ ἴῃ 332. ΤΠΟΓΟΙΌΓΟ 

1}}8 ἡ, 18 ποὺ ἰο ὈῸ ἱδκθῃη 88 8 βυ 1 χ--- δοσοτάϊηρ ἰὸ 
ΤΩ͂ ΤΟΙ, 8 Δ[ΘΙ] οΒίζοάθο (Ηθτάθν αὐλοῦ (6 οἱ ον 
ΕΧΡΟϑΙ(ογ8).. Τθοτο 18 0 στγουπα [ὉΣ Ῥγοββίῃκ 
(80 πιοδηΐηρ ““δοοογαϊηρ ἰο᾽ (ΠΗ υρ([614), βἷποθ 
Ὑ6 68 ἰγϑ 5] δία αυϊΐθ σογγϑοίγ: ἰὼ (Π6 ῬτοροΥ- 
ἔἴοα, Οὐ: ΔΘ 06 ἸΏΒΏΠΟΥ. ΗΟ ΘΆΓΠΘΒΕΪΥ {86 
ΒΑΌΌΙ 8 παγὰ θηἀοδνυογθά ἰο ΘΔ ΚΘ ὴ ἰδ ἤοτοσ οὗἁ 
818 Ῥα 588 38 ἸΏ ΔΥ Ὀ6 Ἰηΐογτοα ἔγοιῃ (86 ΓΟ] ο νΐηρ, 
ἈΠΙΟΠΖΣ ΤΩ ῺΥ ΟΥΠΘΡ τηοβὲ ἀπηδίυγαὶ ΘΧΡ δηλ} 8. 
ΤΈΘΥ ἰακο ἐμ ποτὰ χολόπ ΠΕΓΘ 88 φγίποερδ, τέζ, 
ἄμ, ἱμῃουρῆ, 88 158 οὶ! Κηόνη, ἰῦ 15 {89 (66 168] 
ποτὰ [0Υ ῥτἱϑδί, ἃ5 [86 986 80 δβίδπ ἀβ Ὀοΐοσο αοα, 
Τὴ6 Ο8]ἃ, [88 βζοηθ 80 [ἋΣ ἃ8 0 ῬΔΙΔΡΏΓΑΒΟ: 
Τα ᾿ογὰ Βδἢ ΒΜ ΟΓῚ δ πα 101}} ποῦ Τοροηΐ ; ἰδοὺ ανὶ 
δρροϊηίοα Ἰυάροὶη 6 οῦ]α ἰο σοπι6, ἃ8 ἃ γονδτὰ 
απο ἰῃ66, Ὀδολ1890 ἰμΒοὰ Ὠδδὺ ὈΘΘῚ ἃ Βροί]688 Κίηρ. 

ὕεσβ. δ-7. ΤῺΘ Τιοσγᾶ δὲ τὰν σίρϊ Βαπᾶ 
ἦθ ποῦ (86 Κὶς δχαϊθὰ ἰο (09 τἰραὶ δηὰ οὗὨ 96- 
μον (ΒΟ] Δ.ὕΟΥ ΤῊ ΠΥ οὗἁὨ ὑπ6 ΟἹ 6 ΘΧΡΟΒΙ(ΟΓΕ), 
ἴον ψ ποῖ [ῃ6 ἀροδβίσπαίΐοη αὐοπαὶ 18 ααἰΐθ αἡ- 
Κηόνη ἰῃ ἱ80 ΟἹα Ἰοβίδιθηί, Ὀυὺ Φομ ον ἰἢ9 
Τογὰ οὗ 41}, βοῦθ 88 ἰπ6 Ηθῖρονῦ (8. χυ]. 8: οἷχ. 
81), ἴδ ἐμ ἀδγ οὗ ἐποὸ υὰρτηοπὶ οὗἁἨ Ὑγϑὰ (5. ἰ]. 
12), σι ϊσὰ ἰ8 ΤΟρΡγοδοηίθα ὨρΥΘ 85 8 δδί(]6. 
[ΛΙΈΧΑΝΟΕΕ: "“Οπ ἰλὲ τίσλέ λαπά Ἠδ8 γτο- 
οἰδοὶν (80 Βδῃὴθ πηοϑδηΐϊηρ ὙΠΙΟΩ ἰὑ 88 ἴῃ ΡΒ. 
οἶχ. 81, ψ ἤθη ἰὰ ἀθηοίθβ 86 Ρ͵δοθ οὐἵἩ ρτσοίθοίϊϊοῃ 
ΟΥ δϑϑϊβϑίδποθ, ἰῃ9 ἤσζατο Ὀθῖηρ ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ἀοτὶνοὰ 
ἴτοταὰ ἰδ 6 πἰϑαροβ οὗ νγαῦ, ἰῃ σὴ Οὴ6 ψΠ0 8ι10- 
ΟΟΤΒ ΟΥ̓ Ῥτοίθοίϑ δηοί 6 Γ᾽ ΤΩΔῪ δ 8814 (0 βίγϑηχίῃ- 
6ἢ ἷθ τἱσῃὶ μαπά, 88 {8} ΤΠ ὉΘΣ Ὁ ΒΙΘἢ ἢθ 868 
ἴῃ 8 οὐσπι ἀοΐθμοο. ἴῃ 006 Β6ῃ86, {ΒΘΓΟΪΌΓΟ, (ἢ 6 
Ποτὰ 15 αἱ (19 σαὶ παπά οὗ Φόβουδ ; ἴῃ δηοί ΠΟ Γ 
Β6η86, 0Βον ἢ 18 δὺ Ηἰβ, Τιιἕἶῖδβ αϑϑἰϑίδποθ, ΓᾺΓ 
ἔγοτα ὀχ οἱ παρ, ῬΥΘΒΌΡΡΟΒΟΒ Ηΐδβ οσσῃ δοίϊοῃ ἢ ΟΥ 
Τί βον, τη δί ΖΘ ΒΟΥ ἢ 8 ἀοβουὶ θα 485 ἀοίπρ 207 
δῖπι, ὁ ἀοο8 ἐβτοῦρ Βἶτη.---ὦ. Ε, Μ.]. 

Νοιδίῃρ 18 ἰο θ6 ἰηΐεγτϑα ἵγοτῃ ἐμ σῃδηρο οἴ 
ΒΌ 7 6οἱ ἴῃ γοῦν. 7, ὋΣ ἰδ σβδηρο οὗὨ ΡϑΥβοῃϑ ἴπ 
Ῥτοροίϊοδ] ἀϊβοοῦγβο 5. γγ6}} Κπόνσα ; ἐδ ἰπουραὶ 
οὔ ἴῃ ραδϑαρο 18 δ᾽ γ878 ἰο Ὁ Ἰοοκοα ἰο. Αοοογά- 
ἵηργ, [Π6 Βα δ] σὺ ἱπ γον, 7 ἰα ποί (9 ΘΏΘΙΩΥ, ψῆΟ 
Ῥτουουβυ, Ὀοϊηρ τούγοϑ θά ὈῪ ἀσίπκίηρ, ὈΟΓΘ 18 
Ἰνεβά οἡ Εἰς} ἐρδανε οι Ὀυὺ [80 Κίπρ ; δπὰ δαὶ 
ποὶ 11} δὴ δ] υϑίοα ἰο αἰάθου (πα γ68 Υἱῖ. ὃ 4.), 
85 8 ᾿60ΤῸ ἯΒΟ ν01}} 810 ποι ἷπρ (ὁ ἰπιοτσυρὶ 
.ιἱϑ σοῦγθο, δηὰ 8 βαίἰβῆϑα σὶ τ 4 ἀγαυραὶ ἔγοπι 
(ἢς Ὀτοοῖς οπ ἷβ ΜΔΥῪ ((δἰνὶ ), οΥ ἰο ϑαπηβοῃ, 
δυαάρεθ χγ. 18 ὦ (ΗΠ ογάον, Ηθηχϑί.). 
ΘΏΟΘ 8 τίου (ο {86 ἰοἰἸδοθλθ πδίαγο οὗ μἰ9 Αγ 

δηὰ οουτθθ δηᾶ σοπῆϊοί, ἴῃ μ6 τηϊάβέ οὗ τ ἰοα, 
ΒΟΥΘΥΘΡ, ΒΘ ΠΟΥ͂ΟΡ [δ 1]8 οὐ χοίγοβῃϊηρ δηὰ 
Βίγ σὺ ΘΠ ηρ, δα ἰμογθίοτθ οδπ ΔΙΨΔΥΒ ΚΘΟΡ 
μιὶ8 οδὰ δ᾽ οἷν ἰῃ Ἰογία] ὀχυ!δίΐοη. ΤΒ6 ρβββαρθ 
ΤΩΔῪ Ὀ60 ΔΡρΙ θα, ργδοίῖσδ!γ, ἴο ἐμ βυογίπρβ οὗ 
ΟὨΥῖθὺ δηαὰ Ὀδ]ίογοτα, 8ἃ8 γγ6}} 859 ἰο ἐμοῖσ βυ}86- 
αιοπὶ χα] δίϊοη (ῬὨ1]. 11. 8 ἢ, ΗθΌὉ. χὶϊ. 2; ον, 
Υ. 91.}, Ὀυΐϊ ποὶ χοίογσσοαὰ αἰγθοίν ἰο ἐμ θτὴ 88 (88 
ΕΔΙΒΟΓΒ τηδὶ πἰδίπ, (πὰ 3.167). [Ιοαδὲ οὗὨ 411 ἴθ 
ἴθ ἴο Ὀ6 Βαρροβρὰ ἐδαὺ ἱμδσϑ 18 ΔΗΥ αἱ υβίοῃ ἴὸ ἐμ9 
“«“παῖον οὗ ΔΒ] οἰ οη,᾽᾿ δὰ {86 {1ὸ ἤσυγοβ. ἘῸΓ 
αὐ κίηρ ἰδ μθγ {80 αἰτϑοὶ πιθβὴβ οὗ τουϊνίησ, 8 
σοΥΪΑ] ἴον 86 ΒΟΤΟ π ΒΪ8 ραγβαϊ Οὐ [86 ΘΏΘΙΩΥ, 
Δηἃ ῬΓΘΟΒΌΡΡΟΒΟΒ ΟὨΪΥ (δὶτβῦ δῃηὰ ποοὰ. ΤῈ 
ΟΒα]ά. 18 δἰψοσοί μοῦ τοῦς: Ηθ Μ1}} τϑοοῖνο ἰῃ- 
δί γα οη ὕγοτα {86 του ἢ οΥ̓͂ ἐπ 6 Ῥτορ μοὶ οἱ 186 
ὙΆΥ. ΠΣ δας ἃ οὗ ὑπὸ δΒοβὰ 1ἰβ ΌὈΥ 8οπὶθ 
ΤΟίοστϑα ἰο ἐμοβϑα δββίϑβίθα ὈῪ ἴ:6 Ηρτο. Τιΐθ 
Υἱον 18 Ὀδ8θ ὦ ὕροη ῬΒ. 111. 4. Βαὶ (Π6 ἱτηπιοᾶίαίο 
οοπηθοίΐου 1 ἐμ δἰδιοπηοπί οὐὗ ἐπ ἢγϑί τὰ θῃὰ- 
ῬΟΓ οὔἐμὸ σοῦϑο, δηὰ ἰδ παίι γ)] γοϊδιοη Ὀοίν 66 ἢ 
ἀτγιοκΚίης δὰ Ὀοΐης τουϊνοα, δτὸ ἀοοϊδῖνο οὐ {86 
ἰτὰθ δρρὶ]σαϊΐοη. ΑὩΥ οὐμον τοϊαιίοη Ὀσίν 66 Ὲ 
16 ΠΙΘΠΌ6ΤΒ ΟΥ̓͂ (ἢ γοΥβὸ σοιϊὰ Ὀ6 Γογοοα δπὰ 
ΟὈΒΟΌΓΘ.---Η ἘΝΟΒΤΈΝΒΕΕΒα: “Τα (Βὸ νογὰβ 
ἱπαϊσαὶθ δὴ δπαυτίηρ δπὰ ἢμπα] ἰσϊυρἢ, ποΐ 8 
ΠΙΟΠΙΘΠΙΔΤῪ δυο σι ΒΟΠἰ ἢ, ΔΡΡΟΔΥΒ ἔγοὰ ἰδ 
ΟΡροβιϊϊΐοη ἰο ἐμ6 βυνϊ(ΐης οὗἩὨ ἰῃ6 Βοδὰ οὗὨ ἰδ 
ΘΏΘηἶ68. [Ιὑ 15 ΟὨΪΥ δὴ ἐμ 8 υηἀεογϑίοοα, ἐμαὶ 
ΠΟΥ 8Γ6 Βαϊ Ὁ}]6 88 8 ΘΟΠΟΪυΒίοῃ, 88 18 ουὐἱάθηΐ 
ἴτστοτῃ {86 ἴδοί, {πδὲ {818 66 Ὁ]6 ᾿πί οΥρσοία ἴθ μα 8 
16 πιϑηγ ἴο [μ6 ποίΐϊοῃ, ὑμαὶ {πὸ ῬΒ6]τὰ 18 ΟἹ]Υ ἃ 
ἔταρτηοπὶ."--{. Ε. Μ.]. 

[18 ἀυποογίδη ΒΘ Π6Ρ {πὸ σΠοἶοσα οὗ τψοτὰβ ἴῃ 
ΥοΥ. θ 6 νγ88 ἀδἰουτϊ πο ὉΥ δὴ δἰ] βίο ἴο δανὶ᾽ 8 
ΑἸηπιοη  ἶ8 ἂν (Π}6}.). [ἢ Δ 6.86 γὺ0ύὸ 8 Γ6 ποί ἰ0 
ἰγϑμδ]δὶθ: ““0π6 ῥγΐησο οὗ (86 Ἰδηὰ οὗ ΒΔΌΌΔΒ;,᾽ 
ὑπαὶ ἴθ, οὗἨ [6 Ατωπηοπὶοβ 086 σα ρ᾿ 4] τνα8 Βδὃ- 
Ὀ8Δ8 (Μοβοβ Μοπαβιββοῆη, Ηοΐηιϊ.), ΠΟΥ : “8 μοδὰ 
(Ρτἶπ 66) οὐοὸν γσγϑδὶ Ἰαπαὰβ᾽ (Μὰ .ἢ., οἷο Ὁ δπα οἱ ἢ- 
618). ΝΟΥ ἀ068 [86 ΟΧΡΓΟΒΒΙΟΙ ΤΠ 68 Π ΒΡΘΟΪΔΙΥ, (ἢ 9 
ΔΡΟΒ-ΘΗΘΙΏΥ, (86 δ  Ι Ογὶϑὺ (ΒΘ 1ῸΡ δον {Π6 ΟἹΔΟΥ 
ΘΧΡΟΒί(ΟΓΒ), 88 (86 Ποβά, ν]ιοϑο ἤοδὰ ἴδ ἰὸ Ὀ8 
βιηϊ θη (α6η. ἐἰϊ. 18). [0 18 ποῖ ῬγοῦΔΌ]6 (μαι 
ΒΟΠῚΘ ὈΘΓΓΘΌΪΔΡ ΘΠΘΙΠΊΥ͂ ἈΡΡΟΔΥΐηρ ἴῃ ἰδίου 48 8 
οἰ οὕ οΥ Ιθδάδὺ ({πιοβί) 18 τπιϑδῃηΐ, οὐ ἐμαὶ ΟΝ ἽὝ ἴῃ 
{86 Ῥγοβϑϑῃΐ δοπηθοίΐοη 18 ἰο Ὀ6 ἔλκοη οοἸ]οοιἑγ6- 
Ιγ, (ϑὅορὶ., σδαϊὰ. δὰ οἰβασγβ, Ηπρ[ο1]4, Οδπιρ- 
Ἰιδυ86η). Ἧ᾽ο (Βΐπὶκς ὑπαΐ, ἱπ {μ6 ρΡ]αβιΐο πιοαθ οὔ 
Ῥγοβοηιΐηρ ἐμο δι 0]6ο, 8 ΡΑΥΟυ]Δ . Ροΐηΐ ἴῃ [86 
σοῦΓΒα οὗ τπ σοηϑὶοὶ 18 Ββοϊσθα ΠΡΟῺ δηα ἀθβϑοσὶ Ὀ6 ἃ 
(Ηἰἰπὶρ), [ἡ 6. πβθα ἰμ6 Ηδγο 8 σγυδείηρ ἰδμὁ 
Πμοδά οἵ οῃ9 οὗ κἷβ [068.---΄ἃ. Ε΄. Μ.]. ΤῊΘ ἴογῃ 
ΟΥ̓ ἐχρυοββίοῃυ, ἤΟΘΥοΡ, δατηϊίβ οὐἁ Ὀδὶης οπι- 
Ρἰογϑα ἴῃ {πὸ Ἰαίίον ἀοβογί ρίΐοη οὗ [Π6 ΜΙ οββί 16 
οοπῆϊου ψῖϊ (Π6 Ρδυβοπδὶ δη ον (Β νυ. χὶχ. 
116..). [1 βυδ]οία Ὧν. Μο]1] 8 νογβίοῃη. ΕΌΓΡ 8 
Ὀρδαυ Ὁ] ῬΑΥΆΡΉσα86, τ ἈΪΟΒ ἈΡΤΘΘΒ ΤΠ ΗΪΥ τ νῃ 
(8 νϑυβίοῃ, 860 ΜΥ. γον θ᾽ Β ΟΟΙΠΘΒὨ(ΔΤΥ. 
1 Οἵ θενὰ : ἃ Ῥβαϊῃ. 

, ἈΠ δά άγοβϑβ οὗ 79 βουδὴ ἰ0 τὰ  Τογὰ: 
“810 ποὺ δὖ ΠΥ τῖσαι μη, 
Ὁπεῖ} 1 ταλῖκο (ΠΥ Θμ πιῖθ8 
Α βίοοὶ ἴον (ΠΥ ἴοοὶ.᾽ 

2 16 βοορίτο οὗ (ἢν τϊσΐ 
ΜῈ: 76 ον βίγοι οἢ ἤοτί οιἱ οὗ ΖΙο" ; 
Ἀυ]ο ἴπ ἐμ 6 πιϊάβὺ οὗἩ ἐγ δῃ θα 68. 

ΤῊῈο τοῦοῦ- ἰ ὃ ΤῸ ῬΘΟΡΪΘ 8.0 ΣΘΔΑΥ͂ οἱ (ὮΥ τι βίογ-Α Υ : 
Τὰ ΠΙΟΙΥ͂ ΔΥΓΆΥ. 



δδ8 ΤῊΒ ΕἸΕΤῊ ΒΟΟΚ ΟΕ" ΡΒΑΙΜΒ. 

Ετοια ὑἐμδὸ τοι!ῦ οὗ 6 ἀδννῃ, 
(Οοπι68) ἰο 8660 ὑπ ἀθυν οὗ (ΒΥ γοαΐῃ (γουηρς 

ὙΘΥΓΙΟΓΒ). 

4 76 ουδὴ Β88 Βοτ δη4 ἀο068 ποὶ Σορθῃί ἰὑ: 
“«18οι τ Ῥυγίοβι [0 θίγῃ, 
Αὔἴϊον {89 ογάον οὗ Μοϊομίσοθαθο.» 

δ Το [μοτὰ δ ἰδ σὶρ διὰ , 
Ῥ688.68 Κἰῃμβ ἰο Ρΐθ068 'π [89 ΑδΥ͂ οὗ ἷ8 ττϑίμι, 

6. Ηο]ὰβ Ἰυὰριιοιῦ οΥΟΡ ὩδίΪϊΟΏ8, 
υ ((86 Ὀα(ι16- 8614) 15 [1}} οὗ ΘΟΡ̓ΡΒ6Β, 
Οτγυβηοδ ἃ Βοδὰ ἴῃ 8 πῖὶάο δο6]α.--- 

1 ἢο ἀτίηϊκβ οὗἨ [89 Ὀτοοῖ ἴῃ 86 τ8γ, 
ΤΊ ΘΓ ΘΙΌΓΣΘ ἢ ΧΑΙΒ6Β 18 μοδὰ οα Εἰ Ὦ.--ἡὦ. Ε. Μ.]. 

ΌΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. ΑἸΊ] ρτοζγοββ ἴὰ πὸ ἰδίου οὗ 86 ΟΒυσοῖ 
οἵ Θοά οἱ οϑτίὰ 15 οὔδοίοα ὉΥ {π9 ἀθϑὰβ οὗ ἐδ9 
Ηἰκίιοϑι, πὰ ποῦ Ηθ πιδηϊοβίϑ Ηἱπιβοὶῦ; 8}} 
Ῥγορστοθδ ἰπ {μ6 Κπον]οᾶχζο οὗ ἰδοβθ ἀδθαὰβ 18 
κεϊπογοᾶ ἱμτουρὰ ΗΪ8 τουθαὶθὰ νγογὰβ. Τδθ ]δὺ- 
[6Υ οὔϊοθη ρυθοθὶὶθ (6 ἤοτιαθτ, δηὰ ἰμθη ὍΘΑΡ ἰἰ 
Θμδσδσίοσ οὗ Ὀἰνίπ Ῥγομἶ868, απ σοΙΩ9 ἰ0 ἰδ 9 
κοονίοάμο οὗ (86 Οπαγοῖι του {89 τμράϊαηι 
οὗ ρτορμοίϊο νἰβίοη δι δηπουποθιαθαί. [ἢ ὑδὲ8 
ἭΒΔΥ 5:60 88 Τοοϊνθα ἰδ “ἰγυ}]γ ἸΟῪ δὰ 
ογονψηΐηρς Ῥβαὶπι οὗ οὖν ἀθαν Τοτὰ 7 68085 Ομ τὶδι "ἢ 
Χαϊ 6 γ). “1 Βοαγά ἴῃ βριὶ γἰΐ, βαϊ ἢ (86 ῥτορδοὶ 
ανῖα, αοα ἰδ ΒΟΔΥΘΏΪΥ Εαίμον Βρθακ ὙΠ} Ηἰ8. 

Ῥοϊονθὰ ὅν, δῃηαὰ Ὀθοϑιβθ 1ἰ νγγ788 8 χζογΐουβ Κα ρὶν 
δἀάγοθθ, νοι 1 τουϊὰ γογο Καόν ἰοὸ 8}} (89 
ὍΟΣά, Ζ Μ1}} κἰγο ἰὑ πὰ {μ18 Ῥβδ]τὰ " (Ψ9ὁ8π 
Ατηάαι). 

2. Τ)9 οχα)δίϊοι οὗ ἐμ Κἰηῃρ ἴῃ ἐμο κΚίηάοαι 
οὗ Θοἀ δῦονρ 8}}] οἱμὸν Κίηρβ, ρονγουβ, διὰ ἀο- 
τοϊηϊοηβ, 18 ποὺ ἸΏΟΤΟΙΥ 8 δβρὶ γιὰ] οπο, οὗ τηοτγα] 
δηὰ το] χίουβ β' χα βσδηοθ. 45 δὴ οχαϊ]δίϊου ἰὸ 
186 γἰκίιι μαμὰ οὗ αοά, 10 ἐγϑδηβοθηᾶβ 811 θαυ Ἀ]Υ 
Τοϊδίϊοηβ, Ὀοΐης (06 ΟὨΪΥ οὯ6 οὗὁ [159 κὶπᾶ, δηὰ 
Ῥτγουΐηρ ἰἰ861} ἰο 6 δυσὶ ὈΥ͂ κἰοτίουθ ἀθο48 οἵ 
Ὀὶνὶπο ταύ, γϊοἢ σϑϑαϊῦ πὶ δὴ ἸΠΘΟΙΏΡΑΓΔΌΪΘ 
δηὰ υπίνοσβαὶ υἱοίουυ ΟΥ̓ΘΡ Θδοῖ δη ἃ ΘΥΘΡΥ͂ 06. 
Εον (μο εἰ(ἰἰπρ αὐ αοα᾽ 5 τι Βαηά 8 ΟοἿΪγ ἃ 
ἢρχυταῖϊνο οχργθβϑίου, ϑρὶ ογϑα ἰοὸ βοὺ ἔογίι 189 
ἐπδηϊίο οχαϊαἰΐομ, {16 ΒῸΡΟΓΘΙΏΣΏΘΠΏ6Θ ΔΌοΟτΘ 8] 
ψγοΥ]ὰΒ, δηα 016 ῬΘΥΒΟΙΑΙ ΒΘΟΌΓΡΙΥ οὗ ἐμ Κίηρ, 
ἰπ Ηἰβ δοίυδὶ ρῥδγιο ρδίο ἴῃ ἐμ 6 Ὀἱνίηθ βονο- 
τοϊχηίγ. ΤΠ18Β Ροϑι 0 Θβθυτοβ ποΐ ΟἿΪΥ ῥ6Υ- 
ΒΟΠΑ] 56 ἴείγ, Ὀιὺ σοτγίαϊη υἱοίοσυ, ἱπ ἐΒαὺ οομπβὶοὶ 
νι ΐοῖ ο ναχθ8 θὰ ὈΘὨΑ] ἢ οὗἨ Ηϊτ8617 δὰ Ηἱΐβ 
Κιημάοιη, ποὺ τ ΓΟ πὶζὰ Ὀἰγὶπθ δβϑὶβίβῃοο, 
ἀοίρφηοο, δῃὰ φτγοίβοίϊοι, Ὀὰΐ 4180 πῖὶῖϊ Ὀϊνὶηθ 
δβιγοηχί. Απὰ (ἐπ ΐ8 Ηδ ᾿11} ἀο ππιϊϊ ἰμΒῸ οηὰ οὗ 
(89 νου] ὰ. “6 ρσἶνοθϑ Π0Ὸ βίζῃ σῆοσο ΟΕ γὶβὶ 
Β88}} τοῖΐχῃ δὴ σοῦ Ηἰἱ ΟἸΓΟ 8881} Ὀ6 
ἰοτιαϑὰ, οχοορέ ὑδμδὺ ὑμΠ6 0 Β4}} ὍΘ διηοης ΘΠ6- 
ΤαΪΘΒ᾽᾽ (“18 6Ὁ)ὴ. Βαὺ “85 (818 Κίηρ δα8 8, τη8- 
ὁοδιῖο ἰἤτοηθ, 80 Ηθ 888 8190 8 οπάογζι ἔοοί- 
Βί00]; δῃᾷὰ 88 Ηΐβ γοόγϑὶ ἰβσουθ αἷνοϑ υ8 ρτοδὶ 
οΘομηΐοτί, γ͵ὸ τὸ κχἰαὰ ψ θη τὸ ἰμίηϊ οὗ Ηἰδ8 
ζοοίϑίοοϊ. ΗΟ ᾿ογίυϊ 4180 ἀο ΗΒ ΡοΟΣ βυ᾽ θα β 
Ῥοσοῖηο, ΒΘ ἐμ Υ ὮΘΆΡ ἰπῶὺ ἐμοὶρ Ῥυΐποο δπᾶ 
Κὶης Β88 βιυϊἱ ἴθη ἀονγη ὑμοῖντ οποιηΐοθ, δηὰ μὰ 
ἀο! νϑγ θὰ ὑπ θπὶ ἔγοπι ὑμοῖν μόνον "Ὁ (ΤοΒη Αγπάὶϊ). 

8. Βαϊ, 85 Θοπῆϊοί ργθοθαὰθϑ υἱοίοτῦυ, 80 ἀ068 8 
119 οὗ Βαβογίης, πὰ 6 δρδαβοιηθηξ οὐἁὨ Θϑυ[}}Υ 
οχἰβίθηοθ, ρτϑοθᾶθ οχδϊίδίΐοῃ. Εδοῖ 5:4θ οὗὁἨἩ ἐδ9 
Ῥίοίαγθ ταουὶἐβ βρϑοΐδὶ τοραγά. ΕῸΣ, δ μουρὴ 
ϊὸ Κίηρς οὗ ἴδο θ᾿ νὶηο Κἰπχάοτα τσαζοβ [16 60Ὲ- 

Βἰοὶ νι ῖὰ Ὀἱνίπο βίγοησί δηὰ πὶ οοηδάρηοο οἵ 
υἱοίοσυ, δοσογαϊηρ 0 Ὀίνμθ Ῥχγοιμΐβο, γοὶ Ηρ 
τηυϑί δϑασοιπίοι (8.6 01] δηαὰ ἀϑῆχοῦθ δηὰ βϑοσί- 
68 οὗ 8η δοίυ)] νδγίδσο; δῃα 85 Ηρ, στ (819 
οηᾷ ἴῃ νἱϑν, δϑϑυτηθδ οὐΘ (818 Ῥοβὶιΐου δοσογά- 
πᾳ ἰο αοἀ᾽β ν]}}, δο Ηθ, ᾿Κὸ ἃ τοϊ χη Ἰϑλάοτ, 
ΒΌ ΠῚ 0.8 ΗΪ8 δι 0}6οἰδ 0 Βιιᾶτθ ἰβθῃ ἰοο. ΤΉΗΘΥ͂ 
8.9 (0 σοπίδη ἰοροίμον τὶ Ηΐπὶ δὰ ζοΣ Ηἰσ, 
88 Ηο οοπίοπβ τὰ ἐμ θαι δὰ 0 ᾿Βοζα, 

4. ΑΙ] (μῖ8 ραἰη8 ἃ ΒΊΟΥ βιχηϊδοδηοθ δηᾶ ἃ 
ἄθοροῦ 80ηὴ80 Ἡμβόηῃ 1ὖ 18 σοῃπδιἀογοὰ ἐμαὶ ἰΐ ἰθ 
Θοἀ᾽ 5 Κἰηζάοτα ἐπι ἰβ δοποθγηϑά, ἃ Ῥ60Ρ]9 ἀθ68- 
υἱποὰ ἰο ὃθ 8 Κίηράοτα οὗὨ ῥγίοϑίβ διὰ (ἢθ ΒοῚγ 
ἱπμογίίδηοο οὗ ὑπ6 ΕΓΔ]. ΤΏΘΥ πιυβὲ Ὀ6 πῇ- 
ΘΟΘΒΙΠΦΙΥ τοιϊπαἀοὰ οὗὨ {818 ὑμοῖν ἀδδίϊηγ. Βαϊ, 
αὶ (Π6 ὀχδμογίδίϊου ἐο δοὺ δοδογά Χὶῦ δά 80 
ΟΔΥΤΥ 00 ἐδ οομ οὶ οτἀδ θα ζ0Ρ {Π 61, ἔμ 6 τὸ ἷσ, 
ὈΥ Ὀῖνίηθ ΤΔΘΓΟΥ͂, απ] 9α 8. ῬτΤΟΠΐΪΒ6 ὑμδὲ ἰἰ8 1580 
σδῃ δπὰ ν1}} ὍΘ Βυσοοββίυ!, (βτουρῃ ὑπαὶ Κίης 
Ὑγ80 8 αἷδὸ 6 Ῥχίοϑδί, δῃὰ ἴῃ σβοῖὰ ΣΟγδ]ν δηὰ 
Ῥσὶοβιβοοά τὸ υπίίοὰ ῬΘΓΒΟΙΔΙΥῪ δηὰ ᾿ηι}18801- 
Ὁ], δῃηὰ ἴῃ ἃ ἸΒΠΠΘΡ ΘΟΒΙΓΆΓΥ (0 (Π9 1668] ΟΥ̓ΔῸΣ 
ἴῃ ΙϑΓδϑὶ. 

δ. ἴπ ογάϑν ἰο σϑθϑὶΐσο {818 ῬΡΟΤη80, 80 Ββου αὶ γ 
ΒοοιυΓΘοΘα, οὐ 108 τηυβί, οἢ 186 Ομ 5'46, ὃ6 ἀϊ- 
τοο ρα Ὀογοηά (6 πδίϊομδὶ σοδίγὶ οἰ οὴ8 οὐὗὨ ἐδ 
Μοβαδῖο διὰ ον 168] ἰπδυλι αι οη8Β δὰ ἰμ9 Ὀανίαϊο 
δηὰ ἸΤὨθοογαίΐο Βἰβίουυ, δη, οὰ ἴθ οὐδοῦ, 188 
Κηον]θακο ταυδύ Ὀ6 σαϊποά, (μὲ (86 γοόογδὶ Ηδτγο 
ΠΟ ΟΥΌΒΙΟΒ ΪΓῸ (δ6 Ἰυαἀριηθηῖβ οὗ ΗΪ8 ντδιὰ 
ὑἰμοβὸ ἯΠῸ Ορροϑο Ηΐπι, δαμὰ μὸ [ηΐϑγοθθδοσ δπὰ 
Ῥτίοδυγ ΘΟ ΟΡ γὰο ὈΪ68868 ΗΒ Ῥϑορίθ δηὰ 
ΤΟΟΟΒΟΙΪ6Β ὑπ θη τ αοα, ΔΘ οὯδ δηὰ ἰδ βδπὶθ 
Ῥόγβοι, ὑγ8086 δοταΐϊπρ ἐμΒ6 Ομ ατοὶ ᾿ι88 ἰο οχροϑοὶ 
δηὰ [ὉΣ νι ϊοὶ Βὴ6 Β88 ἰ0 ῬΥΟρατθ. “ΟἿΣ 60ῃ- 
Βοϊδίΐοι, τ σοὶ Βυιδίϑ 1} 5 1.8, 54 τᾶ ῖκο6 5 {Π 6 Ποδτὲ 
ογῖα! ἀπ οουγαρβοουβ δραϊπϑὺ 811 ὑμ9 ρογβθοὺ- 
(ἰοῦ δηὰ γχαχίης οὗ {80 πψογὶ]ά, 18, ὑδὶ πὰ ἰδ9 
τηϊάβὲ οὗ ἐμβο γ δύο δ [οτὰ, γὼὸ ποὺ ΟὨΪΥ͂ 
ΤΟάΘΘΙΩΒ 8 τοι) 810 δη οἰθσηδὶ ἀοαίῃ, Ὀὰὲ 8150 
Ῥτοίθοίβ δπὰ ἀ θ᾽ νου 8 υ8 1 Β0 ΤΙ 55 δὰ Ρ6Υ86- 
σαίΐοῃ, 80 ὑπαὶ γγὸ 88}}} ῃοί ροτίϑιι. Απὰ δ᾽ μου σὰ 
{Π6ΘΥ τᾶ 1} 811} (μ οἷν δογοθ 688 αἰζαϊμδί ΟΠ" τὶβ- 
[ἴδη8, γοὶ ποθ ὑβὸ ΟΟΒΡ61] ΠΟΥ ΟΒΥΙ δι δ Υ 
88}.4}} Ῥδγ ϑ}, Ὀαΐ, οὐ ἐδ }8 ὙΘΥΥ δοοουπί, μον οὐ 
᾿6864.8 588}} Ὀ6 ογυϑθα " (1118 6}}. 

ἨΟΜΙΧΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῊ9 Κίηρ οὗ αοἀὐ᾿ δ κἰηράοτα ἰδ ἵοτἃ ΟΥΟΡ 811 
Ἰογάβ, αὶ ἴ8 ποί γοῖ [ὉΓ ἃ ἐΐπιο δοκπου)]οαοὰ ὉΥ͂ 
81].-- Ὴὴο Ἰιοτὰ στο τοροηοίϊθ8 8 τ ῖὰ αοἀ, κ}}} 

8180 ΖΟΥΘΙ ὉΒ 885 8ἃ ὈΓΙΟΒΙΥ Κίηρ ; ὑμοχϑίοσγθ οί 
18 ΒΟΥΥ͂Θ Η τη 88 Θο᾽  ῬΘΟρ]6 ἷπ (6 ΚἜΓΠΙΘΠΙΒ οὗ 
ΒΟΙ1Π658.---Ἰὴ (0.9 8.8 οὗἨἩ 80 [κμογὰὰ ΟἿΓ υἱοί 
β βιτο, αὶ τὸ τηυδὺ σαζα ἐμ οπὶ 88. ἰμ6 δΒοϑὶ οὗ 
οὐ αἰνίηθ δηὰ ρῥυίθδιὶγ Κίηρ.---θ ΒΘΔΥΘΗΪΥ͂ 
Κίης 64}1}8 Ηἰϑ ἴογοϑδβ ἰο σοῃῆϊοί απὰ βογνυΐοο; ὑυὲ 
ο Ἰοδάβ ἐμοπι 4180 ἰο υἱοίουυ, δῃὰ δρρθδῦβ Ηϊπὶ- 
8610 οὐ ἐμοὶ Ὀ6ΒΑΙΥ πὶ Ῥτοίθοι᾽ οα. πᾶ Ὁ]658- 
ἴηᾳ.---ΤῊο οοηδίοι οὗ Ββυδοτίπρ, παχοϑὰ ὉΥ 186 

ΟΒαΓοα ταὶ] ίδηρ ἴῃ οὐοάϊΐθποθ ἰοὸ ΠΣ ΒΘΘΥΕΠΙΥ͂ 
Ποτὰ, 88 186 Ρδίῃ ἐμαὶ Ἰοδὰβ ἰο ἃ ρμϑυιἰοἱ ρδοῃ 
ἴῃ Ηἰβ υἱοϊογὶ 98 δῃὰ ἰπ Ηΐβ βίου. 

ΚΤΑΒΚΕ: Ο ὑηθροΆΚΑῦ]α ογ! Ο βίἰσοῃᾷ 608- 
βοϊδίϊοι ἔοσ 6 ἴθυθσβ, ὑπαῦὺ (ΠΟΥ Βᾶγο 8 Βτγοίβου, 

ὙΠ0 515 οὐ Ηΐβ ἰβῃ ΓΟΩΘ δὲ (δ σί ρεὶ μβαπὰ οὗ 6οα ’. 

[π᾿ δ] {ἰπιθ8 οὗἨἩ ρογβοουίἷοπ γγὸ σδ σοιοτΐί οὐγ- 
βεῖνϑβ ἰο Ηΐπι.---ΟἸ τὶ δι᾿ 8 κἰησάοιι 1θ 8 ρονονίαὶ, 
ἰηνί ποῖ Ὁ]9 Κἰπβάοτι, ἔος (80 βοθρίγο οἵ 1.8 Κίπας 



ῬΒΑΙΜ ΟΧΙ. δὅ9 

8.8 δοορίγα οὗἨὨ δβίγοη κί, δηὰ ἰμ}8 βου] ὕτῶθ 8 
ἰο ἀθοροδὺ σϑύϑσγθῃοθ, ζαϊ ἢ, δὴ οὈδαϊθηοθ ἰο- 
πατὰβ ΗἾπ).---Ηογο ἰὼ (δ0 Κἰηράοηχ οὗὁὨ ρΓδοθ,. 
Ουσὶδὲὶ γαΐϊθ8 διθοης Ηΐβ ΘΠΘιΐθ68 ; [ῸΓ ΜΔ ]9 Ηθ 
8}}1 δοποθάϑβ δῃηὰ χυδηΐβδ ταυοὶ ἰο ἔμοα, ΗΘ γοί 
[18]8 Ηἰ8 σοι 86] ᾿π (89 ταϊάϑι οἵ 841} ὑπιοΐγν σαρο; 
δας ἰθοτο, ἴθ ἰδ τὸ ἀρ τξις οὗ φσίοτγ, Ηο ν}}} 
τοῖσι Οὐον ἰμθαι δηὰ αθΒιΓΟΥ͂ 81} ὑποῖν πιοκοθά- 
688 ΌΓΟΥ͂ΘΡ.--ΟὨτ θ᾽ 8 Ρ6ΟΡ]0 σοηβἰδί οὗ τὶ Πρ 
ἹΟΙΏΌΟΓΒ, 0 Βεσῦθ Ηΐω σἱϊμβουΐ σοπιρυ βίοι, 
ὑτορίεἃ ὈΥ 89 οὨἑ]ἀ-Ἰ}κ δρὶσιὶ ἀν! της ἰπ 
(δθ. ΗΥΘΌΥ ἰδοῦ ταγθδί Ῥσονο οί μ ον ἰμοὰ 
ἀοδὶ Ὀεϊοης ἰο (6 Ρϑορὶθ οὗ ἀοἂ οὗ ποί.---Τ 9 
ἀοῳ Γοτὶ 1} 168 δηἃ τονυΐνοϑ ἐμ οαγ ἢ : 80 ὈΘ᾽ΊΘΥΘΓΒ 
δ ποὶ ΟὨΪΥ ὑμοιλβαῖνοθ ἔγαϊι αὶ ἴῃ σοοα τότε, 
θ0ϊ δοοὶκ 4]80 ἰο Ὀγΐπρ οἴ 6 ΓΒ (0 [16 βαυΐῃρς ἔγυϊὶ 
οἵ τὶ ἰοουβηο88, δ δἷπὶ ἰ0 Του {π ΘΠ ΒΟ] 768 
δηὰ οἰ 6Γ8.---ϑίησο ΟἸσῖϑὺ 18 Ὀοϊὰ Ῥγίθϑί δπά 
Είηχ, Η9 Βαθ ροῦν, ποὺ ΟὨΪΥ͂ 0 ΤΘΟΟΠΟ11Θ ὕ8 
δορί οἰ 6 Υ, Ὀυΐ 4180 ἰο ΟΥ̓ΘΥΓΒΠΤΟΥ 811 [80 Θποθιηΐ68 
οὗ οΌτ βε] γαιϊΐοπ, δὰ ἰο 5ῆδγο ψ 1 Ὁ] ᾽Θν 8 8}} 
(86 Ὀ]οβδίπβ οὗ Ηἰβ Κίπράοπι.---ΟἸ γὶϑὲ {016]5 Ηἰδ8 
Ῥτίο8 117 οΒοΘ ἴῃ 8}} ρόνϑγ, ἰο οἰθσγηϊ, τ] μουν 
189 ΒοΙρΡ οὗ ΔΗΥ͂ ΟΒΘΥ ; πὸ Βαϊηὲὶ ὑβθγϑίοσο σϑῃ 
ΒΕΙΡ 5 88 δὴ ἱπίθγ οθ8807.--οκῆϑίηοο αοὰ ἰμ6 ΕΙΒΟΡ 
868 ογδαϊποὰ ΟΕ γβὶ ἰο Ὀ6 δὴ οἰθυηδ) Ῥγίοαι, Η9 
ὭΘΥ͂ΘΡ ἀἴ689 (0 Ὀ6]ΟΥ 678, δπὰ ἐπ (ἢ 6 ΘομΒοἾ δι 'ο ἢ 
πο ον ζουί ἰο θη ΠΘΥΘΥ 068868.--- ΕἾΓΒΙ 
186 δὰ» οὗὨ Βοτγτον, δΔιΠἾῸΥ ἐμδὺ φρίοτυ ; (δαὶ [18 
σοά᾽ 5 οτάου. 800 δδά Ογὶβὺ 8180 ἴο βυϑδθσ, δηὰ 
δογ ἰθδὶ ἰο Θηΐο ἰπίο ΗΪ8 ρΊοΟΥΥ (ΓυκΚο χχὶν. 
26; Βοιι. Υἱὶ!. 17).--Ἠτ 6 ̓ μοτὰ ΚῆΟΒ δ᾽ναΥΒ 
δον ἰο ΒΒΟΥ ἃ ὈτγΟΟΙς ΟὉ ἰδ8 ὙΔΥ 0 ρμῥίουβ Ρ]]- 
ζτὴ5 ἴῃ ὑμοὶν ϑϑυϊΏ688, ἴγοῦι ΠΟ ΓΠΘΥ͂ ΤΑΥ͂ 
6 τοίγοβιοα δηὰ βἰγοη κί μοηθα.---Αβ τϑαῖς δηὰ 
ἴε6Ὁ]6 8318 ὑἰμ9 ΟὨυσοὶ οὗ αοὰ ἰδ ἰπ (μ8δ που]ά, 
ἷπ δῃὰ ἴον :ἰβοῖϊξ; 8ὸ βίγοῃβ, γϑα, νυ ΐποῖ ὉΪ6 18 
δῆς, 'ἴῃ 6 Ηο)ν, Ῥχοίθοίοσ, διὰ θοΐοπαογ, ἢ Ὸ 
ἷ5 Ομ τ δ. 
ΒΕΙΧΈΟΚΕΕ: ἩΏ116Ὲ ΟἸγϑί βὶ(5. δἱ {π9 συἱχδὶ 

Ἰδηὰ οΥἩ Οοἂὐ ἐἰδΒο Εδίμον, 86 Ομυτο ψ01 Ὁθ 
ΜΟΠαΤΟυΒΙΥ ργοβοσυθὰ ὑπᾶος ἰγὶ υ]αϊΐοη δὰ 
δου ρβ, δ δρδϊηβ 6 θ6γ1} δπὰ 89 νοσ]ὰ ; 
δαΐ δῃθιαΐθϑ Ἧ)|Ι1 Τοιηδὶπ ὑ0}] ὑπ ᾿δϑί ἀδγ.--- 
ΒΒΙ8ῸΠ: Βοίὰ Βυσηϊἰδίλοπ δηὰ οχαϊδίϊοι ΘΥΘ 
τοαυϊτοα οὗὨ Ηΐπι, γο νγἂ8 ἰ0 τοάθϑπι 18 θοτ- 
Ἰοίοὶγ; (86 ΌΤΙ ἰ0Ὸ ρσαὶπ ΟΌΡ Ββαϊναίΐου, ἐῃμ9 
(ον ἰο τῶᾶῖὸ ἀΐ ϑγο ἰο [8.---Ηο σο πνου]Ἱὰ 

βίδη ἃ απᾶον ἰπἰα ᾿οτὰ ἀαπὰ Ηρα, τυδὶ Ὀ6 δοσαὰ8- 
ἰοιηθα ἰο ἀτίηἸς τὶ Ηἶτὰ ὑροῖ (δ 6 8 γ.- τ ΑΈ ΧΌ: 
ΙΚηοτ ὁπ0 ΜΠῸ 8118 δαί 6 οὐ 5 γἱρμὺ βδηὰ, γγδο 18 
Βίγοῃρβ ΘῃουὮ Γ[ῸΣ 41} ΤῊῺΥ Θηθιηΐθθ δηα 81} ὨΥ͂ 
τηϊδίοτίαηθ. Ηδθ β᾽18 ὁ τγ Ὀ684]7 δἱ ἀ οὐδ γἱχδὲ 
ἰδηά ἰο ἀοἔθηῃ τη6.---ΕἸΚΟΚΕ : αυτά ῥγαῖϑοβ 10 
(86 ὅοι, πϑδί ὑπ6 ΕἌΙΠΟΥ Μπ|1}1 ἀο ἴῃ Ηϊη ον ἐδ 9 
οχίθηβίοπ οὗ Ηΐβ Κἰπράοπι ; Ὑ8|10 6 ἀθοϊατοθ 
τὶ ᾿ταΐθθ ἰο ὑ89 Εδίμον ον ἰδ6 ὅοη, ἴῃ ἴῃ 
ΒΟΥΘΓΘΙ ΣΏ δᾶ Ῥγἱοβδιποοᾶ, ν1}}] ἀο ονυογγίίης 
δοοογάϊηρ ἰο {86 ΔΒ οΥ᾽Ἶ 8 ψ111] δηθὰ Ὀ]θδβυτσο.--- 
ΨΑΙΒΙΝΟΕΒ: ΑΒ οἴθῃ 88 (6 ΒΘ ΠΟΥ τη Δη ἔεβ9 
ΗΒ “ΊΟΥΥ δῃηα ΡΟΣ δραϊπδὺ {8:6 ΟΡῬΓΘΒΒΟΣΒ δηὰ 
Θηθηλΐο8 οὗ Ηἰβ κίηραουι, Βο οὗἶδη ἀ068 ἐμ6γθ 
δτῖθο ἴῃ ΗΠ Ἶβ ρϑορὶϑ γσϑῃθνοϑα ν᾿} 5η.688 ἰ0 ΒΕΥΥΘ 
Ηΐπ, δηὰ δο οἴῃ δὸ Ηΐβ Ὑν ΟΥΒ ἢ ΡΡΘΥΒ ἱπογθαβοα, 
“-ΒΊΟΒΤΕΒ: Τὸ 6 Κίηῃράοιμ οὗἩ αοα ἰδ αχίοπάοὰ 
ἔγοτα {86 Θατ ἢ]γ Ζίοηθ. ἩΘΥΓΪΟΣΒ δηὰ διῃδ888- 
ἄοτβ οὗ Ομ γὶβέ ασϑ ΟΥ̓ ροὶηρ ἔοσίῃ ἔγοιηυ [86 
Βρί γί] Ζίοι, ἰὰ6 σὰ ΟΒΌχΟΙ ; δηὰ Ηοσ, ἔγοιῃ 
ὑμὸ πθδυθηὶν Ζίοῃ, ἀϊγθοίβ ϑυοσυι ἰηρς πὶ Ηἰΐϑ 
Τοὰ διῃὰ βοθρίγο.- -ΟΥΈΝΤΗΞΒΕ: [ἢ Βρ᾽ί6 οὗἉ δ]] 
ἴοοβ, Ομ τὶδὺ ἰθ δπὰ σϑιδίηβ ὑμ9 ϑίθσῃ8] ΕΚίηρ, 
δηα δἢ9 Ἧἢο 011} ποὺ βοῦυθ Ηΐτὰ ἰο δΪ8 ΟὟὮ Βαϊγα- 
(ἴοῃ, πεδί βυ πὶ ἰο Ηἰπι ἰο Ἀ18 Θομ ἀοιηπδί, 0}. ---- 
ϑοηαάαύβαση:; Τδδὶ ον Βοάθϑιοσ ἰοοὶς 89 ΦῸΓπὶ 
οὗ 6 βογσυϑηὶΐ πὰ ρῖνβ 8 πὸ αἰ Πα] γ ; Ηθ 888]}, 
ἔτοταῃ {μὶ8 δίδίθ οὗἩἁ δμυμ)ξἜδϑίΐοη, αραλῃ ΘηοΡ πο 
Ηἰ5 οχα)ιδίϊοη.-- -ΤΆῦΒΗ: Α Ρθορὶθ ἴῃ ῥγίϑαι Υ 
ΤΟΡΘΒ ἰΒ 8 ῬΘορὶθ θαυ!ρρϑὰ Ὁ "8ι{16. 

[ΜΆΥΤΗ. ἨΕΝΕΥ: Βἰιιηρς 18 ἃ τεδέϊπσ Ῥοβίαγθ 9 
δίϊλοσ ΟἸγἾδι᾽ Β βοσυΐοθβ δηὰ βυ δ υ κχ8 Ηθ οπἰοτοάᾶ 
ἰηΐο τοδί ἔγοπι 41} Ηὶ8 ἰδῦοσβθ. [ἐ 18 ἃ γωϊπσ Ρο8- 
ᾳγο; Ηο βἰ18 ἰο σῖνο αν, ἰο γίντο ᾿υάσπηοπί. [Ιὲ 
8 ἃ γεπιαϊπίπσ Ροβίυγο;; ἨὨ6 βἰἰ8. |1|κὸ 8 Κὶπρ ζου- 
ΟΥ̓ΘΡ.---Ἴ 6 ΘΟ ΒΟ οὗ ἃ 801} δοῃβὶβϑίβ ἴῃ 18 
θοΐης ν]]Πἔὴρ ἰο Ὀ0 ΟΕ ΥἾδι᾽ Β, δοταΐηρς ὑπᾶον Ηἶθ 
γόοῖο δὰ ἰπίο ΗΪΒ ἱμίθγοβίβ, υσὶ ἢ θα το ΘΟτΡ]ἷ- 
ΠΟΥ 8δπὰ Βαιϊβίβοιί οη.---Τ 0 γ9 ἰδ 8 Ῥαχίϊσυα 
ῬονΘΡ, (86 μόνον οὗ 89 βρίγιι, σοΐῃρ δοπρς σὴ} 
{80 ΡΟΣ οὗ πὸ τψογά, ἰο ἐμ Ρθορὶθ οὗ Ομ" γὶϑβὶ, 
ὙΒΙΟΒ 18 οἴθοίι 8) ἰο τπδῖζο ἐμ οῖὰ τ 1] ὴρ. ΤῈ 
Του ΠΟΥ ἸΘΑΥ͂ΘΒ ΒΊΠΏΘΤΘ Μἱ  οαΐ τηαἰ ον οὐὗἨὨ Θσχοῦβο : 
{118 ἰθαᾶῦοϑ βαϊπίβ πὶνποαΐ πιδίίον οὗὁ Ὀοιδβίΐηκ. 
ὝΒΟΘΥΘΥ ΔΥῸ ἩΣΠΪῺ5 ἰο Ὀ6 ΟΒ Γἰδι᾿ Β Ῥϑορῖο, ἰΐ 18 
{86 ἔγθο διὰ σαὶ ρα ρστδοο οὗ αοὰ ἩΔῚΟΒ τμδ 68 
ἔμ θτὰ 80.---ὦ. Ε. Μ.] 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΙ. 
1 ῬΡιαῖβδ γα (8 1.08}. 

Ι ν“1}} ργβίβο {μ6 Τκν υὶϊῃ τὶν 8016 Ποαγί, 
1η [186 Δββθι Ὁ] Υ οὗ ἰδ6 υρτὶριῦ, δηα ἐπ [86 ΘΟὨΡΤΟΡΔΙΟΏ. 

2 ΤΏ σψοτκβ οὗ ἰῃ6 [ζ0ῈΕ} αγὸ Εἴτα 
Βουρῆζ οαὐ οὗὨ 8]}} θὰ {μαὺ 

ὃ Ηἰ5 ποὺκ ἐθ Βομουγ8 016 8Πηα ρἱογίουΒ : 
Αμπά διἰ8 τι ϊϑουβηθϑθ μα αγϑὶ ἢ ΤῸΓ ΘΥΘΓ. 

ΕΘ ὈΙοαϑαΓο ὑμογοίη. 



δ60 ὙΠῈ ΕΙΕΤῊ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙΜ3. 

4 Ἠσ Βαίῃ τιδᾶάβ 18 ομαογ }] ἩνοΥ 8 ἴο Ὀ6 ΤΘΙΔΘΙΩὈΘΓΟά : 
Το ΠΟΕΡ ἐθ ρτδοίουβ δηὰ [0] οὐὗἨ ὀοϊῃ δ ββΊ0ῃ. 

δ Ηὸ Βείι ρίνϑι τχϑαὺ απο {μ6πὶ [Πδ. ἴδ. ᾿1πὶ : 
Ἠδϑ Μ1}} ονοῦ Ὀ6 πϊ πα] οὗὁὨ ἢ18 οονθηδηί. 

6 Ηδς μΒεαίὰῃ βμονεα 85 Ῥθορὶβ {88 ρογοσ οὗ ἢΪ8 ΜΟΥ, 
Τῆδὺ μ6 ΙΔΥ ρῖνα ἱμϑηὶ {π6 μογιαρα οὗ {86 μθδίμοπ 

7 ΤῈὸ ψνόγκϑ οὗ 118 Βαμα αγῷ νΟΥΥ δά Ἰυαρτηθηὶ ; 
ΑἹ] 8. σοισηϑμ πη 8 αΥΘ ΒΌΓΘ. 

8 ΤΏΘΥ βίδῃα ζαβὺ [ῸΓ θυ ῦ δηα οΥῸΓ, 
Απά αγὸ ἀοπθ ἴῃ {τυ δηα ὉΡΤΙΡΏ688. 

9 Ηδϑ βοηΐ σϑάἀθιηρίοη ππΐο ᾿ΐἷβ μθΟρ]6: 
Ἠδ δίῃ οοιωμδηαοα ἢΪ8 σογοηδμῃΐ [ῸΓ ΘΥΟΥ : 
ἩΟΙΥῪ «πὰ γονογοπα 48 Ὦ18 Ὠ8Π16. 

10 ΤΠ ἴδαγ οὗ [86 1.0ΕὉ} ὦ {Π|6ὸ θαρίπηΐπρ; οὗ τ ΒΆΌ ΤᾺ : 
Α ροοὰᾶ υπάογϑίδπαϊηρ μάνα 811 {6 Ὺ (μα ἀο λὺ σοπιπιαπαπιθηΐβ; 
ΗΒ ῥγαΐῖβα ϑπαἀ γί ῸΓ ΘΚ ΟῚ. 

ἘΧΕΟΘΞΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ,. 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ.--- 6 Ῥβδ]πιϊδὶ 
ΟΧΡΥΤΘΒΒ6Β ᾿ἶβ ῬΌΓΡΟΒΟ ἰ0 ῥταἶβο ἰΠ9 ωοτὰ ἴῃ ἐμ6 
ΠΔΓΥΟΤΟΡ οἶγο 10 οὗὨ {π6 ἀρτὶριῦ πὰ ἴῃ ἐμ 6 Ομ υτο 
ΥῸΥ. 1), ἴὉΓ {πὸ σγοηῦ δηα σῃθιηογϑ]θ ἀδοᾶϑ 
Σ 2) 'π ψ ΒΒ οἢ Ηθ τοῦθ8]5 ΗΒ που - ομδηρίης 
ἴον δηὰ υἱκιιθουβηθδβ (Υ8γ. 8), 8δηα, 88 (ἢ 
Θοά οὗ πιογοΥ, οβίδ Ὁ] 1βΒ 65 {Π 6 ΤΠΘΙΣΟΓΥ οὗ Ηἰ5 
ΜΟΏΔΟΥΒ (Υ6γ. 4), δηᾶ, τα πα] οὗ ΗἾ8 οονθηδηί, 
ΟΑΥΟΒ [ὉΓ ΗΪβ βΒουνληίβ (Υ6γ. δ), 80 ἰμαὺ Ηἱβ 
Ῥϑορὶθ δυὸ δχσρογὶ ποθ ἐμ6 ροόνον οὗ ΗΪΒ ΨΥ κΚ8 
πη Ὀοΐηρς ρῥ᾽λσθὰ ἰῃ {88 ΡΟΒ865510η8 οὗ {86 ΒΘ 6 
(νον. 6), δηὰ, αὖ {890 βδηθ ἰΐπ|6, (86 Το] 8 Ὁ] ΘΠ 688 
οὗ Ηἰβϑ ογἀϊηδῃοθβ πὰ στορυϊδίϊοηβ (τνογβ. 7, 8) 
ἴον (86 δἰ χιοϑὺ σοοά οὗ {) 6 Ρ60}]6 οὗ ΗΒ οονε- 
πϑηΐ (τον. 9), Π080 πιβάοτη Ῥγοσθθάβ ἴγοτῃ [δ 
ἴοδν οὗ Τοβουδὰ ἰο Ηΐβ οἰθῦ ἃ} ὑγαΐϊϑο. ΤῈ 680 
ἐμπβουρὶδ ἀγὸ, 889 ἰΐ ποτα, ᾿ἰηκοὰ ἰοχοίθοῦ 11|κ6 
ῬτγοΟΥΘΥΌΒ, 8π4 ἰη βιοτὶ βι16}}8, δοη Δἰπΐπρ α808}}} 
ΟὨΪ ἰμγοθ πογάβϑ. Τῃ0860 8Γ6 ΔΥγδηρθοα ἴῃ βιιο 
ἃ ΤὨΔΏΠΟΥ ἰΠαὺ ΘΟΥΘΙΥ ᾿ἴπο ὈορὶπΒ τὶ ἃ Ποῦτον 
Ἰοῖίον οἸ] ον ἢ ς (6 ΔΙΡΠ Δ Ὀθ.168] ΟΥ̓ ΘΓ, ἀπά {86 ]α8ι 
ὑπο γοΓΒ68 σομδὶδὺ οὗ [ὮγΘ6 δἰΐσβ, Ἡ Ὶ16 4}} ἐμ 
τοϑὲ δουίδ! ἢ Ὀπὶ ὑπο. ΤιῖΒ δ 0 ΡΒ ΘΠ ΟΙΔΘΠΟΏ νγ88 
ἄχθ ἰο 83ῃ νη δ ἰηαὺ (Π 6 γΟΓΒ65 Βῃου]ὰ 
ΘΧοΘΘα ἰθῃ, ἐδ 6 ΒυσιΌ} Ὁ,,οΥ σοιῃρ]θίθηθ88. ΑἹ] 
(ἷΐα ΘΟΥΥΘΒΡΟμ 8 οσϑοίν ἱ1} ἰδ ἐοϊοσνίηρς 
Ῥϑ3810), δηὰ ἱπαϊσαίθϑ 8 Ἰαΐὶθ σοπιροβὶ(ΐοπ, ἐδουρσῃ 
Ὑ6 δαΥθΘ 0 ΤΟ 8 Γ(ὉΓΣ {Π6 ἀοἰογιϊπδίξοι οὗ ἰδ 9 
οχαοί ἀδίθ. Τὰ βυρουβουι ρ ϊ0η 18 ΡῬΌΓΟΙΥ ἸἰΓ- 
ΕἰσΑ]. Τὰ δρρὶ]ϊοαίίοη οὗ γογ. ὃ ἰο (86 δυσδδ- 
χὶϑὶ 18 ὙΘΕΥ͂ δηοϊθηῖ. [ὁ 18 ἔουηὰ ουὐθὴ ἴῃ Τλιθο- 
ἀοτοῖ δπὰ Αὐγχυβιίπο; ἀπά πὰ (818 Βα] 88 
Ὀθοοπῖο ἴδ Εποδατὶϑί- ῬβΆ] τὰ οὗὁἨ (6 Οδυτοῦ, απὰ 
888 Ὀ6οὴ δάἀορίοα Ὀγ ἐμοὸ Βοιοϊϑὰ Ομ χοῖ 88 086 
οὗ 9 ἀΔΙΥ γΒρ 6 1- 8818. 

γον. 1, 1 [86 οἶγοὶθ οὗ ἴ89 ἀρτίρδιὶ [Ε. 
Ὕ-, 688} Ὁ] 7 οὗ ἐμθ ἀρτῖρμι].--- Ὁ 18. ἃ ΙΔΟΤΘ 
Βο]ϑού δϑβοι ὉΪν (Ὀοΐπς οαυνα]θηί ἰο ᾿πὐϊ πη 0 Υ), 
αἰδιϊη συ θοα ἔγοα ἵμβὸ τσ βοϊθ Ομαγο (ΑΌΘα 
Εττα, Οοἷοῦ δηὰ οὐβθγβ)Ρ, ἃ ἀϊβιϊ οίΐοη γί ἢ, 
γἱΓἢ ΟἾΒΟΣ ἀοδὶ κδίΐ 01}8, ΟΟΟΌΓΒ 8180 ἴῃ ΡΒ. ΟΥ̓. 
82, 1ὲ δὨ8ὲ8 Ὀ6θη ἀοηϊοὰ σι πουὺ σγοιπα ὈΥ Βοῦιθ 
γοὸ υπἀογδίδπα ὉΥ ἰδ Ὁρτγῖσῃῦ (δ6 βγβϑοὶ 008 
ΞΟΘΌΘΓΑΙΥ. [ΑΙΕΧΑΝΡΕΒ: “ἘΠῸ ποτὰ τη 0808 
ῬΓΟΡΘΥΙΥ 8 οἶγοὶο οὗ οοπβά θη] ἔγίοπάβ. 8.66 Ρβ. 
χχυ. 14: ]νγ. 16; ᾿Ιχἷν. 8; ᾿χχχὶϊἹ. 4. [( 'β Β6ΓΘ 

ΡΟ Ϊοἃ ἰο ἰο ΘΒ αΓΟὮ ΟΥ̓ ΘΒΟΒΘΏ ῬΘΟΡ]Θ 88 ὁ0ῃ- 
Βιλια πρὶ 56} ἃ ΘΟ ΡΘΔΏΥ ΟΥ̓ Οἶτγοὶθ ἔῃ ΟΡΡΟΒΙ ἰοη 
ἴο ἐοὸ ψογϊὰ σι μοαϊ. [{ 15 ποὶ ὑβοΥ Ὅ ΓΘ ΤΟ] ΪΥ 
ἀἰδβιϊηοὶ ἔχοι {110 οογισγεσαίίοπ ταθυϊϊοπ θα ἴῃ ἴδ0 
Ἰαϑὲ οἴδυβο, θυΐ δηοίθοῦ πδῖιθ 1ὉΣ ἰι. Τῃ6 υρ- 
γίσλί (οΥ εἰγαισλύίζοτισατα) ἰΒ ἃ {1116 σίνοι ἰο (89 
ἔσο [8γ86], ἔγουα (6 ἀλγϑ οὔ Βδί δι ἀοΟΥ̓Ώ γΑΓα8. 
860 Νυπὺ. χχὶν. 10." --. Ε. Μ.] 

γον. 2. Τῆ δ βοβα οὔ τσ. 2 ὁ 18 ἀουδία]. {τ 
σοΟΙΏΡΑΓΘ] Κίηρβὶχ. 11 ψ ἢ 188. χχῖν. 7; χ]ῖν. 28: 
χῖνὶ. 10, νγὸ ἀἴβοουοῦ ον ἈΠΟ 8ΔὉ]6 18 ἰδ 6 ἰγΓ8}8- 
Ἰαίίου : 88κθὰ ΓῸΥ ΟΥὁἩ βου ρῆΐ δοοογαϊῃᾷ ἰο 8]] {Πεἰγῦ 
ἀεβῖγοβ (Πθηᾳ.). Βαὶὺ ἴΐ τιλὺ Ὀ6 Ῥοββὶ Ὁ]9 [0 ὑγϑῃβ- 
Ιαίο : σοῦ αῦϊο ἰὴ δ᾽} ὑμὶν σομηῃσδαοίΐομ, ἐμ δι 18, 
ἴῃ ΘΥΟΤΥ τοϑβροοὶ (ΗἰἰΣὶς), ΟΣ: Ἰηγοβιϊ σαι ἴῃ Δ}} 
(οἷν ἀοβίζηϑ (Π6}.)}) Υοῖ ὑπ αϑιι8] θχρ]ϑδηδίϊοι 
ἈΡΡΘΆΓΒ ἰο Ὀ6 Ὀοδὺ δϑϑυγοὰ (Ηιπρίο]α). ΤῈ το- 
ἴογσθποο ἰο Θοα : βου οὖν ἴον Ηἰ8. Ῥυγροβεβ 
(ϑ8ορι., γαἱκ.), οὐ: δοοογάϊηρ ἰο ΗΪ5 ν1}} (οι ς) 
8 ΔΙιοχοί Ὁ [8]86. 

γόοτβ. δ-10. ΤΙ συὸσρ. ὅ σϑαῖ ἰβ πού ἰο 6 Το- 
ϑιγιοἰϑὰ ἰο ἐμ ἔθεάϊηρς ἴῃ (89 ]]ΔΘΓΠ 6858 (τοδὶ). 
ΝΟΥ ἰ5 (6 ᾿106Γ8} ταϑδηΐηβ: ὈΓΘΥ, ὈΟΟΐΥ, ἰ0 ὃΘ 
δαορίοα ἰπ δ᾽] υβίοι ἰο {πὸ κο]ά δῃὰ δἰἴνεσ υ856}8 
ἰφἸκθὴ ΔΎΓΘΥ ἔγοπι ὑἐδο Εγρίίδηβ ((λ 6 ΒΔΌΒΙΠΒ).--- 
Το σϑϑιεωρτίοι ἰα τοῦ. 9 18 ἡ οὐ τὸ Ὀ6 ᾿ἰπιϊὑεἀ [0 
ἰμαὲ ἤγοτῃ {86 Ἰαπὰ οὗἩ Εσγρί. όοτ. 10 ζο]]ον 8 οὐ 
χχυὶἱΐ. 28 : Ῥσου. ἱ. 7; ἰχ. 10. Τ 6 ὀχρυθββίοῃ : 6Χ- 
ο6]]οὶ υπἀοτείδπαϊηρ 18 ἀογ γϑὰ ἔγοηι ΡΓΟΥ͂. ἰἰϊ. 4; 

χὶϊ. 16. ΤῊΘ ευβῆχ ἰπ Ὁ)» τοΐοτβ Ὀδοὸκ (0 

ἐπ σοπιηδηἀπιοηὶβ οὗὨ γορ. 7. Τῆς ἤη8] οἶδαβθ 
ἄοφθ8 ποί Βρϑαῖς οὗ (88 ῥγαΐβο οὐὔἩἨ τυἱπάουβίδπαϊηρ 
(Αθδη Εσγδ) οὐ οὗ {π6.ἀοον, [ἢ 6 Ἔχρτοββίοι Ὀοΐπρ 
ἰδκϑῃ σο]] οἰ νον (Κί ποι, α οἷον, δηα οἵ}6Γ8), ΟΥνγ 

ΌΥ δηι(οἱραίίοπ, οὔ (μ6 δὰ Ῥγαΐβϑα ἱπ [86 ποχί 

Ῥβαὶα (Βακο, θ 6] 1256}, θα οὗἩ (89 Ῥγδῖβθ οὗ 
αοά, δοῖρ. δῖ. ὅ ὃ. 

ὉΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ,. 

1. ΤῊο υἰχιἰθουβ θυ βᾶγο οσοδϑίοι ἰο β᾽τὸ 
μοδυίζο]. ῥταΐβ ἰοὸ αοά, ψ]θί μον ἴὰ (8.6 ΓΆΤΑΣ ἸᾺΓ 
οἶτοῖο οὔ ἃ ἔουν κί πάγα τηϊπᾶβ, οὐ ἴπ ἐδὸ Ῥυ]} 
ΔΒΒΘΙΩΌΙΥ ΟΥ̓ [86 ν]οἷ6 συγ Ι, θη πιθα ϑεπς 

ἀροη Ηἰβ στοαὶ ἀοοάβ, ἰῃ ψβῖοι Ηδ ἀΐβρίαγϑ Η!5 
ΟὟ ΦΊΟΓΥ, Β6108 ΗἰἾ58 σουθηϑῃΐ ροϑορὶθ, δηὰ ἐδι8 
ῬΣΘΟΡΆΓΟΒ 70 ΗἸπιδο]ῇ οἰ ] ᾿Γα 186. 

2, δ πῆο 888 ρίδαβυτε ἴῃ ἰΐθ πότ οὗ (89 
Ιμοτὰ, δἴνγαγϑ ἰΓΩΒ ἰο (Πθπὶ ἰῃ 8 γϑρουθὰ 868 ΓῸΒ. 



ῬΒΑΙΔ ΟΧΙΙ. ὅθ1 

ΠΌΘΟΥ τοτηαἷη ἰ0 ᾿ἶπ) ΘΥΟΡ ΠΟῪ δηᾶὰ ρστγοδὶ, σοπ- 
ἀετ] δὰ ψνογίμγ, ἀοβογυΐηρ οἵ δίυ αγ δὰ τηοβὲ 
Ῥτθοίουβ, αὔογαϊηρ 8 Δββγαθοο οὗ Ὀἰνίηθ Δ6]}Ρ, 
διὰ Ὀοϊη, ἃ σδυ8ϑ9 ΨΏΥ (6 μῥίουϑ γ᾽οϊὰ ἐδοια- 
βεῖγεβ ἰο ἀοἀ, διὰ ἰμθ Ἰδδίϊης οὐ)ϑοὶϑ οὗ ὑποὶγ 
ΤΔ180. 
8. Εὸν Θοἀ Β88 τηδηϊοδιίϑα Ηΐβ ρίουυ, ὑπαὶ 18, 

ΗΪ8 πυϊσαὶ, Η18 σοοάπ688, δπαὰ ΗΪ8 τἱ ρα ΘΟ ΒΉ 688, 
ἰο Η8 Ῥβϑορὶθ, ποί τη γοἷ Υ 0560 ἐπ {86 ἀδγ8 οἵ ο]ά: 
Ἧς ᾽'88 πιδᾶάο ἱξ Κποῖνῃ ἰο ἔμθὰι 88 Θ88θη014] ἰο 
Ηΐπι, δῃἃ 88 αἰδυιὶγ αἀἰδβριαγοά. Ηοθ Βι88 68- 
(Δ 1596 ἃ σογοηδηὶ γονον ἢ (ΒΘ, δηα ὅχοα 
ἷκ 'ξ (89 ἸΘΙΔΟΤΥ͂ οὗ ἴμ6 οη 6 Γγ5 τ ῃ16} Ηθ Ρθγ- 
ἰοτιποά, ἰῃ Τουπαϊης διιὰ ρτοβοσυϊηρ ἰΒότη. 

4, Ἰῃ Ηἰβ νοῦ αοἀ γΤον68}15 ΗῚ5 ῬΟΥΟΥ ; ἴῃ 
Ηΐ8 ογἀϊπδῆσοϑ, ΘΙ ΘΡ ΘΟΙΙΠ8Ὴ 415 ΟΥ̓ ῬΓΟΣΩΪΒΟΒ, 
Ηΐβ τΠ|]Π; ἴῃ ΗΪ8 πδπιο, Ηἰβ πδίασγο;; Ὀαὰΐ ἰη {μ τὰ 
8.1 (Βοτὸ δ αἰϑρ αγοὰ (86 ἱπηυλυϊὈ ]ἰγ, ἐσαΐ, 
διὰ ΠΟ] Π 688 οὗ ἐμαὶ αἀοα, ψρο ἰβ 88 78 88 119 18 
πιοτοῖα, 88 [411] 45 Ηθ 18 ἰγυθ, 88 ἀγοδάζῃ] ἃ8 
Ἠδ 15 Ββοῖγ. Ηδποο ἴἰ ἰδ {πδὺ 8}} ἐγὰθ δά βαυϊης 
τἰϑάοπι 8.565 ἔγοπι (6 ἔθαν οὗἨ Φϑδογναὶ, δηὰ 18 
δα ἰ ἱιοα ᾿π (μ6 {]]πιοηί οὗ Ηΐ8 σοτησηδῃ 3. 

ἩἨΟΜΙΠΙΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῊ Ῥταΐβο οὔ αἀοα (9 10Υ οὗὨ ἰμὸ ρίουϑ.---αοὐ 
ἃοοϑ τῶογο ζοοιὶ ἰο ΗΠ 8 Ροορὶθίδῃ {Π 6 Ὁ σδη ἐμ 8} }Κ 
Ἡΐπ ἔοτ.--- Πα αοα μ88 ἀοῃθ ἴῸΓ [86 ΟΠ Γοὶὶ 18 
ἴο Ὁ6 ῥκοσϊαἰτηρα ἴῃ 1ξ, ἀπα ργαϊβοα Ὀγ ἰἰ.--- Ἀμοὐ᾽ 8 
ἀεοοαβ ἱη Ὀ6ἢ 417 οὗ ΗΪ8 Ρ60}1]6, (1) 88 ἐπ οὈ)ϑοὶϑ 
οὔ μοῖρ ῥγαΐβθ, (2) ἃ8 ῃηοπυμπηθηΐβ οὗ Η5 σἸΟΥΥ, 
(8) 88 (}9 Βασυ ΡΠ Υ οὗ (Β6 οονθῃδηΐ «δηἰοτοα ἰπίο 
πὶῖιῃ 5.---αοα, Ὀ6581465 πνοὴ ἴο 58 τ μαὺ ΗΘ 
ἐς, ἢ88 ΒΟ ἢ 05 τ ὴῆδὺ Ησ δαπ ἀο, δηἃ δηπουπορα 
(9 9 ναὶ Ηδ ιοἱϊῥ ἀο.---Το βαυΐϊης τ ἰβάοιμ οὗὨ ἃ 
1:8 βροηϊ ἱπ αοὐ᾽ Β ἔθδν.---τἶῷἝῦ 8 ϑδϑίϑὺ (0 οοπίδπι- 
Ῥὶδίθ (9 σίοτυ οὔ Θοα᾽8Β σόουκβ ἰμδὴ ἴο σον ὑροη 
πο ἰσυ ἢ οὗ ΗΪ8 ποσὰ, δηὰ δυϊ]ὰ ρ, ἰὰ Γ41{} {}- 
685 ἰ0 6 σογοπδηὶ, ΗἾδ Κίηχάοι οὗ χἰριίθουβ- 
Ὦ688. 
ἜΤΑΒΕπ: ΤῊΘ Βοατὶ 18 (9 6 ἐδθ αἰέδτ, θροὰ 

ὙΓΔ16ἢ ἰδ το οὗ Ὠίνίπο Ἰότο, οὗὅὨ ρῥγαΐβο, δηὰ οἵ 
ἐδδηκορινίη , βῃου ἃ ΠΟΥ͂ΟΣ ὉΘ Οχ συ 8 64, αὐ ἢ 
ὉΠΟΓ ΔΒ] οι οη.---Αασαϊπδί ὑπὸ στοαὶ αοά, τ μαὶ ἰ8 
1 δἱ πῇ ϊοἢ [86 ψΟΥ]α 6418 ρστοϑὶ 3.--Ὗὐ 6 πιαβὶ Γ6- 
ξατὰ 11 88 8ὴ δοὶ οὗ ργϑδὺ ΠΘΤΟΥ δηὰ σου ραβϑίοῃ, 
τι αοἀ 8458 οὐνϊδίοα (ἢ 6 σοΟμΒοα 6 Π608 ΟὗἨ ΟὟΡ 
πορίοοὶ δηὰ ἔογ οι 1] 688, Ὁ οδυϑίηρ ΗἾ8 ψοη- 
ἄογ δηὰ ρστγδοΐοιιβ ψΟΥΚ5 ὑο 6 ΤΘΟΙΘΙΏΌΟΓΘΩ..--- 
αοὰ ἀοεα ποὺ Ἰἰοὶ Ηΐβ ΟΣΚΒ ῬγΘΔΟΝ [ῸΓΡ δπίου- 

ἰαϊπιηθηῖ; Ηΐϑ ρΡ6ορ]θ δ.Ὸ ἰο Ἰθᾶγῃ ἰο αἰἴβοοῦεον 
Ηϊ ἐμοτοΐη, δηὰ ἰο ἄγαν σονηζοτὶ ἐμ ογθίγοσα ἴῃ 
ΗΒ δρροϊηίθὰ νδγ.--αοα 5 σοι παμοπίβ δά 
ΨΟΓΚΒ ΔΖΥ66 Ὅ76}1 ἰοροί! θυ, [ἴὉΓΣ ΠΟΥ ἃγὸ Ὀοϊὰ 
ἐγυ ἢ δηὰ 7υδι166.---ὴὩο σονγοηδαΐ οὗ αοα 8 {116 
Κτουπά οὗ ἐμ οχροοίδίϊου οὗὨ ὅτι] δπὰ ρμογίδοῦ γθ- 
ἀοιηρίϊΐϊοη.---Τ 9 νου] δθουθὰβ ἰπὰ ὑηννῖδα δηά 
ἔοοἾ 8} ῬΘΓΒΟΠΒ, Ὀδσαιδο {ΠΟΥ͂ ΔτΘ τίίζπουΐ (ἢ6 
Τουαμάδίϊοι οὗ ἰγὰθ τ ϊβάοπι: (ΠΟΥ͂ ἀο ποί Βεοῖ ἐδθ 
ἴεν οὗ ἀαοά. 

ΟΒΙΑΝΡΕΒ: Τ8θ Ργοιηἶ868 οὗ ἔμ0 ἀοΕροὶ ΒΟΥ 
τ8 ναί ἃ αἱ] δὰ ραίθγηδὶ ποατὶ οὖν Β6α- 
ΥΘΩΪΥ͂ ΒΔΙΠΘΥ ὈΘΑΥΒ ον αγβ υ18.--- ΤΉ 6 γο 18 ποίϊης 
μαγὰ ἴῃ ἰμο ; ΜἯΟ6ε ἅτ ΟἿΪΥ τϑαυϊγοα ἰο δοοορί 
ννἱ ἢ ἔτι [86 οἴἶεγοα σταοο οὗ 6οἀ.---(ΕἸΤΙΝΟΕΒ : 
ΑἸ} 80 ψοτκϑ δηὰ ογάϊπδησο8 οὗ αοἀ το ἀϊγοοίοα 
ἰονγαγὰβ ἀο᾽γογδποο, πὰ στοἀορίΐοη, δὰ [86 
Εἴονγ οὗ αἀοἀ δῃμὶ οὗ Ηΐϊ5 πϑιη6.---ΕΙΕΘΕΕ: Ἦ Βαὶ 
ἃ ὈΪοϑβίηρ ἰΐ 18, θὰ 6 ΘΔ ΙΥΑΥΒ ΚΑΙ ΒΟΥ 8 
ἴον τὶ οη 8 ἑοροί ον ἰ0 βροδὶς ἢ ὑμ6πὶ οὗἩ Οο 8 
ΟΥΚΒ 8ηα βἰῃρ Ηΐβ ὑγαΐϊϑοὶ ἯὯωα που]ὰ οἰμον- 
γΪ86 ΟΥ̓ΘΓΙΟΟἷς ΤΩΔΗΥ͂ ἰΠἰη 25 ὕγοπι ὙΠ ῚΘἢ γα οου]ὰ 
ϑίγοη ζίμθη ΟἿΣ ἔα! ἰι.--ΤΉοΙῦσΚ : αοα σομμο8 ἴο 
τηθοὶ ἀο]αἀ θα τηρῃ ἴῃ ἃ ἰμουιβαπὰ γϑΥ8; ὉΓ ΘΔΘᾺ 
οὔ ΗἰβΒ νόοσκβ δηαὰ ἀδϑϑάβ, ἱζ βουϊουβ]υ σομαγάοα, 
αἰτοοίβ υ8 ἰο ΗἸπι.---ΒΙΟΗΤΕΕΒ : 186 Βοαί μὴ {Β θτὴ- 
ΒΟΙΥ6Β ΔΓΘ Ὀθαϊοδίμοα ἰο αοα᾽8. Ρ6ΟΡ]6, δὰ ἐμ 00 
τηυβί (8.6 ροϑβοβϑβίοῃ οὗ {8 ἱπμυϊαησο (0 ἀγα 
ἰ68λ ἰο {ἢ ΘΙΏΒΟΙΥΟΒ.---ΟὙΈΝΤΗΕΕ : ΑἹ] νου] 1119 
9 γο ὑπ ογϑαϊξ οὔ βα ζϑοῖίγ, απὰ 1 18 σουππιοα {89 
Ετοδίοϑὲ ᾿π80}} ἰο αἴὔστῃ ὑπ ΘΟὨΙΓΔΓΡΥ ΟΥ̓ ΔΏΥ 016 : 
ΤΏΔΏΥ ὙΟυ]α Ὀ6 Ἰοαγποά, δηᾶ 86 ορροβὶΐθ ἰ8 ποῖ 
ὙΟΤΥῪ ἈΖΥΘΟΘΌΪΘ ἰὸ ΔΏΥ; Ὀὰΐ ΟὨΪΥ 8 16 ν βίγινο ἴο 
0 γὶϑθ ἱπ ὑΐθ ἰγτὰθ Β6Ώ86:; δῃηὰ Γ0]}} 18 τηοϑὲ 
ἸΔΟῪ βργοδὰ ἱπ ἰμ6 τον. -- ΙΕΌΒΙΘΗ : Οοα᾽ 5 
ψογὰ δηά Ηἰβ συϊάδηοοθ ὈΥ {|| ΓΘ ΒοῦΓΟΘΒ οὗὨ 60ῃ- 
Βοϊδιΐοη.-- Ταῦ ΒΕ: Τῇ δσρογΐίθηοθ οὔ Οοα᾽ Β 
ΤΆΘΤΡΟΥ 88 δοϊηραϑδίοη ἴῃ ἐμ τη ΐγδ616 οὗ γθάθιρ- 
ἰϊοπη, 8 δηἃ ουὐδὺ παιδί 6, ὑῃ6 Σϑδ]ὶ οὗὨἩ (86 τηοβὲ 
Ῥοηοίγαιης ΒΘΑΓΟΒ ἰηΐο αοα᾽Β ψοΥΚΒ, δηὰ (0 
πιοϑὺ ὑτοΐουπά πον]οᾶρο οὗ ΗἾ8 σγοαίῃθϑϑ, Ὀοίἢ 
ἴῃ 118 ΦΊΟΥΥ δῃὰ ἰπ 118 τἱ βρης ΘουΒη688.---Τ 6 [68 
οὗ ἀοά ͵ἴ5 ἴδ διιπάἀδιηδηία) ἰΙά68 οὗ ἰμε ΟἸἹὰ Τεβία- 
τηθηὶ. ΟΜ] 688 ΒΏΒΎΟΘΓΒ ἰο ἰἔ ἴῃ (0 Νον.--ἴ,. 
ΗΛᾺΜΒ: ΤΟΓΟ ἃΓΘ ἵπτὸ {πἰπρ8 ἩΗΐσδὶὶ τα κα ἰμ9 
σΒβυτγοῖ (6 ἀδαγοδὶ οὗὨ 8}1] οὈ͵οοίβ ἴο σὰ ΟἿ γὶ8- 
ιἴ8π58: (1) ὑμ6 ψόγκβ οὗ αἀοἀά; (2) ἐμ ογάϊπδῆσδο8 
οὗ σοά. 

[ΒΑΚΝΕΒ: Οπθ ργολΐ ΟΥΤΟΥ οὗ {80 ΓὙ16 545 οἴ 
αοἡ 18 10 πορὶοοὶ ἰο βίυαγ ΗΪ8 τρογζ8.---Φ. Ε. Μ.] 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΠ. 

1 Ῥγαῖβο γὸ {860 ΤΟ ἘὉ. 

ΒΊοαβοὰ ἐδ [6 τηδῃ ἐλαΐ ἔδασοί {86 ΟΕ, 
Τλαὶ ἀεἸ ρος ἢ ρΥΘΑΟΥ ἴῃ ΐ8 σοΟΙ τ Πἀπη 6 (8, 

2 Ηἰἴδϑ βοᾷ 5}4}} 6 ταϊσῃΥ ἀροῦ θυ : 
ΤῊΘ Ἐὐπόγαεῖοα οὗ Ὅ86 υρτῖ σιν 88.811 θ6 Ὀ]οββοά. 

6 



δ62 ΤῊΕ ΕἸΕΤῊ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙ ΜΒ. 
--.-. ρ΄ -΄“΄“΄“΄ὖϑ.΄΄Φ΄΄ο’οροιρ'.ν'’!.....-ὦὃἪῖς..,ς ς ς. 5 Ὺπ τὼπὼπῖΠτ’’--΄ς--ς-ς.-ς.ς..---΄σπ00ΧὡΦθὨἀἈὠἨἡτοοὀτ;ςὦὐὌἰβ|ροἨοϑΒοΘοΘτ 7 ῪΥὴ’σ  σστε͵εΕέε͵τ τ" ι«,  ο ΤΤτΤτΤΡἩῬν φἕῴφ ὩΨἊ“ι 

8 ΘΔ ΙΓ δηά γίομοβ δλαϊ ὃδδ ἴῃ ὨΪ8Β Ὠουβ6 
Απὰά ἢιΪ8 σὶρ ὐθουβηθθθ θη ἀστοί [Ὄγον υ. 

4 τῦμίο [86 ὑρτῖρῃῦ ὑπο γα δγίβοι Πρ ῦ ἴῃ 086 ἀΑΥΪΚΠ688: 
Ης ὦ ρτϑοίοιιβ, δα 411} οὗ οοπηραβϑίοῃ, δπα σὶραύθουβ. 

δ Α ροοά πιδῃ ββδνοίῃ ἔνουγ, δια Ἰθηάθί : 
Ηὸ ν}}} ρυϊάθ 818 δή: υβ ψ 1} αἰβογθίίοη. 

6 ϑϑυγ οὶ μ8 5881} ποῖ Ὀ6 πῃηονϑα ΌΓΕνΟΓ: 
Τῇ τἱρἢ δου 81}8}} θ6 1π βνθυ βίης ΓΕΠΊΘΙ ὈΓΔΏΟΘ. 

7 Ἠδϑ 884|}} ποῦ ὃ6 δγαϊα οἵ 6ν}]} {141 ηρ8: 
Η!8 μοαγύ ἰ8 χϑρά, ἐγυδίϊην 

8 Ηἰ5 μοαγί ὦ θβϑίδ Ὁ} ]5ῆ6α, Βα 5}4}] ποῖ Ὀ6 
Ὅμα!] ἢ 866 λὶϑ ἀδδβῖγδ ΡΟῚ ἢΪ8 ΘΠ ΘΠ 68. 

Ϊη 6 1,0 ῈὉ. 
αἴταϊά, 

9 Ηο μαι αἰβρογβθά, Βα μαίῃ ρίνϑηῃ ἴο [16 ροοσ; 
Η! 8 τὶ! ϑουϑηθϑβ δηπγοίἢ ΤΌΓΟΥΘΥ ; 
Η!5 Βοίη 81}8]} Ὀ6 δχδ]ίθα ψ1 ΠΟΠΟΤ. 

10 ΤῊΘ νὶοικοα 5}1] 866 {έ, δηα Ὀ6 ργἱονοῆ ; 
Ηδ 5}}4}} ρῃαϑη 1 ὨΪ8 (οί ἢ δηα τοὶ ΔΥΤΔΥ : 
ΤῊΘ ἀοβὶγο οὐ (86 ψ]οϊκοα 888}} ρϑυβῃ. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ,. 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΧῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΧ.---Τ 9 βογυδῃίϑ 
οὗ αἀοὐ, ψῆο τὸ ίσθ ἰο ΗἸ8 οονοηδηί, δτὸ Ῥγδ βοὰ 
ἴῃ {818 ῬΒ4]π), 85 ἴῃ ἴμ6 ργθοθάϊης, Φϑθονδὴ γ88 
οχίο θα 88 Ὀοίηρ σὰ ἴο ἰπ6 σονοπαπί, δα 6οῃ- 
ποοίΐου οί 6 6 ὕννο 18 80 ΟἾ086, Ὠοὺ ΤΔΟΓΟΙΥ 
ἧπ 160 οἰοΐσο δηᾷ ἔογπι οὗ ὑ868 βἰ16 8, Ὀὰΐ 6180 ἷπ 
γαυϊουβ ΟΧΡΥ 851: 008 (ΟΡ. Υ678. ὃ ὁ δῃα4 9 ὁ νι 
ΡΒ. οχὶ. 8 ὁ διὰ 9 6) ἰδαὺ ἰμ6 ἀοβίψῃ 18 πηπλἷδ- 
[8 Κ4ῦὉ]6. Ετοπ (6 ν᾽ 8016 σμαγδοίον οὗἉ 86 Ῥβδη), 
ΒΟΨΟΥΟΡ, 8ὴ ἱπιϊδιΐοα (06  οί[6), 18. ταῖν (0 
6 ἰηογγοα {Π|3ῃ 8 σοι ροβί (οι ὈΥ {86 Βατη6 ρΡορί. 
ΤῊο γυϊγχαία ΒΒ δὴ δ ἀϊ10η8] Βα ΡΟ Βογὶ ρίΐοη, ὉΥ͂ 
Ἡ ἰσὮ {π6 σοτηροβιίίοη ἰδ Ρ᾽δοθα 1ῃ (86 {ΐπ|6 οὗ 
ἐμιὸ σοίατη ἔγοτα ἰδ οχὶΐϊο: Ὀὰὺ (818 Βιαιθιαχοηῦ 18 
ὈΓΟΥΙΥ που ]685. [Τὴ Ὑυϊρζαῖθ 88 γ8: ““ Οὐη- 
σεγδῖο Αγσσεὶ εἰ Ζαελαγίω."---. Β΄. Μ.] 

Τὴ ῥγαΐβο οὗ (888 ῥἱουϑ δ 88 ὈΪΘ5βθὰ (υϑσ. 1) 
8 Το] ον θα ὈΥ (πὸ ῥγομΐβο οὗ ὈΪβδίης ἴο μὶ8 γϑδοθ 
(τον. 2) απᾶ ἰο διϊτι86} (τοῦ. 8), δοίης δοτιρατοὰ 
ἰο {π6 τ ϑίηρ οὗἨ ᾿ἰχθὺ ἴῃ ἀδΡΚ 688 ΩΣ 4). Το 
{15 {0]]1ονν8 (ῃ 9 ργδῖβθ οὗ 89 οχοθὶΐθμοθ οὗ {πῃ 6 
Ῥίουϑ τῶδῃ ὑν ἢ ΓΟΙΌΓΘΏ6Θ ἰο ΒΒ Κἰπάπ 688 (0 18 
[6] οττ- θη, δὰ 118 τον ατὰ (νοΣ. δ), τ] ἢ 18 ΡΔΡ- 
υἱδυ αΥ ἀσβογὶ Ὀθα ἔγομῃ αἰ ογθηῦ ροΐπίβ οὐὗὨ υἱϑν 
γογ85. θ6-8), δῃὰ {6 (1:6 Ὑ 8016 Βαμητηθα ἂρ (Υ6Ὁ. 
), ῖιἢ ἃ κἴδποθ δὺ 6 Ορροβίὶθ ἔοτίιποβ οὗ [89 

ὉΠΖΟΟΙΥ (νον. 10). Το Ῥβδῖτα ᾿πλυ θα βίον δὺ- 
ἐεδι8 ἰο ὺ5 88. ἱ. δῃὰ χγυ. 

γεν. 2. ΔΑ θζο Ὁροῃ ἴ86 Θδσ.-- ΓΕ. Υ. 
τοὶ ὉΡΟῚ δαγι}}]. Τὴ οχρυοβϑίοη 8 Ὀδβοὰ 
ὍΡΟΙ θη. χ. 8. [8 τοβίγι οι οη ἰοὸ {86 Β6η86: 
ταϊσ είν, ρονονῦα] (δορί. δηὰ οἵ γ8) δηᾶὰ 116 
ἰγϑδηβ᾽δίΐοι : ἰὴ (ἢ Ἰᾶπὰ ΔΥΘ ΔΓΌΙΓΓΑΥΥ. [{8 Γαῖοσ- 
6η60 ἰο ἰῃ8 Ψ Π0]9 ΡΘΟΡΪ6 δῃηα (16 Ρτγοϊηΐβο ΟὔΡΟΥΘΣ 
ἰο οὐθγοοῖηθ ἰμ6 ψου]α, θοαὶ. χχχὶϊ!. 29 (ΗΠ θη ρβί.), 
18. ΘΑ ΑΙῚΙΥ υπίουπἀοα. ΕοΥ ΔΙ Βουχὴ “ δὶ βεϑὰ ᾽ 
18. ΡΑΓΆ]16] ἰο “1ῃ6 σοποσϑίΐοη οὗ [86 ὑρσγῖχδί,᾽" 
γοὶ (Π9 Ἰδίίογ 18 ποὺ ἰάΘη 16 8] τὴ (86 180]6 οὗ 
[8.86], (οοπρ. 8. οχὶ. 1). [76 ὑγϑῃβ]δίϊοη 
4“ χα σὮ γ,᾽ κίνοῃ ἷπ ΕΒ. Υ. δα ἰδυογοὰ Ὀγ σμηοϑί, 
Β.1}} ΔΡῬΘΔΙΒ ἰο 126 ἰ0 ΘΟΏΥΘΥ ἰδ ἰγὰθ 8686 οὗ 
80 ψοτάὰ, [Ι{{ὸ ποίϊοῃ 15 ΤΠΟΓΡΟ γοβίσϊ οίθὰ {μ 8 
ἴῃ {16 (Υ8η 8] αὐ 00) ΡΥΟροΒϑα δΌοΥο, (86 τοδίγὶ οὐ 08 
ἷ8β ᾿πῃροβοά ὈΥ (μ86 οΥἶῖπδὶ δῃὰ τΟΓΘ δβΒι 1180] 
86η806. Βυΐ (6 ψογὰ 18 ἃ Βυϊθϑίδῃιϊνο πὰ ἐμ Ηο- 

ὌΧΘΟΝ : “8 τη οπ6.᾽ Τι6 δοηῃοορίΐϊοη οὗ [89 
ῬΟΤΘΣ οὗ (86 ἀφρϑοομάδηίδ οὗ {π0 τὶ σι θουΒ 8 849 
λόγο σὰ Ὁ (ἢ 6 σοποτοῖθ ἤοσιι.--αὐ. Ε. Μ.] 

γον. 8. Τῆι τἰ μι θουβη 688 οὗ [6 ΣΩ8} 15 ποὶ ΒΪ8 
γΥΟἸ ΓΘ ἃ8 ἴΠ6 του γα οὗ ΒΒ Υἱ ΘΟ Βη 6855 (ΑΌΘη 
Εστγα, Βοβοπη 6), οὐ 88 δοπείβιίπρ ἴπ 1116 ροοά 
οοπαϊιϊοη οὗ [118 Δ8 1.8 {Ἐ ΟΞ ΈῸ}: ΝΟΥ 15 ἱ 
ἸΏΘΓΟΙΥ Βα 6] γ ἰο ἐμ6 οογαπδὺς (Ο]8 886), δηὰ 
ΘΟΡίΔΙ ΪΥ ποί τἱ σι θοῦβη 688 ὈΥ ζὶ ἢ ἰὼ ΟἾ γῖδβι (7. 
Η. Μ|ο.), οσ (δῦ ργοβοπίοα Ὀγ ἀοὰ ᾿(Πεηρβί.) 
Ασσογάϊης ἴο {πὸ ΟἸΪὰ Τοβιδιηθηὺ σοησδορίϊοη ἱϊ 
Ἰη6ΔῺ8 γἱρδί σοπάυοί, δργοοίηκς ἴν γΑΥΪῪ δὴ ἃ ουϊ- 
ΜΔΓΟΪΥ ἢ {86 Ὀϊνίπο σοαυγοιθηίβ. ΤΒθ δ]- 
Ἰαϑίοη ἰο {86 ργοοθάϊηρς Ρϑβϑὶτη 18 Β6τὸ απ θα 80 ]6, 
δαὶ 10 18 ΒΟΔΥΘΟΙΥ͂ σομ σον 8 Ὁ]6 ἐμαὶ τὶιδὺ ἰδ (Π6 79 
αϑϑογίοα οἵ αοα ἰδ 6σθ ὉΠ] Δρρ θὰ ἰο 
δὴ (06 οί 6, Ηρ ο]ἀ). 

γον. 4. ΤὴΘ βδα]οοϊϊνοϑ: οῃ δ οχρϊαϊποὰ 
ΕΥΔιλ πη 1 68}}} 88 ΟΡ (168 οὗἉ {π6 τ ίθουβ (Κἰπ- 
οἰ, Εν αά, Ηδηρβῖ.}) ΟἿΪΥ ὑπάϑὺ οχίγομηθ πθοοϑδ- 
Β'{γΥγ, ΔΙΒουρὰ (μἷὶβ νου ΥΕΡΥ γὰ}} δᾷγϑὸ ἴα 
πιθδηΐης Μ] 1} 188. νι. 18. Ι0 18 οὺ ργοΌ88]6 
{πὶ ἃ πιθδῃΐη κ᾽ 685 ΤΌΤ. ]8 ἴῃ ἐγθαυθηῦ 86 τὼ 8 
ἰγδηβίοεγγοα σου ΡΒ. οχὶ. 4 πὰ ογήϑθι ἰο πά ἃ 
ΡἾδοο ἴον (896 Ἰοίίον Π (ΟἸεγίουβ, Κοόϑιοσ, Μαυ- 
τοῦ, Ηυρἕο]α). ὙΒΟΓΘ 18 μὩῸ γϑᾶϑοῃ ὙΓΥ {Π|680 
ορ ἐμοὶβ βῃουϊὰ ποὺ 0 νἱονοά 89 ἀοῆπίηρ 110 
᾿ἰριι (1βρακὶ, Αὔθα στα, Οαδὶνίη, Ηἰισὶ), ον, 
8.}}} θοίίοτ, αοἄ, 45 [16 ᾿ἰρσαί, ΔΙ͂ΟΣ 18. χ. 17: Ἰσ. 
1 Β΄. Μαὶ. 11}. 20 (βδερὶ., γὰυὶρ., Οα]ν., ὅ. Η. 
ΜΙολ., θὲ εις, ΟἸΒδαβοη, θ6}15286}}. Βυὶ γϑ 
ταϑί ποί, ὈΥ ἰπβορίϊπρ [μ6 Ῥτθρ. 113, ἰγϑῃβὶδίβ: 

ἔγοτη ὑπὸ στδοΐουδβ, οο. (Πα (}., αἰ οἷ6ν, διῃᾳά οἱ 6.8). 
[Ῥόγοόσσπο, οα {86 ΟΓ Βαπᾶ, ΕαΥ8: “ΤΊ γϑίέ 
ινὸ ορ᾿ ΓΒ οἰα, 9θ]Βο ΒΡῈ ΔΡΡΙΪοα οἷν ἰο Φεθονδῃ, 
816 80 Δρρ]οα ἴῃ Ῥβ. οχὶ. 8, δπὰ ἰῆθ9 γσοϊδιϊοι οὗ 
86 ἔνγο ῬΒ8]Π18 τη8,κ65 ἰΐ δ]ηοϑὲ σογίαϊη, ἰδ 6 Γγ6- 
ἴοτο, μα. [ΠΟΥ 8.0 ΒΕΓΘ δρρ]οὰ ἴο Ηἰδ5 βουυδηΐδ. 
366. 1130 Μίαι(ἢ. γ. 4δ-48 : [88. [νἱϊ. 7ζ. ΤῈθ 
σἴδηρθ ἤγουν [(ῃ8 Ρΐυγα] ἰο ἴῃ βἰησυϊαν ἰδ ΠΟ Γ- 
ὑδὶ Ὁ τ] 5Ὲ ΠΥ Ὠδτδὶι, 85 (ἢ 6 ὑῦγοο δριμοῖ δ Δ ΥΘ 
ἸοΟΒΟΙΥ δίγαης ἰοροίθον πίτπουῖ δηγι πίη το τα σκ 
{ποῖν γοΐϑγθηοα ; Ὀαΐ (8 ΠΠΙᾺΥ 6 δέσουπίοἀ ΤΟΥ, 
ἴῃ Β0Π16 Τηθά80το, ὈΥ (86 τεαυϊΓοθη(8 οὗἩ (86 8}"- 
ῬΒΑΌΘ(168) ΡΥ χοπιοηί."--ῳ. Ε. Μ.} 

γόοτβ. δ-7. 21, δοοοτάϊηρ ἰο 186 σοπίοχὲ, 18 ποῖ 
ἰο θ6 ἁυπάογβίοοα οὗ τροσδὶ δσχδοϊ ]θηοθ (88 88- 
οἰθηί8) θαΐ οὗ 8 ΡΤΟΒΡΟΓουΒ 11{9 (οχροβίίοῦϑ δῖ 69 



ῬΒΑΙΜ ΟΧΙΤ. δθ68 

1αὰ. ἀ6 Ὠ΄60), 88 ἰῃ ἴ8. 111. 10; 26 Γ.. χ]ῖν. 17. Οα 
δοοουηὶ οἵ {6 4]0})}8 Ὀ61168] ΟΥ̓ ΘΓ, γγὸ 4ο ποὺ δ Υθ 
(86 υδ08] ᾿ὝΣΝ 88. ἴπ τοῦ. 1. Βαυὲ 1 ἄοεβ ποί 
ζοἸ ον ἔγοια 186 Ῥ8γ8}]6} 18: ἰμδὲ {16 βοοοη ἃ πχθ- 
θῈΓ οὔτ Υ γ86 σοπί 168 ἰο ἀσβουῖθα {80 βἰί6- 
ἰἰοπ οὔ {π᾿ τδη, 88 τοι ἃ ὈΘ0 Θχργοϑδοά ἰπ (ἢ9 
ἰγδηβίδιϊοῃβ: ὙΠῸ σοπάμοίβ 1158 δαὶ γα τι ἢ 10.5- 
(1.200 (Θοἷον, 4. Η. Μιίοῖ.)}, οὐ: ἔδοίβ, ὑμδὶ 18, 
πιαὶ δἰ 8 ἰΒ οι ἴῃ 8 ζοοα οοπάϊιϊοπ (ΗΠ ημβι.) 
0 ᾽ἴ8 ποΐ 8 ραγιϊοἷρ]ο αὶ 4 δηϊϊθ τοῦῦ, δηὰ (ἢ9 
Δδϑογ ἰ 008 ΔγῸ ᾿υϑι1 θα ἴῃ {16 Τ0]] οἱ γ 6 Γ868. 
Το τοπάογίης οἵ Ὦγ. Μο]] δοοοραϊηρῦ 15: (Τὸ 

18) Ὑ68}} νὰ τ δὰ ΨΠῸ 8 Ὀρηογοϊοηὶ δπὰ 
Ἰεηάβ, 6 ψ}}} πιαϊπίδί α ἷὶβ σϑυδθ ἴὼ Ἰυάχσιιοηι.᾽} 
ΤῊ ἱπίογργοιδιϊοα ἰ8 ὑμδὶ οὗ 6] ἰΣϑο, πὴ 
ἰγαηϑἰαίθβ ἃ 11|160 πιοῦθ ἔγεϊγυ. ΣῈ 118 Ρο- 
ΤΟσΏΘ 6530 ἄργθοϑβ. ΑἸθχαπθρ ἰγϑηβίαίθβ: 
“ ΗΔΡΡΥ ἴ6 Ὡδῃ ββονίης ἔδυοσ δηά Ἰδϑααϊηρ; 
ἢ9 884}} ϑυϑίαϊῃ 18 δι γβ ὈῚ ͵υ8ι166.᾽ [Ιἰ ἰδ 
ἀπ τ ΓΒΑ ΠΥ ἀρτορά (Πδὺ (6 ἰά68. “ ἀϊδογείϊοη,᾽" 
δοίη ΕΟΎ., 18 προς. 
[Υεγ. 7. Ῥογονγηθ : “ ΤῊθ Θρ᾿ ἐμ ο 5 ὁ 6β 8} }5886ἀ,᾽ 

« ἐγιϑιηρ,᾿ ὁΒαυρρονγίοα,᾽ ἀτὸ 8}1 βιγι Κρ ἀ6- 
βου ριϊνο οὐ ἐμὸ ἰγὺὰθ ϑδιιίϊἰυἀ9 οὗ ἤδ10},, ἃ58 ἐδδὶ 
ψ ἰοῖ ἰσαπδ ροπ απά ἐς ἰρλείά ὃν αοά. Το ἱνο 
128 τὸ σουλυϊπ θα 4180 ἴῃ 18. χχυὶ. 8," -. Ε. Μ.] 

γὲεγρ. 10. [ἢ 186 Ἰ᾿αϑὺ ϑιἰσἢ 6 γὸ 18 ἢ0 Βυῇξ- 

οἱοπὶ Τοᾶϑοι ἴῸΓ τοδαϊηρ ΓΙΡΩ͂ Ἰπβίοδᾶ οὗὁὨ ΠΡ 

(Ευρίεϊά, ΟἸϑαυβθη). ΤῊΘ ἤοτιθον ψουἹὰ εῖνθ 
(το Ἰάφα οὗ σοπάθησο, 88 ἰῃ ΡΒ. ἰχ. 19: 900 Υἱϊὶ. 
18; ῬτοΥ. σ᾿ 28, δοιρ. ΡΧΊΟΥ͂. χ. 24 (Ηἱἰσὶς). 

ῬΟΟΤΕΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΕΤΗΙΟΑΙ͂,. 

1. Το ἔϑδσ δηὰ {86 ἴονοὸ οὔ αοά δτὸ ἰβοραγδ- 
Ὁ] υπἰϊοὰ, δηὰ ΒαΥΘ δὴ ἱπίογπδὶ σοποθοίίοη, ἰπ 
(86 (ΓᾺ]} ρίουϑ. ΤῈ σονατὰ οὗ ἐμὶ8 Ὀ]οββοὰ δηὰ 
ΠΟΙΪΥ υηΐοι 8 ρστοδὶ. [8 Ὀϊ]οδαίηρ οσχίθηβ ἰὸ 
1μοῖν ἀοβοοπάδπίϑ, δηὰ 8 ΡΟΥΘ ἀϊβρ᾽αγοα 
ἴῃ [Βοτάβοῖτοθ. Νοῖῦ ΟἹ]Υ͂ ΘΔΥ ΒΥ ῬΓΟΒΡΟΣΙΥ, Ὀαί 
ἃ 19 νι Θ]}-ρἰοδδίης ἰο αοὰ, δπὰ ἰδ ὀρροσίυ πὶ 
ἸΒΟΥΘΌΥ μαϊποα οὗ Ὀθοοπιΐῃρ, 8 ΡΟΥΤΘΓ ΟἹ ΘΑ, 
δά οὔ οχογοϊβίης δὴ ἰηἥσοηοθ ἰπαὺ ΟΥ̓ΘΓΘΟΙΏΘΒ 
86 που], ἴοι ἃ πιϊη, ἃ ρΡοβί(ἴοη, δηὰ 8 ζγεδὶ- 
Ὧ688 ΟὗΥ̓ δοίϊου (Πδὲὶ δ΄Θ0 λεγοίο. ὙΒΟΥ͂ τὸ ἰδὺ85 
τοαϊπἰδἰ ρα 85 4 Ὀ]οϑβίηρ ἔγοιῃ αοα ἴῃ ρίουβ κ6- 
πογαί 8, {6 ἰχν πόνον [411 (0 Υ͵80 δρζδίῃ 
ὅσο ἴῃ {Π6 εἰπεῖ οὗ ΔΒ] οἰ ο8. 

2, ΤΏΘ ον οὗ οὔὐῦ ποῖ 0 158 σοπποοίοα ἴῃ (89 
Ο]οϑοδὶ ΘΠ 6 Ὑ 1 ον ἰο αΟοα, δηα ᾿ὸ θα δ88 
ΘΧΡεγϊθησοά ἴῃ Εἰπηβο] Γῇ δηα ἢ18 ΤῚΣ ]Υ (ἢ. 6 ΠΙΘΤΟΥ͂ 
οἴ ("6 ΕΐθυμΔ] 18 ὈΟΪᾺ ἰποϊ ποὰ δὰ οηδοϊοᾶ ἰὸ 
ΒΒΟΥ͂ ΙΠΘΤΟΥ͂ ἰ0 ΟἰΠΘΥΒ, δπα ἐμ ΟΓΘΌΥ Κ8108 8 ὩΘῪ 
Βιρροτί, βίγοηχί οηΐηρ ͵58 Βοατί ἰὼ αοά, ψΙάοη- 
ἡῺς 18 δοίϊντϑ 1 ΒΘ 668 ΔΙΩΟῺΡ Ππι6Π, ΒΟΘΌΡΙ ἢ ς ἷ8 
Βαρρίηβθββ [Ὁ δ]} ἰΐπιο ; ψὶϊο (86 πὶοκοὰ 8.0 
ἀεδιτογοὰ ουἱαταϊγ ἀπά ἱΔΥΪΥ, δηα ρὸ ἰοὸ 
ταΐϊη τὴ ἢ ἘΠ ΟἿΣ ῬΟΒΒΘΑΒΙΟἢΒ δηἀ Τογτί 6, 88 Ὑ70}} 
885 ὙΠῚ 1Π6ἷν οἴου Β απ δβρί γί 0} 8. 
[8.. ῬΕΒΟΥ͂ΧΝΕ: ΑἸ] ἢυπιδη στἱ σ Θου δ 655 Π88 18 

Τοοῦ ἴῃ (6 γΥἱχζιίθουδβηθαβ οὗ ἀοά. [Ιἐ ἷβ ποῖ 
ἸΆΘΓΡΟΙΥ ΤΏΔῺ Β ΣΎ ἰοΟΦΟΟΡΥ͂ αοἀ; ἰἰ 18 Οοἀ᾽ 5 
αἿδ' δὰ Θοἀ᾽ ΒΒ νοσῖς. ΤθοΣο 8 8 ᾿ἰνίης σΟὨΏθ0- 

εἴοα Ὀοίτγθοι (86 τἱρμιοθουϑποθθ οὗἨὨ αοὰ δπὰ ἐμ9 
γἰριίοουϑῆο88 οὗ τ8η, δηὰ ἱἐμογοΐοσο (Π6 ἰπι- 
ῬΘΡΙΒΒΔΌΪΘ 688 ΟὗἩ (89 0560 ῬογίδίμΒ (9 ἐδ οὐδοῦ 
8180.--. Ε. Μ.] 

ἨΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΣΙ,. 

ον ἰμὸ ἔδασ οὔὁἨἁ Οαοἀ ποὶ ΟΠΪΥ Θχρϑὶβ α]} οἱ Ὁ 
ἔθατ, Ὀυὺ 4180 4118 {86 ἰγι]Υ μίουβ πίῃ ἦογ, 
Ἰονθ, δηᾷ [1ἴ8.---Ἴ 6 ἀο] σπί, (8ὸ βυβδονίης, (ἢ 9 
Ἰρὶ οὔ {89 ρίουβ.---Τὸ Ὀ]οδδίηρς οἵὗἩ αοὰ δρίἀϊης 
ἴῃ. 8 μἷουϑ βοπθραίοι.--- - ΕΥ̓ Θἢ ΤΟΣ ἰΒ0886 ΒΟ 708 Ὁ 
θοά, 1 'β. ποῦ τἱπϊηἰθγσυριοα ἀν ρου θαυ : Ναὶ 
8 ᾿ἰσθῦ ὭΘΥΟΣ ἴ81]8 {8 611.---ΤΊ]ιο [16 8. οὗὁ αοα Ὀεροὶβ 
ῬΟνΘΡ δηα σουγδρθ.---Εοαν οἵ αοἀ 8δπὰ ἴοτθ ἰοὸ 
ΟὟΥ ΠΟΙ ΚΟΥ Δ .Θ ΟἸΟΒΟΙΥ υηϊοἃὰ ἩΒΘῺ τηθη ἰδ 6 
ἀοἰκμς ἴῃ αοα᾽ 5 ΘΟΙΏ,ΔΠ ΒΕ. --- 89 ῬΓΟΒΡΟΥΙΥ οὗ 
(80 Ρΐουβ ἱπογϑᾶϑδθβ σοπίϊηυδγ. ἩΒΟΘΥΟΡ ἰδ 
γεχοὰ δ ἷΐ σουθαὶθ (ἢ 9 τὸ ὶοκοά 688 οὗ διἷβ Πποασί, 
διπὰ ἱπ͵ΌΓ68. Πἰ 5617 ΤἸΏΟΤΟ ἰμ8ηι ΔΏΥ ΟἰΟΓ. 

ΚΤΑΒΚΕ: οΙ χδὺ ἰη αοἀ᾽ 8 ποτὰ 18 τηδηϊοβίοα 
ΒΌΘΟΙΔΙΪΥ ἴῃ 8 119 γοφυϊδίεα ἴῃ δοοογάδηοσο (ἢ 6 γ0- 
γ 108. --,Ἴ 6 ἔϑασ οὗἩ Οοα ἴῃ ΠΊΘΔΗΥ͂ ἃ ΡίουΒ [αὶ Π τ᾽ Β 
Βολτί 18 τοι γα θα ἴῃ μ18 δ ΠἸάσοἢ ουθ δἴζον δὲθ 
ἄφδι!.-- -Ηο σθὸ νου]ὰ βθδγο ἰπ (86 Ὀ]οββίηρβϑ οὗ 
Ῥίουβ διισθϑίουβ πησϑὲ 0] αὐΐορ (πον ΤΑἰΪ(ἢ.-τ 
ΑἸΊ ογθαίυγοβ ἔδνου ἰμο86 ἤοπὶ αοα ἴδνοσβ: (ἢ 
ὈΙοβδίησβ ρσίνοπ (0 ἰβοι ζ4}} (ὁ {πα Ἰοὶ οὗ ἐδθ 
Ῥίουβ.---Τὸ2 Ραγβαθ τ ρΒίοου 688 δηα (6 ἤδαν οὗ 
ἀοα ἰβ ἰῃ6 ἰσὰθ ὙΔΥ ἰ0 χεΐῃ 8 ἤδῖηδ ἰμδὺ τὶ}} Ὧθ 
γα γ ἰπη Γ 8].-τὶ Ἰογέμ], ἔθα νυ οθα ποατί, δπὰ ἃ 
ξοοα σοῃβοΐθῃοθ, 8ΓΘ (16 ΠΔΡΡΥ ἔγυΐ5 οὗἩ [6 ἐσ 
ἴδαν οὗ αοἀ.---Οὐν νοτκβ οἵ ἴον παυθ ἱνὸ ροοά 
αυδ} 68, {ἢ νγὸ ρϑγίοττιη ἰβθῖι δουη θη δηὰ 
ξΘΏΘΓΟΌΒΙΥ, δηὰ δγὸ οὶ ποτὶ ἴῃ βρη. Απ 
δουπάδηϊ δὰ οἴου] τοναγὰ ν01}} 00]]0νν ἐμ οτα 
Ὀοί ἤγοτῃ ὑπὸ αἰ ν 9 ΙΏΘΓΟΥ.- τῷ ρίουβ τδὴ ἰδ 8 
ΒΏΔΙΙ ἰδοῦ ἰπ (.)}0 ΘΥ̓6Β οἵ (ἴπὸ υπροάϊγ, ἀπὰ γοὶ 
(ΠΟΥ σδηποῦ ἱπἶατο μἷπι. ΤΉ ΘΥ ΟἿ]Υ ἰπΐατο ἐΒοτ- 
ΒΟΙΥΘΒ; 0Υ [86Υ Βμογίθῃ ἐμὶν ᾿ἰἶνοβ ΟΥ̓ ΘΏΥΥ δηὰ 
νοχϑίϊοῃ. 

ΒΕΣΝΕΟΚΕΕΒ: ΤΏΟ56 ἯὙΡ0 ἰγαδὶ ἰη αΟοα 8}8}} Τ6- 
οοἷνο σῖο Ὀ]Θαβίηρβ, δη4 8}}8}]} σψδηὶ ποιβίηρ, 
δυο ἰδουρὰ ἱπ ἐμθ ννου]ὰ ἴξ τ ΔΥ Βθοῖῃ οἱ μου 186. 
ΕΈΆΙΒΟΗ: 1786 ἰτγὺθ βίρῃ οὗ δ ἀοὐ-Γοατίης δὰ 
ΘΟΠΒΟαΌΘΠΟΪΥ ΒΘΔΡΡΥ πιδῇ ἰδ (π 6 ἀοἸ καί, δπὰ {πὲ 
ἃ τοδὺ ἀρ! σί, ἡ Βῖοὴ δ6 ᾿88 ἴῃ ἀΟοα᾽ 5 δου- 
Δ Ὀἀτηθη(8.---ΕἸΕΘΞΕ: Α οδοοσίαὶ ἰιραστὶ τ] 6 ἢ 
8 Βυδίαὶποὰ ὈΥ οομδίδης δΔρρὶϊσαιϊίοη ἰο Θοα 8 
σογὰ, ΌΥ ΟΥΟΥ-ΓΟΏΘοα τηραϊίαίϊοη ὑροὰ Ηἰδ8 
ὝΆΥΒ, 8η4 ὮΥ ΓΣοαυοηὶ Γοβοσὶ ἰο Ηΐπ), ὑσο οί ΤΏΟΓΘ 
(88ὴ 811] οἰ ὮΘΥ Γοβοῦ Γ668.---ὈΙΕΌΒΙΟΗ: ΤῈ6 ἀον]]} 
165 ἐἰο δὶ8 βαγυδηίβ: Ὀυὺὶ αοα γοναγαβ ίβοδα 80 
Υίδις ουουυ  ίηρ ὑροῦ Ηἰἱ8δ πογὰ ψ 1} ρογίοοί 
αι] ποὸ88 δηὰ οἰ θγ}}γ.--ασὐΈ ΤΉ: ΤῊΘ 
ῬΓΟΒΡΟΓοὺΒ πα Ὀ]65βοὰ [16 οὗ ἰδ σἰρμίθουβ 18 
ΒοΓΟ ργοϑοηίοα; Ὀυὺ 18 ππΠῸῚ παίυτο 18 Ἔχ ἰἱ[οἀ 
88 Ὅὲ}} 85 118. ουὐπγαραὰ 5᾽5η8.--- ΤΑΌΒΒ: ΤῈ6 ἢπ8] 
Ἰοί ἀδοΐά68:; ἐμ6 ΟΥἿ βουπάδ ἔονίἢ : ἐΐσο, Ρεγίδλ. 

[Μίαττ ΗΈνμυ: Βοιρίου δ 88 Ὀ66ῃ {116 ταἰβί ἢ ρ' 
οὗ ΠΙΔΗΥ͂ ἃ (Δι ἶγ ; ἱἢ ποῖ 80 88 [0 δάνδμοο 1ΐ δἰ ρα, 
γοῖ 80 88 ἰὸ ἔουπά [1ὑ ἤγπι.---ΒΑΒΝ ΕΒ: ΒΌΓΟΙΥ 
6 Γ6 18 8Δὴ δἀνδηίαρο ἱῃ ΟἿΣ ποι]ὰ ἱπ Ὀεοΐηρ ἃ 
{τϊοπὰ οὗ αοὰ. --;α͵, Ε. Μ.] 

͵ 



δθ4 ΤΙΝ ΕἸΕΤΗ͂ ΒΟΟΙΚ ΟΣ ῬΗΔΙ, 5. 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΙΠ. 
1 ῬΡγαῖβα γο {π6 1.0 Ὲ}. 

Ῥγαῖββ, Ο γε βοσυδηΐβ οὔ [6 ;ΟΕΡ, 
Ῥγαῖβα {86 δῖ οὗ 86 .ΟΒὉ. 

9. Β]οβϑοά ΡῈ [ῃ6 πδῖηδ οἵ π6 1.0 Ἐ} ἔγοπι ἢ} 8 {1π|6 [ογ ἢ δηα ΤῸΓ ΘνΌσΔΟΤΟ. 
ὃ Ετοιὰ [86 τγἰβίηρ οὔ [86 βὰπ υππίο {86 ροϊηρ ἀονη οὗ [86 ΒΔ Π16 

ΤῊο [0 ΒΡ Β π8π|6 ὦ ἴο Ὀ6 ρ᾿Γβὶβϑά. 

4 Το ΤΟῈΡ ὦ Βὶρῇ δὔογναϑ 81} παίϊοβ, 
πὰ ἰη8 5] ΟΥ͂ : [πΠ6 ραν θη8. 

δ ὟὟ7πο ὦ [|ιἶκα υηΐο {πΠ6 ΧΕ} οὖν αοά, 
ὝΥΒο ἀν! ] οὐ οα ὨΙρὮ, 

6 μ͵ο Βυμθ] ἢ λίπιϑοί  ἴο ΒΘ ΠΟ] 4 
Το ἰλίπιφα ἰλαΐ αγὸ ἴῃ θάνε, δηὰ πὶ [86 φασί] 

7 ο ταϊβοιἢῃ ἃρΡ {86 ροοῦ ουὖ οὗ [Π6 ἀιυϑί, 
Απά Ἰιξοιι (6 ΠΕΘαΥῪ οὐἱ οὗ (Π6 ἀυηρὮ}}}; 

8 Τηδῖ 6 ΕΥ βοὺ ἀτηι ΜΠ ὈΥΪΠΟΘΒ, 
νοι αὶνὰ ἴ.6 ρῥσΐηοοβ οὗ Π18 ΡΘΟΡΙ6. 

9 Ηδο πιδκοίμ {6 Ὀάγγθη ψοιηδη 0 ΚΘΟΡ Βουβθ6, 
Απὰὰ ἰο δ6 ἃ Ἰογία!} τοῖον οὗ Ομ] άγθη. 

Ῥγδΐβο γο π6 [ζ0ΕῈ}. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ͂,. 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΧῸ ΟὈΧΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.--τάὺ οἀσχδοτία- 
(ἴοι 18 βοηὶ ἕονι ἢ 9 ργαΐβθ Φ9 })ονδ δἱ 41} {ΐπ|08 
δηὰ ἰῃτουριουῦ 186 τουν]ὰ (γογβ. 1-3) 88 (9 
Θοά νὰο, τπουρὰ ἰπππὶιοὶν ἀχαὶ θα, γοΐ Ὀ6Π 0] 8 
ούθῃ ὑμίηχϑ πὲ δ΄Ὸ πιοϑύ ΔΌλΒϑα (γογ8. 4--6), 
δη4 οχΧλ}18, Ὀ᾽οββοα,δηα κἰλάάθη8 (6 ἔδθ]6, ἐδ9 
ἀοδρίβοα, δηὰ π6 πιουγηΐηρ (γ6Γβ. 7--9). ΝῸ 
Βροοἶ)] σοῃηηῃοοίΐου 118 (118 ῬΘΟρΘ οὗ ἰβτγδ6ὶ Αὐΐοσ 
{μ6 Ἔχῖϊο (Ηφηρβὶ. δος [86 διοϊθη8) 18 ἀΐβοονοῦ- 
8Ὸ1]6. Διὶ 88 υποσγίλ!π 18 ΔῺΥ Δ] ] υδίο ἰο Φοηδ- 
{88 οἰουδίίοη, 1 Νίδοο. χ. θ8 (ΗἸ 2.), οὐ {86 
δδϑυπιρίϊοι ἰπαὺ ὑμ6γ 8. ἃ 61030 σοπηθοίΐοη Ὀ6- 
ἰσθοῦ 18 ΡΒδὶὰ δπά 6 0] ον ἱπ, δηὰ (μαΐ 1 
ν͵ῶὸ8 οοηροβοά ἰπ υἱὸν οὗ ἰ06 βαβϑουθνρ (Κῦβίον, 
Ἐπ 414). [1018 [Π 8 Βαρ ροβϑά ἴο Ὀ6 δοππϑοίβα ψῖ ἢ 
πο ἀο]ναγαποο ἔγοια ἔγρί ρῥἱοϊατοά ἴῃ 8. οσχὶν, 
-- Ὲ.-. Μ.] Βαὶ Ἔνϑὴ ἰδ ἔγθαπθῃί, δη4, ἴῃ ΒΟ. 
684868, υποχροοίοα 86 οὗ (Π6 8Βο 64]10ἀ οὐλέγοξ σοπι- 
»ῬασὶπιῈ (Θορ. ΕΑ], ἃ 211) 18. Ὧο ουϊάθῃσθ οὗ 
δηϊ α Υ, Ὀαὶ πα ϊσαίο5 ἀ6βῖρη. 

1π τ86 Ἰἰίυταγ, (᾿ 6 80-ο]1.ὁὦ 727 α1]εἰ (ῬΒα]αι 
Οσ ἰὶ.--τοχυ1.), αἷδο ἑοτπιοὰ (η9 Ἐργρίΐδη Ηαᾷ].- 
161, 85 ἀἰδβιϊη συ ϊθιοά ἔγοα ἐπ ατοαὶ Ηδ]]ο], 
Ῥβαὶπι οχχχυὶ. Ὀορίηϑ 118 (818 Ῥβαὶω. 186 

4 [Βοολῦδο [{ Ὅ0κ88 ΤΟΓΠΙΘΓΙ͂Υ κα ρρσδοὰ ἴο παγθ ὈΘΘ ϑτορ] ογοὰ 
ἴο πίε [59 ον πογὰ δυρῃοηίο ἢν ψ ἐ(ἢ 116 ΤἸ]Ἱοτσίηρ. 69 
Ἐστιοπον, ὦ τ. ὃ 5884. [1 6. ΚΘΏΘΓΔΙΥ, μοῦ} ποῖ Θχοϊ δυο, 
διϊδοῃοᾶ ἴο ἐπ σοηδίτεηςξ. εἴαῖο. ὅδ ΟΒΕΕΝ, Ογ. δ 61, δ α, 218. 
Αςοοτάϊις ἴο να], (ξ 16. ΟἿΪΥ Ὁδοὰ αγίΐξ ὺγ Ἰδαῖος 
Ροεῖ8.--ῳ0..Κ. ΝΜ] 

Ἰαϊξον ἀοϑὶ σηδίΐοη 18 8180 ΒΡ] 1οἃ βοτμοῦἑπηθ8 Ὁ 
86 Ταϊπιὰὰ δὰ Μιάγαβῃ (0 Ῥβ. ὀχχ., Ἴσχχστί., 
δηά ἴο ΡΒ. ΟΧΧχΥ, 4-οχχχυίὶ. ΒΥ βοπιὸ ( γἰβίΐδη 
ΜΎΪΟΥΒ 1 18 ὙΤΟΙΜΙΥ ΔρΡΡΙ θὰ ἰο ἰἰα Η8}16] ἴῃ {86 
ΛΌΓΟ Γοϑίγι οἰ βοπη86. Τ]}8 Ῥεδ] σοηςϊ πυρά τὸ 
δ γοοϊ(θα νυ Βῖ]6 (πς Το ρ]6 βίοοα, δηὰ ἐξ δι1}}} το- 
οἰϊε4 'ἰπ Ῥαϊθδιΐηθ, οἱ ιιίθθη Εἰπηθ8 ἃ Υθδσ, δρατσγί 
ἔτοιι 118 συβίοτηασυ, Ποιὰ ποὶ Ἰοζ4], 86 αἱ {ῃ6 
ΠΟΥ πιοοῆ. Οἰ (8146 οὗἩ Ῥαϊ]εβιϊπ, ἐξ 18 ΠΟΥ ΣΟΥ 
τοοϊοἀ ὑποηῖγ- ΟἿ 6 {ἰπ|68 οἢ δοσοιιπὶ οἴ {16 δααὶ- 
(ἴοι οὗἉ (του σγθδί ἔθαβϑί -ἄλγϑ, Αἱ {116 ΓΆΤΑ 66]6- 
Ὀγαιΐοη οὗ (86 Ῥββϑονυοσ 65. οχὶδὶ. πα Οχῦν. τ ΟΤῸ 
ΘΌηρ ὈΘΙΌΓΘ ἐμ 6 τηρᾶὶ, δπὰ ἱμάθοὰ Ὀοίοτο (δ 
οπηρίγίης οὗ βΒοοοηά σΌΡ, δηᾷ Ρββ. οχν.--οχυπῇ. 
Δίλον 1}}60 Π168], δηὰ διῇον {Π)6 ΑΠΠἶπς οΥ̓́186 ἔουνι 
σῸΡ (Θδοτρ. (89 οχροϑίίουβ οὐ Μαίί. χχυὶϊ. 80; 
Μανκ χὶν. 260).- - 8 Ῥβδὶπὶ 18 86 ΟἹὰ Τεεῖ. 
πιασπϊβεαί. [ὈΡΈΒΟΥΝΕ" “6 ῬΒΑΙπι παν δα βδιἀ 
ἴο 6 ἃ σοπηθοίΐηρ ᾿ἰπκ θείη [πὸ ὥους οὗ δη- 
ὩΔῊ αηὰ [Πὴ6 Μαρπίδοαδι οὗ {Ἰὸ γαίῃ." --.Ε..] 

γον.1. οινδηῖδ οὗ θϑοβονα!. Ταῖΐβ ρῃΓΑ850 
8 ἸΏΟΡΘ ΟΧρΡΤΟδδῖγσο ἤότο (8 ἴῃ 88. ΟΧΧΧΙΥ., 
ΟΧΧΧΥ. 20, δὰ ΡΓθ- ΒΌΡΡΟΞΘΒ ἃ Βροοϊῆο σομοορίΐου 
οὔ (88 τοϊδίϊοη ἴῃ ἡ ῖσἢ [βγϑοὶ 88 ἃ ψ μοὶθ βίοοά 
ἴο θοἃ 648 Ηἰβ τ ΤΤΕΠ Φ( ΟΧΧΧΥ͂Ϊ. 22), δηὰ ἐῃ 
ΜΒ ΊΟ ἢ ἐμ οὶγ ᾿ηαϊν! 8] Ἡἰνὶπρ τι πη Ὁ6 ΓΒ (Τ᾽ 86]π|8 
χχχίν. 28: ᾿χῖχ. 37) σοῦ δὴ Ὀγβοϑά. 

Ἄετβ. ὅ, 6θ. Α οαοππροίϊοη ἴῃ ἰδ ἰδουχδὶ 
τρις ὃδ6 σοπδίἀοτοὰ ροββί δΪΘ Ὀδί θη ὙΟΓΒῸ 
θὁ δῃηὰ στοῦ. δα (δουὶ. ἰϊ. 24). Βαυὶ Μὸ δτὸ 
Ῥγουθηίθα ὈΥ ἰ(δο βίγυοίαγο οὗὐ [δ6 δβοπίθῃοοϑ 
του) δϑϑδυϊηΐης βαοδ οοπηροίΐοη βοσε ((ἐεἰεῦ, 



ῬΒΑΙΜ ΟΧΠΙ. δθῦ 

Ηρηροί., δι ρμδα86η). Τὴ δῃρ6}8 π᾿ Ἰιοᾶνθῃ 
Ὁ αἰνὶ) αύϑ, δὶ δὶ] ουϑηίβ, ποὶ ἰο Ὀ6 ἱμβουχαΐ οἵ, 
[0 8:10 0] 680 ΘΟΌΓ99 18 (0 ΒΌΡΡΙΥ : ὈΡΟἢ 8]] (δ πν 5. 

ον 818 αἴοτα 5 (ἢ 6 τηοδὺ σοι ΓΘ  Θη91 76 ΘΟ ΘΟΡ- 
ἰίΐοη οΥ̓ ὁ ΥῪ της (καὶ οχὶϑὶβ δηὰ ἰσαηϑρίγοϑ 
ἰδετο (“. Η. Μίοβ. δπὰ οἱβσβ). Βυΐ [86 τϑϑβίγὶο- 
ἰἰοα ἴο δοοὶ 7 ΦΟΏΘΓΔΙΥ (Ηαρίοϊά), 88 οοπίτγαβιορὰ 
αἱ ἢ ἰοοκίπφ ἀἄοισπ, 1ἰ8Β ὑπϑυϊ80]6; (Ὁ. δ᾽ "μοι κὰ 
ἰδ6 (τσοπο οὗ αοἀ 18 ϑ}}} 7 πιοπίϊοη θα 88 δχἰϑὺ- 
ἷπς ἴὰ δοαγθῃ, γοὺ 16 Θχα]δίϊοη οὐὗἩἨ αοα ονδῦ 
Βοασθ δηὰ δαγὶβ ἰ8 αἰβιί οι 7 οχργοβϑβοὰ (Ὀ8. 
οχὶ νι. 8). {[Τ|10 ὕἴγαθ τοπάογίπρ οἵ γογβ. ὅ δπά 
δ δοσογάϊηρὶν 13: “ἯΠΟ 18 ἰ|κὸ δ δ βονυδὴ οὖυν αοὰ, 
πο δἰ(οιἢ ἰῃγοποὰ οὐ δἰ, ψι8ο βίοοροι ἢ ἄοννῃ 
(0 860 (αὶ 15 ἀοῃ 6) ἰπ μοαύθῃ δη4 οὐ ϑδγίἢ 
(Ροτοσηθ). Τπε Ἰ6τὰ} σοηβίγαοίΐοη οὗ [86 86- 
οοη δπηὰ (δ ἶταὰ αἰλι1.868 8, τολοὸ πιαζείὴ ἀϊχὰ (ὁ δἱζν 
το πιαζείλ ἰοὶσ [ὁ 8.6. Ἐον ἰδ [Πουχπὶ δοιΏΡ. [3. 
Ἰνϊϊ. 15.---]. Ε. Μ.] 

γόοτθ. 7.9θ. όογβ. 7, 8 δύ ἱδθῃ τογθαί πὶ 
ἴτοταυ {9 βοῆς οὗ Ηδηπδὰ (ἷ ὅ8ῃη). 1]. 8), δπὰ 
τοῦ. 9 ῬΓΟΘΔΌΪ ἴοϊϊονε 1 ὅδη). ἰΐ. ὅ. Ὀδτ- 
τοῦ ΒΡου80 γὙαὸῸλ5 πο βδβιγοὰ οὗ Ὀοίηρς αἰϊον οά 
ἰο τοπιαῖὶπ ἴῃ 86 ου8θ. Νοὺῦ Ἀπ. Β86 Ὀδοληιθ 8 
πιοίον ἀϊὦ 8βὴ9 ρσαΐῃ 8 ἤτηι ροϑιΐοη. Τμ6 Δρρ]!- 
δδιΐου οὗἨἩ 1μ0 ἤριγο ἴο {μ6 ΟἸατοῦ (18. Ἰΐν. 1 67) 
ἄοθ5 ποὶ ᾿υ51}Υ̓ἁ ἃ ἰγρίοαὶ ἰαἰογρτοίδιϊοη οὗἁὨ ὑδ185 
ρ489ῆχζ6 (1ὸ οἷον οχροϑιίίουβ δῃὰ Ηρηρϑί. [0]- 
Ἰοτψίης 9 ΟΒα!ά. δῃᾷ {μὸ ΒΑὈΡῚἢ8Β).---ὐ πο Μψ80 
8 Βϊ ουἵ ὕΓΟπὶ δΒοσΐοίγ ἰπ ϑυγίδ δπὰ Ῥα]οβίϊὶ 9 
1165 ὕροῦ ὑπ πιεζόεία (ἀπ ρ Δ 85}.- 680}, ΟΔΠΠἸπρ 
ὌΡΟΣ (6 ΡΔ550ΓΒ- ΟΥ̓ [ΓΤ 8Δ]..}8 ἀυτγίης ἰἢ6 ἄγ, 
δηὰ αἱ ηἰχὰϊ σον Υηρ ἱπ ἴΠ6 851|68 ἩΒΙΠΙΘα ὈΥ͂ 
ἐδ βυη" (0 6].).. [{ὕ)ὕ7δὲεγ. 9 ὁ. 18 ΘοΥγ οί : 8 ἴογ- 
701} ποῖ μὸν οὗ ἐλ οἰ] άσοθ. ὈΕΙΙΤΖ8ΟΗ: “110 
Ῥοοὶ ῥγοβθηίβ {10 Βοθ 9 80 ΥἹΥΑΪΥ ἰο δι πλ56]7, 
ἐμαὶ ἢθ ροϊηΐϑ, 88 ἐπουρῃ τὶ μἷ8 ρον, δ {89 
σο!!άγοα τὶ τὶ οι αοα Π48 Ὀϊ]οδϑοὰ πον." ΤῈ 
8τι1916 15 διιϑροοϊοαἃ τψὶουΐ ΓοΆ80ὴ ὈΥ͂ ΟἸΒΒδυβοη 
δυιὶ Ηυρίοϊά, Τ11686 οΥΙ (165, ΘΒρΘΟΙΔΙΥ {110 ΟΓΏΔΟΓ 
086, ΤᾺ 0 δῇ ΘΧΟΘΒΒ πη ὑμοὶν διϊθιμρίβ ἰο διηοπά 
[89 ἰοχί.--ἴ. Ε, Μ.} 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ ΑΝ ἘΤΗΙΟΘΑΙ͂, 

1. Α5 αἀοἀ 88 κίνοη ΗΪπι86] ἃ πδὴθ ἐμδὶ ἷ8 
ΔΌΟΥΘΝ ΟΥ̓ΟΓΣΥ͂ ἢΔη6, δπα 888 (ποτοὶῃ τονοαὶοὰ Ηἰθ 
Ὠδίυγο [ὉΓ 41} (Ππ168 δηὰ (6 ὙΠ οΪθ ψου]ὰ, 80 τ] 
Ης ὃὕὉ9 ἱπνοκοὰ δἰνδΥβ δηὰ ὈΦΟΡΥΒΟΥΘ ὉΥ Ηἰδ 
δοΓΥΎΔη(8 ὈΥ (815 Π8ῃ10, δηἃ 0145 Ηἰ5 Οδυτοὶ ἰῃ 4])] 
Ῥίδοςβ οἵ 9 ϑαρί Ὀθ παἰπαἴμ] οὗὨ (818 ρασχὶ οὗ 1.8 
δοσυΐοθ (0 Ηϊηι. 

2. 6οὐ δ ἰπῆπίἐο θχαϊἰδιῖοι δῦογνο 4]}} ογοδίϑα 
δοΐηχϑ ἀο685 πο δβοραταίο Ηΐπὶ ἔγομι ἐἰρθο ἰπ πϑϑὰ 
οὔ μοῖρ, ΟΥὁ γϑῆῖοτθ ἢϊπι ἰοὸ δῇ ὑμδρργοδο Ὁ] 9 
ἀϊϑίδησο, ΟΥΓ Ρ͵δοθ Ηἰΐπι ἰπ βοϊϊἰυὰθ δηὰ ουΐ οὗ Γ6- 
Ἰδιΐου ἰο θα, θυ 5 απ᾿ίθα ἴῃ δ ᾿ΠοοΟΙρΑΓΘΌΪΘ 
ΤἸΏΒΏΠΟΣ ΨΠ 8 οαγοίυϊ χοχζαγαὰ 1ῖ0. (8.9 ᾿θαϑὺ 88 
Ἧ6]] 88 ἴογ 186 σγοδίοϑί. 

8. Τιιῖδ ταὶ ἐλ] 685 οὗ ἰοὺ 8 ΠΟ πιορο οὐὉ- 
ΒΕΟΥΥΪΏ  ΟΥ ΡΌΓΡΟΒΘ6]688 καξίῃρ, Ὀυὺ δοίμα] οοηάε- 
δοεπείοη ἴο ἰδ ηδὶ ποδὶ, ἀοδβρ᾽864, δηὰ αβ]ἱοί- 
θὰ, βὸ ἐμαὶ {πι|6 Ὁ ΤΏΔΥ ὉΘ ταϊβϑὰ ἔγοτα (μοῦ τίβοσυ, 
δὰ ἰμαὶ (μ6 ΟἸυΓΟΝ ΤΥ ΟΥΟΡ ΒΑ Υο ΣΘΠΟΥΘα ο6- 
οδδίου ἰο ργαΐβο Ηΐ. 

ἩΟΜΙΣΕΤΙΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬῬΒΑΟΤΊΟΑΣΙ, 

ΤῈὸ οοηἀοθοοηϑίοη οὔ ἰδο Ηϊΐρμοδὶ 85. {ῃθ 
δβίσου οὶ πὰ οὐοῦ- σοηονοα σγουπὰ οὗ ΗἾΒ ρταἷ80 
ἦπ [80 Ομ γοΝ.---οἀ δοὶβ 88 ὈοδὶΒ Ηΐἰβ8 Ὡδιηθ: 

ἂο νγὸ σοπίον Ηΐπι ἰῃ6 (88 η15 ψῃὶσῃ δγὸ ΗΪΐπβ 
ἀυο ἴ--Οαὴ ᾿0ὺ ὉΘ Ββαεϊὰ οὗ υ8: Α5 ("6 Μαβίοῦ 80 
(19 βοσνδηιῦ)--σἀοὰ ἱπάθοὰ οοπάοβοθηάβ ἰο [}}0 
τιοϑὺ ἀἶθι γοϑϑϑά οὗ τη 68 Μ]}0Ὸ τἸηου τῇ 1 ΟὈΒΟΌΓΥΙΥ ; 
Ὀυὲ ψθλὶ 6 ἀο068 ἴῃ ἃ ΘΟΥΓΏΘΡ οὗ (86 ΘΑΥΓ ἢ ΒΟΥΥΘΒ 
ἴο τπηϑηϊίοδβὶ δηά οχαὶὶ Η 15 ρίογυ, δπὰ 88}4}} τωρ κθ 
ΗΪ8 πδιῃθ δὴ οὈὐ͵οοὶ οὗ Ῥγαΐβο 10 αἱ] {ἰπιθ δηὰ 
{Βγοῦσὰ ἰμ6 ψ μοἷο που ]α.--- }1ὸ 15 ΠΚ6 ουν αοά 
Α αυοϑιίοα, (1) οὗ σοπίοθϑβίοα, (2) οὗ (μδηῖκ8- 
εἰνίηρ, (8) οὗ ἰγυϑί. 

5ΤΑΝΚε: ΠΠ Μ͵ὸ 8Γ6 ἰ0 Ργηΐβοὸ ἀοά ταί, τϑ 
ταϑὶ ὕ0 ΠῚ 5 βούτδηίϑ δη Ὀδ]ονίης οἰ] ἀγθὴ ; ΓῸΓΡ 
1086 ΜἘΠλοὺ 8ϑοῦῦθ βιεαίδη δηὰ ποὶσ οὐ Ὀοάϊ68, 
δη ἃγθ ἴ!ὸ βίαν οἵ δαιπηοη, δγο ποί Εϊ [ὉΓΣ 
800} ἃ Βογνὶο6.---(0ἀ᾽ 8 ̓Γδῖ86 18. ἃ8 ΨΟΤΒΥ οὔ 8 
Ρίποθ ἱπ Πὶ8Β ἔσθ βοῦνίοθ 88 ΔΗΥ͂ οἰἰον οὗἁὨ ἰΐ8 
αἰοπιθηίβ; (μἷ8 ἰ8 ὮΩΥ ψ͵Ἃἥ ΔΓΘ 80 οἴϊοηῃ σΑ]]οά 
ὌΡΟΣ (0 Θῆσαρθ ἴῃ ἰΐ.---ἰὶ 18 ποὺ υπδοοομῖπρ ἰῸ 
ἀοἀ ἰο δαῖθ ἴογ σαὶ 18 ἀθαβοά. παι ἰὺ νγᾶϑ 
0 ἀΙΒΒΟΠΟΥ ἰο ογεδίθ, ἰ ἰδ πὸ αἰδοηοῦ ἰο ργθ- 
Β6ΡΥ͂Ο.---Ἴ}}9 οχα]ίδιίοη οὗὁἩ ἐπ πγοισποαὰ ἰθ. δὴ 
Π Δ8884114Ὁ]0 ὑοϑυϊ ΠΠΟΠΥ [0 (6 τῃηογοϊα] ῥσονυΐσ- 
ἄθποθ οὗ 6ο(, δηά ἰο {16 γεινανὰ (αἱ 18 Ὀδδιοννοά 
ὍΡΟΩ ἰδ ρῥίουϑ δη4 ροάϊγ.--ΟΗδ ἰμαὶ 18. γαϊϑοὰ 
ἴτοπι 8 ἸΟῪ βίδιϊοῃ ἰο ργοαΐ ΒΟΠΟΥ, ταιιϑῦ ΚΟΥ 
μδἱ αοἀ μ88 ἀοπο εἰ, ἀπὰ τουδὶ ποῦ Ὀθοοηθ ὑΡ- 
Ἰτ64, 6180 ἀοα ΠΥ δοὺ ἷαι ἀοινη δρδίῃ.--- 9 
Ὑ10 ἰ8 (0 Ὀ6 δἀνδησοα ἰο ροϑβί(οη8 οὗ ρϑου δῦ 
᾿Ἰπηρογίδηοθ 888 πὸ Ὡθοἀ ἰὸ δυι οἱραίθ αοα᾽ Β ἐἰπιθ. 
δοθῆ Ηἰβ ιἰπὸ δηὰ ἰιοὰτ οοπμο, ἢα ψ1}} ΚηΟΥ 
Βον ἰο ρίασο ἷτὰ μ6γΘ Ηθ νου] αν τη. 

ΒΕΙΝΕΟΚΕΕ: ἸΤθογθ ΔΓΘ ΠΊΔΩΥ Βογυδηίβ δά 
[τιουὰβ οἵ (806 Γοτὰ ἰἰδτουσπουὶ (6 ψογ]ὰ. 
ΤΆΘΙΡ Ἰἷίνοβ δηὰ ἰοδοδίηῃρ διουϊὰ ἐπογοίοτγα Ὀθ 
Βιι σὴ 88 δὶ αοἷ δ8ἢ4}} ποὶ Ὀ6 ἀϊϑηοπογοά, Ὀὰὲ 
ποῃογρά Ὀγ ἰπθιῃ.--ΕἜΑΝΕΚΕ: Τὴ ΜΟΤᾺ οὧγ 18 8 
ψοτγὰ οὗἉ δι". δ ψῆῃο 88 (γυγ χίγθῃ 18 
Βοατί ἰο οα, τᾶν ταδί ἰπ Ηΐπ νι |{}} 1ΟΥ, δὰ 
π66α ἔδαν ποῖ ηᾳ.---ἘΙΕΘΕΠ: [ἢ Δ}} αοα᾽Β ψογὰβ 
Δηἃ ΟΥΚΒ ΔΓΘ (0 Ὀ6 Τουπὰ Ρῥγδοΐουβ ἰγάσοβ οὗ 
ΗΪδ8 στοαίη 88 δῃῃα οὀχαϊαι οι δηὰ δοηἀοβοοηϊης 
Ἰονθ.--- ΕἼ ἢ ἀπ 1068 {110 ἸΟῪ δπα {16 σοηἀοβοοηά- 
ἴῃ ἰῃ Οοἀ, δαᾷ ὑπΠ6Υ ΔγῸ Θαυ 8 }}}7 ἀθδν δηᾶ ργο- 
οἴουϑ.---ΕἸΟΗΤΕΕΒ: 186 παί ΓΔ] τθδπ, οὐ ο ἱπουρἢ 
)6 Ὀθ ἰοραᾶγηθά, ἰδ κ68 πὸ ἀο) ρας ἴῃ σοηιθρ)δίϊ ηρ 
αοἀ᾽ δ σγοδίποβ ἰη Ἰονονίης Ηϊπ 801]. [0 18 ἔδι ἢ 
δ΄Ιοηθ 6 ΘΔ ἢ Βατγιο"ἷ26 (6 ἔἦνο, δηἃ το]οΐοθ 
ἰδὲ (0 σοπάἀοδοοπάϊης [οτὰ οὗ ἰὴ υὑῃῖῦϑγβθ 
ἀοο8 γοί ἔανον (μὶβ 11{{}|90 θαυ 8ὸ δἰ χαὶν, δπὰ 
εἰονὶγ ΗΠ πιβ9 1 ἴῃ ἰπἰκ8 [μΠδὶ δγο ἰδ ηϊδοδῃί. 
--ΑὕΕΝΤΗΕΒ: αὶ 8.6 4}} (η0 δχαϊίδιϊοπ δπά 
ΕἴονΥ οὗ μὶ8 νοῦ] σοι ραγοα ἰο 186 ΘΊΟΥΥ οὔ (89 
κίηρχάοιι οὗ αοὰ 3-- Ὁ Ὲ1ἘΌ ΒΊΟΗ : {{ {Π6 Ροοῦ Ομ αγο ἃ 
ν}}}} 0 ἀἰδιιαγϑὰ δι {ἰπι68, μ6 βαεσύδῃίβ οὗ {89 
ΒΌΡΤΟαΙΘ αοἀ οὗ ΠΠΘΤΟΥ͂ τπιυϑὲ ΟὨΪΥ͂ δἰ γῖκο ὮΡ 
δβφδὶη [86 Π4]]6}1.}8}}, 186 Βοῃβ ΟὗἨ ὨΔΘΓΟΥ δη 
ἔγϑβάοι, δῃὰ 8]] ἀϊβιγ 688 νν1}} ἀἰβαρρ68.- -- ΑΒΕ: 
ΤῊ 81}8}} τοχατγά ἰὴ χγοαὺ; δπὰ ἐμὸ χγοδί ἀοὰ 
τοραγὰβ {86 8118]} ; ἐμ6 οἰ οὗ ἰι6 ἀυϑὲ 5866 18 
Βε] [-πλὰρθ πεῖ ὶβ οὗἩἨἉ ργϑαίῃθϑβ; δηὰ ἢο ψ8ὸ 18 
γα δὲ ἢ δπὰ ὀχα] θα τν}}} ἂττ 61} τὶ τ (ἢ 086 80 
ΔΙῸ οὗ ἃ Ὀτόκοη δηὰ οδοπίσγὶία βρὶτὶί. ομάογδαϊ 
8π ἃ ΔαΟΥΔΌΪΟ ἬΔΥ [ον {Π6 δβαϊ ναϊΐοη οὔ ἐδο που]Ἱά ! 

[ϑοοττ: ἴῃ Ηἰβ ρῥγονίάθηοο ἰ89 Ιωογὰ βοῃγθ- 
{Ἰπ|68 Γ8ἰ868 6 η ἴγοτπιῃ ἰδ πιοϑί δθοί ἰοὸ ἰδθ 
Ὠοϑί ΒΟΠΟΓΘΌΪΟ βίδιϊ θη οὐ πβοοίοίυ, δπὰ ἴ ἴ8 
"6}} σβοη πον δοασὶν ἰδοιηβοῖγοθ ῬΓΟΡΟΥΪΥ ἴῃ 
ἐμοὶῦ πὸ ἀἰσηϊ 8. Βαὶ (μἷἰ8 ἱβ Ηἰ8 οσοηπϑβίδῃϊ 
τρί μοά ἰῃ (86 Κἰηράοπι οὗ στδοθ. Ηδθ ἰδἶκοβ8 ἃ8 
ἀθΌϊοῦβ, Ὀοζ 8ΓΒ, ΠὩΔΥῪ, τοῦ 618 δε ἰγαϊζοῦβ, ζγοπλ 



δθ06 ΤῊΒ ΕἸΙΕΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΚΒΔΑ1Μ5. 
-,.,, ῷᾺττᾷῷᾺΠ,ἨἸ, το τ,’ τᾺ ΤῸ Έρ ΧοΧτΆτττΤτ τ τ τ ῷᾺ,Γσοορ Ὀὀ-..ς“.νϑ »ὕΧμΓυ κι(Κ[ὁ''Π0ὑὄ-ο-΄5 1 1τ΄πς-06ὃῸΠΟΌΟΝᾷοΟ'---““΄Π ττττττθκὼτᾳῷᾳχΧΤΤηΊΣτῚΤΣΥΣσΥσΥσΎΥσσΥσΥσΎσσσκκννθϑλτΔὕΔτ}1|ὦ.ψἅὍ ΚδὯπ͵αι:ἄ»,, ο͵,οσξ»ὔτ᾽ττ οὔ ι 

86 ἄἀσδὶ, (η9 ἀυηρ-Ἀ}}}, οΥ (80 ἀσηπχοοη, ἰο 6, ρυἱδϑὶβ απὸ Ηἰἷπι: δηὰ ὑπ ὰ8 ΗΘ Ὠα ΠΩ ΌΟΥΒ 8 σι ἢ 
ΗΒ ἕδυουὶιθβ δπὰ Ηἰβ ομιϊάσθη, ἰο Ὀ0 Κίηχβ δηὰ 80 ῥγίμοϑθθ οὗ ΒΒ σβοβθῃ Ρθ0}]9.--΄ὦ. Ε. Μ.] 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΊΙΤΥ. 

1 ὙΜῈ6ὴ [βγ86] πτιοπὶ ουὐ οὗ Εργρύ, 
ΤῊ Βουθθ οὗ Φδοοῦ ἔγομι ἃ ρθορίϑ οὗ βίσβηρβ ἰδηρσάδρθο, 

2 ΨΔυάδῃ ννᾺ8 ἷ9 βαποίυ τυ, 
Απά ἴβυβϑοὶ ᾿18 ἀομαϊ πίοι. 

8 ΤῊΘ 8608 ΒΑ Ὺ 12, ἀπά δὰ : 
Φογάδῃη ναὰβ ἀσίνϑη Ὀδοῖς. 

4 Τῆο ππουῃίδ᾽ 8 βερροα ᾿Κ6 ΤΆ ΠΊ8, 
«πὰ ἴλο λλ016 1118 11|κὸ Ἰατ 08. 

δ ὟῪ Βαϊ αἰΐρα ἴο6, Ο ποῖ 868, ἐμὲ ἰδοὺ βοαάοϑι 
Τηου Φοτάδῃ, ἐλαΐ ποὺ παϑὺ ἀσίνϑη Ὀδοὶς 

6 Ὑὁ τπιουηίδίη5, ἐλαΐ ἣ ΒΕ ρΡοα 1π| ΣΆ ΠΙΒ ; 
«Απά γα 11{016 1118, 1|κ0 ἸαταθΒ 

7 Ττοθ]ο6, ἰΒοὰ οαγίῃ, αὖ [6 ῥργεβθποο οὗἁ {π6 Ἰωοτά, 
Αὐ [86 ρΡγϑβϑθῆοο οὗ {86 αοα οὗ “8000 ; 

8 ὟΥ πίονι ἰυγποα [λ6 το οῖκ ἱπέο ἃ βιϑπαάϊηρ Μδίογ, 
ΤΏ Ηϊπί ᾿πίο 8 ἐουμίδϊη οὐ ψϑίθσβ. 

ἘΧΕῈΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ,. 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.--- 19 ΟΠ ἀο6Υι] 
Ῥονος οὗ αοἀ ΟΥ̓ πϑίυγο 8 ΘοἸοὈγαϊοα ἴῃ 8 
οοπηραοί Ἰγγίοα ἔοσια δηὰ νὰ Ροθίϊο υἱνὶ π6885 
(νετβ. 8-6), 85 1 νγὰ8 αἰβρ᾽αυϑά ἱπ {89 Ἰϑδάϊης 
οὗ ι8ὸ Ρθορὶο ἔγοπι Ἐρμυρίὶ, 0 ἴι:6 Ῥύγροβθ οὗ 
οβίδ Ὁ] 5υΐπς ἃ θ᾽ νη σονθγηταθηΐ ἴῃ 19.846] (Υ6Γ8. 
1, 2), δηὰ ἴοτιιβ ἰ})0ὸ σγουπᾶ οὗὨ ἃ δυιπιτηοηϑ ἴο ἢ 9 
οϑυί ἴο ἐγ Ὁ]6 Ὀδίογο {88 νοημάγουβ Θοά οὗ 
Φδσοοῦ (γνοσβ. 7, 8). Τ8ὸ (ἰπ|ὸ οὗ σοπιροβί(ΐ οι 
σϑῃποὺ ὃθ Δϑοουίαϊηθᾶ. Α πόα τϊ{ἢ {86 ΡΓθ- 
οοαϊης Β0 88 (0 Τη8}0 0160 ῬΆΒΒΟΥ ΘΓ - ΡΒ], Ἀσ6 6. 
ἀπ: Βυρροϑί(ου ἰμδὶ ἃ βαογίῆσο ἱπίθγσυθηθϑθ (Επν- 
414}, 18. ΔΙιοχοί ον ΔΡΌΪ ΓΤ. 109 σοι πα 00 
νῖτ (80 10] ον ης ἰμίο οπθ Ῥβαη]πὶ (ϑορί., ὅυγ., 
δα οἴβογβ, Κἰπιονὶ δηὰ βοῦθ ΜΆ8.) νγδ5 ποὶί 
τήλᾶο {1}} Ἰαίοτ, δηὰ ἐμαὶ ἴον ΠΠΠατῖσ81} ΡΌΓΡΟΒΘΒ. 

ῬΕΒΟΥΝΕ: “ΤῈ18 158 Ῥ δ Ρ8 ἢ τηοβὶ Ὀοδυι- 
ἔα] οὗ 411 (πὸ Ῥβαϊωβ νη ϊοῖ ἰουοῦ οἡ (86 ΘΑΣΪΥ 
ΒΙΒΙΟΥ͂ οὗ ἴβσαὶ. [|ὑ 18 οϑγίδὶ ΠΥ {110 τηοϑί 
υδρἷο ἀπ ἰμ6 πχοϑὺ εἰν Κη 'ἴπ 180 ο]ά 688 
οὗ [118 ουἱΠ[έποβ. Τμ6 ζο]]ονν πῶς ΤΟΙ ΔΓΚ8 ΤΟΥ 
ῬΘΥΠΔΡΒ 1Πυϑἰταίο ὑπὸ δοῃσορίϊοῃ δηά ρ]δη οὗ (6 
Ῥορῃ. 1. [ἢ βἰγυοίανο ἰΐ 18 βἰ ρΌ]ΑΥΙΥ ρογίδοί. 
«--)ὙΗο δδγθὸ ΓὉῸΓ δίγορθβ, ϑδο οὗ ἰννὸ Ὑ 868, 
δηἃ οδοῦ οὗ (659 οὗ ἱνψγο ᾿ἴη68, ἴῃ ψ ὨΐϊΟδ ([16 
ῬδΙΔ]] 6 ἴδοι 18 ΘΔ ΟΥ̓ Υ ρτοβοσυθα. 2. 786 εἴεοὶ 
18 Ῥγοἀυοοά, 838. ἱπ 8. σχχίσχ., ποὶ ὉΥ͂ τηϊπαίθ 
ἰγδοίΐηρς οὐ ἀοἴα!]8, Ὀὰϊ ὉΥ ὑπὸ Ὀοϊάποβθ ὑ 10} 
ὙΈΪΟΘΙ οογίαϊη χγοαὶ δαίυγο8 οὗὨ [89 ΒἰϑίΟΣΥ δ ΓΘ 

ῬΤοδθιίοᾶ. 8. Α δἷηρυϊαν δαϊπιαίοα δηὰ ἀγϑ- 
τὰδιϊο ὈΓ66 8.6 αίνϑῃ ἰο 9 Ῥοδ ὈΥ (6 Ὀδδυ  - 
7] δροβϑίσορδο ἷπ υϑῦβ. δ, 6, δῃηά μ6 οϑθοί οὗ 
μῖ8 18 οὶ θαθα ἰο0 8 Το Ὁ}]0 ἄθρτθο ὉΥ (116 
86 οὗἨὨ (6 Ῥγδοβϑϑηλ ἰθῆβοβ. 106 ἂνγὸ δηὰ ἐδ6 
ἰγο Ὀἰϊπς οὗ Ὠδίυγθ ΔΙῸ ἃ δβροοίδ6]9 οὐ ν᾽ Βἰο 
ἰμ9 Ῥορὶ 18 Ἰοοκίηξςφ. Τμ9 ραγίοὰ βορὰ ἰβσοῦυρα 
ἶσον [8Γ86] Μ}4}}8 88 οὐ αἀσγγ ἰδηά ; (0 συδῃὶῃς 
ΨΦογάδη δγγοδίϑα ἴῃ 1.8 ΘΟΌΓΒΟ; 80 σγϑδῃϊίο 6188 
οὗ δίηδὶ, Βιακοη ἴο (οἷν Ὀ886--τθ δβορβ ἰὲ δ]]}, 
δηἋἀ 4518 ἰῃ ὙΟΠὰΘΡ ΝὮΏΔί ἐὺ τηθᾶη8. 4. ΤΒοΩ ἰἐ 
18 {δῦ 1ὴ6 γα Ὀυγϑὺ ὑροὰ ἷ8 πη, δπὰ ἰδ9 
ἐπ ρΓ βϑῖ0 οὗ (818 ὍΡΟΙ {Π 6 γοδὰ ον 8 ὙΘΥῪ ἈΠΕΙΥ͂ 
πιδπαροὰ, ΤῸ παπια οὗ αοά, νὈοῖ 88 Ὀεοπ 
ΘΠΓΓΟΙΥ σομορθδὶ θα ὑΡ ἰο ἐδ18 Ῥοϊπῦ ἴῃ (ἢ 6 Ῥοθῶι, 
.ν.ν. 15 ΠΟΥ ΟὨΪΥ ἐπί γοαο6α 8 ΕΟ Γ 116 ΔΡΟΒΙΓΟΡΒΘ 
ἧῃ γοῦβ. ὅ, 6. 441}|ὸ γοδβοῦ β6όπια ουϊαθηΐ 
δη (8 σοπάυοίὶ ὨΘΟΘΒΒΑΓΎ, ΤῸ 1 Οοἀ }ιδὰ ὃΡ- 
Ῥοαγοὰ Ὀϑίοσο, ὑμδγθ σου]Ἱὰ Ὀ6 πὸ ΌΠάΟΣ ἩΠΥ͂ 
ὑπ πιουπίδ! ΠΒ Βῃοιυϊὰ 60 δηὰ {6 βοῶ σεϊΐγο: 
ἰμογοίογο ἐμαὶ (18 σοπυ βίου οὗ παίυγο ΤΩΘΥ ὉθΘ 
του ἴῃ πιῖ ἀπ ΒυΓρσῖὶϑο, ΗΒ ἤδιμθ 15 ποῖ 
τηρπτϊοηοὰ εἐἾ1] Αὐου τᾶγὰΒ: δηὰ ἱἰδοη, πὶ 8 
ΨΟΡῪ ΔρΓΘΟΘΌΪΟ ἰὰγη οὗ δουρί, αοὰἀ ἰδ 1πῖσο- 
ἀυοσοὰ αὖ οῃσ6 ἰῇ 4}} Ηἰΐβθ τηδ)ϑδϑίγ ᾽ (δρεείαίοτ, 
Νο. 461]).-πλ. Ε. Μ.] 

γενθ. 1, 2. ΤΠῸ Ῥϑορῖὶο ἴγοτπιυ Ὑ ϊ ἢ [8:86] 
ψ88 Βοραυϑίϑά δύο οὐἹ]οὰ δἰδιρσηθσίηρ [Ε-ἕ Υ.: 
οὗὐ ἃ βίγδηρθ ἱπηζυᾶμρθ], ποὶ ἰπ γχυἱάϊΐου]ο, 
Ὀυλ ἔον 0 ρῬύγροβο οἵ αἀδβογὶ δος (μοὶ ᾿δῃ- 
ξυδβο 88 υπίη 6} }ςὶ Ὁ16, ἰΒαὺ “18, Τογεῖσῃ. [Ὁ γτ.Ψ 
ΑἸΟΧΘΠΟΣ ἰδία ἰμδὲὶ βυολλ ΘΧρΡγ ββίοῃβ ΣΠΔΥ͂ 
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ῬΟΓΝΔΡ5 ἱΠΥΟΙΪΥ͂Θ 81 Δ᾽] αϑοι ἰο (89 Ῥγθ- ἸΏ ΘΠΟΘ 
οὗ ΠΌΤΟΥ 85 (Π9 ΡγΊ μα {79 δμα βδογθά Ἰδῆρυδρο. 
860 ΑΙΟΧΒΊΔΘΡ ΟΝ [88. χχχὶϊὶ. 190, ΕῸΓΣ (86 ΟΡ 
ΥἱΟῪ Θορ. Ὠουΐ. χΧχΥΣ. 49; 188. χσχυ δ. 11: 
δον. γ. 1Ὁ.- τῶ. Ε. Μ.]. [ἐ ἴθ οδαγδοιονγίβιϊο οἵἁ 
λο ρΡοοίΐσ ρἴδῃ διὰ Ὀδαιγ οὗ (18 Ῥβαῖίηλ {1|8ὲ 
αοὰ 80 Ἰογτὰ 18 ΟΠΙΥ͂ δυχχοβίθα ἰπ γο}. 2 δηὰ 
ποὶ πδιηθὰ ἀοβηὶ 6} Υ {Π] γὸσ. 7. [860 δα πίοη 
ΔΌΟΥΘ]. Τὸ ΑἸ ΘΓΟΠσ65 ἰὼ (9 ἀοβὶ ζη δι 0ἢ8 
ΔΡΡ 194 ἰο 9 Ρθορ]ο οὗ αἀοἀ 8ἴὸ 8130 ἰηἰθηιϊοπα] 
δὰ δα ]θ. ΤΟΥ͂ ἀγὸ τϑι παγγϑὰ ζ6}68]0- 
εἰοο-ἰϑίον 04}}Ὁ ἐλ οι 90 Ψζαοοῦ. [ΑἸΈΧΑΝ- 
ῬΒΒ: “Τὴ λοι 7 «ζ«οοὐ ἰΒ ἃ, ῬῆγΑΒΟ Ρ6060]}- 
ΔΕΙΥ ΔρΡΡσυοργίδίθ ἰο ὑμοϑθ το ϑηίογοα Εργρί 88 
ἃ (ΔΤΑΪῪ ὧπὰ Ἰοῖϊ 16 88 ἃ παίΐοη."--α. Ε. Μ.]. 
Νοχὶ (ΠΥ 870 ἰογπιοὰ ͵μάαλ, ἴῃ ΔἸ] υδοι ἰο ἐμ9 
ΒΒΠΟΙΌΔΡΥΥ ἰπ ὑμοὶν λα 80 ; ἴογ᾽ὶ ἴϊον αν ̓ 5 ἐδτηθ 
δογυβδ θὰ ψγ͵ὰ8 γοραγἀοα ἃ5 Ὀοϊοηρσίπς ἰὁο Φυ Δ ἢ 
ΤΑΙΠΟΥ (Π8ὴ ἰο Βοη͵διαϊῃ. [1,8 8.}γ (Π6Υ ἃγ9 οδ]] 6 
Πεγαεὶ, τὶ ἢ νοΐθγομοθ ἴο ἐμ9 γοϊδίϊοα ἴῃ ψὰϊοὰ 
{67 βιοοα ἰο αἀοἀ ἀ8 ἐμοὶν Κίηρ, 85 οἱ ψἱζθηβ οὗ 
Ηϊ6 κἰπράοπι.---ὠμααλ ἴθ ἈθΓΘ ἰϑαιλϊπὶηθ, Ὀοϊηρς 
Τορδτἀθα 85 ἃ παίϊου Οὗ δΟΌΠΙΓΥ. 

γέενβ. 84, Τῇο Ἰοαρίης οὗ ἰῃθ6 τηουπίδ[ην 
ῬΥΓΟΌΔΟΌΙΪΥ χοΐογθ ἰο (6 βιδκίηρ οὗ ϑἰηδὶ αἱ 
80 εἰνίης οὗ ἐπ9 Ἰὰνν (ἔχ. χίχ. 18), βίησο (9 
ΤΑΙΪΤΔ6]0 δὖῷ {06 ποὰ 8.68, ψπ]οὴ Ὀορδη ἰδ 
ὁ ΓΠΟΥ͂ ἱΒβτουκ (Π0 ἀδϑοσγί, δῃὰ ἐπὶ δὲ {116 
Φοκάδη, τῖοι ἱἑογηαχϊπαίοὰ ἱΐ, δ.γῸ πιοη(ϊομθά. 
Τὴ 188ὲ γσοσβδο δ᾽ ἰὰ68 ἰὸ ἔχ. χυΐϊἱ. 6; Νιιηι. χχ. 
11. θουί. γι]. 16. Το ἀογίναϊΐοι οὗ Ολαῤϊαπιϊεὴ 
(νος. 8) ἰβ ἀουδιζα]. Αοσοοτάϊηρ ἴἰο Ἦ οἰζϑίςι, ἐϊ 18 
ῬΟΡΏΔΡΒ [86 δηοΐθηϊΐ Ὡδη0 οὗ Ὀ8841]|1.0 Το πογὰ 
ΔΡΡΘΟΔΥΒ ἰο ὃο 8 τηΐη ρα] ες οὗ ἰδ 9 γογθ8] Τοοίϑ : ἰ0 
Ὀο αγὰά, δῃὰ: ἰο Ὀ60 ἀδὺὶζ- ὈΣΟΝΆΏ. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἙΤΗΙΘΑΙ, 

1. Το σοϊϊ σίου τσοίογιπιδίϊοη οὐὗὁἨ ἴδγδοὶ νὰϑ8 
Ὀουηὰ υρ τιϊὰ 1.5 ἀο] γσογϑη6θ 88 ἃ παιίοι, δὰ 
118 Ὠἰϑίον 81 ΒΟΡΑΓΘΙΪΟΏ ΤΟΙΣ 8. δίγδῆχο ΡὈΘΟΡΪΘ 
δηὰ ΘΟΌΠΙΣΥ. [8 ΤοΟΓπιαίϊου ἰηΐο 8ἃ βοραγδαΐθ 
Ρ50}8 θ. ποὺ ἰο Ὀ6 Βουεγοα ὕγομι 1.8 σβδυδοίθυ ἃ 
ΥΩ ὈΘ6Π Οἱ ο8θη, Ο64]]64, δπὰ ρμῥἱαπίοα ἃ9 ἃ 

ῬΘθΟρ]6 σοηδβοογϑαίοὰ ἰο ἀοὰ δηὰ ἃ Κιηχάοιι οὗ 
δεϊονδ ἢ. 

2. [πὰ {πΐ8, ἀοα 85 ργογοὰ ΗϊπδϑοϊΥ ἰο θ6 ἐδ 
πηποοπαϊιϊοποα υϊΐον οὗἁ 8}1 (06 ἴὈγο665 οὗὨ παίυγο, 
διά πιδηϊ ει ΗΪπ)8ο]Γ ἰο Ηΐβ ῥῬθορὶθ 88 (δ οἷν 
Βεϊίνοτον ἔγουιυθ ὈΟΑΙΥ δηὰ βρὶ για] αἰ βίγθ88. 
Το Οπυτγοῖὺ ὑροὺ (86 αὐδικεϊηρ δΑΡῸ Βμου]α 86- 
Κπονϊοαρσο (15, Ῥτοοϊδὶ πα δῦ Ὑ{1Ὶ| ΡΓαὶβοδ, διὰ 
ΧΕΙ 10 ἱπ ΠΡ οοπάυοί. 

ἨΟΜΠΙΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Τμὸ Τιοτὰ οὗ παίυγο δῃὰ ἐμο Εουπάον οὗ ἰδ9 
ΟΠ υΓοΙ 18 οη9 ἀπά ἐδλο βαῖὴθ αοἷ : τ δύ 60η50]8 - 
ἰἴἰοη ἔθοτο 18 ἴῃ ἰμὶβθ δϑϑδυσϑδῆοοΐ Απὰ Ἡδμαί ἃ 
ἩΔΙΠΙ Ωρ ἰ00 ἴῃ {815 ἱγα τ !--- 6] συ ὁ6 ἔγοπι ὑἢ9 
ΡΟΥΘ οὗὁἩ (πὶ68 νον, δῃὰ βυδ͵θοίίου ἰο (9 
ἀοπιϊπΐοη οὗὁὨ αἀοἷ, κο Ββαπὰ ἱπ δΒδμπά πῖϊι αοὐ 8 
ΡΘΟΡ]ο.---ΤῊο ΑἸτλ ΒΥ 18 ἰδ αοα; τοὶ ἀοϑί 

ἱῃοὰ ἤξαυ ἢ Βαΐ Ηθ 18 8 Βοὶγ Κίηγρ, ἰοο; ΠΟῪ 
ἄἀοϑυ ἔμου βοῦτὸ Ηΐπι7---οὲ (16 δαγ ἢ ἐγοσ Ὁ ]ο, 
αι Βοϊὰ μου ἔδϑὶ ἰο αοἂ, 858 Ηἰβ γοἀοδοιηϑὰ 
Ῥθορὶο δά οοηδοογδίοθα ἐπ ογἰΐϑησθ. 

ϑταβκε: ΤῊ}Θ ΓΪΒΟΥΥ͂ οὗ {6 Ορργοϑϑοιὶ 8 8ὸ 
τα (ἢ 9 Ἰηοῦ9 δρρτιανδαίθα ἤθη ἰΐ 8 οπαἀυγοὰ 
ἰπ [89 πιϊἀδὺ οὗ Ρβθορ]θ ὑγοϑθ ἰδληραδρα ὑπο 6δη- 
ποΐ υπάογβίδηα.---Ἰ τὸ δῦὸ αοὐ᾽β Κίπράοῃι, 1οὲ 
ὨΟΠΘ ὈΘΟΟΙΏΘ ἰοτὰ δπὰ πιαβίοῦ οὗ Οὔγ Βδαγίβ 6Χ- 
οορὺ Ηΐτπὰ ψμο ᾿88 ρυγο)αϑθα 8 δί βυ 6} ἃ ᾿τὶσο, 
ἰο Ὀ6 Ηἰβ ρθουν ροβϑ8θββίοη.----ϑ᾽ ηδἱὶ δηὰ ΗογοὉ 
αυδκοᾶ Ὀοέοτο ἰΠ9 ἀγοδα[} Γατυρίνου ; Θο]σοῖδα 
δηά ΤΆΡΟΥ ἰΘΔΡ ψὶὰ ἸΟΥ͂ ἤοῦ ἴ89 Βοι θοπιθν.---ἰ 
αοἀ δδῃ τηδίζο ἔμ βίοῃβϑβ δηὰ ννδίΐον, Ηθ σϑῇ 8180 
ΚΟ Ββίομοϑβ Ὀτοδὰ δηὰ ψαίοσ ψίηο, δηὰ ἰδ π8 ἱπ 
ΘΥΟΥΥ ποϑᾶὰ ΒοΙρΡ ΗΪβ8 ονῆ.--ΤΗΕΕ : 6 ΠΟΥ 
βίης ἰμ186 Ῥβαῖὶπι ἰὸ {ἰ|ὸ Ῥγαΐὶβο οἵ Ομγίβί, ψδο 
ἰοδ45 18 ουΐ οὗἩ ἀθεῖ δῃὰ β᾽π. (ῃγουρὶ {μ6 γταρίης 
οὗ (0 τον], ὑμ6 θ68.., δὰ {6 ἄἀονὶϊ, ἰο δἰογηδὶ 
11{6.--ΟΒΙ ΑΚ Ό ἘΞ: ΜΊΡΔΟ] 68 ΔΥο Γοϊαἰρα [0 ἃ5 (δὶ 
ὙΘ ΙΏΔΥ ΚΟΥ ΠΟῪ 9, ἩΓΕ [0 Β6ῚΡ δηὰ βΌΘΟΟΥ 
οὔ οὐὖὐῦ αοἄ, πιᾶῦ ονογουθ 8]} δαυυβὶιυ δηὰ 
ἰγοὰ ]θ. ΕῸΥΡ {μ0 δουγϑοὸ οὔ παίιγο τηυϑὺ ὉΘ 
οδηκοα, ΤΑΙ ῸΥ (μ8ηὴ ἰδὲ αοἀ βῃουϊαά ]οὺ υϑ 
ΡῬογίβ}.-- ὔῶθ Ὀοβὲ ΡΟ Ἧὺ δΔη 80 δρδίηϑί 
ὈΠΌΘΙἸοΥ 18 18: ψ ῖ ἢ αοα ποίίηρ 15 ᾿πηρο551}0]9. 
Κιξκαξπ: Εδὶΐα πυϑί οὐῸΓ ΚαΘρ ἰοοκίηρς Ὀδοὶς ἴο 
(860 818}} Ὀορίπηΐηρβ οὗ οὐ 5 νοῦ 8.---ΟὙῈΝ- 
ΤΗΕΒ: ΑΙ (116 ἰδίου οὗ αἀοά᾽ 8. Ῥθορὶο 'β ὑτθ- 
Βραταίνο, Ὀοΐἢ ΓῸΡ ΟΥΘΡ Ὡδίϊοῦβ δηὰ ἴῸὸγ (89 
Ομυγαοὶ οὗ {9 Μογὰ, δηὰ ἔοΓ δασὴ οὗ 18 τηϑηιϊ- 
Ὀ6ΓΒ.---ὈΙΈΡΒΙΟΗ: Ἄβογουορ αοα᾽ 5 ἰοδβιϊηοΩΥ 8 
ΠΟΥ͂ Ὀομοϊά, ἰἤοτο 18 ΦπιἋλ, ἀπ ψΠΟΤΘ {μ6γοὸ 8 
Βίγιθ [Ὁ Θῃ 1688 ΥἹΟΙΟΤΥΥ͂ ἰβτουκχὶι αοἀ᾽ 8 νοτγὰ 
δἷοιιθ, ἰθογο 18 ἰϑγϑδοὶ.--- ΑΒΕ: Το Ποτὰ οΥοῦ 
4}] 18 ἐπὸ Τοτὰ οὗ Ηἰδ8 Ροορ]ο, {Π6 Θοἀ οὗ Ζ4οοῦ : 
116 Θυθυ-συθθη ΟἸνο θα ΟὗὁὨ σοῃδβοϊδίΐοι ἔος Ηἰϑ 
σΒυτγοὶ δἱ 811 {1π|68. 

[Μάττη. Ηενδυ: μαι ἴα οὐ βδῃοίθαυΥ 
τιϑὶ Ὀ0 Ηἰβ ἀοπιϊπΐοη. Τθιοβθ ΟὨΪΥ ᾶγθ (89 
Ῥγίνιϊοζοβ οὗ Ηἰἶβ Βουδβο ὑπαὶ βυιδηλὶν ἐο (6 1ανν8 
οὗ : δηὰ [Ὁ ὑμῖ8 οπὰ ΟἸ] ιν ϑί δαὶ τοάθοιηθα ἃ8 
τ(παὶ Ηο πιΐσμί Ὀτπς ὰ8 ἰπίο αοὐ᾽β βουνίοθ δὰ 
δηβᾶβθ 8 0Γ ΘΥΘΥ ἴῃ ἰ{,---- αὶ ἰὰ ΓῺ 8 ἢ. 0 ΒΓΔ 18 
ἷῃ ἃ τοβεηδγαὶο βου] ἢ δῦ 8118 86 ἰυβὲ8 δῃά 
ΔΟΡΓΟρΡ ΐϊοΩΒ ὑΒαὲ ὑπ ΝΎ Ὀδοὶς ἢ ἐμ) αὺ (6 ῥτο}ι- 
ἀϊοο8 8.9 γοιηουθὰ δῃὰ ἐδ γῇ ο1]9 Δ ὈΘΟΟΙΏ6Β 
ΠΟ [0 8 δ ἰμ9 Ῥγοβϑθηοθ οὗ Οοὐ 8 βρί τὶ, 
ἐμαὺ ᾿ππαραὶ διϊοη 5 ἃτο οαδὲ ἀονῃ, 2 Οὐογ. σ. ὅ.--- 
Τῆο ἐροι Ὁ] οὗ ἐδ τηουηϊδίηβ Ὀοοτο (6 [οτὰ 
ΤΩΛΥ͂ ΒΏΔΠ2Θ {ἰῃ6 διυρί Αἰ ΕΥ̓͂ Δηὰ ΟὈἀΌΥΔΟΥ οἵ ὑἢ9 
οἰ ]άτου οὗ τὰ 80 8.6 ἢοΐ τηονρα 8., {16 ἀΪ8- 
φογοσίοβ οὐ Ηΐ8 ρἵονγ.---Τ 0 βαμθ δἰ ρ 
ΡΟΣ ὙΠΟ τὰγημοα τναίοτβ ἰη0 8 τοῖς ἰο ὃθ 8 
να} ἰο Ιϑγδοϑὶ, ἔχ. χὶν. 22, ἰυγηθά ἰδ σοοὶς ἰπῖο 
ϑίουϑ ἰο Ὀ6 ἃ 0]] ἰο [886] ; 88 {8} 6 0 ῥγτο- 
ἰοοἰοὰ 80 Μγ6γθ ὑμ60γ ργου θὰ [ῸΓ ὈΥ ταΐ γδο] 68, 
βίϑηαϊης ταΐγϑοὶθβ, ἴοσ βυσὴ 88 (μ9 ϑβἰδηδϊηρς 
ψϑίου, πὶ Τουπίαϊη οὗἩἨ Ἡδίοτγβ ἰηο τ ΐϊσὰ (89 
τοοῖ, {πὸ ΗΪΠΕΥ τοοῖς, γὰ8 ἐαγποά, απαᾶ ἐδλαὲ τοοκ 
ισα8 Ολτγίεί, 1 ον. χ. 4. Εὸγ Ηο 18 ἃ ἔουπίαϊπ οὗ 
᾿ἰνίης ναῖον ἰο Ηἰἶβ [8γ89], ἔγοπι τοι ὑΠ0γῪ Σο- 
σοὶγθ σΥδο0 [ὉΓ Κγ800.--(. Ε. Μ᾿ 
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ῬΒΑΙΜ ΟΧΥ͂. 

1 Νοΐ υπίο υ8, Ο ΤΟΕΡ, ποΐ υπΐο ὑ8, 
Βαΐ παπίο [ΠΥ Ππᾶπι6 ρῖνο ρἼΟΓΙΥ, 
ΕῸΓΣ (ΠΥ ἸΔΘΓΟΥ, απα ἴον ΓΔῪ γα ἢ Β Β8Κθ. 

2 Ὗ Βογοίογο βμῃου]ᾶ {π6 βϑαΐβϑῃ 8Β8γ, 
Ὕ Βοῖθ ὦ ΠΟῪ (μοῖν αοα 

8 Βαϊ οὺν αοά ὦ ἴῃ {Π6 ΠΙΘΑ ΘΒ : 
ἨΘ μδίβ ἀοπμθ ψ)ιδίβοθυθν 86 βϑί ρ]θδβοά, 

4 ΤΠοῖν 1ᾳοἷ8 αγὸ Β͵1ν  Υ δηα ρο]ά, 
ΤῊΘ σψοῦϊκς οὗ πλθη Β Βδηα8. 

ὃ ΤΏΘΥ μάν του 8, θυΐ {Π6Υ̓ ΒροδΚ ποῦ : 
ἜγοΒ Βαᾶνο {μ6γ, Ὀυῦ [ΠΥ 566 μοῖ: 

6. ΤΆΘΥ πᾶνο θαγβ, Ὀυὺ {Π6Υ ΒΟΔΓΡ ποῖ: 
Νοβθβ ἢδγα {Π6Υ, θαΐ ΠΟΥ͂ 5116]] ποῦ : 

7 ὙΠΟΥ πᾶνο Βδηα8, Ὀαΐ {Π6Υ Β4η6]6 ποῦ: 
Ἐοοῦ μαγα που, θυ {ΠΟΥ ψΑ} ποῦ: 
ΝΟ ΙΓΒΟΓ Βροδκ ὑμοΥ ὑμγουρ {μοῖρ [Βτοϑί. 

8 ΠΟΥ ὑμδῦ τμδῖτο ὑμθῖὰ 8Γ6 {|κ6 απίο ὑΒοτὰ; 
0 18 ΘΥΘΥῪ ὁη6 [ῃδΐ ὑγυβίοί 1ὰ {Βθιι. 

9 Ο ἴ5γδοὶ, ὑγιιϑῦ μου ἴῃ (ἢ6 ΟΕ: 
Ηθὸ ἐδ {᾿ποὶν Β6Ρ δῃὰ {μεὶγ β}161α, 

10. Ο Βουβο οὗ Αδζοῃ, ἰγιιβῦ ἴὴ 86 ΒΡ: 
Ἠς ἢ ὑποὶγ 6 ]ρ δπαὰ {ῃ6ὶγ Β}16]4, 

11 Υο {Π|ὺ ἴδαγ {π6 ΤΟΒ Ὁ, ὑγυβὲ ἴῃ (6 ΒΡ: 
Ηὸ ὦ ὑμοῖγ 8610 δῃὰ ἱμπεὶν β 1614. 

12 ΤῊθ ΤΟΚῸ Βα θδθοη τιϊπα δι] Οὗ 8: μ6. ψ1}1 Ὁ16 85 μδ; 
Ηὸ ν1}1} 1685 186. ἢουδβθ οὗ 15Γ896]; 
Ηὸ 111 0]689 {πμ6 Ὠουβ6 οὗἩἨ Αϑγοῃ. 

18 Ἠδϑ 111 Ὁ]658 {μ6πλ ἰμαὺ ἔϑαῦ ἴὴ6 ΒΡ, 
Βοίδ, δγι8}} δῃᾷ ρνγοδί. 

14 Το ΟΡ 5118}} ἸπΟγθΆ86 γο ΙΠΟΤΘ 8Πα ΙΠΟΙΘ, 
Υὕου δπὰ γοῦν οὨ]]άΓθη, 

15 Ὗα αγὸ Ὀ]ο586 οὗ {πὸ ΤῸῈΡ 
σἂ τπηλάρ ἤθάυθη δηα θδυίῃ. - 

16 Τὴο Ὠρᾶνθῃ, δυοη ὑπ 6 ἤθᾶνθηβ, ατὸ [86 ᾿᾿ΟΒΟἘἝ: 
Βαΐ ἐμ6 φαγί μ810}} Βα ρίνϑη ἴο [86 σὨΣ] ἀγθ ΟΥ̓ ΤΔΘΠ, 

17 Τῇ ἀδδα ρῥγαΐβα ποὺ 6 ΚΟ ΒΡ, 
ΝΟΙΒΘΥ ΔΗΥ͂ ἐμδῦ ρὸ ἀονψῃ ἰμΐο 81:16 66. 

18 Βυὺ νὰ ψ1}} Ὁ1655 1ῃ6 ΤῸ ῈἢὉ» 
ΕὙοιὰ {8 ὑπ6 ΤΟΥ} 88 [ῸὉΓ ΘΟ σΊΆΟΤΟ. 

Ῥζγαῖβο (6 10 Ὲ}. 

ποὺ ὁ. δσσουπέ οὗ ἰδ9 τον 688 οΥἢ ΗΒ Ῥ6ΟΡΊΘ, 
ἘΧΕΘΕΤΙΟΑῚ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, ἰο πηαπίξεβὶ Ηΐ8 ρΊοτΥ τ ἰοῖ Βα Ὀθθα του θα Οὗ 

Ὀγουρηῦ ἰηΐο αὐοβίϊοα ὉΥ Βοδίμθῃ {(τογϑ. 1, 2). 
ΟΟΝΤΈΝΥΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.---ὐ ΒΟΥ ΔῈ ἷ88]]- | ΕΌΡ Ηθ 8 (89 Ἀθδυθην, δ᾽ ταὶ ρα αοα, πὰ1]9 ἐμ 9 

θα ἀροῦ ἴον ἐμο ββῖκθ οὗ ΗΪ8 ἸΘΓΟΥ δπὰ ἐγυΐῃ, δπὰ | 14.018 οὐ ἐμ Βοδίμβϑῃ ἃ Ῥου  ἢ1688 ἱπιδροδ Οὗ 



ῬΒΑΙΜ ΟΧΥ͂. 

608 Ββαηδ, οὗὨ 8ο86 ψΟΥ  Β] ΘΒΒΉΘΒ8 ἐπ 0866 Ρ8Ὁ- 
ἰδκο, το Βαγθ τπηϑδὲο ἐμ θη δηὰ γοὶ ἰγυδὶ ἱπ 6 
(τετβ. 8-8). Βυὶ ἰδοβθ ψῆο Ὀοίοηρς (ο Οοά᾽ 5 
Ἰοῦδο, πὰ ψ8ο ἴοδυ Η πὶ, ΤΥ ὍΘ 6816 Ὁροῦ ἴο 
ἰπαϑὶ ἰη Ηΐτὰ (το. 9-12) νὰ (ἢ. 6 ἀΒβάγδαμοο ἰἰαὺ 
Ης πῦο 88 Ὀθϑὴ πιϊη Ὁ} οὗ (6 πὶ γν1}} Ὁ1688 δά 
ἴβότοδϑο (ἤθη (Υ6γ8. 132-14), ἴπ οτάοσ ὑμπᾶὶ ὑμ6γ, 
88 ἰἴ9 Ὀϊοδϑοὰ οὗ (6 Μοτὰ, Δ δοπίϊη.9 ὉΓ6- 
βοσττοὰ ἰὴ 116 ὑροῦ ἐδὸ δατὶν ψ ῖο μὰ8 Ὀδοη 
εἰτθὴ ἰο {8 6πὶ ὈΥ̓ αοἀ ψ8ο ανν61}]8 ἱπ δανθη, δηὰὶ 
ὩΔΥ͂ αἷτο Ηΐπὰ ἰμ6 ΟἼΟΥΥ ΓΟΥ̓ΘΥ͂ΘΙ (Υ618. 18--18). 
Τα τοδίίον δηα βίγ]ο οἵ 8 Ῥβαΐπὶ αἰ ΗῸΥ 80 

ἔτεδι]γ ἔγου) ἰμο86 οὗ {μ6 ρῥσχϑοραϊΐϊηρ ἰμαὶ ἐδ 
ππΐοη οὗ ἰμ89 ἵτνοὸ ἱπίο οὁὴ9 Ὑποὶθ (ϑερὶ. δηὰ 
οἰ Β6γ 8) σϑηπού ἔα ῦο Ὀθθὴ (86 ΟΥ̓ ΠΑ] ἕοται, δπὰ 
τουδὶ ᾶνθ Ὀ60 Ἰτη8ἀθ ἰδίαν 0. [ἰτυΡ 168] ρυγ- 
Ρο865. πὸ Ἰ᾿αγρίοαὶ Ομ δγασίοῦ ἰδ ΒίγοΏ ΡΥ 
πδικοα, ὀρθοὶ !ν ᾿π γογ8. 98. Βυΐ {Π8Γ0 'β πὸ 
δΌΓ6 Ζτουπα ον ἃ αἰβιγὶ Ὀα 0 διλοης αἀἰβογοπί 
ομοῖτβ (Κοβίον, Εἰ γ8]4). 
ΤΠο ἰἴπ)6 οὗὁὨ Θοπιροδί(ΐοη 18 πΠῸ 1688 υποογίδἰῃ, 

δἰῃδο 86 ἰῃνοοδίΐοη ἰο αοἄ [ὉΓ μοῖρ διχαηαϊηβιὶ (ἢ 9 
Ββοδίμοι 18 δ᾽ οσθῖ! ΖΟΏΘΥΑῚ ἴῃ ἰἰ8 Θμδτγϑοίθυ. 
ἴι ̓ ἰ8 ροβϑὶ Ὁ]6 ἰδ (6 {τὶ σΘτ Ργοπουπηοθά γοίτγδιη, 
“Η6 15 ἰμ)οῖν Βοὶρ κηὰ μοὶ 88 1614,᾽᾽ ἰπβίθδα οὔ 
“4 ΘΌΡ Β6ΙΡ,᾽ 85 ἰὴ 8. χχχίϊὶ. 20, τοδσδυ βανὸ δδὰ 
βο!09 ΘΟ ποοίΐοι Ὑἱ{8 ἃ Βοδὶ ρσοϊπρ ἔογί 0 ἯΔΓ, 
(ΒΕ! 5). Βαὺ ποιμίης ΤΟ] ονγ8 ἔγοπι (18 ἴῃ ἴ1- 
τοῦ οὗ [86 τι Δ ΥῪ οχροάϊιίου οὗ (ἢ 6 Μδοσαῦοθδη 
Ῥγΐθοο Φοπδί δῆ, 51η66 86 Βυρροδί(ϊοπ, ὑπαὶ ὑμ9 
ἰδγοθ ἔοἸ] ον πρὶ ῬΒ8]πι|8 Δ. οοηπθοοίοα Μὰ ὑπ 9 
ΒΔΙῺ6 οΥ̓Θαΐ, δη δ΄ ἴο ὉΘ ΘΧΡ] δἰ πϑοὰ ἔγομῃ 1 Μϑ8οο. 
Χὶ, 88 ποὶ θ6θπη οϑίδ Ὁ] 19 μθὰ. [{ ἰβ 11 νν ἷ8δο Ρο8- 
81010 ἰμαὺ ἐπ9 88 δὴ δη  ΡΠΟΩΥ δύῃ ὈΥ (Π9 
ΒΔΙΩ0 γοΐο0 (})6}1{2186}}}, τυ ἴσα δὰ δῃηπουποδὰ ἰδ 9 
Ῥτορί(ἰουβ δοσορίδησο οὗ ὑΠ6 βϑδουϊβοο βυρροβοά 
ἰο αυὸ Ὀδθὴ οονγοα ἐανῥειν . δυΐ ἰδογα ἰ8 ποὶ 
86 Ἰεαϑὶ ἰμαϊοδιίϊου οὗ [89 οἴἶενίηρς οὔ δ βδοσὶ ῆοθ 
ἰῃ (8080 Ῥβαίιϑ. [366 ὑμ6 [πἰτοάἀυοίΐοη ἰο {δ 
οχροϑίιϊοη οὗ ῬΒ5. οχὶϊ!.--ἰ. Ε. Μ.] Πα 18. ροβϑ5ὶ- 
Ὁ]6, δηΔ}}γ, ἰο ἀϊνίἀθ ἰδ δηϊ ΡΒΟΠΥ͂, τοτβ, 9 
80 88 (0 πιαΐκα, ἄγϑβι, 16 010 ῬΘ6ΟΡΙΘ, ἰμϑη, ἐδ 9 
Ῥγίοδίβ, δῃᾶ, Ἰδδῦγ, 6 ἸΑἸΓΥ δρθαὶς. (Κῦδί(θυ). 
Βαϊ ο {μ18 ροϊηῦ ποι μη ΟΥΘ οογίαϊ ἢ οδπ ὉΘ 
δαὶ, Ἔϑρϑοΐδ})ν 88 ἷξ 18 ποῖ ούϑθῃ ἀθοϊἀϑα τ βοίθ ον 
“Βο80 ὙΠῸ ἴοαν αοα ᾽ γϑίσς. ἰὸ ἰδ ἰδ] Υ 88 
ἀϊδιϊ σαΐϊδηι οα ἔγουαι (π6 Βουδθ οὗ Αδγοῆ, οὐ ἰο ἐμ 
Ἡ8 016 τ οϑιποοὰ (Ηἰ εἰσ), οὐ ἰο ἴδ9 ἯΒΟ]9 ἢ8- 
(ἰοπ οἵ ϑτϑοὶ, ἴῃ 1Π}6 Β6η80 οὗ ἀο(᾽ 5 βογυδηίβ (9 
Ἡοείιο, Ηδηρθί., Ἠαυρίθ]4) οΥὗ ἰο 089 'π (9 Π8- 
ο ψγῆο δΙΓῸ ἰγῸΥ ρίουβ ((αἰν! η), ΟΥ ἴο ἐμ9 ῬὉΤο- 
δεϊγίε8, δοοογαϊῃς ἰο ἐπ Ἰαῖον πἀαϊ βίο δπὰ ΝΟΥ 
Ἰοδίδπιοηὶ υϑᾶρο (1588 ]κὶ δπὰ οἰ θγ5, Εν], 9)6- 
᾿1256}}), 8111} ἸῶΏογϑ δι  ΓΆΓΥ 8 ἐμ 0 δαρροδβ(ΐ οι 
ἰμδὶ ἴῃ υϑγβ. 12 δηὰ 18 (6 ἰδὶΐγ ϑίηρ, ἴθ ἴῃ 
ΥΟΥΞ. 14 διὰ 1ὅ 180 ῥγιθϑίβ, δη ἴῃ στο γβ. 16-18 
ἰδ6 ψβοῖὶθ ρϑορὶθ δῃὰ ἰῇ οδοτυθβ (Κῦὔβίου). [ἢ 
Ῥβ. οχυϊ!. 2-4 (Π6 βαηθ ὑγὶρ]θ οἰ δϑβὶ βοαϊϊοι 15 
εἰνοη: [5080], ἰ86 ουδοὸ οὗ Αάγοῦ, δηὰ 886 
(δὲ ἴθραν ἀ6οα. ἴῃ Ῥβ. οχσχχυ. 196. {πὸ πουδβο οἵ 
1οοΥνἱ 15, ἰὰ δα αἰ ἰΐοη, αἀἸϑιϊη χαϊβ θα ἔγοπι ὑμ6 μουΒ9 
οὕ Αδγοῦ. [Ῥογονὴθ δηὰ ΑἸοχϑπᾶθν δῷήτοὸθ ν] ἢ 
Βεηκείθῦοτς ἰὰ ἐμἱηἰκίης ἰὑ ῬτΟΌΔΌΙ6 ἐμαὶ {ἢ 9 
Ῥβδὶπὶ τγχὰ8 σοηροδοά δϊου ἐμ γσοίυγη ἔγουι Εχὶϊθ 
δῃα Ὀθίοτο ἰἰ6 Το ρ᾽]θ νγὰ8 Ὀυ}} 1. 1286} οἵ- 
ἴοτβϑ Ὧ0 οοπ͵δοία το 88 (0 (86 ἀαἰ9.---ὦ. Ε΄. Μ.] 
ον. 2 ἰβ τ βᾶτη0, γοΡὈαἰΐτη, 88 8. ἰχχὶχ. 10. 

ἴε τοδί ποὺ Ὀ0 ἰοοὼ δομδάθη!ν πηδἰ ἰδ θα ἐμαὶ 
ξ πτϑ ἰδίκοη ἔγοτλ ὑμδὶ Ῥβα]πὶ (ΗΠ οῃκβί.), ἴοσ 189 
ΒΩΙῺΘ ΟΧΡΓΟΒΒΙΟΝ ΟΟΟΌΣΒ δίβο ἰῃ 200] ἰΐ. 17. 

δ69 

Βἰταν ἰὰ ἱπουρμξ ὅτ Ῥδβδὶπὶ χὶϊἹ. 4; Μίοδῃ 
Υἱἱ. 10. 

[ὕεὲγ. 8. ῬΕΒΟΥΝΕ: “ΤῊΘ ἈΠΒΜΓΟΣ (0 (86 ἰδαπΐ 
οὗ (89 οαίδμοη, ψ8ο, βοοὶῃρ πὸ ἰλρο οὗ Ζ6.10- 
νδαῖΐι, τηοοκοα δὲ Ηἰβ οχίϑίθησο. ΕἾἶγβὶ, Ηθ 15 ἴῃ 
λεαυεπ, ἰμν βὶ Ὁ]9 ἱπάθοά, γοὺ μοποο συ ως {Π9 
ὨΏΪΥΟΓΙΒΘ: Ὠοχί, 57ὲ ἀοείλ ὡωλαί Με οἱ, ἴῃ θη 9 
σοῃίγαϑί (0 ἐμὸ υἱοῦ ᾿προίθησο οὗ ἰΐ8 14.018 οὗ 
186 θαίδβοη. 9 1Δ8ὲ Θχργοββίοῃ ἀδθηοίθϑ Ὀοϊ ἢ 
(οὐ ̓ 8 811]  ἱ ρονγοσ, δηὰ Ηἶβ δΌβοϊαίθ ἔγθθάοῃ. 
Τα, ἔγαϊ ΒΓΌ]Υ δοοορίοα, ἀο68 ΔΑΥ σἱὶ δ] ὦ 
»τιοτὰ ΟὈ] οἰ 05 [0 τι γα 6165." --ἦΉ᾿. Ε΄. Μ. 

γον. 48. Ιᾶἄο]8. 1} 0ΟΓΑΙΪΥ : σᾶγνθὰ ᾿τηδρο8. 
ΤῊ δϑβοσίΐοη ἐμαὶ (86 Ῥοϊοιαΐὶο οὐ ἰῃ9 Ῥβα]ιηἰδβε 
γγ» 85 αἀϊχϑοίθα ΟὨΪΥ δραϊηϑί (6 πιὰ 265 δηὰ ἠοὶ [9 
ξοὰδ οὔ ἐμὸ θαίβοη (06 Ἰοί(6) 18. ποῖ δι 8οἀ 
ὈΥ (μἷ8 οχρτοβϑίοῃ. ΕὌΥ, δ ᾿τηδ 068 ΟΥ̓ 6} 8 
τιϊϑίδἰςθη ΤΊ} ἢ, [ἢ 680 σοαϑ Δ Υ9 ὯΟ ΓΘ68] οσίβίθηῃσθ. 
ΤΏΘΥ 8ΓΘ ΤΘΔΠΥ ΟὨἿΥ ΓΟρΡΓΘβοηιϊθα ἴῃ {Π οἷν πη 68, 
6 τνοῦῖκς οὗ πιο 8 δι β. [ἢ Ὀοὶὰ Τοβροοίβ ἢ 680 
ξοἀ5 (411 πον ὑπὸ οομηπιοι 1468, οὗ Βυμηδῃ 60η- 
διγιαοίΐοη, δοά οὗ θ Ὀοϊης ἱπαπίπιαίθ, [Ιὑ ἰβ χδί 
δρδϊηϑί (986 ροϊηὶδ ἐμαὶ ἰΐ6 διδοῖς 18 αἀἱτοοίοα 
αἴζον θα. ἵν. 28, ἰπ ἢ Βα 9 ΤΏΔΏΠΘΡ 88 ἴῃ [88. 
χΧὶῖν. 9 Ε΄ : 706Ὁ. χ. 8: Ἡβάοαι, χνυ. 1δ, 'π οΣ- 
ἀογ [0 τᾶ 1ἰ οἶθατν ὑμδὲ ὑμποὶν 11 61685 σοὰβ ἃ .9 
ποίλίπσε, τ ΟΒ6 ἔδίθ 8.18}} Ὁ Βα ϑὰ Ὀγ (ἰιο80 ΝΟ 
ἰγαϑὶ ἰπ βιιοῖὶ 14.0]8. 

[ὑεν. 7. ΑΙΕΧΑΝΡΕΒ: “ ΤΊιθ ΒΔ 16 Π685 οὗἁ {818 
Ἰοῦς διαυπιογδίϊοη, {ἢ 6 ἔοτοο οὗὨ νἱιΐοὶι 19 Ἰορίοδὶ 
δηὰ ποὶ ροε(ϊσαϊ, 15 ρδ νι} το] ου θὰ Ὀγ ἃ οδηρ9 
ἦ ἐμ ἴοται οὗ ἰμὸ οΥγἱ σαὶ, τ δ σδηηοῦ νγ6]}} ὃθ 
᾿ηϊίδίοα ἰπ ἱγαπβίδιίοη: 7ΤΑείὶγ λαπάβ απὰ ἰλεν 7εεἰ 
ποί, ἰλεὶν 7εεἰ απὰ ἰδεν υϑαἱξ ποί. βϑοῃηθ τρᾶκο ἰδ9 
ἄτϑὺ ΟΣ Β ἢ οαοΐδ οΟἸα86. ποηπιϊπαίγοβ δβοϊαίθ, 
ἐλεῖγ λαηαε--οἰλεν 7εεἰ ποί ; ἐλεῖγ ζεεἰ---οίλον τοαϊξ ποί. 
Βαϊ ἰπ ἐκ ρῥγθοοάϊηρ ρᾶγίβ οἵ 89 ἀοϑβογὶ ρίΐϊου {110 
γογδ5 τοΪαίθ ποὺ ἰο ἰὴ 8 ῬΑΓ( δ τπθιθογβ, Ὀαΐ 
ἴο {Π9 τῖῖ01]6 Ῥογβοῆ. [8 Ὀειίον, ἐμογοίογο, ἰῸ 
ΒΌΆΡΡΙΥ 8 υϑῦὺ: ἐλεὶγ λαπάδ (Αγ 8670) απά (γοὶ) 
ἔλεν 7εεἶ ποῖ; ἰλεὶγ ζεεἰ (ἃτθ ΤΕ τ} απὦ (γο1) (δὲν 
ο ποίέ. Τθὸ ΕΠ ρα 8} 726] ἷΒ ἰο Ὅθ ἰδίκοι 1η 18 
ουϊπναγχὰ δηὰ ῬΒγβὶοαὶ 80:80, Βηϑγογίης (0 ἰἢ9 
[αι ρμαΐρο, Ἰδγὸ υϑοὰ ὉΥ ἰδ γυϊμαὶθ δηὰ 26- 
ΤΟΩΘ. Α 1088 δαυΐνοοδὶ ἰγδπδὶδιϊοη πτουἹὰ ὉΘ 
ἰομεῖ. .. . Τδο πιοϑδηΐϊηρ οὗ (Π6 ἰδϑὶ οἴδυβθ ἷβ, 
ὑπαὶ 867 σαῃποί ΟΥ̓́Θ τᾶ 9 {89 ἑαϊη(οϑὲ απ τλοδβὲ 
ἐπδνυίλουϊδίθ συϊατα)} ηοΐδο, ᾿ἰἶκο 016 Ἰονγοῦ δηΐ- 
τὰ 818, τοῦ 1088 ΒρθαΪς ἃ8 πιθῇ ἀο."-͵Οἶ. Ε. Μ]. 

γεσβ. 14-17. γ ον. 14 ἀοεβ ποὐ ΓΟ Υ [0 8ῃ πο σοα 89 
οὗ πὸ Ὀϊοδδίης (ἀῦθη Εζγα, [καϊ., σαὶν., Θοΐον, 
δηἃ οἵ 68), Ὀὰΐ (ὁ δῷ ἱπογϑαβο ἱπ ἰδ 6 ρορυϊ]αίΐοι 
δέον θοαί. ὶ. 11; 2 ὅδαι. χχὶν. 8; σοιρ. θη. ΧχΧΧ. 
“4, [1 γον. 16 ἰγταηβίδίθ: “Ἴ ἢ θαυθῃβ (876) 
᾿ιϑαγθηϑ ἴον οθονδῆ, δηὰ {86 δαγί Ηθ μα9 κί τϑῃ 
ἰο ὑπὸ δυϊ!άγθη οὗ μθῃ.᾽ [{6ο0Ἁ, ψ 1116 τοθουνὶης 
{π9 θα 8 ἰο Ηϊ πΒ6]7, σίνοϑ {5.6 ΟΡ ΒΒ ἰοὸ τη68, 
{{π|)ῖ {8 6. ΤΔΥ τ] Ὶ} δη ἃ γορ᾽ θη ἶδὰ ἴἰ, Ηο ν}}} 
ἴβοῦθϑϑθ ἰβεῖη.- -. Ε. Μ.] ΒΊ1ΘΠ09 ἰῃ τον. 17 
8 ἰμδὺ οὗ 86 ὑπ ον νοῦ, 88 ἰη 8. χοῖγν. 17. 

ῬὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΉΙΟΑΙ,. 
1. Τὸ ῥίουϑ δὸ ποὺ δΘοῃσογηβα [ἴ9γ {᾿ιοΐσ οὐαὶ 

ΒΟΠΟΡ, Ὑ ΠΊΟᾺ (Π6Υ τὸ ποὶ σοῦ Ὁ ἰο Βανο (ΕΖεΚ. 
χχχυΐ. 227.), Ὀυΐ ἴον ὑπ ρίουυ οἵ αοὰ. Τ|}8 
ΒΘΘΙΩΒ ἰο δι ον σθη 1ὐ ἴα γα Β 1}} τὴ ἐμ ο86 80 
ἴοαυ αοὰ. Τ θη ὉπΌΘΙ ον ΟΓΒ ΔΡΡΘΑΓΡ ἰο 6 }υ8ι]- 
βοὰ ἴῃ ἀονίἀΐης (6 ἔδὶιὰ οὗ [89 Ομυτοῖ. Βαυὶΐὶ 
ΒΘΡ ΤπθΙ6Γ8 ἀο ποΐ τον ὕροπ ἰμοῖὶγ ποῦ ΐηο988 
ΟΥ ἀοβογί, Ὀὰὶ ρου ἰμ6 ἔδοὺ ἐμαὶ (6 σϑυ89 δηὰ 



δτ0 ΤῊΕ ΕἸΕΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙΜ8. 

{80 “ἸΟΥΥ δῖὸ ποῖ (ἰοῖγϑ, Ὀὰὲ (μοὶν αοαΒ. ΤΠὶ8 
αοάὰ, νο 88 τη86 ΗΪπι86]7 δὴ ὑηθα18}16 ἃ πϑπ|0 
ἰπ (9 νον ἃ, σδηποῦ Δ]οῖν δ ἴο 6 αἰθϑηῃοπογοά 
νἱΓ ΡΒ, δπὰ υϑὺ 88 11|}Ὶ0 δα Ηθ ᾿ἰθᾶνθ 
ἐμο8ο ἰῃ ἀἰβίγββ ὙΠῸ οομίρθββ δια 68]} ὕροη Ἰἰ. 
ΗΒ ἸΏΘΓΟΥ δπὰ Ηἰβ συ δτὸ (089 ουπαά αἰΐοιϑ οὗ 
{8185 Ὀο] ἰοΐ. 

2. ὕπροϊίονοτβ πᾶν ποῖ, ἱῃ ΔΗΥ͂ γοϑροοῖ, [86 
δἰ κυϊοβὲ σᾶυ80 ΤῸΓ ἀογίδίοη οὐ 86] -Ἰδυά δίῃ. 
Εον 100 αοὰ οἵ δἰ ϑίον! 41] τονοϊδίϊου 8 16 Α- 
ταϊχι  ΟΥ̓ΘαΔΟΥ οὗἨ πϑᾶυθὴ δηά οασίῃ. Ηὸο ποὶ 
ΟἿ ᾿ἰἷνθβϑ, Ὀὰΐ Ηδς 8 8 βο]-σοπβοίουβ, δοίϊνϑ 
Ῥογθοπ, 88 ὑπ] πλϊθἃ ᾿π ΗἾ5 μόν Σ 88 ἷῃ ΗΪ8 Μ1]]. 
ΤΙ χοάδβ οὗ (Π6 ποδί θη, οὐ {6 ΘΟ; ΓΑΓΥ͂, ΒΓΘ 
14.ο]8 δϑ ϊοη θα ὈΥ αδη Βδηά8, ψι Βοαὺ [19 δὰ 
Ὀοΐης. ΤΊΘΥ Βδνο ΟὨΪΥ (86 ουὐναγαὰ ΔΡρΘαΥΒΏ6Θ 
οὗ ΡΘΥ ΒΟ ΔΙ ΟΥ̓, ΟὨΪΥ ὑπ Βοι} ὉὈΪ8π06 οὗ ᾿ϊἴθ δπὰ οὗ 
ῬονΟΣ ἰο δοῖ, Ὀὰϊ πο γϑδ] ν δααὰ πὸ ΟΠ] ΘΏΟΥ. 

ὃ. Ἰο ἰγυβί 'ἱπ βιο} αἰ ρίοΒ οὗἨ υηδηΐϊγ, δπα 
ΒΌΘΙ ΟΣ ΚΘ οὗ δυδη ΒΘΠᾺΒ, 18 ποῦ ΤΘΓΟΙΥ ἔοοὶ- 
δα. ὈὰΓ τυϊπουθ. [Ιαἀοϊδίτγ, 'ἱπ 8 γσϑβηθα οΥ ἴῃ 8 
ΚΛΟΒΒΟΡ ΒΘ0Ώ80, Ὀγΐηρθ 1ἴἰ8 γοίαυῖθθ ἱμΟΥ Δ Ὁ] Κ 
ἰο ἀοδίτιοίίΐοη. Βανι ἱμπαῦ ρθορὶ9 μι ΐοῖὶ 18 
ΒΟΥ ἀογνοίοα ἰο αοά, 68 Ὀ᾽οαδοὰ ἰπ 4}1 1.8 
ΤΑΘΙΠΌΘΥΒ, δη ἰΏΟΥΘ8868 ΘΟμδίϑηιΥ ὈΥ͂ [6 Ὁ]688- 
ἵηρ οὔ ἰΒαύ ἀοὗ, γο 888 χοβογυϑὰ ἴον Ηΐβ 90Ρ9- 
οἶδ] ἀν} } ρς (ἢ 9 οδυθῦβ τσ ἰοὶὶ ΗΘ ἢ88 οτγοαϊοά, 
υϊ μα8 ρογιϊοποὰ ουὲ ἰο πιδηκἰ πὰ (Αοίϑ χΥ]!. 26) 
(89 δϑυῖ νοι ΗΘ δ88 ογοδίϑα, δπὰ νν}}} γοσοῖνο 
ὑμοὶτ Ῥγϑ186, ργϑβομηίθα ἰο Ηΐπι 1] ΡῚῪ δὰ υη- 
ΘΘαΒΙ ΠΥ ὉΥ 180 τηϑιῦογβ οἵ Ηἰβ Ομ υγο, τῖοὸ 
Ὑ111 Θησούγδρο οδοὶ οἰἰοῦ ἰ0 {80 ροΥζοσίωδηοο οὗ 
ἐπῖ8 ΠΟΙΥ δηὰ Ὀϊ]θ58θα βουυΐοθ. 

4. ΑΒ Ἰοῦς 88 (89 γτοἀοιηρίϊου οὗἉ (9 ψουν]ὰ διὰ 
ἐϊα γϑοοῃο  διίοι τὶ αοα τουμδΐῃ ὑποοπιρίοἰοά, 
80 Ἰοῃρ' πγυϑὲ (ἢ Βοραγδίΐου Ὀοίνγθοηα αοἀ᾽ Β ἀνγ6}}- 
ἵπρα-Ρίδοθ δῃηὰ ἐδπδὺὶ οὗὨ τηϑῃ τοϑιηδὶῃ ἰπ δοίυδὶ μοὶ 
ὈΠΓοΘΙΟΥΘα, Ηδδγοα δηὰ δαί δι}}} οοπί 
ἀἰβιϊποί, δηὰ {09 ὈδΊ τον ἱπ γον] διΐο ἱπάαἶκοβ 
πο 1] 8 η8, 88 ἀο 9 Βοδίμϑῃ, σομοογηΐης (18 
Τοϊαίομ δηὰ ἰἰ8 ἔαίατο σοπαϊιΐοῦβΒ. Α8 πὶϊἢ τὸ- 
ατὰ ἰο αοὐ᾽ 5 Ὀοΐη, ρονγγοῦ, δὰ "11, 8ὸ τ ὶ0} 
Σοζϑγα ἴο (μΐ8 ΒΘ ἀοθ8 ποῖ οπάΪγ Θἢ ΘΓ] 8} ΟΥ ἴη- 
ἀυϊχθ ΒΥ ἰάθαϑ, ΟΥ Βρϑοι αι: οη8, ΟΥ υἱβίοη8 οἴ 
8 ΟὟὮ ἴΔηοΥ. Ηθ δάδδυϑδ δἰ πρὶν πὰ θη γον 
ἴο Θοἀ᾿Β πορὰ. Αβ Ἰοῃξ 88 Βθ Βδ5 πο οἶϑανρ ποτὰ 
οὗ ρΡτοταΐδο Β Κπόν ποι ἷπρ οὐ 6 Ομ τ ἢ τὶ ἢ 
Ῥγαΐϑθ8 αἀοα οἰογηλ)}}ν πὰ θανθη. Ηἰἷβ Βορθβ δΓΘ 
ἀϊγοοίθά ἰοτγαγάδ (9 ροββοβϑίοι οὗ {86 ργοιηϊϑοά 
Ἰδῃά, 6 Ἰοὴρ 189 ὕὑροὰ ϑαγίῃ, αοα᾽β ὈΪϊοββίης ἴῃ 
186 ἰογθαβο οὗ δἷβ φοπογδαίίοη, δπα (86 δοπ ἐπυοά 
οσχϊβίθμοο οὗὔἤἨ Οοὐ᾿ β ΟΒυτγοῖὶ ἴῃ 89 ψου]ὰ, Απὰ 
οὐθὴ (Βουχἢ 1}}9 ρτορμιοίϊο νἱϑίοῃ δηἃ δῃηηοῦποθ- 
τηθοὺ οὗ δὴ ἰπἀοδίσαοι Ὁ] ΡΟ γΒΟΠ 8] δηά υἱία] δου- 
τυ ἷοη Οὗ ὈοΘ]ονοσΒ τ ἰ1} αὐ, οΣ θγϑὴ οὗὨ ἐπ 6 
1άθα οὔἐδο γοβυγγϑοίζοι, δυθ Ὀθθπ ργϑβθηϊθὰ ἰοὸ 
δῖπι, γοῦ (μοὶν δρργορτίδιίοη δὰ ἐμ ἰπίγοάμο- 
ἰΐοι ἱπίο {π6 119 οὗἨ ἔα δηὐογοὰ ὉΥ ἐμο Ομ αγοὰ 
ΣΘΙΔΪῺ 8 Β0 0] 6οὐ οὗ Δηχίου δ. ΠπουρΒί, υροι ἴσα, 
85 {6 Ῥβαίτηβ βῆον, Ἰἰρι ἰ8 Ὀαΐ βοὴν βοδιίοσοᾶ, 
δηὰ νμΐοῖ ὈΘσοπιθδ ΟΟ]Υ ρΥδάυ}}Υ οἱθατϑὰ τρ ὉΥ 
ΒισΟΟΒ8 179 ΣΟΥ] δἰ 10}8. 

ἨΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Ἧ 9 δΓθ ὑπ οΥ ΒῪ οὗ ΒΩΥ ΟΣ. Θοά ἴθ πολι γ 
οὗ 8}}; Ὀαὺ ἰΐ 18 οὰν ρεαγὺ ἰο δϑοῦίδο ἰὲ ἰο Η .---- 
αὶ ἴθ 'π ορροείτοη δπὰ οοηβίοὶ πο τηϑγοῖγ 
Ὑἰϊ Ὁ οἰ οΥ, Ὀσπὺὶ 4180 τ|ῖΐ ἴ8180 Ὁ6]167.---θ οἀ ἐκ 
ἜΘΥΟΣ ὙΘΔΙΥ οὗ Βοδείηρ, ΒοΙρίηρ, δηὰ Ὀ]οδδίηρ ; 

Ὀυὶ ον οἵϊοιυ δηὰ ΠΟῪ δοοῦ ὁ τιθὴ ο6886 [0 
ῬΓΩΥ, ἰο ἰσυβί, δηὰ ἰο ρχῖτο {8 8}}.81- κ᾿ οἀ ἀνο}}8 
ἴῃ Βοδύθῃ, νου] βὺ ἰθοιὰ ποὺ κο ἰο Ηϊπι ἢ Νον, 
Ῥ 8116 ἴμοὺ ᾿ἰνοδβί, βοοὶς δηἀ βοῖτο Ηΐτω ροη οδτιὶ, 
δηὰ ἰγυδὶ ΗΒ ΠΙΘΓΟΥ͂ πὰ ἰγι }.---Ἴ 9. ΑἸπα ΚΒ γ, 
Μ 0 ἀνν6}}8 πῃ ΘΑΎΘΏ, δ88 σίνθη (ἢ) οδσίῃ ἰοὸ 180 
ΘΒ άτοπ οὗ ταθη, ποῖ ΠΠΘΡΟΙΥ 88 8 τοβί ἄθῃσο τ} ]]6 
{ΠΟΥ͂ ᾿ἶγο, Ὀυΐ 4180 85 ἐδ ρῖδοθ ὙὮΟσΟ Ηφ 888 χϑ- 
γθΔ]6α Ηϊτηβο], δὰ ἣν 6 ΓΘ {ΠΟΥ 8.}18}} βοστε Ηΐη. 
ΤΙ|ι6 γοϊδιϊοι οὗ ἰμ6 αυοδιΐοηδβ, Ὑβοσὸ δ οὺν αοά 
δὰ, Ὑ80 ἰθὺ Οοα ἢ 

Άζταεκε: Ἰδβοσο ἰθ πὸ ἰάΔο1] ἵπ ἐδθ που] δὸ 
τοδὶ ἃ8 ἰποραϊπαίο βο]ήςονο. ὅ61{- 618] ὑΠτυ δὶ 
(18 σοά ἔγοπι (8 ἐΠ ΓΟΠ6.---Οὁα᾽ ΒΊΏΘΓΟΥ δὰ ἐγ 
δτ (0 ἡουπάίΐοι οὗ ουν ζαῖἢ δηὰ Βορο, δηὰ οἵ 
811} ον Β6Ὶ]}Ρ διηὰ οοαυιζογί.--- ΤΠ 6 ΓὙ6 18 ὴἠο οἰ ἰὰ οἵ 
αοά 80 Ροοῦ δὰ ἔουββθῃ 88 ποὶ (ο ὯὍδθ 80]6 ἰὸ 
Ροΐπν νι ΗἷΒ δῆροῦ οὐ δἰκὶι, πὰ δϑῪ : Ὀδδοϊὰ 
ΤΩΥ͂ ἩΪΓΓΠ6Β5 15 1π ἀθάγϑη, δηὦ Ηθ γἢο0 ΚΗΟΤ 106, 
οὐ πἰχὶι (Φοῦ χυὶ. 19). Τ]ιο89 0 δοσῦνο ἰάο]8 
8ΤΘ 0. ΠΟΤ ᾿ἰθαγαὶ ἰπ ἀογνοίϊρ {πμοῖγ βυὺ- 
Βίϑῃσο (0 ἐδπιοὶ; 4189 χοΐᾶβ, ὑ88δὴ ἩΟΥΒΏΪΡΡΟΥΙΒ οἵ 
{80 ἰγὰθ Θοἀ δγο, 'π ρίνίης ἐμ ογβ 0 ΟἰΌ ΡΟ 68 
δηἃ δβοῖ)00]8.---ΝῸ Ιη8η᾿ 8 ΟἾΓΒΘ 8} ἱπ)Όγο δἰῃ 
ποι αοἀ Ὁ]68868.---ΝΌ 9 ΟΔΠ τοσοῖνο ΟοἋ᾽Β 
Ὀ]εβδίης Ὀὰὺ ὑμΠο89 ὙθῸ ἔδαν {πὸ 1, ογὰ.---Οοὰ 18 
ποῦ Β0 ποῖ Θοηδηθα ἰο ὨοΔΥΘΙ 48 0 6 Βδυϊΐ ουΐ 
ἕγοια (80 ζογοσηπθηΐ οἴ (ἢ 9 ῬγΟΓ]ἀ. ---Αϑ {ἢ 6 θα σὰ 
ἷθ πού {0:86 ῬΓΟΡΘΟΓΙΥ οὗ τοϑῃ, Ὀυὲὺ ἰΒΕΥ Βαᾶγα το- 
οοἰνϑᾶ 1ἰ ἔγοπι ἐδ χκγοαὶ θοα ΟὨΪΥῪ 88 ἃ ἰσγυδί, ἐμ 0} 
ΔΓΘ ἰο 189 ἰΐ, 88 ποὺ Δουδβίης ἰΐ.---)ο. χοοὰ ᾿8}]16 
γου Ἰίνο δηὰ αῦθ ὀρροσγίυπιὶγ ; ἀθαί ἢ δι 5 ἐδ9 
ταοῦίιι ἔγου) Βροδκίηρ δηὰ (6 πδηὰ ἔγοιη ἀοϊῃς 
ξοοά.---ΟὨ ναἱί ἃ 11|}6, δηὰ 866 δον {86 ἸΟΩ͂Υ 
ΒΡΘ6ΘΟ68 οὗ Θοα᾽ δ Θῃ6ῃ}168 οῃ. ΤΉΘΥ 8.6 ΒΌΓΕΙΥ 
[0] ονσοϑὰ ὉΥ μκγοδὶ β 1} } 688, ὈῪ ϑίθσηδὶ β΄] 6 ῃ66.--- 
Ηα]]Ἰο] αἶα} Ὑἐἰο ν1}} )οΐπ ἴῃ {πΠ6 βοὺρῦ Τὶδ 
ΒΑΤΙΩΟΠΙΟῚΒ ὈΓΔΙΒ6 ΟἹ ΘΑΥΓΝ 8 88 1 ποῦ 86 
Ῥτγοϊυάθ ἰο ἐμ9 ΠΟΘ υΘΕ}Υ Β4]] 6] Δ (Βον. χίχ. θ). 

ΕΒΙΒΟΗ: [6 89 ᾿ἰνίηρ ποὶ πορὶ οὶ ἰο ἀο πτβεὶ 
(89 ἀοδὰ οδὴ ἢο Ἰοῦροῦ 60.-- ΤΙ ΝΟ ΕΒ: Θοὰ [88 
εἰνϑη ἐμ δϑαυίῃ ἰο {86 ΘΒ] ἄγ θῇ οὗἁἨ θη, Ἔδρ6618}}7 
ἴον {Π18 6η4, ὑἐπαὺ {ΒΘ Υ ΓΠΔΥῪ πιοβὺ ΘΑΤΠΟβίΪγ ἀδνοίθ 
{πον βῃογί δ ἰγϑηβίιουυ 1ϊγ68 (ο ἴ86 ὈΤΑ186 οὗ 
{μ9 ᾿ἰνίης αοα, δηἀ ποὺ ἰο (δαὶ οὗ ἀοδὰ 14.015, δηὰ 
ἐπ 8 Ἰθῆτ ἰμδ8ῖ, ἴῃ Υἱὸν οὐ ἐπ 9 ζαΐιγο νογὶὰ, (86 
ϑδγ ἢ; ἔ1}81]8 ἃ Βροοἷ8] ῬΌΓΡΟΒΟ, δηὰ ἐμαὶ 15, (μδὶ 
αοά᾽ δ νίβάομι πιδὺ Ὀ6 ρὶον ἢ6α.---ΒΙκοκε: ὕτχεὰ 
ὈΥ ἰδ ἤοαν οὔ αοα, τηϑ τουδὶ οὐδ ΔΌΔΥ ΤΩΔΩΥ 
πϑδίατγαὶ δὰ ὑπηδίγὰ] σγουηᾶβ οὗ Βορο, Ὀυὶ ἴον 
{μοβὸ ἐμὸν τϑοοῖτο 8 ΣἹΟΝ ΘΟ ΡΟπδδίϊομ ἔγοδι 
(οὐ Β ΙΏΘΓΟΥ δηὰ ἰγσυΐβ. Βαυΐ, ὕπ]688 ὑπ6 γ ἰτυδὶ 
ἰῃ Ηΐβ ΤΏΘΓΟΥ δηά ἰγα , (Β6Υ ἰγοδί ουσ Ὀοϊονοὰ 
Οοἀ πο ὈοίϊοΣ δὴ ἃ ἀσ πὴ 10].---Τ ΠΌΣΟ ΚΕ: 1 
ἷθ ἰη9 σΌγθθ συ ΐο 790]]0γὙ8 4}} 6186 6] 16 πὶ! 
τορανὰ ἰο Θοά, ὑμαὺ τῇ ἴῃ ἃ ΤΩ ΔΏΠΘΓ, ὈΘΟΟΙΩ6δ 
μἷ8 οσσ αοά.--ΟὕΚΝΤΗΕΕ: ΙΒ οΓθηΐ δζε8 μανὸ 
ἀϊθογοηὶ συϑίοιμ!Β. Τ1}}}8 15 (γο 8180 τι γομασὰ 
(ο βἰη. [118 οββϑηί 8] ποί γο 18 ΔΙ ΔΥΒ (86 Β8ΠΙΘ, 
ἀοραγίυχο ἔγοτωῃ ὑμ6 ἔσο αΟοα, Βα ἐμ ἔΌΓπι8 οὗὨ 1.5 
τηϑηΪ 6δἰδιίοπ δύο ἀοίοτιηϊηθὰ ὉΥ ἐδ6 οἰτουπ)- 
βίδῃοοβ οὗ οἀὐπσδίϊοη δηὰ ουϊίατα.--- ΒΠΙΕΡΒΙΟΗ: 
βο4᾽ 5 Ομυγοὶ ποϑὰβ 86 Β6ῚΡ οὗ μοῦ Είηρ δῴζαϊῃδὶ 
ΤΏΟΤΘ ῬΟΤΘΡΙΩΙ Βοα μη ΐδηι, Ὀαὶ ποὺ Τ[ῸΓ ΒΕΓ ΟΥὮ 
τπονὶξ, ΟΥ ἰδὲ 886 βΒιουϊὰ γϑοθῖνο {πὸ Ῥγαΐβθ, Ὀυΐ 
ΟἿΪΥ ἴον ἐδ βδῖθ οὗ (ἢ μίουυ οὐἠἨ οὐ 5 πδῖηο.--- 
ΑΒΕ: Οπθ δδὰ δοηβθαῦοηο9 οὗ {Π6 [Ἀ]} 18 {89 
Ὀδηά, ὮΥ ν᾿ ΐσἢ τηδῃ, Βοραγδίοα ἔγοιη οοιπτη πῖοῦ 
αίτ τἢ6 ἐπυ δὶ Ὁ]0 αοἄ, 1198 ἐοιλογοὰ Ὀθμδδι {89 
ἰπῆσρησο οὗ ἰδ 6 ἐδ ρογ] δηὰ υἱδὶ Ὁ]6. 



ῬΒΑΙΜ ΟΧΥ͂Ι. δ7]1 

Ματτ. ΗΈνεΥ: ἩΒΟΓΟΥΟΣ 6 γο ἰ8 ΔῊ διυίι] 
ἤεαυ οὗ Θοά, ἰΒ6Γθ ἸΏΔΥ̓ ὉΘ 84 οἰ θογία ἔα ἴῃ 
ἢϊα. ΤΟΥ ὑπαὶ σονογθῶσθ ΗΒ ΜΟΓα ΣΠΔΥ͂ ΓΘῚΥ 
ρου ἰἰ. ---ϑοοτε: 6 η οομϑοΐουβ Ἀμμ γοτ  Βἷ ἢ 988 
δ γεδγ ἴὸ οχερσυΐϊθὰ ΟΡ ΠΟΡΟδ, γ7αὸ ΒΑΥ͂Θ 8 
Βουθν- ἴδ Πρ Ρ]θ68, δη ἃ τγὸ ΤΩΔΥ δπίγοαὺῦ ὑπ Ιογὰ 
ἰο Β6ΥΘ δπὰ ὉΪ688 8, ἔον ὑπὸ χίοτυ οὗ ΗΪ8 ἸΩΘΤΟΥ͂ 
διὰ ἰγυϊἢ ἱπ 6βιυ5 ΟἸὨγὶδε, θη 8}} ΟὟΤΡ ΟΥΠΟΡ 
διζυπηοηΐβ Δ,ΥΘ 8ἰ 1 6Ππ060α.---ΒΑᾺΝΕΒ: [{ 18 Δ᾽ ΤᾺ γ8 
8 δυδήοϊαηὶ ΘΏΒΘΥ ἴ0 116 ΟὈ͵ οί ΟῺ.8 ἩΔΙΟΒ 8ΓΘ 

τη8δ49 ἰο ἐπ9 χογογῃιπθηῦ οὗἩ Οαοά, 825 1 Ηδ πδὰ 
ἴουβαίκαῃ Ηΐδ ρθόρὶο ἰὰ Ὀγιησίης δ ίοιΐοπ οα 
μοῦ, δηᾶ Ἰθανὶηρ ἰΠ 6, ΔΡΡΑΛΘΗΙΥ πὶϊμουὶ ἰη- 
ἰογροϑίιίοα, ἴο Ῥονδγίυ, ἐἰο ρογβοουϊΐοῃ διὰ ἰο 
ἰθδγα, μἱ Ηοἰ5 “" 'π (ἢ 6 θαυθηβν᾽ (αἱ δ Γ]68 
ποτ δῃὰ ΘΥΟΥΥΤΒΟΤΟ; (Πα Ηδ δΔ8 Ηϊβ ονσῃ 
οἰθτ 8] ΡΌΓΡΟΒΘΒ; δηᾶ ἰδδί 841] ἐμ πρϑ τὸ χυϊοὰ 
ἴῃ δοσογάβῃσο ψ ἢ Ηἰβ ν1}}. Τόσο πιωϑέ, (6 Γ6 
ἴοτο, Ὀ0 ϑοῖιθ σοοὰ γϑϑβοὴ ὙΠΥ͂ ΘΥΘα β ΟΟΟῸΓΣ 85 
{Π 607 βοι αΔ 7 ἡ .--ὖ. Ε. Μ.1. 

ῬΒΑΙΜΟ ΟΧΥ͂Ι. 

1 [ἴἰονοὸ ἐδο [ΕΡ, Ὀοοδῦβο μ6 δδίἢ μοαγὰ 
ΜΥ νοΐοα απά ΤῊΥ ΒΌΡΡ  Ἰοδίϊοηβ. 

2 Βοοδυβο 6 βαίῃ ἱποϊηρα ἢ15 ΘΆΓ υηΐο Π6, 
ΤΒογοίοσο Ὑ111 1 68}1 ἀροη λίην ἃ8 Ἰοηρ᾽ 88 1 1ἴγθ, 

ἃ ΤΊ ΒΟΥΓΟῪΒ ΟΥ̓ ἀδϑίἢ ΘΟ ΡΑΒΒΘα τη6, 
Απὰ [86 ραδίῃϑ οὗ μ6]] σαΐ ο] ἃ Ὁροη πιθ: 
1 ἴουπα ἰτου Ὁ]6 8π4 ΒοΟΥΓΟῦν. 

4 Τῆθη 6811. 4 1 ἃροπ [86 παι οὗ [86 ζ0Β} ; 
ΟΟΒΡ, [ Ὀεβθθοῖὶ ἰμ66, ἀο 6 Γ ΤΥ 800]. 

ὃ Οταδοίουβ 8 {πΠ6 [Ζ0ῈΡ, δῃὰ τὶρῃύθουθβ; 
Υρα οὔὐν αοἄα ἐδ πιογοῖδα!]. 

6 ΤῊ 1.0Ε"} ρῥγϑβογνϑίῃ {Π6 βίῳ} ]6: 
1 νδϑ Ὀσουρὴύ Ἰονγ, δα 6 με] ρθά τι6. 

7 Βοίυγῃ υαηΐο (ΠΥ τοδί, Ο τοῦ βου] ; 
Βὸν 186 10 Ε} δδίμ ἀραὶ θουπυ 1} Υ τι ἢ (866, 

8 Εν ἴδοὺ Πιαϑὲ ἀ6] νογθα ΠΥ βοὰὶ ἔγτοπι ἀθδίδ, 
ΜΊπ6 ου68 ἔγομῃ ὕθδγβ, 
Απά ταῦ ἴδοὶ ἔγοπι 8}11πρ΄. 

91 γνὶ}} τταὶκ Ὀοΐοσο {86 [0Ὲ}0 
ἴῃ (86 Ἰαπὰ οὗὨ 186 ᾿ἰνίηρ. 

101 θο]ονοα, ὑμογθίοσθ Βαυο 1 Βροῖθϑῃ: 
1 νὰϑ8 στο δῇ Π]οίθα: 

111 βα᾽α ἴῃ ΤΩΥ Πιαβίο, 
ΑἹ] τἸβϑθῃ αγὸ 188. 

12 Ἶαῦ 88}4}} 1 σοῃ δῦ ὑπίο {86 ζ0ΕὉ 
ἔργ 8}} ᾿νἷῖβ θθῃθῆίθ ἰοναγ8 πι 

181 1}} ἰακ [πΠ6 σὰρ οὗἨ Βα  νϑ!]!0η, 
Απά 64}} ἃροι [Π6 ἢδπι6 οὔ [ῃ6 0Ὲ}. 

141 ν}}} ΡΑΥ͂ ΠιΥ͂ γΟΝΒ υηἴο (86 ΟΕ 
Νον ἴῃ [86 Ῥγθβθῆοο οὔ 811 8 Ῥθορίϑ. 



δ12 ΤῊΕΒΕ ΕἸΕΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙΜΒ. 

16 Ῥτγεϑοῖουβ ἰῃ (86 βίρῃύ οὐ [86 1ζ0Ε}Ὁ 
186 ἰἕῃα ἀθαίῃ οὗ ὨΪ8 βαϊηίϑ. 

10 Ο Τ0ῈΡ, {γΌ]Υ 1 απὶ (ΠΥ βοσνδῃΐ; 
1 ἀπ (ΠΥ βογνδηΐ, απ [ῃ6 βοὴ οὐ [ΠΥ Βδπαχμδίά : 
ΤὨου μαβύ ἸοοΒβθα τὰΥ ὈοΟη(Β. 

171 ν11} οῇξδυ ἴο {π66 {π6 βδουῖῆοο οὐ ὑβδῃκβρινίηρ, 
Απά Μ111 641} ἀροπ {86 πϑπι6 οὗ (η6 ΟΕ}. 

18 1 ν1}} ΡΑΥ͂ ΠΥ σονβ απΐο {μ6 1Ζ0ῈὉ» 
ΝΟΥ͂ ἴῃ ἰδθ Ῥγθβϑθηοα οὗ 41] ἈΪβ Ῥθορῖορ, 

19 Τῃ 8 οουγτίβ οὗ [6 ᾿ΟΒΡΒ Βοιο, 
Ϊῃ {86 μια ϑὲ οὗ ἔμθα, Ο Φογυβδί θη. 

Ῥγϑῖ86 γὸ 6 1ζ.0ΒΡ0. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΔΙ,. 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΊΙΟΝ.---ΤὨ 8. 6. ποὶ 8 
Ῥ88]πὶ οὗ οοπρΙαἰαῦ (ΗΠ ρῷρ}), θα (86 δου οἵ 
(μδη κϑαίνίης οὗ δὴ [βγϑο 9 γτοβουθὰ ἔγοτι 
ἀφαῖμ, [ἐ ἴ8 ἱπίογϑρογβοα ψὶἢ ἔγασυχοθπίϑ οὐ ἰδ 
γοδγηϊηρ8, γοήθοίοπ8, ΘΟΠΡ αἰ 8, δ πα ῬΥΔΥΘΥΒ 
ἴῃ μδὶ (ἴπ|6 οὗ ρανὶ]. [{ ἰ8 ροποίγαίθἃ 4130 ὮΥ 
116 τοίγαϊη-ἰκὸ υἱίογδησθ, συ υ8}}}7 ἀπά ουοὺ 
ΤΩΟΓΘ τσ Κ ἀπίοϊαΐπρ 86] 7, οὗὨ ἃ γον ἴο Ῥγοοϊδίτη 
ἢ ργδῖβοθ, ΠΟΥ 816 1119 ἀδ] νογϑησθ, ἢ 6 ὨΒΠῚ6 
οὗ Φιδονϑῆ, στ πο 9 δδά ἱηνοϊτοα ἴῃ 19 α18- 
1Γ688; δῃὰ {8 6 νου] ἀο 88 Ἰοὴρ 88 "6 μου !ὰ 
1ἶῖνο, Ὀοΐογθ ἐῃ6 Ὑ1010 ῬΘΟρΪθ, δῃὰ ἰπ (89 Ρ͵δοθ 
οὗ ἀοὐἶδ Ὑογβὶρ ἱπ Ζογυβαίθ. Νοϊίμονῦ. {6 
ῬΘΟΌΪΡ Ὠδίυγο οὗ (μῖ8 ἀἰβίγθβϑ, ποὺ {6 ροβί(: οη 
οσσουρ θα ὈΥ μ6 ΔΌΓΠΟΥ, δοΣ ἰδ (τη6 οὗἩ Θοπιροβὶ- 
ἰἴοη, ἰ8Β ἀἰβοουοσαῦϊθο. πὸ Ῥβαὶπὶ μβονθυύογ, ὮΥ͂ 
86 βίγοηρ Ασγδῖιδὶο οο]οσίπρς οὗ δ9 Ἰ᾿ἰηρυΐδιῖὶσ 
[ΌΓΠΙΒ, Βοί οδ΄ 88 {Π6 Ὁ δγὸ ν|ῖϊῃ 4}} Εἰ πὰ 8 οὗἁὨ ογηδ- 
τηθηΐίβ (6 ] 1256}, 88 γὙ06}} 88 ὈΥ ἰἰ8 ὨῸΠΊΘΓΟΙΙΒ 
Ῥδββαροθβ Ὀογγον θα ἔγοπι Ῥ88]π|5 δοπιροβϑά Ὀθίογο 
{86 οχίϊο, 18 ὑτογθὰ ἰο Ὀοϊοης ἰο ἃ ἰδἰθ ρογὶοά. 
Α ἀϊνϊϑίοη ἰθίο ἔνοὸ αἰβϑίϊποὶ ρβϑαπβ, γϑσβ. 1-9, 
10-19, (β3ερν. δηὰ οἰ βεγβϑ[ 18 ποί δι: ἃ Ὀγ ὑμ9 
ομδρδοίον οὗ [μ6 ροθηι. [ᾧῬΕΒΟΥΝΒ: ““ 10 ῬΕΔ]η) 
ἰδ δὴ ον άθῃθθ οὗ ἴΠ6 ἰγαϊῃ πὰ ἀθρί οὗὨἩ ἐδ γ- 
Ἰϊκίουϑ 118 π᾿ ἰοαἀϊνι8}5 αἴνον (86 τοίη ἔγοιῃ 
ἐμ Εχὶϊο,, [Ὁ ἱθγὸ 18 ᾿ἰἰ{{1Ὶ0 ἀουδὲ (δαὶ ἰΐ τηυϑὶ 
Ὅ6 ϑδββίρηϑα ἰο ἰμδί ροσίοά. ΜϑὴΥ νογὰβ δηὰ 
ἰὰγὴ8 οὗὁἨ ῬΈΣΑΒΟΒ Γοϊμ ὦ ἃ8 ΟΥ̓ ΘΑΥ] ΩΓ ῬΒΔ]ΠῚΕ, 
δὰ οΒρθοὶ δ} οὗ 0 Ῥβδὶηβ οὗ δανίά, ΗΪβ 
ψογὰβ πιυδί μγ6 141 Βοϊὰ ἰῃ ἢ0 δοτηηοι ἀθργοθ 
οὔ (6 θαγὶβ οὗ (086 γὼ τοῦθ Βοῖγα οὗ Ηἷβ δὶ, 
αηαἃ ἢδγο βυβίαϊ ποὰ (ἢ Θὰ ἰὴ ὑἰτη68 ΟΥ̓ ΒΟΥΓΟῪ δηὰ 
δι ουίηρ, δηα ποιϊπίης τψουἹὰ ὍΘ το γ6 παίυγα) 
{πὰ ἐμαὶ ᾿δι6 Ὁ ροϑῖβ τνου]ὰ βοῆο ἢΪ8 βίγαϊῃβ, δπὰ 
τηϊηαὶθ ἷ8 σψογὰβ ψὴ (Ποῖ ον θη ὑΠ6Υ 
Ῥουγοὰ ἔογί ἐμοῦ ῬΥΆΥΟΥΒ πὰ ῥγαΐβοθ Ὀθίουθ 
αοἀ,"--. Ε. Μ11. 
γ ει. 1-ὃ. 1 ἴονθ. Ἴμὸ οχρίδπαϊΐοη : [Ιὲ ἴδ 

ἀραὰρ ἴο πιθ, ἐμαὺ ἰϑ: 1 δαὶ σἷδὰ οὐ ἴΚθ ἰο 8660, 
Ι το)οῖσθ, ἰμδαὶ ἰδοῦ, εἰς., (158Δικὶ, ΑΌθη ΕΖγα, 
Μαίμον, αοἷον, 6 οίίο, Ηἰ ς᾽), 18 Ῥοββὶ Ὁ16 ΟἹ] 
1 νγὸ ἀβϑΌτη6 δὴ ἰηχἰ(αἰΐοη οὗ (86 Θγϑοῖς, δηὰ 80 
ἀφβοθῃα ἰο ἃ ΥΘΥῪ ]Ἰδί6 ροτϊοά. [ἰ ἰβ πόσο παίυ- 
Τα] [0 ΒΌΡΡΟΒΘΟ (μαι ἰμ6 οὈ͵φοί 'ἰθ οὐἱ 6, ἔον (86 
ΒΒΙΏΔΘ ΒΠΟΙΏΔΙΥ ΟΟΟΌΓΒ 480 ἴῃ γογ8. 2 δηὰ 10, κπὰ 
ὑπογοίοτο οπδγδοίθυῖσθβ {6 Β(γ]6 οὗἨ 6 ῬϑΑ]π)ῖἶϑὶ. 
ΤΊ]8. οὈ͵6σί 18 παίι γα} Υ ΦεΒουδι, ποί ρφγδιηπγαιὶ- 
ΟὨ]Υ Ὀὰΐ Ἰοχίσα! Υ (Κπιοὶιὶ, Οαϊνίη, ατοιία 8, 
Βιίον, Ηδϑηκδὶ., θ61.), δῃὰ (Πογοῦοτο ἐξ ἰ8 ποῖ η6- 
ΟΘΒΒΑΓΥ͂ ἰ0 ἰγθΏβροβο ὑμαὺ σογὰ (Ηπυρ[ε] 4). ΤᾺΘ 

ΘΔΏρΘ 8180 ἴῃ γον. ὃ, ὈΥ τ μῖοῦ ΝΘ πε (Ππ}- 
914) ἰβ8 Ραϊ [ὉΓ ΤΥ 9. ορρτεδείοηδ, εἰταἰία, [Ἐ. Υ.: 

ΒΠΕΕῚ ἰ8 οὶ ἀδπιδηἀοά, ΔἸ Βουρσῇ οα βοσουπὶ οἵ 
186 Δ Ἶ γ ψὶτὶ ΡΒ. χΥὶ. 2, 10 15 ποί ἐο δὲ υἱ- 
ἰογν δὶ  καίοα, 

[Ὑγ. δ. ΡΕΒΟΉΝΕ : “ [πβίοδα οἔβαγίηρ ἀἰγοοίν, 
«ΦόμοΥδ δηθνγογθὰ τα6,᾿ 6 πᾶ ἢ ἤθ68 (ἢ 086 δἰ(τὶ- 
Ὀυΐ68 οὗ αοά, νι ϊοὶ, ἤγομα 11 ἀαγ8 οὗ Ηἰβ νοη- 
ἀρνία] 861{- του ϑϊατίοη ἰο ΜΟο868 (Εχ. χχχίν. 6), δὰ 
Ὀδθῃ ὑμ8 ἸΟΥ͂ Βηα οσοηδοϊδίΐοη ΟΥ̓ ΘΥ̓ΘΓΥ ἰγΙ6α δηιὶ 
ὑγαθϑιπηρ βοαρί, ον. 7: ΤῊΘ ἀο] γογδηοογτου βα[οά 
Ἷπ ΔΏΒΥΘΙ (0 ὈΓΔΥΘΓ 8.}}}8 ὑπ6 ἰαπηυ} οὗἩὨἁ ἐπ 6 δου]. 
ΤῊ γεδέ 18 (86 ταδὶ οὔ σοηβάδθμῃοο ἰπ αοἀ."-{.Ε.Μ.1 

ψογβ. 10,11. ΤῊ νοσὰβ οὔ υϑυ, 10 ἃσγϑ ἰῃ 2 (νυ. 
ἦν. 18, δέί6ν (86 ϑερί,, Θπιρ᾽ογθὰ (0 Οχρσθβ8 (ἢ8 
ΒΘΏΒΘ : ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα. Βυϊ ἐμ 8 ἀοοθδ ποὶ 
ΘΟΙΡΟΪ 8 (0 αὶ γϑ {Π6 Β8πι|6 ἰγδῃεϊδίϊου 6 ([“αΐΒ. 
δὰ οΟἰμογ8, Ηθημρϑὶ.), δηὰ ἰο υηάἀογϑιδθαὰ (6 
ὙΟΓΑΒ 88 ἃ ΘΟὨ ἴδββ: ἢ ΧΡ Γαββίγο οὗ Ὀδ]ἱοῦ ἴῃ [80 
ΓΟΟΓΟΥ͂ Δηα Βοῖρ οἵ αοά, δηὰ (ὁ τοῖδσ ἐμ οἱ βοὸὺ 
ΤΙ ὉΘΓ οὗ (ἢ 8 τ ῦγϑ ἰ0 (86 οἰ ΓΟ Ππιϑίβ 668 ΟΥ 60ῃ- 
ΒΟαΘΏΟ66Β οὗἁὨ ὑπαὶ σοῃΐοββίοη. 79 νογὰβ δηά 
ἱδοὶν σοπῃθοίΐομ 8γ6 οὔβδουγο. Τ7ῃ6 Βεσοῃὰ πιθι)- 
ὍΘΥ 18 τηοβί β' ΠΠΡῚῪ υἱοὶ 535 δσργοβϑίπρ ἡ δαὶ 19 
ΒΡΟΚθη. [{ 8 ποὶ δἀτηϊθϑβί Ὁ]6 (0 ἰδ κ6 "3 88 τη ϑϑῃ- 

ἴῃς ἐϑόη ὑῇ οὐ αἰίλουσὰ (Βοδοπι ον, 86 Ἡ εἰ (9). 
Το οσρ δὶπ ἰΐ δ δαυϊναϊοηί τὸ : (ἴδ ἐμαί (ΗἰϊΖὶᾳ) 
ΜΟ]α τῆ ἐδ Ῥοοὺ βαὺύ, ὑπαὶ ἷ8 ἐγυθϑὲ ν88 
σγοδίον ἐβδῃ ἰδὲ 6 σουϊά ἀφοϊατο ἐξ. αὶ {818 
(βουσὶ που [Π 6 ὯΘ ὙΘΥΥῪ ΟὈΒΟΟΓΟΙΥ͂ ΟΧρΓγοβδοα. 
{18 Ὀοιίον ἴἰο ὀχρίαΐη : 1 ἢαγτο Ὀο]ϊονθα δὰ ἀο ὃὉθ- 
ἴΐϊοσο ποησοίοσίῃ, θη 1 ΒΡΘδΚ, ἐμδὺ 18, Βατοὸ (0 
ΒΡΟΔΚ, τησϑί Βρθαὶ ( 6] 2868). γεν. 10 νου]ά 
(6 σοῃϊαΐη {Π6 ταδβα ὶ οὗ υῃϑὺ γ88 Ἔὀχρογιθποοα, 
δια γον. 1] τουϊὰ γδ64]}} ὑπ ἐπι τῆ θη 6, δΌ8ῃ- 
ἀοποὰ ὈΥ͂ 411} (Π086 ἔγοπι ἡ Βοτα Ὠ6 οχροοίθα Δ8818ὺ- 
δΏ6Θ δηὰ ἢ6]ρ, Ἔχρουγϊθιοθα ἐδ ἰγσα ἢ πὰ ἔβί(ἢ- 
[Ὁ] η688 οὗἩ αοά. [Ὁ τ. ΜΟΙ] δοσογάϊη σὴν γοπάθγδ: 
Ιἰταϑὶ, τι οη 1 τλυδὶ ΒΥ: 61 8πὶ φτοδιγ Ὀονοάᾶ 
ἀονγη,᾽ 1 βαϊα ἴῃ ΤΩΥ (ΘΥΤΟΥ : “8]} ἸὩ Θἢ ΔΙῸ 118 78.᾿" 
ΤῸ 0] ον ίης τϑηάογίπηρ τὶ 118. Δασοιορδηγης; 
οΧρΡοβὶιίοη, (δ κθη ἔγοπι ὈΓ. ΑἸοχδη θοῦ, ΒΘΘΠΠ8 ἰ0 Π|Θ 
ἰο Ὀθ ἐμ Ὀ68ί, Ὀθοδυθα ἰΐ ρίγοβ βυβίδη( }}γ 86 
881η6 ἰά68 48 ἐμαὶ οοηγογοϑα ἴῃ ἐμ6 οἰταιίοη πιδάθ, 
δηα Ὀθοδιιδο ἰΐ Δἀορίβ {Π6 τηοϑί ἔγθαυθηΐ το ϑδιης 
οὗ 33: “47 δοϊίευοά, 7ὸ0γ. (118) 7 δρεαῖ: 7 τᾶς 
αϑιϊειοα φγεαίἶϊψ. 1 ταυβὲ Βαγὸ δσχογοϊβοα 1}, Οὗ 
Ι σουϊά ποῖ {ππ8 πανθ βροῖξϑη Τὴ ϑορὶ. γϑγδιοη, 
τοιαϊποὰ ἴῃ (6 Νοὺ Τοβίδιμθηι (2 ον. ἱγν. 18), 
οἰοίμοβ (8 βδηὶ ἰάθα ἴῃ δ ἀϊδογθηὶ ἔογαι, 7 δέ- 
ἐευεᾶ, ἱλετείοτε λαυο 7 Δροζκεπ. Ἰῦ 8 Ὀθοδυ8θ δῖ8 
ἔδι ἢ ΘαδὈ]οα πἶπι ἴο ΒρΡθδῖζ, 8ὸ ἐμαὶ δἰβ ϑρθακίῃᾷξ 
88 8 ῬΓΤΟΟΥ͂ οὗ 1Δ11}.--- 7 δαϊὰ ἐπ τὴν ἴεττοῦ αἱέ πια- 



ῬΒΑΙΜ ΟΧΥ͂Ι. δ78 

πὰ ατὸ [α͵86.ἁὨ Τὴο ἴογιῃ οὗ ὀχργοδϑίοῃ ἴῃ ἰδθ 
τὶ οἰασβ8ο ἰ8 Ὀογσονοαὰ ἤγοιῃ ΡΒ. χχχί. 233. Βαυὶ 
ἰμηϑιαδὰ οὗ Ὀοίης ἃ ὀοπίοβϑίοη οὗ θσγοσ, ἰ 18 6 ΓΘ 
ΔΙῸ 8 Ῥγοζοβδϑίοη οὗ ἤϑἢ. Τὴ6 Ργοροϑίτίοη ; 
411 πιδηϊεϊ ἃ 8 ἴμ]580, ἑ. 6., ἢοὐὺ ἰο δ ἰγυδβίοα ΟΓ 

το θὰ ἀροπ, ἱπ 1168 88 ἰΐ8 σοι ρ]θιμθηΐ ΟΥ 60ῃ- 
χοῦ ἐμαὶ ἱμογοίογο Οοα δἱοηθ 18 ἴο Ὀς ἰγυθίοα. 
866 {6 88π16 “Οηίγδϑὶ ϑίϑιθἀ τόσο ΘΧρ οἱ ΕἸ γ ἴῃ 
Ῥ8. οχυϊἱϊ. 8, αῃὰ δοιρ. 8. ἰσὶϊ. 9, 10; οτἱδ, 18 ; 
οχίνὶ, ὃ, 4." --. Ε. Μ.] 

γογβ. 18, 14, Το ἔραγο οὗ ΓΔ} 9 ΟἿ οὗ θαϊνα- 
κοι, οὐ ἐἰἕ! οὰἂρ οὗ ἀο] γογϑηοθ, 18 ρου μα ρ8 ἰδίκοη 
ἔτοπι [9 σὰρ οὗ ἰμαηκααίνιος ἔον (10 ἀθ)] σθτθ πος 
τοι Βαγρί, ἀγαηῖκ δὶ τ 6 ρ830}4] ἤλ68]. Υσ. 18, 
ἐδροοία γ, δ τοτϑ (ἰιϊ9 γον. 1196 8|1υϑίοῃ τηλὰθ 
ὈΥ ἀοϑϑηΐα8 δηὰ Ημυρίο! ἃ ἰο ὑμ9 δοί (μὲ διποηρς 
ἰδ Ατγδὺβ ἰδ δὰρ Ὑῖι8 (ἰ9 ϑγῦο] οὗ “ογέμπε, ἀ065 
ποὺ οχρ] δίῃ {86 ᾿ἰδιίης ἂρ οὗὨ 019 δὰρ 'π σοηπθο- 
ἐἶἰοα νι ι ἢ τ 6 Ῥτοοϊδιηλιίοη δηἃ ρῥγαΐβο οὔ αοὐ᾽ 8 
ϑ6. ΓΡΕΒΠΟΥ͂ΝΕ: “ ΝΙΔΏΥ 866 ἴῃ ὑμΠ0 ψΟΣ8 δῇ 
δἰ δῖοι τὸ ὑμ6 δσὰρ οἵ Ὀϊοθϑίηρ, δ 6 Ῥαϑβομδὶ 
168] (Μαιϊ, χχνὶ. 27), δηὰ πἰ8 πουὰ δοοογὰ 
πιῖ τ.6 886 γ᾽ οἷα) ᾿Ἰληρυλχο οἵ γοτϑ. 14, 17. Τὶ 
ἷβ ἰγαὰθ ἰδ8ὲ (6 Γο 158 πὸ οὐϊάθησο οὗ ΔῺΥ βυοἢ οὐϑ- 
ἰοτὰ δὲ ἰμ6 σοἰοὐταιϊίοα οὗ [86 ῬΆΒΒΟΥΘΡ ἴῃ (}}6 
ΟΙά Τοοίδποηΐ, Ὀαὶ, 88 (ἢ 9 συϑίοπι οχἰϑίοα ἴῃ ΟΌΓ 
[οτὰ᾽ 5 ἐἰπιο, (6 ΟὨἹΥ αὐθϑδιΐϊοῃ :8, 859 ἰο (86 {τὴ 
οἵ ἰι5 ἱπιίγοαποιΐοα. [ἰὴ τγα9 ἰηιτοἀποοα βμοτὶ- 
ἸΥ δἴϊιος ὑ86 Εἰχῖϊο {μὶ8Θ Ῥβαϊπι πιαῦ ὙΘΥΥ ν6]} 
δὰ ἰο 1ἰ. γν. Μοὶ] γϑηάοτϑ ὑ6 τ ο]6 6 ΓΒ, 
“Ὑ ψὶ}} ταῖϑο ὑμ9 οἵιρ οὗὈ ϑαϊνδιϊου, δηὰ Ῥσγοοϊαὶπὶ 
(6 πδιῃθ οΥ̓͂ (86 Τιοτὰ." Ε΄. Υ͂. τοηάθυϑ “ 68}] 
ἁροῦ ὑπ πδπιθ.᾿᾽" ΥΟΌΔΟΪΥ ὈΟΐΠ Β6Ώ868 80 ἴῃ - 
εἰαἀφα, αοδσογάϊης ἴο {86 γοαιατκ οὗὨ 6} 1286} (μαί 
ἰδ οσργϑϑϑίοῃ 18 (89 81] οἿθ ἴο0Υ ἱπυοζίη7 δηὰ 
»τοείαἰπιὶπσς ῬαΌΪΟΙΥ οὐ πδῆθ. Ὑάγ. 14 ὁ 
(48. ᾿κογί8θ6 18 δ) ββουϊὰ ὃ ὑγδηϑ)δἰϑα: “οὐ 
πιὸ (ἀο 80) ἱπ {89 ῬΥΘθΘΏΟΘ οὗ 8}} ιῖ8 Ρθ0ρ]16.᾽-- 
ὁ. Ε. Μ. 

γονβ. 1ὅ, 16. 7εν. 1δ '8 βϑαϊὰ ἰο Βαῦύθ θθθὴ ϑυῦν 
ὉΥ ΒΑΌΥΪ45, Ὀΐθθορ οὗ Απιΐοοὶ, τ 0 τῦῶδ9ιῃ Ὀ6- 
ἴῃς 16 ἔογι ἢ ἰο ἀθϑί υπᾶον (89 ΘΙ ροτον Ὠροΐυ. 
Τὰο Αροϑβιο] σαὶ Οοπϑιϊταιοη 5, νἱ. 80, Γοοοτητηοπὰ 
86 οἰϑαοίϊηρ οὗἩὨ 6 588π16 γΟΥΒ0, αἱοπρ ἱ1}} οἰ ἢ 6 Υ8 
ἤτουαι (ἰὴ9 ῬΒαΐπιβ, αὖ 6 ποῦ} βοϊοηἶι165 οὗ 
[086 τῆο μαγο ἀϊοὰ ἰῃ δι (Αὐφζυβίὶ, εηπκισῶν- 
αἀϊφκεὶ!, ἰχ. 868). [[π τϑνρ. 10 α. {πὸ ἰγὰθ Τοη- 
ἀοτίης ἰ6: ΑὮ πον Φοβονυδὰ 1 ΤΣ 1 δπὶ [ΠΥ 86Ὁ- 
γδηΐ. ΑἸΕΧΑΝΌΒΕ: “ΤῺ Οχρυθβδίοη οὗ θη Γ δῖ 
δὶ ἴπ6 Ὀοχίπηΐϊησ ἢ88 ΤΘίργο ποθ ἰο0 Βοϊηδίἷης Ὠοὺ 
Ἔχργοῦβϑα, {οι μ᾽ι ΘΑ ΒΥ δυρρ θα, ΠδπιοΥ, ρ6Υ- 
ταϊδϑίου ἐμ ἴ0 ἐχρΓ088 818 ρσγϑιϊ 46." -ῳ. Ε, Μ.]. 

ΘΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. Ουν ]ονϑ ἰο οἱ 8 οβδϑϑι 8} 8. τοὶ ΡγΟΟδ] 
Ἶονο, 85 Ὀϑίπρῷ 8 βγδίϑα σοίαγη [00 (μ6 ἸοΥο 80- 
ἰΔ}}} Ὀοδιονγοά ὑροὰ 8 (1 9ομὴ ἰν. 19; 8. 
ΧΥΙΪ,, 2), δ 15 ΘΧΡΓΘδΒοα ἴῃ 9 Τοϑάἑ 688, 6Χ- 
Ἀἰδίιθά ὉΥ ἰμο8ϑ9 πσβοπὶ Ηθ δ88 ἀοϊγνογθὰ, ἰο 
ἄἀενοίθ ἐμβϑηιβοῖγοβ ἴο ΗἶβΒ ἤϑδὴθ ψἘ 116 ὑμ 6 Ὁ Ἰἶγο, 
που, 

5..Π ΝΣ (Ὠθτο ἴον ΝΜ 2), [ἢ γορδγὰ ἴο [18 σοπιροθίτοη δηὰᾶ 
“Τ ΤΥ 

Ἰρέδηδν οἵ ὀχρτοιδίοη, 8606 Βα] ΘΟ». 2 262, Βοοιίομοτ, ὃ 967, 

ΒΒ, [ΓΕ ἰβ Ὡπ;ΘΟΘΒΆΓΥ (0 δῦ ἐμαὶ [6 ν ἐπ ἐμο Ιαϑδὲ ποσὰ 

οἵ ἴο τόγβοὸ ἰβ (ἢ βίχῃ οὔ ἔδο δοσπβαίίνο. ἴι [5 οὔθ Δ8-- 
δυαιηθὰ α5 δὴ ἰτἰἑδιίος οὔποθ Αταιηαῖὶς ποὺ ἐπ 9 Ἰθαδὲ Π6- 
ὀδδεῖτγ, δα ὉΥ Ἠρί[ο]ὰ ἢ Ρ. ᾿ἰχχ Ἱ. 18, πο τθ 800 ἔδθ βῇάϊ- 
ἤοη. ἴι ἰα Βοΐίου ἴἰο γτοχαγὰ [86 ἤοὰῃ ἴο ψ ὨϊοὮ ἰἰ 15 οὶ ποά 48 
ἴο ἰηάϊτοςς οὐΐοοξ. 86 αγοθη, αὐ. ὃ 272, ἃ, α. ον ἐδ9 
οἶδοῖ υἱοῦ δοὸὸ πα], 2 217] 4.--ὦῳὉὸὔὖ΄ὺ. Ε. Μ. 

ἰο ἰηγόκθ δηὰ ργοοϊδίαι Ηἶΐπὶ 41} ἐποῖγ ἀδγε, 
ΠΘΙΒΟΡ ΟΥ̓ ᾿γδγίηρ, ἱμαηκίης, σοηΐθβϑίη, Οὗ 
ἰπϑοιγυοίίης, 8δηὰ ἰο ἂχ ἱποὶς ψὸ]6 ἰγυδὶ δηὰ 41} 
ἐμοῖν ΒΟρΡΘΒ ροὰ αοἀ 4]0η9, δθὰ πὸ ἰοῦζοσ ὑροι 
ἴὩΘΠ. 

2. 1 τοδοοὶβ πο αἰ β0" ΡΟ ὁ86 ψἘῈ8Ὸ0 88 
Ὀθθη Ὀ]οθ86α δηὰ βϑδυϑά, ἰο σθο8}} ὲ8 9ΌΣΠΟΥ 
(ϑαιρίθίϊ οη8, οαΓθ8, διὰ σοι δἰ ἰδ, 88 61} ἃ5 (ἢ 9 
ΤΑΪΒΟΓΥ δηὰ αἰθίγοθβ Ὑ ΒΟ ἢθ ϑπάυγοὰ, δπὰ ἷδ 
Ὠδίυταὶ 6] Ρ]689Πη 6855. [{ Γϑίμο ἰθη 8 ἴο ἐῃ6 88}- 
γαίίοη οὗ ἢ: Ππ186]7 δηὰ οἴ βεγϑ, ἰζἤ ἢ6, Ὀοίοτο αοὰ, 
δηὰ 'ὰ 86 ΟΕΓοῖ, 4115 ἐμ 18 ἩΘΑΚΉ655 ἰ0 γ0- 
ἸΩΘΙΒΌΥΘΔΏΟΘ νυ] ἢ ὨυΤΩ]γ, δπὰ {μη Κ{}}γ δου- 
ἴ68865 ψγιαὺ ἀοα ἢ)848 ἀ0}9 [Ὁ Πἷ8 ϑοὰ]. [1 Β6]ρ8, 
δὲ [Π0 Β8π|6 (ΐπ|6, ἰο χ Βὲἷπὶ ΟΓὸ ΡΠΩΪΥ ἴῃ 8, 
ϑίδίο οὗ βῦϑοθ, δη ἃ βεῦνϑβ ἃ8 8 ἀθίδποθ δρδὶηϑί 
16 ἀδρον οὗ γοϊδρβίης ἰμῖο 18 ΤΟΥ ΠῚΘΥ γγ ΘΔ ΚΠ 688. 

ὃ. βοῃ ὸ ΘΑΤΏΘΒΙΙΥ ΘηΘΔΥΟΥ ἰ0 ΡΔΥ ΟἿΡ 
γΟΥ͂Β ἰο (9 Μοβὶ Ηἰΐζἢ, νγγϑ τηυδὲ Ὀθαν ἴῃ πιϊπά, 
μὲ τὸ ΒΑΥ͂Θ Ὠοὶ (Π6 ΡΟΥΤΟΡ ἴο0 Τοίαγη ΗἰΒ Ὀθη6- 
ἢϊ58. Απὰ ψ θη τὸ γοῆθοὶ ΠΟΥ [ὩΣ ΟΌὟΓ Ῥγϑοίϊοθ 
4118 ῬΘΙ ον οὐν ΟὈἸ  σαιϊομϑ, Ῥνϑ δγὸ ποί ἴο 1η7ῈὉ 
(δαὶ γγθ ΔΓ6 γοϊ θαβϑϑὰ ἔγοιῃ ΟἿΣ Τοβροῃβί ὉΠ γ, Ὀαΐ 
ἃγο ἴο ὍΘ υγχοα ἰο ΘΙΒΡΙΟΥ ΟἾΪΥ ἰμ8 πιοτα 268]- 
ΟὈΒΙῪ 8δη4 οοηῃβοϊθῃίϊου 8] γ, [δ 6 πλι6 88 οἵ βαϊ ναι: οἢ 
πα ρστῶοθ τ 1ο9 8 αοα δῇἤοτγαάβ πῃ ἴπ6 Οδυτοῖ δπὰ 
ἴῃ {89 ΟΥ̓ πΔΠ 668 οὗ ΒΟΥ Βοσυΐσθ. 6 ἃγ6 βίσοηρ- 
Ἰγ ὁποουγαροά ἰο {μϊ8 ΌὉΥ (9 Δβϑιγϑησα ὑπαὶ Θοά 
88 8 δ γηθϑὺ οΒ ΓΘ ΟΥ̓́Θ ΟὟΓ ᾿ΐγ68, δπά ἐμὲ (6 Υ 
αν 8 τϑὶυθ ἰῃ Ηἰβ βἰρηι; μαΐ, ἱμβογοίοσο, Ηθ 
ΚοορβΒ νγδίϑι! οὐὸῦ Ηἰβ σβόοβθῃ, διὰ ῥγοίθοίβ Ηἰβ 
Βαϊηβ, ἴπ ὁυάδν ὑμΠ8. (ΠΟΥ, 88 ΗἾ8 δουσυδηΐβ, βου! 
ΒοτΥο Ηΐπ), ἔο γ᾽ ἐπ δὲν οὐ βδ γτδιΐοπ, [0 ΗΒ βΊΟΣΥ, 
δὰ ἴον [89 θυ ἰηᾳ ὑρ οὗ (89 στο. ᾿ 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Οαοα ᾿ναϑίονβ ὈΡΟῚ 118 80 ἸΠΔῊΥ͂ Ὁ] βίη 8 (δαὶ 
ΠΟΩ6Θ οὗ ι.18 οδῃ τοί τσ ἔμ οηι ἰο ΗΠ]: δηὰ ΗΘ 8.518 
ποίμῖπρ ἴῃ ὀχσμθδηχαο Ὀαΐ ΟΡ ]ογ6.---ἰ Ὁ ψ Ἰοῦθ 
αοα Β' που, νψ6 Ὑ}}} (γαβι ἰπ Ηΐπ ἐπα ρ] οἰ 1 γ ἴπ 
Οὐ {{π|05 οὗ Πο64, νι}}} σῖνο Ηΐην ἐμ η}κ8 ἴοὸσ Ηἰ8 
Ἀ6]Ρ, δπὰ βοῦν Ηΐπιὶ ἴῃ Ηἰβ8 Ομ αγοἢ.--ἶς 18. ποῖ 
δα. Δ Μ06}} τὶ ἢ τ8. δὺ δὶ ἰἰππθϑ: Ὀὰϊ τὸ 810 
Ὀ]68804 ἱπάρρα 1 τθ, τυῖτ ἢ αοὐ᾽Β Β6 10, Βατο Β8ρ- 
ΡὶΪγ ονθγοοτλθ (ἢ 6Υ]] ἀδγϑ, ποί ΤΏ ΘΓΟΙῪ οὗὨἨ δα Ϊγ 
οἰ διίγ δηὰ ουϊναγὰ ἀδΔηρον, Ὀαΐ 4150 οὗ βρί τὶῦ- 
18] νγ Δ ΚΏ 688 δη( ἱπιναγὰ {γἰδ].---Οὐν 16 μ88 ἃ 
γαὶὰ ἴῃ οὐ Β βίζῃί. Ὅο Τὸ ΘΙΙΡΙΟΥ͂ ἰξ ἰο ΗΪ8 
ῬΓΔΪΒΘ 1 --- οὐ] δὲ (ποὺ σοτηθ ἰο ἐμὰν σοϑὶ ῖ ΟἸϊης 
ΔΙΨΑΥΒ ἰο Θοα νῖ δἰ παρ] οἱ οὗἩ ᾿δασί. 

Ξ΄ΤΑΒΚΕ: πὸ που]ὰ 6 βανοὰ ἔσγοιιῃ ἀδϑραὶγ 
ψῇ θη {110 ἰθτηροδὺ ΓΤΆΖΟΒ ἴῃ ἴΠ 0 ΡΟΟΥ ΘΟΠϑοΐθῃ66, 
1 αἀοἀ πουϊὰ ποὶ ἀοϊΐγνον --Ἤθ ΒΟ σϑἢ ΟΓΔΥ ἰπ 
αἰϑίγοϑϑ δηὰ ἰγῖ8}8 Βὰ8β ραϊμοὰ μα] 186 Ὑἱοίογυν ; 
αι (18 1 18 Ἀδγὰ ἰο ἀο.---ΟἘ}}] 1 }|κ6 βὲ τα ρ] οἰ ἐγ Β88 
Ῥον Ρ.] ῥτγοίθοίί οη ἔγοπι αοὐ, ἀπ ὑμβογ ίουο 8180 
ἢλνο Ὀο]ονίηρ Β01.]8.---ΕἌΥ ὕγοτα [86 ᾿νοΥ]ὰ 8 γοϑὶ; 
ἴαν ἔγοταῃ ἀοἀ 18 ὑῃ τοδί. --- ὁ ὁπ ὩΘΥΟΥ ἸΘατη Ὀού- 
(ον δύ τη 6 8.0 ἐμ δηὴ ἴῃ (ἰπ168 οὗἉ ργοαί ἀἰδίγθ 88, 
ὙΠ Θ ἯὯἷὁ τηοϑί παρὰ {ποἷν ἢ6]Ρ.--Ἰ Γ 086 ἄσφϑι οἵ 
αοα᾽᾿Β βαϊπίβ ἰ8β ῥγϑοίοιιβϑ ἴθ Ηΐβ8 εἰρίιέύ, Ηθ ν}}} 
Κηον ἰδ 6 τίρῃῦ ἐἰπιθ ἰοὸ ἀνθηρο ἰδ οἢ ἴμο86 ψ}10 
Βαγνο ρουγοὰ ουὐ (πον Ὀ]οοά 88 νγδίϑγ.-- 6 τὰ9 
ΔΡΡΙΪοδ(ΐου οὗἁὨ τοάἀθιηρίϊομ δομβἰβίβ ἰῃ ἃ 110 βροηὶ 
ἴῃ οὐαοάΐεοποθ ἰο αοά, πὰ Ηἰ8 Κἰηράοπι, διὰ ἴῃ Ηἰ8 
ΒΟΥΥ͂ΪΟΘ, 

ΒΕΙΝΈΟΚΕΒ: Οοα᾽ 8 Ἰοῦθ ἰο τ8 δῃᾶ τηΐμο (ο 
Ηϊ τὸ ογθ Ὀγουρπί ἰοροίμ 6 ̓.---ΒοΙονίηρ, [86 
οοηἴοββίοι οὗ οὺν Ὀθ᾽Ἰ οὗ, δὰ βυδοχίης, δ.Ὸ πιυία- 



δ74 ΤῊΕΞ ΕἸΕΤῊ ΒΟΟΚ ΟΡ ΡΒΑΙ,ΜΒ. 

Δ}}} δοπποοίθα.---ΕἜΙ80Η: Βοοοὶνθ πὶ (Π Δ πη κΚ8- 
εἰνίπς τ ῆδὺ γοι τηυδί 680 Τϑοοῖνθ ΜΒΘΙΠΟΡ γοὺ 
δ. {πη} ἴον 0 οΥ ποῖ. ΒΘΙΙΘΙΩΌΘΡ () {μδ8ι 
ἐμὶθ σὰ δοῦιο8 ἔγοτι 89 μαμὰ οὗ (πὸ ἵογὰ; (2) 
ἐμαὶ 0 88 Ὀδοὴ ἢ]]οὰ ΤῸΣ ὩΔΩΥ͂ δαϊηΐβ δηὰ ὃθ- 
Ἰονϑὰ οῃδθ8 οἵ αοἀἂ Ὀοίοτο γοῦ; (5) (μι ἰύ ἰΘ. ποὲ 
ἀοδ]ὺ ουίΐ δὲ γταπάομ, Ὀυὺΐ (μα 8}} ἐμαὶ γοὺ ἃσϑ ἴὸ 
ἀσῖηκ μδ8 Ὀθθὰ οδΡοία ἢ Υ τηραϑυγοά; (4) ἐμαὶ [ἰἰ 
18 οὶ 8 σὰ οὗ νγϑδίἢ ΟΥ ἱπιοχὶ σϑιΐοη, Ὀυΐ τί μο Ὁ 
ἃ οὔρ οἵ βαϊναϊου; (δ) ἰμαί, δίϊνοσ ὑπ6 οἵἵρ οὗ δἵ- 
δἰοιίοη, δοταθ8 16 σὰρ οὗ τοϊοϊοσί ἢ ρ,.---ΓΞΤ|ἘῈ: ἃ 
ἦογἔα] ὑθϑυϊπ οΩν ἰο [6 σομῆάθηο6 οὗ (Ἰοα᾽ 5 βαϊη 8 
ἀπ Ομ γίβι, τὸ ἀἷθ βδηὰ γοῖ }ΐν9.---ΤΗονῦσΚ: Α 
Β'ΠΟΟΤΘ ῬὈΓΑΥΘΙ οὗ στα υθ 8 (ὁ ἰμ6 Ιογτὰ (δμ9 
τηοβύ ρἰθαβιηβᾷ δβδογὶδοο.---ΟὙΕΝΤΗΕΒ: [{ 8 8 
ΟΠ ΟΡΓαΪ ΤΥ ΒΙΘΥΥ͂ ἴῃ {86 ΓΘ] ΑΙ ΟΠΒΕΪΡ ἰῃ ΜΔϊσἢ 
ΙΔ6ὴ βίδηά ἰο ἀοὐ 848 Ηἰ8 σμϊ]άγοῃ, {πεζἴ (Π6 τΤοΓα 
ὑπ6} σίγο ὑἐμβαῆκθ, ὑ80 ΙΏΟΓΘ (π6Ὺ Βᾶῦθ ἰο ὉΘ 
ἐβδηϊία! 701, δπὰ ὑμ8 Τϑοϑῖνθ {ἢ 9 ἸΏ 0Γ0 ροοά. --- 
ῬΙΕΒΌΒΙΟΗ: 6 δδγο 4}} Ὀθθη γαϊϑοαὰ ἔἤσουι ἀθδί ἢ 
δῃα Π6}} ὉΥ αοα᾽ 8 ΠΟΙΟΥ͂ ΒΟΙΡί Ως 8; ἐμ ΓΘ ΥΘ 
ἀο να ἰοῦ δῃὰ ργαΐβο Ηΐπι, δῃὰ πα ἀδβουὶ Ὀθὰ ἴῃ 
ἐπ198 Ῥϑδῖαι ΟΟΣ ΟὟ ΘΧΡΟΥΪΘΠ66.--- 68 τη0 ἢ 0ἢ 
Οοὐ δ οὶ]Ρ, διὰ ἱμοὰ ψῖὺ Ἰθασὴ πρδὺ Ηθ ἰδ: 
8ΥΆ11 (ἢ γ56] οὗἁὨ ἰΐ τηυοῖ, γθ8, θυθη ἰο {89 αἰτηοβί ; 
ἢδγθ γϑοουγβο ἴο Ηΐπὶ ἴῃ οΥγὰον {μδὲ (Ποὰὰ τηδγοϑὶ 
θὸ Ρυγὶβεὰ δπὰ αυϊοϊκοποα, δῃὰ ποὺ νὶϊὲ ἐσχρο- 
Το η66 ἯΠῸ δ8πὰ σι δαΐ Κἰηα οὗ 4 σοὰ Ηδ ἴ8.--- 
ΤΑῦΒΕ: ΑΙ! ἰσγὰθ (μαηκαίνίης δηὰ δοῦρβ οὗ 

ῬΓδῖθ6 δυο (ἢ οἷν 8] ΓΘ} ἴῃ δὴ ρτὶχιξ τ ]κ 
Ὀδοίογο (μ6 ογτὰ. [{{89 ἔθοί ϑίδπὰ δραῖπ ὑρσγίρει 
ἱτουρὰ Ηΐπα, ὑπ 6 βου] δἰβὸ για 'π Ηΐ8 νγᾶγβ, 
δηα ν8}κ δοοογάϊης ἰο ΗΒ ργοσορίβ δηά Ἰδν8. 

[Βρ». ΡΑτβιοκ: Τὴ ΥὙΟΥῪ Ὀοηα5. ὙΠ σι ΤΒοὰ 
μδϑὺ Ἰοοβοὰ 58} 4}} ἐϊθ τὴ6 ἔλβίθν ἴο Το. 

Ματτ. ἩΒΝΕΥ: Α8 Ἰοῃς 88 Ἧθ οοῃίΐηυο Ἰἰνίηρ, 
νὰ τ 8[ σοπίΐη6 ὈΓΑγΐηρ; {818 ὈΣΟΔΙ γγὸ τηυδί 
Ὀγοαίδθ {}}} τὸ Ὀγοδὶμθ ΟΣ 65: Ὀθοδαδα (ἢ θἢ 
γὸ 8}}8}} (6|.κ6 ΟΌΡ Ἰοδᾶγθ οὗἁ ἷτ, δὰ {11} [ἢθῃ ψθ 
8881} δαγὸ οσοδδίου [0 ἰΐ. --αοἀβ ρϑορὶθ 8Γθ 
ὨΘΥ͂ΘΡ ὈτοῦρὮΐ 80 ἰὸν αὶ (παὶ (Π6 ουοσ  δϑέϊης 
ΔΥΙΩΒ ΒΓΘ ὉΠ (ἤθη, δὰ ἐπ οΥ ὀδηποῖ βἰηὶς π}}Ὸ 
8ΥΘ ἰδ 5 δυδίδὶποα.---Οὐἱοὶ ἐγ Β6] 7 πὰ (Πθὴ οἢ- 
ον {1 γ86ε}{: Θοὰ 88 ἀθαδὶὶ εἰ παν ὶτ (Π 66, δηὰ 
ποὺ ποϑοάθδί θοῦ ἔδυ (δὶ Ηδ ν]}} ἀ66] Βδσαϊγ 
10} {8.66.--ἴ ΚΉΠΟΥ ΠῸ ψοτὰ ΠπΟΓΘ ὈΣΌΡΟΙ ἴο οἷοβθ 
ΟἿΓ ΟΥ68 ψὶτ δὖ αἰαῖ, τ 6 Π ΜΠ κῸ ἰ0 δῖ δϑῃ, Ὡογίο 
οΪο86 θὰ Ὑ1Γὴ} δ ἀθδίἢ, μαὺ Ἰοηρ δ]θθρ, {888 
(15: Ζ είν πιο ἐὴν τοεί, Οὐ πιν δουϊ.---- Τὴ 6 Ἰαπὰ οἵ 
186 ἐξυίπο 15. ἃ ἰδπα οὗ ΠΙΘΓΟΥ͂, τ 16 τηγὁ οὐκ ἃΐ (0 ὃ9 
ὑπ 8η κα] ἔον: ἐΐ 8 8 Ἰδπὰ οὗ ορροσίυπὶίν, τ Βἰ οἷ 
ὁ Βιουὰ ἱπρτουο. [1 αοα δ8 ἀοϊἑνεγοὰ ΟἿΣ 
800} ἔγοιαυ ἀοαίῃ, ῬἯΘ6 τηυδέ τὰ] Ὀοΐοτα Ηΐ. 
ΟυὖΣ ΒΕ 1 τῆσδέ Ὀ6 ἃ πον 116 ἰηἀοοὰ. 

ΒΑΒΝΧΒ: δαί ἀο68 ποὶ 89 πογ]ὰ οἴγο, δὰ 
(86 σδ86 οὗἉ το] σίου ΟὟΘ, 0 δ ΒΟΘΠΘΒ. Δ8 00- 
ουγγοά ὁ ἰἶἰνὸ ἀφαι- 648 οὔ Βαχίον, δα ΤΉ ΟΠ 8 
δοοιί, ἀπὰ ΗδὶγυΣίοη, δὰ Ῥδυβοι !--ὐ. Ε. Μ.] 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΥ͂ΙΙ. 

1. Οἱ ργδΐβδο ἴπο [ΟῈΡ, 811 γ6 Ὡδίϊοῃβ : 
Ῥταῖβθ Ηΐῃ), 411 γθ ρθορ]β. 

2 ΒὸῸὸν Ηἰβ πα ιο τοΪ ΚΙΠάΠ688 ἷἰβ τοδὶ ἰοσαγα 08: 
Αμὰ 1τ8}6 ἐγυΐϊῃ οὗ [86 ΒΡ οπαωγείδ, ἸῸΣ οΥ̓Ὸυ. 

Ῥγαῖβο γα [89 ΠΟΕΡ. 

ἘΧΈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.--- 18 ῬδΒ6Ἶπ), 
νοῦ ΟΟσυ 68 Ἔσο ίν (Π}8 τη 10 ρἷδοθ 'π (86 
ον ϑογὶρίυγθδ, ἰ8 (πῃ 9 βμογίοβί, 88 7Ῥ 85 ΟΣ 8 
ΒΥ οΘοποορηθά, Ὀπ 18 εἰ ΚὨΪΥ ἱπρογίϑηϊΐ ἰη 15 Μο8- 
βἰδηΐϊο τπιοδηΐηρ. [ὑ δΘοῃίδὶ δ {πὸ Ἰγγῖσδ] ΟΧΡΥΓΘΒ- 
δῖὁ0ῃ οὗ {8 ΘΟῃδοϊουϑη 685 οὗἩ {80 ΟἹὰ Τοδίδιμοπί 
Ομυγοῖ, (1) (μ80 ἰξ νᾶβ (19 οὈὐοοί οὗ (16 Βροϑοΐδὶ 
Δηὰ ΘΥου]αϑίϊπρ οᾶγὸ οὗ αοά; (2) (μδὶ ἰδ 
ἔογσηον Ῥγοοοοάβα ἴγοιῃ ἯΪΒ τρόρογ, {86 Ἰδίίοῦ 
ἴγουι ΗΪΐ8 ἴσυιὰ; (8) (μαι ἴον (8 ΥΟΥῪ ΤΘΒΒΟΏ 
(ποῦ [5.86], δὰ.) Φο Βουλὴ ἰ5 (86 τ ΟΛΕΒΥ οὈ͵οθοὶ οὗ 
ῬΤδῖ86 [ὉΓ α1] ρϑορὶθβ. δε ἰγρυ ἢ (μὲ 8}} δ 015 
Βῃου]ά γοὶ ψουϑηΐρ Φοπουδ, δα ὑμ6 αοὰ 80 δ8ἃ8 
γογρδὶοά ΗΪ 80 ]Υ (0 {86 τνουϊὰ ὉΥ͂ πιοδπδ οὗ τπδὶ 
Ἧς αἰὰ [ὋΥ ϑ6γδε], 18 ἀπτοϊἀοὰ Ὁ ἐπθ Αροβίϊθ 
Ῥδὰὶ (βΒοιι. συ. 11) ἔγοτῃ (88 μουτηβ Βοζοΐῃ 
οομίοἰηοὰ, 789 Βροοὶδὶ οσσαβίοῃ οὗ {86 σοτηρο- 

βι(ἴοῃ οὗὨἨ [μΠ6 Ῥβαῖτα οδῃποί Ὀ6 ἀδοοσίαἰηθά. ΤῈ 
ΒυΡρΡοβίεϊου (Ηἰπὶρ) (Βαὺὶ ἱὲ τῶβ (6 υἱοίοσυ οἵ 
νοῦ 86 Ῥγθοθαϊης δηα [ον ς Ῥδδ] 8. δ8Γ6 
ΒΙΡΡοΒοα ἰο ἰγϑϑῖ, 8) ποίμίπρ ἴοσ 8 Βυρροτί. 
Τη6 δβίγίθ 8 ἐξωγσίοσαὶ, απ ἈΠ ΘΥΘΙΌΣΘ (18 18 οἵἴνοι 
68]164 α Το Ρ]6- Ῥβαὶπ), βαρ οἰ ὲσ δἱ 86 Ὀερίῃ- 
ὨΪῺΡ ΟΥ δὖ {(Π6 οπὰ οὗ 186 βεσυΐοθ (Βοβθημ δ] 1), 
ΟΥ, ὮΥ Βοραγαῖθ οῃοὶσγβ Οὐ ὈΥ 189 ῬΒΟΪα ῬθΟρ]β, 
ἴπ {86 ἰὨ ΘΡΥΔΙ Ὀού 6 θη ἸΟΏΡΟΡ Ρ88]π|8 (Κῃδρρ). 
Μδὴγ ΜΒΝ, δπὰ οὐϊ(ίίοιιδ δΏμοχ ἐὺ (ο {80 70]107- 
πᾳ Ῥβδ]ηι. ᾿ 

Ἰπδίοδά οὗἵἉ (ν Ἠοῦ, ἴοσιι ΓΊΦΝ, αοη. χχΥ. 16, 

Νυχιδ. σαν. 16, ἐμ Ομαϊὰ. ἤοττα Ὦ ΘΥδῈ ὁσοῦτϑ 
[5 Μὰαὰγ τ 16 ποῖ αν Ὀ6θη 88 αἱ ἰϑγηδιΐγο ΕΠ οὉ. ΤὈγί 1668 ἴγο- 

ΠΌΘΟΥ ποὺ 8.0 Ογοϑϑυ, ΟΡ. ὃ 200... Βουοίίομος, ΟΥ.ἢ 

643, ποῖο 1.) μΐπῖκδ ἔδδὲ ὨΝ9 723 οπραι το νθ τοδά. Ῥϑ- 
ΓΟΥΤΏΘ 0418 185 δέξου υγοσγὰ δϑοίδον δὰ τηστο ἵγθαυσαΐ ἕοσια 
οἵ ΓΊΘ ἐξ. Ι1ς ἰδ, οὗ συῦτδο, δὴ Θ σοὶῪ ἀϊδογθηξ νογὰ.-ὐ. 

Ἐ.Μ1 



ῬΒΑΙΔΙ ΟΧΥΤΠΙΙ͂Ι. δ7ὃ 
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δ6σ8 ἴῃ τοῦ. 1. 

ΥΈΓΒΘ, ον), ἄἀοοβ ποὺ ἕπτ οΣ ἀοὅπο 22 (μα 6γ) 

ναὶ ἰ5 (86 Ὀτγοάϊσαιθ οὗ ΛΟΝ (βερί.).-τοῦ ΜΟΓΟΥ 

δπὰ ἰτὰι ἢ τὸ 6 το ἀἰϊνίηθ ἔογσοβ τ 16 ἢ, ΟΩΟΘ 

αὐγοϊϊοα δὰ απο] 64 ἴῃ 15τγβοὶ, 588}} ρο ἴογ ἢ ἔγουι 

εγαοὶ δηὰ ονυδγοοσηθ ()}8 ννογ]ὰ ᾿᾿ (Π6}.). 786 
Ββοδίϊθη δῖ οδ᾽] θὰ ὕὑροῦ ἰο ρῥγαΐβθ (6 ἱοτὰ οῃ 

δοοουπί οἵὗὨ Ηἶδ8 στοαὶ ἀθοάβ ἰῃ Ὀομα]Υ οὗὨ Ιϑγϑδοὶ ἴῃ 
Ῥ5. χινὶϊὶ. 2; ᾿ἰχυὶ. 8; χουϊὶ. 4 (ΗΘ ζβίΘῃ 6 Υ6). 

[ὈΕῈΙΙΤΖΒΟΗ : “ Ὁ“): 39 8ΥΘ 81} παίϊουβ ψὶιμουῦς 

ἀἰδιϊποἰΐοη. Ὀ 9.7.3 86 8}} πδίΐοῃβ τι μουῦὺ 

ἐχοεριίοη."--. ΒΕ: Μ.] 

ἨΟΜΙΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ὑπαὶ Θοα ἀοε58 ἴῃ Ηΐβ ΟμΌΓΟΣ ἰοηά8 ἰο ἐδ9 
ζοοά οἵ [116 τ οΥἹ]Ἱα. ---Τ ὀχ ρϑοίαίϊοη οὗ βαϊναίϊ οη 
ἴοτ 41} ρϑορῖθβ: (1) ψαλμοῦ ἴἃ ἰ8 ἀϊτοοίοα; (2) 
οἢ πῃ αί 10 18 ὈαΒοα ; (8) ΡΥ Ὑἢδὲ Ππιοδ8 ἰἰ ΓΩΔΥ͂ 
ὃὉ6 τορ] ξοα.---ΤῊ9 ψοτϑηϊρ οὗ αοα οἢ δαγί: (1) 
ἰϊ8 πραπῖηρ; (2) {9 ρῖδοθ σῇ ογο ἰΐ ἰθ ἰο 6 οἵ- 
[ἐγρὰ ; (8) 119 Θ᾽ ὁπηθπίδ δῃ4 τη048.---Τ 6 πα θη 60 
οἵ 6ο(᾽8 ἸὩΘΓΟΥ͂, 88 ἃ ΠΙΘΒΠ8 ΟὗὨ ὈΓΟΒΟΥΥ Ως δπὰ 
ἐσιθπαάϊηρς Ηἰβ ΟΒυγσοὶ δαιοης 8}} Ὡδίϊ ΟΏ8, ἴῃ 80- 

ΤΠ6 οἱοβίης ποτὰ οὗὁὨ [10 δϑῖηθ] οογάϑῃοθ ΜῈ Ηΐ8 οἴθσῃδὶ ἰγαΐῃ δηα ζδ1 0} 8]- 
Ώ688. 

ΒΤΑΞΒΚΕ: ΟἰμοΥδ ΠΥ ὈΓαΐβο δῃηἃ Ὀοαϑὶ οὗὨ [89 
δἴογυ οὗ [80 νου]ὰ; 16ὺ ΟὨΥΙϑ 188 ῬΓαΪ8δθ οὐ Β 
ΤΩΘΓΟΥ͂ δηά συ ἢ.---Ὑ Πιοτο Οοα᾽ Β ΡΓ]661688 ΤΠΘΥΟΥ͂ 
᾽β ΤΊ ΣΟΥ υπαογβίοοα, ὑπ γο ἤο ον 5 ἃ Β4]}6] υ͵8ἢ 
ἰο Θοἀ ἐδ [μοτὰ.---ΒΙΒΟ ΒΕ: ΑῺΥ Ψονβῃ ομ!]ὰ 
οουϊὰ ᾿οατπ ἰδ18 11{{10 Ῥδαὶι ὉΥ τοῖο, Ὀὰΐ τ ΏΘῺ 
ἱι σοπιοϑ ἰο Ὀο ἤ]8]]6ἀ, ἱἰ 18 ̓ 1.ϑὲ 48 ματὰ ἴοσ ἐμὲ 
ποίΐοη ἰο Ἰϑασ ἰΐ ἱὨΤΑΓΑΪΥ ---ὈΙΕΡΕΙΘΗ: ΜΟΓΟΥ͂ 
δὰ ἐγ ἢ ἃγο (80 ἀδοροϑὶ ποοὰ οὗἨ τῃδῃκὶ πὰ: Ἰοὲ 
ἰΒοπὴ {ἴθ Ῥγαΐβο Ηΐπὶ ὮΟ ΔΏΒΥΓΘΓΒ ΒΌΘΙ ἃ ἡθδοὰ. 
“-ΤΑῦΒε: οη πὸ χοδὰ οὗἩὨ ΙΟΥΟΥ, ἰμαὶ ἰξ 18 
Ῥονογι,, δπὰ οἵ ἰγὰ ἢ ἰμδΐ 0 8 οἴου], Ἧθ 8.9 
[014 ἰο Ἰοοὶς ὉΓΣ ἃ ΤΟΥΔ] τᾶ το οὗἉ νἱοίοσυ ἱμσοιρῃ 
(86 νον] ά. Βαϊ ἔμ γθ 18 το ἴἰο 6 Ονογοομιο, ποῦ 
ΟἿΪΥ ἴῃ (0 Ποᾶγίβ οὗὁ μϑδίμθη Ὀοίοσγο ἐμ6 7 810 
Ὀγουχδὶ ἔτοπι σαρίηρ [0 Ῥταϊδίηα, Ὀυΐ ΑἾδὸ ἰπ ἐμ9 
Ἀθαγίϑ οὗ (Π6 9678, Ὀοΐογθ ὑπο ῦ Ὀδοοιθ Ἡ1]}ἘΠπ 
ἰμβίγατηθηΐβ οὗ {86 ἀϊγίηθ σου 86]8 δη Θια ΌΓ809 
(6 ἔδν-τοδοιὶηρ ἰοΥο οὗ αοά. 

[Ματτ. ΠΒΝΒΥ: Τῆς (ἰάΐηρβ οὗ [6 χοϑροὶ δ6- 
ἴῃ! δοηΐ ἰ0 8}} πδίϊ ομβ βῃουϊὰ χἶγο (ἤθη οαυδβο ἰὸ 
ῬΓδῖβο αοα ; (μα ᾿ηϑι 1 ἰοὴ οὗ ζοΒρϑὶ οτα ϑη 688 
νου α κἶγο ἰοαῦθ Δ ἃ ΟρΡΡΟΥΓΌΙΠΙΥ ἰο ᾿Γγαΐβϑο αοὰ, 
δηθὰ (6 ΡΟΥΘ Ρ οὗ ροβρϑὶ-ἄγθοθ που]Ἱὰ ρσὶγο ὑμότα 
βοαγίϑ ἰ0 ῥσϑὶδο Ηΐπ).---ὧ. Ε. Μ.]} 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΥ͂ΠΙ. 

1. Ο ρῖνο {5δηκ8β υπίο {πὸ ΟΕ; 
Εὸγν ἦδ ἐδ ροοᾶ : Ὀδοδιδο ᾿Ϊβ ΠλΘΥΟΥ͂ δπἀπγείἑ, ἕο ΟΥ̓ῸΡ 

2 1,κἱ [βγ86] ΠΟΥ͂ ΒΑΥ͂, 
Τιηδῖ ΗΒ τ γοΥ δηπαιγαίλ, ῸΥ ἜΥΟΥ, 

ὃ 1,οὐ [8.6 Ὠου86 οὗἩ ΑΔΓῸΠ ΠΟΥ͂ ΒΔΥ, 
Τμδί 15 ΠΊΟΓΟΥ͂ ὁπ γοίδ, ἴΟΥ ἜΥΘΓ, 

4 Τὺ {Ππ6πὶ ΠΟῪ ἰδμδὺ ἴϑαῦ ὑΠ6 ᾿.ΟῈΡ ΒΑΥ͂, 
Τμδῦ Ηἷ5 ΤΩΘΓΟΥ ὁπαπμγοίδ, 0 νοῦ. 

δ 1 οἈ]]ο ἃ ἀρου (86 1ζ.0Β} ἴπ ἀἸβίγεβα: 
ΤῊ 1,ΟἘΡ δηβθυθσοα τ, απ 86ὲ πιὸ ἴῃ ἃ ἰδ ρα ΡΪ866, 

6 Το [0 Ε} 18 05 ΤΩΥ͂ ΒΙαΘ; 
Ϊ “111 ποὺ ἴϑαγ: ψῆδὺ σὴ πιδη 40 υηΐοὸ τηοῦ 

Ἰ Τὸ 1.0 Ὲ} ἰδ ςοί ἢ ΠΥ ρατὺ τὶν ὑμοτα {Πδὺ ΒοΙ͂ρΡ τηθ: 
ΤΒΟΓΘΙΌΓΘ 8881} 1 βοα γῖψ ἀσδῖγα ὍΡΟΣ ἔμοιι (μαὺ μαΐθ Π16. 

8 ἢ ὦ θείου ἴο ὑγυδῦ ἴῃ 16 ΓΟῸΕΡ 
ὝΜΒδη ἴο ρυὺ σοηβάδποδ ἰῃ τάδ, 

9 ΠΝ ἰ Ὀοϊίον ἴοὸ ὑγυδύ ἴῃ 1η6 1ζ0ΕΡ 
Τμδη ἰο Ρυΐ οοπῆθηοθ ᾿ῃ ῬΥΪΏΟΘ8, 

10 ΑἸΙ παύϊομϑ σου ρβϑβϑαᾶ πὶ6 δρουῦ: 
Βαϊ ἴῃ [86 πᾶπι6 οὗ πμ6 1ΖῸ0ῈΡ Μ11} 1 ἀΘΒΘΕΤΟΥ͂ ἐπ 6πι. 

11 ΤΏΒΟΥ ΘοπρΒ5Β64 πι6 δρουῦ ; γοδ, (Π6Υ σοπιραββοα πη6 δροαΐ : 
Βυΐ ἴῃ [6 Ὡδηλο οὗ [886 0Β0 1 ν}}1 ἀοβίσγου ἐμϑιω. 



δ76 ΤῊΕ ΕἸΕΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙ ΜΒ, 

12 ΤΏΘΥ σοΙμραββθα τὴθ δρουΐ {Κ6 Ὀ668; 
ΤΏΘΥ 816 απθποϊοα 88 (Π6 ἤτα οὗ ὑῃογη8 : 
ἘῸΣ ἴῃ {86 ἤδηιθ οὗ [86 Χ0ΒῈ} 1 ν"}}} ἀββίγου (μθῃι. 

18 Ὑδου Βαβὺ ἐμγυδβὶ βοῦα δὖ πὶ (μδ΄ 1 ταϊρν 181]: 
Βυΐ (Π6 ΠΠΟῈΡ ΒοΙροα 1τη6. 

14 Το 50ΕῈΡ 8 ΤΩ βίγϑηρί δηα βοην, 
Απὰ ἰ8 ὈΘΟΟΙῚ6 ΠΑΥ͂ Βα νδί! 0. 

156 ΤἼΒοὸ νοΐοο οὗ τϑ)οϊοίηρ δῃηα 8] γϑίϊοῃ [8 ἴῃ {86 Δ ΌΘΓΠΔΟΪ68 οὗἉ (86 τἱρβίθουθ : 
ΤῊ τὶροῦ πδηα οὗ (ῃ6 ΠΟΒῸ ἀοοίῃ νδ] Δ} 0). 

16 ΤῊΘ τἱρὺ παρα οὗ ἰλ6 1Χ0ΒΡ 18 Ἔχδ]ίβα: 
ΤῊ τὶρῃὺ μαπὰ οὗ {Π6 2.0ῈΡ ἀοοίμ νδ] ΔΗ ]γ. 

171 ε88}] ποὶ ἀἷοθ, θυὺ Ιϊν6, 
Απά ἀδοϊασο {86 τόσ οὐ [86 ΘΒ}. 

18 Το Π,ΟΒἘῸ δαΐϊι οἰαϑίθηρα πλ6 ΒΟΙΘ: 
Βαυΐ μα μαίἢ ποί ρίνθῃ τη6 ΟὐΟΣ υμίΐο ἀοδίδ. 

19 Ορϑῃ ἴο τὴ {89 ραίεβ οὗ γι ΘΟΙΒΠ688: 
Ι ν}}} ροὸ ἰηΐο {π6π|, απ ἃ 1 Μ1}] ῥγαῖβθ 80 10}: 

20 ΤῊ]Β ραίο οὔ [Π6 ΠΟῈΡ, 
[ηἴο νοῦ [Π6 τ]ρὨύθροιιβ 588}} θην. 

9211 ν1}} ργβαῖβϑ {π66: ἴον ποὺ μαϑὺ Ἀθαγά της, 
Απά αὔὶ Ὀδθοοπλθ ΤΑΥ̓ 88  νϑί!οῃ. 

22. ΤΊ βίοηα τηυὐλίοὐ (μ6 Ὀυ1]ογ5 το ιβθα 
15 Ὀδθοοιχο {π6 μοβά δίομο οὗ {8:6 Ἕυσῃο . 

232 ΤΗΐβ 18 {Π6 1.0ΕΡ᾽Β ἀοίηρ᾽; 
10 ἐδ πηᾶγυ θοῦ ἢ ΟἿΓ ΟΥ̓ΘΒ. 

94 ΤΠ ἐβ {Π|6 ἀΑΥ͂ τυλϊοΐ {86 ΤΟΒΡ Βαίῃ τηδαθ ; 
γε “111 το)οῖοβ δῃηὰ 6 ρ]δα ἴῃ 1ΐ. 

25 ϑὅατ ποῦ, 1 θοβθοοῦ (ῃφο6, Ο ΟΕ}: 
ΟἾΙΘΕΡ, 1 θοθοθο [Π66, ΒΟ ΠΟΥ͂ ὈΓΟΒΡΟΓΊΥ, 

26 Β]οθ5οα δὲ ἢ6 ὑπαὺ οοπχοίῃ 'π ἴπ6 πϑιμα οὗ ἔπ6 .0ΕΡ0 : 
ὟΥ ὁ πᾶν ὈΪ]εββθά γοὺ ουὖὖ οὗ ἐῃ6 Ποιιδ8 οὗἨ {π6 1.0ΒὉ. 

27 Οοα ὦ {π6 Ιω0ΕΡ, ψΒῖ ἢ μαίἢ βῃθνϑα τ.8 ΠρὮῦ: 
Βιηά {πὰ βδογίδοθ τ ἢ οοτά, 
νοι αὐΐο {Π6 Βοτη8 οὗ [86 ΔΙΓΆΓ. 

28 ΤΠου αγό ΠΥ αοά, δη4 1 ν1}] ργαΐβο 866; 
ΤΆου, ατγὸό τὰν Οαοά, 1 ν}}} οχαὶζ {Π66. 

29 Ο ρἶνϑ ὑπδη 8 αηἰο (ῃ6 ΠΟΒΡ; ἴον ἦθ ὦ ροοά: 
ΕῸΓ 18 τῃογοῦ οπαμγοίἑ, ἴοῸΣ ἜΘΥ̓ΘΓ. 

ἘΧΕΟΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.---Τ 0 Ῥβδίτη Ὀ6- 
Εἰὼ5 ψὶτἢ δὴ Ἔχ βογίδίΐοη, οὗ δὴ δἰἑοροίμοῦ 1 Υ- 
Εἰοαὶ οἰαγδοίον, (9 οὔοσ {Παρ νἱηρ ἰο Το ΠΟΥ 
ἧπ δοκπον) θα κπιοηΐῦ οὗ ΗΒ ΤΠΘΓΟΥ͂ μρν 1-.4). 
1 ἰθ δά ἀγοβϑβθὰ ἰο {89 τγῆο]9 Οδυτοῖ, 118. ὈΥΐοΒίβ, 
δῆ 115 ᾿ΠΘΣΌΟΓ8. [Ι͂ἢ (6 ποχὶ βίγορῃϑ {80 
Ῥβαϊπιϊδὶ, Ὀοσᾶυ86 δ6 δα ἰπι861]} ἐχροτγὶοποϑὰ 
{π6 ΒοΙρ οὗ (18ὸ Ηδαγονῦ οὔ Ῥγδυοῦ, ρυδῖβοβ Ἰογἤαυ]- 
Ἰγ (86 ΒοοιγῖΥ οΥ̓͂ ἰῃ080 ψγο ἀο οὶ Β66ΚΚ τοΐυμβϑ 
ἴῃ τηθῃ, οὐδ ἴῃ Ὀγΐποθδ, Ὀυΐ σοηδάσηι γ δϑοὶς ἰΐ 
ἴῃ αἀοά. Τΐβ Ῥαββαρβο 18 ἰῃ ογβροσβοα πὶ Ββοη- 
ἴρῃοθβ γοροαίοα |1ὸ ἃ ὑοΐγδί η (Υ6γβ. δὅ--9). Οοη- 
βάδησο οὗ νἱσίοσυ ἰῃ ἰμ6 πδὴθ οὗ Φοβονδὴ ΟΥ̓ΟΡ 
Θηδηλΐο8 (Πδί. αν Υἰϑο ΠΡ 8]1Ϊ δγουπὰ ᾿ΐπὶ 18 
[θὰ ὈοΪάΪγ Ἔχρυθββϑοα (τόσ. 10-12). Απὰ Ἰδβιν 

.)Ὸ σοἸοὈταίο 5 (9 ῬΟΥΟΡ οὗ Φοβονδῆ, τπὸῖΗγο .88 
δβοὶροὰ διὰ ν1}}} μ6ὶρ, δὰ νονγβ ἰμδὶ ἢ6 τὸ ἢ] ρτο- 
οἰαῖπ ΗΪΐβ ἀοΐηρβ, θδθοδυϑο 6 88 Ὀδϑῃ ἀοἰἑγογοὰ 
ὈΥ Ηἰπι (γτεγβ. 18-18). ὙΠ Ὼ [0] 8 8 δοπιηδηά 
ἰο ορϑῦ {μ6 ἐθιρ͵θ- βαίθϑ ἐμαί ἐῃ9 180 ΠΠΙΔῪ 6πίετ 
ἰο Ῥτγαΐβο Φεμβονδῆ; ἴοῦ δ δὰ δοίυδ!Υ μοαγά 
βδηα δηϑνοσθὰ ὈΓΘΔΥ͂ΟΣ, δηὰ τωϑάθ (9 δίο0ῃ6, ΣΘ- 
οοίοα 88 τι8616898 ὈὉῪ ἰδ Ὀυϊάογα, (ΝΠ 6 ΘΟΥΒΟΓ 
Ι βίοῃθ, δη {πδὶ ἴῃ ἃ ΟΠ ΘΥΓ] ΤΠ Γ (Υοτδ. 19 
'.-28). Τμ18 15 δυσοοοἀοα ὉΥ 8 ἀειηδηα [ὉΓΣ 8ο]θῖηῃ 
Το] οἱ οηρ οπ ἴδ 6 ζδαβί- αν, τὶ (Π 6 808] ΡΓΘΥΘΥ5 
δηὰ Ὀ]εΒϑηρ8, δῃὰ ἴον (6 οἴδεντίπρ οἵ (0 δ8ουὶ- 
ἤσα (νοτβ. ,.--26)ὲ. Τὸ Ῥβαῖϊτλ ἱμθῃ οἷοβοδ ΜΠῚΔ 
8 Ῥγοίβδϑίοη οὐὁἁ ἔδὶ (ἢ τηδάδ ἰο αο4, δΔηὰ ἃ Τοῦ οἵ 
{πα Καρίνίης, γοϊαυγπΐηρς ἰο ἐπ 6 τηοὰς οὗἨ ΟΣΡΓΘ5- 
πε γμυλω ἴῃ (80 οροπὶηρς δουίθησθ (Υ̓ΟΓ8. 

ΤῊ18 18 ππτηϊϑί Ὁ ἃ Τοιιρὶ6-ϑοης. ϑουοσοὶ 



ῬΒΑΙΝΜ 

ἘΣργ 981 0 5 86 61ὴ ἰ0 δἰ ὰὰθ ἰο ἃ ραγίϊου αν ἔεδλϑί, 
αἰ 18 ΡΘΟΌΪ 3. ὈΥΆΥΟΥΒ δηὰ ββδογὶῆουϑ.--- 0 
[δ6|8 ἰοαερίοι ἴο δϑϑοῖσῃ (6 Β6ΎΥ6Γ8] δίγορ 98 ἰο 
86 Βοῦδγὰὶ αἰ τ ϑῖ 8 οὗὁἩ τ0:6 σοπχγοραίοη, ῥγθβίϑ 
ὁΥ ῬΡΘΟΡὶΘ, γῖὸ ὙΘΓΘ ΠιδΡσΒ ἢ ἊΡ (0 (6 ἐθτῃρ]θ, 
οὐ πο σοταΐτῃς [86 ἔοϑίαὶ ἰγαΐῃ, Οὐ ργοραυίηρ ἰδ 6 
δϑοοτϊ σα, ΟΥ ῥταϊβδίηῃς οἱ. Βα 'ἴπθγθ δῖ ὯὨο 
δου οὶ σγοῦ!48 ἴ0 ΘηΔΌΪ6 ἃ8 ἰ0ο ΡΓΟοπουΏσ6 
ἀϑοϊϑιγ Υ ὉΡΟΩῚ ἴἰϊο βροοῖαὶ οὐοϑηί, οὐθὴ ἱἢ ΓΒ 6Γ6 
8 Ὡ0 Γαδϑοη (0 ἀθῃγΥ ἃ ἀοβηϊ6 π᾿ ΒίοΥ] 64) 5ἰ(πδίϊοη 
διὰ οσσϑβίοῃ [0Γ ἴ86 οοιμροδί(ίϊοη (Ηαρίε ἃ). 
ἴμογα 15 ἢο ἠδοὰ οὗ σοϊης ἀονῃ ἰο ἰδ6 δκοσδ- 
ὑώᾶη ρογϊοὰ ἰπ ογάὰθν ἰ0 οϑβϑί δ 8 8 σοπηθοίϊοη 
αἰ (6 ἰηδαρατγαϊου οἵ ὅ᾽ πο (οηθπια, Ὠθ 
ἤειῖία, Βοδθοηπιλ!]θν), οΥΓ ψίὰ Διυάα8 δίασοδα- 
δϑυ8 ΔΕΥ {86 ΥἱοιοΥΥ͂ ΟΥ̓́ΘΡ ΝίσληοΥ (Η46586), 
οὐ ῖτὰ (6 τοβϑοιθ οὗ Κίηρ ᾿)οηοιγα8 [{., ὈΥ 110 
δεῖν οὗ ἐμ 6 ἀο68ρ᾽564 ψ46'νν8, ἔγοπιλ (86 ἀρτγὶϑίης ἰπ 
Δηοῖ, 1 Μαοσ. χὶ. 44 Ηἢ. (ΟἸϑι"δ.59}), οὐ στὰ 
(89 γοία τη οὐ Φοπδίμδη ἔγοπι ἃἾ8 νυἱοίοσί ουβ σδὰ- 
Ῥδίγῃ, 1 Μδοο. χὶ. 74 (Π1ἰἱ|5]. 8 ρογὶοά βυο- 
δοραϊης (16 γοΐαγῃ ἴγοιη Εχ!]θ δθοτγὰβ 8. ΠΟ ΓΘ 
δυϊ 8016 οσσαϑίοη, 8δη4, β'ησθ γογβ. 19, 20 ρῥγο- 
ϑρρο89 ἐΐ6 οομιρ]οιίοα οὗὨἩ ἠ ἰδ6 ἸΤοιχρὶο, (18 
οὐοαϑίοη σουϊὰ ποὶ αν Ὀ6 θη ὑμ9 ἔοηδβί οὐἩ ΤᾺ 6Υ- 
πδοίο5 ἴῃ ἰἣθ βούθηΐϊ τπηοηΐὰ οὗ (6 γϑι Ὑθ8 
ἃἴμογ (86 τοίαγῃ, Εσγα ἰἰϊ. 1-4 (Ενν 414), οὐ ἐμ9 
ἰαγίηρ οὗ (πὸ ἑσυηἀαίιϊοη-ϑίοηθ οὗἩ ὑδο Τδρ]6 ἴῃ 
[6 βοδοη ἃ πιοηῖ οὗ ἰμὸ βοοοπὰ γϑδν, Εζγα ἰἰ. 
8{. (Ηφαρϑι.), Ὀὰαΐ οἰΐμον 19 ἀοαϊςαἰίου οὗὨ {πὸ 
δοπιρίοἰθα Τοιαρ]ο ἴῃ (μ9 νοὶ νὰ τοῦτ οὗ {Π 9 
ϑίχι δ γοὰν οὗ θδγίυβ, Εσγα υἱἱϊ. 15 Ε΄. (0 6}.}, ον 
ἰὰθ ἄτβι σοταρ!οο οοἰοδταιίοηι, δοοογάίηρς ἰο [ἢ 6 
ἰεζαὶ σορθιιοπίθϑ. οἵ ἰμθ Βοαβί οἵ Τδοθγηδοίοϑβ, 
Ν οι. νι. 14. 861. (160). 
[Ῥότόσο δορὶβ (ἷ9 1α8ὲ τον. Ηο ἐδυ59 

Β.Π|8 ἃ ἴἢ6 διυρυπιοηῖβ ἰη ἰΐ8 ἔβδυοῦ, τηδὶ ΠΥ 
[ο]ονσίης τ 6 αἰτουβϑίοη Ὁ 6) 290}, ἔΡΟΠπὶ 
Μοῦ τηοϑὲ ΟΥ͂ {Ππ᾿ὸ Τοηλαγ 9 ρίγοη ΔΌΟΥΘ 8Γ0 
δἰϑὸ ἰαζοῦ : “1, Τ9 υαϑὸ οὗ (ῃ09 Ῥβαΐὰχ ἴῃ 
80 τι] οὗ ἐιο ϑϑοοη Τθηρ]9 1689 ἴὸ ἐδ6 
οοποϊαϑίοη ἐμαὶ ἰὰ νγγλ8 οὐχί ΠΔ}}Υ οΘοηροβοα [ῸΓ 
[88 Εθηϑὶ οὗἩ ΤᾺ ΘΥμΔ6165. ΕῸΡ ἰδ ψογὰβ οὔ {Π6 
2οι ἢ γου86 6 Γ6 ϑυης ἀατίηρ [6 16 48., θη {89 
Δίίατ οὗἨ Ὀυγη -οογίης νγὰ8 8016] ΘΟ Ρ,5864, 
ἐπαὶ 18, ΟὩ66 οἢ 6δοὶ οὗ (πὸ ἦγϑι δὶχ ἀδ γ8 οὐ 9 
ἴδαϑι, Δηἃ βούθῃ ἰΐπγ68 οἢ [86 Βούϑηίῃ αν. Τ 5 
ἀλΥ νγὰ8 σα θὰ “(Π0 χγοαὺ Ηοβαπηδ᾽ (ϑαῦδ ἤου, 
τοῦ, 29), δπὰ ποὺ ΟὨΪΥ͂ (ἢ ὈΓΔΥΘΥΒ [ὉΓ {Π|0 ἴθαβί, 
δὰαν ὁγὸπ ἴ86 Ὀγδησθ8 οὗ ἴγθθ8, ἱποϊαἀϊηρ ἐμ9 
Ὥγγῖ 69 ψϊοῦὰ ὍΟΥΘ δἰίδοοὶ ἰο (88 Ρδ]η- 
Ὀγπσθοθ, Ὅ6Γγ0 66]164 “ Τοϊδηη889. ΕΕΌΥίΒοΥ, 
ΔΙΠου ἢ [6 ῥϑαῖπι ἰἰ86}} δοηϊπίπβ 20 Δ] αϑίοη 
ἴ0 ΔηΥ͂ οὗ 86 λιϊοηαὶ ἔδαβιϑ, (0 ψονὰ «ἰδηί8,᾽ 
ἴῃ τοῦ, 1δ, αἱ Ἰθαϑί δοοοῦ8 ὙΘΥΥ γ700}} τὶ (89 
Βοιλδι οὗὐἨ ΤἈΌΘΓΠΔΟ]08. 2. [ἴπ 10 Βοοοῃμά 0]866, 
ἢ βαθταϑ δα ι}ΠἘ}Υ οἴθαν δαὶ (86 Ῥβ8]πὶ ΒΆΡΡΟΒ68 
186 δοπιρ]οιίοη οὗ ἰμ6 Τ᾽πιρῖθ. Το Ἰληζύηρο οὗ 
γοτϑ. 19, 20... δηά (69 ἔρυτο οπιρὶογοὰ ἴῃ 
ΥΟΥ. 22... σδῃηοί ὍΘ ΘΆ9}}Υ δχρ᾽ αἰ πθὰ ὁ ΔΏΥ 
Οἰμον βυρροβίιίοη. 6 δ᾽ δ οαβ ἴῃ σογϑ. 8- 1 
1Ὸ 186 ἀδοοὶἐ{}η698 οὔ πυπηιη 1610 δηὰ {8Π6 ἔηγο Γ 
οὗ ργί ποθ, 89 Ὑ70}} 88 ἰο 190 δοιΐγο ἰπιεθγοπ66 
ΟΥ̓ ἰσου Ὁ] Θὰ. ΘΗΘΙΏ168, ΔΓΘ ΘΙΥΔΟΙΥ ἴῃ δοσογὰ- 
Δὴ60 ὙΥ] (ἢ 4}} (πΠαὺ ;ψὸ γϑδὰ οὐ {0 ΟἸΤΟᾺ ΠΙΒί Δ 668 
ὀοπηροίςἃά πῖῖ ἰ.6 τοδυ]άϊης οὗ 6 7 η0]6. 
Τὴ6 τοί ῬγΟΌΔΌ]6 δοποϊαβίου, ᾿μογοΐογο, 18, (μοὶ 
(868 Ῥβδ)πὶ τῦὰ8 δοπῃροβοά ἔογ ἐδ ᾶγϑὲ δο] ΘὈΌταίΐοη 
οἵ ἴ[ῃ9 Εολϑὶ οὗ ΤᾺ ΟΓΏΔΟΙΟΒ, δον [86 οομρ]6- 
ἰΐοα ΟἿΣ βεοοπὰ Το πρ]6." --ὦ, Ε, Μ.] 

Ϊ 

ΟΧΨΤΊΤΙΙ. δ11 

Τῆς Μοββίδηϊσ ἱπιοτργοίαιἷοα (1806 ΒΑ ὶπ9 
Δ τηοϑί οὗἁ 6 δποΐθῃϊ 8) ἰ8 ὈαΒ6α Θαρ ΘΟ 4}}Ὁ 
ὌΡΟῚ ΨΟΥΒ. 22 δηὰ 295, 30, δηὰ σοπίουπμα 8 τἢ6 
αρρνὲσαϊίοη οὔ [16 854} ψῖτῃ (Π6 οτἱ σίπ] 86.860. 
Το 8661, πῃ δα ἀϊιῖοι, ἃ ἰΠ γ66-70]ὰ »γορλοίὲς 8686 
(5116Γγ), 18 δῦ ναυίδῃσθ ψχὶἢ [6 ὈΥΪΠΟΙρΙ65 οἵ 8 
ϑοι πα ἰπίογργοίαιίοθη. [10 Ὁ: “715. 16. ΙΩΥ͂ 
Ῥϑα]πι, τυ αἰσὰ 1 Ἰόοσο. ΑἸϊμουκὰ [86 τ 8016 οὗὨ (ἢ) 6 
Ῥϑα ΟΡ, δηὰ οὗὁ ΗοΙΥ ϑογιρίαγο (8617, τ Βὶοἢ 18 
ΠΥ ΟΠἿΪΥ σοηϑοϊδίΐϊοη ἰὼ ἰἰθ, 8Γ6 4180 ἀθδσγ [ὁ πιθ, 
Του 1 πάνθ οἰόβθοη ἐμ 8 Ῥ8δ]πὶ ραγιϊσυϊαῦν ἴο ὉΘ 
σδ!οα δηι ἴο Ὀ6 πιῖηθ ; [ἴὉΓ ἴὑ ἢ85 οἵϊοη ἀαϑογνοα 
ΤΙ ἸοΥο, δηὰ μοΙρβα πιὸ ουίΐ οὗὁ ἸηΔῊΥ ἀθ6ρ αἰβγ688- 
68, ὙὙ ὩΘῺ ὨΘΙΓ ΠΟΥ ΘΠΙΡΘΙΟΡ, ΠΟΥ Κἰησβ, ΠΟΥ (ῃ6 νν 1859 
δη ργυάθηί, ποῦ βαϊηϊβ, οουἹὰ ἰἰανὸ Βεοϊρβὰ π|6.᾽" 

[1ὰ (89 βϑοοηᾶ περί ον οὗ θιλοῖ οὗἁὨ [6 γΟΓΒ, 
2, ὃ, 4, ἴ6 (Γαπδ)αἰΐοη. “)00, ΗΒ τ γον, είο.,᾽᾽ 18 
τηοϑὺ ἕανογοα.--α, Ε, Μ.] 

γον. ὅ. ῬΒσγουρ [89 νλθ ὀσχρβϑηθο [Ε. 
Υ., «πὰ δεί πιὲ ἴῃ ἃ ἴαυζο ρ͵8667, (αἱ ἴΒ, ἔγοιη Η δ 
Ἰοέῖν Βοανθῃβ (8. χχ. 7). Βαΐ ἰΐ 18 δα πη 8β1 Ὁ}6 
8180 ἰο ἰγαηϑ᾽αίθ: ν᾿} (η 9 τ|ῖάθ 8ρη66--οἴγοοάοιι 
(ΟἸ5δυ86})}, ΟΥ̓ 0 ϑῦρὈοΒΘο ἃ ῥτοζιϑηΐ σοῃϑίγυο- 
(ἰοη: ὈΥ͂ Βοιὑἴπρ ὁ ἴῃ 8 Ἰατβθ ρ͵δοθ (τπιηοβί). 
[υβἰθδὰ οΥ̓͂ Χζαὶλ αἱ {16 δηὰ οὗἩὨ γϑγ. ἢ ὁ, ἔῆογο 18 8 
ΓΟ ϊης γοοορηϊζοα 4180 ὈγΥ ἰἢ68 Μαβογὰ (σοπιρ. 
Βαον, “εαϊιεγίμπι, Ὁ. 182), δοσοτάϊης ἰο ψΒῖσ ἢ 
186 ΣΡ, βίο ΟΧρυΘ8868 (86 μίηιοδί ἀγα Οὐ ΔῈ 
σοπάϊτϊοη, ἰϑ ἰο Ὀ9 Γολὰ 88 ἰδ ἤπαὶ 80}1}}]9 οὗ 
1.6 ργϑοοάϊηρ Ψοτγὰ (δοπιρ. 76Γ. ἰ]. 81). 1 (8 
Ὀ6 οοτγοσί, Ὀοιη ἀ1]659 Βρὴσο ψουἹὰ (θη Ὀ6 ἀε- 
ΒουΌ64. Βαϊ (86 804] ροϊπιίηρ, μανΐηρ (860 ἢ τϑί 
ΤΑΘΙΔΌΘΥ οὗ (ἰ6 γ6Γ86 1 Υυἱϑῦν, 18 (0 Ὀ6 ργοΐογγοα, 

γον. 6 ἰᾳ γοϊαϊθᾷ ἰο 8. ἱνἱ. 10, δηὰα συοσ. 7 ἰὸ 
Ρᾳ. Ἰϊῖν. 6. Ασοογάϊ ΡΥ, (86 τησϑηΐηρ 8 ποῖ, [)4ι 
Το Βονϑ ἢ τῦἷὦλβ ΟὯ6 δΟΏ ΠἸΔΏΥ ΠΟΙρΟΥΒ, Ὀὰὶ (δι 
Ηδ6 νὰβ8 ἰλε Οπθ, ψψο βΒιυγραβθοα 4}} οἰμοῦβ. [ἢ 
δὴ ἰδίου οδὶ οοηποοίΐοη [Π6 ραββϑαᾶρο ΤΥ δἰ αιθ 
ἰο [86 Ὠοβίῖ]6 οὔοτί8 οὗ {9 ϑβαιηαγιιδὴβ δα {ἢ 6 
ϑαίγαρβ ἀυγίηρς (89 Ὀυϊαϊηρ οὗὐἠἨ ἴθ Τϑωρὶο, 
Ὑ 8116 (80 σοηίγαϑί γι ΐοῦ 18 ἀγαση Ὀοίνγοθη (ἢ 8 
οομῆδοηοθ ρῥἷδορα ἰπ τηλη δηα {μ8] μ]δοοαὰ ἴῃ αοά, 
ΙΠΔΥ ὉθΑΡ δΒοπιθ 8] 15100 ἴοὸ ἰμ6 ἔδοί, παῖ {ἰ8 
ΜΟΙ, θαχυπ ὑπᾶογ ΟΥτι δηὰ δ᾽ γτοδαν Ὀγουγσας 
Ἰῃο δβυδβρίοίοα ὑπᾶονῦ βου ἀοπ γα 8, νγὰβ ἰηίοτῦ- 
ἀϊοϊβὰ απο Οδμ γ5ο5, δὰ ποὺ τοβϑαμοὰ πηϊϊὶ 
{π9 δοσοββίοη οὗ θδγίυϑ (ἘΠ 6].). 

γόον. 10. δ οὐχθϊς ρυγπαρ8 (ο ἰἐγηηβίαΐο: 
“«πϑτιὰ οἵδ᾽ (Βερὶ. δῃὰ οἱ 6 γ8), ἰηβί δα οὗ “"ονν 
ἷπ Ρἰθοοϑ᾽" [Ε-. Υ'΄., ἀοβίσγου], βίησα 6 ΗἩφρῦτγον 
ἡ ΟΓ πιθ8Ὼ8 {Π|6ΓΔ}}Υ : ἴο σαι οἱ (ΗΠ ἀρ[6]Δ)}. Βαϊ 
ἦῦ 18 ΒΟΔΓΘΘΙΥ ἰο ὍΘ ΒυΡΡροβοα ἐδπαὺ (18. δοίΐοπ 
γγ85 8 ἰοΐκοπ οὗ υἱοϊοπὺ βιυιυὺυ)θοίίοι (1 ὅδπι. χυὶὶὶ. 
25: 2 ὅδ. :ἰϊ. 14; Φοβορῆαβ Δηϊ. χὶϊ!. 9, 1: 1. 
8:) δὰ πιοῃιἰοποα Μὶ}}} Ααἰϊαβίοπ τὸ {80 βίζηῃ 
ν]οἢ ἀἰϑιϊηχυΐϊθηοα (π6 760 δηὰ {π6 Οδφηι1ο, 
ΘΑ]. νυ. 12; Ρμὶῖϊ. 111. 2 (Φ. Η. Μίοδ., Ηδημβι.). 
ϑαοἢ 8 ἰγαηβαιΐοη 15 (614 ἴο θ6 ροβϑϑὶ Ὁ1]9 ἴγοπι ἃ 
οοιαρϑυίϑου ἱ (6 ΑΥΔΌΪΟ, 80 ἰῃδὺ μ 6 γ0 15 Ὧ0 

πορᾶ οὗ σμδηρίπς Ὁ ῸΝ ἱπίο ὈΣ Ὁ Ν (Ηρ[ο]ἀ). 

ΑΙἸΈΧΑΝΡΕΕΚΒ: Τῇ οοῃϑίτιοίΐοῃ οὗὨ {16 Ἰα8ὺ οἴδιιδο 
15. ἀπυ88] δηὰ ἀουδίζιϊ. .., ῬουπλΡ5 {Π6 Ὀδδβὶ 
ΒβοϊἪυὐἱοη 18 (6 ὁπ6 δδξβον δα ὮΥ ἰΐ 6 ΗΘΌΓΟΥ ὑδαρ9 
οὗ βυρργοβϑίπς ἰδ8 Ῥυϊποῖραὶ νοῦ ἴῃ οαἰ 8 ΟΓ 
Βοϊδπι δγπδίϊομϑ.... Τ7ὴ6 βθῆ86 ΜΠ} ἐμ θῃ 
Ὀ6: ἐπ λε παπιὲ οὗ υελουαὴ (ἴ ΒΤΘΔΓΡ ΟΥ̓ΒΟΪΘΙΙΏΪΥ͂ 
Δ τ πὶ) ἐλαέ 7 υυἱδΐ οὠἱ ἰλόπι ὁ.) 

γοτθ. 190-28, ὅδαἴῖοθβ οὗ χρη τθοῦβηθαθ 810 
Ἰάθη 6841 τ ῖτ (89 χιὶο οὗ Ψοβονδῖι, γογ. 20, ὉΥ 



δ78 ΤΗΕ ΕἸΕΤΗ͂ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙΜ5. 

νοῦ (Π6 τἰχίοουβ, (μαι ἰ8, 86 [5.86}1168, 6π- 
ἰογϑὰ ἱηίο ἐμὸ οἱο Ὁ δουτὶ οὗ ἐπ ΤΘρῖθ οἢ (ἢ 6 
θαϑίοσῃ 8146, 1ξ δοηθβ Ὀϑίηςξ δοοθϑϑὶ ὃΪ9 ἰο {Πηθη]. 
ΤΘγο ἰδ ἢοὶ ἴ[Π6 Β᾽ἰχμίοϑὶ οσοαδῖοι (9 δϑδηάοα 
[818 1064] ἀοϑὶ Πηλίου, δηἀ ἰο γερσαγὰ ἰΐ 88 ἃ ἔρυ- 
γδίγο ὀχργοϑβίου (Η ρί6]4) ἴοὸΡ ἑἰυτηΐης ἴο αοά, 
ΟΥ ἰσ ἱροτὺ ἰπῖο ἰὺ Τοϊϊ σίουβ δηὰ ὑμοοϊοχίοαὶ 
ποίϊοη8 οὗ τ ΘΟΌΒη688 (οἷον δηὰ γϑοθηὶ οχ- 
Ῥοϑίίογθ τὶν 4}} Ῥοβϑὶ δΪΘ γϑίθγ 68). ΕΓ [ἢ 
γον. 27 τοὶ] κίουβ γἰΐ98 8.Θ ΟΣΡΓΘΒΒΙΥ Βροκϑὴ οὗ. [ἰ 
8. ΟὨΪΥ ἰΒγουρὰ (ἢ 6 Βυτ 0 1164] δ᾽ χαϊδοδησο δηὰ 
(86 ἰγρίοδί δϑρϑοὲ νυν: σἢ 8]} οὗἁὨ {1686 Βαὰ ἴῃ [86Γγ86] 
ἐμαὶ (6 υ σοπίδὶ θα (δ9 ΖΟΓΙῚ8 οὗ ἃ εἰς ον ἀθνοὶορ- 
τηθῃϊΐ, δηὰ ἱΐ 85 ἴῃ ἰῃ6 ῬΤΟΟΟΒΒ οὗ ἀονθὶορηλθὶ 
ὑδδὶ ὑμ 9 0 ἀἰβοϊοβϑα ἃ ἀθορϑὺῦ ᾿ροχί δηὰ 0 ]}10] 46 ἃ 
Ὁ ΤἱοθΟΡ τηθϑηΐηρ. ΤῸ 8816 ὈγΓΪΏΟΙ 6 880 
8ι1|868 {80 88] τοΐθγοῃσο ἰο Ψ968ὺ858 Οδγὶβὶ οὗ 
(10 δΒἰαἰθπιθηὶ (γον. 22 7.) νὰ τοραγὰ ἰοὸ (86 
βίουμο (δὲ δὰ Ὀδδη τοϊοοιοά, Ὀυὺ πο ὈθσδηηΘ 
(86 οἰ οὕ δΟΡΠΟΓ-Βίομθ ἱΒτου ἢ αοα᾽ 8 νοπάογἤαὶ 
Ροπτον (Ναί. χχὶ. 42 ἔς ; Μᾶγκ χὶϊ. 10 ἢ. ἢ Αοίβ 
ἷν. 11 ; 1 Ῥοὶ, ἰδ. 7). Τ 818 Ῥάγροβο 18 δαυ Δ }}} νν6}] 
βουνὰ ψ ΠοίΒοΡ {μ6 Βοηίοησο ὃθ Υἱον οα 88 ἃ ρτυ- 
γον (06 ἤοιίο, Εν 814) οὐ πο. [{ 18 86] - οὐ δηὶ 
ὑπαὶ 10 ὀχργβϑϑίοῃ 8 ὅραγαιΐνο. 8.0 4180 18 16 
δ᾽] βίο (ο π6 Ὀυ1]]Δ6γ8 (Η αρίδ]4), δὰ ἐΒογϑίοτθ 
ἐμ18 ἀοϑι σηδίϊοη 8 ποῖ ἴο ὍΘ ργϑϑβοά, 'ἰἢ ογάοσ 
ἰο τᾶκὸ ἰΐ ΔΡΡΙΥ͂, 80 ΘΑΥΪΥ 88 ἱπ ὑδὶ8 Ῥβδ]η, 
ΒΡΘΟΙΑΠΥ δπα ἢ βίον! οδ!ν ἰο τ 9 Βολίμδη (Κατί2), 
ΟΥ̓ ἴο [89 δον (})5].). ΤῈ ἀθοϊαγδίϊου οὗ 6 ιο- 
δῖ, [88. χχυὶ!. 16: “««Βοποϊὰ ἰὺ 18 1 το δαγτθ 
Ἰαϊὰ 'ἴπ Ζίοη [0Γ ἃ ἐουπαδιίίοη 8 βϑίοπο, 4 ἰγϊοὰ 
δΒίοπϑ, ἃ ργϑοίΐουβ σουῃηδῦ-βίοπϑ οὗ ἃ βιγθ Του 8- 
[10η---ἢ9 πο ὈΘ] ΟΥ̓ 68, 8}}8}} ποὶ ταν ν,᾽ 15 ΒΡο- 
οἶαἢν ᾿πηρογίδηϊν ἴον ὑπὸ ὉΪΌ]1641] σοποορίϊοι οἵ 
(18 ἤχυαγο. μδιὶ 58 δαϊὰ οὐὗὁἩ ἁ {πὸ βεσυδηὶ οὔ 
Φομονα ἴῃ ἴβᾶ. χὶὶὶ. τς Τὰ γἾΒη 68 4.80 ϑϑβϑϑη(ὶαὶ 
Ῥοϊηΐβ οὗ οοπιρδγίβοη. 

Γ[ΛΙΕΧΑΝΡΕΒ: "Α8 ἰμΐἷθ8 Ῥβαΐπι τγδϑ βπα 
ὉΥ 1Π0 Ρ60}}]6 αἱ ἐΐὸ Ἰαδὶ ΖΦ ν β ζοϑιΐγα} αἱ- 
ἰοηπάφὰ ὉΥ͂ ΟΡ ϑανίουν, Ηδ Δ Ρ00]1685 (8 ῥτο- 
νοῦ ἰο Ηϊ πο] ἢ, 88 οπὸ Τοὐοοιοὰ ὈΥ͂ (μΠ6 ζ61ν8 
δηἀ {Ἰοὶν συϊοσβ, γοὺ Ὀοοτο Ἰοὴρ ἰο Ὀθ Γοσορηΐζοα 
85 (μοὶ Μοβϑί δὴ σψοπὶ ἰΠ6 Υ βδρὰ ἀδηϊοὰ δηὰὲ 
τηυταοτοά, θυ ποθ αοἀ παὰ οχαϊιθὰ 85 ἃ 
Ῥείωσο δηὰ ἃ ἥανίουῦ ἰο ρἷνθ τορθηίδησο ίο 
ἴϑγλθὶ δηὰ (9 στϑηβϑίοῃ οὗ βἰπ8 (Δσίβ νυ. 81). 
Τιῖ9, (που ΤΘΔΠΥ δηοίθ ον δΔρρὶϊσαίΐου οΥἁ (116 
ῬγονοτὉ ἴῃ ἰἰ8 ΖΘΏΘΥΔΙ τηθηηΐηρ, [88 8 σογίδ! ἢ 
αἰ ηἰΥ τ 119 οἱ ρίηΔ) ΔΡΡ  ἰσδῖῖοι ἴῃ (ἢ 8 γοΥ86 
Ὀοίογο 8, Ὀσσδιι8ο ἰδ ἔογίπο8 οὗὁἩ ἰἢ6 δποϊοηί 
ἴϑγ8 6], ἜΘ ρϑοίδ γ ἰπ γοΐθγθηοθ ἰὼ ργϑδί σοηΐαηο- 
ἴατοϑ, θΟΓΘ ἃ ἀοϑί βρη γοϑϑην ὈΪΔη66 ἰο (ἢ) 6 ἢ ΒΟΥ 
οὗἩ Οἰινὶϑὲ Ηϊπιδοὶϊῖ, ὉΥ 8 Κίὶπα οἵ βϑγιρδίην Ὀ6- 
ἱσθθὴ ἐμ Βοαγ δῃηὰ (89 θὰ. Ἐνϑῃ [116 (6 ρ]6, 
ὙΠΟ ἢ δυχροβίθα (86 οἱ ρῖη8) δχργοϑϑίοη, αἀἱὰ 
δαΐ ἰαασῃ ἴμο ἀοοσίγίπο οὔ Ὀινῖηθ ἐπα! ϊοπ, 
δη4 τνδβ ἰπογϑίουθ βιρουβεά θα ὈΥ͂ ἰμ6 δὰαγϑηὶ οἵ 
16 ὅοη Ηἰ 30]. 71λὲ λοαᾶ οΓ᾽ (δε δον Γ ΤῊ ΘΒ ἢ 5 
186 ΘΒ ΘΥ͂ ΟΥ̓ ΘΟΥ̓ΠΟΓ-ϑ(0η6 οὗ (86 Του δα ὁπ ασ θη 
ἴῃ Ζοοδ,. ἱν. 7, ποτ ὑπ Επρὶ. 7οτβ. ἐγϑηβ᾽αίθ8 
λεαά-δίοπο."--. Ε. Μ.᾿ 

γενβ. 24.390, Τιἰ5 ἰ5 [896 δΥ, εἰο.---ΤῊ, 15 ποτὰ 
αἶβϑο δάιτωϊί8 οὔ τηληϊο]ὰ ἈρρΡ σαι σὴ9 ἰο βαογοὰ 
ΒΘΒΟΏΒ δηᾷ ἰο 608 στδοίουβ 6648 ἰῃ ἐ8 ᾿ἰν65 
Ὀοΐὰ οὗ ἱηα τινί ιι}]8 δὰ οὗὁἨ παίϊοηϑ, δαὶ ἢα9 
δἰ ΑΥΒ Τοοοὶγοα ἴθι ἴῃ [1]}] πιθαϑυγο. [Ι͂ἢ ἐδ 
Ῥαββάζο ὈΘΙΌΤΟ 8 1( 18 ΔΡρΙϊοὰ ἰο ἰμ0 οοἸ τ δίΐοη 
δΔιϊυἀοὰ ἰο ἱπ (18 Ῥβα]). Τμῖθ γα ἅσὸ ἱποὶ]ϊ θὰ 
ἰο τοβασὰ 88 ἰδδί οὗ (9 Βοδδὶ οὗ ΤΌΘ 80168 

(Εντ͵4}4}), βίποθ υὸγ. 25 δρροϑδαγθ ἰο οοηίδίῃ {ῃ8 
ἐχοϊδπγχδιίοη τιὶὰ τ αἰσῖ, ἴῃ {π6 {ἶἴπ|0 οὗ ἰὴ 86. 
σου Τϑαρ[6, {86 ΔἸίαν οὗ Ὀυγηί- οδογίης νδ8 βο- 
ἸΘ ἸΥ͂ Θοιηραϑθθά, ὁη66 οὔ 68 6ἢ οὗ (δ ἤγβι μὶχ 
ἀδγ8 οὔ {16 ἴθαβι, δῃ!ὰ ΒΘΥΘΏ {ἰπ|68 Οἢ [86 ΒΘτϑη ΝῊ 
ἄἀλν (σορ. Ὠεἰϊίσβοι, 22. Ἡοδαππατι, Ζειιδολτῦι 
"» ἐμίλεν. ΚΊγολο πὰ ΤἈεοϊοσίο, 1855). [896 ἐδ 
δΔαἀαιμἴοα ἷἰπ ὑμ6 ἱπίγοἀαοίΐοι ἰο ἐμὲ Ῥαδ] ...], 
Ε. Μ.]. Αἱ δ δπίσαποο οὗἉ ζ6ϑὺ8 ἰηΐίο Φοϑγαβδ- 
ἰθι (18 Θχοϊδιμαίίοη ἰὴ (ἢ 6 του ἢ οὗ (ἢ 6 ῬΘορὶο, 
ὙΠ0Ὼ (ΠΟΥ͂ μαἰ θα (6 νἱβίιου δἱ (ῃ6 ἴδβίϊναὶ δϑ 
(89 Μοϑϑβδίδα (δΜίαιι. χχὶ. 9), νγδϑ δου ρ᾽ ϑὰ στ (ἢ6 
ψΟΓΒ οὗ νυὸγ. 26 α, πυὶιὴ πο ἢ ΔΟΟΘΟΓΟΐπς ἰο 
εν ]88 ἰγδαϊξοα {μ86 ἱπῃδΌϊ, Δη(8 οΥὗἨὨΎ Τϑγυβδθαι 
ΟΥΘ δοσυδιοπιοὰ ἰο στοαί ἐμ οἱ χτίπηα ἰο ἰδ6 
ΤοΡ]6θ. Ηδτο ἴὺ ΔΡροδσβ ἰο δαῦθ Ὅδϑῃ (8 
Ῥτίεβίβ γᾶὲ.} 0 νυ] οοτηθα ἐμ 6 σοπργοραιΐοη 88. ἐπ6 
δϑοοηἀοα 186 Τοαρ16- }}}}} τ} {116 δ Ϊτλ418 ἰο ὃ8 
βδογϊοοα, [Τ|16 γον οὗ 6] [286 ; 866 (Π6 ἰη- 
ἰγοἀποίΐοη δρονϑ.---. Ε΄, Μ.]. Ασοοτάϊης τὸ 
Ἐζτα νἱ. 17, ὑμὸ νἱοῦϊπιϑ τρνϑῦθ ὙΘΡΥ͂ ὨΠΊΘΓΟυϑ. 
Τῆΐϊδ ΔΡΡΟΔΙΒ ἰ0 δργθθ ὙΠῺᾺ σον. 27. ΕῸΓΡ [δθ 
ἰγϑηβ](ἴοη : δάογῃ ἴῃ 6 ζεϑϑί υνῖἢ Ὀου ἢ ([λι- 
(ποῦ, οἶον δηὰ οἰ βδυβ, δίϊου {η6 βδερῖ., Ααυϊ]α, 
Ψενγουηθ), 8 ππίθηϑϊθ. ΑἸΒουσῃ ΠῚΔ}» πιὰ 
ῬΘΡΠΔΡΒ τηθϑῃ : {μ]οΚἸγ-᾿ϑανϑαὰ ο]αδίοτβ οὐ ὑνίϑ, 
ἔχοκ. χίχ. 11]; χχχὶ. 8 ἢ (ἃ τωϑηπίηρ αϊεβραιοὰ, 
Ὠονονοσ, ὈΓΥ Ηδηρθί. δὰ Ηβνθγηῖοῖ), σοὶ 
“Ὁ ἼΩΝ σδηποὺ τηθϑη: ἰο Ὀΐπὰ γτουπὰ, γὰρ 
τοι ηα, πὰ 811}} 1688: (ὁ ἀροοσαίθ, θὰϊ οὨΪγ: τὸ 
Ὀϊηὰ οἡ νὶϊ οοτὰβ (Μυάρεοβ χνυ. 18. χνὶ. 11: 
Ἐφ οῖς. 111, 25). ὩΠΠῚ πιυϑὲ ἐπογοίοσθ θ6 ἴδκθη ἰη 
(86 86η56 οὖς: γἱ όοῖϊί,πι, 88 ἰῃ σοῖς. χχὶϊὶ. 18: 
σοπρ. 2 Οἤγοη. σχχχ. 22, θοαὶ. χυΐ. 2, 2.ὴπ 
χυϊἱ, 285, Απά βίῃηοο ἴδε νἱ οὐ ἢ γογο ποί Ὀουπά 
ἴο {80 ΒΟΙΩΒ οὗ ἰπ6 αἰίδαυ, θυ (οἷν Ὀ]οοά νπα8 
ΒΡΥΪηΚΙὶοα ὑροὰ ἐμ 6πι, {μ9 τογὰβ ““ουθὴ ππῖο "ἢ 
ΓΘ ποὺ ἱπίοπαρα (ο πιϑδὴ {18 (ΠΟΥ τότ Γι 5ιοποᾶ 
οἶοβθ δχδαϊηδβὶ 86 πόδ ψΊ(Ὲ Βμοτὶ οογα8 (Π12|}]. 
ΤῊ ΘΧΡΓΘΒΒΙοΙ ἰβΒ οἰ ὉΠ Ὁ 8. Ῥγοβηδπί 0Π6, ΘΟΠΥ6Υ- 
ἴηζ, ἴῃ 8 βΚϑῆθταϊ τ πον, (ἢ ἰάοα ἐμ αι {116 δηΐ- 
Τὴ 8 Βῃου ἃ δο Ὀουηάὰ ογθῃ υπἰ}}] (ἢ6 βδογὶδοθ 
(Ομαϊ]ά., Κ᾽πιοιὶ, ὅ. Η. Μίοδ., Ηφη κϑί., ἠποόνει 
ΟΡ ογοναάθα 80 ο] ΟΒ61Υ ἰοροίθον δ8 ἰο Δ]} ὕρ Ααἱὶ 
[9 ΒΡᾺ6Θ οΥθῃ ἴο 188 Βογῃβ οὗ ἐμ δ] δγ (εἰ. 
πὰ οἱΐιογ8). [8 6]., τοΐογγίηρ (Ὡ6 Ῥβαΐπι ἴο 
(86 ἀοαἀϊοείίοη οὗ (6 ϑοσοοηὰ Τοπιρὶθ, δοπ)- 
ῬΆΓΟΒ ὕζγα υἱ. 17, νῇοτο ἰΐ 8. πιθπιϊοηοα τΒαὶ 
ἔτοαῦ ὨσΠΠΘΥΒ ΟΥ̓ ΔὨΪΠι8}]9 ΟΥΘ Βδογί βοοά οἡ 
ὑπαὶ οσσδϑίοθ. Οοὁπ δὶβ οχρ᾽βδηδίϊοη Ῥογονὴθ 
ΓΘΙΠΆΡΚΒ: Βαϊ ἴῃ (18 ἰπιογργθιδίΐοι (ἢ 6 8 
ποι ἴῃς ΔΡΡγοργίαίθ [ἢ (89 πηθηςοὴ οὗἩἨ {ΠΠ 6 Λλογῆϑ 
οΥ̓͂ {μ90 αἰίαγ. Τ686 'δνὸ δ᾽ νΑΥΒ ἃ τοΐογθησα [ὁ 
(16 Ὀϊοοὰ οΥ ἐϊο βδοῦίῆαθ.--- 9 Οχργοββίοη 19 
ΔΡΡΆΓΣΟΘΒ(ΙΥ ἃ ργοζηδηί Οοὴ9 δπὰ ἰῃ8 βϑῆβε ἰβ: 
Βιπὰ (μ9 τἱοίϊτα ἢ οογὰβ {111} ἰξ 18 βδουιβοοὰ 
κηὰ (9 ὈϊΪοοὰ Ββρτγὶηκὶοὰ οὐ ὑ86 ΒΟΓΏΒ οἵ (6 
αἰίατ." ΑἸοχδηάονῦ οχρ]αϊῃ8: ““Ηοϊὰ ἤμβιὶ ιἰ6 
ΒΔ ΟΥΙθο6 ψὶ οογὰβ πὶ 10 ΘΟΙη68 ἰο (ἢ6 Βοτηϑ 
οΥ̓͂ (λ9 αἸίαγ, ρορίϊ σα! ρυΐ ἤον (ἢ 8 δ]ίαν [:ἐ86}Γ, 
ποῖ ΟὨΪΥ͂ 85 118 ρῬγοπηποηῦ ΟΥ Βϑ᾽ θη ροϊπίβ, Ὀὰι 
8ἃ8 ἰῃ6 Ῥατίβϑ 9 ψεῖϊσὰ (9 Ὀ]οοά, ἢ 8 οϑϑβαθηί αὶ 
γοἰἶοῖθ οὗ οχρίδιίϊοη, τὴὴὴϑ δρΡ] 164," .--. Ε. Μ.] 
Δσοσογάϊηρ ἴο (89 σοηῃίοχὶ ἰ)868 Ὑογὰβ οὐὔἤἁ Ὑυϑζ. 
20: ἰπ {6 παπὶθ οὗ Φομούδῃ, ΔΓ6 ποῖ ἰοὸ ὃδ 
σοπῃροίοα πὶ: ἢ6 ἰδηΐ σοπιοίμ, Ὀὰϊ πίι: 
Ὀϊοδδοά. [ἔοτρ ἰμ ἴογσθ οὔ (δμὸ ραγί[οἱοϑ 
οὔ ϑηιγοδὶγ ἴῃ τον. 2ὅ, 860 ΟὉ ῬΒ. οχύϊ. 16 δπὰ 
89 δάάϊιἰομα] ποίθ.--ὦ. Ε΄. Μ.]. Ὑπ9 δβοοομρὰ 
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οἶδιϑ6 οΥ̓ γον. 27 α [αοἀ 18 Ζομονδὰ δηᾶὰ δαίῃ 
εἰτοη 5 ᾿ἰχλ!7, το 15. ποὺ ἐο 6 τοῃἀογοά 
88 8 Ῥγοδουὺ (υΐμον, )9 οίί6), Ὀυὰαὺ 88 ἃ ῥστθ- 
ἰοτῖ6, ἀο659 ποὶ δἰ υ)ᾶὰθ, ἃ5 ἀοθβ. Νυτῦ. νἱ. 2ὅ, ἰο 
186 ρυἱθϑὶν Ὀϊοδθϑίηρ, Ὀαϊ, 1 Εχ. χὶϊ. 21; χῖν. 
20, ἰο (8 Βϊπῖηρ ἕογίι ἰὰ (86 ΡῚ]18Γ οὗ οἱουα δπὰ 
ἔγο ἰα 1Π6 ἰπίοτν οὗ (δ 6 πιατοῖ ἱβγουρὰ ἰμ6 ἀ6- 
εοτ (Ηυρῥο]α), δοιρ. Νο. ἰχ, 12,190. [ὺ 18 
οηἾἶγ 116 αρρἐϊσαίίοη οὔ 0158 ἀχρτϑββίου ἡ 16} ὁ8 
δδυνὰ (18 ἰάθ8 οὗἩἨ {86 Ιἰρὶιὶ ΟΥἨὨ ΠΙΘΓΟΥ, ἔγθθάομι, 

δηὶ 107 (θ 6].)ὺ Τμ6 δογγθοίϊοῃ ὩΣ: δὰ Βο 1οἀ 

(ΒιιΣᾳ), 19 ἀμ ΘΟ ΒΒ ΓΥ. 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ,. 

1. Νοὺ οὨἹΥῪ ἰμ9 ρυϊδϑίβ, θὰ} 8}} {89 πῃθαλ Ὁ 6.8 
οἵ 6ο4᾽5 Ομ ατολ ἀγὸ ἰο ργαΐϊϑο Ηϊπ. Το οτγαϊ- 
ΠΔΥῪ Βουυΐοο οἵ ἀοα αἴὔογὰβ ὀρρογί πὶ ΤῸ. (89 
Ἔσργοβϑίοη οὗ (8 γοϊδίίοα ἴῃ δὴ αἰ γίπε τδη- 
800. Το Ὀοϊίονον δηἀβ οοοσαδβίου [ὉΓ ἰύ ἴῃ ὑἢ9 
χοοάπο88 οὗ ἰμ6 ΠῚ οβιῖ, ΘΥ̓ῸΡ ταϑηϊ βία ΘΗΘ 
ἰη Ηΐ5 πᾶ π685, τ ἢ σἃ οπ τι γα5 οτονον, οὗ τυ] οἷ 
Ἰαάϊ γἱἀι4}5 ἀπὰ ἰμ6 τυ οϊο Ομασοῖ ἢδγτο τἱοῖ οχ- 
Ῥογίθηδοθ, ὑγϊθ, ὮΥ͂ Ῥαγ συ ᾿πϑίδησοϑ οὗ 
ῬΓΑΥοΥ- βοαγίης, ὑΠ 6 Ὁ δύο ὑγχοὰ ἰο τηυΐυδὶ 6η- 
σουγΑροιηθηί, “μοὶ αι 0 ὁδῃ ᾿ΘΘΓΏ, ᾿ἰΘΆΤΉ 
Βεγο, δὰ ἰδὲ ΘΥ̓θοσῪῪ οὔθ Ὀδθοοπὶὸ ἴ{κ8 ἃ ζδίοθοη, 
οὶ ἴῃ 118 ἀἰϑίγο89 ΒΟδΥΒ ἴδ ν Ὀρτγαγ 8 ἰπίο Ἰι6- 
γοη. [ὲ|8 βαϊὰ : 1 οα]ἹἹοὰ ὑροὴ ἰμο ᾿ογά. Τοῦ 
τοῦδέ Ἰθαγη (0 64}1, δηὰ ποὺ 5Βἰζ ὉΥ ὑπ 56] οὐ 116 
ρου (6 Ὀοποῖ, Βαηρίης δηα βῃδικί πο (ΠΥ Ποδα, 
δη4 Ἰοιης {πγ (πουραῖθ ὈΪΓ6 απὰ ἀδνοὺγ (1166; 
Ὀαὶ τοῦϑ6 ᾧρ που ἱπαΔο]οηί ἔθ] ον 1 ἔ4}} ἀροη (ὮΥ 
Κηθ68, Γαΐβα (ΠΥ Βηληα8 δηὰ ουγο8 [0 θάνῃ, Γο- 
Ρϑδὶ α Ῥβαὶπι οὐ (6 [κοτὰ᾽ βΒ ῬΥΛΥΘΓ, δπα ρτοβθηὶ 
ἰδγ ἀϊπίτγοββ Ὀοίοτο αοἀ ψῆ ἔθανα, "ἡ ([μὰ1}}6}}. 

2, ὕπάον βυσῖἢ ΟΧρουΐθη06085 δηὰ ἰμ6 τϑσορί ἢ 
οὕ ϑυο}Β Ὀδηοδίθ, ἰτυϑὺ ἰπ αοα ᾿ἴπούθδβοθ, δἱοὴς 
αἰ ἢ (π6 σγονίηρ ἰπδί ῦ ἰηϊο ἐμ9 γ]ὰθ οὗ Η8 
μοῖρ, ππὰ πο 6 Ὁ] οϑϑὶηρς οὗ ϑυσὰ ἰγυϑί. Τῆὰ5 
ΠΟΓ68365 α'80 σουταχο ἰο ἴμλ06 8 Βο58.}10 πγου]ὰ ἴῃ 
(86 τπηϊά8ὲ οὗ ἀλημοῦθ δηὰ δοιϊϊοηθ. Τμ6 σϑ- 
δ] ἰὴ, οὐ  ἀθησο68 οὗἨ ΟΡ ΔΘΒΌΓΘΠΟΘ ΠΑΥ͂Θ 8 Υἱνῖ- 
γίης 5π κα ἀδηΐης ἰπἤπθηοθ, Ὀὰὺ μδτνὸ ποίἰηρ; 
ἴπ δοιηο πὶ ἢ ἰδ6 Ὀοδϑίίης οὗ Ῥγδβιπιρίϊοῃ. 
ΤΏΘΥ Αγ ὈαΒοά, δ᾽οης τι (16 σοη οβδιου οὗ {86 
ΡοΥΙΒ ἢ 8 Ὁ] 6 Π685 οὗἩἨ 4}} οαυί ΠΥ ρστγοδίμοββ δηα δυ- 
Δ ῬΟΥΟΓ, ΡΟ (δ6 ο ἀοΥᾺ} μ6ὶρ οὗ αοα 5 
ἹΩΘΓΟΥ͂, δπηἃ ἀγοὸ ἰδτοίοτγο ϑυγγουπαθα δπὰ βι8- 
ἰδϊηθὰ ὉΥ {μδη κί ῥταΐβθ [Ὁ ἰμαὺ Ὠ6ῚΡ, δηὰ Ὀγ 
διάφδηίΐ οηΐγοθαί 68 [ῸΓ 8 σοη ἰπιιδη66. 

8. ΤΙ βυβογτίηρ9 ψ ἰοῦ (0α᾽ 8 Ρ6001]0 ὨδΥθ ἴο 
ὀῃάυγο, ἃγο τοχαγάἀ θα ὉΥ ὈΘ]ΊΘΟΥΘΥΒ 88 ΘΠ βί θη Π,5 
ἴτοιι {6 δδπᾶ οὗ ἰμ0 Μοβὲ ΠΙχὮ; δηὰ {πον ὅγὸ 
80 βόύογο, ἐμαὶ ὑΠ6γΥ 8Γα 76]0 (ο Ὀ6 ὨΘΑΥΥ͂ Δηὰ ραΐῃ- 
ἴα] βίγοϊχϑ. Βιΐ ἐπ6 βαιιθ ἤδπὰ ψ λον ἢ 858 οἢα8- 
ἐδῃδα {Π 6 πὶ 80 ΒΟΥ ΘΓΘΙΥ, ἀ6᾽ Υ 6 8 ἐμ οῖχ ἀραΐῃ ἔγοπι 
ἀοϑι δηὰ 4}} ἐμ οἷν ϑῃϑηιθβ, 1 {π 6 ν 11 Π1Ὁ]6 {Π 6τὴ- 
Βοῖνοβ Ὀοΐονο Ηϊπι. ΒΥ Ηἶ8 ποπάογίυ σψουκίης 
Ηᾳς πιαῖζο8 {6 βίοπο το)ϑοί δα ὈΥ͂ τηθη, ὑπ 9 ΘοτηοΥ- 
δίοη" οὔ ἃ Ὀυϊ αἴης ἰηἀοδίγασί Ὁ]0 δη ἃ ρ] αβίηρ 
ἰο Ηΐπι, 80 {80 {616 18 70Υ ἴῃ [Π6 ἐδ ΌΘΓΠ 6168 οὗ 
ἐμο τὶ ριΐδουβ, δηὰ βοηρ8 οὗ ἐμβαηκδρίνίπα γοβουπά 
ἴῃ (88 δουδθ οὗ (86 1οτά. 

4 αἀοἀ Ὅς ρῥταΐβϑοὰ (μδὲ Ηὸ 868 Ἦϊβ Βοιβο 
Διηοησδὶ 8, Δη ἢ88 οροηρα ἰ8 ραίθ8 ἰμαὺ Ηἰ8 
Ῥθορὶα ταἰχῆϊ οηῖον Ὀοΐοτο ΗἾ58 ἔβδοο, ἰο σο] τ ϑίθ 
ἔδοϑβο βλογοὰ [βαϑίβ τυ δίοῃ Ηθ 89 ογἀαἰποὰ ἱ Μδν 
Ὗ, οὔ ἴῃ 9 ἀδγβ σοηβοογη(θα ὈΥ (110 [,οτά, ἃ] ΤΆΥΒ 
Ὀδοοηθ ΟΌΣΒΟΪγ65 οομδβοοσαίοα, ἰο Ῥϑυΐογιι 70 γ- 

ΤᾺ] (89 βογνΐοο ταῖς Ηθ τϑαυΐτο8 οὗ υϑ: ποῖ 
ἰο δουηΐ ἂρ οΥ Ἰδίαθηῖ ἰμ6 Βδογι ἤσθβ ἀθιιϑηαθιὶ, 

Ὀαΐ ΟΠ]Υ ἴο βοοὶς ΒΟ 3728 ΤΑΔΥ Ρίθαϑο Ηΐπι, ΒΟΥ 
ψ9, 88 “180 τὶ ζθουβ,᾽ ἸΔΥ 50 ἴῃ δηὰ οαϊ, διὰ 

γϑοοῖγο δὰ ἰακὸ τι ἃ8 ἴμ6 Ὀ]οβδίης Μϊσ 18 

Ἰιϑὶὰ ἴῃ γθϑαάϊη 988 ἴῸΓ 1.086 νν 80 6016 ἰΠ {1160 ὨδπῚΘ 

οἵ (δ9 ᾿οτὰ (Ναῦ. τἱ. 24 1.; θοαι, χχί. δ). 

ἨΟΜΤΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣΙ, 

ΤΏΟ56 ἃγὸ (86 τί ἢ ΡΥΔΎΟΓΒ τὰ ἰοἢ Βατο (ἤδη Κ6- 
εἰνὶπρ ἴον ἐμ ῖν διιρροῦί. 601} ψ}}} ποί Ὀ6 τνΘΆΥΥ 
οὔ ἰποπα: ἰοὺ μὰ ποῖ Ὀθ ἱπαοϊοηί ΟΡ ψοαγὶοὶ ἴῃ 
1Π 6Γ.---Ἶ ὁ ὮΑΥ͂Θ σΟΥΓΔΙ ΠΙΥ ποὺ ἀοδβοτνυοῦ, δηὰ τψὸ 
οϑηποί ΓΤΟΡΒΥ͂, Δ}} ὑπαὶ αοὰ 888 ἀοπο ἴῸγ μ8 απὰ 
ἴου οὐῦ Βοῦυβ6; δυΐ τγὸ σ8 ΟΠΡ οὖς (μα η 5, δὰ 
Ῥτοοϊαϊαι ΗΒ ροοάῃε88 ἴῃ Ηΐβθ μοι8θ0.---αοα ἢδ8 
αἰϊδομοὰ ργοδὺ ὈΪοββίηρ ἰο Η 15 ἀδΥ, ἀπὰ ἰο δομηΐης 
(ο Ηΐβ8 οιιϑο ; Ὀσὺὶ 1 τοβϑίβ σι ἢ ακ5 ἰο οὈίαίη (μδὶ 
Ὁ] 6881} 5.---ἰ ἢ Οὐ ΘΒ γοΒ -σοίπρ 18 οὴ6 οὗ 0]689- 
πᾳ, 10 Μ111 Ὀ6 866 ῃ) 8180 ἰο Ὀ6 οὔθ οὗ Ῥγϑύδσ, οὗ 
Ρεηΐίοησθο, δηὰ οὗἉ ἔΑ11}.--- ΤῊ σουγαρο οὗἉ ἐγυβί ἴῃ 
ἀοά: (1) 1.8 Βοαγορβ; (2) (8 πιδῃϊϑϑίδιϊοηβ; (8) 
118 ΤΘΘ0}18.---ο 80 ΘοΙλ68Β ἴο Θοἀ᾽ 8 οι186 88 Οἢ 6 
οὗ Ηΐδ8 Ρθορὶθ, 18 ἰο ρα88 ἰσουχὶ μη6 σαίοβ οὗ 
ΥἱὨ Θου5Π 689, ἀηὰ καὶ ΗΪ8 ργϑϑϑησο, δηὰ υἱ]] 
Ὅ6 Ὀ]6886α ψίίὰ ἐμ παπιε οὗ 6ο4.---Ἰ Γ α οἀ᾽5 ᾿υὰρ- 
τηθηΐβ ατὸ ποὶ ἰο ἰοηα ἰὼ οὔ ἀοαίἢ, Ὀὰς ἰο ουὖῦ 
116, ἯΘ ΔΓΘ ἴο τη κὸ {89π| ΒΟΡΥΘ 88 οἰμαϑίθηϊη 18 
πηΐο εἰσ ςσουδβη 688. 

ΚΞΤΑΒΕΒ: 06 Β 5ΟΟΩΠ 688 18 ἈΏΒΡΘΘΙΚΑΌΪΥ ρτοαΐ, 
85 Ὑ70}} ἰῃ (86 Κίπράοτῃ οὗ παίγο 849 ἰη 6 Κὶπρ- 
ἀοηι οὗ φτνα06.--- 6 στουπα οΥ̓́ΙΒΠΔη Καρί νης απ 
ῬΓΑΪ860 ἰο αἀοα 18 ἐμ6 Κηον)]οῦμο οὗἩ Ηἰ8 να]ϊδπὲὶ 
ἀοΐη 8 δια ργοδὶ σοοάῃθ88. --Ὗ 61} ἴον ἐπ σοι!ἢ- 
ἰτγν, (89 οἰίγ, δηὰ τ86 ΟΒΌΓΟ,, το (Β 9 (ἢ Γ60 
τοδὶ ΟΥ̓ά6ΥΒ οὗ {88 Ρ6ΟΡΪ6 ἃτὸ υῃϊϊοὰ ἰῃ 9 (Τὰ 
ἴϑαν οὗ αἀοἀ δπὰ ἴῃ ῥταϊϑίπρ ΠΗ μῃ:.--- ΒΟ σίου ἀ068 
ποῦ πλ18}κ6 8 ᾿1ἴ6 ἔγϑο ἔγουχ ἀἰϑίγοθϑ, Ὀπὶ ἰΐ ἀο68 ποὶ 
ΔΙΙΟΥ 08 ἰο γοιηαῖὶῃ Βοϊὰ υὑπάον ἀἰδβίγ688.---Ἴ 0 
δΥΤῚ Οὗ πιθὴ σδηποῖ ἰδ κθ ΔΌΓΘΥ ΤΩΥ̓ ΘΟΌΓΗβ6, 88 ἰΐ 
οδηῃοῦ ρσ|γ6 τη6 σουγακο. ΤῈ ΤΌΓΙΩΘΥ 18 ἃ στοιιπά- 
1688 ἔβαν, {π6 Ἰδέ ον 8 γί Β0Ρ9.---Ξβ σοῖς [αἰ {ἢ} ἴῃ 
Αοἀ ὑερκοίβ ὑη ναυ θυ σουγαρο ἴῃ 81} (88 ουθηίβ 
οὗ ἴθ. Τ6 πδῖῃδ οὗ ἴῃς Ἰνοτὰ ͵8 ἃ βίγοηςὨ ἰοὌὙὙ0 Ὁ 
(Ρτονυ. συ, 10).---ῦο ἤᾶγθ 8 [οτὰ ψῆο ΠοῚ}85 8 
δηά Ποῖ 48 υ ὉΥ (Π6 Βαῃ, [οἱ εἶπ ἰὨταβὶ αἵ υ8 
ψῆο ΜΠ]; Ὀὰΐ ψὰο ΜΓΠῚ Βοῖρ δἰπὶ σοι Οοά 
οαΒί8 851491---αὉσοα 15 οἵἷἵν Ρεδίηι: οἵ Ηἰπὶ τὸ πιιιϑί 
ΕἸΟΥΥ δηὰ βίηρ, δηὰ Ηΐβ παῖ! ῬἯΘ χηϊϑὲ σΟηἴθΒ8, 
που γγ͵Ὑὸ ΒΒου]α ΠΔΥΘ ἰο ϑβυ ον [0 8ὸ ἀοΐῃς.--- 
Ηφ 0 ῬΓΑἾ8685 τ] 1} ΟΥ (0 6 ῬΟΥΤΟΣ οὗ {μ6- Ὀίν η9 
ΤΩΘΓΟΥ͂, Μ|]1] ΘΥΘΥΙΏΟΥΘ ΕΠΔγ6 ἰπ ΗΒ δβαϊναιίοη.-- 
ΤῊ Βοηρ ΟΥ̓ΟΥ ἰ8 θοΤη οὗἩἉ {16 6ΓΟΒ53.---ἰ Γ αοα μα8 
δἰνθη (μ 66 (ἈῪ 118, ΘΙ ΡΙΟΥ͂ ᾿ξ ἴῃ Ῥσοοϊαἰμιίης ΗΪ8 
ἀς648 οὗὉὨ ΠΠΘΤΟΥ͂.---οὺ εἷτὰη το ψουϊὰ οηΐον τὶ ἢ 
ΡΓΔ156 δπὰ (Πδηκϑρί νῖηρ ἰη(ο (89 αῖοβ οὗ φίουυ, 
ΘὨἴΟΡ ἰπ ΓΔ 11ἢ Π6 ραίοβ οὗἨ ἁ ἋΟοα᾽8 γἰ δου βη 688 
Βοτο, δπὰ ρ]ουὶ ν Ηἰ5 Ὡδπ16.--- 0 πού πΟΏΙ]ῸΓ δὲ 
πὶ τ τλ6 μοσὰ ἀ64}]9 ννῖτἢ (60 'ὰ το ἀονὕμ] γᾶ γ8. 
Ηθ ψῇο ψου]ὰ Ὀθ Βοος Ρτθοῖοιβ ἰὰ (86 β' σῃὶ 
οὗ αοἀ πυϑὶ ἤτβέ Ὅ6 τοὐϑοίθὰ δηὰ οῃμοδὶοὰ ὉΥ 
Δ] οἰΐοῃ. --Α58. (ῃ6 βὺη ἴῃ Βοδύθη ΤΏ 69 ἐδ 
πδίΌΓΩΙ] ἀαΥ ὈΥ 8 Ἰχαί, 80 ἀοοβ Ομ τὶϑὶ 86 δα η 
οὔ ΕἸ θουΒη 688 πα κα ΟΌΓΒ ἃ βρί τἰίυ δὲ ἀΔγ.---Ηὁ 
ΠΟ δρϊάε8 πῃ ἰἢ 6 πουδο οὗ ("6 Ιογτὰ ψι}} Ἀθᾶν 
ἴγοῖα θᾶνϑη δη4 δασἢ πὸ νοτὰ Ὀαὶϊ οὗὨ ὈΪ 688 ..-- 
ΠῚ ΟΌΓ βουνίοθ οἢ ΟἿν Βδου δα ἀΔΥ8 18 (0 ρ᾽6886 αοά, 
γγ8 Πηυδὺ σοπ6 δοίοτο Ππ πὶ ροηϊθηΐ ᾿ϑατγίϑ, 
80 ἰμδί ΗΘ τἂν σὶνο ὺ8 ᾿ἰρσιΐ, δὰ ἐμ 8 γοοὶςα 8.. 
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ΟΒΙΑΝΡΕΒ: [ὁ 8 ἃ στοαίου νόοσὶ οὗ αοά, ἰο ἀ6- ᾿ 
Ἰΐνογ ἃ Ἰοβί 8βοὰ] ἔγοπι 6 ροΟῦοΣ οὗὨ ἴΠ6 ἀ6Υ]}, δηὰ 
τιϑῖτο ἰ ὈϊΪοΒβοά, ἰμδη ἴὑ 18 ἰο ογθαίο ἃ Π6Ὗ ον]. 
--ΕἜΊΦΟΗ : ΒοΒοΙΪὰ μον τη δι οδὰ ἀο! [Ιἱ 
Εἶνοδ δπ ἰμνὶ 6 10]6 σοῦΓαρο ν ΒΙΘΝ ἴθασβ ποιδίηρ, 
--ΘΟΑἀδηλ ἰπἰγοάυοοα 8 ἀδΔΥ οὗ βϑ6η688, Ὀυὺ δῃ- 

“ ΟἴΒοΡ ἀδγ 8 τῆδὰθ Ὀγ Ομ γὶϑὺ: ΑΌΤΣΘμαΠπὶ ΒΔ Ηἰ8 
ἀδγ ἔγοια δίδι, δηὰ 88 κ'δά ; γγχὸ Μγ811 ΘΥ̓Θἢ ΠΟΥ͂ 
ἦπ ΗἸΒ Ἰἰκαι. --ΟΕΤΙΝΟΕΒ : ΤῈ τηοϑί ἰπϑὶ χηϊβοδηί 
ουοθηΐ οἢ ἐδ πιοϑύ ὑπ τρογίϑηῦ οσσαϑίοη ἰβ ἰοὸ ὉΘ 
βου Ὀ6ἃ ἴο στδσθ, οὶ ΔΟΒΊΘΥΘΒ 8180 (86 ργοαΐ- 
οδίὺ γϑϑ]β 'ὰ 86 τχοβὲ ἀδοϊβῖνο πο Γ68.---Ε1Ὲ- 
σΕΒ: ΕὉ]} ἰγυϑὺ ἴῃ ἀοα πιᾶὺ ὃ6 οχοϊίοα δῃὰ 6ῃ- 
ἄυτα, τ 8116 4}} ἰσαϑί ἰὴ τη 18 δΘουηϊθά 88 μουρῦ, 
δ, σοηΒοα  ΘΏΓΠΥ, ἢ6 Μ880 80 ἰγβί8 Ψ11|1] 6. 1658 
οοῃίτο! θα ὈΥ (86 ἤθεα οὗ σῆϑῃ ; 8π4, δ (89 βαῖῃθ 
ἀϊπη6, 6 ΜΙ ΒΟΙΔΌΪΥ σϑβοόῖγο (0 δϑυθαϊ ἰο 8]} 
οἰ ϑδβίθηϊης, γε, ούϑὴ ἰ0 (86 βιιβογίης οὗἨ ἀθδιῃ, 
δὰ γοὺ Ὡ6Υ͂ΟΡ γἱθὶ ἃ {μ6 Ὀ]188ὅα] ΒΟρ6 οὗ φίογγ.--- 
Τηοιῦσκ : Τ}6 ρβἰογίοιιϑ ἀ6᾽ ἔν ΓΔ 668 Ἡ 1108 Οοα Β 
Ῥοορὶθ δχρϑυθῃσθ ρσίνο ἐμ θτὰ {ἢ 6 ΘΒΕΌΣΔΩΟΘΘ οὗ ἴὰ- 
ἴυχ Ὑἱοίοῦυ.---ὈΙΕΡΒΙΟΗ; 6οα 888 Ὀγουρσαὺ 8 
ουῦ οὗ ἀἰϑίτο88 ἱπίο Ὁ]158[] γοδϑί, ἐπαὺ τὸ ἴδ ν Ὧ6 
ΘηδΌϊοα ἰο ατο μοαγίζοὶϊὶ ἀοι σὶ ἴῃ Ηἰηι.---Εχ- 
Ῥοοῖ πο δἰὰ ἔγοῃ 89 ψουἹὰ ; γδίβου Ὀ6 ργοραγοὰ 
ἴον 8}} Κὶ πη 48 οὗ του δ ἔγοιῃ ἰξ : θαὺ Οοα 8 ψνονρὰ 
ν}}} αἶγα {1160 δίγοηρὶὴ ΘΠΟΙ ἢ ΓῸΣ υἱσίογι. -πΟΌΓΥ 
Οοὐ ψοϊσοπιθ8 81} τ ἢ Ὁ] οβϑίηρ, 0 οοτὴθ ἴοξο- 
(860 (0 ΘΗΪΟΥ ἰδδὺὶ Ὀϊοβδίης πὶ 8γδο]:; δηὰ (ἢ) 0860 
ὙΠῸ 8.6 8 ὈΪΟ586ἀ οὨ ΘΓ Μν1}} 4190 Ὀ6 ὈΪ]οβ8οὰ 
ἴῃ ΒραΥΘΏ.---Ξ ΤἼῈῈ : Α Βοης οὗἩ (πδηκβαχί νης [ῸΓ 
(η9 υἱοίονῦ οὗ (Π0 Αποϊπίθα δηὰ Ηἰἷβ Ρθορῖο.--- 
Τάυβε: δθησνος ἴθ θυθυ]δϑίϊηρ σΟΟΙ 658 
οἵ αοἀ ἰ58 Βυῃρ, οἰ 81} γᾷο ἤἢδυθ οχρογϊθησοὰ ἰἰ 
ΒΕΥ͂ Απηθῃ.--- ϑοπαύβαση:ς Αἔῃ ονίάρηοο οὗ ἰδθ 
σουῆϊοί, (86 νἱοίογγ, δηὰ (89 Ῥοδοθ οὗ ἰμβὸ Β9- 
ἀθθπλ ο Ὁ.--- ΠΕΙΘΗΕΒΤΥ : Τὴ6 ΥἱΟΙΟΤΥ οὗ ἴπ6 τίβϑη 
ϑαυϊοῦγ, δηὰ 108 ΤΔΥ- Το ἢ πρ ΘΟμΒΘαΊ ΘΠ66Β: (1) 
θεαί ἰ8 δα βῃεα ; (2) [Π6 καίο8 οὗ Υἱιίθουβ- 
ΠΟΒΒ 8Γ6 Ὀροηρά; ᾧ 86 δογῃου-ϑίοηθ οὗἩὨ {886 
Ομυγοι 18 Ἰαϊὰ.- -ἀἰ. ΗθΥΒΒΕΝ (νογβ. 156-21): 
Τ.}8 {μδηκβρινίπρ οὗ [Π6 ΟἸ γ᾽ βίϊδῃ ἴῃ {π6 ἸΟΥ οὗ 
νἱοίουυ : (1) (80 )0Υ οὗ Υἱοίουυ δπὰ (8 βουσοο; 
(2) (89 ββδογίβοθ οἵ υἱοίογυ, δηὰ ἰποὶν β'ζηϊᾶ- 
ὁδη6θ; (8) {μ6 πα κρίνῃ [ῸΓ υἱσίοσυ, δηὰ {}9 
τηοᾶδ οὗἩ τοηἀογίηρ 1(. 

ΤΗῊΕ ΕἸΕΤῊ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙ ΜΗ. 

ΜαΑΐῖτΗ. ἨΈΝΕΥ: ΤΠ Πποαὶ π6 ᾿ογὰ 1 δπὶ προ 
8Π6 βδ(, Ὀαΐ οη Ηΐπ 1 δ 8 Ὁ τὰ 861 ΔΒ ΠΙῪ δίγεησίὰ, 
Ὀοί [ῸΓ ἀοΐϊπρ δπὰ βυβοτγίης; δηὰ ἴῃ Ηΐπι 1 ε0- 
866 ΤΥ Β6 1} 88 ΠΥ δΟΉσ, ὈΥ ἩΒΙΟΩ 1 ὉΟΓ ΟΧΡΓΟΒ8 
ΤΩΥ͂ ἸΟΥ͂, Βπἃ 6856 ΤΥ στοῦ; δηὰ τηδκὶηρ Ηΐῃ 80, 
Ιδηὰ Ηΐ 8ο; Ηθ ἀοιι βίγθη ζί θη ΤΥ Βοατί πὶ 
ἔτϑοθ, δηα Γοοΐθθ ΠΥ δοατὶ τὶ ἢ Η8 σοπιίοσίβ, 
1 αἀοἀ ὕὉς ουν Ββίγθηρίῃ, Ηδ τσὶ Ὀ6 Οὐγ βοηξ; 
ἱ{ἢἂ 6 νοῦ 81} ΟἿ ΟΡ ΚΒ ἰὼ 5, Ηρ τηὰϑὲ Βᾶτο δ] 
ΡῬΓδῖ8Β6 δηὰ σοΥΥ ἔγοια τ8. Οοἀ ͵ἰβ βοτηθιϊπιρϑ8 [Π 6 
βίγϑηνίῃ οἵ ΠῚΒ ρῬθορ]6 ΒΘ Ηο ἰ5 ποί [μοἷγ βοηρ; 
ὑπ ν ᾶνο βρίτὶ 8] ϑαρροσίβ, θη ἐμ ΟΥ̓ πϑαΐ 
Βρὶ γι νι181] Δα] κΐ8; αὶ 1 ΗΘ 6 Ὀοίῃ ἰο 5, τ 
μᾶνθ δυυηθαπύ γθϑδ8οι ἰοὸ ὑγἱ υσαρἢ ἴῃ Ηΐτ ; ἴον ἵἴ 
Ηϑ 18 ουὖῦ βίγσεησι' δὰ ΟΌΣΡ Ββοῃς, Ηδ 18 ὈΘΟΟΠΙΘ 
πού ΟὨΪΥ͂ οὐν ϑανίουν, Ὀὰὶ ΟἿΥ Βαὶ νϑιίοη ; ἔοῦ Ηἰβ 
δοΐης ΟΌΥ δίγοηρί 18 οὐν Ῥχοίθοίου ἴο (116 88]- 
γα οη, 8η4 Ηἰ8 Ὀοδΐηρ, ΟἿΓΡ ΒΟ 8 δὴ δου μοϑί διὰ 
Τοτοίβϑίθ οὗ (88 Βα  νδίϊ ο.---- ὅἴ7 6 Δ΄ τν δὶς δηὰ δοί 
Ῥυὺ ΘΟΥΔΡΑΪΥ [ὉΓ ΟἿΓ Ἰἶνοβ, Ὀαὶ Θοὰ 18 πα σι τν δηὰ 
δοίθ ΥΔΙΙΔΏΓΥ [Ὁ 8 τΐΪΓῸ ἸΘΔΙΟΒΥ δηα γοβοὶα- 
ἰϊοῃ, 188. ᾿χὶϊὶ. ὅ, δηὰ σῇοη Οοἀ᾽8 τὶ χιὺὶ μδηά 
ἀοοίμ να] δ }} ΤῸΣ ΟΌΥ Βαϊνδίϊοη, 10 οὐχιῦ ἰο ὃ6 
ΧΙ θα ἴῃ ΟΌΣ ὈΓΔΪ869.---͵ἼΙ 18 ηοΐ τοῦ ΟἿΤ Μ|1]0 
(0 ᾿ἶγο Ζ0Γ ΔΗΥ͂ ΟἰΠΟΥ ῬΌΓΡΟΒΘ (δ ἰο ἀδοΊασα (89 
ὙΟΥΚ8 οὗ ἴῃ Ιοτγὰ, ἴον Ηΐβ ΒΟΠΟΥ δηὰ [ῸΥ ἰδ θη- 
οουταροπιοηί οὗἁὨ οἰ ογ8 (0 βεσυε Ηΐῃ δηὰ (συβί ἴῃ 
Ηἰπι..---ΘΔὈ 41} ἀδΥ8 τηπδί Ὀ6 το) οἱοῖης ἀκ γ8, δηι 
{μὴ (86 Υ 816 ἴο ἃ8 88 (Π6 ἀλγβ οἵ ἤθᾶυθῃ. ὅ68 
τ δὺ ἃ ροοα Μίδβίον γ͵ Βοῦγο, Τηο, Ππανΐηρ ἰηδβιὶ- 
ἰυϊοὰ 8. (αν ἴον ΗΐβΒ βοσνΐίοο, Δρροϊῃίβ ἰζ ἰο ὃθ 
ΒΡοπί ἴῃ ΠΟΪΥ͂ 70Υ. 

ϑοοΟτΥ: ΑΒ νὸ ποθ ποὶ ἀγοδὰ {πὸ σαρὸ οὗ {9 
ὉΠρΟΟΪγ, 80 γὸ προα ποὺ ΘὨΥΥ͂ ὑπ οἷγ Δ ΓΠΔ], τίη, 
δὶ γαπῖϑὶηρ ταΐγί ἢ. -- ΟΣ ΓΗ Καρίνη8. ὁπ 
ΩΓ πλϑί ΔΙ ΤΘΥΒ 06 ΔΟσΟΙΙΡΗὨΐΘα νεῖ} ΡΤΌΥΘΤ9 
ἴον ΤΡ Β6Υ τρογοΐθ8 δηα (6 σου π6 6 οἵ ΟἿΓ 
ῬΤΟΒΡΟΣΙΥ ; οὐν Πηαϊοί)αλε ψιὶλῃ οδαπηαδ. 

ΒΑΒΝΕΒ (γον. 16). Τπογα 18 ποι ΐηρ μηδ ἀϊ- 
ἔᾳ565 80 τπαοΐ ΠΔΡΡΙΏΘ65Β5 (ὨΓΟΌΡ ἃ ἔδυ 88 το- 
Ἰϊσίοι ; ἐπθγ6 1βΒ η0 70Υ |κ6 ἴπδὺ ἡ ΠΘῺ 8 τ πὶ 6 Ὁ 
οὗ ἃ ἔἈταΥ 18 σοηνογίοα; 6 γῈ 18 ΠΟ ρμἷδοθ οἢ 
ΘΑσί ἢ ΠΊΟγΘ ὨΔΡΡΥ ἰμδὴ ἐμαὶ ΤΏΙ 8 ΓΆΤῚΣΥ ὉΟῸ5 
Ὀοῆοτο αοάἄ, νῖτ ἐμ δος (μδἱ 41} δγὸ οἱ θα 
οὗ ἀοἀ δπὰ ]ιοἶτβ οὗ βαϊνδίίοη.---ὦ. Ε. Μ.] 

ῬΒΑΙΝ ΟΧΙΧ, 

ΑΙΈΡΗ. 

1 ΒΙοαθοα αγὸ {86 ὑυπαρῇ]οα πὶ [ἢ6 τψΔΥ, 
Ὕο ψδὶ]ῖ ἴῃ [86 ἰὰν οὗ [6 1,0ΒΡ. 

2 ΒΙεββοα αγὸ (ΠΥ͂ ὑμαύ Κκϑορ [18 ὑθβϑι ΟΠ 68, 
Απά ἐδαΐ Βεεκ ἰπα τ ἢ [86 ψ͵0]6 ποϑυί. 

ὃ ΤΏΘΥ 8180 ἀὁ ΠΟ 1] : 
ΤΟΥ ΜΆ} ἰὴ 8 ψΆΥΒ. 

4 Τδοιι μαβί σοτητηδηαοα τ 
Τὸ Κϑδρ {ΠΥ ῥγϑοθρίϑ αἰ] Ὠ]Υ. 



ῬΒΑΙΜ ΟΧΙΧΣ. 081 

δ Ο ἰδμδῇ ΠΥ ψ8γ8 ψ γ6 αἰγθοίθα 
Τὸ ΚΘοΡ (ὮγῪ βιδίαυϊο8] 

6 ΤΏΘΩ 588}.8]} 1 ποὶ Ὀ6 δβϑῃβδιηθα, 
ὝΒοα Γ πᾶν σοβρϑοὺ ηΐο 411 [ΠΥ Ομ πη Θ ἢ ἀπιθ 8. 

71 Μ1}} ργδαῖβϑο ἴθ6 ψι ἀρτὶρ ἴῃ 688 οὗὨ ᾿ϑασί, 
ὝΒδὴ 1 5114}} Βανϑ ἰθδγπθὰ (Ὦγ σὶρ ύθουβ Ἰμαρτηθηίβ. 

8 1 πὶ}} Κοδρ (ΠΥ βίδίαξεϑ : 
Ο ἔοσβακο τηὸ ποῦ υἱύδγγ. 

ΒΕΤΗ. 

9  Βογθν 4] 5881} ἃ. γοιηρ πη8ῃ ΟἸοδη86 18 ΨΥ 
ΒΥ ἰδκίπσ μ66α ἐλῤόγείο δοοοσαΐηρ ἴο (ἢν ψοτά, 

10 ὙΥΠῈ ΤΥ τ 016 Ὠοδαεί Βᾶνθ 1 βουρῃΐ ἴπ66 : 
Ο Ἰοὐ πι6 ποὺ συ δῆσον ἔγομῃ [ΔῪ ΘΟΠΙ ΙΒ Πα ΠΘΗΐδβ. 

11 ΤῊΥ πογὰ δυο 1 δἰά ἴῃ ταΐῃθ ᾿δϑσί, 
Τηδὺ Ι παϊριιῦ ποΐ βίη δρϑϊηβί (66. 

12 ΒΙοβϑοα αγί βου, Ο ΟΒὉ : 
ΤδΔΟΝ τὴ6 (ὮΥ βίδυι 68. 

18 Ὑ0} ΤΥ 1108 πᾶν 1 ἀθοϊαγϑα 
ΑἹ] (μ6 }υαρταθηίϑ οὗ (ΠΥ που. 

14 1 Βαγθ γο)οϊοθά ἴῃ {π6 ΨΆΥ οὗἁἨ [8γ ἰθβεϊ τ 168, 
Α5 πιιιοΐ, αϑ ἴῃ 81} τ] ἢ 68. 

16 1 νψὶ}} πηρα!αῖο πῃ (ΠΥ Ρτθοσρίϑ, 
Απὰ δᾶνα τοϑροοῦ απΐο ΠΥ ΑΥΒ. 

161 μ|}} ἀο! συ πλυβ  Γ1π ΠΥ δἰδία(θ8 : 
Ι νψ}}} πού Τογροὺ (Ὦγ ψογα, 

ΑΟΙΜΕΙ. 

17 Ὁδ4] Ὀουμο }}]}γ πιὰ ΠΥ βοσνδαηΐ, 
Τῆαξ 1 τλΆῪ ᾿ἶνα, δῃὰ Κϑορ [8 γ ποχά, 

18 Οροα (δου ταἷπ6 ογοῦ, {μαὺ 1 πιδγ 6 ο]ά 
οπάτουβ ἐδίηρβ ουῦ οὗ (μγ αν. 

19 1 ἀπι ἃ Βίγδηροῦ ἴῃ {Π6 φανἢ: 
Ἠ ὰ6 μοί (ΠΥ ΘΟ δ ΠΤ Θηἰ8 ἔτῸ ΠῚ ΤΏ6. 

20 ΜΥ βοι] θυ ἴον [6 Ἰουρίηρ 
Τλαὲ ἐξ λαΐδι, απο {ΠΥ Ἰυαρηλθη 5 αὖ 411 {1π|68. 

21 Τῆου Ἀαϑὺ γορυκοα {μ6 ῥτοια ἐλαΐ αγὸ ουγβοά, 
ΗΟ ἀο ον ἔγομι (ΠΥ σοματλδ Διο ηί8. 

22 Πδηηονο ἔγοι μΔ6 ΓΟρΡΓΟΔΟὮ δπα οοπίοιμρί ; 
ΕῸΣ 1 μᾶνὸ Καρύ ΓὮΠῪΥ ὑθϑυϊ πο 68. 

22 Ῥγΐη668 4150 ΑΙ 810 απα ΒροδΙκ ἀρϑίηβῦ τὴ : 
Βιι [ΔῪ βογνδηῦ αἸά πχραϊίδίθ ἴῃ [ΠΥ βίαίαίοδ, 

21 ΤῊΥ ὑθϑυ ΟΠ 168 8180 αγὸ ΠΥ ἀ6]ρ ΐ, 
Απά ΤΑΥ͂ ΘΟ. Π86]]015. 

ΘΑΙΕΤΗ. 

20 ΜΥ 801] οἰθανοίῃ ὑπίο πα ἀυδϑὲ: 
Φυΐοκοη ποι πι6 βοοογάϊπρ ἴο (ΠΥ πογά. 

20 1 μανα ἀθοϊαγθᾶ τὰν ψ8γ8, δηὰ ὕμπου Ἠμοαγάθβι πλ6: 
ἼΔΟΙ π16 (ΠΥ βἰαίαί(α68. 

21] ΜδΚδ πὶ ἴο υὑπάἀογβίδηα 186 ΨΑΥ οὐ (ΠΥ ῬτθοθΡί : 
50 88.8}} 1 (4}Κ οὗ ΠΥ ποπάγουβ πουίϑβ. 

28 Μυ 801} πο] ὑϑι ἢ ἴῸΓ Πϑανίπθββ: 
ιγθηρίηθη ἴμοὰ τη6 δοοογαϊηρ' απίο [ὮΥ ποτά, 

29 Βδιηονθ ἔτομη πι8 {86 ΨΑΥ͂ οὗἉ ̓ γΐπρ': 
μὰ ρσγδηΐ πὴθ ἰΏΥ 1Δὶν φΥϑοΙουΒ]γ. 



δ83 ΤΗῊΕ ΕἸΕΊΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡῥΒΑΙ ΜΗ. 

80 1 Πᾶνγθ οπόβθὴ {π6 ψΔΥ οὐ ὑγυὰ : 
ΤῊΥ )υάριηθηΐβ μανο ἴ Ἰαϊα δείοτο πιδ. 

81 1 δᾶνϑ βίυοκ αὐΐο ΠΥ ἰοβυιπι 68 : 
Ο 0Ε᾿ὉὈὉ, ρυΐ πη ποῦ ἴο 8810. 

82 1 ν}}} τυῃ (6 ΜΑΥ οὗ (ΠΥ ΘΟΓΙΤ.Δ Δ Π]6Π 8, 
ὝΒΘα ἰδοὺ βμδ]ῦ ΘΕΪΔΓρΘ ΤΥ Βοαγί. 

ἩΕ. 

88 Τοδοῖ πηο, Ὁ ΓΟΒΡ, {86 ὙΑΥ ΟΥ̓ (ΒΥ βίαδιαΐαεβ : 
ΑΠΑῚ 88}|4}} Κϑαρ Ὁ εὐπέο [Π6 6πά. 

84 Εἴγνθ πι6 ὑπαβθυβίβϑμαίηρ, 8ηα [8}}8}} Κϑορ (ἢγ ἰδν; 
Ύρ8, 1 8841} οὔβογνϑ 1Ὁ 1 τὴν 80]6 Ποϑυγί. 

80 Μδῖκθ τὴ8 ἴο ρῸ ἴῃ {Π6 ρῥδίδι οὗἁ [δὰ γ σοι) ἀπ] 6} 18 ; 
ἘὸΓ ὑμογοίη ἀο 1 ἀεἰρ ἢ. 

86 [πο]1π6 ΠΩΥ μοαῦύ ἃπίο (ΠΥ ἰοβ ἱπιοῃΐο8, 
Αμπά μοῦ ἴο οονοίουβῃεβϑ. 

91 ΤΌΙΙ ΔΎΔΥ ΤΪΏ6 ΘΥ̓́68 ἔγοια ὈΘΒΟ]ἀἰπρ᾽ γ ΘΒ Υ ; 
Απά ααϊοϊζοη ὑμοὺ τη6 ἴῃ [ΠΥ ψΑΥ. 

88 ΒΙΔΌΠ18ἢ. {ΠΥ πογὰ υηΐο (ΠΥ βογυδηΐ, 
Ὗο ὦ ἀδυοίδα ἴο [ἈΥ ἴδδν. 

89 ΤυΓῃ ΔΥΘΥ͂ ΤΩΥ̓ ΓΟΡΓΟΒΟ ΜΈΙΟΒ 1 δα: 
ΕῸΓ (ΠΥ Ἰυάρτηθηίβ αγὸ ροοά. 

40 Βοιο]ά, 1 ᾶνθ Ἰοηρθα δῇδὺ [ΠγῪ Ῥγθϑοθρίθβ: 
Φυϊοῖϊκοα πιθ ἴῃ ἐμ γ σὶρ ὐθουβῃθββ. 

νΑῦ. 

41 Τιὺ (ἂν τηϑγοΐθα οοθ 8180 αηΐο το, Ὁ 1. ΕΡ, 
Τυόη, [ἈΥ βαϊναίοη, δοοογαϊῃρ ἴο ὑπ Ὺ πογα, 

42 830 888}} 1 βανὸ συ βουοσι ἢ (0 ΒΊΟΥ Εἴτα ἰμδὺ ΓΟΡΓΟΔΟΠΘΙΝ Τὴ ς 
ἘοΡῚ ἰγυβὶ ἴῃ ὑγ πογά. 

48 Απὰά ἰδἴζο ποὺ ὑμ6 ποτὰ οὗἉ ἐγ ἢ αὐίο ] Υ ουὐ οὗ ΤΩ ταουἱΐἢ ; 
ΕῸΓΣ 1 Ὠδνο ποροὰᾶ ἴῃ [ΠΥ πα ρτηθηίβ. 

44 8 8588}} 1 Κϑορ ἐδ γ δνὺν ΘΟ Π08}}Υ 
ΕΌΓΟΨΘΓ 8Π6 ΘΥ̓ΘΓ. 

4δ Απα 1 ν1}} νι] δὲ ΠΡ σὶγ : 
ΕῸΓ [βϑϑὶς (ΠΥ Ῥγϑοθρίβ. 

4601 ν1}} βρθδκ οὗἁ ὑῃῪ ὑδβιϊπλοπΐθϑ 8180 Ὀοΐοσο Κίηρβ, 
Απὰ Μ1}} ποὺ θ6 δβδῃϑιηθα. 

41 Απάὰ1 ν1}} ἀο] ρα τ γβο} Ὁ ̓π (ΒΥ Θοτατιδηἀτηθηίδ, 
ὝΊΠΟΝ μάν Ἰονοϑά. 

48 ΜΥ Βδηα8 αἷβο Ὑ11} 1 11’ ἊΡ υπίο (᾿ν Θομαμδηἀπιοηΐθ, ΜὨϊοΒ 1 παν ἰογοὰ ; 
ΑΠΑΙ ν1}} πηραϊταῦο ἱπ ἸΏΥ βἰαίαῦεδ. 

ΖΑΙΝ. 

49 ἘΘΙΘΙΉ ΟΥ ἰμο ψοτσὰ υπΐο (ὮΥ βογνδῃί, 
ὕγροῃ ψοἢ ἰοὺ Βαδὺ οδυβϑα τὴ ἰο ΒΟΡΘ. 

δ0 ΤῊ ϊβ ἐϑ ΤΥ σοπιξογί ἴῃ ΤΑΥ͂ Δ ΠΟ. 0Ὲ : 
ΕῸΣ {ΠΥ πογὰ μαίῃ χυϊοκθηθα πιθ. 

51 Τῇ ργουὰ δανο ἢϑα τη6 ρ,ΘΔΕΥ͂ ἴῃ ἀοΓἸβίοη : 
Υεῖ Ὦδαγνο 1 ποΐ ἀβθοϊ ρα ἴγοπι (ἢ αν. 

52. 1 τοπηοιθογοά (8 Ἰυάρτηοηίβ οὗ ο]4, Ο,ΟΒΡ ; 
Απὰ δᾶνο οομπηξοτίοα τηγβο] ἢ. 

88 Ηοστοῦ ΒΔ ἰβκϑη "ΟἹ ἀροὴ τὴ 6 ὈΘοδιΒ6 Οὗ [86 πὶοκοᾶ 
ὙΤΠαΐ ΤΌτβα κα (ῃγ ᾿αν,. 

δ4 ΤῊΥ Βίδίυϊοθβ αν ὈθΘθῃ ΤῊΥ͂ ΒΟΏΡΒ : 
Ϊὰ [86 Βουβδ οὗ ΤΥ ΡΠ] ρστίτηδρο. 



ῬΒΑΙΜ ΟΧΙΧ. ὅ88 

δδ 1 ΒΕΥ͂Θ Το ΒΟΓοα {ΠΥ παπιθ, Ὁ ΠΟΒΡ, ἴῃ [86 πἰρῃῖ, 
Απὰ μᾶνθ Κορὶ ὑῃγ ἰαν,. 

δ0 ΤὨῖΐΒ 1 Παά, 
Βοοδυθο ἷ Κορὶ (ΕΥ̓ Ῥτθοθρίβ. 

ΟΗΕΤΗ. 

57 Του ατῇ τὰ ρογίίοη, Ο 10 ΒΕ}: 
1 Βᾶνο βαϊα {μαὺ 1 ψουἹά ἵκθὸρ {ΠΥ πογάϑ. 

58 1 οηἰγοαίοα (ΠΥ ἔἌνοῦ 1 τῷ ΜΠ0]6 ἢθαγί: 
Β6 πιϑγοϊ ἃ} πηΐο πιὸ δοοογαϊηρ ἴο [Ὦγ ποτά, 

δ9 1 τπῃουρὺ Οἢ ΠΙΥ͂ ΨΆΥΞ, 
Αμὰ ἰυγηθά ΤΥ ἴδοὺ αηἴο ἐμ γ ἰοϑ ΠΟ ἢ 168. 

60 1 τπιδάθ μιαϑίθ, δῃὰ ἀοἰαγοα ποί 
Τὸ Κοϑδρ [ΠΥ Θσοπηπλδη θη ἴβ. 

61 ΤῊ ὈΔη45 οὗ ὑπ6 ψ]οϊκοαὰ αν το 64 τη6 : 
ΒιιεῚῖ μαᾶνο ποὶ ἔογροίζθῃ ὑῃγ αν. 

62 Αἱ πυϊδηϊριὺ [ Μ1}1 τῖβο ἴο γσῖνθ (μδη 8 απο [866 
Βοοδυβο οὗ (ΠΥ τἱρηύδουϑ ἡπαρηηθηίβ. 

68 1 απὶ ἃ σομηρϑῃίοη οὗ 4}} ἑῤόηι (Πα [68 7} 866, 
Απὰ οἴ μοῦ (πα Κ66Ρ ἐΠΥ͂ ΡΓΘΟΘρίΒ. 

61 ΤῊ οδγίὰ, Ο ΤΟΕΡ, 18 1] ΟΥ̓ΤᾺΥ τρθγοΥ: 
Τοδοὶ τὴ6 (ΠΥ δ δίαῦοβ. 

ΤΈΤΗ. 

6ῦ Του μαϑὺ 4641} νγ6}} τις (ΠΥ βογνδῃΐ, 
Ο ΙΟΒΡ, δοοογαϊΐηρ υηΐο [ΠΥ ποτά. 

606 Τοδοῖὶ πιὸ ροοὰ Ἰυαρηιοηΐ δηὰ πον ]ρᾶρο: 
Ἐν 1 μᾶνὸ Ὀ6]ονοα (ΠΥ σοπιταδηατηθηῖβ. 

ΟΥ Βοίογε 1 ψ88 δἰιοίθα 1 πυϑηΐ δϑίσαυ 
Βυΐ ΠΟΙ͂ ἢᾶγΥα 1 Κορὺ (ΠΥ πογά. 

08 ΤΒοιι ατέ ροοά, δηα ἀοοϑί ροοά: 
Τοδοὶ πη (ΠΥ βίαια οθ. 

69 ΤῊ ργουά μᾶνθ [γρϑά ἃ 116 ἀρβίηβί τη6 : 
Βιι 1 ψ1}} Κοορ {ΠΥ ῥγϑοθρίβ ψι ἢ τὴν ἬΠ016 Ποδσί, 

10 Ὑδοῖν Ποατὶ 18 88 ἴδ 88 ζτΘδβο: 
Βιιε 1 ἀεὶ ρα ἴῃ ἐγ ἰδ. 

11 Π ἰδ ροοα [0Γ πιὸ μα 1 αν θθϑὴ δἱῇἼἝοίοα : 
Τμδί 1 τϊσηῦ Ἰοαγη ἐμ βίαι θϑ. 

12 Τῃ6 Ιὰνν οὗ (ΠΥ ταουτἢ ἐθ ΘΟ ἀπίο τὰ 
μδῃ ἐβουβδηάβ οὗ ροϊὰ δῃηὰ β]νοσ. 

“02. 

78 ΤῊΥ ΒΑΠἋκ ἢανο τηδ6 Τη6 δηα ΤἈΒΠϊοηΘα Π16 : 
αἷνο πὶ υπαογβίδηαϊηρ, ὑπαὶ 1 ΤΑΥ͂ Ἰοαγη (ΠΥ ΘΟτλτηδ ἀΠΙ 618. 

74 ὙΠοΥ ἔπδῦ ἴδαν [66 Ὑ11}1} Ὀ6 γα πῆθη (ΠΟΥ͂ 866 πιθ ; 
Βοοδυθο 1 ἤδγο Βοροά ἴῃ (ΠΥ πογχά. 

1561 Κπον, Ο ΤΕΡ, {παὶ (ΠΥ υαρτηθηίβ ατό τὶρδϊ, 
Απαὰ ἐλαΐξ δου ἰῃ ΑἸ] θ88 Βαϑὶ δ] οὐδ α τη6. 

10 1μ6ὲ,1 ΡὈΓΑΥ͂ (Π66, (ΠΥ πιογοῖβι] Κἰ πάη οθθ 6 ΤῸΓ ΤΩγ Θομοτῦ, 
Αοοογχάϊπηρ ἰο {ΠΥ πογὰ ὑπίο (ΠΥ Βογυδηί. 

11 1,οἴ (ἈΥ θη ον ἸηΘΓοΐθ8 Θοπ]6 ἀηΐο τη6, (μδ 1 ΙηΔῪ ἴἰγ 6 : 
ΕῸΓ [ΠΥ Ιδνν ὦ ΤΑΥ͂ ἀο] ἱρἐ. 

18 1με0 ἴπ6 ῥγουὰ Ὀ6 Δϑῇῃδηιθα ; [ὉΓ {ΠΟῪ ἀ6 810 ῬΘΥΨΘΥΒΟΙΥ τ ἢ τὴ6 πὶ μουΐ ἃ ο80186 
ΒιμΙ νἣ] τιρα  αΐο 'π ΓΠΥ͂ Ργθοθρία. 

19 1,δεῖ [Πο86 ὑπαὶ ἔδαγ 66 ζΡΩ ὑπο Π16, 
Ἀπὰά ἰδοθ6 ὑμδὺ ανὸ Κποόύσῃ (ΠΥ ἰοϑυϊπι 168, 



ὅδ4 ΤῊΕ ΕἸΡΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡῥΒΑ1.Μ5. 

-80 1,οὐ ΤᾺΥ Βοαγ Ὀ6 βοχμῃά ἴῃ (δγ βίδιαίοϑ ; 
Τηδὺ 1 6 ποῖ δβϑῃδιηθα, 

ΟΑΡΗ. 

81 ΜΥ βοὺ] δἰηίοι ἢ ΤῸΓ (ΠΥ Βα νι οἢ : 
Βα Ὶ ΒΟρΡΘ ἴῃ [Ὡγ σψοτχὰ. 

82 Μίπὸ ΟΥ68 [811] ἴον [ἢγ ψοτγα, 
βαγίησ, Ἦ Βδὴ Ψ1Π0 (Ποὺ σομΐοσί τὴ ἢ 

83 ΕῸΣ 1 8πὶ Ὀθοοπη6 {3 8 Ὀοίι]6 ἴῃ {86 Βῃ10 Κ6 » 
Υεὶ ἀο 1 ποὺ Ἰογροὺ ΤΥ βίδίαεβ. 

84 Ηον ΠΙΔΩΥ͂ αγ ἴμ6 ἀδΥβ οὗἉ ἰδ γ βοσυδηὶ ἢ 
ὙΥ̓μθη Μη ποιὰ ὀχθουΐα Ἰπαἀρηπιθηῦ οἢ ὑμθπὶ (μαὲ ροσβθοιΐθ τὴ 

8δ Τα ρῥτουά ἢδνο αἀϊρρβα ρῥ᾽18 ἴῸΣ τη6, 
ὝΥΒΙΟἢ αγὸ ποῦ Δίου ὑὮγ ἰδ 0ν. 

86 Α]} {ΠΥ οοπιπηδηαπιοηΐβ αγὸ [1 0} {Ὁ] : 
ΤΟΥ ρογβθοῦΐθ τὼ ὙΧΟΠΡΊΘ]ΙΥ ; ἢ 610 {Ποιὰ ΠῊ6, 

87 ΤΉΘΥ ἢδα δἰπιοδῖ σοηδαπιθα π]6 ροη θδσίβ ; 
Βυΐ 1 ἤογϑοοῖκ ποὺ (ὮΥ ἀάθακο 

88 Θυΐοκοῃ πιο δου [ΠΥ ἰονὶπρ- ΚἸ ΠἋΠ6885 - 
5.0 8881} 1 Κθθρ δ ὑθβι ὩΟΩΥ οὗ (ΒΥ τηουί, 

ΓΚΑΜΕΘ. 

89 ΕΌτοΥοσ, Ο ΙΟΕΡ, 
ΤῊΥ͂ νογά 18 βοί{]6α ἴῃ θάνθῃ. 

90 ΤῊΥ ἔδλι Β ] 688 18 ππΐο 811 σθη ΓΑ 1088: 
Του δαδί οβίδ ὈΠ9μ θα (ἢ6 φαυίῃ, δηὰ ἰὑ δράμῃ. 

91 ὙΒΟΥ οοπίϊηιι6 {818 ἀΔΥ ΔΟρΟΓαΪηρ ἰο [μη 6 ΟΓΑΪΏΔΗΘΘΒ : 
ἘῸΓ 8]1] αγὸ ἰὮΥ βογνϑηίβ. 

92 Τῦη]6585 1 Υ αν λαα δϑθη τὰν ἀ Πρ 8, 
Ι 58ου]ά (ἤθη πᾶν ρουιβιιθα ἴῃ τηϊη6 8 ΗΠ] οἰ 0ῃ, 

98 ] ν1}} πονοσ [Ὀγροὺ ΓΠΥ͂ ΡΓΘΟΘΡΙΘ : 
ἘὸΡ σιἢ ἔμοπὶ ὑπο μδϑὲ αὐο ΚΘ θα τη6. 

941 απ ἰὨϊπὸ, ΒΆΥ6 ΤῺ6 : 
ΕὸΓ 1 Βανα βουρὰΐ ὑπ ρῥγθοθρίβ. 

95 Τῇ ν]οκρα πᾶνθ τιμὴ, [ὉΓ τη6 ὕο ἀθϑΓΟΥ͂ 26: 
Βι 1 "111 ΘΟ ΒΊΟΥ (ΠΥ ἰοδι πη ΐ 68. 

96 1 μανθ βθθὴ 8} δῃᾷ οἵ 81] ρογίδοιϊοῃ : 
Βυὰ [ἰὩΥ οομμηδπατορηΐ ὦ Θχοθοάϊηρ Ὀτοδά, 

ΜΕΜ. 

97 Ο δον ἸΙογϑῖ ἰῃγ ἰᾶν 
ΤῸ ἐϑ ΤΩῊῦ τηρα! δίϊοη 411 [86 ἀΔΥ. 

98 Του ἐπ του σὴ (ΠΥ οοπημβηἀσηθηίβ μαϑὺ Τη8416 Τη6 ὙΠ96Γ (80 ΤηΪπ6 ΘΠΘΙΏΐ68 : 
ΕῸΣ {ΠΟΥ αΓό ΘΥ̓́ΘΣ ΜΠ} ΤηΘ. ᾿ 

99 1 Βανὸ πιοτὸ υηαἀογβίδησϊηρ ἰΠδη 811} ΤΥ ὑθϑο 618 : 
ΕῸΓ (ΠΥ ὑρδυϊπηοηἶ68 αγὸ ΤῊΥ͂ πηοα!ἰδίΐοη. 

100 1 υῃμάγβίδῃ τόσο ὑμ8η ἰδ 6 8ΠΟΙ ΘΠ (8, 
Βοοδυβο 1 Κορ (ΠΥ ῥσβοβρίϑ. 

1011 Πᾶνβ γοΐγαϊποα ταῦ ἔδοὶ τὰ ΟΥ̓ΟΙΥ͂ ΟΥἹ] ὙΑΥ, 
ΤΗδὶ 1 ταϊρηὶ Κορ (ΠΥ ποτά. 

102 1 μανϑ ποὶ ἀδραγίθα ἔγοτα 1γΥ ὑυαρτηθῃΐϑ : 
ΕἘὸν ἰδοῦ δαβὺ ἰδυρῇΐ πη. 

108 ον ϑυγθοὺ ἃγθ {8} ψογ8 απο ΤῊΥ͂ ἰδβίθ ἷ 
Υϑα, δισδοίογν ᾿ἤ Δ ΒΟΏΘΥ 0 ΤΩΥ του. 

104 ΤὨγουρἢ ΓΠῪ Ρσδοορίβ 1 ροὺ υπαἀογβίδμαϊηρ : 
ΤΒοχοίοσο 1 Βαίθ οΥΘΥῪ [Ά1850 ΜΆΥ. 
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ΝΟΝ. 

105 ΤΥ ψοτὰ ὦ ἃ ἰδιὰρ υηΐο ΤΑΥ͂ ἔδοί, 
Απᾶα ἃ Ἰϊσιῦ ὑπο ΤΥ Ρδ(}. 

106 1 αν βύογῃ, δηαὰ [ ν}}} ρογίοσιλ ἐΐ, 
Ταῦ Ι ψ1}} Κορ (ὮΥ τἰρβίθουβ ᾿υἀρηηθηίβ. 

1071 ἂτὰ αἰῇιοίθα ὙϑγῪ πυρὶ : 
Φυΐϊοκοη πιο, Ὁ 1,ΟΕΡ, δοοογαϊπῃρ απο ἰμγ ποτά. 

108 Αοοορῦ, 1 Ὀεβθθοὶ {Π66, [88 ἔτθθν}1}} οΟἸ ΓΙ Πρ5 οὗ ΤΥ του, Ο Τ᾿ ΟΕΡ, 
Απα ἰθ86}} τη6 [ΠΥ Ἰυπαρτηοηίϑ. 

109 ΜΥ͂ βοὰ] ὧς σοῃ ἢ 0} ἴῃ ΠΥ Βαπά: 
Υδὲ ἀο 1 ποῖ ἔοτροῦ (ΠΥ ἰδν. 

110 ΤΠ ψὶοκοα ἢᾶνο ᾿αἱα ἃ ΒΏΔΓΟ ΤῸΓ τὰ6: 
Ὕ601 ογγοα ποὺ ἴσοι ὑΠῪ Ῥγθοθρίβ. 

111 ΤΥ ὑδβυϊπιοἶθβ πᾶν 1 Ἔα 88 ἃ ΠοΙϊίδρο ΦΌΓΕΥΘΓ: 
ΕὸΥ [Π6Υ αγὸ {πὸ το]οϊεΐηρ οὗ ΠΥ Ὠοδτγί. 

1121 ᾶνγϑ 1πο]]π6α πιῖπθ Ὠθαγί [0 ρογίοσια (ἂγ βιαίυίοβ 
ΑἸ ψαΥ8, ουθη, ὠπίο ἴλ6 6πά. 

ΒΑΜΕΠΗ. 

118 1 Βαίο ναΐπ ἰΒουρῃίθ: 
Βαὺ τὰγ ἰὰΐνν ἀο 1 Ἰονϑ. 

114 Του αγέ ταν Ὠϊαϊηρ-Ὀ]466 δηα ΤΑΥ͂ Β816]4 : 
ΙΒορθ ἴῃ (Ὦγ ῬΌΕΙ, 

116 Τϑεραγὺ ἔγοπλ πη6, γ8 601] ἀοο618: 
Ἐὸν [1 Μ1}1 Κορ {π6 οοπηπηδηαπηοη(8 οὗὨ τὴν Οοά. 

1160 Ὁρμοϊὰ πι6 δοοογάϊηρ απίο ὑμγ ποτά, ὑπαὶ 1 πηᾶΥῪ |ἰγ6: 
Αμὰ ἰοῦ τη6 ποῦ Ὀ6 Δϑ)ιδιηθα οἵ ΙᾺΥ̓ ΠΟΡΘ. 

117 Ἡοἱὶὰ του τη8 ὕΡ, δπα [5ἢ.8}} Ὀ6 βαΐδ: 
ΑΔΔΙ Μ1}} δνο γαβρϑοῦ πηΐο ΠΥ βίαι αὐθ5 σοη ἐμ μ81]γ. 

118 Τῆου παϑὺ ἰγοάάθη ἀν 81] ἔθη (δύ ΘΓΓ ἔγοτα {δ γ βιδίυϊοϑ : 
Εὸν ὑμοὶν ἀθοοὶζ 8 {8156 ῃοοάα. 

119 Τῆου ρυιϊνεβὺ ΔΥΤΑΥ 411 ὑπμ6 ψ]οκοα οὗἉὨ [86 φαγί ἐζ6 ἀγῸβ8 : 
ΤΒοτγοίογο Ε ἰόν [ΠΥ ὑθβϑυϊ ΠΟ 168. 

120 Μγ ἤδβῃ ἰγϑιὈ] (ἢ ἴῸΣ ἔθαγ οὗ (ἢ66 ; 
Αμὰ [δῃὶ δἴγαι ἃ οὗ [Δ υαριηθηίδϑ. 

ΑΙΝ. 

1211 μαγο ἄοπο Ἰυἀρτηθηΐ πα ᾿υβ0ϊ66 : 
1,ϑ806 116 ποῦ ἴο Π}ΪΠ6 ΟΡΡΙΓΕΒΒΟΙΒ. 

122 Βα βιγοίυ ἴῸγ (ΠΥ βογνδηΐ [ῸΓ ροοᾶ : 
Τμοὐ ποὺ [86 ρῥτοια ΟΡΡΓΘ688 [Ώ6. 

128 Μ|ὶμπο οὐ68 [81] [ὉΣ ΠΥ ΒΑ] νι η, 
Απὰ ἴον {πὸ ψογὰ οὗ (Ἀγ σὶρ ἰθουβῃθβ8. 

124 1.64] ψιτ (ΠΥ Βοσνδηὺ ϑοοοσαϊηρ αμΐο {ΠΥ ΠΙΘΓΟΥ͂, 
Απὰά ἔδδοῖ πη (ΠΥ δἰδίαίεϑ. , 

125 1 απὶ [ΠΥ ϑογνϑδῃηΐ ; ρὶνθ πλ6 ἀηαἀογβίδῃαϊηρ, 
Τμαὶ 1 δΥ ΚΗΟῪ (ΠΥ ἰοβυ πη οηἾ 68. 

126 Πὶ ἐδ ἰἰπη6 ον ἐΐδο, ΘῈ, ἰο ψοῦΐ: 
ΤΟΥ ὉΠΟΥ͂ ἢδγα τηδαθ νοϊὰ (ἢν 1δνν. 

127 Τποτγοίογο 1 ἰονο {ἢ γ σομηπηδηἀπιρηΐβ 
ΑὐονΘ ρο]ά ; γεβ, ἀρονα πο ρο]ά. 

128 ὙΠπογοΐοτθ 1 οϑίθοπι 4}1 ἐΐψ ῥγϑοορίβ σοποογηΐπρ 41} ἐλίπσα ἰο δ6 ταῦ: 
ΑπΑῚ αΐο ου ΥΥ [Ἀ186 ΜΨΆΥ. 

ῬῈ, 

1290 ΤῊΥ ὑοβυϊπηοηΐοθ αγὸ ΟΠ ΔΟΓΙ] : 
ὙΒογοΐοσο ἀοἱἢ ΤΥ 80] Κορ ἰδ θηι. 

δ8ῦ 
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180 Τὰ δπίγβηοθ οὗ [ΠΥ πογάβ ρίνο Πρ; 
Τὸ ρἰνϑίῃ υπάογυβίβμαϊηρ αμῦο {86 δἰ! ρ]6. 

1511 οροῃθά ΠΥ που, δα ρδηΐρα : 
ΕῸΣ [1 Ιομρθα [ὉΓ {ΠΥ Θομπιβηαἀιτηθηίβ. 

139. Τιοοἷς ἰμοὰ ὉΡΟῊ πι6, 8δηα Ὀ6 τροχοὶ Ἢ} αηΐο ΙΏ6, 
Α5 ἴβοὺ υδεοϑὺ ὕο ἀο υπίο {μο88 ὑμαὺ ἰονϑ [ΠΥ μᾶπιθ, 

138 Οτάδγ "ΠΥ δβίθρϑ ἴῃ [ΏΥ Μογα : 
Αμπὰ ἰδ ποῦ ΔΗΥ͂ ἰπίαΥ αν ἀομμϊηίοη ΟΥ̓́ΣΓ Π16. 

184 ῬεἸῖνοῦ ταθ ἔτοπι [88 ΟΡρυγθβϑίοῃ οὗ ζηδ : 
5'ο Μ1 1 κδθρ ΠΥ ῥγϑοθρίβ. 

186 Μαδᾷκβα (ἢγ ἔδοθ ἴο βῃϊηθ ροὰ {ΠΥ βοσυϑηῦ ; 
Απαὰ ἰδδοῖὶὶ τη6 {ΠΥ βἰδία 68. 

186 Εϊνοιβ οὗ πδίθυβ ἤ ἀο ἢ ΤῊΪΠ6 ΟΥ̓ΘΒ, 
Βοοδυϑθ {6 0 Κθορ ποὺ [δ γ ἰδν,. 

ΤΖΑΡ9Ι. 

187 ΒἸρδίοουβ ατγό ἰοῦ, Ο Τ.0ΕΡ, 
Απά υρτϊριΐ αγὸ [ὮΥ̓ ἡπαρπλριίβ. 

1388 ΤῊΥ ἰοβυϊπλοη 68 ἐλαΐέ ἰοὺ μαϑὺ σοιατηδη θα αγὸ Τρ ὐΘ008 
Απμά νοΥῪ ἐδ]. 

189 ΜῦΥ 268] παίῃῃ οοῃϑιιπηθα Πη6, 
Βρδοβιβ6 πλῖη6 Θηθιΐθβ ἤδνο ἔογροίοῃ [ΠΥ ΜΝ ΟΓΩΒ. 

140 ΤΙΥ πνογὰ ἐδ ΥΘΓΥ ρυΓ6: 
ΤΗογϑίογο ΠΥ βοσνδηΐ Ἰἰουϑί 1. 

141 1 αην 8. 8}} δῃὰ (θβρίβοα : 
γε ἀο πού 1 ἔογροῦ [ΠΥ Ῥγθοθρί. 

142 ΤῊΥ τἱρη δουβηθβ8 18 8 νου] δϑίληρ τ ρ ἢ ΘΟΙΒΠΘΒ5, 
π΄ ἈΠ [ἢγ ἴδῃ ὦ [86 ὑγυ ἢ, 
148 Ττουῦ]α δηᾶ δηρυ βῃ ἢδγο ἰδ Κοη ΠΟ]ὰ οἢ 16: 

οὶ (ὮΥ οοπλδ Πἀπιθηΐϑ αὐὸ ΤΩῪ (6]]ρ 15, 
144 ΤΏὮαδ τὶ ρ(ὐδουβη688 οὗἉ [ΠΥ ὑδϑυ! 0165 ὦ ον ουἸδϑίϊηρ 

Εαἴἶνο τλ6 υπμάἀογβίβηαϊηρ, δηά 1 5}}4}] 1ἶνα. 

ΚΟΡΗ. 

1451 οτἱοᾶ πιὰ πὴν 8016 μοατί ; ΠΟΔΥ τη6, Ο 10ΒὉ : 
1 ν}}} Καορ (ΠΥ βίδίι6ϑ, 

1461 οτἰοα υπΐο ἴδ66; δᾶ. 016 τη0, 
Απά [1 88}41} Κϑαρ [ΠΥ ὑδϑίϊ πο 168. 

147 1 ρτγονθηϊθα ὑπὸ ἀδυνπίηρ οὗἉ {μ6 ταοτῃΐηρ, δπα οτϑᾶ: 
1 ποροὰ ἴῃ {ΠΥ ψογά. 

148 Μίπηο οὐοβ8 ργονϑηύ {ῃ9 πίσλέ ψδίοῃ 68, 
ΤῆΔΕΙ ταϊσηύ τηοαϊαῦθ ἴῃ [ΠΥ πογὰ. 

149 Ηδρδγ ΠΥ νοΐοΘ δοοογαϊηρ πίο {ΠΥ Ἰονὶηρ- ΚΠ ΠΘ6Β8 : 
Ο ΙΒΡ, αὐϊοΐίκθῃ τὴθ δοοογαΐϊηρ ἴο (ΠΥ Ἰυἀρτηθηί. 

150 ΤΊΟΥ ἀγα πἰρα {μδὲ ΦΌ]1ΟῪ δἵοσ τα ἰβοῃϊοῖ: 
ΤΠΘΥ 8Γ6 ΤΥ ΠΟΤ (ΠΥ ἸΔΥ. 

151 Του ατί ποϑγ, Ο ΘΕ; 
Αῃηᾶ 8] (ΠΥ Θομηδηατηθηΐβ αγὸ (τυ ῃ. 

1562 Οομοογηΐηρ (ΠΥ ὑοβι πο πῖθ8, 1 βαγο Κπόση οὗἉ ο]ἀ 
Τμδῦ ἰδοὺ δΒαδὺ Τουπαοα (Βοτὴ ΤΌτον θυ. 

ΒΕΒΗ. 

158 Οὐμβ᾽ ἀ6 Ὁ ταἷϊπο Δ οἰΐοη, δηα ἀ6] νοῦ π16 : 
ΕῸΓῚ1 ἀο ποὺ ἴογροί ἐμ γ ἰανν. 

164 Ῥ]εοδβᾷ ΠΥ οδ086, 84 ἀαἸ ̓ ν Γ Πη6: 
Θυΐοκοῃ τὴ6 δοοογαϊηρ ἴο (ΠΥ ψογά. 
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166 βαϊναίϊοῃ 8 ἔΆγ ἴγοτα [86 ψ]οϊκοά : 
ΕῸΓ [Π6Υ̓ 5661 πού [ΠΥ βίδίυ 68. 

186 ἀτεοδὶ αγὸ ΠΥ θη θοῦ πηθγοὶθϑ, Ο Ο0ΒὉ : 
Θιυ οἴκθη τα δοοογάϊηρ ἴο (ΠΥ Πα ρηιθη8. 

151 ΜΆΩΥ ατγὸ ΤΑΥ͂ ῬΟΙΒΘΟΌΓΟΙΒ 86 ΙΏ116 ΘΏΘΙΆΪΘΒ ; 
Υοὶ ἀο 1 ποί ἀ6ο]π6 ἔγοτῃ {ΠΥ ὑβϑυϊ πιο Ϊ68. 

158 1 Ὀ6Π6]α {Π6 ὑγδηβργθβϑοῦθ, Δηἃ 88 ργιθνοα ; 
Βοοδυβθ ὑΠ6Υ Καρὺ ποὺ ἰδ γ ποτὰ. 

159 Οὐμβίάδθγ δον 1 ]Ἰονθ {ΠΥ Ργθοθρίϑβ : 
Θυΐοίοι τχθ, Ὁ Εν, δοοουά!ρ ἰο {ΠΥ Ἰονίπσ- ΚΕἸ ΠάΠ688. 

100 ΤῊΥ ποτὰ ὧθ ἴγὰθ ἔγοπι ἴπ6 ὈθρΊ πηΐηρ: 
Αμᾷ ΘΥ̓ΘΙΥ͂ οη6 οὗ (ΒΥ τἱρμύθουϑ ᾿υἀρταθηῖβ ναοί, ΤΌΓΘΥΘΙ, 

ΒΟΗ͂ΙΝ. 

161 Ῥγίποεβ αν ρογβοουϊοα τὰ πϊπουΐ ἃ οδιι86 : 
Βυΐ ΤΩΥ Βοαγῦ βίδπαθι ἢ ἴῃ δα οὗ [ῃγ ποτα. 

1621 τοὐοϊοθ δὖ ἐγ ψογά, 
ΑΒ ομβ {μδὺ Βμάθι ἢ ρτοδῦ Βρ0]], 

1089 1 Βαίθ δηὰ δῦμογ ἱγίηρ : 
Βιμὲ τὰν ᾿ἰὰν ἀο 1 Ιονθ. 

164 βονθῃ {{π|68 ἃ ΑΔΥ͂ 4Ὧο [1 ργαΐβα {Π66, 
Βεσδυβο οὗ ἐγ τσ ύθουβ Ἰυἀρτμρθηίβ. 

106 Οτοδὺ ρθᾶοθθ ᾶνθ [ΠΟΥ ψὨϊοἢ Ἰονο (ὮγῪ ἰδ: 
Απα ποίμϊηρ' 588}} οἴδθηα {Πότὰ. 

106 ΤίοερΡ, 1 αν μορβὰ ἴῸγ [ΠΥ Βα νϑι!οῃ, 
Αμπα ἀοη6 ΠΥ σομδησιτηθηίβ. 

1607 ΜΥῊ, βοὺ] μαίῃ Κορὺ {ΠΥ ὑθϑυϊ ΟΠ 168 ; 
ΑΔμα 1 Ἰονο ἵμθηλ βχοθθαϊηρ! γΥ. 

168 1 ἢανα Κορί (ΠΥ Ρτγϑοορίβ δηα (ἢ γ ἰρβι τ ΟΠ Ϊ6Ά : 
ἘῸΓ 8]} ΓΩΥ͂ 8 γὺ8 αγὸ Ὀδίογα (866. 

ταῦ. 

1609 Τ,οὐ ΓΩΥ̓ ΟΥΥ͂ ΟΟΤῺ6 ΠΟΔῚ Ὀοίοτα {Π66, Ο ΟΕ: 
Οἷνα πιὸ υῃμαογβίδπαϊηρ δοοογάϊηρ ἴο {ΠΥ σψοχά. 

170 Τ,οῦ ΓῺΥ ΒΌΡΡ] !οδίϊοη οοτλθ Ὀθίοσο [Πμ 66: ᾿ 
Πε νοῦ πιὸ δοοογαϊηρ ἴο τ γ ποτά. 

171 Μῦύ 1108 8584}} υἱοῦ ῥγαΐβο, 
ὝΥΒΘα ἴμοὺ δαϑὺ δα ρμί πιὸ (ΠΥ βίδίαοβ. 

172 Μὺυ ἰοηριθ 8848}} βρϑδὶς οὗ [ὩΥ ποσὰ : 
ἘῸΓ 8ἃ}} τἢ 

1718 1,ει [Π]π6 ἰοὰ Π6ΙΡ τη6; 
ΕῸΓ 1 Βανο σῃοβθη [ΠΥ Ῥγϑοθρίβ. 

ΘΟΙΩΙΑΒΠἀπηρη(8 αγ Τὐρ ὨὐΘΟΌΒΠΘΒΒ. 

1714 1 πανϑ Ἰοηρορα ἴον (ἢγ βαϊναίίου, Ο 10 ῈὉ ; 
Απὰ (ἢγ ΔῈ 18 ΤΥ ἀρ μῦ. 

115 Τρῖ τὰῦ βοὰ] 11ν6 δηὰ 1ὑ 888}} ῥγδῖβα {866 ; 
Απὰ ἰοἱ τῃγ Ἰυάρτηθηΐθ ἐπεὶ ΙΏΘ. 

176 1 πάνθ ρῸΠ6 ϑίγαυ |Π|6 8. ἰοβῦ Βῃ|66ρ : βϑοὶς (ἢν βογνδηΐ; 
ΕὸῸΓ 1 ἀο ποὺ ἔογροί [Πγ οομητηδηαιηθηίϑ. 

ἘΧΈΟΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΝΤΕ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.--Ἴὸ ΟΠ τὶ βἐ 18} 8 
ξοϊάθη Α Β Ὁ οὔ (π6 ργϑῖβο δα ᾿ονθ οὗ 88 ροῦγαῦ 
δηὰ ῥγοδὶ οὗ (δ ψογὰ οὗ ἀοά. Τἷ8 {1160 ἴῃ (ἢ 9 
Θεστδη ΒΙΌ]6 δά πιϊγ ὈῪ ΟΧΡΥΘΒΒ6δ (ἢ 6 ΟΠΔΥΒΟΙΟΡ 
οὔ τ ἷ9 Ῥβδὶπι. Εογν ἴῃ 6} ἰχο 176 υϑῦϑθβ [ἢ θγο ἰ8 
ΠΟ οἵδ ον βιυι ͵ ]θοὶ ἰηἰτοάυοσοά ἰΠμ8π 9 Θχοοιθησ6 
οὔ ἀοἀ δ ποτὰ ἴῃ 118 Ὀ]6886α ἰηδιιοησοβ δηὰ ΟὉ- 
᾿καιῖοβ. Τ]6 Ῥβδὶπὶ ἰ8 80 ἀϊβροβθὰ ἐπὶ θύθυῪ 
ὁ86 οὗ [0 οὶ γογϑ68 ἴῃ Θ86ἢ αἰνϊβίοη Ὀορὶπϑ 
πὶιἢ {89 δδιηο ἰοίίον, δπα ἰμθδοὸ Ἰοίϊογβ ἔΉ ΟὟ ἴῃ 

(ὴ9 ογάον οὔ ἰ8ὸ Ηδοτον δΊρμαῦοι. Απα ἰΐ νγᾶϑ 
Βοδγοοὶν πὶϊμουὶ ἀοβίρζη {ἰναὺ ἰἢ ΟΥΘΓΥ γοσβο, τα 
[Π6 Θχοορίίϊοιι οὗ νοῦ. 122, ὁσουγΒ ὁη6 οὗ ἰμ6 ἰδῆ 
ΘΧΡΓΘΗΒΙΟΏ5Β υδι.8}}}7 δι ρ]ογοα ἰοὸ ἀθδδβίσηαὶθ {116 
ἰανν, δὰ ἱδδῖς (Π6 δῆ ΦθοΥδ ἢ ΟΟΟΌΓΒ ἰῃ τὴ9 
σι οἷο 22 (ἴπ|68, (που ρἢ ἢοὺ ΟἿ66 ἴῃ ΘΥΘΥΥ ΥῸΓΒΘ. 
ΤῊ οαγγυϊηρ οοὖ οὗἉ [818 γι δοῖαὶ ρδα ἰὨτουσὰ 

ΒΌΘὮ ἃ ἸΟη 80Γ168 οὗὁὨ ΤΥ Γ868 τῦῖϊ ἢ σγϑδὶ δου ρδγδ- 
εἶν Β᾽ τὰ ΡΟ Υ, π88 ποῖ ΟὨΪΥ οσσαδβί μα ΤΏΔΠΥ Γ6- 
οί ἰοπϑ, τι ἢ θα Β᾽ ἐκ ῃὺ οληροθ ἴῃ Θχργοϑϑίοη 
δ Β.8468 οὗ [Βουραϊ, Ὀὰὶ Δ 8 πγδο ἐΐ αὐ 58.1028- 
Ὁ1]6 τοῖο ἔηΠ6Γ6 σ8 ἢ ὉΘ ΔΗΥ͂ ᾿ῃ(6ΓΏΔ] βίγιιοί γα] 
ΘΟΠΠΘΟΙΪΟη ΟΥ ῬΓΌΣΖΓΟΒΒ οὗ ἱμβουρσμῖ. [0 18 ο67- 



δ88 ΤΗῊΗΕ ΕἸΕΤΗ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ΡΒΑΙΜ8. 

ἰδίην βαγὶηρ ἰο0 τσ} ἐο πιιϊηίαίη ἐμαὶ (ποτὰ 18 
ΠΟ Θοημπθοίΐοη ΜΠ δίουοσ (09 Ἢ οἰ) δῃὰ ἰοὸ ἀοδβὶᾳ- 
πδίθ ἰμ6 Ῥβδ)ιῃ 8 [06 πιοϑῖ πμοηοίοηοιβ αηα Ὀ8Γ- 
Τϑη ἰη ἱδουρθιὶ οὗ 41} δρίιογὶϑίῖο 6ο]] οί οἢΒ δῃά ἃ 
Βρβοϊμηθη οὗὁἉ ἰδ ἰγ᾽ βίης οὗ ἰδοῦ ὑΐπιο8 (Η αρζο]4)}, 
ΟΥ ἃ πιηθῃοηΐο ὈΟΟΪΚ οὗ ἀονοίϊου (Κῦϑι6Γ), δὺ (9 
ΒΔΙῺΘ ἰἰπ]0 ἀΘηγἱ ΠΩ ΔῺΥ Τοΐθγοηοθ ἰο 8ἃ δβρθοοῖίαὶ 
δἰιυλίϊοη οΥ τηθῃῖΔ] Ῥοϑίυγο οὗ ὠὡἰδθ9 βδυίῃου. 
Βυὶ ὀγθῃ 1 189 ποιΐοῃ Ὀ0 δθαηἀοπρὰ ἐμαὶ ἴμεγθ 
18 ΔΗΥ͂ ΓΟΖΌΪΑΥΪΥ οὗὁ ῥΡ]δῃ, ΟΥ ΔΥ ἱπηῸ Υ ὈΓΟΩΖΓΘΆ8 
οὗ ἱβουριὺ (Ηφηᾳβ8ι.), (λ9 Ῥβδ]} πὶ 18, δὶ 8}} ϑυβῃίβ, 
ποῖ ἃ οοἰθοιΐοη οὗ δΔρορμί μ ρπι8, Ὀυΐ 18 ον ἀπ} 
8 Ῥβδ]πὶ οὗ διρρίϊσαίίοπ, δοτηροβοὰ ποὶ ἈὈΥ͂ 80 οἱ ἃ 
ήδη (Εν 414), Ὀαΐ, δοσογάϊηρς ἰο γϑγβ. 9 ἢ. 99, 
100, ὉΥ ἃ γουηρ πιδὴ (}5}].), γο ῬσδΥ8, ραγίϊου- 
ἸΑΥῚῪ δον γον. 82, ἴον διθδα βίη 988 ἴῃ {110 σηϊ δὶ 
οὗ ζτγοδὺ ἰγουῦϊο, δυγγουπαραὰ ὈΥ ονὶϊ τθ δηά 
Ῥογβοουΐοσβ. ΥὙοὺ ἰΐ τιϑὺ Ὀ6 Δ] ον οὰ ἐμαὶ, δος 
τιν (6 ρΓγαΐβο οὗ 698 νψογὰ δπὰ ἰανν, Ἡ 16 18 
Τορθδίθα δὶ πιοϑὺ 110 ἃ γοΐγαϊῃ, ἱῃ6γθ δὺο ἱπίου- 
ὝΟΥΘΙ ῬΥΔΥΘΙΒ ΓῸΥ ΘΩ] σἰοηποηΐ ἰο υπἀογβίδηὰ 
ὑπο, πὰ βίγοη σὰ ἴο Ὀο0 αὶ} 7} ἴἰο (8 6πὶ, ᾿πίοΓ- 
τηΐη σ᾽ οα Π6Υ6 δηἀ ὁ γὸ Ἡ 1 σοΙΩρ] αἰ ηΐβ, ργοιηΐβοβ, 
δὰ ΠοΟρ68, Δῃηὰ 4150 πὶ ΒΡ] σι ο.8 ον Ὀ᾽ υἱῃθ 
8.88 βίβῃ 60 δραϊηδϑί τ Υ δα ΟΥ̓ΔΙΥ ΟΡΡΓΘΒΒΟΥΒ 
δηι ρογβθουΐοτθ. ΑἸ] (8.680 ΟΟΘῸΓ 80 ἔγθα 6 Ώ}γ 
{Πδι 1 8 υπδαᾶν βδὉ]9 ἰο 1ἰπιῖϊῖ (86 σοηποοίίοη οὗἁ 
᾿Ἰδουχδῦ ἰο ἃ Βᾶγτον Γδηρ6. 

ὙΒΘΙΠΟΥ ἰι6 δυΐ Ποῦ Μ᾽ 85 ἴῃ Στ ρυἱδοηῃτηθηίΐ, δηὰ 
διιογίθηοα (86 ἐϊπι6 ὉΥ (118 τοανὶηρς ἰορχοίμ ον αἾ8 
οοπμρ]αἰαὶθ 8δπηα οοτΐογιίης ἱπβουχηῖ8 (ΗΠ Σὶν, 
061.) σδῃμῃοῦ Ὀ6 Κατ ὶϊ ἢ ΔΏΥ ἀορτοθ οὗ οοΥ- 
ἰαϊηίγ. Τὴ Βδῖηθ ΓΘΙΏΔΤΙ ΔΡΡΙ165 ἰο (86 (ϊπλ6 οὗ 
σδομιροϑίιϊ ου δηὰ 8 ῬΟΓΒΟῚ οἵ (ἢ 6 Θοροβοσ. [Γΐ 
8 ΟΠἿΥῪ οογίδίη ἰμαὺ ἰδ Ῥοοὶ ἀἰὰ ποὺ βρϑδὶ ζῸΓ 
{86 ψονἶβιι ρϑορὶο (Βυάίηροῦ), δηᾶά {δαὶ {6 
Ῥβα]τὰ 18 ἴο Ὀ6 τϑοϊζοη θά διηοης ἰδ Ἰδἰοδβὺ οἱὗἔὨ (ἢ) 
Ὑ71101]60 σ6ο]]θοίοη (Εννα] 4). ὅοιιθ οὗὨ ἰμθ οἷάονῦ 
σοι πιοδηϊαίοΥ8 ἤδγθ δδϑιηθα 10 (0 8 96» ᾿ἰνίηρ ἴῃ 
σδρίϊνἱΥ δΔιροῦς; ὑἰπ6 ϑγγίδηβ (ϑυζίοσα οοπιπιεηίί. 
(λεοίξ. εἄ. οί(. ἵ., Ρ. 814 4.). ὙΠογΘ ἷθ 4180 
Βοιῃοἰ ηρ ἰο Ὀ6 8814 ἴῃ ἴδυον οὗ σοίογσίηρ 10 (ο 
1πὸ ροτγὶοὰ οὗ ἀτοοίδῃ Γυ]6, πᾶν πὰ ϊσὰ (86 ρο- 
γογηπιθηὶ 88 ΠΥ παΪΥ, δὰ ἃ Ἰαγθ ῬΔΥΙΥ͂ 
διηοηρ ὑμ9 9608 {ΠΘΙΏ 86, γ 68, {0 ἑδνυογοὰ {Π6 ρο- 
γογηπιθηΐ, ρογϑοουϊαὰ {19 ργοπουῃοθα γοΐθβϑουβ 
οὔ πο Τοτὰ (06}].). ΙνΘ ροὸ ἀονη ἴο ἴδ {τι 
οὔτμο Μδοοδῦθϑϑ, 88 δἰ βίογ οα] Θοπ οἷοι 15 ρΡΓ6- 
Βοηίθα νὶνῃ ἰδ ᾿πρυϊδοηθηΐί οὗ Φομαίδδη, 1 
Μδοο. χὶϊ. 48 (Ηἰι215). Βαι 1μ9 οἱοδίῃξςξ ρμογὶοά 
οὔ τ9 Ῥογβίδῃ ΒυρΡΥΘΙΏΔΟΥ ΒΕ Όγ 5 ὑμ6 σΘΟὨΓΓΑΒί8 
Ῥβ τυ Ν ἫΝ 6 Γ0, Ὀούτοοη 8 ἩΟΥΙΑΪῪ σονογηπιοηΐ, 
ΟΒΕΙ]9 ἴἰο (λ9 τοὶ] σίου οὗ ον δα (Π 9 Ὀ᾿ νη 

ἀοπιϊηΐωη γονθαϊοαὰ ἰὼ ἰδ [μνν: Ὀοϊνοο δαὶ 
Ῥϑγὶγ οὗ ργϑϑιυπιρίιοιβ ὈΓΔΒΡ ΒΘ ΘΙΏΘΓΒ, ὙΠῸ ΔΡΡΘΔΓ 
88 Ὠδίϊοπα] ϑῃμθυγΐοβ, δηἃ (ἢ 9 Ρΐουβ ἩΟΓΒΕΪΡΡΟΥΒ 
οὗ Φφῆονδῃ ;: Ὀοίνγοθη αἰβ] γαῖ, πΐα! 8], σονθ- 
πδηϊ- ὈγοηκΚίηρ 6078, δπὰ (9 ἔγί θη 8 οὗ 9 1ᾶν;, 
Ὑ 086 δοΡδλπῖοπ 6 Ῥοοὶ ἰ8 (ΕἾ τί, 4 δ, αϑεισ8. 
φεῖι υπὰ Αὐδοἠϊιδ8 ὅεε Ῥραζίεγα, ἡ. 19). 

ΔοΙ ιΣϑολ αἰνοβ (ἢ 6 ΠΟΥ ῬΓΟΩΤΟΗΒ οὗ ἱδουρμὶ 
(σου [16 ΒΟΥΘΓΔΙ ΒίΓΟΡΒ ΘΒ 85 [Ὁ]]ον8: ΔΑἴϊοῦ 
{πὸ Ρορὺ Π88 ῥγαϊβδοὰ βάν ἰο ἀοἀ᾽ 8 ποτὰ (1). 
εαὐὰ οΠδΡνδοι τ ζοα 1ἰ 85 ἰμο υἱγίιϑ οὗ 811 υἱγίυβ, 
Ὑοἢ 8 ἃ ὈΪοβϑίης (ὁ (89 γουηρ, δὰ ΜΘ ἢ ἢ6 
} 5617 ΙΔ ΌοΓΒ ἰο φαίη (2), 6 Ῥσϑυβ, ἴῃ ἰδ τηϊάβί 
οὔ Βοογηι} δηα ρουβοοϑυις ΘΟΙΩΡΔΗΪΟΏ 5, [ὉΓΡ ἰἢ9 
ταθγοΐο8 οὗ δ] ἰθπτηθηὶ (8), οἵ βγη ζίποηϊης 
(4), οὗ ργϑβογυδύϊου (δ), οὗἨὨ βυ 18 Ὁ]0 δπὰ Ἰογζαὶ 
Ῥτοίοββίοι οὗ δἰ8 ἔδιι (6) ; αοα᾽ 8 νοτὰ 18 (6 οὉ- 

266ὲ οὗ ἷ8 διγϊ γῖπρς δηᾶ δϑρ᾽ γδίϊ 8 (7), Βθ ἴονοι 
6 ἔγ᾽ ἢ ἀβΐρ οὗὨ 8080 ψὸ ἔοασ αοὰ (8), διὰ, 
ἐπουσὶι τοοοχηϊσίης (ἰ6 Βα} 0 ΥῪ ἰαΒυ6Π668 οἵὨ [ν}8 
Βυμ]ἰίοη (9), ἰδ γεοΐ ἴῃ ποϑὲ οὗ οοῃϑβοϊδιΐοη (10), 
δηὰ εδἰχῆβ: ΒΟ ἰοηρ! (11). ὙΠ Βουΐϊ [86 ἱπι- 
ΤΩ ΟΥ̓ΔΌΪΟ δηὰ ταν ποτὰ οὗ αοα πὸ που]ὰ ἀε- 
βροῃὰ (12); ἷξ 18 ὶ8 ψίϑαουι ἰῃ βἰἐϑίἱοῃϑ οἵ ἀϊε- 
ἰγθ88 (18) ; 89 88 ΒΟΓΩ ἴο 9 δ᾽ πα] ἰο 1ἰ, δὰ 
ἴῃ ρογϑοουςου γϑηιδίηβ [δια] (14); ΒΘ ΔΌΒΟΓΒ 
δπὰ ἀ658ρ1868 ἰμ6 7210}}688; 6 18 Ορρτοββοά, αι 
αοάἄ ν}}} ποὺ ἰδανθ ἷπι Ὁποῦ ΤΟρργοββίοῃ (10), 
ΟΥ Ρογαἷ 8 χοῦ] 6859 σοῃάποί, τ ΒΪσ ἢ ἤόυΤΟ08 ΣΊΥΟΥΒ 
οὗ ἰθδγ8 ἔγοιῃ δ18 Θύ 68, 0 ρσϑυδὶ οὐοὸῦ αἷπι (17), 
ΟΥ̓́ΣΡ εἶτ ΨΠ0 ἷ8 8:14}} (ψοιλγω) διά ἀεδβρίβεα, 
σψιοῦὶ 268], Οοἡ δοοουῃΐ οὗ ἰδ6 ῥγουδιϊ ηρς ζογροὺ- 
[α] 688 οὗ αοά, 8 δΘοπβυπίης (18); ΒΘ6 δπῃίγθαίβ 
(δὲ αοα τὺ μοδῖ ἷ8 ΟΥγὶπ ὉῚ ἋΑΥ δηὰ ὉὈΥ͂ 
εἰσδι (19), ταϊζις βοοὴ γουῖνο δἰπι ττὶϊ ἃ Η 5 Βοὶρ- 
ἔι1} σοι ραββίου (20), 88 ᾽θ γϑπιδὶῃ8 ὅσαι ἴῃ [ἷ8 
ΒΟ} γ ἰο αοά, ἱμουρὰ ρογβοουϊθα ὈΥ ῥτὶποοῦ 
(21), δῃὰ βθεὶς ι}19 Ἰδηιὺ, (μ8ὲ νν88 δβερδγοϊοι [γοῖα 
ἴμ6 Βοοῖς δηὰ οὀχροβοὰ ἴο βυοῖ ἀδηρογθ (29).-- 
Ταΐδβ 18, δ 1ϑαβί, 8 χυϊάϊης ἐμγϑαὰ ἴῃ {116 οἴοτίβ 
τ Π6 ἢ ΓΘ ὨΘΟΘΒΒΒΓΥ ἰ0 Θοῃηθοί (ἢ 6 ΒΟΥΘΓΔΑ] δίτο- 
Ρθοβ. Το Βοοι 0η8 8ΓΘ (6 Ιποτὺ ΟἹ 1658 ἰπάϊ- 
υἱάυ]1 26 ἴῃ (6 1} βίη} 9 ν υβ68. 

Ηφηρδίθηθογ, Βοϊ αἰ [6 ΥἹΟῪΣ καίνθηῃ ΔΌΟΥΤΘ 
ὉΠΟΥ͂ 1.18 ΘΙΏΘ, Β.Π5 ἈΡ ἰδ 6 σοπίοηίβ οὔἐμὸ Ῥβαΐπι 
υ8: “6 ῥτγδῖβο οὗ αοὐ᾽β ποτὰ, [ἢ } 9 δβϑεοσίἴοῃ 
(μαι 10 8 86 ᾿ἸπΒ ΠῚ ΟἸΥ ΒΌΓΘ ὙΔΥ οὗ δαϊνδίἰοη, δὰ 
[86 ΟὨΪΥ οομέοτί ἴῃ δυβογίηρ, [..}6 ἀο( ΟΥτα  πδίϊος (ο 
9 7411] ἰο αοα᾽ 85 ποτὰ δηὰ ΔΎ, ῬΥΑΥΓ ἴον (89 
ΒΡ τὶ .41] υπάογϑίδπαϊης οἵ 89 ἴεν, δηὰ [0Γ 
δίγϑηρίι ἰο 7018] 10, δη ἃ ΒΌΡΡ]σΔ 10 ἢΒ ον {1:6 88]- 
γϑίἱοη σοι βοὰ ἴῃ ἱἰ, ἴογαι 86 οοπίοη(β οὗ (διὶς 
Ρμβδ]αι." ἍΜ} τοΐδγθηοοθ ἰο [89 βιδην-ροϊηὶ οἵ 
{86 δυίμονρ, ΗθηρβίθοΥ οομδίἀογβ 1λ ΘΓ ΓΟΪΥ͂ 
παίίομδὶ, γοίογγί ηρ ἰο 6 γ8. 29, 40, 87, νι (ἢ τ ἷο 
6 Θορδγο9 ΡΒ. ὄσχν. 14, δπὰ νον, 161. Ηθὸ τθοσγε- 
ἴΌΓ6 δομ βία οσΒ ἰασρα Ρογίϊοηϑ οὗ ἱΐ, νν ἰο ΔΡΡΟδΡ 
(ὁ ΤΟΡΤοβοπὶ οὐἷΪγ ἱπαάιοϊάμαϊ [66] ρα, ὧ5. Ὀδατίης 8 
ΒογίδίοΥΥ οπδγδοίορ. Βαὶί (μβοίγυθ υἱθῦν ΔΌΡΘΑΓΒ ἰο 
[6 ἰο 6 (δαὶ οὗἩ ΑἸοχαΠοΥ: “ΤΏΘΓΕ 18 0 58 ]π 
ἴα (6 τ 8016 6οἸ]Θοιίοπ τ 6 Β88 τότ [ἴ6 δρ- 
Ὀθᾶσγδηῃσθ οὗ δΒαυΐϊηρ Ὀ6οῃ Θχοϊ υβἰ γον ἀοδίρυθ 
ἴ0 ῥγαοίϊθαὶ δηῃὰ ρουβϑοῃδὶ ἱπιρρουθπιθηΐί, 11} - 
ουὐ ΔΩΥ͂ ΓΘίοΓΘΏσΟ ἰο0 Ὠδίϊοηδὶ ΟΥ ΟΥ̓́Θ ἰο 60- 
οἱοβὶαϑίϊοαὶ τϑ]δίξοπβ ἰμβαπ (6 ΟὯ6 Ὀοίοτα υ5.᾿ 
Αἴτοῦ οἰ ϑοπθ οὗ Ηθῃ βίο ΟΡ Β δυρζυπιθηίϑ 
ἴογ 89 ορροβὶῖθ Υἱϑυῦ, 6 σοῃί 168: “ΤῺ ορὶ- 
πίοι μδι κτλ 9 1468] ΒροΆΚ ΟΡ ἰΒτουσηοαῦί [815 Ῥδδὶσι 
ἰθ βγδοὶ, οσοῃηδίἀαγοὰ 88 ἰδ Ομ ἢ ΟΥ αἰ ο8608 
ΡῬΘΟΡΪο, ν1}} πόνον σοϊηιηθηὰ ἰ(56] 7 88 παίιυγαὶ ΟΥ 
1Πκοὶγ ἰο 19 τ1888 οὗ τοαάογβ, δῃὰ 18 ΒοδΓΟΘΙΥ σ0ἢ- 
Ββἰβίθηϊ ψ ῖ ἢ δυο ραββᾶροθ 88 Υ6χ8. 68, 71, 79, 
διὰ οΟἰδασβ, ὙΠ6ΓΘ ἰ06 ΒρΡΟΑΪΚΘΡ ἜΧΡΥΘΒΒΙΥ αἰδίϊη- 
βυϊδὴς68 δἰ 8617 ἔγοιῃ ἴδ ὈΟΥ͂ οὗ {Π6 ΡΟΟΡΪθ. 
ΤΙ|16 βαὴθ αἰ ΒΠΟΌΪΥ, ἴῃ 8 1688 ἀορτθο, δἰἰθπαβ ({9 
πδίϊοηδὶ ἱμισργοίδίϊοη οὐ {86 Ῥβαὶπι8 ἰπηπιοὰϊ- 
δία Υ ργϑοθάϊης. Ῥγμδρ8 ἴπ6 θοδί πηοὰς οὗὨ τὸ" 
σοποὶϊης (886 ὑτνὸ νυνί ν8 18 ὈΥ Βα ρροδίηρ {μα (818 
Ῥβδ]η τᾶ ἰῃηἰοηἀ θα 88 8 τηδπι8] οὗ ρἱοι δὰ ἰῃ- 
βίτυοίΐνο ἰδουρκῃίθ, ἀεδί πο Γ[ὉΓ ρορυϊδῦ ἰῃ- 
Ῥτουδιιθηί, πὰ οβρϑοΐα ]}ν 0 ἴΒδι οὗ (ἢ9 γοῦυηροῦ 
Κοπογαίίοη, δζον (6 τοίυτη ἔγουι οχὶϊο, δπὰ ἐμαὶ 
118 ῬΟΓΒΟῚ ϑροακίηρς ἰ8 86 ἰηάϊν᾽ 2] ὈΘΙΊΘνΟΥ, 
ποὺ 88 8 ἰβοϊαεἰ δα Ρδγβοπαῖ ἑν, Ὀυΐ 88 8 τη ΠΟ 
οὔ (μ9 ζϑῆοσαὶ ον, τῖῖ τ σὰ Β6 ἰάθη 1868 
Εἰπη86}}7 80 ἔδτ, ἐμαὶ ἸΠΔΩΥ͂ ΟΧργοδβίουβ οὗ (ὃ 
Ῥβδὶῃι δὺθ βδιγϊοι  δρρ᾽ 168 Ὁ]9 ΟὨΪΥ ἰο (89 πλοὶθ 



ῬΗΕΑΙΜ ΟΧΊΤΙΧ, δ89 

85 Βιιοσἢ σοηβίἀογοα, ῬὙΠ|]ῖ6 ΟΥ̓ ΒΟΥΒ δ΄Γ6 ἈΡΡΓΟΡΤΙ- 
δίο ΟὨΪΥ (0 σογίαϊ π ῬΟΥΓΒΟῚΒ ΟΥ (0 σοΓγίαϊ 0145868 
ἷα 86 αθποϊοηί 5γαοὶ. Το {15 ἀσϑίρη οὗ ρορυ]δτν 
ἰηβίγαοιοα, πα δα ροοΐδ!)ν ἰο ἰΠδὺ οὗ δοηϑίδηϊ Γ6- 
Ῥοἰοα δι γοβοοίίοη, 6 Ῥβδὶα 18 δα τα ΓΘ ὈΪΥ 
δυϊϊ6ἃ ΨΥ 118 ΤΌΣΠι δὰ βίγισίαγο. 6 δ᾽ρὶνδ- 
δοι1οα] δυγδηχζοιμοηῖ, οὗἩἨ ὑσὶ ὁ 5. δὲ οὔσθ 189 
Ἰποδί οχίοπαθα δηὰ ἐπθ τπηοδὶ ρογίοοί βρϑοϊπιθῃ, 
δυὰ (9 ΔρΒονυϑιϊο σματβοίον, σοι πιο ἴ0 8]}] 8]- 
Ῥμδθοιο Ῥβαΐζηϑ, ἃτο Ὀοΐῃ δαἀαρῖαοα ἰο 8Δ5518ὲ ἐδ 9 
ἸΩΘΙΏΟΤΥ͂ 85 Ὑ76}} 88 (0 γῖγτθ ροϊΐϊηί ἰο ἐμ ἐπηπιοά]- 
δίθ ᾿ργοϑϑίοη. [{ {0]]1ον8, οὗὐἨ ὀουγβο, ὑπ [88 
Ῥβδὶτι ψγα8 γαῖ 6 τθαπῦ 0 ὃθ 8 δΒίογϑῇουβθ οὗἨ 
τολίου 15 ἴοὸυ οἱουϑ τηραϊδἰΐϊου, ἔπη 8 ἀἰβοοῦ Γ860 
ἴον οοπίἰηιιουβ ρον 81}.᾽ Οἱ {818 ᾿αβδὲ ἀιποϑίϊοι 
Ῥδγονηθ 8150 αστϑοϑ ΜΠ πιοϑί δοϊῃπηθηίδίο τ, 
δρεϊηβί [ἢ ορίηἰοη οὗ 6] 2156} πᾶὺ 1Π6ΓΘ 18 8 
οοηἰἰπαἰτν οὗ (που ρῃὺ ἴῃ ἰμ 9 Ῥβδ]ι. 

Οαυ [δ6 ορἱπίοη οὗ ἢ6]1286} δηὰ Εα] ἃ, τὸ- 
[εττοὰ ἐὸ δῦονο, σὶὰ ἢ τοχαγὰ ἰο ἰμ6 ροτὶοά οὗ {Π6 
δυϊ γ᾽ 5. 16 δ ἔμο ἰἴπο οὗὨ {6 σοπηροϑι(ίοη, Ρο- 
ΤΟ ῺΘ ΒΓΩΌΟΒ: “ἼΒο ἰαησυδρο οὗ νοῦ 9 15 ΤΟΙ ΠΟΥ 
(δαὶ οὗὨἨ οὔθ, το Ἰοοκίηρ Ὀδοῖς οα 8. ΟοἼΤ Ρηβὶ 
Ἰ1ἴ6, ἄγανγβ ἐλ 9 ἰηΐογοποο, ΠΟ ἢΘ Β6 6 18 ἰο ἴὰ- 
Ῥτο89 ὍΡροπ (89 γουηρ, ἰπαὺ γουίῃ ἴα] ῬΟΓΠΥ͂ οππ 
ΟὨΪ 6 Ῥγοϑοῦυοὰ ὉΥ ἰμοϑθ, ὯΟ ἔγοπι ΘαΥΥ 
γΟΔΓΒ ἰΔΚ αοα᾽ 5 ψογὰ 85 (ποῖρ συϊάθ. οη 1 
)Ι9 βΒαῖϊα ἴῃ σογϑ. 99, 100 ἰπδὺ 86 Ῥββ]ηχδὲ 15 
πῖβον ὑθ8ῃ ἢ18 ἰΘΔΟΏΟΥΒ, τ θοῦ ἰβδ (Π6 ἀργοί, 
186 ΟὨΪΥ σοποϊυϑίοα μαὺ σα Ὀ6 ἄταν ἷβ, {μι 
.)6 ἰ8 ποὺ βἀνδποαοὰ ἴῃ ᾿ἰἴθ. [1ἰ 18. ρ᾽αίη (αὶ (ἢ 9 
πτιίον 5 ποὺ δὴ οἷά τδη, 88 Εν] ὰ νου ΒαΥθ 
3 Ὀο]ΐονο, οὐ 9 ψου]ϊὰ ποὶ δορϑτθ δὶβ Κπον- 
Ἰεάσο οὔτδο Ια 1} ἐπ Κπον]οάρθ οὗ {Π9 ἀροά. 
Βαϊ ἀοοα ποὺ Ζ0]1]Ο ἐπα μ6 185 ἃ γουηρ ΤηΔῃ. 
Το ἰσϑομ ΓΒ  μοῖὰ ἢ6 Βδὰ ουἱϊδίγὶρῦ ΙΠΔΥ̓͂ Πα Υ9 
Βεθὴ ἰδο86, τῇ 059 ἀἰ56 1019 6 ὁπ 69 Ἧ88, ποῖ (8056 
σι ἰ086 αἾ86 1016 μ6 81}}} 18, ΟΥ̓ 09 ΤΑΥ͂ ΤΟΙΣ ἰο 
δυϊῃηονίζοα ἰϑδόῆοσβ, ἰο τ Βοτὴ δ6 ᾿ἰδιοη6α Ὀθοδα56 
ΤΟΥ ἰδυρσὰξ ἴῃ δίοβοϑ᾽ βοαΐ, ἐβουσῃ ἢ6 ζο]ῖ ἰπαὶ 
(86 Βαὰ σϑϑ}ν ποίη ς ἰο ἰδδο ἢ δῖπι. ἱπάορά 
86 ψΠ0]9 βίγαΐη οὗ ἰβε Ῥβδίῃ, 1.9 ἀθρί! δὰ 
Ὀτοδά ἢ οὗὨ ϑρ᾽ γἰϊαδὶ 119, δηὰ (Π6 Ἰοηξ δοᾳιαίηϊ- 
ΔΏΘσΘ, ὙΔΙΟΘὮ 18 ΟΥ̓ΟΥΥ Ὑ ΒΘΡΟ ἰπ ]16 4 ἴῃ ἰΐ, τν 1} 186 
“ποτὰ οὗ ἀοἄ, σδΔῃ Ἰοδλγθ 058 50 ἀουδύὺ ἐμϑαὺ 1ὑ τνῦβ 
τὶ το ὈΥ͂ 8 Τὴ ὙΠῸ ΔΒ ΠΟ οηρ Ὁ γοιηρ, 0 
μβαὰ δὶ Ἰοδϑὶ γοδομῃ δα “ἰδ τοϊ ἰἸο αὐτοῖν οὗ 11{8.᾽᾽ 
ΤῊ ἐρίγαὶ ποτὶ ἀπὰ ὈοδυὶΥ οὗὨἨ ὑπο ῬΑΆ]πὶ 

810 ποῖ ἱπηραὶγοα ὈγῪ ἰ(8 δι 1 8618] ἔογω. “1 νο 
ποῦ ]ὰ Ταἰ μοι 1.16 ἀσρι οὗὁ ᾿ποδηϊῃς 'π ἰδὸ πυτι - 
ἴθ ΙΔῪ οὗ ἴβγδεὶ: ἢ ψ͵ὸ πνου]ὰ πιοαϑυγο ἰΠ6 
οἱονδίϊοῃ οὗ βουὶ, (9 Βορϑ, (6 οοηβάδῃσθ, θύ θη 
θοῖοτα ρυΐησοβ δπὰ Κίηρϑ, 6 Ρίουϑ 7907 ἀ6- 
τἰγοαὰ ἔγοιχ ἱΐ, γγὸ τηυϑὲ τη ἰο (18 Ρθ8]:ὴ. Ηδθγο 
8. 8ῃ ορίϊοπιο οὗ 8}} ἔἰγὰ το] κίοπ 88 σοποοῖγθα ὈΥ 
186. Ὀοβὶ ερὶτἰἰ5 οὗὐἨ ὑμδ ἐϊπθ. Τὸ βιοἢ ἃ Ἰονίηρς; 
δία γ δὰ πηοαϊἰδἰΐοη οἡ ἰδ ἴΔν, ὑπ ΔΙ ρΒμδθοιί!- 
δαὶ διυσδηροηιθηΐ 18 ποῦ ᾿ρρτοργίαίϊο, δηὰ 1ἢ (ἢ 6 
Ροδῖὰ ὉΘ πΘΟΘΒΒΒΥΪΥ Βοιμοῦγ αὶ ΟΤΟΙΡρΟΩ͂, ἐΐ 18 
ὨρΥυθτί61655 Ῥογυδάθὰ Ὀγ ἰ(ὴ6 ρον οὗ Ἰογο, 
διὰ δϑουηὰβ ἴῃ βρί γί] 1116. (ΤῊ Ῥβαὶπιβ 
ΟὨτομοϊορί σα Αὐτδηροὶ ὈΥ Εουν Ετίθηαβ, ῥ. 
885 ; αὐυοϊρα ὈγΥ ῬοΓΟΥ͂Π6). 8666 8180 δ)ὴ δϑίϊπηαὺθ 
οὔ 5 βρὶ τὶ δὲ ἰδδοιίης ἴῃ Βα τναγβ οα (πὸ Β6]}- 
ξίουϑ Αἰεοίίομ8, Ραγί ΠΠ|. 5.66. 8.--͵απ. Ε, Μι1. 

ΑΔΙΘΡΙ. γοτβ, 1-4, ΤῊΐθ Ῥβαΐμη 'ἰπ δοσογάληοθ 
πὶ ἢ [86 πιοτὸ οχίθηἀοα ἰτγοαίτηϑοὶ οὗ 118 ΓοΟΡἑΟ68, 
888 8 ἀοι Ὁ]θ βου ρίΐοα οὗἨ ὈΪ] αβθάῃδβϑ, ἰπβίοδα 
οὗ (8 δἰπρ]9 οπο ἰπ Ρ8. ἱ. 1; οσχὶϊ. 1. Τῆ6 ῥγϑὸ- 
ἰογί ο8, τη οὰ 88 {ΠΟΥ ΓΘ ΜΙ Γαΐ 68 ̓ π (ἢ. 6 

ΒΘ6η86 Οὗ ἰ8ὸ ργοβαηΐ, ΧΡ ὕ 85 {86 σοπδίαπον οὗἉ (.)9 
Γεϊαιίοι ἀοβοῦὶ Ὀ6α.---[Ἴ 6 Τοπάονίηρ οὗ τοὺ. 1 α, 
ἴῃ Ε. Υ. 1:8 ποΐ βυδιοί μι} ῬογβρίσαουθΒ. ΤῊΘ 
1{6Γὰ] ἰτϑηβ]διίοι 15: Β]οϑβοὰ δῦ ἰῃοβθ 80 8.0 
ὈΪΔ πλ6 1688 ἰπ {οἷν τγῶγ8. [8 γτϑηδοσίηρ οὗ τυϑὺ. 
4 158 4130 ἱῃοογγϑοῖ, μορίοις {δ αἰν βίοπ οὗ (μ9 
γογ80 βοοογάϊηρ ἴἰο ἴδ βοσθηὶβ. [Ιὑ βῃουϊά Ὅδ: 
Τῆμοα Βαβὲὶ ϑη]οϊῃθα ΠΥ ῥγοσορίβ; ἰο ΟΌΞΟΥΥΘ 
ἴον αἰ ζαπιὶγ. ΤΤη6 οχρ᾽δηδίΐοθ 00]]0}78.--ς 
7. Ε. Μ.1. Ιὰ τον. 4 ὁ, 86 ἀδϑίρῃ ἴῃ οη)οϊπίης 
86 Ὀγοοορίδβ 18 ρίνοη, ψὲς {πὸ ἐπιρ]σδ(ΐου ἐπ δὶ 
{Ποῖν ΟὈβογυϑῆοθ ἰ8 88 ΘΑΥΠΘΒΙΥ δη͵οϊποί, 88 ἰΐ 
8 ἀ ΠΠσα]ὶ ἰο ῥτϑοί δθ. 

γοτβ. δ-1. Τὴ6 Ῥϑαδ]πι δὲ 4068 ποὶ 88 ἐπδί 9 
σοι ὰ Βαγο 8 γῶγ8 ἀϊγοοϊοα ἰο {π6 οὈ͵οοὶ 6 χ- 
Ῥγοββϑα ἴπ ὅν. ὅ ὁ. (ϑ8ορι., 06 ειία, 1)6].}, ΟΓ 
δαί μα νουἹὰ Βανθ ὑπϑῖὰ Θϑ Δ 8864, δια παΐης 
ἴαϑί, ἴον [8:80 860 οὗἉ (Π8 ΟὈΪ οί ἰο Ὀ6 καϊηοα (Ηυρ- 
614), Ρσονυ. ἱν. 26. [Τ06 [ὉΥΠΙῸΡ υἱοῦ γμΐσἢ 18 
ΘΣΧΡΤΟΒΒΟα ἴῃ ΚΕ. , 18. 4150 ἰπδὺ οὗ ΑἸθχδηάθϑγ. 
Τμαῦ οὗ τ. ΜΟΙ] 15. ῬΥΟΌΔΌΪΥ τποτὸ οδοττοοί. [ἐ 
ἴθ ΘΧΡΓοδβοα ἰπ ἢἷβ ἰγδηϑιαιοπ : ΟΣ {Π8ὲ ΠῚ ὑγαγ8 
ὝΘΤΘ ΠΓΠΙΪΥ βοΐ, ἰο Κοὸρ ΤῊ Υ βίδιι οὶ Τη6 ἀϊῇο 
ἴεγθποο δοῖΐνψθοη ἴδ ὑννὸ γί θυ8 18 ὙΘΥῪ 8] ἱχὮϊ. ---- 
7. Ε. Μ. } ὮΝ, τὸ. πο ἰπ 2 Κίηρθ γ. 8, 
ΟσσυτΒ ἼΠΙΣ, ἰθ δααϊναϊοηὶ ἴο Οἡ ἐγ’ ἃ βἰρὰ οὗ 
ἀεβῖίσθ Ψονὺρ. 7. Το ἡυᾶρταθηῖε οὗ τἢγ τἱρἢ- 
ἰϑθοτιθηθδβ [Ε. Υ. στ ρμίθουβ Ἰυάρηιοη 8} 809 
ἔμο80 ἀοοϊϑίοηβ ὙΠῈῺ γχοχητγὰ το ἐπβιῖϊοθ ἂπὰ ἰἢ- 
}υϑιϊ196, τίσ ΘΧΡΤΘΒΒ δηὰ [118] α οα᾽5 τἱριηίθουβ- 
655, 8δπἃ ΒΊΟΝ 8ΓΘ (0 ὃ9 Ἰορατηΐ ἴγοιῃη δουρί γο ἰπ 
σοπηοοίίοη ψῖϊὰ ΗἰδβίοτΥ (0 6}.) Εχ. χχὶ. 1; χχὶν. 
8; [μον. χυὶ!. ; Ῥ8. χὶχ. 19.., δὰ ν᾿ ο ἢ ΦΌΓΩΣ 
86 οὈ]εσὶ οἵ ρΓαἶβθ. . 

ΒοῖΒ. γον. 9. ἴῃ σοὺ. 9 ὁ, {88 ΔΏΒΤΤΟΣ ρίνοπ, ἴῃ 
[Π6 χογαπάα, ἴἰο ἰμ9 ἀπ οβίϊοι ἴῃ γ6 7. 9 α, 8 ἃ ΌΓΣΙΩ 
ΜΟΙ 18 πού ααἰΐθ Βαϊ Ὁ1]60 (Ο]9 αι 86η). ΑΥ̓ΟΡ 
ὝΣΣ πιδν Ὅ6 βυρρ!ἰοὰ δοοοτάϊηρ ἰο (Π8 ΔΏΔΙΟΩΥ 
οὗἩ ἰμ9 Ῥβαϊι: 1ἴ, ἐμαὺ ἰ8, 189 ψ8Υ, ΟΥἨΥ̓Ά ίδ6 ἸΔῈ 
(ΑὍδὴ Εζτγβ, ἡ. Η. Μίομ., Βοβεπι ον, Ηυρίο]ά, 
ΗἰιΣ). ΤῸ τεβοχίνθ οομπβίγαοίίου (Πυΐ Ποῦ, 
ο εἰίο, Ηδηρδί., θ6}].} 18. ᾿Κοιν 86. δα πιΐββ1 0]6, 
Φοβῃ. υἱ. 18. Τίιο οἱθδπδίης οὗ 6 ΨΑΥ (8. 
Ιχχὶϊὶ, 18; Ῥγου. χχ. 9) δἰϊμαθβ ἴο (8 ἀεΒ! ομηθις 
οἵ δβἷη. [Α]οχαπᾶον αἀἰθῖογβ ἔγοτῃ 8}} {8686 οὐ εἰς 8. 
Ηο οοηβίἀογα {16 οοπδίγυοίίοη οὗὨ 86 ἰηῆηῃ. 88 8 
κοταπὰ ἴἰὸ Ὀ6 ἴοο Τάτ δῃὰ ἀουθί[ι] ἰο ὈΘ αϑϑυμπηοα 
αἱ βου προ ΒβιΥ, Βηα ΓΟΠΑΘΙΒ [Π6 ΒοΟΟΠα τηθ1- 
Ὀ6Υ: ““(80) 88 [0 Καϑρ 1 δοοοταΐϊηρ ἴο (ΠΥ νοτά.᾽" 
Ηο βᾶγη, “1 18 τη} ΙΏΟΤΘ δ᾽ Π10]6 ἀπ 8370 680]9 
ἴο αβαχθ, ἰο τοραγὰ (80 τ 0]6 88 ὁπ0 ἱπίθγτορδς- 
ἐἶνο, δῃ ἃ [6 Βοσοῃ ἃ ΟἰΔ}86 88 ΒΡ] ΘΠ ΘΠ ΔΓΥ (019 
ἢτβιὶ. ΤῊ 9 ΔΗΒΊΎΘΥ 18 ΒΌΡΡΓΟΒΒΘα, ΟΥ ΓΔ ΘΓ, ἰοἿν ἰο 
Ὅο ἰηΐεγγοά ἤτοι 86 ἩΠΟΪΘ ἔθῃποῦ οὗ 6 Ὀ88]1Ὼ, 
ὙΠ σἢ ἰ8, (Π4ὺ τη6ῃ, δηἃ ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ γΟΌΩΡ ΠΊΘΠ, 
γγ 8080 ραϑβϑβίοῃβ δῃὰ ἰθτιρίδι ΟΠ8 8. βίγοηρ πῃ ὑΓο- 
Ροτιίου ἰο ἐμοῖσ ἱποχρογίθποθ, σὴ ἀοὁ ποιίδίηρ οἴ 
ἀπ οτηϑοῖνοθ, θα ὅτ ἀθροπάθπὶ οα ἐμ ρΥδοθ οἴ 
αοἀ. ὙὉ86 οπιϊβϑίοη οὗ 85. ΒΏΒΜΟΙ, ὙΠΟ. 8 (Π 8 
Βαραοβίοα ΠΥ {π6 5016 Ρ588]πὶ, Γι} 6 βίο ρὶ ΘῈ 
[πλπ ἐπηραῖγβ [89 παργοβϑβίοα οἢ ἴ86 χϑδάον.᾽""-- 
. Ε. Μ.1 

[5 Τπΐ5 τοοάο οὗ τἱ ον ες [ῃ9 τοσγβο, ἩΒΙΟΝῚ ἀο ποῖ ὅπά [ἢ 
ΔῺΥ ΟΥὗὁἨ 1ὴ9 ΟἾΒΟΓ οχροσί(οτβ, δηὶ το ἢ} 18 ΟΟΓί Δ ΠΥ ρτοΐεγη Ὁ]9 
ἴο {ῆὴ6 σοπηπιοπ οὔθ, ἐϊΠπδίτΑῖο 8 ἴῃὴ9. οτίτἰ 8} Βα ΟὟ οὗ 118 
δυῖδογ. ἩΠίςδ, ἰοχοῖμοσς ἢ ἷ8 οχημ δίῖο ᾿πάᾳτηοηξ, ἰθ ἰπ 
ΠΟΠΘ οἵ ΐθ τυσ  τἰμ8 Ὀοίίον {ΠΠπ|Δίγαϊεα {Ἐπ ἴῃ ἢ 8 ΤΩΔΘΓΟΥΙΥ 
ἐγοιττηϑηΐ οὗ {πΐ 5 ῬΒΆΪΣα ΤὨτοιῃοῦϊ,. [11 ΤΩΔῪ ποῖ ὃῦὃο οὔλς οἵ 
βοὴ ἤσδγο ἴο οΑ1} δἐϊθηιίοη ἴο 8 πιἰβοοποομρίίοη τά οῚγ γον» 
οηῦ τὶ τορχατὰ ἴοὸ ἰδ (ΟΠ πιο ΡΥ, {Ππ᾿1 10 [8 ὙΘΥΥ 1{{{16 ΠΟΥΘ 

οὐβΒιοηθογΏ. Νυϊθογοῦδ [δ δὴ αὐτί ἀχοιλοῶςξ οἱ {Ποὺ οὗ 



δ90 ΤΗΝ ΕἸΕΤῊ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ΒΑΓ, ΜΆ. 

γεν. 14. ΤῈ9 [8.7 8 δαυλ]]οὰ ἴῃ γὰαΐὰθ 
ἴο 411 ρΡοβ81}01]9 σσῆθβ; ἰμαὶ 18, ἰο 8}} Ὁ] ββὶ 8 
1δὺ σαη ὍΘ οοπσοὶγοά, δηα (Πα ἃΓΘ πιοϑὶ ΒΊΡΏΪΥ 
Ῥτίζοα Ὁ πιθρ. ΤῸ σϑῃἀοσγίηςξ βιουϊά ποῖ 6: 
88 ἰζ Ἤ6ΓΘ ΠΟΘ ἴδῃ 8]} γἱο]ιο8. (018}.}, Ὀαΐ: 88 
8ΌΟΥΘ 8]}1 τί ο68 (σοΡ. Υ6.. 102). 

α΄:19]. γετβ. 17, 18. 1ῃ στοῦ. 17, δοσοογάϊης 
ἰο ἐδ δοοεπίυδίϊοη, ΤΙΝ ὈΘ]οηρ8 ἰο ἰπ9 ἔγχει 

ΤΘΙΔΒΟΡ, δηὰ ἱηαϊοαίοβ 1}}6 θη ἴον ἩΒῚοἢ ὑπ 9 ἀ]- 
σἱμο Ὀουπ 68 8.6 οδηἰγοδίοα: “18ὺ 1 ΙΏΔῪ Ἰἶγο.᾿" 
Αἰϊδομοα ἴο ἐλ βοοοηὰ τροι θ᾽, τὶ (9 ἰγΓ8η9- 
ἰαϊΐοπ: 11 τ, 1 ψ1}} δορ (6 ἃ ἐο ὍὈ6 Ῥοβ81}]6 
ὉΥ Ηυρζεϊάν), (89 ΥΟῪ οὗ οὐράϊοδηςθ, ρτοπιρίθα ὈΥ 
86 ἀἰϊνίπο σἰ οὗἁὨ 116, γου]ὰ Ὀ6 αἱϊοτοὰ. Οὗ, ἰΐ 
γ9 δἀορὺ ἰἰο ΘΟ ΒΓ Οὐ ἸΟΠ : Πιδ 1 Ἰὶγθ δηὰ Κϑὸρ 
(Η! εἰ ᾳ), θοΐὰ οὗἩἨ ὑμ689 θὁπ48 δῦ αἰδϑιϊπραυϊδμοὰ 
ἴῃ οὯΘ6 ΒΡ οδιϊοη, 848 βἰ λυ] δθουδβ ΟὈ)οοίβ οὗ 
Θείγοαίγ. [Δοσογάϊηρ ἰο (9 δοοϑηίβ, ἰμ9 Ὀοβὲ 
ὑγδη βίαι οη ἰβ: ατγαπί ἰο ΠΥ βογυδηὶ (86) 1 
ΤΏΔΥ ἰἰνθ, διὰ 1 ν}}} κδὸρ (ΠΥ ποτὰ. 8.0 πηοβί 
ἰγδῃηϑίδίοσθ. ΑἸοσχλθ δ Γοιρδγκα ὑμαὺ {6 Γ 0 ΤΩ 
90 8ῃ δἰ βίου ἰο ἐΐ6 ΤΑΥ͂ ἴῃ τ οι ἰη 9 δ. 60Ὲ- 
ποοῖβ ᾿ἰἴο δηὰ οὐϑαΐοποο, 8η4 τοῖο τϑ ἰο ἴον. χυ δ. 
δ; Ῥουΐ. νἱ. 24. Ηδηρδίθ ΟΣ, ἰῃ ΘΟσΟΣΓάδΏΟΘ 
στὰ ἷ5 Ὠγροί μοδἷ8 σίνθη δΌοΥο, μ0148 ἰἰλαὺ 1 18 
ἐδο ρῥγοδϑοσγαίίοη οὗ (η6 πδίϊοπδὶ οχίβίθησο ἰμδὲ ἷ8 
ταθϑηί.- -. Ε, Μ.1]Ί Το νομᾶτγτουδ ᾿πἰ 68 ἴπ 
Υογ. 18 δύ ποὺ οὐϑηίδ ἴῃ πιο (86 αἰ ΓΘοί 0 
εἰσθὴ ὉΥ οὐ ἴ5 δβιιο ὑποχρθοίθαϊγ ἰο ΠαΥθ 
Ὀθοη σῖρῃι (ΗἸ 215}, θαΐ ἐγαι 5 ἀἰβοϊοβοά ἰο ἔδὶ ἢ, 
διὰ τονοϊδιϊοὴΒ σομοογηϊης αοά, Ἰγίης ἰῃ (6 
ἰδ Ὀσηοαίι {89 γοὶϊ οὗ {ῃ9 ἸοίίοΣ, δα ρογρὶ οχίηρ 
ἴο {89 σοῦ ὑπάογϑίδηαΐης, ἰο ἰι6 Κηον θᾶ ρο 
οὗ πιΐδλ {Πμ6 τοιηοναὶ οὗ ἰδ 6 γε} ϑυϑροπἀ θὰ οὐδ 
(89 ογο5 ὈΥ͂ πβαίυγθ 18 α͵80 ΠΕΘΘΒΒΆΓΥ, 

γόοτβ. 19 δ. Οπ ϑαγὶ δ νγγὸ 8ΓΘ ΟὨΪΥ Ἰοάρκίης 88 
Βἰγδη ογβ, δη, 88 1ὑ ΟΓΘ, ἴῃ ἃ ἔογεϊζῃ δά (1 
ΘΒ σου. χχίσχ. 15; Ρβ. χχχίχ. 18. ΝῸΣ ἀο 
ΚΩΟΥ Ὀοίογο δηδ ψμδὶ 18 Θβ 8 Ὁ} 186 ὑπ γ6 88 
τὶ δηὰ ἰανχ. Τ}ν}2λΡΡ ψγ͵ο σπουἹὰ ἕδη ἀἴβοουον ; 
ἴον [16 δῆρογ οὗ αοἄά, ψ οὶ ἀο65 μοὶ ΘΟ ΟΘΤΉ ἰἰ- 
860] δΌοιυϊ Οὔν ᾿βίογθηοθ, ἀν 76}18 ἰμοτο ἰοο (Ηἰΐ- 
εἰς). ἸΒογοῖοτο 6 ἀ0 πο ποθα Βρθϑαν δοπιραββίοῃ 
οἢ δοοουπί οἴ (}ὸ δοίη 688 οὗ 119 (Ηρ[ο6]4); τϑ 
ποθὰ ἰηδιγαοίίοη (0 Ἶ εἰ.6) 'π οὔγ ΒΘ᾽Ρ] 658} 6885 
(Μαϊμοτ, ἢθηβι., θ 61.) [αὐ πον Θχρ]αΐηβ: “1 
αν 50 ἐηδογίίθηος ὈὰΐΓ {ΠΥ ποτὰ ; {μ ΘΟ ΣΘ 

ἔοτβδακο τὴς ποί."--. Ε, Μ.]---ἶὖὟὼςπ τοῦ. 22 Ὁ) 18 

ποί ἰπϑἰοδὰ οὗ Ὁ), ἔγοτα 22 ἴο τοὶ οΗ, ΖοΒΆ. γ. 
9 ([βαακὶ, Βοβ., 6 ἤεοίϊο, Ηφηρβι.), θαὺ 1ΐ 18 

ἔγοιι Τ7), [0 ὉπΟΟΥ͂ΟΡ, ΟΥ̓ΔῪ ΔΊΎΘΔΥ ὑπ σογουϊης 
αοῖον, . Η. ΜΙ|Ιοὶ.), οσθ ἐμαὶ οὗ σοπίοιῃρί, 
ψἱ ἢ 18 Τορεγάοα 88 ἱΥ ἰὺ ἯΟΥΘ 8 ζασιηθηῦ ΟΥ 

6] ακ.--ὦ. Ε. Μ.] 
Ῥαϊοὶμ. Μοιβ. 2δ-28. Το τουϊνίηρ ἰὴ σοῦ. 

28 ΓοΙΌΓΒ 85 8.41, ποὶ ἴο {6 δίγθοριμοπίης οὗἁ 
ἐμὸ δρὶ γἰ[4], Ὀὰϊ ἴο (9 τοβιογδίϊοη οὗὨ (9 ρὲγ- 
βἷσ8] ᾿ἰἴ6, ννοϊ ατο, δη ἃ ῬΓΟΘρΡΟΥΙΥ, ὈῪ ἀο σοσϑ 66 
ἔτοπι ἀἰϑίγ 88 πὰ ἀδῆροστ. [ΑΙΨΕΧΑΝΌΒΕ: “Τῃ6 
ἂνϑὶ οἴδιυβθ βθϑ8 ἰηἰοηἀοα ἰο δβιιχροϑί τὸ οοη- 
εἰϑίοηί Ὀυΐ ἀἰδιϊποὶ 4688: ἰμδὺ οὗἩὨ ἀφο θορταάδ- 
ἐἸοὴ 88 ἰὰ ΡΒ. χὶῖν. 26, δῃηὰ ἰπδί οὗ ἀθαῖ ἢ 88 ἰὴ 

ἰπδίλησοι οὐ ἀἰδασχτοθιηϑθηξ Ὀθέθο ἰἤοτὰ δῦ ἰο Ὀ9 ουπὰ ἰπ 
Ὧδο 1 1}ἰοὴβ ἴο ἐΠὶβ νοὶὰ η6, δηἃὰ ΤΏΔΏΥ Ὁ ὙΟυ]ὰ θῸ υῦ- 
βογυοὶ ἰη ἃ σοι ρδγίβδοη οὗ ἴῃ {νύ ὙΟΓΚΒ. ΤῺ τηοάοϑν οἵ 
τ. ΑἸοχλπ ὁ Γ᾽ 8 ρΓοίποθ 85 πιἰδ᾽ δα ΠΊΔΩΥ τ᾽ ἢ γοχαγὰ ἴο τΐ8 
Ροίηϊ; ὑαι Πα Εἰχροδίτἰοη ἰδ 8η οὐἹάθῃοςθ οὗἁὨ ἴῃ ἰπάορθηάθοσθ 
85 ὙἫΟ]1 84 οἵ [ἢ 9 ὌΩ νοΐ οι οδαγδοϊοσίσθα ουογγιἰπρ ἐπα 
Βο Ὑεοίθ.-ἱὶ. Β. Δ1.} 

Ῥβ. χχὶϊ. 80ὁ0 Τὸ δτγϑὶ νου] Ὅ6 τοτο οὐτίοιϑ 
ἴῃ 86] δηά ἴῃ δσοῃποοίϊοι τὶς (}}6 ρα γ81}16] τὸ- 
ἤεστοα ἰο; Ὀμὶ (80 Οὐ ΘΓ 86 θη8 ἰ0 Ὀ6 (86 Ῥχτοηι! ἷ- 
πρηΐ 1468, ἔΤοΙα ἴδ 6 σοττοϊδίϊγο ροϊἰ 0 ἴὰ (δα 
Ἰαβὺ οἴδιβθ.. .. Τὰν υογά, ἰ..6 Ῥτοταῖβα δηποχοὰ 
ἰο ΤῊΥ δοπιπιδπαπιεηΐ, 586 ΥοΓ. 28," Ψγ. 28 α, 
Βιοι ἃ ῬΥΓΟΌΔΟΙΥ Ὀ6 χοπάογοα:; ΜῪ βοὺϊ] ὑγθορβ 
ἔγοτῃ ΒΟΡΤΟΥ. 180 ΥΟΥῸ τηΘ805 (0 ἀγορ. ἴπ Δοῦ 
χνὶ. 20 1 8 ΔΡΡΙϊθἃ ἴο [Π9 6γ6.--ὦ΄. Ε. Μ.] 
γε. 80 Γ΄. [απ τσ. 80 "377 15 βοδυοοὶϊγ ἰο ὃθ 

ΧΡ] αἰποϑα 85 ἃ βοί(ϊῃρ Ὀοίοτο (6 τοϊηὰ ; ὦ, 6. δὸ 
Κοον]θακίης 889 Ὀἱπαϊηρς (Κὔβι6), ΟΥ 85 8 τυ ϑηίδ 
δρτγθοτηθῃί ; ἔ. 6. Δρρσγουίηρς (Ηἰ21 5), Ὀαὺ 18 ἴο ὃθ 
πηἀογβίοοα οὗ ἐμθ δοὶ οὗ πὸ βυ]ϑοί, ὈῚ συ βίοι 
ϑοπλοίβῖην Μγ»8Ὲ8 ρ]δοθά Ὀοθίοσο ἰδ Θγ68 88 ἃ βίδη- 
ἀεγὰ οὗ δοιϊοῃ (Ηθησβί., 8}6).).0 Τπαὶ τ ΐο 8 
ϑῃου]ὰ Ὀ9 Θομ οπι ]α(θα 15 οΘομ θη ρ]α 6 (Εἰ νν416). 
ΤῈ6 οοἸαγχζίης οὗ (μὸ ποαγὶ (γϑγ. 83) ἀοθβ ποὶ 
Τοίδν ἰο (6 Θῃη]δγρεοιηθηὶ οὗ (ἢ 6 υπάογβίδαάίηφς, 1 
Κίηρμ νυ. 9 (θο οἴ.6), θὰ ΘΧΡΓΘ8868 ἰμ6 166] 1} 
οὗ ν)6}}- Ὀοης δῃηὰ ἸΟῪ ([53. Ιχ. δ; 2 ον. νἱ. 11- 
18), 8δ8 οοπίγαϑίθα τῦῖϊῃ τηθηΐαὶ ορρτγαβϑίοι 
(αεΐ6᾽). πῆ δὰ ἙἘον Του 5884] δ]  ζ6 ΠΥ 
Ἀρδνὶ.--ὦ. Ε. Μ. 

Εἴο. Ὑετβ. 87 δ. Τὴ9 ουὐπναΓά Βοῃ868 ρῬγοβϑῆΐ ἰὸ 
(9 ποαγί ἰδ οὈ͵θοΐβ οὗ ἕο ὈϊΪἀ ἀφ ἀσβίγο, δηὰ οσχ.- 
οἰΐθ ρίθδβισθ ἰπ δηὰ ἀθδίγθ ἴ9᾽ ἰμϑὰ ([8. χχχίϊὶ, 
1δ; Φοῦ χχχὶ. 1-7); τῆοὴ πιυϑὺ ἰΒοτοἴοτο βλαΐ {86} 
8.8 8πὰ οΥγ68 δκδίηϑβιὶ {ἢ θπὶ δηἃ 16. (ἢ 6 Ρ858 ἢ- 
μοοάρα, ἴῃ συϑῦ. 88 (μ6 τοϊδίΐοη ολη δ χοϊογγοὰ 
οἰΐμον ὑο {86 τοογὦ ([838Δδκὶ, ΄. Η. ΜίοΣ., 6 Υ οἰΐο, 
Ηδηρβί., θ)01.), ΟΡ ἴο (Π6 δεγυαηΐ (Ξγγ., Θεῖον, 
ΗἰἰΖὶς), νιοὶ 6580 11 8}}}7 δἰζοσῖης ἢ.}6 86 Π86. 
»}ῬῈΈΘ αδεοίπάετε 18 ᾿ιϑοἀ οὗ Ὀγοδιΐπηρ ὮῪ ἀοίγαυάϊης 

ὁη6᾽8 ποῖ ον, 1 ὅδπι. Υἱϊ. 8, ἈΦ πιθδηβ (παὶ 
νοι 8 τὶς ουΐ Γ68], Ἰηἰγ ϑὶς πον ; ἐμαὶ δ, 
ΜΠ τοϊδίϊοα ἰο αοα ; ἀοοίτὶηθ δὰ 116 ορροβοὰ 
ἰο αοα. 4 ἐγ. 89 ἀο68 ποὺ Βρϑδῖὶ οὐ (89 Ἰυάφιποηίϑ 
οὗ αοἂ, νποίμον τπογοϊ} (Κἰοδΐ, Θοὶον δὰ 
οὐ βΒ6γ8) οὐ τὶ ρῃίθουβ ὁη68 (Ηδηχδί.), Ὀαΐ, |ἰκ9 
η6 ψ]ιοΐο Ῥβαϑίπι, οὗ ἐμ σουβαὶοὰ οζάϊηϑησαβ οἵ 
)υβίἴ66. 
αι. εν. 41, 42. Αβ8 ἐμὲ δι ἴ8 ΚΓ ΔΙ] ΟὨΪΥ 

ῬΙδοθὰ ἢ6γ6 οἢ. βδοσουηὺ οὗ δ᾽ ρῃδθοι σαὶ τϑαυΐγο- 
τη οηΐ8, 18 ΟΟΟΌΓΤΘΏΟΘ ἴῃ Υγ6Γ. 42 8 ποῖ ἰο 6 ργοϑδοὰ 
80 88 ἰο τη ᾶκκο ἰ( πα ϊοδίο ὑπὸ οὈ͵οοὶ αἰ πηδὰ δἱ ἰπ ἐ89 
Ῥοι οι οὗὁἨὨ (86 ργοοθάϊης Υογ86: ἰὴ ογάὰδν ἰδὲ 
ΤΑΥ͂ ΔΏΒΎΓΘΓ (θ0 Ἧ.). ΤΊι.9 τηδηϊοβίδιϊομϑ οὗ ἀ οὐ 8 
ΠΟΙΟΥ͂ ἰῃ ΥΟ Υ. 4] δτο, ἴῃ (ἢ οτἱ χὶ πα], ποὶ ἴῃ ἐμ9 
Β᾽Ὡ ραν (ϑορί.} θυ ἰπ (Π6 ρΊ ΓΑ] (Ὁ 6]... Φ Θγοπο). 

γεγβ. 460-48. ὕοτ. 40 8 ἰμθτοίίο οἰ 9 Αὐχοῦδυτ 
Οοηέοββίοι δοσογαϊης ἰο ἰμ6 δἰϑίονί δὶ υἱὸν οὐ 
(Π6 γοσὺβ ἴῃ ἐμ Ψυϊχαίο, ἩΠ1Ο᾿, Ὠονονοσ, ἀ068 
Ἰοὺ ΘοΥγοϑροπὰ τὴ (86 ΗδοΌ. ἰοχὺ: ΕἸ ἐοφωσδαν 
ἂς (π) ἰεείἱπιοτιίϊδ ἰμὶδ ἐπ ξοπδρεοίω τέσιτι δὲ ΝΟΝ 
οοπίμπαεδατ. ΤῈ ἸἰΥ πς ὉΡ οὗ 116 παπάϑ, γϑγ. 
48, ἀοο5 ποΐ ΓΟΙ͂ῸΡ ἰοὸ (ἢ 6 ΟΌΒοΥγΑῃο6 οΥ̓͂ (ἢ 6 6ο)- 
Ἰηϑηἀπιθηΐβ, (πιοϑὲ ), 8(1}} 1688 ἰο 1} τνογβὰ!ρ οἵὗἉ 
1.6 ἴὰνν ἴῃ (89 Ἰδαῖον 76 δὴ δῆλον (Κοϑί6γ), Ὀυϊ 
ἰο μ6 Ἰοηρίης ἀοβῖγο Θχργθιβϑα ὈΥ͂ βιγοίσπίης ουἱ 
(89 Βαπάβ αἵϊογρ (η)6 δοιῃιπδπαιηοπίβ (Η ἰΣὶᾳ), 
οἴϊοῃῃ Ρ84Γ8}16] ἰο {89 ἰδ ὑρΡ οὗ 6 δΒοδγὶ ἰὸ 
η9 δἰχζῃοϑὶ ζοοά, Ῥβ88. χχυϊ. 2; Ιχ]ϊἱ. δ᾽; [μ8π|. 
11, 41 (ΗΠ δηκβί., Ηαρἤεϊά). 

Ζαϊῃ. ὕ ετβ. δ0 Η, ον. 60 γοιιΐπὰβ υ8 οἵ οὗ Υἱ. 
10. 10 18 ἀοι δι]  Βοῖμον 33 ἰη (6 δοοοηὰ πιθηι- 
ΔΓ οὗ (δ) γ6γ86 18 [0 6 (κῃ 88 οσρίαἰ πίη 86 
“18᾽ ὉΥ͂ τμοπιϊοπίπς ταί (88 σουιίοτι σοηοἰδιοά 
ἴΏ, ΟΥ 88 [80 σοῃ τιηδίοσΎ “ ζον "ἢ (Ηυρ.). [1 γογ. 



ῬΒΑΙῪ ΟΧΙΧ, δ91 

δ8 τοπον: [παϊσηδίϊοη Βα ἰδ θη Πο]α οὗὨ τη9.--- 
ἡ. Ε. Μ.] ἴπ τσ. δ4 πὸ γοΐδβγθῃσο ἰδ ποῦ ἴο οχἑ]θ 
ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ ΟἶΠοΣ τηϊβίογίηθ, Ὀιϊ μυτπιδῃ 118 ἷ8, ΔΥ͂ΟΣ 
6επ. χὶνὶ!., ἀθϑοσί δοὰ δ8 "(6 ἤουϑθ οὗὨ ΓΩΥ̓ 8ο- 
ἦουτπϊ 8. Μϑδὴ 88 ποῖ ὕροὴ δδυὶ ΒΒ 18 
ΟἿ 3, Ἐοοϊ. χὶϊ. δ. ΤῊῺΘ ϑδυίμ 888 Ὅθδθῃ ἰπ- 
ἀεοὰ σίνεπ ἰο δἷτη (8. οχτ. 16), θυΐϊ ποὶ 88 [8 
δ᾽ 1 ρ- Ρ᾽δοο πος οη σον. 19). 
ΟἸΘΙ[Ἐ.--- ον. δ7 ἰ6 ἰγϑηβιαἰθὰ Ὁγ Ὧν. ΜΟο]]: 

ΜΥ ρΡογίΐοι 18 Ζϑι ον δ Υ9 5881]4 (0 ᾿ξθαρ {ΠΥ 
Ῥγοσορίϑ (1 ἢν ργοπιϊβαα ἰο Κϑδρ {ΠΥ Ῥγβϑοθρίβ). 
ΑἸοχδπὰ ον ἐγ 8]αῖο8β δηἀ δοιῃτηθηῖβ (ἢ: “ν᾽ 
Ῥοτίίοη, οὐ “Ψελουαῖ, 7 λαὺς βαϊὰ (18) ἰο ζεῶρ τὰν 
τὩοτάς. Τοῖβ σοηδιγυοίίΐοη 18 γχο]οοίοὰ Ὀγ Ηρηρς- 
διΘΌΌΟΥΖ δά ΟΥΠΟΓΒ 88 ογ Ὁ] ἀἀθη ὈΥ ἰῃ6 δοοϑηΐβ 
διὰ (μ6 ΔΩΔΙΟΡῪ οὗ 588. χυΐ. ὃ; ᾿ἰχχὶϊὶ. 26, Βυὶί, 
88 6 Βδῖ19 ῬΟΓ(Β ΤΩΔΥ͂ ΟἸΠΘΥ ΟΧΡΓΟΒΒ (ἢ 9 Β6Ώ860 
Βογα σίνοῃ, οὐ: νΨ ροτίίοη ἰδ υελουαὴ, νγὸ 81ο δἱ 
᾿θογὶγ ἰο οἰιοοδθ {16 οὁπ6 δοδὲ δι ϊ16α ἰο ἰ.6 6δοη- 
ἰοχί, θυθῇ ἰῇ ορροβιϊίοη ἰο (6 δοοθηίβθ, Ὑ}16}} 
οδπποὶ Ὀ6 Τορατα θα ΔΒ 8 υἱ{᾿τπηδἰο Δυϊ μοτὶγ. Ιἢ 
ἴδυου οὗ {μὸ 50η86 ἢτϑί κῖνϑῃ 18 115 ροσγίδοί αργϑο- 
τηοπί υὶτἢ [Π86 οἶοδβο οὗ (0 ρτοσοάϊης δίϑηζβ. ἴῃ 
τοίθγθησθ (0 ἐμθ Σοβοϊ αὐ 08}. ἐμοῦ γοοοσθα δπὰ 
ἀοβοτϊ θὰ 85 Ὀοΐϊης [0] 16, ἢ6 ΒΕ δά β: (δι 
αν 1 βαϊὰ (ἀθοϊαγθα πὶ ρι γρο589), ὁ [οτά, ἰο 
ΟΌΘΥ͂ (ΠΥ ᾿ΟΣά8Β.- -. Ε, Μ.] 

γεγβ. 614. Ψῶν. 61 8 Ἔχ ρ] δηθὰ ὮὉΥ σοὺ, 110. 
Τιιο ρΡοϊπιΐηρσ ἀοε8 ποί ἀϊδβίϊη σα 8} 85 ΟἸΘΑΥΪΥ 88 

τορος Ὀ6 ὀχροοίοα (8) 6].} Ὀθδίνγθϑθῃ "Ὁ 2 ὠδῖνας 

διὰ 25 (88:68). [γ. ΜΟΙ] ὑγδπβὶαίθϑ: ΤῊΘ 

ΒΏΔΥΕΒ ΟὗἩ (86 νιοκοά Βανθ βιγτοαπάθαὰ τὰ. 80 
Ὀεζβοῖ, ΗΠυρἕοϊὰ δὰ Ηθηκδί. Ῥογοόνῃο ὑγδη8- 
Ἰδίε5: σοτάβ. ΑἸοχδηᾶον : Ὀδηάα, “189 οοχσάδμϑο 
οὔ ποί;᾽ Ῥβ. χυύϊ!!. ὅ. ΤῊΘ τηϑϑηϊηρ: ὈΔη68, ἰἢ 
[80 58η86 Οὗ σοΙΡΔΗΐ68, ἰΓΟΟΡΒ, σίγθη ἰὴ Εἰ. Υ, ἴ8 
48 6]. ΓΟΙΔΓΚΒ, ΠΟΥ ἔουπά αἰϊαομοὰ ἰο ἐπὶ 
ποτὰ ἰὴ (86 ΙΓ], (που (λ 6 Β᾽ηρ. ἢ885 ὑμαὺ Β6ἢ 86 
ἴῃ 1 ὅδι. χ. ὅ- 10. Βδιίομον, μόνγονον (ἢ 800), 
δδδίρῃβ ἰὸ ἰ0 ἐπα τηϑϑηΐῃς μΒοΓΘ. 786 ἰγϑῃβ8]8- 
ἰἶοπ: “Το 64" οὗ Ε. Υ͂. ἰπ ἐμ θδτ9 ὙΘΥΒΘ 18 
δος τοὶ υαηὐουπάθά. 1 οαπηοὶ ἀΐδοονοῦ 18 ΒΟΌΓΟΘ. 
--Ψ1.. Ἑ. Μ.) ἴα τοῦ. 02 ν βᾶῦθ ἰδ δοουβαίϊγθ 
οὗ ιἰἰπιθ 85 ἰὴ Φ0Ὁ0 χχχίν. 20θ.ὡὈ 11} σοῦ. 68 σοΟΡ. 
Ῥγονυ. χχυΐἱ. 24, γον. θ4 α Γοοδὶ]β ΡΒ. χχχὶϊὶ. ὃ. 
ΤἘΘΊἢ.--- σβ. 69, 70. 16 ρῬοοὺ Μ|}} ποῖ Ὀο 

ἰπάυοεοά ἰο οτ ἔγοπι δα 6} 1 ἰο αοα᾽Β νογὰ ὈΥ 8]] 
19 ἴδ᾽ βοβοοῖβ το ῬΥΘΒαΠΙΡΙΟΙΒ ΤΩΘῚ 4Ππ,|6α 

«ὅροι δἷπι (Βδιίοῖ6 ν᾽) ΟΥ̓ Ὀοίο Ὁ (Δ ὈΘΟΙ αἰ ΘΙΥ 88 ἐπ 
οῦ χίϊ!. 4) ἐπιεατ αἰ αὐ οπδδ ΟΥ̓́ΘΤ ἷπα, τηδκίηρ 
86 ἰγ9 παίυγο οὗ (πη 8 πα ΒΟ γπὶ ὉΪ9 ὉΥ͂ ἀδ- 
ἱπῷ ἰπθιὰ οὐοῦ ὙΠ} ἔ8186 601018 (Π6].}, ΟΥ ραϑίΐηρ 
οὨ ἀδοοῖλ (ΗἸ χα). [96]. αυοίοβ ἰμ6 ΟΠδ]ά., 
Ταϊηυά, δηὰ ἴΠ6 ΚΞγγ. ἴθ ἔδυον οὗ {π9 τηϑδηΐηρ 
ΦΉἐαΓ Οὐϑγ οὐ οπ. ΤὨΪβΒ 18 ΠΟΥ͂ ΖΘΏΘΓΑΙΪΥ δοοορίαα. 
Τῆο 1Ἰά68 οὔ υτγρίπσ, αευϊδίπσ, ἰὰ Ἐ, Υ. ΤΟ] 8 186 
τηδδηίΐης ἰ0 δεῖσ ἱοροίδεν, ΤΟΓΙΏΘΓΙΥ͂ δϑδὶρποὰ ἰο 

ὮΣΙ 88 [86 Ὀυΐπιατυ ἰάθα.---, Ε, Μ.] γον. 10. 
ΤῊ6 ποαχί τ εἰσ 18 Οὐουβργοδα τὶ ἴδὺ ΟΥ σγ0889 
5 ἃ ἤξυτο οὐ ρ]ογοί ἰο ἀσποίς δηὺ οὗ Βϑ} βὲ}γ6- 
ὯΘΒΒ οΥὁἩἡΘ Ββαγἀ-οδαγίοἄπο88, 88. χυὶϊ. 10: Ἰχχὶὶὶ. 
10 : 15. νἱ. 10. 

ὙὝοδἢ. γόοτο. 75-78. ἴῃ γον. 75 ἰὰ 'β ποὶ ἀοὰ 
ΗἱΪπιβ0} το 15 6819 ΣΊΝΟΣ αὔϊον θοαὶ, χχχὶϊ. 4 
(ΗΠ οηςεὶ.). ΤῈ ποτὰ ἰδ δια ρ᾽ ογϑὰ οἰἐμ ον 88 δἢ 
δαγεγοϊαὶ δοοαβαίϊνο: ἴῃ Βα 6} } ΠΥ {πιο81), ΟΥ 88 ἰῃ 
ΔΡΡοΞξίιἴοὰ δὰ ρδγ}}6}] ἰο ΟἿΧΥ, 86 ἔο!]ονὶπς 

ποτὰ βοοοιαΐπρ 8 το]διϊνο ο180 86, αἰϊδομοά αἱ (9 

ἐπᾶ οὗ (6 γτοσβϑὸ (Ηυρΐ). [Τὸ 8τϑῖ τχϑίοθοχ οὗ 
γον. 178 βιου]Ἱὰ Ὀ6 ἰγδηϑ᾽δίθα: [οὐ ἐδ ῥγουὰ Ὀ8 
ΔΒ ΔΙ! ; ἔον (ΠΟΥ ΒΘΥΘ ὙΣΟΙβΘὰ τ6 ὈΥ ἴ4]86- 
μοοὰ.-,. Ε. Μ.] 

ΟδΡΉἢ.---ὕ ον. 88, 84. Το οί] ἰῃ [86 
ΒΙΏΟΙΚΘ, ΥΟΙ. 88, 18 ῬΓΟΌΔΟΙΥ ποῖ 8 ἤριγαινθ 
γοργοβοηϊδίϊοη οὗ ὁπ6 ψο δὰ Ὀδοοπιθ τπ6]] ΟὟ 
δηὰ τἱρεποϑὰ ὉΥ Δ] ]Ἰοιοπ (Ηυρίε] 4), ἰδ κοη ἔσγοιι 
(06 συβίοτῃ οὗ 180 βδηοίθηιϊβ οἵ μδηρίηρς, Ὀοί(1685 
810 τὶ ττῖπο ἰπ ὑΠπ6 Βηιοϊο εἰσ ἃρ ἀΌονο ἐδ 6 
Ἄτγο; ἴῸΓ τοῖπα ἴδ ποὺ {π6 βυ͵οοὶ οὗ (8 τ 6.86. 
ΝΟΥ ἰδ ὑπ γ0 ΔΩΥ͂ σοπιραγίδοῃ ἴὸ ἃ Ὀοΐ(16 ᾿Ζ ἈΡ 
ῃ ΟΥ̓ΔΔΡ ἰο τη ῖκθ ἰΐ ΑΥΥ̓ δηὰ Ὑχιηκ] θα, 8Βο 88 ἰοὸ 
διδρὶ 10 [ῸΓ ῥγοβοσυϊηρ πὶπο (06  οι[6). 1ἰ 
ΒΘΘΙΠῚΒ ΠΟΘ 8} {80]0 ἰο ΤΟΙῸΡ ἰο {80 οἴεςί8 οἵ 
ΒΙΠΟΚΘ 88 ἀοδβίγογίηρ δπὰ χοπἀ θτίηρ 086]688 (οἷον, 
΄. Η. ΜΙολι., Ηθηρβι.). Αοσοτάϊηκὶγ, (ῃ 6 πιθϑῃ- 
ἴῃς που]ά Ὁθ6, ὑμαὺ ἮθΘ 8|1ὁὡνν8 ποιμΐπς (0 ζογο9 
αοά᾽ δ ποσὰ ἔγοπι δἷ8 σοπβοϊουϑῃ6βδ, δ) βουσὶ 
ΔΙτοΔαν ΒΘ μΒ88 ὈθοοΙηΘ ᾿ἰκ6 8 Ὀοΐ.]6 Ὀ]δοκεοποὰ 
δπὰ Βη γῖν]] θα ἊΡ ἐπ (ἢ 9 βῆηοκο ([)6].).{0 ΤῊΘ οὐ- 
ὁοοἱ οὗ Βδηρίηρ βυοὶ 8 Ὀο((16 Εἷσὰ ἃν πγου]ὰ [6 
Ὀ6 ἰο δΒοΐὺ ἐὺ 845149 ἰῃ {86 τηδϑῃς πη 88 ποὶ ἱπη)0- 
ἀἰαίοῖὶν ποοάθα, Απὰ ἱἰἐβ δοηϊδοὶ νι ὶι ἢ [16 βῖπο Κ9 
σοῦ ἃ ὈΘ ΤΠ ΘΓ ΟΙΥ ὑπ 6 ΘΟηβθαυθΏ09 οὗἉ 18 Βαηρίης 
1 88 οἰούαίθα ρμοβί(ΐο, πὶ μοΥ 189 διηοΐο, ἴῃ 
{ἰπ ΘΌΒ6 ποθ οὗ οἰ ἰπμΠ0Υ8, ΜΟΙ] ἃ Ὠδίυ ΓΑ] Υἶβθ. 
Τηο ρΡοϊηὶ οὗ σοτηραγίϑοη ψοῦ]ὰ ἰμ 6 ὍΘ (8:9 δείηφ 
δεί αὐἱάς (Ηρ, 1)6}.).-τῊ ΟΧΡΓοββϑίοπ ἴῃ υϑῦ. 
84, ἰγδηβίαίθὰ : ΒΟΥ ΤΩΘΏΥ, πὰ θη. χ]νὶϊ. 8, ο6- 
ουγ8Β δόγα ἰπ (89 Β0η86: ΠΟΤ ἴεοιν, ΡΒ. χχχίχ. ὅδ. 
ΤῈ Θη ΓΘΑΙΥ οὗ δὴ ἱπηπιοαΐαίοα ἰ Υ οΓοηο6 οὗ αοα 
ἷ8 ἐνοκοὰ δηῃὰ βυρροτιθα ὈΥ̓͂ (μο ἱβουχκμὶ οὗἩ (μ9 
γον οὗ υμδὴ 119. 

Τιατὰ 9 ἃ ἢ.---ἤ γα. 80-901. ΤῊΘ ΠραυθηΒ 8ΓΘ 
τοθηϊϊοηεαὰ ἩΪ γοίογθῃσο ἴο ἐμοῖσ ἀπο ι Δ η σ680]6- 
ὯΘ088, 88 ἰῃ Ῥ88. Ἰχχχὶχ. 8: χχχ. 87, ῃοί 88 ἃ ἴο- 
ΘΔ} 1 γ. 8.0 1Π6 ἔται 65 8 Ὁ} ἸΒηπηοπὶ οὗ (6 αν, 
88 Δ βοίυ4] ργοοῦ δῃηὰ 88 ἴπὸ ὑμθαίτο οὔ {8 ὑἢ- 
ΘὨΔΏΖΘΘΌ]6 ζδ.1 Ὁ] 688 οὗἨ Οοἂἃ (οἷον, Ηυρ[ο]ὰ, 
Ῥ6].). Το 86ῃ89 οΥ͂ γοΓ, 9] ἐβ ἀουδίι] ; 118 ὁχ- 
Ῥ᾽δηδίΐοῃ ἀδροπάϊης ὑρὸπ Μλδὶ 18 δϑϑυμηρᾶ 88 
189 8} 76οὐ οὐὗὁἨ ἁ ὅἼ9}), δβὰ ὑροῦ (μ6 ταϑαπὶηρ οὗ 

{πὶ ποτὰ 1861. 10 Βοανθη δηὰ θαυ ὍΘ ἰδίζοὴ 
88 ἴΠ6 κυ δ]οοὶ οὔ {(Π6 νου δηὰ ἰδ Ἰἰαίύθσ Ὀ6 ὑπ- 
ἀεγδίοοα ἴῃ ἰδ 56η89 οὗ δβίαπαϊηρ ὅσια (Ηυρΐ.), 
ἐμ9 τηοδηΐης ψουϊὰ ἐμ 6 6 (δὲ (Π}6 Βοδυθἢ8 δηὰὶ 
οατί βἰαπα ἤγτῃ ἴοσ ὑἰ89 ᾿υάἀριηθηβ δηὰ ἰανγ8 οἵ 
αοά, βογνίηρς, 88 ἱΐ τογο, ἰο Βαρροχὲ ἐθλθπι, αὐΐον 
89 διδίορυ οὔ {πὸ ὑγοσοήϊης ὅφυγο. [{{δὸ βυῦ- 
οοὺ 18 186 )υαάραιοηίδβ (Κὔβιοτ, )6 Οθοίίο, ΗΖ), 
186 πιρδπίῃρς ψουϊὰ Ὀ6: ΑΒ ἴὉΓ (ΠΥ ἡπὰρτηοηίϑ, 
{Π87 δἰαπὰ ἰο-ἀαν. ΤῸ ποσὰ που τθη ποῖ ὉΘ 
υϑοά πη (6 Β0η860 ἩΒΙΟΝ 1 ὈΘΑΓΒ ἰπ [8. Ἰγ. 1], 
αὶ πουϊὰ πιο ΗΪδ8 ἀφοϊδγοα τι}}, τυ} 16}, 48 (ἢ 9 
ΏΟΓΔ] ογάὰοσ οὗ {π ποτ], 18 (86 ἰπίογηαὶ σοπιμὲθ- 
πιοηΐ οὗ Π6 ῬὮὨΥΒ,6 8] ογάογῦ. Τηθ6 ρῥγοϑογγδίΐοη 
οὔ ἰ)6 ποιὶὰ, τνορ. 90, ἰδ6 σοῃιϊπαδλησο οὐ ἰδ9 
ογἰχίμαὶ ογοαίίοη, ἰ8 8ὴ δοί οὔ Ηἰἱβ 88) θγ 8] 
δα ρφσγϑδοϊουβ ῬυγΡοΒο, θη. Υἱῖ!. 21 ἢ. (Ηἰἰεἰς). 
1ἢ τμ6 Βυ δ)θοὺ Ὀ6 [Δ Κ6 ἢ 88 ΚΘΏΘΓΑΙΥ͂ 858 Ροββί θα, 
85 ἴῃ Φοῦ χσυχυῖ. 1δ, δὰ σιῖὶῃ ἃ γϑίρθσθοηοθ 0 
{86 70] “ 8}},᾽ {868 10 τγου]ὰ ποὺ Ὀ6 πιοσγοὶν 
ταϑϑδηΐ, ἰμαὺ 411 Ὀοίηρσβ 816 δυθ᾽οοὶ ἰο αν, Ὀαὶ 
οἶμον ἐμαὶ [ΠΟΥ 8}}, 848 15 βευυδηίβ, βίδαπαά γοδὰν 
ἴο ὀσχϑουίθ Ηἰ8 11], Ῥβ.}. 6 (ΗΠ δηρβί.), οὐ Ὀοίίον, 
οἢ δοσουπί οὗ (16 γοβϑῖὼ ὈΪ]δῆ66 οἷ [ἢ 6 ΘΧΡΓΘΒ- 
βίοπϑ ὉΘΆΡ (ὁ Νυπρῦ. Σχχ. ὅ, 10; ΦΖοδβὶ. χχ. 8: 
Ἐπεὶ. χιῖν. 24, ἰμαὶ ΠΟΥ δῦ ΒΌΠΙΌΙΥ ἰο ΟΌΘΥ 
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αοά υάίοϊα!ὶ ἀφοϊδίοηβ (ΒΟι(ομ ον, Ὀ6].)}, ἀπά 
1ηδὺ (ΠΥ ταδί ἀο 80 8.}}} ἐο- ἀαψ, Ὀδοδυβο {ἢ 650 
ἀροϊαγδιίοηβ, Ἰοπρ βίποθ ζοσιμυ]λιθαὰ ἴῃ ἰὴ 6 ἴμαιν, 
Δ΄ΤΘ ΠΑ] ΘΥΔῸΪΥ γα] ἃ, 85 Ὀοΐηρ ποτὰβ οὗ αοά, 
8η 4 5006 τοπι οἰοΓηΐγ. 

Ψον. 90 ΒΙΓΙΟΟΥ ΒΑΥΒ ΟἿΪΥ ἱῃ ΤΟΥΘΏ66 ἱὸ 6χ- 
(επί ἴῃ Βρϑ6ο, ἐμαὶ 6 Ῥβαϊ δὶ δὰ βροὴ δὴ επὰ 
οὗ 10, ἐμαῦ 8 Ἰἰπιδῦ 8 (0 Ὀ6 ἔουπὰ ἰο δνουγιβίης 
ἴῃ ἰ89 ψογ]ά, [10 8, ΒΟΎΘΟΥ͂ΘΡ, ΒΔ} 580 6χ- 
Ῥἰαἰποὰ ἰο πιθδῃ (δὶ 41} ρογίδοιϊξου οἢ θασίδι γν 88 
πη ηρ, δηὰ ἰμαὲ {6 Ῥϑαϊ πϊβὶ κὸν ἐμαὶ ἔδοι 
ἔτουτα ὀχ ρου 6η66.--Τ}}9 ὈΓΟΔΑΙῈ οὗἉὨ {ΠΠ6 Τα 15 108 
πὶ Π| ΘΑ ΘΓ ὈΪΘΉ 688, ΘΧὈΥΘΒ86ἃ ΠἸκονν 86 88 ὑοῦ ρ ἢ 
ἷῃ 80860, 88, ἰῃ ΦΟὈ χί. 7--9, [ὴ9 ἐτηπιθ 5 ΌΥ80]6- 
Ὧ6Β8 οὗὁἨ σοά. 

Ἰἥϑιλ. γογβ. 990-102. ΤῊ πηοδπὶπρ οὕ του, 99 ἷβ 
πού ἐμαὶ (ἢ 9 Ῥϑα]ἶϑὺ δὰ ργοβίοα ἰη υπαἀογβίβῃα- 
ἸῺ ,γοπὶ Ὦ18 ἰθϑοῦοΥ8 δηὰ ἔγοτμι ἰπο86 ὙΠῸ Ὕ6ΓΘ 
ὙΟΙΥ οἷά (ἰπΠ6 ΒΔΌΙ1η5), Ὀαὲ (μαι Β6 γγὙὰ8 δωρεγίοῦ 
ἰη ἰδ αὺ ι8}} (0 1.18 ὑθϑο! 6.8 δηὰ {πὸ αροὰ, ἢ 
ορροβίϊϊοι 18 ἰη ἀϊσαϊοα ἰο 8 ψου] αν τυ ϑάοπι ἡ ο50 
ΒΟΌΤΟΘ 18 πού (80 ψοτὰ οὗὅὨ τονοϊαϊοη. [1 18 1658 
οἰραῦ, ΒΘ ΠΟΡ Ορροβί(ἴοη 8 [610 ὈΥ͂ 8 γοῦ. Ὁ 
ΙΩΒ}, ἴῃ 8 268] ἴον (6 ἰανγ, ἰο οΪάοῦ τηθῆ, ψ80Ο 
γΟΥΘ Θ᾽ ὨΣΊ, ΟΥ ἩΒΟΙΠΟΡ (89 ρεὰ τ 816 
ΒΟΥΘ παρηϊοηθα 88 τοργοβοηίαίίγοα, ᾿ἰἰκ (80 
ἰθδοῦ 6 γ8, οὐ υπηδῃ δα ΒΟΥ Υ.-ἰ ον. 1023. Ανὲχ- 
ΑΝΡΕΒ: “ἼΒο αἰϊνὶηθ ἡμασπιοηίδ ἴὰ {18 ῬΒΔ] πὶ ΤῸ 
ΔΙ ΔΥΒ (9 Θχίογ 8] Θχ  ὈΪ (1 0Π.5 οὗ (1:6 ἀϊνὶηθ 
τὶ οοΎΒΠη685 ἴῃ ποτὰ οΥἹἩ ἀδοά, ὈὉΥ Ῥγϑοορὺ ΟΥ ὉΥῪ 
Ρυπίϑηθηί. Ηόστο, οὗἁἩ δοῦγβο, 16 ΤΌΓΙΠΟΡ 86 
ΘΒρθοΐδιν Ἰἰοπαρα, Τὴ ἥρυγα οβ ψδν, ἱμβουρὰ 
ποῦ ΘΧΡΓΕΒΒΘα, 18 811}} ἱπαϊοαιθὰ ὈΥ (19 νου 8 ἀ6- 
»Ῥατί πὰ σμίάε." -4. Ε. Μ.]} 

᾿ Ναη.--Τὸ ἤαγθ ΟΠ 6᾽8 8Βοὺ] ἴπ Ϊ8 Βαηὰ (ΥὙ6}. 
110) δἰ φηΐοθβ, δοοοσάϊηρ ἰο ἐμ οοπίοχιί, ἰοὸ το- 
ΤΊ ΘΟΠΒΟΙΟΙΒΙΥ πῃ ἀδηρονυ οὗ ἀθαίῃ. Τὸ ίαζε 
ΟΠΘ᾽Β ΒΟ] ἴῃ 8 βδπὰ (Τυᾶγρθ8 χὶϊ. ὃ; 1 ϑβδιιυυοὶ 
χὶχ. δ; χχυΐϊἱ, 21; ΦοὉ χὶϊ!, 14) τηθδῃβ: ἰο 6 
ῬΓΟΡαγϑᾶ ἰο αἶνθ ὉΡ ΟὨΘ᾽8 116. 6] 1256} οἱΐοδ 
(9 Τα α]0 8] Ββαγίηρ: ΜδπΒ ῬΥΑΥΟΣ 8 ποί 
μοδτγὰ 688 ΒΘ ἴα ῖκοα ἢἰβ Ἰἰἴο ἴῃ δὶβ μδηᾶ; ὦ 6. 
ὉΠ|685 ἢ6 18 ΥΘΘΔΑῪ ἰο Ββουῆσα ἰδ 118. 

Ββδιθο;. Ὑόογβ. 118-118. Τμὸ ἀουδίουβ 8ΓΘ 
ο8]16ἀἃ 11 ΟΥΔΙΪΥ : αἰνϊἀοαἃ Ρόγβομβ, ἀϊνἰ θὰ, ἐμαὶ 
ἷ8, Ὀου τ 6 ἔνγο υἱ δ 5, ΟΥ Ὀοίτγοοι 32] τηοάθβ οἵ 
Ὀ6]1οΥ τυ} {Π|6 1 Ορροϑὶπς ο]αἰ πη (1 Κίῃρμϑ χυὶ δὶ. 
21), [Ε. Υ. γδῃβιδίοθθ (Π6 ἔγβὺ οἰδιβο: { δμαίθ 
γαῖ ἱπουρηίθ, 106 ὑγδηβίδίΐοα βυρροβοᾶ (ἢῃ9 
ψογὰ ἰπ αὐοβίοη ἔο ὈΘ ΔΠΟΙΠΟΡ όσα οὗ Ὁ 5)}0 
{ππΠ|88 δ} πιὰ 09), ἐμπουχηὶβ, ορϊπΐοηβ. 
ἰἰὶς ἰὑγϑηβὶαίοϑ; ἀοι]6-ἰοησαθά, τοΐογγίς ἰο 

ϑΙγΟ νυ. 9. ΒΙΕΗΜ: “10 19. ΘΟΥΙΒΙΕΙΥ͂ ΙΠΟΓΘ 
Β0] Δ 8]6 [0 ΒΏΡΡΟΒΟ ἰμδὶ ἐπ Ὠαίϊης 15 αἰγϑοίοα 
δζαϊηϑὺ γΥροογίίοθ, ΟΥ ἴπο88 ὑγαΘὴΣ ἰη 
(ποῦ Ὀο]Ιοῦ Ὀοίνοθῃ (μ6 συ ἀαοἂ δῃὰ ζδ]868 
5οα8, ἰΔὴ δραίηβι ἀοιίθσϑ ; Ὀυὺ ἐὺ ΓΔΥ͂ 6 ΙΏΟΓΘ 
οοΥγθοῦ ἰο οχρ]λΐῃ δοοοτάϊΐηρ ἰο Ῥβ8. χὶϊ. 8; 1 
Κίηρβ χυὶῖ." -- ον. 11δ ὁ. ϑιιου]ὰ 6 ἐγδπβϊαιοα : 
δὰ 1 νν1}} Ἰσθ8ρ (Π9 σοτηπημδηἀτηθηΐβ οὗ αοἀ, Μοβὶ 
ἰγαπδίαἴουβ σοηἀθῦ: “ἰΠδ0 1 πᾶν Κοορ,᾽᾽ εἰς. Βαϊ 
(μ18 18 τἸηθα πίη ρ]685. ΤῈ σὰ νἱονν 18 ὑμαῖ σίγ θη 
ὈΥ ΑἸοχαπᾶον : “19 βγϑὶ οἴαιιβθ 18 Ὀογχοινοὰ 
ἔγοπι ΡΒ. νἱ. 9. ΤῊ πιοδηΐϊπρ πη ὈΟΓἢ 68868 Β6ΘΠῚ8 
ἰο Ὀ6 ὑμδὺ ἢ Β8δ8 Ὧ0 7δαν οὗ {μοὶῦ δηλ ϊγ. ΤῈ6 
ΤΟΆΒΟΝ σίνθη ἷπ (8 ο480 ἰ8β, Ὀδεσϑῦβο 6 18 Το- 
Βοῖΐγοα το ἀο ἐπ ν"]}]} οὔ αοἀ, δῃὰ ἰβ {μου οτο 
ΒΌΣΟ οὗ ΗΪΐ8 Ῥγοίβοιΐοη.᾽ γ6γ. 118 ἰγϑῃβ]αίο : 
Του δαδὺ ἀαβρ βοά, ὦ, 6., ἰπϑίοδὰ οὖ: Του μαϑὶ 
ἰσοάάοη ἀονῇ.--ὐὖ. Ε΄ 

ἌογΒβ. 119, 120. Ὁγχοδα, οὐ ἐπα τοβϊἀ πὶ οὗ 
Βιιθ] 6α τπηθίαϊ, 18 8 ἱπιᾶρο οὗὨἩ [86 Βοραγαίϊπρ βυὰ 
ΡΟ ΠΡ ῬΓΟΟ685 οΥ̓͂ ἀοα᾽8 ᾿υάρηποηὶβ (7 τ. τἱ. 
28 ἢ. ; Εζεϊκ. χσὶϊ. 18 ἢ, ; Μ4]. 111. 2 1.).-- οἴη σον. 
130, ἼΠ5 ἴθ Ῥγοθαῦ]Υ ἐμ|6 ἰθυγοσ οὐ αοα, ἐ ε., Ηἰ8 
ἀγαδάτα] δρροατίης ἴοτ ἡυἀρπιομί, [5. 11. 10 ἢ 
(Η αρίε]4), Ὀοἴογο ψ] οὶ (6 Βαὶν δηὰ βίῃ οὗ (86 
Ῥϑα]πηΐϊϑὺ ἰγοι ]οὰ (Εχ. χχχῖν. 7). 

Ανίῃ. [νῶν. 192. Βθ βυσϑῖυ, εἴ. ΑἸῈΧ- 
ΑΝΡΕΒ: “1 τηθὴπ8 Ὠοῦ ΠΙΟΓΙΘΙΥ: ΔΚ τὴ68 Ὁπ 0 Ὁ 
ΤῊΥ φῥγοίθοίίοη, αὶ : ὈθΘσοπΘ ΒΗΒΎΘΙΔΌΪΘ [ῸΓ πιο, 
ΒβΒίδηά θοίνθοι τὴ6 δη {0886 ΒΟ, ἀπά Γ᾽ ΔΗΥ͂ Ργθ- 
ἰοσί, ϑύοη δαὶ οὗ Ἰοζαὶ] γῖρῃῖ, τα ΔῪ δ6οὶς ἰο ΟΡ ῥυδ88 
16. Κ5[66 {16 Ῥῇγαβθ ἔμαγί ποῦ αἰπουβθοὰ πὰ Βε- 
1Πσ8ο ἢ ου ΖοὉ χνὶϊ. 8, αηὰ ἴῃ [ιἷ8 ΤΟΥ ΚΒ δὲ (86 
δηὰ οΥ̓͂ (πδὺ σῃδρίον, δῃὰ δοῖρ. Αἰθχδῆάογ οἱ 8. 
ΧΧΧΥΪΙ. 14.--αμς. Ε. Μ.] 

γεν. 128. ΤῊΘ πογάβ: 9 ἜΡ9-9, ἴῃ δρ16 
οὗ ὑμ9 ΔΏΔΙΟΡΥ οὗ 19. χχὶχ. 11, ἃ5 ἰο (8:6 τηοδῃ- 
ἸΏ, δὰ οὗ Νυῃι. γἱϊϊ. 16; ἘΖαϊς. χῖῖν. 80, δ5 ἴο 
(8.6 ἔΌΤ τα, ΒΓ6 Χίου βίγϑδηρο 1 ΠΟΥ ἅγὸ ἱπίοπαάρα 
(ο τηθ8ῃ : 81] ργϑοορίβ δοποογῃὶπα δυοσυίίηζς. 

γε (86 σοτγγθοίϊοῃ ΡΒ τῸΣ: 811 ΤΥ Ῥτοοθρίϑβ 
᾿ τ 

(Ηουνί επί, Υοίοτηα, Επα]ὰ, ΟἾδιι., Ηρ [6] ὰ), 18 
Ὡοὺ ΔΌΒΟΪ αἰ 6] ΠΘΘΟΒΒΆΓΥ. 

Ῥο. γέετβ. 129-182. ον. 139 ἀοοβ ποὶ δ᾽αάθ 
ἰο {89 ΟὈβοσύϑησθ οὗ αοὰ᾽β ἐδβίϊηοπῖοθ ἴον (89 
8ΒΆΚ6 οὗ Ζ18]}Ἐρὲὺῦἢπς ᾿μ6πὶ, Ὀαὺ ἰο [6 δοπιίοιωρ]αίίοη 
οὗ ἐμθὰ πὶ ΟΥ̓ΟΥ ἰο ππαογβίδπα ἰἤοῖα : ἴον {Π6 7 
ΔΥῸ ἀοδίρηδίοα το ἀοΓ Ὁ] δῃ ἃ τ ΡΥ] 8. (ρτὰ- 
ἀοχὶο8}) (μηδ, οἰθναίθα δῦονυθ ϑυουγ- ἀδυ [1 
δη4 ἐπ σοατηος υὑπάἀδγβίδηαϊηρ (Π6].). ΤΠοτε δ 
ἱποτοίοτο 8 Ἰἰχῃῦ ἀοιημαηἀ θα [ὉΓ Τη6ῃ, 8.5 {16 Ὁ 8Γ0 
δἰ 010 (Ῥγονυ. χχὶϊΐ. 8), ψϊοὶ αοἀ ρσίνοβ ὈΥ ἐδ9 
ΓΞ, δαὶ ἴθ, (Π6 ΟΡΘὨΪΠΩΣ ΟΥ υπΐοϊἀϊηρ οὗἩ Ηἰϑ 

ποτὰ. Το οροπὶπρ οὗὁἨ [η6 τοῦτ] (νον. 181) 15 
8 ΘΧΡΥΘΒ8Ϊ0.ὴ οὗ (μὸ ἀσβίσο (100 χχίχ. 2.) οἵ {Π|9 
ἸΏΔη ὙΠῸ Ρδπίβ δὕμον (9 ΠΟΔΥΘΏΪΥ 1οοα οὗ Βυοὶ 

αἰβοϊοθασοβ. [189 Βεοοῃᾷ τπρτι8 Ὁ οὗ γοσ. 182 
Βιου]ὰ 6 Γοπάίθτγοα:; δοσογάϊηρ [0 89 γυἱρδὶ οἵ 
[8089 {μαι Ἰονθ ΤῊΥ πδίῶθ. ἴῖὼ Ε. Υ. 99 να 
ΒΌΡΡΟΒΘα ἰο παᾶῦθ ἢογα (89 Β6Πη80 ΟΥ̓ οσυδίοπι, 8 
τοϑδηϊης Ὑ ἰοι 1ΐ Βοπιουϊπηθ8 π88, ΘΟ Ρδ γα τοῖς 
δικὴ, δηὰ Ατδθίο αἀἰπᾶη. Τμἷβ ἰγαπδ]δίϊοη 18 σὸ- 
ἰαἰηοα Ὀγ Ροσοσθθ. Βαύ ἴὺ 18. Ὀοιί6, βίποϑ (89 
ΒΒ χ 18 τϑιι πᾳ. ἴο (8.6 (16 ψγοτγὰ, ἃ8 τηοδὶ ἀ0, 
ἴῃ {86 86ηὴ86 οὗ 7μὲ (οορ. ῬΒ. ᾿ἰχχχὶ. δ).-- 
7“.Ε. Μ.] 

Τσαᾶβμο. γοτγα. 138-141. Αἴποο ἽΝ (τον. 188) 
Ὀοϊοπ 9, 88 ἰῃ Ῥβ. χὶνὶΐ. 9, ἰο 1μ8 ργβοράϊηρ δβυῦ- 
βίδηϊς να, ἰὑὺ 18, ῬΟΥ Δ ρ5, ὈοίίοΓ ἰο ἴ8κὸ 186 δβυὺ- 

βίαπιϊνο: ΔΝ Σ δπὰ 119 ῬδγΆ}16 1 ΟἿΝ, ποῖ δά- 
γΟΥΌΪΔΙΥ: ἴῃ τσ [ΘΟΌΒΏ658, ἴῃ ἰγαϊῃ, οὐ: ἴα 
υβιῖοο, ἰὰ δα 6} γ (ὅγν., Ηυρΐ,., θ6}.), Ὀὰΐ 88 ἴῃ 
ἈΡΡΟΒΙ(ΙΟΩ : 88 ΓΙ ΘΟΌΒΏΘΒΒ, 848 ἰγυ ἢ, ΟΥ: 48 
7.υ5|1696, 88 δά! Υ (δορί, Θεῖον, Ηἰισὶς). [1 Ε. 
Υ. ι89 Η6Ὁ. οΟΥ̓ΔΟΥ 18 Θη ἰ γοῖΥ δοδπἀοηοά, ΑἸοχ- 
ΔΠΔΟΡ δηὰ ογονηθ ἔθ! ον {μὸ ΓοτποΡ οὗ ἰδ9 
γἱο 8 ΔΌΟΥΟ αἰγθη: “ΤΒου Παϑ0 σοπηηδπηοὰ {ΕΥ͂ 
ἰαϑιϊτηοῃθ8 ἰὰ τἰρῃίοουβπηοϑδβ δηὰ οχοοθαϊης 
ΤᾺ ΒΓ] 688.᾽ -ὦ. Ε. Μ.]---ἰἢ τοσ. 141 π9 ἰογ 
ΒΙΏΔΙΙ, ΔΡΡΙΪοα Ὀγ 116 Ῥϑβα]υηἶβί ἰο ἰπιβοὶῖ, 18 ἴῃ- 
τογρσγοιθα Ὀγ τηοϑί, δὕϊοσ {6 δορί. απὰ Ψ}]ζ., 83 
τούονσιης ἰ0 μἷ8 γουῖῃ. Υοὺ ἰὺ ΤΩΑΥ͂ 8180 ΙΠ688: 
ἰπϑὶσηϊβοδηί (Η|21.). 
ἘΟΡᾺῺ.--- ον. 147 ἀοαβ πο ποϑ: 1 Βαϑίοῃοά 
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ἰο πιοεί ἐμθ (8. Ἰχχχυὶ. 14) οὐ: 1 δαβίθηρά 
Βείογε ἰδ γ ἤδοθ (θῖν ὉΥ βυρρίὶ γίπα 239). Νοσ 

68 ἰἰ6 τηϑϑπίηρ 6: ἴ δπἰϊοἰραίοα ἐμ τἸπουπϊπ 
ἄτη, ΟΣ ὈῚΡ ."88 πο {18 δοσιβαιῖνθ ἈΘΓΘ, 8 ἴῃ 

τοῦ. 148, Ὀυΐ βίδπαὰβ δϑβο] αἱ γσσίο σὸ Ὀοίογ 
ἱξε ἴχυὶ. 26), οὔ: ἰο ᾿ιαβίθηῃ Ομ θ᾽ δβϑὶ ἢ, 6 9 
οονοὰ ὈΥ 16 ψοτὰβ: ἱῃ ἰὴ ἄδνη. αὶ τ 6 
οὐ)εοὶ τὶ δ ἢ ΟΥ ἰοὸ ΠΟ 6 ϑδιθηρα 18 

Βοτο ποὲ δοοῃποοίοα 1} δὲ Ῥγϑοθᾶθ8 ὮΥ͂ ᾿ 83 
ἰῃ ὥφηλῃ ἷν. 2, Ὀθπὶ, ἱἰῃ 8. ἸΟΟΒΟΥ οοηδβίγποίἑοη, 
πὶ} [ἢ 6 δοϑηΐθῃοθ: Ἀπα ἴ οτἱο.. Ηἰἶἷβ 6γ68 ἰῃ 6ὴ 
δηϊοἰἱραίοἀ (86 πίχσῃὺῦ τνϑίομοθδ, ἴῃ δανίης ποῖ 
δεθη οἰοθοα ὈΥ 866} ἴῃ ὑμ9 Ὀορίπηΐης οὗ θδοὶὶ οἵ 
ἔδοπὶ ΒΟΥ ΓΔ]}]Υ. 

γεν. 102 τηθδ8β: [ παύο Ἰοπς Καοντη ἤγοτῃ ὑἢΥ 
ἰοϑ πο ἷ98 ὑπαὶ, ἃ 6. (π)0581), ΟΥ: σοπσογηΐῃρ (ὨΥ̓ 
ἰεβι ποη 68, ἰμαὺ (Ηἰ 24). Ηυρέεϊα ἰΔκ98 οῦ- 
7θοἰΐοα, δὰ πνουϊὰ ταῖν ἰγαηῃβίδίθ, ΌὉΥ ἀοΐηῃᾳς 
ΔΑΥ ἩΪΓῚ (Πθ ῬΓοροβί(ΐοα : 1 μβανθ Ἰοηζ Κπόνη 
18 ἰοδιϊτηοηΐοδ, 00. ϑίποθ, βονονοσ, ὑμ6 Ῥγθ- 
Ῥοϑιοα οδῃμηοί ὃθ Βονη ἰο 6 βρυγίουβ, δηά 9 
οχρ᾽ δηδίΐοη οὗ βοὴ οὗἩἨ ἰδ οἷον δχροδίϊουβ: 1 
Κηον {86 ἰἴπ)98 οὗὨ οἷά, οΥ: δηϊίᾳυϊίγ, οὐ: Ὑπδῖ 
ἰδ μϑδὶ, 00, εἰο., 18 ποί ἰ6Π8]6, δ 158 ποί ἀϑ᾽ ποϊποὰ 
ἰο κΚο Ρ δοβοϊυίοῖν: 1 δπὶ ἱπειίσυοίοα, πᾶγθ 
ἀπαογϑίβηαϊηκς. 

Ἐ88}.--- ον. 160. ϑνε., δοοογάϊηρ ἰο [89 δοη- 
ἰοχί, 4068 ποὺ ΙΩ 688: {μ6 Ὀορί πίῃς ([19 δποίθηϊ 
ἰγδῃ δ] ίουΒ δπα τηοϑὲ δχροϑὶίοῦβ), Ὀὰὺ {Π8 80π|, 
(86 ἐοῖ8} παπη ΘΓ οΥ̓͂ 81} (9 ἰΐοτηα ἱὰ {π6 Γϑοϊκο - 
ἰης. “ἸΒο νοτὰ οὗ 6οα ͵8 γοοϊζοποα οὐογ ἴῃ [8 
Ρατίϑ δῃ ἃ δ5 ἃ μοῖϊθ. Τγα 18 {86 ρσταπά ἀο- 
ΒοιΩΐ ΠΟΥ βδηὰ Τγυςἢ ἢ) 9 ΤΘ80}}᾽" (0 6}1286}}}. 
Βῖῃ ᾿ἀέτον  πθν ᾧκη ούθη ἰῷ (ῃ6 οἱ θβὶ δ]- 

ΡῬΒδθειϊο8 1] δ γμέπι, ϑὶπ δοηλοιΐπιθ8 ΓΟΡΓΘΒΟΉ 8 
ϑδἴωθοὶι 8180, δῃὰ βῃϊη ὩθΥοΣ ἄοοβ, ἰδ 6 ΤΟΥΘΥΒ6 
8 ἴΠ6 6480 ἰῃ ἰῃδ9 ὈΪΌ1164] ΔΙρμαθοι 681 ρῥίοδοΒ: 
Ββοσο δ᾽) δὰ βίη οσσὰγ ἰοζοίῃ οΓ, απὰ ἴο βϑιηθο ἢ 
ἷβ δδδίσηθα ἃ ρἷμοϑο οὔ 118 οὐγη (})6}11280}}}----  ὁΥ. 
104. βουθῃ ἰϊπη68, 88 ἴῃ [,6Υ. χχγΪ. 18: Ῥτγονυ. 
χχῖν. 16, σορ. Μαιΐ. χυὶ!. χυϊΐ. 21, 18 ποῖ 
ΤΘΥΘΙΥ͂ ἃ Του ΒΌΠΩΌΘΓ, 88 1ὑ 18 δὺ 8}} δυθηίβ, ἴῃ 
του. χχνὶ. 16, 28 (ΗΖ). Ὀιυῦ 8 βδογοὰ παηι- 
θ6.. [{|ἰ59 (0 θ6 υπαογβίοοα ἤαγο, δον υοΥ, τοί 
δυἰ ΓΒτλο 1 68}}γ, θα γι 00] 10Ά}}γ7, ΤΟΡΓΟβϑη Ὡς ἃ 
σοπϊ πυρὰ σουγθο οὗἩἨἉ ἀαγοίοη8} ΘΧΘΓΟΙΒ68, δοτ- 
Ρἰοῖα ἴπ ἰἰ86}, δὰ βυττουπάϊπα δηὰ ρογυδαϊηᾷ, 
ὙΠῈ 1.5 βδορϑά Ση δποησο8, 411 τ6 ἀυίὶο65 οὗ 16 
ἀλγ. ΤΙη (Π6 Βδῖη0 ἮΒΔΥ͂ 6 ἢ ΘΧΟΡΟΪΒ6Β ἐλτγέδ {ἴηι 
ἐηρεροα ἱπ (8. Ἰν. 18), ψσοτθ βιονῃ ἴοὸ Ὀ6 ΒΡΟη- 
ἰδῆδουϑ, σἰϑίῃρ δῦουθ ἰμ6 ῬογίαποιοΥΎ δρὶγὶί, 
ὙΠΟ τσ οὨδγϑοίου 20 ἐμ 9 δυιΒ ΟἸΏΔΥΥ͂ ΣΔΟΤῈ- 
ἴπρ διὰ ονὐοπΐης ἀονγοιΐοπθ. [ΑΙΈΧΑΝΘΕΒ: “ΤῊΘ 
186 οὗ (5 ἴοτπι οὗ ὀχ ρυοββίοι μετ 18 ποὶ (86 οἵ- 
ἔοςί, θαῤ ὑπ οσοκδίοη οὗὁὨ ἰδ υ86 οὗὨ οαῃοῃίοαὶ 
Βουτθ."-Ο. Ε. Μ.] : 

Ταῦυ.---Γογ. 171 ὑἰσδηβἸαῖθ: Μὺν 1108 Β8}8}} Ροὺυγ 
ἴογτι ἢ ῥγαΐβο, ἕον Του νν}}0 ἰθδοῖ πιὸ ΤῊΥ βιδί αἱ 68. 
--ὁ. Ε.- Μ.) εν. 116. Αἕ Ἰοβῖ ΒΘΘΡ 18 οὔθ 
δοραγαϊοὰ ἴγοσι ὑπ βοοὶς (15. χχυὶ. 18), δηὰ, 
ἰδογοίουο, ΘΥ̓ΘΡΥ͂ τηοπιοηῦὺ ἴῃ ἀδΏρες οὗ ἀοβίγαο- 
ἐἰἰοη. Το ἰάθα 16 ἀχρ  αἰποὰ ὈΥ͂ [8. 1111. 6. ΤῊῈ6 
δΔοσαπίβ (7. Η. Μίο., Ηυγΐ,, 061.) ἃτὸ ὑβυδνῦ 
ποὶ τοραγὰρα, [ῬΕΒΟΤΝΕ: “Το ἔρυτο οαπποὶ 
Ὧοθ οπηρίογοά ΒοΓα ἴῃ (6 Βλπ10 Β6η86 ἰη Ἡδίοὶι ἰΐ 
ἷδ οι) ογϑὰ 1π ΟΡ [οτα᾽Β ρΡαγλῦ]θ. Ηθ νῸ ἴβ5 

[Σ ΤῈ6 πδῆλὸ δρρ θὰ 0 Ψ 0 τὴ] ΡΟΟΘΙΤΥ ΔΙΟΓ {πο 81 Οϑηίΐ, 
1 16 ον ἀΘ 0} ἀογίγοὰ ἔγουα ἴπ6 ἀτθθὶ 8.09 ΕΥΗΣΒΙΡΟΞ, 26- 
ὅγε Ὶ ῬΡ. 867 .--ὕὦ. Υ. ΜῚ 

[86 Ἰοϑύ Β66Ρ ἤδ6τΘ 8 ὁ0ῃ6 ὙΠ0 ἄοο8 ποῖ ἤογχζοὲ 
αοα᾽ 8 σοπιπιλῃ ἀπηθηί8. ΤῸ ἤρατο, ἱπογοῖογο, 
ΒΘΘΙῚ8 ἴῃ (ΐβ Ρ͵δοθ ἰο ἀθῃοῖθ (8 8 Β6Ιρ1088 οοηάὶ- 
ἐἴοῃ οὗἉ ἰμ9 Ῥβδ εἶδ, νἱΐποαι ρνοίθοϊοιβ, οσροβοὰ 
[ὁ Θῃμθηλῖοβ, ἰῃ 1Π6 τη βὶ οὗὁἨὨ ψῆοὰ ἢ6 ΔΗ 6ΓΒ, 
ποῖ Κηονὶηρ ὝΠΒΟΤΟ (0 πᾶ γχοϑὶ δηὰ 986,16 Υ." 
ΑἸΕΧΑΝΌΕΒ: “Δ8 {86 ῬγΘΟΘαΙ Πρ ΥΟΥΒ6 ΒΌ1Ὶ8 ὉΡ 
1.6 ῬΘ. 105 οΥ̓ (88 ῥ᾿5δ,τη, 80 {18 8.128 Ἂρ ἐϊ8 
σοι ]δἰη! 5 ἴῃ (μ6 γϑί οδιβο, δῃὰ 18 ργοΐοβϑβ᾽ οἢ 9 
ἵπ ἐμ ᾿πϑὺ, οοπῃθοίθα Ὀγ {μ6 βμοτΐί ῬΎΑΥΟΥ (δέος 
ἰλν βδεγυαπί) 85 ἃ ϑίπσίο Ἰἴηκ. 16 ργθάοιηϊηδηὶ 
190 Οὗ ἰδ Ῥαθὶ ἴθηϑθ, οὐδθῆ ἴο {π6 δηὰ, βῃονβ 
δον ἀδοΡΙΥ [Π6 οπίΐγθ ρεϑ πη 15 Του πα ἃ ἄροη 86- 
ἴᾳ8] δπὰ ργονΐίοιιϑ οσροῦῖθποθ.᾿᾽-αὐ. Ε. Μ.] 

ἩἨΟΜΙΙΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

γόονβ. 1-8. ΤῊ Ὀ]οϑβθάποϑβ οὗἩ 8059 Ὑἢ0 Ἰογο, 
Ῥταΐβο, δηὰ βίγινο αἴϊονς Θο᾽8 πογὰ, ἴῃ βρὶ(θ οὗ 
81 1.18 ΟΡΡΟΒ6Γϑ. --- ΕΛοῚ (Π6 τοϊαϊΐοα ἱὰ τ σα 
ἰοὺ ἀοδβί δίδῃὰ ἰο αἀοα 8 ποτὰ, μου δαπβὲ ἀογὶνθ 
Καον]θαρο σοπσοτηΐης ἢ 6 ἱπο]ϊηι ἢ 8 οὐ (ΒΥ 
᾿ρατί, 186 188 οὗ ἰδ γ δου], δῃὰ {Π9 δοπάποί οὗ 
18 ᾿1{8.---ὴοθ ποῖ Βα ἰ8ῆεἀ τὰ (Π 6 Ῥοββϑββϑίοῃ 
οὗ ἀοἀ᾽Β ποτὰ ἴῃ (9 Ηοὶγ βογίρίυτοβ, Ὀὰὺ στον 
ἴῃ μ6 Καον]εᾶρο οὗ ἱξ, δῃὰ ὀχϑγοῖϑο ἐμ γβοὶῦ ἴῃ 
15. .80.---Ορϑὴ (ΠΥ Βοηγί ἰο αοἀ ἰπ ῬΥΑΥΟΣ ΤῸΣ 
86 Θηίγδηοο οὗ Ηἰ8 τα ἴῃ 8 ροῦν 6 Γ. 

ΚΡΑΚΚΕ; Τὴ6 ὈΪοδδοα 80 οὗ ἀοἀ᾽ 8 ποτὰ ὁοπ- 
Β'5.8 ἰὼ 8. Ῥἵουβ ᾿1ἴ8, σχερυϊδίθα {ΠΘΥΘΌΥ δ᾽ ΠΟ υ οἷ 
δηὰ δἰοδα Β0}Υ.-- -ΤῊ 9 ΜΟΥ] 8668 118 ΒΑΡΡΙΠ 688 
ἦη τσ 68 δηἃ ΒΟΠΟΥΙΒ, δα ἀ068 ποὶ πὰ ἱἰ. (οὐ 
ψογα 8 8 τυΐηθ οὗἉ Ζ0]4 ἴῃ τ Β1ΘὮ τγχθ τισὶ ἀϊρ, ἰἴ 
ν9 ψΟυ]α Ὅθ9 δἰ ΘΓΏΔΙΥ ΠΔΡΡΥ.---ΤῸ δ] ἰὰ αοὐ᾽ Β 
ΨΔΥΒ, πὰ ποῖ (0 ἀο 6Υ]] σομβοϊ ουΒΙΥ, δγὸ ἐπίηρα 
ἸΏΒΘΡΑΤΑΌΙΥ σοῃποοίθα.---ἰ ποὺ ἀοοδὶ δὶ Θοά 
Ὀϊά5 {μ66, (που Κποννοβί ἱμοὰ οδηβί ἀο πὸ Ψγοης. 
--ἶ ὁ Ιϑᾶση ἴδ τἢ ἴσοι (ἢ 6 ζοβραὶ, δπά Ἰουϑ ἔγοι 
{6 ἰᾶανσ. Ηον δδὴ (680 σοπηπιδ 48 Ὀ6 Ὀδί(6 5 
Κορί, (8  ΒΘη ΠΟΥ 8.0 ΟὈογοα ἴῃ ἰἰ 6 οχογοὶβθ 
οὗ ἔαὶ!}) δπά Ἰονςο ὃ---ἸὟ Ποῦ ἔπ σα ἀνγ6}}86 ἃ Ὠδαγθη- 
ἸΥ τοἰϊπὰ ἰμ6Γγ0 8 8 Ἰοη κί δπα βρεῖς; δύξοσ {10 
ἐπ 1 55 οὗὨ ΒοαΥδῃ.---Ἴῦ 18. (86 ἰρσίιοϑί οὗ 81] δτίβ, 
ἰσ ἱ ρΡΓΘ88 Οοα᾽β 'νογὰ ἀΘΘΡΙΥ͂ ὑροὴ {Π6 Βοατί, 
δια ἐο ἀαϑῖτο το }Ἰβίθη ἰ0 ποίη 618ὁὅ. Ἧ 6 ατο 
ἰο Κορ ἰθαγηΐηρς ἰμαὺ τί 88 Ἰοπρ 88 τὯ᾽ἍοΘυε 1ἷγ6.-- 
Ὑ θη ὸ γα αοα 88 ΟΡ ΤΘΆΘΙΟΓ, δηά [86 ΗΟΪΥ 
ϑρίγιι 885 οὐὖῦ αυΐϊάθ, ψὸ Ἰθᾶστῃ Ὀὶνίπο ὑπ ρ8 
δύ ΚὈϊ.--Ἐ͵ὺὼ 15. (6 πδίυτο οὗ 608 πογὰ, ἰπδὶ, (89 
πιοῦθ δηὰ ἰΠ6 τογο αἰ χΘΌ Υ τὸ χοδὰ ᾿ὰ δυὰ 
πηρα!αἰθ Ὅροι ἰἰ, (μ6 σῖοθ ον ἀπαογβίδληάϊης, 1π- 
βίγισι]οπ, δηὰ οοπιίοτί ἐΐ ἱρασίβ. [18 ἑοδοιὶης 
οδῃ ΠΟΥ͂ΘΡ θὸ ὀχ δυϑίοα, 

ΒΒΙΒΟΗ: Βοϊϊονν {89 Κπον Μ]1 οὗ Θοά, 88 ἷπ 
δα] οὗ, 80 8180 ἰῃ ἰ|1ἴθ, αθὰ ἀορατὶ ποῖ πν ἔσομαι 
[6 ΄ονϑ δον ἰδ ἴϑαν οὗ ἰ(.- -- ΕΙ ΕΡΕΚ: Το Ὀ]οΒββοὰ 
ῬΌΓΡΟΒΘ, ἰο β6οῖς αἀοἂ ἴῃ Ηἰΐβ ποσὰ, ἰο οἶθϑανο ἰὸ 
Ηΐϊὰ δοοογάϊηρ ἰο Ηἰβ πογὰ, δηὰ (ὁ Ὀθδοῖια 8 
8} ὑβογοῦ ΪΥ Γαγηἰδηθα ἰο ΘΥΟΥΥ͂ Ζοοὰ ποσὶς 
[σου Ηἷ8 νοτὰ.---Τὴὸ πογὰ οὗ αοα ἀγΐνεβ υ8 
ἴ0 ῬΤΆΥΘΥ ΟΥ̓ τουθδι ης ἱο 18 ΟὟΡ Ππ6668.--- ΕἸΟΗ- 
1ῈῈ: αοα᾽ἠδβ ψογτὰ ἰδ 86 γιὰ οχργοβϑβίουῃ δηὰ 
τη ΓΓΟΡ οὗ Ηΐβ παίυστο.-- -ΑΟΟΈΝΤΒΗΕΒ: Ηδνίηρ το- 
δροοί ἴο οὐ 8 δΘοταϑηατηθηῖϑ 8 ἔθ σοπάϊιῖοι 
οὗ ἀρ] γγ8 η 66 ἔγοῖῃ ἰθιη ΡΟΣ] δηῃὰ οἰθγηδ]ὶ χη. 
Βαι (815 δρίὶ γα] ὈΘηοΙ ἀΐης 18 4 Ἰοοϊίης ἰο (89 
ΘΟ Δ ηἀπηρηῖ8, ΘΟ [ΘΙ] δίῃ ὑπ 6 πὶ, τηοαἰαἰϊπα 
ὑροῦ (ἤθη, δηὰ οὐϑουνϊης ἰμ6 πὶ 8}} πὶμπουὶ 6Χ- 
δορί: οΏ.---ὈΙΕΡΒΙΟΗ: Α |ἰΐο δοοογαϊης ἰο Θοἀ᾽ 8 
ἴανν 18 οὐ ὁη6 οὗ ΘοΟΙΡυϊδίοη ΟΥ Βοσυϊαάο, Ὀαΐ 
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οὔ {86 εἱσίιοπιὶ ἀοἸ Ἰχιιῖ, οΥ̓ Ὀ] 1π8 [ἃ] οη͵ογθηΐ, δηα 
οὗ Ἰοῦ Βι ὈΪ1πι6 δος. πε άῦβε: Το Βα] δὶ 
Ἰ)ὴ5 8 ἸΟΓΥ δίπι Ὀοΐογθ ἷπὶ, μα γοὺ ἔμογὸ 18 8 
βἰσἢ πη ὨΪ5. θοΒοπὶ; ὯΘ ΔΒρΡΙΓΟΒ ἰ0 θαυ δηὰ ροῦ- 
ἕυναι 55 ἀπιοιι θῖν αΟοα ΒΒ δΘοπμτλδπαπιοηΐθ, δηὰ γοὺ 
ιυ γαϑὺ ΒΟ ὉΪΥ ἰῃ (06 ΙΠΘΓΟΥ οὗ οὐ δΔ]οη6, 8η8 
4}} νὰ [89 019 Βοασὶ δηὰ νὰ δὴ ὑργὶρι 
ΒΟ]. 

[Ματι. Ηεναυ: Τὺ ν}}} ποῖ βοτΥθ 18 (0 τη8Κ6 
τοὶ ρίο (6 βυ )θοῦ οὗ οὐν ἴαὶκ, Ὀυΐ ννὸ τηιδβί 
πᾶ κα 0 (86 γὰ}]6 οὗὁἨ οὖσ ὑπ 4}}ς. ---ϑϑθ ον (89 ἀθ- 
8:68 δη ΡΓΆΥΘΥΙΒ οὗ ἃ ροοί τηϑη ΘΧΔΟΙΪΥ ἄώΓΘ6Θ 
Μἱ (86 τὶ ἢ δπα σοπιπηδηὰ οὗ ἃ σοοὰ Θοἀ, που 
ψ ου ἀϑὺ ἤανθ τὴ6 Κ6ῸΡ ΤῊΥ Ργασορίβ, δηά, ογὰ, 1] 
Γιὶπ ψου]α ᾿κθ6ρ {1|6Π|.---αοὐΒ ᾿αάρκιηθιιδ' τ 4}} 
γἱσηίθουδ, δπὰ ὑπογοΐοτο ἰΐ 18 ἀ θα τ Ὁ]6, ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
(ὁ ἰδαγῃ {8μ6πι, θὰαὺ ἰο ὃθ Ἰοαγηρὰ ἴῃ {ἢ 6πλ, πὶ ΚΠΤΥ 
ἴῃ (06 ϑογιρίυΓοι. οὐ σδπποὺ καρ οὐ 8 οοαι- 
τηϑηδιηοηΐθ, αη}0895 αὶ ἰοᾶτγῃ ἐμ οπι, δὰ τγ͵ ἰοαΓη 
ἰθθῖι ἰῃ ναΐῃ, τὴ]655  ΚΘ6Ρ ὑπθιι.--,ϑοοτυ: ἵ[ἰ 
8 ἐμ νῖ}} οὐ αυά ἰδαὶ ψγὸ βυουϊὰἁ νυ θοῦ βθο κ 
ΟὟΡ ΟὟ ΒΔΡΡΙΏ688 ; ΟὟ 86] 1Ἰουϑ, ᾿μἀοοά, δῃουϊὰ 
ὍΘ ῬΥΟΡΟΥΙΥ αἰγοοϊιοὰ δὰ διθοταϊπαιοὰ : μὰ { 
δαπηοὺ δηὰ οὐρῃς ηοὐ ἴο ὉΘ οχιΓρΡαϊοα.--ΒΕΙΏΟ ΕΒ: 
Τὸ οχοϊυδο δῃγ οοπιηδηατηοηῦ ἔὙΟΏ 8. ΒΌΡΓΘΠΊΘ 
τοφαγὰ ἴῃ (86 Βοατγί, 18 ἐπ 6 Ὀγδηᾶ οὗ ΒΥΡΟΟΓ 57. -- 
6 ἰναγ85 ἢἥπα {μ8ὲ 88 ΟὟΥ ταἱπὰ 18 ἀδεὶς, ΟΟΥ 
ἴοηραο ἰβΒ ἀμππιὶὺ δηϊϊ γὸ ἃγθ ὉὈΏΔ016 ἰο 6 8 ἰ68- 
(ἰπ]ΟΩΥ͂ ῸΓ οἷν 6οα.--ἰ΄ Ε, ΜΊ. 

Ἄεσβ. 9-1ύ. ΤῸ ρστολίονς ἰδ μογὶϊ8 δηὰ ἰδ9 
Βίγοη αν ἰδ 6 ἰοπηρίαι!οη8 τ ϊοῦ Ὀοδοὺ ἰμ9 γουης 
ἴα ἰιὸ τον] ὰ (2 Τίαιν. 11. 22), [9 τῆοτο ἀο {1167 
πορὰ ἰο ΒοϊΪὰ ᾽.18 ἰο οὐ ψογὰ, τ ο806 τίβάουμ 
Ὑγὶ}} ΒΡ ὑπο ῖν ἱποχρόγίομοο, δηὰ ῬΏΟ9Θ9 ῬΟΥΟΣ 
ψ011}} μο6᾽]Ρ (οἷν τ δίκη 688.--Ἶ ὁ πυβὲ Ὀορίη ΘΑΥΪΥ 
ἰο ΟὟΘΥ αοὐ εκ νοτγὰ (τοῦ. υἱξϊὶ. 17; δη}. 11}. "1) 
δ πονὸῦρ 66856.---ΕΟῚ Ἰογθ ἴοὸ Οο0α᾽ 8 ψοτγά, 
ἰβερα θοῦ ὑμβαη 8 ὑπαὶ ψγ πᾶν τϑσοϊγοα ἰδ, ἸΟῪ 
ὑἐπαὺ γ͵7ὁ ὨΟΥ͂ ρΡΟ88688 ἰύ, Δηἃ ἀοϑὶγθ ἰὸ ΓὩΆΪΚΚῸ 086 
οὗ ἰἰ.---ΤὩ 586 ψο Ἀδαγο, ΠΑΡ, δηἃ Ἰοαγῃ Οοὐ 8 
ποτὰ, ϑῃοιϊα 4180 Κϑὸρ (υἷζθ χὶ, 28), ῥΓοΐθδ8 
δηα ΤΟ]]ΟΥ 1. 85 1Π6 ρσυϊάο οὗ (μοὶν [δἰ ἀπὰ 118. 

ΒΤΑΚΚΕ: Ηο νἰο που]ὰ Ὅ9 ροά]γ πιαδὲὶ Ὀδρίη 
ἴη {ἰπι|6, ἴον ἰδὲ ἰο τ ΟὮ ο͵θ ͵ἰ8 δαδὶιυκίοα ἰη 
ἷ8 Ὀογμοοά, ΒΘ ἀο68 ποὺ δϑϑῃάοῃ ἱπ ιἷβ ἡγρθ 
(ΡτοΥ͂. χχὶϊ. 6).---α 015 ψογὰ 18. {1:10 Ὀ6ϑι 8Β0800)] 
ἴον ἰδ γοιηρ δηιῖ {1 οἱὰ (2 Τίπι. 1ἰϊ. 1δὅ ; μον. 
ἰϊ, 81 ἢ.).-ταθ τοὶ σίου ΠΔ8 1(8 δοαὺ ἴῃ 86 μοι, 
ΔΠὼᾺ ἰ8 Ῥγοσοὰ ὉΥ νψογάβ, ΌΥ͂ ΨΥ 8, δπὰ ὮγΚ 8 
Οδνϊδιΐλη 11ἴ8. 8. ἴοτο ἃ ὈΘ᾽ΊΟΥ͂ΟΓ ΘΧΟΓΟοἶ868 
ἈΪ ΒΟ] ἴῃ αοὐ᾽Β νον, δὰ ἰδβίϑβ 118 στγδοῖοιι- 
Ὠ659, (6 ἀφδγοῦ ἰΐ Ὀδοοη985 ἰο δἰῃλ.---Τ)ὴ Ποατὶ 
88 ΜῈ}]}] 88 (ἢ ΙΩΘΙΊΟΥΥ τη18ὺ Ὀ6 ἃ οαδκοί (δαί 
οοπίαίηβ 6 ἰγθαβϑασγο οὔ ἱμθ Ὀίσίηθ ποτὶ. --- 
στον ἰπ χοα 688 Γοβ5} 08 ἤγοτῃ ἀροῦν ἰη οὐδ 
τογα. 
ΑΒΝΌΤ: αοἀ᾽δ. νογὰ πιυθϑὺ Ὀ6 018 11|ὁὦ ὉρΡοη 

ἐἶ66, ὙΒΟΙΝΟΡ ον ἰἴ6 οὐ ἀοδίἢ. ---ΒΊΙΟΘΉΤΕΒ: Ηοϊὰ 
ἰο Θ6οα᾽ 8 νίιοΐο ποσὶ ΘαΥΪΥ, ΘΥ πμΘϑί]ν, δηὰ 1ογ- 
ΓᾺ}}Υ. -- ΒΙΒΌΒΙΟΗ : 1 οδηηοὶ ἰγυδὶ ἴῃ πγ 86] ἴο 
Τοπχαΐη δἰθαάΐαβί. Απὰ ἰδ τηοϑὲί δαναπορα ἴῃ 
Βοϊγ [8] [ἴῃ 8 ταδί ΠΠΡΊΟΓΘ ἰὺ 85 8 ἴδνου ἔγοτω 
ἀοὰ, ὑμαὺ {6 πᾶν δὐϊάθ οὨἷγ ἰπ {86 ἰγυτῃ.--- 
λυβε: ἃ γουίῃ οὐὗὁ ππἰπιραῖϊγοά ΡῬΟΓΙΥ͂ δηὰ 
Βιγϑηρίῃ, 18 ἃ Ῥσθϑαᾶρβο οὗ ὑπ6 Ὀ]ο58θάῃ988 οὗ [9 
ΜΠ οἷ ᾿16, 

[ϑσοττ: 458 ΟΘοἄ ἰβ Ὀοΐῃ ρῥογίθοι ν ΒΟΥ δηὰ 
ῬΟΥΓΓΘΟΓΥ ΒΑΡΡΥ, δῃά 48 ΗΪΐ8 Ὀ]ββθάῃθββ 8 {ἢ 6 
γοϑυΐϊὶ οὗ Ηἰβ ἰηδηϊίθ Ἔσο] ] ΠΟΥ, ΠΟῪ δὈδυτὰ ἰΐ 
τασδὶ Ὀ0 ἰο οχροοὶ ὨΔΡΡΙΏΘΒΒ ὈΥ Ὀδίῃξ ΘΟὨΓΓΑΓΥ 

ΤΗΕ ΕἸΕΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΆ5Δ1,.Μ18. 

ἰο Ηΐπι δπηὰ σγϑὈθ]]ΐΐηρς ἡραΐϊπδίὶ ΗΠ τω !-- ΒΕ 089: 
[μοῦ 1. Ὅ6 Γοπιοιη Ὀοτοὰ {πὰὺ ἀΔΙΥ ῥγορταβ8β ἰὴ (ἢ 
ἈΘΑΥΘΏΪΥ νΑ}κ 8 ποίΐ τιαἰπίαϊ θὰ ΌΥ γοβιθγά γ᾽ 
ΒΌΡΡΙΥ οὗ κασθ. Α ἔγϑϑιι ΘΌΡΡΙΥ πιυϑὶ 6 6ο0η- 
εἰπυα!ν ἀγα ἴῃ ὈΥ Βυπ)Ὁ]6 δηά ἀδροπάραι 
ΡΓΆΥ ΘΙ. ---ἶνΝο Ὀοίίον ἰαϑὺ δὴ Ὀ6 ἠροάοθα οἵὨ ἰἢθ 
ΒΘΟΌΤΙΥ οὗἨ οἂν Βοδῦὶ ψὶιὰ αοά, ἴδ 8 υ]]]Ἰηρ- 
688 ἰο σοίῃθ ἴο 0 Βοδυομίης ᾿ἰσιῦ οὗὨἨ Ηἶδ δοὶγ 
ΜοΓά.---ἰΓ ον ἸΩΔΌΪΙΥ ἰο ὉΘΑΓ 8. ἰθϑὶ  ΠἸΟΏΥ͂ [ὉΓ 
ΟΡ Ιμογὰ 18 ποὺ ραϊηζαϊ ἰο ᾽8 (οοΏΡ. ῬΒ. χχσὶχ. 
12; Δεν. χχ. 9), γ δύο ἴη9 φτγοδίθδί γϑδδβοῃ (0 
Βυδροοί, ἱὖ ποὺ [06 δἰ ποονιίν, δἰ 1θαϑί {μ9 δβίγηρίὰ 
οὗ ογ διιδοβπιοηί ἰο ΗἸ8 ῥγϑοίουϑ ἨΔΠ|0.-- 
ΒΑΆΝΕΒ: Βυοῖι δπ ΔΡΡγο  οηβίοι ((Π8ὲ {ΘΓ ΠΙΩΥ͂ 
Ὀ9 8 ψδηαογίηρ ἴγοῃ 04 8 δοπιπιδπιθη (8) ἰδ 
ΟὯΘ ΟΥ̓ 16 Ὀ658ὺ Ἰη6 8 οὗἩ ΒΕΟΌΓΙΥ, ἴῸΥ ἰἰ νΥ}}} Ἰολὰ 
ἃ ΠΙΔῺ (0 ὈΥΔΥ͂, ΔηἋ Ὑν}1}]9 8 Ιηὴϑῃ ὈΓΒΥ5 Ὠθ 18 Βρίο. 
-- Ἐ. Μ.1. ; 

γεν, 17-24, Τὸ ποτά οὐὗὁἩὨ αοά αβ ἐδο Ἰἰσὶι κοὰ 
{Π9 ἔοοά οὗ ΠὶΒ βεγυδῃΐβ, "νο, ἃ8 δῖ γϑῃ 26 8 ἀροὴ 
Θαγί, ἸΟΌΓΩΘΥ Βοδυ θη Τα ΓιΪ5.-- Ἰοῦς ὑπ 6. Ὀθπ6- 
ἢι8 δῃὰ ἐμ ποηάοτα οἵ ἀοάἂ, {πὸ αἰ οὐὗἨ Η5 ΒΟΥ 
ννοτὰὶ 8} 168 ἵοσι ἃ ἱπ ρονον, αἰ αϑῖης Βοὶρ δηὲ 
δ] οπϑὴης πὶ 118 ὈΘ8Ι1.---ΑἸ! τη ἀοϑῖσθ 118 δυὰ 
ν96}}- Ὀδίηρ, δηὰ Οοἀ ἔπτη ΐβοβ {Π 0 Ἰη 688 οἵ οὗ- 
ἰδἰεΐπς ἰμ6πι. Βαϊ ΒΟῊΝ 16 ὉὉ τὸ ἰπογου χη} δ0- 
αιιαϊηϊοα τυ {ἢ ἐπ θη, δα πον ἔονν αν δὶὶ {μοι 561 γ68 
οὔ (θὰ 'ῃ 109 Ψ8Υ͂ Δρροϊηϊοα Ὀγ Οοά. --- ἢ Ἔγάοῦ 
ἰο ἀΐϑδοσῃ {86 ἱγυ ἢ οὗ τονοϊαιϊου, τὸ ποοᾶ οὶ 
ΟὨΪΥ ἴο δᾶῦθ ἰδθ χίϊν οὐἠἨὨἁ βίριῃι, Ὀὰὺ 4180 ἴ0 ῥγὰγ 
{μαὐ θΟΙΒ ΟΌΤΓ οΥγ68 δηὰ ἰμ6 βου ριΌΓΟΒ ΙΏΔΥ ὃθ 
οροῃοα [ὉΓ υ8. 

5ταβεκε: 6 σὰπ ΟὨΪ ὈῸ0 δε γἰχΒ ΠΥ ἰο Το- 
οαἶνο (9 Ὀϊοβδίηρβ οἵ αοἀὰ νῖῖ (πη κορὶ τὶ πς 
60 ΠΟΥ͂ ΔΓ οιηρίογοα ἰο δάνδησο οὐ βρ  γἰἰὰ δἱ 
116, δὰ ἐμ ὄχογοΐβθ οὗἁὨἩ ἔγιθ ροά] πο88.---Τ] 
νἱοκοα δοὶ 85 ἰπουκῃ ἔμΠ6 Υ δὰ ἰο γοιηδίῃ ἴῃ [88 
ψοῦ]ὰ ΤΣ ουὐοῦ : (086 Ρῥἷουβ, Οἡ ἴδ6 ΘΟΠΙΓΔΤΥ͂, 
Κηοῦ [Βδὺ ἐμ οἷν οί ἀϊπς ρ͵δοθ 8 'ὰ πϑαυϑα, δηὰ 
(ΠΟΥ Ἰοὰρ ἴον ὑπαὶ (Ηδ6Ὁ. χὶ. 14).- --Ὑ Ἰοπρίηρ 
οὗ ΒΘ] ΘΥΘΥΒ ἴῸΓ ἰἶθ ἰσγὰο βεγνῖὶσα οὗ αυἀ ἰ8. ποὶ 8 
ἰγαμβίθης διοδί, Ὀυΐ 18 ΠΘΑΓΙΥ, δγάθηί, δὰ οο- 
Βίληϊ.--- Τὴ ΤῊΥΒΙΘΥΥ οὗἁὨ ΔΒ] οι οη 18 δοοῦ βοϊτοὰ 
1 νγὸ Κοαρ αοὐ 8 (ϑϑιϊ που ῖ68.---ἰὶ 15. τα 0} ὈΘΙ [ΔΓ 
ἴῸΓ ὃδ ἰο ᾿ἶνθ, 80 88 ἰοὸ ρἴθαβο ἴδ ϑιυρτγορ Κἰηξ 
ΨὴΟ ᾿ἴνοβ οἰθσπαν. Τ θη ἯἘῪῸ Ὑ1| ἅπὰ δοπι- 
ἔοτιὶ δϑηουχὰ ἴῃ Ηΐβ νοτὰ.--- Τὴ ἴθδν οὗ τηθη, 8πὼ 
{πΠ6 ἀοβῖσο ἰο ρίϑαδβθ ἱβϑῖῃ, ροΐβοῃ {σγιι6 τὶ χζίοα 
δῃἀ ρτουθηί ἰΐ ἔγοια θυον Ὀθοοιμΐϊης; Ρυ ΓΕΘ. 

ΕΒΙΒΟΗ : Του τη γοδὺ σοη δ} ἀοὐ᾽ 5 π᾿ οτὰ προη 
ψδαίονον ἰδοὺ ἩΠΠ, δηὰ 1Ὁ τ! }} ὭθυοΡ βοπά [ἢ 68 
ΕΜΆΥ ὙΠ Πουὶ δἀγίοο. Βαΐ ἰΐ γϑϑίβ ψἱτὰ {Ἀγβο] 
ἴο ἔοϊϊον ἰ{.---Τπουῦσκ : ἀοα δ αν 8ῃῃου)]ὰ πού 
ὍΘ (80 οὈ͵εοσὶ οὗ δὴ ἰά16 οοπίθπιρ)αίίου, Ὀυὶ 8 
Ῥτγδοίϊοδὶ σοιηβοὶΐοῦ ἴῸΣ 81} (6 γοϊδιἰοηϑ οὗ δα- 
128} [ἰἰἴ6.---ΑὙΈΝΤΗΕΒ : Α βίσγοῦρ ἱποϊιοιηδπί ἰο 8 
ῬυΓα 118 ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἤοιιπὰ πὶ (ἢ 6 πδίαγο οὔ δὴ δηὰᾶ 
οὗ δἷ8 11ἴ9, ΗἿ8 θη ροταὶ 11 18 ον (86 ὈΘρί πηὶῃ 
πού (6 δηᾶ ; {π6 φαγί 18 ποί πὶ οηἀυγίηρ ἀν6}]- 
ἱπρ- ΡΙδοθ, θαὺ ΟἿΪΥ 8 ἰγδηβίθηϊ Ἰοάρίηρ-  ͵δ06. 
οο ἰο {80 ΒιγδΏζον το Βη8 ποί σι οβθῃ 6 Γ6 {{ 
ἰγθ Ποιλ6. --- ΠΕ ΒΙΟΘΗ: ὁ τηυϑὶ ποὶ δ΄)ον οὐγ- 
80ῖν 68 ἰο Ὀ6 [γπθὰ ἤγοιη α0α᾽8 ποτὰ ὈΥ [86 ΘΠ 1 
οὔ 86 πογ]ά.-- -Οποκ : αοα᾽ 8 σοτητηδῃἀβ ἰο Ηϊς 
ΒίΓΒΏΟΥΒ ΟἿ ΘΆΓ.}}) 88 ἰῃϑουὶ θὰ Ὁροὰ ἐδ 6 μ168 
οὔ {9 ποῦν γϑᾶγ. ΤΊ ΟΥ ΤοΪαίθ (1) ἴο 186 ποδύθῃ- 
Ἰγ Ῥχσοίθοϊοτ, (2) ἴἰο (86 ΘδΥ ΠΥ σοι ρδηϊ 8, (8) 
ἴο ἐλθ ΒΘΑΥΘΏΪΥ χοΟβ].---ΤΆ ΒΕ: αοα᾽ 8 ποσὰ 18 ἐδθ 
ξτϑαϊοδὲ τηΐγϑοϊο; ἰΐ ἰ8 18:6 ΚΘ Υ ἰο ἐμ6 Κπον]οαρξθ 
οὗ ΗἸ8 ψ8ο0]6 σονθγηιϊηθηί, 



ῬΒΑΙΜ ΟΧΙΧ. 

[Ματτ. ΗΈΝΕΥ: 7 απὶ α δίγαησον, διὰ ἱμογϑίοτο 
Βίδηι ἰῃ ποοὰ οἵ 8 συϊάθ, ἃ σιατγα, 6 σου! ρδηΙ ΟΏ, 
8 δοοιηζογίογῦ ; 160 τῃΏ6 δαῦθ ΤΥ σοιμπιϑη πιο η (8 
ΔΙΤΑΥΒ ἴῃ ΥἹΟΥ͂, [ὉΓ (Π6Υ Ὑ{1 Ὧθ 411 (μ|8 ἴο πιθ, 
81} ἰπδὶ 8. ῬΟΟΥ͂ δίγδηοῦ οδὴ ἀοϑῖσθο. 7 ἂπὶ ἃ 
εἴγαπσεν ἄλγε, απὰ πιυϑὺ ὈΘ βροη9 8.0 γ, ὉῪ ΤῊΥ 
σοι ἀπη6 18 ἰθὺ 6 ὍΘ ῬΓΟΡΑΓΘα [ὉΓ ΓΑΥ͂ ΓΘ- 
Ἰηοῦαὶ ἢ 6π066.--Βρ. ΗΌΠΝΒ: Ρυΐάδθ, ρῬνρολυάῖοθ, 
δηὰ ἰηίοτγοβί Μπ| 1 Θομρο89 ἃ τοὶϊ, ἱπσουχῃ τ σὰ 
(86 Οδνιβϑίϊδη 88}4}} 806 88 1{1}|0 οὐὔὐὁἨ (9 ΝενῪ 
Τοβίδιμοηϊ, ἃ8 ἰῃ6 26 Ὁ ἀοί οὗὁἩ ἰπ9 ΟΪά. Τιοτὰ, 
οοηγνίησο υ8 οἵ ΟἿΡ Ὀ᾽πάποθα, δηἀ τοβίοτθ 8 ἰὸ 
ΟἿΣ δὶ ρὶι 1 -- τ ΚΙ ΡΟ ΕΒ: 1 ἰ8 ἱπἀ δορὰ δῇ υηϑρθαϊκα- 
Ὁ]6 ἸΏΘΓΟΥ ἴο ΠΟῪ 84 ᾿ἰ{{16 οὗὁὨἨ (μ9 οτγὰ, δηὰ γοί, 
δἱ 0 βδῃθ {ἰπι60, ἰο ἴθο] ἐμαὶ 10 18 ΟὨἾΥ 8 11{1]6 
ἐδὲ γὸ ἀο Κπονγ. ἴῃ (8 Βρὶ δ τὸ 884}} Ὀθ 
Ἰοηρχίης ἰο Καο τΠΟΓ0, δδὰ γοὶ δῃχίουβ ἰο ΚΏΟΝ 
ποῖ, Οσοορί 88 6 86 ἰδυρηί οἵ (οἀ.--Ὗ͵ ὁ 
νηΐ, πο 8 Οἰθδγοῦ τυΐθ, ΟΥἨ 8 ΒΌΓΟΡ χυϊάο, Ὀαϊ 8 
ΙΔΟΓΟ δ' πρὶο 6γ9.--ὠῖὖ, Ε΄. Μ.]. 

ετ8. 25-8:.---τῆο βἰρθ8, ἰθαγβ, δπὰ δηχίοίἑβ 
οὗ 19 Ῥίουβ 8.9 863 Ἰ1{|Π|6 υηδογβίοοα ὈΥ ἰδ6 
ποῦ], 85 ἰπ6 Ὁ ῬΡΑΥ͂ΘΥΒ, ὑμῖν ο0γ8, δηὰ ὑμποὶγ 
Βορο659.---αοα᾽ 8 ἐδδίϊ πο ϊοθ δογταά σοομῃβοϊδίΐοῃ, 
διγοη σι οπίηρ, δηὰ ΠΟΡΘ, ούϑῃ ἰοὸ πἷτὰ ἰδὲ 18 Ρ6Γ- 
Βοσυί6α ὈΥ͂ πιο, δηά (ἰδ ἴῃ ἷ8 ὨΟῸΓΒ οὗ κγϑαὶ- 
εϑὶ οσ γον. -- -Ηθ ἘΠ Ὸ γγ8}18 ἰὼ (6 γῶν πο ἢ 
{8 δοπιπιληᾶβ οὗ αοἀ ροϊηὐὺ ουἵ δπὰ ργοϑογίο ἰο 
1.8, ἸΘΔΓΏ9 ΟΥ̓́ΘῚ ἰ0 ὑπάουβίαπαά 1 ἸΠΟΓΘ ἀΘΟΡΊΥ, δηά 
χοσοῖνοθ ἰβοΓ ΌΥ Τοπονγοὰ ἀθβίσο δηὰ ζγοβϑι 
βίσοηκίῃ ἴο δάνδῃοθ Ὀροη ἐἰ. 
ΒΤΑΒΚΕ: Τηδὶ πνΐσιι Βυρρογὶβ {πΠ6 Ὠοαγὲ πιοϑί 

ῬοΟΘΥΓΆΪΙΥ αραϊηδι δρίγὶ 8] ζθο Ὁ] ΘΏ688, ἐδ (86 
ιϑοϊουϑ τογὰ οὗ {π9 ροϑροὶ.---Τὴ 0. πογὰ οὗ (ὑοϊ 
ἰ8 ἱ8 ἰουοῖι-Βἰο.6 ὈΥ͂ Ὑ σὴ γγὺ δ ἢ ῬΓΟΥΟ ὙΠΟΙΒΟΥ 
8 ἀοοίγἶἷπο 18 ἰγὰ6 ΟΥ̓ [8]80.---Ηθ τ Ρ]Δη5 Ὀοΐοτο 
19 ΟΥ̓́69, 88 8 γι], αοι 8 ν189 Ῥγϑοορίϑ, τὶ! δηὰ 
ἹΠΟΤΟΥ͂ δηἃ Βοὶρ πίῃ Ηϊη..---Π πιλὴ τῖῦ δπιὶ 
Ἰοδυηΐη! ΙὩΔΥῪΥ Ὀτγίης ἰο δαιιθ, Ὀὰΐ αοά 8 ποτὰ 
δά ἤαϊ ἢ ἱπ ἰὖ, ΠΟΥΟΡ 68η.---Οα᾽ 5 σουνογίβ ἰη- 
οἰϊηο δϑὰ Ῥγορῆγο ἰ89 οαγὺ ἰο ὈθοοΙηθ ΤΏΟΓΘ 
ξοὰ]γ.---ἴ (89 τοὶ κίοη οὗἨὨ Ομ γῖϑι ἐθογο πιὰϑί ὉΘ 
ὯΟ βίδη ἀϊης 81}}}  {μ6 πιοίίο οΥ͂ ἃ Ομ τ βϑυΐδη πλυδὶ 
6: ΘΥϑῪ οοψατὰ ἰπγοῦρῃ ΟΠ τιϑὺ (ΕΡἢ. ἱγ. 18). 
ΑΒ : Εγνονγιπίης ἰ8 4186 (1.) τνυῖοῖ 18 ποῖ 

δα σοτη68 ποῦ ἔτοτι αἀοἀ; (2.) νι αϊσῖι οοηχθθ ποὶ 
ἔτοτα {86 ἰππλοϑί ἀθρὶ 8 οὐὗἩἉ (9 Βοαγί; (8.) νι ϊοὶι 
ἀοοα ποὶ δϑϊάο ὑπὸ ἰοϑί οὗ δϑ,ϊοιϊοι.--ΕΒΊΒΟΗ : 
αυά ἰ5 ἔδίιύαϊ; ἄο ἔμου ΟἿΪΥ ΚοΟΡ Ὑδδὲ που 
μαϑὶ τον, δπὰ, 1 Ηθ 888 οροπϑὰ ν]ᾶθ ὑΥ Βοατί 
ἔγοτῃ Ὑιϊπουΐ δηά ἔγοια τὶς ΐη, δος πα ἰδοῦ [8.6 
ΔΟΓΟ ΖΟΔΙΟΙ ΒΥ δηα Ἰογί γ πη Ηἰβ8 βουυΐοο, 80 88 
ἴο ΡΙοιβϑαε Ηϊτῃ ν6]].---ΟΥΈΝΤΗΞΕ : 8158 [68 οτὶρ- 
Ῥίοα ἐμ νιίῃ κβ οὔ 86 8βοὰ], διὰ ἰΐ 18 ΟὨΪΥ ἱπβρουρἢ 
Οοα δ νοτὰ τμαὺ ἰἴὸ σδπ βοδγ δ]οῦϊ δραΐῃη ; δηὰ, 
6 ἴΐ Δ 8.68, οΘδ88 ΤΟΥ 6 10 } 0.9 τδίοΓ 
οὗ ᾿ἴ6.--Αῦυδε: Το δοαγὶ ὑμῶὺ Τοϑοῦίβ 008- 
Βίδη ἱγ δηὰ δοροίαγ ἰο αοἄ᾽δ ποτὰ δηὰ ἰο 
ῬΤΑΥΘΥ, 8} ΠΘΥΘΡ 6 ἀγίνοη ἵγοτα 118 δι γοη πῃ ο]α, 
Ὀυὲ 15 ργοϑουνϑὰ ἐμπογοῖὶπ ὈΥ̓͂ ἀοα᾽ 5 ροτον (1 Ροί. 
ῖ, δ). Απάίμοη (6 ΡγοζτοΒ5 8 ἤγτὰ απὰ ΒΌΓΘ, 
δπὰ (80 να ϊκ ἴῃ αἀοἀ 8 νν8γ8, )ογἔι] δηὰ οομπίοτί- 
ἱῺ Ζ. 

[Μαᾶττ. ἨΈκκΥ: Οοἂδ ποτὰ βῃουϊά ὯΘ ΟΌΓ 
αϊὰθ δῃά ρμῖθδ ἰδ ΘΥ̓ΟΥΥ͂ ῬΓΆΥΟΓΥ.--αὠΟσδὰ ὈΥ Ηἰβ8 
Βρίσῖς ΘΒΊΑΡοΒ ὑμ6 Βθατίβ οὗ Ηἰβ ρβϑορὶ ἤθη ἢθ 
Ῥυΐ8 νίβαάοπι ἔμοτο, 1 Κίημβ ἷν. 29, διὰ νῆθα δ 
β 65 δοτοδά πο Ἰοτοὸ οἵ ἀοα ἱπ ἰῃθ ποϑτί, δπὰ 
Ῥυι ρἴδι πο88 ἰμογο. Τ6 70Υ οὗ ουῦ Ἰωογὰ Βμου]ὰ 
86 ὙΠ10018 0 ΟὖΡν οὈΘαΐΘΏΟ9. ---ΒΙ580Ρ ΗΟΒΚΧῈ : 

δ9ὅ 

Ηον ποῖ ἀθροπὰβ ἀροὴ ἰδ τολὰ γχὸ οἸοοβο ! 
Ηον αἰδῆσυαϊι ἰὰ ἰ8, ἴῃ 4 αἰνίἀοἃ δὰ αἰθίτβοιρὰ 
γον, ἰο οἰλοοδβθ υίρῃς  Ὑοὲ 118 ομοΐδ6, 80 ἰτὰ- 
Ῥοτίβηίς, 8ο ἀἰβῆοα!!, οὔϊθη γϑπλαΐηδβ 9 ὍΘ τη846 ὈΥ͂ 
9, ψηθὰ ψἘΠΛΡδΥΘ ἈοΐθΟΥ ἠιἀσηθηΐ ἰο σῃοοΒ6, 
ΠΟΡ βίγϑοηρσί ἰο ἰγανοὶ! -- -ΒΕΙΘΘΕΒ: ΝῸ ὁ.0 688 
ΙΔ οΪαΐπι ἰο {μὸ οἰδύδοίοῦ δηὰ ρῥγί γί οροβ οἵ. ἃ 
Ομ βιΐδ, (ο πο βίη ἰβ ποῖ (ῃ6 φγοαίθδὶ ΒΟΥΓΟῪ 
δηὰ (Π6 ποανῖοδί Ὀυγάθῃ.---ἰς 15. (η6 ἐδαγίλίίπ6δα 
οὗ {μὸ 8οὰ] (δὶ οὐβίγυοίβ ον Ὀγίρηῖον υἱοῦ οὗ 
(ὴ9 ϑανίουν, αἀἴτπ9 (86 6γΥθ οὗ [αἰτἢ, δηαὰ πἰάθ8 
8080 ὈΡΙΖΆΙΟΥ ΡΓοβρθσὶβ ψ μΐοὶι, 1 Ὀονιοϊὰ πὶ {Π6 
οἶθαν Βοτίσοι, νου]ὰ δαϊΐνοα δηὰ ἰηνίογαῖθ 8 ἴῃ 
ΟΌὟΓ ὨἸΘΑΥΘΏΪΥ ὙΔΥ.---ΒΆΑΈΝΕΒ: δίη δομπίγαοὶθ (9 
βουΐ, Τοὶ  χοη ΘΗΪΔΓΩ6Β  ϊ.--Ψ]. Ε΄. Μ. 

γόοτγθ. 88 -40.---δονί αἰοιβ ἤγοιῃ (89 τὶς γᾺΥ 
ΔΓΘ ΥΟΡΥ͂ ΠΟΠΙΘΓΟΙΒ 8δηα ὈΟΥΙΟυ5, ὑπ 6Ρ τ 6 8]- 
Ἰατοιαθηίβ οὗ βἷ'θἭ. ἯΓὯὧΦ, ἰμογοίογο, ποοὰ ποὶ 
ἸΏΘΓΟΙΪΥ ᾿ηβἰγασίϊοη (ἢτουχ 6018 ψοτγὰ, Ὀὰὶ 4180 
ἴο αῦθ οὰγ μοαγίβ χιιϊἀοὰ δηὰ ἱποϊϊποαὰ ἰονναγὰβ 
Ὁμαὺ ἰ8 γίσιί δὰ ρ᾽οαβίηρ ἰο 604. --ο ποοά 
ὨΘΥ͂ΘΡ' βαίίοΥ ΟΌΓΒΘΙΥΘΒ ἰδὲ Μγγ͵ὺ ΓΘ Βεσιγο. ΥΘ 
τ ϑὺ ἸΔΌΟΥ 0 Ταπιδίη βίθδάΐαϑὶ ὅση ἰο (ἢ ϑμπὰ - 
δὰ γὸ ΘΔ ΠΟΥ͂ΘΡ ἀο νιίβουαϊ Οοα᾽ 8 888ἰϑίβῃσθ, 
ἴοτ βασι δά οἸἰγ ἀοιμδὰβ δὴ ΟὈΒογνδῆσθ οἵ τἢ9 
Ἰδνν τὶς (06 τοὶ Ποατγί.-- -Τ το τὸ 07 το 
8.6 οοπίοηἰοα τ {6 ζαὶπ ψ ΘΙ αΥίβοα ἔγοπι 
Φοα] 685 (1 Τίπι. Υἱ. 6), οὐ τῆο ἔθοὶ πὶ {ῃ 6 Ὺ 
Π4Υ9 Θπουρᾷ οὗ ἐμ ρἱἔιϑ οἵ αἀοἀ (668. χχχίῖὶ. 11), 
δηὰ γοὺ δὐδασίοθ 18 8 σοοί οὗ 8]} ον]! (1 Τία. 
γἱ. 10). 

δ: ἐεῶς 10 ἴ6. σι πιοϑὲ θη, ἱπ βρί για δὶ 
ἰίηρ8, 88 ὙΠῈῺ {86 Ὀϊοβθοϑ ὁ 86 ἰγθ68 ἴῃ 
Βρτί. ΗΟΥ͂ ΤΩΔΏΥ 8τὸ νυ] ἰγὶοὰ ἈΜΑΥ ὈΥ ἐπ9 
ἱηα 1 ΒΟΥ͂Σ ἸΏΔΗΥ͂ Δγο ρἱογσοὰ Ὀγ 6 πσογ! Τΐδ 
8 ΨΗΥ͂ ΟΟΠΒΙΔΏΟΥ ἰδ 80 τηιοὶ 1880 προη ἴῃ 
αοά᾽ 5 πνοτχὰ.----ἰτ ἰ6 ἐπι ροβδὶ Ὁ]0 ἰο ργοβοῦνο Οὐ 5 
νογὰ ἰπ {86 Βοδτί, δηΐ (0 ΟὔΘΥ ἱἰΐ ἤγουν (186 ᾿ϑαγί, 
Π6π ἰθογθ ͵ἰ8 πὸ ἴογθ ἴον ἰὰ (Ψ9οη χὶν. 88).-- 
ΡΙραβυτοὶ ρῥἰθαβυρο! 18 (26 ΟΥΥ οὗ ἴΠ6 ψνοτὶὰ ; ἰὼ 
81} ἀϊτθοιΐοηδ (8 18 (9 χγοδὶ οὐ͵οσί. 1δαΐ ψὴο 
Β60Κ8 δῃὰ ἤπαάβ ρυγὸ ρίϑαβϑαγο ἱπ Θοὰ βπὰ Ηἴ8 
νοτα ἢ---Τὸ Πδαῖο, ἔθαν, δηὰ 869 ἤγοιι βίη 8 ἃ πὸο- 
16, γοαᾶ, ἃ κούϊ!κο δἰ γι αϊο, δὰ τοβα]8 ἔγουι 
Ἰονο οὗ υἱτίιαϑθ δηὰ γμοοῦ.---Ἴ 6 (μ6 Βϑησὶ ὈΘ 218 
ἰο ἀουδὲ τί τοζαγὰ ἰο αοἀ᾽ 8 ψοτὰ, οί μον ἱΐ 
ἰ8 Ηἰ8 πογὰ οὐ οὶ, ἰΐ ζ118 ἱπέο ἃ πιοϑὺ ρἱ 14 0]9 
οοπάϊιῖοη.---Τ 9 Τοβοῃογδίο, ἰπ ΘΥΨΟΣΥ͂ ϑυθηὶ οὗ 
(ποεῖν 1ἴνθ8, ΓΟ ἰδοῖὶν γοϑοϊαιἰοα, ποὶ [ὁ βὶη 
Ῥγοϑαρί Οὐ], θα ἔδαν αοα 88 [ἰ{1}|80 δὨ!Ἰά τη. 

ΛΔΈΝΡΌΤ: [ὁΔΓ6 ποὲ [0 (ἰθ αἰδζτασο οὗἁὨ σϑ]α- 
πἰαιίοη, ἩΒΊΘΩ 1 ἰποσΘηΥ οαάυγα, ᾿ἶ ΟΠῚΥ 1 δπιὶ 
ποῖ Ρυί ἰο βδδιηθ Ὀεΐοσγο 60α.---ΕΒΙΒΟΗ : ὝΥ ἀο 
1 δοτῃρ]αΐπ 850 πππιδἢ οὗ ουἰϊτγαγὰ ἐοαρίαἰϊοηϑ ἢ 1 
αν ἴῃ τΥβ6] 80 βτοδίοδι ἀϊβϑίγοβαθδ. 1 βπὰ 
ἀδνῖζποδ8 ἢ ΠΥ υπαἀογβίδηαἀϊης, σγοαὶ ᾿ἱπαἀοϊθη69 
ἴῃ ΤΩΥ͂ Ϊ|], δα ἴῃ ΤΥ ἱποὶ παι: 08, δηα 5811}} (90 
0} ΔηΧΙοιΥ δηὰ ἴονθ [ὉΓ ἰΐ6 φαγίῃγ, δηα ἴῃ 
ΣΩΥ͂ βου 8 οὗ Θχίθγῃδὶ) ἐμ ηρ8, ἴοο στοαὶ δὲ88 ἰο- 
ψαγὰβ {π6 γαὶῃ ῬΓΒυ 8 οὗὨ [18 ὑοῦ ]α. --- ΕἸ ΕΟΒΒ : 
ϑ88ον πιὸ ΤῊΥ ΔΥ8, ἰπϑγεοί 0, σα ϊά8 τη6, ᾿π6]} 9 
ΤΑΥ͂ θασὶ. ἴῃ 686 ῬΓΒΥΘΓΙΒ ΠΟΙ ἰΒ ἱπἀδοα Βῃονη 
ϑι ἀϊαπί ταδὶ οὗὈ ουγβοῖνοβ, δπὰ ἃ οἱ ἰ1ἀ-}}Κα οἸΐηρ- 
πᾳ ἰο 189 Βδῃὰ οἵ ἀοἀ.---ΟὝἜΝΤΗΕΒ : ΤΏου πιυϑὲ 
ἔτοο (ὮΥ δου] ἴσοι) ϑδυῦ Υ χοοὰ δῃὰ οαγπαὶ ἀθ- 
βγοϑ, 6186 ἰοὺ οδηϑὺ ποὶ στἶϑθ, Ὀὺπ| τῦῖ 1 τοιηαὶη 
ιἰοὰ ἀοτη, δπὰ ογ κοί αἱ ᾿ἰαϑὲ μον ἰο ἢν.---Ὀ1Ὲ}- 
Β1ΙΟΗ:: Βο Του ΤΥ Τοδομον, Του ταὶ ατὶ τ 9 
μἰαιιοδὶ Ἦ ἰϑάοπι ἀπὰ {Π6 ϑοῦγοο οἵ 1ἰἴ6, ἀπὰ Β 6} 
88.}8}}1 Ὀθ 80ὺ]6 ἰο ᾿ἰῖνο πὰ ἰονϑ ὈδίίοΥ. --- ΠΊΒΠΟΠΟΣ 



ξ96 ΤΗΕ ΕἸΕΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΓ,.13. 

ἤτοτι ἐμ νου 18 οὰν Βοποῦ: ἰΐ ὈΘσοῦλο8 ΟἿἿΡ ἀΐδ8- 
ΒΟΏΟΥ ΟὨΪΥ πΘῺ ψγὸ ὈΥ ἰΐ ἅτ ἀγα ΔΎΘΥ ἔγοτὰ 
Θοὰ.---αοὐ᾽ 5 συϊάδποο, το σοηδίγαὶ 8 Ὁ5 80 
ἀΘΏΓΥ ἀπὰ γοῖ 80 ΡΟΤΘΡΓΟΙΥ, ἰβ {πὸ Ὀθδί ἀοἴδθησθ 
διρηϊηδί {16 οΥἱἱ ἱπρυϊβοβ οὗ 89 πυπιδη Βοδγὶ, 
ἩΔῚ6ἢ Ηἰ5 βογυδηῖ ζ66]8 ἀΘΟΡΙΥ, δηἀ οοηῃἴθ8868 80 
ὈΠΡοβογυθαϊγ. 

Ματτ. ΗΕΚΝΕΥ: Βοδοϊ ἀἰηρ ὙΔΉΪΥ ἀοϑθη8 
δηα 5᾽Δ 0 6 8 ΟἿΣ Ρ806; Ὀαὺ ἱ ΟΌΤΥ Θγ68 6 Κορὶ 
ἔγνοια ἐπαὶ νυ ἰσ ψνὶ}} αἀἰνογὶ Ὁ5, ΟΌΓ πολγὶβ ν]}] 
Ὀο Κορὶ ἰο ἐμαί τ ΒΊΘἢ 58}8}} οχοὶίθ ι1.8.---  ΒΕΙΡΟΕΒΒ: 
1 αοὰἀ Ἰονα8 γου, Ηθ ν|]]}] ποὺ ἱπιιθοὰ 1080 χου; 
Ὀυὺ πη]688 γοὺ “ὁ ἰΔκ6 οϑα δὰ ὈθνσΆτο οὗὨ οονοῖ- 
οὐβπ658,᾽ Ηο 11} ποὺ βρᾶγο γοῦ (1 Τίμ. Υἱ. 10). 
-- οαὐσλ Ὁ]. 688 τ ΠΙΠποὰν ῬΓΒΥΘΡ 18. ῬΓΟΒΙΠΏΡΙΪΟΙ ; 
Ῥταγον τὶ πους γα 1] π688 18 86] - ἀ6] 8101 ..---- 
ἴῃ ρτορονγίΐοη δ8 οὺυνρ ἱπίογοϑὺ ἰῃ (η9 στοϑϑί βδδὶνα- 
ἐΐου ἰ8Β δαβυγοα υὑβ, 1} Ὀ6 ἰδ 9 οχογοὶδο οὗ οὔὖῦ 
Ταὶ ἢ ἴα ρἰθδάϊης ΟΌΡ ἰπιογοϑὶ ἴῃ (89 στθαὶ β8]γ8- 
ἰἰοη ἰηοϊαάοαά ἰῃ 1. ΒΑΆΝΕΒ: ΑὮ ὑμὶν οὈ͵θοί 
70598 τουσἢ οὗἨ 15 ἀοίοτι! Υ ἰοὸ υ18, 6 γγὸ ΙοοΚ 
οἴθα ἀροὴ Δ. Κ'ῃ 101]]0 8 0818 ζΘΏΘΓΔΙ ἰδ'νν.--- 
΄. ΕΒ. δι} 

γοτθ. 41--48.---ΠΠ τὸ δὰ ποὲ Θοα᾽ 5 στδοίουϑ 
Ῥτοπιῖ868, 7 ῬΟΟΥ͂ ΒΙΠΠΟΥΒ Μου]α ποὶ γοπίυγθ ἴο 
δοΙηθ Ὀδίογο ΗΪ8 ἴδοο τὶν Ῥο  ( 0Π5; θαΐ ΠΟΥ Ὑὸ 
ΤΩΔΥ δηὰ 58.184}} σαν ποῦ ὑπο Ηΐμ, ἱπ ΡΘυϊοΠ66 
διὰ ζαὶιἢ, οα (89 ρστουπὰ οἵ ΗἷβΒ πνοτὰ.--Οὐτ 
δδϊασιηϊδίοτθ, ΤΟΥ ΪΘΥΒ, δηἃ ΘΌΘΙΪΟΒ ΒΒουΪα ποί 
ΤΟΌ 8 οὗἨ ΟΌΡ ἿΟΥ, δῃηὰ ἀγίγο υ8 ἤγουν οὐὐγ ἔδι τ, 
Ὀὰΐ ΟὨΪΥ ατρθ 8 ἸΔΟΥ͂ Βίγο ΟΥ̓ ἰο Θἀοα δὰ Ηἰ8 
πογὰ.--Αοἀ᾽ 8 δοηπΠΔΠΤηΘΩ 5 8ΔΓΘ [0 ΠΔΥ͂Θ ΤΠΟΓΘ 
γψοΐσιῦ πὶ ῖ ἢ ὧδ (μ8π (ἰλ9 τηδηάδίθβ οὗ ἰμθ ταὶ σμίν 
οὗ δδσίῃ. 

ΟἈΒΘΟΟΒΥ͂ ΟΥ ΝΑΞΙΑΝΖυΒ: ππᾶνὸ {818 δάνδη- 
ἰδ 39 ΟΥ̓́ΣΡ ΤΩΥ͂ ΤΟΥΪΟΤΒ, ὑμαὶ 1 ὈΘοοσΘ ΟἾΪΥ ΣΏΟΤΘ 
ἀογνοιοὰ ἰο γοϊκίου δηὰ χοάϊηοθβ οὐ δοοοῦῃὶ οὗ 
{Π6 1 διίδο κβ. 

ΒΤΑΒΚΒ: Οὐδ ΠΙΘΤΟΥ͂, Β6ΙΡ, δηἃ πογὰ δ.ὸ 
ΟἸοΒ Ιν υπϊοὰ ἢ οη6 δῃοίμον ; οδοῦ 8 Ὀπβοα 
ὍΡοπ (ἢ 6 Οἱ Γ8, ΟΥ ον 8 ἔγοαηι [ἢ 6ῃ|.---Τὴ9 ὙΟΓα 
οἵ ἰσυθ ἢ ἀο68 ποῦ Β6]Ρ 18 80 Ἰοης 88 γὸ γοσαγα ἰἰ 
8.8 88} ΘΠΙΡΙΥ͂ τι5]ς, δηα ἀ0 ποί δΒιγῖγο ἰο ὨΔΥ͂Θ ΟΥ̓ 
ἔν Κὶ παρὰ Ὁγ ἰἰ.--)οβὶ μου ΤΟΔΙΪΥ ἔθαν αοά, 
οὗ 8ου] ῖῦῖ ΤΒοπ ἰού ἐπ γβοὶῦ Ὀ6 Βειατά, δὸ ἐπδὺ ἐΐ 
ΤΥ Ὀ6 Κπονη ΜΔ ἐδου. αγί. δι 18 Ὀο]ογθα 
ἴα 189 μοατὶ τιϑὺ Ὀ6 οομἤεδ8864. ---Ἴ0 ἰδ [Ὁ (9 
ΒΟΠΟΓ οὗ Οδυϊξὶ, δηα 8180 ἴον ἰμβῖηϑ ονση, 1 ἔδοιι 
ἀοβὶ οδυ Βα σοηΐοβθ Ηΐπὶ ὈοίοΓΘ τηθη---ΤῈ9 
1688 Θδγθϑίηθϑθθ ΟἿ ΒΗΟΥΒ ἰῃ ΓΘ κοι, 8 6 ΠΙΟΤῸ 
ΓοοἸ δὲ ἢ6 5, ἔον ἴΐ ἴα. ᾽υδὲ ἷ8Β [4] -Βοδνιοἀἢ 688 
ἴα ἷα γο! σίου, πὲ πλᾶ}κ 68 Ὁ ραϊηΐι] δηα δ γ888- 
ἴης ἰο Βἷπι.---ἰἴη ἃ ῥγοίοββίοη οὗ δι ἢ ὑθ6 ΓΘ τησδβὶ 
60 ϑ8ἰοδαίμβϑίηθδϑ ΒΑΙΘΥ͂ΘΥ 18 γοὰ δηᾶ ϑιίπθῃ 
κοδογϊης ἴο αΟο04᾽ 5 ποτὰ ΓΘΙΏΔ81Π8 ΟΥΟΣ 80θ. Ττυϊἢ 
ἰο-ἀδΥ ἰ8 ποιμίηρς αἰ δογοηί ἔγοια σῆαὶ 1ὰ 88 
γοβιογᾶδγ.---ΕἜ ΑΝ ΚΕ: ΤῊῈΟ ὑθὴ ΟΠ Π Δ Π6η (8 
86 8η οἰἀ-βϑϊοποα ἐπί τ (86 τον], ΝΟἢΘ 
(του ]9 (ποιμηβοῖνοβ δϑουϊ ὑμθηλ ΤῸ ὑΠ0Ὺ (ΒΚ 
{π8ὺ Π0 0ὁηῃ6 δ8η Κορ ἰβο. Βυὶ πῖϊὰ Θοά 8 
οἰ] άγοα ἰῦ 18 πού 8ο. ΗῚ 5 δου δηἀτη θη 8 δτὸ ἰοὸ 
(Π 6πὶ ποὺ ἃ ἢου86 οὗὨ οοτγϑοίίοη, θὰ 4 ραγάθη οὗ 
ἀρ) σι 8.--  Ὲ Β0Η: οθ, οὗ νοι γου οοηξοδ8, 15 
βνθαῖορ ἰμδὴ ἰἰον Ὀοΐογο σοῖσι γοῖ ΘΟὨΐθ8δ. 
ΟηΪγ 866 ἰο ἰΐ, ἐμαὶ 6 Βοαγί δηὰ [89 Ββδπᾶ αρτθθ 
νυ (9 τηου.---ΒΙΕΟΞΕ : Α χοορά δβὲορ ἰ8. ἐδ ίκθῃ 
ἤογνναγάβ, ψῃθη ἯῪΠῪ ὈΘσοΙηΘ ΤΟΘΔΑΥ͂ ἰο στ δῃ 
ΒΏΒΞΜΟΡ ἰ0 ἰπὶ Ἧ8Ὸ0 ἀρ 8 8 ΓΘΆΒΟ0Π : ὙΒΘΏ 6 
Οὐοσοοπῖθ ἴπ 9 τη ο8γ Ὑγΐσ του] 0 ἰ.589]Γ 
θοῃ 0686, δᾶ ἀγὸ οί Κερί Ὀδοῖς ἔγοπι οοηἴθϑδίηρ 

{16 ἐγα ἢ Ὁ (6 Ὁθο] οὕ απ ἃ βοογῃ οὗ οἰ 6γ8.-- 
ΟὕΕΝΤΗΒΕ: [ἰ 56 ἀοπιαπάοὰ οὗ ἃ ἰμδί πὸ μο]άὰ 
ἴαϑι ἰο αἀοὐ᾽Β πογὰ, (αι ψγ οὐουοοῦλο δι τα] Ἰοἢ 
ὉΥ Βυμ!)ἐέγ, δηὰ {δαὶ τὸ οβίθοαι ΠΟΏΟΣ ἴγοιι 
αοα, τότ δἰ ρ ιν γ ἔμδη 4}1 18:6 Ῥγαΐβο οὗ (δ 
ΜΟΥ]α,---ΤΆΒΕ : Τῆδι ἔγοθάοαι, τισὶ Πὰς ἐΐ8 
αἰνί ποεῖν ρον Ρ] δρτγίημβ ἰὰ 8. ὈϊΪοββοὰ ἀδυοίϊϊοη 
ἰο αυά᾽5 Ργοοορίθ, Ὀοροὶθ στοαὺ ογ, ΒΊΟΝ ἰδ 
τηϑηϊ δι θα ουὐνγαγαΥ ὉΥ ἔρδν]658 δοηϊοββίοη, ἰῃ- 
ὙΔΤΑΙΥ ΟΥ̓ ΔΌΒΟΓΌϊΩς ἀο χμλ πὰ Ηἰβ8 οοπιηδηά- 
ΤΩΘΠ (8. 

[Ματτ. ΠΈΝΕΥ: ΑἹ] ἐμδὲ ἴουο αοἂ 1οτθ Ηἰΐβ 
βογογοηιηθηί, ἀπ, ἐδογοΐογο, ον 4}} Ηΐδ οοιῃ- 
Δ ἀπ θη [8.--- ΒΕΙΠΟΕΒ: ΟἸΘΏΘΓΡΆΙ ποι ο8 οὗὨ (ἰδ 
ὩΘΓΟΥ͂ οὗ αοά, νἱϊπουί 86 ἀϊδεϊποί Δρρυθ  θηϑίοη 
οἵ ΗΪ5 βαϊγδιϊ οι, ὁ ἈΘΥ͂ΘΡ ΒΑΥ͂Θ ΔῺΥ ΟΠ ΟΥ οΥ ζὶῃ 
{88ῃ ἴῃ Ῥτγοϑυτϊωρίΐου, σοὶ αοα ΔΌΒΟΥΒ.---Τ 6 
σοΟΙλΟ ἰορΐοβ οὗ ΘΑΥΓἸΥ͂ ΘΟΠΥ ΘΓΒδί Οἢ ΤΠΔΥ͂ [Ὁγ- 
Ὠἰδὰ ἃ ΘΔ οὶ [ὉΓ ὨΘΘΥΘΠΪΥ ἰαἰΘΤΟΟΌΓΒΘ, 80 ἐμαὶ 
ΟΌΡ σοι ηϊσαίϊοθ, οὐ Μὶϊ8 (η6 του], ΤΒΔῪ 
9 ΠΚ ΖΦ 460Ὁ᾽8 Ἰαάάδον πο86 Ὀοϊίοιῃ τοδί θὰ ὑροὴ 
(16 Θδτί, δῃὰ ἐπ ἴορ οὗ 10 γοδοπϑά ἰο ββδυύβῃ.---- 
Δοοορίδ]9 οὐοάϊΐοησθ, τπυδὲὶ ἤοτ ἔγοτῃ ἴονο, βηὰ 
00 δοοοιιραηίοα τ} ἃ τηθάβυγο οὗ ἀο]ρῃι.--- 
΄. Ε. Ἢ 

γόοτβ. 490-86. Το πογὰ οὗ αοά, 88 ἐπ στουπά 
οὗἨὨ ΟὟΓ ΒΟΡΟ ἰπ Ἰἰἴ6, 88 ἃ Ἰἰχιιὶ πὶ οὐν πἰραὺ οἵ 
ἰγου ὉΪ]9, 88 ἃ ΒΟηΖ ΟὉ ΟΌΣ Ρῥιϊχγίμηαρο.---Ὁ σοη- 
ἀπ δβιοδα αβὶ, ρδίϊθηΐ, πὰ σουγαχοοῦϑ ἴῃ [80 
ποτὰ οὗ αοα, 15, δοοογάϊηςξ ἰο Π0 ἰθϑι 1 δ Υ οὗὨ 
ἘΙΒΙΟΓΥ 8δηἀ (86 ὀχρογίθηῃοο οὗ δὶἱ Ὀο]θνυθτβ, [ἢ 
ονογβονΐηρς ἰουηίδίη οὗὨ Ὀϊ βϑίηρ ἰὼ (8.6 τα βου 
οὗ ιν }9 πνουϊα.-αοαὦ ἀοὶχηβ ἰο ὃὉ6 τοιαϊμαἀοα οὗ 
Ηΐ8 νψοτὰ ὈΥ οὔὖῦ οὰῦΐ. Βυύ ὃ ψὴΟῸ ὑπάοτ- 
ἰδἰκθβ ἰο ἀο Βὸ τωυδὲ ποὶ ΟὨΪΥ Κῆον αοα᾽Β ποτχὰ, 
᾽.9 πιυσϑὺ 4150 δίπουν Ἰοῦο ἱΐ, Ὀοΐϊονο ἐξ ἔγοαι 
(89 Βοαγὶ, δηἃ δδυπ δὶ Υ δι γῖνο ἰο θοὸν ἐἰ.---αοὐ 
ἄοοδ ποὺ ἔογροῖ οὐ, δϑαπάοῃ ὺ5: Ὀαΐ οἷ {Πα γγ8, 
αὐ 411 (ἰτη685, ὉΥ ἋὍΔΥ δηὰ ὈΥ͂ πὶ αίιί, ἰἢ ῬΓΟΒΡΟΥΙΥ 
δηὰ ἱῃ Δαν υβιίυ, ταϊμβδιῦ Το ΘΠ ΌΟΥ αἀοἀ δηὰ Ηἰ8β 
ψοτὰ, δὰ οἴθαγνθ ἰο {{|61ὶ ]---Τὸ Καορ αοα᾽ 5 νογὰ, 
ἰἴ8 ἴῃ 6 Θῃηἀονπιοπί δπὰ 6-:ἰδΔἰ9 οὗ (6 ῬΡὶου. 
ΒΤΑΒΚΕ: ΠῚ αοα ν|}}8 ἰμαὺ οὔτ αὶ βιου]ά 

ποὺ ἤοτχεὶ ΗΪ8 Ῥγοϊωΐβθθ, δ ΪΠ βυτοῖν, ἰὼ Ηἰδ 
[αἰ Ὁ] 688, ποῦ ᾿θανο Ηἰἷδ Ῥγοιηΐβο αἴ} 8]}ο(.--α 
ὝΔΒοη οὐ ποσὰ διὰ ἤορθ δῃὰ ὈγᾶΥθσ 810 
παϊοα ἴῃ ΔΗΩΥ͂ ποατί, {π0Υ0 δΔτὸ ἰουπα σοπιλίογί, 
11ἴ8, δὰ τουὶνα).- -- ΕΟ 6 Ρ ̓υἀχιιηθοηὶδ οὗ ἀοα ΔΥγ0 
ἃ ῬΟΤΟΥΓᾺΪ ΤΩΪΓΓΟΥ οὗὨ ἰουτοτβ ἤὼγ (86 Ὁπροάϊΐγ, 
δυι οομμέοτνίϊς ὑοίκ 8 οὗ ΣΩΘΓΟΥ͂ [ῸΓ ὈΘΙΊΘΥΘΓΒ.--- 
189 οἰνϊ]άτοη οὗἨ αοἂ Τϑβοπιῦ]ο {ποὶῦ ΒΘΕΑΥΘΗΪΥ͂ 
ΕδΔιμοΥ, ἱπδδιιθοἢ 885 τ ἢδὶ ΗΘ ΔΌΒΟΙΒ ἱΒ ΔΒ οττοὰ 
ΌΥ ἰπθῃι.---ΤῸ δθδηάοη αοἂ δπὰ Ηἰβ8 ποσὰ ἷἰ8 
[89 'τϑὶ βίῃ ἰὸ βίῃ, δηὰ βοὺὴ δἷϊογ ἰδ δὶ δοση 68 
186 ρτοδίοβὶ ἄθζγοθ οὗ οὐάυγδοΥ.---ἰἰ 18 6 Ὀυγάθῃ 
ἰο ἐδο οἰἰ]άτοη οἴ (86 ποῦῖὰ, ἰο δα γο τυ6}} ἴο ἀ0 
ψὶι αοα᾽5 ποτά, Ὀυὶ ἰο αοαΒ ομϊάγοη ἰδ 188 
ἀοὶῖσδς, ἔον ἐν σθθ τ 8 δα βγοοί θη ὑδὲὶΒ Γου Ὁ]ΟῸΒ 
Ἰ1{6.--- οθ9 τι Θδϑι ἀπ οΌ Β} 7. 68}} αἀοα᾽ 5 ποτὰ ἰο 
ταϊπὰ ἐβτοῦρἢ {86 ἀλΥ, δηὰ 80 σοταιηϑηά ἰδ ετα- 
80 ἴγοϑ ΘΆΓΠΘΔΟΥ ἰοὸ Ηΐτὰ οἡ χσοϊϊτίης ἰο0 τοβὲ, Β8Υθ 
ἴῃ {πἷ8 ἐπ 9 βυγοβὲ γομοαν δραϊηβί ου]} ἰμου ρμὶθ δὰ 
Βί 71 ἀτγϑδπιβ.--τα ζοοα οοηϑοΐθῃσθ, συδτα οα ν6]]} 
ἰὼ δοσογάβδῃοο ψὶ τ Θοὐ᾽Β νοχγὰ, 18 Ὀθιΐον ἐπ 8 ΑἱΪ 
{86 078 δηὰ γἱομθ8 οὔ ἐπἰ8 νυ οτ]ά. -- ΒΊ ΕΟΕΕ: [0188 
τοοῦ ῥυϊνίϊοσα, γῆ πὶ γ͵1ὸ Δ Ὺ90 [0 Βυδίδὶ πα πον 85- 
βΒϑυΐία, ἰο 6 8Δ0]6 ἴο Ἰοοῖς Ὀ56ῖ νυ ὶτἢ οοπιίογέ ὕῥροα 
ἰθηπιρίδι 8 ΟΥ̓ΘΓΘΟΙΠΙ6.---ΟΥΒΝΤΗΒΕ: ΤΏοπ τηυϑὲ 
ΠΟΥ ἸΘδγῃ ἰο Ι18Κ60 ἃ αἰ οτΘΠ09 Διο ρβὲ τθσι, ἀθ- 
(οττοϊηΐης ἰμγ ἔνθ 8}ῖ}8 δηὰ {μὰν ϑησαϊλθ δο- 
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οοτάϊης ἰο αοἀ᾽ 5 νογὰ,---ὈΙΕΌΒΙΟΗ: Οαοἀ οδηποί 
ἴοσβα κα (ἰνοῖθ ψῆο Μαὶὶ 10᾽ Η πὰ : (9 δι ἢ τ ἰς ἢ 
Ης Ηϊτ561 Β88 ουοκοά, Ηθ σαπποί ἰθᾶῦο απ͵5{1- 
ἢε4.--ΤΆυΒε: Θοαἀ᾽ 8 ψογτὰβ ἅτ ἐδ οδοποραϊθὰ 
τοοίβ οἵ Ηἰβ ἀδοάβ, δηὰ 8 ἀδοὶβ τὸ Ηΐβ νοσὰβ 
ἰδία ὈΆΓ6.---ὦ ἩΟΥΪΟΪΥ τῶδη ἴθ δηταροὰ ψἢδθη ἢ 6 
δ᾽ βοὶ 16 ἰηβυϊιοά, Ὀυΐ αυἱΐθ ἱπαϊογοης θη 
Θοά ἰ5 ἰπϑυϊιοα. [ 15 186 τϑύθσβο 1} οὐ 8 
οἰ άτοη. ΤΊ ὲν ΒΟ ἰπαϊππαίίοη αἱ (Π6 ἀ ΘΒ ρΊ 568. 
οἵ οἰ 88, 88 1.8 ΓΩΥΘΓΒΟ 846, ἃ ΠΒΟΙΥ ἸΟΥ͂Ο ἴογ (Π0 
ἴδ οὔ 116 [οτά. 
[Ματτ κνβυύ: Τῆοβα ἰμαὺ τοδκο αοαἀ᾿  ῥτο- 

τοΐβ68 (Βοὶν ρογίϊοη, πιο  ψὶϊα ὨθΠ) Ὁ]6 ὈΟ]ἀη 688 
ταᾶϊο [Θὰ (ἢ οἷν Ὁ168.---Ἴ 080 ὁ8η Ὀ6ΔΥ 0. 11{{]6 
ἴον Ομνὶδί, (δὶ ὀαμηοί ὈδαΡ ἃ μβατὰ ψοσγὰ [Ὁ 
Ηϊΐα.---αοὐ᾽ ΒΒ ΟΣ ἰ8 5 ον ᾶρο8: ἃ δοατὶ (0 
ΟὟΟΥ͂ (6 ΜΥ01}} οἵ ἀοἀ 18 8 τηοβί γ᾽ δ Ὁ]9 σενδγὰ 
οἵ οὐδ᾽ οη66: δηά ἰδ 6 πιοτὸ ψ ἀο, (δ. 8 ΤΟΓγ0 ἨΘ 
ἸΔΥ ἀο ἴῃ (ἰ9 Βοῦνῖοθ οὗ ἀοἀ: (μὸ Ὀσαθοῖ ἐδμδὶ 
θεαγοῖδι {γαϊ 19 τη ὰθ ἸΔΟΓΘ ἔγαϊ 1}.  ΒΕΊΡΟΕΘΒ : 
βοοὶς ἰο Καὸρ γον Βθατὶ ἰ (η9.--͵ΟΜ᾽. Ε΄. Μ. 

γόον. δ7-64. 10 18 ἐϊ ροβϑὶ 01] 6 ὑὸ Κορ (ὐοά᾽ Β 
ποτὰ νι ουὶ ΗἾ8 φγϑοίοιιβ δϑϑϊβίδηοο, Ὀυΐ [ὁ 
δῇογτα 8 βυοὶ δϑβίβίδῃοθ (0 (0890 ΠΟ ὈΓΔΥ͂ ΘΆΥ- 
ὨΘΘΪΥ ἴον ἱΐ, δὰ σοπίϊηαθ ἰμὰ8 ἰ0 ῥγὰγ.--Τ} 6 
δοιτηυπίοη οὗ Ὀοὶΐον τ ἰ8. 8 σοὶ ἔουπίδὶη οὗἁ 
τηυῖ4] σοταΐοτγί, βυρροτὶ, 8πα οὐϊβοδίϊοη.---Τ 6 
Βοιῖοσ γ͵ῸὺῸ ἸΘΒΓΏ (0 ΚΙΟΥ͂Ν ΟὟΓΒ' 'γ68 δπὰ ἰδ9 τνου]ὰ 
Ὀγ 2) ἐπραγιϊαὶ ἐγ], τ (ἢ 9 σΡολίον Ἰοηρίης 
ΜΠῚ 'ψτὸ δηίτοδὶ ἔγοιῃ 08 ΤΠΘΥΟΥ͂ (19 Ἰἰχαί, {Π|9 
οομαίοτί, δά {86 Ρόοτον οὗ ΗΪ8 ΒΟΙΥ νοτα.--- Μκ- 
ΡΑΧΝΟΗΤΗΟΝ᾿Β συδίομι 88 ἰ0 Υ186 ὉΡ ΒΟυῺ Δ[16Γ 
τοὶ ἀἰχυῖ, δὰ αὐοῦ Ῥγαγὶπρ ἰο τηϑαϊδίθ ὕροη 
Θοά᾽ 8 νοτὰ.---ϑὅταβκε: ΗΟῊΥ͂ ΘΔΓΠΘΒΙΪΥ Τη6 ἢ 
δι γἰγ 9 Δί ΘΑΓΓΒΪΥ Ροββοθδίοηβ᾽ ΒΟΥ ΤΩΔΗΥ͂ αἀΪ8- 
Ρυΐε8 διὸ οδϑυβοά ἱβουθῦγυ  Βαυὺΐ ἐμ ἀθβρὶβθ {}}6 
ΒΟΔΥΘΕΪΥ ἱπμονϊίδϑησο, δηά οἷϊοη ουθ {τ|86 1 
ΔὙ4..---ΤἸο σα δίοῦ οὗ 8}1 ΟὟΓ ῬΥΘΥΟΥ Βιουὰ 
6, (δὶ ἀοἂ νου]Ἱὰ Ὀ6 πιοπβοϊ Ὁ] ἰο ἃ5, δπα ρῥτο- 
ΒΕΡΥ͂Θ 08 'ἰπ Η18 ΤΊΘΓΟΥ.---ἰὐ 158. Βοτηοί πι68 δά ν188- 
16 ἰπ ἰοπιρογαὶ τοδίίοτβ ἰο ροβίροῃθ ἰδ ἐχοσουίΐοη 
οἵ ἃ ρύυγροβο, Ὀυΐ ἰῃ {πη 55 βρίγι 4], ΘΥΘΓΥ͂ τη0- 
ἱπρηΐὶ 18 ἔγαυσιιὶ 11} ΡΘΓΙ ἱΐ τορθηίδηοθ Ὀ0 
ἀε(ογγοὰ.- --ΟΥΕΝΤΗΕΒ: ΑΒ ΒΟΟΏ 88 ποὺ βιιονοβί 
τοδὶ ἰὴ (ΠΥ τοὶ σίου, ΠΙΒΩΥ͂ ἔογον γι θμα8 νν]}}} 
ἔογβαῖίζο (8:66. ΝῸΟ πιϑίίθ. ---ΠΥΝΟΚΕΒ: Α χσείτγο- 
Βροοῖ οὔ ρϑϑ8 γϑδγ ἰθϑδοῖοϑ (1) ον τῇδ Μ)6 
Βδτο ἰο 9 ὑμδηκίαϊ ἴον, (2) βονγ πιο γὸ ᾶνο 
ἰο ἰωρίοτθ ραγάοῃ ἔογ, (8), βοῶ ψγὸ ἢλγνθ ἰο 
δοτηίοτίὶ υ8.---ἸΑῦ ΒΕ: ΠῸ τδο 18 ἰῷ Ὠδδίθ ίο ἀδ- 
᾿νοῦ ἷ8 δοιὰ] οὐίμοθθ ἃ Βίῃσοτθ μθαγί.---Τ 9 
Ῥιο 68 οὗ οὐ ̓β ΤΠ ΓΟΥ͂, Βργοδὰ 88 (ΠΟΥ 8ΓΘ ΟΥ̓ΟΥ 
4}} ι6 Θαγίμ, δ.ὸ αἰδβοϊοβοὰ ἰο ἰδ δυο οὗ ζδῖ} ; 
Ὀυϊ ()0 στοβίοδί οὗ Ηἰβ πιογοΐθβ 18 Ηἰβ νογὰ, 
μι 16} ὀχοὶῖο8 (αἰ ἢ, δη ἃ ἰθδοῖὶθβ 18 ἰο γϑοοβηΐζθ 
Οοἀ ἴῃ Ηἰδ νὰν δὰ νου κβ. 

[Μεώττὶ ἤεδδυ: Τ059 (παὺ ΔΚ αοἀ ἴον (ποὶν 
Ῥογιίοῃ, πιαϑί (ἀκ [ΠΠ᾿πὶ ἴοΥ ὑμὶν Ῥγίποθ, δηὰ 
ΒΌΎΓΘΑΡ αἰϊοσίαποθ ἴ0 Ηΐπὰ; δὰ δανυϊης Ὀγοϊΐϑοὰ 
ἰο ἴθ Ηἰ8 ψνογά., νν πγιιϑί οὗἴδῃ Ῥυὶ οιγβοῖνοθ 
πῃ τοϊηὰ οὗ ΟἿΣ ὈΓΟηλΐβ6, 6. χσχχὶσχ. 1.--ὖνο τὲ 
Β6τοῦ (ἱηἰς (Π90 ΨψοΥΒΘ οὗ ἀοὐἀ᾽ἶβ ΨΆΥΒ [ὉΓ ΒΠΥ͂ 
ἐγουῦο γὸ ΤΙΑΥῪΥ̓ πιθοῦ ἢ ἴῃ ἔδ0896 ΨΑΥΒ: ΠΟΡ 
ἔϑδν Ὀεΐῃρς ἰοβογ8 ὈΥ͂ ΟΌΓ ΓΟ] σίου αἱ ᾿δ8ἰ, ἤσαν Υ 
6 ΔΥ θ ἸΟΒΟΙΒ ΠΥ ἰὺ πον.--αδοοὸ ΠΟ [ἢ 9 
Ῥααϊἰδὺ πυϑθαπάοα ἷδ (ἰηθ: νῆθ Β9 οουϊὰ 
ποί 6 δηὰ βίθο, 89 πνου]Ἱὰ χὶβϑθ 8πὰ ὑΓδγ.--- ΒΡ. 
ἩΟΒΝΕ: ΜΟΓΟΥ ἰ8 (9 Βοῖο ἠουπίαϊη οὗὁὨ ΟΥ̓ΟΤΥ ροοὰ 
εἰἴι ον νον Ῥγ͵ 485Κ, δηὰ ἀοα᾿β Ῥγοϊηἶβθθ (ἢ) 
Β0]9 στουπὰ ὕῥᾳρὸῃ ψ]ιὶσὰ 1 δϑὶς ἱἰ.--- ΒΕΙΡΟΚΒ: 

ΤῊ Τηογθ ἐμ ογθ ἰδ οὗὨ οὖν μοασὲέ ἴῃ βϑοκίηρ, (89 
ΠΛΟΥΘ ἴθ ΓΘ Ὑ11} θ6 ΟὔἼΠ6 1ροτ 8 μϑαγί ἰῃ σοί σῃ- 
ἴῃς ἴο υ..--. Ε. Μ.]. 

γετβ. 65-}2, Ηδ ννῆο Βυπιῦϊο5. δἰ τα 586] ἀπο Ὁ 
αοαἀ᾽ 5 ρονονίιϊ Βαηὰ, τ} ὅπὰ 1118. βυϊοογίηρϑ 
ἰυγῆ ἰο ὈΪΟΒΒίηρΒ; {ΠΟΥ τᾶ ϊο Ὠΐπι, ΘΕ ΘΟ ΠΥ, 
ἸολτῺ δηὰ ἴδο] μὶ8 ονῃῃ βίῃβ δηὰ (αι 8 Ἰο ῸΥ.-ὸ 
Ηδ 18 Ὀϊαββεά, 8οὸ 18 Ὀδθοοῦθ ᾿νΪ86 ὈΥ ὀχροτγὶ- 
Θῆ660, δ νο, ὮΥ̓͂ [6 ΑἰΒοου ΥΎ οὗ }}8 ΘΥΤΟΓ, 
8.88 Ὀθ66 ἀτγίνοπ ἤγουν δἷβ. οσσῃ δῖ, δηά ἔσγοιῃ 86 
ΨΆΥΒ οὗ 6 νον], ἰο αοα κηὰ {18 ννοτὰ.---ν 9 
ΟΤΡ πηοϑὺ δηά τηοϑὲ ρου ἰοῦ, σ ἤθὴ 6 δβίϑθοτῃ 
Οὔγϑαῖνοθ ͵ῖθϑο, τὶ σῃίθοιϑ, δά βίγοηρ.- --αοα᾽ δ 
ΟΡ 8 ἰγθαβιτθ ΘΌΟΥΘ 84}} ἰγθβδβΌγοβ; ἘΠΥ δηὰ 
ἴῸΣ ψΠαὺ πα ἢ 

5ὅΤΑΚΚε: ἀοα [8 ἰδ ᾿ἡνίηρς, δουτοθ οὗ αἱ] 
Ββοοά.---Το (818 Τοιηίαὶη τη δου ἰγαθθ ἷὶ 
8411, 8Βὸ ἐμαὶ αἀοὰ Ὀ6 ποὺ χοῦδοά οὗἨ Ηἱἰβ 
εἰονγ.---Δ ΙΗ]! οιΐου 18 ἃ ΠΟΙΥ πὰ ργοῆϊίδθ]ο οτὰϊ- 
Ὧδη09 οὗ Αἀοὐς ἃ Βοδοοὶ οὗ ννίβάοπι, ἴῃ Ἡ]ιϊο 18 
Ἰεδγηῖ ν]αῖ αοἂ δπὰ τηδΔὴ 8Γ6.---Η δὴ ηοΥ- 
Ἰεάζξε δηὼ βοϊθηιἰδο υπαογβίδπαϊης οὐ δ᾽ νὶῃθ 
ἰγσαϊἢ ἀοο8 ποὺ τηβῖκθ ΘΗΥ͂ ἰΓΌΪΥ ἰδυριὶ οὐὗὨἨὨ ἀοά. 
Βαϊ, ρταγοῦ, δηα ἐγῖαὶβ ΛΘ 8180 ΠΘΟΘΒΒΩΓΥ.--ο 
ΤΒΘΓΘ 18 ποί(ϊιΐηςς [Π8ὺ οδπ 6 1688 νι 6] } οηἀιυγοᾶ 
{880 ῬΓΟΒΡΟΓΙγ. Μοη σοΟΠΙΠΙΟΠΪΥ ζ[84}} ταν, ὑἢ- 
ἀδγ ἰϊ, ἰαῖο ἔα]89 ρα 8 δπὰ ἰηΐο βἷῃ.----α οα τὰ 
Ὀυΐης υ8 Ὀδοῖς ἰο Ηἶ8 ΨΑΥ͂ ὈΥ͂ οι] 6 ΟΥ ὉΥῪ μην ἃ 
ἸΏ68η8, δὰ γοί {Π6 Υ 8ΓΘ 8} ποι ΐπς Ὀθπὺ χοοάῃ 988 
δια ΤΊΟΤΟΥ͂.---ἸΠ τοὰ τᾶ Κο8 σοοά ομϊϊάγθη, δὰ 
(0)6 8608 οὗ (Π0 στο58, ἰο ὑῃ089 ὙΠΟ 8. οχογοϊβοα 
ΠΟΓΘΌΥ, δ.Ὸ σγοαὶ δά τηδοϊ(ο]ἀ.--- ΤΠ αὐ ΒΟ ἸΩΔΏΥ 
8 Ὁ Ἰοβῦ ἀπά σοηἀοιμηδὰ 8 ἀμπθ ἴο {Π6 1} ̓ψτουβῃὶρ- 
νἱὴρς φοϊά δπὰ βῖ νοῦ 88 ὑποὶν ροάβ, δῃὰ (18 ἴ0Γ- 
ποιίηρ τ[86 Εΐοτηδ] αοά.---Ηθ ψιῸ 15 Οοα᾽5 οἰ ἰ]ὰ 
ἀο68 ποὺ ΘΟΠΟΘΡῺ δἰ πιϑ6] δου χο]ά ἀπά βίϊνοσ. 
1 ὃθ9 ἰ8 αοιὐ δ οἰ, ἢ 18. 4130 Ηΐθ οἷν, διὰ 
Ηο ν|}} αἷνϑ Βἰτα ψμαῦ ἢΘ πϑϑάβ, γβοη 10 ἰδ π0- 
ΘΟΒΒΑΤΥ͂ [ὉΓ ἷπι.---ΠἾ πιοὴ γοῦ ]ὰ τἰ ἢ ΠΥ σοηβί Ὁ 
(6 οτἰρσίη οὗἨ ὑπὸ Ὀϊνίηθ νοτγά, πὶ 1 8. ἃ ποτὰ 
ἴγουιλ (9 τηουἱ οὗ αοἀ, ἐμ 607 πουϊὰ ᾿ονΓ}}Ὺ Ὅ6- 
ΘΟ ῬΟΒΒΟΒΒΟΡΒ οὗ ἴὖ ; ἴΠ6Υ οουϊὰ ποὶ ἀο οἱδοῦ- 
Ὑ7180.- -ΕἜ ΒΟΉ : ΕἼΟΠὶ ΘΥΟΓΥ͂ ΜΟΥΚ δηα πογὰ οἴ 
οὔν Ὀοϊονοὰ ἀοά, τὸ τιιϑἰ ἰδβί6 δηὰ 866 ον κἰπὰ 
Ης9 18.---ΕἸΕΟΚᾺ : αοἀ Ὀτίη 8 θη ἀν ἔγοι ἐμ οἷν 
οὐ Ἡϊβάοιι ὈΥ̓͂ Βυπ ]διϊοηϑ, δὰ ΠΟΙ ΠΠΟΠ]Υ͂ 
ἴγοτα ὑπο ΟῚ Υἰχηιθουβη 688 ὈΥ̓͂ ΠΠΟΓΘ ΒΘΥΘΥΘ 
απ 1] διἰ0}8.---ῬΑῦΒΕ: αῦ δῖ ψὸ νἰτιουῦῖ 
αοὐ8 νογτὰ ἢ ο ΚΠΟῪ ποὺ ὙΠδ8ὺ γγ͵χα ΔΙῸ ἰο ὁ0, 
ΠΟΥ δαί "6 ἀο68. 

[Ματι. ἤξνβυ: Οοα᾽ β ἕδυουβ ᾿οοὶς Ὀδβδί τα 
ΒΟΥ 8γὸ σοῃραγοὰ ψ 1 (ἢ 9 Ῥγοτηΐδθ, ΜΠ θη ἈΠΘΥ͂ 
816 866 δονίης ἔγοιι ὑἱπαΐ Τοιπιαίἢ.--- ΞαηοιΒοα 
δι οι 0η5 βοΐϊθῃ (Π6 δατῦ δπἃ Ορθ {Π6 ΘΓ [ὉΣ 
αἰδοῖ! η6. Το ῥγοάϊρα]}᾽ 5 ἀἰβίγϑϑδ Ὀσουρῃί δὶπε 
(ο εἰ 86}} ἄγβδὺ δηὰ ἰδθη ἰο 8 ζδί ΠΣ. --  ΘΟΟΥΈ : 
Ηον ἀτγοδά(α! ἰ8 {π 9 6.86 οὗ ἐπ 086 ᾿ 10 8Γ0 παγά- 
οῃοϑα ἰη βίη, ούθῃ ἰῇ ἴΠ6 {ὈΓΠδΔ6Θ οὗ δῇ οίϊ οη 1-- 
ΒΒΙΌΘΕΒ: [,οὉ ΤΥ οαγί πουον σοηἀθηη τη6 ΒΘ ἢ 
0 ουσιί ποῖ  [μοὺ ἐλ θνοΥ [41] ἰο οοηἀθπη Τῃ0 
Ὑ]ιοη ἰὺ οὐρλὶ |--ΤΏοτο 18 ΠΟΘ 80 σοιῃπηπηΐσδ- 
Εὐοὶ ροοα δ8 Θοὰ.---Τὁ8 ὅγϑί ταν οὗ 1806 ἰου 
οὗ χύϑδοοϑ, ἰ8 σῇ ἰδ 6 Ὠθητῦ Ὀοσοπη68 ΒΘ 810 16 οὗ 
ἰῖ8 ΟὟ ΏΒΘΏΒΔΙ ΙΔ ΠΥ, δὰ σοπίγιίθ θὰ δοσοῦμπι 
οὗ 115 οὐ ΒαΡά ἢ 688.--ἶᾷἷ΄. Ε, Μ7. 

γεγθ. 178-80. ο ονοῶ ἰο αοὰ 85 ΟἿΣ ΟὙθδίοΡ 
ΟὟΤ πδίυσαὶ 1116 δηὰ 115 ργοβογτυδαίίΐοῃ. [8 εἰ 
οἰ δοῦν 86 τὶ (ἢ ΟΡ Βρ᾽ τὶ] "16 1---Τὸ [086 τῦδ 0 
ἴοαν αοά, Ηἰδ ΓΑ 1} 7 1π088 ἰ8 ἀϊβοονηΐ Ὁ], ονυθη ἴῃ 
Ηἶδ8 πα ρφηηθηιβ, 85 ἰμδὺ οὗ ἃ πιο γο Ὁ] 604. ---ΤῊ9 



δ98 ΤΗΕ ΕἸΕΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΔ1,Μ8. 

βίῃσογο βουυδηί οὗ αοα βοοῦ ἀΐβοουθγθ (δαὶ ΒῈ ἢ 85 
Ὧ0 οἶον σοηϑοϊαϊίοη τ δῃ [6 τη ΓΟΥ͂ οὗ ἰπ6 [ρογὰ. 

ΞΤΑΒΚΕ: ΤῊ σγοδίΐοπ οὔ 8 Ὡ6Ὺ ἢθαγὶ ογοδίθβ 
ΑἾ80 ἰδ) 6 ΟὈΪσαιίοη ἰο δι γἶ 9 αἰ ΘΤ ῬΤΟΙΤΟΒΒ ἰῃ (ἢ 6 
Ἰινίης Καονίομο οὗὨἨ Οοὰἂ, δῃά ἰο ργαΐϑο Ηϊω [ὉΓ 
Ηΐ8 Ὀοποῆϊβ.--- ΤΠ φοοὰ ἐμαὶ αοά Ὀοβίονγβ ὑΡοὴ 
8 ὈΘΙΊΟΥΟΥ ΒΟτΥ 68 ποὶ ΟὨΪΥ ἰο δ6οη801]0 δὰ δα ἶΥ 
λυ, θὰϊ οἴ ον ΘΙ οΎΘγϑ. 4180.---Νοιπίης ἴὰ Θοὐ 
δηὰ ἴῃ ργοδὶ Ἰογιὶθ 18 τοῦθ σοηγθηϊθηῦ (0 {πΠ6ῚΡ 
8076 οἴ 8 (ΔῊ ἸΠΘΓΟΥ͂, Ὀυὺ (6 γ6 ἰδ ποϊδίης (ἰδὶ 
8. 80 τηυσὶ δουθϑοὰ ΟΥ 80 ΟΔΡΡΙΙΟΙΟΟΒΙΥ ἄγαν πη 
ὈΡΟΉ.---Οἀ᾽ Β ἸΏΘΤΟΥ 8 ποὺ 0 (9 βογνδηΐβ οὗ 
βἷῃ, Ὀυὶ ἔν Ηἶδ ον. --- ΟἿ ΘομΒοϊδίΐοη ἤονβ ἔγοιι 
89 ἤουσηίαΐη οὗὨ οἰοτπαὶ σοι ρδβδίοῃ, δοὴὰ ψὸ σο- 
ῬΟ86 ὕῥφροπ οὐ ̓β ρῥγοτηἶβο, ΒΘ 6 8ΓΘ ἱποϊπϑὰ 
[0 τασοῖγνο {8 Θοῃβοϊ 1 0}. 

ἘΒΙΒΟΗ: Ομ 6.8 το ἀϊγοοίοα ἰο Ἰοοῖς αὐ ἰδο6: 
Ἰοοῖς {πο νυ 61} αἱ ἐμγβοῖή, Οἱ, Ἰοὺ (πθπὶ ΠΟΥῚΡ 
εἰἴϑοονοῦ Ἀγ ΐπρ ΟΥ̓]: (πίη κ οὗ 1ῃ0 88 οθοοίϑ 
οὗ νυν οκοάποθθὶ ΒΑΙΌΘΡ ᾿ἰοΐ (ΠΥ ἀοὶπρς δὰ ἴον- 
θοδυϊηρ ὃ6 80 γαχυϊαιοα (Πδὺ ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ 10ΟἸἸον (ΒΥ 
ὀχϑιιρὶθ ννἴ{}Δ κά ηθ85 πὰ ἃ σοοά σομβοΐθῃοο.--- 
ΒΙΚΟΕΕ: [ἰ 15 πο 81η8}} μοὶρ ἰο ἰμοδθ ψἯῆ0 [868 Ὁ 
(αοἀ δπηὰ γοὶ 4γὸ ὑπδῦ]9 ἰ0 [ΤΟΥ ΟἿ᾽ 1.6 ΟΡ Γ68- 
βίου οὔ (6 βογσίοθ οὗ τδηΐϊΐγ. 6 {ΠΠ|6 } 860. 009 
0 ΟἸἴη,8 80 χ8ὲ ἴο αἀοἀ ἴῃ ἔαἰίη, δοηΐ εββίοη, 
ΠΟΙΥ ἀορ 5, βῆ ἤοΡ6, δῃὰ 8]] 0 νν8 Ὠἰπιβεὶ ἴοὸ Ὀ6 
ΟΥ̓́ΘΡ οἰ πιὰ ὉΥ͂ 80 Οδδβίγιηοίί οη.---ὈΙΕΡΘΕΙΟΘΗ: 
1 1κὸ 5065 σοτιηΐογτε ΟΠἸΥῪ ἴῃ [ἰΚο, δηὰ 80 40 Πο86 
ὙΠῸ ἤδασ αοὰ. Βυΐ {Π|Ὶ} ἢᾶνθ 880 8 ἰοῃρ οι αΐῃ 
οὐ οοταἴοτίί ηρς (Ὠου 5 Ὀθἰπὰ (θὰ, απὰ ἰπ {686 
(Βου 8 Ὁ ΠΥ 8τὸ ταϊβθα ὑΡ ἀρδίΐῃ.-- -ΤαῦυΒε: Τὴ 
βονον δὴ αὐϊηΐθθθθησοθ οὗ (9 8019 τΤονθα] θὰ 
ποτὰ 8 (Π)|6 ατδοϊοιϑ οοῃδοϊαιΐο Ρσομλὶβοὰ ὈΥῪ 
αοά, δπὰ χαϊπηθαὰ ὈΥ ῬΤΆγ 6 Γ. 

[Ματτ. ΗενδΥ: Τὴῆθ ΨΥ ἴῃ νοῦ αοἄ το- 
ΘΟΥΟΡΒ Δηὰ ϑβοσαγοβ Ηϊΐβ8 ἰηϊογοβὶ 1ἢ τὴοπ 8 ὈΥ͂ 
εἰνίης ἰδ πὶ 8η υπαογδιδπαϊηρ ; (ὉΓ ὉΥ (δαὶ ἀ0Ὸγ 
ἢ. Θηίο.Β ἰπίο ἐδ 6 βοὺϊ δῃηὰ ζχαΐηβ Ῥοβϑοβϑίου οὗ 
ἧι. --ΒΡ. ΗΟΕΚΝΕ: πὶ 8}1 οὐγ 1.18}8 οὐ 13 γε θπὶ- 
Ὀ6Ρ δαὶ ΟἿΡ ὈΓΘΙὮΤΘΙ 88 Ὑ6}} 88 ΟἸΓΒΟΙΥ 68. ΘΥΘ 
ἀθορὶῪ ἱπίογοβιθα ἱπ ἰδ ονὐθπΐ τ δἰ οἷ τ ΔΥ ΘΒ 6 Υ 
ΘΔ ΚΘ ΟΥἩὨ Βίγοηρίδοη {86 ἢ 8η 8 οὗἉ πιυ]υι 1 68.--ς 
ΒΒΙΌΘΕΒ: Β9 ΠΗ δγαϊά οὗ δὴ ἱππναγὰ ἀθοαυ, 
οὔ ἃ ὈΔΓΓΘΏ, 8Ά0 1088 ποϊΐου οὗ Οχροσ πηϑηϊδὶ γα ἢ. 
ΒοαΘΙΩΌΟΣ ἰδδὶ γοὰΡ Ῥγοΐβδββίουῃ δ ΟΠ Ὁθ 
(γίνις, νἱχογοῦβ, ἔγαϊια), 85 ἰΐ 18 ψαϊογοὰ δἱ 
86 τοοὶ.-,ὁἘ. ΡΒ. Μ᾿ 

γοτϑ. 8] -88. ἀοὐἷ ποτὰ ἷβ δῃηὰ σοιηδίηβ (ἢὃ9 
δ )6οὶ οὗ Θὰ σοηοϑαίοῃ, [ἢ 6 συΐϊὰθ οΥ̓͂ ΘυΓ ρδί, 
δὰ (Π6 σγτουηὰ οὗ ουῦ ᾿0}9.--ἸΓ νγ6 ἀο ποί χηδΐτθ 
800} γαρὶ ἃ ργοργοθθ 88 1 ὙΟυ]ὰ πἰδι), τὸ ρὸ 
γοῦ ΠΙΟΤῸ ΒΌΓΟΙΥ ΤΟΥ ΓΒ, 1 τὸ ἀο ποὺ αἱἰϊον 
ΟὈΥΒΘΙΥΘΒ ἴ0 ὉΘ Τονσοα οΥἩ οῃἰἱοοα 88146 ἴσοπι (ἢ9 
τογὰ δηὶ ννἂγ οὗἩ ἀοὐ δηὰ 19 ἰμθυοθηοθ οἵ Ηἰβ 
ΤΩΘΤΟΥ͂. 

5ΤΑΚΚΕ: Π{Οοὰ τοῆγονϑβ Ηἰἷβ σοῃϑοϊαί 'οη (ἢ ΤῸ 
8 ποι ΐης ἰὰ (86 ψονὶὰ ψο ἢ σϑη σοχῃίοτι ἴδ0 
800].---Αἀυἀ οἴξοη ψουηαβ 9 Ὀοάγ (Παὶ Ηδ τὴν 
8.68] (δ κου].---Τὸ πανὸ αοἀ᾽ 5 πογὰ δυοὺ δηὰ ἴου- 
ἜοΥ̓οῦ ἱπ Ἰ᾿ἴνοὶν τϑοο]]οοίίοη, 18 δὴ Θχοοϊϊοηΐϊ οἰ δ- 
Τδοίϑγ δί10 οὗ ἸΟ0Ρ6.---ΡΥθδυτηρίΐου ἀπά Ῥσίάθ ἴῃ 
(ἢ 9 Θῃ τ ἶ68 οὗ ΟΠ τὶ δπὰ οὗ Ηΐδ ΤΟ] ΠΟ Οσβ. 18. 8 
Βυγο ἔοτο-οκοη οὗ (6 βθυθῦο ἰυάρσπιοηΐ ἐπ 81] ἰτὰ- 
Ῥοπαβ Οὐ ΣΡ {116 1.---Αϑ 06ἢ 88 (Π6 ν» οὐ]ὰ ΘΆΠ αἵ- 
Βῖοί, ἰογθηϊ, 8η4 5] Υ, 80 τω 6 ἢ} ολη ΘΟἋ᾽ Β γδοθ 
σοπιζοτί, ἀεὶ σιι, δηὰ τουΐγο.---Ἴ]16 ΤΠ ΘτΟΥ οὗ αοὰ 
τιυδὺ Ὀ6 Ὀοχίπηϊηρ, 9 4α]6, δηὰ οπὰ. Τῇου 
Ἰίνοβὲ ἴῃ ἰδ ΤΩΘΓΟΥ͂ Θὰ ὑροη ἱἰἰ.---Τοὸ ἀοὐ᾽5 
οἰ] άγοπ ΟΥ̓ΘΓΥ τηοτηθηὶ ἐμαί Ηθ ἀοίαγα Ηἰβ Β6ὶρ 

ἈΡΡΘΔΤΒ ἴοο ἴοης. Βαυὶ αοα μ848 Ηΐ8 τῖβα γθβ 5018. 
16 νν}}}} διιγοῖν 1714] Η158 νοτγὰ δἱ 1η6 τὶ ζῇν {ἰπιθ. 

ΕΒΙΒΟΗ: 7.9 ὈΠρΡΟΟΙΪΥ οδη ΟὨ]Υ ΚΙ}] 156 ὈΟΩΥ ; 
ΠΟΥ͂ ΠΙΑΥ͂ ΔΚ ΑΥΔΥ (δ 6 πδίυ ΓΑ] 1176 δα ΘΔΡΓὮΥ 
ξοοιὶβ δὰ ρυϑϑοϑϑί οῃβ ; {ΒΟΥ τηι8ὲ ἰσαύϑ ἃ5 186 1178 
ΘΙΘΓΏ8).---Ι ΕΌΒΙΟΘΗ : ἴπ αοα σοηϑβοϊδιΐοῃ, ἴῃ ἰἢ9 
μονα ἀϊδϑίγοδι τοῖν αΟοὐ ἐδ: } {0} 658, τε (ἢ 9 
νοῦ] ὰ ἀθ86}γ [8]96})οοά.---ΤΆ ΒΕ: Νον ἰγου Ὁ]68 
δηα ποῦν σοῃϑ[οί8, Ρυὶ (μ6 οΪὰ Βορθ δηὰ σοΐωρθ 
ἴῃ μῖ8 604.---ἴὐ 15 (π9 οοηδοϊδιίου οὗὨ στδϑσδθ, ἱδμωΐὶ 
Ὦγβί ορϑῇβϑ [6 ἸΨΔΥ ἰο (ἢ 6 ῬΓΔΥΘΥ [ῸΓ 6 ]ρ. 

[Ματτ. ΗΈΝΒΥ: Θοά λεῖρ πιθ 'ἰβ δὴ οχοοϊ]οπί 
ΘΟΙΡ ΓΘ ΘΏΒΙΥ͂Θ ΡΓΆΥΟΡ. [{}188 ὈἸ(Υ ΚΠ δὲ ἰξ δῃου ἀ 
ΟΥ̓́ΘΡ 6 υβρα ἸΏ ΠΥ ΟΤ ἃ88 Ὀγ- νοτά.---Τ ὁ βυτοβι 
ἰοκοπη οὗ αοα᾽ 8 ροοι-}}} ἰοτγατὰβ Ὁ5,18 Ηἰ5 ροοὰ 
νους ἴῃ 8.---ΒΒΊ 6 ΕΒ : δι 18 ἰπἀ δορά {.)6 βου]᾽ 5 
γϑηΐυγθ [ὉΡ Θίθγ Υ, Ὀὰΐ ἰἰ 8 8 Βυγ6 γτϑηίανθ 
ὍΡΟΙ (10 στουπὰ οὔ ἐπ ψοτὰ οὗ Θοὰ.---Βὸ ἃ9- 
Βυγοὰ (μδι ννϑϊείης {ἰπ|6 18 τηοϑὺ ὑγεοίουβ Νοί ἃ 
τιοιηθῃὶ οΟὗὨἨὨ 10 ν}}}1 Ὀ6 ἔουπαὰ ονθοΙ ΔἸ ἰο Βαγ9 
Ὀθθη ἰοϑύ. Αμπὰ ποὶ ἃ τηομηοπὶ οὗ ἰὶ δου] Ῥοϑδὶ- 
ὈΪγ ᾶγνθ Ὀθθη βραγοὰ, ἴ[ΐ 8 1ῃ)6 ργοραγδίϊοη δυὰ 
ΨΟΡΚ ὉΥ̓͂ ψ ἰοῦ τ6 Ποτὰ 888 Ὀθ6ὴ ῥγορχοβδίῖνο- 
Ἰγ πιου]αάϊΐης γοὺν δοᾶτὶ ἴον ἢ γϑοερίϊοη οἵ ἃ 
ἴΠ0ΓΘ Γ γί δά δουηάδϑηϊ Τ.6ΓΟΥ .---ὖ. Ε΄. ΔΜ. 

γεσβ. 89-96. Νοιμίης ἰ8 ἰο 6 σομιρδαγοὰ υἱἱ ἢ 
αοα Ρυὶ Ηἰβ6 ποτὰ. ἔσοιῃ 'ἰὸ ΜΠ ΣΙΑΥ͂ ἰδάγη (0 
κηον Η πὰ ἰπ Ηΐδ (γαῖ ἢ, δηὰ ἔγοιι ἰϊ, ἰοο, τ 6 ΠΙΑΥ͂ 
ξουὶΐϊη οἰθγ δὶ [ἰἴ8.---Τὴο τνου]ὰ ᾿88 Ὀδθη ογολίορὰ 
ὈΥ 16 νψογὰ οὗἩΘ αοα, δὰ ὃγ Ηϊΐ8 ποτγιὶ 1ὶ 8}}4}} 
090 Ρτοραγοὰ ἴἔου Ηΐ8 Κίηγχάομπι. --- ΕΥ̓  γἱὶης 
οδηροδβ; Ὀὰαὶ ποὶ (οἰ δηὰ ἢΐ8 ποχγὰ. 

ΒΤΑΚΚΕ: ΕἸΘΓΒΙΥ ἰ8 αὶ οτὰ οὗ ἰΟΥΤΟΥ, ΟΥ 8 
πογὰ οἵ ἀοἸσαι, δοοοσάϊη ἴοὸ ἐπ οματγαοίον οἵ 
{86 ΡΟΓβοὴ ΨΠὴ0 δοῃίοιῃρ]αίο8 ἱϊ.---αοὐ ν}}} ηοί 
οὔδημο Ηἰδ ποτὰ, υυὺ πιο πιυδὶ οὐδηχα {8} 6}}"» 
Βοῖνοβ δοοουι ἷηρ ἰο ἰμδὶ ποσὰ, οὐ ἱΐ 1}} υὰσο 
{δῖ οἢ ἐμὲ ἀΔΥ.---ΕΟΙΔΘΠΙΌΘΓ αοἀ᾽ 8 ποτὰ αἱ αἱὶ 
ιἰπλ68, δϑηὰ ΠΟΥ͂ΟΡ Τογχοί ἰΐ. ΙΓ ἰδοὺ 10 Τογχοῖ 
δηγ ΐηρ, ἔογροὶ ογοαιοα ἰπίηρθ, τ πϊο ῥτονθαί 
[806 ἔγοπι ΤΟΙ ΘΙ ὈΘΤΊΩς 1ΐ ΘΟὨ  ΠῸ41}]γΥ.--Ηο 0 
Τὶ ΓΠΥ δρργοργίαϊοβ ἴῃ ἔδὶιἢ 1Π6 πηοδηΐϊηρς οὗἩ 189 
πϑη6 6808, ΘΠ (ΓΟΪΥ ῬΓΒΥ: δΒΔΥΘ [16 --- 0 
Τὶ ἀϑΐρ Ὀοίνοθι αοά᾽ Β οἰ]άτοη δὰ [86 νου]ὰ 
Ὀοζαῦ τὶ δίῃ, δὰ ὙὉ}}} σοηϊίδθ ἰο (9 οπὰ 
οἵ 9 ᾿οΥ]α.---Τ 9 ΓΘ οτωιποοΐ Ἔσο θπσθ οἵ 
αοὐ διὰ Ηἰβ νογὰ πυυδὶ Ὀ6 80 τηῦοἢ! ΟἸΘδτον ἰπ 
9 Θγ08 οὗ ὁηὴ9 ΝὮΩΟ ΘΟΙΏΡΒΙΟΒ 8 (πὶ ἐδθ 
ὑἰηκ8 οὗ (818 τουῦ]α. 

ἔμπανκε: ΤῈθ υπ᾿ϊΐηρς οὔ (Β6 διατὶ τὶν Θά, 
80 ἰδαὶ αἀοα ὈΘΟΟΙΏΘΒ ΟΌΤΒ δηὰ τόο Ὀοσοιο Θοῦ᾿ 5, 
8 [6 ἰχοβὶ χσοοὰ (πᾶὺ σα ὍΘ δουρὶ ἴῃ (818 
116. -- ΕἜΊΒΟΗ : Βα ποὶ ἀοϊ]υάοα ὈΥ βείδη, δηὰ μὲσ- 
βυϑάοα {πὲ (9 ποτὰ οὔτδμο [οτὰ 15 οὗ [μ}6 58:20 
Ὠδίυγθ δἃλ8 ἰδ ὁΐῇ τοῦ. Ἐδίθου Ἰοὺ Ὄσρϑυΐθῃ 8 
ἰο5}γ ἱπ [8660, π Βοίμον (Ὡοα πουϊάβὲ μοὶ Ἰοπρ 
βῖποο ΠΥ ρογ δα ἴῃ τδηϊίοϊ ἃ ἀΐβιγοβϑ, ἱ{ (818 
ποτὰ μδα ποὶ σοηιϊπυραὰ πὶιἢ 1Π 66, δὰ δἰγοηρί ἢ- 
οῃρά (ΠΥ Ὠδδτνί.---ὈΙΕΏΒΙΟΗ: 0 ἈΠΟΥ͂ Βυ ΓΕ ΪΥ, 
ιπεΐ γ͵Θ δῦ ἰη αοὐ (Π6 ρνοδίϑβι βίγθηρί [ῸΓ 08, 
88 Ὑ6}} 88 {Π6 ρφργοειθαί. ἰονϑ.---ΤΆῦΒΕ: Ηθ γδο 
δοϊά68 ΌὉΥ 186 ΒδιΐΟΥ 8 ϑϑί δ] βοὰ τ {86 
ποτὰ {Πδ1 18 ἔόγονετ δυγο, δῆ οσδηποὶ ροσί 8}. 

[Ματτ. ΗΈΝΕΥ: 8606 Βοῦο δὶ 18 ἢ} Ὀ6δὲ Β6 Ὁ 
[Ὁ Ὀδὰ πιηϑιηοσὶθϑ, ὨΒΙΏΟΙΥ, σοοὰ αθοι!0}8.--- 
ΒΒΙΌΘΕΒ: ἈΠ} 186 ΟἸτἰβιϊδη σοπρὶ δίῃ οὔ [Π6 6Χ- 
οοοάϊΐης Ὀγο δα δ οὗ ἢ οΘοπιδηάιηο ἢ ΤΒΘ 608- 
ἰορἰαιίοη οὗὁὨ ἰν ἢ Δ5 ᾿οϑί 18 ἸΟΥΤΟΤΒ ἴῃ ἰδ 6 Τ600]- 
Ἰϑοιϊου {πὶ (Π6 χοϑρεοὶ οὗ (9 ϑανίουν 85 πιοί 
118 {1} ἀθιηδϑθβ. Βγοδαὰ 85 1ΐ τδὺ Ὁσ, (8 ΙΟΥ͂Θ 
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[πὶ 888 Γ1δ)1ο ἃ ἰξ ᾽58. ᾿πτα ΘαΒΌΓΔΌΪΘ. --ΒΆ ΒΆΝ ΕΒ : 
Α πίδὴ ὙΠῸ 7861]8 ἡϑϑυγοὰ ἰδαὺ πὸ 8 ἃ ἔγϊοθά οἵ 
6οὰ, 888 86 τἷξῃι ἴο δρροδὶ ἴο Ηΐπι ἴογ ὑτο- 
ἰοοϊΐοη, δηἃ δ Μψ1}} ποὺ ἀρρθ8ὶ ἰο Ηἰπι 'ῃ τυδίῃ. 
--.ΕῈ. Μ0] 

γοια. 971-104. Το Ἰοῦον δπὰ {9 Τη0Γ0 Ββοτὶ- 
ΟΟΒΙΥ Μὸ ἢάγο ἴο ἀο νη ἀο04᾽8 ποτὰ, (ἢ) Οοἴδαγοῦ 
ἰδ Ὀθοοτμ68 ἴο 08; δπὰ (ἢ) ἴπογ0 ΒΊΖΙΪΥ τὸ γ8]00 
ἴξ, 189 τηῦτὸ ὙΠ| ονογγιδίης αἀτῖγο 8 ἰο ἰΐ.---ἶὶ 
Ψ111 Ὀ6 ταδηϊοϑί 'π ον ογὰβ δηὰ σομπίίαοί Πονν 
ψ6 δυΐάο ὉΥ ἰμ9 ποτὰ οὗἉ αοά, 
ἔστηξε: ΟἹὰ δ, ἀο658 ποὶ δ8γ9 ἵγοτη 001} ἰΐ 

οὐ Βοοιηδη 8 ἅΓ6 ποὶί ἱαορί. --- ἼΊΑΕΚΕ : ΠῈ ψ 80 
888 ἰαβιϑὰ ἐπ δ'8Β βου] 8:6 χνυδοϊουβῃθ88 οὔ σοὐ᾽β 
ποτὰ, ΘΒ ΠΕΥ͂ΘΡ ὯΘ δαἰἰαἰοα ἴῃ 118. ΘὨ)ΟΥ ΘΏϊ. --- 
Ηΐβ8 ΒΌΠΩΟΥ στον ἴῃ βυ σἢ ΘΧΟΘ98 οὗ ΒΙΙΡΡΙΥ: ἴῃ 
.ἷβ 6896 ἰὑ 18 (τὰ: “Ἅ ἐπ ἴσο ρσον (6 Ἰοπάογ.᾽᾽ -τὰ8 
ΧΕΙ 88 σΥλθθ ΒΌΓΡΆΒΕΟΒ Ὠδίυγο, 80 τῃ0ἢ ἀ0 
ἰο86 ῆο 8τθ θη] χιιοποα Ὀγ Οοὐ ΒΌΓΡΆ88 {π 080 
πἰιο ἃτ0 ἰοαγηρα ἰη {86 ᾿ἰρῃῖ οὗ παίυσθ. Τγὰθ 
πἰβάοιλ ἰδ πο ἴο Ὁ9 ζαυρεοα ὈΥ̓͂ ἰΠ9 πιθοῦ οὗ 
γοδτθ, Ὀὰὶ Ὁγ (ἰ9 ἰογὸ ἰο θΘοἷ απὰ Ηϊΐδ πογὰ, δηὰ 
8 ὈΪδπι 6 1688 [ἰἴ8.--ὦ Τοχοπογαίο ΟὨ τ βιϊδη ἷβ 8 
ΟὟ Β6Υ͂ΘΙΘ ΟΥἶ6. Ηδ ψ|}} ποὶ ϑρᾶτο ἢ ϊπη86} 1 
6 ἀοϊοσὶβ ἷ8 ποατὶ ποι ηηρ [0 ΟΙΤΟΥ.---Οοὐ 8 
πορὰ ἰδ ἰγῸΥ ἰδδὺ ταϊγδουΐουβ ἰγοο τ οι δνοεῖ- 
ΘῺ5 ὑπ ὈΪΙΟΡ Ἡδίροτβ οὗὨ δ: ]οί  οη.--- ΗΠΟΠΘΥ͂ [8 
οι ἃ τηράϊσΐηο δηὰ ἵοοά, 80 4180 18 οὐ βΒ νογὰ ἴὸ 
ον δουϊα, Ὀὰΐ 18 ἔγυ! δηὰ ἰδϑίθ 8. δ υρ888 
ΘΆΓΓΒΙΥ ΒΟΠΟΥ.--Ἴ 6 ἸοΥ6 οὗ Υἱγῖιθ ΔΙ ΔΥΒ ὈοροιΒ 
μβαίγοὰ οὗ υνἱοϑ Το ἀονὶ! δηὰ Ομ νυ ]ϑί, χη δὰ 
ἀλτκηθδ55, ΔΥΘ ΠΘΥΟΡ υηϊἰ68.---ΙΕΘΕΒ: δαί ἃ 
Βίῃσογο οατγί ΒΘΘΙῺΒ [0 ΒΩΥ͂ ΒΕΓ ἴῃ 18 ΟὟ ΡΤΑΪἾ56, 
18. ΓΔ} γοβοϊγρὰ ἱπὶο ποι πίῃς θυὺ ρτϑῖβο οὗ 601 
διὰ Ηϊβ8 νογὰ, ὉΥ ψὨΐϊοι ἰὸ 89 Ὀδθῃ ἰλυρῃὶ, 
εξυϊάεα, Δα Κορὶ ἔγοτι οΥ̓ΘΡῪ 60]} ΔΑ [4199 ΨΆΥ. 
--δΙΕΌκισΗ: αοἀ᾽8 ποτὰ 5 οὗ ᾿ἰυδη 9 τηϑδῃϊης. 
πο ὭσΥΟΡ Μοδγίοβ οὗὁὨ ἱΐ, αὶ 18. ΟΥ̓ΘΡ ΙΏΟΤ6 ΧΘ- 
ἴτοβδὰ δπᾶ χονὶνοα.-- -ὈΕΙΟΉΒΕΤ: ΤΠΟΓΘ ἰδ ΠῸ 
ἸΏΟΓΘ ῬτΤΘΟΪΟῸ 5 ἰΓΘΑΒΌΓΟ ἴῃ [86 τον] (Π8ὴ αοὐ᾽ 5 
ποτὰ ; ἴτὁγ (1) ἰὰ τοιπδίηῃβ ΒΘ 8}} οἷ8θ αἰβαρ- 
Ροδγβ: (2) ἴ0 σοαιΐοτί8 δηα ΓΟΥΥ68 ἴῃ αἰβί 5868 
δυὰ βἰπϑ; (3) δπὰ τλαῖκοϑ 8}} υεὶβϑ 70} (86 Ὀ]οΒ8θά 
οτογοοπιίη .---ΤΆῦΒΕ : Μοὴ σαηηοῖ ἰογθ οὐ 8 
ποτὰ πὶιοαὶ οοηβίαπίὶ υ86 οὗ 1, δπὰ (Π6Υ δσαπποὶ 
ἴον ἐμ ἰγυΐῃ οδιδίποα ἔγομι ἰὰ πὶϊποαΐ Βαιϊης 
(]Ἰβο οοά, 

[Ματτ. ΗΈΝΕΥ: ΒΘΔΥΘΗΪΥ τϊβάοπι Μν}}} ΘΑΥΤΥ 
[6 ρΡοϊηὺ αἱ Ἰοὴξ τὰ ἀραϊηϑὺὶ ΘΑΡΏΑ] ῬΟ]ΪΟΥ. 
.--Βγ Κοορίπρ (6 σοπιπμθπαῃιθηῖΒ ΜΘ δΒΘΟΌΓΘ 
αοὰ οἱ οὔ βἷἀθ, δὰ πᾶ Ηΐπὶ οὐ ἔγϊοηά, δηὰ 
ἰπογοὶῃ δ ΓΘ σοΥ( ΔΙ ὨἾΥ νυ 186} ἴδ ὴ [Π0856 80 τη ἷκθ 
Ηἶαι ἐπ οῖὶν ΘΠΘΙΏΥ.---Τὴθ Ἰἰονθ οὗ (6 ἐγυΐ ρτο- 
Ῥδγοδβ ἴον {π6 ᾿ἰρδὶ οὗὨἁ ἰἰ.--- ΒΡ. ΗΟΒΝΕ : Ουγ Ποὰ- 
ΥΘΌΪΥ ΤΌΠΟΣ αἸ ϑγοί ἢ ἔνοπι 411 οἴ γβ 'ἱπ (ΐ8, 
ἰπαὶ ψίτἢ 6 ἰ6580}, ἢ6 Ὀρβίονθιῖ οἱ ἰδ 6 Κα  ΟἾΔΥ 
ΒΟ 6 ἀἰβροβιϊίοη ἰο ἰθϑγσπ δηὰ ἰδ δΌ} 7 ἰο 
Ρογίογῃ.----Ὗ ὁ 88}}} οὐδὸν πὰ οὰῦγ γϑὶ δὰ ἴοὸγ {86 
φορὰ οὗὨ αοὰ ἰο ὃο ρτοδίεβυ σψθο (δαί ΓῸΤ τἢ9 
ψον]α δηά (δ6 68} ἰ8 1645, ἴῃ ἰἴτὴη0 οὗἉ εΥ̓ΠΙοἰΐοῃ, 
δἰ οἴ θ 88 δῃηὰ ἀθαί ; ἴοὸσ 686 δ8΄ΓΘ ΘΟ ΓΆΓΥ ΟὯΘ 
ἰο ἴῃς ομον. [ῖῃ Ὠθδύθὴ ἰὴ Ἰδιίον Μ1}}] ὍΘ Π0Ὸ 
ὭΟΓΟ, δηὰ {πογοΐοσο [ἢ 6 ἤογτοον Μν}] Ὧθ 8}} ἴῃ 4]]. 
--"Βκιρακϑ: [οῖ υ8 τοιηδυῖς [818 ἔγδῖθο οὗ θῃὐογ- 
[ΔΘ ΏΪ, (ἰδ κερὶ γὶ 16] ὈΑγοπιθίοσγ, (ἢ 9 ρυ}86 οἵ {80 
8βοιϊ, τπυϑΥϊκείησ τοδὶ δοσυγδίο Υ ΟἿΣ ὈΓΟΩΤΘΩΒ ΟΥ 
ἀφοϊΐηο ἴθ ἴμ9 αἰνίηθ ᾿1ἴ6. ἍΓΠ ἢ ον δἀνδησοιηθηΐ 
ἴῃ βρίγι 8] θ8} 18, τ νοτὰ νι }}} ὈΘ ᾿ΠΟΓΘΗΒΙ ΠΡῚΥ 
δ'ιγδθοὶ ἰοῸ ον ἰδϑίο,  Ϊ16 οἷν ἀθοϊθηδίοη νν}}} Ὀα 
τοϑυϊκοὰ ΌὈΥ 8. ΘΟΥΓΟΒρΡοΠϊπρ δραϊθιηθηΐ ἰῃ ΟἿΓ 

ἀφϑῖσοθ, δὰ 1οτὸ δπὰ ροσοορίΐϊου οὗ ἰἰ8 ἀο᾽ ρα ἰ8. 
-͵ Ε΄ Μ. 
ΨΥ. ΤΟΥΣ αι {80 ᾿ἰρὰΐ οΥ̓ αοα᾽ δ νοτὰ τνϑ 

806 ὙΠΟΓΘ ὙΚΘ ΔΓ (0 Βαϊ οἷιν ἔδοῦ ᾽ὰὰ (μΠ6 ἀἀΓ ἢ 658 
οὗ ιμ18 νον] ὰ, 80 89 ποί 0 βιὰ ͵ο ἀπὰ ζ.}}, δὰ 
ΜΟΪΠΟΥ Ἧὸθ 8,6 ἰο ἀἱτοοῦ 1116 ΒΥ ΟὗὨ ΟἿΓ βίο 08 ἴῸΓ 
οὖν βαϊἰνδίΐοι.- θ᾽ αοα ἰδ 80 πιὰ 6}} ἴῃ δαγηθϑί 
ψὶι Ηἰδ8 στϑαυϊτοτηοπὶθ, ἰδ τοδί πη 8 δηὰ ρῥτο- 
τη ἶδ68, 80 ἰὐ 8 ἰπουπη θη ὉΡΟῺ 8 ἴ0 ΖΟΥΘΓῚ ΟΌΡ 
᾿ῖνθ8 δοοοράϊης ἴἰο ἰδιθιη.--Τὴ9 Ῥογὶ 8 οὗὨἨ ἔδποβο 
ὙὙΠ0 σοῃΐο88 Οοὰ τὸ γαῖ; ὕὰυῦ 80 680 ἰ8 {9 
τονδταὰ οὗὨ ἴδ᾽) 683.---ἼΓ 86 Βοασ δ88 ὈΘ6ἢ 
ἱποϊπρὰ ἔ Ἰονὸ ἰο αοαὐβ νογὰ, ἐμοὴ {π6 πνογὰ 
ἔπ Ρ618.8, τὰ [6 ΥὙἱροτῦ οὗ ᾿ἰΐρ, ἰο (116 [18] αὐοηὶ 
οἵ ουν ΓΤ ΒΟΪΥΘΒ δηὰ τόοπϑ, ἰο [6 ῥταΐβδα οὗἩ (86 
1οτά, ψὶ ὑμ9 οὔογίηρβ οὗ ἐμ 1108 δὰ ἰδ 118. 
-- θ νοτὰ οὗ αοα ---ἃ ἈΘΑΥΘΏΪΥ ᾿ἰκῖ, 8. δοτηζοχὶ 
ἴο τἰ)9 5Βοὰ], ἃ 116- ρὶ νίηρ ἴοτοθ. 

ΚΤΑΚΚε: ΠΓ ασα 8 νογὰ 18 ἃ Ἰδρ δηὰ Ἰδέ, ἱὶ 
τηιιϑὶ Ὀ6 Ὀγῖρα ἀπ οἷοθασ. ἢονν ἀο ὈὨΠΌΘΙΙΟνΘΥΒ 
ΒΔΥ ἴμοη {μπδὺ ἰἰ 15 ἀδτκ 1-- ΘΒ 50 Γ᾽. ΠΔῪ 6 8 Ἰ᾿ἰρσὰῖ, 
βδῃηά ἃ ζαὶν οὔθ: Ὀὰὺ ἰ σδπηοὶ ΒΠΟΥ͂ ΟΥ ἀἴβοοῦον 
(86 ὙΔΥ͂ [ΓΟ ἀθαί ἴο ἰ1ἴ0 ---Ο δὶ! οἰοπ τὰ ἰῃ- 
ἀεοὰ βυθάυθ δηὰ δυμθϊὶθ π58: νυ. ἀοὐἷδ νονι 
κἶνθδ, ὉΠῚῸΡ 18 ἰπθαοησο, τὶ οἢ σοηδοϊαιΐοη. [ΙΓ 
ἰοὺ Ἰονοϑὲ 1ἰο Ὀδίίον (δὴ Οοα᾽Β νοτγά, ἴδοι 
1 πὰ ἀραὶ Ἰοϑθ Ὁοΐἢ ὑπ ν 116 δπὰ ΘΟ γἰβί. --- 
Ἡδὺ Μ111 θὰ ποὺ ἀο ἷπ ογάδν ἰο δοαυΐϊτο δὴ 
ΘΆΓΙΌΪΥ ἸπΒογϊίδποοῖ Αῃηὰ ΒβΒβοι!]ὰ ποῖ 8:6 οἰδν- 
ΠᾺ] ἸπΠου !Ι͂8η66 06 ΟΡ 80 τολοἷ) 88 {αὐ ὩΊ6 
ψ ΟΌ]α νἢ] ΠΥ τ βῖρο οὐ στ ηρ 6186, πα ΔΒ ρὶγθ 
δίϊον 1( δ]οποῖ 

ΕΒΙΒΟΗ: Μακθ ἃ μοοᾶ Ὀορίπηϊηρ, δηὰ δοσυβ- 
ἰοῖὰ {ΠΥ ϑασὶ ἸΟτῸ δηὰ τηογὸ ἰο Ὀ6 σοιπζογπιεὰ 
ἴ(ο αοἀ᾽ 8 Ἰααρπιεπίβ, θύϑὴ ἴο {86 6πα.---ἘΊΈΘΞΑΕ: 
Τὴ9 Ὀθβὲ δηὰ χτηοϑί ἤογσυθῃί σβο  α11008 ἩΔῪ ὮΘ 
[οἱ] οννοὰ ὈΥ δ6 πιοβὶ σοπιρὶθὺθ ᾿χἸ}]1 110, Ε0 
{πᾶν {Π9 βίγδηρχο γο (ἰαὶ δᾶ88 Ὀδοη ἱἰηἰϊγοαιισοὰ 
ΔΔΥ ὕὉ0 Βερδτγαϊθα, 1μ6 βρίγιὶ Ῥγεβοσυρὰ ἔγοπι 
Β61{- οἰαναιίοη, ἀπὰ ἐπ ργοίοββϑα σϑα] Ὀ6 ραϊ ἰὸ 8 
Β118Ὁ]6 Ῥτοοῖ.---ΙΕΡΆΙΟΗ : Ἐ οὐ] αἰ σ8 νουϊὰ 
Ὦαγα, 88 {π6 } ἱπμου 8 ὴσο, Ὠαγὰ οΑϑἢ ΟΥ γΓραὶ 
οβίδιθ; δι ῬΟΒΒΌΒϑΙ 8 χίγθ ἰἤθπὶ τσὴ γοχὰ- 
ἐἰοη.--ΤΑῦὐΒη: Τὴ6 ποτὰ 18 δννδυβ ἰμ6 βίγοῃς 
Ὀταπο, τ ϊοῦ (86 ὈΟΙ οΥον δβοίζοϑ νν ἷ16 δῦοαι (0 
Β' ΠἸκ, 80 ἐδπιδὺ 89 18 ποί βυν ον δα ἊΡ ἰἢ 186 ΔΌΥΒΒ; 
δὰ 18 ὈΤΆΥΘΥ ἴγοτα (ἢ ἀθρι}18 15 (88 (86 ουϊ- 
βίγοιομοα Βαπᾶ. 

{Μλττ. κνβυ: Τ8ὸ οΘοτηηδηἀιηοηί 8 ἃ ᾿λΠΡ 
Κορὶ Ὀιιτηΐηρ ὮΓ (}6 οἷ! οὗ τ1μ6 ϑριγὶι; 1 ἰ8 1111 
6 ἰΔτπὴρ8 ἷπ {116 Βα ποι ΠΔΡΥ͂ δὰ 16 ΡῚ] αν οὗ ἢγθ 
ίο ἰβγδοὶ.---ἜΡ. ΗΟΒΝΕ: Μδη ἰδ ἃ ἰσχύι ϊον, 18 
19 18 8. ΟΌΓΠΘΥ, μϑαύθη 185 δἷβ δπὰ, ἢἷβ σοβὰ 1168 
(του ἃ Μ᾿] ἀοτηθ58, ἀηὰ ἢθ 18 ἴῃ ἰδ ἀδιῖ.-- 
ΒΕΙΌΘΕΒ: ΤὨ6 ἴδῖιρ τηυδὶ 0 Ἰἰρμιοὰ, ΟΥ πὸ Γθ- 
Βοοίΐοη ψν}}} Β1π9 ΡΟ οὐ ρα. Τὸ νογὰ οὗ 
αοὰ τπουϑὲὶ ὃθ δΔοοοιηραπὶοα Μὰ ὑπ ἰοδοδίης οὗ 
{86 βρί τὶ, ΟΥ 81} ἰ8. “" ἀλγΚΏ 655, ζΥΟ88 ἀδΥΐσ ἢ 688 ᾽ἢ 
δι1}}.- - ΤΠ ο8ο ΒΟ ἢπνθ ΠΟΡΟῚ Τα] ἰσζοὰ ἐ}6 θὰ - 
658 Οὗ ΘἰΘΓΠΙΥ σδ Πηγο Ὀυὺὶ ἃ ἔκίηι ἰάθα οὗ 19 
ΘΌΡΡοτί {ἐπ δὶ 18 πϑϑὰβὰ ἴῃ (8:60 ΟΣ ἤθη “" 68} 
δΔηὰ Βοατὶ ἔα} ῖο Κορ [89 βοὺ] ἰη βἰπιρὶθ ἀθ- 
Ροπάρφησο ὕροη (μ6 Βοοὶς οὗ δ,68.---Ηοὺν οποοῦ- 
ΓαΡης 15 ἴ ἰο ἰγχσθ ΘΥΘΤΥ͂ ἰθπᾶθῦ ῬΓΆΨΟΥ, 
ΟΥΘΡΥ σοπίτίίθ σγοϑῃ, ΕΥ̓ΟΣΥ Μοτκὶπς οἵ βρὶ- 
τιίυΔ] ἀφδδῖσο, ἴο (μ6 δβϑ᾽βιῖη, υρδοϊάἀϊηρς ἰη- 
Βαθηο8 οὗἩἨὨ ἧ Π6 ἴτγοο Αἰρίσίι οὔ αοὰ. Τὴ6 βαῃιθ 
δὰ ἱμοΐύ βαᾶῦθ ἰἢ9 ἢονν Ὀΐη8 ἰο αἴτγϑοὶ {80 
ΒΟᾺΪ ἴῃ ἃ ΠοδυΘ αΡὰ τηοίΐου Μ01}} θ6 ρυὶ ἔοτγί 
ἔγομι ἰἶπη9 (0 ἐΐπλ9 ἰο αυϊοῖκϑὴ {118ὲ τηοϊϊοη---ἰο ἴῃ" 



600 ΤΗΕ ΕἸΕΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙΜΗ͂. 

οἰἶπο (86 οαγί ουθὰ ὑπο ἰδὸ δι ὰᾶ.---ΒΑῈΝ ΕΒ: 
ΑἸ] νἢοὸ πα κο 8 Ῥγοΐζοβδίοῃ οὗ σοὶ κί ο ΒΟ] θη ὨῪ 
ΥΟΥ ΟΥ ΒΟΥ. ΤΟΥ ἀὁ ἰΐ ἱπ ἰΠ6 πουδο οὗἩ αοά; 
186} ἀο ἰὑ ἰπ {}8 Ῥσόϑθῆοϑο οὗ 89 ὈΊΘΟΟΣΥΠΟΡ οὗ 
Βοατὶβ; ὑδμ6Υ ἀο ἰὺ δὲ (: 6 δοιητηπαΐοη ἰΔ0]60; ΠΟΥ͂ 
ἀο ἰΐ δὐ (9 ζἈΑταἾΥ ΔΙΚΑΡ ; (ΠΟΥ ἀὁ ἱἰὲ ἰῃ ἰδ9 ο]οδβοὶ 
Μὶιθ δἴοπο νἱτἰ Θοἀ.--Φ, Ε. Μ’ 

γοτα. 118-130. ἼᾺ λαΐ οὗὁ ἰδ 6 Βοαγὶ νὸ σϑδῃ 
ποῖ᾽ ’ονὸ αοἂ, ΠΟΡ ἰγυβὺ Ηἰ8 ψογὰ ὑγυγ, ΠΟΡ 
ΘΑΓΏΘΘΟΪΥ Βαϊ δηὰ 90Ὑ88Κ0 6Υ]].---ΤῊὴο, ἰατγπίης 
ΒΑΥ ἔτοιῃ ἰῃ6 ου]ὰ δηὰ [86 ἰυγηΐης ἴο Θοἀ 8γθ 
τη αἰ 8}}γ σοπαϊιοηρὰ δηά 8.0 ἰδ) βανίπρς ἔγαϊ οὗ 
8 ἰνίηρ ἴον οὗ Θοἀ.---Τ)ὼ ποτὰ οὗ αοά, 88 ἃ 
ποτὰ οἵ ἐγωίλ, Αββυσοβ ἐΐθ ἀοἰσοσϑῆοθ οὗ (Π6 
τἰσυίθουϑ δὰ {πῃ γαΐὰ οὗ (9 πηροάϊγ. 

ΒΤΑΒΚΕ: Τμαῦ πϑὴ μὰ8 ποὶ 8 Βρδυῖκ οὗ ἰγὺθ 
(ογο ἰο αοὐ ἴῃ ἷ8 βοιϊνλο οδὴ Ὀομοϊὰ (Π9 νυἱοῖς- 
οἄμοϑα οὗἩ τϑ Μὶ1}} ἱπα δθγοθοθ δηὰ πὶϊδουΐ 
ϑπγοίΐ η.---ΝῸ ΙΔ ΟΘἢ ὯΘ 80 δΒοουγθ δῃα ἔγοο 
ἔτοιῃ ἀδηοῦ 88 ἃ 6] ἜΥῸΡ 80 ἀν 6118 ἈΠΟΡ ἐμ9 
Ῥτοϊθοιίΐοα οὗἨ {89 Ηἰρὶιεβί.---τἰὖ ἃ Ἰδὲ σουἹὰ 
τὶ μάταν ἰη86}} ργδ ΠΥ ἔγοπι 6Υ]}} δοοίείν, 
ἷθ ΘΠ άΘΑΥΟΥΒ 711} ὈΘ 086}688: ΒΘ ΑΙ ΎΒΥΒ ὈΘΟΟΠῚ68 
δαἰδηρϊ οὐ ἴα ἰξ ἀραὶπη. ΤΠ6 Βοραγϑίίομ τηυδὲ Ὀο 
ταδὰθ οομαρ οἰ οἷ δπὰ αὐ οὁπ09.---Τ 086 Τα βοοι  οἢ 8 
ΔΘ ΡγοδίλὉ]6 Ψ ΙΘἢ 8. ὈΘΙΊΘΥΟΡ πηᾶϊκο8 θη Ἀθ 
δχϑπλ 68 πἰ 8617 (0 ἀἴβοουον οί ΠΣ Ὧθ τεῖδὶ Π 8 
ἷ8. ΘΑΥΙΥ βίγθη ρα οὗ το] ρίουβ ἔθο] ἢ  ΟΥ ποῖ ΒΡ 
Ἀ9 "8 ἀφοϊοὰ. 17 ἢθ ἀοίοοίβ Βχυβ οὗ (0 1δἰ- 
ἰοῦ, τδαὺ 'β ἸΏΟΥΘ ὨΘΟΘΗΒΆΓΥ ἔδδῃ 6 ῬΤΑΥΘΥ: 
Βιγοησίμοη τὴ ἐμὲ 1 ΤΟΔῚ ΤΘΟΟνοΓ---ΑἸ] ζ5]59 
ἀοοίχίπο δηὰ βἰηΐα! ᾿ἰνίπς τὸ βοοά δηὰ ἵγαυϊ. 
ΒΟΜῺ δπὰ ταϊβοὰ ὃγΥ ἰὴ 8 ἀονυϊὶ: ἐμογοίοσο οὐ 
μαΐϑϑ δηὰ ρυηΐβι 68 ἐμ θηι.--ὁ9 Μ 80 ἰ8 οὶ ἰθογτὶ- 
δοὰ Ὀοίοτο (9 ψιταῖὰ οὗ αοἀ κῃ ἀο68 ηοῦ ψοῦκ 
ουαἱ 8 Βαϊγαιϊίίοα τὶν ἔθαν δὰ ἰτϑ ὉΠ 88 ἰὴ 
δίοτϑ [Ὁ ἰπιβοὶῖ ἰὼ ΘίΘΓΠΙΥ υὑποραθὶπρ ἀἰθδραὶν 
δηὰ νδἰϊϊης. 
ΕΒΑΝΚΕ: [{δ τϑη ὃθ βρὶ ΓΙ 81} δουπά, αοἀ᾽Β 

ποτὰ ν}}] ουνοῦρ Ὀ6 βυοοὶ ἰο δῖπι; 818 δΒοαγὲ νυ} }]} 

οὐοῦ ἀρ! χα 186] πὰ αοά, δπὰ δ ν|}}}] ἀο Ηἰ8 
ψ 1} τ} δἸδουῚ Υ δπὰ ΘΟ Υ ἃ] 688 ἰπ 8}} ἐπδὶ ἰδ 
οη͵οϊηοὰ ἀροῦ δῖα). ΒΥ͂ ὑμΐθ ἰὺ οδϑὴ Ὀ6 Κπονῃ 
ψ οί ον 18 βοὰ] 18 ἢ 66 Ὶ ΠΥ ΟΥ υπϑουπᾶ.---ΕἜΙΒΟΕ: 
ΜΔΏΥ ΒΌΡΡΟΒΟ ἰδαὺ ἐμοΥ σδπ Ὀδὶΐονο τ]ιαῦ {ΠΟΥ 
1}, δὲ πὸ ΟὯ9 Ὑ1}} σᾶγο δῃγί ΐηρς δθουΐ ἱΐ, 
{πὲ ἴθ γ6 Ὑ{Π|ὶ ὈΘ πὸ ἰγουῦδ]θ ΟΥ ἀδηῆχοῦ ἴα ἱἰΐ, 
δηὰ 80 {Π6Υ οδϑὶ οὐ νογὰ Ὀομἰπὰ ἰἰθ, δπὰ 
ΟἹ ΟὟ ΘΥΟΥΥ͂ Θδηρίηρς ορἰπΐοῃ, δηα Δ]10Ὁ7 (11 6πὶ- 
βοῖγοβ ἰο Ὀ6 ἀδσοϊνοα ὈΥ 181860 ἀοοί Γἶπθ6, δπὰ {}}ὺ8 
ΔΥΘ Ἰοὰ ἰο ὧι}} αὐναῦ; Ὀυὺ ἃγθ (ΠΥ ἰο ἀἄο {18 
αἰ ἱπιραη! γῖ ἸΤΏΘΥ ἱπιαχίης, ἱπαβρθᾶ, ἐμαί 
(ΠΟΥ ΙΠᾺΔῪ ἰἷνθ 8δϑ ὑπο ῦ Ρ)6 880 δηὰ 0 τηϊβίου- 
ἴὰηθ 1} δο!θ ὍΡΟΣ πο. Βαὶ ν ἤθη {Π|ῸὉ ΒΑΥ: 
ΤΏΟΓΟ ἰ8 ροδοθὶ ἔμ ογφ ἰ8 Βὸ ἀληροῦ! ἀοοταοίϊοι 
υϊοΚὶ ονθγίηϊοβ {ἢ θ1|.--- ΒΙΒΟΕΒ: Παιγοὰ οὗὨ 
ΟΥΙ πιυιϑὺ αυΐσκοι δηὰ ρυγὶ ἐγ {89 ἴονο οὗἉ ροοά; 
ψ Δ 116 (6 Ἰονο οὗ χοοιὶ τηυδί δοηίΓοὶ δὰ σορυ]αίθ 
ἐμ9 μδἰτοα οὗὨ ον] ].-- ΒΡ ΒΊΟΗ : ΑἹ] (ἢ 6 (που 8 
δηὰ ἀοσδὶτοβ οὗ (6 ἢδίιγ8} πι8 δΓΘ 680: [Ὁ 116 
ψίβηοβ τ ῆλὶ ἀοο8 ποί, δῃὰ δδ ὩΘΥΟΡ, ΘΟΠπι6 ἴο 
Ῥδ88, διὰ 8668 1{Π{6 απὰ ἤόποΡ ἰη ἰπαὶ τ Βιοἢ ἷ5 
ἀοδί δηὰ ἰΐο υἱίθϑὶ ἀἷβαγδοθ.-- -ΤΑυΒΒ: ΕΘΑΓΥ 
διὰ ἴον, ἰῇ οπθ δηι [ἢ 9 Βδ1η6 Θϑτί, δπὰ [οἸγασὰβ 
0560 8ηὰ {8 βΒθη9 οὐ͵οοί, αοιδ᾽ 8 ὑδβιλμηοηΐοα δηὰ 
λαδριχθηίπ. 
δ μὰν Ηεναυτ: Ἡδοίοντον οἰμοτβ ἄο, (ηἷ8 1 

ΜΠ ἀο; {που 1 ὍΘ δἰηρυϊαν; (πουκὴ 4}1 δου 
126 Ὅρ οΥἱϊ-ἀοοῦγα δηἁ ἀοβοῦὶ πὸ; Ἡδδίογον [1 
μῶτο ἀοπο εἰιμοσίο, 1 ὙΠ ἴον (0 ζυίυγο 'ν4]}}ς 

οἰοβοῖν τὶϊὰ αοᾶ. ΒΟΥ ἀτὸ ἰἰιο δοτατϑη ἀταθηίϑ 
οὔ ἀοἀὰ, οὗ τὴ αοά, δηὰ ἰμογοΐοσο 1 νν}}} Κορ 
ἰμ9πι. Ηο ἰ8 αοά, δηὰ τηδὺ δοτϊμϊηϑηιὶ πι6; ΓΩΥ͂ 
αοά, διὰ ν|}} δοτητηδη ἀ πὸ ποίδϊης Ὀυΐ ν]ιδὶ 8 
ἴου ΤΩΥ μοοὰ.--- ὁ δβιδηά πὸ Ἰοῆζοῦ ἰθδη αοὰ 
μοϊὰ5 8, δῃὰ 40 50 Ζ0τἰ 6 Ὁ (μ8π θ᾽ σδυσίο8 ὑ8, 
--ἰρ. Ησπνε: Ἐποοιιραβδοα Ἡ}1} 8 ἔγαὶ! Ὀσὰγ 
Δηα ἃ βἰ [Ὁ] νυουϊὰ, γὸ ποοὰ δυθσύ Ῥοϑδβί 019 ἰἷδ: 
μὰ (110 αϑοοίίομϑ Ὀοΐἢ οὗὨ ἴδαν δηὰ ἰοτθ πυσδὲ Ὁθ 
δι Ρ]οΥ Θά ἰο τοδί γαΐῃ ῸΒ ἤγοπι ἰγϑηϑβγοϑϑίοη; ΜΘ 
τηιδὲ, αἱ (86 βδῖὴ9 ἰἰτη6, ἴον Θοα 8 ἰδβιϊ τα οῃΐοβ 
δηἀ ἴοδν Ηἰβ λυ ᾳιηθηίθ.----ΒΕΙΡΟΕΒ: Τ ΠΟΘ ἰ8 ΒΟ 
᾿να1}]6 θο] ἴον μας τ }}} ποῦ μανὸ οὈὐβοσυθὰ ΠΟῪ 
ἱπιϊταδίο!Υ (19 “θα Γ οὗὨ ἴ86 ᾿ογὰ ᾽ 15 δοππηδοιδὰ 
ψἱ ἢ (Π6 “6 οομἴοτίὶ οὗ ἐμ6 ΗοΟΙΥ αοδὶ,᾽ διὰ νὶϊὰ 
18 οὐ βίθϑ αν ῬυοστΘΒΒ ἴῃ ΠΟΙ Π6Β8 δὰ ῥγθρδ- 
τϑιίοι [Ὁ Βοδύθῃ.--ᾧ, Ε. Μ.] 

γοτθ. 121-128. Α σοοά οομβοΐθηοθ σοί ἶογίϑ 
δη δ γθηρι ἢ 8 {Π6 800] ἰπ (Β9 Ὀἰ((6τ Βυβογίηκϑ 
οὗ ροτβθουϊίοι ἡ βὶοὰ (6 του] ὰ ἤονοῦ Τουροῖς ἰῸ 
ἰηθῖοῦ ἀροῖ (π6 τἰχμίθουδϑ: Βαϊ ἰδ ἀο686 ποῖ πιδκθ 
(6 ηλ γΑἱἢ ΟΥ Β60Όγ0.---Οὐὐταρο δηὰ Βυτα } }γ ατθ 
ἃ.8 ΟἸΟΒΟΙΥ͂ ὑπο ἰπ ἴΠ9 εἰ οου 85 δ (μα η κΚθ- 
εἰνὶπῷς δηὰ ῥγδυϑῦ.---Ἴο80 ἂἃγὸ {πὸ κἰἱοοιηϊοδὶ 
τἴη165 6 η (9 ἔδ|1}}088 ποῖ ΤΠ ΘΓΟΙΥ͂ ἰΓδΏΞρΥο88 
119 ἰὰνν οὗ αἀοάἄ, Ὀυϊ Βρεἰκς ἰο ἀεδβίσου ἱϊ, αηὰ Ὀδηΐδα 
(86 ψοτὰ οὗἉ τογνοϊαιΐου ὕγοιη (6 τνον]ά. 

ΞΤΑΒΚΕ: Τθοα τηὰϑὶ ποῖ ἀορατὶ ἔγοπὶ περμδὲ 8 
τὶ ρῦ οἢ δοσοαηὶ οὗἉἩ ἰδ ΓΙ οἷ ΟΥ ΘΏ ΠΗ οὗ 
{16 ποτ]ὰ, Ὀυΐ τυδὺὶ σοπίΐ ὁ δουτασοουὶν ἐπ 6 γθ- 
ἴῃ 1 (19 ἀπιἴ68 οὗ (ΠΥ Ῥτγοίοθββίου. οὐ δὶ] Κ.--- 
ἴι 18 θυ ν ἰγὰο ἐμαὶ {{|6 ἰονθ οὗ σὶ μι σου 688 ἰδ 
εἰἰεμἀεὰ ΒΥ ρογβοσαιίου ; Ὀυΐ ἰὐ 18 αἶδο ἔσθ ἰπαὶ 
τας νν1}} ἜΥ̓ῸΡ Γοιηδίη εἰ κι .---ἰνίη9 Θοπβοϊδίϊοη 
δῇ ΕἸΥΘ ΤᾺΣ ἸΔΟΓΘ 0Υ ἰπδὴ 46]}] σδ)]υπιηΐοβ 688 
αἰδβιυτ. ΗορΡ9 ἐπ ἃ ἰτὰθ Ὀοιίονον ἰ8 ΟὨΪΥ (ἢθ 
Βίγο 6 δΔηὰ ἴ20γ0 δίθηα[πδί, ἐπῸ ἸΟΏ ΟΡ ἀινίηθ 
Βεὶρ ἰ5 ἀε]αγ θα. ----Τ}6 ΠΊΟΓΟΥ οὗ αοὰ 18 ποί ἰο ὃὉθ 
ΔὈιμ0α 88 8ῃ οσύλδίου ἴοσ βίη, Ὀυ( βου]ὰ υὑτρθ 
118 (0 (6 πιοβὶ βΒιτθῃιοῦβ οὔοτίβ ἰο ζὰ 8} (Π9 ν}}} 
οὗ ἀοὰ πῃ 4 ΒΟΙΪΥ 11{6.---Τ 0 ἸοΏΟΥ τὸ Ἰθαγη ἰῃ 
αοα᾽ Β βοϊιοοῖ, (ἢ 9 ΙΏΟΣΓΘ το ὈθοοΘ σοπβοίοιθ οὗ 
ΟἿ γοὺ τοιῃδἰηἰηρς ἰσηότγάηοθ, δὰ {πο Γοογο Ἰου ΚΖ 
ΏΟΥΘ ἴθ᾽ στον ἐη Κηον]οᾶζο.---] 9 ψο κ}}} 
ῬΓΑΥ͂ δραϊηδὶ δὶ ΘΠ Θιη68 Ἰπυϑὲ 6 ἸΏΟΓ09 δοποογηθὰ 
δϑοαυΐ (9 ΒΑ] ον ἱηρ οὗ αυὰ δ πα {πὸ δϑουΐ 
5 οὐ υο]ίλγο.---Νοῦ ἰο τορητὰ αοα 5 νοτὰ, 
Ὀαΐ ἰο δοί δοοογάϊηρ ἰο ὁπ ο᾽Β οννὴ Ἡ}}, δπὰ 0 ἀο 
Αἰ] (89 ψοσκ οὗ 18 ἤ68}., ΘΥΘ ΒΌΓΘ Ῥγαβαροβ οἵ 
1119 ἐπιροπαϊης ἡυδ ρθη! οἵ 6οἀα.--- Του τὰ ἰὶ ποὲ 
Ὀ6 δ0]9 ἰο ἔυ]ἢ] ἀοὐ᾽ Β Ἰὰνγ ἀπ]6088 που αϑὲ Ἰοτα. 
1μοῦϑ 18 ἐπὸ {018]}}ὅὃ20Ὸς οὗ (6 ἰὰνν (Βοπι. χὶϊὶ. 10).-- 
αοὐ δ ποτὰ τυβί ηοὐ Ὀ9 αἰνὶἀςἀ, 1 τὸ δοϊὰ {119 
086 ρογίΐου, ᾿ἷ ταῦ Βο]ὰ ἰδ οἱ ΘΓ. 
ΕΒΊΒΟΗ : Ὀίβῃομοῦ ἀοηθ ἰο αοἀ βιοιυ]ὰ δοπ- 

ΘΓ {1166 ἸΏογῸ [ἢδπ ἀἰβστδοθ ΟΥ̓) ΣΎ ἐμ Βὶοιοα 
ὌρΡοΣ (Πγ86] πὶ [86 Ἡογ]α.---ΒΙΚΟΕΒ: 1εὶ δ 
ΡΙΑΒΌΓΘ ΟΥ ῬΔῖπ ἴθ δ Σὴ6 ἴτουι ἰἰ)6 Ἰοτα οἵ ἀοὰ 
ηϊ οὗ Ηἰ8 νογὰ.- -- ΙΕΘΕΙΟΘΗ : Θοα 50 ἀ6818 ν] ἢ 
818 δοσυδηΐὶβ 88 ἰ0 τηϑῖθ ἰμμοπὶ ᾿τ|80 δηἃὰ πη8 0 
(πϑ Ηΐ8 ἔδιναν ἔγίθπὰβ (Φ]ομ χνυ. 14 ζ.).-- 
ΤΑΥΒΕ: Εδτγηθϑὶ ΣΘᾺ] ἴον αοὐ 15 υπἸ (6 ἴῃ Α}} βαϊ αἱ 
τι (ἢ 9 ἀο ΡῚῪ Βα ὉΪ6 δρί τὶς οὗ (}}0ὸ Ρῃ ]ἰ δ. 

[Μᾶττὸ ενεύ: Τδπουρι ΟἿΤ ΘΥ68 ἴα]}. 6οἀ 8 
ποτὰ ἀοί ἢ ποὺ; διὰ ἐδογοίοσγο ἰποβο ἐπδὲ Ὀιὶ]ὰ 
ὍΡΟΝ ἱύ, ἰοῦ ἢ ΠΟῪ ἀϊλδοουγηροά, 84}} ἐπ ἀυθ 
ἰ(ἰπηὸ 866 Ηἰδ5 Βα] υδίιοῃ.--- ΒΡ. ΠΟΘΕΝ: ον οὐκὰὲ 
δ ΙΔ ἰ0 168} 16δὲ (Π 9 ποχί βίη ἢθ δοιηχη 18 δῃου]ὰ 
Δ] ἂρ ἷϑ τηθαβυτθ δηά δ68] ἷ8 εἰογηδὶ ἀοοσ !--- 
ΒΕΙΡΟΚΒ: ἰὴ ἃ δΒοδβοῃ οὗ ἀοδβοσίΐου, ἩΔι10 πὰ 



ῬΒΑΙΜ ΟΧΙΧΣ, 
--- 

ταδὶ πίδὶ ἢ ἃ ρου δου ΒΥ ΟΥΘΤ ΟἿΡ ΟὟ ᾿ιοδγίβ, 
εξ Ὁ5 ὈΘΉΤΔΙΟ οὗ ἃ ταϊϑιγυ βία] ᾿οδ)]οῦθΥ οὗ ἀοά. 
θίδίγυαδὲ νι ὶ}} ποῦ ΘΌΓΘ ΟΡ πουπαὰ ΟΥ αυΐϊοκοη 8 
ἰ0 ῬΤΆΥ͂ΘΥ, ΟΥ̓ ΤΘΟΟΙΏΙΙΘΏα 118 ἴ0 ἰΠ9 ἴδτον οὗ αοά, 
ΟΥ ῬΓΘΡΑΥΟ 8 [0 {1}: ἸΏΘΡΟΥ Οὗ 89 ρ0806]. Οοπι- 
Ηἰδι αἴης ἰ6 ποῦ ΒΌΠπΙ ΝΥ. ΡῬγαγον πιίμουὶ παὶῖ- 
ἴῃς ἰ8 ποί ἴδ: 1}.-α. Ε. Μ.] 
γεγβ. 129-186. ΤῈ9 χγϑαῖοῦ ὑπὸ ἀορατγίαγο ἔγοτῃ 

Θοα᾽ 5 νοτά, ἐδ τηογθ διάθηΐ (86 ῬΓΆΥΟΓΥ ἴοῦ {Ππ6 
ἀϊδυβίοη οὗ Ηΐδ8 σι. Τῆιθ ἀθρίἢ οὗ ἴον 'π (86 
(Δ 8 {1 ἰ8 σαυχοά ὈΥ 0.10 ἀορῖδ οὗὨ (6 ΒΟΣΤΟῚ 
ἴον (π6 Δ] 16 πη δηὰ ἀθοεϊγοα (76τγ. ἱ. 9; ἱυκο χὶς. 
41; ΡΆΪ]. 111, 18 [.).-Ὑ ΠΥ Βμου]ὰ βυρρ)ϊοιίϊ οη 
ἴον Θ οὐ 5 τιϑροῖϊ αὶ προ] απ ς ΒΟΥ͂Σ Ὀθ Ῥατιαϊ θὰ 
ἰο ο6486 διιοηρ Ηἰ5 βογυυδηίϑῇ 
Βταβκε: Τθ6 ΠΠΟΓΘ ποπάογέυϊ 89 ὑπ᾽ 55 8.0 

αἰἾΙΟὮ ἀγὸ οοηἰδίποά ἰῃ Οοιἀ 8 ποτὰ, ἰδ ΣΠΟΤΘ 
(6 δπὰ αἰ] ἔχοποθ δ ουϊὰ 6 οἐπιρὶογοά ἴῃ ΔρΡῥτο- 
Βεπάϊης. σοι! ρτϑοπαϊηρ, Ἰοδτηϊης δηα ῥγδοί βίης 
ἰοῦ. ΜδῺΥ͂ ἃ ἐγσου δ] Ὠοϑγτὶ 8.}}} ὀχροσΐίθποϑδ 
80 τοπάο νι] ρόνοῦ οὗ (0 αἰνίηθ πογὰ, ἀγαν- 
ἱδς ὕγοτῃ ἴΐ δοῃβοϊηίου, ἸΟΥ͂ δηὰ 1170.---Τῆὴο Ἰοτο 
οὗ ἀοἀ 18 ἰμ9 ἐγ βοιβοοὶ ἰῇ ψηΐϊσῃ ἰο αν ἰδ6 
Κυον]οᾶρχο δηα τηγδίοτιοβ οὗ (αοἡ.---Α ρῥίουβ Βοασί 
θεν 81}9 ποὺ ΟὨ]Υ͂ 1.8 ΟὟ 8'η8, Ὀὰυὺ αἷϑο ἴοβθ οὗ 
οἰογ8. 
ΕΒΑΝΚΕ: Τποὸ ἨΟΙΥ Βονρίυγοι δ.Ὸ 8 τηΐῃθ ἰο 

ὙὉ16 8 ποῦ ΤΟΥ {110 Ἰοδτπο μαγο 8, σἰχί, Ὀὰϊ 
ΜΪσ 185 οροπθα ἰοὸ ἐδ τβο]θ νοῦ]α.----ΕἙΊΒΟΗ: 
Το ππδάπθ85 δπὰ γυΐη οὗ οἰβευβ βῃουϊὰ στρα ῖκο ὺ8 
γΪ86 ἰ0 Θδίθοῃι ἵθογ0 ὨΙΘΏΪΝ (6 ποτὰ οἵ ἀοά, 
[Ὁ}}, 88 ἰΐ 8, οὗ Ῥγϑοΐουβ βθοροίβ δηἃ πψοπάρυβ, ἃ 
ἐγοαϑυγθ- βοῦθ9 βίογοἃ σνῖϊὰ βανὶηρς ἱπείγισίϊοη 
δὰ ποαγί- ΘΠ ΙΥ ΘῈ ΪπΣ σοπβοϊδίΐοη.----ΒΙΚΟΞΚΕ: [ἢ 
86 δῃρυΐβὰ οὗ δῖη, αἀοα᾽ β σογὰ τ ῃίβροσα Του χζίνο- 
655 ἰ0 {Π0 Ὠθατί δηὰ ῬΥΟΒΕΤΥ͂ΘΒ υ8 86 ἰδρίοα 
ἰο Ὡοῦν δ1}8.---ΙΈΕΡΒΙΟΗ : ΤῊ6 σγοδίοσ ΟΣ 0γ ἴῃ 
Θοὰ, ἐμ9 ὭΟΤΘ ᾿ἱπίθῃβθ 18 ΟΣ βυδουϊης ἰη (ἢ 6 
ΜΟΥ], --ΤΑ ΒΒ: [{ 18 1υ8ὲ πιαὶ 8 τοοπάεγμεἑ ἴα 
Οοα᾽8 δοτίρίυγοβ, ἰμδὲ (6 ψογ]ὰ βίῃ Ὁ]68 αἱ, 
Ὀυὶ τ δῖοι αἰἰγαοίδ ἐΠ|6 δἰ κὶο- οδαγίϑα, 

[Δῆλττ. ἨΈΝΕΥ: ΤΉΘη τὸ ΤῊΔΥ͂ οχρϑαί ἰθιῃροταὶ 
Ὁ] βίη ζϑ, τ θη Μ͵ὸ Πᾶγο ἐμἷδ ἔῃ ΟΌΓΡ 6γ6, (δὲ τ 6 
ΤΩΔΥ βεῦνα αἀοἀ {6 ὈοίίοΥ, --ΟΟἸοτί τὴθ τὶ ἢ (ἢ 6 
Ἰρὰὶ οὗὁἨ ΤΥ οουπίθμδποθ οἡ ΘΥΘΥΥ͂ ἀδτὶς δηὰ 
οἰουαγ ἄαγ. [7 ἰ8ο νογὶὰ ἔσο Ὅροι τη6, γοὶ 
ἀο Του βιη1]8.---Τ9 81:8 οὗἁ βί πη ΓΒ 8ΓΘ ἐπ 80Υ- 
ΤΟΥ͂Β οὗ δαί 8; ΜΠ0τΛαΒὲ ΙΩΟΌΓΩ ἴὉΓ ἰδαὺ Ὑϊοὶὶ 
γὸ σδηποί τη 6Πα.--- ΒΕΙΌΘΕΒ: [ὑ 8 ἐδ6 Ῥθοι} 18. 
ὀδαγδοοῦ οὗ {ΠῸ Ομ γἰβίίδη, ἰμδὲ 9 18 88 δασγηθϑὶ 
πῃ 18 ἀρ βῖγο5 ΤῸΓ ἀδ᾽ ἰγθγδηοθ ἤγοπι 6 ΡΟΥΤΟΡ 88 
ἴγουῃ {86 κιι}]} οὗ βίη.- -- ΒΑΕ ΝΕΒ: Νοιδῖης ἰ8 ΤΠΟΥῸ 
ΤΘΙΏΔΓ ΚΔ ΌΪο (μη {πὲ ρίουδ τη6 8 ΟΥ̓ ΠΑΥῚΎ ἔδεε] 
80 [ἰ{{180 οπ. δοσοιποὶ οἵ (10 ἀθη σον οὗὨ ἰμοὶν ἔγίθμθ 
δὰ [ΕἸ] - 8 ἈΠ 6Γ8.---ἷὖ. Ε΄, Μ. 

γοτβ. 187.--144. Ιονο ἰο αοἀ 18 {}:9 Τοππίαϊη οὗἁ 
παι Σθὰ] νυ Ἰοἢ 566 .18 ποὶ [18 ον δάναπίαρο, δαί 
186 Βοηοῦ οἵ α6οα, δηὰ οοπδαμηθθ ποΐὶ οἰ οτα, Ὀυΐ 
ἐι8611.--Ἴῦῷ οαπποῦ τοῖα ἰδ μψοτὰ οὐὔἩ Οοὰ κἱ 
ὨΘΑΓΪΥ ἰΐθ ΟΣ ἢ, ΠΟΥ Ῥτδὶβθ ἐΐ 8ὸ Ἰω πο ἢ 88 ἰ ἀο- 
ΒΕΙΥΟ6Β ΟὗἩ .8.--ΤῊὴῆ9 ποτὰ οὗ αοἀ ΒΒ ἰ(8 σδ]ὰθ 
δηὰ ρον ἴῃ (818: 10 Θοηίδίη8, τοβοϑοὶβ δῃὰ μοὶάβ 
ζοτῖἢ ἰο (86 ΔΡΡΓϑΙιθῃβίοῃ οὗἩ τηϑῃ Θοἀ᾽ 5 οἰϑγηβὶ 
τἰμϊοουθηοβ8, Η18 1η4}1}0]6 ἐγαΐ, δὰ Ηἰἱ8 πη- 
δυδηροδῦϊο ρυτίιν. 

δταβκε: αοὐἷβ πογὰ ἴβ 8. οἴϑδὺ ταΐγτοῦ οὗ (ἢ 6 
Ῥινίηθ τἱὶςῃίθουδῃθβθ, οί ἴῃ 18 ρτοπιῖβθ8 δπα ἴῃ 
118 [Β γοδὶ θη ἑῃ Κ8.---Τ 9 ῥτοδοϊιέης οὗἉὨ 186 αν ἰβ [0 
ὕὈο δἰἰαπάθὰ ἰο, 88 ν76}} 88. (86 Ῥγϑδοδίης οὗἉ {89 
δϑ8ροὶ.--Τὴο ΗΟ ϑοτγὶρίυγοθ, δ8 {Π60 Ὁ 8.6 ἰδ6 
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οἰἀ6δὲ, ἅτ 8180 ἐλ ρ]δἰηδδὲ δπὰ (ἢ9 Ὀθβϑὲ ὈοῸΚ ἱπ 
[0 ψΟΣ]Α.--ἸἼἸἼ Βαὺ 15 Ὀοαὲ βῃοιϊὰ ουὐοῦ ὍΘ (ο δ 
ἀραγοβὶ, δηᾶὰ δῦονο δ]], αοα βηὰ Ηἰβ νογὶ.--υ- 
ὨἾ 1 γ, βυδοτίης, πὰ δά 6. Υ ἰπ [6 τνὰγϑ οὗ αοὰ, 
ΓΘ ᾿πΊ8}}10]0 1ΟἸΚΘῺ8Β οὗ δἰ ΠΟΟΡῚ ἰπ Γαϊρίοῃ.---Ἰ 
ἸΏ6}} Ὀο]ἑονοα ἔγοιῃ 6 ποδσί, ἰμαί 411 οὐ Β ννογὰβ 
δτὸ ποις Ὀὰὺ ἐγαΐ, {πο ποῦϊα 4180 βϑοὶς ἰοὸ 
νν8}Κ 8 ΘΠ άγοῃ οὗ {0 ἔσο }.---- 9. οἰ Π]άτοη οὗἁ 
(110 ννουϊὰ αἸΟΥΥ ἴῃ ἰμοῖς χγοδὶ Ῥγοβρϑυγ γ δπὰ 
ΤΙΘΙ 68; ἔσθ ΟΠΥΙΒΟΪΔΏΒ ΟἸΟΥΥ ἴῃ (πεῖν (τὶ Ὀ0]Δ- 
ιἰοηβ (2 ον. χὶϊ. 9).---ο! σαῦ ἴῃ αοα᾽ 8 ποτγὰ 
ΟΥ̓ΘΓΟΟΙη68 8}] τηϊθίοτ απ 68. 

ΕἈΙΒΟΗ: 1 ἰοὺ που]άβὶ σῖγο ἃ ἰοκθῃ ἰπαὲ 
αοὰ ἰβ ἰπ 066, Ἰάθον, νι Οοα-} Κα 268], ἀραϊηδι 
ίαϊθο ἀοοί 9 ἀπ ὰ σοί 688} ἰνἱη.---Τ ΑΒΕ : ΥΥμδῦ- 
ΟΥΟΡ αοάἀ μὲ8 οΓἀδὶπθά, Κίηρϑ δῃηὰ Ὀορασβ ΔΓΘ 
Ὀομπὰ ἰο ΟὈΘΥ͂, δπἃ 8 ὙἴῸ αἰβοῦογβ, ἀοθ8 ἀξ δὖ 
8 ΡΟΣ ἀπὰ ἰο πὶβ ον δυτὶ; νι ]οὸ ἢ9 ψΠ8Ὸ 
ΟΌΘΥΒ, ΘΗΪΟΥΒ 8 τσὶ σἂ το ύγατα.--- 18 ἃ Ὀϊεββοὰ ὁ0ῃ- 
ΒΘαΌΘΠΟΘ οὗ ἰμο νον] Β ἀοβρὶίθ, διὰ 116 ν]νοἷθ- 
βοῖ!ο ρυϊὶ οὗ 8}1 δῇἴ[ἱοϊΐο, (δὲ (6 ἔα! ἢ οὗἩ ἰδ9 
ΙΔ 10 Οἴθαῦθβ ἰο αοα, ὈΘδοτλ68 ὑπ ΥΘΌΥ͂ ΤΩΟΥΘ 
ἀφοϊάοι, πἷ8 Ἰοτὸ ἰο αοἀ τρογ [δ 1{}}{] δὰ δίτομς, 
ὩΣ Δα ἀολ καὶ πῃ ἐμ9 πογὰ τροτθ ἰπίθηϑο (1 (ὉΓ. 
ἷν. 19). 

[Μ|λττ ΗΈΝΕΥ: ΤμΒαὶ πο τὸ 81.606. Οοιι- 
τϑηἀρα ἰ9 Ὀγδοῖΐοθ ἰδ τ αίθουβ:; {μαὺ ψν ΐση νγ9 
8ΓΘ σοιηδηἀοὰ ἰο Ὀα]ϊονθ 8 [18 [0].-- ΒΊΒΗῸΡ 
ΠΟΙΝκ : Το οὖν βίαν 6 πον ἴῃ ἴΠ6 ϑ'ογὶρίαγοΒ, 
ἱΓ νε οχρϑοῖ οὔν δοϊηΐοτί ἔγοτῃ ἰΐ 1 {ἰπλ6 0 60Π|8. 
ὅσοτϑ: ΗΔΡΡΥ͂ ἃγθ ἰῇοδο ῇο Ἰοῦθ ἰμ9 γγχ 0190 
νογὰ οὗ ἀοἀ, Ὀθοδυδο οὗὨ 15 ρυγῖὙ δηά ἰἰ8 ρυγὶ- 
ἔγίης ᾿Ἰδπαθῆσο ὑροῦ ἰδοὶρ Πμοαγίβ.- -Ἴο Ἰὰν οὗ 
ἀοὰἀ 15 ἰὸ ἰχυί, ἰδ9 βιδμάηγὰ οἵ Βοὶ]ΐποβ8, δπὰ 
186 Τὰὺ]0 οὗ ὨδρΡίη688.---ΒΕΙ ΕΒ: Τ|18 τηοβῦ 
Βα ̓ϑίδοιΟΥΎ ουἹάθηοθ οὗ οὖν 261] ἃ8 ἃ Ομ γι 8 
Ρυϊηοὶρὶθ, ἰθ πῆ δ ἰῦ ὈΘΩ᾽η5 δὲ μοπιθ, ἢ ἃ ΠΑΓΡΓΟΥ͂Ϊ 
ΒΟΓΌΪΥ δὰ το ϑιηθπΐ ΓΟΥΘηβ0 αχυϊηδὺ (9 δἰ 8 
οὗ ΟἿ ΟὟ ΘαΓΙ8.---ΒΑΉΝΕΒ: ΗΘ Ν Π0 οδἢ ὈΘΕΡ 
οουί(οταρῦ ΟὉ δοοοιυηί οὗ ἰδ Ορ᾿ ὨΙΟΏ8, ΘΠ 808} 
ὈΘΑΓ δηγίιηρ.---Φ(. ΕΚ Μ.] 

γοτβ. 145δ-102.----Ἱ θη ἀδηοῦ ἱπόυθδβοϑ, ἰοί 
ποί δηχίοίν ἴπόογοδβο, Ὀυΐ ἔαὶτ ἀπ ργαγον.---Ἴθ 
ἈΘΒΌΓΣΘΙΩΟΘ οὗ Ὀοίης Ὠοδτὰ ἰπ ΡΓΔΥΟΡ 4068 ποὶ ΠΟΥ 
ἔγοιη ΟΡ ΡὈΙΘΙΥ͂ δὰ ζΣϑὰὶ], θὰΐ ἔγοπι οὐ Β ΤΩΘΓΟΥ͂ 
δηὰ ὑγυ }.--- ὙΠ ἢ Ρογβθουῖογ8 ἀγα ὩΘΔΡ 08, ἰοὲ 
8 ἀγδΥ ΠΡ (0 ἰ!6 ΟἸημηΐργθϑθπί 600, δια οδβὶ 
81} ΟἿΡ ΟΒΓ68 σὈ}οὴ Ηΐω. 

5ΤΑΒΚΕ: Θοά Ὀοβίονδβ Ηϊπιβοὶ δὰ Ηΐἱβ αἱ 
ΟΠΪΥ ἰο ὑτγαγίῃρς βϑουϊ8β. [1 ο80 αἰἕϊδ δἂγὸ δὶ 4]} 
οὗ ρογίδησθ (0 (8600, ΠΟΥΘΡ 6880 ῬὈΤΘΥΪῃΚ.-- 
αι ἀοθϑ ἰ0 ΒοὶρΡ ἃ δῆ, ὑπαὶ 6 Κπονβ 89 
Ἰ08η8 οὗ ρστῆσο, (οὐ ψογὰ, δηὰ ρῥγαάγοῦ, δὰ 
γοὶ ἀοθ8 ποὶ ΘΙΩΡΙΟΥ̓͂ (μοι ᾿---ἰΓ ννὸ πορὶοοί ἰο ἀο 
ξοοὰ, τὸ ΥΟΓΥ͂ βοοῦ ὈσΖίη (ο 40 6ν]].---Αοὐ ρτονθδ 
ιηδὺ Ηφ ͵ἰ8 πἰχὶι Ἠΐβ8 ῥϑορὶς, θββ ρϑοῖδι!ν 1 (ἰτηθ8 
οὗἩἨ ρογβϑοιίξοῃ, δηὰ (μδὺ ὉΥ ἀποχροοίοα δοὶρ διὰ 
Ῥτοϊιβοϊίοη.--Ὑ0α᾽ 5 ποτὰ δηὰ ργοπιΐὶβ ὕδνθ 88 
ΘΙ ΘΓΏ4] Γουπάδιίοη, δηὰ ἐβογεΐοτγο ποι ληςρ Θὰ ΓΙ Υ 
οδἢ ΟΥ̓ΘΡΓΏΤΏ [ΠΘ τη. : 

ΒΙΕΘΕΒ: ΤῺΘ ΙΏΘΓΟΥ͂ πὰ ᾿υδιΐϊοο οὗ σοῦ, δῃ- 
Ὠουησοά δηὰ αϊδπρίαγοα ἰη Ηἰ8 ψογὰ, ἃγὸ ἃ βία 
οὗ σοπιίοτί.---ΙΚΌΒΙΟΗ : Οοα᾽8Β νοτὰ 888 ἐδθ 
ΡΟΜΟΡ (0 ΤΏ8 ΚΘ 8 ρίουβ δηὰ [81] ς θαὶ ᾿ξ 1168 
γι ἢ Οὐ ΓΒΘΙ͂ν 68 0 πὶῃ ἤγοια 1 ἃ ὈΪοβδ᾽ η.---ΤΑ ΒΕ: 
ΤῊΘ ϑαγηθθϑίηοθθβ οὗ οὐῦ βυρρὶ σαι οη8 ΙΔΔΥ Ὁθ 
ἰοδβί6α,, οί ΟὨἿῪ ὉΥ͂ ἐῃ9 ὈΓΘΘΠΟΥ͂ οὗ ΟΌΓ οΥἱϑβ, θὰΐ 
8180 ὈΥ͂ {δμθ υἱπη9 τ μθὴ ΠΟΥ ΔΙῸ οβοτοί. 

[μπαττὸ Ηκκευ: Τὴ τότ ἰη(᾿πιδίο Υ Ἦ Θ 600Ὲ- 
ΥΟΣΒΘ ΜΠ (16 πογὰ οὗἩὨ αοἀἂ, δηῃὰ ὑπ ἸοσΘ 9 
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ἀνγοῖ] ἀροὰ ἰξ ἴῃ οὺν ἱπουρὶθ, ἐμο Ὀδίίοτ 80 ]6] 
88} πνὸ ὍΘ ἴἰο Ββροὴῖ ἰο οὐ ἴῃ ἢϊβ ονῇ 
Ἰδηράδρο, δηὰ (89 ὈΘΓΘΓ ΜΘ 88}8}} πον ὙΜδί ἴο 
ῬΓΔΥ ἴον 88 γ͵ὸ ουὐρῖί, Βοδάϊηρς (9 ποτὰ ψ|}} 
ποὺ βοῦυθ, Ὀὰυΐ ὁ τησδὲ τηραϊϊδίθ ρου ἰΐ.--- 
ΒΒΙΡΟΕΒ: ΝΟΆΓ 88 {πο ἱοτὰ 8 ἰο Ηΐδβ Ῥθορῖὶϑθ, ἰὸ 
Βιιἰ ο᾽ ἃ (ἰ6 πὶ ἔγοπι {πΠοὶΡ ΘΠ 6 Π|Ϊ65, 15 Η6 ποί ΠΟΔΓΟΥ 
Βι}}}, πο Ηρ ἀν 6118 ἰπ ἐμοὶ Βοαγίϑ ;--- ΒΑΒΝΕΒ: 
ΤηΐδΒ οοηνίοιΐοι ἐμαὶ αοἄ 15 "δα 8, [δὲΒ τηΔῈ}68- 
ἰδιίοη οὗἩ αοἀἂ ἰο ἰμθ βοαὶ, 88 ἃ Ῥγοβθηΐ ἀοά, ἱβ 
06 οὗὨ (10 πηοβὲὶ δουίδὶ ῃ ΔϑθυγδΏσ68 [0 ΟΡ ΟὟΠ 
τη 8, οὗἩὨ (86 γα οὗἁ τοϊϊ σίου δηὰ οὗὨ ον 80- 
δορίδποο ψ ἢ Ηΐπι.--ὦ. Ε, Μ.] 

γετβ. 168--1600.---Οοα᾽ 5 ἀφα]η ρσΒ (0 ]1ονν {86 ττ]θ 
οὗ Ηἰΐβ τεἰρμιθουβηθββ, 88 (Π6 ποσὰ οἵ Ηἰβ ἰσυΐϊὰ 
ἰοδι1 68: δηὰ (πογοίογο Ηθ σοϊηδὶῃ ἴᾺγ ἔγομῃ {86 
ἀοθρίβοτ οὔ Ηἰβ βαϊναϊΐοῃ, Ὀαϊ τουοϊιβαΐθβ [86 
ΒοΙΡ οἵ Ηἰδβ τρθ τοῦ ἰο 089 ΝΟ ΟΥ̓́ΔΥ͂Θ ΐ ΘΔΡΏΘΒΙ]Υ. 

ΒΤΑΒΕΚΕ: [{ 15 ΔΙγοδαῦ 80 Ὀαρίπηΐης οὗ ἀο]ϊν- 
Θγδποθ ἤθη αοἀ Τοραγαβ υ8 ἴῃ ΤΠ6ΤΟΥ.---Ηο 80 
ΔΥΘη 68 δἰ 56} ΤΟῸ5 αοἀ οὗ Ηἰ8 ΠοΏΟΓ, δηὰ θη- 
ἜΡΟΔΟὮ 85 ΠΡΟοὴ ΗΐΒβ ργογοραίίγο; [ὉΓ ΘΠ ρΈ8Π66 8 
ΗΪ8.--- ΑἸ] ΒΟ Σαπιδὶῃ δἰ ΟΟΥΘΙΥ δηὰ βιοδά λβιυ 
ὉΥ αοὐ᾽ δ ποτά, πὰ ἰὰ Ηἰΐπι 8 τοῖσι Ὀεοΐθπα ον 
διὰ βίτοηρ Ῥτοϊοςίοῦ.- -- 0 Ὑ0 8. ποίἰ  ΤΒΟΥΘ 
Ῥτοοΐουβ οὐ Βε]ρίυ], (δὴ ἰοὸ δρρσγοόοδοῖ Οοὰ Ὦγ 
Ἰαγίης μοϊὰ ὑροὴ ἢἾ8 ΤΩΘΓΟΥ͂ ; [Ὁ ἰοὺ Ηθ οδὴ 
Ὡοΐ ρ458 (᾿Ἰ60 ὉγΥ, Ηθ τηυδύ σταπὶ ἰο (60 πδϑὶ 
(Βου ἀοπὶ ὉΥ ἔα ἢ σγδβρ 80 Βαγὰ.---ἶἰὖῦ 18. 88 αἷΐ- 
δου ἔον (6 Ῥοπίΐθηι ἴῃ ἀἰδίσοθϑ ἰο δυδὶὶ ἰδ θη- 
βοῖνοβ οὗ οὐ ΒτΏΘΓΟΥ Τὶ σομἤάσῃοθ, 85 1ἴ 18 ΘΒΒῪ 
ΤῸ {86 ποῦ Υ ἐο δΌυΒο ἰἰ.---Τ 6 νἱοίοτυ οὗ Ὀ6- 
Ἰΐοννβ ἰ5 ραϊηθὰ ὮΥ ἔαὶϊΐῃ δηὰ μαίΐθῃησϑθ ἴῃ (89 
γννοτὰ οἵ Θοὰ.---ϑ᾽Πσ.6 γῸ Ομ ἀθ ΎοΥΒ ίο [18] αο(᾽5 
σοι πιηπάβ, θη ἃ ὑπομιδηρίης μαιχοὰ οὗὨ 8]} ἐμαΐ 18 
υηχοάϊγ, δον ἴσοπι δγάθηϊ ἰοῦ ἰο Θοά᾽ Β ποτγὰ.-- 
11 ἀοὐ᾽ δ νογὰ ἱ8 ποϊ βίης Ὀυΐ ἐγ, (η9 Του α- 
ἰΐοῃ οὗ ζδιι ἰ8 ἐτπτα ΟΥ̓ Ὁ]0 δῃὰ Ὡ0 ῬγΔΥ ΟΡ Ὑ| Ὀθ 
Ἰοϑί. 

ΒΆΊΙΒΟΗ : ΟΠ δ᾽ ον γο}} δος δῖ ΤΩΘΏΠΟΥ 
οὗ Ῥϑσβοῦβ ἰδοὺ Βαβί ἰο ᾿ἶνο ἵπ ἐμῖ8 γουτ]ὰ. Ὑ18 
τοβροοὶ ἰο Οοά, (Βοὰ νὶϊ βηὰ τηοδβὶ ἰο Ὅ0 ἀο- 
ΒΡίβο.β ὙΠ γοβροοί ἰ0 ἐμ ΘΙ 86 1 γ68, Ἰοδὶ, πὰ [ὩΤ 
ἔγουι βαϊναιΐοη; τῖι ἢ γαβρθοῦ ἰο {Π|66, ῬΡΟΥΒθσυ ΟΥΒ 
δηά ἴοο8.--- 9 σδ ἰτ869 ΒοτΘ ΒΟΙ͂Ν (9 ῬΒδ] αὐΐβι᾽ 8 
τυγηΐης ἰο αοά, ᾿πῃγουσὰ ἐδ τηραΐαμλ οὗ Ηἶβ Ὀ6- 
Ἰονρὰ νοτὰ, Ὀδδοπιθα ΟΥΟΡ Ι2ΟΓΤ6 ἰοηοῦ : ΠΟΥ ἢ6 
ὈΘΟΟΙΏΘΒ ΟΥ̓́Θ ΙΟΥΘ Δηχίυιυβ (0 δδραγηΐθ 56] 
ἔγοτῃ (89 ἀδβρογαίθ δσοῃάϊείοη οὗ [89 προάϊγ, γ 8Ὸ 
(ΠΓΟῪ ΔΥΑΥ 81} ΒΟΡΘ οὗ βαϊ γδιΐοῃ ὈΥ ζογβαϊκίης 
{8ὸ υάρχηιοπὶβ οὗ 604. ---ὈΙΕΡΒΙΟΗ: [ οἴοανο [0 
ΤῊΥ ΡῬγοιἶδθ, ΠΟΥ ὙΠ] χϑιμαΐῃ ἱῃ ΔῊΥ βίῃ; δπὰ οἢ 
Βιο ἀἰβίΓομ"8 88 πεῖηθ, Τοῦ τυδῦ Ὦδνθ ΘΟΙρ88- 
δβίοῃ.-- -αῦδκ: Ηο ν110 ῬΓΘΒΘη(8 Βἷ8 Ρ168 ἰο α οὐ Β 
ΤΩΘΙΟΥ͂, ΟΘΘ4868 (0 Ὀοδϑὶ οὗἁὨ ᾿ιἷβ ΟὟ ΤΟΣ 6ΒΒ ; 
δηὰ δο ὙΠῸ Ὀγδὶβδοβ (ἢδὺ ἸΠΤΟΥ͂, 88 αἰδβοογογοα 
(80 στεδίῃοββ οὗ δἷβ κυ δὰ πἷ8 οὐ ἱπ δ ἐγ. 

[Ματτ. ΗΈΝΕΥ: Α τῆδη {δαὶ 8 βίδα ἴῃ (ἢΠ0 
ὝΔΥ οὗὨ ἷβ8 ἀυ(ΐ68, ἱπουσὶι ἮΘ ΙΩΔΥ͂ ΠΑΥ͂Θ ΤὨΔΗΥ͂ 
ΘῃΘΠιΐ68, ποοα ἴθα ὨΟ0Π6.---ΒΕΙΡΟΕΒ: ΑΒ οἵϊθῃ 
88 ὍΘ [66] ἐῃ9 Ηἰπάγδηοο οὗ βιγαϊοηϑὰ ἀδδῖγο8 
δ Βοηγ]688 δδοί:οῦβ, ἰοὶ υ8 ΤΣΟΡΑΙΓ ἰοὸ (89 
Ἰονης- Κἰπάμ988 οὗἩ τ86 Ιωοτὰ, 858 (9 ογογδονίης 
ζουπίαϊπ οὗἩ ᾿ἰἴὰ ἴἰο ἰ)9 βου], Βοιθ ον, ἰο ὈΘ 
“ Β116ἀ ᾽᾽ ἰβ (6 ῥγοπιὶδβεο. 9 δυθ Ἰ᾿ἰἴθ, Ὀυΐ οἷ, 
εἶτα ἰὺ υϑ τοῦθ ΔΟΘΠΟΛΠΙΥ, 88 το}; 85 ἰδ 086 
Βουδε8 οὗ οἶδ , 85 ἸΏ 00}} 88 (8Π:680 ΘΑΓΓ ΒΘ Ὑ6886]8 
68 σοῃίδἑ.---ἶ. Ε'. ἡ 

γόοτδ. 16]--168.---Τὸ Ἰοτο Θοα δ ποσὰ, ἰο ΘῃΪΟΥ 
Η]Ϊ5 Ῥοθδ866, ἰο Μαὶὶ (0 Ηἷθ δα] νδίϊοη---ἰἷθ 8 180 

ΤΗΕ ΕΙΕΤΗ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ΡΒΑΙΜΒ, 

Θ᾽ ογπιοπί, ΓΟαρ, δηὰ ἴογ οὗὨ ζδι.}.---Αοὐ᾽ 8 
ὙΟΥ] νν}}} ῥτοδί δὶπι 11{{160 τὸ Ὀγοΐδυβ ἰδ 6 ἴδυον 
οὗ ρῥγίποθβ ἰο (8:6 ΤΣΟῪ οὗ Οοὐ, δηὰ ἀγοϑδὰβ τ᾿ μοὶς 
ΡΟΥΘΥ ΤΏΟΓΘ ἰβδὴ δ6 ἀοο65 Θοά᾽ Β μαπά. 

ΞΒΤΑΒΚΕ: ΤΏ Τδαν οὗἩ ἀαοὰ Σοζαγὰβ ἐμ6 οἰθτηδὶ 
Δηὰ ἀο05 ποὺ ἀοραγὶ ἴσοιλθυ Θοἀ᾽ 5 ποτά, ουδῃ 
πουσὰ Ἰ1ἔθ 1ι86]7 δῃου]ὰἁ Ὅ9 βεαογί δορά : Ὀαϊ ι}10 
ἴθδυ οὗ τϑὴ γοβηγὰβ 89 ἰθροναὶ δηὰ Ῥγοΐεσβ 
ΒΟΏΟΣ ἔγοπι τθθῃ 0 ΒΟΠΟΥ ἔγοπι (οἡ. ----ΑΒ Ἰοῃ 88 
80 ϑατί ἰθ γϑηὶ τ ὶϊι Σοϑί]085 ἀδβίγοβ, ἰἃ σδηποὶ 
Ὅοθ οεαἸ]οὰ (9 μοδοοΐίαὶ ἀπο! ΐηρς οὗ αοἀ.---Ἰὴ 
Βρ τ 8] πιδί(ογβ τὸ τυδί 869 ἵγοιῃ 4}} γι βίης 
ἴδποΐοβ οὗ τϑη δῃὰ δΒο]ὰ ἔμεὶ ἰο Θοἀ᾽ 5 νοτσὰ.---" 
ἯΘ 8]10ὉὙ ΟΌΓΒΟΙΥΘΒ, ὙΪΙΓΙΪΠΥ ΟΥ Παρ] ΘΟ  (]}γ, ἰὸ 
σοτητηΐί ὙΘηΐαὶ δἰ, {μ 6 9͵Ο ἀοδγ ομ68, 
10} ΤΟῸ 8 οὗ 81} ΟὟΤ ΡΟΊΤΘΓΒ, οὗ δβρί γα] 11{8 
ἰ{861ἢ.---͵7ὔ4“9. ΔΙ πρὶ γι8] οσσυραίίοη οὗ (δ8 
Ομ τ βιίδη, ἰδ ἰο δ ἄραῦοσ ἴ0 ΤΟΥ ἴη ἴον ἰο αοά 
δη Ηἰβ τογὰ, ἰο Ὀθσοῦλθ ΟΥ̓ΘΡ ΙΩΟΥΘ ζδϊ 7] ἰη 
βι γι τί ηρ δέλον ΒΟ] 688, δὰ ἰο Κορ Θοα᾽ 8 οοῃ)- 
ΤῸ ἀτηΘη[8.---Αα ὈοΙ ον ον Ιοσοβ Ὀοΐἢ (μ6 ΓΔ δηὰ 
(89 ὅο8ρΡ61. Αβϑ ίδο ἰδίιο 1ἰοδὰβ ἶωη ἰο Ὁ τἰδὶ 
ἀπά σὰ ζδί (ἢ, 80 (ἢ}9 ἔογ πιθοῦ Γρ68 Βἷπι ἰ0 8 ΒΟΙΥ 
1119.- τ] ἼΒο.9 ἰβ δηγίῖηρ τ ϊοἢ σδἢ ογοαίθ ΒΟΥ 
᾿το ΡΣ ΒΒ ἢ Β ὌΡΟῚ ΤΠ ΘΠ᾿ Β τη 45, 80 85 [0 ἱπδιτθηοο 
ἴβϑὰ ἰο Ιθᾶγθ ψυἱοκοάποθϑ ἀπὰ ἀο ροοι, ἰξ ἰδ 
ΒΌΓΟΙΥ 86 ἱμφυρὶν, Δρρτυθβοπαθὰ Ὀγ δι, οἵ 
Οοά᾽ δ οπμηΐργύθβθῃοθ. 

ἘΒΑΝΚΕ: [Ιου Ποαρίθ δτΘ ἰθπρ]65 οὗ (δ9 
ΗΟΙΥ Θμοβὶ, τὸ ν}}}} μῸ ἸοῃβῈ Κθαρ σουπίϊπρ ὑΡ 
ΟἿΣ (ἰπι68 οὗ ῥῬσγαϊδίηρ αοά, αὶ ἤγοιῃ {8086 Βοαδγίβ, 
88 τοι ΔῺ δἰίδν οἵ (μαη δαί νίηρς, (6 βδιηθ οἵ 
ἀονοιίΐοη δηὰ Ἰουθ ὙΓΠΙ ὑπσοδϑίἾΥ ἀϑοοπὰ ἴῃ 
Τοσυθπὶ ῬΓδῖδο ἰο Η ἴηι. ---ΕἜΙΒΟΗ : [Ὁ ἰἢου ἀοβί χΧο- 
ἰαἰπ Θοὐ᾽ 8 πογὰ ἴῃ ἐδ ποδτί, 1 τὰ}} θ6 ἴο 66 ἰῃ- 
δβἰοδα οὔδ9 σἱ ομιοϑὶ βρο]}, διὰ ἱπ ουἱ ναγὰ ἀἰβαυΐο- 
ἰχ.46, ἐμοῦ τηαγδβὶ δ οουγδρο {ΠΥ 86] τ ἢ ἰῃ νταγὰ 
Ῥ6866 ἰῃ 6ο4.---ΠΙΕΌΒΊΟΗ : ΤῸ τῆϑη οἴ (μ6 πυου]ὰ, 
{80 ποτά οἵ ἀοα ᾽β Βαγβὰ, ουοῦ- βίγϊ οἰ, πὰ αἰ ουϊε, 
δυϊ ἰου8, ἰἰ ἰβ (9 Βἰσιοδὶ ἀ οἰ σι; δὰ ον ἀτοδὰ 
8 Ἰθϑῖ, διιϊα {Π9 ἰθταρ δι: 018 οὗ 1} 6 Θ ΠΟΥ, θὲ 6 ΣΩΒΥ͂ 
{Βγουσὰ υπΐδὶ ΓΒ ]π688 δυὰ ἱπάο]θποο, ἀοραγὶ 
ἴγοπι ἰἰ.--- ΑΒΕ: Τὴθ Ῥγαΐβθο οὐ Θοὰὐ δηὰ τὴθ 
Ῥθδο9 οἵ 6οα, δτθ ἰδ Ἰοχὶτἱτηδῖθ δομ ΒΘ ΘΠ 668 οἵ 
ἃ βαποι δοα 116. 

[Μαᾶττ. ἩΚΝΕΥ : ΤῈ ΙΏΟΤΘ Ὑὸ 866 οὔ (Π9 διηΐδ- 
Ὁ]9 ὈΘϑΔΌΙΥ οὗ ἰγυϊῃ, {Π:}0 ΤΟΥ͂Θ γθ 5}8]} 866 οἵ (δ6 
ἀεἰοδίθ Ὁ ἀϑέοντα!ν οἵ 8 119.---ΤΒογ {π8ἱ 1ονο ἰδ 
σον] ὰ μᾶνο ρτοδὶ υοχδιίοη, ἴοΣ 10 ἀοοβ οὶ 8δη- 
ΒΎΘΙ ἰδοὶν οχρϑοίδιϊ ομβ; ἐμὸν ἰμαὶ ον Θοά᾽θ 
οΤὰ Π4ΥΘ ργοδί ρόδοο, [Ὁ 1ὲ οιάοοβ ἐμ οῖν 6 χΧ- 
ῬΘοίδιίο0Ώ8.--- ΒΙΒΗΟΡ ΗΟΈΝΕ: Ομ γίδι δοηϑ Κορέ 
10 οἰὰ αν, διὰ Ηθ ϑπδυϊοι ἢ υ8 ἰο Οὔθοσυθ ἐδ 
ΠΟΥ. --- ΒΕΙΡΟΚΒ: ΟΟΠΒοΪουΒ. ΠΟΥ ΒΝ  Π658. ΤΟΥ͂ 
αἷνο 8 ὑγρῷ ΓΕΘ Ό] ΘΠ 688 (0 (86 Βεπὰ οὗὨ δι (8, 
Ὀὰ (80 τ θαΙκοδ ΔΡΡΥΓ θη βίου οὗ ὁπ οὗ {89 16βϑὲ 
οὔ (18 βοΒρ6] ῥγοιἶθοβθ, 8Β8Ό 98 οὗ οἿν ἰπίθγοβὶ ἴῃ 
ΕἸνθτ 8}. ---  Υ ΤΠΔῪ τχῪο ποὶ δοὲ 4}} ἰὴ ζι1] 688 
οἴ 186 οσογθηϑῃὶ Ὀοίογο {80 τγοακοϑὲὶ 6] 1 ον Ρ, 88 
ν06}} 88 Ὀοίογο {πὸ ϑβϑίγοηροϑδί, δηὰ Ῥτγοοϊδί τη ἴο 
Ὀοίἢ, τὸῖ ἢ οαυδ)ὶ ἔγεθάοιι, (ἢ 9 ἐγ] ρμ δαὶ 68 6]- 
ἰεηρθ: “ ἯΠΟ 88}8}} Δ Υ δηγι πη ἰο (6 σδογβο 
οὗ αοὐ᾽ 5 εἰοοὶ ἢ" ---Ηονγ Ὀδδυϊ τα] 8. ἐμαὶ βρὶ τὶς 
ἶσα πο ΟὨΪῪ ἸΟΠμ8 ΓῸΓΡ }} οἴ Π688 869 ἰὴ 9 ΔΥ ἰὸ 
ἰοϑνθη, Ὀὰΐ ἴονθ8 ΒΘ Ύθη ὈΘι(ΘΥ ΤῸ [8:6 ΒΟΥ ὙὯΥ 
(μδὶ Ἰθδά8 ἰο ἱΐ, δπὰ [0 ἐδ ρεγίϑοι μοϊ᾽ηθ88 ἰδ δὲ 
το ση8 {Π 00 ΘΙΘΓΠΔΙΪΥ͂.---ΒΑΒΥΣΒ: ΒοΙ ρίοη 18 69- 
ΒΘ: (181}}7 γὙοϊπίαυυ, δηὰ ἰμ9 ἰὐπι68 οὗ δβεογεί ἀθ- 
γοίϊου πιαδί 6180 ὉΘ ΥΟΪΠΙΔΥΥ : δηὰ {ἢ ΟΓΘΌΓΟ 8 
ΤΏΔΗ σΔῺ ΘΕΘῚΪΥ ἀοιοχιΐηθ, ὈΥ Πἷβ ΟὟΣ Βοογοῖ ἀθ- 



ῬΒΑΤΜ ΟΣ 6008 

τοίου, ἩΒοῖ ΒΟΥ 6 85 ΔΏΥ ῬΘΟΌΪΑΡ ἱἰπίογοδὶ, δὶ 
ΔΏΥ Ρατίἰοαϊατ (ἰτηο, ἔῃ ΓΟ] σίοπ, ΟΥ φάθ ΒῸ ἈΘ 
28 ΔΩΥ τοὶ σίου αἱ 8]].-- -);)Ἐ Ε.. Μ.] 

γενβ. 169--176.---Τδηϊκερί νης ἴον ἐ.:6 ΒοΘΘτΪΩ Δ 
οἵ ργαγοῦ οι οϊἄθοθ ἰ0 τοπονθὰ δβαρρ)οδιΐοι, 
δῃἀ ΟΡΘΠΒ (ἢ) 6 ὟΔΥ ΤῸ ΠΟΙ͂ Ὁ] δὶ ἢ Χ8.--Ἴ ο Γ61{8- 
ΠΪη698 οὗ αοἂ οὖν βΘ'θΒορμογὰ [89 δαπβο οὗ ΟΌΥ 
Βαϊ γαϊΐοη, δηὰ ἰμθ ρβεδγροίιδὶ βυδ᾽θοὶ οὗ οὔ 
ῬΓΆΤΟΓ δὰ (ΒδηκΚαρχίνίηρ. 
5ΤΑΒΚΕ: ΑΒ ἰηρτγαίἰυἀθ ΒὲοΡ8 ἐμο ἠουηίδὶη οὗὨ 

ἐμο Ὀὶνίηθ ΙΏΘΓΟΥ͂, 80 βιδι 9 ΟΡΘἢ5 Ἰἰ.---ἶ8 1ὲ 
ποὶ ὈδσδαΒ9 πιὰ δΔ΄Ὸ δϑιδιηθὰ οὗ ἀαοά δπὰ Η] 8 
πογὰ ὈΘΙΌΓΟ Οἰθογβ, (δὶ 8679 δ΄θ Β0 Υ̓ΟΥῪ ΓΘ 
εοπγορβαιϊΐοηβ οα ὨὈϊνίπο ἰὶηρ8 ἴ--- ΤῊ ἸΏΟΥΘ 
θΘοά᾽ 8 νοι ἰ8 τοδὰ δηὰ Βϑαγὰ, ἢ} 9 ̓ζοΥ Ὁ 60Π80Ϊ8- 
ιἰἴοα ἀο65 ἰὶ ἱπιρατὶ, ἰκὸ {Π080 οἀογίΐετουβ ῥ᾽] δη 
δ βρίοϑϑ, νυ ἱοῖ, {8.6 ΙΏΟΡΘ {δοΥ 8.70 Ὀτιυϊδοά, 
εἶτο ἰοτὶ (Π6 ϑνγθοῖον ῬΟΥΓΠ16.---ΤῊ 9 600} σδῃ- 
ποὶ ργαΐβδο αοα [Υ ἴξ ἀο68 ποί ᾿ἴγθ, δῃἃὰ Π0 ὈΓδ186 
ἦδβ ρἰαδείηρφ ἰο αοί, υη]688 ἷῃ σοῦ!ο8 ἔγοπι 8 δοι] 
ὙΠΟ ᾿ἰνοθ ἰὼ Ηἰπ.---Ἦ ΠΘΉΘΥΘΥ 8 85 ἴδηοὶ 8 
6 ἰ8. Ὀοίίοτ ἐμ8η Οἱ 6ΓΒ, δῃηὰ Ὀθ]οηρΒ ἰοὸ 6 Εἰ Ὁ 
ἰγ068 οἵ ΟἸ Υ 5: 1 ΠῚ Υ, ΒΘ ΒοΟη 0868 8}} (ῃ9 χουὰ Βθ 
0869 μ8ὰ.--- 6 ψῃμοΐο οὗἉ γο]! ζίοι 18 Θοιηργὶβοὰ 
ἴη ἰὅγοθ (ΒΊ 58, ὨΔΙΏΘΙΥ͂ : 8 ἰσὰθ πον] κ9 οἴ 89 
ἸΪΒΟΤῪ οὗὨ δίῃ, δὴ ϑϑγῃθβί διγί τίηρ ἰὸ σϑδὶῃ γ9- 
ἀοιαριΐοη, δηὰ ἃ σου ϊηθ διποπἀμηοηί οΥ̓͂ ᾿ἶ 6 δ6- 
οογάϊης ἴο {Ππ|0 ργδοορίβ οὗ Θοα᾽5 πογὰ.---ὨΌΤΗ ΞΕ: 
Α στ βίϊδη ἰϑ ποὺ ἰῃ Ὀοΐης, Ὀαὶ ἰῃ Ὀθοοιαΐης ; 15 
᾿6 ἰ8 ποὺ Ῥἱοίγ, Ὀνὺ 4 εσοιλΐης Ῥίουϑ; ποὶί 
᾿ιοα ἢ, ὈὰΣ ΘΟΏΥΔΊΘΒΟΘΏΟΘ ; οὶ τοδί, Ὀυΐ ΘΧΟΡ- 
εἶδο; Ἧ Δ.6 ποί γοῖ, γ1͵1Ἔ 8.6 ΟΪἿΥ ἰΟ06:; τῦῖζι ἃ 8 
(μεσ ἰθ πὸ οοτρ]οίξου, θὲ ΟὨΪΥ͂ ῬΓΟΚΓΕΒΒ δηὰ 

οϑδβοῖοϑα δοίΐϊοη ; γἴὋὸ δῦ ποὺ δἰ ἰδὲ χοαδῖ, Ὀαὶ 
ὌρΡροη ἰῃ9 ΜΑγΥ.--ΕἜΛΝΚΕ: ΤῈ6 οδυ89 οἵ ἰδο 
ἐδ ΘΌ]Θ 688 ἴῃ τοὶ χίου, τ ἰο ΤΩΘΗΥ͂ τηϑηϊοδὲ, 18 
{πα (ΠΟΥ͂ δοο ἰοδΥο οδ΄ ῥσγαγίηρ, ᾿ἢ Θοὰ 4068 Ὠοΐ 
68 δ οὔςθ.--- Τὴ δἰηι Ἰυ818, τ ϊο ἢ 8.0 
δρδϊηϑὶ Οοἀ᾽ 5 Θοῃῃηπιϑηἀτηθηϊ, δοηίοῃ ἢ 8130 ρα πϑὲ 
ΟἿΓΡ 805, Θῃηἃ 5Β]6 Ὁ 08 ἱΥ γὙΔ6 Ῥογβίβδι ἰῃθ {ΒΘ ῃ}.---- 
ΘΙΚΞΌΒΙΟΗ : Καὶ πὴ Ὀυΐ υηδοτρίαπα ΤΗΥ͂ ποτὰ 
ΓΌΪγ, δηὰ ἰμο δοθθ δαὶ ν|]].--- ΑΒ: Ῥογ- 
ΘΡΙΥ οὗ βρὶ τὶς 8 (89 Ὀδοσὶ πηΐπς δηὰ Π9 Θῃἀ οὗ (89 
[8 οὗἨ ρᾳτδοθ.-- -ἰν πὰβ 1 (αὶ δίσγαγοὰ δηὰ νγδβ 
ἀρ ἱϊ νδὸ Του (μαὶ ἀϊάϑὲ βϑοῖὶς διὰ πὰ δηὰ 
66Ρ. 
[Ματτ ΗΈΝΕΥ: ΤΉΘΥ ἰδαὲέ ῬΥΑΥ (Ὁ Οοἀ᾽ 

ἔτδοθ, τηιδὶ δἷτὰ δὶ (ἀοα᾽ 5 ρἼΟΥΥ.---- 8 δγὸ δρὶ ἰο 
ὙΔΏΘΟΥ Ἰ1Κ6 (ἢ 6 ΒΏ66Ρ, 8πα ΥΟΥΥ͂ Ὀπαρί, τ θη τγ9 
ὙΑΠΘΥ, ἰὸ δπὰ (9 ῬΔΥ αρείη.---᾿ογ, οὐνη τὴ0 
ἴον οὔθ οἴ ἰδ, ἔον, ἐβοῦφσῃ 1 δ 8 ΒιΓΔῪ 8.660, 
1 Βδνθ ΤὮΥ͂ παῖ. Οοησοογη ΤΥΒΟΙΓ [ῸΓ πὸ; βοηά 
δ οΥ τὴ ὈΥ (86 νογὰ δπὰ σοῃβοΐθησο δηὰ ῥγονὶ- 
ἀφῃσθ; ὈΓγϊπ πιὸ Ὀδοῖς Ὁ ΤῊΥ ρταςθ.---ΤῆυΒ ἢθ 
οσοποϊυάεβ (86 ΒΑ4]πὶ), 1} 8 ΡΘοΪοηΐ 8606 οἵ Ηἷ5 
ΟὟ δίῃ, δῃὰ ἃ Ὀθι ον ἀδροπάθηοθ οἡ Θοα 8 
κταοθ. Ὦ1Ὼ (8689 8 ἀογουὲ ΟΠ ΥἸβιϊδ τν}}} σου- 
οἰιὰο 18 ἀπ ῖο5, πὶ }} σοηοϊυἀθ ͵5 16: 86 ψι}] 
Ἰῖνο δῃὰ αἷθ σϑρϑηιϊΐης δηἀ ρῥγαγίπῃ.--- ΒΙΒΗΟΡ 
Ηοκνε: Βοβίουθ 8, ὁ Μοτὰ 9688, ΌῪῚ ΤΒΥ 
ἔτδοο ἰο τἰβίθουβῃθϑθ, δὰ ὉΥῚ ΤῊΥ ῬΟΝΟΡ ἰο 
Εἴογγ ᾿--ΒΕΙ ΘΕ8: Τδο Ἰἰ6 οὗ ΡΥΑΥΟΡ ἷ8 (ἢ: ΟΥ͂ 
οὗ (8 Βοδεὶ ἰο ὅσο. Τὴ9 εἰοαιθποθ οὗἁὨ συγ ῸΡ 
᾽8 ᾿ἰἰ9 δ ύυμοθίπθθθ. Τπο ροτγοῦ οὗ ῬσδΥον 8 [89 
δρίὶ γι οὗ θυρρ)!οαἰΐοη.--ὦα. ΕΒ. Μ. 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧ, 

Α ϑοησ ο" Ῥερτεεε. 

ἴὴ ΤΑΥ͂ ἀἰβίγοββ 1 οτἱοᾶ 
Τῦπίο 186 ζ0Β}Ρ, δῃὰ δ μοαγά τηϑ. 

2 Το γ Υ ΤΥ βοὺ], Ο Τ,ΟΈΡ, ἔγοτῃ Ἰγίηρ 1106, 
Απά ἴγοια ἃ ἀθοϑὶ Ὁ} ἰοηρυθ. 

ὃ Υ αὶ 858}811 Ὀ6 ρίγοϑῃ υπίο {Π 660 
οὖν νμδὺ 8881} θ6 ἀοῃϑ υπίο {866, ἐμοῦ 8186 ἑοηρτθ3 

4 ὅ)δγρ δύγοῦβ οὗἁἨ [86 ταὶ ρ ςΥ, 
ὙΠ οο818 οὗ ρον. 

ὅ Ὗγοο 18 πιθ, ὑπ 1 βοϊουτη ἰῃ ΜΈΒΘΟΣ, 
Τλαὲ 1 ἀν 6}} 'π [6 Ἰοη8 οὗ Κοάδυὶ 

6 ΝΥ 80] δίῃ Ἰοὴρ ἀνεὶς 
ἢ μῖτὰ ἐμαὶ μδίδι ρθᾶςθ. 

11 πὶ [οΥ ῬΡοδοθ: Ὀυῦ ΜΈ Θ 1 Βρϑδκ, 
ΠΟΥ ἃΓ6 ΤῸΣ ΨΆΓ. 



θ04 ΤῊΒ ΕἸΡΤῊ ΒΟΟΚ ΟΒ ΡΗΑΙΜΕΗ͂. 

ἘΧΕΟΘΕΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.---Οἡ (09 ΒΌΡΟΓΣ- 
βοσγί ρίϊοη δοῦραγο [ηἰγοά. ᾧ 6, Νο. δ. ο δᾶνθ 
δὺπι {16 ἰο λα ποτ. Ἐν] ποῦ ἀδοϊάἀς8 ἴῸΣ 
(6 τοίδγθησο ἴο (ἢ δϑεϊναὶ ἸΟΌΓΠΟΥΒ ἰο ΦοΓ88- 
Ἰθο). 80 αἷ8ο 1 ἰθῦυβοι; πὰ ἰἢ6 ΟὐΘαἸ ὈυΣγς Οδ- 
ἱετρτοόσγαπηι, 1806θ, τηϑηι ἰοηα “6 ΤῊΘ ΡἈἱ᾽ στΊπι ΒΟΉ Ρ8 
ἰὴ (6 ΕἸΠἢ Βοοῖ οἵ 9 84) 8.᾽ 6 1286 Ὁ, οὁἢ 
μὸ σΟὨ ΓΆΓΥ, ΠΟΥ ΒΟ ἀ8 (0 {110 ΟΧΡΥΘΒΒί ΟἹ. “" ΞΟΠ 18 
οὗ δϑοοηίς," αΐ τοΐοτ, 1ἰ, ψιῖὰ Οοϑοηΐυβ δὰ 

οἴδοσβ, ἴο ἰΐ9 δι βοῖϊδὶ οἰϊπιδοίῖς ἕογια οὗ {δμ6 
τγίμαι, ἰὰ τ δου (ἢ 6 Ῥοθῖι, ὈΥ (80 τορει ἴοι οὗ 
96 οὗ ἰδ6 Βἰχηϊδοδηί ποσὰβ ἱπητη θα ίο ! Υ ρΡγθ- 
οοὐΐης δόνδηοοϑ ὈΓ ἃ φσιδάυδὶ δβδοϑοῦϊὶ. Ηἰισὶς 
ἔχδοϑϑ (15 οὔβουτο δηὰ ἀουδίζιϊ ἰόται, ζ0 ψ Ἰοἢ 

ΠΟοΩΘ Οὔ 6 ΧΡ] πα 088 ῬΓΟΡΟΒοα διὸ βυΠοϊθηί, 
(Ηρ [614), ἰο 8 νοτὰ-ρἷδυ, ὈῪ {19 6Ο]]ΘοίοΣ δπὰ 
γΤοάδοίον οὗἩ (6 β[ίθομ Ῥβδὶὴβ ψ8ῖο 8.0 ζὰὉ- 
πἰϑιοάὰ τὶ {818 (116, τοίογγὶηρς ἰο (86 βί0 08 οὗ 
9 Τοπιρὶθ. ΕῸΡ ἰμ6 δϑσθηΐ (ὁ ὑ86 ουίογ οουτί 
ΔΒ τολὰθ ἱπτουρσὶν οδοῖὶ οὗ (80 (Γγ00 βαί68 ὈΥ͂ 860- 
γοη βίθρϑ, δῃὰ {αὶ ἰο (86 ἵππον σουγὶ ὉΥ οἷραϊ; 
δηά ἴῃ {815 βι8}} οο]]δοιΐοη οὗὁὨ βοημβ8, ὙΒΐοΝ 8 ΓΘ 
οἰοβϑὶν σοηποοίθα ὈΥ ΠΙΔΏΥ δἰ τ: ]αγ 1168. Ὀοΐ οὗ 
ἴοττῃ απὰ σοηῃίοηί, (Π6 ὅτει σοπίαϊθ βαύϑῃ, (ἢ 
δοοοπὰ οἷσι σογβοϑ. [ἰ 18 ΤΥ Π6Γ (ο 6 τοιραγϊοὰ 
(παῖ, ἰῃ Ῥ8. οχχὶ. 8 γι Ἔχσθρίϊ οΏΑῚῪ ζαπι- 
“παάϊδίλ, νν ἰδ. Βϑοῖηβ ἰο ΤΆΥΟΥ (ἰ} 0 ΘΧΡΙΔὨΔΙΪΟΙ : 
ἴον (09 υρναγτὰ Ἰουγπουβ᾽᾽ (ἀᾳυ]α, βγαπιδ- 
68.5). θὰ ΤΑΥ͂ 7.8 88 γῦ 6}} πηθδῃ : δί(δνγ {})6 τη ῃ- 
ΠΕΡ οὔ βίορβ (})6}.)}; [ὉΣ ἐὺ 18 ἡδὺ ἴῃ ἐμαὶ Ῥβαϊπιὶ 
ἐπαΐ {μα οἰϊπιβοῖίο βιρασίατο, ΜΒὶσ ἰπ Οὐ ΒΟ ΓΒ 8]- 
Ιηοϑί ἀἰβαρρΘΌΣΒ, 18 ἀϊβραγοὰ αυϊθ ομδγαοίου ἰβ- 
ἀἰσαγ. Τΐ8 ἀἰβθγθαοθ ἰ8 ΘΕ ΓΟΙΥ͂ πηποιϊδοὰ ὈΥ 
9 ἥορι., Ομ ]4., δηὰ 3 γοπιθ, δῃὰ σχοζαζαϑθὰ ὈΥ 
Ηἰιτὶζ 85 ἃ τιϊβϑίδίςθ οὗ {πὸ σορυ ἰϑί. : 

[Β᾿ο ϑιθηΌοτα, τὰ ΒΟ ΑἸοχδηάον δηὰ Ρ6- 
ΤΟΝΏΘ, 88 Ὑ60}} 88 πιοβὺ δοτῃητθηίδίοσβ, δρΓΘ6, ἴπ- 
γοΥ8 ἐπ υἱὸν ᾶγϑὶ Ὠιθηςοηδα δῦονυθ. Αμαϊηϑ ἰδ 6 
γον κίνϑη ἰὼ (89 ὅγτγίδῃ γϑηβ᾽διΐοη, πὰ 4180 ὮΥ 
Ομγυβοβίοιῃη δηὰ Ἰδμοοαοτοί, δηα ζου Υ]Υ Πο]ὰ 
ὉΥ Ἐπνα]ά, ἐμαὺ ὑμθ 4116 ΥΟΙῸΓΒ ἰο (090 ΒΟῚ (8 
ψὨΐο ἢ ΟΤΘ Βυηρ ὈΥ̓͂ ΙΒΓ8 6] οὐ ἰΠ6 ὙΔΥ͂ ΒοΙΘ 
ἴτοιῃ Βαθγίοη, 6 ὉΓΖ68 {μ9 οοῃδίἀἀογαί οι ἐπδὶ 
Ῥανὶ ἃ δηὰ δοϊοπιοῦ ἃγθ τηϑηἰϊοποα 88 (ἢ 9 60πι|- 
ῬοΒοτΒ οὔ βοπιθ οὔ ἰδ Ῥβ8]π)5 ψ ΒῖοΒ ὈΘΑΡ {δαί 
ἐἰι1|9. Ηδθ δοσουηίβ ἔοῦ ἴ8:6 ροβι (ἴοι δβδίσποὰ (ὁ 
(μο80 Ῥβα] 8, δηὰ (80 ἀἰβεὶ πιἢ ]ΥἹ ἐγ οὗ 8716 δηά 
τη 68 οὗ ἰμβουρμὶ ὈοίΘ ἢ ἐμ δηαὰ ἐμ οἰ μογδ, 
οὐ ἰδ9 διγροίμοβὶθ, ἐπὶ “(8680 ὅνθ δῃοίϑηί 
Ῥβδ᾽ιηϑ, βπῳ ὈΥ̓͂ (86 ῬΘΟΡΪθ, 88 (807 ψϑηΐ ὉΡ (0 
ΦογυβαΊ οι, ὈΘίογΘ [ῃ6 σΔΡΕΪΥγ, ΓΘ τοϑὰθ (86 
Ὀδϑἰ8 οὗδ ΠΟΘ Βαυῖθβ ΟΣ βυϑίθιι, ἀδβί σηϑὰ ἴῸΓ 
(89 δβδ8ῃι0 86, ὈΥ̓͂ Δ ἱπδρίγοὰ νυὶίον, λον (80 
χοδίογδίίοη, 0 ποὺ ΟὨΪΥ δα ἀοά πον Ῥϑ8δ]1η8 οὗ 
εἶα ΟὟ ἢ, 88 ΡΡΘΑΓΒ ἔγοῖ ἰἢ6 ΥΟΒΟΙΩΪΔ 668 οὗ 
ἰοῃθ δπὰ αἰοίϊοι, Ὀυΐ ᾿οϊποα ἰῃρτ ἰο ἐπ οὰ ὁῃ 65 
πῃ ἃ βία] ΟΥἩ τι: βοῖαὶ ΤΠ ΠΡ, θη ΓΟ ν ἰπσοη- 
Βἰδίϑηΐ νυ ῖτἢ [0.6 Βα ρροβὶ (ἴοι οὗὨ ἰογιυϊῖουβοΥ γϑη- 
ἀοτα σοπινὶπειίοη.᾽ Οπ {0 οδαγδοίογ δι] 8. οἴ 
(89 Ρββαϊιηβ Ὀθαγίηρς [6 ζοηογαὶ 4}116, )0 γ6- 
Τοτ 8: “ΤΏ 686 Ῥβδὶτηβ ΒΔΥΘ τ δἷ ἴῃ ΘοΙμΙΠΟΏ. 
ΤῊ ἰοῃ6 ΠΟΥ͂ΟΓ ΥἾΒ6Β ἰΏ ΔΩΥ Οὗ ἐμ ϑτὼ δ ΌΟΥΘ 8 66Γ- 
ἰδίη μοὶχί, δηὰ ἀδβοθμβ ὙΘΥῪ Βρθοα γ ἔγοι, 
ἐμαὶ οϊσν γῃοὴ χαϊμοά. ΤΏΘΥ 84}} Ὀθαν (9 ὁ. 8- 
Τοῖον οἵ βαρ! οἱ γ. ἘΠ 116 ὁχοορίίο οὗ ΡΒ. 
οχχχὶϊ. (Π6 Ὁ 8Γ6 81} οὗ βῃογί οοῦραββ. ἴῃ 4]] οἵ 
ἴδοσα, τῖϊὰ 0 Ββᾶπι0 Θχοθρίΐοῃ, {89 Ῥ8.8}}6} 81ὶ 

οὗ δ οἰαιι5θ85 8 11{{}10 δἰίοπάθα ἰο. Νὸο οὩϑ οἵ 
{ἰἰθ ὈΘΑΓΒ 8ὴ ἰπαϊ νἀ] Ομ δρδοίου ; {{| 0 8}} Σ6- 
ἴον ἰο (80 ν οἷο Ομ τοὺ οὗ ἀοά ψίῖ ἐμ 9 Θσχοθρ- 
ι(ἰοῃ, ἴῃ δοῖχθ τηδῆβυγο, οὗ 5. οχχυῖϊ., Ἡἱοῖ, 
νἰουῦ Ὀεδΐπρς ἰηάϊνι 41, Ρ]λο68 ὈδίΟΤΘ ὑ8, ἢ 
186 δγβί ἰπβίαποο, (6 ῬΑΡΓΪΘΌΪΑΡ τοῖο 6.8 οἵ (6 
Οδυγοῖ, Ὀὰὺ τ ἢ (89 σο]]οῖοΥ ἢ 88 ΔΡΡΙΪ οἃ δἷδβὸ 
ἴο 186 οἱγουπιθίδηοθ8 οὗ ἰμ6 τδΠο]6 σομηπιπη ιγ.᾽" - 
.Ε. Μ.1 

Ι͂ὴ 9 ῥβαῖτῃ ὈΘΙΌΤΘ 15 18 γβί ργοβοῃίοα 88 
βοϊκηον θα σιηθηί οὗὨ ῬΓΔΥΟΥ Βοδγὰ ᾿Ὼ ΓΌΤΤΔΘΙ ὑπη68 
(τον. 1). ΤΠ 6Υθ 'ϑ ἐμ δὴ οἴογοὰ ἃ ῬΓΑΥ͂ΟΥ ἴῸ Ὁ ἀ6]}- 
γΘΓΘΏ60 ἔγοτῃ ἢ 6 ΡΟΥΤΟΥ οὔδ ἴα͵80, 8} 1} 6, 8} 4 88- 
γλ6 ΘΏΘΏΥ (Υ6 18. 2-4)ὴ. ΤΠ Βιρρ] αηὶ Ἰο σἴῃρ ἴῸ Ὁ 
Ῥεδοθ (βοὴ δοι]αὶπ8 (γ6Γ8. ὅ- 7) οὗ 1μδὲ δι θαγ Β 
ἱπιρίδορ Ὁ] Βαίγοά, {818 δΘορ] δὶ Ὀδίης {}λ6 ΣΠΟΥΘ 
ΒΟΓΓΟΥΩ] δηὰ υτροηὶ, 88 6 δὰ ΔΙΧΘδαΥ ὈΠῚΘΥΥ 
ἐχρογίοποοά, ἀνθ! ἰπς 88 μ6 ἀϊὰ ἴῃ ἰμ0 ταϊάεὶ οὗ 
ΒΟ ἢ Βανῶρκθ ἴοο8, ἰἢ6 μαϊη}} οοηίταβί, αἰγοδὰῦ 
ἴοο τυοῖ δραταγναίοα, ἰ9 ἷ8 όσον σο!αϊὶοῦ. 
Νοιδίηρ ἀοδοΐο}γ σαῃ 6 δε ὰ 28 ἴο {ἰδ6 Ηϊδίοτγὶ- 
ςδὶ αἰἰυκίΐοο, ποὲ ονθὰ ἩΔΘΙΠΟΡ (Π9 ΔΌΪΒοΥ δδὰ 
ἴῃ τὐἰηὰ Ρυγοῖν ῬΘΣΒΟΩΔΙ ΘΧΡΟΡΘΠΟΘΒ, ΟΣ δυΐδοῖ- 
ἰηζδ οὗ ἷ8 πδίϊοῃ βιαγθὰ ὈΥ δἷπι. ΝῸΌΣ σδὴ τ 
ΒΩΥ ὙΒΘΙΠ6Γ (Π6 πδπλ0 Οὗ [ἢ 8 ΘΏΘΙΩΥ͂ 8 ἰο Ὀ6 ἰδκθη 
ἰδίου: σα  Υ ΟΥ δΥ πο} 10 8}}γ. 

γογθ. 2-.4. Τὰ 9 ΟΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ ΠΟΥΘ ΓΘ 80 00ῆ- 
οἶ89 δῃὰ οὔϑουγο, δηὰ ἰξ 8 Ῥοββὶ Ὁ] 6 ἰο Ἴδοππροὶ 
μοι ἴῃ 80 τδν ἀἰδογοηΐ ΜΑΥΒ, ἰμαῦ (Π)}6 8680 
8 Εἰ ἀουθι]. [δὲ ἰ8 ἅγϑι τηοδὲ Σϑδα "ἢ γ δὺρ- 
βοδίοα ἰο σοηϑί ον γ6 Ὁ. 8 88 ἃ οοῃιἱπυδίϊοη οἴ (}9 
δΔίάγοββ ἰο Φο ονδῆ, δὰ ἰο ἰδία 9 ἀροοίϊτία] 
ἴοὔβὺθ 88 (10 Βα )]εοῦ (ΜΘ ο]δβοόδη, ΟἸδἢ δαβθῃ). 
Βυϊ δον 8 αὐυσδίϊο νοι] αθδοσὰ 8. βθῆβο ὃὑαὶ 
111016 βαϊί4 019, δὰ νγοι]ὰ δ 8111} 1658 ΔΡΕΎ οοα- 
ποοίοα ψῖἢ γον. 4. [1 ΠΒὲὰ8 ἐβεγοίοσθ Ὀδθθῃ ῥτὸ- 
Ῥοβοὰ ἰο ἱηνοτὶ ἐμ8 ογάθσγ, δῃὰ ἰο τοραγὰ Ζ26δο- 
Ὑδῖι 859 (Π6 Βυ)οοί, δηὰ (6 ἀδοοῖ {1 ἰοπρὰθ 88 
δἀάγοββοά ἴῃ {πΠ6 νοσϑῖΐνθ (ΤΏΔΩΥ βἰποο ἰβϑδκὶ, 
8190 Ηθηρϑί. δπὰ ἢ 6].) Αἢ δ] αβίου 15 {8 6 δὰ- 
Ῥοβοᾶ ἰο οχὶϑὲ ἰο ἐπ ΤΌΤ 6 τἰϑυ6}}γ οι ρ]ογοά 
ἰπ (80 δῃηπουσοοιηραί οὗ ἴπ6 Ὀἱ γῖθ Ρυπ δι πηοπίδ, 
(1 ὅδ. ιἰϊ. 17 δπὰ ἔγοαυθηι]γ), δπὰ στοῦ. 4 ἴθ 
ἴθ 88 8 σοηπἰϊπυδίΐοη οὗἨ (86 αιιοϑίϊοη, ἀπά 888 
ἤπαυτείδνο ἀοδβονί ριΐοη οὗ τμ6 ἰοηριο (΄. Ὁ. ΜΊςΝ., 
Ἐν 814), ψ ΒΊΟΝ 18 ἃ Βατρ βύυογα (8. ᾿νἱϊ. δ), δὰ 
ἃ Ῥοϊηϊθὰ ΔΓΓΟῪ (6 Γ. ἶχ. 7), δηὰ ᾿ἰκο (6 ὅτε οἵ 
8611} (36 π|θ8 111. 6) ; οὐ ἐΐ ἰ8 γοβαγα θὰ δ8 {89 δῃ- 
ΒΟΡ ἴο ἰὴ 9 αὐυθδίϊοη, δηὰ 8458 ἃ, βαγτοδβίΐὶο ἀθδβοσὶρ- 
ιἴοι οὗ 86 ρῬυπὶβμμθηῖδ (σοπΡ. ῬΒ. οχὶ. 11) δο- 
οογάϊης ἰο (})}0 ἰανν οὗ γείγϊ θαι οη. Βυὺ 80 βυρ- 
Ῥοβίϊϊοι οὔ δυάδα οδδηρο οὗ βυδ᾽εοῖ ἰ8 ὙΘΥ͂ 
ΒΑΥΒὰ ἰη (8 σοπποοίΐομ, ΠΟΡ ἀο δά δαυδίθ σοδ- 
ΒΟΏΒ [(ὉΓ ἰὑ ΔΡροαύῦ. [Ἷἴ, ἰὴ, νγ͵ο Γοίυγῃ ἰο [88 
οοῃϑίγυοίίου, ϑδοοοτάϊηρς (9 ὙΒΙΟΩ [6 ἀδοοϊ(αὶ 
ἰοηχιιθ ἰβ ἐμ δβυνλοοί, ἰὲ ψου]ὰ οογίδὶ Υ θ6 ἴῃ 
86 ἰχθοϑὶ ἀορτοθ ἤοτοοα δηα βί γα 26 (0 ΒΏΡΡΟΒΘ 
(89 Ῥοϑθθββοῦ οὔ ἐδο ἰοῆχιυθ [0 ὍΘ τιοδῃΐ, 88 [16- 
ἰοπ γι σα} ἱπιρ] οα ἱῃ νοτ. 2, δῃὰ τοῦ. δ τὸ πηθῆ- 
ιἰοα ἰδ 6 Ῥυπὶβτηθηι8 (ὁ 6 ἱπϑϊίοίοα ἀροι Ἀἷπὶ [0 
μἷ8 ἀδοοϊι] οοπάἀποὶ (Ομα]ὰ., ἀθ Ὠ᾽6}) ὃτ ἴο ἀθ- 
βοτῖδο δσυγαιϊ γον {86 ἰηἰανγίο8 τσ 86 σδυ.868 
ἰο οἴ οσβ. τυ 8116 μΘ δἰ 86] ζαὶμ8 Ὠο᾿ μὴ αὶ ὉΥ Ποῖα 
(Αθοη Εστα, ΕΚἰπιοιιὶ, Οαϊνίη, δῃὰ ΤΥ οὗἁ [8 
οἷά οχροβίίοτβ ; δἷδο Βοβθῃμ ον. πὰ ὃ 9 
ἵοιι6). Βυὶ, ἱπείοδα οὗ {πΐ8, {Π 6 0 ψοἰμϊὰ δὲ δὴ 
δά άγοββ ἰο ἰῃ9 Ῥοοί, νηοί ἰὰ ἰἢ9 ἴοττι οἵ ἃ 
αυοδιΐοι ναὶ ὈΥ̓͂ Εἰ πιθο] , ΟΣ ὉΥ͂ 8 ἰπἰτὰ τ ῥλω, ἴα 
Ῥοοίΐοαὶ δι ΐοη, ΟΥ ὙΒοίμοΥ ἰὲ 8, τ ἰ σΌ ΒΟΟΥΘΕ 
8 Ἰοδϑί ργοῦβὈ]9, τοΐογσσοα ἰοὸ δὴ ἱπάοβηίιθ ΠΝ 
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Β0Π, 88 Ὀθὶη ἃ ζο ποσὶ οχργοββίοη. ον. 4 νουἹά 
(6 ὑρσϑϑοδξ ἰμὸ οοπαϊτὶομϑ ἩΒσἢ οοἰ θα ἴον 
(86 ΡΓΘΥΘΥ ἴῃ ΥΟ }. 2, οχργθϑδβδίηρ χυγαι γον }16 
ἀδηχογουϑ οἴἶθοίβ οὗ {86 τΤοῆσας, Ὀὰὶ ἐπ [868 ἔοτπι 
οἵ δὴ δῆβνοῦ (Ηἰ{21.), δηα ποῦ ἃ8 8 ΟΧΡΙ ὨΔΙΟΤΥ 
ἀοπογὶριΐοα (μυαῦμον, Θοἷογ). [ὃ γ. ΜΟΙ ιδὺ8 
{δ 5]δῖο5 Ὑ6γ8. 8, 4: “αι ἰο 1866 ρσίνοβ, δῃὰ 
ποδί ἴο (866 Ὀγΐπ 8 9 ἰο χα οὗ ἀοοοὶί 7 (ἰοησι6 
Ὀοΐης (86 8.0}661). “ΑΥ̓ΤΟΝΒ οὗ 8 ΒΊΓΟΠΡ ΟΠ6, 
δ ΔΥΡοποά, δ]Ἱοὺρ 11 608]8 οὗ μ6 Ὀτοοι-ΕΓθ6.᾽" 
Τοῖϑ ἱπισϑηϊουϑ τη049 οὗ Υἱονίης (86 μα 5886 8Ρ- 
Ῥθδσβ ἴο ῥγϑϑϑηὶ 1.8 τηοϑὲ πδίυσαὶ σοη ΘΟ] ΟΠ, 
δ, δὲ 1:6 βδδῦιθ ἰΐπι6, ἴο Ὀτίηρς ουὖν [8 Ροοιϊο 
δοδαίγ. Το (οἸ]ον ίηρ τοπάογὶπρ οὗ τοῦ. 1- 4 
ΠῚ ὀχ ἰδ. 1819 σἴονγ, (86 δυγδηχζοιηθηί οὗ {16 
οἶδα868 ἰπ (86 οΥἱ χίπαὶ Ὀοιηρ πῃ Βοπθ 08868 Π6- 
εἰοοιοα ἴον {μ6 886 οὗ ρῬουβρί δα. 

1. (ΤᾺε Ῥοει). ἵ οδ! θὰ ἰο Φϑβονδὴ ἴῃ ΤῺῪ αΪ8- 
[Γ688, διὰ Ηθ δηβϑνογθα τηθ. 

2. Ζοονϑῃ, ἀθ᾽ γ9Γ τη6 ἔγουι 1108 οὗ ᾿γίῃρ, ἔγοτῃ 
(86 ἰοηφρὰθ οὗἁ ἀδοοϊῖ. 

ὃ. (4 λίγα ρεγδοῆ ἴβ τορτεδεπίε αδ αὐάγεδδίησ 
ἐλε Ῥοε). δαὶ 4065 86 ἰοῃχαθ οὗἨ ἀξοοῖί αἰγνο 
866 δηα Ὀτίηρ ἰο (990 ἢ 

4, (Τὰε οοι). ΑΥΤΟΒ οὗ 8 το ΚΕ Ὺ τη, ΒΒ ΔΙΡ- 
δηθὰ, ψὶ ἢ οοδὶδ οὗ 6 ὉΤΟΟΤ,-ἴ 66. 
ΤῊ ορίπίοη πιθρηιοποα ΔΌονο, 88 ἐμαὶ οὗἩ Ηοηρ- 

δι ΌΟΤΣ πα 6] 286 ἢ. 18 ἑανογοὰ ὈΥ ΔΙΟΧΔΉ ΟΡ 
δὰ ῬΟΓΟΝΏ6.--ἶ. Ε. Μ. 
Τὴ τοοίϑ οὔ {86 γείλεηι, (δαὶ 8, οὗἨ ἰὴ 6 Ὁτοοπι- 

ἴγοϑ (6 686ῃ.}, ποῖ οὗ {μ9 ἡπηῖρον (Φ γοόπιθ, (ἢ 9 
ΒΔΌὈί 8, δηα (μ0 Ο]1 6} Θχροβίίουϑ), ζχγπῖϑῃ (ἢ 9 
μοϑὲ ποοᾶ- σοᾺ}8 πῃ [86 ορίπίοῃ οἵ ἰδ ΑγδῸϑ 
(Βυανοκηδτάι,  είδοη ἐπὶ ϑγγίοη 11., 791, 1078. 
ἸΙἰοδίηβομ, Ῥα]θϑιΐϊηο, 1., 8386). ΤΟΥ τοϊδῖα {π0 
εἴονν ἰἸοηροϑὶ, δηα, ἱβογοίογο, Δ᾽ος τῖτ 5. ΘΥΡ 
ΔΓΓΟΥ͂Β, ΔΥῸ 8 ΒΔ Ὁ]9 σατο ἰῃ [89 ᾿γοϑθηὶ σ0η- 
ποοίΐοα. [18 ποὺ 8βεϊὰ ἱἐπδὺ (9 ΔΥσονδ Ὑ6ΥΓΘ 
Βιδτρομθὰ 'ψἱϊὰ Ὀτοοτα-ἰγθθ ο08}85, ΟΥὁἨ Ββατάἀθηοα, 
Ῥοϊηϊοα ἴῃ ἔμοπὶ (οἰ ἀο δχροβίίουβ οἰϊθὰ ἱπ Ὀθ 
Ἡ οἰἴ6), οΥ ὑπῦ ὑΠΘΥῪ γΟΓΘ Ὀυγηΐηρ (ΚπαρρΡ). ΤῈθ 
ῬΑΓ σΌΪΔΥ ἰογπὶ ἰ8 ΡΟΓΒΒΡ5 σΒοΒθῃ ἴῃ δ]] υϑίοη ἴ0 
186 ταϑηϊϊου ππδάρ ἴῃ π6 0] οἱ σογϑο οὗ δὴ 
δθοάο 'π (μ6 ἰοη(8 οὗ Κοάδγ, 8 Ῥγθάασίουυ Αταῦ 
ἰσῖῦς (θη. χ. 2; 188. χ]ϊὶ. 11 ; Ιχ. 7; 80]. δοπς 
1, δ). Βαὶ ἐξ ἀο65 ποὶ [Ο]]ονν ἔγοιι (18, ΔΏΥ ΤΠΟΓΘ 
18 ἰΐ ἀο068 ἔγοπι {86 ΟΥΥ οὗ νοῦ, (Οαὶν., Φ. Η. 
Μ|Ιςἢ.), ἰμδὶ τυϑῦ. 4 ββουϊὰ ὉΘ δβονογοὰ ἔγοιῃ ἰδ 9 
Ῥτεοσθάϊηκ Υογ890. 

εγβ. δ, Θ. ΝεοῖποΥ οδῃ ΟΡ. 4 6 οομῃδὶποά 
πὶϊῃ (00 (οἸ] ον ἢ Σ᾽ υΘΓΒΘ, 88 ἐποὰ ἢ ̓ὑ τορτοβοηιθα 
ἐμ βδῦιθ ἰιἰβίογϊοδὶ δἰἰυδϊΐοη. ΕῸΣ ψἯΘῸ οδηποί 

δι πὸ ἱπροηΐϊουδβ σμδηρο οὗἉ (μ6 τοδαϊηρς ὯΠ) 

ἰαῖο ὧν (Πυρέε]4), ἴῃ οτος ἰο σαΐπ {86 τηϑδῃ- 

ἴηι : [0 ΔΥΓΟῪΒ οϑ ΨΔΓΤΪΟΥ ΔΓῸ ΒΏΔΡΡ ἰπ ἢ 6 
ἰοηΐ8 οὗἨὨ Βοιϊμαιηἶπι, δοσογάϊπρ ἴο [ἢ 6 ΔΠΔΙΟΘῪ οὗ 
ΤΟΥ. ὅ, Βα (Π0 δι᾽ ῬΓΟΡΟΡ πϑη9 ἰῃὰ Νυπ)ῦ. 
Χχχχὶϊ, 18. Μοτϑουθν ΜοΒ6 ἢ 18 παηθα Ὀοδί 68, 
δἷοις τὶ ΘάδΡ, 88 ἃ ρἶδοο οὗ χοϑίᾷθῃοο. ΤῊ 5 
Ὡδτηδ ΡῬοϊηΐδ ἴο 8 γορίου Ὀοίνγοοη ἴῃ 6 (δβρίδη ππὰ 
ΒΊΔΟΚ 8665 ἰπ {80 ἔδτ Νυτί βοδὺ Μαρορ (Ἐσεῖς. 
Χχχυῖ. 2). Το αδἰἰθιρίβ νϊοῦ ἤδνο Ὀδθῃ 
ταδὰο ἰοὸ Ὀτίης ἰ ἰηΐο σοπηθοίΐοη ἢ Ὠδιηββοιβ 
(Βεεὶκ), ΟΥ ἴο γοῦοσ ἰὑὺ ἴο δῃοί ον [ΒὨ πη 86}}15 ἢ 
ἐσῖ 9 ΘἸϑοΎογ πππηοηςἱοη δα (ΟἸΒῃδ86η), οὐ ἴ0 
Ἐχρ]δίη ἷὶ ρον 6} Υ οὗ ἐμ Ἰοὴς ἀυγδιΐοη οὗ ἐΠ 6 
δΌοασ ἴῃ ἃ βίγτδηρο ἰδηὰ (ϑεορί. δ αἰ.) ἀπά ἐμ (0 
ἂο ΔΎΔΥ ὙΪῈ (ἢ ῬΤΟΡΘΙ Ὥϑῖωθ, ΠΔΥΘ δΔΥΐβθῃ ὕγοτη 
Ἐ8ὸ ἀἰβιουν οὗ αϑδὶ χηΐϊηρ ἰο ὑμ6 δαί μοῦ 8 χσϑδὶ- 

ἄθῃσο διῃοης ἱννο ἰσῖθ68 80 Γδ}ν δρητί, θβρϑοΐ δ! 
ὙΠ θῖν 80}) ΓΟ άθῶοο ἰ8 8]8ὸ ἀοδβοσι θα 88 βι1}} 
δοηιἰπυΐηζ. Μοϑὺ οχροβίιοσγβ, ἱβογθίοσθ, Β'Π66 
ϑαδαΐδβ δηὰ Οδ]νίη, σοραγὰ ὈοὶΒ Ὡδῖμ68 ἃ8 ὅρυ- 
Γαϊγο ἀοδὶ σηδι]οἢ5 οὗ τυὰθ δπαὰ πο βιΐ]θ σοπρᾶ- 
πίοῦβΒ. Τποδθ γῸ δυρροβοὰ ὈΥ δοῖ!θ (0 ΠΆΥΘ 
Ὀθοη ἰδ9 Ὠδίϊ 008 διίῃοηρ ἡ οπὶ ἴπ6 Δὸν 8 Ἰἱνοὰ ἴῃ 
(89 Εχὶϊο; ὈΥ οὐβογβ, (86 ϑιαπιαγδη8, ΨΠῸ σα- 
ἰαγτάοαὰ ἐμ σϑ- υϊ]ΐηρς οὗ (δ0 ΟἸΥ ; ΌὉΥ οἴ ΓΒ 
8111, 119 ἰγἱ 068 διῃοηρ  Βοτ 80 Ῥ6ορ]ο οὗ ἀοὰ 
ἀν ον ἀυτῆς 86 αἰδρογβίοῃ. 

[ὕεγ. 7. 961 0280}: 4. Η6, ΤῸΣ 18 Ῥαγὶ 18 ρέαρδ, 
(οορΡ. Μίοδι ἰσχ. 4; Ῥββ. οἷχ. 4: οχ. 8), ἰπ88- 
τη 6} 88 ἰοΥὰ οὗὨ ρθδδθ, σϑάϊ 688 7Ὁ7 Ῥϑϑδοθ, δᾶ 
Ἰοηρσίης ἴοΓ ρθ806 8119 Εὶβ βου]: γοῖ, ἢ 9 ἀ068 
Ὀὰϊ ΟΡΘῃ Ϊ8 τηουίμ, (ΠΟῪ 81 Ὁ. ψγ8γ, {6}. γοΐοθ 
δὰ οοπάυοί Ὀοσοῦιθ Βοϑιϊΐα δὶ ὁὔῇσθβυ . .. 780 

Ῥβαΐπι οῃᾶὰβ πῖϊῃ ἐμ βὰν} ἀϊξδοπδηοο οἵ ὈἿ 

δπὰ ΠΌΤ 5. ΤῈ ΟΥῪ ΤῸ μοῖρ, σία πίοι 1 
θοαῖη8, ἸΏ σοτΘ Βογογίηρ ΟΥὐὰν ἰδ δι ἀἰϊδβοοτγά, Ἰοπς- 
ἱης [Ὁ 18 ΤΘΙΔΟΥ͂Δ]."᾽ --ἀ. Ε, Μ.]} 

ΘΟΟΊΤΒΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ, 

Τὸ Ηἶπι τἴι0 δοοῖβ Ῥθδσο, ἰΐ 18 ποῖ δ Υ8 
Ζιϑηίοά, ἴῃ (Βἷ8 ψοτὶά, ἰο ᾿ἶνο ἴπ ρθδοθ ψἱ ἢ (Π080 
αδουϊ απ. Ηοθ τυϑὲ οἴσθῃ, δπαὰ βοπηθὶϊ πηι 8 ΤῸΣ 
8 Ἰοης ρογῖοά, αν (09 Ὀϊογοβὺ Ἔχ ρογί θη 668 οὗ 
οἷν αυδνγο βοηθ δηἃ Ἠοϑι11]9 ἀἰβροϑί(ἰ οη 8, δὰ 
ΒΥ το ἢ Ραΐῃ ἔγοτα ἰΠ 6} ΒΟΓΘ δῃαὰ τηδ]οἰουϑ 
δἰίδοκβ ὉΥ ψοτὰ δῃὰ δοί, Βιυΐ ἰδμο ᾿ἰνίης αοὰ 
τοιηδὶ 8 οὐὸρ δἰβ Βοίυρο, δηὰ (Π0 Ὀ]οΒ80α οχρθ- 
γίθῃηοθ Οὔ ῬγΆγοτβ, μοασγὰ πὶ {(ἰπὴ65 ραϑί, δι γθηίῃ- 
ΘΒ δηἀ Θπσουγαρο8 ͵8. 1108 ἴθ (μ6 οοταΐηρ οὗ 8 
Ἰ|Κ6 Ὀϊοββίης ἴθ μ6 ἰσου ]οα ρῥγαβοηΐ, πὰ ιἷϑ 
ΒΟΡΘ8 οὗἁ ἀδ᾽ γογ8 08 δὕθος γθηθνα ΒΡ] σαίλοι. 

ἨΟΜΙΙΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΙΟΑΙ. 

ΤΟ ρίουδβ Βατα ΠῸ Ρ6866 ἷπ ἴῃ σου], Ὀπὶ ΠΟΥ͂ 
ολῃ γοδὺ ἰῃ Θοά.---οαπαάβ, ἱπδίοϊοα ὈΥ 8. ΒΓ 
δη4 πιδ]οἱουδ ἰοησυθ, ὈυΓῺ ΙΏΟΤΘ ΒΟΥΘΓΘΙΥ ἰμ8η 
το ἄοοδβ, Ὀαΐ αοἀ 88 ἃ Ὀαΐτη ΓῸΥ ι} 6π|.--- Β]οΒβοα 
15. 6, σπο, βου Οχρουϊ ποίη δ δ οτίης ἴῃ (818 
οὐ] πονὶὰ, οχρογίθῃοοϑ δ! σοσϑῆοθ ἰοο, ἔγοπι 
ΒΩΒΉΎΟΘΓΙΓΒ (0 ῬΓΆΥΘΓ. 

ΒΊΑΒΚΕ: [ἷαγδ δηᾶ οδ] πη ηἰδίου 8 8.0 [86 τηοβὲ 
ἰπὐαγίουβ Ῥϑορὶϑ ἰῃ (86 πον], δῃὰ γοΐ ὑπῸῪ ἷἰπ- 
ΓΘ ΠΟΘ 88 πιῦοἢ 88 ἰθου ἀ0 {δ ΙΏΒΟΙΥ͂Θ6Β ; [ὉΓΡ 
(ΠΟΥ͂ δγΘ ϑσαουγ5θα, δπὰ δὴ δροπιϊπαίϊου απο αοα, 
--Τ 8 Κι πράοι οἵ (ἢ) ἀ6Υ]} 18 ἃ Κπράοπι οὗ 1168, 
δὰ νὶ}} ἰὰ 41] ΚΟ] οοά, σοπίΐηυθ δβ8ο, Ὀὰ 
ΟὨνἰ αι 5 Κἰπχάοτῃ ἰθ ὁπ6 οἵ οἰθσηδὶ ἔσα ἢ, 089 
ἔγαϊ! 18. Ρϑδοθ δπηὰ 10γ6.---Τ)ο ἰγὰθ ΟἸ στο ἢ 88 
ὄγρὺ ἴἰο ἀν 8}} διποηρ [86 πιοδβὺ οὐ 6] θη θμἾ68, δηά 
ὉΠἀ6Ρ ΟρΡργϑβϑίοη. ΕἌΊΒΟΗ: [{|8 τοῦιοἷν ΘΑ βίου ἴ0 
868] ἃ βούοτο ψουηΐ, ἰδ ἴὸ τορϑὶν ἰ6 οἴδοίθ 
ΟΥ̓ 8 ΟΔἰ ΠΙΗΥ οἰγουϊαϊοὰ ὃν Ἰγίηρ ἰοῃραθΕ.-- 
ΟὕΕΝΤΗΕΕ: Τὴ ἰχουθ]οά, ΔΙΓΠΥ δρτίηρ οὗ 61] 
ϑρθακίηρ 18 Β6᾽ ἤβῇ 688, θνΥ, δαῖτα οὐ Ὀγοί τ θη, 
ἀορατγίυτο ἤγοα αοά. [ΙΥ ἱἐπϑγοΐογο, ἰὶ ἰ8 ἃ δγθ 

τηλτῖς οὗ ροα]οΒβθη 688, δῃὰ οὗὨ ἃ σᾶ γη] ἀἰϑροϑβί (ἴοι, 
ἰο βἰαπάθι οῃ θ᾽ 8 Ὀγοίονρ, ἰὑ 15 ποῖ ἰο Ὀ6 σοπάοτϑά 

αἵ, δι ομἱ]άτοη οὗἁἩ ᾿ἰχς παν ἰὸ βυΐϊΐευ πιοβὲ 
ἤτοι ΒΘ ἢ ῬΟΪΞΟΠΟΌΒ ΒΥΓΟΥ͂Β.---ΑῦυΒε: Ηθ 80 
8858 ϑῃίογϑὰ ἰπίο δου που τὶ 6 αοα οὗ 
Ῥϑδοθ, ἱστοῦ σὰ (86 Ὀϊοοὰ οἵ τεδοῃοϊ]δἰΐομ, 18. 8 
οὨ ἃ οὗ Ροδοθ (Μαίι. νυ. 9). 116 (ἢ 6 ποκα 8Γθ 
ἘΚ 189 ἰσοι 16 608, Μμΐομ σδῃ ΠΕΥΟΣ τοβὶ. (18. 
Ἰνὶϊ. 20 ζ.). 



606 ΤῊΕ ΕἸΕΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙΜΕΗ͂, 

ΓΕ ΗΟΚΝΕ: Μασνοὶ μοί, Ο αἰδοῖ] οἵ ὕοδβυδὶ 
ἀ{ τ΄)6 ψοσ]ὰ μαίθ δηὰ ὀρροδο (66, Ὀυΐ ΡΓΔΥ ΟὨΪΥ 
ἀαιῖ, ψ θη που Β.4}} ὍὯ0 υδοὰ 88 Ηθ ν88, (ἢ 
τηαγοδὶ Ὀ6 οηδὈΪϊοά τὸ ὈΘΔΡ (μαὺ α8ϑὲ89 88 Η6 εϊάα. 

ΒΑΒΝΕΒ: 2 ογἱοα ὠπίο ἰδε Ιοτα, εἰς. ἴ Δὰ πο 
οἶον σοβοῦσοο 1 οουϊὰ ποὶ τιοοὶ ὑπ6 δἰαπάον, 1 
οου]ὰ ποὶ τοζαὶθ ἐξ, 1 οουᾶ ποὶ Ρχουθηὶ 18 οἵ- 

ῬΗΔΙΩΝΜ 

ἴοοίβ οὔ ΠΩΥ͂Ύ τορυίεἰΐοη, απὰ 41} ἐπὶ 1 οουϊὰ ἀο 
88 (0 σοιηπϊὶ (Π6 6489 (0 (6 [μυοτὰ.---Τ 6 το ἰδ 8 
πο Σ]ὰ οὔ Ρ6806, δῃηὰ (6 ροδο6 οὗ ᾿θαυθὴ ΜΠ ὃ 
81} (πΠ6 ποῦ βγαιοίαϊ διὰ Ὀ]6ββεὰ, ἤθη ψ ΚῸ 
ὮΡ ἴἰο ἰΐ ἔγοτι δυο! ἃ Β60}9 οὗἁ οοπϊοῖ δὰ ΝΔΣ.-- 
. Ε. Μ.]. 

ΟΧΧΙ. 

Α δοηρ 47 ἀερτα8δ. 

Ι «1}} ΗΝ ἊΡ ταΐὶμθ ουο8 ἀπίο 86 1115, 
ΕὙοπὶ ΏΘΠΟΘ σομλο ἢ ΤΑΥ͂ Β6ΙΡ. 

2. ΝΥ δεῖρ οοπιοίδ, ἔτογτω (16 ΟΕ, 
Βἰοἢ τωδα9 μοδνϑῃ δὰ οί. 

8 Ηο 111 ποῦ βυβδν (ἢ γ ἴοοὐ ἰο 6 πηουθά: 
Ηϑ ἰδ Κα6Θ 

4 Β6 014, μ6 ἐπμαῦ Κοοροί ἴβγϑϑὶ 
ΒΒ8}} που Ὁ Βα ὈῈΓ ΠΟΓ 8166. 

ὃ ΤῊΘ [0ῈὃὈΡ ἐδ (ΠΥ ΚΘΟΡΟΓ: 

(ἢ [866 ψ}} οί Β᾽ ἈΠ ΟΓ, 

ΤῊο [0ΒΡ0 ἐθ (8 γ βῃδα6 ἀροὴ [Ὦγ τὶρῃὺ Βδῃά, 
6 ΤῊ βυῃ 8}}8}} ποῦ βῃγ 8 ἴΠ66 ὈΥ ΑΔΥ, 

Νοῦ (86 τηοοῃ ὈΥ̓͂ εἰ δύ. 

7 Τῇ 00 51.411 ῥσόβοῦνο [866 ἔγοπι 411 ον]]: 
Ης 888}}] ργόβογνγα [ἢγ 8οὰ]. 

8 Το Ζ0ῈΡ 5}}8}} ργδβεσνα {ΠΥ ροΐηρ οαῦ δηά {ΠΥ οοπλΐηρ ἴἃ 
Ετοῖὰ {18 ὑ1πλ6 ἔογί, δηα ουθῇ [ῸΓ δνθγῃλοσο. 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ.--Τὸ Ροοὶ 1118 
ἷἶϑθ ΘΥ68 (0 {86 πηουπί δ᾽ 5, ὉΡΟΩ ΨΠἱΟὮ 18 “6.10- 

Ὑ8}}5 βοαὶ, τϊι ἢ (86 Δοβϑύσαῃοο, (Π|ὺ ΓΟ ἐμ 669 

Ῥτγοίθοιίοη ἤγοτι 8}} ὑπδὶ οδὰ ἱπιρϑν!]] Ὀοὰγ διὰ 
δΒουϊ, δηἃ ΒΟΙ͂Ρ ἰπ ΘΥΘΡῪ δἰἰπαιΐοη οἵ 176, ψ1}} ὃ 

υουοβδαίοα δἷπὶ ὉΥ ἴδ6 δ᾽ αι  Ὑ δηα οίθγη δ) 
Οοὰ, ψπο 15 ποῖ οὨἿΥ ἰμ6 Οτγοδίοτ οὗ ἴδ ψου]ά, 
Ῥυὶ 80 Κοορον οἵ ϑιδοὶ, δηὰ ΨῈΟ ὩΟΥ͂ΟΡ σ,ΤΟΥ͂Β 
ῬΙΘΆΤΥ ἴῃ ΗΒ δοι ἱνὶ ιν δὰ οᾶγο. ΤῈ οἴδηρα οὗ 
ῬΘΥΒΟΏΒ ἱβ ῬΥΟΌΔΌΙΥ [0 ὃθ Τορδγάθα 85 8 ροοίϊοαὶ 
ἤξυτο. Α τεβϑροπεῖνθ βοὴρ θαι ΘῈ 8 δβἰηρὶθ 
γοΐσα (γογα. 1 δπι 8), δῃὰ (ῃ9 Ὀθ] νης ΟΠ τοὶ 
(τοτβ 2, 4), πὶῖὰ τἰὨ6 ψοτάθ οὗ (88 Ῥυίεδί ἴῃ 
(τετβ. δ-8). ἴῃ βαρροτί οὗ βυοὰ ἰγαβὲ (Ο]5}..}, 18 
ποὶ ἀοῆπιιοὶ ἱπαϊοαϊοά. Τὸ οοηβάεποο οἵ 
ἰγυβὲ ἰΒ Οχργοδβοὰ ΔΙγθϑαυν ἴῃ γδρ. 1 ὁ, ψἱϊμουΐ 
{868 πορὰ οὗ ἰαϊκίης (16 βϑηΐίθποθ τοἰδι υ ὴγ (116 
αογδη, Ἐπ 8 δο θαίοι Β10]68) διραϊηβί [89 

Ῥγονυδιϊϊος ὑδᾶρ6 οὗἩἨ [5 (γοὶ οοΌΡ. δοβῖι. 12, 4). 

ΤΏ ἀυθείΐοη 8 ποὶ 028 οὗ υποογ δ᾽ πεν οΥ ἀου Ὁ, 
Ὀαι ἰ8 ὁ ὕρσυτγο οὗ ΒρΘθθο. 
ΤῊ Ρδυυσαϊαν δἰ(αδίϊου οὗἩὨ (86 Ῥοοὶ οδηποὶ ὃθ 

ἀϊβοονοσθὰ. [0 ἰβ ποῖ ούϑὴ ἰὸ Ὀθ δββυπιρὰ υἱτὰ 
οογίδίηἰν (μὲ 6 ψ88 ἱπ οχὶΐθ, ΟΚ Ὁ 8 ζοδίϊ να] 
ἡοῦγηογ. Εθγ ἐμ πιουηίδἰηβ ἰοὸ τ βίοι δ ΗΕ 
18 ΘΥ̓Ωδ 8ΓΘ6 ποὺ ΒΠΥ δἷρ ρ͵δοοβ ὙΠ δία Ὸῦ 
ἴῃ (6 ψονὶὰ δ ϑλθν εἰ αἰ.), ἴτοβθρ νΒιοὶ 
Β6Ι͂Ρ νγ88 οχροοίϑθα, Οὐ (16 ζτῃουηίαὶοβ τὶς πῃ ἢ}8 
Ῥγοϑθηΐ σϑῆζο οὗ Υἱβίοῃ (ΑἸ γυδὶά, ἀοἷον, “. Η. 
Μ|Ο8.), ΟΥ {8080 οὗ Ῥα]οβίΐῃθ, τ! οἢ (86 Βοπιε- 
βίος οχὶϊο Ῥθβοὶ 8 ἱπ ἴδμου (06 Ἢ οἰί6), θαὶ ἰδβοϑὲ 
οὗ Τογυβδ θη, οὐ οὗ Ζίου (ΡΒ. ᾿ἰχχχυὶῖ. 1 : ΟΧΧΥ͂. 

Ὡ; οχχχὶϊ. 8) 88 {π6 ἀπο! ρ-ἶδσο οὐὗἨ Θοὰ διὰ 
(π9 ρἷλοθ υβϑῆοθ 60 Ῥγοσοθὰβ (Ρ. ἰἰΐ. δ; ΧΙνυ. 
7). Βυὲξίμοτο 8 ποι πίῃς ὁ δον ψνβοῖθοῦ 186 
Ῥοοὶ νδβ ἰῃ Φοχυδαίοαι ἰ(8ο] ἢ, ΟΡ ἐπ 18 Υἱοὶ: γ, 
οὗ δί 8 ἀἰβίαῃδσθ. Τ9 οορ͵θοΐυτο οὗ δὴ δ᾽ υδβίου 
ἰο δαιωιτία, ἴῃ ἐμ δἰ χίοϊ ἃ γοροίἑ του οὗ {86 σδιοδ" 
ποτὰ ὍΣ (Ηφηρδίομθοτα, Ηἰισὶ ), ἰθ ἰοο οϊά, 
βίῃοθ ἴδ χζυδγα ΔΒ οὗ Φοθουδὴ ἐ8 ἰμ9 χα" 
ἸαΘ:(8] ἰμουρ ιί, 



ῬΒΑΙΜ ΟΧΣΧΙ, 60 

γοτβ. 1-4. [Τὴο βοοοῃὰ τοϑιιῦθν οὗ υὸογ. 1, 
δἰιουϊά Ὀθ δὴ ἱπίογγοραῖνθ βομίθη06 88 ΟΧρΙ αἰ θα 
δὺοῦθ.--’͵ὧ. Ε. Μ.]. [ὺ 6 ΌΥ πὸ πιθ888 δαπκὶπϑὶ- 
Ὁ]9 ἰο οὈϊϊίοταθ (Βοβθηπι., 6 ἢ ο.19) (π6 ἀ5- 
ἐἰποίξοπ Ὀούνγθοα [86 δ Ὁ} ὁσἰἵγ9 ΠΕΖΑΓΥΘ ἣκ ΟΡ 

8. πὰ ἴῃ0 οὈ͵]οίϊνο κἶ), ΥοΥ. 4. ΠΕΒΕΟΤΈΒ: 
ὦ ΤῊ Ῥβαϊ αἱϑὶ ἰὰτη59 ἰο Αἀἀγ688 [υϊπ501. ΕἾτϑι ἢ 9 
υἱίθγβ 6 τὶϑ ἢ ἰδδὶ αοιὐ 5 νγαϊσἢ μι ΘΟ ΓΘ ΠΥ ὉΘ 
ἐσχι εηἀοά ἰο ἷπι, δη ὦ [Π60 (π9 σοπγὶοιϊοη μαι (ἢ 6 
Κοορον οἵ [3τγδοὶ, δ σο 85 Ὀθθῃ 80 αοἀ οἔὨ διῖ8 
δι ἢ6γβ, ψῃπ0 [88 90 [6 πϑδίΐοη (Βτοιρσὰ 811} ἐκ 
θνθηια ᾿ιἰϑίονΥ, ἀοϊὰ ποὶ, Μ}}}} ποῖ, οδιιποῖί, 
δία ΟΡ ΟΥ̓ 8|6ΘΡ, σοῃρ. οχχχίϊ. 4, 1 Κορ χνὶ!. 
27: ἴ5.υ. 27: “Ζοῦ νἱϊ. 30. -ὠ Ε. Μ.]. Βγ 189 
ἐχοϊατηδιϊοη: ὈΘΠο]ἃ ! (τοῦ. 4), 18:6 ΔϑΒΌΓϑησΘ, 
ἀπδὶ τ6 Κοορον οὔ [δγϑϑὶ οδῃποῖ 5166}, 15. δι}}} 
ΓΙῸΣ δυρροτίθα. ᾿4“«’ὶ {89 βορὰ οἵ ΑὈγδθϑῃ, 
ἴ53τδοὶ] οουὰ δρργορσγίδιθ ίο ἰἰ8617 (ἢ 6 ῥτοπιΐ86 οὗ 
66. χχνυὶϊὶ. 15, 806 τα (86 πιορα σοπβάσηιϊγ. 
Νὸο οἰϊπιαχ, μονγονογ, ἴθ ὑο Ὀ6 ϑου σι (Οαἰν. αἀοίοσ, 
ὅ. Η. Μίοϊ.), ἴὰ ἰὴ ὑνὸ γοτῦβ. Οὐ (88 ΘΟΠΙΓΑΓΥ͂ 
ἐβὸ ἰογοΓ 8 [89 ΒΙΓΟΏΟΓ, πιρηπί πα ᾿ἰΓ0ΓΔ]}Υ : 
ἰο ϑῶογο. (Βυρίοϊ 4). Τθ δβιγθοηχιηθηίης οὗὨ (9 
σχργοβϑίου ἰ8 εθοιοὰ ὈΥ ἰδ δοσυπιυϊδίϊοη οὗ 
ΒΥΠΟΠΥΠΊΒ. 

ὕεγϑβ. ὅ,6. Το Β8849 58 8ὴ ἰπιαρβο οὗ Ῥσχοίθοί; οἢ 
(Ναῦ. χὶν. 9; Ῥβ χοὶ. 1); δῃὰ ε}ν}8 ἤιιγϑ 8 8ϑοιη6- 
(Βίας, Ῥϑου ΑΥΙΥ δἰϊγδοίϊνο ἰο ἐμ Οτγὶθηίαὶ, θυ 
πο ποῦ 8 ἴγΆυθῖ ]οῦ. [Ὁ οσσυγϑ ὮΘΓΘ 88 ΡΥΓΟΡΆΓ- 
ἴῃς ἰῃ6 ΔΥ [ὉΓ ἴΠ6 πιοηίίοη οὗὨ {μ9 ϑαῃ, νι ϊοὶ 
ἱπιπιϑα  δίον (ο]] ονγ8, Ὀὰὺ 48 ποὶ ἃ Ῥῃγϑὶοαὶ δηὰ 
Ἰοσ8ὶ πιθϑῃΐηρ Ξξούοῦ (ΒΥ τρί απ (1860) οὐ: 
᾿γίηρ ἰονγαγὰ8 (θγ τ χῦ Βαηά, ἰπαὺ 5, ἰονγατὶβ 
(80 βουΐῃ, οΥ ῥγοιϊθοίίης οἡ [80 ΒΌΠΗΥ 5149 (7. Ὁ. 
Μιοὰ., Μαπιΐηιιθ6). ΤῸ 1518 ρἰαίη, 1Γ γγχΧὸ σοΟΏ 51 46 Ὁ 
ἰδδὺ ἐπ6 ἰπ]ατίουϑ ἰηβαθησοθθ ρτοσοοάϊηρ ἔγοπὶ 
(89 δῦπ δπὰ τὩο00ἢ 8γ. ἰπἰγοάλιισοὰ ΟὨΪΥ͂ Δ8 ΓΕΡΤΟ- 
δοηίαιΐγο οἵ ἀδηρογβ ΟΥ̓ ἀΔΥ δηα πἰκαὶ, δραίϊηϑι 
Ὑγοἢ [86 οτογ- ψαϊσεῦι! αοἀ στη ῥτοίθοιίοη. 
Βυὶ α' τοὴῶὶ ριοηοπιθῆοι οἵ παίυτγο [168 δἱ (᾿9 
ἰουπάδιίου οὗ (6 ἤχυγτο. Βασοπὺ ὑγανοὶΐϊοῦϑ οὗ 
Βοϊθαιθο ουϊΐιγο τὸρογὺ ΘΧΡΥΘΆΒΙΥ, (αὶ Βατίυϊ 
ἰπδυθησοθ ὑροῦ [86 Βαπδη ἔγθπιθ 8Γ6 ποῖ ΟΠ] 
ΘΥΟΥΥΠΘΓΘ Ἀϑογϊ 64 ἰο {86 τχοοι ὮΥ͂ ρΡοΟρΡυΐαν Ὀ6- 
Ἰἰοῦ, Ὀὰι ἐμαὶ οἴθοιῖβ βί παῖ τ ἰο {Π086 τηδηϊοϑίοά 
ἷπ δυη-ϑί τοῖο, το ργοάιισοὰ ὃν (86 πιοοῃθθ, 18. 
ΤΏΡΓΟ 5. ΠῸ Τοΐογθηοθ, ὑπ ογοίογο, ἰο οοϊάπεδα ὉΥ͂ 
Ὡΐϊσυλ 88 σοπίταϑίοα τί ἰπ6 οδὲ οὗἩ (9 ΑΑΥ͂, 
θη. χχχὶ. 40; Ζ26Γ. χχχνὶ. 80 (Ηθηκϑβί., δον 
Αὔθη ἔκγα, Κι πισμὶ, σαϊνία, αοἷον, δέ αἰ.}, πον ἰ8 
[8 τπιοοῦ ἰῃἰγοάυσοα ἔυγ (86 Βακο οὔ [89 ροορίΐοσ 
Ῥδυδ) ἰο] θα (ΗΠ υρ6] 8) ΓΞ ἰο δηιείε, οὐ ἰὴ ἀο- 
αἰτυοίϊγο Ὀθαίΐης οὗἨ 86 βυὴ (18. σχὶχ. 40), ἀροη 
Ῥίδυϊδθ, οαυϑίηρς ἰμϑπὶ ἰὸ πίθος (8. οἷϊ. δ), δηὰ 
ρου ἰμ9 Βοδὰ (9 οη88} ἷν. 8), τοϑυϊίης (}59].} ἴα 
ἴμὸ ΒΥΠΙΡίοΟΙαΒ οὗ δβυπϑίσοκθ (2 Κίηρβ ἱν. 10, 
δυάδι τῇ, 22.). [θειτζϑοη: “ ΜΔΗΥ͂ γὙ908Γ8 
86ο 1 Βοαγὰ ἃ οἰθγργιδῃ οἰυοϊἀδίθ ἐμ 8 Ρ888δρθ 
ἔτοπι ἷβ οσγῃ ὀχρϑγίοποο ΓΒ 116 μ6 τγᾶϑ δβοθπά- 
λῃξ 8 ρεοδὶς οὗ ἐ!09 Εἰ οβοηροοῖγζο, (8.6 πιοοη- 
Ὀθ8π|8 βιηοῖθ ὉρΡΟΩ ἰπὶ 80 βιτοηρὶγ, ὑπαὶ δ 9 τἃ88 
σοαρο]]οθὰ ἰο βίο 1.18 οὺοϑ ψτἢ ἸΘΔΙΥ ὑν ᾳ. 
Απάὰ ποὺὶ Ἰοης βδἷποθ ἱ δοαγὰ ἔγοῃῃ ΤΈχϑβ, ἰαὶ 
δἰθορίηρ ἴῃ ἰμ)9 Ορϑθῃ δἷῦ ψβ θη ἰμ6 τηοοπ Βμΐ 68 
ἯΔϑ ἴῃ ἰδ ΘΟΌΠΙΓΥ ἔΓΘαΌΘΏΓΠΥ ζο]ονοὰ Ὦγ ἀϊ2- 
πίηοδθ, τηοηΐδ]ὶ δοογγδίίοη, δἀπὰ ον ἀδθδιὴ." 
ΟΥμοῦ δοσουηὶθ ἤγοιῃ Βαίανία αγὸ αίνοῃ ὉῪ 6 
Ἥοιί9 δηὰ ἴγομι (9 Εδϑὲ ζθΏΘΓΑΙΥ ὉΥ ΕἸνδ]ὰ. 
ΜΔΗΥ οχροδίϊοτθ, μόνονοσ, ὑπἀοτβίδπα ὉΥ (δ 6 

βιιϊιης οἵ (9 ταοοη, ἴμ6 οοἱὰ ἐπαὶ 18 7611 ἀπτίηα 
86 πἰσιϊ, 88 Ὀοίης σοπιγαδίοα τὶ ἢ ἰδ6 Βοδὶ οὗ 
86 διη, ϑοπιρ. θη. χχχὶ. 89; 26γ. χχχυΐϊ. 80 
(Βδηρδί. εἰ αἰ.) 6 ὅλου τοθδγκθ: “ΤΟΥ͂ Β8Υ͂ 
βοιηοιἑ 168 οὗὨ ἰηῖθηβο οοἸ], 88 οἵ ἰῖθηβε οδὲ ἐπδί 
ἴυ 8 δωγπίησ.᾽" “16 ΑΓΔῸ δ'ϑ0 βᾶγ8 οὗ βῃον δηὰ 
οοΪὰ 845 οἵ ἢἤτγο, λαλγίζ, ἰὶ Ὀαγη8.᾽" (ἈΠ 6}}1286}}}. 
Τ0Ὸ δαῖθ ὑϑᾶζθ 88 ποίϊοοὰ Ὦγ Ὠοῖοοθ, Ὑ]10, ἱπ 
Κοδίπδοη γιοῦ, ταῦϊοβ ΕΥί ΔΎ τ Γ 18} 9 88120 
δχοϊαπιδίΐοη ἀυτχίης 18 ἄτϑί ὀχρογίθῃμοθ οὗ ΒΏΟΥ͂. 
--ὁ. Ε. ΜῚ 

Ψον. 8. ὅμο κοΐῃρ ουοὐ δὰ ἰμθ σομηΐης ἴῃ ἀο 
ποῖ ἀδηοὶθ βρϑοίδ! νυ κοϊπα δὈγοδὰ δηπὰ γοϊυγηΐης 
Βοιιθ, ἰὰ (6 Ὀορίπαΐϊης δὰ δορί οἰΐοη οὗ ΒΏΥ͂ 
παἀοτγίδἰκϊη ας {ΠἘΒΕΡ} Ὀυΐ {86 ψ50]6 Ἰ᾿ἰἴ6, δὰ 
ἰῖ8 οοσυραιίοηβ (Ηυρζεϊα, εἰ αἰ.). Τῖ8 ἰ5 ργονοά 
ὉΥ 186 ὑβαρθ οὗ 86 Ἔχργαββίοη ἰῇ ΤΏΔΠΥ Ῥαϑ88 268 
ΡΕΒΟΥΝΕ: “ ΟοηΡ. Ὠουϊ. ΧΧΥΪΙ. 6; χχχὶ. 2;1 
δ. ΣΧχίχ, 6, εἰσ. 76 (δτοοίοϊα ΟΧΡΓΘΒΒΙΟΣ : 

εδλαὶδ κεορ (ζεα. .. (ἦν δοιωΐ. .. ἐὰν φοὶπσ οὗμξ απάᾶ 
(ἂν οοπιΐηρ ἐπ,᾿ ταϑ τὶ (8.6 σοΙ Ρ] ΘΙ ΘΏ 688 οὗ (16 ὕΧο- 
τϑοίΐου γσουσθηϑαῖοά, οχιθπάϊης ἰο 41} (δὶ (89 πιθῃ 
ἰ5, ἀπὰ (δὶ Βα ἀοθ8. Οορ. 1 1688. ν. 28.᾽".-.Οὺ.( 
Ε, Μ.]. 

ΒΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΡΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Μοη Βαγο ποῖ ΟὨΪΥ ἰο0 ἐχρεοοῖ σοπβάθηι)ν δοῖρ 
ἔγοπι αοἄ, [ΠΟΥ πιυδὲ 480 ὈΓΔΥ͂ [ὉΓ ἰΐ, δη ἃ 8.0 
Ρογταϊ οἀ ἰο γτεδογὶ (τυ δι] ΧῚΥ (ο Ηΐη).--- δαί 
δοηῃϑοϊαἰίΐου ἰδ σοπίδἰποὰ ἱπ 16 τοβοοίΐοη, ἐμὲ 
186 Οτοδίοῦ οὔ ἐμ9 νου]ὰ ἰδ ποί οὐἱγ {μ6 Οοὰ οὗ 
τουοἸαιΐοη, Ὀυΐ α'8ο ἐπ δἰθῦῃ)] Κθϑθϑροσ οἵ Ηἰ8 
Ομυτγοῖὶ, δὰ οἵ οαοῖὶ οὗ [8 πιο Ὀ6Γ8 |---ασα ποὶ- 
{μλ6ὸ᾽ δοπῆποβ Ηἰἶδ Βοῖρ ἰο ἰΐπιθ δῃηα ῃ͵]δοθ, ΠΡ ἰ8 
Ηϊπαϊοα ἴῃ ἰῦ ὈΥ͂ ΔΠΥ͂ ογθδίο το ὙΠΑΙΘΥΟΡ, ΒῸΡ ἀἰτοοὶθ 
ἰδ ἴο ΔΗΥ͂ Θχοϊϑῖγ72ὁ9 ΒΡΏΘΓΟ οὗἨ ὈΟΟΪΥ ΟΥ βρὶ γὶ 4] 
πο08.---αἀοὐ ἰδ ουν Κοοροῦ ἴῃ Θυουυ ἰηρ; δι ἀο 
"9 δἰ 81} {ἰπ1958 ρ'δοθ ουγβαῖνοδ γι Υ ὑπάον Ηἰκ 
Ῥτοϊϑοίϊου ἢ - 
ὅταβκε: ἴῃ ἰἶπιθ οὗ ηθ64, ΟΣ Ταϊποὰ παίαγ8 

8 ΒΟΥΡΟΙΥ ἰπσὶ πο ἰο βοαῖς Β6ῚΡ πῃ {086 ΟὈ͵ ΘΟ 8 
μι ἶσ ἢ οδπ ΤΟΠΟΡ ΠΟΠ6.--ταϑ ΤΟ Πἰη8 ΔΓ 8 
ὨδίυγΑΙ] βίγου σι], 80 ὅγὸ αοἀ᾽ 8 ῥχοιϊθοϊίοῃ δηᾶ 
δϑϑἰβίϑηθ ΟὟ ΤΏΟΤΟ ἰΠΔῸ δ ῸΓΔ] τηουηΐδὶη ἀπά 
[ΟΥΡ658.--- Το. ἐγου]οἃ οὨἰ]ὰ οἵ αοἂ, ἀοβὶ μου 
ἀουδι ἐμαὶ μου 5[14}} θ6 ργοβογυϑα ἢ 1Γ αοἀ ρῥγο- 
ΒΕΓ ΘΒ (Π6 Ὠδάνοπβ πηὰ (6 δον τ ηϊοῦ Ἦθ 8.88 
ταλᾶθ, Βῃοιϊὰ Ηο ποὺ 6180 ργδϑοῦνίῃθ6 "--αοα Β88 
ἃ ΔΘ] Ὀὰὶ Ἰονίπς δηὰ πηγαὶ Ὁ] 606 ὑροῦ Η 8 
οἰἰϊάτοη, Ηθ 8668 ἔγοιῃ δἴδυ 8]}} τιϊϑίοσί πο, ἀπὰ 
οδὴ δυογὶ 1ὲ ἴῃ ἰ(ἷπι6.---ΠΓ (6. 800] ἰ8 1οβί, 81} 18 
Ἰοϑβὶ ; βϑαίδῃ 18 δοῃί πολ} ἰϑυὶης 8. ΒΠΔΡΟΒ [07 
ἰξ: ἀο ἴποὰ ἐμ ῬΓΆΥ ἴ06 πιοῦο ἔδσυθηιὶ ; Ὁ 
1οτὰ! ΚΘΟΡ ΠΥ 800]! ---ΤῊΘ πηοϑὶ ἱπιρογίαπί 
ΘΙ ΔΏΕ6Β ΟΥ̓ 8 πηΔῺ᾽ 8 ̓ἰἴ0, ΔΡῸ Ϊ8 Θῃΐίτϑῃοο ἰηΐο 
{86 τοτὶὰ δπὰ ηἷβ ἀθραγίυγο ἔγοπι ἰΐ: ἴῃ ὈοὶὨ 
86 Ὀϊνίπο ργοϑογυδιίοη ἰ8 ἰπἰβρθηβϑὈ]9.---Τοὰ 
ιδϑὶ αοἀ᾽ 8 ρσγοιηἶϑα, 8ο ἀο μοι, Ο ἔε]]οῖν ΟΠ τἶ8- 
ἰἰαη  ἀρρτορνίαϊθ 6 ὈΘΙ αν ὨῚΥ ἰο ἰμ γ86}} ἱπ 
ΘΥΟΥΥ υπάοΡίαἰκίπα.---ΕΚΊΘΟΗ:  βίγοβδϑ ἰθδ 68 
Ὁ9 πηθη ἰο Ἰοοῖς δγουῃᾷ ἴον μοῖρ. Βαί ἐϊ ἰ8 ἴο Ὀ9 
Ἰαπιθηΐοὰ μαἱ (6 {᾿τηϊὰ οδατγὶ ἀο068 ηοἱ Κπονν ΠΟῪ 
(ο δοπ!ρο89 ἰἰ86]7 πὰ βεεὶς ᾿ὑ ἴῃ 186 τὶ ρ}. Ρ͵δ66. --α 
ον ἀοθ65 ποί δοπ16 (0 τη ἢ ἔγοτα [86 μἴδσθ ν" Ηἰ{ΠῸΓ 
Π6 Βοβὴ Ἰοοϊκοα ἤον ἰΐ, Ὀαὶϊ ψ ϊτ μον (9 800] οὗ θ8- 
νἱὰ ἰυὑγποὰ (0 χοσοΐγο ἰΐ.---ὈΜΒΠΕΙΤ: Δ} 86 ἃςἰ85 
οὗ ἰδ ρίουϑ δ ρογίογπιϑα ὑπᾶθν αοα᾽8 ῥτγοίεο- 
(ἴοι, τ ΘΙ ΒΟ ΔΌΓΤΟΔΑ ΟΥ Αἱ Βοηλο.---ΟΕΈΝΤΗΞΕ: 
Το ἀορδγίασο ἤσουι ᾿1ἴδ, πὰ (μ6 Θαίγϑῃοθ ἰηἴο (89 
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Θἰθ ΓῺ 8) δϑοάοϑε οἵ βαίδίυ, δ ἐμ ζ08] οὗἉ 116, [89 
ἤτβι οὗὨ 4δ1}} οδγϑβ, δηὰ (η6 εἰχῃδδι οὗἉ 81] 70γ8.---Ο 
Ποτά! το ἅγ 81 ἰγϑυθί]ογβ ὑγουχὰ 16; ψ9 
πουὰ δ'8ο ὍΘ ἰτὰθ ρὶἱϊ τὶ πι5.---αῦυΒΒ: ΤῈ 
Ξυλτναϊδηβιὶρ οὗ αοα οΟΥ̓́ΔΡ {86 ΨΨοΪ6 11, ΟΥ̓́ΣΡ 
ἐἶπιθ δὰ οἰδϑγηϊν.---ΗΥΒΒΕΝ : Τὴ6 ΒΟΡΟ οὗ (π᾿ 
ΟὨγβείϊαα ἴῃ τ86 ἀβῆροσβ οὗὐ Ἧ81.---ΙΕΡΕΙΟΘΗ: 
αοὐ᾽ 5 Οαγοὶ ἰβ ὀχ δυϑιοα 6.0 δηἀ οποοιηραββοα 
ὉΥ ἀδῶροτθ; οὐὖὺν οοπίοτί ἰ8, ἰμεὶ αοἀ ν}} ζχυδτὰ 
15 Ηἰδ ἱπ ον πο, δὰ Ἰοδὰ 8 Βοτηο ἰο Ηἰπ,Β6] Ὁ, 

[Ματτ ἩΚΝΕΥ: [ἃ ἰθ ἱπθηΐϊίο ψϊβάοιι ἐμπδί 
οοπῃιγίνοθ, ἀπὰ ἰηδηΐθ τψίβάουαῃ ἰδὲ ψΟΥΚΘ (ἢ 6 
ΒΑΘ οὗἨ ἴῃ ο86, δὶ Ὦδνὸ ρμυΐ (μθΙη ΒΘ 68 ἈΠΟΘΓ 
αοὐ᾽ Β ρῥγοίεοιίοη.---οθ0 υδὲ ποοὰβ Ὅθ γγ0]] 
Κορί, ἔδδὶ μᾶνθ ἴπ6 Κοτὰ ζοῦ ὑποὶς Κοοροσ. [1 

ΤῊΞ ΕΙΕΤῊ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙ ΜΗ. 

ΌΥ Δδῇϊ]ιοϊΐου (ΠΟΥ Ὀ0 τηδὰθ Ηΐ ῬΥΪΒΟΏΘΓΕ, γοί, 
811}} Η6 ἰδ (μοῖρ Κοοροτ.--- οι 58.8}} Ῥσγονθὴὶ (89 
6011 ἰοὺ ἴϑαγαοδίὶ, δηα δϑῃσι ΤΥ, ΓΘΙΩΟΥ͂Θ, ΟΥ ᾿ἰχῃίοη 
186 ΟΥ̓ (ποὺ ἔθεϊοδι, Ηθ β})δ}} Κϑὸρ {1166 ἴτοιι 
ἀοίϊος οΥἱ], 1 ον. χὶλὶ. 7, δπὰ 80 δ: ἴσου βυβογ- 
ἴῃς ΟΥ̓], αἃ8 ἰμαΐ ἩΠμδίουον 8] οἱ οπ8 ὨΔΡΡοη ἰὸ 
Πα, ἰἤογ 8.8}} Ὀ6Ὸ Ὧ0 6Υἱ] ἰὴ ἴοι. Ετοη (δαὶ 
νὨἸΟὮ Κ1}}8 88}8}} ποὶ μυτί.---Ηθ νι}}} 'κϑὸρ (66 ἴῃ 
16 δὰ ἀθδίι, (ΒΥ σοίϊηρ ουοἱ δπὰ (ΠΥ σοΐηρ οἱ 
ἢ Ϊ 16 ποὺ ᾿ἰνοβίὶ, δὰ ἐἰ γ οοπΐης ἰῃ ἤθη ἴδοι 
ἀἱοβί, σοΐϊπα ουξ ἰο (ΠΥ ΙΑ ον ἢ (μ6 τηοτηίΐηρ οἵ 
ἢν ἀδγβ, δπὰ δοηιΐηρ ΠΟπῚΘ ἰο (ἢ Υ Τοϑί, τ 6 {ἢ} 
οὐθπίῃρ οὗ οἷα διὸ 08}}59 (100 ἴῃ, ΡΒ. οἷν. 20.--- 
Φ. Ε. Μ.]. 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΙ͂Π. 

Α δοησ ο᾽ ἀεστοοι ο Θαυϊά. 

Ι νὰ υἷα ψ ἤθη (ΠΥ Βαϊ ἃ ὑπο το, 
Τ,οἱ υβ ρὸ ἱπίο [π6 πουβθ οὗ [86 0}. 

2 Ουζΐ ἔξεῦ 8}8]] εἴδῃα 
ὙΠ ΐα [ὮγῪ μαίεβ, Ὁ ΨΦογυβδί θπι. 

8 7 6γΌ8416 πὶ ἰ5 Ὀυϊ]ἀοὰ 
Α8 8 οἷϊν ὑμαῦ 18 οοπιρδοῖ ἱορ ἢ. : 

4 ὙΥΒ μοῦ {Π6 ἐὐἶθ68 ρῸ ἃρ, 186 {γ068 οὗ [πΠ6 ΤΟΕΡ, αὐἴο {86 ἰοϑυϊμλ ΠΗ οὗὨ [βγδβ]. 
Τὸ γῖνα ὑπδη 8 απίο [86 πϑπ16 οὗ {π6 0 ΕΒ}. 

δ Εοτ {μ6γθ δγὸ βοὺ {μγοηρβ οὗ Ἰυαρτηθρηΐ, 
ΤΏΘ {βγόηθ5 οὗ [86 δουδο οὗ ᾿Ὠδνὶα, 

6 ῬΙΔΥ͂ ἴον {π6 ρβᾶοθ οἵ «6 ΓΒ 611: 
ΤῊΘΥ͂ 584} ργόβροῦ δαὺ ἰονϑ 0866. 

1 Ῥοδοο 6 νι μίη (ΠΥ Μ8118, 
Απα Ῥγοϑρου νυ ΜΠ Ήη ΠΥ ῬΑ] δΟΘ68. 

δ ἘῸγ ΠΥ Ὀτοί ΓΘ 8μα ΘΟΙΏ ΡΔΠΙΟΠΒ᾽ Βα Ϊτ68, 
1 ν1}1 πον βαύῦ, Ῥϑϑοθ δ ψὶυὶη [Π686. 

9 Βοοδιυβα οὗ [86 Βοιιβα οὗ {86 ζΒὺ οὖν Θοά, 
γ 11} βϑοὶς (ὩΥ ροοάᾶ, 

ἘΧΈΕΘΞΡΤΊΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΪ, 

ΟΟΝΤΕΝΤΘ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.--- Το ῬΒΑΊΠΪ δἱ 
δδὰ τοὐοϊςαα ἴῃ (ἢ 086, γῆ, δἱ ἴπ 9 οἷοδα οὗ ὑπο ῖγ 
Π ΕΠ ἸΟἾΤΡΕΣ ἰο Φογαβαϊοπι, δὰ οχργθδβϑοά (0 
ἵπι ἐμ οὶγ ἱπίοηίΐοη οὗ Υἱ δἰ ς [86 Ποιι86 οὗ οὐ, 

(νοτνβ. 1,2). Τηΐθ ρσίνοα οοσαβίοι ἰο Ὠἰπὶ [0 66]6- 
Ὀτγαὶο (ἢ 6 ρΓαΪ56 οὗ 7 6Υγιβαίθτη, ἃ5 ἃ οἷ ἀ ὈΡΟΚΘἢ 
δηὰ ρῥογίροι 'Υ τοχυΐαν ἴῃ (8 βίγυοίατο, Ψ ΒΙΓΠΟΡ 
(86 ἰγίθοβ οὗὕὁἨ 26 μονα, δοσοοραΐϊηρ ἰὸ ἰδ ᾿ΔῸ 
Θδἰ δ Ὁ] βῃεα ἴῃ ἴδγδοὶ, τδὰθ ἱμοὶν ζοϑιϊνὶ ὑουγ- 
ἈΘΥΒ, διὰ Ὑΐοὶι, Ὀοδίἀοα ἰμὶο Το κου ἱτηροτνῖ- 

8ΒΏ6Θ0, ΟΧΟΓΟΪβθἃ ρσΡδδὶ 0011 {1681 ἱηῆμπ6η.66 48 [80 
Ββοδί οὗ (8 Κἰπράοπι οὗ θδνὰ (γογβ 8-δ). Ῥθϑοθ 
δηὰ ῬτΓΟΒΡΟΣΥ βυουϊὰ 6 ἱπνυοϊοα [ὋΣ {πϊ8 σ᾿ 
δηά 115 ἱπηδοϊίπι5, δὰ ἐμ Ῥβα]ιηΐαί βοῖ8 [Π6 
ΘΣΑπιρὶΘ οὗὨ βυ δ ἢ ΒΡ] σα 100, 88 8 σοϊηραηΐοι οὗ 
{89 Ῥ6ΟΡ]6 ἀπά ἃ ἰονον οὗἩἨ Θοἀ᾽ 5 ποῦβε (Ύ6γϑ. θ- 
θ)» Το ἰοχὶ, ΒοννοΥοῦ, οἢ δοσουπὶ οὗ ἐδ ἰπἀεῆ- 
ὨΪ[6Π 655 Οὗ 6 Ηοῦτον ἰθῆ565, ἢ885 αἰ σὴ ὀοσδβίοι 
αἶδο ἴ0 Οὐ πο οχρίδηδίΐοπβι Βαὶ (Πἷ8 γίοινν βθθ τ! δ 
πηοϑί βα (816, 1 (Π6 αν αἶο δα π ουβηΐρ ὃ6 Βεἷά. 
Το βἰαἰθιηθηΐ ἰο ὑπαὶ οἴὔδοοί ἱπ 1.9 ΒΌΡΟΓΒΟΥ  ρι 105 
ἷ5, ξ 16 ἔσθ, ποῖ Τουηα ἰδ {πο δορί. εἰ αἱ.; δαὶ 
οσουτο ἰὰ ἰδὸ ον. Τοχί, δὰ οδδωοὶ Ὅο ἀΐτερι 



ῬΒΑΓΔΙ ΟΧΧΙΙ. 

ἀϊδργουθά ὕγοτῃη [ὴ9 δοηίθη(8 οὗ [0 Ῥβαΐγπι, οὗ 
ἔτοτι 15 Ἰϊηρσαϊδιὶς ροσυ!ἑατὶι1ϊ68. ον πο δ΄ ῥτο- 
ἤχοα, γοσβ. 8 δηὰ 4, ἰϑ ἃ ροϑίϊ641 ἔοτια νυν δἰ οἢ 18 
ἰουπὰ ονθη ἷπ ἰπ6 τηοϑὲ δηοί οὶ δ0ηβ5.---[ΑΠῈΧ- 
ΑἸΡΕΝ: “ΤὨΐθ᾽ Ῥβαΐπι, ἰβουχ δ0Ὸὸ τ} ΟἹΟΓ 
(δὴ {πὸ ὑνχῸὸ Ὀθίοτο ᾿ξ, τῦδ8 ὈΥΟΌΔΟΪΥ ρῥἰδοϑὰ ἰμἱγὰ 
ἷπ (80 Βουῖθβ Ὀθοδι86 ἐὺ 'ννᾶϑ ἱηϊοπά θὰ ἰο Ὁ6 ϑαῃρ, 
διὰ δου }}} γ͵ὰ8 δυπ, δὶ (86 Θϑηίγβῃοθ οὗ [δ9 
Ηοὶγ ΟἿ, τ μογοιβ (86 ΟἰμογΒ ΟΓΘ υδοὰ δἱ (116 
θο θη σοΙηδηΐ οὗ 189 ἸὩΔΥΟἢ ἀπά οἢ σοιΐηρ ἰη 
βἰσιϊ οΥ̓ ΨΦογυβδΊοα." Οπ 186 οἴμον Βεπὰ, Ῥο- 
ΤΟΥΏΘ ῬΓΟΟΓΒ ἴο ἰοοῖὶς 00 8 δοιῃροδί(ἰοα δ Ὁ86- 
ᾳποηΐ (ὁ (πὸ Ἔχἶϊθ, δηὰ οαπηοὶ σοζατὰ (μ6 6ὁχ- 
Ῥγοββίοῃ : ““{ΠΓΟη98 οὗ [19 ου89 οὗ Βαυϊὰ,᾽ 88 8 
δδἰΌΓΑ] οπθ ἴῃ ἐδ πιουἢ οὗὨ αν εἰ π89 7. Βαὶί, 
δρατὶ ἤγουν ἰῃ9 ουὐϊάθηοθ οὗἩ {116 βιιρογβοσίρίϊοῃ, 
δῆ δραπιοπί ἡχαϊηβὺ (9 Ἰδίθ 688 οὗἩ 86 δοπιρο- 
δἰ (ἰο ἢ ΤΩΔΥ ὍΘ Ὀα50ἃ ὕροη 8 ὙΘΓΥ͂ ΟΧΡΓΘΒβίοῃ, 
88 ὯᾺ.5 Ὀ6οὴ ἀοῃα ὈΥ ΗδηρβϑίΘ ΘΓ. ΕῸΓΣ ἰΐ ονὶ- 
ἀρ Υ Ῥοϊηῖθ ἰο αὶ ἰΐπὸ θη ἰδ Κἰηρσάοιι οὗ 
Ὀανϊὰ νγὰ8 8(1}} Βοιυγβῃΐης. Βοβίθ8 α8 θη ρϑί. 
δἷδο ΓΘΏΓΚΘ, δον οουἹὰ ἰμ8 δ᾽] βίοι ἰο [116 
Ὀοδα Ἶ] σοιηρδοίποβϑ οὗἁὨ (80 ΟἱἱγΥ Ὀ6 οὗ ἔοτοθ 
δἴϊου ἰμ9 οχὶ θ᾽ ῬΘΟΓΟΤΏΘ ΥΘΥΥ͂ ΡΓΟΡΟΣΪΥ Οὔ] 6018, 
οὔ δοσηαηί οὗἁ (6 ἡογῖαϊ ἰοπο οὗἩ 118 Ῥοοσπι, ἰο (110 
ορὶ πίου οὗ Ενν ΑἸ], τὰὉ 0 σοπίδ᾽ηΒ "8. Ὀ]οβδίης 
θη 8 Ρατὶν οἵἉ ρ᾿]χτὶ 5 αἱἱοτοὰ ὉΥ δῇ οΪἃ τηδὴ γο- 
ἰπγηοά ἔγουι {Π|ὸ 6ὁχ]}], ἰ πη86 1] ἀποαῦδὶ ἴ0 ἃ ͵ουτγ- 
ΠΘΥ͂ ΒΟΤΟΒΒ (116 ἀσϑονῖ.᾽" --ὐ. Ε΄, ΔΙ. 

γεγβ. 1, 2 1 ογϑᾶ ἴῃ ἔδοβο τμδὲ ααἰᾶ, εἰε. 
[Ε. Υ-.: [7Ὀογοά νυ θη (μον δβαϊά, εἰς. ΤῈΘ τπηοὰ6 οὗ 
ὈΧΡΓ β8ΐοη ἰ8 ποὶ ἔν οσδῦϊο ἴο ἢ}. Βαρροϑίτίοπ μας 
[89 Ῥϑαϊπιΐδί δά γυ.8ὲ γχοσεϊνοα (89 ἰηνὶϊδιϊοα ἰοὸ 
οί [86 ἤθδβίαὶ (γαΐὶη, ἐμαὶ ἢΘ ἘΧΡΓΟΒΒ6Β 18. ἸΟΥ 
τιογοδί, δὴ ἀἰτοοῖβ ἷθ ζαζο (0 7 ΘΓ δα] οπι ἰῃ ΠΟΡΘ 
οὔ βρϑϑα ν αὐεϊνίηρ τ ν (Πα Π6 Ὁ δηὰ τῃοϑβί). 
᾿ν 18 ἃ γοίγοθρϑοῦ (ἢδι 6 πιλῖτο5 (ϑερῖ., Ααυΐὶα, 
δηὰ (6 δηοίθῃϊὶ ψογβίοηϑ ζΘΏΘΓΔΙγν). Βαῦ δθΘ 
ΒΔΥΒ ὨΘΙΒΟΡ ἰδ αὶ ὶΒ ἸΟΥ͂ τἴἷἶξο ιϑθδδ δὶ Δῃ δη, πον ἰδδὶ 
(δ ἰἰπ|6 6 1{ νγὰ8 οχοϊιϑὰ τνῶϑ ΥΟΥΥῪ Τοιηοίθ. 
Τὴ 8. Το δ᾽ 8 αυἱΐθ ἰπάἀοδηϊίο. 1116 Ῥβαϊ δὶ 
ΟὨΪΥ τιθηἰἰοη8 8 οογίδϊ ἢ ἀχρογίθηοο δη ἰδ6 ἔδοϊ- 
ἰὰ (ΒΟΓΘΌΥ οχοϊιοἃ. Ηἷδβ )ογἕω] ἔβοϊ ἢ δὰ ἔον 
{8 οὶ» ἀϊγϑοῖ οὐ͵οοί, ηοῦ {116 ἡουτΏο Υ, θυ (8.6 ρ6Σ- 
ΒΟ Ὑ80Ὸ δὰ Βροίζοη ἰο ἴῃ ΡΒδ] ακἰϑί νὶ τ τοχαγὰ 
ἰο ἱΐ, δηὰ ψ ῆο86 νοτγὰ9 οοηϊδί πϑὰ Ὀοίὶι δὴ ἰηγἰ8- 
(ἴοῃ δῃὰ ἃ ροβίιἷνο ϑβϑίδίοιηθηὶ. 189 ἰηνἱδιΐοι 
Τοϊδίθβ ἰ0ὸ 8 ΟΌΓΠΘΥ ἰοὸ Ὀ6 τὴδὰθ ἰο (6 ου86 οἵ 
αοά ἰῃ σομρδηῦ τὶΐῃ 16 ῬΒαϊτἶβι; (ἢ ἰΠΟΓΠιδ- 
(ἴοι, ἰο ἸΟΓΠΘΥ͂Β ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ πὰ ΒΑΡΡΙΪΥ ῥρ6Σ- 
ἰοττηθαὰ ὈΥ [89 βρϑδίζογβ, δηὰ ἰβογθίοτθ ρα 8568 
οὐον ἰηΐο δ δσργοδδίοῃ οὗ ργαΐβδβο. Ταΐβ σουϊὰ 
ΥὙΟΣῪ γ}} πατθ Ὠδρροηθὰ ἴῃ (89 θχροσίθποο οὗ 
αν ἃ ἱπ ΨΦοΓ88] 6 πὶ, Ὀθΐοτο τῆοπι ἰδ 6 Ρἱ] χτί πὶ 
Βδὰά δρροδτοάὰ. Τθογθ 8 ποὺ [86 δἰ ριίοβί οοοδ- 
βίου [0Σ σοῃηοοίϊηρ ἴὺ {ἢ (16 ΔΌΒοΩοΟ οἵ Ὀανὶὰ 
δηἃ δἷδ Ἰουρίηρ δίϊοσ (Π6 ΒΒΏΟΙΌΔΡΥ ἀυτγίης (9 
δικοι Ὀοΐοτο ΑὈβαίοτ (Π6].)}. [6] 1586} τη ΓΟ Ὁ 
εἶτνοϑ [18 88 {86 πιοϑὲ δι δ Ὁ]6 (πη6, 7 (86 οοιῃ- 
Ῥοσίιἰοη γγοτὸ (0 Ὀ6 δββϊ ζηϑὰ ἰο θενὰ. Βαυΐ 8 
οΡρίπίοῃ, τοσο ἀθοϊ 6] ργοπουποοὰ ἴῃ δὲθ Ἰδβὶ 
οαϊίου, ἰ8 ἐΒδὶ ὑπὸ Ῥβ81πὶ νγϑϑ δοϊμῃροβθά ὈΥ͂ ὁπ 
ΒΟ γ͵δ8 ρδσίῃρ ὍΡΟῚ ΖογυβδἝοση τοϑίογοα ἔγοιῃ 
ἦι8 ταΐῃ δου ἰῃ9 οχὶϊθ. Ηθ {βογϑίοσθ σϑπάοσβ, 
ἴῃ γογ. ὃ: φῦσα], ἱπβιϑδὰ οὐ δυΐ].---ὦ. Ε. Μ.] 
Νο ἱπάϊοαιΐου οἵ Ἰοπρίπα οὐ οὗ δβοῦγον ἰδ βοαγᾶ: 
Ὀυὺ ὀνογγ(ἰηρ ὈγοδΒ6Β ΤΟΥ͂, δπὰ (6 δαβοσίϊοη 
τΒεὲ (πΠ6 δΌδϑθηοο οὗἩ ἰμ6 ροθὶὲ ἔχοι 7Ζογαβϑαΐθπι ἰδ 
Ὠπἀογδίοοα 885 8 τυδίϊου οὔ οοῦτβο (Ηπρίεϊ 4), ἰδ 
ὙΠΠΟἾΪΥ ἃ ῥσοάποί οὗ ἴδμου. ΝῸΡ ἰδ ἔμ γθ ΔΏΥ ο06- 

89 

6ηΩ 

οαβίοη ΤῸ ἰαἰκίης 80 τογὰβ 89 8 ῬγοΟΡΏΘΟΥ (Ο]- 
γίη, γοποδ). Νοιδίηρ ροϊμίβ ἴο 89 ἔμίαγο. 
Ου (ῃ8 ΘΟΠΙΓΆΣΥ͂, [86 ραγιϊοὶρὶο πὶ Σ᾽ ΠΠ οχ- 
ῬΓΘ88608 ἀυγδίϊος οὗἉ ἰΐπιθ, οχιθπαΐπρ του {110 
Ρδϑβὶ ἱπίο 8 ργοϑοηῖ. ἴῃ ΔΏΥ 6880, ΥΕΣ. 2 στῆ 
Ὧθ ἀοίδομθα θη ΓΘ ἔγοτηθ 86 οὯθ ρῥγϑοθάϊηχ, 
πο ψου]α ἐμ θῃ ὈθΘ ἰΔίκοη δ 186 ἰηϊΣχοαποίἑοη, 
δηἀ τὴῶῦ Ὁθ υπαἀοτδίοοα 45 οχργοββίηρ οὶ (ἢ9 
ΟΣὰΒ οὗ (86 ΡΙΠρτίτηθ, Ὀαὶ οὗἩἨ [9 ροοὶ Βδγτηοηῖ- 
2'ηρ ὙΠῺ ἰΒθ. Βαί (μὲ8 ΥἱοῪ 8 ποὶ δΌΒοΪυς οἷ γ 
ὨΘΟΘΒΒΑΥΥ. [{|ἰὲ Ὅο ἴΠ9 σογτοοί ὁη6, (650 ψγογὰ 8 
ἦπ {80 ποῦ ἢ οὗ θανὶ οουϊά ὃθ υϑι1ῆ 6 ΟὨ]Υ οἢ 
9 βυρροδίιου (Πδὲ Ὧ6 ΒρΘΆΚδ (ὉΓ ἐδ Ρ60ρ]9 
(Ηθικξϑί.), διὰ (89 ροθὶ που]ὰ Ὀθ 849 0 ΔΡΡΘΔΡ 
88 ἃ ζ0]]10ὙὋ-ἱρτίτα, ἀπο ἰ0Ὸ 18 ἴγοπι ΔΏΥ͂ 
ΟἰΒῸΡ ἱμαϊ σαί: οη8, ᾿ουγπουίης ἔγοτη (8.6 ΘΟΌΒΙΓΥ͂ 
οαἰδίἀο ἰο 186 ΗΟΙΥ Οἷνγ, ἰὰ ΘΟΙΡΔΗΥ͂ ἩὙΪΔ (ἢ 9 
Υἱβίιογβ δί (86 ἴδβιλνδὶ, γι δρϑδϑὶς ἰῃ γϑγ. 1. Ηρ, 
δγτὶνοα δἱ (9 οπὰ οὗ δἷὶβ ἸΟΌΣΩΘΥ, ὈγσθδκΒ Τοῦ ἢ 
ἦπ Δάιαἰτηρ ῬΣΘΙΘῸ δὐ (Π9 βἷρμί οὗ 10 ρἱοτίουθ 
Ὀδδαίγ οὗ Φθγυδαΐοτα, δον ἄγθὶ Ὄχργοβϑίης [89 
ἀεὶ ψ ἰσὰ 89 δὰ οχρογίθῃοθὰ δἰ ἐμ (παι οἵ 
89 ἰπν Διο ἴῃ ἰμο89 ὰῸ δα δἀάγεββοὰ ἰΐ ἰὸ 
ἢ. Βα {μῖ8 νίονν 8 Θϑγίδὶ ]Υ τοῦθ ἰο ὈΘ δοτῃ- 
τηοῃἀοὰ {π)ὴ π0 δδβυτρίϊο ἱπαὶ υϑῦ. 2 η180 
σομίϑὶ 8 ἃ Γοίγοβρθοὶ, δπὰ ἐμδὶ [86 ψΠ016 Ροθῆι 
γ788 ΒΩ Οἡ [86 τοί ἴτοπὶ ἰμ89 ᾿ουγμου (}9- 
᾿Π|180}8}}. ΟΥ ὈΥ δὴ οχίϊθ (Εν! ά), ψ8ο, ἴῃ Ἰογίυ] 
ΒΥτηραίδυ πίὶῖ (6 τοβοϊαἰΐοη οὗ βοῦιο ρίουϑ [58- 
ΓΘ. 1165, ἰο ἀπά οτίδκο ἃ οἱ Ἰστγίταθ ο, τοϊαρβϑὰ ἰπΐο 
τοπλ  ἢἸΒοΘΌΟ68 Οὗ ἰΠ6 {ἰπ|6 ν 0 ἢ 18 ἤδοί 00 76 9 
διδηάϊπρ ἰ ὑΠ0 ραίοδ οἵ Φογιβαίθ. [7 678. 1, 2 
ΔΘ ἰμ8 ἰχαπδὶαιθὰ Ὦγ Ὦγ. ΔΊο]}: 

Ὶ τοοῖκ ἀοΙ  κὩς ἴῃ ἰὮοθο τῆ ο δα! ἃ [0 τὴ" 
Ἧ᾽ο ὙΠ} κὸ ἰηἴο 1πὸ Βοιδο οἵ ΦθΒΟΥΔΆ ; 
ΟὟ ἴοοϊ ἔνε Ὀδοοιηὸ δια ὐης 
1 ΠῈΥ ρμαΐοα, Φογυδαίθ. 

ΤΌΘ τίν, δοδοράΐηρ ἰο νοῦ γον. 2 ἷθ ἃ 60ῃ- 
ἐἰηυδίίοη οὗ (80 πογὰβ οὗ ἰδ ρῥἱϊατίπιθ, 16 189 
τηοδί 530{80]6, ἐἶ Θενὰ 6 γτοχαγάθα 88 (ἢ 9 δυΐμου, 
Ῥοσγόνηθ, μος [ῃ9 ΟὐΟΥ νἱϑν, ἰοΐῃδ ἰ( [0 γον. 
8.---ΤῊ9. Το ΟΣ ΩΡ 4: 0.8}} δίδηὰ " ἴῃ Ε. Υ. ἰδ 
Ὁ Υδιτηδίϊοαὶ. Το ἰγὰθ τηθϑηΐης οχργοδβοὰ 
ἔΥΘΟΙΥ ἰδ ΡΓΟΌΔΟΌΪΝ: πάτο χαϊποα ἃ ρ'δοθ. Οἱ {19 
τηοδηΐ 98 οὗ [86 διιῦ8ι, γογὉ ὙΠ (10 ρδγί., 860 
Ἐπαϊὰ, 168 ε.-Φ. ΒΕ, Μ.]. 

γοσ. 8. ϑοσιδαϊϑο, ἴλοα πὶ τὶ ὈῈΣ1 πρ. 
[Ε΄ Υ.: ἰ8 Ὀ011]166.1 Ταικοη ὉΥ ἰι86}ἢ, 1118 εχ- 
Ῥτγοβδδίουῃ σψουἹὰ Ὀ6 τπηθϑηΐηρῖοθθ. [ὑ 888 {μ6γθ- 
ἴοτο οἵΐοῃ Ὀθθη ἰδκθῃ ΘΙ ρΒδ 68}}Υ: Ὀμ1ΠΠὲ Ὁ 
ἸοῦῸ 1], βίδίθὶ (πιο581), ΟΥ, πάθον τἴ89 Βυρροϑί(ἰου 
οὗ ἃ σοτῃροϑί(οη δου (δ οχὶϊθς ἰῃοὰ εἰδὶ διὶ 
τοῦναΐ (ΗΠ πρίο]ὰ, θ61.). Βυὶ {πὸ οτοῦ 18 11 π- 
Ευϊδιϊσα!ν ἱπδάχὶβδὶ ὉὈ10: ἐπθ Ἰδοῦ 8 Ἐη8Ρ- 
Ῥογίοα δβδϑυτηρίΐοῃ. 70 μαΐῃ (ῃ9 δι γοδὲ ηοϑϊῃς, 
ἦι 18 Ὀ68ὺ ἰο σοπῃθοί ἱΐ τί ἢ {πὸ οἰ] οί νογὰ 
ὉΥ πο ἃ ϑθοΐθμδο ῥϑθ}}18, δοιαὶ Βδ] εἰ ης 
ἴῃ ϑίγυοίυγο, ὺ ἰΒ ἰγαθ, Ὀπὶ γοὺ πο δ) μοί ΠΟ Ὁ 
ἰοῦ οχατρῖθ. Βαὶ πο οὈ͵θοὶ οὗ 89 Ὀυϊ]ἀϊης 
18 πού ἐμαι τ θῃ 8 ου)] ἃ δϑβθαὴο ἱμόγο ([υἰ 6). 
ΤῺ σδατδοῖοσ οὗ ΨΦογυβαϊθλ 18 οχῃϊ ἰϊοα 88 ἃ 
ΟΥΥ 56}7-᾿πο]οδοά, δ μους οΟἸοΒ0Ὶγ ἰοροῖ ΒΟΥ 88 ἃ 
ΘΟΙΩΙΩΌΠἾ Υ (ϑορί. ϑγτοτηδοῖ8). ΤῈ οἶγ, ον- 
ΟΥΟΓ, 18 ποὺ οοπιγδϑίϑα τῖτ ἐμ) ϑοδιίογοα ἀν᾽ 6}}- 
ἔπμ8 οὗ ἃ ν ]]δρὸ (ΑΌδη Εσγα πα δὴν οἷο γ᾽ 6χ- 
Ῥοβί!0γ5), 858 ᾿που χὰ (06 γο γ80 ὀχργοβϑβοὰ (6 δἀ- 
τοϊγαϊίοη ζοϊῦ ὉΥ͂ ἃ τυδίΐο Ρἱϊχτίη,, πῖο, ῸΓΡ 186 
ἔγβι ἰἶπηθ, Ὀ60115 ἃ φτοαὶ οἷν (Ηοσγάορ, 86 
οι(6). [« 8 τωρῃϊϊοποα, οἶὐμὸ 88 οὔθ ὙΔΙΘὮ 
δὰ πὸ ὈΣΟΔΟ68 ἰῃ ἰΐ8 γγ}} (Εἰσὶ, το τοΐοσ 



610 ΤΗῊΕ ΕἸΕΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΗΔΙΜΗ͂. 

ΒΡΘοΐἶδ ΠΥ ἰο [6 Ὀυϊϊἀϊηρ ορογαίΐοηβ οἵ Φοηδί βῃ), | 0. ρθ809 ἴῃ 60 (Οαἰνίη, αοίοσ, ὕοηοδ, Ηυρ- 
ΟΥ, ΖΘΏΘΡΑΙΪν, 88 ὁη6 πὶ ΔΒ Β6ΟΌΤΘ δηὰ δ γοῃᾷ 
ου κοοοσηΐ οὗ ἰι8 σοτηρδοὶ δἰγιυοίυγο. 7116 οἷο ΓΥ 
Βα ίη5, ἔοϊ ον ἰὴ ς ὑπ9 Ταγράμ, ἰπἰογργοίθα ἐ89 
ΘΧΡΓΘΒδί ἢ 8ἃ8 ΣΟ γΥΪη ἐ0 [Π6 ΒΟΔΥΘΏΪΥ ΨογαΒδ- 
Ἰοπι; δ8πὰ δὸ ἰΐ 88 οἵΐθῃ Ὀ6Θἢ δρΡρ δὰ, ἴῃ ἐδ6 
τηγϑιϊοα)] 86}86, ἴῃ [9 ΟΠ τ βίίδη Ομυσοὶ. ἰρλονῳ 
Ἰαῖο νοῦ. 8: Φοσυβδίοτῃ, μοι ὑμδὺ αὶ Ὀυϊ Ρ 88 
8 οἰΐγν (πᾶ 18 δοιηρδοί ἰοροί!ι ον. --ὐ. Ε-. Μ.] 

γεν. 4. ΤοΊῖβ σϑγϑθ ἷἰβ ἃ χοἰγοβροοὺ οὗὨ δοίι] 
οΥθαίβ: Ὀυὶϊ 1 ἀοο8 ποῖ ἰπιϊτπιαίθ ὑπ δὺ [8607 δὰ 
ὨΔΡΡροποὰ Ἰοηρ, ἴὉΣ σαπίυγὶ 68, ΟΥΓ δΒίῃσο δῃσίϊθηΐ 
ἐϊηλθ8, Ὀυΐ (μ8ὺ 189 ἰγῖθ 68 ψ]ο᾿, 88 Ὀοίηρς (1080 
οὗ ἀοἤ᾽ 8 Ρθορὶθ, 8.9 θσὸ οδὶ! δὰ ἐδθ ὑσὶ 68 οὗ 96- 
Βονδῃ, δὰ ΔΙΓΟΔΑΥ [ῸΓ ΒΟΙΠ6 ἰἰ9 ΟΌΒογνο (18 
ουδίοτα. ΑσοοΟΓἰΙΥ ἰμ9 ἰανν σοίογσίης ἰοὸ ἱἰΐ, 
Ἐχ. χχὶϊὶ. 14, 18: Ῥουϊ. χνὶ. 16, 18 τιϑηϊϊοηοα 85 
8. “ὁ (ΘΒΕΠἸΔΟῚΥ οὗ [8.86]. Τ8ὸ ἴογπὶ 1Ἵ} ἀο68 

ποὺ ἰΩΡΙΥ ἰδὲ ἰὑ πθ δὴ οἰάὰ-οβίδὈ δ οα 
ουδίοτμῃ, Ὀὰὺ ΟἸἸΥ͂ (μδαὺ {86 ἰχῖθοθ τὴ Τογτμοὰ 
(86 υπἰἰοα ἰδτδοὶ δὰ δ᾽ γθδὰυ Ρυ Ὁ] 16] ργοΐζοββαα 
ἐμοῖν δἰϊοκίαποθ ἴο {818 ἰανγ, δῃὰ δοϊἀθαὰ ὉΥ ἰϊ. 
Ἰϑανϊὰ, ἴῃ 186 Δί ̓  γθαγβ οὗ δ15 ᾿1δ, δου ]ὰ χρυ 88 
Ὠἰταβο Κ ὑμὰ8, δηἃ ΔΡΡΙΥ ἴ80 ψοτὰβ οἵ τοῦ. δ, 
ψ|}16 ἢ ΔΤΘ ΘΙ ογοα πογ6 ΟὈ) οί ἱγ οἷ Βόγο ν τ 
το οη ἰο 19 Βου8θ, ψὶ τ ἃ τηϑϑηΐηρ Ὀδβοὰ ὉΡοα 
(6 ΡΓΟΡΌΘΟΥ ἴῃ 2 ὅδαι. Υἱὶ., 1 (6 γοσβὸ 6 ποὶ 
ἐι86] Γ ἃ ῬγΌΡΒΘΟΥ. 

γον. δ. Τὰθ ἱμβγοποβ 8.0 ποΐ τηδρίβίουἑαὶ 
Ὀοϑηο  οδεξξοουγὶδ οὗ ̓ ιδιϊδ6 ὑπ ον αν 8 δυϊῃο- 
τὶν (Βοαξβὶ.), οὐ ἃ οουτί οὗ ἰηΐοσίου υά κε 
ζοτπιθὰ ὈΥ [88 801η8 οὗ ἐδο Κίηρ (“. Η. ΜΙοΒ. εἰ 
αἰ.}, Ὀὰὺ {π6 {πγοΏ 68 οὗ ἃ ᾿υάροςςξιτοποθα οὗ (δ 6 
κὶηρ (Βοθθη τ 9. εἰ αἰ.); ἴῸΥ 186 δαπη! διτταί ἢ 
οὗ ̓ υδιῖοο νὰβ {86 οτἱρίηλ) δὰ ρυὶποῖραὶ ἀυΐγ οὗἁ 
{π6-. ποηδΓοἢ ἴΏ ἐἰτη68 οὗ Ῥϑῆσο (2 βδ). χν. 2; 1 
Κίηρβ 11. 160)ὲ.. Τὰ9 ψογὰ 7207 185 Ὄχρ᾽ αἱποᾶὰ ὉΥ͂ 
80 οοπδίἀονδίϊοη {μΠαὺ Φογ Βα  θῖὰ οὐγοα 118 οἴονδ- 
(Ἰοῃ, 88 {πο τοὶ ρου οϑηΐγο οὗ (6 πβίΐοῃ, ἰο [18 
ῬΓΘΥΙου8 ΡΟΒΙ ΠΟ 88 ἐδ6 οἷν} σαρὶα)] (ΠΗ δηρβί.). 
[Βοπᾶον υϑγβ. 4, ὃ: ΙΓ ΒΟΡ (89 {ἰΥἰῦ68 σσοηϊ ὑρ 
--οΟἰἰἰὸ ἰγῖθ68 οὗ 76 ον 8}--- ΙανῪ οὗ [δγ86]---ἰο κῖνα 
τ ΚΒ ἴο (6 πδῖῃθ οὗ 916 ον. ΕῸΓ ὑπ γ6 ΓΘ 
βοὶ ἐβ γο 68 οὶ Κυἀφστηθηῖ--- ΓΟ 65 ἔον 6 οι186 
οὔ θανὶὰ. --. Ε. Μ. 

γοτα. 6, 7. Τ8 Ὑ185}.68 ΔΥΘ δΡυϑηρβοα 6] 8Ὁτ8- 
ἰἰνοῖγ, δπὰ οοηίδὶη ὑπ πϊ βία κα ὉΪ9 81} δ ὁΠι8 ἰ0 16 
πϑιη6 7ογυβαῖοθπι δηὰ 18 βίη ϊδοδιί ομς--ροδοοζαὶ 
ἀν ! !ἶχ. Βυΐ (Β6 ποτὰ δολαϊδηι 18. τογθ δοῖῃ- 
Ῥτγομοηβῖνο ἰδ ΟΡ Μψοτγὰ ροδοο [γἰεα27; 1ἰ 1ῃ- 
οἰυάεβ νοὶ αγθ ΟΥ ῬΣΟΒΡΟΣΙΥ δηὰ ΒΑΡΡἑΙΠ 688. 
γον. Θ ἀοο98 ποὶ ο8}} ἴοῦ δῷ ἱπαυϊγγεξεαϑὶς τος 
μ6 ρΡο8ο0 (δορί. 4 αἰ.}, Ὀυΐ ἔὉΓ ξαιογοοββί οῆΞεξ. 
ῬΤΆΥ [ὉΣ ἰπ6 ρ6860 οὗ Φοτυδδίθῃ. [Ι͂π υϑγ. 6 ὁ. 
Ὑ6 8ἃΓ6 ποὶ (0 ΒυΡΡΪΥ : βαγίπρ (1886 κὶ, ΘΟ οἷθ}): ἰΐ 
ἦδ {89 τῦῖϑβιι οὗἩ [8 9 ΒΡΘΑΪΚΘΥ ἢ ἰ π|88] Ν . Η. Μι|οῖ.) 
ἰη ὈΘΒΔΙΓ οὗἩἨ ποθ Ὑ80 ἴον Φογυδβαΐοιη, ἃ8 60ῃ- 
ἰγαϑίϑα ψῖ ἢ [Π 080 80 Ὠδίθ Ζίοη (Ῥ8. οχχίχ. δ). 
Τ.6 ν.8}}8 ΟΥὁἨ πὸ Ὀυϊπαυκθ δπὰ (86 ρ8]λ 6608 δγθ 
ποῖ Ἰπίοηἀοά ἰο ΥΓορσοδβοπί (δ ουἱδἀ6 δηὰ ἰη8146 
(πιοϑὶ), θαῦ ΟΣΧΡΓΟΒ8Β ἐμ6 ἰάθα οὗ (δο οἱἱγ ἱἰβοὶ 
(Ρ58. χίνί. 14). 

ΜΟΥ. 8 βδονβ ἰδβαὺ ὯὩῸ ΤΟΡΡΟΔΟΪ οὗ 8688 088 
ΟΥ̓ Ῥτίναίθ ἰπἰοσγοϑὺ σουϊὰ ῬΡΟββΊ ὈΪΥ ὉΘ πιδὰθ. 186 
Ἡοϊίλγο οὗ 41} (Π6 πηθη Ὀ6 8 οὗ 106 ΟΒΌΓΟΣ Ἰΐ68 
610890 ἰο ἐμ ποανὺ οὗ (89 Ῥβαϊανδύ (σοῦ. 76 ΓΥ. 
Χχῖὶχ. 7). [ὑ 18 ἀου δ {Ὁ} τ οὶ ΠῈΣ πὶ 186 βοσοημὰ 
ΠΙΘΙΠΌΘΡ {9 τοπάογίης βδουϊὰ 6: ῬΓΤΟΠΟΊΏΟΘ 
ῬοδΟΘ ΟΥ̓́ (066, ἑ. 6.,), ἩΪΒῚ δῃηὰ ΡῬΓΑΥ ΓῸΣ (166 
Ῥθδο09 (ϑδερὶ., αι ποῦ δπὰ τηο8} Οὔ: ΒΡ6δκ ρμεΈ80θ, 

[614 οὗ : Βα, Ρ6866 ὉΘ ἴῃ (96 (Ρίδοδιοσ, Κῦὔϑίεσ, 
ΒΠοηρχβὶ., ΟἸβμ δ βθῃ). 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ηδ ν8ο Ἰονοβ (89 ρϑορὶο οΥ̓͂ αοἀ τηυβί ποὶ ΟὨΪγῪ 
6 ἩΠΠὴρ ἰο Ὀυϊϊὰ δηὰ ρῥγοίοοὶ ἴον ἰΒοῖ ἰμ6 
Ὠουθδο οἵ ἀοά, Ὀὰὶ πλυϑδὲὶ αἰ8ο ἱανἰΐα τθῖὰ ἐμ: ΒΟΥ, 
διὰ γ}}ς {16 Ὁ ΣῈ {6 τ.---οδοθ συ]6 8. ΟὨΥ͂ 
ΘΓ {μ6 αοἀ οὗ Ροδοε ἀνν6}18; οἴθατθίμου ἰΒ 68 
ἴο 116 Οὐ γΥ οὗ ρθδοθ τ ἴοι ἰ8 (6 Οδμυγοῦ οὗ (6 
Ηἰνίηρς αοὰ --- θη γα ρὸ ουῦ οὗἩ ΟΌΡ ἢουΒ68, ἰοὶ 
Ὁ8 866 Μ6]} (0 ᾿ύ, (1) ὙΠῈ σπβοῖ, (2) τ Δ μον, 
(8) ἴον νβαύ ῬΌγροβο.- - Το σγοαίοδὶ αἼΟΣῪ οὗ 8 
ΟἿ 8 ποῦ ἰμδὺ ἰὺ "18 ἴσο, βίγοηρ διὰ πιδρεὶῆς- 
οθῃί, Ὀυΐ {πδὺ 1ὺ σαί 6 Ὑ8, Ῥγοίθοῖβ δηὰ Ὀυὰβ ἃρ 
ἀοὐ᾽Β Ομυγοῦ Μη 1ἰ --Ηθ πο ἀεο] 8 τὸ 
Εἷνο ἰδῆ ΚΒ, νν 11} δ]8ὸ ἀφ χὶ ἴο ῬΓΔΥ, δπὰ εδδὺ 
ποῦ ΟΠ]Υ͂ ΤῸ Ὠἰ το Β6 ] 7, Ὀὰὶ 4150 118 8 πὰ [ὉΓ οἴ ΠΟΙΒ. 
ΒΙοββοὰ 18 86 τῇ ΤῸ, Ποῖ δἰ ἰοπύάδμσθ ὉΡΟΏ 
(86 Βοῦβθ οἵ Θοᾶ ἴδ8 ἃ Βραβοὴ οὗ ἀθῆρηῦ δπὰ δὰ 
οσολβίοι οὗἨ {μη ρον η, ῬΓΑΪΒ6 δηὰ ὑγᾶγοσ.-- 
Β]οΒ86ὰ ὅτ (ὴ6 Ῥ6ΟΡΪ6 ψθοΒα πδίϊοηδὶ ᾿ἰΐο 888 
ἴον 118 σδπίσα {Π6 βαῃοίυδγυ οὗ αοά. 

Οαυνιν: θη ἴλ6 πεϊίησο οὐ οὐν Ὀγο ὮΤΘῊ ἰδ 
ἀρδλν ἴο υ8, ΒΘ γγὙὸΟ δ 6 ΣΟ] σΊΟΏ ἴῃ ΟἿΣ Ὦ Θασίβ, 
{Π60 γΓ“ὧ6 πιιδί, 85 [ὯΓ 88 ἰῇ 8 168, ΘΔΣΘ ἴῸΓ 189 
ῬΤΟΒΡΟΥΣΥ οὗ (μα ΟΒΌΓΟΙ. 

5ὅΤΑΚΚΕ: Τη6 τὰ ὙΟΥΒΕΪ οὗἩ αοἀ δηᾶ (δὲ ὃχ- 
ΘΥοἶδβα οὗ Υἰ ουΒΏ 688 Δ.Θ Βίγοιυ) αὶ ΡΠ 8 γ8 οὗ 8 
Οἷἱγ ΟΥ βίδίο.-- - 6 τυϊηϊβίοσ οὗ αοα 8 νοτὰ ἤαγθ 
Ποῖ ΟὨἿΥ ἴ0 ΤΑΥ͂ ὑδμοιηβαῖνοβ ΤῸΣ 186 ν αἰἕδασγε οἵ 
(η6 ΟΒυγοῦ, θαι 4180 ἰο ὀχδοτὶ (πο ῖὶγ ρθορὶς α}}}- 
ΠΟΌΓΥ ἰο ἀο (Π8 Β6Π|90.--- όσα, τῖτἢ 118 ἀ6] ἢ 18, 
18 0Π6 οὗ [ἢ τηοϑῖ Ῥτϑοΐουβ οὗ δαί Π}ν Ὁ] ΒΒ ἢ 68. 
Βυὺ ναὶ 18 πηοΥΘ ΔὈυϑοα ἴ---Τ 6 (ΤῸ 6 ΤΟΙ ΌΟΓΒ 
οὔ δε Οδυγοἢ ῬΟΒΒ688 ἰἢδὲ ἸΏ τα ερὶ εἰ 4] ρ6 860 
ΒΊΟΝ ἱποϊα 685 4}} Βρ᾽ τ [8] Ὁ] ΘΒΒΊ ἢ (Β πῃ ΒΘΑΥΘΏΪΥ 
Ῥΐίδοοβ.-- - ον Ὀ]οδβοὰ ἰβ (μ 6 σου ηΐοη οὗ ϑαϊπίδ! 
ῬΙ διὰ ΒΟΟΣ οδῃ ἃ οἰϊσοη οὗ (86 βρίτγἰ αὶ 
Φοτυβδ θὰ ΘΠἸΟΥ͂ (Πουβαηβ οὗ τΐβοβ οὗὨ ρθ6806, 
αἰοτοὰ 0 πὶ ὮΥ ὈΘ᾽ΊΟνΟΥΒ ἰΒγουσθουϊ {δ9 
ἍἘ0]60 του ]ὰ.---Τ 86 ΔΓῸ [6 ἰγτὰ Ῥεβίσιοίϑ 80, 
σπου βοοκίηρ (Π οἷν ον δβαἀνδηΐαρο, βθοκ δηὰ 
Θηΐγοδαί Β6 10 ἴοὸσ (86 ψο}}- Ὀοϊης οὗἩ μοὶ ζ6]|1ον- 
δουδίγγτθη δηὰ ἰδ6 ἔτι Ποσπς οὗ ἰτὰθ τοὶ ίοη. 

ἘΒΙΒΟΒ:: Α ΡΗΪδ66 ἰΒ ᾿Ἰπ846 ΣϊαδίγῖοιΒ δηὰ ρἷο- 
ΤὶοῦΒ ΟΪΥ ὉΥ ἃ ροοά ρονογηπηοηὶ δὰ {μὸ ἰτὰθ 
ψΟΥΒἷρ οὗὁἨἩΘ Θοἀ.--ΑἈΝυτ: Οοα Ὀ]68865 Ηΐδ ρθο- 
Ὁ] τὶ Ῥοδο66 δηὰ 4}1 Ὁ] βίῃ ρβ ὙΠ6η (ΠΟΥ Τηδ- 
ηἰΐοϑὶ ὈΓΤΟΙΒΟΡΙΥ ἴονο; Ὀυῦ 8Β606 ΒΟ (6 {γὰθ 
Ὀγοίγοη οὗ ΟἸγῖβὶ 8Γ6.--ΒΙΕΘΕΕ: ῬΥΑΥΟΥ τουδὶ 
Ὅ6 πιδ6 ΘΟμ Ϊ πῸ8}}γ, ἰἢαὶ ροοὰ τορυ]αί θη ἰῃ 
(80 ΟΒΌτΤΟΒ δηὰ ἴῃ βοἢ. 0018 ΤΏΔῪ ποί 14]] πο αἷδ- 
..86, ἐμαί χοοά Ρ]Δ18 ΤΑΥ͂ ποῖ Ὀ6 τηατγοὰ ὉΥ ἀ18- 
οογὰ.--- ΒΕΊΟΗΕΙ,: Α}} 86 τορυϊαῖ 5 τ ποι θανίά 
δ ἀθ Βαὰ 8 ΣΟ οπ66 (0 (Π6 Βουδβε οὗ (86 [ογὰ. 
Ης ἀενοίοα ΟΥ̓ΟΣΥ ἀδὺ οὗ διὶ8 Ἰδίοϑί ὑϑῆγβ ἴἰο 
δυϊἴης ἰἃ ἊΡ δὰ αἰγοοίϊης 1185 δβογυΐὶσθβ. Ηθ 
ἀο!ἰοὰ ἰπ 4}} {μδὺ βροόῖκο ἴο δἷπη οὗὨ ἰΐ, δηὰ θῃ- 
͵ογοα 15 τοσβηὶρ.---Τουῦοκ: θδνὶα ρτγεραγοὰ 
8 ἀτ6}} }πρ- Ὀ͵806 ἴον (86 ογα ρου Ζίοη, Ὀ6686080 
6 Ἰογοᾶ ἴν, δῃὰ δἰ ποᾶγὶ ο᾽υαηρ ποσὰ (0 ἐμαὶ 
ΡῬίδοο, Ὀθοδ86 6 δὰ ργορδγοᾷ αὶ ἀτο]!ΐηρ- Ὁ͵699 
ποτα ἴογ (οἄ.---ὈΙΕΡΒΕΙΟΗ; ἮΘΓΟΥΟΡ πιο 85- 
ΒΘΠΙὉΪ6, δοσοτάϊης ἰο Οοα᾽ Β ἀρροϊηἰπιοηΐ, (0 ΘΕΟΥ͂ 
1 σοπιπιοη δὶ Ηδ ΓΟΥΘΆ]8. 6 Γ6 ἰ5 ΦΕΕΌΒΑΚΕΝ. 
--άῦβκ: αν β οεἰϊγ ἰ8 ἴι6 οἱἵγ οἵ Θοά; ἴο Ὁ 
ἦπ θαυ 5 Ρ βου 18 Γαρσχοβοηϊθα ἃ ὑτο (ο]ἀά γρ9 



ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΊΙΠ. 

--͵-ᾷῷᾷῃο Θοἀ-οτἀαϊποα κΚίηρ δηὰ ἴμ βογσυδηὶ οὗὨ ἐμθ 
Ιμογά.---ανϊὰ ἀδϑἰγοα ἴο ανα οἠδ (ἰὴ ρον ϑα 
ἴον 18 θοϊονϑὰ οἰΐν---Ῥ 6869, (δαὶ 1 ταὶ ῦ γοναὶ 
ἴὰ [6 οἷ(γΥ οὗ ρεαοο---σἰ που Ὀοίογο 189 νυϑί]β, 
πὶιὶη ἴῃ 686} ἀν 6] (;.--- ΠΥ ΝΟΚΕΒ: Οὐποογηΐϊης 
Ρἰ χτίααρθ ἰο Ὁ..9 ΠΟΔΥΘΗΪΥ Φογαβαΐοτα, (1) ψμδὲ 
ἦ07 ἰῦ ὁχοϊίθβ (γ γβ8. 1--ὃ); (2) σβδὺ Ῥγοϑρϑοίβ 1ΐ 
ΟΡΘΩ8 (Υ6γ8. 4, δ); (8) ψβδὶ ΟὈ]  χαϊΐομδ 1 ἴπ- 
γοῖὶτοϑ (νογϑ. θ6-9). 

ΜΑΤΈ. ΗΈΝΕΥ: ΤΟΥ μα τοϊοΐσο ἰὰ πο ΓΠοτὰ, 
ΜΠ} γοὐοῖσθ ἴῃ 04}}18 δηάὰ οφρρογίιπη ἰἶ68 ἰο τγαῖΐ 
ὍΡΟΣ Ηΐπι.---Ἶἴἷὸ δου! ἃ ἀοδῖίσο οὐνρ Ομ γι βίϊδη 
{τϊοπβ, τ μβ 0 ἢ ΠΟΥ͂ Πα Υ9 ΒΥ ρμοοὰ νογΥῖ ἴῃ Βδηὰ, 
0 681} [Ὁ ὰ8 δὰ ἰδ Κο υ8 δἰοὴς τὶν ἐλ 6 ῃ.--- 0 
Ἰηϑί ὈΥΔΥ͂ (ὉΓΥ Φοτγυδβαίοῃ,, ποὺ οαἱ οὗ ουδίοιῃ οΥ 
ἴον 138.8}}:10}᾽8 βαῖζο, αὶ ουΐ οὗ ἃ ρῥγὶποῖρὶο οὗ Ἰονθ 
ιο οὐ 5 ξογνϑγῃιηθηί οὗὨ τη, δηἀ τ28η᾽8 ῬΓΟΥΒΕΪΡ 
οὗ ἀοἀ. Απά ἴῃ βοοκίης (1.6 ρυῦ]ϊο τγοϊέασο 
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δοοῖὶς ΟὟΥΡ ΟὟ ; [ὉΡ 80 Ὑ5]}}] ἀοἱὰὰ αοὐ Ἰογὸ ἐδ 
ἄϑδιοβ οὗ Ζίου, ἐμαὶ Ηο ν.}} Ἰονὸ 4}} ἰ8οϑθ ἐπδὶ 
ἂο ἸΙοτθ ἰβο; δηὰ ἐδβογθίοσο ΠΟῪ σδπηοὶ Ὀυὶ 
ῬΓΟΒΡΟΥ ; δὶ ἰοαϑδί ἐμοὶ 800}}5 584}} ῬγΌϑρου, ὈΥ͂ 
189 ογταϊμδηοοβ ὑμῈ 80 ἀδαῦὶν ]ογ6.---Ἦ Βαίου ον 
1195 τὶν δῖη (9 ΒΡΒΘΡΘ οὗ οὔὖνῦ δου ἰο ἀο Ὁ 
16 Ῥυδ)ίο σοοᾶ, γγθ τη ϑὲ ἀο ἰΐ, 6᾽]|38 8 ;γ7χὸ ΔΥΘ ποὶ 
Β'ΏΘΟΣΘ ἰῃ Ῥταυίηρ [ὉΥ 1(.-- ΘΟ ΟΤΤ : δαί δη᾽ Β πχαχ ἐπὶ 
ΔΙ ΔΥΒ 88 ὈθθΏ, ἰο αἰνὶἀθ ἐμαὺ Β6 τηῖϊρῃΐ οοη- 
406 Ὁ, πὰ ἔονγ Ομ τ βιϊδηϑ ἤᾶνο Ὀθ66η δβυ 8 Π οἰ θη ν 
ΔΎΓΘΥΘ οὗὨ ἷ8 ἀοδίζη.---ΒΑΈΝ ΕΒ: ΤῊΘ μοδυί οὗ ἃ 
ῬὶουΒ δὴ 18 ἱπ 89 ΟἸ ΌΣΟΙ οὗ αοἂ; Ϊ8 τηδίῃ 
ἀοἰΐρσιυ 18 {μθτθ : 18 δυσδη οιθηίβ 001}} Ὧ6, τηδὰθ 
80 88 ὈθΒὲὶ (0 ΘὨ)ΟΥ̓͂ (86 ῥΥϊν]οβο8 οὗ [86 βδποίυ- 
ΔΥΥ; δὰ ἷ8β ρίδηδ οἵ ἰἰἴ8 Μ}1 811 δοηϊθιρ]δὲθ 
{π6 τοϊΐατο, ὑπ 9 οχίθηδίοη, δηὰ ἰδθ ἱμθυθηοθ οὗ 
89 Οπαγσὰ οὗ αοἀ.--ὦ. Ε. Μ.] 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΙΠ. 

Αἱ ϑοῆσ 977 ἄξστέεε, 

Τϑκίο (δ66 1 1 ῸΡ ταΐηθ 6Υ68, 
Ο ἰδοὺ {πδι ἀν ] 1688 ἴῃ (ἢ 6 ὨΘΑΥΘΏΒ, 

2 Β6}ο]4, 88 {π6 ουεβ οὗ βοσυδῃΐβ 
Τοοΐ απο [86 παπᾶ οὗὨ ὑΠ|6}Ὁ τη Δϑύθυβ, 
Απά 85 ἰ.6 ογςε8 οὗ ἃ τηδιἄάθῃ υπΐο {μ6 μβαπὰ οὗ ΒοΥ τα ἰβίγββϑ ; 
550 ΟἿΓ ἜΥ̓6Β τυαΐό ἀροι {89 10 ΕΡ οὖν αοά, 
ὍμΠ]Ι ὑμδὺ ὮΘ Βᾶγθ ΠΠΘΤΟΥ͂ ὈΡΟΏ 8. 

9 Ηδνθ ΤΩΘΓΟΥ͂ ΡΟ 8, Ὁ Τ,ΟΕΡ, ΠᾶγΎθ ΤΠΘΓΟΥ͂ ΡΟΩ 8: 
ΕῸΥ ψὸ 8Γ6 ϑχοθοαϊηρ]ν Β]]6α τ οομίοιαρί, 

4 Οὐχ Βοὺ] 8 Ἐχοθϑαϊηρὶν Π]]οα 
ὙΥ 1 (80 βοοτηίΐηρ οὗὨ [Π080 ὙΠΟ 81 δ 6886, απά σῖτα [86 οοπίοιαρὺ οὗ (6 ργουά. 

ἘΧΕῈΘΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΤ,. 

ΟΟΜΝΤΕΈΝΤΘ ΑΝῸ ΟὈΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ.---Τ 9 δἰϊυδίϊου 
ἴῃ πδίο (86 ρΡοοὶ γγὰ8 ρδοοὰ τη Υ͂ Ὀ6 σορδαγοὰ 
ψῖ( Νο ἢ. ἰἱ. 190, Ετοιι ἐμ18 δἰ υδίΐοι δὴ δγάθηί 
ῬΓΑΥ͂ΘΡ [ὉΓ ἃ τηδηϊ εδίδιΐοη οὗ {86 ὈΙΥΠΘ ΤΩΘΓΟΥ 
διΐδθβ, τ δὴ ὈΡΑγὰ Ἰοοῖ οὗ ἤαϊτι ἰο (μδὲ αοὰ, 
ψο 18 οΧα] δα δῇονο 8]} (6 ποσὶ, δπὰ ἐπ 118 ὅονυ- 
το. “ΤῊΪΘ ἰ8 8 ΟΔΥΥ δἰ σἢ ἔγοῖη Δἢ δηραΐϊβἢ- 
δι οἴεθη μοατί, τ δῖοι Ἰοοῖκβ 4}} δστουηὰ δηὰ βοοῖζβ 
ἐγιοη δ, ργοίθοίουβ, δῃιὰ δοπι ον σα, Ὀπὶ σδη δηὰ 
ΠΟη6. ἸΤμογοίογο ἰΐ ΒΥ: ἩΠΘΡΟ 88.18}}  δηά Γο- 
ἴαρο, Ροον, ἀοβρίβϑοά τηϑδη ἰδαΐῖ 1 δι ἢ 1 δὼ ποί 
δίτοηβ οπουσὶὶ ἰο ἀοΐοπὰ τγβοῖ; τὶϑάομ δηὰ 
ΘΟ η39] {41} τη9 διηἑἀαὐ {πΠ6 τυ] τὰ ἀο οὗ {86 οἢ- 
δοῖ8 ΟὗὁὨ ΙΏΥ ΘΙΘΙΠΙΪΘΒ ; ὑβογ τα οοσθ 1 (0 ΤΏΘ6, 
Ὁ πὶν αοὰ ; ὑπίο Τθ6 ἀο] ἸΠἶἕ ὩΡ ταΐηθ ογϑβ, Ὁ 
Τβου ἰδδὲ ἀνγ6}]6ϑὺ ἰὼ ἰδ Ἀθδύθαδὶ ᾽"" (ΓῈ 0867). 

ΤῊο Ῥεδ]τΐδὶ ἀθοΐϊαγοθ, ἄγϑὶ, ἰῃ ἐπ βίῃ συϊδν πυπι- 
ὍοΥΡ, τθδῦ 6 ἄοοβ ῬΘΥΒΟΏΔΙΥ, Ὀὰαΐ ἐπ πιο α Δ 6]Ὁ 
ἐμογοδῖϊου ἢ 6 ΘΙΏΡΙΟΥΒ 6 ρῥἷυγαὶ, 88 ἃ ΘΠ ΌΘΥ 
διὰ σοργχγοβοηίαιἷνο οὗ 8 ἰδῦρο δου γ. 
[186 οἰτουπιδίδησεϑ ἀοβογι 6α 'π Νοἢ. ἱ]. 12 

Δ’Θ ΖΟΠΟΥΑΙΙΥ δοοορίοα 885 {86 δβἰ(διΐοῃ οὗἁὨ (9 
Ἡτὶὶοσ οὗ 6 Ρβα]. Τἢ6 [0] οί 15 {Π6 Υἱοῦ 
οὗ ῬΟΓΟΎΠΘ: “ Τὸ Ῥβδῖπι ἰ8 οὐΐμου (μ9 δῖ οἵ 
ΔῺ 6ΧἾΪ6, ἰοτδγθ {π6 Οἷοβα οὗ (80 σϑριϊνν, 
Ἰοοκίηρ ἴῃ αι δηα ρμαϊΐοποο ἔοτ {86 ἀ6] ΙΤΟΓΘΉΘΘ, 
νοῦ 6 Βα τοαβοὴ (0 ὮορΡ6 ὃ ΠΟῪ πἰχῇ δί 
δπὰ, ΟΣ ἰἱ ἰβ ἴῃ δ᾽ κ οὗ {μο80 το, Βαυϊηρ 8]- 
τοδὰν τοίυγηθὰ ἰοὸ μοὶ» παίΐϊνο Ἰαηᾶ, γγοσοὸ 8β0}}} 
δχροβοά ἰοὸ [88 Βδοῦῃ δῃὰ οοῃίθιιρί οὗ (6 ϑδ'δημτὶ- 
(88 δηὰ οἰμοσϑ, γῆο, ἱδνογθὰ ὃν τ6 Ρογβίδῃ α0- 
γογητηθηΐ, ἰοοῖὶς ΘΥΘΟΤῪ ΟΡΡρογίυπὶιγ οὗ Βαυδββίηκ 
δηὰ ἱπδυϊΐηρς (89 268, οορ. Νοὶ. ἰϊ. 19. ψ ἢ 
τοῦ. 4.) δ ὑσβϑοῦ (μἰηΚ8 (μὲ ἰδ 18 ῬΟΒΒΙὈ]Υ͂ 8 
Μασοοδῦοδῃ Ῥβαΐα, ἱπ πιϊς οα86 ὑμ6 ἰαϑὲὶ τψοσὰ 



612 ΤῊΕ ΕἸΡΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡῥΡΒΑΙ ΜΆ. 
πὐὐπσααι δ" σα πὐπυσπ  ατας πσ -παἀπσπα σσσππσππτ τοὦἐΘΕΚῶ σ᾿ πο ραν ΒΝ 

οἴ (6 Ῥοθπὶ ταϊσιύ δ᾽] Ὧθ “ἴο ἐμ ἀοϑροίϊο Γυ]θ 
οὔ {π6 Ὁ"2}"᾽" ([οπΐδηϑ8, βου οὔψανδη, (86 Ἡ ϑβίθσῃ με 
ΠΘ(ΙΟΏ δ σΘΏΘΓΑ]Ϊγ). ἘΠῚ τούΐθγθησο ἰο ἐδ 9 σθΔΓ- 
δοίοῃ οὗ ἴμ)6 Ῥβαΐπι, Ὦθ αὐοίθ8 {ῃ6 Ὀοδου Ὁ} 6ὁΧ- 
Ῥγϑϑϑίοη οἵ Αἰβϑιϑὰ (ἀϊθὰ 1038), σψῖοὸ βίυ]οβ ἱϊ, 
οσμἶι δρέταπα, (6 6ΥΘ οὗ Βορο--ὦὖ΄. Ε. Μ.].. 

[ὕεγ. 1 δ, δῃουϊὰ Ῥδυθαρ5 0 γοηδοτϑ: ΟἿ, 
Του ἐδδὲ δἰτἰοδβὲὶ ἴῃ τ8 6 βοδυθηβὶ ἐμαὶ ἴα, αοἂ 185 
δἀάγοθβοὰ 88 ὁη0 Ὑ}0 8 Θηἰχοηοὰ 88 Κίηρ, δυὰ 
ἯΒΟ οδὴ ὑβογοίοσθ ὉΘ ΔΡρϑβ]ϑα ἰο 70. βονδγοὶζῃ 
δἰὰ, ΤὨΪΐθ α͵ῖ80 βυρροτίβ ἐμὸ δχροβί(ΐοῃ οὗ γϑσ. 2, 
ἀοίοπαεοα Ὀο6]ο.---ὐ. Ε΄. Μ.]. 

γεν. 2. ὕροι ἴδ9 Βαδηᾶἃ οὗ ἱδοὶσ πϑϑδῖθσα. 
Το Ἰοοῖς 18 ῬΡυΟΌΔΌΥ ποὶ ἀϊγθοίθα ἰο 8 ρυ πὶ θη 
μδηά, πΐσοὴ δὐτιΐη ἰδίου ἀθβογυοὰ σμηβιϊϑοιηθηὶ, 
ἄθη. χνὶ. 6 ἡ. (Αὔδη Εσζτα, Κἰπαοδὶ, Επγαὶ]ά, 
Ηθημρδί.), οὐ ἰσ (Ἀ9 μαηὰ ρσίνίης (9 βίζηῃ ὉΓ [86 
Ῥυμ᾽ϑμπηοηὶ (0 6684859 (Βοβοητ 6 ν). [0 πουϊὰ 
Ὀ6 ὈοίίοΥ ἰο τοραγὰ ἰ0 35 (Β6 μαηὰ ἐμδὲ βοδί[ουβ 
Ὀ]οϑϑίηκβ, δογὰβ Ῥγοίθσοιϊουη δηὰ βιδβίθῃηδῃοο, 
Ῥᾳ. οἷν. 27 ὥ; οχὶν. 16 ἢ. (Ομαϊά., Οαῖν., α οἷον, 
“. Η. Μίοι., Κοϑίοσ, δὲ αἰ.). Βαϊ Ῥδγβδρα (89 
τοοϑὶ οοσγοοί ἸηἰοΓρτγοίϑι θα 18 (Πα γ᾿] 6 ἢ 18 θαβοά 
ρου ἐδ γοϊδίΐοη οὐὁἨἩ ἀδροπάθῃσο, 8ὸ ἀἰϑιϊποι Υ 
ΘΧΡΓΙΘΒΗΘ6α, απὰ υπμάογϑίδηᾶδβ ίΒο δηὰ νυ 6 ἢ δοη- 
ἴγοΐθ {πὸ Βουβομοϊ, ι᾿|6 αἀἱδροδίηρ μδηά, ἰο Ὁθ 
τοίογγοα ἰο, ἔγοτη τ σὰ Π 6 ἀοροπάδηϊβ ἤδγο ἰὸ 
οχροοὺ δοῃῆάθηι Υ {6 ΒΌΡΡΙΥ οὗἉ 411 ἐμ οἷν ποϑάϑ, 
{5 ἤοιίο, Ηυρῆ,, 8 6].).0 [6] 1:86}: “ὍῈ9 
ΞΓΘ6 1168 ΔΥΘ ΦοΒονα δ Βουγδηίδ, [6 ΟΕ ΤΟΣ οΥ̓͂ 

[5.86] 5 Φϑβουδ ἢ Β βδηἀπιαἰά. ἴπ Ηΐδβ ἤδη. 1168 
Βον {πὶ γ0 ἀοδβίληγ. Ηοσθ ν|}} αἱ 1δϑὲ Βανϑ οοϊῃ- 
Ῥϑϑϑίου οὔ Ηΐθ οὐ. ΤΒοΥ ΟΡ 18 ΠΣ Ἰοηρίης 
υπνγοδτὶθαὰ ζᾳ6Σ0 οδϑί ὑρταγὰν ἰο Ηΐπι, ππιϊϊ ΗΘ 
Β}}8}} ΣΘΊΏΟΥΘ ΟΡ Ορρτοβδίοη."" --ὦ. Ε. Μ.]. 

γον. 4. Τὸ ἰάθδα οὗἨ Ῥγϑβυϊηρίϊοη ἰβ ῬΓΟΡΘΡ ἰο 
80 ποτὰ [) 7. (Ξξβϑουγο). [Ε. Ν. τ Βο 1ῖνϑ δί 
Θ4890, ΜὙΕΪΟΒ ἰδ {|0 γί βὶ σῃὶ βοδίίοη οὗὕἩ ἦμ6 πογά. 
Φ.Ε. Μ.]. [18 ΒΟΡΘ Ῥᾶσδ]}]εὶ ἰο Ὁ2}"ῈΜ2, τ πϊο 
118 Μαβογίίοβ. σϑοίζοπ διηοθης ἰδ πίθου ὙΠ 16 ἢ 
ΔΙῸ ἩΓἰ (00. 885 Οὐδ νογὰ, Ὀὰϊ ἰο Ὀ6 Τοδβὰά 885 ἐτγο. 
Αοοοχάϊηρ ἰο {πἰ5 ἰπ9 ἰγδηϑιδίϊΐοη πουἹὰ Ὀθ: οὗ 
{μ6 ρυὶάθ οὗ 9 ὀρργϑβϑβϑοσβ. Βυΐ 1ὺ 868 Ὀθθη 8]- 
Τοδὰγ οχρίδἰηθὰ ὮὉΓῚ Αὔδπ ᾿ὗζτα δηὰ Εἰπιοιὶ 89 
8 δα᾽θοίϊγο ἔογιι, ὁσουσυὶη ΟἿΪΥ ἴῃ ἐπὶβ Ρ88- 
886, 

ἨΟΜΙΣΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΘΗ ἯΘ 8.6 ἴπ ἰγου Ὁ]6 ὉΡΟΩῺ οϑτίὶ, ἰξ 18 οὺν 
δοπιΐογὶ, ἐμαὶ τὸ μαῦθ ἴῃ ϑαύθῃ ἃ αοὰ, ἱπίο 

8.056 σοπίγοϊ Ἰἰης μδηὰ τὸ οδὰ σδοιμἶξ 41] ΟἿ 
ΟΕΓ68.--ἰ γ ἀτὸ (0 δοί 88 βαγύδηίβ οὐ {ὴ68 ΑἹ- 
τα ΕΓ, ἯΘ πιιϑὺ ποί ἸΠΟΓΟΙΥ͂ ΓΑΪθῸ ΟΡ ΘΥ68 ἰ0 
ὈὨθάνθη: ὙΠ τη υϑὺ 4150 γἱο] ἀοαν Ἀοατγίβ [0 Η ἴπι.--- 
ϑεγνδηίϑ οὗ αοὐ πιυϑὶ ἴθαστῖι ἰο ϑπάμγθ οοῃίθταρὶ 
δηἋ ΒΟΟΙῺ ἤγοπι ἰμ9 οἰ το οὗἨ (ἢ9 πον: Ὁυὶϊ 
ἴον {118 ἐμ Υ αν πϑοὰ οὗ [π9 αὶ δπὰ ραϊίθμοθ 
οὗ {π9 δδίη(3.---αοα᾿ 8 Ββαδηὰ οὐὕἩἨ πιθῦοῦ δηὰ Οὔῦ 
πδηὰ οὗ ἔδί {ἢ τὸ ραϊ ὕοτία βἰπιυϊαπϑουϑ]γ. 

5ΤΑΒΚΕ: ΑἹ] Βοϊΐονοτθ δτθ Ἰοοϊκίη ἂρ ἴο Ἀθ8- 
θη; διὰ (πεῖν Εδίμβογ ἴῃ θάνοι 8 Ἰοοϊκΐῃς 
ἄονη. Απὰ ἰμὺβ ποὶῖμον ΖΑ Ὠ αΪπθ98. ποῦ 10γ9 
τΟΒ 1055 οἢ οἰ 6} δἰἀθ πηι {6 Υ πιροὶ.---παὶ 
ἔαϊ! ἢ, τῖσαι Ιοο8 απ τί πρὶ ἀροπ αοά, ἰα βοτηο- 
ἐπΐης ρτθηῖ δπὰ ροπογίαϊ, νυ ϊσὰ ἰ8 ποὶ ἕο ὃθ 
ἴοαπὰ ὈΥ (6 ὙΔΥ, Ὀαΐ πιυϑὲ Ὀ6 βαϊποα ὈΥ ὈΓΑΥΟΓ 
δηὰ δυρρὶϊοαίίοη.---Πὸ πο, ἴῸΣ {86 ΒΚ οἵ 
Ομγίϑὶ δηὰ αοά, σδὴ ὉΘΔΡ δπὰ βυῦδον ὕβῚ  ΓΩ]Υ 
τἰ ἀΐσα]θ δπὰ οοπιθιηρὶ, 888 τπιδὰθ σγθαΐ Ῥσορτοθβ 
ἴῃ ὁη9 θ]οπποπὲ οὗ ἰγὰθ χοϊϊ σίοῃ.---ΕἜΙδΟη ; Θοὰ 
ΓΟΒΑΓΒ {Π080 τι σξ, 8Δ΄Γ6 ἴλῚ ἰδ] δπὰ οὐράϊθαι. 
Βα} 1 που]ὰ ἐπδὲ ἔα ι] δοσυδαῖθ οπὰ. Βαηά- 
ταδὶ ἀ5 πουϊὰ τοχαγὰ 16 Πιογὰ τῆ 18 ΟΥ̓ΘΡ 8]}.-- 
Βικαξα: ΜΥ ς}Ἃ4108 να (8 ἴον (9 οτάὰ, δῃα ἴογ υυ]δὶ 
Θοπλοτιἰηρ; ἀθ645 Ηδ ΒΠ}1} ἀο ἴ0Γ πιο δηὰ ἀἰβρὶαν 
ὈΘΙΟΓΘ π16.- ΕΊΟΗΤΕΙ: ὕπῦθο] 167. ἄγβι ἀοϑρῖ8θ59 δοὰ 
ἐπθη νἱάΐϊοαϊθθ, δὰ αὐ ἀδβρίϊθ δἀπά σχίάϊουο 
σοῦλθθ Ῥογθθουί(ΐοη.---ΤΉΟΙ ΟΕ : ΑΒ Ἰοης 88 τὸ 
Ἰοοῖκς ἰο Ἀυμδη πδηα8, ΒΟρ9 διὰ ζδαγ τηϑὲ δ] ἰογῦ- 
δία, Ὀὰϊ τ᾿ θη {ἰ059 γδ0Ὸ ἄδτα (0 ἐγυϑὶ ἃ τηϑγοϊαὶ 
αοά, Ἰοοῖκ οἷν ἴο Ηΐβ δηά8, δβϑϑαγβῆσο δϑϊάθς 
ΜΓ ἢ {ἢ 6 Π).---ΑΥΈΝΤΗΞΕ: ΝῸ τὰδὴ ολῃ ρἶγο, υἢ- 
1688 ἀοα Ῥγουΐουβ)γ 8115 δὰ ορθπϑ ἷβ μ8πηά --- 
ΤΑΟΒΕ: ΑΘΓ τῆθῃ δᾶγτο Ἰοοϊκοὰ ἐονγαγὰβ Θοά, 
ΠΟ Υ̓Ύ τὰν ἰοναγὰβ Ηἶΐπι, δὰ ἐμθ ἐμ6Υ σδηποὶ ὃ6 
Ῥαὶ ἰο ΒΒΔΠη9. 

[Ματτ. ΗΈΝΕΥ: Τ|16 ΟΥ̓68 ΟΥ̓͂ ἃ Βοῦγαπί δζα, 
(1) ἴο αἷβ τηδϑίθγ᾽ 8 ἀϊγϑοι πᾳ διά, (2) ἰο μἷβ 8ὰρ- 
Ρἰ γί μδηά, (8) ἰο 9 δϑϑιβϑιϊπρ Ὡδηὰ, (4) ἴο δ 5 
Ῥγοίθοϊϊηρ Βαπα, (δ) ἰο ἷ8 σογτθοίϊηρ πεηά, (6) 
ἰο δἷ8 τονδζαΐης μαπὰ.---ϑσοττ: Οοηϊοαιρὲ ἰ5 
ὙΟΣῪ δατὰ ἰο Ὀδαγ: ὈὰᾺὶ {86 δβοιυδηίβ οἵ Θοά 
ϑου]ὰ ποῖ σοιμιρ]αΐπ, ἱ (ΠΟΥ δτὸ ἰγοδίϑα 8 Ηἰν" 
Ὀοϊονθα ϑοη νγ88.---Βρ, Ηοπνκ: ὕπάον πο Ἰδν 
οὗ Μοβθββ, ἃ τηδβίϑνῃ: ἯὙΔ58 ἰο ἀθιηδηὰ βϑιἰϑίλοιίου, 
δηα ἰο Βαγθ ἰΐ τἸηδδ πἷπ), ΤΡ ΔΩΥ Βατὶ ἄοπο ἰὸ 
᾿ἷ8 βουυδηί8. Απά 5}8}} ηοἱ ἐδο Ὀθϑὲ οὗὨἨ τηηδίϑυβ 
ΔΥΘΩρΡΟ ἴΠ6 ὙΓΤΟΏΡΒ ἀοπθ ἰο ἔδμοβθ δαὶ δΈγΥΘ 
Ηἰπι ᾿-- ΒΆΝ εδ: Τὰ ΟΒΌΤΟΝ [898 ρογίοττηϑα ἐι9 
ἀυΐν ὈοίτοΥ ἴῃ 86 ἤχγπδοθ οὗἩὨ ρογβοουίίοι, (ἢδα 
τ 888 ἰῃ [16 Ο)ΑΥ Β0Θ0Π68 οἵ (Π9 ὙγοΙ]ά.--ὖ. Ε. Μ.]. 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΙΓΤ. 

Α ϑοηρ 977 ἄεστεεθ 9. Ῥαυϊά. 

Η ἃ λαά ποῖ δόοπ ἴἰμ6 1: ΟΕ πἼΟ ᾿γῶ8 οῃ. ΟἿΓ βἰάο, 
ΝΟΥ͂ ΓΔΥῪ Ιβγ8 6] ΒΆΥ : 

21 
ΘΙ τθῃ ΤΟῸΒΘ ὈὉΡ δρϑίηβί ἃ8: 

8 ΤΠοΣ [ΠΟΥ δα βυδ]]ονοα ἃδὺ 
ὝΒοὰ (δοὶν ψγϑῦ γ88 κἰηα]οά, 

αυ]οῖς, 

ἠοῦ δεόπ ἴῃ6 0ΒΡ ὮΟ τῦδ8 Οἢ. ΟἿΓ 56, 

δρϑιηδ 8: 



ΡῬΒΑΙΜ ΟΧΧΙ͂ΨΓ. 

4 ΤΏΘΩη {πΠ6 παίουβ Ββαα ουθγυ οἰ τηρα 8, 
ΤῊ βίγοδπι ἢ84α ρΡΌΠ6 ΟΥ̓́ΔΡ ΟἿΓ 808] : 

ὃ ΤΏΘδα 186 ῥτουα ναΐθγβ 
Ηδὰ ροῃθ οὐϑγ οὔγ βου]. 

618 

ὃ ΒΙοθθοά δὲ 86 0Ἐῦ, ψο μαίἢ πο ρίγϑῃ 8 
Α.: ἃ ΡΓΟΥ͂ ἰο ἐδοὶγ (θ6 ἢ. 

1 Οὐχ 800] ͵ἰ8 ἐβοδρϑα 88 ἃ Ὀἰγα 
Ουΐ οὗ {86 βῃᾶγὸ οὗ {86 ΟΨ]ΘΓΒ : 
ΤῊΘ ΒηδΥγα 8 ὈΓΌΚΟΙ, 
Αμπά ν͵6 δγ0 δϑοδρβάα. 

8 Ουγ ΒοΙρ 6 ἰὰ {86 δηλ οὗ [86 ΒΡ, 
ΒΟ πιδᾶθ θάνῃ δα θασί. 

ἘΧΈΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΝΤΕ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ:: ἀγροῦ ἀδῆρογδ, 
ὉΥ ΜΒ οι ἐπ 6 59γ86110185} Ρ60019 ννοῦθ ται θηοι 
δηιϊ ἴῃ ποσὰ ἰθ6Υ πουϊὰ ἢλνὸ ΡΟ δ θὰ 1 ἴν 84 
ποῖ Ὀ6οὴ ἴῸ ἴ6 Ποὶρ οἵ αοἄὐ, ἕον ψιϊοῦ Ηο ἰ8 
ΠΟῪ αταίθζα γ ργαϊθοὰ, ἀτὸ ατθ ἀββογὶ Ὀ6α ὈΥ͂ 
186 ὕχυτοδ οἵ ονογβονίης δοοὶβ οἵ σψϑίονῦ δη 
τ6 βῆδγο οὔ ἰὴ υπῖοῦ. [89 πιθῃϊίου οὗ θαδνὶὰ 
ἰὰ ἐπ Βυρογϑοτί ριΐοη 18 ποί ἴοαηά ἰπ δὴν οὗ [89 
δισίοηὺ γουβὶ δ οχοορὺ ἰμδ9 ΟΠ ]ὰ., Ὀυὶ {π6 ἱπιᾶ- 
ξ69 τοιιΐηἃ 0πΠ6 Βίγοη ΙΥ οὗ Ἔχ ρτγθϑϑίοῃβ δι ρὶ ογοὰ 
ὉΥ ανίὰ, δα α41930 4068 [5:0 “Ἰοίιν ἐποοϊορὶσαὶ 
ερὶτιι οὗ ἔαττ ᾿" (αι 6γ0). Τη6 σοπίθη!ϑ 8180 8.6 
δβυϊιοα το ἀλη ΖοΥΒ οὗ 89 γα νι βΥγὶα δα Βάοαι 
(Βουχδίθι θογ). Τὴ δυρροβί(ίοη οὗὮὨ Ατβδηιδίο 
ποτὰ [ΟΥΙῚ5 18 ἀϊδρυϊοαὰ οὐϑὴ ὉΥ Ηυρίοϊά, νἢο, 
ΒΟΉΘΥΟΥ, 858 ἀο πηοβὲ οὗ (Π|9 γοοθῃΐ δσοπμτηθηίδίοῦϑ, 
δυάδα Θοηά! (θη οὗ (06 ῬΘΟΡΪΘ δίϊον (86 γοίυγῃ 
ἔγοιι! οσὶϊο, χγοίοσγοἃ ἰο. 6] 10286}} 8180 888!) 8 
{86 Ροϑα ἰο {86 βϑϑῖ:6 ροϑῦὶοά, Ὀπὶ τορηγὰβ ἰΐ 88 
ὁ0η6 οοηροθοὰ αὐδν ἐλδ πιαππεῦ οὐὗ Ὀανὶα, ν8}}6 
Ηἰιεὶς γοΐοσϑ ἰὑ ἰο (86 βυάἀδθα ἀοἰΐνογαπσο ὕγοπι 
εσίγοπθ ἄδηκον (] Μδοο. χὶϊὶ. 20 (.), θη Τγγ- 
Ῥθου ἩΣΒμάγοΥν ἰιϊθ ἔογοοβ δπά σχοίυχηθά ἰο διἷ8 
ΟἾΤ ΘΟΌΠΙΕΓΥ. 

[{πὸ οοπ᾿εοίατο οὗἨ 6] 1286} (8δὲ {πΠ9 ψογὰ8 
ΦὉΥ θεν ᾿᾿ ποῦθ ἰπβογίϑα ἴῃ (δ 9 (1110 οὨ δοσουηΐ 
οὔποθ τοϑο Ὀ]ΪΔΏΘΟΒ (0 ραβϑαρσοθ ἰῃ μα Ὀᾶανὶάϊο 
Ῥβα] 8, 5 ᾿ργοῦδοἶθ. ϑιαοὶ δὴ ἱηδογιΐοι ψουϊὰ 
δί Α}}] ουϑηΐβ δυθ Ὀ66ὴ αὐυἷ19 Βυ ρον που, Ὁ ἰδ 9 
ΘΟἰΘΙΡΟΤΑΓΙ6Β οὗὨ 116 Βιρροβοὰ δυΐθοῦ "γοῦθ δ6᾽- 
(Δ δυ δι ον νορβοα ἰπ (Π 9 ρῥϑ8]οαϊΐο ᾿ἰἰ6τα- 
ἴᾳγα ἰο ρῬογοοῖνο ὑπὸ δ᾽] 8οηδ, πὰ 15 οὐ͵οοὶ 
οουἹὰ ποῖ δύθ Ὀθ6ῃ ἰο τοΐβ᾽οδὰ ἔμθθ. ἴῃ βρί(6 
οἴ ἰδ σοῃμοϊαβίοι οὗ γοοϑῃὶ οὐὔἱ ΐοβ, Ἐ ἢ τ Β οτὰ 

- ἰτοδεϊηϑῃξ, ΌΥ̓͂ ἸΩΏΔΩΥ τηοάοτη οτἰ ἐἶςδ, οὗ ἴδ εἰ {19 οὗ 
Ὠϊίο Ῥααὶ πὶ, Γπγ δ68 ἀἢ χα ρο οὗ ἐδ οπργίείουβ οτἰ ἰοἶδηι 
ἴα νουϊὰ ταΐθοξ [09 Βα ρογβοῦίριίοι ΚΘ ΠΘΓΑΙΥ. Ὑπὸ {119 ἰΒ 
δον ἴο Ὁ6 ἀρυγίουα οἰ ΘΗ ἔγοιι ἐμο (οἰ οννίης οοηϑίδοτα» 
τίοηα : 1780 Ῥπδῖαι οἴδηὰδ Ὀσδέτεθθη ἔτγο οἴ ογα Ἡ 060 ΔΓ ΠΟΥ 
ἃτο ποῖ δηθὰ ἰῃ ἐποὶν δα ροτνογίρίίοον, Ὀυ1 ἩΒΙΟΣ, ἤγοιῃ ἐποὶσ 
ὁσηίο; Δ, ΔΓῸ διιρροθθὰ ἴο ὕὈ6 σοηποοῖϊοα ψ{ πο Οαριεϊνί 
διχὶ ἴἰῃο Ἀοδίογαζίοη. 11 180 τηῦδῖ ὈοΙοης ἐο μ6 βατηθ ρμοτὶ 
1: οοπίλί πα ὀχργοδϑίομθ ψΔΐσςΝ οοσὰτ ἰπ δοθθ οἵ γί 
Ῥιαϊπια; ἰἷν 1οἃ [6 οοἸ]οοῖον ἴο {πίηξκ παῖ αν τσὴ [89 
δυῖμος, απὰ δο γοοογάδα {8 σοη οοϊυτο δὰ πεῖ. ΤΠῸ0 ἢτεϊ 
Ῥίοδ δεβδυπιοα ἔπαΐ (ἢοδ0 Ῥδδίπιθ ὙΠΟ ὈΘΙοΏς ἴο (ἢ δπὴ 

Ἰσδί δυὸ ὕθϑῃ ρϊδοθὰ ἰομχοῖθον ἰπ ἴθ δδπι6 σγοῦρ 
(Βεσο ἰπ ἴδ9 θοστοο Ρβα! 8). Βαῖ {δ]18 ργϊποίρ!6, ἐπβουχὰ οο- 
«δε οΏΔ}Υ (ΟΠ ον δὰ ἢ {πὸ δα δου, ἰθ τὰ Δη Πα. ποῖ ἐδθ ΟὯΘ 
τὐορίεοὰ ἰπ πΠ9 Ὀορτοο Ῥϑαΐτηβ. Τ 8 ΟἹ] δο Οἢ πτῶὰ ὑτοῦδοϊ 
στα ρο οὐ ἐδ ρυἱπορὶο δὲ ἐποθοὸ Ῥβαϊ  θ πίον ὕοτο 8 
παῖδ] τοϑοι ὈΪδηοθ ἴῃ ᾿χοίρδως 80 Ὀ[9οἱ, τηθηΐδῖ ροσΐατο, ον ] ΓΑΙ 
ΘΧίογηδὶ εἰεπδιίοη, δου ἃ Ὀ6 στοῦ ἂρ ῬΒΆ]πὶ8 
ΟΧΣΠΪ,.--οχχτί. δῖο ἰοπα ἃ 848 ὁπ0 δοτίοϑ. ΒΒ. Οχχυὶ., οἼχχυί. 
διὸ δἰΥἸΚ  ΠΡῚΥ αἰτῶν, δ αἷἶϑο ἃ ΤΟΙ ὈΪδΏσθ ἰ8 οἰοιγὶν ἀϊ,» 
οοτοϊδ]6 ὑοίτγθοη Ῥεβ. σχχχ., οχχχί. ΤΠΪ8 δυο ΘΠ 6ο- 
φουμὶδ ίοσ 1.6 ἱπδοσίίοη οὗ 8 οκύθθ Ῥβαίτο οὔ δαγνίὰ ὑυϑΐτσθοι 

ἰοχοῖδοτ. 

ῬΘΡΟΤΏΘ 880, δισοηρ (86 ΕἸ 188} σοι πηοηὐδίογα, 
δέτοομ, ἰὑ ἰδ Ὀοϑὲ ἰὸ τουδὶ νὰ Ηδηχϑὶ., Ὁ (89 
ϑιδίεπαθηὶ οὔυο Βαρογβοσὶ ρίΐοη.--ὦ. Ε. Μ.]. 

γόογθ. 1-8. Τὴ οχρίδηδιίοη οὗ ὥ᾽ Ὀοίογο 1 
(τόσ, 1), ἰ5 ἀουδιζα!, τ μού Ὁ 1 18 ἰο Ὀ6 οοπδβί γι οα 
88 8 σοη)υηοίζοη ἐλαΐέ, ΟΥ 88 ἃ τοἰαιῖνο τοΐλο, ΟΥ̓ 
Μοὶ ΠοΣ 0 18 ἴο ὍΘ ταραγ θὰ 58. 86 ρὶθοπαβπηὶ οὗἁ 
Ἰαίοσ ἰΐπιθ8 (Ηαρέε]ά, εἰ αἰ.), ΟΥὙ 88 8 Ῥγοζηδηὶ 
σομϑίιχωοιίϊοη ψὶῖὰ ἃ σοπίγμοίίΐοη οὗ (6 {ν0 
οἴδιυβοβ. Βυὶϊ (.)0 ΒοΏ80 ΓΘΟδῖηΒ ὑἀπαβοοίοα ὉΥ͂ 
ΔΏΥ οὗ (Π0860 ναγί αἰ  0}8.---Τ 80 ἤοσιι “Ἰὺδ ον Ἰδὲ 18 
ποῖ ἃ ἰαίοσ θυΐ 8ὴ δηοίϊομί δηά ροοίΐσαὶ οθ6. Τὰθ 
ΟΧΡΥΟΒδΪοῦ τοῦ. 8 α 8 Ὀαβοὰ ὑροη Νιυπιῦ. χΥὶ. 
82. Θορ. ΡΒ. ἰν. 16; Ῥσονυ. ἰ. 12. 

γεγβ. 4, δ. ΤΙθ Ὑδίθυ 88 ἃ ἤρυταίξίνο ΤΟΡΓΤΘ- 
δοῃίϑιϊοῃ οὗ θῃθιλοβ (8. χχὶ. 117; ΟΧΙν, 7). 

πῃ τὸν. 4 οδουγβ {π6 9190116Γ ΦΌΣΤΣ ΠΌΤ δηὰ 
ποὺ (Π6 δοοσυϑαίἷνυθ: ἰο {16 βίγοδῃ), λ8 ἴῃ Νιιηῦ. 
χχχῖὶν. δ, σορ. Βοιίομ ον, Αμείλγίολο δργαολίολγτα 
ἢ 618,--ῖῦϑ ἔοσοι ὈΣΥΤῚ (νὰν. δ) ἴον ὉΠ ΡΒ. 
Ιχχχνὶ. 14: οχὶχ. 81, 78, 158 Τουπὰ κ͵80 'π β. 
᾿ἶν. δ, Δηὰ 18 ποὶ δὴ ὉπΒοΌγαϊο ἔοότγηι, δου ἢ 
οἷν ἔουηὰ ἴῃ {μ6 Ο8]466 88 ἰδ ὑ80Ὰ] ἰδτγηι. 
[ὕεγ. 8. ὈΕΙΙΤΖΒΟΗ: “Το Βοῖρ οὗ ᾿βγδοὶ ἴδ 

ἴῃ 080 πϑδῖιο οὗ Φομπουδὴ, (Π6 Ογϑδίου οὗ ἐδ ν οσ]ά, 
ὶ. 4. ἰπ Ηἰθ πδιθ σουθαϊ θὰ δηὰ Ῥογροί Ὁ }}}7 δἱ- 
ἰοδιθὰ 626 Φομονδῖι. [1 {6 Ῥο 9 οὗ (80 πον] ἃ 
νου ]ὰ βοοῖς ἰοὸ δϑβὶ χα ]]αἰθ ἰο 1186], ΟΥ ἴ0 δῃηὶὶ- 
Ἰαῖο, {89 ΟὈ τοὺ οὗ Φ 6 Βόνδ, ἰὰ ἰδ ποὺ {86 ἀθῃ18) 
Οὔ ὮΘΥ Θοὰ ἰδδὲ ν1}} ἀοὶῖνοῦ μον, αὶ ἠκὶ Γὰ} 
οοπίοδβϑίοῃ, βιθδαΐαβί ουθα μίο ἀθϑίὶι.-. Ε. Μ.]. 

ἨΟΜΙΙΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Τι 'π οὐἴοα ΟἿΪΥ αἷϊον ἀο᾽ σόγαποθ ἰδ δὲ γγ6 708]- 
το [9 οχίθῃί οὗἨ {9 ἀἄδῆρος 6 δύθ οβοδρϑά. 
Βυξ ἀοθ8 οἷν φτδί 149 οοττοβροπὰ ἰο {818 Κη ον- 
Ἰεάρο, δὰ ἀο68 ΟἿΡ το)οϊοϊπρ οσοπίϊπυο ἴ---αοἀ 18 
ποῦ ΤΩΘΓΘΙΥ ὑμ6 ΟὨΪΥ ᾿υΐί αἷβδο {860 οὔοϊοηὶ Ὀεϊὶν- 
ΘΓῸΡ οἴ ΗἸ8 Ρ60}]6. Το Ηϊΐπ αοὴμθ 89 ΠοποΣ ἰ8 

οἴδογ οὔ ἃ ἰαῖοσ ἀλίθ ΤΠ6 δοοοῃὰ οὐρπτθηΐ ἡγοῦ] ἃ δϑθη τ} 6 
ἔπδὲ θαυ ἃ ποῦ τόγν ὉΠῚ1ΚΟΙ͂ οτος [0 τοροδὶ δ τδε 1}. 1ὶ ἰ8 
ΤΟΙ Υ ΚΑ ὉΪ]ο τμδῇ ἔμοβο ροϊπί8 οὗ οοἰποίἄἀθησοθ αν Ὀθϑη δὰ- 
ἀπςοὰ ὈΥ̓͂ ΟἴποΥ οΘοτηπιϑηϊδίουβ τε τ οαπα!ὶ Ρ᾽ΔΌδΙ ὈΪΠΠΥ, δο δ. 
ἀἰϊτίοπδὶ ον άθηοθ οὗ 6 ἢαδνυίάϊΐο οομμροδί(ίοι, δίς ἢ ἘΡῸΥ͂ 
ΗΠ ΌΥ ἴδμο οἰϊδθοη οὗ οδδοϑ ἱποου τ ΒΔ Ῥαγα}]ο].--ῳ. 
Ε.Μ. 

4 [ἸΠῸ ἰαδὲ παιηϑὰ οοπείσγιοίίον, δἀορίϑα ἰπ ΒΕ. Υ͂., [6 τ᾿ 
ἸΏΟΣΤΘ ΘΟ ΠΟ 88 Ὑγ76}} 85 [6 ΠΟΓΘ ΤΟΌἾΪΓ οη6, ΡΒ. χοεὶν. 17 
͵ἴ6 6 τοδὶ ρϑ}ῇοῖ, ἢ δρ᾽6 οὗὐὁἨ Ηυρίο! 4 8 οὈ οοιοὨ ἴο ἐπ σοὩ- 

. ον (89 το Αα τὸ οἰκανο θ6 15 " ἩΤΆΦΒΕ ΟΥ ΓΤ» 
Ἐμοῦ 15, 8. Γ68] ργοὰ ΒΟ ἢ ΔΒ οὐπα ἰπ Ῥλδδαζθ. 
απ δου ϊὰ ὀνζῶνς τα δοπαυτηθὰ υπὰον οὐδοϊαΐθ πϑοσαϑὶ ἐγ. 
--.Υ. 
ἡ [Π᾿ὺ Ἐ. Υ.. ποιϊΐοϑ ἔηο πδὸ οὗ (8ὸ ποσὰ σπίοζ, 'π [{8 δ;» 

εἰᾳυδιίοα δοΏ80 αζένε.--ὦ. Ε΄ Μ',] ᾿ 
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ἄυο (Ῥε. χχυὶϊ. 6; χχχὶ. 22), τ ῖῖὰ (π6 ἀητο- 
βογυοά ἰγυϑὶ οὔ ἴμ 9 ΟΒυγοῖ (Ρ 8. ἱν]. ὩΣ 
τουπίοη υνυἱ 1} ἀοα ΟΌΓ ΟΟΪΥ Ὀαί οοτίδίη ἀο᾽ γον δ 66 
ἴσο συΐη ; Ἰοὺ ὃ ἐδπβογοίοτθ ἀγα ἰρῃ πηϊοὸ 
Ηἰΐπι, 88 6 85 ἄγαν εἰσ απο υ8.---οὲ (η6 
Ὅ010 νοῦ] ὰ Ὀ6 δραὶπϑὶ 08, 1 αοἀ Ὅ6 ἴοτ 3.--- 
ΤῊΔῈ νοῦ] ὰ ἰδ 1058 ταἰχδίγ, ὈὰΐΓ τροχὸ ἈδΔΡηαὶ, 
δὴ ΤὩΘΏΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΘ. 

ΞτΑΒΚΕ: ἤποη αοά 8 ρτοβοηΐ ἱῃ τθγου, {86 Ὑ0 
οὁ8ῃ ποὺ ΟὨΪΥ Ὧὺ ΟΥ]] δύῃ 8, λΐ τ 8180 οδ πηοὶ 
ὙΔῺϊ ΔῺΥ οοὰ [μϊῃᾳ,---ἰὉ 18 ποῖ ἴο 6 δϑογί θεὰ 
(ο (86 οἱΘΠΙΘΠΟΥ͂ ΟὗἨ [μ6 ποιοῖ οὗ 89 ΟΠΌΓΟΒ 
ἰδδὶ 880 18 ποὶ ἀοϑίχογοά, 88 ἱβοῦσῃ ὑπο Ὺ οουϊὰ 
Ὅ6 Βὸ πιοτοίϊζαϊ; Ὀαΐ ἰοὸ {μ9 ἀοΐοθποο δηὰ ρῥγοίθοίϊ οι 
οὗ αοά. ---ἰ τηυϑί ὍΘ 8 οο]ὰ νὶπίοῦ ΒΘ ῬΟΪΥΘΒ 
ἄἀονυουῦ οὔθ δῃοίῃογ: Ὀὺὶ ἸΩΏΘῊ ΑΓΘ Τῃ016})} ΤΏΟΓΘ 
πὶοϊκοα, δπὰ δγὸ ἰηδεδπιϑαὰ τὶ 6} οτουοἷ τχυϊυαὶ 
ταχο, ἰμαὺ [ΒΥ [Δ}} ὉΡΟῺ οπ6 διοί θοῦ κ τ]ὰ 
Ὀοδ58ι8.---«Τιο [αὶ (ἢ τ 1 οἷ ΟἸἸ ἢ ΧΖ8 οἰ ΡΥ δη ἃ 810} 6 
(ο αοή, οδιεἰῃθ βυρογπδίυ να} Π6}]0 ἔγοῃ Ἡϊΐϊπι, 
ἤτοι Ηἰβ οὐμηϊροίθηοθ δηὰ σου ρΘΒβίο.--- δι 
ΜΟΙ 8. Ὀυϊ δ ὺ ροῦ υπιδῃ δίγϑησί ἢ βίδη ἀβ ΡΟΣ 
{80 γίο]αΐης βδπὰ, δπὰ τουϑί [8}}] ἰο (86 ρστουπάᾶ; 
Ὀυὺ (αι σοι 8 Ὀμ}Π ὑροὴ αοα᾽ 8 ποτὰ δηὰά 
ῬΟΥΟΡ, Βίδῃὰβ ἤσπΥ, δπὰ οδα ποθ. Ὁ 1811 ὯῸΣ 
[4}1. 

ΒΙΒΟΕΞΒ : ὈαυΪϊὰ ὑσοβθῃίβ ἔντὸ σομβ᾽ θυ 008 (0 
{πὸ 110 Ὀδπὰ οὗὨἨἩἁ οὐ ΒΒ ρ6ορ]6: ὅγεϊ, ἔγοταηυ ΠΟΥ͂ 
00} ἄδηρον αοα Ῥύοδοῦνοβ πο, δπὰ {μ6ῃ, {86 
ἰγαδὶ τ εἰσ ΠΟΥ βου ἃ γϑρο89 ἱπ Ηΐπὶ ἴο δυο ἢ 
ΤΏΘΓΟΥ.---ΕἜΊΒΟΗ : [οῖ τὴϑὴ ὯΘ ΒΏΩΤΥ; ἰζ ΟΗΪΥ 
(αοά ἰβ ποὺ ΔΏΡΥΥ τὶ ἰμθ6, (ΒΘἷ ΔΏΧΟΡ οδηηοί 
Βδτῖὼ {860.--ΤΠΟΡῦΟΚ : Α σοηΐοδδίοη δῃὰ 8 Ὑοὐ 
(μαι Ηο, ἰο τοῖα 8]1 (ἱπρσ8 τιυϑ τη ἰ βίο, 88 Η6 
8:85 τδάϑ ἰβθηι 4]}, 8..8}} Ὀ6 8.8 61᾽8 ΟἿΪΥ Ποὶρ 
δὰ Οοηδοϊδίΐοη.--βομάυβαοη : Β]ββθα 6 {16 
ΤΠογὰ, ἰο ψ οτὰ δἴομθ τὁ ΟὟΘ ἰΐ, (αὶ ψγ Το δῖ ἢ 
ὉΠ δχιοθὰ ἴῃ Ὀοὰγ δῃὰ δ8βοὺ] ούϑῃ υπΐο (88 ΒουΓ. 

ΤΗΕ ΕἸΕΤῊ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ΡΒΑΙΜΗ. 

--ἸΒισπτεβ: ἸΓ ἰμὸ πουῖὰ οδῃποί δἰ νυ Τὸ 
διζαϊηδὶ Ὀοϊΐονοσβ 88 ἰΐ πουἹὰ ᾿|κ6 ἴο ἀο, κίτο 
ἰο {π6 ᾿οτὰ ψδο γοϑδίγδί η8 ἰΐ 8]1} [ἢ 6 σίουυ.-- Μδὴγ 
ομοΥίϑ ἐμ9 ἀοϊυδῖου (μδι ἔπ 6 ποῦ] 18 Ὡοἱ 50 ΥΕ 17 
ποδὶ, δὰ ρὶνο ἰὰ ἴ116 ΒΟΟΣ ἰηπβιοδα οἵ Οοὰ; 
ζοϊ ον μου ἴῃ 411} ἐπ ρχϑ (066 Ηοἷγν βου! ρίυΓο8.-- 
[ὡὶ {πὸ γοἀφοτηοα δ δ8 δι οὦν2ἰἶ [0 ἈΓΔῖ80 85 Θοὰ ἰ3 
γΤοδὰγ ἰο μοῖρ; δῃὰ δ8 ἴδο ποοὰ δηὰ δοἷρ ὕγοῖὸ 
ἐτοαί, 80 ἰοὲ 86 ἐμ κβ Ὀ6 δου ἀδηΐ δηα ὨΘΑΙ, 
πΟΡΙΚΡΒΙΟΗ: 48 ἰξ 8 πΠῚ (86 Ὑ1|016 οὗ ἰδ 
ΟΒυσοδ, 80 δἷδβο πὶϊῃ δϑοῖν ἱπάϊνϊ 8] 6] θυίης 
δοιὰ] ; ἰΐ τιυϑὺ ΘΥῸΣ ΚοῸΡ (οἰ ηρς ἰκὸ ἰμ6 ϑνίῃ- 
ΤΟΣ ἴῃ ὑμδ9 πτϑίογ [0 ἰὴ ψνογὶὰ, ἰῃ 6 868}, διὰ 
{πὸ ἀφο Υ}} Κορ ἂρ ἰδμοὶν διίδοϊκθ Ὁροὰ ἰἰ.--ΤΑῦΒΕ: 
Ἴπνο τ γκ8 ἱπάϊοδῖα Ῥογροί ΑΙ {8:6 ἀΘΟΡΙΥ 6ῃ- 
πτανοὰ ἰσϑθ9 οὗ ἱπ0 συϊάδησο οὗ ἰδγδοὶ: σου] 
Ὀο]ονν, 86 ]} ἴγοϊῃ δΌΟΥΘ.---[5.86}᾽6 (ἢ ΔΏΪΒρ ΙΝ ΩΣ 
δηὰ οχρθοίδίίοη ἰδῖκθ τϑίγοδβΐηρ σϑϑδί ἰῃ {8.6 Π8π|θ 
οὔ (80 [μογχὰ. 

[Ματτ. ΗΈΝΕΥ: [{ ἰδ ἃ οοπιζοτί ἰ0 41} (πιδὶ Δὺ 
ἰὴ σδδο οὗ Οοἀ δ ἴδγδαοὶ ποχὶ (μοὶνῦ Ποασίβ, ἰδδὶ 
[8.80] 8 αοἀ 8 μΠ6 βαιῶὼθ ἰδαὶ πιϑδὰθ (86 ν ου]ᾶ, 
δηὰ ἐμογοίογο Ὑν1}} αν ἃ ΟβυσοΒ ἴῃ (δ ὑου]ὰ, 
δηἀ οδῃ βοουζο ἰδαὺ Ομυτοι ἴῃ (ἢ 9 ἰἶτηθ8 οἵ (δ6 
τοδίθϑι ἀθηχονῦ δηὰ αἰϊδίγοβθ. [ῖπ Ηΐπι, ἰδθγο- 
ἴογο, Ἰοΐ {89 ΟΒυγΟΒ᾿5 γι θη ἀ8 ρμυΐ (Ποῖν Θοπάθποθ, 
δηὰ (Π6Υ 8}18}} ποὺ Ὀ6 ναὶ ἰο0 οοῃἤιδβίοῃ.---ΒΡ. 
ΗΟΒΝΕ: 7110 γοἀ δοιη δ. δϑίοῃ ἰϑῃ 64 Ὡροὴ ἰοοκ- 
ἴῃς Ὀδοῖὶς δὶ {86 βτοδίῃθβϑ οὔ ἰμ ἀδῆρου ἰ0 Μοὶ 
{ΠῸΥ αα Ὀδ6ΘΏ ΘΧρΟΒοα.---ΗΔΡΡΥ ΠΟΥ Ὑ0 ΔΓ 
ἰδιεθι ἤγοσῃ ἰ8 9 ΟΥ̓] ἴο οομηθ, δηὰ δαγνθ ρϑδβοὰ 
ἔγοσωῃ (ῃ}6 τηϊβουΐθθ οὗὁἨ θυ ἴο ἰδ6 [6] 1 οἱ 168 οἵ 
ὨθάΎΘΩ, ὙΠΘΓΘ (ΠΟΥ͂ ΔΤ ΠΟΙ (ΠΟΥ ἰοτηρ θα ΠΟΥ πι0- 
Ἰοβίϑα τηογο.-- ΒΆΝ 8 (τὰ Γ. 8): Οἶθαῃ ἴῃ [{{6, 
6. ἀρ] γοχοὰ ἔσοϊῃ ἀϑη κοῦ, Ἧοὁ ΤΩΔῪ ἴθεοϊ (818: 
0 ΔΙΎΟΩΥΘ ΙΠΑΥ̓ ἴδοὶ ὑμΐϑ, δηὰ βῃου)ὰ 86] (8]8, 
Ὑ86Ὼ νὰ ἰδίης οὗ (89 τοἀοιηρίζου οὗ ΟἿΣ 800]8.-- 
Φ. Ε. Μ. 

ῬΒΑΙΜ ΟΥΧΥ. 

. Α ϑοησ {2 Ῥεστεεε. 

ΤΠ ἰμδὲ ἰσυδὲ ἰὴ 80 ΤΟΕΡ 
λαϊ δὲ 88 ᾿ηουηΐ Ζίοῃ, υϑἱέίοΐ, οδῃμποὶ θ6 τοιχογοά, διέ Δ ἀοἱἢὰ ΤΣ ΘΥΟΣ, 

2 44 ἰδὸ τπιουηϊδίηβ αγὸ τουπα δρουΐ «6 γυβδ θη, 
5ο π6 Π0ΒΡ ὦ τουῃηᾶ δδοιϊ ὮΪΒ ῬΘΟΡΪΘ 
ΕἘτοΙ Ποποοίου ἢ ούθῃ ΤῸΓ οὐου.Ὶ 

8 ἘὸῸὸν {6 τοῦ οὗ ἐπα νἱοϊκοα 8}.411 ποῖ τοϑὲ 
Ὅροι [πο Ἰοὐ οὗ 86 τὶ χῃύοουβ ; 
1,68ὲ [86 τἱρμίθουβ ραΐ ζοτίὰ 
ΤὨΘΙΡ παπᾶ ππίο ᾿πίαυϊγ. 

4 Ὧο , Ὁ 0Ε}, υπίο ἐΐοδο ἰλαΐξ δ6 
Απά ἴο ἑΐδηι ἐμαί ατὸ ἀρτὶραΐ ἴῃ {ΒΠοἷνσ ἐρατία 

δ᾽ Α5 [ὉΓ εὐσἢ 88 ΤΌΤ 88146 ἃηΐο ὑπο ῖγ σΓοοϊκοα ΨΆΥ͂Β, 
ΤῊΘ ΤΟΕΡ 884]}] Ἰοδᾶ τΠμοῖὰ Του πὶ [86 πουΐκο β οὗ ᾿π] αΟΪ ἐγ : 
Βιυιΐ Ῥβᾶσο δὴαϊϊ δ6 ρου ἴξγδθὶ. 
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γα ]6γ8, 6 Βοϑμδρμδὶ πὰ Ηϊμβποα. ΑἸ] ὑμὸ βυν- 

τουπαϊης 18 δῦὸ ἶρμοῦ: ἱπ {86 θαβὶ, ἐδ 

Μουπὶ οὗ ΟἸΐνοθ: οὐ ἰδ βουΐῃ, ὑπ6 80-08}64 

ΗἾΙ οὗἨἩἨ Ενὶὶ σουπβοὶ, πιο δϑοθπαβ ἔγοπι (89 

Αγ οὗἩ Ηϊΐμποαι; οὐ ἴδο γγεβί, 89 φστουπὰ 

Υἶβ68 σϑ}Υ ἰο (6 Ὀοχάον οὗὨ {860 στοαὶ ἤδαγ, 
88 ἀοβογι θὰ δῦοτο; σὰῖϊθ ἰπ 6 πογίμ {86 Ὀθπὰ 

οἵ ἃ τἰάχο, σιθι δα)οίπϑ ὑμ0 Μουπί οἵ ΟἸ γε, 

Ἰϊαλὶία (86 νον ἴο ἰὸ ἀϊδίδποθ οὗ δρουϊ ἃ αἱἱ]ο 
δηὰ ὁ μ8}7᾿ (ΒοὈΪΠΒΟΠ). 

ψοτβ. 88, ΤΏΘΊοΣ 8 μ6 ΗοΙγ δπά, δ]οι ἃ 88 
80 ἱῃογίίϑῃσο ἰο [16 στ ίθουβ ὉῪ αοὰ (8. χΥϊ. 
δ). Μ Ὼν οχροϑίϊοτγβ, ὈΥ (86 ΒΟΘΡΙτΘ οὗ ὑμνῖμμύ- 

ΘΟυΒη 688, ἰπἰαυΐϊῖγ, {116 ογοοϊκοά ρδι}8, [1:6 60}}" 
ἄοοτβ, υπάἀογβίδπὰ βρϑοΐδ!!Υ Βοδίμοθ ἀἰβογάουβ 
δῃὰ ραγιϊοϊραιίοα. πὶ ὑμι6πι, 88 8 ΘΟῃΒθαΌ6Π66 οὗ 

ἀερασγίυγο ἔσοια {86 ρσγϑοθρίβ ἰαϊὰ ἀονα ἰπ (δ 

Μοβαῖΐο ἰανν, δῃὰ α ἀονυϊαιΐοη ἤγοτῃ {86 τχ8Υ8 οὗ ἀοἀ 

ἐμογοΐῃ οηοϊποὰ. Βιύ {μ6 νογὰβ ἱμοζαβεῖνοβ ἀὸ 

οὶ τεαυΐϊτο ΒΩΥ δύο} Βροοΐα] σϑίθσθῃσο.---)6- 
ἘΣ Ζ86}} οὐΐθ8 ἃ ἰδ υυὰαῖοα] γἱὰα]6 οἢ το. 4 τθθῃ- 

(ἰοποὰ ὉΥ (0 ΜΙάγαβῃ : ΤΉΘΓΘ σϑπη6 8 βορὰ ρ6Γ- 

Βο (Μοβοϑ, Ἐχ. ἰϊ. 2), δῃὰ γοσοϊνοά βοιιοι ἰης 

ζοοά ((μ9 αν, Ρτου. 'ν. 2) ἤγοπι (0 αοοά (ἀοά, 

Ῥαβ. οχὶν. 9), ἴορ ἐμ φοοὰ (1ϑγ86], ΡΒ. ὀχχυ. 4). 

ἘΧΈΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ. 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.--- 16 ΘΟ ΟΒΒῖος 

οὕ 186 ᾿πιπιονδὈϊθ 688 οὗ ἰμ6 ὑἰγαβὺ οὗὨ [1080 ἐμδὶ 

Ὀο]ϊονα ἰῃ Φομονδὰ ἰδ στουμάρὰ ὑροὰ Ηἰδ ονϑτ- 

Ἰαϑίϊηρς ρτοϊοοϊίοι οὗ ΗἾ8 Ρβορὶ8 (νεγβ. 1, 2). Τ89 

βθτη6 οοηϑίοταϊΐοι οοπῆγπιϑ ἰ6 Ὀο]ἰονὶπς ὁχ- 

Ρϑοίδιΐοι, ἰμδὲ ἰδ 9 Ρτγοϊοιοὰ οοηἰϊπυδποθ οἵ 88 

ἀπε σμίθουδ ἀοπιϊαἴοι ἴπ. [86 ΒΟΥ Μυπά, πὶσὰ 

που] βοῦῦθ ἰο ἰϑριὶ ὑμ6 γἰκμίθουϑ {μ 6 ΠΒΕ6 68, 

που]ὰ Ὁθ ἱτπαροββὶ Ὁ]Ϊ6 (νοῦ. 8). Α ῬΥΔΥ͂ΘΣ ἰ8 τπ6 8 

υἰϊοτοὰ ἴον αοἀ᾽ 5 ἱπιθγυθαίίΐου, δοσογαϊηρ ἰ0 ὑμ6 

αν οὗ τοἰνγὶ θαϊοα, δοηρ υὶιῃ 8 Μ ἰδὲ ἴὸν ὑμθ 

Ὀ]οαβϑίημϑ οὐὗἨ ρθδ0θ δηὰ ῥγοβροσ υ ὕροΣ Ιϑσϑοὶ 

(νοσβ. 4, δ). 
ἼΠ6 πδίατο οἵ ἰμ9 οοπίθηίϊθ ἔβυοτβ (0 βυρροβὶ- 

ἐἰοα ἐπαὺ 6 Ρ6ορ]9 6 γο ποὺ ἰὼ Εχὶϊο Ὀαΐ πῃ [89 

ΗοΪΥ [δπὰ; ποῖον, δἱ [89 (πο, υηον ἃ ᾿68- 

θη πογουππιθηῦ, ΟΣ ὉΠᾺΘΡ {116}. ΟΏ ΤΌΪΟΤΒ 80 

ποτο πηι δίθουβ δηὰ ΤᾺ 10 81088, 18 ποὺ ἀοδηϊίο!Υ 

ἱπάϊοδιθᾶ. Νοῦς οδ γῪῊὼ ἀἰποοῦθν ΒΟΥ ἔδν (10 

ἰοτορίδιίου ἴῃ (89 δἰιαδίΐοι ἀοβογὶ θα 6848 (0 86- 

[δὶ δομβθαιθθοθδ. ΜΙδηΥ Μ ΟΡ -Όσδ ροϊηΐ (0 

ἃ Ἰαὶθ ρϑυὶοά. 
[Βϑπρϑίθαθοτρ, ΑἸοχϑηάθσ, Ῥοόγοσσθ, δῃὰ 

οἰδοβ, 8060, ΘΒρΘΟΐΔΙΥ ἰΏ ΥΘΥ. 8, δ᾽] υβίου ἴὸ 

(9 οἰτοιτηδίδησοθ οὗὨἨὨ (86 πδίϊοη αὐΐου [860 ΣΘ- 

ἰτ ἔγομι οδρίϊνὶγ. Τὴ ᾿ἰαβὲ πδπιϑᾶ τϑίβυβϑ, 
τῶοτο ἀοδηϊϊοῖγ, ἰο Νὰ. ἱἰϊ. 16; τἱ. 17, διὰ ἰὸ 

ΟἴμοΣ ραϑδαβθδ γ 6 γ0 [Δ 9 ἰπΠ δα θη068 ΟὔἐΠ6 ποὶρὰ- 

Ὀογίπρ ἰγῖθθ8, μοβιὶ!α οὐ οἶμον 89, δα ψγουρμῦ 
ΟΥ̓] διιοῖρς [86 [Βγϑ6]1165. Οη οἰδοῦ Βαῃὰ 2)6- 

ἸΣίσϑοι: δηὰ Ηυρἤοϊα ἀγὸ υπἀοοϊἀοἀ ἀ810 {μ9 Ρῥτοχὶ- 

τοδί οσοδϑβίου οὗ (9 Ῥβαίὶα. 186 σοῃοϊ βίοι οὗἁ 

Ὧν. ΜΟΙ], δϑουϑ, οοϊποϊἀϊηρ στὰ {μποῖγβ, 18 Ῥσο- 

ὈΔΌΪΥ ἰδ6 ΟὨἿῪ δδΐθ 9ῃ6.--ὐ. Εἰ. ἘΠ 
ψοτβ. 1, 2. Δὐΐᾶοιδ ἔοσανοσ; [ἰΐοτδ}ν: Μ0}}} 

εἷϊ, ποῖ: ψῖ!] Ὅθ6 ἱπιδοϊιθα. Ενοη ἱμβουσῃ Μίι. 

Ζίου βῃουϊὰ ὃὈ9 ἰαὰ ναϑίο (Μίσϑλ 11}. 12) 10 ἀο68 
ποὶ 1089 {μ ΥΘΌΥ ἰΐ8 σοηὐπαθα οχϊϑίθηοθθ Οὗ ἰΐ8 

ἀοδιίογ (Μίςο. ἱν. 1). Το ἰπογργοίδιϊοα τ αἱ οα 

πη ἀογβίδηὰβ ὑ86 ἈΘΔΥΘΗΪΥ Ζίοη (ΠΥ οἷάον οχ- 

Ῥοϑίϊογβ) ὑσϑηβίογβ 89 βίϑπά-ροϊπί, δῃα τ βία} 68 
ἐδ πη ἀδιησηία) οοποορίϊου, νν ἰοἂ 18 ἐπα οὗ {μ9 

Βτιθηοββ, ἱπιπουδϊθηθθθ, ἰηἀοβιγ οι! Ὁ]6 655 οὗ 

τηοπηίαίῃβ ζΘΏΘΓΒΙΪΥ, δπὰ οἵἨ Μι. Ζίομ ἴῃ ραυγιΐ- 

ουἷαν. [Ηθηκβίθηθονρ: “110 ἤρατο ἰ8 ἀοδἰγογοὰ 
ὉΥ ἰδοδο δηποΐϊθηὶ δπὰ πιοάθγῃ ὀσροβίίουβ γᾶ0 ὑπ- 

ἀονβίδη Ὁγ Μι. Ζίου 1186] βοπιϑι ΐπς βρίσιίααὶ, 
186 Οματοι. ΤῸ ΟΒ τοὶ 8 ταῦ μον πα ϊσαιοα ὈΥ͂ 
4ἴδοθο γ80 ἰγαδί ἴῃ (80 Ποτγὰ,᾽ διὰ ἐμοὶ ΒΓ 688 
6 ἸΙκοποα ἴο ἱπαέ οὗ ἰμ9 οἴθγῃμδὶ Ζίου." Τἢθ 

Ὀοδαὶγ οὗ (ἢ ἤοτπι οὗ υὙθ6γ80 2 ἴῃ ὑπ6 οτἱαὶπαὶ ἰ8 
δοηβί ἀογϑἷΥ Ἰοθβοπθὰ ὉΥ͂ ὑμ6 σϑαδογίηρς ἰῃ ΒΕ. Υ. 
ΤῈ9 ἰγδῃβὶδίίϊοη 8: 

Ζοναθα  θπι---ταουπίδὶηϑ ΔΓ Του δου ΟΡ, 
Απὰ (᾿6 ᾿οτὰ ἰ8 τουπά δῦουϊ Ηΐ8 Ρ6ορὶθ 
Ἠοηοοΐονι δηὰ ἰο οἰογη Υ.---ἂα. ΒΕ. Μ.] 

Ῥτοῖι ἰἰιΐθ ἱπιαχο, τυ δῖοι. ταί ὑσοιϊαϊηθηῦ (ἢ 6 
1ἀάθα οἵ ἃ ἥγπι 7ουπααίίοη, (0 σοῦτβο οὗ ἱμπουρὶ 

Ῥ85868 ΟΥ̓́ΡΘΡ ἱπηπηθἀϊαίο} Υ (0 8 τοϊδιϑὰ απὰ γοὶ 
ἀιθογοηὶ ὁπ, ν αΐοῖι ἀοϑογὶ 65 ἄσυγα οἷ 186 

Ῥτοιοοίίοη τοι αοα νουοσιιβαΐεβ 9 ΗΪΐ8 ῬΘΟρΪθ. 
ΑΒ ἴῃ 18. χχχ δι. 21, (18 18 ἀοπὸ Ὁγ (μ9 ἄφιυτο οὗ 
6. ὑχοδὰ δβίγϑϑιῃ, δηά ἰη Ζϑοῖ. ἰδ. 9 ὉΥῪ δαὶ οὗ ἃ 
ὭΘΥΥ γ7811, 80 Ἀθτθ (Π9 ἤριιγο 8 ἰμδὶ οὗ 89 ρῥτο- 
ἐοοϊδης πιοιιπίαϊπβ σ ϊοῖ βαττουπὰ ΦοΓυβα]θτι. 
ὁς« Τὴ, βρογοὰ οἰ(γ 1168 ὉΡοα {π6 Ὀγοδὰ δηὰ εἷρὰ 
ξαουμπίδίπ σϑῆρο, ὙΝΙΟΝ ἰθ Βδΐ ἴῃ ὉΥ ἰδ0 ὑνὸ 

ἩΟΜΙΙΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ» 

ΤΠ ο86 ΜὯ0 1ΔΥ ὑδοὶν Τουπάδίϊοπβ ρου Θοα 810 

ποὶ τπιονϑὰ : ἐμο89 Ἧ8Ὸ σοσιταὶΐ ἐμοὶν ἀδίθησθ ἰῸὸ 

Ηΐπι ἀο ποὶ [8]1; ἰμοβο Ὑπὸ οἴϑᾶνο ἰ0 Ηΐβ ΤΔΥΒ 

ἀο ποὶ ροτγίβ8.-- -Ἔτνοθη (86 τ σμίθουβ ἃγὸ ποὺ Κορὶ 

ΔΌΒΟΪ αἰ ΘΙ Υ ἔγοτα 26] πα: Ὀυῖ αοα ρῖνο8 {89 ἰδπιρ- 

ἰδιΐοα βιισὴ δὴ ἰβδὰθ (δ γὸ δᾶπ ὉΘΔΑΓΡ ἰἰ.---ΕοΥ- 

πΔ6Ρ ζδὶ 1] πο88 ἀοοθ ποὺ βοοῦσο βραϊπδὶ (88 

Ῥυπίβδιηθεὶ οὗ Ἰἰδίος ἱπβάθιν; πὸ πυυδὺ νγαὶΐ 

ἀπι1} ἐλ Θϑηὰ, 
ΠΎΤΗΒΕ: [ἐ ἰδ τυσἢ οαδῖορ ἰὸ ἰθδὸὴ ἐμδη ἰοὸ 

Ὀοϊϊονο, ἐμαὶ τὸ, Ὅθὸ πᾶν ἴπ6 αἀἰνίηθ ψογὰ δὰ 

Ὀοϊΐοσο ἴα ἰΐ, ᾶγο βυγγουηδοὰ Ὀγ ἀϊνὶπο δά. 1 

Μὸ ὝΘΓΘ Βυγγουπαοα ὈΥ Μ08]}}8 οἵ 8066] ΟΥ ἦτο, γ9 

ψου]Ἱὰ 766] Βοουτο δηὰ οἱὰ ἀοῆδῃσδο ἰὸ {πὸ ἀοΥ]]. 

Βυι ἐν ἰβ (86 οδαγδοίον οὗ ἴδιο ποὺ ἰο Ῥοδβὶ οὗ 

ψ 8δὲ (6 6γ9 Ὀ6Βο148, Ὀαὶ οὗ τϑδὶ ὑμ8 ποτὰ τϑ- 

γοαΐδ. Οὺγ οπἷγ ἀγα δοῖς 'β, ἱμβοσοίογ, ὑμδὲ 

6 ΒΩΥΘ Ὧ0 Βρί Γἰ.8] 6γ68, Ὀαὺ (ΟἸ]ον, ΟὨἸΥ͂ {{π|089 

οὔ τ6 868Ἀ.--- ΠΟΙ ΠΟΥ 16 σοηβίοῦ ὃ9 ἰηαγὰ ἴῃ 

(80 βρί τὶ! οὐ. ουὐπσαγὰ ἴθ {μ6 866}., {86 ΥἹΟΙΟΓΥ͂ 

884}1}, (Βτουσὰ ΟὨγίϑι, θ6 οὐζγϑ αἱ ἰδδί. Βαὶ ἐπϊ8 

Ῥτοιαῖϑο ἰα βαγὰ ἰο Ὀθ Ὀο]ἰονθὰ, οι Β ὮΥ ὺ8 ψἢο 

Βυ δ δπὰ ὉΥ ον Ῥεγβθουίοσβ. Βυὶ Ὀθνασθ οὗ 

ΔΡροϊπιίπς ἰο Θοὰ 8. ἐΐπιθ ἴοτ Οὔ Σ ἀο] νογϑησθ. 

οἂ δἸΙονγβ δ ἰο ὃθ ἰοιιριοα ογϑη ἰὸ ἰδ0 υἱίον- 

ποδὶ. ποι ἰΐ μ88 δοῖὴθ ἰο (80 δΔδὲ σίγα γ, 

δηὰ πὸ μαᾶύϑ ποίμίηρς Ὀδΐοτο ὰ8 Ὀυΐ ἀοδραῖν, (μεθα 

Ηο ἀοϊἑνθτβ υ8, δῃὰ μι ἀθαί κὶνοβ υ8 119, δῃὰ ἴῃ 

186 ουτ8θ 8 ὈΪ ΘΒβί ῃ(. 
ΠΛΑΑκε: Βοοδαβο Θοα ἰδ δἰθγη δὶ, 80 '8 89.880, 

αἴϊου ἰδ παίυσο, ἢ ἷἰ5 'ὰ αοὰ απὰ 18 αηἰ θὰ ἰο 

Ηΐπι ὉΥ ἔαἰτ.---ἰ αοὰ μιΔ8 ρδοθὰ {866 ἴῃ 8 ἸΟῪ 

Ῥοβί ἴοι, γϑιμθα δον ἐμαὶ (0.8 ΒΟΘΡΙΤΘ το ἴποὰ 

ἀοκὶ νιἱοϊὰ ἰ8 ποὶ 86 βδορίγο οἵ πιοκοάποβα, Ὀυὺ 

παι ἰδοὺ ατὶ ἰο πῖοϊἁ ἴι ἰο Ηΐβ ρΊΟΥΥ, ἴον 089 

βοοὰ οὗ [86 Ομυτοῦ, διὰ ἴοσ (86 Ῥτοϊοοιίου οὗ {110 

τἰχδίοθοιβ.---θ᾽ ΠΟΠΘ ΔΥΘΏβΘ {Π 6 ΠΊ86 1 098, ΟΥ̓ 8661 

ὉΥ Υἱοίοποθ οὐ ἀἰβίαγ θποο (0 ἴγθθ {πο πιβο νυ οθ 

ἔδοτα φοά]ο88 ρόνγοσ. Νοὶ Ὅμὸ μοτγὰ ν}}]} ἀο ἰὲ 

αἱ Ηἰβ ον ὑπὸ. 6 8.0 ἰοὸ σομηγαΐϊῦ ΟὟΡ ὁ880 

ἰο Βίηι.---Τ τα σοὶ σίοι ἰβ Ὀαβδὰ ἀροὰ ἀρτίρμι- 

π688 οὗ βοατί. Βυῖ ΒΟῪ τατγὸ ἰΐ 81 ΗΟ ΘΔΒΙΪΥ͂ 

ἀο το ἰοὺ ἐδο βἰμαῖὶο θὁγ8 Ὀθοοιλο ἀθοοίιζα] δρδία. 
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{πγουρσὴ ἴδ186 Ὑἱθνν ---ϑίη 18 ἐμ ταΐῃ οὗ (80 ρΡθ0- 
Ρἷο, δπὰ γοϑὶ {8600 οἰΐῃρς ΕγΠΔΥ 0 10 δπὰ ἀθδρὶθθ 
89 ὑγὰθ δὲ οἵ 11{6.---ἰἰωοὐ υδ ᾿ὶγνθ 88 γὙὁὸ νἱὶδὰ ἴο 
ἀΐο, δῃὰ Ὀθίογθ οὺὐσρ δῃηὰ οοπιθδ, ἰοῦ 08 ᾿ἸοΔΥἢ (0 
τοδί οἱ ἰὼ 6ο4α.---ΤΊ 0869 0 8ΓΘ ΘΟΙΙΡΒΏΪΟΏΒ ἴῃ 
τ ὶοκοάμοββ ποοὰ ποὶ (δἰηἸς ἰΐ δίχα ο 1 ἈΠΟῪ ΓΘ 
ΘΟΙΏΡΒΙΪΟῊΒ ἴῃ ΡΌΒὨτα θα, 

ΕΒΙΒΟΗ: [18 ἃ ρτοδὶ οἴθησο ἰο {88 ὑπάργ- 
βιδηαϊηρ ἰο 800 δι ἢ ταϊϑΟΓὨ9 δίιθηα [6 ρίουβ 
διὰ βίῃοοῦσθ διθαγὶ ἰῃ (89 Ὑονὶα.---ΟΕΤΙΝΟΕΚΕ: 
Τῆοβο Ψ|10 ἀο ποὶ οοηΐογηι ἰο αοα᾽ 5 οομππδὴ 8 
ἀο πού ἱπιαρῖηθ ὑπαὶ (ΠΟΥ͂ ΔΓο 8ὸ ψ οι 48. {1086 
ὙΠῸ ὑΓΘΏΒΩΥΟΒΒ ἔθ. Βα (ΠΟΥ 8.6 Θαυ}}γ δἰ ἢ- 
χα]. ΤΟΥ ΟὨΪΥ πϑοὶς ποτα (0 ρα]][αῖὶθ (μοὶ οἵ- 
ἴϑθησθ δηὰ ἰο ὄχϑιβθ ἰὑ ὉΥ αἀἰβῃοπθδὶ ἀθυῖσθ8. --- 
ΟΟΕΝΤΗΕΕΒ: Νοῆδ βου] ἀο 6υ]] ἰμδὺ σοοι ΣΔΥ 
θοηθ. (ΑΟοἀ κ'οῃθ Μ|}} ἰὰγη {80 6011] ἰο χοοά; 
δη, εἱ {89 σί χοῦ (ἶπιθ, Ηθ νν}}} σαδο ἐἢ 9 Βσϑρίγϑ 
οὗ {80 τηκοῦ Υ ἴο Ὧθ Ὀχοΐξοῃ. --Τ ΑΒΕ: Τ80 
Ρόνοσ} ἰμθαθηοθ οὗ αοα᾽Β ζτδοθ: ΒΟΥ πϊίΩ 

ἱΐ χηδῖκοβ σι (116 Ὠδασγίβ οὐ Ὀοίΐονοσ, δπὰ υἱιὶ- 
ουὖ ἰΐ βαγγοιηβ ὑμοτὰ ὙΠῸ 118 Ὀσχοϊθοιΐου. 

[Ματτὸ ΠΕΝΕΥ: ΑἹ} {Μὲ ἀοαὶ νψῖῖ (οἀ τημδὲ 
ἄθ81] ὕὑροη ἰτυδβὶ, δὰ Ηθ ν1}} κῖνϑ οοπιΐοτὶ ἰρ 
ὑπ οδο ΟὨΪγ ψγοῸ ρχὶνο ογϑαάϊὶ ἰο Η τὰ, δηὶ τηδῖο ἰΐ 
ΡΡΘΆΓ {Π|Ὸ} ἀο 80 ΌὉΓΥ αυἰτύϊης οἰὸς δοηδάοησαϑ 
δὰ νοηϊυγίηρ ἰο 89 υἱπηοδὶ ἔον ἀοα, ΤΒ6 οἰοβοῦ 
ΟΌΓΡ Θχρθϑαίϑι οι 8.Θ δοπῆηθα ἰο 6οᾶ, [86 ΒἰσθοΣ 
ΟἿΣ Οχροοιδίϊθη8 ἸΏΔΥ 6 ταϊβοὰ ἴγοαι Ἡϊΐῃ .--- 
ΒΟΟΤΤ: Τ06 Π|8}100 δὰ ΘΒ Υ οὗὁὨ (6 πὶοϊκοά 
88}4}} ῬΤΟΥ͂Θ ΟὨΪΥ ἃ οογγθοίϊηρ χοᾶ, δῃὰ ποὺ 8 ἀθ- 
βίσογίηξς βυογ.--- ΒΡ. ΗΟΆΝΕ: [μο( ποί ΟοὟΣ ἰγυδί 
ἴῃ αοα 6 84 ρῥτοβυπιρίπουβ, υπρτουπάρα δββὰ- 
ΤΆΠΟΘ; δυΐ Ἰοὺ ἀν Ὀ6 ἃ Θομβάοποθ βρυίηρίηρ ἔγοια 
ζαϊί απΐοϊχηοά, ουὐ οὗ ἃ ρᾳγο ποδσῖ, ἃ βκοοά 60π- 
βοΐθῃσο, δη ζογυθηί ΘὮΔΥΙΥ.--- θὲ ὯΒ ΠΟΥ͂ΟΥ [Ὁ1- 
κοὶ (μαΐ [86 Ργοιωΐβοβ ἰοὸ 5, ᾿ἶκο (ῃοβα (ὁ [βϑγϑοὶ, 
δγο οομάϊ(ἰοη8]. ““Βοσδυβθθ οὗὐὁἨ Ὀπδο]ϊοῖ, ΒΟΥ 
αὐ χόν ἼΡΡ ΟΣ, διὰ τ͵οὸ δίδπὰ ὮΥ 7941|}."--.ὕὃ| 
Ε. Μ. 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΥ͂Ι. 

Α ϑοησ 97 Ἰεστεδε. 

ὝΈἜρπ ἰδ Τ0ΒΡ ἰυγποά ἀρδὶη [Π6 οαρνι οὗ Ζίοπ, 
Ὗγο σψοσὸ ᾿᾿κὸ πιϑὴ ἰδὲ ἀγοϑιη. 

2 ΤΉθη 88 ΟΣ τοῦ Δ]]οα πΠᾺ Ἰδυρύοσ, 
Αμά ουν ἴοηριδ ψἱτ Βἰ πρίηρ: 
ΤΏΘη Βαϊ [Π6Ὺ διλοηρ ὑΠ6 Βοαίβοῃ, 
ΤῊΘ ΓῸΒΡ Βαίῃ ἀοπα στοαὶ ὑμῖηρΒ [0 [Π6πὶ. 

8 Το 10ΒΠ Βδίἢ ἄοπο ρτοδὺ ὑμΙΏρΒ ΤῸ 8; 
Ἰγλονθοῦ τὸ ἅτὸ ρἰ δὰ. 

ἃ Τύχη ἀραῖπ οὐν οαρνγ, Ο [.ΟΒΡ, 
ΑΚ {86 βίγϑδιηβ ἰῃ [80 βουΐι. 

ὃ Τμογ ἐμαὺ ΒΟΥ ἴπ ἰθδγΒ 
5.411 Τϑᾶρ ἴῃ 70γ. 

6 Ηο {πα ρορίμ Τοσί δῃὰ πψϑοροί, 
Βοαγίηρ Ῥγθοϊουβ βθϑά, 
5|41}1 ἀοι Ὀύ]1685 οοπὶθ ἀρϑὶη πιὰ το)οϊοίηρ, 
Βευϊηρίηρ ἷβ Βῃθανοϑθ εοὐξή, λΐην. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ,. 

ΟΟΝΊΤΕΝΤΒ ΑΧΡ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.---ἰη Υογα. 1- 
(Π6 Ῥοοὺ γ68}}18 (Π6 σοϊοϊοίηρς τ πϊοὰ ΔΙ]εὰ 186 
ἨοατίΒ δηὰ του ἢ οὗἩὨ (86 [Βγϑ6}} 168 οἡ ὑμὶν Σθ- 
τὴ ποπῖο ἔτοπι οαρίϊ νιν, ἴω (16 τι ϊἀ δὲ οὗ (116 8ο- 
Κηοφ]οάκαιοηὶ ὈΥ Οοη 65 δπ4 ὅον8, ὑπαὶ {π18 
ἀοἰνοσαπμοθ 18 ἃ νοπάογίαϊ δηά τὶ ὶν ἀθοὰ οὗ 
Φόβον. ἴΙῃ υϑῦϑ. 4-ὁ [9 8048 ἃ ὈΓΆΥΟΣ [ὉΓ ἃ 
Ἰ|κὸ σοϑίοσϑίίου ἰο ἐμοῖσ ποπιοθ οὗ (μοὶ δοπιρᾶϑ- 

ΐοηβ γὴοὸ δὲ}}} Ἰξηρογτοᾶ ἴῃ οδρεϊν ἐγ, ἐοχοί ον 
ψὶτ ἢ 186 ἀοοϊατγαίϊίου, [δαὶ 4 [}} αννοϑί οἵ 107 
που στὸν ἔγοια δι οἢ βοοᾶ βοιννῇ ἴῃ ἴθδγϑ. 
υ 8 ἱτπ ροββί Ὁ1]6 ὁ ἀἰβοοῦ ον ΔΏΥ Οἰοβον ΡΡτοχίὶ- 

τοδίΐου ἰο {Π6 ἰἰπη0 οὗ δοιηροδβί(ου ἐμ 1ἢ 6 Ρθ- 
γὶοὰ 'ἱπ βΘΏΘΓΡΑΙ βυοσοραΐηρ ἐμ6 οχὶϊθ. [80 [6 
δομιπθη 8. 0ΓὙΒ ΖΟΏΘΥΓΔΙΪΥ αρτθθ. ΗΕΚΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ: 
“1})Ὸ Βροοΐδ] ΓΘίεγθἢ668 ΔΓΘ 85 05} 4] ΟὨΪΥ 511 80} 
ἱπάϊσαιθὰ. 6 βδογοὰ Ῥβδ] δὶ 8 ΓΘ ἀΘΘΡΙΥ͂ 
ἱτυρνοββοὰ τὶ (86 σομγνϊοιΐοη {Π81 ΤΠΘΥ δυῃς [ῸΓ 
180 Ομαγοῖ οὗ 8}} αροβ.0 μθ Ῥβδὶλ δἰ σα 8 808 



ῬΒΑΙΔΙ ΟΧΧΥ͂Ι. 617 

ἃ ΠΟῪ Δρρ]Ἰοδίΐοη ἴῃ ἰΒο89 οἰγοαπιβίδησοϑ οὗὨ ἰἶ6 ! 8 ποὲ 8 670 δχοθδηβο οὗὨ ΟΥ̓ [ὉΥ δοῖτον (δ. 
Ομυτοι ἴμπ τπῖσὰ ἠογίι Βορο8, δινυακοηϑθὰ ὉΥ ὦ 
ῬΤονίουῦΒ ἀοἰγογϑῆσθ, δ΄’ ἴθ ἀδησοῦ οὗ Ὀδιηκ 
Ττυδιγαιθα; 1ΐ νν8δ8 8180 σοπιροδοὰ ἴογ ἴδ 6 ΡΏΓΡΟΒΘ 
οἵ ἐσργοδδίης 9 ἔϑοϊϊηρβ οὔ (86 ἱπαϊνι ἀν] ὕο- 
ἸΙ6Υ Ρ, ἰὼ τνδοαῦιὶ δῖ ἰμγοδίιθβ, δῖον 818 ἄγϑδϊι ἴουο, 
ἴο Ὀθσοτπθ δρδίη ρονογίυ}. [ἰ συϊάδ8 υ8 [0 ρΡΓΟΡδΓΟ, 
ουἱ οὔτδ9 ᾿ἶτο}γ γϑδ] σϑίϊου οἵ (1 ΒοΟρῸ δ᾽ γοδὰγ σγο- 
οεἶτοῦ, 8 διγο ἰουπάδίϊου ΚὉΣ ΓΑ δοιὰ μορο ἴῃ 
ΤείθΓΘΏΟΘ ἴ0 Χτ86ε γαῖ ἴο ὈΘ Ὀοδίον οἀ."--ὦ. Ε. ΝΜ. 

γόγβ. 1--8. ἴ1ἰ ζοϊ!οννϑ ἔγοιιν [μ.6 )80 οὔ 89 ρμοτγίδοι 
Ὁ, τόσϑ. 1 ὁ διὰ ὃ ὁ, μὲ ἐμ Ὀγίησίηρς Ὀδοῖ 

ἷθ ποῖ ΤοΟργοϑοηιθάὰ 88 δῦουξ ἰῸὸ Ἀδρροῃ ([β8ϑδακὶ, 

Αὔϑη Εσγα, Κιπποδὶ, Γυϊμ ον, Θ᾽ οἷον, δέ αἰ.), Ὀαὶ 85 
ΔΙΤΟΔΥ ρῥαβὺ (βορί., Φογοιιο, ΟαἸτίη δπὰ πιοϑὶ τθ- 
οοπὶ σοτμπιοηίλίογ8). [1 ἴδ ἀουθι}] ψΒϑῖμοΥ 
2 7 18 ἃ ἰθμδὉ]9 ἴοστα τῖτι (μ9 ἰγδιβίεἶνε δἰ ραὶ- 
δολιίοη : Ἰοδάϊης Ὀδοῖ, δον ἐμ δηδὶοαῦ οὗ 
Π2 0, 'δτα. 111. ὁ8 (Αὐδὰ ζγδ), ψ8ὲ]9 {μ6γ8 δἷϑὸ 
δχὶβδιϑ {19 ἔόΌ τι 29, 18. χχσ. 1δὅ σοϊυσηξξοοῦ- 

γογβίου, Οὐ ὙΠῈ (06 ἸΩΓΓΑΏΒΙ {1716 Β6Ώ89 : ΤΟΙΌΓΗ 
ξξίιοβο σοϊαγηϊης (6 } 1286} δηα πηο5ι), Οὗ τὙΠ6- 
ἰθὸν 6 8ΓΘ [0 488:1ὴ6 ἰδαὺ 1ὲ 15 Δὴ οἷα τηϊβί ὁ οἴ 
8 σΟρΡΥ δὶ πα χοδὰ Βεγο, 88 ἰῃ υοὺ. 4, {᾿ὸ ἔδυ αν 

Ρθταβο ἤλ2 2: νῖϊὰ 8 οοάΐϊοο8 οὗ Κεπηϊοοιΐ 
86 δηοΐοηί ἐγαπϑἰδίουβ, ὅ. Ὁ. ΜΠ }οὴ., 9 ἤοιίο, 
5ι., Η ρ΄], Βδιίοιον, Ηἰϊσὶα). [Τακίης {110 

ΘΟ ΠΟ χρίδηδίΐ οΏ, Ὑ6Γ. 1 τνουϊὰ ὈθΘ ἐΓδηβἰι θα: 
ἬΒοα Ζο ον ἢ ψῶϑ Ἰοδάϊπα Ὀδοῖς (6 σοιτηϊης 
0068 οΥ̓͂ Ζίοῃ, Μγὁὸ Ὑ67Ὸ ἰἰἶκο ἀγοαπιοσα. [ἰ ννὶ}} Ὀ6 
ποἰϊσοά ἔμπῶῖ [69 Ἐκ 8} ΓΘ Πϑ]αἴ ΓΒ δάοριοὰ 
ἴτοτα 89 δηοϊθοηῦ Ὑουϑοῦδ ἰμ6 Υἱοῦ Ἰαϑὲ σίνθη 
δῦονο.---ὦ. Ε, Μ.] γεν. 1 ὁ ἀοεπβ ποὶ τοί ἰυ ἃ 
δἰιααἰΐοη ἰὰ πίοι, ᾿ἰἰτΘ ἀτοβηιογϑ, ἐμ 6 δὰ ἢ0 
ΔΟΠΙΣΤΟΣ ΟΥ̓́ΘΣ τΠοὶΡ 86η868, ἰδέ, ἐποτοίοτγθ, ὑπο ῦ 
ΔΙῸ ΣΟΡΤοβοηιοά 885 Ὀοΐης Ὀδ51..6 ἰμοιηδοῖὶνοβ τνῖϊ ἢ 
ΟΥ̓ Δηα ἰπ 8 Θοβϑίδϑυ (Ποϑηρϑί.), Ὀὰΐ ἴο οὔθ ἷπ 
ὙΒΙΘ μον οουἹὰ ΠΑΡΑ δοηβίάοσ ἰῃ9 τοδὶ ιν 
δηγιπίης Ὀαϊ ἃ ἀταδῖη (Οεἶογ, εἐ αἰ.). [ΑἸΟΧΔΏΔΟΓ 
δοιμ Ὀϊη68 186 νψὸ : “ [που } 7 Δ Υ ὯΘ ἰποϊια ἃ, 
δυὶ πηυϑὲ ποῖ ὯθΘ Βυ ογοα ἰὁ οσχοϊυὰθ 4]} οἱ μὸν 
166] 1 χ8.᾽᾿ --- ΓΟ 9 δηα τηοϑί δάορί (6 Ἰαίίον. 
1ὴ νοῦ. 2 α, ὃ, τ. ΜΟ]] τοῃάθυϑβϑ: “ΤὭθη Ἰδυρσὰ- 
(εν δ]1]οὰ Οὐγ πον δηὰ το)οϊοϊης οὐγ ἰοηχυο,᾽ 
᾿πβιρδαὰ οὗ [οἱ] οννίης (16 δοπϑίγυοιίοι ἴῃ (Π6 Η6Ὁ. 
ἰεχί δ8 αἴθ ΟΟΥΓΘΟΙΪ ἰῃ ΕἸ Υ. [Ιἡ {118 116 
ΒΘ68 [0 Υγ8 ὈΘΘΠ τηΐδὶοὰ ὉΥ [06 ὑγδηβ)αιΐου οὗ 
Βελ Δ σοι ἢ ΐσ ἢ 6 ἤΟ]]ον 5 Ρτο ἐγ ΟἸΟΒ6}Υ (Ὠτουρὶ- 
ουὐ 6 Ῥδδίῃ. 6 ἔἌΘΟΥ σοπά θεὶς τἰσιιὶ ὉΘ 
δά αιἷδ851}]9 ἴῃ 6 Ρ]Ϊδῃ Ραγβυρὰ ὉΥ Ὁ., ἴπ νοὶ 
6 Γοἰϊον 8 (6 ΗΘΌΓΟΥ ΤἈὨΥΓΣ ΟἸΟΒΟΙΥ ἰὰ αἷϑ ’ 
σεογδῃ ἰγϑηϑ]διϊου ; Ὀαΐ ἰΐ ἰ8 ΒΑΡ Ϊν 8ὸ ψθῃ ἱἰ 
ἦθ ποῖ ὨΘΟΕΒΒΑΓΡΥ (0 ΤΌΣΟ {86 16 γα} σομαογίης. 
-.Ε. Μ2|] 

γον. 4 ῬΓΔΥ8 ἴο γ᾽ τοδὶ δοοθβϑί ἢ ἰο ἰδ8 Ῥορυ- 
Ἰδίϊοη οὔτδ Ηοὶν αηὰ δηά ἴον σοπβοαυθηὶ Γ6- 
ΠΟΡΔῚ Οὗ ΡΓΟΒΡΟΥΪΥ, 88 (Π6 Λ᾽εσεῦ (ἀγγ 6885), [δαὶ 
8, 16 ᾿δπὰ οὗἩ Φυάδῃ (αεῃ. χχ. 1) δπὰ (9 οοιῃ- 
ΕΓΥ Ζοπογα νυ ̓ γιης ἰοανὰβ {Π6 ἀοδβοτὶ οὗ 5ἰηαὶ 
ΤΟΡγ 5οηδ (ἢ9 β81:η0 ἰδίηρ ἴῃ 18 σοΟχΥΡἾ68]} γ6- 
Ἰδι0Ώ.8 ὈΥ͂ 186 τἰνυϊοὶβ οὶ Οἰβρρθον ἰῃ δΒυιῃ- 
ΙΏ6Γ, δηὰ τὼ ΜΝ ίἱηϊοῦ ἀγὸ δἰ]οὰ 1} ψαῖοσ ἔγοσῃ 
ἐμ6 γδῖ 8. 
Μεγ. ὅ, 6 οσοῃίδἷπ 8 ΘΏΘΓΔ] ἰσυτἢ (ΔΜ αί, ν. 4: 

64]. τὶ. 7.3), Ὀαὺ, αὖ {Ππ|0ὺ βϑ8 ἰΐπηθ 8180, δὴ 1}18- 
τογῖσα] δ᾽] θοῦ ἴο πὸ ὑθασῖα] γοίυση ΟΠ ΘΑΣ8 
(δεν. χσχχ. 16), δῃὰ {π6 σουϊάϊηρ οὗὨ [6 Το 16 
διυϊάδὺ (δ6 ἰδαγδ οὗ {86 ρθορὶθ (ΕΖταϑ 11. 12.) 1ἰ 

1 
᾿ 

χχσ. 6) θυ ἃ ἰγδυδίυταιδιΐοη ἡ ἰο ἀοροηὰβ ροῃ 
6 Ἔἐχογοῖβϑο οὗ ρμδιΐεηοο δῃὰ δ διυιπιὺ]ο πογκὶηᾷ 
διὰ ναϊιίος ἰῃ ΒορῸ δοὰ ἔαϊιβ. Τδ9 βονϊης ἰ8 
Ἰϊι ΤΔΙῪ : 186 ἀτανίης, εἰϊ μον Ὀθοδυδο ἰἰ6 παπὰ 
ἄγαν δο δοοὰ ουἱ οἵ {ἰ8 δοϑοὰ- Ὀὰς (ΟἸοτίου, 
Κῦύδβιον, Ηπρίο]ὰ), οΥ ἰὼ δι) υβίου ἴο ἐμὸ δβδοδιιοσίης 
οὔἰμο βοοὰ ἴῃ Ἰοηρᾷ οσἰθμάἀεδὰ ἔάγγονα (6 6β8θῃ., 
θ6]., Ηἰιεὶ ας) Απιοβ ἰχ. 18. 
[Το ἰἱγδυβιδιίοα οὗ ἐμδἷ8 ποτὰ ὉΥ “Ῥχο- 

οἰουβ᾽ ἰῃ Ε. Υ. πδὸϑ δ οοῃ͵θοίυσο δηὰ δδβ 
ὯΟ δαρροτι.--10 ἱπβηϊιίῖτο όγο, σὶϊ 189 
δοϊϊο τοῦῦ, ἰδ ζΘΏΘΓΔΙΙΥ δυρροδοὰ ἰο 6χ- 
ῬΓ6585 σοοίἰπυουδ δοιϊοη. ΗδθηζβίθοΥς ἰγϑῃ8- 
Ἰδίθϑ ὈΥ δἰ ΡῚ γορϑδίϊῃς (6 δηΐ6 γογὺ: 6 068, 
8 3οε8. Αἰοσχδπᾶθγ 4068 {0 88πι|0, Ὀμΐ ἰδ Θαγ0- 
ἴα] το κ'νϑ (89 ἴοτγοο οὗ ἰ"ὸ ΗθΌτοΥ (αἰὰτο. 8) 6- 
Ἰϊισϑοῖ, βοτὰ Ὠγ. Μο]} [Ὁ]1ο ν8, θη 678 : ἈΘ6 5068 
Ὀδοῖὶς δηὰ ογταγάὰ, νἱοῖ 18 Ὠιοτο σγδραΐο. Βαὶ 
ἴα ἰ 6 οοποϊυαβίοη ἰδ6 ἰάθα οὗἉ σοπιϊηλοι8 ΟΣ Θυϑῇ 
οἵ τοροδιθὰ δοιΐοῃ ἰδ ὑπϑ}18Ὁ]6, ἴῸΓ 1ΐ Ἔχ υθθ868 
86 δπα!ὶ ἰγτϊαρ. Απὰ ἱδογοίοτο ἰΐ δϑϑίηα Ὀσί- 
ἴθ ἴ΄ὸ αἶνο ἰο ἰ.. 8689 ΟΣ ΓΘ 581 0}8 6 δ0ὴ89 ἩΓΒΙΘὰ 
δἰ τη δῖ οΘοηδιγαοίϊὶ οἢ5 οἴη ΔΥο, οὗ οοτιϊϊὰο, 08 6 
υπαδαιθηίαὶ ποιΐοη Ὀοὶης ἐλ 9 δϑηγθ, ἐἰμδὺ οὗ οτω- 
Ῥμδϑδὶϑ Οὐ ἱπιθηβὶίγ. 860 ἀτοϑυ, ἀτ., ὃ 282. 
Επδ]ὰ, τν., ὃ 2806. Τὴὴ9 δϑῆδὲ ἩΠῚΠ βοὴ ὃθ: 
“« Ηδθ Βυγοὶγ ἬΘΟΡΒ ΠΟῊ 83 80 δον8, δηἃ δο ὙΠ 
ΒΌΓΟΙΥ τοὐοῖϊοθ δ 9 Ὀγίηκβ ἰῃὰ ἰδ δηθαυϑδ.᾽"" ΟΥ 
ὈδίοΡ, “"}υϑὲ 88 δ ΓΟΙΥ ΔΒ ἢ6 ἮΘΘΡΒ ΠΟΥ, 80 ΒΌΓΟΪΙΥ 
8}8}} δο τοὐ)οὶοθ ἰδ." Βαΐ [89 ἰοχὺ ἀ068 Ὁ Γῆ Βἃ 
αἶϑο ἰὼ (ῃ6 ἄγδι πυροῦ ἰδ ἰάθα οὗ οΘοπίϊπυδηο6, 
80 ὈΘδυ ΠΥ τοργοϑοαιίπς (ἢ Ραἰΐϑηοο οὗ ΒΟΡΘ ; 
ἴον (86 γϑγὺβ οὗ πηοιΐοη ἄγὸ ποῖ {6 ϑαιηθ ἰῃ Ὀοὶἢ 
Ραγίβ. [ἢ ἴδ ΖΦΌΤΙΔΟΥ ἰΐ 18 Ὑπ: 1:0 ΒΟΥΤΘῚ ζεορδ 

εραϊχίπ ἰοὺς ἃ8 6 νονκϑ ἰῃ ρδιϊΐθποθ. [Ι͂ἢ ἰμ9 
δοσοπά ἰΐ 18 12: ἴῃ {9 ματνοϑὶ μ6 σοηιδ ἐπ Ἡΐιἢ 
᾿ιὶϑ δῆθαυθ. δ νἱοῦγοὰ, {6 Ὑ0γ86 8 ἢοΐ ΟὨΪΥ͂ 
Β66η ἰὁο αῦο ἃ ζγοδίϑν [Ὁ] 688 δηὰ Ὀδῤδυίγ οἵ 
τηοδηΐηᾷ, Ὀυὺὺ {μ9 Θοοῦ ἰάθα ὑπ δι ἰὐ 18 “" ἸΘῪ 
8 ΟΣΡΔηδίου οὗὐἠ ἰδ ἱπηδρθ ἱπ Ὑ6}. ὄ,᾽ ΤΕῸ: 
ΤΟ ΕΒ) 8 Βοτη (0 ὃδ6 8 Πηἰβοοποορίίΐοῃ. [ὲὶ ἰ8 
ἦι ΣΘΩΪΥ δὴ δάνδποθ ἀροῖῦ ἰ.. ΒῸΥ ἰὺ ἀθοῖδνοϑ 
ΒιιΟΟΟδΒ ἴο Ὧθ ὑπ πεοόδϑαγῃ γόφωδί οὗ Ῥεαίϊθηί δὰ 
ἸΟΡΟῸ], ονοα ἰδουρ δοῦγον [Ὁ] ἰο].. Απὰ ἱἷἰε 
{μ 6 ὈδοοΟΙΏ68 (86 οχδοὺ Οἱὰ Τοδιδαιθηΐ δου ηῖθν- 
Ῥϑυὶ οὗ Ῥδὺ}8 πογὰβ: “.1ωμοὲ υπ ποί 0 ἬΘΔΥΥ ἴῃ 
Ὑ6]}] ἀοΐηᾳ: [0 ἰῃ ἀυθ βοβδοῦ ΜὙΠ6ῸῪ δ884}} γϑὰρ ἱἰΐ 
Μ6 ἰπίης ποῖ." ἜἘΠπΠῸ ζο0] ον γϑραοσίης ἰδ 
{πογοίογο δυρροδβίοα: 

δ δυγοῖὶγ ἰοΐϊβ δἰοης τεορίης, 
Οαγγγίηρς ἰδ 6 Ὀυτάθῃ οὗ δβοϑὰ; 
Ἦο βυτγοὶν οοτμοδ ἰὰ ψὶ ἢ γτοὐοϊ οἷ, 
Οαγυγίης εἷ8 ΒΘ ΑΥ68.--΄ἂὦ. Ε. Μ.] 

ἩΟΜΙΙΈΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ΤῊο ᾿ογίυϊ ατνοϑὲ οἷον ἐθασίι] δοννίης : ἮΒο 
ΘΘΑΌΓοΒ 1 7ῖ ΠΟ τϑοοῖνοϑ 2) ἮΠΟ διναϊίδ 1 
- Ὑ)8.Ἕ οἴζοιῃ ΒΟΘΟΙΏΡΔΏΥ οὖν τους δηὰ δυ 8 ὁγ- 
ἴῃ ὍΡΟΙ; ΘΑΥ Ν τὶ} ἔθατθ, Ὀιὶ 8 τοῖν ἀοεὶγϑα 
ἤγυϊ! αἰνϑη ἴο αδἴ [ΙΓ ἠοῖ, ἢ το 1168 {9 
6811890 ᾿---Ὑ0ἀ᾽ 8 ἀοΐηρβδ ἰῃ Ηἶ8. Οἰιυτοῖν ἰῃ {ποὶσ οἷ- 
ἴδοίβ Ὁροῦ ἰἶο νον] ὰ δπά ἐμ ΟΠ αγοῖ. 

5ΤΑΒΚΕ: Τ86 δρί γι] γοἀοηρίΐοη τ ἰοῖ γγ88 
οεοϊο ὉΥ 7658 ΟΠ τἰϑὶ 5 (6 Ομ νἰδιὶδπ᾽ 8 εἰ κινθ9ὲ 
οοῃβοϊδιΐου δηὰ ου; δηὰ (ἰὸ χνυθδίθδί τηΐγδοὶθ 
ψ 190} αοἀ οτοῦ τγουρδὶ δὐλοηρ πιθῃ.---Ο0ἀ οἴθῃ 
80 ἀρεῖ] νὶϊβ Ηἰβ οἰ! άγθα, {πὶ (ΠΟΥ Γϑοοίνθ 
τοῖος Ὀϊοδείο 8 ἰΒδη ἐμ 60 ἐμοτυϑοῖνοβ δὰ μοροὰ 



618 ΤῊΒ ΕἸΕΤΗῊ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙΓΜΗ. 

701.-ἰ 8 οὐὖῦ ἀν δ8 ΟΠ ἰβιϊδηβ ἰο συ θια θοῦ 
Ὀοίοτο αοά, ἰῃ ΟἿΣ ῬΥΑΥΘΥΒ, Βο86 ΒΟ δχὸ ἰῃ αἷδ8- 
Γ688 δηἃ πᾶῦθ ὈΘΟῸ ὙΓΟΠΡΙΥ ἱπρτὶΒοηθα.---Τ 9 
ἰθδ 78 οὗ γι Σερθῃίδῃοο δημ οὗ βαποιϊβοὰ 4 116- 
οι ΔΙῸ 8 ργθοίουβ 8664, ἔγοτη Ὑ ἢ Ϊσἢ νν}}} Βργίης 
8 ἠογία] μαγνοϑί.---ἰἢ (86 Κίηράοα οὗ παίυγο ὑπο 
Ββοοὰ ὕθαγβ δἴΐζον ἰΐἰ8β ον Κη, Ὀυΐϊ αοἀ 88 8 ἀϊ- 
ἔογοηῦ ογίάὰθσ ζἴ0Γ ὈΘ᾽ΊΟΥΟσΒ ἰὰ ἴμ9 κιἰησάοιῃ οὗ 
αἴοῦγ. ΤΉΘΥ δον ἴἰθδσβ δηαὰ σὑϑϑρ 70Υ.---  ΠΘΓΟ 
ποιμίηρ 18 βοῃ, οί βίης Ὑ11 Ὀ6 μΒαγγοϑιϑα, 

ζυτηκα: Το Ργοριιοῦ τψουἹὰ οσχθὶθϊῖ 8. 6οη- 
δβίϑηΐ ἰγαϊ ὉΥ (86 τοροιο οὗ ἃ 11{{}|0 ψοτὰ : {86 
ὅο, ὑπΠ6Υ χο. ΕοΥ οὔν νϑϑρίης Μὶ1} οί Ὀ0 δι 86 
ὉΠ] τϑ τὸ ἱἀάδη ἴῃ (δ ἰοτηῦ, δἰ πουρὰ ἃ βμοσγί 
Βθο880ῃ 5 χίνϑη ἴὉΥ σοβί. 

ἘΆΙΒΟΗ; Κπον, ἀθδῦ βοιὶ, ἐμδὺ 88 Ἰοὴ 88 ἰδοὺ 
μαδὶ ἰο ᾿ἶνθ, δηὰ ἴο Ὁθ ἃ ρἰϊ στί πὶ ἰῃ (89 ΒΔὈΘ] οὗ 
ἐμΐδ ποῦ], ἴ0 νυν }}}] δοϑὲέ (ἢ: 80 ἸΩΏΔῺΥ ἰθδὺβ ἰῃ 8Βο- 

᾿ ἦηρ: [ὃ οοβίβθ ὑθαῦβ οὗ γσορθηίϑῃοα, 88 {1086 οὗ 
Ῥανὶὰ, Ῥοίθρ, δηὰ πὸ χυϑδαί δίπποσβ. [{ δοβίβ 
ἰθαγ8 οὗ ἐγ ταὶ ἰΒίγΥ 88 ἰμο8ὸ οἵ θενὰ, 76 χ0- 
ταΐϊδ, Ρ8], δὰ Ομ γιοὶ Ηἰβοῖ ἢ, [Ιὑ οοβίβ ἔδαυβ 
οὗ βυρρ)ϊοδιΐομ, 88 ὑβοβο οὗ ϑανὶα, πῇ ο89 ἐθᾶγ8 
Βαά Δ]πιοϑὶ ὈΘοΟπ9 ἷ8 πιοϑί. [ὺ δοϑίβ ἔθαγτθ [ὉΓ 
1.0 ΒΟΥΣΤΟῊΒ οὗ οΟἴ6ΓΒ, γ68, δῃὰ οὗἨ {δ γ8. 17, ἰοο. 
Βυὲΐ ᾿Ἰοὶ ποηθ οὗ {6890 (ῖη ρ5 8 Κ6 (Π60 8). ΤῈ6 
70. οὗὨ Βεασγγυββδὶ σοβίοσθθ ουὐδυυτΐης (0 {1|66.--Ὁ 
ΒΙΕΟΕΒ: Τΐβ Βοης οοῃίαίη8 (1) 8 ον] ἀ6616- 
ταιϊΐοη οὗ (9 σγοδὶ ἀθϑὰβ οὗ ἀοὰ, 88 86} Βαᾶγνθ 
᾿Ὅ6θ8 οηὐογοα ὉΥ ἐδ ο οἰ!]άγοῃ οὗ Ζίοπ, δηὰ ᾶγνθ 
ὍθθΠ δοϊζηον)θαροαὰ οὐθῃ ὈΥ͂ ΒιΓΔΏβΟΓΒ; (2) 8 
ῬΥΔΥΘΟΡ ἴον [μ9 ἀεὶ) νόγαηοθ οὗὨ ὑμο86 Ἰοἵν Ὀθμϊηὰ ; 
(8) ἃ πογὰ οἵ ϑῃησουταροιιθηΐ (9 ὑμοῖὶν Βοδγίβ, ἴ0 
Βιτοη θη {ποτ  γ 65 ὉΥ͂ Ρδιϊθαὶ τυδι (ἰς ον ἐδ 
Ὀϊνῖηο 69 ]Ρ.-Υοὺγ τουγηΐηρ 8118}} Ὀ6 ἰπγποὰ 
ἰηῖο 7ογ. αὶ {8 Ῥσοοθββ οἵ Θδημρο 18 ἐμαὶ οὗ 
βονίης δὴ ΤΟΑΡΙ ὩΡ.---ΒΊΟΗΤΕΒ:: Μοὴ δγθ οἵϊϑθῃ 
οοιμζονιοἀ ἴῃ (δ ταϊάδὶ οὗ, Ὀαὺ ϑ08}} ΑΥ͂ΡΟΣ ἐθδ Β. 

ΤΏ ἰσὰθ δηα οσοτρ]είθ Βαγυοδί οὗ ργδοθ ζ90]]0 178 
ΟὨΪΥ ἰπ οἰοΓηϊίν.---Τθὰγθ οὗἨ ν᾽] οϊζθά 685 διὰ οὗ 
ΒΥΡΟΟΓΙΒΥ͂ δγὸ ποὺ (86 δβονἱηρ οὗἁὨ ρτγδοο.---αὐεν- 
ΤἸΉΕΒ: 6 δ8Γ0 8]}] δογγοσβ. αἀγϑαοϊῖ, Ο [ογὰ, ἐμαὶ 
6 ΠΙΑΥ͂ Βονν ΤΥ βοϑά, δύῃ ἱζ τ ΤΩΔΏΥ ἰδ ΓΒ, 
80 ὑπαὶ 89 στῖο Βαγνϑϑί οἵ 7ΟΥ ΓΔῪ γαὶ Ὀδ οὐΓδ. 
--ΙΕΌΒΙΟΗ: ΤΠ ΓΙΏΟΥΘ ἰοΥο, (86 Τη0Γ0 βυ δ τίη. 
--τΤάσβε: ον φγοδὶ βοουϑῦ ἰδ σβϑησο ἱπ [89 
οοσγογβίοῃ οὗ ἃ 9 ΠΏΘΥ 8, Ῥμδί 18 'ἴ οοπιρδιοὰ (0 
ἐμδὺ νιδίοι ἀοἀ᾽ Β ομἰ]άγοη οχρογίθμποο ἢ δπὰ Ὦγ 
ἀθαιμῖ 068 ποί ἱμαὶ γτοδίθθὶ οἵ σμδῆροθ ἴδοὶ 
ἘΚ ἃ ἀγοδϑῖῃ ἰο δτα ἐμαὶ οσροσίθησοβ ἰἰ --- ΗυΥ8- 
ΒΕΝ: Οοα᾽Β ΒοΙρ ἴῃ (89 ἀΐδβίγοβθβ οὔ ΗΪ8 ρθορῖοϑ: 
(1) Τὸ τοἀοπιριΐοη οὗ 6 ορργοδβαεὰ, δπὰ {πὸ 
ΒΡ γὶΐ ἴῃ τ Βίο ἢ τἰ 5 εἰδεοϊοα ; (2) (116 ΤοΙθοσω- 
Ὀγχϑηοο οἵ ἰϊ, δπᾶά {80 ΘῃησουΓαροπιοπὶ ἰΐ ρσίτοα; 
(8) 118 ΘΟμΒΘαΌ6Π668, Δπὰ (Β6 {8} 185 ψῖσο {867 
ΘθΙη8 Πα .---ΝΊΤΖΒΟΗ: 9 Μ1}} τοὐοΐοο }πδὶ ἴῃ ῥγο- 

Ῥογίΐοῃ 88 νγ»Ὲ βυ Ὁ .γ. 
Ματτ. ΒΈΝΕΥ: 16 ὈΒΔΥ͂ΡΒ 8΄ΓῸ ὩΘΥ͂ΘΙ ΤΠΟΤῸ 

ταϑὶοαϊουβὶν ἐπα ΌΪ6 ἰμ8ῃ δὕίοσ βυσὶ ἃ αἀἶδι.89.--- 
ΤῊο Ἰοὴς νδηὶΐ οὗ πη ΓΟ 68 σΊΘΘΙΥ βνθοίθη5 (ἢ οἷσ 
ΣοίυΓ -- Ἴ ΠΥ 816 ἰθΕγ8 Ἡ 8101) ΔΓΘ {ἢ ΘΙ ΒΟΙΎοΒ 
(6 βορὰ δαὶ νγγχῪὲ τημϑί ΒΟῪ ; (6818 ΟΥἨ ΒΟΣΓΟῊῪ [ῸΓ 
Βῖ;, ΟΟΥ ΟὟ δῃὰ ΟἰΘΓΒ; (68 ΓΒ Οὗ ΒΥΤΩΡΘΙΒΥ σὴ 
ἐμ9 α'ϑὐὔιοίοα ΘΣοΝ .- δηᾶ ἰδᾶγβ οὗ ἰθῃ ἀθ γῇ 685 ἰῃ 
ΡῬΥΆΥΟΥ δηὰ ὑπάον {μΠ6 πογὰ. Τῆ68Β6 δγϑ ργοίοιιβ 
βοϑὰ, βυοῖι 88 (89 Ὠυβθδηἀδιηδη ΒΟῪΒ ΝΘ σοτῃ 
8 ἀθαν, δῃὰ δ 8 888 Ὀυὺ ᾿ἢ1||6 ἴον ἷ8 ἔδπιῖ]γ, δηὰ 
ἰβογοίοσο ῸΡ5 (0 φαγί νὰ 1ΐ, τοὶ ὈυγΊ6Β ἰΐ 
πάθον στουπᾶ, τι} {(μ80 ὀχρεοίδίϊοι οὗἁὨ σϑοοϊ της 
ϊ δραὶη σι δἀναπίαροθ. Τὰ ἀοίἢ ἃ χοορά πιδῃ 
ΒΟῊῪ ἴῃ ἰθΆ8.---ΤΏ 7 ἰμδὺ 80 ἴῃ (86 ἰοδγδ οί 
ΠΟΟΪΥ ΒΟΓΓΟΥ,, 8}8}} γϑῶρ ἰὼ [μ6 ἸΟΥ οὗ ἃ βεοαδϊοὰ 
Ῥδγάοῃ δηὰ ἃ βοι(]θὰ ρεδο6.---ὅσοτε : [,6ὲ ΒΙΠΠΕΙΒ 
ΤΘοο] ]θοί ΠΟῪ ἀγα [Ὁ] ἰμοἷν ολ86 νν}} Ὀσ, ἰΓ {867 
μιῶὺ9 8}} {πεῖν 11{{16 70 ἐὰ (μὲ8. Ὡιουτηΐης που]ὰ, 
(64). νἱ. 6-10).--ὦὖ. Ε. Μ.] 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΥ͂ΙΙ. 

Α ϑοησ ο7 εστέες 70. ϑοϊοπιοΆ. 

Ἑχοορὺ {86 ΟΕ Ὀυ1] 4 [Ππ6 ΒουΒΘΟ, 
ΤΆοΥ Ἰαθουγ ἰπ γαΐῃ ὑμαὺ Ὀυ1]α ἱἰί: 
Ἑχοθρύ 80 ζ0Ε} Κθδρ {86 οἰ γ, 
ΤῈ6 πδίομηδη 8 κοί δυωΐ ἰῃ γαίῃ. 

2 Γ ὁ γϑὶῃ Ὁ} γοῦ ἴο Υἶβθ ὉΡ ΘΑΥΪΥ, 
Τὸ βἰὉ ᾧρ αἴθ, ἴο οδὺ {π6 Ὀγθδα οἱἉ ΒΟΥΤΟΥΘΒ : 
ΕΥ' 80 ἢ8 χίνοι ἷβ Ὀο]ονθα β8]66ρ. 

8 1,0, Ομ] άσϑη ατὸ ἃ Ὠογὶίδ 
Απὰ 6 Ττυϊὶ οὗὁἨ [6 γγοῖὶ 

οὗ {π6 1, ΟΕ: 
ἦς δἰ 8 τοπχϑτα. 

4 ΑΒ δΙΓΟΤΒ αγὸ ἴῃ {Π6 Πδηα οὗ ἃ Τὶ Υ ΙΏΔῊ : 
8.0 αγὸ Ομ] άτϑη οὗ ὑπ6 γουΐῃ. 

δ Ηδβρρυ 18 {16 τιϑδῃ ὑῃπδὺ παύῃ Ἀἷβ ααΐγοῦ [8] οὗἨ ἐμ 61 : 
ΤΉΘΥ 58}8]} ποὺ θ6 δβῃδπιϑά, 
Βυΐ {ΠΟΥ 588}} Βρϑδὶκ 1 086 ΘΠ Θπλῖ68 ἰῃ {116 ρδύο. 
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ἘΧΈῈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

ΟΟΝΈΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΊΟΝ.---ΑἹ}] Βοῖρ, 8]} 
Ῥτοιθοίίοῃ, δηὰ δ}} Ὀϊϑδίῃρ οοῖθ ἕγοιῃ αοὰ; 
πιἰϊβουὶ Ηἰὰ 8}} Ἰαῦονγ, ϑαᾶγθ, δῃὰ ἰγοιυ ]ο 8.9 
γαϊῃ. Τιΐα ἰμουχλί, Τοϊαϊθὰ ἰο ῬτοΥ. χ. 22, δὰ 
ἐχρτοϑϑοὰ ἴῃ {86 ἕοσαοι οὗ ἃ "παελαΐ ἴβ ἱπάϊ ν]άυ8]- 
ἰκοὰ ὈγΥ ἐδ Ὀυϊ πᾳ οὗ ἃ Βουδθ, λ πδιομίηρ οὗ 
8 Οἱ᾿γ, δὰ ἰμ6 οδαγπίηρ οὗ Ὀγοδὰ (τοῦβ. 1,2), δπὰ 
ἐπο ιν πο ὈΪοβδίης οὗ ἃ πα πιο Γου 8 ΟΒρυίηρ (Υ0Γ8. 
8-8). ΤθΘΓο ἰ8 πὸ ἀοβηῖθ Δ᾽] βίοι ἰο0 ὑἐμ9 Ὀαυ ]ἀ- 
πς οὗ 80 Τα ρ]6 ΌΥ ϑοϊοπιοη (πιοβί οὗἁ {86 Ο]6 Γ᾽ 
ὀχροϑίίοτβ δίνουν (6 ΒΑΌΪη8), οΟΥ ἰο (διαὶ δῇΙ͂ΟΣ 
86 Βοδιογαίίοη (ΠΙΔῺΥ δίποο Τθοάοσοὶ). Νοτῖ 
δ {978 ΒΥ ἰγασθ οὔ ἃ βρϑοὶδὶ δοῃπθοίϊοι Ὑ|Ὲ 
ἰδὸ ἐτο ἔοϊϊονίης Ῥβδὶπι8 (Ηἰἰχὶᾳ). Τθθχθ 18 
ποιπίης ἰο (Δ [μ86 γοίογθηοθ ἰοὸ ϑοϊοπιοη 88 
(80 δυΐμον ἴῃ (80 δι: ρΟ ΒΟΥ ρ(Ί0Ὲ. Το ({1]}9 
διουϊὰ Ὀ6 το ογϑα : ὈΥ͂ βο]οιπ0Ὲ] ἷᾳ Βίδθ- 
τϑαΐϊ, ουγο ον, 18 οὐ ἑουῃὰ ἰῃ [89 δορί. ΝῸΓ 18 
ἐξ ἀφδοϊβῖνο οὐὗὨ ἰἰβοὶῦ ἐμβδὲ ἴπ 2 ὅδῃι. χὶϊ. 26 ἰἢ 9 
δδιηο 76 ἀοαΐδιι, δεζουεά, 16 σῖνθη ἰο ϑοϊοου, δπὰ 
ἰμδὺ ἢ Ἦδ8 ὑσγοιἶβοὰ ῬγοβροΓΪ Υ, 1 Κιηρβ εἰ. ὃ, 
πῃ 4 ἀγοδπι (Ηθηκβι.) [{ ΠΠΔῪ δδνθ Ὀθθὴ ᾿υϑί 
ἤτοι (ἢ. 659 ΣΘΒΘι Ὀΐϊδ 068 (μδὺ (Π6 ἰηογθηοθ οὗ ἃ 
Βδ᾽ οιμοῃΐο δα  ΒουβδῖΡ 88 τη8490 (ΟἸ6.ι., θ 61 Σ80Ἀ, 
Ηἰιτὶ). [ἐ ἴθ ΡΌΓΘΙΥ ΔΥΌΪΓΑΓΡΥ ἰο ἱπύον (165), 
ἤτοτα {86 δρμοτίβιϊο ἔοσαι ἐμαὶ αυϊὰ ΒΘ ΓΘ ΒΡΘδΚ8 
οἵὔ δοϊοτου (8ϑγχ.) δ υβουρ (μ0 ἴογοὶ Ὁ}]9 ἰδηρααρθ 
δηὰ νἱναοΐϊουϑ ἴοηθ, ἱζ ποῖ, ἴἢ {᾿ὸ ΔΌΒΘΩΟΟ οὗ 4]} 
Ῥοϊἐεἰσαὶ Δ᾽] αϑίομ, ὨΘΟΘΒΒΑΥΙΥ ᾿πμαϊοαϊϊηᾳ, 8 δἰ ΚΟΥ 
δου θΐηρ βίδίθ οὗ ἰῆ9 Κίπράομπι (Η θη κϑί. δὐϊου 
9 οἷάον σδοτπηπιϑηίδίοῦϑ), γοὺ ἂο δῦρυθ 8 ὑτοβ- 
Ῥοόγουβ ρογίοι ἴῃ [δἈ9 119 οὗἉ ἰμ δυῖμοῦ δηὰ 8 βου] 
βαὶϊϑβοὰ ἱπ αοὰ. Το δδϑατρίϊοιυ ὑμαὺ [89 Ῥβαϊπὶ 
ἦβ ἃ ἔγαριαϑηὶ 8 ἀονυοϊὰ οὗὨ 4}} βαρρογί. [1 1λ νγὰ8 
ἐ!ο ΟοἸ]δοίοῦ το ἰμϑοῦιϑὰ (86 5βἰαίοιαθηὶ Ἡ ἢ 
τοκδσγὰ (ὁ 9 δι ογϑΐρ, Ὦθ ῬΓΟΌΒΔΌΪΥ δὰ Ὀοί- 
ἐθῖ ΓΘΑΒΟῺ5 0 ἷβ ορἱπΐου (Β8ὴ {8059 Ἡἰοἢ. ἢ γ9 
16 δοὸ τ ϑῈΥ οὔ ἷο8 (1 ΜΠ 056 γα ῖζο ῬΟΓΟΤΠΘ ἀραὶ 
Βϑοῖλβ πο] ποα ἰο ζ0]10 707} ἰο ΤδηΟΥ͂ ὑμδὲ βοϊοπιοι 
νδϑ ποΐ (9 δυΐδμον. "--. Ε. Μ.] 

Ψψόοτβ. 1, 2. Βυϊἃ [89 Βοῦδό ---ἰἰ ἰβ. ηοῖ {μ9 
Ἰαγίηρ οὗὩ (80 ἐουπάδιίου οὗ Δ ρϑιτ ον (Ο δ] νίη, 
(οῖον, Οαῖον., ἐἐ αἰ.) Ὀυΐ οὗἨ ουϑο Ὀυ]αϊηρ ἴῃ 18 
εἰγὶοὶ βοῆϑο. [Τγδηϑίδίθ: ΤΏΥ δδνο Ἰαθοτοά, (ΠῸῪ 
βανοὸ νδιίομοᾶ, “18 ΓΙ ΓΟΣ Ὁ]. 668 κἰπιθοὶῖ δὲ (ἢ 9 
πὰ οἵ ἰμ6 νοτῖς δὰ 8608 ἰἰ8 γϑβυ] ᾿᾿ (ῬΘΓΟΝΠ6) 
--Ὁ.. Μ.] ἴα τοῦ. 2 (μὸ δι(ἐϊης ἄονῃ ἷ8 ἰο ὈΘ 
6106 69 }} οοπηοοίοα νι ἐπ νυ δὲ [0] ονγΒ. ΤΟΥ͂ σογ9 
Ἰδὶθ ἰο δἱ0 ον ἰο οἂὐ (Ηἰἰχίρᾳ, 961.) ; 80 μοί 
ἐμοῖς Ὀγοδὰ ὉΥ ἰοἰίης δηὰ πηοϊϊηρ. Οὐδοσβ 8 

4«Γ(Μν. Ῥογοόνσηο, ἰοἰδονίης δῃ ορίηϊομ δ᾽] υὐοὰ ἴο δῦονϑ, δϑ- 
βοτιθ (ἴ. Ρ. 95) (δὲ " δ πιϊἰδυη ογίβδηδηρ οἵ [9 Ἰτογὰϑ : ὁ 6Χ- 
οερὲ θδονδὴ Ὀθ)1ἃ [6 Ὠουδο,᾽ τί οἢ πσοτο συρροϑοὰ ἴο 6} 9 
ἴο 86 θυ] ϊπηρ οὔ ἐῃο Τ᾽ πιρ]6, ᾿οἃ 0 Ῥβαΐτα ἴὸ Ὀὸ δϑδογί Ὀοὰ 
ἴο οϊοπιοη." [8 οἴδονῦ, ποράβ, [ὴ6 ΟοΙ]δοῖοῦ οοϊμπ θὰ 8 
Ὀϊπενάον ἰῇ 1’οτρτοϊαιίοη, οὗὁἨ πὰ ϊοἢ πὸ ποϊθοσηϑὰ γοδᾶοσ οἵ 
ΟἿΣ ἤδΥ ἰδ συΐγ. ΟἿ 19 οἵδ ον Ὠδηά, ΜἨΌΥ δηου ἃ ἢ ἰκηοτθ 
Ἔμὸ ροααί Ὁ. ΠΠΠ )  ἐπαὶ ϑοϊοοη, Μὰ» πῶδ δοπηοξίης οὗ Ὠοη890- 
ὈπϊΙάον ἰπ ἰδ ἐἴπλθ, δρατὶ ἔγεοῖὰ ἢἷδ σοηηθοοίζίοη τὶ ἔπ6 Τοτ- 
ῬΙὶο, δηὰ 10 βρϑαΐκθ Οἱ δον ΠΟ ΤῸ 80 7661] οὗὨ [Π9 νϑη ϊ οἵ 
τῇδ ἀϑ Βιιπηδ ἰαὕον. πὐἰχῦ δτο ζϑηογα Ξοὰ ἢἰ8 ΟὟ ΘΧ- 
Ῥοσίϑθηοο τ [Π6 Ὀθηοῆδὲ οἵ δἰσ πδίίου ; δηᾶ (Βαϊ, οί δοτηθ- 
τοῖος οἵ ἃ πλογ δὲ δηὰ ὑγουοῦ 81 ΡΒ] ΟΘΟΡΠΟΣ, ἢ τοϊκαῖ 
δύο ρτοδοῃϊοὰ [ῃἰθ δηὰ δοτὴθ εἰηάτοὰ ᾿πουρῆθ πῃ [ἢ ΤΌΓΠ) 
οὗ δῷ δρορμὴ κἰο Ῥπδα : δηὰ ἐπδξ, Ὀοίηχ ΔῺ ΔΟΚΠΟΥ 
Ἰοά κοὰ τοδοῦοῦ ἴῃ 6 εἰ ημάοια, 6 τηϊραξ, ἰπ δοοογάδηοο τε ἢ 
ἃ εοὐδίοπι οἱ ΠπΌΦδΌΔ)] τῖτ ὨπΠ, μαγο ϑοσοϊμιραηίοα [6 οἷ» 
Φογϑῆσο ὙΠῸ 6 ΟὟΤΏ Ὠ8ΠῚΘ ἢ Ἴπο ὉΠηυΔΙ 64 δδοογίΐίοη πὲ 

ἴφὰ αἰτη ΡἾῪ δοδβυιϑα ἐμό ἱπιροοδδὶ ὉΠΠῚ οὗ {π|5, ΑΘ ἴὸ ΜὮΥ 
ἀοίοινου 8Ὀο"] ἃ ποῖ δύο Ὀθδη ἐδο ΔυϊμοΣ τὸ δἴο Ἰοΐδ Ὁγ Μνρ. 
Ῥοτζοόοσῶο οϑηϊίτο ἴῃ πο ἀλγῖς, οοί ἰπρ Δρρτοδοδης ἴο Δ Αἵ- 
εατιουῖ ὑοίμρᾳ Τουμὰ ἰη Ηἷδ ἀἰδουδδίου οὗ [δ κυ υ]9οἱ.--ῖ. Ε. Μ.} 

ἐμὸ Θχργοββίοῃ 88 θυ ϊναὶθηῦ ἰο ᾿γίῃρ ἄονγῃ, 80 
ὑπαὶ ὉΥ τἰβίης Ὁ ΘΑΥΪΥ δὰ χοϊγίης ἰαὶθ, ὑπο Ὺ 
Ἰϑησίδοη ἐμθ παίυγαὶ ἀαΥ ὈΥ̓͂ ΡΥ  Βο:41] ΤρΘ 88 
(ϑορί., ὅγνυ., Οδινίπ, σα οἷον, δ αἱ., ΗΠ αρῖο]4). 5:ι- 
υἱης δὲ πι68}8 γγ88 ΟυΒΙΟΙΠΑΥΥ (1 ὅδ. χσ. 84) Ὀο- 
ἴοτο ἔμο ἀτϑοῖς ουδίομλ οὗ τγϑοϊϊπΐης 88 ἱπίτγο- 
ἀυοορα διροπρ ἰΒ9 ὅογβ8 ΤῸ πογὰβ ἀο ηοἱ τοῖο ̓  
ἰο βἰἰἰἰῃρ δὶ ΤΟΥ Κ ἀηι1] Ἰαΐο δὲ ἰσιὺ (ΑΌθη Εσγα, 
᾿μαιμον, σέ αἰ.) 13. ἄοοθ8 μοὶ ταϑϑδα: ἴογ (197) 
Ὀυξ: ἰυ8. ΤὨΐ8 Ἰηθηρ8. τὶϊμουΐ τότ ὑγοῦ]ο, 
(Βδιίομθγ) οὔ: ἰπ ᾿||κ9Θ ἸΏ ΠΠΟΡ, δηἃ Ρ85368 ΟΥ̓́ΘΥ 
ἱηΐο (δ ποιΐοη : βυσῖ, οὐ: (8.6 Β81|6.--- 166} ἰ8 
Π6ΓΘ πΒοί Θοηἰγαβιϑὰ πὶ ἸΔΌΟΡ Ὀὰϊ ψὶν ἐγου Ὁ]9 
δηα οαγἴθ, δηὰ ΘΧΡΓ658608 ἐδ ὕγοδϑάοιῃ ἔγοπι ἰγοὺ- 
ὉΠ6 πὰ ἐμὸ Ρϑ8ο0 οὗ 09 πιδὴ ὙΠῸ ΤΟΡΟΒ68 ἴῃ 
αοἄ᾽ 5 Ῥτγοίδοοιίΐοῃ. Αὶ ἤαὶβο ἰγαπϑβὶαἰΐου 8: τ Θἢ 
6 αἰνοί ΗἾ8 Ὀοϊονθά 5166 Ὁ (ϑορί., 7}..) [7186 
οχρ]δηδιίοη οὔ (Π9 1π8ὺ οἰα 80 οὗ 6 γϑῦβθ τὰ ὩΪσἢ 
8 ΠΟῪ φΘΠΘΓΛΙΥ Το] οννοὰ ἰ8 ἰμ14ᾳ: αοα 18 χορσο- 
Βθηϊθα η5 κἰνίηρ ἴο 8ο886 νοῶ 6 ἸοΟΥαῈ8 ὁ ἴῃ 
Βοσορ, δαὶ 15 νι που ΔΩΥ ἔδιϊσυὶπρ ἰοἱ] οἡ ἐμ οἷν 
Ῥϑεί, 8} (ΐηρθ ὑπαὺ δύο ἴὉΓ ἐδμοῖν οση ροοὰ. 
]ΘΘΡ 8 ουϊἀθηι}ῦ σοηϊταϑιοα πὸὶζ {Π6 ἰαὶο πον κ- 
πὰς οὗἨἁ {Ποδὸ Ὑ1}0Ὸ ἀο ποὺ σίνγο ἰδοιηβοῖνοθ ὉΡ ἴὸ 
αοὐ᾽  ῥτγοϊθοίΐοη, δηἃ ψῆοὸ δτῦὸ δ᾽ υἀδὰ ἰο ἴῃ ἰδ 9 
ἢγϑι ρατί οὗ ἵμὸ γεσβοὸ. Τὸ 0] ον, ἰδ ῬΓΟΌδ- 
Ὀ]γ (86 οοτγγθοὶ γα: β᾽δίϊοῃ : 4 1 18 σαΐῃ ἴου γοῦ 
ΥἸδίης; ΘΔΥΪΥ, δἰ ἀοπνη Ἰδίθ, δαἰϊηρς ἴ16 Ὀτοδὰ 
ΟΥ̓͂ ἰοἱ] ; ἐμ18 ((86 ἐδὶῃρβ ὑπ8 βουρηΐ ἔογ) Ηθ 
εἰνοίὶ Ηἰ8 Ὀοϊονοὰ ἴῃ 516 00." ---΄ὐ. Ε. Μ.] 

γοῖβ. 4,ὅ. 8 η6 οὨ᾿]ἄτθῃ οὗ γουϊῃ δγὸ ποὲ 
γουῃς οἰ άτου (μυι8., Βαϊίηρον, Βοβθηπ.), Ὀὰι 
{ΠΟΥ͂ τὸ δοῃιΓαβίϑα ψὶτὰ 86 οἰ ]Ἰάτρο οὗἉ οἱά 8.9 
(αθῃ. χσχσνῖϊ. 8). 4.5 βιισῖ (ΠΟΥ ΔΧΣ6 ΔΙγθδ αν στόντηῃ 
ὉΡ Ώθη {μοὶ ἐδίμον ἰ8 στονίηρ οἷά, δηὰ 8γθ 
{πο ΘΌΣΘ 80]6 ἔο δϑϑἰϑὶ ἷἰπι (α εἰοσ). 19 βαῖθ 
(τ᾽. δ) ἰβ υϑοὰ [ὉΥ 9 ρίδοθβ οὗὁἨὨἁ ριῦ}16 γϑϑοῦὶ 
Ῥβ Ὑυ. 9), οϑρϑοίδιγ {μοϑ9 ΏΘΥΘ ᾿υδϑιΐσθ 18 8(- 

τηϊπἰδίοτοα (θουῦ. χχὶ. 19 δπὰ οἰβον)θγθ). Α 
ἰδἰκίπς Ῥϑεὶ πὶ Βυ ἢ 8 δὶ γβ, ἰἢ ζΘΏΘΓΑΙὶ, (ἢ ΘΓΟΙΌΤΘ, 
)υάσὶησ (18. χχ. 4: 2 ὅδηι. χὶχ. 80; ζ61:. χίϊ. 1) 
ἦθ ῬΓΟΌΔΌΪΥ τπηϑϑηὶ 6 ΓΘ 6180, δΔπὰ Ὡού Βρϑοΐδὶν 8 
δίγυρκίο ἴῃ ἀοίθηοο οὗ {86 ζα᾿ Βου]δηὰ (ΒυάϊηρΟΓ, 
Βοβοητα., σι γοῖ). Τὸ δα ]οοὶ οὗὨ {μ6 βιδὶθ- 
ταΘϊ 18 ποὶ ΠΟΥ ΘΙΥ (80 Β0ἢ}8 88 ἀοἴδη6Γγ8 ((Ἰ νΐῃ, 
Θοῖον, 6 οίϊο, πη βεὶ, ), οὐ ὑπὸ ΓΑΙ ΒΟΓΒ 88 86- 
ουδοά Ὀυὺ ποὺ Ῥγοῃουποθα συγ (τοι υ8, Κδ6- 
(67), Ὀὰϊ ΒοΙΒ ἴῃ σοτηπιορ (ΔΌΘη ἔστ, Εἰμὶ, 
ατοὐϊαδβ, δπὰ πιοϑἰ).----ἴὰ (Π6 ἰγδῃβ]ἰοη : ΒΟῺΒ 
οὗ ἐμ6 ουἱοιβὶβ (βερί., 7].ς.}, δὰ δ᾽] βίου τ᾽ 83 
φροσοοΐϊνοα ἰο ὑῃο89 ὈοΓμ ἴῃ (μ0 οϑρίϊγιγ. Τ]6 
ἰγδῃδιαἰϊοῦ ἰῃ γὙον. ὃ: ὈΪοΒβθὰ 18 88 τ 8080 ἀθϑὶγθ 
ἷα {0]8}19ἃ Ὀγ ἐμιθῃ, τ Δ 08 8.9 86}89. 

ἩΟΜΙΓΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Τητουρὰ αοα᾽Β Ὀ]οδδίης ΟὟΡ ἸΔΌΟΥ ῬΓΟΒΡΘΟΣΒ 
ψῖτῃουὶ μαραβδίης ἰγ8}] δηὰ νἱϊουῦ δηχίθίγ.--- 
Ῥδγϑηὶβ δύο ποί χίνϑῃ (οἷς ἢ] γα ἴἰο ἰδ θ.- 
δοῖγοϑ. Οοὰ μδ8 ργοβοηιϑὰ ἰμοῖὶ ἰο ἰμ θη; 8.9 
ἀμ 00 αἷἶδο ἰγοαίθὰ δῃηὰ οἀὐυοσείοα δοοογάϊῃμ)ν Υ--- 
Ἧ ὁ υυϑὲ χταί οὗ ἢ γ δηὰ ΒυπιὮ] δϑοτὶ 9 ἰο αοἀὰ 
ΘΥ̓ΘΤΥ βυσοοδββϑῦι γϑθυ]., δὰ Ὡοϊΐηρ (0 ΟΌΣ ΟὟ 
βίγοη κί, δΌΪ Ὑ, ΟΥ οηάυγδποοθ, δὰ ΘΙΡΊΟΥ͂ 8]} 
ΟἿΣ δίγοηρί, ἰἰπη6, δπὰ αἰ ἰῃ το] δ π66 ὌΡΟΣ 
αοἀΒ δϑϑἰβίδῃοθ, δῃὰ δοοογάϊης ἰὸ Ηἰβ8 ν1}}, 80 
(αὶ Ψψ6 ΠΙΑΥ͂ ποὶ ὍΘ 8Βῃδιηθα.---ο Ὀορὶῃ δὰ 
οπὰ υἱι αοα, ἰα]ς68 ἔγοιη ΘΥΟΥΥ ἀδγ 118 Ὀυγάθῃ, 

ΒΤΑΒΚΕ: [μοὲ αοἀ Ὀ6 ἱμ6 Ὀοκίπηΐης διὰ (ἢ 9 
οπὰ ἰπ 8}} ἰδίηρθ, πὰ ὑἐμβοὰ τὴ|ιῖλ τὸς ΒΘΟΌΓΣΟΙΥ 
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ΟἹ (ὮΥ γΔΥ 80 {Πδὺ (δ ἔοοὐ 5}14}} Ὡοὐ δὲ απ]. --α 
ΘοαΒ βογνδηίβ ἴῃ ἰδ ταϊηϊδίγυ οὗ Ηἰ8. ΟδμΌγοῦ 
01} Ηἰπι ἃ βρί εἰ] ουβο. [{ 1 ἰΒ τὸ Ὀ6 δυϊ 
τἰαυγ, αοἀ Ηἰπι86} τηϑύ Ὁ9 (9 Μαβίθγ- Ὀυ 1149 Γ 
---Βὸ ὅτϑιί αὶ ἰγρϊοηὰ οὗ αοὐ, δηὰ ἐῆρη ἀο ψμδὶ 18 
δοιμιτηδηιοὰ ἰπθ9, ἰοανίηρ ὑμ6 τοϑὶ ἰο Ηΐπὶ Ηθ 
ψ1}} Ῥσόϑρονῦ (Ογ δήδίγβ θύοπ 8116 ἰμοα Ββ]οοροϑί, 
ΔΓ τὰοὰ ἀοβὲ 116 ἀονὰ πίῖϊι [Ὁ}} ὑἰγυδὶ ἰη Ηἰηι. -α 
Τὸ Ὀ6 «ἀΌΪο ἰο 816 60 αὐἱοι]Υ ἴῃ (6 ταδὶ οὗὨ πιὰ 
Ἰαῦον, 8 ἃ ὈϊΪοβδίης οὗ 6Θοἰἀ.---ΑἸ8 ἀγ ποὶ ἴο ὃὉθ 
ζογτοϑὰ ἔγοιι 86 χίνδγ. --Ραγϑηίβ δοὶ Β᾽ ὩΣ 8 Ὸ 
ΤΑΤΙΩῸΓ δραϊηϑι αοά, ἰἤ Ηθ ἀο68 ποὺ Ὁ]688 ἰμοὶν 
τηλνγὶοα ᾿ἰ ἢ} οἸϑρΥΐ ἢ 5.--Ἐ͵ὸῸ 16. δὴ Δ] 1 ὁ 108 
οΥ̓͂ πιαγγιοα |{ΠΠ{8ὸ ἰο Βάνο πο μ᾿ ἰάσθῃ; Ὀυὺ ἰο δΥθ 
Βροϊ]οἀὰ οἰ] άγοπ 18 τοὶ γοῦ86. ῬΓΔΥ͂ΘΡ δηὰ 
τοἰϊβάοιι ΔΓΘ ὨΘΟΘΘΒΑΣΥ͂ (0 οἀμποαίθ ἐμοὶ τὶ μιν. 

Επιβοπ: ΑΙϊ ἐπ βουνϑηίβ οὗ ἀοἀ δΒαγνο ἴἰο θυ ]ὰ 
τπρ ἰμο Βουδβο οἴ (π6 ἱοτάὰ, ἐπα '8, {6 Ομανοῖ οὗ 
οὰ. Βυὶ ἀοἀ πιυϑὲ Ὀ0 0 Μαβίον- 1] ον, δὰ 
αἶνο βιισοοδδ ἔγοπι δον (0 (δ 6 νγογὶς οὗ Ηΐ8 βοῦ- 
γαηί8.---ΒΙΕΘΕΕ : [ἢ 4}} δἰ ἰχδιϊοη8, διιοοθθ8 ἀοθ8 
ποί ἀορθῃὰ ἀροὰ αἰ] σοησα, 8Κἰ}}, οΥ παίαταὶ 88- 
σιοῖϊίγ, θαῦ ἀροῦ 6οὐ 8 Ὀϊοβδβίης απὰ ργουϊάθῃοο. 
Μοη βῃουϊὰ ἐμονοογο ποῦ 1ο80 (μοῖν ἰτιϑὶ ἰὼ αοα 
ὮΥ ἐπππιοάοταίο Δρρ᾿ ἰοαιίοη, οὐ θὰ 6. {μϑαιβοῖνθε (0 
ὍΘ δοηογοα ὉγΥ αἰ ῆουι1ο8 πο τλϑοὶ ἰδ οῖα, ΟΥ 
Ὀδοομθ δβοϊΐςοχαϊιοὰ τὶ! ἢ} δ.06689.---ἘΊΟΠΤΕΒ : 
ΒοῺΒ ὙὍ0|1 Ὀχουρὰῦ ὉΡ δ΄τὸ δ ργοἰϑοίζοῃ, ΒΟΒΟΥ, 

δ ἃ Ὀ]οββίηρς ἰο ἰμοὶν δέ ο».-- -ΟΘΈΝΤΗΞΕ: Ἰονὰ, 
ἀο Του δι ὈυϊΠὰ οὐν κουδβ68, ἀδίθηἀ ΟἿ} οἱἐγ 
δηὰ ΘΟΙΏΙΕΥ͂, 1688 ΟἿΣ δχογίΐίουϑ, θὰἀιοδίθ ΟΌΡ 
ΟὨ]άτθπ ὑο ὈΘΘοΙηΘ οἰὐίζθηβ οὗἩ ἰμὸ οἷϊγ οὗ Θοά, 
δὰ δἱ ͵α8ι ΒΟῊΝ Ὧ5 ΤΠΘΓΟΥ͂ ἴῃ ἰδ πα) ᾿αάᾳ- 
ταϑηὶ --ΤΑ ΒΕ : ΤῈ δθογοῖ οὗἉ ἀοτϊηθϑβίῖο Ὁ] οββίῃρ, 
ΠΟῪ ἰΐ γοϑίβ, ποὲ ὕῥροῦ οὔν ἸδΌΟΥ ΟΥ σδγο, οὶ ἴῃ 
δυπδη πδιοίης δηὰ ῬΟΎΟΡ, Ὀὰν ΟὨΪΥ ἴῃ (δ 
εἰἴϊ8 οὗ Ἰπ ΥΟΥ͂ ἔγομι ΔΌΟΥΟ. 

[Μᾶττ. ΗΕΝΒΥ: δι ι ΟὨ ΠΠἄγο ΔΙΘ ΔΥΤΟΥΒ ἴῃ 
(86 Βεηὰ, τψΐοι τῖτἢ Ῥτυάσθμοθ ΤΔῪ ὃθ αἰγοοιοὰ 
δυῖχαις τὸ {86 πιατῖς, αοἀ᾽ 8 ρσἴοτγ δηὰ (πὸ βοσυΐοθ 
οὗ ὑμοὶν φοποτγδίίου, θὰ αἴιϊονσατὰβ ΘῈ ΒΟΥ 
ΔΘ Ωοη6 οὔὖὐ ἰηἰο μα νον], ἰΠ0 Ὁ} δ ΔΓΓΟῪΒ ουὔϊ 
οὗ πὸ δδῃὰ: ἱξ ἰδ ἰοο ἰαὶθ ἰο Ὀσπὰ ἰδοῖῃ ἰδ 6Ώ. 
Βαὶ {1|080 ΔΡΓΟΤΒ ἴῃ {86 Βδῃὰ ΤΟΥ͂Θ ΟἴΘἢ ΔΥΓΟῪΒ 
πὰ [80 Ποϑεί, δ οοῃβίδῃϊ κχυϊοῦ ἰο {(Ποἷσ Ϊγ ρμὲ- 
Τϑηΐϊδ, ὙΠΟΒΘ (ὙἼΟΥ Πδῖτγβ (6 Υ Ὀσίηρ τ ἢ ΒΟΣΤΟΝ 
(ο 89 σΓδΥο.---ΒΙ8ΗῸΡ ΗΟΒκΧΕ: [{ οὐ δ αἰὰ ὃθ 
οδἰἰοὰ ἴῃ, ἰἦ ρατί οὗἨ οὔν ἔΐπιο Ὀ6 δροῃΐ ἴῃ ὈΓΑΥΘΟΓ, 
ποὺ ἐμ9 σΒοΐο οὗ ἰὰ ἴῃ Ῥσαύθγ ο88 ἐοϊ ϊος δηὰ 
τοὶ ζ, οὐν ψονὶς ΜΝ 11} Ὀθοοπιθ δαϑὶοῦ δὰ κῸ ὁ 
Ὀοίίον. --ϑοοττ " ΟΠ Ἰάτοι βου ϊαὰ 6180 γουλθη ον 
(μοῖν ΟὈἸ και οΠ 5 (0 ἐποῖρ ρδιϑηΐβ, δηὰ βίυαὰγ ἰὸ 
τοαυϊίο ἔθ πὶ ὈΥ͂ Ἰαδοτίης (0 ΒΌΡΡΙΥ ὑποὶν Ἡδηίδ, 
ἰο τυἱπάϊσαίο μοῖρ ομδσυδοίοσα, δῃὰ ἰοὸ φῬγοίοσί 
{πθπὶ ἔσοιτο ορ γοδϑϑίοι ἴῃ ἐμ οὶν οΪὰ δξο.--ὁ. Ε ΜΙ] 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΥΙΠ. 
“ 

ΒΙοαβοα 9 6ν6 
Γμδὺ κοί ἢ ἴῃ ἢ18 Ψ8Υ8. 

ΑΙ ϑοπρ 977 ἄεστεοε, 

ο06 {μδὺ ἔδασγοί [π6 0ΒὉ; 

2 ἘῸΓ ἰμοὺ 8810 δαὶ {86 400 οὗἉἩἁ [Πΐπθ βαπᾶβ: 
ΗΔΡΡΥ͂ δἤαΐξ ἰμοὰ δ6, ἀπὰ {ΐ δλαϊί δ6 ν16}} ψιῖ {8 66. 

8 ΤῊΥ νυἱΐο δλαϊ δ6 85 ἃ ἔγυϊ]. νἱῃθ 
ΒΥ {ἰδ βἰ46 οὗἁὨ ὑπῖπ8 Πουδ6: 
ΤῊΥ οἰ] άγθη 111 οἱῖνο ρ᾽ϑηΐβ 
Ἐουπᾶ δὐνουΐ ΤΏΥ (806. 

4 ΒοΠο]ά, ἐμαὶ (8 8Π4}} [86 τηϑὴ Ὀδ Ὀ]οαβοά 
Τμδὶ ραγοίῃ (896 1.08}. 

δ ΤΊ Τ,ΟῈΡ 8.411 Ὁ1688 ὑ8ο6 ουὖἱ οὗ Ζίοῃ : 

Απά ἴδου Βμ8}0 866 (μο ροοά οὗἁἨ Φεγυβαὶθμι 
Α]] (86 ἀδγβ οὗ [ἢγ 116. 

θ Υεα, ἴμου Βμα]ῦ βθ6 18γ Ομ] ἀγομ᾿Β σά τθμ, 

Απα ρΡϑϑοθ ρου [βγβεὶ. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝΡ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.---Τῆο Ῥβα] τ ἶδὲ 
ἄτϑὶ ργηΐβοβ (γετβ. 1-4) 869 Ὀ]θββθάῃθδβ οὗ [890 
ἴδ {110 ἔοαγβ Θοά, ἰο νβοῖὰ (6 Ῥτοπιΐίθθ 18 
εἴτοη [πδὲ Β6 8.14}1} ΘποΥ (λ6 το80}8 οὗἨ δι18 18 00Ὁ 
δηὰ ὈοΠο]ὰ (9 τγοϊατο οὗ νἱΐο δαὰ οἰἱάγοι ἴῃ 

Βΐθ Βδουδθ. Ηὀο ἰδϑα πἰίογβ ἃ Ῥγαυοῦ ἰπδὲ [89 
τὴῦ]-ἀοΐης οὗ βυοῖι ἃ πιδη νν} }} ουοῦ οοηίϊπαυθ, ἴῃ 
οοηποοίίΐοη πὶ (Β6 4] οὗ 3οτυδβδ οι δὰ 
15.896] (τογ8. ὅ, 6). 

Ϊπ {πὸ ἵογοροίηζ Ῥβαΐπι σοπ)υχαὶ (6]11ο 7 
γγὰ8 οχίοὶϊθὰ ποῖ τ ΡΥ ΟἾΥ 88 8 κἰ οὗὁἨ Φ ΘΒ ονδὶ᾿ 8 
ΠΘΓΟΥ͂, Ὀὰΐ 85 8 ΤοΎΤΑΤ οὗἩ ἴο89 το ἤἴοαδν θοΐ. 
Ι ἰ8 Βοδσο οὶ Δ᾽] Ο 8016, ἰΒογοΐογο, ἰο δρϑὰκ οἵ 
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(8 Ῥβα]τὰ 85 Βα ρΡ᾽ δι θπί δ ΥΥ ἔο Ῥβ. οχχυϊὶ. (θ6- 
1112868). Ενθῃ ΟΣ ΓΔ ἱμῸῪ ἀο ποὺ ἱπάϊοαὶθ 
ΔΩΥ͂ ΟἾΟΒΟΡ Θοῃποοίΐοη, ΟΥ, ᾿θη8[ οὗ 4]}, δι οἢ) 8 
ΤΟΒΘΙῚ ὉὈΪΔ806 ἐμδὺ 0π60 ῬΒ8]πὶ 18 ἰο Ὀ6 γοραγάϑά 88 
8 ΤΟΒΡΟΙ86 [0 ἰμ6 ΟὮΟΣ, Βης, ὉΥ ἰ.)0 ΘΟΌρΓΘΟσΑ- 
ἰἰοα ἢ βοτὰ (Ροίἱ). Τβογθ 186. 84 βἰταϊ γι ὶν ἴῃ 
βοῖηθ οὗ [86 1688, ἱπ 89 Δρμογὶβιϊο τηοὰθ οὗ οχ- 
Ῥγοδϑίοῃ, δὰ ἴῃ (μ6 ζο]ϊο᾽ αἰ οη αἱ {1λ0 οῃὰ οὗ 6 
000 δηὰ δὐ 5.6 Ὀορί μη οὗἨ 6 οὐβοσ, Ὀὰΐ (686 

᾿ ἀο ποῖ ΟὈἸἶχ6 υ8 ἴο μοϊὰ 8. δοπίθιροσϑηθοιιδ Θοτὰ- 
Ροεϊιίοι. 

[ΗΠΠΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΕ: “1860 δΒυ͵θοί ἰ8 Ὡοΐ 88 ἴῃ 
Ῥβ. οσχυΐ;. (86 ἰηαϊνι 84] ἔρατον οὗ 6Θοἀ, Ὀαΐ (ἢ 9 
ἰάο8] οὗ ἀοα-ἔδατουθ, (80 ΘοἽ-οαγτίη, [53:86], 
ἯΟ ἷ8. 4180 ΓΓΘαΠΘΏΓΠΥ͂ ροτϑοηϊδοα οἸβο ΒΘΓΘ, 6. 
9..ὄ ἰῃ Ια. 1. 1. ΤῊΪ8 18 οἴθαν ἔγοτα [86 ΘΣΡΓΘ9- 
βίο πὶ τον. ὃ: “ὈοΒοΪὰ {π6 χοοὰ οὗ 7ὁ6Γ84] θη), 
ἔτοπι {86 Θοποϊαδίοη ἴῃ Υοῦ. θ: ρθ860θ ὈΘ ὕροὴ 
ἴθγδϑὶ ;᾽᾿ δηδ}ν ἔγοτα {86 οἰτουτηϑίδησθ {μα 4]} 
(89 Τα ἀαπιοαίδὶ Ραββα χοβ δ᾽] υἀθὰ ἰο ἴῃ ἰΐ σοῖον 
ἰο [5Γ86].--ἰὴ δ ἰτθ οὗὁἨ γου Ὁ}9 δῃὰ ἀϊβίγθϑθ (μ9 
ἴοδν οὗ αοἀ δρρεδσχοὶ ἰο Ὀθ ἔοόγονοσ ἀορτιγοὰ οὗ 
ἴ9 τουγασα, Τ}}5 Δρρϑδάγδησθ ἐμγοαϊϑηθὰ ἰὸ δἵ- 
ἴοοι 18 οροσοωϊίΐοῃβ. Αἢ δπιϊ οί δραϊηβϑὶ ἐμ6 ἀ15- 
ΒΟΥ ΘΏΪΩ ΩΣ Βα Π 688 τυ ἰοῦ πγουἹὰ ἰμθ Ὀ6 δρί ἰοὸ 
ἰηβίπαδίο 1856] ἀραϊηδί [ϑγαοὶ, 15 Ῥγονυϊ θα ἴῃ οὔτ 
Ῥεδ]πι, ὁ ποῖ Ζοοΐ. Υἱϊ. ΤΥ Ὅθ τοραντ θα 88 
8 ΘΟΙΙΙΩΘΏ(ΔΓΥ.᾽᾽ ---Ὑ}7ΗῈἘῈ: “ΤῸ (9. Ρϑαΐπὶ Ὑ79 
ὙΠῚ σῖνο ἐμ ἐ11}0 οὗ 86 ΕΡ᾿(πα]α πεῖ πὶ ΟΥ ΤηΔΥ- 
Ταρσο βοῆβ. [ἢ 1 (Π6 Ῥσγορθοῦ ομθογοί ἃ ἐμ οῖὰ 
(δαῦ δΓΘ τιϑνγὶθα, τ]βΐηρ απίο ἔμθηλ, δηὰ ῥγο- 
ταϊδὶπρ ἰϑτὴ ἔγοπι 6οα, 8]} Δ π ποῦ οὗ Ὁ] 58 χ8.᾽᾽ 
-.Ὲ.Μ..] 

γέεν. 2. 9 Ἰαῦροσ οὗ ΒΥ δδῃ 5 Ἄρρθδγβίο 
Δα ΒΡ ΟΠ ἴἰο {86 φῬγοάμῃοο οὔ [6 ρατίάδη 
δηὰ βοϊά. [ ΡΓΟΌΔΌΪΝ ἀ068 ποὶ ᾿τπρ}]ν ἰμδὲ (89 
ῬΓΟΒΡΟΓΙΥ͂ οοππίϑιθα ἴῃ 8 Ὀοΐης πιαϊηίαϊηοα ὈΥ͂ 
δ18 οσὰ ἰδῦοτ, 88 οοπίταβϑίθα τσὶ Ἰἰνηρ ὁΠ 
σμασῖιν (Κι μμοδΐ, Οα]νίη, 7 ομοπια, θ6].}, Ὀὰϊ ὑπαὶ 
{0 ἸΔΌΟΤΟΤΡ ἰταβο] δηὰ ποῖ οἰβοτβ ϑηὐογοὰ (80 
Ῥτγοῖῆιϑ οζ ἢἰβ τοὶ] {τ 111, 10), δηὰ γγ88 ἰο τοοῖοθ 
ἴπ (815 ρυίνι σα, 15. ἰσ. 19 : Ηοβ. ἱν. 10: Μίο. νἱ. 
14; Ηαρρ. ἱ. ὁ (αοἷον, Ηαργ6]4). Αχαΐηδβι ἐσαπ8- 
Ῥοβίηρ 0 ἐνγχὸ ΠΙΘΙΔΌΘΙΒ Οὗ ΥὙϑγ. 2, 88 85 Ὀθθη 
Ῥγοροϑοά (ΗΠ ρἴο]4}), ἢ τῆν Ὀ6 δγρυθὰ ἐμαὶ [86 
Ῥαγιῖο 16 2 ἀοο8 ποὺ βίδηα Πθγ9 δὺ 89 Ὀοχίπηΐης 

οὗ ἱμ8 βοηίδθῃδθ, δῃά ὑπογοίοτο οδηποῖ Ὀθ ἰδίζθῃ 
88 τορδηΐης τον [Ε-. Υ.7 οὐ δἰποὸ (ϑυτηῖι., δ γοῖαο, 
Οδϊνί πα, ΟἸ"βδυβθη). ϑιιοῖι ἃ ροβίτίοι 18 δα τἶβ8]- 
Ὁ]9 ΟὨΪΥῪ πε (6 τηϑδπίης ἐλαί, 88 ἴῃ τοῦ. 4, οὗν, 
ψίϑη ἰΠ6 Ρδτίϊοἶο σοη γι ἃ δβίδίοιηθηὶ, ψεα, 8. 
ΟΧΥΪΪ. 10, οορ. 18. Υἱὶ. 9: 1 δι). χίν. 89 
(Ε πνδϊὰ, Μδαυγοσ, θ6].). Ηδηοο, ἰῃ ὑγδπϑ]δίΐης, 
[6 νογὰ δύ 06 πορ᾿οοἰοὰ (βορίυαρίηι, ΗἱιΖις). 

γοτα. 84. ΤῊ βδη)δ ρασγίϊ9]9 οδὴ ὃὉδ6 ἰδἴκθ ἴῃ 
8 ΘΟΠΗ͂ΣΙΙΔΙΟΤΥ Β6Ώ86 ἴῃ ΥὙ6Γ. 4 8160 ((αἰνίω, γ7ο- 
ποιη8, Ὠ6} 1556}, θὰ  ἰξ 8 {ἰΠ0 4͵80 Ἡγοης ἰοὸ 
ἰγβῃϑ8]δὲθ: ΔΓΕ, τ (Βυάΐηρκον, ΟἸογίσυβ, “. Η. 
δέΊοἢ., Βοϑοϑῆπι., Μδῦτο). [{{ ν}} Ὀ60 οὐὈὐδεγτνοὰ 
ἐμδὲ ἴπ (15 γϑῦδὸ ΚΕ. Υ. [88 (80 δογγϑοὶ ἰγϑη5]- 
ἔΐου.---Ὡ. Β΄ Μ.] Τθ9 ππον ρῥδγί οὗ {88 μοιικθ 
[τοτ. 8, ΒΕ. Υ. Ἰἰ ΘΓΑΠῪ : ὑπὸ δἰἀ65 οὗὁὨ ἰῃ6 Βοιι86, 
ΘΟΡ. Αἴ!08 Υἱ. 10--ἰ. Β. Μ.] ἰ6. ποῦ ἀεκίᾳ- 
ποϊοα ἸἸΙΘΓΑΙΪΥ: [6 ΘΟΥ͂ΒΩΡ οΥὐ ἰηάον μοτίίοη, 
δἶποο (1:6 [6816 Δραγίπιοηὶβ οοσυρίοὰ ἐδ 6 πιοαδὶ 
τοιγοα ροτίϊου οὗ [86 ἐθπΐ ΟΥ βου 86. 

“Α11 186 Ὀ]6πδίηκ8 οὗ οδοῖ ἱπαϊνί υκ] δοῖηθ 
ἔγοια ἐμ Θοα οὗὨ Βαϊνδίΐοη, γὰο δα τπδὰρ Ζίοῃ 
Ηΐδ6 ἀνε! ς-Ρίδοθ, διὰ ἐ8 οοιρεἰεὰ ὉΥ ρΡατιϊοὶ- 
Ῥϑίξϊου ἰῃ ἰλὰθ Ὀγοβροῦι οὗ 186 ΗΟ ΟΙγ δηὰ 
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(89 πλοῖο Οατοῖ, οὗ ποι 1 όσα 8 {8.0 δΘΏ ΓΘ. 
Α Νον Τοβίοιηοηϊ δος νουϊὰ ογὸ αἰγχοσοῖ (10 
Υἱοῦ ἴ0 ἴἈ6 ΗἩθΑΥΘΟΪΥ Φοτυδαίθα. Βαὶ (0 688- 
ταοίον οὗὨ {ι}8-5 ἀφ μ6 88 (2 66εἰ ει) τ ἰο ἰ5 
ἐπιρτοδϑοὰ ὕροῖ ἰμο ΟἸὰ Τ᾽ δϑίαμηοηι, ἀθ068 ποὶ Ρ6Γ- 
τοὶ 118. Τ)9 ῬΤΟΙἾ86 ΟὨΪΥ 16]18 οὗ ραγιϊοϊ ρϑιΐοα 
ἴῃ Φογυ 58] π᾿ 8 Μν9}}-Ὀοὶὴ οὐ {1118 846 πϑδύθῃ 
(Ζ6οἰι. υἱὶϊ. 16), δπὰ ἃ 1ἰἴθ ρὑγοϊοπροὰ ἐβσουχὰ 
συ] άτοη 5 οοϊϊάγοη, απὰ ἴῃ (18 86 η86 1ὺ ἱΏΥΟἾΟΒ 
αηαὰ ἱπίογοθοϑ [ὉΓ ρϑδ00 Ὁροη ἰβγαοὶ ἴῃ 8}} ἰΐ8 
ἸΑΘΙΉΌ6 ΓΒ, ᾽πὶ 8}} ρ΄δοθϑ, δηά αἵ 8}} (λπγθ5᾽" (8 6].). 

[Τ͵τδηδὶαίθ {9 Ἰαϑὺ Ἰΐηθ οὗ ἐμ9 Ῥϑαϊα ς Ροδοθ 
ὈΘ ὑροι ἴϑγϑοὶ.--ᾧ. Ε. Μ.] 

ἨΟΜΙΒΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Το Ὀϊοθϑίηρ οΥ̓ μον οὐ Βοαγί, Ὠουδο, δπὰ 
Θβίαίϑ.---Τιιο ἴον οὔ αοἀ ἀο968 ποὺ πᾶ κθ Βοσσοῦ- 
ἔα], Ὀὰΐ 70γ ἴα] δηὰ Ὁ]698564.---ο0α]} 1} 688 18 8 ΡΟΥ͂ΤΟΡ 
ἴο σὶνθ ργοβϑρθυιγ, ποὺ ΟὨΪΥ ὁἢ (6 Ο ΒΕΓ βἰ(6 οὗ 
ἄθαιμ, Ὀπὶ 4180 οὐ ἰιἰ8.---)ὸ παρρίποβδ οἵ ἀο- 
τα θϑιϊο 1} 0 τ ἰσῖ 18 Ὀ]Θ88θὰ ὉΥ αοὰ : (1.) τ Βογοὶμ 
0 δοηϑἰβίβ ; (2.}) οὔ τμδῦ ἱξ 18 ἠοιιηά 6 ; (8.) ον 
ἦν 18 τπιδ᾽ εἰαἰηθά.---ΤῊῈΘ ο]080 Θοηποοίίοη ᾿αίνγοοῃ 
(89 ΡυΌ]ΪΟ ΡγοϑροΥΣΥ, ἃ ἀοιηοδιὶο 119 ρ]θαδίης ἴο 
αοά, δπὰ ρουβοῃαὶ ῥἱοὶν. 

ΒΤΑΒΚΕ: Ηο 80 Ἰίνοδβ ἴῃ ἰδ ἔδανρ οὗ αοὰ ἰδ 
πο Σάϊον, Ὀυὲὶ οδἰβ οὗ ὑπὸ Ἰαῦον οἵὗὁἉ 8 Βαπάβ, ιμδὺ 
8, οΥ̓ 8 ΒΟΠΟΓΔὮὉ]Θ οΔ]Ἰΐης ὈΪ]658564 Ὁγ Οοά, ὈΥ 
ὙἘϊ]σἢ Ηο βυϑίδ᾽ 8 Πἷπ).---ΑἩ Βαγοι} τηδνγὶ θα 
1|1ὁ δῃηὰ οἰἱΙάγοη τ0}} παντί γοα, ἂγὸ (86 ἀθαγϑϑὺ 
οὗἁ ἱδπιρογαὶ ἀοἸ ΚΒ (8.--Ρ γθηΐβ, ἱσαΐη ἊΡ γόου» 
οἰ] άτοπ ἴα ἰμΒ9 πυγίιτθ δπὰ δαπιοῃίἰοη οὗ ἐμ9 
Ἰογὰ! [7 γο ποφίϑοὶ τμἷ8, γοι ψ1}} ἰγαϊη ἀρ, ἰῃ- 
διοαὰ οὗ υϑοῖι οἷϊνο- ὈΓδησ 65, 11}86}658 {ΠΠ0ΓῈ- 
Ὀυδμοθ, ΠΌΏΡΓΟΒΙΔΌ]Θ [ῸὉΥΓ ΔΏΥ φ“οορα ῬΈΓΡΟΒΟ.-- 
αοά, ἴον [0 δα)]κα οἵ ρίοι.ιϑ ραγϑεΐβ, οἵϊθη σχγδηΐδ 
Ῥοδο9 ἴῃ ἰμοὶν ἀδγϑ ἰ0 8 ΘΟ ΏΓΓΥ ΟΥ Οἰἰγ. 

ΑἈΝΡΥ: ΦΨΦογυδα]θῦλ ΠΟΥ͂ΘΡ Θη͵ογοὰ σΥΘΔΙΟΡ 
Ὀ] αβϑίηρϑ (8 ΟΒ δὶ οὐ [}}0 ΟΥῸ88 δπὰ ἐμ ΗΟΪΥ͂ 
Βρίῖσις ἔγουι ὨθδΥθῇ ; ΤὉΓΣ οὐ (680 ἀδροηάδοὰ 60 Β 
ΤΏΘΓΟΥ͂, ἴμ9 ΓΟΥΖΊΥΘΠ6885 οὗ βίη, γεἀθιιριΐοη ἴγουι 
ἀοαιν, (86 ἀδν] δηὰ 86]}}, γυἱ μι θοιϑη 655, ΓΔΊ (ἢ, 
Ἰοτοθ, ορϑ, δϑῃὰ οἱθγἢ 8) 118; 81} {π 686 νεῖ}}} ἐλ Ὁ6- 
Ἰογοὰ Θοὰ στγδηί (66 ἰο 860, γοδ, (0 ΘΧρογίθῃσ9 
δὰ 6η}0γ.---ΕΒΙΒ0η: 1806 σδμδπηθὶ τΒτουρὰ 
ψ 16 ἢ 16 δίσγοϑῃ οἵ Ὀ] ββίηρ 80.718 ὉΡ5Ὲ (ὮΥ 6οἢ- 
αζαὶ τοϊδιίοηβ δηὰ ἐμ γ δοιδο, 18 ἰδ 9 ϑρί για δὶ 
Ζῖου οὗ ἰμὸ Οδυγοῖ οὗ Οοά.---ΒΙΚΟΕΒ : Ἰμοτὸ 18 
τὴ ἢ ΒΡΟΚο δπα νυγϊιίοη δοουϊ ρείτγὶ οἰ ἴδηι 89 
σοὶ, Ὀὰὺ ὑμ6 ἔουπάδιίου οὗ Βιιοὶ ἃ Βρί γἰὶ τπευδϑὶ 
Ὀο Ἰαϊὰ ἀθορ ἴῃ ἐδμ6 ἔθαν οἵ ὐὅοἀ ; [Ὁ πιιποαὰὶ {5 
ἯΘ 68 ΠΟΙΙΒΟΥ δΥ͂Θ ἴγὰ9 ῬΓΟΒΡΟΓΙΥ͂ ΟὈΓΒΟΙΥΘΒ, 
ΠΟΥ ΒΠ8Χ9 1 {πο ὈΪΘδαίη 5 οὗ 6 ΖΈ ΠΟΙ κοοά, 
---Βιίοβτεβ : Ηθ 0 18 γοοοιγοα (ο4᾽8 Κἰηχάοπι 
ἴπ ἷ8 ποτὶ, τουδὶ αῖντο ἷ8 μβοδγὶ ἰο ἰΐ, δὰ ννΒδί- 
οὐον Ὀϊοβϑίηρϑ 8 ὈΘ᾽ἰοΥ Υ ΣΟσΟΙΥ 8, μ6 ἩΓΪΒΠ68 [0 
811, δῃηἀ Ῥγδυδ, οροδβ, δῃά ψ 8 ἰπ (6 δοιῃ- 
ταπΐοῃ οἵ {116 βδίῃμιβ οὶ (δὶ κίημάοηι.---Οὐκν- 
ἸΉΕΒ: ΗΔΑΡΡΥ δῖὸ ἰμοδβὸ Ῥηγοπίβ ἯΐΟ σοραγὰ 
(μοὶν οἰ] άγθη 88 ρ᾽δηὶθ ἴῃ ἰδ0 φαγάδη οὗ οά, 
δὰ φηϊγαδιοα ἰο ἐμποὶν ὁδγ0.---β:σπΆῦΒΑΟΗ : Τπ9 
ΟὈΪ  σαοιίοηδ δηὰ τὸ ὈΪ]οδοϊηρδ οὗ ρου ρδγθῃίϑθ. -- 
θιξυβξιοη : ΤΏ οτογ- ἀυγίος Ὀ]οπβοάμοδθ οὗ 
(089 ὙΠῸ ἤδαν αοᾶ, ψο ἀο ποὶ τοΐυδθ ἰ0 ΙΔΌΟΥ 
ἴῃ Ηἰθ πναγϑ, Ὀυϊ μδυθ ἤουπάᾶ, ἴῃ (μὶ5 Ῥγεδβθηὶ 
ἐἶπι6, ἴθ 189 Κηον]οάκο οὗ Οοἀ᾽ 8 Ἰοτο, ἐμ 6 δόοοί- 
οδὶ βῃὰ ἀοδγοϑὶ οοιιπλπΐοη.--αῦυδβε: 1786 [Ὁ ΔΓ 
οὗ αοἂ {πὸ δουγτοο οὗ 84}} Ῥγόβϑροῦῖγ. Α Θοά- 
ϑανίης πηδη Π88 αοἀ ῃοὶ τποΓΟγ Ὀοίοτθ ᾿ἷ8 ΘΥΘΒ 
διὰ ἐπ μὶ6 μβοδεί, Ὀυὶ ταῖκο 6160 Ὀοίοτο Ηΐῃ ἴῃ 
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Ηΐ8 νᾶγβ. Τὸ Ἰίηοβ αν ζ0}16π5 ἷπ Ρ]θδδϑηΐ 
Ρίδοαϑ [0 ἰπι ὙΠῸ ἔθδιβ αοὐ ἰμυ8. 

[Μαᾶττ. ΗκνεΥ: ΤῸ ν 768 Ρ͵δο6 8 ἱπ [89 
Βιυβθαπα᾿ Β ἤοῦδβα, ἰδαγο 6 Ρ Ὀυδίῃ 685 [108.--Ὁ 18 
ΡῬ]οδϑδηὶ ἰο ργϑηίβ ἰμδὶ μα 8 ἰδ ὈΪθ δρσϑβά, 
βουσὶ Ὀυλ υῖϊ οταϊ ΠΑΥΥ ἴδτο, 0 860 ἐδοῖγ 
Ομ] άγοη τουηὰ δρουαΐ ἱ{, Φοῦ χχὶ. ὅ: ἰο Βδανθ 
(6 δὶ ἰ8Ὁ]6, ἰο Κορ ὕΡ (89 ρΡ͵οαβδηίηθθβ οὗ {ἢ 6 
{Δ 01]6-[Δκ; ἰο αγτα ἔμ οῖὰ ἴῃ θα], [0 ἢδΥθ ἐμ 6Πὶ 
Ἐκ οἱ ἵν. υἱδηῖβ, δἰσαῖῦ δὰ σγόθη, βαοϊεϊη ς 1 
180 8ὰρΡ οἵ ἰπεὶν σοοὰ εοἀμποαίίου, δηὰ ᾿ἰκ Ὶ] ἴῸ 
ὈοΟΟΙΩΘ ΒΟΣΥΪΟΘΟὈ]9.---Α χοοὰ τὰδηῃ σδὴ ΠΔΥΘ [116 

οοσηΐοχὺ ἴῃ βοοίης ἰδ ΘὨἸ ἀγοπ᾽ 8 Θ᾿] άγθη, ἀπ1688 
ὙΠΟ Ἀ6 8005 Ῥθ8066 ὍΡΟΙ ἴδθγϑοὶ, δηὰ δδνθ 
ΒΟΡΘ8 οὗ ἰγδηβιρ (ἰὴ ς [ἰλ6 Θη 41] οὗἉ τοὶ ἴοι, ῬΌτο 
Δηὰ ϑῃ(σο, ἰ0 {μ086 ἰμδὶ 8.8}} δοτθ αἵΐος ἢΐπι, 
ἴον {μαὶ ἰ5 (Π9 Ὀσδὺ ἱ μου 8 Π66.---ΒΙΒΗῸΡ ΗΟΒΝΕ: 
Τ8ο ροοὰ οὗ ΖοΓυβαίθτη τ Ρθδσθ ὌΡοΟΩ [5τδοὶ, 
8 81} 1186 σοοὰ νγὸ σδῃ Θσρϑοὺ 0 800 ὩΡΟΏ δδγίι. 
Ηετγοαῖον Μγὸ 588}} 866 σταδίου ἰμΐ ρ5 (Π8ῃ (ἢ 666. 
--ΒΑΒΧΕΒ: Νὸ ΒΊΟΥ Ὀ]δδίηρς σου]ὰ 86 ῥγο- 
ταϊδοά 0 ἃ χοοὰ πιδὴ . . ἰμ8δὴ ἰδδὲ ἢΦ 
βἰιου]ὰ ἀΐο πῃ ἃ σζουἶνδὶ οἵ σοϊϊβίοι.--ὦῦ. ΒΕ. Μ.] 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΙΧ. 

Α ϑδοησ οΓ ἄεστεεε. 

ΜΔΗΥ ἃ ὑϊπλθ δυο ὑπο ΔΒ]! οὐδ τπὰθ ἔγοτι ΤΥ γουΐ, 
ΜαΥ Ιβγδ6] ΠΟῪ ΒΆΥ: 

2 ΜδΩΥ͂ ἃ {{π|6 ἢδινο [ΠΟΥ δδ)οίοα πη6 ἔγοτλ ΠΥ τοῦτα ς 
Ὑοὐ {Β6Υ Βᾶνο οὶ ργουδὶ θά δρδὶηβύ τη6. 

8 ΤῊ ρ]ουρθοῖβ ρουρῃ θα ὉΡοΟη ΤΑΥ͂ Ὀδοὶκ 
ΤἬΉΘΥ τλδ66 Ἰοηρ {Π 6} ΠΙΓΤΟΥ͂Β. 

4 ΤΠ 1,0ΒΡ 8 Υἱρηὐθουϑβ : 
Ηδ Βα οὰΐξ δβίμαοῦ ὅμ6 οογάθ ΟὗὨ 86 τνἱ]ιοϊκοά, 

δ [με ἰμοη 4] Ὀ6 σοῃηουπάοα δηά ἑυσηοά 86 Ξ 
Ταμαΐ δαΐο Ζίοῃ. 

6 Τμοὐ ἐῃθηχ 6 85 ἴπ6 ζΙϑ88 ἰροπ [86 Βουδβο-[ 08, 
Ὑ μἰοἢ ν Βογοίἢ δέογο ἱ0 σγοσοὶ ὕ : 

7 ὙΒοΥοσ ἢ ἰῃ6 ποτοῦ δ] 160} ποῦ ἷ5 απ: 
ΝοΥ δο ἐμαὶ Ὀϊηάοίῃ βῆθανοβ δἰ Ὀοβοια. 

8 ΝοΙΊΠ6Ρ ἀο ὑΠ6Υ ψΒΊΟΝ ρῸ ὈΥ͂ ΒΑΥ, 
ΤΠ Ὀ]οθβίηρ οὗ {Π6 ΤΖΟΕΌ δ6 Ὅροη γοι : 
Ἧγ6 Ὀ1689 γοι ἰῃ [86 Ὠδῖωθ οὗ 

ἘΧΈΕΈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.---ὴ 9 ΒΑ] πιϊδὶ 
ΤΘΟ.}15 (τ 6 γ8. 1-4) {110 Β6ύϑγθ ὀρργοϑβίοῃ Ὑῖϑ ἢ 
1δτλοὶ, {Π6 βογυδηὶ οὗ ἰδ [οτὰ, δὰ Τορϑδίϑαὶ Υ 
δυδοτοά ἔγοιῃ πἷβ γουΐί, δὰ ψΐϊοι 8 ἀοβοτὶ δε 
ὉΥ [86 ἰπιαρο οὔ ῬΒγ5164] 111-ἰγοδιτηθοΐ, 85 ἰὰ [8. 
χιϊχ. 1; 1. 41., ἔγοαι ψῃϊοῦ, δονοῦον, ἰἢθ 
τἱχπίοουβ ἀοα στοηϊοὰ ἀο]ἑγοσλῦσο. Ετοσι {818 
9 Θάιι668 8 τ,8ἃ (τ  Ὑ8. ὅ-8) [Πδὶ 8}1} {86 Θηστηΐ 98 
οἵ Ζίοῃ ΠΔΥ̓ Ὅοθ δοπϑὶ ζηρὰ (ο υἱΐον ναΐῃ. 

ΤΉ ΟΓΘ 8 8 ὙΘΡῪ οἷἶο086 ΓΟΒΘΠ ὈΪΔ 660 ΡΒ. ΟΧΧΙΥ. 
- ΒΡ 8 6}᾽ 8 χοῦ! 18 ἐμ βοϊουτη ἐπ Εχγρι (Πο5. ἰἱ. 
17; χὶ. 1; Φεν. 11. 2; Ἐζοὶς. χτὶϊὶ. 8). ποθ 
{Ππὺ (πὴ 4 ἸοηΣ Ῥογϊοα δὰ ραβϑβοά, ζ7.}}} οὗ πᾶ- 

δυδὶ δὲ 
18 (ἰπ|0ὸ Ιβγϑϑὶ Ὀθχίηϑ ἰο Ὀγϑοϑίμο ἔγϑοὶυ δἱοΣ 
(ἰοδὶ ρου 168 δὰ αἰνίηο ἀο᾽ σοΡ 668. 

6 08}. 

Βα οὗ 8 Υἱοὶ δίΐοη, Ὀαὲ Κατ δαὶ Ζ᾽ ἢ 8. ΘΏΘΠΙ169 
δύο πού ἀἰπαρρεοαγοὰ νυ 80} 7 δηὰ ἴογουονρ. Ηθηοθ 
δΥΐΪδ68 [ῃ9 Οχργοβδβίου υδβοὰ ἰονδγὰβ ἤθη δὶ (᾿9 
ο1086, ὙΠ γοΐοσθησθ ἰ0 {μ9 στϑοιϊης σΐὶο ἰδ 
ἔοτιηον ἰἰπι9ὸ8 ὑδοὰ ἰο δ κἰγοη ὈΥ ρϑββοσβ- Ὁ 
ούθῃ ἰ0 θα ἢ θῃ ΤΠ ΟἾΟΣΒ (οοιαρ. Βαϊ ἰἰ. 4). ΤῈ9 
Ῥογίοά βμογιὶν δϊιου {πὸ γοίαγῃ ἔγοσι 6Χ1}}6. ΤΩΒΥ͂ 
Ὅο τοχεγαθὰ 88 ἃ δβιιϊϊα Ὁ]9 οσοδβίοι ὼς ἐμ6 60π)- 
Ῥοϑί τοι. 

. [ὅ6:. 1. 19 Ηοῦτονν ποσὰ χοπάογο : ὩΏΔΩΥ 8 
{πὶ ἐπ Εἴ. Υ., 6808 ΠΟΥ} : σγοϑῖϊν. [{8ο0π|8- 
{ἰπ|68 Γείδγδ ἰο ἐπι, Ὀυὺ Β88 Π0 Βρθοΐδὶ γοΐουθῃοθ 
ἰο ἰ, 86 ορὶπίοη ὑδαὺ πηοδὶ ἐπίθγργοίοσϑ ΣοδοΓ 
ἴς 'π ὑ8δί 8686 {δ Εβη 060) ἷ8δ ἰποοσσοοί. 66- 
δοηίυβ, Εννδϊὰ, Πυρίοϊἁ, οὶ ίχαοι, Μοὸ], Ρε- 
ΤΟΥ͂Θ δ ΓΩΔΗΥ͂ ΟΠ ΟΥΆ, βαῖνϑ ἐΐ [86 ἸΏΟΣΟ κϑηογαὶ 
Τοίογθῃοο.--ἶὖ. Β', Μ. 

γον. 2. ὥοῖ. ΌΔλ ἰ6 οπιρὶογοὰ Βογο, ὃα ἰῃ Εχ. 



ῬΒΔΙΜ ΟΧΧΧ, 628 

χτὶ. 28. Εοο]. νἱ. 7, ἰὰ (ἢ δ0η86 οὔ: αζίλουσῪ ΟΡ 
πευετίλεῖεε (Ἐπ, ἃ 484 α.)0. [Ἠαρίο]ὰ ἀδι1985 
ἐμαὶ (8. ΒΟοὴΒ6 ΟΥΟΡ ΟΧχΙδίθ, δϑηἃ δδοδουίβ δαὶ ὄἰΐ 
..)45 Ὦ6ΓΘ 18 ΔΙ ΤΑΥ͂Θ (6 Β0Ώ80 οὖ: αἶδο. Ηθο ὁο0πι- 
ῬΔ195 ΘοΏ. χχσ. 8. Ηδ αδἷϑο αἰβοιββϑδθθ (89 
φαεδιίου ἰπ ιἷ5 ΟΘμδδίϊοπεα ἐπ .ζοδοίαοε ἰοοο8 υεχαίοϑ 
οὗ ἰξ. 1. Τ8ὸ ταωϑϑηΐϊης οὗὨ [ἴἸ9 Υ0γ860 18 απδῆΐοοί- 
φὰ Ὁ οἶτον νἱονν.---ὦ. Ρ, Μ.]. 

γον. 8. Α8 ἴῃ [9. ᾿ἱ. 28: Ἰχνὶ 12, ἴβγϑαοὶ 8 
᾿ ϑοιηρδγοὰ ἰ0 ἃ ϑίγοοῖ, δηὰ τθ ἃγὸ σοργθδοηίθα 
85 παϊκίηρ δῃὰ γτἱἀϊηςζ οὐὰρ ὃϊ8 Ὁδοῖὶς, 80 Π6τΘ 
(807 το ϑοιηραγϑὰ ἴἰο ἃ βίγὶῃ οὗ Ἰαπά, ποῖ (89 
Ρἰου Ἀπ πιλῃ 3068 ΟΥ̓́ΔΡ ἰὰ Β6}} 8 ὙΔΥ, ἰμδὲ ΘΥΘΤΥῪ 
{πὸ Β6 γϑδοῖιθϑ οἶτον μὰ δ ἰὩΓΠΒ δἷ8 ἰδδπὶ [ὉΓ 
[80 Ρυγροθϑο οὗ τυ κίπρ ἃ ΠΟῪ ἔπγγον (Ἡοἰχϑίοὶ ἃ 
ἴα δῖ5 ὁσουγϑυβ ἰῃ Βο]ἑίσβοι, Ὁ. 199). ΒοΙΘμ 1688. 
δῇ γορδγα]οϑβ ἰγοδίτηθηΐ 18 Ὀοίίογ ὀχἰ δἰ ἐθὰ ὉΥῪ 
ιδῖθ ἰδδὴ ὉὈΥ (89 υϑυδὶ οσρ)βηδίϊΐοη ὉΥ ὙΒΙΘᾺ 
ἰοης ὥγγονθ ἂγὸ υπάονγβίοοα ἰο ὉΘ τηθδηΐ. 

γεν. 6 Ε΄. Τίνα σγϑδ8 ὑροῦ ἰδ 6 γοοΐβ τὺ ἢ 1ΟὮ 810 
δὶ δὰ σονογοὰ νν1 ἢ 0086 ΒίοὨ 65 ΟΥ ΘΑτὶ (8 
Βιδι. Ατολ 1.1. 200 ἢ), 15. χχσχυὶ. 27 ρτονβ Ὁ 
τρί αἰγ Ὀὰὺ θοοη γί θ6τΒ. [ἰ ἰ8 ἀουδια} τ οί - 

ἐν ἢ) τορδῃβ: ἰο ἀγδν ουἱ, ρΡ᾽ οἷς ἊΡ (πιοδί). 
Βετο ἱτρουβοη δ γ: Ο86 Ρίυ08 ἰΐ ὑρ, ἰποιοδὰ οἵ 

[86 ραβϑῖνο--)ἐο. Β.. Μ.], οὐ: ἰο βρτγουῖὶ ἔοτί ἴῃ 
Ὀίοδδοαα (Αᾳαυϊΐϊΐα, Ομ! 4., Οαϊνίη, Εναὶα, ἢ 6- 
᾿ι556}.} [1 δοπηῃθοϊΐοι τυῖι [8:0 Ῥάϑβαρο οἰϊϑὰ 
ἴα (Ὡ0 Ιαἰτοάἀυοσίίου τῖιἢ γοχατγὰ ἰὸ (86 χτιοοίΐηρ, 
γον, 8, 6} }1256}} ΓΟΙΠΔΓΚΒ: “1{ 18 (9 ὨΒΒΘΓΘ- ὉῪ 
δοῦοὸ ΒΟ βδὶ αἱ (6 Βαυυθδίουϑ ἔμ ὰ8: [Π6 ὉΪ688- 
ἴῃς οὗ Ζοιιονδὰ 6 ρου γου, δπὰ (θἰποθ ὑπο ἔοϊ]- 
Ἰοσίης πὶ ἐμ6 πηοῦ 8 οὗὨ ἰῃ 6 βᾶπιθ ρϑγδοῦβ του ]ὰ 
Ὁθ ἃ ῬΓγροΘοοδβ ΘΧΟΘ 48 οὗ σου γί68}) τϑοοῖτα 89 
ετοοιϊης ἴῃ Τοΐαση: ὙΝ52 ὈΪ688 γου, δίς ΤῊΘ 60ῃ- 
ἰγαϑὺ ἴο ὑπὶβ 18, ἐμαὶ {8:6 γἱχίθουβ, ἸΟΥΓΔΥ οχ- 
ομδηρσίηρ Ζτϑοι 5, νν1}}1 ὍΘ 80]6 ἴο Ὀτίηρς ἴῃ 8}} 
186 βαγυϑϑῖ ὑπ 077 ΒδΔΥΘ ΒΟΝΏ.᾽᾽ -Ο-ἶὐὸὺὶ ΒΕ, Μ.]. 

ἩΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Α8 σοιιρᾶγοὰ σπἰ πὸ πονὶὰ (86 ρῥίουβ δΓῸ 
εἰ συίοουδ, δπὰ ἸΠΔΥ Οχροοί, ἔγοια ἰλθ σἱκαίθοι 
Βονδγάον, ἀο᾽ἰνθσδησο ἔγοσι ἐδ 6 ῬΡΟΤΟΡ οὗ (ἴθ 
ΘΗΘΙΩΥ͂.--Τ}Ὲ 6 Ὁποῦ Υ ἢατθ ΟἿΪΥ ἰδ δρρϑδᾶγ- 
8ὴ00 οὗ ΡΟΥΘΣ δΔηα ΡὈΓΟΒΡΟΙΪΥ: 8110. ἐποὶν Ὀτίοῖ 

Β6480} οὗ ὈΪοοτι Θοτη08 δν 1, οοτίδίη, δηἃ δσίοϊ 
ἀοείγαοίίου ὉΥ αοά᾽ 5 ̓υἀφιηιθηί8.---) 9 ΟΕ ΤΟΣ 
οὗ αοἀ Πδ8 ὕὑροῃ ϑαγὶ ἢ ἰὸ βυῆεν 0} ἀπά 86- 
γογοΐγ. Βαϊ αοαἂ 18 δὰ σοζηβδίηθ 6 οἱ γθτοῦ 
ἔγουι οδοῖὶ δηα ΘΥΘΡΥ͂ αἰ. γ658. 

ΞΤΑΒΕΚΕ: ΑΒ (μὸ Ομυγοῖι 885 Ὡϑυον Ὀ66η ὙΪ(- 
ουἱ ὑγ θυ] οη, 80 881}0 ΒΔ 8 ΠΟΥ͂ΟΥ 741} ἃ οὗἉ βίγεηρίῃ 
86 νἱοίοσυ.--- 9 Πᾶπη08 οὗ (86 ρογβθοιίοῦβ οὗ 
(ἀοἀ᾽ 8 Ρ60}]9 ἃτ9 ποὶ τυὺυὶ θη ἰὰ μΒοάνυθα, θὰ ὑπ οἷν 
ὙΠΟ ΚΘάΠ 688 δ ΘΏΤΩΙΪΥ ΔΓΘ Σοπιοι ὈοΓοά (0 ἐπ οὶ» 
Βμαπηθ.--Τὴο ΟΠυγοῖι 18 ἀπὰ σϑημδὶηϑ 8. ΣΟΒΘ 
Βιηοης ὑπ ογη5, πη 1}} ἐμ ὑβόογπυ ρστουπὰ οὗὨ (δῖ5 
σοΥΪὰ ἴ6 ἀοδβίγογοα ὉΥ ἔγο, δῃηὰ 18 ἐμ 18ι168 8.9 
οαϑὲ ἰηίο Β6]].---Τ 8) ἸΟΏΖΟΣ ὑπ ΖΌΣΓΟΥΘ ΒΓΘ 
ἄγαν, δηὰ (89 ἀσορον (6 Ρ]ΟΥΒΊΑΓΟΒ οὗ βυ 0 Ὑ- 
ἰὴ βίῃ κ, {86 τοῦ δρυμάδηϊ δηὰ ὑγοοΐουβ ἔγυΐι 8 
τον ἐδ οτοίγομι.-- ἰὸς ἰδ (86 ρϑργίὶ οὐ ἔδίῃ ἰὸ 
Ῥταῖθο αο᾽ 8 χἱ ρμίοουβηοββ πῃ δῇ οιΐοη, δηὰ 80 (0 
ΟΥ̓ΟΤΟΟΙΏΘ (6 οἴρηοαε οὗ {0 0Υ055.--- παι 19 Ὀ6- 
εὺὰ νἱ(πουΐ αοἀ, οὐ ταίμοῦ δζαϊηϑὶ Θά, οηάβ ἱπ 
Δ} 1ηρ.---ΤῊο δἰ θ δηὰ ἰθδγβ οὗ δι) οιοὰ Ζίου 
δανθ δγοδὰν Ὀθοοὴθ ἰὸ ΤΩΔΗΥ͂ 8 ΘΗΘΙΩΥ͂ Οὗ 
ἰγυ δὰ γμοά]ϊηθββ, 8 βοοὰ οὔ πδίοσβ τοι 
ΒΊΘΟΡΒ ΔΙΨΑΥ͂ ἰμοπὶ δηὰ (ἢ οὶν ΓΟἸ] ΟἾΤΘΥΒ. 

ΕΒΙΒΟΗ : [7 2ιου 18 6058 ποῦ δησθ, ἩΒΟΘΥΘΡ 
Βδγὴ8 Ζίοῃ ἰοιομοθ αοἀ Ηἰπι86)7.---ΕἸΟΗΤΕᾺ: 
1μοὲ ἰδ πού 9 δὴ οἴἴθησθ ὑπίο ἴδ66, ἐμαὶ ἐπ νονὶὰ 
8 Βοδίῖϊο ἰο {Π6 ἴϑγβοὶ οἵ αοά; Ὀμπὶ ροπάον ἱπ 
ζαὶ! ἢ (ἢ 9 ΧΡ] 68 ἰῃ ΗοὉ. χὶ. δῃὰ Θβρϑοὶα]γ (9 
ΘΧϑ αι }}9 οὗ Ομ τῖβί, οὗ συ πο βαβονγίης [δγ86] γγ88 
8 ἰγρ6.--αΟὝἼΕΝΧΤΗΕΕ: Το ϑνοχὰ πῖιἢ Ἡ ἰοσὶ αοὰ 
8.14}} δ ἀϑυπάθν 6 Ὀδηὰ 5 Μ ἰσἢ Ρογβοσιίοσθ 
δυὸ ἰμτόν δγουπὰ Ηἰ8 ρθορὶθ, 85 Ὀ6θῃ ΒΡ - 
Θη6α ἔγοπλ οἰθυηἶ Υ.---ὈΙΒΌΒΙΟΗ: Τὸ ἀδνρίβουθ 
οὔἐμο οτα δηῃὰ (9 γι ΟΒΌΣΟΝ, Βατθ ΠΟ 8.09 
Ετουά οὗἉ οσοοἰϊπιοα οχἰβίθησο. ΤΉΘΥ ἀχὸ 1 Κ6τ}9 
Ὑ114 σταϑ8 ΡΟ ἰδ σοοῦ. ΕὉΡ 81} (μοῖρ δοῃΐονυϑ.-. 
ἸηΘη8 86 ποίδιηρ ἴῃ ἴ)6 ἸΙρὨΐ οὗ ἰγυὶῃ ; ὑπ 6 Υ 
δτ6 ἔουπα ἰοο Ἰ᾿ἰραύ ἴῃ αοα᾽ Β ὈΔ]Δη068.---Τ ΑΒΕ : 
Εον (86 ἰονοσϑ οὗ Ζίοῃ ἐδ οσόνη ἰβ σἰοδιηΐηρ 
Ὀαγομὰ (6 οΥΌ88, δηὰ (πὸ βαγυϑδὶ οἵ 00 ἰ8 ψγαυ- 
ἰὴ ς Ὀογοπὰ {86 ἰθατγίωϊ βοπίῃκ. 

{ΜαᾶττῚ ἤενευ: 786 Θηθιίο8 οὗἉ Θοἀ᾽ 5 ΟΠ ΌτΟΣ 
τὶ 6 οὗ ἰΠποιηδοῖνθβ, μα βίϑυ ποὶ (1}} ὑῃΠ0 Ὁ δγθ 
γῬοοίοα ουὖὐ Ὀγ (Π9 ἡυάδριμοπίβ οὗἩ οὰ.--- 6 ἰοὸ 
ἐμο80 ψῆ0 ΒαΥο [9 ὈΥΒΥΘΣΤΒ οὗμ6 Βαἰη 8 δρδὶ δὲ 
(πὶ [--ᾷὧ. Ε, Μ.]. 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΧ, 

᾿ Αἱ βοηρ ὁ ἀεσγέεϑ. 

Ουὶ οὗ ἰδο ἀορίδα Βανο 1 οὐὶϑὰ αηΐο ὑμθ0, Ο ἴζ0Βῦ. 
2 Τωτὰ, ᾿θδῦ ΓΑΥ͂ γοΐοο: 

Τμοὐ [μΐπ6 ΘαΓΒ Ὧθ αἰϊδηξϊινο 
Τὸ 186 γοΐοθ οὗ ΤΥ δαρΌ] Δ 0118, 

8 Τέίπου, ΟΕ, βου] οϑὲ ταδυκ ἰπἰαυ ἶοα, 
Ο ἾἸωτὰ, το 888]} βἰδῃὰ ὃ 



0394 ΤῊΒ ΕἸΕΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΓ Μ8. 

4 Βυὺύ ἐΐδγα ἐδ ἰογρίνθηθθθ τὶ (866, 
Τμδῦ ὑμοὰ πδγοδί Ὀ6 δαγϑά, 

δῚ ναὶΐ ἴον {Π6 1,ΟΕΡ, ΠΥ 800] ἀοίδ ναὶ, 
Αμπὰά ἴῃ ἢ18 ψοτζὰ ἀο 1 ΒΟΡΘ. 

6 Μῦύ κου] ευαἱῥεί, ἴον (ες 1,οτά 
Μογο ἰμδὴ {Π6Υ μδ΄ ψαΐσἢ [ῸΓ {86 Τ]ΟΓΠΪΠΡ : 
1] δαῦ, πιοτὸ ἔΐναπ, [Ἀ6Υ ὑμαὺ ναίοι ἔοσ {86 τιοσηΐηρ. 

7 Τιοὲ Ἰδυϑϑὶ ΒΟΡ9 ἴῃ (86 1.0Ὲ}: 
ἘῸΡ νι [86 [ΚΡ ἐλοῦθ ἐ8 ΤΑΘΤΟΥ͂, 
Αμὰ νι} εἶμι ἐδ ρ]Θῃΐθουβ γϑάἀ θη ρίϊοι, 

8 Απά Β6 58}8]}] τράθοτῃ [βσϑ8] 
ΕτοΙὰ 8}} [18 ἰπἸαυ ῖοθ. 

ἘΧΕΟΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ. 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΙΟΝ.---86 ἀἰδίγο 88 
ουἱοΥ νοῦ (6 Ῥβαϊτιΐθὶ οτἱθθ ἰο Φοδονδὶ 5 
ὙΟΥῪ 660, δῃηὰ 28 βὸ ἴδθοϊβ δ᾽ πη|80 17 δἰ πεῖ ρ, 6. 
βοιιὰβ ότι} ἢ ὑγζουὶ ΟΥὙ ἴο Θοἀ ἰδδὺ ἢο πουϊὰ 
ΒοαΡ ἷπι (γογβ. 1, 2). Τμ8 δυρρ]]σϑίϊοη τοϑίθ' 
ὌΡΟΣ ἰμὸ ροτονῦ ἰο ἔοτρῖνο, ψ ῃϊοῖ 8 Ροββοββεὰ 
ὉΥ Θοἀ αἴοπο, δηὰ 15 ἐπα ϊϑροηβλ ]9 (0 (ἰ 6 Β' ΒΗ 6Τ᾽ 5 
ἀοὶίνογαποθ (τ γβ. 8, 4). [0 βονν8 ἔγοτῃ {π 9 ΒΟΡΘ 
ολοσϊ δα ἴῃ ἢἰβ δοι], τ ἰοῦ ἐγ η5. τὶ Ἰοηρίης 
ἰο αοἀ ἀπὰ Ηἰ8 νοτγὰ (γεσβ. δ, 0). [10 8180 βύπι- 
δι μἰχὶ ἢ ἿΥ Σοιαθαιῦογ8 (6 ποοὰ ἩὨΊοΝ 811 [5Γ86] 
ψῷ οὗ τοἀοιρίίΐοη, Δηὰ ἰμογοΐοτο Ῥοϊηΐβ, οἡ [8.9 
οὯ6 δεηῃά, ψὶ (ἢ ὀχ ονγίαἰίου, ἴο ἰδ 6 1 αἰ ΒρΘηΒΔΌΪ 9 
ψϑϊτ ας ὑροὴ ΦοΒονδ ἢ, 8ηι}. οὰ (86 ΟΠΟΥ, (0 ἐἢ}9 
ΤΩΘΤΟΥ οὗ αοὐ πν]ιοῖ 15 τοϑαῦ ἰοὸ Ὀ6 ᾿ηραχίοα. 
(νον. 7, 8). 

[ει 'θΘ οαϑγ υπὰδοτβίοοά Ὦον (π9 ΟἸαΡο Ν᾿ 88 
τοχδγά δά (8 82 ἔθ βίχί ἢ οὗ (Π6 βούϑῃ Ῥϑαηϊιθ- 
ι141 Ῥβαῖπιβ (νΥἱ. χχχὶϊ. χχχυὶ). 1ϊ. οἱ. οχχχ 
ΟΣ 11.) ἀπὰ μὸν Μαϊοῦ γτθοκοποα ἰΐ 85 086 οὗ (89 
Ῥαιμϊῖης εαΐπιδ, τὰ σἢ Ὧθ Βροοϊδοά, τ 6 αϑἰκοά 
ὙὨΐϊο ἢ ογο (6 Ὀοκβὶ οὗἁ 8)] (10 Ῥβαϊῃβ. 6 ἢ 
δεοκοὰ ζυγοῦ ψμὶσἢ Μόγο {86 Ῥαυ]ΐηθ ῬΒδ]πι8, 
16 πδιιεὰ 88. χσχχίὶϊ. 1]. Ἴσχσχχ. οχ]πηὶ. 
βονοτ Δ] Ἔχ ρσοδϑίοπϑ τ ΒΙΘὮ τὸ Του Ὀοδί 468 

ΟὨΪΥ ἰπ Νεβοιηΐδῃ, θδηϊ9ὶ, δῆ ΟΠγοπίοϊοθ ἰπὰϊ- 
οδίο ἰμδὶ ἰ86 Ῥβαΐπι) Ῥ88 δοιροβοὰ «οἱ ἃ ἰαὶθ 
Ῥοτϊοὰ οὶ ἰὃὺ ρτθοθὰθα 89 Βοοῖϊβ οὗ ἰδ9 
ΟΒτοπίοϊοβ ; ἴον (19 δααϊιΐοη ἰο 06 ῬτδυοΡ οὗ 
Ββοϊοθου δὶ [πΠ6 ἀφαϊοδιίοη οΥ͂ (6 Τοαιρ]ο, 2 
ΟὨ του. νἱ. 40.42, 5 οοτιροβοά οἵ 8. ὀχσχσ. 2 κηὰ 
Ῥβ. οχχχὶϊ. 8-1]0, [48 δάαϊ ἶοπδὶ ονίάθηοο οὗ 8 
δὶθ οτἱ μία, ἰὸ ΤΑΥ͂ ὉΘ Σομανκοα (μα0 (89 ποτὰ 
τοδϑδῃΐης : διἰίοηιἷνο, ἰῺ το Γ. 2, 8 Τουπὰ Ὀοβίἀ 68 
ΟὨῪ ἰὼ 2 Οἴγοιι. νἱ. 40, τἱΐ. 1δ, δῃηὰ ἐιὰΐὺ γοπάθγοα: 
ζοταίνοῃοββ, Υο}Ρ. 4, ΟἹΪΥ ἴῃ Ὅδλη. ἰχ. 9: Νοῖ. 
ἶχ. 17.--0Ὁ. Εἰ, ΜΊ. Τ|ιθ οοπῃ͵δθοίαγο ἰδ8ὲι {8 
Ῥβδ]τὰ γῪ8 ἢγβί βιῃρ ἢ ὑδ9 ἀδὺ οὗἨἩ σϑῆϑγαὶ δυ- 
τοὶ ]ΠἸαἰοη, Εζγὰ ἰχ. δ ὕ. (Βοδβοῃτ 60) 88. ΠΟ 
ΒΆΡΡΟτί τῇογο ἀοδηΐϊίθ ἰμδὴ ἰμ8. ΤΏΘΣΤΘ 8.0 
ΤΩΒΏΥ Ῥοΐηίδ οὗὨ β γα ἰδΡ Ὑ ἢ} ΡῈ Ιχχχνΐ. Ὠοο8 
ἦι ἱπαϊοιΐθ ἀθαδίρη (δὶ σοα 15 ῃδιηϑα ὑτλουαΐ ἴου 
(ἰτηθ5, Δἀοπαὶ ἴλγαο τἰτπηο8, Δηὰ «].6ἢ οῃσ9 

Ψον. 1. Ουϊ οὗ [6 ἅθρῖ8ε.---Τ 686 δγὸ ποὶ 
89 ἀδριἢ8 οὗ 16 8οα], Βρϑοΐδ}}γ ἰοπ6 οἵ ΒΟΥΓΟΝ 
οὔ δοοουηὲ οἴ {6 σγοδίη 688 οὗ 18 δβ'ηβ (τ γτα]ὰ, 
΄. Η. Μὶο.). Νον ἃγὸ ἰβὸγ (6 ἀρρίμ8β οἵ βὶῃ 
(οἷον); Ὀαὺῤ ἀδρί 8 οὗ αἰπίτϑθβ, οδ᾽ διλὶ ν δηὰ 
ῬΟΥ͂Σ], χορτοθοηίθα ὉΥ ἰδ9 ἱπιδζο οὗ ἀθὲ} νγδίθσβ 

(Ρ6. Ἰχῖχ. 8, 1δ; ἴ8. 11. 10), ττῆοδϑο ταύἊδβ (ΡῈ. 
Ιχχχυῖὶ. 8), αν ραββϑᾶ ΟΥ̓́Θ ἷπὶ (Ῥ8. χὶϊὶ. 8), 
80 ἰπδὺ δὲ 18 Ῥγοβδϑοὰ ἀοιν ΥΟΥῪ ἄθορ, δι ΟΥ̓́ΘΕ 
υηΐο {Π6 ζ8ι68 οὗ ἀδαϊὶι (88. ἱσ. 4, οτἱῖϊ. 18). 

Ἄοτγβ. 8, 4. αἀοὐ τοράγαὰβ δὰ τ γ ΚΒ πη δὴ ἰπὶ- 
αυϊιῖε8 (Ρ8. χο. 8; Φοῦ χ. 14, χὶν.), Ὀυὺ τοδὶ ῃϑ 
θῖν 8130 ἴῃ ΓοΠιΘγδη06 (66. ΣΧΧΥΪΙ. 1].), 
8δηα, 85 ἰΐ πόσο, 86818 ἐδὸπὶ ὉΡ, Καορίης ἰδθαι 
ΦοὉ χὶν. 17,}) Ὀδδυίης ἰΒθπὶ ἴῃ τη (Απ|08 ἱ. 1]; 
6Γ. 11. δ): δ τοι Ὁ ΓΒ ἔμ οι ἰῃ [ἢ 6 8686 οὗ 
᾿πραϊί κ΄ μα (Ρϑαῖπ χχχίϊ. 2). ΤῈ ἀδϑβίσγυο- 
(ἴοι ΟΥὗἨ 16 βὲππον ψουϊὰ τθησα ἴοϊϊον, ἰἦ (86 
ἱνίπο ραπίϊίνο τἰρίιοουβηθβδ, νοι ἴῃ (5 6Χ- 
ογοὶδο ποις οδῺ χοβίϑί (18, }1. 16; ΝδῆυπιΪ. 
6; Μ41. 1]. ὡ: Εσγδ ἰσχ. 1δ) ψοσὸ οί ὉΥ (89 
ἸΏΘΤΟΥ οὗ αοἀ Ηἰπιδοϊ πιδηϊοϑιθὰ 1 δι10 } ἃ ΔΥ 
{δὲ (0 οτκίγοποβθ οὗ βίῃβ, οθοίβα ὑμβουθῦν, 
Βῃουϊὰ βοσγτθ, οὐ ἴθ Οὴ6 διδῃά, ἰο αἰοτίν Ηἰ5 
ὨΒΙῺΘ 88 (6 ΟΠΪΥ Βαοιίοθηον ἀπὰ Αὐἰδοῦ οὗ 88]- 
γαϊϊοῃ (Ῥβ. ἰχχὶχ. 9), δπηᾶ, ομ (89 οὐδοῦ, (0 
αυϊοίκοι ἐπ σὰ ἤοδυ οὗ Ηΐπὶ. 

οτβ. 6 δ΄. (86 τοίθσοπσο ἰβ ποί ἴο ἴ8 086. Ἧ8Ὸ 
ναὶ! ἴσο ὁη6 νδίος ἰο δῃοίμος (ϑεορὶ., ὅ.υΧΓ., 
Τὰ 6), ΟΥἹ ἰο 80 ψΔίομοΥ8 ὙΠῸ Βο]ὰ {ἢ 6 πιογῃ- 
πη τδίομ, ὑπαὶ 18, ἰ(μς ἰα8ὲ οπο (Ὁ Βα]ά., 7. ἢ. 
Μὶοϊ, Βοβοπι]]6 0). [{ 18 186 τυϑδί σἢ, ἸΆΟΓΘ ρ8- 
ΠΘΡΔΙΪ, (89 τποσΐης ἄδτγη, ἤθη [ΠΟΥ 8818} Ὀ6 
γεϊρηϑοὰ ἔγοτα μον ἰθαΐουβ ἀυγ (ΑΌρη Εσγα, 
Οείον, δηά πιοϑὲ.) [ὈΚΡΙΤΖΒΟῊ : “ἼἸΒ6 τρρεῖ!- 
ἐΐοι οὗ 86 τοτγὰβ ρσῖνϑβ 86 πη ργοδδίοη οὗ ραϊηέυὶ 
διὰ Ἰοηρ-οουϊ πυρούς. ΤῊΘ δῆσον Ὀθθθδία 
«0896 ἰηδιιοησο ἐμ9 Ῥοοὶ ΠΟῪ 1168, ἰ8Β ἐδ6 ἀδτεκ- 

Ὧ6885 ΟΥ̓ εἰ δί, ἔσο τ σι 9 ου]ὰ 6 ὑχαπδίεσγοα 
ἴο 186 ΒΥ ἰηδυοποο οὗ Ἶἴογθ (Μα]. 11ϊ. 20): 
δηὰ ποί ο δἴοπο, Ὀπί 411} [ϑγϑδοῖ 4180, Ἦ Ὧ 056 Ὁ 

Δἴ ἰὴ 586, δηὰ [ὉΓΣ ἩΏΟΙΏ, 88 ἴ0Γ ἴα, ΓΔ 11] 
ναὶ ἰἰπς 18 [ἢ 9 ΜὙ4Υ οὗἨὨ δαϊναϊΐοη. ῬΓἢ ΦοΒονα, 
αἰ Ηΐπι ὁχοϊ βίου, δηὰ πῖι Ηΐπ ἴῃ 41] ἴ18 
{Ϊ] 688, 18 {88 ΙΠΟΓΟΥ ὙΒΪοΝ Γοοδδϑοθ ἔγοαι (86 
αυἷϊὶ οὗὨ δῖα. δηὰ 118 σοπβοαυθῃοββ, δηὰ ρἶνεδ ἴγεα- 
ἄοπι, ΡθΆ66, δπὰ ὁοΥ (0 (86 Βοατί. Απα γϑάθπρ- 
ἴοι 18 ρἰοπέθουβ τ Ηΐτι, ἡ. 6., 6 Ῥοδβοβϑβε ἷῃ 
δϑυυπάδηι πιθϑϑυτο (86 τ] ]Πησηθ88, ρόσ ον, δηὰ 
νἰϑάοιι, ποοἀοὰ πῃ οτάον ἰο οἴοοὶ {6 Τϑάθιρ- 
ἰἰοη, νι αΐομ, ΚΘ 8 'νγ8]}} οὗ βορδγαϊίου, (ἔχ. τἱῖϊ. 
19) ἰ8 ρἰαοϑᾶ Ὀείτνθοι [9 ἐπ ρου ϊοὰ δπά 
τυῖη. ΤῸ Ηΐπι ἰμογεΐογθ τοῦδέ ϑασὶ οὐθ ἰοοῖ, ἱ 
᾽8 νου ]ὰ οὈϊαΐῃ ἸΠ6ΤῸΥ ; ἰο Ηϊΐπι ταυϑὶ Ηἶ5 Ῥβθορὶθ 
Ἰοοῖ ; δπὰ ἐδμὲ8 βορα ἤχοὰ ὑροῦ ἢϊπι γ1}} ποὶ δὲ 
Ραΐ ἰο βδιδιιθ. Ηο ἴὰ ἐθ ποῖ κΒ [Ὁ] Ὲ 688 οἵὨ Ηΐϑ 
ἴτοθ χγδοϑ, Ν]1 τοάθϑη [δσδοὸ] ἤγοπι 811 [ιΪ5 1π|- 

αυϊίῖο8, ἱπ ἐοτεινίηρς ἰμβοὰ διὰ χοπιουΐης δἱὶ 
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θ᾽ οι] σδοηβθαῦθησοβ ἩΪἷη δηὰ πὶ μους. ΤῈ6 
Ῥοοὶ σοτηΐογί 5. }ιἰπ|86} τυ ῖ ἢ ὑ8}8 ῬτοπἾ89 (οοτηρ. 
ΧχΥ, 22), Ηο τηθ88}8 δομρ]οίο δα δπαὶ βρινϊα δ] 
ἀρ τόρ ποθ ἤγοπι 8}} (αὶ ἢ 0115 ἴῃ Ὀοηάδρο, λυδὶ 
85 'ἰπ (8:9 Νὸν Τοδβίδιηοηϊ."--Ο'΄. Ε. Μ.]. 

ΗΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ετοῖὰ [86 ἀρρὶδδ οὗ ἔῃ γ αἰδβίτϑβ βοῃ ἃ ἐδ ΟΥῪ 
Ὀρναγὰ ἰο αοὐ; ἔτοτῃ ἰδ9 ἀορίμδβ οὗ Ηΐβ οου- 
Ῥδϑβίοῃ. Ηο υὺ}}} βεπὰ μοὶρ ἀονη.---α ομδηρο ἴῃ 
οὔν βἰϊυαδιΐοη του] αὐ} ποι ΐης τὶ βουΐ (86 
ἰογαίν θη 688 οὗ δ'ῃ8 ; Ὀπὲ 1{}}6 ΤΏΘΓΟΥ οὗ αοα οἴθοῖβ 
ΟΣ τοἀθιρίϊοη.--- Ηθ ψῖὸ ναὶϊθ (Ὁ. ἐπ [οτὰ 
δη Ηἰ5 ἀο᾽ γογαῦσθ, δὶ ΚΠΟΥ ΠΟῪ ἴο τγαὶϊ ἴῃ 
δι αηὰ ρμαίΐθησο, τνἱτ γι μη πὰ ῬΥΘΥΘΥ, 
δηὰ Ἰοᾶτῃ (0 βίγη σίου δἷβ ΠῸρΡ6 ἴῃ αοα᾽ ποτὰ. 
--Οοα ροΞκδβεβ808 ἰθ {168 Τρ Βι}Γ0 8}} ἐμαὶ 18 
ἈΘΟΘΘΒΑΓΡΥ͂ (0 ΟΡ γοἀρθιρίϊοη, δαα ἔγοιῃ ἐμ 6 ἔμ]- 
2688 οὗ ΗἸ9 σταοθ Ηο ᾿πρᾶσίϑ ΥἹΟἸΥ ν δὲ ΒΟΣΥΘΒ 
ἰο Δοσοια 1188 1. Βυὺ ἐμ9 ζ{01π688 οὗἉ ζα 10} 18 ΟὨΪΥ 
ἰοο οἴδθηῃ νδηϊης ἴῃ ὑ8. 

5ΤΑΒΕΚΕ: ΤῊῈο ἀθοΡῸ ΣΡ ΤΏ6ῃ Β': ξ ἰπ ἐδ ψγδίθυβ 
οὗ ἰοαγρίδίΐοα, ἰγὶ Ὀυϊ]αιΐοη, αηὰ ἀϊβίτγοϑβ, {6 
ΒΙΓΟΠΡΟΥ Βυρρογί ἀο ἰδ γ πὰ ἴῃ ἰδ ἔδιπ οη 658 
ἸΏΘΓΟΥ οὗ Θοἱ.---Β᾽ οϑβοὰ ἰ8 6 πο 6618 ἐδ 9 
ἀορίμβ οὗ β'ῃῃ: ἴῃ ἃ βθδϑοη οὐ στϑδοθ, δῃὰ ὮΥ οὐὔἱθϑ 
οἵὕ τορεπίβῃοθ (ὁ ἰ80 [Ιοτὰ, 18 ἀο!νογοὰ ἴγοιι 
πο: τδϊβοὰ δῦοτο ἱβθ), ἢ ποϑὰ ποὶ ἔἤοοϊ ἐσ 
ἀορὶ 5 οὗἨὨ 6}. Τ|6 ΟΥΥ οὗἩ δβυρρ)]) σαϊΐοα μ88 50 
ξτοδίορ ἰβάγδησο ἰὴ (ῃ6 ΟσΥὶ65 οὗ βῖπ, υπιὶ] 
80 δῦ τοιηουθὰ ὈΥ βίποοτο γοροπίδῃοο.--- ΝΟ 
ΔῈ 18 80 ὙΓΠΠΠ1Πρ (0 ῬΤΑΥ (0 αοἀ 85 ἢο ἰΒ νὶ ἔς 
ἰο 60 οηἰγοδίοὰ ; Ηθ ν}}} ρσίνγο 8 Ηΐβ Ὀθηοῆιδ 
δια (ταῖν Οοὐἷν Β1}8.---ΒἸ σι νἱ ον οἵ Οοἀ᾽ 8 χη γ- 
ΟΥ̓ ἀο ποί Ἰοδά ἰο σαγπδὶ βοσυγῖγ, Ὀυ  ἰο 4 οὨ 14- 
᾿|κ9 ἴθαν δῃὰ βογνυΐοϑ οὐ Ηΐπι.---ὐ υδι δοδιϊοη 8 8 
Βουγο9 οὗ βδποί δοδίϊοη ; ὈΘΟΓΘ ἃ 801] 8 8118 94 
ἰξ σἂπ δυο πὸ ἢ] ἢ Ἰκ6 ἴον οὐὨ Θ0ἀ4.---ΑἸῷ [9 
ΤοΆΒ0η8 ΨὨΙΟὴ Ὀϊηα 8 ἰο ἴογο Θοά, οοπδίγδΐϊ ἢ 18 
Αἶδβο 0 ΠῸΡΘ ἴῃ Ηϊηι.--- Το ΟἸ τ δι 8 π᾿ Β ΒΟΡ6 τη υϑί 
86 Τουιπά δα ἃροὰ ἰἢθ ποτὰ οὗ 60 Β Ἰζϑγου. ΕῸΓ 
ἰ9 ορθ δπὰ δοϊΐονο νιίμουΐ αοάΒ πογὰ, ἰβ ἰὁ 
ἰοιιρὶ αο4.---Ἴὸ Ὀοδὲ οομβοϊαίοι ἴῃ (δ 9 πἰραὶ 

οὔ (γἱα] δῃὰ ΒΟΥ ἰβ (..6 ΡῬτοιἾβο οὗἩ Θοἀ ἐμαὶ ἐξ 
Ὑ1}1 6 70] ονγοὰ ὉΥ ἃ οἷθδν ἀδΥ οὗ γαοϊοϊοϊῃ β.- 
Τὴ6 ΤΩΔΏΥ ΡῥΓΤΟΙΩἾΪθο8 ΟὗἩἨ ἰπ9 σοῃγοχβίου οὗ (ἢθ 
Φον δ ρΘΟρΙΘ ἴῃ {πὸ ͵480 ἰἶτηθ, ὑσροὸ (86 ἰτθ 
Ομχίβιῖδῃ [0 ῬΥΔΥ [89 Τῇογο ζου θη νυ ἔὸ (818 ΡΟΟΡ 
ῬΘΟΡΪΘ. 

ἘΒΙΒΟΗ: ΤΉΘΓΘ ΔΥΘ ΙΏΔῺΥ ἀορίδα ἰαἰο ὙΠΙΟἢ 
βὶῃ; Ῥ] υρσο8Β υ8. Βαί, 88 [ΠΣ ΘΑ γ8, ἰὰ 8 Μ90}]} 
ἴον 8, ὑμαί, ἐΒοιισ ἢ τὸ ΔΓΘ 4}} ἴῃ ἀθορ αἀϊβίγοϑϑβ, 
0 ἀο ποὶ ζ66)] ᾿ΐ ὙΒΟΥΘ ὁ 870.---Τ 8 ρσΎδοθ, 
Ἰοπζ- δυσί, δη ἃ ΤΩΘΓΟΥ͂ οὗ 60, δΒουϊὰ ἱποὶὶθ 
8 ποί ἰο δῖη, Ὀιί ἴγοτῃ βίῃ, ποί ἴο ζ8]}}, Ὀπὶ ἔτοια 
[ἸΠης, ἴο γορθηίδη99 δηἃ σΟὨΥΘΓΒΙΟΏ.---ΕἸΈΘΕΒ: 
1ι ἴθ ἰλ9 παίατο οὗ ἴΠ|0 ΠΟῪ ΙῃηΔΏ ΘΟΥΟΥ ἰ0 χηδηϊἰΓοϑὲ 
ἃ σοποίβης ἩΔιιηρ, Βορίη, ἰγυβέϊηρ, δὰ Ὀθ- 
Ἰϊονυΐης ἰῃ αοά. Βαὶ ἰο (89 ὨδίιιΓᾺ} τδη βι0 ἢ} 8ῃ 
δἰἰδοδηχθηὶ ἰο Οοα᾽5Β νοτὰ ἰ8 τηοτὸ ἀπο]. (Δ ῃ 
110 φγοαίοδί σοῦὶς οὗἨἩ δὴγ οἷον Κἰπὰ.---αὐἘκ- 
ΤΗΕΒ: Τὸ ἀἰϑιγοββοὰ Ὀοϊΐονυασ, πὰ ὑγυβίϊης, γἴ8085 
αρινναχὰ ἔγοιῃ [6 ΔΌΥ55, 8πα (1.10 ΒΡ] δπὶ ἀγα ντβ 
(9 ΑἸ γ ἄονα ἰο Βἷπι ἰπ }ιὲ8 Θομιραϑδβίοῃ, 
ΤΙ χγϑαῖοσ ἐἢ 9 ποϑὰ (6 σγϑδίοχς ἐΐ:9 ΔββΌΓϑοΘ. 
--ΕΝΟΞΙΕΆΒΡΤ: Τ|.0 ῥδί οὔ βίθοθτθ γορθηίδῃηοθ 
Ἰοδὰ8β (1) ἰαῖίο τῃὴ9 ἀορίδ οὗ ουῦ Βοδτίβ δὰ ἴ8, 
α) Κπον]οάρο οὗ βίη, δ) ρσαυοῦ ἴον ργδοΐοιιβ δἱά, 
6) ἀϊδιγαδὺ οὔουν ον σὶρῃϊοουβηθ88; (2) ἰο ἐδθ 
Ῥδίοσῃδὶ δοαῦὶ οἵ αοά: ἰἴθγὸ δἷοπθ δῦ ἰὸ ὉΘ 
Του, α) δοπιραϑϑίοη δηὰ ἔογρίνθηθϑβ, δ) δοσίδίϊη 
ἢ 6]Ρ οὐδ δ Ἰοὴς ἀο᾽αγοά, 6) δπαὶ γοἀοιηρίϊοη 
ἔγοιιῃ 8]} βίη. -- ΑΒΕ: ΤῊΘ τόγαὶ τορὰ ἴγοι {ἰ10 
ἀορίἢβ οὗ {π9 τοίβευυ οὗ βίῃ ἴο [89 μοὶ χη β οὐὗἁὨ 189 
οοηϑοϊαίΐοη οὗ τϑἀοιιρίϊΐϊοι. 

[Μαάττ. ΗΈΝΕΥ: Τθοσο 18. 8Ὼ Α4}1 βυβίοϊοηϊ [8}- 
688 οὗ τηοτὶΐ δηὰ σταοθ ἴπ 6 οάθοιιοῦ, που ἢ 
ἴον 811, δῃηουχὰ ἴοῦ ΘΔ οἢ; δηοιρὶ [ῸὉΓ πιο, ΒΑ 11 ἢ 
(86 Ὀο]ΐονοΥΣ.-- ΒΡ. ΗΟΒΝΕ: ΤΥὰθ χϑρϑηΐδηοθ 15 
ζΤοαπμα θα ὕΡΟΠ 8 8686 οὗ οὖΥ ΟὟ Ἡτοίσ ΒΘ ἢ 688 
δὰ ἔα ἰὰ ἰπ6 Ὀϊνίηο τόσου. ποῦ (89 
ΌΡΙΟΘΤ σγὸ Βδοιϊὰ ΠΟΥ͂ΘΡ ΒΟΟΪς ΦῸΓ ραγάοη δηὰ 
ἔταοο; ψίου (Π6 Ἰαϊίετ γὸ βῃοιϊά ἀδϑραὶν οὗ 
δηάίΐης ὑμ6ηι.---ϑσοττς Εδι ἴῃ Ηἢ5 ΖΔ 1} ] (68- 
ΑἸ ΠΙΟΩΥ͂ δθὰ βιγο ῬΓΟΙ 86, σοηδτΥηιηοὰ ὮὉΥ Ἔοχροσὶ- 
θῃ66, ἴοτιῃ 80 8Βοιιὶο 8 ΒΟΥ δα δηὰ 1Ἰοῦθ οὗ 
(6 Μογὰ οὖν Θοἀ.--α, ΒΕ. Μ.]. 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΧΙ. 

Α ϑοπῦ οΓ ἄστεος οΓ Ταοϊά, 

Τω τά, τι ῦ Ὠοατί 16 ποὺ ΒΘΌΡΒΕΥ, 
ΝῸΓ τηΐῃθ 6γ68 ἰογ: 
Νομον ἀ0 
Οὖ ἰῃ {πῖηρδ ἴοο Εἰρἢ ΤῸΓ τΩ6. 

ΘΧΘΙΡΟΙΒΘ ΓΊΥ̓561} ἴῃ ρσγοδὺ τηδυίοση, 

2 ΒυγοὶΥ 1 μάνα Ὀομανοα πα αυϊοίοα ταγ86}, 
Α5 4 οἢ"]ά {πὲ 15 ψοαηοὰ οὗ ἢ15 τροίθοσ: 
ΝΥ βου] ἐδ συ θὴ 88 ἃ ᾿νοδῃοά οὨ]]α. 

ὃ Τοῦ Ιβγβϑὶ Βορβϑ ἰπ {μ6 1.0Ὲ} 
ἙἘτοιὰ Βομοθίοσι ἢ δπα [ὉΣ δυύου, 
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ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ 

ΟΟΝΤΈΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.--Ἴ 9. Ῥμαϊπιῖδι 
ΔΒϑον Γδ [689 (Πδ0 ἴῃ Βα] ν οὗ Ὠθατγί μ9 888 Κορί 
Ἀἰπι86] 7 ἔγομι οὁσοη 8105 οὗὨ δῃηὰ ἐδπιρίαι ἰυη8 ἴο (86 
ἱπαυϊοησα οὗἩ ρῥγάθ πὰ ονϑγ- διῃδἰτίουΒ Βολθι68, 
(τον. 1), ἀπά "ὰ8 αὐἱθίοα ἷ8 δοὺ] (νϑῦ. 2), πηά 
ἰμθῃ δχίνογίβ 8}} ἴβσδοὶ (0 νγαϊδ ἀπσοαϑίηαγ ὑροι 
Φοιονι (νον. 8). 
6 ἴοπο οὗ [66] 1πηρ’ 18 80 ῬΘΓΒΟΠΆΙΠΪΥ δγαδηΐ, 

(δαὶ (86 βυρροβί(ίοῃ (μδἀϊ {10 ῬΑ] αλῖϑὺ ἴῃ ἐμ ἤγϑι 
ἔν Υ 6 Γ868 ΒρΟΔ ΚΒ ἴον [586] (0)6 ει 6) ἰδ δὶϊο- 
κοί μοῦ α) 18 Ὁ1]16. Βα 10 σα ΒαταΪγ ὍΘ ἀο- 
πἰοὰ ἐπα {6 τ 18 ἃ 6080 Γοΐδσοησο ἰο ἰβγαοὶ. [1 
δι τπημϑὺ Ὀ6 παπλ ἰ6ὰ, {πὲ ἰὴ 1 βαη, χυὶ!. 18, 28, 
δηὰ 8.}}} οτθ ἴα 2 ὅδ). Υἱ. 29, ἂγϑ ἔοι ὀχ ργοϑ- 
δ᾽ ἢ Γοβοπιϊηρ 0896 οὗ {}}}19 ῬΒΑ]η), δῃὰ πδὶ, 
ἴῃ σοηθιδὶ, {16 ἢ ἰΒίοΥΥ, αἰϑροβίτἰοῃ, δπα γα] σίου ϑ 
Ροβίυγο οὗ θεν ἃ ἀζτοο {}}} ψψ 1 (86 Ῥτοίδβϑ! 05 
Ἰ6ΥῸ τηδἀθ οὗ Ῥογβοηδ) οδαγδοίορ, δὰ τ ϊτ ἐδο 
ΔΩΏΧΙΟΙΥ ὨδΤΘ τηδηϊοβίθα 0 [8Γ86}᾽8 ἔγιιθ τ ὶὶ- 
κἰουβ Τοϊαιο8 ἰο αοά, [ἢ 6 δά αγθηοθ ἰο ἐπ6 δ 8- 
Υἱάϊο δι ]ΠἸογϑΐρ (ΗΘ ρϑίοΌον 2) ἰδ ποΐὶ 80 υη- 
βι18640]6 88 ἴο ρογηινὶΐ 08 ἰο Βα, ἐμαὶ βυοῖι δὴ 
δ88 0110) ΓΟαυΪΓ68 πὸ σοπἰγδαϊοίΐοη (Ηρ [6]4). 
Τμΐϊ8 δἰ αἰϊοπ, 85 δι Γηἰϊηρ 8η }} 181 ογσαὶ ΘΧρ]δ- 
πϑίϊοῃ, 8 πιο Ὀθί16Ρ σγοιπα οἵ βυρροτί {δὴ 
ΜΠ] δὺ 18 γοϊδίοα οὗ δίπιοη Μαοοδαῦθυβ (ἴ Μαοο. 
χὶν.), ἴο ψἱοὰ ΗἸ τὶς σοΐοσϑ. ΑἸ} τ9 οἴοτίβ ἴὸ 
αἰβοουοῦ 8 σοπιροβιιῖοα πὶ ΘηΥ ἰηἰοτιηοααῖθ Ρ6- 
τὶοα ΟὨΪΥ ΠΙΒΠΟΘΌΥΤΓΘ ἴῃ (μ6 ἢ] οὗὨἍ Ὀομη 688 60η- 
θοίατο. 

[ὝμΒοα ὑθογθ ἰδ δΌβοϊ υὐο ποιμῖηςς ἰπ {86 
Ῥβδὶπὰ τ ῖο Ὀθατθ ἀχαϊπϑὶ 8 σοιηροϑί(ΐοα ὈΥ͂ 
Ῥᾶανϊ ἃ, ἰμβοϑθ οτἰυϊοσβ ψῃὸ τοΐονῦ ἐδ (ὁ 8οπὶθ 
οοσαβίοῃ δι Ὀϑοααθηῦ (ο {.|ὸ οχὶϊθ οὐχ βυγοὶν 
ποί βὰν τμοὶνΡ ΘΥ68. (ὁ {16 ἔοτοθ οὗ ἰδ δ... 
ξυτηοπὶ δἀναποοὰ Ὦγ Ηοηρβίοηθοτ, ἰδαῖ 8 ῥτο- 
ἰοϑίαιΐοα αααγεδδεα (ὁ 7εγαεοί ἀραϊπδὶ ον Ἰϑἰης 
δ ἢ - πη (Βουρ. 8. δὰ υπάοτιακίη 8 ψου]ὰ 
ὍΘ υἱὐοΥ]Υ ταϑδηΐ πη κ]688 ἰη ἐϊπηθ8 οὗὨ ἱγοιῦ]ο, βι 6 ἢ 
88 ἰῃο80 βισσοοαΐηρ ἰμαὺ οὐθηὶ. Τὴθ (πουχσμὶ 
ὨδιΌΓΑΙΙΥ βυσροϑῖθ ἰἰ86] ἰδαΐ τηοάογη οτὶ (ἰ618πὶ 
σοι ϊὰ ΒυγΟΙΥ ἤδΥο δβϑίρηῃθα ἃ ἸδΥ ον ΠυΠΌΟΓ οὗ 
Ῥβδὶπηβ ίο θεν (Δ ἰν ἢ88 δΘοπμοοάφὰ [0 δΒΐπ, ἱδ (ἢ 9 
ΒΌΡΟΓΒΟΓΙΡ ἴοη8 δὰ ποὶ ὈΘ6Π ΔΗ χοα.---ὦ. ΒΕ. Μ.] 

γεν. 1.--Ηδυρδῖν, ὅσ. “ΑΥγοβδῆοθ 88 (8 
Βοαί ἴῃ (6 μεαγί ; ἰὺ δὅπὰβ δχργοββίοη οἱ ον ἴῃ 
186 Ογ68, δϑηὰ γτγθϑαί τηδίίοσβϑ ἃγθ ἰδ οὈ͵θοίβ ἴὰ 
Μοῦ ἰΐ ἰβ βίυἀϊουϑὶ ἀἰϊβρ᾽αγοα ᾿"᾿ (6 286}. 
Τ8ὸ Ρογίθοίβ δβαχσ ὕγθ888 ραβὺ {1π|0 γοδοβίης ἰπΐο (ἢ 6 
Ῥτιαβοηῖ: “ΗΠ Βοσίο 1 μανὸ ποῖ Ὀθθῃ δι γ, 
ΠΟΡ 81 1 5850 πον (Ηἰἰζὶᾳ). ΟἸάδ᾽' ὀχροβίίοσβ 
γα θη ΕΠΥ ργοβοηΐ {}}6 ἰάοα οὗ (Π6ὸ ραϑί ἰθὺ ῥτο- 
ΤΑΪΏΘΏ ΠΥ. [{ ἰδ πού {Π] [6 ἤο]] ον της οἴδδθ ἐμαὶ 
ἐμ σγεδὶ τηδίϊογβ (76 Υ. χσχὶϊὶ. 8) ἀτὸ ἀθηοίθα ἃ8 
σοηάορίι! (ὁ {116 Βρθαίορ (6 θη. χυἕ!. 14), ἑ. 6., 
ουὖὲ οὗ εἷ8 Τοδοῖ. 

γεν, 2 ἀοο8 ποὺ Ὀορίῃ πὶ ἃ απρϑίΐοῃ ; ἴον 
"ὦ Ὀλὲ ἰθ ποί εἶ). Νοτ 8 ἰϊ δοσσϑοὺ ἰο ΒΌΡΡΟΒα, 

ἰδὲ ἴξ 18 ἃ δομα ἰοηΐηρ ρτοίαβί8: ἰἔ ποί (1166), 
ἴον ἔθαγθ 18 0 Βροάοβίβ, βου ἰδ 18 βοιηοὶ  πι68 
ΔΙὈΙΓΓΑΡΙΎ δβϑϑυτηθα. Απὰ ἰὐ ἀο68 ποί ἱηίτοάισα 
ὃ οουίταβι ἰο ἴπΠ6 ἔογοροϊης ποραιίοη (86 η 15, 
ϑιῖον), Ὀυΐ δὰ βϑϑογογα(ίοη, 88 ἔγθαι θη! 6πὶ- 
ΡΙογοὰ εἰβανβογο ἰοῦ ἡ ογ8 οὗ δὐγοαγίης. Τ8θ 

ψοδηοϑ σὨἰἸὰ 15 ποί γοΐοττο ἰο 88 Ὀδΐης ΒοΙρ᾽οβ5 
(ΒΙ διαὶ πἰ 8), οὐ Βα ]6 (αάϊπ κεν, Ηθημϑί.), ΟΡ 
88 Ὀαϊηρ αυἱοϊοα δἰον)ν (Βοϑϑητ 1167), ΟΥ ἱπ ]- 
Ἰαβίοῃ ἴὸ 118 αἰδίγοβα δηὰ ογγίης να }]6 Ὀθίης 
νοιποα (οἶον, . Η. ΜΙοΝ46118), θὰ. 88. Ὀδΐας 
δἰγοδάν οαηθαὰ ἀπά οἰκίης ψ 1 Ρογΐδοιϊ βαιΐβ. 
[ϑοϊῖοπ δὰ σοπιθηϊπθηὶ ἴ0 [18 τπηοί ον (15. χχυ!. 
9). [τη β]αὺθ γον. 2: ϑδυγοὶν 1 Βᾶνο βοοίμοὰ δηὰ 
5[ΠΠ160 Τὴν 800}, ᾿ἰκθ ἃ ψϑηποὰ οἱ] Ὡροὺ ἰὶ8 
ΠΟΙ ΒΟΥ : ΠΩΥ̓ ΒΟΪ 18 (0 τη6 ᾿|κ6 ἃ ννοδηϑὰ οἰ ἐ]ὰ. 
ῬΕΠΟΥΝΕ: “ἼΤΒῸ βριγο ἴδ Ὀθδα  Γ]Υ ΘΧΡΣΘΒΒΙΥΘ 
οὗ {πὸ απλ}]} }{Υ οὗ 8 800] ομαβίθηθα ὃν αἶδβαρ- 
Ροϊπίπιθηί. ΑΒ 6 Ψψϑδηθὰ οἱ] ἃ ἢο ἸΟΏ ΚΟΥ οΣἶ68, 
ἴγοίϑ δπὰ Ἰοηβᾷβ ἴον ἰμὸ Ὀγθαϑι, ὃὰιϊ ᾿ΐ65 811} 
δηὰ ἴ8 οοπίοηί, Ὀθοδιδβο ΐ 18 τυ 118 ποῖ ΒΘ, ΒΟ 
ΠΑΥ͂ 800] 18 εαηθα ἴγοπι 8}} ἀἰβοοηϊοηίοὰ ΓΒουρ ί8, 
ἔτοπι 81} ἔγϑία} ἀθβῖγϑβ 70 θαυ }ν χοοά, τναἱζξηρ 
ἴῃ δι} }π688 ἀροὴ Θοὰ, δηάΐης ἰἰ8 δβδιἰϑαςσιϊοα ἴῃ 
ΗΪ8 Ῥγεβθῃοθ, σϑϑίϊης ῬΘΘΟΘ ΠΥ ἴῃ ΗἰΒ δσιηδ.᾽--- 
Ψ.Ε. Μ.1] 

ἨΟΜΙΓΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬὈΒΑΟΊΤΊΟΑΙ, 

Ουν ἀεβῖίτθβ ἀϊβαυϊοὶ (86 μεασί. Ἐθεὶ χαδίΐοη 
ἴο αοα᾽ 5 νν}}} πιδῖκοβ {86 δοιι 8111}.---Ρ τὰ 6 β6ρᾶ- 
τϑί 68 "6 ἔχοι ἔθ ον χὰ αοὰ. Ηημ ΠΥ 
ΒίγθησίθῺ8 ἰΠδὶ Ὀοηα. Τ)6 οΠ6 πηδῖζοβ (6 μδδσὶ 
το511688; [89 ΟἴΠ6Γ ἐπ ραγίβ αὐϊοί 688 δηὰ ΡΘ686Ε. 
“πὰ ΘΠ] 6 ἀϊδροβί(ου, Βυπιῦϊθ, ρδίΐθης δυὰ 
Βοϊἰββοἀ ἱπ αοὐ, 88 (89 ἔγεαϊι οὗἩἨ βούθγο οοῃῆϊοι. 

5ΤΑΒΚΕ: Ρχγίὰθ ἀδῆϊθβ ἔμ Ὀοϑὺ οπηί ον πιϑηΐβ 
δηἃ δο(ΐοΏ8, 8η ΤΠ Κ65. ἰδ θη), 88 ἰζ ΓΘ, ῬΟΥΙΩ- 
θηΐθη.--Ηδ 0 δἰτηβ ἴο Ὀυϊὰ δἰ κθον ἔμ Θοά 
[828 οταἀδίῃθα ἴον ἷπι ]0868 ἐβογ ΌΥ {μὸ κἱἷδ 
νι ο Ὧ6 88 χοσοϊνοα.---ΑἹ ψοὸ κοῖς Βϑδαύθῃ 
τηυδί θεοὶ {86 Βα πι ιν οὐἨἁ ΟΠ γῖϑι.---- Οὐἱοῖ τὴ 6 τὰ- 
ταὰϊὶ οὗ (86 [που ρ 8 δπά ἐδ 6 ἀ6βῖγοβ οὗ (6 Βοασί. 
Βυὶ ναὶ δοι πουϊάϑὲ ἀο, ἀο βοοῆ. Ἰῇ δου 
ΜΑΙίοϑὺ ἀπὶ}} Ἰαδϑὺ Β88 ἰδίζοῃ;: ροββοββίοι, ὑδοὺ 
ΟἿΪΥ ἰηγν οϑὶ βὶπ ἕο θῃίθρ.---Οὐἱ οὐ ἔθ] ον βὶρ 
πὶϊῃ αοα Βογα 18. ποίη αὶ ἀϊδαυϊοίιαα6.--- 
Ττὺθ ΟΡ6 ΒΟΓΥΘΒ, 80 ἰ0 ΒρΟδΙς, 848 ἃ ἰθίθθοορο ἴὸ 
αι, ὈΥ ΜΒ] ΘΒ ἰδ 8668 ἔγοτι ἐΐπιθ ἰηΐο οἰοσηϊί : 
ΠΟΙ ἀο68 ἐΐ Ῥαί ἴο Β[δλιῃθ. 

ἘΈΙΒΟΗΒ : {ἰδοὺ τὶ νι ῖβο, ὁ οοϑα (6 ῥῬῳξῃ οἵ 
ΒΜ γ. 1ΠῚ᾽᾿ Ῥαν 8 ὀχϑπιρὶθ οαπηοὶ ἰῃ ἤθηο0 
866, Θοἰοιαρίαία {μ9 ρβίίογη οἵ τ παι Ὁ]6 84- 
νίουν: Ὀοίογο ἰδ δι (ῃ6 ποαυί τῖ}} πιοὶῦ ἰηῖο 86 ]- 
ΔὈΛΒοπιοηί.---ΒΙΒΟΕΕ: ΔῊ δυπιῦ]6 δοϊαΐηςς Υ 8 
ἸΠἴο οὗ δ ἴῃ ΙΏΘΤΟΥ ἴουηὰ.---ΟΥΈΝΤΗΕΕ: 6 
8}} ἀοδῖτο ἐο Ὀ6 δἱ γσγϑδὶ. 768 αν υηγοϑὺ βου, 
ὙΘΟΡίης πον ἔγοτῃ ὨΆΠΟΡ, ΠΟΥ ἔγο ραΐῃ, δηὰ 
ΠΟΥ͂ ἔγοπι 11] ἰθρεοῦ. Το Ὠοτὰ στγαηὶ ἐμαὶ Μὴ 
ΤΑΥ͂ οἷΐης (ο (η6 ταί πιοίμοῦ; ποῖ ἰο ἔμ τνοῦ]α, 
ψ]ιΐοι, (που ραἰνίηρ τοὴῖ ϑοϊμθίϊ πηθ8, Ὡτρβ68 ἴὸ 
ονοῦ-τοηοννοα δυηροῦ, Ὀὰὶ ἰο {10 Ἰονγο οἵὗἩ ἀοὰ, 
νοι στδηί5 {6 τηοϑὶ ὈΪ6 880 βὲϊ 1 688, δῃὰ μπδὶ 
ἴῃ ἰδβιΐης,.---ΤΆῦΒῈ : ΤῈ δίψῃ, νἱοίοσῃ, δηὰ Ὁ]688- 
ἰηρ οὔτι Βυπἰίγ. : 

[Ματτ. Ηξνευ: Τὴ ἴον οὗ αοἀὰ χοϊρηΐηρ ἰῃ 
6 Βοδτὶ ψὶ}} ϑι θά 6 4}} ἱπογα δῖ 86] -Ἰ0Ύ96.---- 
ΒΑΆΝΕΒ: Πδίουον βυκρθβιΐοηθ ΟὯ6 ἴῃ ΘΔΥῪ 118 
ΤΑΥ͂ δ ἀἰεροθοά ἰ0 πηαῖζο, (ΠΥ ββουϊὰ 6 οθῃ- 
πρσί(οα ΜΠ} αὶ Βρὶ τὶς (μαὺ ἰΒ Βα Ὁ]6, χοπι}]6 δὰ 
τοι της. ΒοΙ σίου Ῥτοάυ 668 Βοὶ-σουίγοὶ, δὰ 18 
ἱποοηβίϑί οηΐ ἢ ἢ ἃ Ῥγουά, δγγοζδῃί, ΟΥ δι Σου 
βρίγιι. --. Ε. Μ.] 



ῬΘΔΙΔ ΟΧΧΧΙ͂Ι. 627 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΣΧΙ͂Ι. 

Α δοπσ ο7) ἀεστεεε. 

Τιογά, τοθδον Πδνυα, 
Απὰά 8}1 ἷ8 φ !οἰϊοπβ: 

2. ον [6 βύαγο υηΐο {π6 ΠΟῈΡ, 
Απά γομεά απΐο {16 παρ Υ Οαοα οὗ Φδοοῦ; 

9. βυγοὶν ΓΜ} ποῦ οοπιθ ἰηΐο [86 Δ γηδο]6 οὗ ΤᾺΥ ἤοῦθο, 
ΝοΥ ρὸ ὑρ ἰμΐο Π  Ὀοά, 

41 δὴ] ποῖ σίνθ 8166} ἴο "116 ΘΥ͂68, 
Ον 5ϊυτ θοῦ ἰο τηΐηθ Θγ6}148, 

δ Ὁμπε!} 1 βπὰ ουὖ ἃ ρΙαοο ἴον {Π6 ΒΡ, 
Α μαρθἰίαῦίοη ἴον (86 ταῖρι οὐ οὗἉ 800}. 

61,0, νὰ μοατγὰ οὗ ἰξ δ ἘΡἢῃγαίδἢ : 
Ὗε ἰουμὰ ἰἐ ἴῃ ὑπο 6]ἀ5 οὗ 16 ψοοα, 

7  ε ν1}} σὸ ἰηἴο [ιΐ8 Δ ὈΘΓΏΔΟΪ65: 
ἯγΥε ν1}} πουβῃ!ρ δἰ ἢἰ8 Τοοίϑίοοὶ, 

8 Ατίβο, Ο Τ.0Ε}Ρ, ἴηΐο [Ὡγ ταβί; 
Του, δηα ἴΠ6 ἀγῖκ οὗὨ {Πγ βίγθηρτῃ. 

9 Τ,οὐ [ὨγΥ ρῥγιθϑὶϑ μ6 οἰούμοα ψ ἢ στρ ΘΟ 688 ; 
Απὰ ἰού [ΠΥ 8βδἰηΐβ βῃουῦ [ῸΓ ΟΥ̓. 

10 ἘὸῪὸγν (μγὺ βογνδηΐ ᾿να 8 βαῖκθ 
Ταζτῃ ποί ἈΥΔΥ͂ {π6 ἴλοθ οὗἁ [λ1π6 δποϊπίθα. 

11 Το ΤῸΒῸ δι 5πότη ἐπ ἰσυαΐῃ υπίο Πανιά; 
Ηϑ ν}}} ποῦ ἴατγη ἔγοιαῃ ἴΐ; 
ΟΥ̓ 6 ἔγαϊν οὗ Τὰν ΡοαΥ͂ 
ὙΊΠ Ι βοῦ, ρο (ἢ ΓΒ ΓΟΠΘ. 

12 ΤΡ ΠΥ Ομ] άγθη Μ1}} ΚΘΟΡ ΤΑΥ͂ σονοπηϑηΐ, 
Απὰ ΠΓΑΥ͂ ὑΘϑ ΠΛ ΟΠΥ͂ ὑπαῦ 1 8081] ἰθδοὶ {86 πὶ, 

, ΤΏΙ οἰ] ἄγη 54} 8180 810 
ὕροι [ΠΥ ἰγομθ ΤῸΓ δ υΔΟσο. 

18 ἘῸΓ (86 0 ΒῸ δι ἢ οἤοβοη ΖΙοΟΙ : 
Ηὸ αι ἀοβίγοα ἐξ ἴον ἷ8 Βα 1 δίϊοη. 

14 ΤῊΙΒ ἐϑ ΙΩΥ γοϑῦ [ὉΓ ἜΥ̓ΘΓ: 
Ηδστγο Μ}}} 1 ἀνν6}} , ἴῸγ 1 δνα ἀοβὶτοά 1. 

156 1 ν}}} Θθυῃαάδη ΠΥ Ὁ]688 ΠΘΓ ὈΓΟΥ ΒΙοΙ : 
1 Μ1}} βα 1317 6 Γ ΡΟΟΣ πῦ} ὈΓοδα, 

161 ν|}} 4|80 οἱοῦμθ ἤν ῥγθϑίβ ψ ἢ ΒΑΙ γΔΌΟῈ : 
Απὰ Ποὺ βαίη!8 888}} βῃουΐ δ᾽ ουὰ [ῸΓ ἸΟΥ. 

11 ΤΒογο ψ}}} 1 πλακο {πμ6 μοόγῃ οὗ αν ἰὸ Ὀδυά: 
1 αν ογάδίπϑὰ ἃ ᾿δπὴρ [Ὁ τηΐπα διιοϊηιοά. 

18 Ἠΐβ δῃϑιῃΐθθ Ψ1}} 1 οἱοίμα ψ ἢ Βῃδημσ ; 
Βαυϊΐ ἀροη ἰπι86}} 88}8}} ἢ18 σσονῃ δουτίβῃ. 

βουρδΐ ἰο [18] ἷ8 γοῦν ἰο δηὰἃ ἃ ἀ τυ] ηρ ΠΡ 6: 
βονδῆ. Αἡ ἰηνἰ δι ο ἰο δῖ 6. πο 18 ἀν πη ς 

ἘΈΤΟΤΤ ΑΔΒ ΘΑΤΕΊΘΑΙ, οὔ Θοἀ ἴον νοτβιιρ 15 ἰδ θη δά ἀγοεβοὰ (γογβ. ὃ, 7). 
ΟΟΝΤΕΧΊΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.---Α ΡΥΔΥΟΥ ἰδ αἱ- ἰ Νεχὶ 0]]Ὸ 5 ἃ βυρρὶΐοαιου ἰμαὺ ἰμ6 δδηοί Δ ΣῪ 

ἰοτοὰ (γογα. 1-δ), ἱμαὺ ἃ τϑοοῃρϑθῃϑο πιϊχιΐ Ὅθ᾽] δηὰ ἰ(8 τηϊηἰβθίοσβ ὩΔῪ ὉΘθ Ὀίοδβδοὰ ἴον αν αθ 
χοϑὰθ ἴο ἰμο86 ἰοἱ]βοπιθ εἴοτί5 πὶι νυ ῖοι θανἱὰ } βαῖτο (τόσ. 8-10), ἰο βοβ89 ἰβγοῦθ Φοθόονδι μδὰ 
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ΒΎΟΤΕΗ ἰο ργαπὶ ρΡογροίαϊγ, ργονϊ δα ἷβ ἀ68σθῃᾶ- 
δηΐβ ψου]ὰ Κορ ἰδ οουθηϑῃὶ (ν6γ8. 1], 12), δηδ 
μοι Π6 δὰ ΒοΓ [0 Ὀ]688 ἴῃ Ζίοηῃ 88 [89 βεδὶ 
οὔ (16 ΤΒΘΟΟΓΘΟΥ, ἰοροίμοῦ τ ὐΓ 8}} ΠΟΙ ἸΠΘΙΔΌΘΓΒ 
δηά δΒοσυδηίϑ (Υ6γ8. 18--18). 

Τιιο πιοίο οὗ οχργοββίοῃ ἰθ ποὶ δ 88 ἰο Ἰοδὰ 
ἰο ἐλ σοποϊυαβίου, ἰμαὺ {89 Ῥβαϊ τα 88 ἃ ὈΓΒΥΘΓ 
υἱἱοτοά ὉΥ Θανὶα δὶ ἐμ ἀϑαϊοαϊίοηα οὗ {6 888ο0- 
[ὙΔΥΥ͂ αἴτον [86 τοιονδὶ οὗἉ {86 δτὶς Ἰηΐο {86 ΒΟΙΪΥ͂ 
Τοπί οὐ Ζίου (ΑΌθη Εσγα, εἰ αἱ ), ΟΥ δἱ {80 60ῃ- 
βοογδαιίοη οὗ ἰδ6 ὑμγοθὶηρ- οοῦ οὗἩ Αγδυπαὶ, 3 
βδιη. χσχὶν. (Κἰμοιὶ, ἀ οἷον). ον, 10, Θϑρθοἑ υ, 
οοπίἰσδάίοίβ ἰΐδ; 0 ᾿πουφὰ (86 ΒΌΡΡ] δηϊ Βι γ]ι8 
δτη5ο] τθ6 δηοϊηἰθὰ οὗ Φθιονδη, τ ϊο ἢ ΟΧΡΓΘΒ- 
βίου τουδὶ Ὀ6 υπμἀογϑίοοά 8.8 δρρ ο, ποὶ ἰοὸ εἶθ 
Ηΐκ Ῥυϊδβί, ποὺ ὑο (86 ῬΘΟΡΪΘ6, Ὀαϊ ἰο0 ἃ ἰπϑοογαίίο 
Ἰκίησ, γοὶ τὶ Κίηρ, ἴῃ 818 μοι 0, ῬΥΔΥΒ ῸΣ 8 
ΒΏΒΟΡ “Ἷ}ῸὋΥ ἰδ6 866 οὗ Ῥενία (ΠΥ βογνυδῃί." 
Βυὶ νὸ Βιου]ὰ ποὶ 50 ΥΟΥΥ ἴδ ἀονῃ ἰηΐϊο Ἰδίοῦ 
(ἴπλθ8 ; ἴον, δοοογάϊης ἰο τοῦ. 8, (9 αὐὶς οὗ (ῃ9 
οογϑηληὶ τη8ὶ Ὀ6 τοχαγά θα 88 611}} π᾿ οχίβίθῃσα. 
ΤῊῖς ποῖ ΟὨΪΥ ον ὐ8 8 γοβοτγί ἰο [86 Μδοσαθθοδη 
Ῥουϊοά (ΟἸϑδδυβοι, Ηρ, τὸ Το ὔθυβ (0 δ᾽ πηομ᾿ Β 
ΘΩΣΥ ἰπίο {Π6 δομαμοτοα οἰΐγ, 1 Μδοο. χΙῖϊ.), ΟΥ 
ἰο {86 οῃὰ οἵ (δε ρογὶοά οὗἩ Ῥεγβίδη γυ]ὸ (Εν α]4), 
Ὀὰυὶ 4130 Ἄἐχοϊ υὰθβ ΔΗΥ͂ ΟΟΟα 510} Βιι ὈΒοαπδηί 0 {110 
ΟΣ (Κῦὄϑιον, Ηδηρβί., εἰ αἰ.). ΕῸΥ 8}} βυρροτί 
ἷθ νϑδηϊίηρ ἰο (ἢ 6 Βυρροδβί(οὴ ἰδ {0 ΘΟΠΊΓΔΥΌΥ 
γἱον ψου]ὰ ποορϑδὶἑαῖθ, ἐμαὶ (119 ροοὺ ΟΥ̓ 6πι- 
Ρὶογοὰ ἐμ ἰδῆράυσο οὗ δὰ ΘΑΓΪΟΣ ἰΐταθ, πὰ 
βουσί (0 ΘΘΟΡ διὰ οποουσαρθ δΐβ οοϊθιιρογδ- 
τίθβ, οἰ μοῦ ὈΥ ὈΟΣΤΟΝΪηΣ αἰ γοο Υ ἤγοῃ οἱάοῦ 
ΟΠ ΡΟ, 1 0η8, ΟΥ ὈΥ ἰγδηϑίδυσϊης ἷ8 δϑίδπα-ροϊηί 
τὶ! ροοί 68] ἔγϑοαοτῃ ἰο0 8 ρογὶοά οὗὈ ρῥϑβί φίοσυ, 
δηὰ οσχμὶ οἰ ἐμ αὺ ρΊοΟΓΥ ἴοὸ ἴθ}, ἑοχοίμον νυ ἱτἢ 
(86 Ῥγορθθοὶοθ αἰϊοτοα δὺ (δαὶ ἰἴπιθ δηὰ {1816 
᾿ἷ ρατὶ ψθὰ ἴΠ6 Ῥ88]) νγὰϑ ρΡοπηθᾶ. [1 γγὸ σο"- 
βίον {6 [ὈΤΙΔΘΥ ΒγΡοίὶ μοϑἷ8, ἐμὲ οὗ ἃ Ὀογσονϊης, 
ἐλ ἰ8 ϑαυρροθίθα {μα [ὉΠ 6 Ῥάββαρθ, γυϑυβ. 8-10, τ ἢ 
8 ἔενν σι ροθ, ΘΟ 168 [ἢ σοποϊαβίοη οὗἨ ϑοἷο- 
ΤΟ Π᾽ Β ὈΥΔΥ͂ΘΥ δὺ (Π6 ἀοαϊοαίΐοη οὗ ("6 Τ᾿ Ια ρ]9, 8 
ς ἰδ τοσοτάἀ ρα ἴῃ 2 Οδγοη. νἱ. 41 ἔ, ἰῇ ἃ πηογ9 οΧ- 
ἰοπάοα ἔογαι ἔπδὴ ἰπ 1 ΕΚίηρβ νυἱῖΐ. Βωὶ ἰμιλ686 
αἰ δογοπ 65 8. οὗ βυσ ἢ 8. πλίῃυ το 88 (0 ἰϑδὰ ἰο {116 
σοῃοϊαϑίου ἐμαὶ [ἢ9 ΟΒγοπίοϊον (0 ]., ΗΠ αρίε]ά), 
δηὰ πού ἐμ Ῥβαϊπιῖϊδὶ (Ηθορϑί., ΟἸδβιι., ΗΣ 216), 
88 ἰδ6 ὈΟΥΤΟΥΟΡ (οορ. ΡΒ. οσχχ. 2). ἯΙ 
τορατὰ ἰο π0 ὨΥΡοΙΠο58 οὗ 4 ρορίΐσαὶ ἰγαηβίου 
οὗ βίϑηἀ- ροίϊηί, ἰὺ τπαυϑί 6 δἀπηϊιτοἀ (μδὲ ἰδ νι ου]ὰ 
Ὀθ {16 φ]οοιιϊοϑί ἰἰπηθ8 ἐμαὶ τνουϊὰ Ὅθ τηοβὲ δρ- 
Ῥτορυίδιϑυ ἀϊγθοίθά ἰο ἃ Ὀγὶ δὶ ραϑὲ πὶ 118 
ῬΤΟΙλΐΪ8658 (Κῦβιοσς, Ἠυρΐ6] 4), δπὰ ἐμαὶ, ἴῃ ρατίιϊ- 
οὐ]δγ, {6 Ἔχροσίαίϊοη οὗὨ ἃ γονίνα] οὗ ἴμ6 κΚίηχ- 
ἄοπι δηὰ ἔβη οὗ θενὰ πουἹὰ τηοϑὶ πδίπνα 
ανθ Ὀθο ὀχοϊίοά ἀυσίης (86 Τουηπάϊηρς οὗ (6 
ΠΟΥ ΟΟἸΟΩΥ͂ (ΗΘηρβί.). Βαΐ γϑνῦ, 10 ογϑαίθϑ [ἢ 9 
ἱταργοββίου, ποί οὗ ἃ Μοββίϑδηϊο (βίος δῃηὰ οἱ ον 
Θοτηπηοηίδίο078), Ὀαΐ οὗ δὴ Ὠἰβίοτὶ 6] τ ίδγθ 66, 
δα, 48 τηϑπἰἰοηθά δῦογο, οὗ αυϊηρ Ὀ6Θἢ ΒροΪζΘἢ 
Ὁ. ἃ ἰββοογαίίο Κίῃχζ. ον {158 Τοδβϑοῦ, 8 68Δῃ- 
ποὶ τοῖον αἰγθουΥ ἰο Ζοτυ ὈΌΔΌ6] (Εγα]ὰ, Βδθον, 
εἰ αἰ.) 88 ὑπο οἴπρτίηρ οὗ (09 αν άΐο ϑίοοῖς (1 
Ομ γοη. ἰϊ. 1, 19), ὃ (9 μΒοδὰ οὗ ποθ ψᾶο τϑ- 
ἰαγηοα ἴγομι {86 Θχὶϊο (Εἶτα ἰΐ. 2), γ8ο ἄχοα ἴῃ 
δἷτη Θαρ ΘΟ ΠΥ ὑμῖν ἸοΥ} ὮΟΡΘΒ οὗ ἃ σϑϑί ογδαί: οἢ 
οὗ ἰδὸ ΤὨΘΟΟΥΔΟΥ (Ηδζα. ἰἱ. 38; Ζοολ, ἱγ. 6, 7). 
70 ἷἰθ Ῥοββ ὉΪ0 ἐβαὶ ἰῃ 6 Ῥβδ]πι 8 {16 δρρ)οδίϊοη 
οὗ δῇ οἱἷὰδὺ οῃ6 ἰο ἷτῃ δῃὰ (0 ἷβ ἂβο (6 ν) οἰ(6) : 
αὶ {πὸ γὸ 8.6 στδυθ οὐὐθοίΐουδ ἰ0 δι ρροβίης {μπαὶ 
ἀῤ νγ88 σογῃροβϑά δὖὐ {18 ΟΥ 8 ᾿ἰδίοσς ἔΐωθ, ψδΘῺ 

ποτ Μ)͵ὼ8 ΠΟ δοίι) κίησ βυσἢ 85 18 ἤδσθ ἀδ.- 
Βογ θοα, ΒῸΓ ὑπο ἰδβίουυ οὗ [βδγϑθὶ ἀοθβ ποὶ δχ- 
ΒΙΌ1 (μϑοογαῖΐο ὀχρθοίδιῖομβ στουπάθα ροπ ρο- 
Θἰἰσαὶ σοποορίϊ οη8 δηὰ σορτγοϑϑηιαιἰοηβ, Ὀμὰὶ δοη- 
ἰδ ἢ8 (80 ἀογοϊοριμοηὶ οὗἩ αοἀ᾽5 κΚἰπράοτῃ οἢ {}|6 
Κιουπὰ οὗἉ Ῥτορ ιοίΐο γονοϊδίΐομβ. [0 (8 νἱονν Ὁθ 
ἰδίῃ, ἰθογθ ἰ8 οσοδβίοῃ βυβήοϊοθηὶ ἴἰο δ υΒι Ὗ ἃ 
ΤΟΐογΘΏΟΘ ἴ0 [86 Ὀα]]αἀΐηρ οὗἨ ἁ ϑο]οιηοη 8 Το ]9 
δὰ {80 ἰγδηδίον οὗἉ {ἴθ αὐνὶς ἔγοίω 9 ΤΆ ΡΟΥΠδο]9 
ἰο 1π9 Ηουδβθο οὐ Ζίοπ (Απγγαϊὰ, δο οίίο, ΤΠο- 
ἰαοἷς), ποῖ οα ρ]οΥθὰ 88 ἃ ροοίϊοαὶ ἥσυχο δηὰ 88 
16 ἀΓΔΡΟΥΥ͂ οὗ ΔΏΟΙΒΟΣ πιοδαΐηρ (Ηρίο]ὰ), ναὶ 
88 [9 ϑοίιαϊ οσοδβίοι οὗ ἐπ οὐ χκίη οὗ ιδὶθ 
Ῥ5}1η).---ῸἾ οἱ ἃ δοιιδάοπηί ἀφοϊδίομ ὁδῃῃοὲ Ὀ6 τηϑάϑ. 
Ετνοη 1) 6] 280, ἩΒΟ 8ι}}} σϑρασ κα (ἢ 6 Σϑβοίω- 
Ὀΐϊαποα ἰο Ῥβ. ᾿ἰχχὶϊ. ἰπ 8 οοσίαϊῃ αἱ διιβοιοδθ, 8 
τοροίιϊου οὗ νογάβ, δῃὰ ἃ ῬσοργοβΒ οὔ ἱδβουρδὶ 
δανδηοίης ΠῚ αἰ ΘΌΪΕΥ ποτα δηὰ ἔβοσθ στὰ 
ὉΠδοΥδἰ ἢ δίθ 08, γϑιηδῖ 8 ΠΑ }}γ οὗἩὨ ("86 ορίπίοι, 
ἐδ 8ὺ 186 δοί8 ἄοπο, δοοογάϊης ἴὸ 2 ὅδῃι τὶ. ἢ, 
Υ Ῥενϊὰἃ ἴον μ6 βόομοΣ οὗἩ Φοιλονδῆ, δηὰ (δ6 
Ῥτοτηἶδβο πηϑδὰθ ἴ0 δἷπι Ὀν ΖΘ ΒΟΥΔΒ μετ χορϑδίοα, 
8ῚΘ 6Γθ Θιῃρὶογοα ὮΥ ἃ ροεὶ δἵϊογ μἷβ {ἴτηθ, 80 
ὈδΒ68 ΠΡΟ ἵβοσα ἃ ΡΥΆΥΘΥ [Ὁ]] ΟΥ̓͂ ΒΟΡΘ6, 8 Ῥταᾶγοῦ 
ἴον {}:ὸ Κἰὶ πράοπι δπὰ ῥγὶοϑί οοά οὗἩ Ζίοη, απὰ ἴοὸῦ 
{89 ΟΒυτοΙ νοχυϊαὶοὰ ὈΥ ἐμ ο.᾽ Ηο, Βονόνοῦ, 
Ργϑβϑηΐβ {18 σον ἰπ Οἷο86 σοπηθδοίΐου υγἱτἢ (}8 
10] πίη ποσάβ: “1, δὲ 4}} ονϑπίβ, ργοοθοδοὰ 
ἴνοτι 8 856 Ὑδ6η (6 ἰἤτοπθ οὗ θανυϊὰ 811}} στϑ- 
τηλϊποα δηὰ ἐδ)6 ΠΟΙΥ ΔΙ τν88 ποί γοί ἰσσυοούθσα- 
ὈῚ]γ ἰοβί." Νοιβίηρ Ῥοϊπίβ βρϑοΐδ!ν ἰο Κίηρ 90- 
Βα 8 (Μδθγου). 6 Βδῖ)θ ΓΘΙΙΔΥΝ ΔΡΡΪ168 (0 
186 Βυρροβί(οη {μα (Π6 Ῥβαῖίτη τνῶϑ ἰο ὍΘ διῃᾷ 
ἴῃ ΓΟΒΡΟΠΒ6Β ὈΥ͂ (86 σοηργοβδίΐου δηὰ 8 οδοὶν οὗ 
{86 ρῥτὶθβϑὶβ (ΟἸβ 6). 
[Ηφηϑίθ ΘΓ Β οριπΐου ἐμαὶ (86 Ῥβα]η) νγγϑϑ 

ἀεοϑίχηθα ἴον {μ6 ὁ“ πον ΘΟΪΟΠΥ͂ " 18 ἴαυον Ὀαδοὰ 
ὌΡΟΣ ἷβ δϑβυπιρίΐοα ἰμαὶ 411 ἰδ δου 
Ῥ᾿ αν -Βο 8 ΘΓ ΘΟΠΙρΟΒΟά αἷϊον (ἢ9 οΟΣΧἑΪθ. 
Βυὶ 68ο}3 Ῥβδὶπὶ τοδὶ 9 ἰγεδίθαἂ ἱπάθροπαθηίγ, 
ΟΡ ὁΔ} 8 β6 Π6Γα] Γι]ς οὗἉ (18 Ὠδίιιγο Ὀ6 οπρίογοα 
ἴο ΒΊΡΡΟΓἑ ΔΩΥ͂ ΒΡΘΟΪΔ] σα80θ. Ηΐ8 οΟἰῈΣ ταδΐῃ 
δυχυθπηί 18 ἐμαὶ (86 Ῥβαῖτα Ὀδχὶηϑ τυ δὼ 8]}- 
βίου ἴο {86 ἀοργθϑβοὰ βίδιο οἵ θεν 8 Κἰπράοπι. 
Βαυὶ ἰ 18 ἐπιρο8810]6 ἰο ἀἴβοονον δηγίμβίης οὗ (86 
κα, (86. ““ἰγουδ]ο᾽" οἵ αν (τεσ. 1) Ὀοΐης 
ΤΩΔ ΠΗ (681 Υ, 88 18 οὐἀθηὺ ἴγοτλ {86 ΘΟ! ποοίϊοη ἴῃ 
ψ ῖσ Β6 δίϑηβ, βυρρογίθα ὉῪ ἐμ ἔογσιῃ οὗἅὨ 186 
ψνογὰ ἰὼ (9 Ηοῦτον, ὑπαὶ το ἢ6 υηάδονν πὶ 
ἱπ ῥτοραγίηςξ ἃ ἀνο]ἕἔηρς ἴον αοὰ. Οἱ ἐμὲ ροΐπὶ 
860 ΓΏΓΓΒΟΣ ἴῃ ἰδ6 οχροβιΐοῦ. οἱ ἐδ οἱδοὸσ 
μαηᾶ, 86 ΟὨΪΥ νἷονν νοι ἰδ ποῖ που ογοὰ 
πὶ ἀΠΠου  Ἶ65 18 ὑμαὺ τ ἢ16 ἢ δβϑί 5 86 δοιορο- 
Βἰἰοι ἰο βοϊοιηοῦ ΟΥ̓ ΒΟΠ]6 ΘΟΠΙΘΙΠΡΟΓΔΣΥ Ροϑθῖ, 
αἴϊον {0 Ὀυϊάϊης οὗ 86 Τορ]θ. 8.0. ῬΘΤΟΨΏΒ, 
ὙΠῸ ΒΑγΒὲ “1 18 Ῥουίθοι 'ν πδίυταὶ (μὲ βο]οιμο 
ΟΓ ἃ Ῥοοὶ οὗ δἷ8 ἃζο, τ τὶ υἱηρ 8 Βοηρ ἴῸΓ δύο δὴ 
οοσῆδίου, 5μουϊὰ τόσου ἰο [06 ΘΑΡΙΘΓΥ ΟΠ οτί5 τηδθ 
ὈΥ εἶ ἕλῃ γ [0 ὕσοραῦθ 8 δβοϊίδιίοη ἴον Φε6δο- 
τνδὴ. Οὐ ἐμ σοι ρ] οἰἱ 0 οὗἉ {116 νοΥΚ, μἷβ του Ὠ 8 
φουϊὰ ἱμου Δ] τουτονὶ ἴο 411 [89 βίθρβ τβὶοὶ 
δὰ Ἰοὰ ἴο ἰὶ8 δασοιιρ ΒΒ. [ἐ 18 πὸ 1688 π8- 
ἰυταὶ ἐμαί, αἱ δυσἢ α ἰἶπηο, ὑπ 6 Ῥγόγ δα ρσίνοῃ [0 
Ῥανὶὰ βιουϊὰ βϑοῖὰ ἀουδὶγ Ῥγθοΐουβ, ἐμὲ 1Ὲ 
ϑιουϊὰ Ὀ6 οἱοίῃοα Ὑῖϊὰ ἃ πον ἰηἰογοδί, Δ ὕγοϑἢ 
βί χυϊοδησο, τῖθη αν ἀ᾽ Β 800 8580 ου (9 [Π ΓΟΏΘ, 
διὰ ψ μοῦ ἰδ πυϑρίοΐϊουθ οροῃΐηῃς οὗὁὨ .ἷ8 γτοΐρῃ 
τηἷκιὶ ᾿(86 17 Ὅθ Β6:|16α 88 ἃ ἔυ] Ἰτηθπί οὗὨ {19 Ῥσὸ- 
τηΐβ6.᾽" --ὐ΄. Ε' ΜῚ 

γοεχδ. ἴ, 2. ΑἸ] μί8 ἴσοῖὉ]θ [Ε. Υ.: 8}} δῖ5 
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αὐ τοἰϊοπ8]. ΤΠὸ ἰηδιϊῖνο Ῥα 4] υδοὰ 868 ἃ βαυὃ- 
δἰδηςνο Β6ΓΘ ἀθϑστὶ 68 (86 δηχίεἰΐθ9 δηὰ τοσχὰ- 
ιἸοη.9 ὉΥ Ὑγιΐοὶι ΠιΘ ἢ ΔΓ μα ΓΑΒβθα, δῃὰ ὈΥ νι ἢ 
(80 ἴοθ] {ποτηβαῖγο8β ἱῃ ῬΑΤΑΙΥ͂ 88 Μ6]}] 88 ουΐ- 
ψΘΡΟΪΥ ορργεϑβοά (18. 1ἰἰ1, 4: Ῥβ. οσχίχ. 71), 189 
ἰγοῦ Ὁ]6 5 νοὶ δἰϊοπὶ οἴὔονίβ ὑπαὶ ἃτὸ Ἰοης ν11}- 
ουαἵ τοϑιὶῖ, δηὰ οὗἨ νυ ϊσίι {ΠΟΥ γοῦ ὨΘΥ͂ΘΤ ὙΥΘΑΓΥ͂ 
(1 Κιίηρϑ νυ. 11).- 89 λἱκμν ομθ οὗ ὅδοοῦὺ 
8. 8 ἀἰοϑβ ζυδιίοη οὗ αοὰ ἰαίκοθη ἴγοπι ἄθῃ. χ]ὶχ. 24, 
δοὰ ἔτγεαιοηὶ ἴῃ 841}. [ΒΘ ηἋ6 Γ᾽ γϑγϑ. 1,2: 
Βοιηοιλθον, Φοθονδὴ, ἰο θενὰ, 4}1 ͵8 ογδβϑίηρ 

δδγοθ, ὙΠῸ Βυαγο (0 οδοναῖ, νονοὰ (0 [80 
Μίσμ πο οὗ “50οὉ.--. ΒΕ. Μ.] 

οτα. 8.7. 1 ἰΒ ἰάϊο ἰο ἀϊδδι898 ὙΠΟ ΒΟΥ (89 
ὙΟΚὰδ οἵ ἴ[Π6 οὐαί, ποι ἐμ 6 δορίααρίηι ργοβοαὶ 
δΒι1}} τῶοῦϑ ΓᾺΪγ. δύο χίνϑῃ ᾿ἰοσαῖ γ. [Ιὑ ἰβ ποῦ 
ἰηάἀοαϊιοὰ ποῖ οΓ ὑμ6 Δ]1υϑθα ͵ἰ8 9 {86 τοῖν 
τηδὰθ ὉΥ Ὀανὶὰ, (Βα μ ψουἹὰ Ὀυϊὰ δ ἰδ ὶο, 
νι ὶσὰ 18 ἰαΐογγοα ἤγοιῃ 2 ὅδ). Υἱὶ. 2, οὐ. ΟἿΪΥ ἴὸ 
{ι6 ρΡγαραγαίίοη οὗ 8 86 τ ρἶδοθ ζΘΏΘΓΔΙΪΥ (8. 
Ἰχχυὶ!. 67) ἴον {π6 δυὶς συ ἰσὰ μδὰ ρυϑυ οι 5} ΠῸ 
Ἔχεοὰα γοβίάδθησο, ΟΥ̓ ἐγαπδίεγτίηρς ἰὸ ἰο Ζίοη (2 
88πι. Υἱ.). [πὶ 9 ἀαγβ οἵ δαὶ ἰμθγθ 88 ΥΘΓῪ 
Ἰϊὲ16 δοσθρῃ ἤοὶϊι ἴον (6 αὐὶς (1 ΟΒγοι. χὶϊὶ. 8). 
Ετοπι ἐη6 δεηὰβ οὗἩὨ τ6 Ρ 1 Πἰ8{1π68 ᾿ὑ ψγ88 (δ ΚΘ 
ἰο Κὶτἠαι)οατίαι, δὰ τοιηαϊπθα ἔμοτθ ὑὐ οὶ 
γοατβ, 88 ἰμβοιρὰ ἐοτροίίοη (1 ὅαπι. Υἱ. 2] ; υἱ]. 
1 [.). Ταὶθ οἷν ἰ8 τπηθπιἰοηθα ἴῃ 189 ΟΪὰ Τοδβιὰ- 
ταθηῖξ πον 8ϑύοτα! ἀἰδογοηῦ Ὡ8πι68. [0 15 [Π6Γ6- 
ἴοτα ποῖ δοβοϊα οἷν ᾿προβϑί ὉΪ9 ὑπαὶ 186 Βε]ὰ οἵ 
ψαάτ, οΥ ἰΠ6 δΒοϊΙᾶ οὗ ἴ[Π6 τνοοᾶ, νοτγ. 6 ὁ. να 8 
ἰηϊοηἀοὰ ἰο ἀὐϑίφηαῖθ (μὲ5 οἷἵγ Κι ται ͵ θανῖπι, ἱ.6.. 

ἤοτοϑι-οἰγ, 186 86η86 Ὀοΐπρ: γ{Χ{[ὁ ὨΔΥ6 δἰ Ἰαϑβὶ 
Τουαηὰ 186 αὐὶῖς ἰπ {μᾶΐ ρίδοθο. ὕπάον (5 νἱον 
ἴθ φῬγοσοάϊαρς οἶδυβθ ἰβ ἴο ὕθ υπάοτβίοοα: γὸ 
μοατὰ ἐμαὶ ἰὶ τὰ ἴῃ Ερδγαῖλ. ΒΒ ψδδὶ 

ΡὈΪδοθ ἴβ ἐμαὶ ̓  ΒΟΙΒΊΟΒ αι, ΜΠ] 10} δποΐθαι Υ (Βα τ 
ἷν. 11, θοη. χχχνυ. 16, 19; σχὶνὶῖ!. 7) νγὰ8 80 ἀθ- 

εἰσπαίεοἀ (Μίσα ν. 1), σαπποὺ 9 πιοδαΐ; ἴον 10 
αὐ πδὰ πουοῦ Ὀδοὴ ἴῃ (δαὶ οἷγ. Τμδ οχρίδηδ- 
ἰἴοη αἷβδο: νὰ ἰπ Ερμγαι δ, ἐν 6., Ὀαυϊὰ δά 

οἴδον Βοι Ἀ] ἢ απιῖῖθ8, οϑρὰ οἵ ἴὶ Ὀγ τοροσί (Κίω- 

οἰϊ, Θατοιΐϊαθ, Ηδηρβί.), 8. ἰμδά τι 851 Ὁ]6, ἰῃ 1ῃ6 

Ἰϊκδε Ὀοιὰ οὗἨ φπτϑιηπιλ 68} τι]ο8. δηὰ οὗ δοίμ δ] 

ἴμοῖ. 8.0, ἴοο, πίτ (86 Βα ρροβί(ΐου οὗ δῇ δ᾽ υϑἱ οῦ 

ἴο ἐμ Ὀίνριἢ οὗ [6 Μεβϑίδῃ (Ψ 6γοῖμθ, 1167), ΟΥ 

ἰο Φονγυβαίθω δϑ ἰγίπρ ἰπ {π6 γἱοϊἰ ἐν οὗὨ Βοι]6- 

μοπὶ (ΑΌδη Εξτϑ, δὲ αἰ.). Μοβὶ δΒοϊά, ἐπεγοίογθ, 
δαὶ Ἐρδγαΐπι ἴθ πιδβαῖ, ϑῖποθ ἴῃ διάμεδ χὶϊ. ὃ; 1 

δατα. ἰ. 1; 1 Κίημβ χὶ. 26, ὍΔΕΝ ΙΘΔΏ8: 88 

ἘΡΒταϊμιϊίο. Βαϊ (πον αἰ ον. δ8 10 (80 ργϑοῖΐβθ ἴο- 

οδΙ 11 τοΐοστοὰ ἰο. ϑοῖῃθ ΒΌρΡροβθ ἱμαὺ ἰὺ ἴδ 

Βαϊ ΙΒ, 48 8 ρίδοο γἱἷπ (Β9 Ὀου πὰ 8 οὗὨἩ ΕΒρβταίαι, 

δὰ πιοτὸ ἰθ6 δι χοδίἀϑὰ ἴῃ οἷάδὺ ἰἰπιθ8 
(Ρἰϑεαίον, σοοσοίυβ, Ατιγγαὶά, εἰ αἷ.). Οἰδποτϑ 

ταοϊηίδίη ἰμαϊ (86 ποτὰ ἰΒ 6 δσυταίϊνο δηα δρ- 

Ροϊϊαιῖνο ἀθδὶ πδιΐίοη οὐ Βοίμϑμθιιθβα, τυ βθῃ ("9 

ατῖκ τγ8 βοῖ ἀόονῃ ΟΥ̓ ἴμ6 Ῥμἰ ἰβιῖπ68, δὰ ποθ 

ἰιϊ οτζεαιθα ἃ ργϑαΐ βθπβαίϊου ὈΥ 118 οἴϑοίβ, 1 ὅλαι. 

νἱ. 16 (Ευρζο]4). ΟΙΒοτ8, δζαίη, ὀσρ᾽ δίῃ ἔριτα- 

(88 88 ἴδο παι οὗ ἰμ ἀϊδβίτίοὶ ἰπ στ ϊοὰ 

Κιτ) αἰ ὐοατίτι 1Δν, τγοίεγσίης ἰο {π0 οἰ Γουτηδίδῃ 09 

ιμδὲ Οα]εῦὺ μαά, Ὁγ δἷδ ευϊγτὰ πῖΐα, 8 δὸὺὴ αν (1 

Ομ τοα. ἰΐ. 19), γᾶο νγγ88 ἐμ δῃσεοϑίγδὶ Βοδά οὔ 86 

ΒΘ ΒΙΘοπεῖτ 68 (1 ΟἿ τ. ἵν. 4), δυὰ, ἱπγου σα μ18 Βοὴ 

ΒΒοῦΌλΙ, [86 μεδὰ αἰ580 οἵ (ῃ9 μηδ δη 15 οὗ Κιν- 

δε Β:οανία (1 ΟΡ. 11. 80). ΤῊΘ ἰδίοτ Δοσον ἀἰηαἿΥ 

“«ουἱὰ Ὀοϊουρ ἰο Οἀ]ὸῦ ΕΡΒγαῖμδ (1 ΟΠ τ. ἰϊ. 24). 88 

18 ποτίσῃ μαζὺ οὗ {818 ροτίϊοῃ οὗ {16 ὁουπίγν ΕΥ̓͂ 
ΔΡῬΘδΥΒ ἴ0 Βδυθ Ὀθθὰ ἀοδβὶ χηδίοὰ, ἰὰ ἀἰδβιϊ οί θὰ 

ἔγοτα ποσοῦ Οαἰεὸ (1 ὅδαι. χχχ. 14), (86 βου! 6 ΓῺ 
Ῥοτγιΐου (θ6]., ΗἰιΣὶα). Βαυι 4}} {)686 θσχρίδιδ- 
(1058 δυο, ἱπ δααϊιίοη ἰο 86 οὈ͵οοϊ 3 ψ ϊο ἢ 
ΤΩΔΥῪ ὃὉ0 υγροα δραϊηδὶ ἐμ 6πὴ Ἰηαἱν αι. }}γ. ἰο πιοοῦ 
'π σοι 08 ἴδ6 ΤΟ] ον αἰ συ γ : {1.6 Βυ ἔχ 
ἴῃ γορ. 6 α Ὧοθ Γοΐοσγοὰ ἴὸ (δ 6 αὐἰκ, ν Ἰο ἢ 18 ποῖ 
Ὠδιποὰ Ὀρίογα νον. 8 ὁ, διιὰ ὑῆθγὸ ἴῃ ἃ αυϊϊ6 αἷ- 
ἴογϑῃὶ οοπηθοίίοη, δηἃ ΘΒρΘΟΐ ΠΥ ν᾽ 6 1ΐ 18 Θ0ῃ- 
βίἀογθὰ ἐμὲ ("9 βυβῆχ ἀδροπὰβ ὑροὺ »»Ό, [ἢ 9 
ἀϊβοουῦγβο Ὀθοοηθ8Β ΥΟΣΥ δΌγαυρί, οὐὰ, δηὰ οὐ- 
ΒουΓΟο. ΤὨΐδ ἰ8 80 πηατκοα (δὶ ἰὺ ᾿88 ὀυθὴ ὈΘ6Π 
οοηροίαγοα ἐμαὶ ρϑιὶ οὗ ἰδ ἰοχὶ 88 ἔδ) θὴ ουὐὐἉ 
(ΟἸδθδυβθη). [ὑ νουϊὰ Ὀ6 Ὀδίίον, ἱβοσοῖορο, [0 
τοίοσ (6 βυ εχ (οὐδ ποϊΐου νν]ι6 ἢ} 1198 σΘοησοα]οὰ 
ἴῃ 116 νογά, γνἷίξ : ἴΠ6 στϑρογί ἤοαγὰ. Τθογθ 8 
(θη Ὧ0 στουπὰ ὉΥ ὑμο αἰγὶ ο οὗἨ 06 γϑῦϑο ἴῃ 
ΒΌΘἢ ἃ ΨΑΆΥ (δαὶ (Π6 γδί ΤΩ Θ ΘΥ 8 τη846 (0 ΓΣθ- 
Ἰαῖο ἰο 80 Βοαγίηρ οὗ (86 τοροσὶ οἵ θεν 5 ἰἢ- 
ἰϑηἰίου ἴῃ Βοιμ]οοῦλ, τ 19 ἰὴ0 βαοοηά (6118 οὔ 
(186 δπάϊηρ οὗ {6 τ πῃ ΚΙν)()ατίαι (ΒΔυ7). 
ον ἴῃ οι ἸὩο Ὀ ΓΒ (ἢ 6 ΒρΘδίκογΒ 8ΓΘ (1:6 ΒΆΠ1Θ, 
ὨΔΠΊΘΙΥ, ἐμ 6 Βγϑ 6 1168 σΘΏΘΓΑΪΙΥ ; [ὉΓ ἰΐ 18 ᾿ἰπδά- 
ΠλΒ81 0190 ἰο δδϑυιηθ ἰδδαὶ θαυϊὰ όσα δοῃίἰπ 68 
ἀπ ὑπΈ8 Ἢ Εἰ δά θθθῃ δπῃοιποοὰ ἴ0 6 ΟΠὨΪΥ͂ 
δ τον. Το Ῥβα]ηἶδὶ 8 ἱποϊυοα ἴπ (16 [8τ 6 1168 
88 8 ΤΠΘΙὉΘΥ οὗ {Π6 δ8πι|6 υηϊ θα πδιΐ0η, 88 1 ΡΒ. 
ἰχυὶ. 6. [ ἴθ ἱπροϑϑὶ Ὁ]6 ὑπαὶ (16 Ἰδίί ον ἃτὸ ἀθ- 
βογί Ὁθα ΒΟΥΘ 88 Ρ6ορ]6 οὗ ΒοιΒ] 6] 16 ; [ὉΓ δρϑοΐδὶ 
Ῥτοιϊηΐθῃ09 δ σίγοι ἴῃ [18 ῬΒ4]πὶ ἴο δανὶ ἃ δπά 
[ι9 Βοῦδο, δοὰ Βείοοῦ), νῶ5 6 βοαὶ οὗ δι 8 
ἕαταγ. [0 ΔΥ΄, πιογθουοῦ, ποὺ ἔδν ἔγοπι 96 γυ88- 
ἰδῶ), 80 ἐμαὶ οὔθ πνουὰ ὃ6 δὶ οὨδ6 γοιῃϊηἀοὰ οὗ 
86 ΗοΪγ ΟἿΕΥ δπὰ 1ἰ8 θην γοηβ. άον {1686 61Γ- 
συ Π]ΒΙΔΠΟ6Β, ἰὰ 18 τ. 6 ἢ ἸΏΟΥΟ πδίιγαὶ 0 ΒΌΡΡρΟΒΘ 
{πδὺ (16 διὸ 18 Ὡοῦ 80 Ὠδγθ ΤΟρΟσγΩΡ ἢ σΔΪῪ 
Ὁυϊ δραγαίἑ γον (ΟαἸ]ν ἢ), δηὰ ὑπαὶ ἴν ἰδ νυΐ ὮΥ 
ΡΘΕ Σαϑῖ8Β ἴον ἴμ 6 οἷο ἰαπὰ οὗ δι 68, νὰ οῖ ΠΟ Σ 
(ἷ8 Ὀ6 ἱπαϊοδαιοα ΌΥ͂ 8 σοηϊγΓαδίϊην οὗ ἰ1ὸ ἀγα ]9 
δηὰ ψνοοΐοά, ἰδ ο ἐπα Ὀιϊιοα δηὰ ὑπ᾽ μα Ὀἱ (6 Ἰδηά, 
ΟΥ ὉΥ ὑμδὶ οὗ 86 βου τἢ δπὰ ἴ86 Νοτγί, ΕρὮγαθα 
δηὰ (86 ποοὰἀρὰ ᾿ἰαῃπὰ οὗ ΘΌδηοπ, 8. χχὶὶ. 8: 
χχίχ. 17; 8. Ιχχυ. 7; Ηδαρραὶ 1. 8 (γωοηοιμδ, 
Ἐπ ]ὰ, Καιπιρμαυβοη). ΤῈ 86η86 ννου]ὰ μη ὈΘ 
(μαὶ δου ουυ 676 ἱΒγουρῃουῦ (ἢ 6 Ἰαμαὰ {πο γῸ νγ88 
μεδγά, ποῖ (6 σοροσί οὗ θαυα᾿β γον, Ὀχὶ 88 189 
ψμογὰ “41ο]᾽ ἰπαϊοδίθδβ, δπὰ 186 Ῥ0]6 8[}γ}]6 δηᾶ 
Ῥυγροτγί οἵ ναὶ 190]ὁγ͵8 γραυΐγο, (86 γοΐσθ ΟΣ 
ἀἴβοουγβο, ν ο86 ΟΣὰΒβ ΔΙῸ χίυθη ἱπ ΥΟΣ. 7, ἵ. ., 
(86 νοῖὶσα νοι αἰΐοσβ {16 ᾿πυϊδίἱοη ἰο οηῖον ἰἢ 9 
μοι809 οὗ αοἀ νϊοῖ δὰ β'πῃοθ 665 οοτμηρϊἰοίοα, 
δηά ἰο νγνογβῃΐρ ἐμ 6 Γ6. 

ψεῖβ. 8-10. Αοοοτγαϊΐηρ ἰο (δΐβ νίονν, γτορ. 8 18 
ποὶ 8 σοῃιϊπυδίΐοη οἵ 89 δά γθ88, Ὀὰϊ ἃ ῬΓΔΥΘΡ 
οὗἩ {πὸ Ῥϑδϊπιϊβί, υπϊεϊηρ 8. ΒΡ] οϑι]οἢ5 τὶ τἢ 
1086 οὗ (86 δοῃρτοραίίζου, δῃὰ ἡ οσβἱρρίηρς Ὁ6- 
ἴοτο (9 αὺῖς. Ηο, )6β γγὸ {1 ηκ, 18 ἰάθη σαὶ τὶ ἢ 
110 διοΐῃῖθᾶ (τον. 10), δὰ δ τὶν ϑοϊοτηοι, 
δ) 819 ῬΓᾶγοΡ 8 ἰμδὲ Φϑ μον ἢ του] δΥ186 δπὰ, 
μι ὶςἢ (86 τὶς οὔ Ηΐβ οογοηδηί, πουὰ ϑηΐον ἰηΐο 
86 Ρίδοθ ργεαραῦθαὰ 88 ἢΐ8 ἀν ρς. Απά (ἢ6 
Ρίδσθ ΘΡΟ (Π8 ὨΒΡΡΟΠΒ ἰβ ποὺ ἐπ6 Βοιιδο οὗ 
ΑὈϊηδαδὸ ἴῃ Εἰ τ᾽. ἢ) γα, τ ΠΘΤΟ 116 δΡΙς ΟΠ660 
τοβιαθὰ, Ὀυὰΐ (9 Ταῦογπλο]Ϊ6 οἡ Ζίοῃ, τ᾽ ΠΡ 
θανίὰ παὰ Ὀεουρδί ἱΐϊ, πὰ ψ 666 βοϊοπιοιι ΠΟΥ 
τίη ἰ Ἰαΐο (86 Τορὶο (1 Είηρβ νἱ]}. 8). ΤῺ 
οσχργϑββίοῃ : γαΐβϑθ ἱμυβοὶ, ΟΥ : δυυῖϑθ, ἰδ (δίῃ 
ἔγοτῃ Νυπιῦ. χ. 8δ, ψὮΘΓΟ ἰΐ 18 οἴ ρί ογοα ἰο ϑιιηι- 
τἸΔ00 ὑἰδ6 οοηρτγορδίίου (0 8βοὶ ἔούναγα, Τ86 ρἷδοθ 
οὗ Γεβί ἰβ [6 ρ'δοθ ψΒ6ΓΘ {6 ΔΥῚ τ 88 ΒΘΟΌΓΕ 
Ρ᾽δοθὰ (Νυπιῦ. χ. 88, 86; 1 Οδγοῃ. χχνὶὶὶ. 2). 
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ἴη τοῦ. 9 ργαγον ἰβ οἴἴογτοὰ ἴον {8:6 ΟΣ Ὺ δι ϑηά- 
δΏ8 αὐ ἴ89 ἰδαρῖο: ἄὅγδὶ 70: ἴ89 Ῥγίοδίβ, ἰμδὶ 
(ΠΟΥ͂ ΤΑΔΥ͂ ποῦ ΟἿΪΥ ὃο οἱοϊοά νεῖ} ἩΕΪΐ0 58 Γ- 
τοϑπΐβ, ἰ. 9 ΒΥ πιῦο] οὗ ἱπποσθῆοθ δηὰ ρυτῖν {ΓυΚ6 
χσχίϊὶ. 11: αν. υἱἱὶ. δ), (ο τι ἰδίον ἰὰ {86} τλϊαδὶ 
{μ9 τολοϊοίηχ8 οὗὁἨ 89 Ρθορῖθ, 2 πὶ. υἱ. 14, 1, 

οορ. [ον. νἱ. 86 (Ηἰιεῖᾳ), Ὀα0 (μαὺ {ΠΟῪ ΠΛ 
ἩΘΔΥ ἰπ6 δρίγίιυδὶ τοῦθ οὗὨ τἰβιϊθουδηθβα ( οὉ 
χχὶχ. 14; [8. ἰχὶ. 10); δηὰ ἐμβθῃ ἴον (86 ῬΕΟΡ οι 

88 ΠΟΥ 88)4}} βοῦγὸ αοἂ ἴα 86 οταϊπδηοοβ οὗ ΗΪ8 
ποθεν (Κιπποιί, 7. Η. Μίοι., Κῦδίοσν, Βυρέίεϊα, 

Ὁ6].). ον. 10 (θὴ ἔοτπιβ ἃ ππιο}ν τη0Γ6 Β0118]6 
οοποϊυδίοι ἰο {μ15 ἀἰν᾽ϑίοη ὈΥ 118 ΓοίογθΠο9 ἰ0 ΥΟῦ 
1, ἰβδὰ που] ὃθ πιδάο ἰζ ἰΐ ψγ γ ἰγοδίθα 88 (89 

Ὀοχίπηΐης οὗ 8 ἢθν βεαϊΐου (Ὁ αἰνίη, 6 Ἦοι(6.) 
οσβ. 11, 12. ον. 11 τοΐοσϑ [9 ὑμ9 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ 

ἷπ 2 ὅδαι. Υἱὶ., τ πίοι τοσοῖγοϑ 1.8 δοπιρὶοίο ἔι]- 
ΔἸμοπί ἰὰ ἐμ Μοϑοίδῃ (οοσιρ. Ῥδ. ᾿Ἰχχχῖὶχ.). ΤῈ9 
διυοατίης ἰ8 ποὺ ἰ0 Ὁ6 δουριὺ 'ῃ ΔῈΥ βίη ρ]θ πογὰ 
οὔ ἰδ ργουίδο (Κίον Ἶ), Ὀὰΐ 8 ἴο ὍΘ ἰαἰζθῃ 88 
βοί(ϊπρς ἕογι 118 ἰην᾽οΙ ΔὈΣ ΠΥ, ἔον 189 ρατροβο οὗ 
δισϑησί οηΐηρ αὶ τ ἢ 950 οἶδα πδυονγίηρ, πὰ ὑμ9Γ6 
ἴογϑ αἶϑο (πὸ ΓΟ] Δ ΌΠΥ οὗ {π6 ῬΤΟΙΔ 86 ἷ8, ἴῃ δά- 
ἀϊείοα, Ὀτουκῦ οὐν ΟΧΡΓΘΒΘΙΥ͂ οὐ ἰΐ8 ῬΟΑΣΟΙ͂ΥΘ 
δἱὰθ δα ἰγαίῃ (2 ὅδ. Υἱΐῖ. 28), πῃὰ πϑζδινου, ὈΥ 

(6 δάἀάἀιτιίοιδ) βἰδιθπιϑαὶ ἐμ8ὲὶ αοἀ τνν}}} ποι οραγί 
ἔροπι ἰὶ (18. χῖν. 28 ; 706] ἰϊ. 14). Μοοῖ )οἷαὰ ΔΝ 
88 81 δΔοσυϑϑίϊγο ἴο ἰδ 6 γδὶ ΘΠ 6 Ὁ: Ὀυὺΐ 566, 
ο ἐδμο οἶον μαπὰ, Ὠ 6} Σ86}} δπὰ Ηαρίεϊα, [ἢὃἘὲε- 
ΒΟΥΎΝΕ: “ΤΡ ΐδ ἰδ ποὺ {86 οδἦοοι οὗ (6 γοΡῸ 
»Δ2): “ΗΕἰο βαῖι δὰ β'σοῦη δ (δ πὰ] οὐαί. 8 6- 
Ἰϊέζδοιυ τπδῖζοθ ἰδ δὴ δαυυὶδὶ δοουϑαίϊνο, δηὰ 
οἰαἰπι8 ἐμ 6 βαρροτὶ οὗ [89 δοσϑηΐβ, (μ6 ἤαξον (ἀ  8- 
εἰποίῖτθ) πηδυκίηρ ἰμ 6 ο1086 οἵ [0 ἄγϑι πιθηι Ὁ. Ὁ 
οΥ̓͂ (9 γοσβο. Βιιὶ ἰΐ ἰβ Ὀεί(6Γ ἰ0 ἰαἶκα 1 'πά6- 
Ῥθηάθ ΠΥ, 88 δἰδηάϊπρς δἱ ἰμ6 Ὀερὶ παὶπρ οὗ 8 Ρδ- 
Το Ποιΐ64) οἴλυ89 : “[ὑ (ὁ 6.. (6 ο41}}} δ ἐγας, 
Ηδθ νὴ! ποὶ ἀορατῦὶ ὕγοιι ἰἱ.᾿ "-. ΕΒ. Μ.] Τδθ 
οοπάϊιϊου (τος. 12) οὗ {89 [Ὁ] δ᾽ταθηί οὗὁὨ ("9 ῥτο- 
ῬΒΘΟΥ͂, ΠαπΙΟΪΥ, δι ὔα] 0988 (0 ἴΓΠ9 ὁοογθηδηΐ, 

, Ἰαϑδυϊ οϑίοα Ὁγ οὐοάϊοτιοα ἰοὸ αοα᾽ 8 ἰθϑι πἸ ΟὨΥ̓͂ οὗ 
Ἠϊπϑ6] ἢ, δαὶ ἰδ, Ηἰθ σχαονοϊδιίοη, 8 ργοδοηί θά 
6180 ἰ 2 ὅ8πι. Υἱὶ. 14 ἤ, δἰ πὰ ΓΙ ἰο θα. χΥ]ὶὶ. 
19: χχνὶ. ὃ; 1 Κίηκε υἱῖϊ. 25; 8. ᾿ἰχχχὶχ. 81 ἢ. 

Μὸν". 18-18. Τ6 σδοῖοο οἵ Ζίοη, ἑ, ε., οἵ Φοτυ- 
βδίϑ 88 [Π0 δοδὶ οὐὗὁἩ {μ8 ϑδποίιυΥ δηὰ οὗ αοά᾽ β 
ἀνο!ΐηρ, ἰ8 πα! γ, ἴῃ τον. 18, τηθηϊἰοπϑαὰ 85 [ἢ 6 
κτουπὰ, ποὶ οἵ {μ6 ἰην αιΐοη Ἔχ ρτοβδϑα ἴῃ γ᾽. 7 
(ΑἸγτα]ὰ, Βοβϑηπι.), οὗ οὗ 8 δΒυρροβθά ῬΓΦΥ͂ΘΥ ἴὉΓ 
10 τοβιογαιίοι οἵ [6 ἔδιῖγ οὗ θανϊὰ (Ηδηρ- 
βίο Ὀ6ΓΩ), Ὀυϊ οὗ (6 διιγο 1} 8] πιθηὶ οἴ (6 ῥτο- 
πιΐδο δὲ ΒΟΓΗ ΟΣ δααιιορὰ 88 ἃ Σ᾽ ὉΪ6 οὔΘ. 
[ἢ ἰἰἰὸ Γο0]] ον ΛΟ Σ868, 4180, ἱΐ 8 οἰἱθὰ ἰῃ ΨΦ6ο- 
Ὑδὴ 5 ΟὟ ΜΟΓᾺΒ ἴῃ δἰ οϑίδι οι οὗ ἰΐ8 ΓΘ] 18 Ὁ Π{γ, 
δτδὶ 85 ἃ (δοί σϑαϊ ϊσϑὰ Ὁγ δ νιηθ μόνον, δπὰ ὑπ 6 
ἀοβογί θὰ ἰπ ἰἰ8 ὈΪο58οὰ οἴοοίδ, νυ ἰοἢ 8}8}} ΓΘ ἢ 
Κ[γουχὰ δἷϊ {ἶἰπ|6ὸ δηὰ ον ἃ Μοδβίδηϊο σμδγδοίθῃ. 
Τὸ δι οὶλῃιθᾶ, νοῦ. 17, ἰδ, 1ὑ ἴ6. ἐγαο, ποὶ (86 
2829 ῬΟΓΒΟῺ ΠΟ ΤΑΥ͂Θ ἴῃ ΥΕΣ. 10, Ὀπί, δοοογά- 
ἱπρ ἰο ἰμο σοπίοχί, θανίά, ἰο σοῦὶ ἐ).6 ῬΓοσαΐδθ 
ν8 γίνου. Βιυὶ πὸ σγοπνίηρ οὗ (6 ΟΣ, ἰδ 
δ  πιῦοὶ οὗ νυἱοίογουϑ ρόνγοῦ δηα ψ ΥΠ Κο διγοκίἢ 
(ἔσοκ. χχίχ. 81), δῃὰ ἰμ Ὀ]οουίης οὗ (δ6 
ῬΓΪΏΟΟΙΪΥ ΟΥΟΥΏ, 88 οὐ δὴ υπίολαϊηρ πυϑδϑίἢ 
Ὑἰϊολ Β84}} δοατγίϑι ῬΟΓΡΟΙΌΔΙΙΥ δηὰ οΘυῸῦ 
ὉΘΗΘῪ ἰἰ8 ὈΪΟΒΒΟΠΙΒ, τ 116 ἷβ Θηθιαΐθα 8881} Ὀ6 
οογογοὰ στ ΘΔ Π|0 88 ΜῚ 0 ἃ χαγπιθηΐ (Φ0Ὁ ΥἹἱ]ὶ, 
22), δῃὰ (9 ἸᾶτὰΡ ογἀαἰηεδα [0Γ (8 διοϊηἰοὰ (δ. 
ΧΥΙ. 29; 1 Κίηρθ χὶ. 86), 88 {8:86 δυιαῦοὶ οὗ ἃ 
ὈΡ᾿ΠἸαπι, αἰοσίουθ, ἀπ ὰ πα πο; 4 0]9 ᾿ϊ6, ΓΘ αἱ- 

Ῥεοϊοα, ἴῃ ὑ86 πηουϊ οὗ αοἂ, Ὀεγοπὰ {π6 πιοτίδ] 
διὰ ἴῃ μδσγὶ 18611}}}1655 ἀοϑοοηάδηίδ οὗ θενὰ, ἰὸ 
Βα ϑδθὰ νγ8ο, ἢ ῬΓΟΡΒοΙἰο νἱβίοπϑ δη δου Π66- 
ΤηΘὨϊδ, ΡΟΣ 5 ἰη6 ϑρτουϊί οἵ Φεδόνδ, [6. ἱν. 
2. Φεῦ. χχὶϊ!. δ; χχχιϊὶ. 1δ; ΖὌθομ. ἰἰϊ. 8; γἱ. 12 
(Οαϊνίῃ, εἰ αἱ., Εὐδίον, ΟἸδῆδαδβθη, 1)6].). 8. (89 
ϑγυδβορὰθ ΒΑΥΘ 8180 σοχζηγάβα ἱΐ, Ὑ  ]σἢ 1π 118 
ΑΙ ῬΥΔΥΘΓΒ, σδοὨ ἰδίῃ οὗἩ οἰκο οη ΡθΒθδ (65 ἷπ 
ἢ 6} ὈΪοδδίη μϑ οοσυτ, μ8 (0.6 ὙγοΓ 8: “ἸΏΘΥ [ἢ 6 
ϑρτουί οὗ αν ΤΥ δεγναπὶ δοοὴ δοοι [οτίδ, 
δηὰ Βὲθ ΒΟΥ ΒΟΟῚ ὃὉ6 Θχα] θα ὮΥ ΤῊῪ βαϊνϑίϊοη.» 
ΤὨΐΪ8 180 ἔδίμοῦ οὗ [86 Βαριΐϑῦ δαιρίογβ ἴῃ 116 
ἤογτα οὗ ἃ Ῥσαύορ ὙΠ ἰμδηϊδαίνιης, τὶ 18 
6γ68 ἀϊτοοίοα ἰο (ἢ 9 Δρ τοδοιιϊη ρ [] προ ([πΚθ 
ἰ, ἀλῶν “81οὐ 886 Ὀφθεη τεὐοοϊοα (δ. 
Ιχχυΐἱ. 60); πῃ Βοιῃοὶ δὰ Μίζραιι (8 δβδδογεὰ 
ΓΚ σϑυηαϊηϑα Ὀυΐ 8 διοτί ἰΐπιὸ (ϑυάκεθ χχ. 27); 
(86 μΒουδθ οὗἩ ΑὈΪΠΔάΔὉ ἰῃ Κίτ)αι διοἰϊοσοά ἴὶ 
ΟΠΪΥ͂ ἃ 11{{16 οὐϑῦ ὑπ πὶ γοϑὺ8 (1 8δηι. υἱΐ. 2); 
{πε Βου89 οὗ Εάομ ἴῃ Ἰ ὁγος- Πσζαῖ (2 ὅδηι. τἱ. 
11) ΟὨἿΥ ἔπγθθ οί μδ. Βυϊ Ζίοη 5 Φοβ ον" Β 
δου ἀΐης ἀν ! !ηρ- Ρ᾽δοα, πἷ8 οὐαὶ ρἾ866 οὗὨ δε(ι]οὰ 
ΣΓ2) (88 ἴῃ 15 χὶ. 10; Ἰχνυ":. 1, διὰ Ὀοβίά 68 ἰῃ 

τ ἑ 

1 ΟἼτγοη. χχαυϊΐ. 2). [Ι͂ Ζίοη, Ηΐϊ8 ομοβθη δηὰ 
ἀεὶ αν} ἀπο! ]ϊηρ-ΐαος, 76 ον ὈἸ 8868. (μδὲ 
νν ἷο ἢ ΒΌΡΡΙΪ08. (Π0 ἐμ ροῦὶ 665 οὗὨ ΠῚ ῬΟΟΓ, 
80 ἰδδὺ ἐμὸν Μ11} ποὶ δβδίασνϑ: ἔὸγ Ὀινίπο ἰουθ ἰδ 
ΒΡρΘΟΪΔΙΥ͂ ἀἰπρὶανϑὰ ὑόν γα 8 (6 ΡοοΣ. ΤῊ Οἵ ΟΡ 
Ὀ]οβδης νοῦ Ηδ ρφίνεβ Ηθ Ὀιῤδβίοννϑ ρου ἴδ6 
Ῥυϊοϑίβ ; ἔογ ἰὲ 8 ἑγουρσῃ ἐμ οαι (Παἱ ΗΘ 8 Κ68 ὉΡ 
Ηΐ9 δῦοάεβ διροῃρ ΗΪ5 ροορὶ9. Ηδ πηϑῖκθ8 Ζίου᾽ 5 
Ῥτὶοβδιμβοοά ἃ βγϑίοη δοιθα} γ γορσοβουϊδιϊνο οὗ 
Ηἱἰδ βαϊναιϊΐϊοῃ ; οἱοίῃ! 88 ΒοΓ ρσθϑι8 τν11}} 5 ᾽ γαίῃ, 
80 {μδ 1860 δ8Ὰ]}, ποῖ ΤΏ ΘΓΟΙΥ 68 ἐπδί γυθηΐδ, ὈΘ 
86 πιοᾶάΐα οὗὨ [8 δοιατηισαιΐοι, Ὁὰ. 8}}4}} ρ6Γ- 
ΒΟΏΔΙΪΥ ῬΟΒΒ688 ἰζ: δηὰ {ποῖ Ἡ]1016 ΔΡΡΟΔΤΘΏΟΘ 
ΒΗ4]} δηῃοῦποθ 18 τπηοϑβαρο. Απάὰ ἴο «αἱὶ (9 
Ῥίουθ Ηδσ κχίνοθ Σθϑϑ0} δηῃὰ πιηί[οΡ ἴῸ Ὁ οχαϊϊοὰ 
δὰ δοϊάϊης ᾿ΟΥ, ὉΥ πιδηϊ δίς Ηἰπι δ. Γ᾽ 8180 ἴῃ 
δοίβ ΟὗἨὨ ἸΏΘΓΟΥ ἰοὸ ἴπ6 ΟΒΌγΣοΟΝ Ψ ΒΊΟ Ηδ δ 88 τηδὰθ 
Ηὶβ ἀν ο!]ϊης. Ττυὶγ ἴῃ Ζίου ἰ8 (Π8 Κη σάοιι οὗ 
Ῥτουαδθ, Ἰψ089 Ζ]ΔΙτηθΐ οδπηοὶ ζα!]:᾽" (0 6- 
1286}. 

ἨἩΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

ὙΠπαὶ τὸ (0 δηὰ βυδδον 9[Ὁ0Γ [6 Βα οἵ Θοά, 
ΤΔΥ ἰηάορα ὈΘ ΒΟΙῸ ἰο ἴΠ6 865}, διιΐ ἐΐϊ ψ}}} ὈΘ 
06 (ἤδη {ὉΠἦῚἸἩὟᾶΧΣῆᾶΤεταγάθὰ Ὀγ Ηΐπι.---  ΠΘα 76 
Ὁυϊ!ὰ ἃ ἢουβ6 ἰο ἰδ “ογὰ οὔτἢ6 υπΐγοῦβο, ἰοἱ 15 
ΠΕ6Υ͂ΘΡ ἕογροῦ (δαί πὸ βου ϊὰ ̓ νογβὶρ Ηἰΐπι ἰῃ Σΐ, 
8 Πἃ ῬΥΘΡΆΓΘ ΟὐΣΒοΙτ 68 (ο Ὀ6 ΗΪ5 ἀπ] ηρς ἱμτου ἃ 
186 δρροϊηϊθὰ τη 688 οὗ ζτΔο06.-- 6. Βιουϊὰ ΣΕΙΥ 
Ὁροῦ αοἀ᾽ 8 ποτὰ, δῃὰ βεῦύὸ Ηΐτι ἰῃπ δοσογάδησθ 
ὙΐῚῚ ἰϊ, δηὰ (μβοη σὰ Ηἰἷς Ὀϊοϑδίης τὸ 888}} 
ὨΘΥΘΡ 1811] ἰῃ (ΘΙ ΡΟΤΑ] δηἃ δβρὶ γἰ 4] ν6]}- Ὀοΐπρ. 

ΒΤΑΒΚΕ: Τὸ βυ δον δ οὐὗἨ Ὀδ᾽ ΟΥ̓ΟΣ 8 ἴον [80 
οδ.86 οὗἩ τα ϊ ἢ ΔΙῸ ποῖ πηογὶἰογίουβ, Ὀαὺ ποῖ 0 
ΔΓΘ (Π6ΥῪ ἴῃ υδίῃ ἢ Π6ΥῪ διὸ ποὶ ζογχοίίθη ὑγ αοὰ 
(Μαίι. νυν. 11, 12).--ῖῦῷνι 18. 8 σγοαὶ Ὁ] βίην οὗ Θοὐ, 
{μὲ τη} σδϑ ΘΟΙΩ9 ἱομχοίδοῦ ἴῃ ἔγοθάοιῃ οὗ 60Π- 
δαοΐθῃησο ἰο τΟΥΒδὶρ Ηἰπι; Ὀὰὶ ον 1ἰε{16 18 1 Γθ- 
ξανὰ οὰ !---Τὴο. πιοτὸ ῥϑυϊϊουβ (Π 6 δ᾽ πϑιΐοι οὗ 
Ομ τῖϑι᾽ 5 Κη ράοτη ἈΡΡΘΔΙΒ ἰο Ὀ6, νυνὶ ἢ (86 πο 19 
ἀενοίΐου τηυϑὲὶ γὸ υἱοῦ (Π6 ποχί ροιϊιοη οὗὨ οῦ 
Γογά 8 ῥγδαγοῦ.--- Τῆς γα 1ο ἰὰ ΟΕ γὶδὶ 9668 ἰδ 
τοαυΐτοα ΘΒρ6 61 8}}γ 'π ρυ Ὁ] 16 ἐθδ ο 6 Χ8 ; ἐδ 18 8880- 
(1865 4}} (Ποὶν παίισαὶ αἰ ἣΒ.--οδ6 ψῖοὸ που] 
ΘὨΪΟΥ͂ ἰΠ0 Ὀθηοὶ οὗὨ (6 Ῥγοιηΐδοδ στιϑδὰδ ἰὸ ἐ}}0 
ἴδιο Β, τηῦϑί ψδὶκ ἴῃ ἐἰοὶν Τοοδίθρε οὗ ἐδί ἢ δυά 
ξοὐ!ῖποε58.---Οοα ἰονο8 ἰο ἀν 6}} πῷοσο Βὶ6 ποιὶ 



ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΧΙΙ͂, 081 

ἷδ Ῥγοδορβϑα ἴῃ ἀ(8 δἰ ρ] οἱ δὰ Ῥυγῖγ, δηᾶ οὐ ΟἸΟΥΥ, Κοορβ Ὀυ}] ἀΐηρς ἃρ υ51}} {πὸ ΤᾺ] 6588 οὗἁ 
ψΏοΓΟ Ησ ἰδ δογυοά ἰῃ δοσογάδῃοθ ψχι ἰ. Βαὶί 16 {ἰπ|68. αν δηὰ βοϊοϊμοῃ ΓΘ (6 ὑὐγρ68 
Ἐς 88 ἢο ρίϑδϑυτσο ἱπ β6][-δοϊϑοϊθαὰ βοσυΐοθ.-- -Ηο | οὗ Οἢ τὶ βϑι.----ΙΒΌΒΙΟΗ: θη νἯὯόο ὈΘΟΟΙΏΘ Δ ΣΙ Ου 5 
γ00Ὸ0 9}0110 0718 δὕτον Ομ σῖδὲ γν}}} πόοΥον ζα1} οὗἁ δρὶ- 
Υἱ.4] βίγθηρίὴ οὐ ἰγὰ6 ΘΠ ΖὨϊΘὨτηρΘῃϊ. 
ΒΒΙΒΟΗ: ΔΑ τῇδ ταιιϑί ἴοτοχο ιἷ8 ον σοι ἴοσί 

δ γοϑὶ ταί ον [Ὡ8ὴ ἠορίοοι ἰμ6 Ἰοτὰ ; [0 (αὶ 
ποιὰ ὈΘ ἰο Βθοὶς ἷἰ8β οσὴ ῥίθδϑιιγο δηὰ ἔογχοί 
αοὰ ---ἸἾ αοα 88 80 ἔδυογσοὰ {66 88 [0 τῇδ χο 
(866 βΒίδηὰ πῃ Ηΐ8 Οπυγσῦ, ἐδ δὶς Ηΐμπ ἔον ἰΐ γοιν 
ἯΠ|019 19 Ἰοης ; Ῥοσγίογι ἰΐ8 ἀπἰΐ65 νου ἈῚΪγ, διὰ 
Ββοϊὰ ἔμϑυ ἰο 1.6 Ῥγϑοίουϑ Ὁστοιηΐβοϑ ὙΔϊσἢ το 
ιιδϑὲ μϑαγὰ.--- ΒΊΚΟΕΕ: ΟΣ ὑπδὺ ποις ΜΟΓΘ 80 
ξτοδὶ ἴῃ ΟΡ ΟΥ68 88 86 ἰκεἰησάοιμ! οὔ 6οα] δηὰ 
(δὲ νὸ, ὈΥ ῬΥΔΥΟΡ δῃὰ ὈΥ βοδγοβίηρ ουΐ, σου- 
δυο 85 ΒγΠΙΥ ἴῃ (06 Ὠϊνὶ πθ ῬΓΟΠ.Ἶ8608 88 ὃ6- 
ον οὗ οἷά !Ἔ---Τποιῦσκ: Ο04᾽5 τἱοῦ Ῥ᾽ θα ΒΌγΘ 
ἴὰ τἴ80 ΟἸυ το, τψϊοὴ Ηο Τουπα ρα ἤγοιῃ 15 ἴσϑο 
ΡῬΌΓΡΟΒΟ Οὗ ΠΙΘΓΤΟΥ͂, ΠΟΥ68 Ηΐτπι ἰο αἷνο ρχγδοίοιβ 
ῬΓΡΟΙΩἾ868 ἩΪΓῸ Τοχαγὰ (ὁ 81} ὑπ γθθ γοϊδιϊοηβ οὗ 
Ἰἴ6. δϑ ποοαάΐης τπαϊπίοπϑησο, ἐπϑίτιοίΐοη, δηὰ 
ἀοΐθποορ.---ΟΈΝΤΗΚΕ: 786 τὰ Τοιηρ]θ ΘΔ} ΟὨΪΥ͂ 
ὉΘ (μαὶ ψΒὶο Ηδ, νὰο μὼ8 θδθθὼ ἀθοϊαγοὰ Κίης 

δου (86 βοίοιΥ οὗ [80 ΟἸ ΌΣΟΙ, ΜῪὺ τηυϑί ΟὨΪΥ 
ΚΘΘΡ ὕΡ ἃ ᾿ἰτοὶγ ΓΘ ΘΠ  ὈΓΔΏΟΘ οὗἩ (86 Ὠίν᾽πο ὑτο- 
Πιῖ865 ; 8]Ϊ ἀϊδίγαϑί νι ὶ}} {6 ἢ ἀἰβάρρϑαν, ἴον Οοά᾿β 
ψγογὰ 15 {16 πιοϑί οογίδί η οὗ 841} [ἢϊηρ8.-- -Ἴ ΑΒΕ: 
ἌΒοη αοἀ Ὀ]68865, Η6 ἀο68 1ΐ τΪΐΠῊ ἢ0 πίραγαν 
Βαῃᾶ; ἢο κἶνεβ ἔδγ δῦουσγθο Ὑμαὶ 6 αν δϑκοιὶ 
ΟΥ ὁΔὴ υηδεγδίαπα. Τ}118 ἰδ ἰο ὍΘ τηδτγκοὰ δἱ (6 
(4016, πη ὑπ μοατί, δῃηὰ οἡ ἐδ ἐγοπα. 

[ΜμᾶττὸΞ3ἥ ΗΈΝΕΥ. παῖ αοαὐ βεαποι[ῆ685 ἰο ὺυ8Β γγ8 
ΒὮ 81 δῃ ἃ ΤΏΔΥ ὉΘ Βα. ἰϑῆ ἃ τυνῖ}}.---αΟ οα ρχἶνο5 τηΟΥΘ 
(Βδὴ 0 45Κ, δηὰ νῇῆθη Ηο ρἶνοβ βαϊναϊΐου Ηὁ 
μι} χσῖνο δὴ δουπάδηὶ 10γ.-- Βοπι αοα οἷοι 68 
τὶ Υἱσ ΘοΌΒπο88 δ Ὑ}}} 4190 οἱοίμο τὶ ἢ 86]- 
σψαϊΐοη ; ὙΘ Τηυϑ ΤΑΥ͂ [ὉΓ Υἱοίθουβη 685 ἐπὰ π ἢ 
ἰι ἀοα ν.}}} γίῖνο βαϊνδίϊοῃ.-- -βσοτι: Π{ αοὰ δ8Δῃ- 
ΒΘΤοα (Π6 ῬΥΑΥΘΟΙΒ βγοιηἀθὰ ὑρου ΗΪ58 οονθηδηὶ 
ὙΠ ανϊὰ, Ηθ 11} πόνον τ ΔΌΔΥ Ηἷ8 ἴμο90 
ἔγοτῃ υα8, ἢ θὴ νγ6 ρἰοδα {δ σογϑῃηδηΐ 8.6 τὶν ἢ 
ΠΡ εἰς θα Ρσγορμιοῖ, Ῥχίοϑί, δηὰ Κίης.---ἱ. 
Ε. Μ. 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΧΊΠΙ. 

Α ϑδοην ο7 εστεει 97 Ἰαυϊά, 

Β.Βο]α ΒΟΥ ροοά Δπα ΒΟΥ ρ]θδβαιὺ { ἐθ 
ἙἘρῪ ὑγοίμγθῃ ἰοὸ ἀ)78}} ὑοροῦ ον 'π απὶ ἐγ] 

2 1: 18 ᾿ἴκ6 (8:6 Ῥγθοΐουβ οἰπίτηθηῦ ὉΡρΟη 
Τηδῦ τὴ ἀονπ ὕροη ἴδ6 Ὀοαγά, 
νοι Αλτοὴ᾿β μοδγὰ: 

6 Βοϑά, 

Τρδί σνοηΐ ἀονῃ ἴο {16 δι: γίδ οὗἉ 819 ζαστηθῃίβ ; 
8. ΑΚ [6 ἀονν οὗ Ηογιοῃ, 

«Απώ αϑ ἰλ6 ἀοιυ τιμαὶ ἀοδοθηᾶδοά προη {(Π6 πηουῃίδίηδ οὗ ΖΙΟΩ : 
Εὸγ {πογθ ἴ)6 Τ,.0ΒΡ οοπιηδηαοά {μ6 Ὀ]οδείην, 
εἔνοη, ἴδ ἴῸΣ ϑυοστλοσο. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΝΤΥΘ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ.---Τ 6 ῬΓΑΐδ6 οὗ 
ὕγδιθγὴλ] ὉΠ (νον. 1), 88. 1ΐ αἰ δἔυ8ο08 Ὁ] οδεὶημ5 
δηά σοπιπηπίοδίοδ [6 ὉΥ τηαθ6] ἰηὔπθπσθ. [ἱ 
6 οσοιρηγδὰ βγϑὶ ἰο ἰη9 σοβηοὰ οἱ] νὶϊὰ Μ ἰδ ἢ 
Αατοῖ 8 δῃοϊπίοα εἰ ͵8 δΘοηδοογβίίοη (ΕΣ χσχχ. 
221.) δὰ τῆοδο δραπάδηϊ δῃηὰ ϑχαθογαηΐ ζι]- 
Ὠ688 6 ὈΓΟΌΩ ΓΤ ΠΡ ἱπί0 δρθοὶδὶ ΤΟΙ Ϊ ΠΘΏΟΘ, 
(νον. 2); δὰ ἐποῖ ἰ0 {π6 δϑυπάδῃίς δηὰ τοΐγοβἢ- 
ἧηᾳ ον οὗ 89 τιοπηϊδίηδ, δονίης ἀοπτ ἔγοπι 
ἐδο ἸΟῪ ογπιου ἰο ἐμ9 ἴονγον μοὶ σμὶα οὗ Ζίοπ, 
ὮΟΣΘ (Π6 Ὀϊοϑαίης ογἀδίποὰ ὮΥ ἀοὰ ἰδ ἴο ὃ6 
ἴουππὰ, οὐ εἴθ τη] 18 (ΥΕΓ. 8). 

ἴο 89 απΐοι οὗ ἰτῖ 065 ἀπ Τα 08 ΤΟΥ ΘΒ 86 ρ8- 
ταϊοὰ. Το ἰάοα 8 Ῥγίπιαυ πο ἰμδὶ οὗ ἀο- 
τηοβιϊσ δηὰ ρο]εἰσα)], Ὀὰὶ οὗ τοὶ κίουϑ ὉΠ1Υ πὰ 
δΟΙΠΙ ΟἿ ἰὼ Οοὐ᾽ 5 τοσβιῖρ. Βυΐ ἰἰ ἱβ οὶ Ὡ6- 
ΘΟΒΒΩΡΥ ἰ0 ΒΌΡΡΟΒΘ {πε (μ6 Ῥ5α]πὶ ἰδ ἃ ᾿ἰἰυγρίοαὶ 
[ον ατῪ (ΟἸδμαυ.86}} ἴῸΓ {86 σε] ται οη οὗ }10 
Ἰ κἢ Ε οϑιΐγ8}9 τ 16} ἀπ᾿ οα Δ]} [δτη 6] δἰ {Π6 δαιιο- 
(ΌΔΥΥ ἰπ Φογυδβδίθπι. ἴῃ αν 5 18 ἔπ ΓΘ ΠΙΔΥ 
86 ουπὰ δουηάδηὶ Ροϊηΐβ οὗ δοπποοίΐοη Ἡ 1 {110 

Ῥπαῖπι : θὰ {89 156 οὗὨἨ {18 τοϊδιΐῖνο ΖΦ πῖτἢ ἐς 
Ῥατίϊοῖ 16, τοῖν 15 ἀπκηονπ ἴο ἴΠ6 Ὡξδρο οἴ (ἢ 9 
Ἰδησίαμο Ὀοίοτο 86 Εχίϊο, 18. ἴῃ οϑροοϊαὶ ὑπίι- 
ὙΟΥΘΌΪΟ [0 {1106 ορί που ἰπαὶ Β6 γγᾶβ 119 ΟΠ ΡΟΒΕΙ, 
ΤῊ ε(ἰἰἰὸ “ὉΥ αν ᾽"ἢ 8 ποὶ ἤουπα, ΠΙΟΤΘΟΡΟΥ, 
οἶτον ἱπ πὸ Ὁ α]ὰ, ΟΡ (6 ΑἸθχ. υογβίοπ, [ΤΠ}:659 

ΤῊο Ῥ581πὶ ΔΡΡ 168 [0 Ὀτοίμοῦβ δηὰ ὕγίοη β δὶἴς τὸ δυσυπιοῃ 8 ΔΘ ἰδ θη ἤγουι Π 6] 2806}. ΤΒοὶτν 
εἴης ἰοχοίδον ἰὼ ρθδοο, δΔιρι ἴὩΔῪ δἷδὸ Ὀθ δρῃ]οά ' ἐμϑα ΠΟΙ ΘΏΟΥ ἰ8 ΘΑΒΙῚΥ Ῥογοοΐϊγοα, Νο οἴον θοτὼ- 



θ82 ὙΠῈ ΕΙΕΤΗ͂ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ΡΒΑΤ,Μ5. 

ταθηϊδίον ὑμβα 1 Βανο οδομϑυϊοα 48 ποίοά (818 ΟΣ- 
οορίϊοηαὶ υ86 οὗὨἨ ᾽; ποῦ ψϑ ἔμεῦθ σθϑβοῦ [ὉΣ 
ἀοίῃςξ 80. ὰ 'θ ρῥγορδὺ]θ ἐ)αΐ 1 δῃῦ οὗὨ {δ6 
ὙτίιοΥ8 Ὀοΐογο ὑμ6 Εχὶϊο δὰ 8ἀ οσοαφϑίοῃ (0 Θ- 
ῬΙΟΥ (89 σοπιδίῃδίλοι θγο οἰϊθά, μα νουϊὰ 'δγ9 
ἄἀοῃθ βο. Τμθγθ νγὰ8 ποίμἰηρ ἴῃ μ9 ΔΏΔΙΟΔῪ οὗ 
Ῥῦυγο ΗΘΌΥΘΥ ἰο ρῥγουθηΐ ἱΐ. Βοβί 98, ἐμαὶ ἔοταηι 
οὔ (86 τοϊαϊνο ἀοθδ ποί οσοὺν ἔγοα θη Υ Θηουρὰ 
ἰο υβ0} 7 βυο ἢ δῷ ἐῃίοσομσθ, θαβοὰ Ὡροὴ ὕβαζθ, 
ἔτγοται (8198 ἀβυαὶ δοηδίσυοιοΏ. ΑΔ ἴμθγο ἰδ ποῖ 
{π0 8᾽15168ὺ οιθ χίνοη ἱπ (6 Ῥοθῃα, ἰο Ἰολὰ υ8 ἰο 
86 ἀδὶθ οὗ ᾿ἰ58 οδοτηροδίιϊομ, {ΐλ0 ΟὨΪΥῪ Γοΐαρο ἰ8 
ἀἐμῸ βυρογβογί ρίΐου. Βυὶ ΗοηρδίθηθοΥ, 80 
.)014 5 (ο 18 Θογχγϑοίῃϑβϑ, ᾿88, βίγδῃ χζϑο ὑο Β8Υ, Ὑ ΣῪ 
ἴον ἴἰὸ Βαρροτὶ δἷπ.---ὦ, Ε. Μ.] 

γον. 2.--Αασοι β Ὀϑασᾶ. 1 ἰβ ποὶ ἐδ ρῥνυϊϑϑίβ 
ὮὭΘΓΡΔΙΙΥ 10 ἃγὸ ἀοβὶαπαιθά ὈΥ͂ {18 πδῖηθ (06 
οἰἰο, Ηαρἤο!4), Ὀὰὺ Αάγοὰ ΒἰπιΒο] ἐ8 Ὁγουρδὶ 

Ὀοίοσο υϑ ᾽πὶ ῬοΓΒοὴ ἀνα τς ΕῸΓ (89 Ρνΐθϑίβ 
ΜΘ 64]16Ἁ ἀποἰπἰοὰ (Νααπ)Ὁ. εἰϊ. 8) ΟὟΪΥ Ὀδσαι8ὁ0 
(μοῖν οἷοί !θ8 6 γῸ Βρυιη κΚὶοὰ ἢ {86 δηοϊηςίπα 
οἱ] δρὰ στ (9 Ὀ]οοὰ οὗ ἃ ζαμλ. Ενοπ ΑΔΓΟἢ᾿ 8 
ΒΟῺΒ Ὑ6ΓΘ ΟὨΪΥ͂ ΒρΥΪΗΚ] δα τὲ (μ6 οἱ. Βαὶ ἐμὶ8 
οἱ] 88 ρουγοά ὕροη {19 Βοδὰ οὗ Αδγοΐ Ἀἰπιθ6)] ἢ 
(Εχ. χχὶχ.; 1ον. Υἱἱιϊ.). [185 δϑυμάδῃοθ, 85 γγ090]}] 
88 ἰία φοοὰ αυδλ]γ (18. χχχίχ. 2; Εσςοὶϊ. υἱΐ. 1) 
δγΘ Β6ΓΘ ῥὈγθϑοηϊθὰ ἰο ἴδ8ο πιϊπὰ ὈΥ͂ {16 διδίθιηθηί 
(8αὲ ἰιΐ βδονοὰ ἀονσῃ ὑροὰ 6 Ὀφρατγὰ, π]ιὶοὶλ 
Ὀοΐης, δοσοταϊης ἰο ἴμεν. χχὶ. ὅ, ρογιηιϊ θα 1.8 
ΒαίυγΔ] σνηονίῃ, δ] ονοὰ {10 οἱἱ ἰο τυὰ ἀονη 
ὍΡΟΣ {0 βαγπιθηίβ, ποὺ ΓΔ ΟΓΟΙΥ͂ ἰο 6 ὌΡΡΟΥ οάζο, 
ἐπ 8 ορϑοΐηρ ἔου {89 Βοα, Ὀμΐ ἰο (89 ἸοΟΤΟΡ ΟἾΘ. 
Εον (5 δἰ πη! ]9 5 ἱπιθηἀ6ἀ ἰο ᾿ἰἰαϑιγαῖθ (116 Ρο8- 
δ᾽ 111 ὀνθη οὗ δὴ ὀχίογηδὶ υπίοη, ὈΥ̓ ΔΡΡτοργίδίθ 
ἸΔ68}8, οὗ ἰῃο80 Μ]ΙῸΟΙΥ βοραγαίοά, Εν 15 Γοδ- 
ΒΟ ἐδθ γα  ο ἴθ ποὺ 0 06 τοῦεγγϑα (ο ὑπὸ θοατὰ 
(5. Η. Μίονι. εἰ αἱ., Ηυρίο!ά, ΗἰιΖῖᾳ), Ὀαὶ ἰο (89 
οἷ} (0291. δπά πιοβι). 

ΤΏΘΓΟ 18, ΒΟΎΘΥΘΙ, 0 ὨΘΟΟΒΑΙγ οὗ ΟΧΡ] αἰ πἰπρ: 
δος ὑμ6 ψαγιαθηίβ8 (ποι), οὐ: ποῖ ἀ6- 
Βοθηὰβ ΟΥ̓́ΣΡ δἷβ ψθοΐθ Ἰοησίῃ (Βδιίομ θυ), 88 
βου (6 Ὀοαρὰ ὙΟΓΘ 88 Ἰοῃβ 85 δἷθδ ὈΟοαΥ 
(δα 8). 1689 ὀχ δῃαίΐοηβ δγὸ ἐΐ9 σαί ον ἰοὸ 
6 δνοϊ 6, 85 (μ6 ροσϑοῦ οὔ Αϑύοι δ ποῖ Ὀτουρδὶ 
ἰηΐο Υἱοῦ Β' ΠΙΡΙῚΥ͂ 85 Γθργθβθηίης Αὐτοῦ ἰπηβο] ζ, 
Ὀυὶ 828 Ὀοΐης (6 ἰγρθ οὗ ἰμὸ Ηἰρκιι-ρυἰθδίμοοὰ 
(Ε ψα]α) ἴῃ ἴ.6 ἔμ] 688 οὗ (8 ἀϊνίηθ δομβθογαίοῃ 
(μον. χχὶ. 10), 80 ἰμδὶ μεὺθ ΔΗΥ͂ σϑργοβοηίλιϊυθ 
οὗ ἐμαὶ αἱχηὶνν ἰ8 οδ]]οὰ Αλγοη, 48 ἃ ἀδϑοοπάδης 
οὗ Ηἷ8ϑ δῃοοβίον οἵ ἐμαὺ ἤδηιθ, }υ8ὺ 88 ἰδ Κίῃρᾳ οὗὮ 
αν 8 ἔδυ (1 Κίηρβ χὶϊ. 16; Ηοϑ. ἰἰϊ. δ) ἰδ 
Βὲιμ56]  οδ]οαὰ αν (Ηἰιεἰς). 6] ὑΖϑο οἱὐθ8 
Ὧ8 ΡΔγ8}16] ἰο (ὶ5 ἃ Βοῃίθποθ ἔγοπι 89 Ηδαρχοάα: 
“ ἘἜπο ἀγορβ οὗ (86 βδογϑὰ δηοϊηἰϊηρ οἱἱ γϑιυ δίῃ 
Του Υου ὑροὰ ΑΔΓΟΠ 8 Ὀθᾶγὰ |1κὸ νγο Ῥθαγἶβ, 88 
8 ἱπιᾶμο οὗ γϑοοῃοὶ ἰδ ἰοὴ δηὰ Ρο68690.᾽ 

[ᾧὀΡΑΒΟΥΝΕ: “ἼΤῈθ ροϊπέ οὗ ἴμ6 οοιιρατίϑοῦ 
ἀοδ8 ποὶ 1ἴὸ 'π {π8 Ῥγϑοϊουβηθββ οὗ ἐδ οἱϊ, ἱπ 118 
8}}-ρουυδϊηρ ἤγασταποο, Ὀαὺ ἰῃ (18: ὑἐβαὺ Ὀοΐης 
Ῥουγοά ἀροη (δα ἰι684, ἰὶ ἀϊὰ ποὶ γεδί ἐἰοτο, Ὀαϊΐ 
δονοά ἰο 80 Ὀοδγὰ, δὰ ἀορβοομάἀθά ουθὴ ἰο (86 
ξατιηθηίϑ, δηὰ ἰμ8, ἃ5 ἰΐ τψόγο, Θοηδοοτοϊοα ἐμ9 
016 ὈΟΑΥ͂ ἰπ 8]} 118 ρατίβ. 412 ἐλδ πιοπιδέτε ραν- 
ἐἰϊοϊραίε ἐπ ἰλ6 δάηιδ δἰεδεῖπσ. Οοωρ. 1 Ὅν. χὶϊ.... 
Οὐμον ᾿ουχὺβ πα  Ὁθ ϑυρροϑθίοα ὉΥ (η0 Θου!ρῶ- 
τίβοῦ, 88 ἐμαὶ 8, ϑρὶγἰῦ οὗ οοποοτὰ, Ὀοιἢ ἰῃ 8 δίδίθ 
δηὰ ἃ ἔδῃγ, ὙὉ0}}} ἀθβοθηα ὕγοπι μβοβδὸ τᾷ φο- 
Ὑ Υπ (0 ὑμοβὸ ὙΠῸ δγθ κουθγῃθα, Οὐ δραΐη, ὑπαὶ 
δοποοζὰ ͵8 ἃ ΒοΙΥ {ἰὴ ς 1116 [9 ΒΟΙΥ οἱ], οὐ δυγθοῖ 
δυὰ ἔγαστδῶὶ ᾿ἰκοὸ ὑμ6 Τγαρτγδηΐ οἷἱ; Ὁ (μ6580 δ’Ὸ σα π-..................ῦΘϑὕὅζ ζῳΚἙζἑζ πιι........51.......ϑᾷϑᾷὉννϑᾷῸϑ0 ὉΚ0Κ...0ὈὦᾧῳὩ«ὕ«ὅζθῦϑῦὉσσ5θ95-5ς..0ᾷϑ9ϑ ΠῚ Πθ.ᾷϑ.ϑΜ...1ς.......ΘΨΧ10ὲ0.ὕὍὉ..ΔΧΨΧὃ0Ὅ0...ὕὕ.ψ....------ἰ΄.-ᾧἰὦοὸὦὸὃὄῦὍδὦ7ὦ7ὔῦ7ῦΣ͵.ὃ΄ὃἝἪ. .ὄ.΄΄΄Π΄π΄π-“«Φ«ΦΦΠ ῤ  ἔᾧΠὈ͵΄΄ “«-π“.“«.1.1ᾺΣ...............-.-ὕ.ὃ}ϑθ...--..---- ὁ ὁΠὀΡὀΡ .... “ΠΡ ΠΠΠὅΠΠΠΠὅΠἷὅ΄΄΄΄᾽᾽᾽ Φ 

ΙΏΟΥΘ Θοορβουΐθβ οὗ ἐμὸ ἐπλχο, ποὺ ἐμπαὲ τοὶ 
βυξροδίοα ᾿ἰ8 ι.96."---. Ε. Μ.] 

γεν. 8.--- 89 ἅϑνν οὗ Εἴθσιλοσι. Α58 Ἔτι δὰ 
(χν.}}. 14) νγὰβ δσαγθ οὗ ἃ δοππρϑοίΐου Ὀοίνθοπ 
η6 τδαῖϑυβ οὗ οῦδδοη δηὰ (86 βαον οὗ “ζΘὈδποι, 
80 ἐμ Ῥεαϊιαϊδί ἤογΘ σϑοοζηῖϊζθ8 8 δ᾽ π} 118. 60Ὲ- 
προοίΐίοη Ὀοίποθῃ ἰδ9 ἀθν οὗ Ηρδτνμιοι δηὰ ἐδ 
τηοϊδίοηΐηρς οὗὨ ἰμθ τηουηίδίὶηβ τ σὰ δυττουηά 
Ζίου. “Ὑμαί τὸ γτοδά ἰῃ 8. οχχσιίϊὶ. οὔ 86 ἀνα 
οὕ οσγιλοη ἴδ ἰης ἀροῖ ἰδ πιοπηίδ᾽η8 οὗ Ζίοι ἰ5 
ΠΟΥ͂ τηϑθ αὐυἱΐθ ρ]αὶπ ἰο τὴ0. ϑβδιιιἱης ΒΕΓ δὶ 
(09 ἔοοὶ οὗ Ηονγηοη, 1 νψῶϑ δ] ἰο υπάοτβίδπά 
ΒΟΥ (μο ραγίϊοϊθβ οὗ ψαίου, τ οι δβοθηὰ ἔτγοπι 
ἰἴι9. ποοα-οτονηρὰ ρϑαῖκα δηὰ ἔγοιη ἱΐεαὀ Βἰρἢοαὶ 
ἄογτξοβ δι]οὰ νῖ Ῥογρείδὶ βπονγ, δὲϊου {867 
ΒαΎθ ὈΘΘῺ Γαι βοά Ὀγ ἐμ 9 ὈθδπιΒ οὗ ἐδ δὰῃ δηὰ 
{86 δἰμοθρί γο 868 Ὀθ6Π ταοϊδίοποὰ ὉῪ (μ6πι, 18]} 
ἰπ ἐπ δυδηΐηρ ἴῃ {86 ἔοται οὗ 8 ΒΘΑΥΥ ἀον Ὁροη 
(9 ἸοΟΟΓ ταουπίδὶ8 νοῦ 116 δγουπὰ ἰἐ αἱ [ἰ8 
Ρτγο͵οοιΐηᾳς γἱάρκοθϑ. Ομ πιυϑέ Ὀθμοϊά Ηδγιοι, 
φὶ τὰ 18. ᾿ἰσμι- σοϊάθη ογοσα αἰ ϑἰδηΐηρ ἰὰ (89 
ὈΪὰ6 Ἀθαγθη, Ὀοίοτο 6 δᾶ υπάοτγεαίδηὰ ιτἐ 8 
ἰδ. [ἢ πὸ ρϑτί οὗ (6 1016 δου ΕΥ̓ 18 Β0 6} 
8 ΒΟΘΥΥ ἀρ ν Οὐβοσύοιὶ 858 (μὲ τ Βΐ 9} [4119 ἴῃ (89 
αἰδιγοίβ ὩθὰΡ Ἠογιοη "ἢ (δὴ ἀο γεοϊάα, οί, ἱ. 
97). ΤΙ (6 ποτὶβ. νἱπὰ Ὀθῶγβ ὑμ9 ταϊη-οἱουάβ 
βΒουϊι γαγὰβ8 (ῬΙΟΥ͂. ΧΧΥ. 28), ἰδ ΤΩΔΥ͂ 4150 ΘΑΥΥΥ͂ 
{86 ἀΟΥΥ ταἶϑί (18. χυὶὶ, 4) ἰπ (9 δαπια ἀϊ γθοιῖοῦ 
(Ηἰ 214). ὁ ΤΩΔΥ 8180 ἰδἶζο ἰπίο σοπιραγίβοι ἐδ 6 
νυ οἷ ἰσϑοθθῦθ οἴοοίβ οὗ {πὸ δἰπιοβρίιθγθ οὗ (19 
ΑἹρ98 (0) 61.). ὕπάον ἐμθ59 σδουϑίἀθγϑί: οη8 ἔΐιθτθ 
8 πο ποοὰ οὗἉ ἀδφηγίης {6 ῬΗγβὶοδὶ σοϊδέϊοι Ὀ6- 
ἔσϑοῖ ἔιὸ ἀον οὗ Ηδγποη δηὰ {μΠ6 βδθ ἀον 85 
βονίης ἀοψη προ Μι. Ζίοα, τ ϊολ ἰ6 δοϊζ ποῦ- 
Ἰεάχοὰ ὄσϑη ὈΥ ΟἸββδιιβθῃ. ὅοιιο οὗ ἰμ6 ὄχρο- 
Βίί(οσβ ΠΟ ἀοΟ Β0 ΘΘΑΥ͂ΟΡ ἰο δΥεῖνο δὲ ἃ βοϊαιοῦ 
ὉΥ τοροαϊϊης ἰῃ γογ. 8 ὁ. αραϊηδὶ (6 Σὺ]6 85 οἵ 
ξνιϑηγλαῦ δηα ρδγα] εἰ 8πι, (9 τοτὰβ: “4845 189 
ἀον,᾽" ἴῃ οτάοϑν (0 βίιον ἰμδὲ ὑτο δ᾽ ἱοσοίμον 1πά49- 
Ροπάθηὐ ἀοβοθηίβ οὗ ἀΟῊ δ’ σοϊοσγοά ἰο (Αὔθπα 
Ε:τὰ, Εἰσὶ, ἀεἷον, ὅ. Η. Μίοδ., 89 Υ οι(6). 
ΟἸμόγΒ ρὶνο ἃ ἤχυτγαίϊ νο οχρὶ δηδιΐοη ΘαΌΔΙΪΥ ἰα- 
Δ 881 010, δὰ οἰ μον ἱπίογρτοῦ ἐμ 6 το 81} 8 
οὗ Ζίοη 88 πιθρδπίῃ ραγοβϑά τηουχηϊαΐϊη8 (ὈοΣ- 
Ἰοΐῃ, })4}6)ὴ, ΟΡ 860 ἀονν οὗἩ Ηθυταοῦ 88 ρ] αβαπὶ 
ἀὸν ἴῃ ζοπογαὶ (ϑιῖον, Κυβίον, Ηθηρβί.). ΟΥ̓ ΒΟΣΒ, 
ΒΌΑΔΙΥ, ἱπιροτὺ ᾿ἰηΐο {μὸ Ἔχργοϑβίου : “"ἀθ οὗ 
ΠδνλοΣ ᾿᾿ 186 1468 οὗ (ἢ9 ““ ὈϊΪοϑϑίης οὗ (6 Βεϊσαῖ," 
δὰ αὐ ἴΠ0 Βη1η6 ἴῃ 6 ΓΒ. 2 δῃὶ ὃ γχοχαγὰ (16 δτεὶ 
3--Ξ88, 89 βοοοῃὰ 3:Ξξβο, Ὁ ψ ῖο (ἢ 6 ἀόϑοοπξ 

οὗ ἐμοὸ Ὀ]οββίηρ; ἀροὰ Ζίοη, αἰγοδὰγ οχργεϑβϑὰ 
βρυγαίἑ γε], 18 Βαρροθοὰ ἰο Ὧδ δοὶ ἔογι ἢ ὉΥ͂ δ 
οοτηραγίδου τὶ ἴῃ δονίηρς ἀονα οὗἩ 86 ΒΟΥ 
οἱ], ψ πὶοὶ 18 Π|κουσ 80 ΒΥ. 00}168] (1ϑδακὶ, ΗΠ παρ΄... 
Αἱ ταοϑὺ δ Τρ ΑΥ̓͂ Ὀ6 Βαϊ ὰ ἐμαὶ {π6 παρὸ οι ρ]ογοὰ 
ἷῺ ΥΟΡ. 8 ΙΘΠΑΥ̓͂ Βα Ὀδθῃ Οοοδϑίοηδα ὈΥ ἰδθ 
(Βουσπὺ οὗ ἰῃ9 πογίμονγη δηὰ δουΐθογη ὑγἰ 068 
οοταϊηρ ἰοχοίμον 'ὰ Φογυβαῖθαι, δηὰ Ὀδιης {Ἰι6 70 
αὐἱϊίοὰ ἴῃ ἔγαίογηδὶ δοτμπῃΐοι, δηἃ τὶ ἢ δὴ ἰῃ- 
βυθηοθ ΡΟ; οη6 ΒΘηοίμοΥ τηδὰθ πιυ(8}}} δοπεῖ- 
οοῦς ἐμγουρὰ (6 Ὠινίπθ Ὀ]οβδίηρς (Ἡογχάογ, }9- 
Ἰἰισβο). Τὰ9 ον οὗ ἰμ6 Ἰδϑὺ βϑῃίθῃοθ ͵8 Ὀ6δὲ 
δχρ αἰηθα ὑθπὰον (8 νἱοσ. ΕῸΓ 86 σοποϊαβῖοι 
οὗ ἰ0 Ῥβαϊλ ἀθοϊαγεβ ποί ΘΥ̓ΘΣΥ ΡΪ800 οὗὨ γαίογ- 
δδὶ χα! ογίης (ΕἸατα., ΑἸὰγτα]α, αοἷον, Βοβθῦμα.» 
θε οι.6), Ὀὰϊ Ζίοπ (Κιμοϊ δῃὰ πιοϑὶ) ἰο Ὀθ 
(80 ΡΪ84609 ψ βοσο ἀοἃ ᾿88 οτἀδίπεὰ ὉῪ Ηϊ89 οοιτ- 
πιδπὰ (ἢ9 Ὀϊοδδίης πιϊοὰ Ὀοδίονγβ 18 τυ αἷοὶν ἐξ 
ΜἃῚ8 αἀοδίρπηοὰ ἰο Θοῦνου. [ΡΕΒΚΟΌΧΚ: " ἤογθ 
διεαῖΐη ἴν ἰδ οί (}9 τογοβς πδίωγο οὗ {110 ἀΘΥ̓, 



ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΧΥΥ. 

ὯῸΣ ἰἰ8 σοῃίΐο, 8}1- ρεσυδάϊηρ ἰωβαθηοο, τ ΐοι ἷβ 
89 Ργοιαϊποηί οδίατο. Τμδὺ τ βοὴ Τοπάογθ ἰξ 
ἰο ἐῃ9 Ροοί᾿'Β ΘγΥγ0 80 δ υϊϊκίηρ 8ὴ ἐπηαροὸ οὗ Ὀτο- 
(μον δορμοογα ἐδ ἰμ9 δοί (δαὶ ἐὺ {4}}5 δὶ κὸ οἱ 
οὶ ταουπίδίηδβ, ἱμαὶ ἐπὸ βδίῃθ ὧθ πο ἀο- 
βοοῃβ Ὅροι ἰδ ἸΟῪ Ηδγπμοι ἀοβοθη δ 8150 
ὕροῦ (ἢ 9 διαπίδ!ο ΖίΊοῃ. Ηἰφὰ δὰ 1ὸν ἀτγίηϊ ἴῃ 
εἰ16 88π10 δυγοοὶ σϑίγεβῃπιθηί. δ (Π0 ἱπηακθ 15 
ΘΣΔΟΙΥ Ῥδγδ]]οὶ ἰο ἐμ Ἰαϑῦ : ἰμ9 οἱἱ ἀδβοθηθϑ 
ἔγοια ἴ80 οδὰ ἴο (ὴ9 Ὀθαγὰ (86 ἀδνυν ὕγοια ἰἰιθ 
σον τπιουπίδίη ἴο ἴδ Ἰονον." --᾿ἰ. Ρ. Μ.] 

ἩΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝΌ ῬΒΑΟΤΊΟΘΑΙ,. 

Ετδίθσηδὶ πηΐίγ: (1) μον ἴἰ 8 τιοϑί αἰΐσγασὺ- 
ἱνοὴγ ὀχ δἱτοὰ ; (2) ψνδαύ ἷ5 1ἰ8 θτχαοδί ἐουπάδ- 
ἰΐοα ; (8) ΒΟΥ͂ ἰὸ 18 τηοϑὺ βθουγοῖυ βίγοηρι ϑηθα 
δηἀ τηδὶ ηἰαἰποὰ πη1}} {π 6 6πὰ.---ΟὈΟὨοοτὰ Βμουϊὰ 
πο ΠΙΘΥΘΙΥ͂ Ὀ6 ρταϊβοὰ τὶ {λ6 1108 απὰ ἀραὶγοὰ 
πιὰ (86 Ὠθατχί, ἰΐ πηυδὺ 4180 ὍΘ Βίγίνοι δ ἴῃ 
116, δΔηὰ Ὀ9 Ἔχ ἰἰ θά ἴπ Δοίΐοη.--- 9 Οατοῖ οἴ 
(86 Γογὰ 8 ἐμ ρἷαοο ψῇθγο (ἢ 9 Ὀϊοδβίησ ὕγοϊῃ 
δῦογτο, ιν ποῖὶν ογτἀδί θα, 18 ΤΟ ΟΥ̓ ΡΓΑΥΘΡ, δηά 
ἱμπιρατιοί, τοοοϊνγοὰ, δὰ βρτοδὰ δυγοδαά ἰη ἔγδα- 
ἰδγηδὶ δυπιπιυπίοῃ.---Τ 9 ὈΪοβδίης οὗ ζἔγαίοτηδὶ 
δοποογὰ στονγΒ ΟὨΪΥ͂ ἀροη {86 801} οὗ Θοἀ᾽ 5 Κίπρ- 
ἄοαι 'ἰπ τι 8 αν οἀὰ τννον]α. 

ΚΞΤΑΒΚΕ: Ττῦῦ ὈτοίβοΥὶν ἰογο δηά 8]] ἔγαίθγ δὶ 
διὰ εἰ βίου δοῃσογα ΓΘΟΘΙΥΘ ΤΔΘΤΟΥ͂ δΔηὰ ὈϊΘδϑιηρ 
ἔτοῃ αἀοά, δηὰ δὸ ῥγδαϊθδοὰ δηὰ ποῃογοά ὈΥ͂ {89 
ποιϊὰ. τὰ Ἰοη 88 8. Π]Δ ἢ γοιμδὶηβ ὑυποοηγογίθα 
89 ἀοθ8 ποὺ ΚΠΟῪ Μψπδὲ ἐγὰθ Ἰοῦθ Ϊ18.---ἰἡδγὰ 
Ῥβῶοϑ τῖξὰ αἀοἀ ἰ8β ἰσυν ἃ ἀονγ ὉΡΟΩ 08, 80 ἐμαὶ 
νὸ ὈΪΟΟΙΤ 88 ἰδ ΓΟ560.---ὦ ρ'ο06 ΝΏΘΓΘ δρί ταδὶ 
δηἀ ἰδ ρογδὶ Ρ6806 8.0 ὑπϊϊοα, 8 δῃ ΘΑΥ( ΒΥ Ρᾶ- 
ταίΐβο, δῃηὰ ἃ ἴογοίαβδίθ οἵ ἰδ ἈΘΔΥΘΏΪΥ.-- Οὐ 
Ἰοτὸ 18 ποὶ ἃ φκγτουπὰ οὗὨ οἰοζμδὶ Ὀϊοθδϑϑάμποβα, Ὀυὶ 

088 

ὑμο86 γγ}0 (γῸΪΥ ἸΟΥΘ το, ἴον (86 Β6ῖκθ οὔ Ο "τί δι᾽ 8 
τορι, ἰο ὯὍδ6 δοῖτα οὗ οιἰθγηδὶ [ἰἴ6.--Τ πονυσκ: 
Τμὸ Ὀϊοϑβίης οὔ (μῖ8 ἀλὶ τ τοφοϊοοβ ἐδ ἔθο] Ἰη ζ8 
δηά δϑἰτοιρί θη (9 θογίὶ : δηά 88 ἰξ ον ἰογι ἃ 
δηὰ 15 8]]-οπιγδοίης ἴῃ ἰΐ8 ἑπβαθηοθ, ουθη ἐἢθ 
τηοϑὺ ἰηϑἰ ηἱ βοδηΐ δτὸ δυρρογίϑα Ὀγ 1ἰ.---ΕΙΟΗΤΕΕ: 
ΑΙΙ ἀΌ ΕΥ̓ οοταθα ἀοννῃ ἔγουν δΌουθ 88 ἃ Ὀ]ββίης 
οὗ ἀοἀ, δπὰ ρῥτοάμοθ8 ἔαγίϊον ὈΪΘδβίη ρ8.---Ἰη ἐδ 9 
ν᾽ οΥ]ὰ, 80}-βοοκίηρς δηὰ δειγοὰ ῥσοναὶ ; Ὀαΐ ἴῃ 
ΖΊοι, διιοὺς ἀοα᾽ Β οἰ] άτοθῃ, ἐγ πηΐγ Ροῖκη8.--- 
ΑἹ] ῬΔΙΥ͂ δηὰ βοοίαγίδη αἰβοοσὰ διὸ δδυῃδὶ..--- 
ΟὐκντΗκε: ΤΠ0 Ἰοτὸ τ οὶ κίνοδ (86 σγοϑιίοβὲ 
Βαρρίῃϑβϑβ 18 μοὶ ὑπαὶ τὶ τα ΐκο ἐμ 6 Ἰθαϑὲ β88- 
ογ ὅσοϑα, Ὀυϊ ὑπαὶ ν ἱοῖ, τὶ ἢ (ἢ 6 ρτοδίθδι σμθον.- 
ἔα] πη 688, οὔἶοσγβ (89 πιοϑὲ. Βιυΐ ᾿ἶϊκα ΘΥθσΥῦ φορὰ χο- 
δα ]ὺ, 618 ᾽8. ποί δοοοιρ] δ 6ὰ οὗ ᾿ἰ66}7,) δὰΐ Ὁ. {110 
ΤΩΘΓΟΥ͂ οὗ 6Θ0ἀ.----ὈΙΕΘΈΙΟΒ : ΤῺΘ ΒΟΙΥ Θοτηπιαπίοῃ 
οὗ Ὀοϊίονογβ. 110 ὈΪοδϑίης οὗ ϑδυθῃ δ88 υπἰϊοὰ 
(οἷν βου]ϊβ. Ὑοὐ᾽Β φγδοϊουβ ϑρίγὶι 18 88 δίπηοϑβ- 
Ῥίιογο διὰ ἀ6 Ὁ οὗ τμοἱν ᾿ἶνοβ. Τ οῖτ ἰονυο σΣϑίΓ ΠΏ 
ἰο Ηΐπι ᾿ἰκο οἱου 8 οὗ ᾿ποθῆβϑ, βοιλιίηρ ἃρν ᾶτά5 : 
Ὑ 8110 ὑμὶν Βοατὶβ δγθ δίγαηρί μοποα τ Γοπονν θα 
ΘΏΘΓΑΥ.--Ἔαυβε: Τ86 ἀ6) 1 Ζιἴὰ] Ὀ]οδείας οὗ ἔχα- 
ἴθ Γ0Ὰ]} ἱπιογ-οοταιη Ἰ0ῃ. 

[Ματτ. ξνβυ: Βοιοϊά δηὰ πόοπάορ ἐμαὶ ἐλ γ0 
δου ]ὰ 00 50 πιποῖ ροοάποδββ διὰ μ᾽ θδβϑηί 688 
μαβθα ἢ ΤηθΏ, 80 το οὗἩ πϑαῦθη ὌρΟπ Θασίὰ --- 
ΗΟΙ͂Υ Ἶονο ἰδ ἴῃ ἐμ δἷρδι οὔ αοἀ οἵ ψυϑδὲ ρῥτίοο, 
δηὰ ἐδπδί 18 ῥγϑοΐϊουβ ἰπάἀϑοὰ ψ]ι δῖ 18 δο ἰῃ οἀ᾽ 5 
δἰ κι.---Ουν Ἰονθ ἰο οαν Ὀτοίγθη δμουϊὰ ποί βίαν 
ο0᾽ ὑμοὶτ᾽᾿ 5 ἰο τ8; ἐϊπδὶ 18 ρυὈ] σ᾽ 6 ἰονα: δὶ 
δοιὰ ργούϑθηΐ ἱξ; ἐμαὶ ἷβ Ὀϊνίηο ἰουθ.--- ΤῊ Ὑ 
μ8ὲ ἀνγ6}} ἴῃ Ἰουθ ποῖ ΟὨΪΥ ἀν6}} ἰπ αοἄ, Ὀυὲ 
ανγ6}} ΔΙγοβαῦ ἴῃ Βοανθῃ. Αβ ἰδ ρογζοοίΐοη οὗ 
Ἰοῦϑ ἰ5 (μ6 Ὀ] εϑβϑάῃθββ οὗὨ ἤϑαύθῃ, 80 [89 β᾽ Ποου Υ 
οὗ Ἰοῦϑ ἰθ ἐμθ θαγιθδϑὶ οὗ θώνθῃ.--ἷὐ. Ε. Μ.] 

ῬΒΑΙΝ ΟΧΧΧΙ͂Κ. 

Α ϑοης 9. Ῥεστεεε. 

Β Πο14, Ὁ]656 γο 9 ΟΕ, 8]1 γ6 βούνδῃίβ οὗ [89 1.0 ΒΡ, 
ὝΒΙΟΒ ὈῪ τὸν βίδηά ἴῃ {μ6 Βουβο οὗ [9 ζ0Ε}. 

2 ΙΔ υρ γοὺγ ἢδπαϑ ὑπ ὑπ βδῃοίθδυ, 
Αμπὰ ὈΪ688 {πὸ .Ο0ΒΡ. 

ἃ Το ΤΕ ἰδδὲ τπηδάθ βοάν δὰ φασὶ 
ΒΊ.6β8 ἰμθ6 ουἱ οὗ Ζίοῃ. 

ἘΧΕΟΈΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ.--ἰ͵ὶ 16. οϊΪὰ ὉΥ 
βοῖηο (δἰ {ἐπὶ8 ῬΒβδ]ηι 15 οσουιρίοἀ τὶ (δ 6 ταυϊι6] 
Σεϊαϊϊοπ οὔ Ὀϊοσϑίης δυδδὶδιίης Ὀοίτγοου αοὰ κπὰ 
Ἡΐδ βοσυδηίδβ ΜΏΟ ῥγαΐβο Ηἰἶπι ἴῃ ἐμ: δδῃοί Δ ΥΥ͂ 
(Κιωομὶ, 2. Η. Μίοδ., ΗΠ υρζοϊἀ). ΟἰδιοΣ τὲθυγϑ 

ἀΓο ἰδδὲ ἐξ ᾿8 ἃ ΤΟΒΡΟ ϑἷγο βοηρ' δε ΘΟ ἢ ἐἰ8 ὉΓ6- 
βἰἀεπί οὗἉ {89 [ον ϊ68 ψο Βο]ὰ {6 πἰρίνι- δι ἢ 
ἷπ {0 Τ᾽ ιρ]9, δά (86 ζονἧι68 ἐἢ ΘΙ. 801γ768 (Απιγ- 
τα ]α), οΥ Ὀούνοο {8056 οὗὨ ἰμ6 Τ᾽ ΘΙ ρ]0- αίϊ οι οτα 
ὙΠῸ ΔΘ τηοππίϊης συατά, δὰ ἐο86 δ Ο ΔΓΘ ΓΘ- 
τίς (Κύβιον, Τβοϊαοίζ), οὐ Ὀοίπθοι 86 ἱρονΐ 98 
οἢ κυδτὰ διηγηθῶ (πῃ ΒοΙγ 8, ἴῃ ΟΥΘΡ ἰο Βη60Ὲ- 
ΓΆζΘ 00 δοίμ 0 Ὁ ἴο γί οΒ Ὁ] 988, ζοσΐη ΟΣ οὗ 



θ84 ΤῊ ΡΙΕΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΓ Μ.8.. 

ἃ οἶα55 οὗ βοηρϑ οὗἉ ἰδ ηἰ χη - ταί σμοτα (Ὀ 6 οἰ(6). 
Βαὶ (πὶ νίονν 8 ῬΥΓΟΌΜΟΌΪΥ {19 ργϑίθγθ Ὁ }]9 ΟὉΘ 
Ὑδΐσἢ γοραγὰβ ᾿ 88. (γθῖ8. 1, 2) δὴ οχδογίδιϊοῃ 
οὔ λα ΟἸιυτοῦ ἴο 1κ86 ῥγίβϑίϑ αηὰ 1ψου 68, Μν 80 
δῖ ομδνυροὰ νἱτὰ (ἢ. 6 πὶ βουνίοθ, δηὰ ἃ ρτϑοί- 
ἴηρ ἴῃ τόΒΡΟΠΒΘ (Υ6Γ. 8), Δἴ ον (6 ΡΥ Ὶ ΘΒ ΕΥ̓ πηοάο] 
(Ναπιῦ. νἱ, 31), ἴο τη6 Ο αγΟἢ “. 88 ΘΟ ῬΘΓΒΟΠ, 
δηὰ ἰο 86 ἱπάϊνϊἀ 8] πιρι ὈῈ ΓΒ 1ᾳ {818 πὶ θὰ 
Ομυτοῖ " (Π 6} 2βο, Το] ον ᾽ς οάοτ δοιμτηθῃί8- 
ἴοτϑβ, β᾽ πὶ! Αυ]γ, θη χϑίθΌογς κηὰ Ηἰ“ἰς). [Ὲ- 
ΨΙΤΖΒΟΒ: “ΤῈ}18 Ῥϑαϊπὶ σοηδϑίϑίθ οὗ ἃ φυγϑοιϊηρ, 
γοτϑ. 1, 2, δη ἃ ΓΘΡΙΥ, τοῦ. 8. Τῇ φτοοιίης 15 
δαἀγοββοὰ ἰο {Π 056 ῥτίθδίβ βηά ονὶῖθ8 ὙΠῸ Π6]ἀ 
{86 πἰ σι - νγαῖσὰ ἴῃ 1.9 Τοπρὶθ. Τ᾽} 18 δ ΡΒ ΟΏΘ 
ἦβ Ἰπιϑηιο8}}}7 ρ]δοθὰ δὐ ἴῃ πὰ οὗὅὨ {86 60]1166- 
ἰΐοη οὗ (9 ϑοημδ οὗ ἐμ Αβοθῃίβ, 'ἰἢὩ Οὔο ἰὸ 
ἴακο 6 ρίδοθ οὗ δ ὅπλ] ὈΪεβδίηρ." --α;ὶ. Ε. Μ.] 
ΤΠ οτο 8 πὸ ἱπαϊοαιίου ἰδ ὁ 8 8 ζογπι θ- 
Ρἰογοὰ ἰο ἱἰαϊγοάυσθα {μ6 πἰχαι  γτϑοϊ αἰΐοι οὗ 
ΒγΤΏΒ, ΜΏΘΙ ΠΡ ΟΥ̓ ΡΓΙΘΒ(8 ΟΥ̓ Οἴδαν ρμίουβ Ϊ8- 
τδοὶ (68 (ΟἸΒ8..). Τὶι6 υἱπη6 οὗ Θοπιροβλ θη οδηποὶ 
6 ἀοιονπιϊπθα. 

γον, 1. Βοβμοϊᾶ.---ΑὉ οχοϊδιηδίϊοα ἰὸ οχοὶΐθ 
δἰϊοηιίοη (6η. χὶχ. 1), ἰηδίθδα οὗ ροϊηἰίηρ ψὶ ἃ 
ἐδ ἤἥηχοτ. ΕΥΟΡΥ Ὀο]ΐο νοῦ ἰ8 δηὰ Ϊ5 οδ]]ἀὰ ἃ 
ταϊ 90 Ὁ ΟΥ δβογυϑηὶ οὗ {19 1οτὰ, θαι (μ9 ἀθαὶσηα- 
ἰΐοῃ : ““ἰοθ6 Ὑλοὸ βίαπὰ ἰὼ {86 δοιιδο οὗὨ ὑῃ9 
1οτὰ,᾽ ἱ8Β ἃ ἰθοβηΐοαὶ οσχργοββίοη, ποὺ ἴῸ (ἢ9 
Ῥτίοβίβ δηὰ 1ουἱθ8 σθηθγαγ, Ὀαΐ ΤῸΓ [0.086 τ ῖο 
βιίδῃὰ γοδὰγ Ὀσΐογο Φϑῃονυδὰ ἰο τοϊπί δέου ἰὼ Ηἰΐ 
ΒΟΥΥΪ6Θ. 7190 Ῥῆτγδδβο: δἰ πἰραίδβ, ἰΒ πού 9 Ὀθ 
οἰποὰ ἰο ἰμὸ ἔοϊοννίης σὑϑγδοὸ (ϑορί. σέ αἷ.). ΟΥ̓ 
ψὶτ : “6 Ὀ]οδδοα" (Κἰπιοιὶ, Βυσίη ρον, Ηυρζο]ὰ). 
Ἐοτ βυοῖὶ 68868 88 ἐμηΐ τηοηἰϊοηρα πῃ [010 ἰϊ. 87 
ἴονγτη οχοθρίϊουβ, δηὰ {Π6 ἰάθβα; δὐ 8}} ἐΐπιθϑ8, υη- 
δοαϑἱη ΣΙ, ΟΥ : ΘΔΥΙΥ δηὰ ]αἴο, που]ὰ χοαυΐγο 8ῃ- 
οὐδοῦ πηοᾶθ οὗ ὀχργοβϑϑίοῃ. 

γεν. 2. ΨῚΡ 15 ποὶ δὴ δοσαϑαί:γο οἵ ἀοβηί ἴοι 
ΞεΞΐη μοι ποϑβ, ἰδ δὲ 18, εἴϊζου ἐπ δηὰβ αν ΌσΘοα 
Ὑϑϑυοὰ (ΒΑΌΙη8), ΟΥ ΠΟΙ 688 οὗ (Π6 Κὶηὰ 4]- 
Ἰυάεὰ ἰο ἴῃ 1 Τίμα. ἰϊ. 8 (5 ὐ1]1ὰ8)ὲ. Νον ἀοεβ 1 
ἰαάϊσαία ἐμλ6 ροβίἴοη οὗὨἨ 186 ψογβῃρρογξξίη (9 
διποίθανυ (ΚΙπιολῖ, 1.860). [18 δὴ δοουβαίϊνθ 
οὗ ἀϊτϑοϊϊοη, Ῥβ. χχυϊὶ. 3 (Βορίὶ., Φογοταθ): ἰο- 
τατὰδ ἰμ6 ΗοΪγ οὗὨ Ηο]168. ἰβο ὨΘΔΓΪΥ 8}} (ὴ6 ὁχ- 
Ῥοβίίουβ. Εἰ. Υ. μδ8, ΟΥ̓͂ οοῃ͵θοίυγο, (89 Ὑτοης 
Ρτθροβι ει οἢ.--ὧὦὖ. Ει Μ. 

Αοσοτγάϊης ἴο Ὠο᾽ σοι, ὑμ6 Του] 6- τγαῖοὶΣ γλ8 
ΔΙΤδηροα ἃ8 ζ0]1]ὁ 8: “ ΑΥ̓ΟΡ ταὶ ἀρ ὑπο οἰκϊ οἴ 
οὔ (19 ἀοοῦ- Κοόρϑῦβ ἰοοῖς (ῃ 8 ΚΟΥ͂ οὗἩ (16 'ΠΏΘΓ 
Το], δὰ νμοηΐ, νἱἢ βοπὶθ οὗἁ (8 ρῥυίδδίβ, 
ἱμβτουσὶ ὑη6 ρΡοβίθγῃ ἰπ (Π9 Εἶγο- ραίθ. [ἢ (ἢ9 
ἵπῆὴονῦ σουγῖ, [18 Ραίτοὶ αἰνἱαοα ἰἰβοϊζ ἱηΐο το 
ΘΟ ΡὨἶ68, οΔο ἢ ΟΔΥΥΥΪης;Σ ἃ Ὀυτηΐης ἰογοῦ, 006 
ΘΟΠΙΡΔΗΥ͂ ἰυγπίηρς νοϑῖ, 186 ΟΥΕΡ 6680; αῃᾷὰ 80 
(ΠΩΥ σομιραϑϑοὰ (86 σοιιγί, ἰο 800 ὙΒΘΙΒΟΣ 8]] 
ΓΘ ἴῃ ΤΟΔαΐ 688 ἴον (89 {οἸ]οννς; πηογπΐῃς. Αἱ 
ιἰν6 Ὀακ6- Βοι86, 6 ΓΘ (86 πιραί-οὐοσίηρς οὗἁἨ ἐμ9 
εἱκσρτίοϑι 8 Ὀακοά, {ΠΟῪ τηθῖ, Θχοϊδι πὶ: 
« 4}} ἰ6 νν9}}1. ΜοϑηΜὮ1]6, [}10 τοδί οὗἉ [ἢ 9 ὈΓΊΘΒ18 
ΒΓΟΒΟ, Ὀαι Πα {Ποταποῖνοβ, δα ρὰΐ οὐ ὑπο ῖν ζατ- 
ταθηΐβ οὗ βογυΐϊσθο.ί ΤΌΘΥ (θὰ ψΘὺΣ ἰηΐο (86 
Βα ΓΘ - δα ὉΘΤ (0Π6- "Α] οὗ πῃ ῖο} ἕογιηθα (ἢ}9 
ΒΑ]] οὗ βοϑβίοη οὗ {86 ϑδῃπμοάγὶπι), το γο, ὑπᾶοῦ 
(86 ἀϊγϑοίΐοη οὗἩ 6 ϑιυροτγ πε! ϑπαθηΐ οὗ ἐμ [μοὶ, 
δηὰ οἵ ομθ οὗ ἰο ϑβεαπδοογὶπι, βϑυσγουπά θα ὈΥ͂ 
Ῥτγίεβίβ ἀγοϑϑϑὰ ἰὴ ἰδ οὶ ΓΟΌΘΒ οὗ οῇο66, ἐδ6 ἀυ{168 
οὗ [86 Βουϑγαὶ ὑγίθδίϑ ἴὉΓ (6 δηδυΐῃ ΑΥ̓͂ ὙΘΓΘ 
δϑϑϊκηθα ἴποπι ὈΥ 1οἱ.᾽" Οοῶρ. Βοϊαηα, «4 πρ. 
ϑασγει, 11. ὅ, 7; 6, 7. 

γοηθᾶ ὼ8 βυρροδοὰ (δαί υὐγὉ3 (--ἰα 
Ὡΐρἢ 8) ἰδ βυποορδῖθὶ ἔγοτι γΥὴΠΔ (Ξξν 

Βῃου 8. οὗ ρα β)ὴ. 6} 1286} ΣΙ σ ν Ομ ΔΥϑο εΥ- 
1268 {15 18 8 Ῥγοάἀυοὶ οὗἩ ΤἌΠΟΥ, δα 5805: “ΤῊ 
Ῥβδῖίον σοπία! 8 Μοτγηίΐης Ῥβ8]πι5 (11]. 1χ}}].} διὰ 
Ενοηΐης Ῥβδίιηβ (ἰν, οχ!Ἱ.); ΠὮΥ ὑμθῃ ΠΙΑΥ ἰΐ 
μοί ἴᾶγὸ 8 Ἤ διοι- ἤβα]η ἢ ̓  

[ὕτ. 8. ΠΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ: “ΤΒδὶ (6 Ῥθορὶθ 
81Ὸ Δα 65866, 18 οἸεὰν ἔγοπι (ἢ. 6 ΡΆΓ4]16] ῬΆββαψβ, 
Ῥ5. οχχυὶ. δ. ΟἿΥ ἰὴ (δὶ ο889 ἀοοβ ἴΠ6 Ῥεδὶπὶ 
ἔοτπι ἃ Βιι 1 8 Ὁ]6 Θοη οἰ ϑῖοι ἴο (6 τ 8016 ῬΙρτὶπι- 
Ὀυοκ. Τηδὶ (86 Ταϊατο 18 ἰο Ὀθ9 ἵλ κοὴ ΟΡ ΔΕ Υ6}Υ, 

. «0. ΒΒ οἴοαν ἔγοπι (ἢ 6 πα ΘηἸ6 016 ΓΘίδγομο9 ἰῸ 
(0 Μοδβαῖο Ὀϊοβϑίηρ, Νατηῦ. νἱ. 24. ΤΠ6 ΘΧρΡΥθ8- 
βίοη : Ογοδαίοῦ οἵ μβοάνθῃ πὰ βατγίϊ, δοπῃρ. 88. 
οχχὶ. 2; οχχίνυ. 8, Ὁ γπι8 089 σοι ΘΓροΐβο ἴ0 [89 
ἀδρί οὗ τοΐβουυ δηὰ θᾶ Κη 688 ἴῃ τ Πὶσοἢ (86 ΘΟτη- 
ἸΩΟΣΥ οὗἨ αοἀ ν88 βυπὶς." --ἡ. Ε. Μ.] 

ἨΟΜΙΓΕΤΊΟΛΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ. 

Τὸ Ῥγαΐβο αοἂ ἰ5 (9 βιγϑδί σπθδῆβ οὗ μδί πη 
Ὀ᾽οδϑίηρς ἔγοπι Ηἰπι.--  αἰσης; δὰ ῬΓΑΥΪῺΖ δγῸ 
᾿ΠΒΘΡΔΡΆΌΪΥ σοπηδοίοα, δηὰ βιουϊὰ 6 1116 60ῃ- 
θογῃ οὔ 84}1 Ὀθ] ον ῦϑ» ἔῃ οτἀδὶποαά τηϊηϊβίογβ οὗ 
(16 ΒΔΏΘ(ΠΑΓΥ τηυδί Ποὺ ΔΙΊ Ο ἴ[Π9 ΡΘορΪὶθ ἰο ρυΐ 
6 (ο βῃϑιηθ ἴῃ [8686 ἀπ{168. 

Αὐσύϑτινε : [Γ186 τυ ῖο κα ΘΠ ΘΠΙΥ 15 ΘΥ̓ΟΡ ΟὉ (80 
ψϑίοϊι ἰο ἰοτιρί {ἰἸ66, δι ουϊάἀβὲ ἐμοα ποὶ δίς ἴῃ 
οΥάον ἰο χαϑίϑὶ Ηἷπὶ- τϑτΤΆ ΒΕ: Ηδθ ψ 80 πουϊὰ 
Ῥτγαΐδβο ἐὴ9 Τογτὰ σου} πυδὲ 06 ἃ δβογυδηὶ οἵ 
{86 οτά, δηὰ, δοπϑοαυθῃι γ, ποί 8 κογυδηὶ οὗ (89 
ἡ ΟΣ] δηά βἰῃ.-- -Ὑοἀ, ἰ( 8 ἔσπο, 19 Ῥτεβθηὶ βυοσΥ- 
ὙΠ 6Γ6, ΟΥ̓ ἢ ἰη {ἢ δι8}68ὲ ρϑαϑδηΐ- 18, γα, ἴῃ 
()}0 πιοϑὺ Βοαυθβίογεα ποοῖζ8, Ὀὰΐ ῬΣΘ- ΘΙ ΟὨΓΥ͂ 
ἰὴ (119 ΟἸυτοὶ.--- ΤΠοδ9 ουἱπατα κοβίΓ 68 ̓ἢ ΡΥΆΥΕΣ 
198 σομάμσοθ ἰο ἀδθγοίΐοη πὰ δα  πΥ, 8ΓῸ 
υβι}γ ἰο ὍὈ0 τοίαϊηοα, δῃᾷὰ ἃ βυρρ᾽ἰαηὶ 85 πὸ 
πθοθα ἴο ὃθ δΔ8Παιτηβα οὗ {ἢ 61|.---Ἰ Γ 16 Ὁ] Θσβιηρ οἵ 
δ ΘαΥίὮν Τί μὸν σὴ Ὀυ]ἃὰ Βουϑε8 0 5. οἰ! ]- 
ἄγϑη, δῃὰ οσίϑηά ϑυϑὴῃ ἰο οἱ] το Β σα] ἄγθῃ, ΠΟῪ 
ΒὨοιϊά ποί 511}} πιοτὸ (ἤδη (18. 06 ἱτηρατίοα ὉΥ͂ 
(86 ὈϊΪοδοΐης οὗ ΗἸ 0 18 (86 ἔτ ΕΔΙΒ ΟΣ οὗ 8]} 
{Βδὺ τὸ οδὶ]οὰὶ Ηϊ5 οἰ! άγοη πὰ Ηθανθῃ πὰ ὑροὰ 
θαι | (ΕρΆἈ. 111. 18}. 

Επιβοη: [{ Θοἀ ἰβ δο Γολαν δπὰ μὶ]Πἔἶηρ ἰο ὃ6- 
ΒίοΥ ΗἸδ8 Ὀ] ββίηρς ὕροη (1166, ἀο ποὺ ὈΥ͂ ρτγοδυρ- 
(τοη ΤΔ 0 (ΠΥ 86}Γ τἰπ δὲ οὐ ποῖ Θηι1|δὰ ἰο Γοοοὶτθ 
1ι. -- ΒΊΟΒΤΕΒ : Ηον δβοϊάοηιχ 18 οἱ ργαϊβϑα ἰῃ (89 
πἰχδι! -πασεντηξε: Οοἀ ψ}}} Βανὸ 6 ὈΓβὶβθ, 
δὰ κἶντο 18 ΠΟῪ ἰἰΐα ἐμ ΓΘ ὉΥ.---ὈΙ ΕΡΒΙΟΗ: Ηθ 
ὙὙΠ0 88 Ὡ0 ἶρβον ψ18Ὲ ἱΠΔὴ ἰἰἰ8ὲ αοἀ ΠΙΑΥ ὃ8 
Ὀϊ]οβδοὰ υπορδϑιησὶν, 81}18}} συϑοοῖτ ἔγοπι Ηΐα 
Ὀϊοβδίης τὶ ουῖ οηα.---Ἂ ΑΒΕ : αοα 8]0Π6 1880 
ΑἸ ΚΥ 88 (9 6 Δ0]6 ἰο ὈΪ688 υ8 ὈΟΑΙΙΥ δὰ 
ΒΡ᾿ τ 8}}γ, ἰΘΙΏΡΟΥΑΙΥ δορὰ οἰ ογΉΔ}ΪΥ, δηά 80 
ΘΟΙΔΡΒϑϑι οηδῖο 848 (ὁ Ὀ6 ψ|}Πἰπρ ἰο ἀο ἰϊ. 

Ματτ. ΠΈΝΒΥ: [{ τυου]ὰ Ὀ6 8ὴ Θχοοὶ]οπί ῥἷ606 
οὗ σοοὰ ΠυΒΌΛ ΒΑ ΓΥ ἰο δ᾽] ἂρ ὑ.:6 γδοδποὶεβ οὗἉ {1π|0 
τὶ Ρἷουβ ταραϊ δι οἢ8 δηὰ οὐδου]αιϊουϑ, δὰ 
ΒΌΆΓΡΘΙΥ ἰΐ 18 ἃ πηοάοδὶ πὰ γϑϑβοπδὺϊ6 ἀδπιαπὰ (0 
οοηγοῦβο ννῖ ἢ ἀοα τ θη γγθὉ ΒαΥ6 ποίΒῖῃρ ΕἾ88 (0 
ἀο.--ΟὟἮ᾽ ο οὐχ το Ὀος ἰπο80 Ὁ] οβϑίη 8 ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
ἴον οὐγβοῖνοβ, Ὀαΐ [0Γ οἰ Γ8. 4180: ποὶ ΟὨΪΥ: (ἢ9 
Γοτὰ ὈΪ685 πι6, Ὀυΐ : (6 ογὰ ὈΪ685 {{π 60: (8 
(65: γίπα οὐν Ὀδ᾽  οΓ ΟΥ̓ΤΠ6 ζα]η 6885 οΥ̓͂ ἐδ Ὀίνίηθ 
Ὀϊοββίηρβ, ιμ8ὶ {ἰπθ τὸ 18 Θποιρὶι ΤῸ ΟΠ ΘΓΒ 85 ν6]}} 
85 ἴῸΓ [8 : δη4 οὖν κοοά-»}}} 4180 ἴ0 οἱ 6 γβ.-- -Βρ. 
Ηοκνδ: Τὰ ἰΐ 18 δὲ ῬΓΆΥΘΓ δπὰ ργδὶβθ, τ] 0} 
ὈΥ ἔτδοθ δῖὸ οδιιβοὰ ἴ0 αϑοθῃὰ ἔγοι οἿΣ δβοδσὶ ἰῸ 



ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΧΥ. 08ὅ 

Θοὰ, νῖ]ϊ οογίδὶ ΕἸ σοΐαση ἱπ {μ6 Ὀθηθαϊ οἰ] 008 οὗἉ 
Βοδυθη ὉΡΟῚ ΟΟΥ 800}8 δηὰ Ὀοαΐθθ, ΟΣ Ῥθγβοπβ 
διὰ οιιν διαὶ 68, ΟἿΓΡ ΘὨυ το 68 δηα ΟΌΓ σου ΥΥ͂, 
-ΒοΟτΥ: ΠΥ οὺν μοαγίβ γοτθ 8116 τὶ ἢ ἐμ Ἰονθ 
οἴ Θοά, 845 Ηἰ58. ποὶγ ἸαὉΓ δου δη 8, ΟἿΣ ΤΟ. 8 
πουϊὰ Ὀ6 δ᾽] οἃ τὰῖιἢ Ηἰβ Ῥυαΐβεβ, δπὰ ὑμβουσἢ ΟΌΥ 
ἴτα!!] Ὀοαΐο8 ψου]ὰ π6ρ6α γοϑί, γοῖ ον 8ο0}8 τγοι]ὰ 
ΠΘΥ͂ΟΥ ὈΘ ὙΘΔΥΥ͂ οὗ ΗΪ8 ρΡΙ]οαϑϑδῃῦ ΒΟΥΥΪ66.---ΒΑΒΝΕΒ: 

ΤΏΘΓΘ 19 ΔΙΉΒΥΒ πῃ Ζ͵οη---ἶη ἴπ 6 ΟΠ ΣΤ Οἢ--τῷ γοΐσθ 
ὈΥ ἀὴγ δῃὰ ηἰσθὶ τ 16 ἢ ῬΓΟμοιΏ668 ἃ ὈΪϑδίῃρ ὁὴ 
{8080 ψῶο δὰ 11 ψ} 61}, γνῆο Βοοὶς ἰἰ8 χοοά, κπὰ 
Ὑ0 ἀθδβῖγθ ἰο ρδυίακο οὗ ἰδ ἕανοῦ οἵ ἀοά.---αὁ 
ποὶ ΔΌΎΔΥ ὈὉΠΌΪ]ΟΒΒοὰ ; ρσο᾽ ποὶ τ ὶϊοαΐ 8 ἰΟΚ  οἔ 
{80 Ὀιίνίηθ ἔλνου; ἔου αοὰ ν}}} Ὁ]6 88 γου.--ὖ. 
Ε. Μ.] 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΧΥ. 

1 Ῥγδαίβα γο [π0 [ζ0Ε}. 

Ῥτγταΐβο γ6 {86 πδῖῃηθ οὔ δο 1,050 ; 
Ῥγαΐδο ἀΐην, Ο γα βοσυδηΐβ οὔ [80 1.0Ὲ}. 

2 Ὗὁ ἰδμδΐ βίδηα 1 [ῃ6 ἢουδβθ οὗ ἴμ6 .0Ὲ}, 
Ιῃ ἰδ οουγίϑ οὗ [)9 Βουβο οὗ ουγ αοά, 

8 Ῥγαῖβο {86 [ΟΕ ; ἴον Πῃ6 ΤΟῈΡ 8 ροοά: 
Βίπρ, Ῥγδῖ565 ἀπο ᾿ΐβ ὩΔΠΊΘ; [ὉΓ {ὲ 8 Ρ]οδαβδηΐ, 

4 ἘῸὸγ ἴῃ [0Ὲ}0 Βδι}} οὔοβθῃ Φδοοῦ υπίο Ἀϊπηβο ἢ, 
Απα ἴδβτϑθὶ ἴῸΓ ὮΪ5 ῬΘΟΌΠΔΡ ὑγθαβαγα. 

δ ΕΌΓΙ ΚΟΥ {πὲ ἴῃ 6 ΤῈ} 6 ρτοβί, 
᾿ἈΑπὰ ἐλαΐ ον Ὁ0Ὲ}Ρ ἐς ᾶθογνα 8}} ροῦβ. 

6 ὙΥΒαίβοονος {πΠ6 1,0Ὲ}Ρ ρῥ]θαβοα, αι 
Ιη Ἰιορᾶγοῃ, 8η6 ἴῃ δϑγί), 
Ιη {Π6 8Βθρα8, δπα 8]] ἀθθρ Ρίβδοοβ. 

ἀϊά ἢ 

7 Ἠδ οσδυβοίῃ (6 γα ροῦγβ ἴο δϑοοηά ἔγοτα {ῃ 6 6π 5 οὗ ἐμ6 οδυί ; 
Ηδὸ πλδϊκοίῃ Πρ ΠἸΠρ5 ΤῸΓ [86 ΓΑΪῚ ; 
ῊΦΘ Ῥγϊηροίι μ6 ψὶπα ουΐ οὗ 18 ὑχοβϑ σι 68. 

8 ὙῆὨοο Βπιοίε [86 βγβίδοση οὗ Ἐγρί, 
Βοίἢ οὗ ϑη δηα ὑοδϑί. 

9. ἸΡλο βοῃΐ ἰοκοβ δηα τΟΠΘΙΒ 
Τηΐο {16 τηϊάϑῦ οὗ [ῃΠ66, Ο Ἐργρί, 
τρομ ῬΒδγδΟΝ, ἀπ ἀΡΟῺ 8}1 ΪΒ βοσυδῃίβ. 

10 ὙΠΟ βιμοΐο ργοδῦ δ. ΟΏΒ, 
Απὰ β]ον ταὶ ΕΥ̓ Κίηρ ; 

11 ΒΙΒου Κίηρ οὗ 86 ΑἸηοσ 68, 
Αμπα Οκ Κιηρ οὗ Βαβῆδηῃ, 
ΑἈπὰ 4]} ἐμ Κιπράοσηβ οὗ ὕδῆβϑῃ : 

12 Απά γανο ἐποὶγ ἰδ [0γ ἃ μογίίασο, 
Α Βογϊῖαρθ υπίο ἴβγϑϑὶ ἷ8 Ῥθορ!β. 

138 ΤῊΥ παπιο, Ὁ ΟΕ, οηαιιγοίδ, ἴῸν τοῦ; 
πᾶ [ῈΥ ταϑπλοτῖα], Ο ΤΟ ΒἘΡ, Ππτουρῃουΐ 411 ρομογ οηΑ. 

14 Ἐὸγν (80 10 ΕὉ Ν}}} Ἰυά σα ἢἷ8. Ρθομ]θ, 
πὰ δο ν11}} τορϑηῦ ϊπι561} σοποογηϊηρ ἢ 15 Βοσυδηίδβ. 

156 Τῆο 14ο]8 οὗἉ ὑμ6 ᾿δβύ θη αγὸ Β|1 6 Ὁ δηὰ ρο]ά, 
ΤὩ6 τοσΪκ οὗ ΘῈ Β Βδηάβ. 



000 ΤΗ͂Ε ΕἸΡΤΙΙ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΓ,Μ5. 

16 ὙΒΘΥ͂ Βανο ππηουΐῃβ, Ὀυΐ [ΠΟΥ͂ ΒΡΟΔΙΚ ποῦ ; 
Ἐγοϑ ἢδνο {Π6 0, θυΐ (ΠΟΥ 866 ποῦ; 

17 ΤΠΘΥ Βᾶνθ οδῖ8, Ὀαὺ ΓΠ6Υ ὮΘΑΓ ποῖ ; 
ΝΟΥ 18 ὑπο γο απν Ὀγθδίῃ ἴῃ ὑμὶν του ἢ 8, 

18 ΤΟΥ͂ (μαὺ τηδΚο {πθῖλ γα 116 υὑπίο {]ι6 τὰ : 
3 ἐδ ΘΥΘΤῪ οὨθ ἰδαὺ ὑσγυβίδία ἐπ (μθπι. 

19 Β]665 [86 ΤΕ, Ο Βουβο οὗ [8186] : 
ΒΙ6β5 ἐ6 10ΕΡ, Ο Βοιιβο οὗ Αδιοῃ; 

20 ΒΙ]685 {86 [0 ΒῃΡ, Ο δοιϑ6 οἵ ἴμονὶ: 
Ὗα ἰΠαΐ ἔδαγ {6 ΟΕΡ, 01695 6 [0080 

21 Β]6ϑθθά Ὀ6 [86 8} ουὖ οὗ Ζίοῃ, 
ὙΥΒΙοἢ ἀπο] 16 δὲ Φογυβδίοιι. 
Ῥγαῖβα γα 89 [.Ε}. 

ἘΧΕΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙΣ 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ.---λη οχδονγίδίϊοα 
ἰο ῥταΐβθ (ἢ9 πᾶπιθ οὗ Φεβονδα, δι ἀγεβϑοα ἰὸ ΗῚ8 
ΒΟΡΥδηίΒ ὙΠῸ βδίαπὰ ἴῃ ἰμ6 βοῃοίυδυυ δηὰ ἴΐ8 
οουγίθ ῬΥΘΡΑΡΟα [Ὁ Ηἶθ τΟΡΒΒΪΡ (γογα. 1, 2). 
βυσἢ ῥτγαΐβο ἰβ ἃ ρ᾽ϑδδδηΐ οπιρὶ ογταθηΐ, δη ἃ Ομ 9 
δοδιίης (86 ῬΘΟΡ]9 οἵ ομονδὰ Β ομβοῖοθο δῃά ἰη- 
Βοῦ δη6ο (Υ6γ8. 8, 4). ΕῸΣ Φόβον μαι ἢ τηδὰθ 
Ἠ]Ἰπη8ο] Κηονγη 88 ἰἢθ στοαὶ αοὰ δὰ Ἰοσὰ ὉΥ 
τοὶ (Υ ἀοοά5 ἴῃ (δ τϑδϑϊαὶ οὗ Ὡϑδίυτο πρῶ ὅ-7), 
δηὰ ἴῃ ἰβίουυ, βρϑοΐδὶν ἰπ Ἰοδάϊης Ηΐ8 Ρ60ρ]9 
ἤογι ἔγοια Εἰ χγρὺ (Υγογβ. 8, 9) δῃὰ ἰῃίο ἴδ Ρτο- 
τοϊδοὰ [πὰ (γνοτϑ. 100-12), δηὰ, ἴῃ Ηΐβ ποϊρῶι 
δὰ βηνίης ρονοῦ, Ῥγουοϑ ΗΪπ)86] (ὁ Ηἰ8Β ρθορ]ο, 
ὙΠῸ γα ϑη1 ΗΒ ΠΙΘΙΛΟΤΥ ἰο 81} ζομογαίλοΒ ὑροῦ 
(89 στουπὰ οὗ Η΄Ϊ5 56] -τουοϊδιϊοη (γογβ. 18, 14), 
ἰο ὃ6 ὑπὸ ἰγίηρς αοἀ 88 οοηἰγαϑίθα σῖϊἢὰ σόν - 
1688 ἰάοἷ8 δῃὰ ὑπο 1 ρον ῦ 988 ΓΒΕ ῬΡΟΥΒ (ΥΘ ΓΒ. 
1ὅ-18).. ΕἸΏΔΙΪΥ ἃ γοροαϊθὰ οχμογίδιϊίοη (ὁ ἰδἢ9 
σ 016 δουδα οὗ ἴϑγδοὶ, ἰῃ δ}} (0 ὁ6148808 οὗὁὨ 6]] (8 
ἹΠΘΙΠὮΘΓΒ, (0 ῬΓΑΐΒ6 Φοβουδὴ, ρήθβθο8 ΟΥ̓ΟΣ ἰῃίο 
1.1.6 Ἀγ πὴ οὗ ρΡΓΔ186 ἰ(86] (γ8Γ8. 1θ-21). 
τοὶ Ῥβδ] αὶ ἰδ πα ἰϑρυ  ΔΌΪΥ οὨΘ οὗ ἐἶιο Ἰαἰ οβὲ ἴῃ 

{π6 ῬΒΑΙΓΘΥ : ον ἰῷ 18 αἰ αιοδὶ γῇ ]}} σοτϊηροβοὰ οὗ 
Ῥάβϑδιζοθδ ἰδίοῃ ἵἴτοιι οἴμῦ Ῥβδ)η8, δῃὰ ἰηΐοσ- 
ψόούθη ὙΠῸ ΔΙ] υϑίοη8 (90 (δ9 ᾶὰνν δηὰ ἰδ9 ῥτο- 
Ριιοῖ8. Τὸ Ὀαρίηπίηρ, γον. 1, 18 ἤγοπι Ῥβδ]ηι 
οχχχίν. 1, ϑῃϊαγοα Ὀγ δὴ δ᾽] βίου ἰο 8. οχυΐ. 19, 
οὐ χοὶΐ. 14. ͵6γ. 8 ροϊηίβ ἰο ῥβ. οχὶνὶϊ. 1, σοι. 
ῬχοΥ. χχὶϊ. 18, ἔγοαι νυ ϑῖσα 10 ὈΘΟΟΠλ68 ΤηδηΐΓοϑὲ 
(μδὶ (16 βυ͵οοί 8 ποὺ Φοιόνδὰ (Ηυρΐο6]4), Ὀαΐ 
οἶμον Ηΐδ Ὡδῖηθ, 88 ἴῃ ΡΒ. ᾿ϊν. 8 (ϑορί., σα], 
Φοόγοῦιο, ψαίπον, ΗΖ), οὐ ΗΒ ῥγαΐβο (0 }.). 
νον. 6 ἰ5 ᾿'κο 8. οχυ. 8. ον. 7 18 δῃ θοδὸ οὔ 
ΦοΥῦ. χ. 18: ᾿ἱ. 16, νὰ δὼ δἰ δῖοι ἰο [89 ὑπ γθο 
ἀοραγίπηθηίϑ ΟΥ̓ ογοδίϊοῃ, 88 ἴῃ Εἰχ. χσ. 4. Το 
οἴοοίϑ οὗ ᾿ἰκ] πη 88 Ὀτϊ ρίης ταΐη, 85 ἰῃ Ζϑοῖ. 
ΣΧ. 1, τόσ. 8 ὦ, ἔο! ον 8 8. οχχχυὶ. 10 ὦ Τ89ὸ 

ἔοττα : "22ΊΆΞ, τϑρ. 9, 18 ῬΓΟΌΔΌΪΥ δὰ ἱπιϊ δίΐϊοι 
οὗ Ρβ. οχτΐ. 190. ον. 10 δἱαὰοβ ἐο θουΐ. ἱν. 88, 
δὰ 86 τοϊαϊοὰ ραβϑβδροβϑ, Ναιη)ῦ. υἱὶ. 1: ἰχ. 1: 
χὶ. 28 ; Φοβὰ. χχὶϊἹ. 9θ,ΑἉ, ον. 18 ἰδ ἔγοπλ Εχ. χὶϊὶ. 
1ῦ, δοπιρ. Ῥα. οἱ, 18, δῃᾶ γοσ. 14 ἔγοπῃ Ὥοαί, 
χχχὶϊ. 86, δορ. 8. χα 18. ΕἸΠΑΙΥ, τογβ. 1ὅ ἢ, 
ἈΤ6 ἴακοὴ σι δ᾽ καὐ πηοαὶ οί οπ8 ἔγοη 8. Ἵχυ. 
4-11, Θοτηρ. οΧΥΪΪ. 2, 4ἅ. ΙῸ ἐῃη6 ὙΘΥῪ πα δὲ οἵ 
ΟΧΡΓΟββίοηδ ἰδ ϑη ἔσο Ὀοαί., ᾿ἰηρσυίδιῖϊο ἰηπαΐοα- 
ιἰοπϑ οὗ 8 ἰδΐθ ροῦῖϊοα δι ἀἀ θη] Υ ΔΡΡΘ ΔΊ. 
[ὈΕΡΊΤΖΒΟΗ : “ Τ|18 Ῥβδίτι 18 δοπιροδβϑὰ 1119 8 

Ῥίοοθ οὗ πιοϑαῖο. Τἴι6 δανὶγ [ἰ4]14π Ῥοοὶ 1.1.6 1}108 
ΤΩ Κ68 8 σοι ραγίδου Ὀδι 66 τηοϑαΐϊο- σοτὶς δά 
οοτίαϊη δὶ ν]ο8 οἵ τυιιῖηκς : σώαπὶ ἱερὶ 6 ἰεχείς οοιη- 
»οδίδε ὧδ ἐεδεογι δ οἸπηξε,---- 8. Οχχχυ. 18΄ ποῖ {6 
βτϑὺ ἰηϑίϑποθ οὗ (6 ϑιρ] ουπιθηΐ οὗἁ δυσὶ ἃ δι γ]9. 
Ἧ9 δΒεανὸ διγθδαῦ βϑϑῆ βροοϊιθθῃϑ οὗ ἰΐ ἴῃ 588. 
ΟΥ̓. ; χουΐϊ!. Τμοδὸ Ῥβδ]8 δτὸ οἱ γ οοπι- 
Ῥοϑοὰ οὗἨ ραβϑβᾶμεβ ἔγοιιν (6 δοοοπὰ ρϑγί οὗ 1βδΐδῃ, 
ν ἢ}19 Τα. ΟΧΧΧΥ͂. βοϊοοίβ 8 ἐξδδογεΐδ ἔτοτα (86 
Γαν, (80 Ῥγορδοίβ, δπὰ ἐδ Ῥβ88}π|3.᾽" ---α. Ε. Μ. 

[ὑεγβ. 1, 2. ΗΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΑ: “ Τμ6 Β41}]61}8 
δὶ ι.86 Ὀθραϊηηΐης δμπουηοοδ ἰῃ οἷο τογὰ {1:6 Βυὺῦ- 
λοι οὔ ἰὸ Ρβα]. παι ὉΥ (6 ὀχργθβϑίοα : (86 
Βογυδηίϑ οὗ ἰπ6 ᾿ογά, 86 ψ ῃοΐθ Ῥϑορὶθ δγθ ἰοὸ ὃ 
πηάἀογϑίοοα, δηὰ ποὶ {πο Ὀτὶθβίβ, 88 ἰῃ "δ. οσχχίνγ., 
δ τοπἀογοὰ το οὐἱάθηὶ ἔγουι [6 το (οι οὗὨ (9 
δουγίϑ ἱῃ ΥοῪ. 2, δὰ ἔγοιι ὅμ9 ΘΟ ΠΟ] υϑΐ 00, Ὑ6Υ3. 
19, 20, σβογο ἐδο ψδοῖο οὗ ὑπ 6 οταὰ 8 ϑογνδηίδ 
δτὸ ἀϊοίσὶ δυϊοὰ ἰηίο ἐμ οἷ Βου ΓΑ] αἰ Υἰϑί οΏ8, ρυὶϑδίβ, 
1μονϊίο8, δὰ Ὀεϊΐονοσα. ιν ἰμὸ αἀἰογθησδο Ὁθ- 
ἔπνϑϑα {ἷ5 δπὰ ΡΒ. οχχχίν. 18 οὕ πὸ ζυοαΐ πηοτηθηῖ. 
Εον ὑμ6γθ ὑπ Ῥγίοδίβ τηυϑὲ ῥγαΐϑθ (ἰὸ 1 ογά 89 
ἕγοτα (Π9 Ποατὶ οὗ Ὀθ] ΟΥ̓ Υ8; δηὰ ἰπαὺ ἢότα, ἴο00, 
8 ῥτὶοβίβ δβίδηἀὰ δὖ ἰδ μιοδά, 15 χηδηϊοϑὶ ἔσο 
γον. 19," -ἶὠ. Ε. Μ.] 

γον. ὅ Ὀεΐης ἰαἰτοδυοσοᾶ Δ5 Βαρροτίϊπρ (9 οΣ- 
Βοτγίαιίοῦ ἰο ρῥγδῖβδο αοά, γοΐθιϑ ἴοὸ ἐλ σομνϊοί ἴοη 
οὗ (9 Ῥβδὶἶβί, χχ, 7, σοηδτιηθὰ ὈΥ͂ Ἔχρογίθῃος, 
ἀδὲ [86 τηδίϊον οὗ ῥγαΐβθ 18 πιοϑὺ δϑυπάδηί, δὰ 
(δὲ (89 ΔΡΡοαᾺῚὶ ἀἄσασψῃ ἱδβογοΐγομη 18 πιοδὲ ᾿υϑί. 
1ι οοπίδἰ 8 50 Τϑίργοῃοθ ἰο ὑπὸ ἀυ Υ οὗἁ τρδτκίης 
Οοὐ δ γογοϊαϊΐου ἴῃ πδίαγο 88 δοηίγ δία τὶ (ἢ (δὲ 
Ῥγδοίϊοο οὗ (89 Βοδίιθη, Βοιιδῃβ ὶ. 19 ἴ. (Κἰμμσ, 
Οα!νί πη). 
οι. 7-14. Ἐ8ο θπᾶ οὗ ἐμο Θασῖξβ ἀο068 ποὶ 

τὴθδῃ (6 δογίζοη, (86 ὈουθΑΥΥ Ἰἰη6 οὗὁὨ Υἱϑίου 
(ατοίϊι 5, Βοβεϑῃ., 9 Ἢ εἰ 6), οὐ ἐ}10 861, {86 1ἰπιῖ! 
οἴ (89 80].ἃ Ἰαμὰ (Κἰπιο ιν, ΑταγγΆ}4) ; Ὀαὺ ἐΐ ἀε- 
ἤπεβ ἐδ ϑαῦίβ 88 βοραγδὶθ ἔἤγοιι 6 Βϑδυθῃβ 
(Αὐθη Εστα, ΕἸδιιπίαβ, ΗΠ υρίοϊά). ον. 7 ὁ. 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἀοθ8 ποὶ δἰϊμ δ ἰο ΔῺΥ σηϊ γα ου δ τοἶσ- 
ἰᾳτα οὗὁἨ ἴδ86 ορροβῖίο οἰϑιιοηίβ, γο δηὰ νγϑίοῦ 
(Κἰπιοιιὶ, σαϊνίη, α οἷος, δηὰ οἰ μβογ8), θα. ἴο τ8ὲ 
αιϑι14] ὁσσῦγγθποθ οὗ ᾿ἰσηίηΐϊης ἱοχοί ον τ ἢ γαὶπ 
ἴῃ ἃ (λυπάοτ-ϑίοσῃ. [Τ16 γοηάογίης οἵ γον. ἵ Ἢ 
ἴῃ Ε. Υ. νουϊὰ Ὀθ9 ἱπιργονοὰ ὈΥῪΥ ἐμὸ βυνδίδιυ ἴοι 
οὖ: βίογθ- βουβ68 70. : ἰγϑαϑυγίθθ. Ὗ8γ. 14. Ρὲ- 
ἈΟΥΝΕ: “ΗρΙο ἰδ (Π6 Ῥτοοῦ δηὰ οὐϊάθποθ ἐδδὶ 
ΦοΒοΥα᾽ Β μ8π|0 δυϊάοιἢ [Ὁ δυϑυ, (μα Πα σμ! 
τηδηϊεβί, 88 ἴῃ ἐμ9 μαϑί, βο ἰπ ἐδβὸ 1υίπτο, Ηϊ 
τὶ κι ϊοουβηοδ8 δὰ Ηΐδ πο ΓΟ 10 [53:8ε]."-- 
7.Ε Μ|7 



ῬΒΑΙΜΌΟΧΧΧΥ͂Ι. 

γον. 91. 1 15 νου Ὺ οὗἁὨ αἰδοίου ἰῃ ἰδ 6 δηκὶ 
γοσβο, ἰμαὶ Ζίομ, νυ ἰοὰ οἰβονν 6.0 ἀοδὶ ζηδί68 (ἢ 6 
βοδὶ οἵ Ψοόνδ, ἔγοαι ουἱ οὗ τ ιΐοι Ηο ἀἰΒρθηΒ68 
διοθδίης (88. οχχυὶῇ!. ὅ; οχχχὶν. 8), 18. τω 6Ώ- 
ἐἰϊοπθὰ Βοῦο 88 ἐὸ 0]800 ἔγοια νγϊσῖι ἃ ὈΪ]δβὶπρ 
ὶβ ἀϊτοδίοά ἰο Φοβουδῆ, ἰμαΐὶ ἰβ, (9 ΒΏΒΓΘΙ ἴ0 
ΦοΒονδ ἢ 8 ὈΪοββίπρ ὑτοοοοάϊης ἔγοαι Ζίοη, δπὰ 
δου] οἀσίηρς τ ῖϊα ᾿γαῖβο {μδὶ 10 18 ἃ ἔσθ Ὁ]658- 
ἱῃρ οἵ ἀαοά. ΤἈΐη ΘΟΥΓΟΒΡΟΠδΒ ΠΥ, ΒΟΙΤΘΥΟΣ, 
ἰο 1860 δοί.8] Το] ο8 οὗ Ζίοη. 

ἨΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ. 

ὙΠδὶ τὸ Κοον οὗἩ αοά, γγὸ Δ΄Θ 8180 (0 τπιξίον ἴῃ 
ἐδ Ομ ατ ἢ ἴῃ Ηΐ8 ργθβθῶσθ, ἈΠ ἴο ΘΟΠ 688 ἰῃ (ἢ 6 
ἴδλοο οἵ (9 τ οἷ9 τ οΥ]α. --- ΠΤ Ο86 ΟὨΪΥῪ δῇ ῬΓγδἾ890 
ἐδ Γοτὰ ατὶχιιί, το Κπον Ηἶδ8 παμιθ, Ιονα Ηἰ8 
ΒΟΏΟΡ, 8ηἃ, 88 αοὐ-ἔϑασίης ταϑῃ, ὑσγαδί ἐο ἐδ αἀἰ8- 
Ῥοβίης Μ|}} οὗ ἰλ6 ΕτοτπΔ].---Ο σα 8 Ἰαἀρταοηίβ ἴῃ 
16 νου]ὰ δγὸ ἀθϑὰβ οὗ ἀθ᾽ϊγοτθδποα 05 (8 9 ῬΘοΟρὶθ 
οὗ Ηἰδ οἰιοὶς9.---ἀοα δη8 δ ΒΘ 08 (0 ὈΘ [6 Ρ60- 
»ἷθ οἵὗ Ηἰδ πον ίδησο, θὰ ΔΓῈ 0 ΟΥ̓́ΘΡ ΓΟΔΑῪ ἰο 
Οὗον {Ππδὲ τ δἰ οὶ ἰ6 ἀὰ9 ἰο Ηἰπὶ δὰ Ὀθοομῖηρ ἰο 
ι.5"---ἰ40]5 οδῃ αἷνγθ πὸ μοῖρ, βηὰ γοῖ ἰμ9 θαι 6 
οἴοδγυο ἴο ἔμ 6 ἐθῃϑοϊ ουβὶγ, ουθὰ αἰ} ὑποὶν σοῦ- 
ἰδΐη ἀοϑίγαυοσίίου : Ὀὰξ ΠΟῪ οὗθηῃ ἀο Ἧὸ δ Ὁ 
ουγβοῖνοϑ ἰὸ Ὀθ9 οα]]εἀ ἱπ ναὶπ ἰο ΘοἀΒ τουβὨΡ, 
Μ8119 ἰΠαὶ ουβΐὶρ 18 σίνσεη ἰο ἰδ ΟὨΪΥ͂ σοοά, 
ταὶ δὰ Ἰἰνίης αοὰ.---αοα 88 ἀ0η90 80 πιο ἢ 
ἴον υὰ8 ἰμαὺ τγο 68 ΠΘΥ͂ΘΥ ὑβδηὶς Ηΐτ βυ πο ΘΗ ΕΥ̓ 
ἴον ἰὸ ; Ὀυΐ πρδὶ ἂἀο τὸ 4ο ἴον Ηΐτὰ ἴ---ἰΪ} νγὸ 86. ]- 
Οὐ Ὀοϊΐουθ (μαὺ ὑπ 6 ΑἸπιϊ σι Βα] οὗἉ (9 
τ ΐγ γ89 18 ΟΌΓΡ στδοΐουϑ αοα δπά ἔβ᾽ ἢ] ΕΔΊΒοτ, 
νδὺ ποοὰ γὸ ἔθαν ἔγοιη ἐμ 9 οἱοιμθπίδ δπὰ (89 
ἴογοοβ οἴ ἴδ6 πνουϊὰ ἢ 
ΒΤΑΒΚΕ: ὙΟΌΓΣ οἱοοίΐοι ἰο ὈΪ]ΘΒΒΘ 688 'βΒ 88 

ἐποδιϊ πιο αἰ οὗ ἀο0α᾽ 8 ἸΠΘΓΟΥ͂, Ὀαΐ }υϑὲ 0 (18 
ΓοΆϑοι ὃΘ 89 πιογο αἰ σοηΐύ ἰ0 τη 19 γοὺ οΑΙἸης 
δὰ οἸθοίΐοι βαγο (2 Ῥοίου 1. 10).---ἈΟἀσοδὶ Ὀθηθῆϊϑ 
φηΐαὶ! χτοδὺὶ ΟὈ] αι οηΒ ; 1 τὸ μᾶνθ ὈΘΟπ ῬὺΓ- 
ομδβοὰ ὉΥ αοἂ 848 Ηἰβ ᾿ῃοσίίδησθ, γγ1ὁ τηυϑί ποῦ 
Ἰὶνθ δορογσάϊωηρ ἰο ον σῇ ΜΠιΙι, θαὺ ἐπ6 Μ|}} οὗἁ 
Ηΐτὰ πιο αἰοὰ [ῸΓ υ8 δἀπὰ Τοβ89 δραΐῃ.---Αδ Βο0 
88 ἃ ΤΙη8} ὈΘΟΟΙΩΘ68 8108} ἱπ ἶβ οσὴ Ὠοαγί, αοἀ 
Ὀθοοῖθ8 αγοδὺ ἰοῦ. [Ἃἢ Ῥσορογίΐοῃ 88 89 δΔ8 
ἔγαθ αι ἰγ ἴῃ ἷ8 Ὠδαγί, Μ|1 Βὸ μδῦθ 8 ἸΟΙ͂Υ 
τοραγὰ ἔον ἀοἀ ἰδ δἷ8 βου].--,:Ὧοὰ [88 Ηΐβ ρον Υ 
ἷη Ηἰδ ψ|]}, δὰ Ηἰἷθ ν}}} 18 8}} ῬΟΎΘΙ, 80 ἰδαὺ ἰἰ 
οδῃ (αἰ οὗ ποιβίηρ.---οοΚς δτουπὰ ΘΥΘΡΥΜΒΘΓΘ, 
ὸ πῖον ἰμοα πὶ], (οὰ τῦῖϊῦ ἃ Θνοτυ τ ἰ 679 
Ργοοῖβ οὔ 86 Ὀνίπα οπμηϊροίθη08 δα νυΐβαά οῃ.---- 
ἴε ἴθ ἃ χη ἐμαὶ 8 πιδὴ 18 δ᾽ ἰοχοί μον ἀοδὰ ἴῃ ἷθ 
βοαγί, ἤθη Β6 ὁ Ἰοοῖς ΡΟΝ ἐμ 9 οαυθηϑ τὶ  ἢ- 
οαἱ τοοϊοίπα (80 ΗΘ ψὴοΟ ογθαϊθα ἔμοπὶ 18. 18 
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Εδίπον, διὰ {πδὲ ἷ8 ἱμογδηοθ ἐπ 6 γθ 13 οἰ γηα]. 
--ΤΊιο Βοασίβ οἴ ΤὩΩΔῺΥ 8.6 81}} {6 (8086 οὗ {110 
ἘχυρΡιίδηβ, ὅτϑί ὑΠ6 0 που]ὰ 8600 δἷβηϑ δηὰ ψνοῦ- 
ἀεγϑ, δηὰ τῆθ (ΠΟΥ 806 ἰμθαὶ ὑπο ἂἀο ποὲ Ὀ6- 
Ἰῖονο.---Θἴη ἀγῖνθθ ρϑορὶθ ἔγοτα (μοῖρ οσῆ Ἰαπὰ 
διὰ Ὀτίηρα {Πιθ πὶ (0 πιἰδέοτί απο, τι τοραγὰ Βοίἢ 
ἐο (μον ἰειρογαὶ δηὰ βρ᾽ γἰίι 4] 1176.---Βὸ ποὶ οὐϑσ- 
δηχίουϑ, ἀϑδγ βουΐ, δρουῦ ἰμὸ ΟἸιν  βιδα ΟΠ τοὶ, 
88 (ουχὰ ἰὺ ψ}}} 0 αὐυἱῦο οχίϊγραϊοα. Νο; 88 
αοά αὐϊάθ8 [ὉΡ οΥϑῦ, 80 ἰβΒ ΗΘ ουὐδὺ 8δ0]6 (ὁ ῥτα- 
ΒθῦΥΘ δῃὰ ῥγχοιοοὶ Ηἰδβ 1110 Ὀδῃά, δηὰ ἰο 7υᾶᾳθ 
18. Θηθιΐ68.---οὐ ἀοο5 ποὶ υάρσο Ηΐβ ροϑορὶθ 
ΟἿ μον 80 ὑμ8ὴ 18 ΤΑΘΓΟΥ.---ϑδίδη ΘΆΒΙΥ ὈΓζΖ68 
ἔγοτῃ οἢ9 ΖΟΪΥ δηὰ βιϑίθ οὗ ὈΪ: πάμοδϑ (0 δποί μ θυ, 
ὑπ τἱ᾽οί πὶ οὗἨ ἷβ ἀο]αδβίοῃ.---Ηονν ἸΠΔΏΥ͂ 8 ΓΘ 
11||Κὸ Ἰαοἱ-ἰππασο8, ἤθη (ΠΟΥ ΒΕΥ͂Θ ΟΥ̓́ΟΒ, ΘΔ18 δηὰ 
ΤΟ 5 88 ὑβουρχιι ὑΠῸΥ δὰ ποπθ, μαι ἰ8, τ οη 
ἍΠπὸ27Ὺ ἀο ποί 86 ἔθη) τυ ΒΟ. δηά ἢονν {60 Βιιουϊὰ ] 
-- οὐδ ργαΐβο 18 ἃ ρᾶσὶ οὐ Ηἰδ ἴσιο ἴϑαυ ; ἰΐ σδὴ- 
ποὺ (μογϑῖοσο Ὀ0 ἱπίογπι θὰ πἰτμουὶ Ββἰη.---αοα 
ΨῈΟ οη06 ἀνοὶῦ ἰπ ΨΦογυ θα οιῃ, ἀοϑῖσοβ ἴο ἀποὶὶ 
ἴῃ {ΠΥ ποτὶ ; 1 884}} Ὀ6 ΗΐΒ Ζίοῃ δπὰ Ηἰ8 δ πὶ- 
Ῥὶο. Βοῦιδθ ἰἰ ποὶ ἴο Ηϊπιὶ (9οὁδ χὶν. 28). 

ἘΆΙΒΟΗ: [8πὶ οβόβϑὴ (ὁ Ὀ0 Θοἀ᾽ 5 ἱῃου 866, 
δῃἀ {ΠΟ ΥΘΙΌΤΘῚ σα ποὺ δΟΠΌΥ πὶ ΤΥ 86] ἰο ὑπ σύοδὶ 
τ888 οὔ ἐδ που], 1 δὶ ἀοἀ᾽ 8 δηὰ ποὶ Υ ον ἢ. 
1 δ᾽χλ ἃ γο880] οὗ ΗΒ ΙΏΘΓΟΥ͂, 8188 [ὉΥ τῶῦ 1 ἃ 
ΒΒου ἃ ὈΘΟοΟτΩΘ 8. 79886] οἵ Ηΐ8 ταὶ 1 δ δη 
ἱπδίγυμμοης οὗὁἨ ΗΪ8 πιογοΐθβδ, ψοϑο ἰηϑυθηοο ἢ 
πουϊὰ Βανὸ βῃδὰ ὕὀῥροὴ τΏ6. [1 8ῃ) Ηἰβ δοΐγ, ὃ 
)οϊου-Ποῖν ψἱἢ Ηἷ8. ὅοη ; τῖϊα ἐμ 1 ὅτ 88.18- 
Βοὰ.-- -ΟΥΕΝΤΗΞΕ : Οὐδὲ γοῦν 1015 ΔΎΔΥ ἔγοσα 
ΣΟῸΡ Ὠθατὶ δηὰ ἤουδο, δῃὰ γοὺ ψ|}}] Ὀδοοπια ἃ 
Ῥτυίοϑί οὔἐμο Ηἰςιοθι. ---ὈΙΒΌΒΙΟΗ: Ασοοτναϊης ἰο 
ἃ τη8η᾽5 αοὐ, ἰ6. ἢθ δ ϊπ180].---ΤΆ ΒΕ : Ζίοῃ δηά 
Ψογαυβαῖοπι το ἐ6 βίαγιΐ ρ- Ρ]800 δῃὰ ρο04] οὗ 4]} 
Οοα᾽ 8 χογνοϊαιϊΐοῃϑ οὔ Ηϊπιβοῖ. μὸν πᾶν δῇ 
οἰθσ 8] δ ζη  βοδηο6.---ἰ.. ΗΛΕΜΒ: ΤῸ Βᾶῦθὸ 8 
Ἰἰνίας α6οα, ἰο νοαι γγχὸ Δ ὈΥΔΥ͂, '8 Ὁ188. 

ΓΜαττ. ΗΈΝΒΥ : ΤῊΘ γθϑθοὴΒ ΨΕΥ͂ Ἧὸ δἰιου]ὰ 
Ῥταΐῖβο αοά: (1) Ὀοοαυβθ Ηθ ψθμοθ ΜῈ 8Γ6 ἴ0 
Ῥταΐδβο ἰ8 κοοᾶ ; (2) Ὀϑολιδθ ἐμ 6 σουῖς 18 1ζ8 ον 
ΜΆΖ68: (8) Ὀοσαυδθ οὗἁ ἐδ9 ῥϑοι]ῖδν ρῥυϊν 65 
οὗ οὐ Β ρΡθορὶο.---αοἀ 8 δηὰ ἜΘΟΥΣ ὙΠΠΕΟΠΕὈ6 [ἰ10 
βαῖαθ ἰο Ηΐβ Οδυτοῖ, 8 χιβδοΐουβ, δι ὕαϊ, δὰ 
πο ἀοΓ- οΓ εἴης αοὰ ; δηὰ Ηἰβ ΟΒυγοῖν ἰ8 δηὰ 
Ὑ} Ὅθ6 ἐμ6 βαῖθ ἰο Ηΐῃ, 8 ἰμδηκίαϊ, γα πίη 
Ῥθορὶθ; δηὰ ἔδυ Ηἶ8 παπὶθ θῃάιιγοϑ ἴ0Γ ΘΥ6Γ.-- 
ΒΙΒΗΟΡ ΗΟΆΝΕ (Υογ8. 8, 9): Τὴ οὈ]θοὶδ οὗ ἃ 
ΤΩΔΠ᾽ Β 5ἷη γϑαιΘὨΓΠΥ ὈΘΟοΙηΘ ἴῃ (Π6 οηαὰ ἰδ6 ἰὩ- 
Βίγυηοηίδ οὗἩ Ηἷβ Ῥυηἰϑητηθηί.---ΒΑΒΝΕΒ: ΠΟ, 
ἴῃ χοδάϊηρς (μϊ5 Ῥβαϊῃ, σδη ζδ1ϊ ἰο οδι σὰ {6 ζ66]- 
ἴης οἵὨ ἰμ9 Ῥβαὶπχὶδί, δῃὰ β8. ἀπιοη δὰ αἀημη 3-- 
7.Ε. Μ.] 

ῬΒΑῚΜ ΟΧΧΧΥ͂Ι. 

1. Ο ρἷνο [δηξκϑ υπίο 6 ΟῈΡ; ἴοσ Ὺθ 8 φοοά: 
ΕἘῸΓ ὮΪΒ ΤΔΟΓΙΟΥ͂ ἐπαγοί, ΤῸΥ ΘΥ̓ΘΥ. 

2 Ο γῖνο ὑ88η 8 υηΐο {6 (ὐοα οὗ ρὈά8 : 
ἘΡΥ Β18 ΠΙΘΓΟΥ͂ οπατιγοίϊ, ἸῸΓ Ἔν ΟΥ. 



θ88 ΤῊΕ ΕἸΕΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙΜ8. 

8 Ο ρῖνο {μη κ8 ἰο {6 ᾿.ΟΕΡ οὗἉ ἰογάβ: 
ΕῸΓ 18 ΤΩΘΓΟΥ͂ ὁπαπγαίδ, ἴῸΓ ΘΥ̓ΘΓ. 

4 Τὸ τὰ ἯἘΒΟ 8]0μὸ ἀοθίῃ ρτοαὺ ΟΠ ΘΙ: 
ΕῸΓ ΕΪΒ ΤΑΘΓΟΥ͂ σπἀπγαίδ, ἴῸΓ ΘΥ͂ΘΡ. ; 

δ Τὸ Βϊπὶ ἀεν ν γ ϑαοτηῃ τη866 ἢ ΠΟΔΥΘΩΒ : 
ἘῸΓ ΒΪ8 ΤΊΘΓΟΥ͂ οπαπγοίδ, ΤΌΤ ΟΥ̓ γ. 

6 Τὸ ἰιΐπι ἐμεῦ βιγοίομϑθα οαὐ [86 φαγί αθονο [86 νγαίοθχβ : 
Ἐὸγ ΒΪΒ τη ΣΟΥ͂ οπἀυγοί, ΟΡ ΘΥΘΓ. 

7 Τὸ ἶπὶ {μδῇ τη8646 ρσγοδύ Πρ : 
ΕἘῸΓ ΕΪΒ ΤΩΘΙΟΥ͂ πα πγοίΐ, ἸῸΣ ΟΥ̓́Θ: 

8 ΤὮΘ βυῃ ἰο συ]ο ὈΥ͂ ἀΔΥ: 
ΕἘῸΣ 18 ΤΔΘΓΟΥ͂ Θηπγ οἰ, ἸῸΥ ΟΥ̓́Θ: 

9 ΤὮΘ τηοοη δπα βίδυϑ ἴο σι]6 ΕΥ̓͂ πἰρ δῦ: 
ΕῸΓ 818 ἸΔΟΥ͂ ὁπ γοίδ, ἴο ΘΥΟΣ. 

10 Τὸ Βίπι {πΠδῦ βιηοία Εργρύ ἴῃ ὑποἷν βσβύ- θΟΤΏ : 
ἘῸΓ 818 ΤΊΘΙΟΥ οπαπγοίλ, ΤῸ ΘΥ̓ΘΡ : 

11 Απὰ Ὀτουρμῦ ουύ Ιδβγαϑὶ ἔτοια διλοὴρ ἰμθχὰ : 
ΕῸὉΓ 18 ΤΩΘΓΡΟΥ͂ ὁπ πμγοίδ, ἴῸΓ ΘΥ͂ΟΥ : 

12 ΜῈ ἃ βίτοηρ Ββαπά, δῃὰ σι ἃ βιγοίομβοα ουΐ Δ Γπὶ: 
ΕῸΓ ΒΪΒ ἸΔΘΓΟΥ͂ ὁπ πμγείδ, ΤΌΤ οΥΘΥ. 

18 Τὸ δἷπι νοῦ αἰνἀοα [86 Ἐρά 868 ἰηίο ραγίβ: 
ΕῸΓ ]8 ΤΘΓΟΥ͂ ὁπ γοίδ, ῸΓ ΘΥΟΥ : 

11 Απά πιδαὁ [βγβοὶ ἴο ραᾷ88 ἱβγοιρὰ [86 ταϊαϑ οὗ [1 : 
ΕἘῸΓ ΒΒ Τ]ΘΓΟΥ͂ δπαιιγοιδ ἴῸΓ ΘΥΘΡ: 

10 Βαυΐ ονουίμτον ῬΒΆΓΘΟΝ δηα ἢΪ5 Βοβὲ ἰῃ {Π6 Ειοα βρᾶ : 
ΕῸΓ ΪΒ ἸΔΘΣΟΥ͂ δηαπιγοί, ἴῸΓ Ἔν υ. 

16 Τὸ δἷπι νιοὶ 16 18 ρϑορὶθ ἱβγουρσὰ [86 ὙΠΘΓΏΘΒΒ : 
ΕἘὸγ ἷβ ΠΊΘΓΟΥ ὁπαυγοίδ, [Ὁ Γ ΘΥΟΓ. 

11 Τὸ πὶπὶ πρίοα Βιιοίθ ργοαὺ Κίησβ : 
ΕῸΓ ἈΪΒ ΤΔΟΓΟΥ͂ πα γοίδ, ΤΟΣ ΘΟΥΘΥ: 

18 Αμά 516} ἔδιλουβ Κίηρϑ: 
ΕῸΣ 8 ἸὩΘΣΟΥ͂ πα πγοίἑ, ἸῸΣ ΘΥ͂ΘῚ : 

19 Κίμοη Κίηρ οὗἩ 86 Αὐλουὶίαβ : 
ΕῸΓ 5 ἸΔΘΓΟΥ͂ ὁπαπγαίδ, ἴοτ ΘΥΘῚ : 

20 Αμά Οκ ἰδο Κίηρ οὗ Βαβῆδῃη: 
ΕῸΓ 88 ΠΟΙΟΥ͂ ἐπαιγοίν, ΤῸΓ ΘΥΘΥ: 

21 Αμά γχανο ἱμοὶν ἰαπὰ [0Γ ἃ Βογιίδρο: 
᾿ς ἘΕῸΓ 818 ΤΠΟΓΟΥ͂ οπαμγοί, ΤῸΓ ΘνΟΥ : 
22 Ενυθῆ, ἃ Ὠοτϊίαρο ἀηΐο Ιϑγαθὶ ἢ 15 βοσυδῃηΐ : 

ΕῸΣ ΠΪΒ ΤΩΘΓΟΥ͂ πα πγοίδ, ἴῸΡ ΘΥ̓ΘΓ. 
23 Ὗ ΒΟ τϑιλοι οΓθα ὑ8Β ἴῃ ΟΟΓ ἸΟῪ οβίδίο: 

ΕἘῸγ 15 ΠΟΙΟΥ͂ σπαπγοίδ, ἸῸΣ ΘΥΘΓ : 
24. Απὰ διαί τϑαθοιηϑα 8 ἔτῸ Δ ΟἿ ΘΠΘΠ1168 : 

Εοι [1|58 ΤΊ ΘΓΟΥ͂ οπἀπμγοίἦ, [ῸΓ ΘΟΥΟΓ. 
25 ο ρίνοι Ἰροἀ ἰο 4]1 ἤθϑβῃ : 

ΕἘῸΓ 18 ΠΊΘΓΟΥ δπαπγοίἦ, ἕο ουου. 
26 Ο ρῖνο (δηῖ5 πηΐο {Π6 αοἄ οὗἩἨ Βοδυύθῃ: 

ἘῸΓ ΙΒ ΤΔΘΓΟΥ ὁπαιπγοί, ἸῸΓ ΘΥΘΡ. 

Οπαγάϊδη οὗὨ Ηΐ8 Ρ60}16 (τεγβ. 10-26), ον πϑῖοΒ 
ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΘΑΙ,. ὑΒ 0 0 ἃγὸ ἴο οἵου ἐμοῖς {(μδηκβρί τίηρ---͵)ὶ 8 ἐ58εῃ- 

{ἰΔ}}γ ἃ σοροιΐοῃ οὗ ἰ1}6 ἑογοχοΐης, τΪΓΒ ΒΟΠ16 1η- 
ΟὈΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΊΟΝ.---Τ}}}85 Ῥδαϊτ 18 | βοσιϊοηϑ, ζ0}} οὗὁἨ δ]]) υβίοῃβ ἰο ραδδαβοθβ ἴῃ θουίε- 

δ Θχἰογίαϊΐοη ἰο αίνθ ὑπαηκ8 ἰο Φομονδῖ, {89 ] ΣΟΠΟΠΥ͂ δᾶ ἰμ9 βοοοπὰ ρμϑγὶ οὗὨἨ [1βδίδῃ, δοὰ 
σὰ Θοἀ ἀπά {}9 Γ6Ὰ] ἵοτὰ οὔ 86 υπίνοσβο, δηὰ οὔ | δἀδρίοὰ ὮΥ͂ δαί ρμομαὶ δύταῦ κοσηθεί ἔοσ ᾿ἰἰατρὶοδὶ 
8} 118 ΡΟ. ΓΒ δά ἀοιπϊηΐοη8 (Υ6Γ8. 1-8) ψο, ὈΥ͂ 0.86, ΔἴοΡ (89 ΔηΔΊΟΔΥ οὗ Ἐχοάυϑ ΧΥ. ὅ] ; θευϊ. 
τ Κη ἀθθ8 ἴῃ παίαγο, μ688 ἀϊδβρ᾽αγοά Η 8 στοαί- [ἰ χχυὶ!. 147, Εοσ 186 ἱπιγοἀυοσίίοπ 866 Ῥβϑ. οὐΐ. 
Ὧ688 88 (Π6 Οτθδίον οὗ ἐπ υνγου]ὰ (γοτβ. 4-9), δῃὰ | δπὰ Ἴχυΐ!ΐ. ; οὐ 89 Ὡδπιθ φτεαί αἰεὶ ΔΡΡ᾽ ἰϑἀ ἰο 
Ὁγ ἀροάπ οὗ ἀοἸΐίνεγδηοο δηὰ Ἰυαρτηθηί ἴῃ πἰϑίοτν, | 1ἰ, Β60 ΡΒ. οχὶϊ!. 
ἨΪ8 ργθ- ϑῃιϊ ὩΘΏ69 88 ἰμ9 Βοάθοπιον, Θαἰάθ. ἀπὰ ἢ [Τ86 δοπ)οοίατο οὗἉ Ὠεἰ ίΣβο ἴῃ αἷ8 ἄγοι οἀ οι 
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ἐδαὶ 9 Ῥβαῖϊπὶ οΥἱ βίῃ οοπδίβϑίοα οὗὐἠ 29 
ΥΈΓΒ68, ΘΟΥΟΒροπάϊης (ὁ ἰδ 9 πα οὗ Ἰοίἐ6 γ8 
π ἰῃ9 ΠΌΤΟΥ δ᾽ ρα ὐοί, γο ΣῈ. 109-22. Ὀοΐηκ ᾿πίοτ- 
Ῥοϊδιοὰ ἔγοτα 8. οχχχυ., 15 οοπβίἀοτοὰ Ῥοβϑβϑί ὉΪ6 
ὉΥ͂ Ῥογόνηθ, Ὀυΐ 8 τ ῖβοῖγ πιάτα ὈΥ̓ θ6- 
ἸΠσϑο Β᾽ πι561} ἴῃ ἷ8 ἰαϑὲ δαϊἰ οη.-- ΑΙ ΕΧΑΝΌΕΕ: 
“Ἐὴο σταπὰ Ῥϑου ΔΥ Υ οὗὁὨ ἔοτια ἴῃ 818 ῬΒδ]πι, 
ὉΥ ποῖ ἰν ἰ8. ἀἰϑι σα δ 6ἃ ἤγοπι 41} Οὐ οσβ, 18 
[86 ΤοσΌΪΑΣ ΟΟΘΌΤΓΘΙΟΘ δί (ἢ9 θηὰ ΟΥ̓ ΘΥΘΣΥ͂ Ὑ6 80 
οὔ ἃ Ὀυγάοδη οὐ Γοΐγαϊπ, ἴα 1. 8 ΓΟΒΡΟΙΒΘ65 ἴῃ {116 
1λίδαγ, Ὀυὺ σαγτὶϑα ἐπ τοαρ τνῖ {ἢ 8011} πιοτο Ῥοτ- 
[εοὐ ἀλ ΠΟΥ γ. . .. [0 )ὰ8 668 8 ἔδυογὶθ θα 
ψὶ ᾿π σοί ΓΒ ὑμδαΐ βυσὰ ΓΟρο ΣΟ ὴ8. ὨθΟ06888- 
ΤΥ ἱπι ΡΥ δ᾽ δγηδῖὶθ οὐ συοϑροηϑὶνθ ομοῖτθ, Βαυὶΐί 
(86 οἰ Βον ἐπα ϊ σδίϊ ἢ} οὗἁ {μ18 αδαρο ἱπ (9 ΡΒα]ον 
ΔΘ ΟΣΙΓΘΙΟΙΥ ἀοπὈϊα], ἀημὰ ΘΥΟΤῪ οχοροίΐσα) 
δοπαϊ ἴοι ἸΠΔΥ ὍΘ Βα ἰβῇθα ὈΥ͂ δ᾽ ΠΙΡῚΥ δα ρροδβίηρς 
(δὲ ἐῃ 6 βἰῃροῦβ ἴῃ δοῖθ 64565 δηϑινατοα (πρὶν 
οσῃ 4 οΒίΐοη 8, δηὰ ἐμαὶ πῃ οἴ ΓΒ, 85 ἴπ (ἢ οᾶ86 
θοΐογο 18, {86 ὈΘΟΡ]6 υπἰϊοὰ ἴπ ἐμ6 ὈῬυτάθη οΥ 
ΘΒΟΓΆΒ, 88 ἰΠ6Υ̓ γοσο τουῦ ἴο (ὁ ἰῃ (δ Απηοη.᾽"--- 
7. Ε. ΜῚ 

γογβ. 2-4. αοἁ οὗ ροᾶκ ἰ8 δὴ οσργοββίοι αἵ- 
ἐδρ ουί. χ. 17. [0 8βεῖ8 ἤογί ΗΪ8 οτϑδὶϊνο κπὰ 
Ῥγου  ἀθη 4] ρότγοῦ ὉΥ Ηἰβ βίγοης βαπὰ δπὰ ΗΪβ 
οαἰδιγοίσμϑὰ δὰ (Βοαυί. ἵν. 84; γν. 16, δοιιραγο 
δον. χχχὶϊ. 21). ΤΏ ἰθτπὶ σγοδὶ (τον. 4), δρρ]ϊοὰ 
ἴο (86 νγοπά ογ8 τ οι αἀοα αἸοηα ἀο0688, Γ666}}9 ΡΒ. 
ἰχχὶϊ. 18 (θοῖαρ. ᾿ἰχχχνυΐ. 10. 
ον. δ-7. 19 ἴόστὰ ΓΔ. (νον. ὅ), δρρ! ἰοὰ 

ἴο 6 νυϊϑάοια σχβϊοῦ δάθ ἰδ6 νον], ἰ5. ἰδ κοη 
ἴτουι Ῥτου. 1. 109 οὐ. ὅὲσ. σχ. 12, »Ὑ (νος. 6) 18 
85). δρ᾿ ἰλοἱ οὗ αοὰ, 18. χ]Σὶ, ὃ: χἸ]ῖν. 24, 85 οὗ Ηΐπ 
ἯΠ0 ΒΡΓΘΔαΒ ουἱὐ {δ οαγίδ {1 ἃ ρἰαὶπ ἀροῖ ἰδο 
ὙΔΙΘΥΒ ΟΥ̓ ΟΥ̓́ΔΡ {80 ἩΔίθγβ (Εχ. σσχ. 4: Ῥβ. χχίν. 
2). [ὈΕΡΙΤΖΒΟΗ : “Βδοδῦϑθο ὑμ86 ὑγαίδσ 'βΒ Ῥδυ ῦ 
ΥἹΒ10]6 δηαὰ ῬΑΥΟΥ ᾿ἰαΥ151016. --ῷ. Ε, Μ.] [( ἀοεδ 
δοὺ τθδῃ : Ηἢ6 Ὑ10 τη 8}.68 ἄστη (6 ἤ οἰί6). ἘΠ86- 

ΒΟΓΟ αοα ἷ5 641104: 0. -εδίεγμειδ. Τμο Ῥ] ΓΑ]: 
Ὁ Ἰδβεξζωοσσα, ἕο ΠΥ Ν )-εεζωπσιίπα, οσσαγΒ ΟὨΪΥ 
Βογθ. 

γεγ8. 9-1.---Ἴηο ἀοτηϊηΐοηβ (γον. 9) [86 ἀο- 
ταὶ] 00.5 οὗ ἰ86 πὶρμί; Ε' Υ.: ἰο Τ]6 (μ6 πἰσμι] 
ἀο ποὺ τλϑϑῃ χυ]ηρ Ῥούγοτβ. δαΐ [Π9 ἐπο-ο]ὰ οχ- 
οτοῖδβο οὗ γυϊηρ (Ρ8. οχῖν. 2); το ἔμο86 οὗὨ ἔῃ 
Ἰοοοη δΔηᾶ οὔ (89 Βίατϑ. [Ιἢ τον. 18 ὙΔ 18 τιϑεὰ οἵ 
ἐμ αἰνἀϊης οὗ ἐδ Βοὰ 398, 88 οὗ βοιηϑί ΐπς ουἱ 
ηῖο ἔνψο ρϑιίβ, ὅθ. χυύ. 17, ἱπβιοδὰ οὗ »0Ὀ2, Ρϑ. 

Ἰχχυῖ. 18; Νφι. ἰχ. 11, τ ῖσὰ 90]1]0ν Ἐχ. χὶν. 
21. Βαυὶ Ἅ2) (τον. 16) 18 ἐμ6 οδβίβδὈ] 6 ὰ ἐδστα 

ἰδκοῃ ἔσοπι ἔχ. χὶυ. 27, 
γεν. 26.---176 αο Θοὗ οὗ Βθαν θα ἰδ, 85 ἴῃ 

Ν ΙΒ. ἱ. 4: 11. 4, δὴ δρρα]Ἰαϊΐοη οὗὨἨ αοὰ πμϊοὴ 
ογἰχίηδ θά ἴῃ ἃ ἰαίθ ρογϊοά, Τμθ Ἰδῆρυδρθ, αἶϑ0, 
δια ]ογοα αἴϊον υϑῦ. 17 σου ΟΥ8 ἃ βίγοηρ ἱπηρταβ- 
βίου οὗὐ (86 βϑίωθ δρο. [ΑΨΕΧΑΝΡΕΒ: “ΤἼΘ 
αοὰ οὗ εανθῃ 8 ἃ ὩΘῪ ἀοβογιρίϊοῃ 88 ἐο Όττα, 
Ὀπὲ βυδδίδη 4 }}γ οαυϊνα]οηῦ ἰο ἐμαὲ ἱπ Ῥβα. υἱϊ. 
8; χί. 4; χίν. 2; χχχὶϊ. 18, 14." --ὖ. Ε. Μ.] 

ἩἨΟΜΙΓΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 
Οοά ν}} ανὸ ἃ ρϑορὶθ ἴῃ ἐμ ψοσχὶὰ νυ ιΐοῖι δ6- 

Ἰοπ 8 (9 ΗἾἶπι αἱοῃθ δηὰ βοσυϑθ Ηΐπι ; ἴον {1115 Ηδ 
885 ογοδίοα 89 ψνου]ὰ δπὰ ργοβογνοθ ἰΐ τὶ 18 
ἐπ ΒΔ Ὀ 8 18.---͵ 16. το ]], ἴῃ σοηδίογίης δῖ ἐμ 9 
ΟΠἀοΥαΪ το δηὰ στοαί ἀθ6458 οὗἩὨ αοά ἰπ π- 
ἔστ δὰ μἰδίογυ, ἰο τοβζαγὰ ΠΘΓΟΥ͂ 88 ἱμοὶν ἀϊνί πο 
ΒΟΙΧΟΟ: ὈΥ ὑμὶ8 γὸ Ἰοᾶγη ἰο ἐμδηὶς αοἀ χηοβὶ ἔδτ- 

υοηΐἵ δηὰ ἰο ἐγαϑὺ Ηΐπὶ πηοϑί ΒΥΠΙ]Υ. ----Ἶὖὸο δ Υθ 
ΟΥΘΡ ΓΘυΒΟ0ὴ ΘΠΟΌ ἢ ἰ0 ρΓαΐδο ἀοα ΜΙ} σται πὰ, 
δηἀ οσοδβίοῃ θπουρῶ, 4180, 88 ἯΘ ΓΘ 80 Οἵ 
αταθὰ ἰο ἀο; Ὀαυὺ, 8145] νγὸ μᾶγνθ ποὺ αἴ γγαγβ ἀ6- 
᾿σἂν ἰὰ ἐμαί βοσγνυΐοθ, δῃὰ ἰοο οὔνϑθῃ Ὀυΐ 11{1}6 264]. 
---οΟοὐ᾽ δ. ΡοΟνΤΟΣΡ ἰβ8 ἱποοιραγα)]ο, Ηΐβ τ ίβαοιμ 
Ῥουμπάϊοθθ, Ηΐθ ἴουθ ἱπῆηϊϊθ. ΑἸδϑὶ ἐμαὶ πθπ 
δορίη 80 ἰδίϑ ἰο ον αοὰ δὰ δϑαβϑθ 80 Βοοῇ ἰὸ 
ὑηηὶς Ηΐαι, (μα (ΒΟΥ [Ὰ1|16Γ 80 πιυσὴ ἱπ {μοὶν 
Γι, δηὰ οχογοΐθο ὑπθιλβοῖγοϑ 80 1110 ἴῃ {86 
οὐοάίοποθ οὗ Ἰονο. 

ΞΤΑΒΚΕ: Θοὰ ἰβ σοοάῃθ88 (86: ὑῃογ οτΘ ἃ 8 
Ἰοῃξ 858 αοἂ σϑιμαΐῃ8, ζΖοο 958 Γοιηαΐηβ. ἢθ ἷβ 8, 
βίγουριοϊά ἴῃ αἰδίσοββ.-- τ͵θ 0 νοι ]ὰ ῥγαΐβθ 
αὐ 8 χοοάπο88 πογί ΠΥ τυϑύ ἤανθ ἢ Δι} ΒοΙη9 6χ- 
Ρογίθῃοσθ, ΒΟΙῺ9 ὑοκοῃβ οὗ ἱΐ, δηὰ παᾶνο χοϊαὶποα 
[6 πὶ 8.}}} ζαγίμοΣ ἰῃ Ὁ]1885} Θη]οΥ πηοηί.---ΤῊὴ9 
γνου] ἃ δβουῖθθ8 ποιδΐηρ ἰο Θοαἀ᾽ 8 σοοάποη8β. ὙΠ 
ἴν ονογυι ὶηρ ἀοροηβ ὕρο ζοτίαπο; Ὀαϊ ὃ6 ἰμοαυ 
οὔδ ἀϊπδογθηΐ απ. [οὐ 1 ποὶ βΒο οἴϊοθη 6 δβαϊὰ 
ἰη γαΐη ἰο ἔδθο: Ηΐβθ φοοάῃθ88 δηδυγοία [Ότουον. 
-- σ᾽ νοτῖς οἵ σγοαϊΐου 8 80 ἔ}} οὗ ἀορί8 οὗ 
(οὐ Β οπιπὶροίθηοοθ δὰ τυ ϊβάοῃ ἰδὲ ἃ τλοτίδ] Ὀ6- 
6ΟΠ168 ἰοϑὺ ἴῃ Γοβοοίΐπρς ὑροὴ ἰὑὺ δὰ τιβὲ ἰδ 6 
Η5 βιδπὰ ἀροῖὶ ἰμι6 ονουϊ ϑίϊηρ κοοάπο88 οὗ 6οἀ. 
--ορὠΟυσἧἂ νἱ]ϊ ρογίογαι 'ἱπ Ηΐ8 Οπατοῖ ποῦ ῖκ8 τ 1 ο ἢ 
ΒΌΡΟΓΒΘα4Ὧθ εἰ Ἰαγ8 οὗ Ὠδίαγο, ΓαῖμοΣ (ἢ Δ] ΟἿ 
Ποῦ ἴο δυσουτα δπηα ῬοΥΪδὰ ἴῃ ΠΟΥ ΔΗ οἰ 0}. --α 
Ἦο νιὸ Ἧ1]} ορροϑο αοα᾽β ν1}}, 88 Ῥιιαγδοῖὶ ἀἱά, 
πορ0ἃ οσρϑοὺ ποίϊης 6180 {Πῶπ ὑμαὺ {π|6 ταΐ σα 
ιιαπά οὗ αἀοα ν}}} υτχὸ πὶ οὐ ἰο ἀθειγαοίϊοη.--α 
ὙΒΘΏΘΥΟΥ ὙΠῸ δὲ 8. Τ20Γ86] οὗ Ὀγοδά ΟΥ 8 Κ6 ἃ Τοὸ- 
γίνης ἀτδαυρὶέ, τὸ σὴ ἰδϑίθ δῃὰ 800 ΒΟ Κἰπὰ 
αοὰά 19.---ἰ αοα γογθ ἰο ροτγιΐου ουἱ Ηὶς χοοάπε85 
ἰὸ 18 Δοοοτγαϊης ἰο [0.9 Τηθϑϑιγθ οὗ ΟΌΡ γϑοορῃὶ- 
ἰοῦ δὰ δοκηον)οαριηθηίΐ οὗ 1, Σἰ ταὶ σιῦ τν 61} ποί 
Ἰησοῦ ἩΣῚᾺ 8 δηοίθοῦ ΒΟῸΓΡ, [ὉΓ ΠΟ τηϑηϊοβίϑ- 
(ἴοῃ οΥ̓͂ ἱξ Θοπι68 ὑο ὉΒ8 ΜΘ γ1ὸ ἀο ποὺ δα διΤΑΥ. 

ΒΊΙΘΗΤΕΒ: αοά, πὰ }]9 βονης Βροςσΐα] ἴαυον 
ἰοναγάβ [δγϑϑ], ΗΪἶ8 δῃοβϑῃ ροορὶϑ, Ηἰβ8 ἤγβι: θοσῃ, 
8 αἶ8ο ζγδοίουβ δηὰ τηργοϊζα} ἰὸ 81}. Ηο ἱΐ 18 
00 Πὰ8 δΔἀαρίοα δῃρὰ διγαηροὰ {μ0ὸ ψΒο]ο ᾿θ8- 
γΘἢ8 [Ὁ δ χσοοά οὗ ἐμ Θαγί δπά οὗ 84]} ογϑιϊοὰ 
πη γ8.- -ΟΥΕΝΊΤΒΕΕ: Ο ἰμδὲ ΘΥΟΥΥ ἀο]ἰνογαῆοθ 
Ἰ6γ ὈΘΙΟὟ ΜΟΣΘ δὴ οδγηοδίὶ οὗ {μο 1Δ8 στοδὶ ἀ6- 
Ἰίσθσδῃσθ ἔγοιι ἰἢ 8 ΘΏΘΙΥ οὗὨ 8}} Θῃθπΐθ8, δηὰὲ 
ἰΒαὺ ἐμ 9 ἀϑβυγδηοθ οὗ ἰδο ομἰ]άγοη οὗ αοὰ ΝογΘ 
ἘΠΟΒΔΏΖΟΔΌΪΝ ἄτη! ---Τ ΑΒΕ: [{ τηυδὲ δηὰ ν1}} 
Ὀ6 [8γδϑοὶ (δὲ 1618 (9 βοηρς οὗ ἐπληκορίνίηρς, 
ἰπϑρίγοὰ ὉΥΓ ἰμδί ΠΟΔΡΟΡ Τουθ]δίΐοη σίνγθη ἰο ἐμ 6 πὶ 
ἴῃ 1Π6 ἰΒίοΟΥΥ οὔ χϑαἀοιριΐου, τ ΐοσ ἢ χανθ ἰμοῖὰ 
{80 ΚΑΥ ἰο (80 Κηονίθαχο οἵ 89 ψόγκϑ οὗ ἀοά. 

ΜαΑττ. ΗΈΝΕΥ: ἯὯο ΔΘ ἸΟΥΟΡ 80 ΘΘΓΒΘΒΙΪΥ 
οαἰ 19 ὍΡΟΣ ἰο ῬΓᾺΥ δπὰ σορθϑῃΐ 88 ἰ0 σίσα ἐλαηζδ. 
Εον ᾿ξ ἰ8 ἐδ ν|1}} οὗὅὨἨ αοἂ (δαὶ ψγὸ βῆοι)]ὰ δρουπὰ 
τηοϑὲ ἴῃ μὸ τποβί ρ᾽θωβδηΐ ϑσχϑσοΐβθοθ οὗ τοὶ ρίοη, 
ἰπ ἐπαΐ τοὶ ἰ8 (Π6 τ οΥῖ οὗἨ ὨΘΔΥΘΏ.---Ἴἰ 15 χοοὰ 
ἰο φηΐϑῃ ἱπίο {86 ἀοία!ὶ] οὗἨ αοὐ ΒΒ ἴανογθ, δπὰ ποὶ 
ἰο γίον (μθαὶ ἴῃ ἐμ6 στοθθ, δηὰ ἴῃ θα ἢ ἰπϑίδμοθ 
(ο ΟΌϑοσγο δηὰ οὐ ἰμδὲὶ 6048 πιοτοῦ δθάαγοι 
ἔοτονον.---ηὁ βῃουϊὰ ἔγϑδθ ϑδοῇ βίγοδια ἴὸ ἐδ 
Γουπίαα. 818 κηὰ ἐδαὶ ραγυϊου δ" ἸΔΟΓΟΥ͂ ΤΠΔῪ 
ῬΟΓΏΔΡΒ θη υγ9 [ὉΓ ἃ τ» 8116: Ὀαὺ (81:8 ΠΙΘΤΡΟΥ (δὶ 
18 ἰὼ αοἀ ϑηάυγοϑ ἔτ υοΥ: ἰὐ 8 δὴ ἱποχβϑαδβιὶ Ὁ] 
ἔουπίαΐῃ.---ΒΡ. ΗΟΒΝΕ: ΗΟ ΤὩΔΠΥ͂ οἵ ἰμο8θ ἴῸΓ 
σοὶ (89 τοΥ ΚΒ οΥἉ ογϑαιΐοη, ργονί ἄθῃσο, δηὰ Γ6- 
ἀοταρίΐοη ᾶνὸ Ὀθ68 Ὑτοῦρμί (ἢ ἴπ}]ς ΠΟ οὗἁὨ ἔμ οτὰ 
ποτίῃγ ὑμοῖσς δἰίθηϊίο Απροὶβ δι αὶσο δπά 
δίοτο ΒΘ ταδὴ 1} ποί ἀοΐίση (0 6α8ι δ ΘΥγ6 ΟΥ̓ 
ΘΙΩΡΙΟΥ͂ 8 ἰπουρί.---Βὸ αἀοἀ 5 ῥγιΐδ8 88 ὉμῖυθσΒ8] 
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δηῃὰ Ἰαδιΐης 88 Ηΐδβ τοοτον !---Θοο τ : Βοροί 108, | ἔο οἵ] Θοπἀθβοθηάϊηρ [ϑἰραοέοτ.---ΒΆΑΒΝΕ5: ΜΕΥΘ 
ἀϊθχαδία] ἰο ὑμ9 ὕδϑιϊΐουβ, δτὸ οἴδῃ βδὶυἴλΥ  »οῖσεῦ τοῖσί Η]}] ἃ5 τὶ ἀγοδα; Ῥοῦγον, ταϊησϊοά 
δη ΠΟΘΘΟΒΒΩΤΥ, ὈΘΟδυ8Θ Ὑὁ ΤῸ 80 ῬΓΟΏΘ ἰ0 Ονον- [ ὙΓὶ ἢ ἸΩΘΓΟΥ͂ δὰ 8016 (09 ΟΔΙΥῪ οὔΐ (0 ῬΌΓΣΡΟΒΘΟΒ 
Ἰοοῖ οὗ ἤογσχζοὶ 89 [ρον 5 ζοοάποββ δηα τυ τον; | οἴ ΠΙΘΤΟΥ͂, ταυδὺ ἸΔΥ π9 ἐοπηἀδίϊοη (Σ ῬΓαΪ59.--- 
γοῖ {ΠΟΥ ΘΟΠΥΘΥ͂ ἃ ΒΘΥΘΥΘ ΤΟρτοοῦ δηὰ βῃοιυϊὰ | 7. ΒΕ. Μ.] . 
ὅ8..890 8 ἰο υπϊὶθ μασι ]Ἰδίλοι τὶ" ον στοαί υἀ9 

’ 

ῬΕΑΙΜ ΟΧΧΧΥΤΙ͂Ι. 

1 Βγ έδο τἵνοιβ οὐ Βδθυίου, ἔμοτθ τ βαὺ ἄοτῃ, γϑᾶ, 6 πορί, 
ὝΏ θη τ τοι θογοα Ζίοη. 

2 ὟΥο Βδηροά οὐ ΒΆΓΡΒ 
Ὅροι [Π6 ψ]Π]οτΒ ἴῃ [86 τα ϑὲ ὑπογϑοῖ, 

8 ΕῸΓ {δμ6γο {ἘΠ 6Υ͂ ὑπαὶ σαγτῖοα υ.9 ΥΑΥ͂ οαρϊνθ τϑαυϊγοα οὗ 8 
Α βοηρ; διηὰ {ῃ6γ ὑμδὺ παβίθά ἃ8 γουϊγοά οἵ ιι8 ταὶ τί, δαψίπς, 
5ἴπρ υ8 05,6 οἵἉ [86 Βοηρ8 οὗ Ζίοη. 

4 ἩδΝ 888} τὸ βίπρ (89 "Σ0Ε}Β Βοπρ' 
Ιὰ ἃ βίγϑηρο ἰδῃὰ ἢ 

δ .1{Ὶ ἴογροὶ [μ66, Ο Φοστββ]οπα, 
1,ε[ ΤΥ τὶροῦ Βαμα ἴογροῦ Δ6Ρ σμπηΐη. 

6 ΕἼ ἀο ποῖ τοιοῦ (166, 
Τιοὐ ΠΥ ἰοπριθ οἶδανθ ἴο (89 τοοῦ οὗ τὰ τιουΐᾷ ; ᾿ 
11 ῥγοΐδυ ποὺ Φϑγυβδίθηι 
ΑΟΥ͂Θ ΤΑΥ͂ ΟὨΘΓ 1ΟΥ͂. 

7 Βοιθθοῦ, Ο ΤκΡ, [86 σὨΙ]άτοη οὗ Ἐάοπι 'ῃ ἐπ ἀδγ οὗἉ Ψ6γΌ83416 πὶ ; 
ὝΠΟ βδ!4, 8536 ἐξέ, γβαϑθ ἐξ, συθηὶ ἰο {86 Τουπμαδίοη ὑμογοοῖ 

8 Ο ἀδυρβύον οὗ Βαθγυ]ου, ΠΟ ατὶ ο Ὀ6 ἀοβίγογοά ; 
ΗΔΡΡΥ͂ δλαϊί ἂδ δ6, ἰδῇ τοναταθίῃ ὑΠ 66 848 ἴμβου ᾿88[ Βογυϑα 8, 

9 ΗδρρΥγ δ6Ὺλαϊ δ δε, ἰλαὺ (Δ κοῦ δθα ἀβϑῃθία (ΒΥ 11{010 ΟΠ 68 
Αραϊηβὺ [}6 Βίοῃθϑ. 

ἣν ( οπθἃ δηἃ πιο58) ΐ δηὰ ἐθογο 18 Ὧ0 δυρρογέ 
ΟΡ {116 δβϑιιτηρίΐοη ἩΔΪΟΩ σομηοθαίβ 89 Ρεδίαι 

ἘΧΈΘΕΤΙΘΑΤ ΑΝ ΘΒΙΤΊΘΟΙΑ, ΒΡΟΟΙΔΠΥ πῖῖὰ (μ6 ἀοαϊοδίίοι οὗἉ ἐϊ9 ϑϑοοηὰ Τοαι- 
ΟΟΝΤΈΝΤΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ.---Ἴ )ο ῬοΘ ΙσΑΙ]Υ- | μἷο δηὰ {μ6 τοϑίογαίΐου οὗ 186 βδδογεὰ τηυβίο (π- 

εἰζιοὰ δαΐμον, δί 086 (ἰπι9 Βρϑα κί ἢ 8 εἰ ερίδο, ἰ ἀϊῃ 67), ΟΥ ἴον (μδὶ νει ϊοῦ ἀἰδοουοσθ (ΠΗ ηβίοη- 
δὶ δοί ΠοΓ ἴθ δὴ αρὶσ δἰγαωΐη, Ὀορχὶπβ σῖι 8] δ γα) ἃ τιογθ ἀοδηΐίο ἱπαϊσαϊΐοπ οὗἨὨ 16 ἰΐπηθ ἴῃ 
τη ΓΙ τοταϊ ἴϑοθησθ οὗὁὨ ἐμ οσσαβίοῃ ὙΓΠ6Ὲ (ἢ 6 [ γον. 8 (869 [86 Θχροβὶ(0η). Ιἰ που]ὰ πιακο ἐδ 
Ἔχ 198 ΟΣΘ ἀοΥ ΒΥ οἱ ἰαυϊοα ὈΥ {Π9 ἱπῃ 8 ὈΓ 818 [ ροοτα αν βοΐαὶ ὑο βυρ Ὀοθ9 (μδὲ 86 Ἰοηρίης οἵ ἰδ9 
οὔ ΒδΌγ]οη ἰο βίης ὑμοὶνρ ἀουοίϊομδὶ δοηρδ, δη4 1 οχὶθθ νγδ8 ἰηιγοἀποοὰ ᾿π ΓΟ ῚΥ 85 1} σουπίογρατί 
οουἹὰ ΟΠΙΥ ΘΗΒΘΡ ὉΥ͂ Β']θη66 (Υοῖδ. 1--8). Ηθ οἵ ἐμιδὲ οὗ (86 Ροσὲ ἈϊπλΒο 7 ψιλὸ Ἰἰνοὰ ἴῃ 86 Μδο- 
{86 ῃ τ᾿ 68 {86 δίσοῃ ζοϑὲ δϑϑγθησοθ οὗ Πἷθ Ῥ6.- [ἰ δα ἃρο (ΗἰἰΣἶᾳ). ΤῊθ δυρογβοσίρίίου : ἈὈΥ͂ 
ΒΟΏΔ] δἰϊδοβπηθαΐ ἐο Ψογυβδ]οιι, τ] Β6 ΘΥΘΡ) αν (β6ρὶ.), σπῖτι [ἢ9 δαάϊιΐου 'π βοθθ ατοοῖ 
Ιον68 ἴῃ Τα Ἰ  {] ΤΟΤ ΟἸΌΤΔΠ99 δη ἃ ῬΥΘΙΟΥΒ [0 6] γοσϑί οῃδ: ὈΥ͂ Φο θιδῃ, σδη ὃθ ἀοίοπάοα ποῖ 86 Ὁ 
2078 (τότ, 4-6). ΕἸ ΌΔΙΠγ, Β6 θαίτϑαίβ ἐἰμ9 αἰ νίηθ ᾿ ὉΥ (16 αβϑασαρίϊοῃ οὗ ἃ Ῥγορ Βϑίϊοδὶ βόθτῃ οὔ αν ά 
Τοιγί δαϊ:νο λυάρταθπὶ Ὁροὰ ΒΑΌΥ]Οη ἀπά Ἐἰάοπι | τοργϑβοηίΐης {80 66] 1 58 οὗἨ Φογϑυδὰ (Οἷον, “. 
ῃ ἃ ἰοῃ9 οὗ ἐπγοδίθηϊης δπὰ ἱπιργθοδίϊοι (νογϑ. ) Η. ΜΊοἢ8.6118), ὩῸΣ ὉΥ ἐμαὶ οὗὨ 8. δοτηροβί(ϊοη ὉΥ 
1-9). Φογοτιδῃ δίς [89 8 ΠηοΡ δῃὰ τηοάοὶ οἵ Ῥανὶά 
Το {ἴπ|9ὸ 6} ἐπιῖ8 ἀθπρ16 τγ88 θηἀυγοα βοοῖῃβ ] () Ρίῃ, εἐ αἰ.). 

ΒΕ111 ἰο τϑιιδίῃ ἴῃ ἸἸΟΙΥ͂ ΤΘΙΠΘΠΠ σα ποΘ δὰ ἴο] [ῬΟΓΟΥΏΘ ΒΑΥΒ, (δὲ ἐμβετο οδῃ 86 πὸ ἀουδέ 
ΣΘδΟΐ ἑπῖο0 [89 ῬΘΥΒΟΙΔ] ΟΧροσίθη09 οὗ ἐδ9 ῬΒυΪτα- ἰ ἩΙΔΊΘΥΟΡ 88 0 (9 ἰἰ9 ΒΘ 86 Ῥβαΐπὶ 'ΜᾺ8 
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δομιροδοά. Ἦδφθ ἰδοη ΒαγΥ8; “δ ΘΧΡΥΘΒΒ68 (ἢ 6 
ἴδοι ρ οὗ δὴ οχὶϊθ ὙὯῸ μαὰ Ὀυὶ υδὺ χοϊαγποά 
ἥτοτα {8.6 Ἰαπὰ οὗ ͵Ϊ8 δαρέϊυϊγ. [ἢ 81} Ρσοῦ δ Ὁ ΠΥ 
(86 τΥϊίοῦ γ͵δ8 8 ΤΟΥ γὰοὸ δὰ Ὀθθη δαττὶθὰ 
ΔΎΔΥ οδρίϊυϑ ὈΥ͂ 86 δγιηΐοβ οὗ ΝΟ Ο8ΠΘ22ΆΓ, 
.... 8πὰ ν͵3Ὼ8 οὁη9 οὗ ἐδο γϑβί, δἷθονς ὑπὸ οαϊοὶ, 
οὗ Ογτὺβ τἋδδ ρυ 1564, ἰο τοϊα τη ἰο9 79 Υ 056] 6 1.᾽} 
Βαὶ ον (818 βρϑοὶδ χης υἱὸν 9 ἀο65 ποὺ δΔάυ!οὁ 
[89 Ἰολϑδί ουϊάθηοθ. ΑἸδχαηορ χοΐοοίβ [ἢ 6 ορὶ- 
Βἴοῃ οὗ Ηοηρϑιοηῦοτς (δαὶ (86 σοι ροβί(ο ἰοοῖὶς 
ῬΪδοθ δίΐζοσ ἐὸ δη8] ἀοείγαοιίοη οὗ ΒΑΌΥ]οΩ ὉΓ 
Ῥαγχὶυ Ἡ γϑίαβρίβ. [ὑ 18 Ὀο8ὲ ἰο δάμιοῦο (0 ἐδ6 
θηοταὶ ν᾽ Ὁ χηθηὐϊοηθὰ ΔΌονο.---ὦ. Ε. Μ.] 
γε. 1-2.- -ἰ;ἢν ἴ8ὁ6 τίνοσ οἱ Βαγοι. Νοί 

ΟὨΪΥ {πο σαρί(8] οἱἱΥγ π ὶῖ ἰμ6 Ευρμταίοθ δηὰ 1.8 
68Π8]5 8΄6 πε Ὀγουρ εὐ ἰηίο υἱόν, Ὀὰὺ [86 τ 019 
Βεαθγ)]οπΐδη ἰουυϊοῦΥ, ἰπἰογβθοίοα ΘΥΘΥΥ ΠΟΤ ὉΥ͂ 
Εἶγονβ δῃη ἃ ὁλ}8]8. Ἐζοκὶ οὶ 4150 { 8) δὰ ὨΔηῖ6] 
ὑπ" 2) δσχροσγίϑῃοθὰ {πον Ῥσορμοίῖο υἱδίοηϑ οἢ 

Θ Ὁ82ἘΚ8 οὗ {16 ΟΔΡοταΒ δὰ Εΐϊθυθ. Τἢ 686 
ΒΌΤΤΟΙΠ ἢ 68, ἸΩΟΥΘΟΥ͂ΘΡ, βυσᾳοϑίϑα (6 ἰτηδρθ οἵ 
86 τ! ]ον8 ρου ῖοἢ (86 σαρίΐνοϑ βογσον ΓὉ]]γ 
Βυης μον Βᾶγρβ. Τ}γ}5 οχργοβϑϑίοη, 1 ποὶ ὁχ- 
ΔΟΙΥ ἃ Ῥτουθυ αὶ οὴ6 (Θοίον, “. Η. ΜΙο889115) 
8, δὺ 41} ουθηΐβ, ἃ ροοίϊσαϊ πιο οά οὗ γοΐεγτὶης 
ἰο ἰδ 6 Βιιδιιΐηρς ΟΥ̓ ὑπο )ογία! δηά ζδϑδϑία] βοηχϑ, 
Θβρϑοΐδ ]γ ὑπ 090 ἰῃ τ 1 σἢ (8:9 ΒΆΓΡ γγχὰ8 οιαρ] ογοὰ 
(αφθηῃ. χχχὶ. 27; 2 ϑδπι. Υἱ. δ, δῃὰ Τγβαιθοι Υ πη 
189 Ῥ56] 8), δῃὰ νῖι050 δβί]θησο ἱπάϊοαίοα ρυὉ]]6 
ταϊϑέοσ 6 δηα πδι10Π4] φτὶοῦ (18. χχὶν. 8; Εζοῖι. 
Χχυὶ. 18; Αἴηοβ Υ.( 28: ΦοὉ χχχ. 81]: [1,8. Υ. 
14{). Το βιἸϑηὶ δηὰ ρϑῃηβῖγο δἰ εἶπ ρ διαοῦς (Π9 
ΜἸΊ]ΊοΟνΘ ὈΥ ἰῃ9 δἰ46 οὗ ἰῃ9 σοῃι]γ- δονίης βίσγοβιι 
8 πῃ δάγηϊγδῦ ϊθ δργοοαθηῦ Ὑϊΐὰ ὑμ6 ἔδθοὶϊηρ οἵ 
Βοιιθ 1: οἴθθθ. ΤΠΘΓΟ 18 ΠΟ δ᾽] υϑΐοη ἰο {μ βἰία- 
διΐοῃ οὗἁὨ πὸ 99 007]1}85}} Βουβο8 οὗ ἀογοίΐου ρῥ]δοοὰ 
ὯΘΔΡ ὙΓΒΙΘΣ ΤῸ 6 Βαϊκα οὗἉ [9 ΘΟτοιη ἢ Ἷ8] Ἰυδιτα- 
ἰἴοπθ {( δῃμθίηβ, εὐ αἰ.). ΓΑΙΕΧΑΝΡΌΕΒ: “1ὺ Β8Δ85 
Βοθπ οὈ]θοοίοα ἐπδὲ ἰὴ ψῖ ον 8 ἀπ κότα ἰη (ἢ 9 
Τοχίοι ὁΠη66 οοἸ]οἃ ΒΑγ]οηΐα, τ ϊοὰ 18. δβαϊὰ ἴο 
Ῥτοάπτσθ ποιμίηρ Ὀυϊ ἐμ ρα] πι-σοθ. ϑοπῖο αυοίά 
19 αἸΠΟΌΪΕΥ ὈΥ οχρ] ἰὴ ὑμ9 ἢ οἷθ γε γ86 8.8 
τοί ΡὨ ΤΙσΑ], Βαηρσίης ὑρ ἰδ Βυγρ8 Ὀοϊης 8 
ἄσυτο [Ὁ ΤΟΒοΟσ ΠΟΙ; πη 8]0, δηᾶ σι ]ονν8 θεῖης 
δβυχιοϑιοὰ ὉΥ {116 πηοπίϊου ΟΥ̓ βἰγοδτ8, ῬΟΥ Δ Ρ8 
τὶς ἢ Βοτὴθ Δ᾽] 0810 ἰο 5806 8ι10η5 οσΘοπησοίοα νυν] τἢ 
ἀ}}18 ῬΑΥΠσΌΪΑΥ ἔγοθ. [ᾧ ΤΩΔΥ δἰ80 6 Οὐβουυρά, 
εἰϊαὶ Ἔχ ΟΡ ΠΔΤΥ ΘΠΔΏροΟΒ δαγο ἰδ  Ρΐασο ἴῃ 
6 υϑροίϑ Ὁ]9 ῥσοίαοίθ, δὰ οβρϑοΐα!ν {9 ἰγ6 68 
ΟΥ̓ σογίαϊῃ σουηίτῖο8. Τϊι8 ὑπ6 Ῥαϊπι-ἰγθθ, 80 
ἤγοα 16 }{}Υ σοΐογγοά ἰο ἴῃ ἰμ9 βοτίρίατοθ δηα β8ὸ 
ΘοΟΙΏΤΩΟΠ ΟἿΟΘΘ6 (δαὶ ΟἱΤ1685 οτο 68]16ὰ δὐΐον ἰἰ, 5 
ὭΟΥΥ δ᾽ πιοϑὺ Ὁ ΚΆΘ ἰη Ρα]οϑίΐη6.᾽᾿ -- ΘΕ. ΠΥΖΒΟΗ: 
«ς 1110 ΤΆ, γγ 086 Ὀου ἢ 5 οττοα 8 ρῬατὺ οὗ (ἢ 6 

71 αῦ αἱ 9 Εολβὲ οὗ ΤΔΌΘΣΠΔΟΪ98 (μον. χχίϊὶ. 
40). 15 υπάἀογβίοοά ἐὸ τόδ ἰμ6 Ὀτγοοῖ- Ἡ]Π]ον, 
δ). ἰπ ουὖὺ ραβ882 6 μοῦ 18 ΒΟΘΥΟΘΙΥ βυοὶὶ 8, οἶ080 
Ῥοίδηΐσ8) ἀἰδιϊποιΐοη τηδά6, ἐμαὶ (9 ποθρίης- 
νὸν (δαξς δαὀυίοπῖοα) σου]ὰ πο ὃθ ἱποϊυαδοάᾶ 
ἙΏΘΟΘΡ ἐμ 15. ἐθγηι.᾽ 6]. 4190 βίαίϑβ ὑμαὺ ἰὴ ἐδ9 
ἰοτσονρ, ν6}}- ται οτθα ροσχίϊοηβ οὗ Βα γ]οπΐα, (9 
5 ΣΟΥ δηὰ υἱδαγηυτι 8γ9 ἱπαΐ ροηοῦΒβ.--ὐ. Ε. Μ.] 

γον. 8.---Τὴὁ ρτί εἶ οοσδϑὶοηοα Ὀγ ἱμοῖν Ἰοησίἢ- 
γπηοὰ δοϊουγη ἃ 8 σΑρΡΟΪνο8 ἴῃ 8 ἔογοῖρῃ ἰδπὰ νγ88 
“οὶρπίοποα, ὁπ (ἢ ὁη6 Βαηά, ὈΥ ὑπ 6 }} ΟΡῬΥΘΒΒΟΓΒ 
Ὠϑἰβίϊηρ (δ (Β6Υ Βου]ὰ βίγῖ κο ἊΡ δοῖὴθ ὁ08η6 οὗ 
ΔΒ ον Βροτοα βοη 8, δηὰ, οα ἰπ 6 οἰμθν, ὈΥ (86 Γ6- 
τοϊ]δοϊίοη οὗ {Π6 Ὁ] δϑίησβ γοοοϊγοα ἴῃ 6 Γι 88}6πὶ 
ΔΒτου ἢ {8656 ΒΟΠ ΜΒ δη (6 δοἸΘὈταίΐοη οἵ α οὐ 8 
ὙΟΥΣΒΕΙΡ πωώα Νοιείηρ οουϊὰ ΒΌΡΡΙΥ (πο ὲγ 

4 

ῬΪδ09 88 Ἰοπᾷ 88 (8 οο] ται 0η. 788 ᾿ΠΒΟΡΑΓΔΌΪΘ 
ἴτοιι {86 Το ηρ]6, δὰ αοἀὰ να ἔουπά ἰἸοτθ ἃ 8 
Η]5 ΟὨἸΥ ἀνθ} πρ- Ῥ'δοθ ὁπ θα, Τμὸ βἰηρίης 
οὗ βαογρὰ βοηρβ Ὑπὸ} 670 οοπποοίθα πὶ ἢ {10 
ῬΘ]Ϊο τγογβὶἷρ οὗ Φομβοναὰ (2 Ομγοῦ. χχὶχ. 27, 
οοΡ. 1 ΘΟ τοη. ΣΧχυ. 7), δηὰ ἐμβογεῖοσο οὗ ἃ Ἰ1{1|Ὁ- 
Εἰσαὶ ο]αγδσίθν, ἰὴ 8 ἔογοίξῃ σουηίγυ, τνα8, Βον- 
ΘΥΟΓ, ποὺ δΟΠΙΓΔΤΥ (0 ἐπ [δὺν7΄,)͵ Ὀιΐ, ὑπᾶὰοῦ {89 
Ῥτγοβϑῃίύ οἱ ουμηβίλῃ 68, τγλ8 Ομροϑβοὰ ἰο χοϊϊίουβ 
δῃ ἃ ΤΩΟΓΔ] 766] ηᾳ8. [ἢ τϑσ. 8 ὁ }0γ [Ε΄ Υ. ταΐτι}ν] 
ΓΊΔΥ͂, δοοογαϊηρ ἴο ἐδ: ΡαΓΔ]]6] βγη, τη θ 8 ΒΟΓΘ (ἢ 6 
ὀχργοβδίοη οὗ 70γΥ (ἀεἰθγ), δϑροοΐδ! ἴῃ ΠΥΠΙῺἢΒ 
οὗ ῥσαΐβο (ϑρὶ.) δηὰ ογί] βοηρβ (Βοβοι πον, 
θὸο Ὑοίίο, Ηφδηρδβὶ.). Βυΐ ᾿ξ ΔΎ 8180 ἀρῃοίθ 
ΤΆΘΤΟΙΥ [Π9 ἔγαπιο οὗ τοϊπὰ ἱπβρί της βιιο Βοηρ5 
(Ηυρἤο]4). [186 ἰτγαηβίδίϊοα πὰ Ε. Υ.: ΤΟΥ͂ 
ἰμΒαὺ ψαβιθὰ 8, ζο] ον 5 ὑπὸ Κορὶ, Ομ δ], δηὰ 
ϑγγυ. Τὸ νοτὰ 15 (δ γορατάρα 88 δὴ Αγδπιαΐο 
ἴογπη. Βιι πὸ βδυοῖὶ ἤογιῃη οχὶβίϑ: ἰ89 Οη0 τηοϑὺ 
ΤΟΒΘΙΌ]Π Ωρ ἰν Ὀοΐῃρς δἠδίαΐ, τ ἸοΟὰ 88 ἃ Ῥδβϑὶνο 
ΤαΘϑὨἷηρ δὰ  ἱπείθαὰ οὗ ἢ. [ὑ ἰ8 ἐμοσγοίουθ 

ΠΟῪ τ|8Ὲ}}}7γ ἰδ Κη ἤγοτι γν ἴο ΒοΟῊΪ, δηὰ ἰγ8}}5- 
Ἰαϊοὰ: ὑοβὸ ψῃηο τηδθ 8 ἰο ΟΥΥ͂ ουὐ---ΟΌν ἴοτ- 
ἰυγοτθ. Τηο βοοοῃὰ οἶδυϑο οὗ (88 γ6γ80 18 ἴὼ Ε.. 
Υ. τοηδογοά Ββ' Ρ}Υ: ἃ βοῦβ. 710 ΗΘΌΥ. 18: (ἢ 9 
ψΟΥὰβ οὗ ἃ δοῦζ. ἈΕῚ: ““ἥοχαβ οἴ ἐδθ Βοῃ 8, 
88 ῬΟΓΙΣΟῺΒ ΟΥ ἔγδρβιηθη δ οὗ (}6 πδίϊ 018] ἰγθαβυγθ 

οὗ βοῃφ, ᾿ϊκὸ Ὁ ἔδτί μου. οὐ, νοι Βοβθηὔ]- 
16 δοΥΥ ΘΟ ΪΥ͂ οχρ αἰαβ: ϑασγμσι αἰϊσμοαῦ σατηπιεπ δζ 
υοίεγίδιια εἰ σι ϑίοπιοϊ δ." Ὅν. δ. ῬΕΒΟΥΝΕ: 
Τοτσοί. ῬτΤΟΌΔΟΪΥ ἰἰθγὸ ἰ9 δ ΔΡΟϑΙ ΟΡΘ8518, ΟΥ̓ Ὑ78 
ΓΙΟΥ͂ ΒΌΡΡΙΥ οἰἰ πον, 88 Εἰ. Υ. : “6 σα πη ρ," ἡ. 6. 
ἢ6Γ 5..}}} ψ ἢ (86 ΒΑΓΡ, ΟΥ̓ ΤΊΟΥΘ ΦΘΠΟΡΑΙ “ἐἰἢ9 
Ῥονον οὗ οιΐοη."--᾽. Ε. Μ. 

γοΣ8. 6, 7.---ῬἸὴ 6 Ὠθδαᾶ οὗ ΤῈ ἰοΟΥ 8. ἐδμὸ 
ἰρθοϑὶ ΟΥ (ἔχ. χχχ. 28; βδουρ 8.0]. ἱν. 14). 
ΟΒΌΒΜΌΝΤΗ ἰἸἰΐο μα γ: “1ΠΠἦ  δάνδῃοθ τοί 
ΘΓ 8816} ΘΌΟΥΘ ἔθ μοοά οὗ ΤΥ 70γΥ. [1 [ βοί 

ποῖ 26 Γ8816πὶ 88 ἃ ἀἰδάστα ὕροη ἰδ 6 δ68Δα οὗὨ ΓΗΥ͂ 
Το) οἱοσίης δα στόν αἷΐ ΤΟΥ͂ Βαρρίηθβ τὶ 1. 
7. ΡΒ. Μ.]--Τῆο Εαουἶο8 γογῸ ῬΑΡ ΪΟΪΔΥΙΥ 80- 
εἷνο ἰῃ ἐλ ἀδσδί αοιίου οὗ Φοτυβαίοα (Απ|05 1. 11; 
ὅο6] ἦν. 19; Οδναά. 100), ὉΣ σι οὶ ΒΟΥ 8.9 
(πτοϑιθηϑὰ ν᾽ 1} ἰδ 6 ἀἰνῖηθ σοηζοᾶποθ (δ 6Σ. χὶϊχ. 
τ: ἴατ. ἦν. 2] ἔ; ΕΖοϊ. χχνυ, 12: 18. χχχίν., 
Ἰχῖϊ. 1 ὅ). Α8 86 Κιηάτοα οΥ̓͂ [3γ861, ὑΠ60Ὺ γγθγθ 
111} λοτο οὐϊουϑ ἰο ἔΐοαι ἐμ δὼ {Π6 ΟἸΙΔ)] ἀφο 8ῃ8 
Ὕ6ΓΘ, δηα ΡῬΟΒΒΙΌΪ ἤον {819 ΓΘΆΒΟΏ 8.Θ ΠΘΓΘ Πι6ῃ- 
ἰἰοαϑὰ Ὀοΐοτο (μ9 Ἰδίίον (Ηρ Γ6]4). [899 ϑιδη- 
ἸοΥ, ὠειρίδλ Ολωτγοῖ, 1ϊ., ». δῦθδ, αὐυοίοά ὉΥ Ρο- 
γτοθ. ον. 7 α ὁ βῃουϊὰ Ὀ6 γοπάοτοα : Βοπιθιι- 
Ὀαγ, ϑθονύϑη, ζὸ᾽ (86 οἰ] άτοη οὗὁἨ Εάοπι, (6 ἀν 
οὔ Φογυβδίοπι. Τὴὸ ἄγ, δοοογάϊπρ ἰο ὑπ δο- 
τηοὴ Οτἱοπίαϊ ἀβαρὸ οὗ ὑπὸ ψοχὰ, 18 ἐμ9 ἀδύ οἵ 
ΘΔ] απ ἰγΥ.---Φ. Ε΄ Μ. 

γεν. 8.--ΠῪΛῸ τπᾶὶ αὐτὶ ἀοδιίσουϑᾶ, [Ιὲ 8 
ποὲ φἀπιἾ8810}]9 ἰο βυυϑιἰὰτ8 [0 (818 τομάθγίης : 
το γμὸ τὺ ἰο Ὁθ ἀοδίγογοα (Τ᾿ ϑοΔοίϊοη, ΑἸὴγ- 
ταὶϊὰ, 7. Η. Μίοδμδο δ, εἰ αἰ.), οὐ : μοι ἀδβίσουεν 
(Βοβοηπι., θ9  οἰἰ6), οὐ : ἴδοι τηυγάογοββ {1Π||- 
415)» οὔ: ΣΟΌΘΘΡ (ὅϑγγ., Ομα]ὰ., ϑγτωτηδομ8). 
ΤῊ ἕογια, δοοοχάϊηρς ἴο {Π9 οχ  βίϊδῃς Ροϊπίϊηρ, 13 
180 ῬαδΒ8. Ρατί., δηὰ ὑβουοογοθ ΤΘΔΏ8: ὑαείαία 
(9 ϑγοπιθ). Ετοπι ἰμὲβ ἐὺ ἄοθβ ποὶ 0Ὁ]1οὁν, ἰμαὶ 
{86 γο 8 δὴ Δ᾽] υϑῖοπ ΒΟΓΘ ἰο ἰδ6 δβεοοῃὰ οδρίυγο 
οὗ Βαῦγϊίοη ὈΥ θαγίυβ (Ηθηρδβι.), τ ΐοὴ τγὰ8 089 
ΟἸἿΥ οὔθ ἐμαὶ οου]ὰ ὃ δοπηοοίοα πὸ} 8 Σϑδὶ ἀ6- 
βίτυοιίίοῃ. ΕῸΣ ἐμ οὐ͵οοὺ δάἀάσγοβδβοἑ ἴβ (89 
ἀαυσλίεν οὗ ΒΔΌο6], ἑ. 8.» ΒΕΡ΄ ΡΟΡυϊαίΐου, δηὰ (86 
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ῬτΟΟΘ88 οὗ ἀεδίγυοίΐομ, ΔΙ σθϑ αν Ὀαραπ, 8 ΤΟΡΓΟ- 
βοηξοα ἴῃ (Π6 0] ον; τ 188 85. βΒι}}} ο Ὧ6 οοτ- 
Ρἰοἰθαὰ Ὀοΐοτο {89 ὅπα] ἀοβίγαοίΐοι σδη (8 Κ0 ΡΪ809. 
7 16 (ΠΡ ΟΣ δἷθὸο ὑπϑυϊίδ οἷο ὑὸ αϑϑαμπιθ, τὶδ ἢ 

ΒΟΠῚΘ ΘΧΡΟΒΙΙΟΥΒ, ἐμαὶ ἰπ ἐμὲ θχργθδϑίοη ἐμδὺ 
οὐϑηὺ ἰβ ῬγΟΡ οἰ 68}}7 Ῥοργοβθηϊθα 88 Βανίηρ δο- 
ἐπ} ἰδκθὰ ρ]δοθ. [{ 18 ἐμβτθαίοποᾶ δραϊπβέ [86 
ΒΑΌΥ]ουΐ8 5 ἴῃ 18. χὶϊὶ. 16 ἢ, 8180, ὑμπδὺ {εἰν οΒ]}- 
άγϑῃ 8}}8}} Ὀ9 ἀδβιϑὰ ἰο ρίθϑοοϑι. Τη0 συδβίοπι νγγ8 
ποῖ ἀπηονα (0 δηϊ Ο  Υ͂ ΖΟΠΟΓΑΙΥ, οομρ. Ηο- 
τον, ΠΠ12:ὰ χχὶϊ. 68: χχῖὶν. 722, πον ἰο ὑἰμ6 [δγδο]- 
ἴϊοθ (2 Κίημρϑ υἱ. 12; Ηοκ. χ. 14; χίυ. 1; Νδιαπι 
1:1.. 10). Νο ὨΘῊῪ μοπογδίϊοῃ ἰ8 ἰο Ὧθ Ῥογιαϊοἀ 
ἰο ταΐϑθ ἤγοιη ΒΟῸΣ συΐῃθ ἰμ0 δβδδίίογσοά πον]ά- 
Ῥονον (18. χὶυ. 21 ἢ). 

ἨΟΜΙΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ 

ΤΏΘΓΟ 8 ἃ ΒΟΥΓΟῪ ΒΟ ὈΘΟΟΙΏΘΑ {μ6 Ῥ͵ἱουῦβ 
δηά 18 ρ]οαϑίης ἰο αοά, ὄσϑῃ ἱμπουρὶι 9 σον] 
ἄοο8 ποὺ υπμάοτιβίδπαά 1ἰ.--νο ΘΑΥΓΒΙΥ οδ᾽ δα, Ὡ0 
σου] ἀν ΡΙθάΒυσχο, ΠῸ Δ) αγοηθηῦ οἵ πιθῃ, βουϊὰ 
ΤΩΔΪκΘ ἃ οτγροῦ ἰμαὺ νγ ῖσ ἢ γγο Βαγ9 χϑοοϊνοα ἔγοπι 
Ααοὰἀ 88 τηϑτρ 6 γ8 οὗ ΗΪβ ῥοῦ} ]θ, οὐ Ἡμδὺὶ γὸ πᾶ νθ 
8{11} το Ἔχρϑοὺ ἔγοιι Ηΐμπι, ΟΥ Ὑμδΐ, [ὉΣ {8:6860 ΓΘΔ- 
Βοη8 ἰὁ 15 ἀὰο ἰο Ηἶΐπι, ἐο ΟΌΣΒΟΙΪγΟΒ, δὰ ἰο ἐμ 
Ομυτοῖ, ὑμαῦ γ͵οὸ Βμουϊά ἰθανθ πμάοπῃθ 88 τν6}} 88 
ῬΟΥΖΌΤΠ,.---Ἴὶ 18 γγ6}} ἴον τιβ ἱΥ τὸ ἀο πού Ὀορὶπ ἰο 
Ῥτῖσο δῃᾷ Ἰουὸ {86 Εἰὶρίιοδὲ Ὁ] θββίηρϑβ οὗἁ 1119 ΟὨ]Υ͂ 
0 ὙῸ 8.6 ἴῃ ἀδῆροῦ οὔ Ἰοβίης ὑοτὰ ] 

ΒΤΑΒΚΕ: ΒοΘ ΠΟΥ γΟῸ Ὀϊοβδίηρβ τὶ ἢ ΒΘδΥΐΥ 
ἐδαηϊκορίνίηρς ἰο αοἀ πὶ }}]9 γοὰ μᾶτὸ ἐμϑῖι, 16βὲ 
{Π6Υ ὍΘ ἰδίκου ἔγοια γόου (ὉΓ ΥΟῸΌΣ ἱηργαίἰ ἰπάο. --- 
ΜΔῺΥ ἃ ὁη9 θυ χ6 ΓΒ δπὰ ἐμ ἰγβίβ ἴῃ οδρυ ἐγ ἴον 
ἐπ που ϑπιοηὶ οὗ ἐμ Ὠὶνὶθ ποτὰ, ἰο πίοαι ἱΐ 
ὑὙ88 0006 ἀἰϑίαδίοία τ ΒΘ Β6 Βαὰ ογ6 δου δηὶ 
οΡΡογίυπϊι168 οὗ 1ἰδιθηΐηρ ἰο 1ἰ.--τά ἱσχὰθ ΟΒγί8- 
ἐδ οοππηοὺ εἰν γἰάϊουϊο, ἐλ ποτὰ οὗἩ αοά, οΣ 
ᾳυοίθ Βδοῦθα Βοῃρ8 οὗ ϑουί ρίυτο ΡὮΓΔΒΟΒ ἴῃ οβί. 
--Α Ομνιβιϊδῃ σϑηποῦ 0 ἰγΪῪ Ἰογίωαϊ ἴῃ (μὲ 
νουῦ]ά, 0 ΘΤΘ ἢ0 15 ποί δ΄ μοῖλο, Ὀαυὺ ἴῃ ἃ ΒίΓδ 9 
Ἰδηὰ: ἷα ΕΔ  ουϊδηὰ 15. δῦογνο, ἴῃ ὨοαγθΏ.---ΝΟ 
Ηΐδοθ, πο σου ΓΥ͂, πὸ ἰγγϑηῦ, ὯῸ ἐπα ρυἸϑοηπηθηΐ, 
80 ογοαιϑα οὐ͵θοῦ τ δύθυον Θ6ἢ ΒΟΥ͂ΟΣ ἔγομι ΟἸ ἰδ 

{89 οἰἴξοη οὗἉ [λ0 Βρὶ τ (π8] ΖΊΟ.--- ΟἹ ΕἸ ΣΘΒΒΒΐρ ἰη 
ἐμ ΒΘΑΥΘΩΪΥ Φογυδβαδίθηι, οοϊαραγοὰ ἰὸ Ὑ 810 
ον ἰης ἩΒΙσἢ (8 νου] οδὴ ΟἾΥΘ 15 ΟἹ]Υ ὃ 
διδάον, τησδί 6 ἐπθ οἰΐοῦ Ογ οὗ ἃ θο]ϊονοι.-- 
αοὐ δ νυπίβῃτηθηῦ διννδὶὶβ ποὶ ΟὨἿΥῪ ἰδο80 Ὑ}ι0 
τοῖα δοὶι 8] δϑ880}186 ὑγροῦ Ηΐ ΟδΌτ ΙΝ, Ὀαὺ αἶ80 
{ποβθ ΤΟ ὈΥ͂ ΘΟ. ΠΒ0] ρ, οομπϊνίηρ, 8η4 ἰη- 
οἰτίης, Ὀθοοτθ Ῥδυίδκοσβ οἵ οἶμον τηθ π᾿ Β 81}8. 
ΑἈνυτ: 1 1δ ὑπο εἰ χιιοδύ 707 δηὰ ἀοΙἰσιὲ οὗ ὃ 

ἰγὰθ Ομτἰβίλαη ἰο Καον,, ἰο οχίοὶ, δπὰ ἰο Ῥγδὶβθ 
αοά, δῃὰ ἰο Ὦθ ἱπ {9 δΒοσὶθὲΥ δηὰ οἱ(Ἰ ΣΟ πΒἷρ οἵ 
(89 ἈΘΘΥΘΗΪΥ ΦοΓΌΒΑΙΘιΩ.---ΕΒΊΘΟΗ : [6 Βδου]ὰ 
ΟΥΟΡ δδγο ὈΘίΟΥΘ ΟΌΥΡ 6768 (6 οτὰ οὗὁὨ 411 Ἰογάβ, 
δ᾽) ἃ ὩθγοΡ Ἰοὲ ἀἰθίιοθονῦ Ὀ6 ἀοηθ ἰ0 ΗΪ8 ΠΔ110.-- 
ῬΙΒΌΒΙΟΗ: Ηο ὙΠῸ ἸΟΥΟΒ ΟὨΪΥ͂ (09 ὨΘῊ πδίυγθ, 
μαίοα ἐμ οἱὰ, δῃὰ Ὑϊ8ὴ05 δὶβ ἀοσβίσυοιίϊοη.-- 
ΤΑυΒΕ: ΤῊΘ ἀθ6Ρ ΒΟΣΤΟῪ οὗὨ ἀοἀ Β ΡῬΘΟΡ]6 ἴῃ Βι- 
ὈΥΪοα ; ἐμοῖν δά ϑῃύ Σ68] οὗἁ Ἰουϑ ἴοσ Ζίοη ; ἰδοὶν 
ΒΟΥ Σ04] οὗ υϑῆρϑδῆοθ δβδϊπδὶ Εάοπ δπὰ Μδ- 
Ὀγϊοῦ. 

Ματτ, ΗΈΝΕΥ: [ἰ ΘΥρυο8 ἃ 6480 δια δΒογϊὰ 
ϑρὶσὶς ἰο ἀροταϊὰ ἰμο80 ἯδΟ 8γ0 πὶ ἀἰβίγοϑβ, οἰθμοῦ 
αἱ (οἷν ΤΌΤΙΔΟΣ 7075 ΟΥ ὈΓοβϑηΐ ρτὶοΐβ, ΟΥ ἰὸ 
οἰαιθηρο ἰλο80 ἰο ὈΘ ΤᾺΘΥΤῪ ὙΒΟΠὶ Ὑ͵Ὑ0 ΚΠΟΥ͂ 870 
ουἱὐ οὗὨ εἰπιθ ἔον ἰν; (818 18 δά ἀΐηρ δἰδιἱοίλου ἰο (89 
8.5Π11Ἰοἱοά. ---Ὗγο τηυδὲ ποὺ Βοσῦθ δοϊῃοη "αἰ γί ἢ, 
ΤΩ} 1088 Ῥτοίβῃθ ταϊγί ἢ, τὶ ἢ δηγί βίης ἐμαὶ 18 
ΔρΡΡτοργίαιοά ἰο α6οἀ, γᾶ ἰβ Βοτηθίϊ πη65 [0 ὃθ δο- 
ποξϑὰ ὉΥ ἃ ὑοϊϊκίουβ βί]θπ60 88 νν6}}] 88 ὉΥ σοὶ - 
εἰουβ βροδκίηρ.---μο ἀοδίγαοίίοι οὗ ΒΔΌΥ]οΩ: (1 
ἃ ἦιϑὲ ἀοδιγαοίίου ; (2) 8 υαἰἱον ἀοδίγαοίίοι: (ὃ 
ἃ ἀοϑιγαοίίοη ὙΠΟ Βμου]ὰ τοβοοί ΒΟΏΟΥ ὑροὰ 
ἐδ ἱμδιγυμιθηίβ οἵ ἰἰ.---Β ὁ 14}1} οὗ ἐμ 9 Νον Το8- 
ἰαπηθηὺ ΒΑΌΥ]ΟΣ ΜΓΠΙΕ 6 ἰδμ6 (στ αταρ οὗἁ 411 (88 
βαϊη 8.---ΒΡ. ΠΟΒΝΕ: ΤῊ ΒΟΡΟ οὗ 8 τοίυτη (0 
ΤΠ69 ἰδ ΤΩΥ͂ ΟὨΪΥ οομιΐογὶ ἴῃ (8 Ὑ86]6 οἵ ἰθδγ8, 
ΠΠΟΓΘ ἴ δ δπα Ὑ| 0 ἃ ΤΩ ΟΌΓΠΘΓΣ μὲ] ΠΥ οδρ- 
εἰνίγ 6 Ὀτουρι ὈΔΟΙ,, δ ἃ ΠΟΥ͂ ΒΟΓΓΟΥ Ὁθ ἰυτποὰ 
ἱπίο 70Υ.-  ΒΆΆΝΕΒ: θη (86 ἿοΥ οὗ τοὶ σίοη ἰδ 
βϑουϊ δορά 707 186 ἴ0γ οὔ [6 νου], 1 Ῥσόυοβ (δδὶ 
ἀπ γ 18 Ὧ0 ἰσὰθ γἱοὶγ ἰπ (μ9 δου]. Βοϊϊχίου, 
᾿ ΥΧΊΝ δῦ 811, Ὑ|}} δἱνγδγβ Ὀ6 ΒΌΡΓΕΠΙΘ.--ὖ]. 

. Μ. 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΧΥΠΙ͂Ι. 

Α Ῥεαΐηι ο οαοίϊά, 

Ι ν1}} Ῥσαῖβο 80 ψΠῸ ΤᾺ τ ΠοΪ6 Ποδτι: 
Βοίοτγο {πΠ6 σοάβ ψ}}} 1 βίῃρ ργαῖβα απίο {Π660, 

2 1 Μ1}} ψουβμὶρ ἑοτατζα (ΠΥ ΒΟΙΪΥ (εΠ1Ρ]6, 
Απὰ εκ ΠΥ Ὠδπ16 ἴογ (ὮγΥ ἷ 
ἘὸῸγ ἰδοὺ Βαϑὶ 

8 [ὴ {μὲ ἀδῪ πῶ ἢ 

ἶ νἱηρ- ΚἸ πἄηο88 δηα [ῸΥ (ἢγ ἱχαίῃ : 
ὨΪΠ6α ΠΥ ψογὰ δθονΘ 811 (ΠΥ ὨδΙηΘ. 
ογιϑά ἰμβοὰ δηϑογθάβί ἢ16 

Απά βισθηριμϑηθαβὺ τὰθ εὐ, βίγοηρί ἴῃ παῦ βου]. 

4 ΑἹΙ {86 Κίπρϑ οὗἩ [Π6 φασί 50.811 ργαῖβο (86, Ο ΠΟΘΟΕΡ, 
ΒΘ ΠΟΥ ΒθαΡ {86 ψοσὰβ οὗ [8γ του ῃ. 
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ὃ Ὕο6δ, ΠΥ 588]] βίπρ' ἴῃ {π0 ψΑ γα οὗ ὑπ 6 1.0ΕὉ: 
ΒῸΓ στοδὺ ἦ8 {π6 φΊΟΥΥ οὗ [0 ΟΕ. 

6 ΤΒΟυΡᾺ {μ6 ΠῸΒ» ὅδ μίρᾷ, γοῦ μβαίῃ μθ σεβρϑοῖ υμίο ὑμὸ ἸΟῊΪ : 
Βαυὺ ἐδθ ῥγουά πο Κπονοίμ δία οἱ. 

1 ΤΒουρΉ  ψ ΑΚ ἴῃ {πο τοϊάδὲ οὗἉ ὑγοῦ]6, μου 110 τοσῖνο το: 
Του 584}0 βἰτοίοιι ἔσσῃ ὑμῖπο απ δρδίηδβί {86 τί οὗἉ τοΐῃθ ϑῃθχμῖθβ, 
Αμπὰ ἰδγ στἱρύ Βαπα 8}}8}} βανϑ 1η6. 

8 Τῆο ΠῸΒᾧ᾿ {1}} 
ΤῊΥ ΤΩΘΙΟΥ͂, Ο 0ΒΡ, σπάνει, ἴΟΥ ΟΥ̓́Θ: 

γδοί ἐλαΐ υυὐλιοΐ, ΘΟΠοΟΥΠοἰ ἢ ΤΩ6: 

ἘΌΤΒΒΚΟ ποῖ [86 ΤΌΣΚΒ οὗἩ {Π1πὸ οσσῃ μδηἋα. 

ἘΧΈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΟΟΧΤΕΧΝΤΕ ΑΧΡ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.--- 18 ῬΒΔ]πὶ ὁ0η- 
εἰδὶ8 ΟΥὗἨ ἔπγθ9 Βίγορ 68, πιουθα ὈΥ ὑπ γθ0 ΟἸΟΒΘΙΥ 
οοπποοίοα ἱμβουραίβ: ΕἸΓΒί, 8. ΤΟΥ 18 τηδὰθ ὈΥ (89 
Ῥπβδ] υὶθὺ ὑπαὺ Β6 Ὑ11 γγαΐδο αοα ἐπα  Ἅ}} ἴῃ 
Ηΐ8 Ομυχοῦ, ὉΣ 8 χτοδί ἀοοὰ ἄοῃπο ζ0. εἶτα ἰὴ δῃ- 
ΒΤΟΡ ἰ0 ῬΥΒΥ͂ΘΣ, ὉΥ ΜΘ 6 ἀϊδίϊηοί ῬΤοτα 186 Ῥτο- 
Τ᾽ ουδῖὶγ σίνοῃ δὰ Ὀθ6ῃ 8{1}} τῆογοὸ ρὶον  βοα (γοΓ8. 
1-8). Νοχί Βο ῥγοαϊοίβ ἐπδὲ 8}} ὑπὸ Κίηρβ οὗ (0 
δασί ἃ, ὌΡοὰ Βοατης οὗὁὨ {1|8, νουϊὰ ἐπε κ (86 
᾿Ηἰνίηρ αοἀ οὔ Βογοϊαδιΐοι ἴον 'ὑ, δηὰ που]ὰ οχίοὶ 
{89 νῦυ 878 οἵ (μΐ8 οχαϊίοά ἀοα δηὰ ΗΒ οἴΟΥΥ, 88 
τηϑὰθ Κποῦγῃ ἴῃ ἐπ ΘΠ ΠΘΡ ἴῃ Ὠὶοἢ Ηθ τοχαγαὰβ 
οί {86 δοδδοά δῃηὰ [86 φτουά ἐγεβε 4-6). ΕἸ- 
ΑΠ}Ἐν: Β6 Οἰΐογϑ Η͵8 δϑϑίσδῃσθ οὗ (9 Ὠϊνίηθ μοὶρ 
ἴῃ ἰἰπι9 οὗ ποοὰ δπὰ δραϊηδὲ ἰὴ6 δῆμος οἵ Ηϊβ 
ἴοοβ, 88 {π6 δοϊρ᾽ οἰΐοη οὗ (116 Ῥῶωα σψοῦκ Ὀ6- 
ἔπι [Ὁ ἷτῃ ὈΥ Θοἀ (γνογβ. 7, ) 

ΤῈ18 ογοδίθϑ [86 ἱπη ργΘΒ81 00 ἐμ δί Ὀοίὰ (ἢ 9 Ῥ60Γ- 
805 8πηὰ {μ0 ΘΧΡΟΥΪΘΏΘΕΒ οὗ 86 Ῥβδϊπλἶθὶ το γ ἀ6- 
δογυϊηρ οὐὁἉ ρωδὲϊς αἰἰοπιΐοι, πὰ πδὰ φη]ϊδίοα ἐξ. 
Τὶ ἴα Τατίου ἰο 6 ἰηΐογτοὰ ἐπὶ (6586 οοπαἰιϊοη8 
βἰδηᾶ ἴῃ οοπποοίΐοι Ἡὶϊὰ ὈΙνΐὴ9 Ῥτομΐδο δηὰ 18 
{]6]πιθηΐ, ὁχοθοάϊης 411 οχρϑοίδιΐοῃ, ὉῪ Ὀὶνὶηθ 
δοίΐοη, δηὰ ΘΟ ΒΟαΌΘΒΟΥ ἴῃ σοπηῃθροίίοη τὶ ἐδ 6 
ΐδίονΥ οὗ τοδετρίϊοη. [ὑ ἌΡ ΘΑΣΒ, 8{}}1 {σι μον, 
ἐπδὲ {8686 Τοϊδίϊοηδβ μδὰ 8 δίχοϊ βοϑηοθ οχίοπάϊης 
Ὀεγοηὰ (88 ῬΘΥΒΟῚ οὗ (Π6 Ῥπβαϊπιὶϑί ἰο ὑπὸ ἰβίοῦυν 
οἵ ἷ5 Κἰηχάοιι, δηἃ Ὀογοηᾶ Ῥαγίϊσαϊαν ἱπίογοδίβ 
ἰο ἐμοβο οὕ 10 νοῦ, Απά ἴὲ 18 τηδηϊ δὶ, Ἰδβίν, 
ἐμδὺ 411 ἐμαὶ δὰ δἰγοδῦ ἰδοῦ Ρ0Ϊ]δ0ο0 ψ85, ΟἿ 
(οα᾽ 8 γῬατί, Ὀυαῦ ἐμὸ Ὀερὶ πηΐῃρ οὗ ἃ Ρ͵δη διὰ 
ΘΟΌΣΒΘ οὗ νονκίηρ σαγτῖθα ἤου γβ ἢ (89 66 Γ- 
ἰαϊεῖγ οὗἉ ζ] 8] πηοηὺ ὈΥ {86 ρου τ πδΔΌοο οὗ ἀ666 5 
Οἴτοοτοῦ. ΟΟὨΒΘαΌΘΕΟΥ ἐμ9 ΡΒΔ]Π) Ὀ0ΔΤΒ 8 »γορῪλο- 
ἐϊοο- πιεδείαπῖο ΟΒΥδοίοσ. ΗΟΝ το 1ΐ8 ΒΟΥΘΓΑΪ 
ζοαϊυγοδ ατὸ ΔΡΡυορσίαίθ ἰὸ θανυνϊὰ, ἷβ οχροσὶ- 
Θ8ῃ.668, δηὰ δἰ8 ροπὶ(Ιο0ὴ. ἴῃ ἐδ ἰϑίοΟΥῪ οὗἁ Γοϊϊ σίου, 
ἀοδβ ποί, δὐΐοσ ΟΟΥ Ῥσουΐουϑ δἰϊοιιρὶβ ἰο υπίοϊὰ 
ἰμοπλ, ΓΟ ῸΪΓΘ ΘΗΥ͂ Βροοἷδὶ Ῥτοοῦ ἅθγο. Ἧ 9 πο γο- 
ἴοτο τοῖον (᾽8 Ῥδδ]πὶ ποὶ ἰ0ο Φοβδῆη68 ΗΥΓΟΔΏΙΒ, 
(Εἰ: 45), θὰϊ ἰο θενὰ, νῖο ἰδ παιαϑὰ ἰπ {μὸ δὺ- 
Ῥοτβοσιρίίοηυ, δυὰ τὶ νι θο80 ῬΒΑ]ΠΒ ΤἸΏΔΩΥ 6χΧ- 
ΤΟΒΒΊΟῺΒ δ ἰοσηἀ ἰο ΒΑΥΘ ροϊηίβ οὗ οοἰποϊάθῃ6θ6. 

ἶγο 81 8180 οὗ ἰδ} ορ' πίομ ἐμαὶ ὁ τγα5 ποὶ ψτῖΐς 
ἐδ ὮΥ δὴ ὈΠΊΠΟΝΙΩ ῬΟΓΒΟΩ ὙΠῸ Βδὰ θαυ 8 
Ῥϑ3αἴτη8 ἴῃ τπαΐπὰ, δπὰ υἱἱοτνοὰ ἰξ 85 1 ἔγοπι θαυ Β 

ΤΒΟΒΔΙΝΥ, Ὀοΐηρς 8 Ρἰοίαγο ἰδκοη ἔγοτῃ 2 διὰ. 
γὶϊ. (61 11156}8}:; Ὀαΐ ἐμαὶ 10 μεὰ Θανἱὰ Ηἰτηβοὶ 
ἴοτ ἰὶ8 δαίμον, δηὰ ἱὑμδὲ ἰὑὺ γϑ οοπιροδοὰ τ Ὦθῃ 
6, Δ 6 Γ 8 υἱοϊοτίουβ νδῦίδζο, δηὰ οἱοναίθαὰ τἱ ἢ 
ἐμο 86:86 οὗἉ μὶβϑ στοαὶ ἀοδιΐηγ, ἀϊὰ γοί τὶν Βὰ- 
τα γ κἰνο αοάἀ (6 αἸΟΥΥ, δηὰ ἔοχτηϑὰ [1ῃ6 Ῥὺ7- 
Ῥοβο οὗ υ])άϊηρ ἴοσς Ηΐτὰ 8 Το μι Ρ]9 ἱπδίοδα οὗ 

86 ΤᾺΡΘΤΗΔοΘ ὑρονὴ Ζίου (Εοη ρδίοη ον). [ἐ 19 
πποστίδὶη οί ΒΡ (86 δὐ ἀϊιοι ἰο (6 Β0 ροΥβοσὶρ- 
ἐΐοπ ἱπ (μ6 δορί. δῃὰ ψαυϊα. : οὗ Ηδμααὶ δυὰ Ζ6- 
ομαγίδῃ, νοῦ] ΓΟΙῸ 6 Ῥγοδοηΐ σγϑοθῃδίοι οὗ 
{6 Τοχί ἐο (86 Ῥτορμοίβ πδιηϑά (ΚΟΒ]οσ, Πασσαὶ, 
Ὁ. 88). Τμιθ86 δηὰ ἐμ 9 βὲ τα τ δα ἀ {1008 ἴῃ ΟἾΠ6Τ 
Ῥβ8}π18 δῆλον, δἱ 8}} ουθηίβ, ἐμ ὖ ἰὼ (ἢ 6 ορίπὶοῦ οὗ 
ἐμ ϑονθηίγ, (89 Ῥϑδῖυ οο]θοίϊοη τγἃ8 ποὺ δομ- 
Ρ]οιοαὰ Ἰδίοσς ἐμδὴ (89 ἐΐπιο οἵἤἨ Νοιμϑιΐδα (0 6- 
1 Σ86}}). 

[ΗἸἘΕΝΟΒΤΈΝΒΕΒΟ: “7 Ῥβδῖὶτμ ὈΘΙΟη “8 ἰο μαι 
οδδίῃ οὗ θαυϊαϊο Ῥβδὶπιβ νοὶ τγ͵Ὃ8 οδ᾽ θὰ ἔογί ἢ 
ὉΥ ἰδο ῥΓοπιίβο ἱπ 2 ὅδῃ. Υἱὶ., δηὰ τοὶ τοδὲ 
ΡΟ ἰὑ: ῬΒ8. χυϊὶῖ,, χχὶ., ᾿χὶ., οἱ. οἱἱὶ., οχ. Οὐ. 
Ῥββ. Ἰχχὶϊ., Ἰχχχίχ,, οχχχὶὶ. Τμδὺ {86 Ῥυοτιαὶθθ 
Βασο σο]οὈταίοα 18 ΠῸ0 Οὐμον ἐδδῃ (αὶ, 8 88 οἶθαν 
88 ἀαγ. ΒοΥΘ 88 Μ͵Ο)ῚΪ 88 ἐβοσθ (9 διῦ])θοί 
Ἰδηα]οὰ 888 τοϑροσί (0 8 ὈΪοδδίηρ οὗ Βυγρϑββϑδίη 

θαίηθθθ. ΕἸσίθον, ΠΘΥΘ 88 Μ6]11 85 {πΠ0γ0, τ 
ΔΥ͂Θ ἰο ἀο, ποὺ πὶ 8. Ῥασγίϊου δ ὈΪ δίς, Ὀυΐ 
ψὶ ἢ ἃ ομαΐη οὗὨ ὈΪ βϑίη δ Γοδο ἢ ΘΥΘῺ ἰο οἰ Σ- 
ΕἾΥ, γον. 8. ΕἸΠΔΙΠΪΥ, (86 Ργουλΐδο 89 Β6γΘ ἐδ9 
ΒδΙη9 δβυ )οσί 88 ἔμοσο. [1 ἐδ Ῥϑαΐτὰ σοΐογβ ἴὸ 
(86 ΡῬΓοπιΐδα ἰπ 2 ὅ4πι. Υἱΐ., {600 σδὴ 6 πο ἀουδὲ 
οὗἨ [0 Θογγοοίῃ 698 οΟὗἨ ἐμ 9 Βυρογβογὶ ρίΐου ὑσ ἢ 
αϑϑίσῃϑ ἰὑ ἰο αν ἁ. Εοῦν Βὸ οὐ Ὑοπὶ ἐΠ6 ῥτο- 
ταἶδ6 888 ὈΘΘῺ οοηύονγοά, ἢἰτα 56} βίδη 5 ἔοτὶ ἢ 88 
{π0 Βρϑαϊου. Τθοτθ 18 ἃ Ῥγοοῦ 8180 ἐμαὶ {89 δ- 
ἰοῦ νῶϑβ Ὠανϊὰ, ἰὼ ἰμὸ πΐοῃ, 80 σπδυδοίουδιὶο 
οὗ Βΐἴτω, οὗ Ὀο]Ϊἃ οουταρὸ (8690 ΘΒρθοὶ ΠΥ Ὑ0Ὁ. 8 
δηὰ ἀθορ ΒΌΛΙ ΠΥ (9869 γον. 6). Απὰ ἴῃ Ῥγοο 
οὔ ἐδ! Βδπ1ὸ σοπι98, ἢ} Δ}}Υ, ἐπ 6 Ἀθδν ΧΟ ΙΔ ἸΟ Θ δῖ Ρ 
ἷπ ψϊοῖ ἰὺ δίδπάθ ἰο (6 Οὐ μοΣ Ῥβδὶτηβ οὗ θανυΐὰ,᾽ 
--. Ε. Μ.] 

γον. 1. Σῃ Ῥγύϑδϑῃοθ οἵ ΕΟ τ .---ΓΕ. Υ: 
Ὀεΐοτο ἰδ κοὰβ]. Τ680 νοσγὰδ ΓΘ οογί δι ἶΥ ἰῃ- 
ἰοηἀοὰ ἰο βοὺ ἔογί ἃ ἰ89 Ῥυθ] οἷ δηὰ ΒΟ] θη ἐγ 
οὔ (89 ῥτδῖ8θ γοπάογοα ἰὸ Φϑ βούδῃ, δηὰ ῬγοΟΌΔΟΙΥ 
8180 ἰὴ9 οχυϊίαιίοη Ῥτοοθοαϊης ἴγοπλ ἐμὸ Ἶογ οἵ 
Υἱοίουγ. ΕῸΓ ἰπ 80 ἄτι Ὁ͵809 (0 Θχργοϑϑίοῃ 18 
ποῖ: Ὀοίοτο {86 ἴδο6 οὗ, Ὀπὺ 2, νον, τῖϊἢ 

ἐπ 1άθα οὗὨἉ γγέδεποθ, δοτηῖπ 68 (δ οὗ {89 Ῥβγβοὴ 
ορροϑίίδ. ἴπ (Π6 Ββοοοῃᾷά μῖδο9 ΤΑ ϊολίπι ἄοθ 5 ποῖ 
γοΐου ἰ9 86 δηρεὶδ (βορί., Ψπιι., Οαῖν., 7. Η. 
Μίομδοὶα, Βοβοητ 160) ὙΠΟ 18 8 ὙΘΡῪ ΤΆΣΘ 
ΒΘΏΒΘ (8606 Οὔ ῬΒ. Χχὶχ. 1). ΝῸΡΣ ἀοοδβ ἰΐ ἀοεὶρ- 
παίο αοἀ ἐπτγοποα ὕΡΟυ ἐδ 6 ΔΚ 8438 ρ8γα]]οὶ ἰο (19 
βοτὰ ρ]δοο8β οὔ ουβιΐρ πηοῃἰὶοποα ἱπιηηθα αίοΥ 
᾿ἱΒογοδίον (θτυδβίαβ, Ὸ οἰ, να], ΟἸβ ἢ δα- 
86}; Ὁ οἰὐμαν (89 ΣΌΪΟΣΤΒ 85 ϑδύίἢ- κοῦ δ ἀμ 
ΘΥΓῸΪ οΠ68 οὗ Θδτί 7, Ῥβ. ᾿ἰσχσὶϊ. 1, οοῃρ. χὶν. 7; 
Ἰχχχὶχ. 28: οχὶχ. 46: 2 βδι. υἱὶ. 9 (ΒΔ ΌΡΙη5, 
ΕἸδταϊηΐαδβ, ἀοἷον, ΒυσΟΥ, ΟἹονίουϑ, Π0] 1 250}}}, ΟΥ 
89 ροὰδ οὗἉ ὑμ6 παίΐοπβ (Ααυΐα, βυιτβοδυ, 76- 
ΤοΙΏ6, Κὐδίον, Ηθημρεὶ., ΗΠ αρῦ,, Ηἰι εὶς), πιο 8.0 
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δῆ τοχζαγάρα 8 Ὀδΐῃρς Δ0]9 ἰο ἀο ποίμίηρς 1ἰκο 
1086 ἐμπϑ οι αοα ἀο68 ἴον Ηἰ8 οτῃ, δηὰ ἃ8 
ΟἾΪΥ οὐἱποίηρ ἐμοῖσ ἱπιροΐθηοθ ίο (δ Βἰιδᾶηθ οὗἁ 
(6 ἷ} τοσβῖρροσα. [Τ|10]Δ8ὐ παιηθὰ Υἱον 15 βδὰρ- 
Ῥοτιοὰ ὉΓΥ Ῥοσονῃθ δηὰ ΑἸοχδηάορ, δηαὰ ποδί 
Ἑηκᾳ]. ὀχροβίίουβ, δῃᾷ 1.88, 1ὺ ἸΔΥ Ὀδ ῬΓΟΒαπιοά, 
86 δοπηπλοη δοηδοηξ οὗ ἀπο 1604] τσ. ἤογαβ8- 
που δηἃ Νονοδ ΔΥῸ υπαροϊἀθὰ 88 ἴο {80 ΔρΡΡΙΪ- 
οοἰϊοη.--΄ὦ'. Ε. Μ.] 

γον. 2. Του Βεαδῖ στρ βοᾶ ᾿Ὦν νοτᾶ 
ἃ ονΘ 8}1 ΠΥ δ 129.---ΤῊ 15 τηοάο οὗ ΟΘΧΡΓΟΒΒΙΟΏ, 
ὙὯ16 ἢ. ἀο068 ποὶ ΟΟΟῸΌΣ Θ᾽ ΒΟ ΔΘΓΡΘ, Ἀ88 ἢ ΒΟΠ16 68.308 
ο8]19ἃ ἔογι ἢ ὙΟΥΣΥῪ ἔογοϑὰ οχρὶδηβίζουβ. [{ ρσᾷγο 
880]. οὕὔδησθ ἰο ΟἸοσίουβ ὑμδῦ {18 Ἰθαγποα οὐἰτὶο 

Ῥτοίεγτϑα, ἰῃ ρ͵δοο οὔ Ἶ 7, ἰο τοδὰ Ἴ 977, δβ ἰπ 
Ῥβ. σἱῖϊ. 4: (ΔΥ Ὠθαυθῃβ (σορ. οΥἱ ΐ. δ; οχὶϊὶ. 
4; οχὶσ, 89). Βυὶ ὑδο βοῃίθῃοο 18 ποΐ 80 ἀϊβίοτίοα 

(Ηρ 614} ἐμαὶ ἃ ἰγαηδροβίἐϊου οὗ ΚΣ αν" τασδὶ ὈΘ 

Τοβοτίϑα ἰὸ {ΚΠ 081}, αἰνΐπρς (09 Βθη806: ΤῊΥ 
ΠΔΙῺΘ ΔΌΟΥΘ 4}1} ΤΥ πορὰ, ἑ. 4., Του 6ϑὲ ρἱονὶ- 
δοὰ ἰὑ ΔΌΟΥΘ 41] Ῥγοιιΐβοθ. [{ ἷβ οϑγίδϊ εἶν ᾿πδά- 
ταἰΒΒ1 0]9 ἰο ἰγαπβὶδίθ: Του δαϑὶ σἱογ θὰ (ἢν 
Ὡ8Π16 ΒΌΟΥΘ 8]} ἑλγουσὴ ὙΠΥ ποτὰ (μαυΐμ., ΟΔ]- 
δ ΟΡ : ἀοσοοτάϊησ ἰο ΤῊΥ ποτὰ {ὙΠ 8 6818) οΥ: 
απὰ ΤΥ ποτὰ (ΕἸδπιηἰαβ, Ὠάογϊθίη), ουοα ἴἴ 

{πὸ Ῥοϊπίϊπρς Ὁ5 ᾿ν Ὀθ6 οἰοθοῆ. Βυϊ ἱ νγὸ ἀο ποί 

αἰ88 107 50 ΒΘ  ὨΦῚΥ 88 ΗΠ υρίο]ὰ μ88 ἄοπθ ἰδ 
ἰϑίον σ8] 811 8΄οη8, Σὺ ὈΘσΟμ 68 ΠΟ ΔΥὈΙΓΤΑΥΥ 1ἰπὶ]- 
ἰδιΐοα, Ὀαὺ δὴ ἰεἰογργοίδιϊοη δομβίβίθοῦ Ὑ1Ὰ 
ἐμβοβθ ονθηίϑ, ἰο υπἀογβίδπα 818 ραβδβαζθ ποί ὕο 
τοΪαίο ἰο {Π6 ἰοίΔ}} 7 οὗὨ 8411 {86 Ῥοββὶ ὉΪ0 Ὡϑῃ198 οὗ 
6οά, οΥ ἰο Ηἰβ γονοϊαιΐοι οὗ Ηΐβ πδίυσο, θαΐ ἰο 
Θνογγί βίης ὈΥ Ὑϊοῦ Ηο δὰ δἰ πογίο τοϑὰθ ΖῸΣ 
ἩΪτλ56]7 ἃ πϑιὴθ δηὰ οδιδὉ} 8} 6ἃ αι, τηθπλοσίδὶ, δπὰ 
[παι ποὺ ἰο (6 ποτὰ οὗ αοα φΖοΠΟΣΑΙΪΥ, Ὀυὶ (ἰο 8 
ΒΡΘΟΐΔ] Ῥτοτϊηΐβθ. ΤΏΟΡΘ ΤΣοπιδὶπ ὑπθῃ ΟὨΪΥ ἔν 
Ῥοΐηΐβ πηἀοοϊἀεἀ : τβὶ, βίο Σ {818 ῬΓΟΠΙΪ86 ἐδ 
ἴο Ὀ6 Σοζαγάἀ δα 85 ὑπ 6 οηθ ΘοἰοὈταίοὰ ἴῃ 2 ὅδπι. 
Υἱὶ., ΟΥ 88 ΠΟΙῸΣ δ80 Βἰβίογϊ σα δηὰ χοὶῖρὶ- 
οὐϑγ βἱ χἰδοαηὶ; βοοομαϊγ, οί μοΣ ἐμ Θχα) ἢ, 
εἰον σης, δῃὰ τα ρηϊγίης Τοϊδίοθ ἰὸ (15 Ρὑγο- 
Ταΐβ9 8ἃ8 βυοσι (Ηθηρβίθη οι, Ὠ 6.1 [586}}} ΟΡ ἰο 108 
ζυ δ᾽ ποὺ (οἷον, 7. Η. Μ|οἢ 8611, Καβίοσ, Ο]8- 
Βδύβοη, Ενναϊὰ, Ηἰἰζὶ). Ξίωοθ {μ9 ραἰνίηρ οὗ 
βασὶ ἃ ῬΓΟΙΪ80 8 8180 ἃ ρσγοδὺ ἀθοὰ οπ (86 Ῥαγὲ 
οὗ αοἀ, πο ἀδοϊβίοη οδ Ὀ09 διγϊνϑα αἱ ἤγοια ἰδ9 
γοτὰ 1ἰ86]}, τ ΒΙοῖ, Ὀοϑί θα, ΟΟΟυΓΒ ἰπ αἰδογοιὶ 
ΔΡΡ᾿Ὶ: δ ΐοπ8 ἐπ ἐἢ 9 ῬΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ ἢ 2 βδιη. υνἱϊ. ΝῸΣ 
58. ΛΠ 076 τῇ ᾿ἰρμῦ (Κτουση ὁ. (89 αὐ οβίΐοα ὉΥ {89 
[ο]] ον βοαίθηοοθ υἱουγθὰ δορδγδαίοὶυ. Βαυΐ ἴἴ 
Ὑ6 Υἱον (89 πῖιο]θ Ῥβαΐαι 88 8 υπἱΐ, διὰ ἰπ {116 
᾿ἰϊρὺ οὗἨ 2 βδιη. υἱΐ., ἐμϑθπ ἔμ γοΐβγθῃσο ἰο ἰἢ9 
Ῥτοπλἶ89 Βουρῦ Ὁ 18 ΤΟΔΟΙΥ φογοοϊνοά,. Τηΐθ 
Ῥτοῦἶθο οὗ (89 οἴοτηδὶ ἀοπιϊῃΐοη οὗ αν 5 ἴα- 
ΤΑΪΥ 8 (μΠ6Ὸ 1π γογ. ὃ ἀοοϊαγοὰ ὉΥ Βἷπῃ ἰο Ὀθ ἐἢ9 
ίνίπθ ΔΏΒΥΕΣ ἰο0 μΪ8 Ῥγαγος (Η θη κβίθηθεγρ) Ρ5. 
χχὶ. 8, δ; Ιχὶ. 6: δηὰ μδ885 8116 ἷα. βδοὺ] τὶν 
ἸΟῪ σουγδρο δηά βίγθηρί ἴῃ το] πο προ οὐ 8 
νογὰ (ΡΒ. χυϊὶ, 80), οὗ πῖοβθ οδὶοί ΘπΟῦΥ μΒ6 μαὰ 
ΔΙγοΘαΥ ἀυτίηρ μἷ8 119 Θχροσυιθῃσοα Βὸ ὙΘΥῪ ΣΩΘΗΥ͂ 
Ῥχοοΐβε [Τγϑηβὶδίθ γογ. 8 ὁ: Τημοὰ Βδϑὺ τωηδὰθ 
6 ΘΟΠΓΑΩΘΟῺΒ ἰπ ΤΑΥ͂ Β0ὰ] ὙΪΝῚ βἰσθηρσίῃ.--, 
.Μ] 
γογβ, 4-6. Το ποτὰ οὗἉ ἐπ τηοπίῃ οὗ Ψ ὁ ουδἢ 

“τ 4) ἃγὸ ὑδὺ8 ποὶ 6 οὐδ γογὰ πὶ ζοποσαὶ (ΗανΡ- 
61) ΠΟΥ, δρϑοΐδὶγ, {16 αΟ8Ρ61 δἔνιοσς 86 1πὲθυ- 
γοηΐηρ 70] 8] πηοπὶ (πιϑὴν οὗἉὨ ἰμ6 οἷὰθν θχροδίίοτβ) 
Ὀαὺ ὑμῖ8 Ῥτοτιαὶβθ ἐΐβοῖζ, Ὀοΐὰ Ὀθίογτο δηὰ δοΣ 

(9 Τυ] Δ] χοηΐ, νυ ϊο ἢ ἰ8 Βογο υἱουγοά 88 οὴ9 δαί 
ἰ8 ἴῃ δοΌΓ8Θ οὗ δοίυδὶ γϑϑὶ χαϊϊοα ἐρσόοῦυσῃ αοὐ᾽ δ 
ξυϊαϊηρς δηὰ ἀἰβροβίη ΡΟΣ. ΕῸΣ (86 ὙΔΥΒ οὗ 
ἀοὰ (γον. δ) δρὸ ποὺ {86 Θοιητηβη 8 δοοοτάϊηρ ἰο 
νγοἢ, ΟΥ ἐμβθ ΜΑΥΒ ἰὼ νιϊοῖ, {86 οοπνοσιοὰ 
ἰηρδ οὔ ὑπὸ ἀϑμί 19 ποιὰ να], (Ηθη βίο θοῦ 
ΔῇοΣ (0 οἷο Θχροϑί(οσβ), Ὀὰῦ [86 ἀθδ)πρ5 οἵ 
αοά πιιϊοὰ νὺ}}} ἔογτιν ἰμθ δβυ͵θοὶ οὗὨ ϑυθὴ {μοὶσ 
Ρταΐδο (Ὁ πδ]ὰ., ὅ'γι., δπὰ πιοϑδί). [Τυϑηβὶδίθ 
ΥοΥ. δ: ΤΟΥ 8810}} δίπρ οὗ [ῃ9 γδΥ8, δέο. ὝΕΣ. 6. 
ῬΕΒΒΟΥΝΕ: 5712 κηποισείλ αἵαν οἵ. ἸΤ18 18 {1.6 ΟὨΪΥ 
ῬΓΟΡΟΣ γοηαοτῖπηρς οὗ ἰδ 6 οδυδο; Ὀπὶ ἐπ 6 ΘΟΧΡΓο8- 
βῖοπ 18 ΒΟΙΠΘΎδὺ ΤΘΙΔΔΥΚΘΌΪ6. (1). [0 Βδϑ Ὀθθῃ 
Οχρ αἰ πϑα ὈΥ͂ ΓΘΌΓΘΠ ΘΟ ἰο οχχχῖσχ. 2, νὰ ϊο τγουϊὰ 
τθδῃ, αοα Κηπονβ (ΟΌΒΟΓΥΘΒ) {μ6 Ῥτγουά, αϊδίδηϊ 
88 Π60 0} ΏΔΥ (ΒἰΩἶ ὑΠ ΘΠ) 50 }768 (0 ὃΘ ἔγοπι Η 18 6οῃ- 
ἰγοὶ. (2). Βυὶ :ὑὺ βοϑίῃβ συδίβοῦ. ἰ0ὸ τηϑϑπ, αοὰ 
Κηονβ (ΤΟβ8Γ45) ὑμοπὶ ΟἿΪΥ δί ἃ ἀἰβίδῃοθ, ἀθθβ 
ποί δάπι: ἰἰοτα ἰπίο Ηἰ5 [611] οὐβὶρ; Ηθ ἀο68 ποὶ 
“800᾽ ἰμοπὶ 88 Ηθ βϑοίμ {80 μυαμπηῦΐα. (8). ΟΥ 
ἴν που 6 Ῥο58101]6 ἰ0 δχρ]δὶπ: δ ΚΟ [65 
80 αϑ ἰο Κεέ} ἐδεπι αἱ 8. ἀϊϑίδηοο."--͵ἦΟ. Ε. Μ.] 

γον. 8. Τὴ πότ οὗ αἀοὐΒ δδπάβ, ἔγοτηι τ ΒΘ ἢ 
αοἂ ν1}} ποί ὁθ880, δα ἰῃ τ λο86 ρογοσιηδηθο ΗΘ 
Ὑ|1 ποὺ χτοαιϊ Ηἰἷ8 ψογκίηρ, ἀγὸ [9 διἰβίοσὶςΔ] 
δοίϑ δῃἃ ῥγου βίοηβ οἵ Ηΐβ σγδοὶουϑ υουϊκίηρς δηὶ 
αἰβροβίης. Τὸ ὑμοβο θυ 8130 ΟΥὐΥ̓Θἃ ἐδμο δίονδ- 
[ἰοῦ οὗἩ θανὶά ἰο (89 Κἰηράοτι ἔγοια ἃ ἸΟῪ Ῥοβὶ- 
(ἴοι, 8 ἀο]ίσογϑποθ ἔγουσι ὑΐθ Ῥογϑθουτου8 οὗ 
538] δηά {μ6 Πκὸ ῥσουὰ ΘΏθταἱοΒ, δηὰ ἐμ σὶι οἵἁ 

ἃ Ὀ]οπδοὰ γοδβίοσιίγ, ΤῸ ποσὰ ἴῃς ἴπ (89 1δδὶ 
Ἰἴπο, οχρσζοβϑβίηρ ἀδῃἷαῖ, ἱπάϊσαίοβ ὑμβὸ ἱππαγὰ 
Θηιοίϊοι, ὑμ9 Ββυθ᾽]θοίγο ἱπίθτοδὶ ἔθ] 0ὺ ὉΥ {δμ8 
ΒΡΘΑΚΟΥ. 

ἨΟΜΙΙΈΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

ὙΠῸ τυ8 τη ουοσυίπΐηρ 5. Ρἰθοθς οσῖ, Ὀὰΐ 
αοὰἁ Ιοἰϑ ποίμΐηρ Ὀ6 4] ἀοῆθο. Ηδθ 19Ἃ018}5 Ηἰ8 
Ῥυγροβοβ δομπιρὶθίο γΥ.--Αἰδϑ ΒΟῪ δΒαζὰ ἱἐΐ ἰβ ἴὸ 
ἢπα ρ]θαδιγο ἴῃ 045 Μαγ8, 'π ἰμο86 Ὑδῖσῖ Η5 
Ἰαν θη ἦοὶηΒ ὍΡΟΝ 8, 8η4 ἰῃ ἰμ089 ἱπ ψΒΙΟῚ Ηἱ8 
Βοηά Ἰοδὰϑβ 18 !---Τὴ6 σον ογδίοῃ οὗ ἐμθ του] 88 
ἐμ0 στδοίουϑ νοεῖς οὗ αοἀ δὰ (πο Ὀο] ον, ΒΟΡ9 
οὗ Ηΐ8 βοσυϑῃηίδ. 
ΠΥΤΉΒΕ: Ομ ρὶδυ δ συϊτρς ἰδ ἐο αἷὐ οπ Ηἰσὰ 

δηὰ ἰο δΒοὶρ ἰδ9 αὐαβοά, 
ΒΤΑΒΚΕ: ΤῺῊΘ 1098 ὙἼ ὈΓΑΥ͂, 89 ΙΏΟΥΘ Ὁπ5Κ110] 

γ͵6 ὈΘΟΟΠῚΘ ἰἱῃ ὈΓΒΥΘΡ, ἴδ 6 ἸΏΟΓΘ ΔΙΘ ΟΌΓΡ ᾿ιθατὶβ 
δ]19ἃ νὰ γαΐη, που] γ ἰδουκιίδ, πὰ (δ6 1088 
᾿ποϊϊηδίίοη ἂο γὙὸ ἀἰΘΟΟΥ͂ΘΣ ἱπ Οὐγδοῖὶνθθ ὑο ὈΓΔΥ͂ 
δηὰ Ῥταΐδο.---Ὁρ, ἄθασ βου], γμδὶ μουρὰ δου 
μ88ὲ ὁη06 δοιῃρ]δὶποά ᾿ἰκκὸ [5Γγ890] 7 ῬΒ. Ἔχ σχχυϊὶ. 1, 
ΒΙη ΠΟΥ͂ ΟΠ69 Σ2ΟΓΘ ἃ ΒΟΠΩ οὗὨ 07 ἰ0 (86 [οτάὰ ; 
(Βοὰ μαϑὸ θὰ Ῥγθαβοα αἷ8ὸ |1κ6 8 ζ,Γδρ6, αἰἷνο 
ἤογὶ ἃ ἐδ γ βιυνοοὶ }1096.---Ηοὁ γιὸ υπά ϑυγαγϑα σο- 
ἴο5898 9688 ὈΘίΌΣΘ (ἢ 6 ταὶ ὮΙ ΟΥ̓ (λ6 θϑσί, δηὰ 
888 ἰδ ἄχοα ἷ5 Πορ9 ἰῃ αοά, 858 ὑμ6ῃ δυηρ 8 
γιὰ οὗὨ Ῥγαΐδβο Ὀδίοσγο ἐδ ζοΐβ.----ασοὐμοβθ δηά 
αὶ 1688 ἂγὸ ἐδοὸ ουπηἀαίίΐουβ οὗἩἨ  Οὖὗγ ζδιιἢ -: 
οοάῃοαδ 85 ΟΠ βαϊγδιΐοη δηὰ ὈΪοθβθ θὲ8 ἴῸΓ 
Ὁ8 ῬΟΟΣΡ ΒΙΠΏΘΓΕ, δῃὰ 1} 6588 ῬΥΘΒΘΥΥΘΒ υ8 ἴῃ 
ἐμ Θη)ογιηθηὺ οὗ {ἢ 61}.----ΝΟ. 9 ΚηΟν ΠΟῪ τ 0ἢ 
{πὸ ῬΣΑΥΘΥ [Ὁ δρί 8] δίσοαρσὶμ δὰ αἷγο, Ὀαϊ 
089 Ὑ80 ΒαΥΘ οχρονυϊοηοοσὰ ἰί.---Ἰ ον π6586 δηὰ 
ΒΌΠΙΣΣΟΥ δρὸ ἰδο δουτύ-ἄγοθβ οὗ ἀαἀοὰ ; ἢθ γῖιο 
ΘΟΔΥΒ ἱμοτὰ ὙΠ ρΐϑδδο Ηΐπὶ Μ|9]}.---ΤῊ 6 ΤΏΟΥΘ 
Εἰ ΕΥ Ἰδῃ ΟΧΑ] δ εἰ ταΒο 1 ἐδ 6 ἔστ μον 6 ἀθρδσὶβ 
ἴγοια αοὰ. Ηοῦ τωδὴγ οὗἩ ἐδθ ργουὰ πδνὸ ἰοαπὰ 
ἰδδὺ οὖ ἑο ἐμοὶ οοϑιὺὶ οΟἴδη 5 ποῖ ἰὼ 



ῬΒΑΙΔΜ ΟΧΧΧΙΧ, θ4ὅ 

ξοοάηθ85 δηὰ δὶ ἐπ Ὁ] 6868, ΠΟ τοδὶ δοουον ἀΪϊ8- [ ἐσργοβϑίοι οἵ δὶ, ἐμ ἦογοιβ ὀχ αἰ Ὀϊ(Ιοη οἴ {86 
γο88 δηὰ 84.811 6 1 0}}8 ΤΑΥ͂ Ὁ6.---Τ6 11{ὁ οὗ Ὀο]ονοτθ 
8 ᾿ἰκθ δὴ ππϑαΐο σοδὰ, πο 8 ἱηγοϑίοαὰ ΘΥΘΓΥ- 
ἩὮΟΓΟ τΪΓᾺ ΤΟΌΌΘΥΒ δηὰ τη γάογοσβ.-- -Βαὶ 1οἱ ποί 
γοανρ σοῦγαχο δι], αοα πο048 ΟὨΪΥ ἰο δίγοίοι οαἱ 
1119 βδιῃὰ δπὰ ὑμ6 Ὁ ΔΓΘ Ὀδαίθαῃ Ὀδοῖ, τ 116 γγ9 80 
8ΑΥΝ66.----Ηθ νο ΚΏΟντΒ ΠῸ ΒΟΥΤΟῪ 71}} ηοὲ ΚΓΘΟΘΙΥ͂Θ 
Θ᾽ Β δἰγσοιχίῃ. [1 ἰ8 ποῦ Ἀπὶ1}} τὸ βυβον ὑπαὶ νγο 
Κοον Βο αοἂ ΤοΥυΐνοβ δηᾶ δϑγ68.---.λϑ 8 βορὰ 
ΑΓ ΠΟΟΥ ἀοο8. ποὲ ἰϑανθ ΐ8 ψοτῖς ἀπιϊϊ Ὦθ 188 
βηϊδοα δἀπὰ δοταρΙοἰοὰ ἰΐ, 80 τ }}} ἀοἀ ΘΑΓΓΥ͂ ὁἢ 
Ηΐβ ποῦ Ὀοσαπ ἱπ ἰμ66, ὑπι1] ἐμ δ οὗ Φεβυ5 
Ογίβι. ἘΕπιγαβὶ ὑμδὶ ἰο Ηΐπι. 
ῬΒΙΒΟΗ : αοἀ ρσἶνοα Ηἰπβο Υ ΤΠ ἰο 18 πηθῃ ; 

αὶ ἷ6 ἱΒογοΐοτο ᾿αδὲὶ ἐἰβδὶ 'ψϑ, ἴῃ χσοίατγῃ, βιουϊὰ 
γί] ἃ ἊΡ οὐ ν λοϊο μοατ ἰο ΗΪ8Β ΒΟΥ 109 δπα ΖΊΟΥΥ. 
Θοὰ Ὀθϑίονγβ ὉΡΟῚ ἃ8 ποὺ ΟὨΪΥ ἀοπιοδίϊο αὶ ρυὺ- 
115 χοοὰ ; ἐμθὴ δρδίη, 1ξ 18 τῖρῃῦ δηὰ υδὲὶ ἐπδί 
γγὸ δΒῃου ἃ Ῥταὶβο Ηΐτπὶ ποί ΟὨ]Υ ἴῃ (86 8116 η66 οἵ 
ΟΡ οδγίβϑ, Ὀυὺ ἴα Ῥυ]ο, δὰ Ὀοίοσθ 84}} ἐδ 
ποῦ]]ὰ.---ΟΥΈΝΤΗΞΕ: Βσοηι Ταὶϊ ἢ, ἸΟΥΘ ; ἱῃ ἸΟΥΘ 
6 ἰγὰϑ ἐβδη κερί νη ρ.---Ηὁ γὰὸ ἀο98 Ὡοΐ ΟΧρο- 
τίοποο ἴῃ πἰτη8ο9 17 δ 8. ἀδΙΥ ΔΏΒΥΘΥ ἰ0 ῬΣΑΥΟΣ 
Ὀτίηρ5 τὶ ιἢ ἱϊ, ἀο68 ποὺ Ὀδ]ῖονο 10 ; δῃὰ Ἀ6 σπῸ 
Ὑ1 ποῖ δ κὸ ἰὑγΐ8] οὐ ὁ τὶ ΟἸτῖδὶ, ἀοθ8 ποὶ 
οχρογίθηοσο ἰ(.---ΤΆυΒε: Τμ6 μογὰ ν}1}} δουηρὶοὺθ 
ἴοσ πιο! Τηδὶ 15 189 πιοϑὲ Ὀθδαϊ 8] δὰ ρῥγοΐουπα 

εΔι16-ἀδοὰ οὗ ἐμὸ ζεϑδὶ ἱῃ]ου  ϑα ἢ 66. 
[Ματτ. ΗΕΝΕΥ : Ογὶβὶ 8 οὰὺν Τορο, δηά ἰο- 

Ὑλγὰδ Ηἰτὰ ψ͵ὸ πιυδὶ Ἰοοῖς τὶ τ δὴ 6 γὸ οὗ δὶ ἢ, 85 
80 Μίροραϊαιον Ὀοίποο αοὰ δηὰ δῆ, ἰπ 8}} οὐσῦ 
Ῥτγαΐδοθ οὗ Ηΐπ).---Ὡο Ῥβδ] δὶ δὰ Ὀθθα ἴῃ δἵ- 
Βἰοιΐοι δηὰ Σϑιθθῖη 9785 τὶ (μδηκίαϊ 685: (1) 
89 Βηνοοῦ σοπιηηΐοι Β6 ἔμ θη δα νι] αοἀὰ ; (2) 
δινϑϑί οσοτηγη πὶ σαίϊοῦ 89 ἐμ θη Βεὰ ἔἤγουχ αοἀ.---Ἰ 
Θοά ρκἶὶνθ υ8 Βίγοηρίῃ ἰπ οὐν δουΐβ ἐο ὈθΑΡ ἐξδθ 
Ὀαυγάθηϑ, Γοδὶδί [86 ἰθαιρίαιϊοη 5, δη ἀο {9 ἀαἰ 68 
οὗ δὴ δϑδἝιοιοα βἰαίο; ἱΐ Ηθ βίγϑηχίμβϑη τ ἰὸ 
Κκοοὸρ Βοϊὰ οὗ Ηΐπ80 1 ὉΥ ζαϊί, ὑο παιδὶ ἰδ ἐπ 9 
Ρθ809 οὗ ΟΣ ΟΥ̓ ταἰπάβ, δηὰ ἰο ψαὶ ῬαιΘΏ}Υ 
ἴον (89 ἴδθι9, ὸ τηιϑὺ ονὰ ἐπδαὶ Ηδ δαὶ 8δη- 
ΒΟΓΘα 8, δηὰ δτοὸ Ὀουηά ἰο 6 ὑμ6η,κῦ].--- ΤΠ 89 
8δὲ νγϑ]ῖς ἰῇ 186 γγαγβ οὗ αοἂ, ανὸ σϑϑ80} ἰὸ 
δίς ἰπ [8039 Ἧ8Υγ5.--- ϑσοττῃ : [ἢ ρογίοτταίης Η 15 
Ῥυουλῖβοθ αοα τπογθ τηδρηϊῆοβ Ηΐν ρογίθοιϊοη 8 
188 'π 8}1 Ηΐβ ΟΡ ψοΥ 8; οὗ νεὶοῦ Ηδ δλ8 
εἰν ἃ δὴ 1] αϑίγὶου5 δρθοϊπιθὴ δὰ ϑαγῃοϑὶ ἴῃ 
βοηάϊηρς {86 Ρτγοιαΐϊβοα ϑανίουτ.---ΒΑΆΝΕΒ: ῬγαγοΥ 
68. 959 οὗ ὑπ τη68η8-Δηἀ δ 6886 0114] Ιη688---- 
ὈΥ νι ιΐοῦ {μ6 βαίηιβ δῦ ἰοὸ 6 Κορὺ ππίο Ββαϊνα- 
ἰἰοη. 7 ἀοοιγίπο οὗὨ 86 ““ ῬΟΥΒουογΔΏ696 οὗ {80 
βαϊη θ᾽ ἷβ πού ἱποοῃϑίϑίθην τὶν ἢ Ῥσγαγοῦ, Ὀυὺ γτὰ- 
ἰδὲ ῬΣΟΙΙΡΙδ ἰο ἰἰ.--τ-ὖ, ΒΕ, Μ.] 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΧΙΧ. 

70 ἰδλε εὐίε ἈΑἤωδίοίαη, 4 εαΐπι 97 αυϊά. 

Ο ΤΒΡ, ἰδοὺ ᾿ιαϑὲ βοασομοα τηθ6, δηἀ ΚΠΟΥΤΗ Π16. 
2 Τδουὺ Κηονοϑὲ ΤΑΥ͂ ἀονγηβι {Ἰηρ' Θηα ταΐπθ Ὁρχϊδίηρ; 

ΤΠου υπαογβίδηϑϑί τῦ ἱμπουρὰΐ δα ΟΗ͂; 
8 Τβοα δομηραϑθοβί ΤΑΥ͂ ρΡϑ ἢ 8πα ΤΥ ᾿γίηρ ἄονσῃ, 
Απά δτί δοαυδἰηιρα εὐ, 811 ΤΑΥ͂ ΜΑΥΒ. 

4 Ἐὸγ ἐΐογο ἐδ πιο ἃ ψοτγα ἴῃ ΤΑΥ͂ ἰΟΠρΊ6, 
Βιιΐ, Ἰο,Ο ΤοΒΡ, ἴδοι Καοναβὺ 1ὑ δἰ ἰοροῖοῦ. 

δ ΤΒου Βαδὶ Ὀεϑοῖ τὴθ Ὀθαἰπα δηα Ὀοΐοσο, 
Απὰά ]Ἰαϊά τμΐηθ βδπα ὕΡΟῺ Τπ6. 

6 ϑιιοῦ Κπηον]οάρο ἐδ ἴοο πΟΠαΘΥΗ͂Ι] ΤΥ πιθ: 
1 18 μίρῃ,1 οδηποῦ αὐαΐπ, ἀπίο 10. 

1 ὙΥΕΔΒΟΥ 5881} 1 ρὸ ἴγοια ὑὰγ ϑρισιοῦ 
Ον ψἘΠ0 Ὁ Ε84}} Ὦ ἤθο ἔτοσα [ΠΥ Ργθβθῆοθ 

8 161 δβοθρηᾶ ὕρ ἱπίο μοᾶυθῃ, μοῦ αγί ἴῃοΓο: 
161 τρᾶῖο ΤΑΥ͂ Ὀ6α 'π μ6}}, ΒοΒΟ]ά, ἴδοι ατί ἐΐγ6. 

9 11 κῖκοῃθ τίη ρβ οὗ [Π6 τπηογηϊηρ, 
Απά ἀπ5}} ἰπ 180 αἱδοεγιηοβὲ ραγίϑ οὗἨ [89 868; 

10 Ἑνοῃ ὑβοσο 884]}} ἐγ βδῃα θα πη6, 
Απᾷά (ἢγ τἱρδὺ μαπά βἢ8}] μο]α τηθ. 

11 ΤΡ Ὶ 58Υ, ΘΌΓΟΙΥ 0μ6 ἀΔΓ 688 888}} ΘΟ ΟΣ τα; 
Ἑνοῃ 6 πἰρῦ 5Π8}} Ὀδ ᾿ραῦ δρουΐ πιθ. 

12 Ὕ 6, [8 ἀκυίζμοββ μιά δίῃ ποὺ ἔγομι (μ66 ; 
Βαῦ {π6 πὶρμῦ βῃϊποὶ ἢ 88 086 ἀΔΥ : 
ἼῊ6 ἀδεῖζηθθθ διὰ [μ0 ᾿ρμῦ αγό ὈοΐὮ Δ111πὸ ἐο ἐΐιθ6. 



646 ΤῊΕ ΕἸΕΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙΜΒ. 

18 Ἐδγ (ποῦ διαβὺ ροβθθεβοά ΤΩΥ̓ ΤΟΪΏΒ : 
Του μαϑὺ σΟΥΘΓΘΩ 16 ἴῃ ΤΑΥ͂ ΤΟΙ ΠΟ ΓΒ ΟΠ. 

141 
Μαγνο]ουβ αγὸ 1 γ πΟΥΚΘΒ ; 
Απὰά ἐλαξ ΤΩΥ Βο0] Κπονοίὰ στρ ῦ πη 6]]. 

15 Νυ βυῤβίβῃοθ γγὰ8 ποὺ μἰὰ ἔγοτα ἰῃ66, 
ὌΝΩΙ Ι νὰϑ 2866 [ἴῃ βϑοζοῖ, 

{11} 1" (866; [ὉΣ 1 δχ θαυ ΠΥ απα ΜΟΠΟΥΠΙΠΥ ταδαᾶθ 

«Απα συγϊουΒ] Υ στοῦρβῦ ἴῃ (89 Ἰοτεδύ ρματίβ οὗ [86 ϑασίβ. 
16 Τμῖπο ογ68 ἀἸα 566 ΤΩΥ͂ Βυ ρδίβπορ, γοὺ Ὀοϊηρ υηρογίοοί ; 

Απά ἴπ (ΕΥ̓ ΒΟΟΙ 811} γν πιδηιδονδ οτΟ ἩσΙτίΘΩ, 
Ἡρλιον, ἴὰ σου πα δηο6 6 ͵Ὸ ̓ Βῃϊοηοα, 
ὙΒΘΩ αϑ μοὶ ἔλογ6 τῦαϑ ἈΟΠΘ οὗ ἰδμοπι. 

17 Ηον ρῥγϑοῖουβ 4180 8.0 {80 ὑπουρἰθ πηΐο πιο, Ο οα 
ΗἨον ὁ 18 18ο συπι οὗ ἰδοια 

18 1Γ1 ββου]ὰ οουμπὲ {μθιι, {ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ΤΟΥ ἴῃ πο ἰμ8ῃ (6 βαπά: 
6Θἢ ἀπ 8ΚΟ, [1 8πὶ 850}}} πιὰ (ἢ 66. 

19 βυγοῖγ μοῦ τ|1Ὁ 16 [16 πιοκοά, Ο ἀοά: 
Ῥορατί ἔγομι τὴ0 {ΠΟ ΓΘΙΌΓΘ, γ8 ὈΪ]ΟΟΑΥ͂ πλθη 

20 ΕῸΣ {ΠΟΥ͂ ΒΡΟΔΚΚ δραίπί {660 ὙΠΟΚΘΑΪΥ, 
Απάα ἰλϊηθ ϑῃθπι68 (ΔΚ ἐλῃ παπιδ ἴῃ σψδὶῃ. : 

21 Ὁ ο ποὲ 1 μεαίο ἔμοα, Ο 1 ΒΡ, [δὲ Βαίθ ἴθ ὕ 
Απὰά δ8πὶ πού 1 στίονθα τὶ ὑμοθο ὑμδΐ Υἶβο ὉΡ αραϊηβὶ ἰμϑϑῦ 

22. 1 μαίθ ἴπθπὶ ψἱ ρογίδου μα γϑα : 
Ι οουμπίύ ἐπθιὰ τλΐὴ9 ΘΠ ΘΠ 68. ΄ 

28 Κοδσοῖῦ πιὸ, Ο αοα, δῃἃὰ ΚΗΟῪ ΤΩΥ͂ Βοδτί: 
ἼΥΥ τη6, δἀπα ΠΟῪ ΙὨΥ̓ ὑβουρ ἰδ : 

24 Απά 866 1 ἐΐόγα δ6 ἀπ ΜΊΟΙΚοα ὙΦΥ ἰπ ΤΩ6, 
Αμὰά Ἰοβα τὴ πῃ ἐμ9 ὙΑΥ͂ ΘΥθυ]δδβίϊηρ, 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤ, 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΊΟΝ.---Τ 9 ἀορὶδ οὗὨ 
τοὶ] σίου ἔθο] ες, (λ9 νγοϊσμ 688 οὗ ἰπουρί, δηὰ 
189 ἴΌΣΟΘ δηὰ οδυγ οὗ οχργοθϑδίοη, τσ ἢ δΥ- 
δοίουῖσο [18 Ῥ88}πὶ, ΤΩ ΑΥ ὯΘ ΓΟ Σὶν δοκηον)]οάμοά 
πϊϊποαυαῖ ρῥγδϊδὶπρ ἰΐ, ἰἢ δὴ ΟΧοοθ8 οὗ δαπιϊσδίλοι, 
88 ἐμ6 ογόνῃ οὗἨ Ῥβδ]πι-βΡοθίυυ (Αθθῃ ἔζγϑ). Οἱ 
δοοουπίὶ οὗἁὨ Βο!θ ὙΟΡΒ δηὰ ποτ - ὍΣ πο Ὲ- 
(οδί  ὈΪΥ Ατϑιμιαΐο, ᾿}}9 δοσγϑοίηθϑβ οὗ (6 βυρογ- 
βογὶ ριΐϊοι 18 Ὀτουχσεὺ ἰηΐο ᾳαυθδιΐου, δηὰ ἐμ 6 δοπ- 
Ῥοβιἰοι οὗὅὨ ἐπὶ Ῥόθπὶ, τσ οὐμο. ν 189 ταϊρεί 
Μ611 ὍὈ6 7501 Βο]ὰ δ θαυ ὰ᾽ 8, τὰ υβί, οὐ ᾿ἰπισυΐβιὶσ 
ξτουπᾶβ, Ὀ0 δϑϑϊρηοα ἰο 8 ροσὶοὰ βυ δβοαποδί ἰο 
(89 οχί]ϊθο. 110 ὅρα. Αἰεχ. οὗ ἰμο ϑερὶ. μ88 8150 
ἐμ δααϊίϊου : οὗ Ζθοδαγίδι, δηὰ Ὀϑϑίἀθβ, ὮὉΥ ἃ 
δϑοοοῃὰ Βδηὰ: ἴῃ ἐ89 Ὠ΄ΊΔΒΡΟΣΔ. 
[ον οὗ (89 αἀθγιθδη οομητηθηίδίοτα μο]ὰ ἰο ἃ 

Ῥανιαϊο δυϊμβοσβῖρ. Ἐπναϊὰ, Ηυρίοϊὰ δοὰ οὶ. 
Ῥτοῃοῦῃοο δαί πβί 1 [0Γ (6 Τϑβϑοῦβ οἰϊθὰ δΌοΥἝ. 
Πα ρϑίομΌοΥς οἰἰηρβ ἰο ἰὺ γγ, πὰ δοσουηΐβ 
ἴον 9 Αὐδιηδίβι)β 88 ἢ6 ἀοοϑβ ἱῃ 8. Υἱ., χυὶϊϊ., 
ΣΧΥΪΐΪ., ὈΥ͂ Βυρροδίης ἰδαὲὶ 6 Ῥμα]τηΐβὺ “ γθῃ6- 
ἰχϑιϑὰ ὈΥ {868 Ἰοὔι᾽ 685 οὗ δἷβ δυ δ᾽ θοι, ΒΒ 8180 
ἴῃ 1Ἀ8}9 ἔογαὰ πϑδὺ 18 οὔὗὁἨ δομλυοη ἀπ ἀΔ}}} τ.86.᾽} 
Ηθ 8]80 σου ὑπαὶ ἃ ᾿ἰδὶθ τυρὶ θυ σου] πθνο ΠΟ 
πιοίϊγο ἴογ ργϑᾶχίης (86 ἔΌΓΓΩ.]8 : “ὁ ἰο {Π9 οἰλοῦ 
τιδίοἰλη." ῬΘΓΟΥΏΘ ΒΘΘΙΩῺΒ ἱποϊϊηοὰ ἰο ἐδ6 
ορίπίου οὗ ἃ ἰδίθ ογὶ σία, Ὀαὺ ἰπ ἐμὲ8 Ὦθ ΤΑΥ͂ Βαᾶνθ 
ὈθΘῺ ἰηδυοησοὰ ὈΥ ͵8 ΘΥΓΟΠΘΟΙΒ δαρροδίιϊοι 
ιμδὺ ἰπ ἐμ6 ΗΘΌΓΘΥ [6 Ῥδβδὶπι 18 ΒΏΟΏΥΙΩΟΙΒ, 
ΜΔ ϊοι ΟΓΡῸΡ ΒΘ ΣΟρΡΘδίϑ ἴῃ ἷ58 1δϑί οαἀϊιίΐοῃ. Ηθ 
ΒΟΊΤΘΥΘΡ [668 {μ9 ἴοτο9 οὗ [δ Υἱ ον (μδὶ Ἰἰησαϊϑιϊο 

ΘΠΟΠΊΔΙΪΘΒ ΙΩΔΥ ὃΘ ἄπθ [0 (19 τ80 οὗὨ Δποίδεν 
αἱ οσὶ πίη Ῥα]οβέϊηθ. πὸ ΕΠ 158} ΘΟ Θ- 
ἰδίοσβ ζΘΏΘΓΔΙΙΥ͂ ΔΥῸ ἀηΎΠἸἰπρ' ἰο αἰτὸ ὉΡ (δὸ 4- 
νἱἀἷο δα ΒΟΥ Β81Ρ.--ὦ. ΒΕ. Μ. 

ΤΉΏΘΓΡΟ ΒΓῸ ΓὉΌΥ οἰ ΑΕ αἰ ϑι συ ΐΒ8 0}9 ΒίΓΟΡ 68, 
ὁδοὶ; οοπδίβιΐηρ οὗὨ δἷχ Ὑθσβ68, ΔΙ (ΠΟΌΡὮ {89 Ἰδίίο Ὁ 
δἴο Ὡοί 8}1 οὗἨὨ θαυ] Ἰοησίῃ. Ὑὼὸ Ῥπα]ιαϊδὲ ἀθ- 
οἶδτο8 ἷ5 ροσβαδβίου ἰμδὲ 86 18 ἐπ ϊτηδιον δηὰ 
σομλὈΪοἰΘῚ Υ δοδηῃϑὰ δηὰ ργουϑὰ ὈΥ ΨϑμοΎδα, (180 
οἰπηϊδοΐοης Θοἀ (γοτβ. 1-6), (πδὲ δ 6 18 δαττουπάθα 
ὉΥ Ηὶδ8 1Ἰατπιϊ διϊηβ ῬΓΘΒΘΏΟΘ, 88 ἰδ Οπιηΐ ΡΥ δοσιὲ 
αοὰ (νοσϑ. 7-12), ἐμὲ μθ 8 ροτίδοι! Υ Κπόντῃ δῃηὰ 
ππάογβίοοά ὈΥ Ἡΐπι 88 Ἀἰβ αἰταϊ β ν δηὰ οίθγηδ] 
Ογθαίος (γοσΒ. {15:10}. διὰ ζϑοϊηρ ἰμ18. ὑγο- 
ἤουηαγ δπὰ ἰσυΐγ, ἰ5 ἐμ ΟΓΘΌΥ φδἀπιοηΐβιοὰ δηὰ 
σομγήοτίοα, ΤΆΘΩ, δὕΘΥ βίγοη αὶ δββουδγδαί δ οὗ 
ἷ8 ΔΌΠΟΥΓΘΩΟΘ Οὗ 8 ὙΠῸ δοῦ ᾿ΪΟΚΘαΥ διζαϊπὶ 
θοὰ δῃὰ δύο ἐμὺ8 ἀοβοσνυίης οὗ Ῥαπίϑμπιοπί, 86 
ῬΓΆΥΒ ἰδὲ ΒΘ ΤΩΔΥ ὍΘ Ῥγοϑογυοά ἔγοια βεϊ -ἀθοθρ- 
(οι ὈΥ ἐπ τουοϊδίΐοι οὗ μ6 ἐσὰ δοπα ἴοι οἵ μ15 
βουὶ, δηῃὰ ἰμαὲ ἣθ πιδὺ ὯὈθ 1ϑὰ ἴπ {6 ὙΑΥ͂ Ὑ«1οἷ 

Θχοϊυάθβ ἰμ9 ἄδηρος οὗ ἀοβιγυοίΐου (γοτβ. 19-24). 
[ΡΕΒΟΎΝΕ: “ΝΟΥ ΒΘΤΘ δΓὸ ἰδο ργοδὺ δἰ(1- 

Ὀυΐο8 οὗ ή σθοἀ---Ηἰα. οπιηϊδοΐοποο, ΗΠ οπηδίρΓο- 

Β6ῆ06, Ηΐδβ οἰηπὶ ροΐοπο6---ϑοὶ ζοτί ἢ 80 δ τὶ ΚΙ ΩΡ 

85 (ΠῸΥ δτὸ ἴῃ {18 πιαρηϊδοοηὺ Ρβα] τα. ΝΟΤΒΟΙΘ 
8 ἔῃ Γ9 ἃ ΠοΣΘ Οὐϑτν ἈΘ]τΐη Β6η80 Οὗἁ [860 ζεσί 
ἐμδὲ πιδῃ ἰ8 Ὀοβοὶ δὰ οοπιραββθὰ δθοιΐ ὉΥ Θοά, 
ρογσυδὰθὰ Ὁ. Ηἰδ Ερίτιι, δηὰ πη80]6 ἰὸ ἰδ κΚθ ὃ 
δίαρ στίϊβουὶ Ηΐ8 δουίσοὶ ; δηὰ γοῦ ΒΟΝΒΟΓΘ ἰδ 
{86 Ὑ9 8 ΙΏΟΤῸ ΘΙΩΡδιΐ6 δβϑουίΐοη οὗὁὨ ἴ86 ῬΘΓβοῦ- 
ΔΙ οὗ τϑῃ 88 ἀἰϑιϊποὶ ἔγοπι, πού δβογ θα 18, 
86 Ὠοϊΐγ. Τὶ 5 ἢῸ Ῥδηιμοίβιϊο βϑρθουϊδί!οα. 

Μδὴ ἰδ ὅθγθ ἐμ τγοσ κλδηδηὶρ οὗ Θοὰ, διὰ δίδηὰϑ 
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ἴα (9 ῬΤΘΒθΠ09 δη ἃ ὑπάον ἰ86 ὁγ9 οὗ Ηΐπὶ ν0 ἱδ 
νῖ6 Φυὰχο. Τ8ὸ βροντοῦν οὗ σοῃβοΐθῃσο, (μ 9 8686 
οὗἨ βίῃ δηὰ ΚΣ βρο δὶ ὉΠ ΣΥ, τὸ 761} δηᾶ δοίεσῃον- 
Ἰεάρχοα, δηὰ Ῥγδυον ἰ8 οἷοεγοὰ ἰο ΘΟὴ0 Ἧδο ἷ8 ποῖ 
ΟὨΪΥ͂ ἐδοὸ πάρα Ὀα ἐμο Ετϊοπὰ ; ΟὯθ γῇ ἰ8 ἠοατοὰ 
ΔΒ ἨΟῺΘ 6186 8.6 ἤοαγοὰ : πὸ ὙΠῸ ἰδ Ἰογτοὰ 88 
ὩΟῺΘ 660 8.0 Ἰογοϑά."--“. ΒΕ. Μ.] 

Υογβ. 1, 2. Δηᾶ Κηονσει. [ἰ 8 ΒΟΒΤΟΘΙΥ 600}- 
οοἰνϑϊο ἐμδὺ Ὡ0 βρϑοΐδὶ οδ᾽ϑοί 'ἴ8 ἐο ὍΘ ὑπάογ- 
δἰοοὰ Βοτο (ϑιέίον, Κὔβίονυ, Ἠδθηρβίθηθοτρ). 
180 σδοπηροίΐζουῃ ὉΥ͂ ναῦν οομυεγεῖυε ΒΏΟΥΒ ἐπεὶ 
Κηοοπίης 18 τοχδγαθα 68 ἃ ΘΟὨΒΘαΙΘΏ09 οὗ ΒΟΒΙΟΣ- 
ἴῃς, δῃηὰ ἴὑ 18 88 πδίυγαϊὶ 0 ΒΌΡΡΙΥ ““σλθ᾽" ἴσοι 
(6 Ῥτοσθάϊηρ ᾿θτο, 18 ἰΐ ἷἰ6 ἰῃ Ἐχ. ἰϊ. 28. ΤῈΘ 
σψοσὰ Κ»)᾽ὴ (νου. 2), 619 18 ποὺ (πὸ ἔδι 18} ἔθστι 
ἀοηοίϊηρ: 8 ἔσίοπᾶ, Ὀπὶ δὴ Ατδιηδΐῖο οὔθ, ἩΠῈ 
ἐπὸ βἰ χοϊδοδίϊοη : τὶ Πηρ, ἰδίῃ, δβισὶ νη, ἀπὰ 
ΔΙ6ο, 88 πῃ ϑ'υιίδο δὰ Ατδρίὶο: ἰδἰηἰκίηρ. Τ86 
ἜΧΡΤΟ5βίος : δίδσ ΟἹ 8, 88 ἷῃ ῬΒ. Οχχχυ ῖ. 6, ἰο 
Ὅὸ πηἀογβισοά 88 οοπίγδαϊοιῖϊπρ (80 ἀο]υδίοη (9 0Ὁ 
Χχχὶϊ. 12.14) ἐμαὶ αἀοα᾽Β ἀπο] ηρς ἰὰ θανθῃ Ῥγθ- 
νοηΐβ Ηΐπὶ ἔγοπι ορδοσυΐης τη άδηο ἐπίηρ (Ὁ 4]- 
υἱη, ΗἨοηρβί., ΗῸΡΓ[614), Θοταρ. 56 Ὁ. χχὶϊὶ. 28. Τὶ 
δ ΒΑΓΡΑΙΥ ἰπιοπάρὰ ἰο ὍΘ ὀχρτοββοὰ (δαὶ ἀοὰ 
Κηοτβ ἰΠ6 ἱμσιραὺ τ θῈ 1ὐ 18 ΟὨΪΥ ἰῃ ῬΤΟσΘ88 οὗ 
οοποορίΐου (})6].). 

γοτα. 8-6. Τ}9 ἰγβηδιδιϊοι ἰῃ τον. 8: ΤΒοῦ δτὶ 
διουπά το6 (0867), τοδυ 8 ἤγομ 8 [8189 ἀοτῖνα- 
οι οὗ [ὋΣ ἴγοτι ἷ: ἃ κδυϊδηὰ, τοὶ νγα8 Β61ἃ 
Ὁ. δοπιθ οὗ ἐδο ΒΟ πα. Βαΐ ἰδ9 ποτὰ ἰῃ απ68- 
(οι δἰ χηϊῆθθ: (ὁ ἩΪΠΠΟΥ͂Ν, (0 811; Ῥοσίῖο8}}γΥ : ἰὸ 
Ῥτοῦθ, ἰγγ. [ςΤτδηδὶδὶθ δοσογαϊη ον Ὑὸγ. 8α: 
ΤΒου ἰγϊϑϑὺ ΤΥ αϊκίηρ δπὰ ᾿γίηρ ἀονη. 786. 
ἐγϑ ϑ]δίίϊοῃ οὔ ὁ ἴῃ Ε. Υ͂. 'θ σδίβοσς διηδίραουβ. 
1 οΥ}} ἰὲ πουἹὰ 6: 1 δὰ ποὺ δΌΪ9 [ὉΣ 1, ποὶ 
ΟΔΡΔ0]6 ΟΥ̓ , ὑμαὺ 18, οὗ δοιργοδοηάϊηρ ἰἰ.--ὦὖ. 
Ε. Ἅ. 

Ψογβ. 7-10. ἙΊοσα ΤᾺΥ Βρισ τ, πδυλ ον, ἴῃ Ἠΐβ 
ῬΟΥΤΟΡ ΟΥ̓́ΘΡ (89 ὑηίγοῦβο (ῬΒ. οἷν. 80) δῃὰ ποὶ ἴῃ 
Η]5 41}- οπιρυθ Βοπάϊηρ υἱβίοη οὗ 1. [γ. 8. 1 
1 τοῦ ῖκθ ΠΥ Ὁθα ἱπ 3100]--ἰ9 ὑπδϑοη γον] α.--. 
Ρ. Μ.]-- Π6 τ  πΕ8 οὗ ἴ89 τβοσῃΐηβ (τεσ. 9) 
ἀδηοίο, {1 [86 τυῖῃ 8 οὗ 6 βυηῃ (Μ4]. 111, 20), 
δηά οἵἃ ἰδθ νὶηᾶ δ ΧΙ. 11), οχίγοιηθ Βνν1{1- 
1685 ἴῃ 8 Ἰἰοηρ Β' σὺ (Υ6Γ. 8), 88 4180 ἀο ἐδ τὶ 8 
οὗ ἃ ἀοτνο (8. ᾿ν. 7). 18 τπηοτῃἷηρ 8 Β6ΓΘ {116 
διδυίϊηρ ἴῃ [86 Εαδι, ἰπ ἃ δίσιῃς (ὁ (80 υἱἱογηιοβὶ 
Ῥατὶ οἵ (89 868, ὑ86 οχίγοιηϑ εϑί. Νοῆθ σϑῃ 
686δρ9 ἴτουλ 9 Βαπὰ (γον. 10) οὗ (80 Οπιπὶρο- 
᾿θηΐ δηὰ Οπιπίργοϑοηὶ αοὰ (ΑἸ208 ἰχ. 2; σοΙΏΡ. 
ὅτ. χχίϊὶ. 24; ΦοὉ χχχῖὶν. 21) δῃὰ Ὀοΐοτο {6 
Ἰχδὶ οὔ Ηΐβ οΟγ68 πὸ ἀδυίζηθ88 οδῇ οχοϊυὰθ ἢ 8 
Ῥονοῦ οὗ υἱβίου. Ηθῃσϑ ἰδ γἱζμίθουθδτηδΥ ἰγαϑί 
η αοἀ ογθῃ ἴῃ ἀδυκηθββ (18. 1. 10). 

γετβ. 11, 12. ΤῊ ἰγδῃβ᾽αιΐοη ἴῃ τον. 11: γϑδ 
αν 685 Μ1}1} σσυϑ τὴ (Ηθηρϑί.) δοσουαὰβ ἢ 

116 τοδαϊηρς ἰπ 89 Τεχὶ, ἴον ἢ} τοθδηβ ΟὨΪΥ 
ςοπίετενο, οοπίμπάετε (ἃ οη. 111. 16; ΖοὉ ἰχ. 17). 
Βαϊ ιεἰι6 το μΐηςζ οὐυείατε ΘΟΥΤΟΒΡΟΙ 8 Ρουθοι ἱγ 
φῇ (6 οσοπϊοχὶ ((Ο]ια]άθθ, Αι νιθδομυθ, 06- 
ΤΌΙΏ6, βαδαΐδ8, εἔ αἰ.}; δηὰ ΣΥ ἰυ 18 ρτοΐοσγϑα Β6 ΓΘ 
ὧι 6 ὈοίοΥ [0 8 Κ6 8 β᾽ 'κῦὺ οἤδηρο ἰὴ ἐῃ9 Τοχὶ 
ἔπ ΟΥΘΥ ἰο καΐπ ἃ βαϊίδὶο ποσὰ (ΕΒ νγα]ὰ). Το 
Ὀοδὲ ποζὰ ἰο ἰμβονὶ ἰβ8 Δ», δὐϊου 900 χὶ. 17 

(Βοιίομον, Ηυρΐο]ά, 0)61].). Τινΐϑ 15 ργεΐδτα Ὁ]9 ἰὸ 
αἰνίπς ἰο (6 ψοτγὰ 88 ἰἰ βιαπμβ (6 τηϑδπίης: ἰο 

1} ἀροῦ (Ηἰ 2 5) οτ, ὈΥ δοταρασίης πὶ Ἡκῶ, 
180 86:89 οὗ ἐπλίαγε, ἱποιἀἰατὶ, ἱπυασάετε (Ὁταθτοὶ, 

(οδοιΐῃ 8) ΟΥ, ὉΥ͂ δοταρασίηρ σἱΐὰ ἢ 79): ἰο Ὀο- 
οἱουά, ἀδεῖϑα ((80 ΒΔΌΡΐπ8, αοἷοτ, δηὰ πιοβὶ). 
Τὴ6 Δροάοβὶβ ὈοζὶἢΒ ποῖ ἰῃ γον. 1] ὅ, (υίμονν 
Ὀαϊ 'ῃ 12 α ((6]ν᾽η). Αμπᾶ ἰῃ ἐμαὶ γόυβο ἰὲ ἰβ ποὶ 
8 δβίαἰο οὗ ἀδτίζηοδδ (π|}8}6}} (παὲὶ ἐδ τηθηἰϊομοά, 
πὶ 8 τοδκίηρ ἀδτὶκ (Ρ58. ου. 28). [Ὁγσ. Μο]] δο- 
οοταϊη}Υ ἰγλῃβ]δὺθβ γοσ8. 11, 12, Απὰ 1751 δαγ: 
ΟὨΪΥ Ἰοὺ ἀδυῖίκηθ88 ΟΟΥ͂ΘΡ τη6, δηὰ ἰοἱ πἰρσμί Ὀ6 1890 
συν δϑουαϊ τῶ9; ουθὴ (δ ἀδυϊκηθβθ, είο.---. 

ΒΟΥΓΪΕΙΜ 

οτβ. 18-16. ἘΟΙΤΏΘἃ ΤΩΥ ΣΟ Π8.---Αοοογάϊης 
ἴο ἰδ οοπίοχὺ 72 Βετὸ ἀο68 ποῖ πθϑῃ : [0 Ροϑ- 
8688, Βοϊὰ ἴῃ οη6᾽8 Ῥόοτγγον (Ηθηχδι., πὶϊ Βορί,, 
ψυ]ρ.. αι... δηὰ ταοϑὶ οὗ ἔμ δῃοΐϊθηίθ) Ὀαΐ: ἴο 
ἰαϑιΐοι, 88 Ὀθαϊ, χχὶϊ. 6, οοῖρ. θη. χὶν. 19: 
ῬσοΥ. ΥἹἱῖϊ!. 22 (πιοϑί οὗ (Π γθοθῃϊ ΘΧΡΟβί[ουΒ βῖποθ 
ΟἸονίουβ τ ΠὩ ἰμὸ Κὅγγ., Ατδῦ., δὰ Εἰδῖορ. 76γ- 
δ'ουρϑ). αἀἈἀπὰ Ἴ20 ἀοθβ ποὶ τθϑῃ: ἴο ΟΘΟΥ͂ΘΡ, 
(ΗΠϑηκξϑβί., σῖιΒ ἐμ9 δηοὶθη8), Ὀαΐ, 85 Ζ0Ὁ χ. 11 
ΒΟΥΒ: (0 Ῥὶαἰξ, ἐο ψγοδᾶΥθ, ἢ 8] ϑΐοη (ο 186 ὈΟΑΥ͂ 
ἔγαπιθα δηα ᾿ηιοσγουθη ἱϊὰ ὈΟΏ68, δίπανβ, διὰ 
γοΐῃδ (Ὁ δ]ά., δηὰ ἐδοὸ τϑοϑῃΐ ὀχροβίίοσβ). [ῖπ 
ΥΟΣ. 16 ἰἐ 18 βαϊὰ ἐο Ὅθ Ὑτοῦσῦ οΥ δι γοϊἀογοὰ 
ΥΪΟ ὙΔΥΪΟῸΒ 6010 τ 8 [Εἰ. Υ.: ΟΟΥΪΟΌΒΙΥ πτουρμ], 
οη δοσουπί οὗὨ 18 βϑϑπι οἷν οἰ οτδίθ Τοσιηδίΐϊοη 
ἔτγουτι Ρδγίβ οὗ αἰ βθτθηί ἴοστπΒ δπὰ οοΐοσβ. [ΤΥΔΏ8- 
ἰαὶθ γον. 1ὅ: ΜΥ ἔγαπιθ- σοῦὶς (Ἰ1ϊ., ὈΟΏ 65) Μ)88 
ποὺ δἰ ἀἄθῃ ἔγουι Τ66 σβοη 1 τγ͵δ8 Τογιηϑὰ 10 86- 
ογοῖ, ΘΌΡΙΟΟΒΙΥ πτουζηῦ (88) ἴῃ ἐμ6 ἀδρίδβ οὗ 
6 θαυ Β. Οἱ (86 1581 οδυιϑο ΡΕΒΟΥΝΕ: ““ ΕἾ86- 
ὝΒΟΥΘ ὑμ0 ΡΏΓαΒ9 ἀδῃοίθϑ (6 Ἅ“ἀπΒθθὴ ὑγοΥ]Ἱᾶ,᾽ 
ΘΟμΡ. ᾿χὶϊὶ, 9; Ἰχχχνὶ. 18. Ηδσθ, 88 ἰΠ9 Ρδ.8]- 
161 18πὶ ΒΟΥΒ, 1 18 υϑοα ἴῃ 8 ἄρυγδεγθ 8686 ἰο 
ἀοϑοσὶθο 8 σορίοιῃ οὗὨ ἀδυκ Π688 δ τηγβίοτγ."--. 

ΡΒ. Μ.1] Το οδοΐοϑ οὗ ἐμ9 ποτὰ ὈΓ)ὲ (υοσ. 16), 
88 ῬΤΟΌΔΟΌΪΝ οοππηθοίοα σψῖῖ} ἐθ6 ρὮγταΒβο 788 
ἀϊδουββδοὰ, 10 βἰσηΐβοθ βοιῃθί ΐηρς στο] θὰ ἂρ (2 
Κίηρϑ ἰΐ. 8) ἃ τηδμί]ο (ΕΖΕΚ. χχυΐἹ. 24), ἃ οσυὰθ 
δηὰ πηΐογιηθα Ιη888, 88 ἀεδὶ πδίϊηρ 6 Βυπιλῃ 
ΘΠ Υγο (ϑορὶ., Αααΐϊα, Βγπιδοδοβ, ἈΔΌΘΙΠ8). 
Βυι 1 τὸ βίυὰγ ἰδ6 νοτὰ πῃ δσοῃποοίΐοη Μἱ ἢ (9 
Τουιδί ηἷπρ οἶδυδο8 οὗὨ ἰμ6 σὑϑσβο, ἰὑὺ Ὑ 1} ΔΡΡΌΘΑΣ 
ῬτΤΟΌΔΌ]6 ἐμαί (π 6 σοῃσορίϊου οὗ δὴ πυπάογνοϊοροὰ 
ΘΟΙΏΡΙΟΧ ΤΩ Δ88 Οὗ τη ΤΠ ὈΘΥΒ (80 Τη0531), Ρ48868 ΟΥ̓Ρ 
ἱπῖο ἰμδὺ οἴ ἃ βἰκοΐη οἵ 11ἴ86, 1 τ ϊοῖ (86 (δτοδὰ8 
Ὑ ΒΙΟἢ Δ. ἰο ἤοσπι (86 ὑψοῦ οΥ͂ Βυηδη Οχἰβίθ 69 
δηὰ ἀοδϑιϊην ἘΝ ΧΧΧΥΪ. 12), δῦ ποί γοί υἢ- 
το] οὰ (Ηυρῖε]4). ΕΣ {89 Βιτηρ]οϑὲ ὙΔΥ οὗ ὁ08.. 

βἰσαΐϊης ἊΣ, 8 ἰ0 ΤΟΥ ἰὲ ἰο ““ἀδγ8᾽ [Ε. Υ.: ἴπ 
σομεϊπαδη66} τ ΒΙο ἢ, τ τ ἐμο ζαϊατο {μ6 0 ΘαΤο]ά, 
816 ἴογτιιοὰ [Ε- .: {458]110η64}, ὁ. 6., ρῥΙδαπποὰ, 
Ῥγοάοιογιαἶποα ἴῃ (89 Ὠ᾿νῖηθ ΘοθηΒ6], ἢ θῃ ποί 8 
βὶρὶο ο.ἢ9 οὗΙΒοτα δὰ οοτηθ ἱπίο ἰμ6 βρίιοτο οὗ 
δοίυ] οχἰϑίθῃηοθ. Ὑοὺ ἰβὸγ ψγογὸ Ὀ661]ἃ Ὁγ αἀοἀ 
ουϑα ἐμοῦ, δῃὰ 8ὸ ψ6ΓῸ Θῃίογοὰ (προσίοοί) ἰα 
Ηἰδ Ὀοοῖϊς (ῬΒ8. Ἰνὶ. 9; ἰχῖὶχ. 20). Τμἷθ υἱον, δί 
8}} ουθηΐβ, χἷνοβ ἃ βουη ὦ βθῆ80, δργοοΐηφ ὙΠ 
{80 δοοθῃίβ δῃὰ ΣᾺ στιδυχηίΐοαὶ σα͵68. Οὐ ο Γ8 

τοῖον ἐμὸ Ὁ99 ἐο (89 τηιθτηῦογ8 οὗ ἐμ6 ὈΟὰγ ἴοσια- 
ἴῃς ἴῃ (Ἀ9 δαιῦτγο (Κἰπποιὶ, αοἷον, δέ αἱ.), τ ῖσα 
ψ6ΓῸ Ὀοὶης ΓΔ8]οπθα ἰΒτΤοΌσΒ [80 σου ΓΒ6 οὗ ἀ8. 08, 
ἐ. 6., ἀτδάυδ]γ, δῃὰ ποὺ δὲ ὁβοθ. Βαὶΐ ἰΐ νουϊὰ 
ποῦ ἐἰθη Ὀο6 Βδϊὰ οὗ βοτὰ ἐμδὶ ὑβ 6 Ὑ ψογο χοοογάἀ ρα 
ἰα {μ9 Ὀοοὶς οὗ 116. [Ηυρίο]ἃ βαγβ ὑπαὶ {118 
πψουϊὰ ὍΘ δὴ δὐὺϑυτγαΐγ.--“. Ε. Μ.] Αποίδον ἰη- 
ἰογρτοίδιίΐομ τϑίῈ Β “" 8}1} οὐ ὑμιθπὶ ᾿ ἰο 811 τβὸπ 88 
ΘΙ Ότγοβ (ΟἸοσίουβ, ἩΪ 2); Ὀαὺ {μ18 8 ΥΘΓΡΥ͂ 
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ζοτοθά, Τὸ γοδάϊηρ οὗ (ὴ9 Μίδϑοσγι[θβ, 8180, ἦγ 

ἰηϑίοϑά οὗ [89 πιυϊείοα δ 7), Ἰοδὰ8 ἴο ἐμ ὀχ ρἶδηδ.- 

ιἰοα οἶτον ἐμ δὶ 8}} (86 ἄδυϑ ἕογιηϑδὰ ὈΥ αἀοα δζὸ 
το Ηΐτὰ ΟὨΪΥ ἃ βίπρὶο ἀΔΥ (Δ ΌΌ1η8) Ὑ ΒΙΘᾺ 18 οὐοσ- 
Εὐῦ116, οὐ ὑμδὲ, διιοπς ἴθ ο86 ἄδγΒ, [86 Γ6 νγὸ8 056 
οὐ δηὰ ἴον ἷπι, {μᾶὶ 8, 70. τ16 ππαογοϊοροὰ 
τ.888 οὗἨἩ [6 ΘηΙΌΤΥΟ, παιηοὶυ, {89 αἀδΥ οὗ δἷ8 
Ὀΐτιι, (ΗἰιΖῖς, θ6}.), τίου ΔΡΡΘΔΓΒ βίγσϑηρο ἴῃ 
ι(.6Ὲ σοπηθοϊΐοαῃ. βοἢ 8 β'ιωρ!9 ἱμβουρὰϊ που]ὰ 
ποὶ 6 ΘΟΧΡΓΟΒΒΘα ἴῃ Β.6}} ἃ ΘΌΓΙΟΌΒ ΩΔΠΠΘΓ. “γ,αῦ 
ἰὼ {6 δάνοσ Ὁ] οἴδυϑθ σαΐϊχιιλ μανθ {110 Β6ΏΒ6: 

«οὐϊίε οτ αδ, δρᾶ . 7 Ὅδ υδοὰ ζὸγῪ ΕἸ, ἸΠΟΟΥΤΘΟΙΥ 

ἱπάεοά, Ὀὰὺ ποὶ νιϊουῦ οχδιῃρὶθ (σοιρ. μον. 
χνυ. 2δ: Τοῦ χγν. 82). [τ 8 δραϊηϑί (10 δοσθηίβ 
ιο δοῃμϑίγιο, δοοοναϊης ἰο ἃ Υἱονν ΟρῃρΟοϑοα ΔΙΓΘΔαΥ 

ὉΥ οἷον, ἰμ6 βυδῆχ ἴῃ Ὁ73 Ῥ᾽ ΘΟ. 4510 8}}γ 88 Το- 
ζεστῖης ἰο ἰμθ 70] οννίπς Ὁ) (06 γήοι(6 δπά 
Ἰηοϑὲ οὗ 89 γτϑοθηΐ θσροβίίουδ). [Ι͂ῃ συδῦ. 1, δο- 
ὀοταϊης ἰο 186 ρμοϊπίίπρ, {πὸ ποτὰ ἰ8 ποὺ ὈΥΡ 

ψαϊοὰ ἀθηοίο8 ἀἰσθοίγ (δ9 θομθ8 δηὰ δ]8ὸ (16 

Ὀοάν, αὶ ὍΥ: Βιτοηρίδ, ῬόΟνΤοΡ, ἤγοτῃ τ ἢ Ἰοἢ πο- 

ἰἴοη ἐμ θο. 68 Γϑδαῖγο (μον ἨἩΘΌΤΟΥ πδῃθ. Τἢὴθ 
Ρίδοθ Ῥοσο ἐμ Βυπιδὴ ὈΟᾺΥ 18 1ογπμθὰ Ὀθἕογο 
Ὀἰγιὰ 8 οα]]οα βθογοὶ (Ε 60]. χὶ, δ). 0 ΘΡΡΘΔΓΒ 88 
17 τὰ 9 Ῥ8ΓΑ}161] ὀχρχγοβδδίοῃ: ἰῃ {80 ἀορίδῃβ οὗ (ἰ10 
δατί, 0ΓΘ ΟὨΪΥ ἰηϊοῃαοα [0 ΒΕΡΥΘ 88 8 Ροοίϊοἃ] 
οομρδγίϑοῃ (ἢ αρίο]α, σοπρ. [88. χίν. 19). Αἱ 
Δ}} οὐθηΐϑ μ6γ0 18 Ὧ0 ΓΟΘΣΘΠΟΘ ἰ0 ἃ ῬΓΘ-οχ βίθῃησθ 
ἴω 89 τϑαῖτὶ οὗ βδάον (885 ἴῃ Ὑίγρ. ΖΕ ποία Υ͂. 
118 7.) οΥ ἴο 8 Ἰδθογδίοσυ ἴῃ 86 υπάεγ- νου] (7. 
Ὁ. Μίομδ 6118, ΚοΔΡΡ, Μυπίϊης 6). [ὑ ΣΩΔΥ μοβ- 
ΒΙὈΪΥ ὍΘ, ΒΟΎΤΘΥΘΓ, (πα ἔπ 6 γ0 18 ΒΟΙῺΘ ΤΏΟΥΘ 8ρ6- 
οἶα] γϑίϑγθῃσθ ἰ0 τηδπ᾽᾿ 8 οὔἰζίη ἔγοτα ἔπ ἀπδὲ (1)6- 
Ἰζϑοι, Ηἰισὶ ς), πὶ (18 σου ρΑΡΙ βοὴ οὗ ἰμ6 ἀθρί8 
οὗ (86 αν τὶ ἐμ τηδίθγ 8] σοι Ὁ (ΦΟὺ ἱ. 21: 
χχχὶϊὶ. 6; Ζ2οῃ. ἰὶ. ὃ; ΚΒὲν. χὶ. 1; ἢ. ὃ ογο ἰἴ 
ποῦ ἰπ (μ6 ἴογι ἀϊβραϊοα ὈΥ Ἠπρίε]α (Θιυεείίοηεϑ 
ἐπ υοδεῖάοε ἰοοοα υεζαίοα)ὴ. [ΑἸΘΧΘΉΔΘΡ ΔρΡΤΘ6Β 6Χ- 
δον ψὶιὰ Ηυρίεϊὰ δορὰ Μοὶ]. Ηροηρδί. δρτθθβ 
8.180 ἰὼ 80 τηδῖη. 8.0 δ]8ο ἀο Ρογονῃθ δῃὰ Ἦ ογ ἀ8- 
ΜψοσίΒ. ΝΟΥΘ8 ἰγϑηβ᾽δίεβ ΚΘΏΘΓΑΙΪΥ : δηὰ ἴῃ ΤΥ 
Ὀοοῖς 88 οὐθσυ της ττὶἰθη.--ῆἂἫ, Ε, Μ.]} 

γετβ. 17, 18. ον νοϊμθῦν 816 ΒΥ 
Τοῦ ρμ.8.--[Ε. Υ.: Ηον ρχϑοίοιβ, εἰ6.}ὺ ΤᾺΘ 
ῬΥΪΠΙΔΕΥ͂ Ὠοϊΐο : ὨΘΑΥΥ͂, ΤΑΥ͂ ὈΘ ἰγδηβίογσοα ἰο 
τε οὗὁἨ γνϑὶιθ, οοϑίν, ρτθοίουβ (0 6]. δῃμὰ τηοβί), 
ΟΡ ΠΕ γοίογθῃσθο ἴ0 πιθη.8] ᾿υἀρηιοηὶ ΟΥ̓ ΘΟ ΡΥΘ- 
Ὠθηβίοη ἰδ ΠηΔ ὺ αν {ἰμ0 δΒ60η86 οἵ: αἀἰϊδουϊὶ οὗ 
οοπσορίΐου (ΕΚἰπιολὶ, θ6 ἤοίια, Μδυτον, ΟἸ5δι- 
βοῃ, Ημαυρίοϊ), οὐ μοὶ ίγ, ἱπιρογτίδηι (Ηἰ2ϊς), 
Φοῦ νἱ. 2; ὕδηῃ. ἰδ. 11. Τδο σοπίοχί ΔΡΡΡΘΒΙΒΊο 
ἔμπνουν ἰδ 9 Ἰδαίου. Τα βύπι, ἐδ ἰοία} διχουῃὺ οὗ 
{6860 αὐσὶ τἱηρ ἰ(τουχὶ αἰ ον οἰ δηπ6}8, 18. 80 
οὐογρον νης (Ρ8. χὶ. 6) ὑπαὶ 1Υ ὙΒΘΥ ψογ9 ἰο Ὦθ 
γοοϊκοποά τρ {,}με2. λνροίλ.) ὑπὸ νου]ὰ Ὀ6 ΒΒ ἢ 
ἴο ὉΘ 88 {86 βαπὰ οὔ [Π6 δρᾶ. Ηδ ἀοεβ ποὺ Ττϑδοὶ 
(η6 δηὰ οὗἁὨ ἴδοι, δ βου ἰιὶδ ψ δικοί] Ἰιοατὶ 
(8οϊ]. ὅοηςξ ν. 2) Ὀιιὶθβ 186] 7 θυϑῃ ἴῃ 8160 Ὑἱτἢ 
(ο8ὸ ὑπουρ δ, τ ἢ 1.16 ῬΟΠ ΘΓ ΟΥ̓́ΘΡ ὈΥ̓͂ εἰ χαὶ 
ὑροῦ ἷ8 οΘοαο (Τοῦ ἱν. 18) δπὰ, ψοατὶοαὰ πὶ} 
{10 οδοτί, 14118 δβίθορ. Ἧ]θ 9 868 Β ὅπ 8 
τ 86}} 8111} δἰὐθηἰοα δηα οοοσυρίοα νι ῖ ἢ (Π6 Βατλο 
του 8 δοποογΐηρς αοι, Ηὶθ οΘουῃδοῖβ, δπὰ ἀ68]- 
ἱπρθ. Τ8ὸ Τοχὶ βαύβ ποίη οὗ ΔΗΥ͂ ΒΟΡ6 ΟΥ ὃ6- 
ἰοῦ ἐμαὶ δὔϊον: ἀϑδί ἢ, πῃ 18 σου ΐοι ἩΣ 8 αοά, 
ἢ 6 88}}8}} 5{}}} Ὀ69 τοσϊκοπῖης υρ {πα βιὰ οὗ βου ρ  ἐϑ 
ἸΏΟΤΘ ὨΒΌΙΏΘΤΟΙΒ ἰμ8ῃ [0 Βοπὰ (600 Ηοίπιδῃ). 

ΤῊΗΕ ΕἸΕΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑ ΙΒ, 

ον. 19,20. Θορασῖ ἴσοτι 119.---Τὴο ἐγδμδὶ- 
(ἴοι ἤγοιῃ {86 ορίαιϊνα [ἰ{ 1Βοὰ που]άβέ δἷαυ 180 
πὶοκοα ! --αἰἐ. ΒΕ. Μ.1, ἰο (86 ἱπιρογαΐϊνο ἰδ Βασβὰ, 
ΘΒρϑοΐ δ} Υ οὐ δοοουηί οὗ ἔμο αν οσορυ]δίϊγα. Υοὶ 
ἰθθτα ἰβ πο ζγουπὰ [Ὁ 86 σδηρο οὗἉὨ 330 ἰηίο 
γ)ῦ) (ΟἸβδαβθη). Αἰ Ἅὁβδηρβθ ἴῃ ἐμ ἰεχί οἵ γον. 

20 που]ὰ 6 τοτὸ δέ βδ 016. ἘῸΥ 32 ἴδ, ἰὲ 15 
ἔγιθ, ποὺ τηϑϑῃΐ 1688 {ΠΌΡΙΘ δ; δ8ὶ (Π6 ΟΧΡΓΟΒ- 
Β'οι : ΠΟΥ͂ Βα, ννἱ ἢ ἐλδ6 848 8 ΟὈ͵θοί, 18 ἈΔΓΒΕ, 
δηἃ ο8 ΟὨΪΥ ὮΥ͂ Οχίγοιαθ ὨΘΟΘΒΘΙΥ (2 ὅδῃι. χὶχ. 
24; 188. χχυΐ. 18) Ὀ0 οχρί δἰ πϑᾶ 88 θαυϊγδ)ϑῃί ἰο: 
{807 τηοηϊΐοη ΤἼμ66 (0 6}].} ἐμ 6Ὺ Ῥγοποῦποθ ΤῊΥ 
Βϑιὴ9 (Ὁ) 814.) οΥ : {800 ΒΡοδΙς δρηϊίηβί 166 88 
Ρἰοιίοσβ. Τμ6 οοτγτοοίΐοη ἰπΐο 3 22) : (Π6 Ὁ 6πιὶ- 
Ὀἰιίον ((80 ΕἸ Οτοοὶκς γσογβὶ οη),Ἐ ἸΠΘΥ Ῥγοόνοῖθ 
ΤΊιοο (01 8}..}, {π0Ὑ οχοὶθ σϑυθ]] ο δραϊηδί 169 
(Ηρ. δἴτον ὁγοπιθ, ὕ6ῃ., )6 Ἢ.), 18 ὙΘΥῪ Τοβ ἢ 
δβυρεοδίεα, δηα, δίῃ 66 ἴξ ΘΔ Ρ68 ΟΠ]Υ (110 γον οἷ, 8 
ῬΓΘΙίοΣΔΌΙΘ ἰο ἰδ οομοοίαυγο 33] το δθοσαάβ 
1Π0 Β0286 : (ΠΟΥ͂ Β' πρῷ ῬΤΑΐδ68 ἰο Τλ960 τὶ ἢ ἀοσοὶΐ 
(Ηἰἰ215). [ἢ (86 ΟΠ] ΟΠ πιο 9 Ὁ οὗἉὨἁ {110 γ6Γ89, 
αἶ80, Ἴ }) οοσδβίοῃ8 βοπι ἀἰ βίου! ἐγ. Τμ6 πιεβδῃ- 

ἵπρ ῬΡΟΡΟΥΙΥ ἰδ: ΤῊΥ οἱἰἶ68. (Βορί., 7υ]ς., Ατα- 
ὯὍϊΟ αγβ., Οοσοοῖ8). Βυῦ ἰμογα 18 Ὧ0 διιϊ(816- 
Π688 ἰῃ {86 ἐδουσηῦ: ΤΥ οἱ(ἶε5 πανὸ σίβοῃ ἰπ 
γαΐῃ, ΟΡ ΓῸΓΡ Ἡϊοϊκοά 658, Οὗ ζ41{}1 686] 0}. Βυΐ ἱΐ 
γ6 ἰγϑηδὶδίθ: ΤῊΥ δποιηῖοβ (Ααυ}]8, ΚΘ Ὑτατ δ υ8, 
ΟΠ α]ὰ., Βοβϑη., 9 ἤοί(6) ἰδ ἀουδὶ οΥ͂ (86 6οΓ- 
Τοσίῃ 688 Οὗ ᾽8 Β6ΏΒ6 8 ΒΟΔΥΟΟΙΥ Τοιλουθα ὮΥ Ὠ6Ώ. 
ἵν. 16, ἴον ἰη 1 ὅδ. χχυῖ!. 16 ἐμ χοδάϊης 18 
βυϑροοίοα. [1.16 ψογζὰ οσουγβ ἴῃ ἰμ6 Ο)ιΑ]ὰ. οὗ 
θδῃ. ἰπ (δ Ρὶδ66 Τοίοστοα ἰο. Ηυρίοϊ ἃ Σότηδικβ 
ἐπαὺ ἀΐ ἰ8 πο ΟἰΒΟ ογο, οὐ ἐη ἰδ6 ΑΥὰ- 
τηδὶο, ἰπ {{π)ῦ 50}890.---Φ. Ε. Μ.] Τμο οοπ)λεοοίατο 

ΤῊ» (Βυρίο]ὰ, Καπιρβδαβθῃ) : δραϊηβδί ΤΊιθο, 8 

(θη πίῃ τα! δυραοδίοα. Βαὶ δε 122) τηθϑηδ ποὶ 
ΟΠΪΥ ἰο γαιδ6 (ΡΒ. χχῖν. 4) δηὰ ἰο σγίδε (114Ὁ. ἱ. δ) 
αὶ δἰδοὸ ἰο εἱέεγ (ΕΣ. χχ. 7. Νον ἰζ ννο ΖΟ]]ΟΝ 

{πδὺ Ῥδβδδρθ ὙΒ6ΡΘ ἰμ6 οοπηθοίΐοη ὙἹΒ ΚΙδἢ 

81.580 ὁσουγα ἯῸ σου Ὀθ9 ἰοπιρίεἃ ἰο σἰδηρο (δ9 
ἀουδέζυα!] ποτὰ ἰπίο ἥρῦ, (8 αἰ νέηρ [8.6 8561860: 

αἰΐοῦ ἰὮΥ πϑδῦθ ἰο ζιβοβοοᾶ, βιγθϑγ [86 ῦ 
(ΟἸ8ι., Βδιίοι16Ὁ), οὗ ἱπίο 9, ΒΥ ΤΟτ ΘΙ ὈΥ̓ϑηοθ 

(ΕἸ σῖς ἤουτμου γ) ΟΥ 8», ΠΥ ἐθβυϊ το" 68 
Ἐπ δ] 4). Το 1Δβὲ δοπ)θοίαγ 6 ΖΓ 668 ὙΘΓΥ͂ ΠΟΘΙ 

δὶ Ἰεαβὺ 'π {1:6 Θομϑομϑηὶβ Ὑ711}} ἃ τοδαϊίῃρ ἾὙ: 

ἰο Τῆθ9, ἰπι δούϑθα Οοάϊοοβ οὗ Κοποϊοοι! δηὰ ὑπεπὶῦ 
οὗ 6 Βοεϑὶ. 80. 6]80 ἄοθβ ἰμ9 σϑδαϊηρ 71} 

ἩὩϊσοἢ νου]Ἱὰ Ἰοδὰ ἐο {86 στοηδοσϊηρ : ὑΒ6Υ ΜΟΙ 
ΤῊΥ τοῦο πὶ ἀοοοὶν (Ηἰιτὶς πον). 6 πΙΑΥ, 
ον 6Υ9, Ἰο]ὰ ἰο (89 Τοχὺ δῃὰ τοίδιη ἐμ δἰ ζπὶδ- 
δδιΐοι : ϑῃοιηΐθβ. Τιἷθ, 88 6] ΣΒΟ. ΒΒΟΥ͂Β, 15 
ξαϊηοὰ ὉΓΥ͂ το ὴ8 οὗ ἰμ0 ἰπίοσιηθάϊδίθ ποίϊοῃ : 
διάθηι ῬΟΥΒΟΏΒ, σϑα]οίβ. [6] 1ἰσϑο 1]} δ γϑῖε8 
(ἷ8 Β6οὴ86 οὗ (80 τοοὶ “Ἵ» ἔγοτιι ἐδ ΑΥ̓δὺΐο, 88 
τν6}} 88 ἤσοταῃ (ἢ 9 ρϑ888.165 ζοΐδγτοα ἰ0 ΔΌΟΥΘ, δὰ 
οοηδβίἀογϑ 9 υ8ο οὗ (Π6 ποτὰ ἰῃ (6 Τοχὶ 88 ἴῃ 
Κοορίπς τ] ἐπ 6 Ατδπηδίβπιβ ἱῃ υγ ἰσὰ ἰΐ ΘΡουπάβ. 
-. Ρ. "Ἢ Βαυύ αβϑυιπίηρ (ἢ ἰ8, 16 816 8{}}} ποὶ 
ἰο τεζαγὰ (ἢ ΘῃθιΐοΒ 88 [89 βυ δ᾽ οοἱ ΟὔἽΒο πίοκοὰ 
τἰ βίης (πιοβί), 0 ἃ δι )θοὺ μα8 δ γοδὰυ οοσυγγοά 
ἴῃ 186 χοϊδιίνο, δηὰ ὁ ἱμουχζμὶ Ρδγδ]]οὶ ἰο (μδὲ οὗ 

ὁ [ΤῊο ΠΛ οἵ ἔδο υοτϑίοῃβ οο]δοϊοὰ ὉΥ Ὦ ἴῃ ἴδ 
Ηοχαρία, δαῖμοσς ἀπκπονη, Κ ἔδποδο οὔ ἰδ δισί διὰ 
Βονθοηϊῃ. ἘΠ ΠΟΥ δῦὸ οδ θὰ εἰνϑν (19 Θαϊηῖα, βεχῖδ, 

δειὰ βορίίσηα υϑσγϑίυῃδ.- ὦ. Ε. Μ. 
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(89 Ῥτεοοοάϊηρ οἴδυδο τουϊὰ Ὀ6 οχρθοοίοα, ΟΥ οἵ 
ἴα]86 βιυοατίηρς (Ηοηρδί. δὕτοσ Ο]4. διὰ Βδὴ- 
ὈΪΠ8). ΝῸΓ ἃ. ὑπ Ὁ (6 οΟὈ͵θοοί οὗ δ οχδ]διο}, 
Ὀγ νυ ΐοι αοαἀ᾽ 8 Θῃηοιαΐο8 τὸ βαίᾳ ἰο Ὀ6 ὉὈγοῦζαὶ 
ἰο Βοδον [Ὠσουρὰ ἀδοοὶί δὰ νι οκοάηο88 (Βυάίη- 
ξεν, αοἷογ). ΤΉΘΥ ΔΓΘ ἰῃ δρροϑί(ἷοι ἐο 186 ]Ἰδϑύ. 
[Τπδὲ '8, ἰπ δρροβί(ΐοῃ ἰο ἐμθ βα76εοὶ οὗ [89 ῥγο- 
ΘΟ ππϑηοΓ οὗ ἰῃ6 γογ8θ6. Τ} 8 ΥἹΟῊῪ ἷἰβ 6Χ- 
ΡΓδββϑα ἰῃ (89 [0] ὁπ ὑγδηβϑ]δίϊος : 0 ᾿η6Ὁ- 
εἶοη Τ866 ἴῃ ΘΓ π688 (88) Θρθὰκ τὶν ἀδοοίί, 
Τοΐϊηθ δποιηΐοδ. ΕῸΡ (6 ῬΘΟΌΪΔΡ ἔοσπι οὗ ἰδ 9 
νοῦ ἱῃ [6 δβοοοηᾷ ᾿ὩΘΙΩΌΟΡ 866 ἀτοθῃ, Ηοῦ. αγ., 
ὁ 104, 8.--. Ε. Μ.] 

γετγβ. 21, 22. Β'Βου]ᾶ ΣΙ ποῖ Βδῖθ, εἰς.3---ΓἙ. 
γ.: ῬοΙ ποί, εἰς.] Τ|νῖθ αὐοϑιίοη ἀοο8 Ὡοΐ 6χ- 
ῬΓδδ8 Ὁποθυί δἰ ΠΕΥ̓ ΟΥ ἀουδὶ ἰπ {80 τηϊπὰ οὗ (ἢ 9 
Ῥβα)πιϊδὶ, Ὀὰὶ [86 τηοδὺ ἈΠ Δ ΚΘ δδϑυσηοο ἰδαὺ 
δο 58 χίχδῦ ἰὰ ἔδοϊϊης (δ 9. .Ὲ ΜΟΙ] ἐδὰ8 
ἰγδηδδίοβ ἰπ9 σογϑο: ϑ'ῃΒουἱὰ 1 ποὺ διδίθ (ἢΥ 
δδίονϑ, Φϑλονυδ, δὰ ΔΌΒΟΥ {ΠΥ δάυθσβαῦὶθ8 ἢ --α 
7. ΒΕ. Μ.] Τὸ οχίθηϊ οὗὨ {μ}8 δος οὗ μαίγοα 
δ οχρτοββοὰ Ὁγ ἃ ψογὰ στ μῖὶοι ἀθηοίοθβ (Π6 62- 
ἔγεπιε σπὰ οὗ δὴ οὐ͵οοὶ [ἢ ρογίθοϊζοι οὗ Βδ- 
ἰγοὰ.-ὧἷ᾽. Ε, Μ.] 

γόοτα. 38, 24. ἴπ τον. 24 ἐβὸ ρῆγαβο Ἡὶσ 9 
ἰγδηϑὶαὶθ: ἈΔΥ οὗἉ βυ ον, "5. χυὶ. 6; 18. χὶν. 8 
[Β- Υ.: νἱοεϊκοὰ νὰν], 18, Δοσογάϊηπρ, ἴο ΟΟΤ Υἱοῦν, 

6 ΡΥΔΥ͂ οὗ ῥτουοϊκίης δηὰ δγουβίηρ αοἀ ἰο δ ΧΟΡ 
(Κἰπαοῖν, Απγτα]α, Βδιϊ.), [8. 1χὶ}}.10. Αοοοτάϊης 
ἴο δηοῖδοῦ, ἱξ ἰ8 9 ἮΔΥ οὗἉ (δο 1Δο]-ἰ τα 6, ἑ. 6., (ο 
{80 1άοἱ (18. χἰ γὲϊ. δ) 88 σομίγϑιθα τ (ἢ 9 ὙΔΥ͂ 
οὔ Φοϊιοναῖ, ΡΒ. χχυ. 4 (Βοβϑῃπι., ὅϑβοῃ., Μαυ- 
Σ6}), ἰἀδη(᾽ 081 τὶ ἐμ 9 ΜΑΥ οὗὈ ορροβί(ἰοῃ ἐο (89 
Ἰὰνν (ϑορί.), οὗ [δἸβοῃβοοὰ (9 γγΧ.), οὗἨἩ {86 ογτὶης 
(σμα}4.). [τ ἰθ Ὀθδῦ ἰο τοβαγά ἰδὲ δ8 ἰμ0 ἩΩΥ͂ 
ψὨΐϊσῆ οδιβοβ ὈΟΐΒ ἱηναγὰ δηᾶὰ ουϊνατγὰ μδἷη. 
[8366 (86 ἀἰδοτοπί βρη βοαίϊ οη8 οὗ ἰμ6 Ηϑῦ. ποτά. 
--. ΕΒ. Μ.1. ὙγῶΎθοίμον (Πἷ8. 8 οπάυγοά ΟὨΥ ἴῃ 
ἐἶπιο ΟΥ̓ ἱπὶ ΟἰΘΥΏΪΥ 8180, 18 ποὶ βίαι σοὺ. Απά 
ἰδ ὙΔΥ Ὑ816 ἢ 8 δοπῃίγαβδίοα τ} (818 ὉΥ (9 
Ῥβδὶπιῖϑὶ 18. ποὺ ἐμαί ποῖ 1685 ἐο Ὁ]188 'π οἴδτ- 
ΠΠῪ (ΕἸδιιηἶα5, αεἰον, Ηθηρβί., οἰ αἱ.), οὐ ἐπεί 
οΥ͂ ΓΟΥΤΩΟΡ ΟΥ̓ δηοίοηί {ἴτη68, 67. Υἱ. 16: χΥ]ἱὶ. 18 
(Βοδβϑηπι., θ6 ἤοιί6, Μδύτγον, ΟἸ8}.}, Ὀὰΐ (89 0Π9 
νοοῖ οηάυτοα ἔοόσουοσ. ΤΏ ᾿άθα ἰβ ὑπ ΡοΌ ΤῸ 
ποῖ ἰο Ὁθ ᾿ϊπιϊ θα ἰο ἐπα οὗ δὴ ὑπο δηροδθ]ο ρυτ- 
Ῥοϑδο, [0] ονϑα ουαὐ ἀυτὶπρ [89 τοῖο 119, ονϑα (0 
1π0 επὰ (Ὁ δ]νίη, ΟἸοτίοαδ), σον. Ῥδ. ἱ. 6; χχυῖ!. 
11. Ἰη νον. 28 βου ῖπβ δῇὸ τοργοβθηϊθα ὉΥ 
Π6 ἰσσῖι ὈΓΔΠΟΒ 65 (ΕΖ... χχχὶ. δ) 88 σαπ  γὶπς 
ἐπβουκμὶθ δηὰ οαγο8 (Ῥ8. χοῖὶν. 19). Τὴ ἀοπιδηὰ 
6 Ὡοῦ {6 οἰ Δ] [|6ηρ6 οὗ ἃ σοῃηδεοπηὶ δηὰ νϑὶἢ τηδῃ, 
σοπϑοίϊουβ οὗ ἷ8 οὐαὶ ΡυΣῚ γ, Ὀυὶ 1 ἴθ ἃ ῬΤΑΥ͂ΟΣ 
ἴον αἰνὶπο ΒΟ6ΙΡ δηὰ ᾿ἰϊυπιϊηδίΐοη, ἔον (86 Ῥτουϊης 
οὗ 80 οοπδοΐομοθ δπὰ ἰδ9 δοδσοίης ουὐ οὗ ἰδ6 
8οι}. 

ῬῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑΙ 

1. Μϑὴ ἂγὸ ποὶ ἴο βυρροθο ὑπαὶ αοὐ᾽ δ οπγηΐβ- 
οἴδησο ἰ8 8 αἰἰγὶ Ὀυϊθ ἴῃ ΣΘΡΟΒο, δηὰ βίδπαϊηρ ἴῃ 
Θχοϊυδῖνο τοϊαιου ἰο Ηϊτηβο] ἢ, ΤΟΥ τηυδὺ ΘΥΟΡ 
ΚΘΟΡ ἰῃ ΤΟΙΘΙΌΥΔθοΟ (αὶ Ηθ μἶνεβ Ῥτοοῦ οὗ ἱΐ 
ὮΌΥ σοπδίδηϊ Θχοτοΐβο, δηὰ ἰμδὺ ἴῃ Τοϊδιίοῃ ἴο [86 
Ῥόσϑοη οὗ ἤδη ; ποί 88 Ὀοὶπρ σορβπἰξαπὶ οὗ σογί δίῃ 
ἀπαϊνία 04] ἔδοίϑ, υὶ οὗ (9 τᾷοϊο βιυπὶ οὗ ᾿ὩΠῸΡ 
δοιὰ οὐἱον ΟἸΓΟυΤΩΒίβποοδ, δοιίϊ οη8 δὰ ποοάβ, δπὰ 
Δ1κον 86 οὗἨ (πο οἷν ὙΠοῖο τϑηρβο δπα βἱσζηΐβοϑηοθ. 
718 ἰσαηδοθηάοηϊ βυρουϊουὶ γ ἰο ππηδη ῬΟΒΒΙ ὉΪ]1- 
ε168 οὗ Καονίηρ, παρ αἴης, δα οοργοιιοπαΐης 

ἷ8 ἃ ἴδοὶ οὗ (9 αἰνίπο πδίασθ, Ὑοθο βΒδ᾽ αὐἰδυῦ 
γα Ὀοσοπιο8 ἔγαϊ 1} σον Υ βοὴ υἱοσοὰ ἴῃ 
118 ῬΤΟΡΘΡ οοππϑοίϊοῃ Ὑ]0Ὰ {πὸ ἔδοὶ οὗὨ {86 ἀϊγῖπθ 
ΟΥ̓Δ ὨΐΡτΘΒΘΏΟΘ. 

2. ΕονῚ ἰδ ἷἰὰ (Π9 Ομληΐργοβθηοο οὗ αοά ἱπδὲ 
ἯΘ 8ΓΘ 80]9 δῃα Ὀουπᾶὰ ἰο ἴγασο μο Ῥτγοοῖβ ἐμὲ 
Ηδ ἀοσ8 ποῖ, ᾿ἶϊκο ἃ πὶ Βυπιδὴ ογθαί ΓΘ ΟΥ 8ἢ 
ἰϑοϊδίθἃ Ὀοΐη, τοῦθ ἱἐδγουχὰ ἰδ Ῥεγροῖαδ) 
σθϑηζο οὗ ΡΪ809, οἱγουπιβίδιι6ὁ68, δῃ ἃ ΘΙ ρ] ογτηοηΐ, 
ὉΥ ΜΔ. 8ΙΟΏΘ ὨΘΔΓΠ68Β δηὰ ἀϊβίαποθ, γΘΡΟ50 
δηᾶ δοίϊοῃ, βυβοσίης δηὰ ἱπδυοηοίηρ, ΣΘΟΘΙΥΘ 
{μον βἱζηϊθοδῃοθ. Απὰ 17 νὸ δοϊὰ ἔαϑί ἴἰο ἰδ 9 
ἴσαι ἐμαὶ αοα ἱπ δοπιρ]οοῖγ δηὰ ἱπά νυ βὶ ὈΪΥ 
ϑρίγιι, ϊῖθ, δὰ δοίϊγο ΕἸΏΟΥΩΥ, γὸ 68 ὕπά6Γ- 
βίδπα (ἢ 010890 το]δί' οη οὗἩ Ηΐ8 Ομ Ργθϑθηοο, πὶ (ἢ 
ΗΪ8 ομπηηϊβοΐθῃοθ, Οἢ ἐδθ ὁ δδης, δῃὰ πὶϊὰ Ηἰ8 
οὔγχηΐροίθῃοθ, ΟἹ ἐμ Οὐ6Σ, δηα 8180 ἐμοὶγ ργδοιί!- 
6841] Ὀοασΐηρ ὌΡΟΣ Βυδη ᾿ἰΐἴδ, ΘΒρϑοΐδὶ ἰῃ ἐίϑ 
ΤΏΟΓΆΙ δπὰ γοϊ χοῦ δδϑρϑοίβ. 

8. του (818 Ροΐϊηί οὗἩ Υἱονσ, θυθὴ ἰδ παίυγδ) 
118 οὗἨ πιδῃ, ἔγοτλ 18 ταϊγδουϊουβ οΥὐἱσίη ἰῃὰ {19 
τηγϑίοτίου ἀορὶδ9 οὗὨ {86 ἸΔὈΟΥΔΙΟΥΥ οὗ ογοδίίοη, 
δηὰ οὐναγὰβ ὑβγοῦρῃ 18 8016 οουτδο ἰῇ (δ9 
ΟΥ̓ 8 ΕἰΒΙΟΥΥ͂, Το 8 8 Εἰ ᾿ηοζοαβοὰ βἰρ- 
πβοδησθ. [10 18 ποὺ τη ΥΟΙΥ ὑπο] οἃ πάθον ἰδ 9 
εγθοῖῦ ἀοάἂ; ἰὐ ονθὰ δϑβυπι98 ἰΐδ ουϊπγατὰ ζΌσΙΩ 
1 ΘΟΠΙΌΟΤΙΔΙΥ ἰο αἰνὶηθ ρῥτο-ἀοίογιϊπαίϊοη. Οὗ 
Β0 Τ6} (80 ρὙΘδίοσ το θη 4068 ἱΐ Ὀδοοτηο, ἐπ δὲ 
ΒΌΟΝ 8 ᾿ξΐο δῃουἹὰ Ὀ6 γορυϊαίθα Το] σου δυὰ 
ΤΔΟΓΆΙῪ ἴῃ δοοογάδηοο Μ 11} (ἢ ἀϊνίπο νὰὶ}}, ἐμ δὲ 
ι8 τοϊδίΐοι ἐο οἰθγηΐ Υ δηὰ ἰο 18 αἰνίποὶν-8}- 
ῬΡοϊηϊοὰ ἀοδ  Υ δου ὰ οὐοὸῦ ὍΘ Κορὺ ἰῃ στιϊπὰ, 
δὰ θὸ ἀΘΟΡΙΥ ἐπιργοϑϑοα Ὁροὴ ἐδ δβρίγιιὰαὶ π8- 
ἴωΓο. 

4. Τὸ Τοϑ]σο ἐπὶ θη, 10 5 ΠΟΟΘΒΒΟΣῪ ὑδδὺ 0 
δου] οοπίπ8}}γ γὶοϊὰ ἐμοπιβοῖνοθ ὑνΡ ἰο αοὰ ; 
ΘΒΡΘΟΐΔΙΠΥ ἐμδὺ (ΠΟΥ δμουϊὰ κχἶνο {ΘΙ ΒΟΙΥΘΒ ὉΡ 
ἰο ταοἀϊιαἰΐοι ρου ΗἾδ8 “(που ιί8,᾽ ἐΒουσὰ {ΠΥ 
οδηποὺ δύ ἰμοῖὶ ὍΡ, ΟΥ̓ΘΏ ἱζ (ΠΟΥ βιιουϊὰ ὉΘ 
Ὀυδὶοα τὶ ἐμ οῖν οοηἰθιρ]δίΐοη ἱπ ἐμοῦ ΜΆ κο- 
ἴα] Βουγβ δηὰ ἴῃ ἐποὶν ἄγοδηιβ, ΌΥ ἀδΥ δηὰ ὈΥ͂ 
πἰχσαῦ, 88 ἴῃ ὑη6 πΠΟΌΪοΒβί δῃὰ βυγοοιθδὶ δ ρ] οὐ θης 
(9 9γ. χχχὶ. 26, 26); ἐμδὲ ὑμδὺ βῃου]ὰ ρὶνο {π 6π- 
ΒΟ6ΙΥ68 ὉΡ ἰο οὈὐθάϊθηοθ ἰο ΗΐβΒ ΠΟΙΥ ν}}} ἱπ ορρο- 
δβἰ(ἴοἢ (0 ἐγαυβΥΘΒΒΟΥΒ δηἃ Ὠγροοσγίίοθ, ἴῃ ΟΥΟΣ 
ἰο ΟΥ̓́ΔΤΘΟΙΙΘ ΟΥ̓; ἰμαὶ ἐμπο 7 δουϊὰ αἷγὸ ἐμ 6πὶ- 
Βοῖνεβ ὉΡ ἰο ἴοτθ, Ὀοϊϊονίης ἴῃ Οοα᾽Β ργβδοίουϑ 
ξυϊάδλπορ, ἴῃ ογὰορ 0 οΟὈϊδίῃ ΣΘ08] δηὰ δοϊαϊης 
βαϊ γδίΐοῃ. 

[δ. ΗΕΝΟΒΘΤΕΈΝΒΕΒΑ: ΤῈ ΙΠΟΥῸ6 ρἱουϊουΒ ἐδ ο 
Τογπιδί οι οὔ δ 8, 80 το οἷ ἐ8|6 ΒίγΟΩ ΚΟΥ 18 (89 
Ῥτοοῦ οὔ οὐδ δυβοϊυΐθ οὐμηπίβοϊΐθῃοο δη οπιηὶ- 
ῬΥΘΒΘΏΟΘ, 80 06} ὑπ 6 ΙΩΟΓ6 ΒΥ κί {πὸ ἰ68ι1- 
ἸΩΟΠΥ͂ ἐῤ ΖᾳῈΣΗΐθ 68 δρδῖηδί {0580 ὙὴῸ ΔΌΒΔΠΘΔΟΙ 
{πϑιβοῖγοδ ἰο δἰ, ὕπο ἰδλο ἰάθα ὑδαὶ αοἀ ἀοσδ 
ποί 866 ΟΥ υάζο, ΟΣ {πο80 τγγῆο Βυγτ ον ἐδοιὰ- 
ΒΟΙγΟΒ ἐἰο ἀοδβραῖὶγ, βαυίηρ: ΜΥ ΨΑΥ ἷἰ5 πἰἀάθῃ 
ἔγοια αοά, ΦοὉ Σ. 9-11.--Οὸὖ᾽ὐὉ Ε. Μ.} 

ἩΟΜΙΓΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Ὕδι δυδὶϊδ 41} Κπονϊθάρο οὗἨἩἁ ὠΟοἶ᾽ 5 παίυγο, 
ποτὰβ, ΤΟΥ ΚΒ δηὰ ΔΥ8, ἰ7 10 16 πο ἱπρτγονθά 80- 
οογχάϊπᾳ ἰο Ηἰἷδ8 ν]]]} ἴ---Ἶὐοὸ δου ὰ ̓ τργθδθ ὍΡΟΣ 
ΟΡ σοῃβοΐθησθ ἩΐΠπδὶ ἯὸΟ θοῦ, ὀχροσίθῃοο, δὰ 
Ἰοδτη ἰο ΚΠΟΥ͂ οὗ 6οἄ, Βο ἐμαὶ τὸ δβἰι8}} ποὺ ΟἹ]Υ͂ 
τηοαϊίαίθ ρου Ηΐδ οουηδοῖθ, Ὀὰὺ οοπδίον νμδί 
Β}4}} Ῥτοϊηοίθ ΟἿΓ Ῥ68096.--- 6 οΘομΟΣ ΘΟΙΏΡΓΙΘ- 
πβοπὰ ἀοἀ; 4}]} ἰδ νομοῦ δηἃ ΤΩΥΒΙΘΓΥ; δυΐ τὸ 
688 ἀρργελοπά πδὶ Ηο 88 ογι δἰ πο διὰ γονϑαϊϑὰ 



6860 ΤῊΕ ΕἸΡΕΤῊ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ῬΒΑΙΔΜΙ͂, 

δηὰ οοιαϊηπηϊοδίοα ἰο 18 [0᾽Ὁῇ ΟΣ Βα] γί] 0}.--- 
ὝΔΘΩ 88}4}} (89 ἰἰπη0 δυγῖτγε το Μ)͵ὸ 8}}8}} ποὶ 
ΟΕΪΥ 60886 ἰο Βᾶγ6 ουϊπναγαὰ 261] ΟΡ πα [86 
ψὶοκοά, Ὀαὺ 88}4}} δἷβϑο βᾶῦο ὯῸ ἱητγασγα δηᾶ ῥτὶ- 
γαῖὶο σοῃῃθοίίοη τὶν ἐμοὶ 1---Α οὐ 18 ονον τουπὰ 
δϑουϊ υ8; ΟἈ ἐμαί ἯΘ ὝΘΙΘ ΟΥΟΥ ὙΪΓ} Ηΐτα 

ΞΤΑΒΚΕ: Β,οβϑοὰ ἱβ {μδὺ 80] τ 1 ἢ Θ8Π ΔΡΡΘΆΡ 
Βοίοτο αοἂ, (9 οπιπὶβοϊθῦ αοα, ὙΠ ἸΟΥ͂ δα 
οοηδάθηοοθ. Βαϊ [ο ἀο (μὶθ 1ὸ τηυδὺ αν ὌὈΘΘῺ 
οοπίϊη4}}}7 σομίτο θα ὈΥ̓͂ οοῃδοΐθηοδ.---Ο0α᾽ 8 
οὐμηϊβοΐθηοα 8 ἰοτγὶ Ὁ]9 ἕο (86 νι] οϊεοα, πα οΘοϊῃ- 
Τοτιϊηρ ἰο (89 Ρίουβ.--οΟοπίϊπαθ ἰῃ μδὺ ἰ6 μοοΐ, 
διὰ αοὰ νι}} ὈθΘ ο]ὰ 1, δηἀ βδο Ὀοδοϊὰ ἰδ 88 ἰο 
ζαγίμον 1ϊ.--Ο0α σΔ ΡΓΘ88 ὉΡΟΩ 8 ΙΒ Β0 6] ΟΒ86)Υ 
ἰμαὶ δο ν|}} δοκπον)οᾶζο δὲ ἰδδὺ ἐμαὺ ἰμὸ μδῃά 
οὗ α6οά ἰδ ἐμοτο. --Ἴἰ ἴθ 100118 δῃ ἃ πμδυὶ ΤῸΓ 
8 ΤΙ.8} (0 ΤΥ ἰο ἸῃΘΕ 8076 (80 αἰνγπθ τη δύο γ 168 ὉΥ͂ 
ἰδ βιοτί βιδπάδρὰ οἵ ῃ9 πηδογβίδηἀϊηρ, ἈΠ γατὶ 
ἐίοεί, ποη τίπιατὶ, Αὐγιδίηρ μα 18 ἀοηθ ἰα ἀδτῖκ- 
668 1165 88 οἶοαν Ὀθίοτο αοἀ 845 ἰ7 ἰὲ τψογθ ἀο0η68 
ἷπ τοὶ -ἀαΥ δπὰ ἴῃ ὑπὸ Ὀγὶρηΐ δα μβ 8 6.---}ῖ 6} 
οϑη ἰηδίοῦ πὸ ζΓΘΘΙΟΣ ἰὨΙΌΤΥ ὍΡοπ ἰμθλβο 98 
{π8ῃ ἰο ἱπιϑαίηθ ὑπαὶ (πὸ ϑρίγιὶ οὔἤ αοἂ ἰ8 ἴδι 
ΔΎΔΥ ἴτοιι ἰμοθ. Τμὶβ ροσβυδβίοῃ οὗ ϑαίδῃ 
τοδι 65 (ἤθη ἀΔΙΥ ΙΔΟΤῸ Ῥτοδυτηρίθομι.---Ι στοαὶ 
ΘΑΥΒΙΥ συ] οσδ σΘΒἢ ΣΟΔΟἢ 80 ἴδ {μπδί, ἰξ 5 οὗἴθῃ 
ΤΟΥ αἰδουϊ! ἰο ΘΒσδΡο ἔγοτα ἰμθπὶ, ΒΟΥ ἰ8 ἱξ ρμοϑ- 
Β'0]9 ἰο 866 ἤγοιμαῃ (86 ᾿οτὰ οὗ 86}} Ἰοσάϑ ψῶο 81]8 
Βθᾶῦθα δηὰ οδγίὶ ᾿-ἰΐ (Δ6γ0 ἰδ 80 τηῦσὶ ἰμαὶ 18 
σοπάοτίιϊ δὰ ἰμοοι ργθμοηβὶ Ὁ1]9 ἐπ ὑπ 9 παίαγαὶ 
Ὀίγιι, δὲ Β88}} τγὸ ΒΔΥ οὗ σοζοῃοσαίοαῖ ΟἹ 
ἐδδὲ 8}1 τοϊσῃῦ Καον δηὰ ὀχρογίθποθ ἱΐ ἰσὺ]γν 1-- 
Βο ποὺ 80 ᾿ἰῃβθηβὶ Ὁ]9 δηὰ ἐπα βογοηῦ ἰονδτὰθ 
6οἄ᾽ δ νομπάονζα που δηὰ (ἢ 9 ἀ 66] 1 σ8 ἱῃ τ Αἰ σἢ 
ἔδοι δ'8ο ἀοϑὺ βίδσ. Βο ἱμοῦ 80}]9 ἰ0 Βα: ἀπὰ 
ἐμαὶ πὰ  Βοὰ] Κηον οί Μ)0]] |---ἰὔ ὁ 800} 88 τοί 
δοπυπίοη πὶ αοά, 1ὺ οσδηποὶ Ὧο Βαεϊὰ ἴο Ὁδθ 
δβυττοπάογτοὰ ἰο Ηΐπι. [πὸ ΠΒΟΔΥΘΏΪΥ σοπίθιιρ]δ- 
ἰἰοα ἰμ9 βοὺ] 18 οὐὐλ οά. πὸ δῆσοθον οὗὨ [8 
Βορθ δηὰ ἀθρεβῖίτο ἰ8δ σδϑὲέ ἰπ Ὠθαυθῃ.---ἀ ἔσὰθ 
Ομνιβιΐδη οδὴ δὰ τηυβὲ ῬΓΑΥ͂ δρδὶηδὶ ἐβοθθ 686- 
τοΐὶοβ οὗ Θοἀ δπὰ Ηἶἷδ Ομυγοὶ 80 ΟΡΡΟΒΘθ ἰδοι- 
Βοῖγϑθ, ποὺ ᾿Ὠτουσὴ ἱζπόσαποθ ΟΥ ἬΘΔΚΏΘ88, Ὀαΐ 
ἔγοτα Ὑγὶοἰκοάμ688; γοὺ 6 τησδὶ ἀο ἰΐ ἰῃ δ6} 8 
ὝΔΥ 88 ποὺ ἴ0 Ἀγοϑοῦὶῦθ ἰο αοὰἂ ἐμ {ἶπηθ, ταοάθ, 
ΟΡ Ηἶδοθ οὗ ρυμῃὶβιπιοιί.--- 8 ταυδύ Βαίθ {16 
πιὶιοκοὰ, γοῦ ποὺ ὑμοὶν ῬΘΥΒΟΏΒ, 7ὉΓ τὙΘ0 Ββου]ὰ 
βοοὶς ἐμοὶν δου βου, Ὀυὺ οὐ δοσουηὺ οὗὨ ὑπο ῖν 

Ὑὑὰ ο κοί 688.--- 0 ΠΟΌΪοδὶ μαι γϑα 18 {μδὺ ἡ μοὶ 15 
ἀϊτοοίοά αζαίηϑὲ τὶοὶς Π988.--- 80 Βτεὶ οβεοί οὗ 
ἀϊνίπο ἰἰϊατιϊαιίοη 18 0 ΙρΔΚ6 τη ἰθᾶγῃ ἰδ9 
ΤΟῚ]γ οὗ ἐμοῖς Ἀθατίβ.---Ἴ ΣΘΘΒΟῚ ὙὮΥ͂ 80 ΤῊΒῊΥ 
διγακομθα 8011}8 Τ61Δ 080 διῴαΐῃ ἰπίο 8] σ᾽ δηὰ 
ΘΥ̓Θἢ 181} ΔΎΘΥ ἴγοιι ΘΥΘΣΥ 500 ἰδίῃ, 16 οὨϊ ον 
Ὀθοδαδθ ὑμ 60 πορίϑοὺ ἰο ῬΥΟΥΘ ὑβθιηΒ6]γ98.---Μδη 
οδΥγὶοβ ἐμ Φυάμο δηὰ 9 ἡπάρτηθπί ἰπ }ι1ῖ8 ονα 
Ὀτγοδϑί, ουθῶ ἱπ ἐμ 9 58πι8}19ϑὲ δοίϊοῃβ. Τ 8 18 
οοῃδοίθασο, ἱπιρὶδηϊοὰ πα δὲπὰ ὈΥ̓ αο1.--- 
ΤΏΘΤΟ δ8ῖῸ ΟΠὨΪΥ ἱνὸ ψαγ8 ᾿Ἰοδαϊηρ ο Θ θυ! Υ, 
(8.6 ὩΔΣΤΟΥ͂ δπὰ ἐΐο Ὀτγοδά. [με ΠΟ ὁη0 ἰμὶπὶς 
ἰδὲ δὸ Ὑ|}} σοδοὰ μοᾶυθα ὉΥ͂ δὴ ἱπίογπιθαϊδὶθ 
γοδὰ. Α1} βυοιβ Ὀγ-ναγα ᾿οδὰ ἱπίο ἐμ Ὀὑσχοδά 
τοδὰ. 

ἘπΙΒΟΗ: Ὀο ποὶ ἔδῃου ἐπα γὙΟῸΡ ἀθπιθθ ον, 

Ῥοδβίῃγο, ἀγϑβδ, Οὐ ἀϑροσίταθῃϊ 8.0 πού ὍΠΩΣ 6οα᾽ 8 

Ῥγουϊάθποθ. Υυὔοα ἀθοοῖγθ γουγβο. θὸ ποί 

ἰδέοὶς αἱ γοῦν (μου ρμίβ Ρ888 ἴγθθ ἔγοπιὶ ἀπβρθο- 

ιἰἰἶοη. Τὰὸ Γοσὰ υπάογβίδηβ ἰμθηὶ δίδν οἱ. 

τηΐηκ ποὺ ἐμαὶ γοῦν ποτὰβ δύο αἰβδί ραϊθα ἴῃ ἐμ9 
αἷν Ὀοΐοσο ἀοὰ οδὰ μϑαῦ. ΟἿ, ποὶ Ηρ Κῆονβ 

μ6πὶ ὄυθη τ Ὦ6ῃ 5.}}} ΠΡΟῚ γοῦν ἰοηχαθ. 0 ποὶ 
(Βἰηὶς ἐμαὶ γΟΡ ὙΔΥΒ δῖΘ 80 Ὀγϊῖναὶθ δηὰ δοῃ- 
οθα]οᾶ ἐμαὶ {μθγ9 18 ΠΟΩΘ ἰ0 ΚΠΟΥ ΟΥ ΘΘΏΒΌΓΘ 
μη. Ὗου τοηϊϑίακο. αοὰ Κπονϑ 8]1 γοΟΌ Σ γγϑ 8. 
-- ΕΟαἴνο {δ γβοϊΐ ἂρ ἰο αοὰ 88 συν, δηὰ βοοὶς ΗῚ5 
ΤΏΘΤΟΥ. ΕἾ69 ποὶ ἔχοι Ηΐπι, θυ ἰο Ηα. [Ιἐ 18 
ΔΙ γ 8 75 Ὀοίϊον ἰο {6}} ἑἱπίο {86 πΒαηὰ οὗ αοά ἰΒδη 
ἰηίο (89 δηὰβ οἴ τϑῃ.---ἸΓ (6 Βοαγὶ 18 ποί Ὑ9}} 
Κορί, 10 ροθ8 δϑύγδυ δηὰ Ὀθοοιγοϑ ἰοβὲ ἔγοπι αοά. 
--Επαξδ: 79 ΙΘΑΣΠ ΠΟῪ Μ6]] 1 8 τ ὶτ τ δὲ Βοὺ] 
ἩὮ1ΟὮ 88 Ὀθθὴ ψὶ πάτα ΔΤΑΥ ἴτγοτα βίῃ ὉΥ 
{μ9 νογὰ οὗ ἰσυῖμ, δὰ Ὀτουρε ἰο ἃ υδὲ Βειχοὰ 
οὗ 811] τὶοϊκοάμοββ: Ὑδ6Ὼ ἰδ 845, αμὰ ἀοϑὶγοβ ἰὸ 
δῖα, 20 Βοοτοὶβ ἔγοιῃ αοἷ, γῆο 18 80 πϑϑν, διὰ 
ὨΟ βοογοὺ σοῃηηθοίΐοη ἩῈ οΥἱ, Ὀὰπὺ οδὴ Ὀδμοὶ 
τοβοοίοα ἰῃ δΘοηδοΐθῃοο 84}} (δὲ ἀοὰ ἰκοννβ οὗ 8, 
δηὰ γχαοΐοῖοθ ἴῃ [Π6 σοπιίοσί ὺ χίνϑβ.---Ξ ΤΊ ΕΕ: 
ὙῺΣΥ νου]ὰ Ὀαεγνϊὰ 869 ἔτοιι Ηΐτὰ ὙΠῸ ἰδ 80 ΠΑΡ 
0. ΘΥ̓ΘΣΥ 8109 οὗ εἰπα! ἢ ΟΥ̓ ὙΒΥ ἀ068 Βο ΒΔ Ὁ τοι 
ἰμδὺ Βὸ σδῃῃοί ἀ0 80, Θυθὴ ἱζ Β6 Ὕ6ΓΟ ἰο ΒΥ ΟΥὐοῪ 
(86 ψ0]6 ογοδίϊοῃ ἰῃ ἰΐ8 μοὶ χε δπὰ ἀθρί, ἔγομι 
θαϑὺ ἰο νοβϑὶ ῖ Βοσδυβθ 88 ΒΟΟὴ 88 86 χοδοοίβ 
ΜΠ ποθ ον ὍΡΟΣ Οοἀ᾽ 5 ΟἸπῃί ργθβοῆσθ, ἐδ9 ἰδτ- 
ΤΟΥΒ οὗὁὨ ΘΟ, Βοΐθῃ00 8.6 δι ακοηθὰ ψὶῖ ἢ ἰδ 6 ὁοΏ- 
ΒοΟΙΟΌΒΏ688 οὗἨ υπτὶσηίθουβ ΘΟΌΓΑο8 δηὰ βἱηἴαυὶ 
πογὰβ δηὰ ὑἐμπβουρμίβ, τ ϊσ ἢ δύο τηϑηΐϊοβί ἰὸ ἐδ 
δὶ κὺ οὗ 9 ΕΟΥΔ] δὰ Ηογ Οπο6.---ΤΉΟΣσΟΚ : 
ἯΤΟ 68} ΘΙΠΌΓΔΟΘ ΟΥ ἰουοἢ ἐμαὶ ϑριγὶῦ ΌὉΥΓ τ οπὶ 
δο ἰβ ΘΥΘΡΥΜὮΘΡΟ οηὐτδοοὰ δηὰ ἱἰοποϊι6α--- 
ΒΙΟΗΤΕΒ: Τῆ6 πποοηγοσίοα ἴθαν ἰο βου ἰδ οἷν 
ὨΘΑΡΙΒ ΘΑΣΏΘΒΙΪΥ, ἰο ΤΥ ἔδοπι δηὰ 7υάρο {δ οπι- 
ΒΕΙγο8, δῃιὰ το ΤΏΟΤΘ ἴο ῬΓΔΥ οἀ ἐμαὶ ἢθ 
που]ὰ οη] χὨίθη ὑπ θη..-ΟΕΝΤΗΚΕΒ: Οοα ἴ8 ΟΥ̓ΟΣΥ- 
ὙὮΘΣΘ, ΘΥ̓ΘῺ ἱπ ἐδ 6 ΚΘΔΙΒ οὗ ἀοαίδ, δὰ ὑπο σο- 
ἴογΘ ιθ 68 ΠΟΥ͂ΘΡ Υἱὰ ἱμοιωβοῖνοϑ οὗ Ηἰ5 Ῥτο- 
Β6η66; ἐΓΊΒΘΥ ἀ0 ποὲ [0]]ὁνν Ηΐπὶ τ Πρ, {86} 
τησδῦ Βυ δύ ὑπ οσηβο]γο5 ἰο ΗἾδ8 οτπηΐ ροίθῃοθ τἢ- 
ὙΠ] ΚΙΥ.--ἰ τηυϑὺ ἸΟΥΘ ΙΩΥ ΘΏΘΙΩΥ͂ δηἃ δαδίθ 
αοὐἶδδ; δαὶ 1 ἰΒ Βαγτὰ ἰοὸ τᾶ κὸ ἐδ αἰδιϊποιϊ ἢ. 
ΗΟ θ881}γ ἀοο8 ΒοϊζἸουὸ ἀθοοῖνθ 8, ἀθβῖσο οὗ 
ΣΘΟΥΘΏβΟ ἰοδὰ υ8 ἱῃΐο ΟΥΤΟΥ, δηὰ ΔΏΚΟΥ ΙΩΔΚ6 τ8 
β'ὶπ! Ὑοὺ ἱ τηυδὶ ἀθοϊάθ Ὀοίτοοη ἴθ. ἯΒΟ 
Π6Ι͂ΡΒ τὴ9 ἰο ἡπᾶχζο δυῖ χε }--ΘΒΙΕΌΒΙΟΗ: ΤῸ ΚΠΟΝ 
189 ἰσυαῦ πθη 1Ὁ 18 Ῥγοβοηίοα, δηὰ γεοὲ ἰο 8] αὶ 
ἰΐ, δῃὰ δοπο ἰο θυ ὙΣΓ8Ὲ ἐδ]βομοοα, 18 δὴ δοὶ 
ΜΟΓΙΒΥ οὗ ἀου Ὁ]9 βισὶ Ρ68.---Ἐ 6 βοοίηρς δῃὰ κοον- 
ἵπᾷ σὴ δύο διισϊδυιϊοὰ ἰο αοὰ τποσθ ποίμίηρ 
Ὀυΐ Ἰονίη δπὰ οδρίῃρ, ΒοΙρ δηὰ ἀ δ] νου, 
Ἰοδάϊηρ δὰ Ὀ]οδβίῃ ζ, Β0 88 (0 ογτόσγῃ ὙΪῚῈ Ὁ]685- 
ΒΘ Π688. 

[Ματτ ΗΈΝΕΥ: Ὀϊνίηο ἰγυϊδθ Ἰοοῖς 85 νοὶ] 
ὙΠ ΘῺ (ΠΟΥ͂ Δ΄Θ Ὀγχδαγεοὰ ΟΥ̓ 88 ΤΏ θη (ΠΟΥ͂ ΔΘ 
ῬΓΟΘΟΙ θα ΟΥ̓ΘΡ, Δα του6}} Ὀοί (6 Ρ ἰδ ΒΘ ἢ {80 Ὺ 
ΔΘ ἀἰδρυϊοα ογον.---Τ ο89 ἰμ8ὲ δγὸ ἀργίας σ8ῃ 
ἰδκο οοτηΐοτί ἴπ αοα᾽ Β οἸμῃϊδοΐθησθ 88 ἃ (0688 
ἰο {οἷ γ ΡΥ κί η688, δηὰ σδη τὶ Ἀπ} 0]6 σοπῇ- 
ἄδηοο Ὀ64, Ηϊπι ἰο ΒθασοΒ δηὰ ἰγγ ὑμεῖα, δηὰ αἷδ8- 
ΟΟΥΘΡ ἔμϑῖχ [0 ὑπ ΘΙΏΒΟΙΥΘΒ; ΓὉΣ 8 χοοὰ τ8ὴ ἀθ- 
Βἶτοβ ἰο ΚΟῪ ἐδθ πνογϑὶ δϑους Ὠἰπ86]7, δὰ ἴο 
ἀϊβοουον βοτὰ ἰ0 οἰμο γα: Ὧ6 ἐμδὲ τι θδη8 Ομ Οδ 
οου]ὰ πῖϑιι 9 δὰ 84. ψίπαοῦν ἱῃ δὶ8 Ὀγοδϑί, {μδὶ 
ΔΏΥ͂ ΤῺ ΙΩΔῪ ἰοοὶς ἱπίο μἷβ Βοδτί.---- Α}1 (80 Βαὶπι8 
φοβίγο ἰο Ὀ9 ἰϑὰ ἐπ {9 ὙΔΥ οΥου δϑίϊης, ἐμ δὲ ἐπο 
ΤΙΔΥ͂ ποί ταΐδ8 ἱΐ, ἔχη οὐὐ οὗ ἱέ, οΥ (ἶἰγα ἰῃ ἱἰ.- 
ΒΡ. ΗΟκκπ: Τη9 δβδῃθ οομῃδίἀογαϊΐοα ὙΒΙοΒ 
δἰιου]ὰ τοϑίγϑΐπ τ18 ἤγομι δίῃ βῃου]ὰ 8180 δποθῦ- 
Τα ὕ8 ἰο πΟΓΚκ σἰκϊθοῦδηοδ8β, δηὰ οοσιοτι 08 
ὉΠΘΡ 811 ΟΌΥ ΒΟΥΤΟΥΒ; ὨΔΙΔΘΙΥ (80 ἐπουρσῶί (μαι 
6 ΔΓΘ ΠΟΥΘΣ οἱ οὗὨ {86 δἰ σ(ιὲ δὰ ῥχοίθοιΐοι οὗ 
ΟἿΣ Μαῖοσ.---Τὴθ Τοΐζοστηδίϊοα οὗὁἨ ΟἿΣ ΟΟΣΤῸ 
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διὰ ἀἰπβοϊγοὰ Ὀοάΐο5, τοὶ ἷα ἰοὸ 0 ψτουρμὺ δἱ 
89 Ἰα5ὺ ἀδγ 'ἰπ (9 ποπιὺ οὗ ἐμ ϑδῦίδι, ἴῃ ογᾶὰθν 
ἰο (πον πον Ὀϊγί, τι}} οσόονσῃ ἐμ6 ψοΥ 5 οὗ ἐδ9 
ΑἸπιῖ σε γ.---ὖῦο δ ποῖον ἴο μδίθ θη Οἢ 80- 
δοπηί οὗἨ 80 Υἱοθθ ΠΟΥ͂ ῬΤΘΟΙΪδΒ6, ΠΟΥ ἴουθ ἰδ9 
Υἱοθ8 [ῸΣ ὑλλ9 δαῖζθ οὗἁ (89 τλ9η ΣΟ Ῥγϑδοίΐβο {8 6πὶ. 
Ηὸ ψὰο ΟὈΒΟΡΥΘΙΝ ἱπγδυ ΌΪΥ ἰπἷβ αἰϑιϊοί]οα 
(8160 ἐμ Ρογίδοῦ ἸΔῪ οὗ σμΥ  Υ δηά μδίἢ ἐδ9 
Ἰογα οὗ αοἀἂ δηὰ οὗ δἷβ ποΐζῃθοῦ δοϊΐηρς ἰὰ Εἶτα. 

ΤΘΙΏΟΥΘ, δηά ΤΑΥ͂ δαὶ Ηΐ8 σγδοίΐουβϑ ῬΥΘΒΘΏ09 
ἸΏΔΥ δἰ Δ 8 διἰθηα υ8; δηὰ ἐπθη γ͵ὸ 584}} Δ Υγὸ 
νου ἰηρ (0 ΒΟΡΘ, διὰ ποιμίηρ ἰοὸ ἤδαν, ἴῃ 116, 
ἴῃ ἀοαί, δὰ ἰπ (89 οἰθγηδὶ νυ ου]Ἱὰ..--- ΒΑΚ ΝΕΒ: 
ϑϑδυοδ 19 ὑΒΟΥΟΌΡὮΪΥ; ΘΧΘΙλΪ 6 ποὺ ΙΠΘΓΘΙΥ͂ ΤΑΥ͂ 
ουϊνεγαὰ οοπᾶάυοί, Ὀὰὶ δαὶ  ἰδἰηῖς δθουϊ; τᾶμδὲ 
ΒΙΘ ΤΑΥ͂ ΡΌΓΡΟΒΘΒ; Ὑ8ὲ Ρ488609 (τοὺ ἢ ΤΥ παϊηά ; 
ὙΥΔὲ ΟΘΟΊΡ168 ΤΑΥ͂ ᾿πιΔρΊ δίῃ. Δ ἃ ΤΑΥ͂ ΠΙΘΙΏΟΓΥ ; 
γμδὺ ΒΘΟΌΓΟΒ ΤΑΥ͂ ΔΙ θοϊίοη δηἃ ΘοὨ ΣΧ ΟἾ8 ΤΥ Μ1]]. 

-ΒοοτΤ: ο διουϊὰ ἰπαυΐγθ ψὰδὶ ἰθ6 [ογὰ] -ὦ ΒΕ. Μ 
ποιὰ δᾶγθ 18 ἰ0 ἀο, διὰ πΒΣΒΟΣ το οὐρμ ἰο 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΙ, 

70 ἐλε ελίε ἈΠπεϊείαη, Α Ῥεαΐπι 9. αυίά, 

2 Τλοῖϊνοσς το, Ο 1ζ.0ΕΡ}, ἴγζοπι [Π6 601] ᾿η8} : 
Ῥγόβοῦνο τη6 ἤτοι (Π6 νἱο]θηῦ ΙΏΔΠ ; 

ὃ ὙΥΒίολ ἱπηαρίηθ παϊβοιίοίβ ᾿η ἐλοῖν Ὠθασί; 
ΟΟὨ Π8]}Υ ἀγο {ΠΟΥ͂ μαι μογοα ἰοροί μοῦ [Ὁ ψδγ. 

4 ΤΒΘΥ Βᾶνθ βμδυροποὰ ἐμοῖγ ἰοησιιο8 { ἃ βογροπῦ; 
Αὐ γιὸ πονῶ ἐν ἀρῆδε ἡκμοῖε Ἰΐρο, βδῖδβ. ' 

δ ΚοΘΡ πιο, Ο ἴ.0Ὲ}, ἔγοια 186 Βδηάβ οὗ [86 πὶοκοᾶ : 
ῬΓΘΒΟΥΥΘ Τὴ6 ἴτομι Π6 νἱοϊοηΐ ΙΏΔῈ; 
ὝΥΒΟ δᾶνθ ρυγροθοα ἴο ΟΥ̓ΘΥ ΣΟῪ ΤᾺΥ̓ βοΐηρθ. 

6 ΤὨο ρῥγουά δδνα Ηϊά ἃ ΒΗΔΓΘ [ὉΓ 1τη6, 8Πηα ΘΟΓᾺΒ; 
ΤΟΥ͂ μᾶγο βργεδα 8 ποὺ ὈΥ͂ {Π6 ΤΕΥ ΒιθοῚ 
ΤΉΘΥ͂ πᾶν βοῦ σίηβ [ὉΓ π|6. 36 

71 βαϊά υπίο [89 1.0Β}, Του ατέ ΩΥ αΟΥ: 
δῦ (86 γοΐοθ οὗ ΤΑΥ͂ Βυρρ]ϊοδίίομβ, Ο 1.0ῈΡ. 

8 Ο ὅονΡ [Πο [.0ΒὈ}, ἴδο βίγθηρίῃ οὗἉ ΤΥ 88] νι] 0}, 
Του Βιαϑί οογογϑα ΣΩΥ͂ μοϑδα ἴῃ ἴμο ἀΔΥ οὗἉ Ὀαίι16. 

9 Οτϑηῖ ποί, Ο 1.08}, [9 ἀοβίγοβ οὔ [89 ψὶςοκοα: 
ἘᾺγμοΣ ποὶ μἷ8 σι οκοα ἀθνίοθ; ἐθδέ {Π6Υ 6χδ]Ὁ {μβοιυβοῖγοθ, 6 δῇ, 

10 446 [ον [6 μβοδὰ οὗἩ [μοβο ὑμϑὺ σοι 888 τὴ δυουΐ, 
Τωἱ 1Ἀ}6 τηϊβοβιοῦ οὗ ἐμοῖγ οσχῃ 1108 οονοΣ ἤθη. 

11 Τιοὺ θυγηΐηρ 6085 [(8}1] Ὁροη ἐμοῖς: 1οἱ (βοτὰ Ὀ6 οδδβὺ ἰηΐο {Π6 ἔσο; 
Τηΐο ἀθορ ρι.8, ἐμαὶ {ΠΟῪ σίϑο ποὺ ἊΝ ἸΉΠΗΣ ᾿ 

ἱ ἴῃ [86 ΘΑτΒ: 12. Ἰμὖ ποῦ 8 601} ΒρΟδ κου Ὀ6 ΘΒ 80] 
ἘΠΥῚ1 814}} υπὺ (ἢ6 γἱο]οηΐ 8 ἴο ΟΥΘΓΓὮΓΟΝ ἡ ίπι. 

13 Ε1γὙ πον ἰμαὲ [86 ΟΕ Μ011] τηδϊ ἰδίῃ [Π6 οαυδο οὗ [π6 εἰ Ποἰοά, 
«Απὰ ἰδ τῖρμὺ οὗ [.9 Η 

14. Θυγοὶγ (86 τἰρὐθουβ 888] 

ἘΧΕΘΟΕΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΝΊΤΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝΗ͂.--Α ΤΆΥΘΡ [ὉΓ 
ἀϊνίπο μοῖρ δααϊηϑιὶ υἱοϊοηὺ δηὰ β᾽δπάθγουθ θη6- 

Ι σῖνο [βΔ} ΚΒ υπίο ΠΥ ΠΔΠ16: 
ΤΩθ υρτὶρ ῦ 8.8}} ἀντ 6}} 1 ΠΥ Ῥσθθθοο. 

δηὰ αἰδί τ ΌΘΏ008 (ΥΟΣΒ. 2--4), δπὰ δὰ οἷοβοῖ 
ϑαχτουπᾶρα (86 Ῥβδὶπιδὲ τὶ [89 ὈΪδὴβ τ ηΐο 
86 δὰ οομῃίγγοά, δΔ5 Ὑἱΐβ βῆδροβ δηὰ ποίϑ 
ἀρ ὄὅ, ὁ). Ηθ οπίχοδίϑ, προ {μ6 φσγουπά οἴ 
ὈΣΊΩΘΡ ΘΧΡΟΙΣΘΠΘ6Β ΟΥἁ ΙΔΘΓΟΥ, ὙΙ  σομἤάθποθ 

τοΐοθ, ἘΟ ὙΟΙΘ ἀΔΙΪΥ οχοὶϊίης ΑΣΙΪΚΘ δἰϊθτηρίβ ἱ δὰ ζ011 οχροοίδιλου οὗὨἨ Ὀοΐῃς μοδσὰ, ἐμδὶ {μιθ89 
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Ῥἱοἱβ ΑΥ̓͂ Ῥτουθ ἔπ{116 (τσ γ8. 7--9), {πὶ 18 7068, 
ΘΒΡΘΟἾ ΠΥ ὑποῖν ἸθδάΘΓΒ, ΤΑ 06 Ραπἰβη θα (γ0 ΓΒ. 
ἜΤ Ε: ῬοΥ {18 δ6 Ἰοοκβ ἰο ἰδ 1614] ΘοὩ- 
ἱστοὶ οὗ Φεβδουδῃ, ν ἰσὰ 88 Ὀ66η Κπον ὉΥ ὁχ- 
Ῥογΐθησθ ἰο ἀοἸ ἑν {μ6 481, οιθὰ τἰχδίθουϑ, δῃὰ 
ἴον π ἰοῖ δ6 π|}1 σῖτα 89 ὑμδμῖα ἐμὲ ἃτὸ ἀὰ9 
(τοτβ. 18, 14). 

ΤῊῺΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῺΝ 86, ἴῃ ΒΟΙῺΘ Ραγίϑ, οὗ 8 υπ- 
8308] οἰαγδοίου. Ὑοὶ 189 τηοάθ ἴῃ ν ἶσὰ ἐδ9 
(ουρὶβ το ργοϑοηίοα, πιαυκοὰ βοϊηθίϊ πηο8 ὉΥ͂ 
8 ΔΌΓΟΡΟ ΤΏΔΏΠΟΣ ΟΥ̓ ΟΧργοβϑίον δηὰ 8 Ὀοϊὰ 
Βίγασίαγθ οὗἨὨΪΠ 6 Βοῃίθῃσ98, 1Β αυἰΐ9 σμαγαοίονἶβοϊο 
οὗ θανϊά. [Ι͂ῃ ἰδ ἐμουσίδ, 6130, δηὰ ἴη (0 οαἷγ- 
ΘυΠιϑίδ 668 ἱπ ἩΔΠΙΟῺ 86 Ῥδα]πλὶϑί ϑἰοοά, 80 ἴδ 
88 ἰηἀϊοοίοα, ποθ ἴδ ποίη ψδῖοῖ. οὐρθί ἰο 
ΘοΟΙηροΪ 08 ἰ0 Δ8801η6 8 670 ᾿πλϊαἰΐου οὗ θαυ ἀϊο 
Ῥβδὶτιδ, Οὗ ἢ ιϊο ἢ σα Ὧ6 ὈθίΐοΣ οχρ]αἰποα ἔσγοτῃ 
186 Ροτϊοα δηὰ ἰβίουυ οὗ Φοδα Ηγτοδηιϑ (ΗΠ- 
Σἰβ᾽) ΟΡ οὗὁ Μδῃβββθὰὴ (Ε ν8]4), οὐ; οὗ 9 Ῥθορ]θ 
οὗἨ ἴ8τ86] δἰἴϊορς {π9 τοίυσγη ἴσγσομι 6χ 119 (Βοβθημ.), 
ἐπ δὴ ἔγοπι {Π089 οὗ αν, οί Ὁ ἯΘ ῬΥΟΙῸΡ 8 
ΣΘΙΈΥΘΏΟΘ ἰο ἷ5 τοϊαϊΐοη ἰο ὅδυ! (ΗΘ ηρϑίοηθοτας 
ψἰ 186 δηοϊθηίβ), οσ 9 Αὐβδίομῃ (})6}1{286}}}. 
ΤῊο ϑιγτίδο γογβίοη ῃ49 δὴ δαάϊίΐοα ἰο (}9 81- 
Ῥοτγβογὶρίϊοα ς τ ΐΘῃ 581] {ΠΥΘῪ {ῃ:9 ΒΡΘΔΙ ΔΙ͂ΟΣ 

[Ὁ 6] 1ἰΣϑο 8 ἐμ ΚΒ ἐμο {1110 16. ἡπβι1 864 Ὀθοδιβο 
89 Ρβαϊὰ δϑουπὰβ πὶ αν άϊο 1ἀθα8 δηὰ 
ὁτηαρθδ, δηἃ ΤΩΑΥ̓ Θ Θχρ᾽ δἰ ποα ἔγομι ἢ 6 ΓΘ Ὁ 6] 1 0Ὼ 
οὔ Αὐδβδϊουι δπὰ ἐμ βυσοοθάϊηρ Γονο]ὶ οὗ δ 6 Ὀὰ. 
Ηθ 6180 64}18 δἰϊθηϊϊοα ἰὸ ἐπθ βέγικίηρ Το 86π)- 
ΌΙΔμο68 Ὀοίνγθοη ἰδ δᾶ Ῥββ. 1ν}}}., ᾿χὶν., ἰη ἐπ9 
ὁπάϊηρ οὗὨ θδοῖ, 6 ΟσσΌΓΓΘΠΟΘ Οὗ ΣΧΓΘ Ὑοτάβ, 
δῃηὰ ἐμ6 ““ ἀγοδ [Ὁ] ΟὈΒΟΌΓΙΥ ᾽ οὗ ἰΠ080 Οχρτ68- 
Βἰουβ ἐμὲ διὸ ἀϊτοσίθα δισαϊπϑὺ {πὸ θη θπιΐθθ. Τὴ 
Ἐπ. 118} ὀχροϑίίογβ δοσθρὶ 0:6 ΘΟΥΓΘοί 688 οὗ ἴδ: 
{ἰ16, πιὰ 116 ὁχοορίϊοη οὗ Ῥαογονπο, ἯΜᾺΟ Β8Υ8 
ἐμαὶ γγθ ΠΑΥ͂Θ Ὧ0 Ι6828 οὗὨ ἰοδίΐηρ 115 δοουγδου, 
Ὀαὶ Δοκπονιοάροα ὑμαὺ ὺ 8 ΟΟΥ ΟὨΪΥ συΐϊάθ ᾿ῃ 
ἐμῖα ἱπνυοβιϊ ζαίϊοι.---Φ. Ε. Μ.] 

γόον. 8. ΒεΕῖσΣ πΡ [Ε. Υ.: ἂτὸ γμαϊμογοά ἴο- 
οι 6γ7. 32 τ θδῃΒ 80 Δ} : Κα Β6 Γ᾽ {ΠΘΤΩΒΟΙ͂Υ 68 
ἰοχοῖμορ. Μοβὲ δβϑιπιθ {μ 9 ΒΔ1η 0 ΒΘη89 ΒΕΓ 880. 
Βυι 1 18 [μῸἢ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἰ0 ΒΌΡΡΙΥ 8 Ῥγοροδβί(ϊοι, 
Μ ΟΝ 18 οὐ δἰἰονσα 6. 88.111 1088 δαἀπλῖββ᾽ Ὁ19 ἰ8 
86 οχρ᾽δπδαιΐοι : ἐμοῦ αν 9}} (Καδίον, Μδυτοσὶ), 
ἑ. ὁ., 89 οσοιρίὶθα δἰζοροίθον ΠῚ Μὰγ. [7 (89 
γοῦὺ Ὧθ Υἱοτγοα 88 ἰγδηϑι (ἦγ : [0 Θββοιῃ Ὁ 19 (Κίτ- 
61), Σλ ἀο68 ποὺ δβυϊ} (89 οὈὐοσὶ. 10 18 Ὀθδβὺ {8 6τ6- 
ἴοτα ἰο γοζαγὰ ἴύ 88 “ )-ξίο ὀχοῖίο (ὅ'υ., Ομαϊά,, 
ΟἸοτγίσυθ, Βοβθητα., Ηαπρίοϊὰ, Βε] ἰΣ8οι, Ηἰι216). 
[Ττϑηβὶδὶθ: 10 ἀουΐδβο 60]]} ἴῃ ὑἐμοῖν Ἀθαχὶ : (Β6Υ 
ΒΤ ὋΡ ΑΓ ΟΥΟΥΥ ἀΑγ.--ὦ. Ε. Μ.] 

γον. 8. 86 ὅδ οὗ δ ΟτΙΣ 18 ποὺ ἐμ ἀΔΥ οὗ 
Ῥτορανγαίίου ἴον θαιἴ6, Ὀαὺ ἐμ ἀδὺ οα Ῥ ἰδ ἢ (89 
ΒΙΓΙΏΟΡ 8 οατνϊθὰ ζ0. ἐδ Ὀαί(10, ΘΟΠΒΟα ΘΏΓΙΥ : 
[89 ἀΔΥ οὗὨἨ Ὀδαι11]0 (βοριυδρίαὶ, Ομ α]α., Φοτοπιθ). 
[ΑἸ] ι).6 τϑϑοοηῦ ἀθσιηδῃ Θχροβίζουβ ἰδ Κὸ (89 ἄγϑβιί 
τι ΟΡ οὗὨ ἰὶθ γ6γ859 δ ἀθοϊαγαιϊο : Ψθῃμουδῖι, 
ΤᾺ Τιοτὰ ἴ8, οίοσ. Βυὺ ἐ89 ψβοΐὶθ βίγορῃο ἴβ8 ἐδ 
ΥϑἤθθΥ8}] οὗ Δη δἰάγοθθ ἰο αοά, δηὰ 1ἰὑ βϑϑιῃ8 
ΤΔΟΥΘ ΒυΪ8Ὁ]6 ἰο ῬΥΈΒΟΤΥΘ [86 ΘΟΥΓΟΒΡΟΙἶης; ΌΤΙ 
ΒΓ, 8ἃ8 8 ἀοπο ἱπ Εἰ. Υ.] 

γον. 9. Το 1αϑὺ ποσὰ οὗ (18 ὙΘΥ86, ἸΥ, 

4 [ΤῸ ἤοσιιδέου οἵ ἴμ9 δῃοϊηδίουβ πογὰ : 131} }}3, τ ἈΠῸ 

οοσῦχα ἴῃ δῖ γοσϑο, [5 ἀἰδοτισδοά ἰη ατοθη 8 ἨδΌ. ΟΥ. ὃ 207, 2 
α, Ἐν α]ὰ, ὃ 189. ΤΉΏΘΤΟ δοθί!δ ἰο Ὁ ΠΟ βορά ΤΟΆΔΟΣ ΤῸΓ ἀο- 
Ῥαγιίης ὙΠ Ηπρί9]4 ἔγομι μο οῃάϊπα : “7, 86 Ἐ]:6 ῬΣΟΡΘΌΙΘ 

Ῥ 

ἐοετλϊποίίου οὗ [9 σίπρ, ἩΒΙΟΝ [6 ἀδδποχϑὰ ὈΥ ἰπόὁθ0 δια ΐποσα 

οϑῃ οἱ 688} : 168ὲ {Π6Υ οχαὶ ἰποιηβεῖνοα (Βορί., 
Βγπληι.), 0 (86 ποσζαίϊνθ οδπποὺ Ὅθ Δ ΓΆΡΙΥ 
ΒΌΡΡ Ϊοὰ. 17 (9 δοῆ89 Μοῦ: ἐμὸν τουϊά ΟΥ 
τοὶ ρῃϊ οχαῖὲ (ποι βοῖγοθ ἰῃ δομϑθαιθῦοθ οὗ 886- 
6088 (Ἰβ8δ]κῖ, Κἰ οἰ, δὰ τοὺ ), {μΠ 6 δοη)αποίίοη 
13 οου]ὰ βΒοβγοϑὶν Βαῦθ Ὀδθπ δοβθηί. Βυΐ ἔτγοπι 
ἰμ}8 ἯΘ 8.6 ποΐ ἰο σοποϊυάο ἱμαὶ {89 ποτὰ ἰδ 8 
ΤῊΘ8 1} 91059 δρροπάαρο (Η υρε]ἀ), νος τησϑὲ 
ΠΟΘΟΘΒΒΆΤΙΪΥ ὃθ δἰἰδο θὰ ἰο [89 ζ0]] ον ἰῷ Βοπίθηῃσθ, 
Ὑ ὨΙ6 ἢ 18 [θη Βαρροββά ἰο ὃθ τιυϊἱ]αϊοά, σίνίης 
19 Β0Ώ86 ; ὑβο80 0 ΘΏΘΟΙΡ688 6 1 Ρ (δ9 
οδα., Τΐἷβ οοπῃθοιΐου υἱϊὰ ἐμ 6 720] ον ἰ8 
ΟὨΪΥ͂ 8 ῬΟΒ88101]9 ὁη9 (Υδῆοπια, ΟἸδδαβθη) : δηὰ 
ἱγ 1ὲ 60 δβϑυιηθᾶ, 9 ΠΟῪ ΤΟ ΌΘΥ ΟΥ̓ ἐπ! 6 Ὑ6ΓΒ0 
ἰδ Τογπιοὰ σδὴ ὯΘ ἰκοῃ 88 ἃ ῥγοίδϑίβ.υ Βαϊ ἴῃ 
(Π0 ῬΒδ]πὶ οὗ θαυϊᾶ᾽ β σοτηροϑβι(οη, 8δῃ ο]ονδίΐου 
οὗ θη ΔΡΡΘΔΑΓΒ αἰὐἰ9 γα ΘΏΓΥ Ἔχρτοββοα ἰη 
δοτυρὺ δοηίθῃ 65, δά ἱπ ὈγΙοΐ, δι Υἰκίης Ἔχ ΡΓΘο5- 
810η8, ΣΟΡτΟΒΘη( Ως ἰΏ ἃ αἰε]οϊη θα, εὐδου  ΔΊΟΥΥ 
ΤΊΔΏΒΘΟΣ [80 ῬτΤΟρτ 658 οὗὨ ὑπο ζθθ] ἢ ρ,8, Θοποορίϊοη8 
δηὰ (βουχίβ. [Ὁ γ. ΜΟῚ] ἐβογθίογθ ἰγαπβιδίοϑ 
ΒΙΤΙΡῚΥ : ὑμ6Υ ΘΧΑ]1 ἐμπϑιηβο }γ68.---ὠὖ. Ε. Μ.} 

γετβ. 10, 11. κε (τον. 10) πιαὺ Ὧδ γοῦν Μη 6}} 
τοίοντοα ο6Ο0]] οὐ γ Ὺ (0 {89 Ἰοβάοτ [Εἰ Υ.: 684] 
οὗ (6 ὁῃηοηΐοβ (ἰπιοκὶ, Οαἰνίη, ἐἐ αἰ.). Ἐπ ἰη- 
ἰογργοίδιϊοηβ: ροΐβοῃ (ἀατοιΐα8, αοἷοσ, Ε 'νδ]α), 
δηὰ: τχοϊβίοτίπο (μα Π07) τὸ 1688 (0 Ὀ6 τὸ- 
οοπιηθη ἀοα. ΤῺ9 ὑγδῃβιδίϊοι : (8 6 Ὠδαά οὗ ΤΩΥ͂ 
ΤΟΥ] ]οτΒ (ΗἰἰΣῖ) 8 Ῥοββ: Ὁ] 0 δοσογάϊηρς ἴο (δθ 
Αὐδῦϊο ὑβᾶρο, Ὀπὶ ἀκ ποόονη ἰο {19 ΗδΌγονν, [ῸΣ 
(80 ΗἸΡΙΙ] οὗ 2320, ἔο] θὰ ὉΥ δὴ δοουδβδίϊΐυο, 
ΤΘΔῺΒ: ἰο 20 τουηρὰ δθουΐ 8η οὐϊοοί, 1Κ 6η6- 
ταΐθ 5 ἴῃ δργίῃηρ ουἵ 8 οἰΐγ (Π 611 286}}}. Τλ6 ἐγοι Ὁ]9 
(0 5}.}) [Ε-.- Υ.: τπαϊβοβίο 7] οΥ ὑπ τοἰβίοτίαπο (Ηυρ- 
614), οὐ βυβδεσίης (ΗΘ ρϑίοῃῦον), τοι ΒΟΥ 
6δ.86 ὮὉΥ͂ Πι66}5 οὗ (πεῖν 11Ρ8, 88}8}} γϑοοὶ! 85 ἃ τὸ - 
ἰγϊ θαϊΐοπ ἀροῦ ἐβοπιβεῖγεθ. Τ6 ὁ60818 (γογ. 11) 
ἀο ποὺ τιϑϑῃ δα 568 (Πα 61) οὗὮ Ἰἱκἰπἰηρ, ἴὸσ ἰὰ 
18 ποῖ ὑπ }} {πὸ ψοχὰβ ἱπιπηοα αἰ6}γ ζ0]] οί ἰμδὲ 
Οοα δρρϑδᾶὺβ 898 ἐδθ δροηΐί. Ηογϑ δοβθ 0 
ΔΠΤΟΥΤ, οδδὺ {6 1, Β΄ΓῸ ΣΟρΡΤοδοηίοα 88 δὴ ἱπαοῆ- 
Ὠἶΐ6 ΠΌΤ ΕΥ̓͂ ἴ86 δὰ Ῥετ. Ρ]τ, Ξξαιοη [ἀθγδη 
φιαη. Τ͵ΘΔΏΒ]. : 1,60 Ὀυγηΐηρ 60818 00 οδδί ὍΡΟΣ 
(6, εἴ0.---Δἦ. Ε. Μ.] ΤΟΙ 18 ποῦ ἰῃς Ἰ6αδὲ π6- 
οοββιγ οὗὨ ομδηρίηρ (80 τοδάϊηρ ἴῃ ΟΥ̓ΟΥ ἴο χϑὶη 
{86 1466: Ηδ ν}}} οϑδβο ἰο γταΐϊῃ ὉΡΟῸη ἰμ 6πὶ (ΗΕ Ρ- 
9] 4). [Ππυρζο]ὰ ΡῬγοροβεβ: γ23".--. Ε. Μ.] 
ΤΏΘΥΘ δ Ὠ0 δἰ] υδΐοῃ ἰο ὅτα ἔσγοια οὐ δἰρὰ, Ἰἰραὺ- 
πίη τὶ ἰογγοηίδ οὗ ταὶ (ΑΌθη Εἶτα, εἰ αἰ.). 
Βυι (0 Τοΐθγθηοῦ ἰδ ἰο Ρ611}18 δὰ βἰιυδιΐουβ οὗ 
8 ρα] ς οπδγδοίοῦ, ἰηίο το (86 πὶοϊκρά 
δ΄Ὸ ἰο ὍΘ ἰμγυβὶ 70 ἐδμοὶν ἀδβίσυοσίοα. Τὴθ 
ΔΌΥΒ568 ΟΥ Ηἱ(8 (Οα]ἀ., ὅγτηπι., δόγοτιο, Εἰ πιο ]), 
ΔΘ ῥἱἱβ οὗ νδίου, πδιηϑθα δἷοηρς τὶὶ ἐμ6 ἢγθ 88 
δ ἴδρο οὗ ἱπουλ8}]9 ἀδῆροτθ, Ρ8. ᾿ἰχυὶ. 12 (θ6- 
11 280}. 

γον. 12. Τὴ Ῥυπίβῃπιοπὶ ἰ8 ἀοποίοα ὮὉΥ (19 
ψοτὰ: Κ»Ά, 88 ἐμαὺ τσ 18 Βασταα] ἰο [86 Ρ6Γ- 

ΒΟ. ἴῃ αὐυθβίΐϊοι, δηὰ τοβυ]ΐηρς ἤγοτα δἷ8 πιοϊοὰ- 
ὯΘ88, ΟΥ 88 80 ΟΥ̓, ΒΟΥ ΠΣ ΠΟῪ (μδὶ Ρυπὶβι- 
τηϑηῦ ὈΘΔΥΒ 89 οἰδτϑοίον οὗ ἀοϑιγαοίϊου ᾿πδἰοιοὰ 
ὉΥ Ὀϊνίμο τοισϊ Ὀυαϊΐοη. Τ}10 παπ 9 ἰοπσωε [Ε.Υ͂.: 
ΕΥ̓] ΒρΡΘδ 6] 18 ποΐ ἃ Ὀοδβίε οἵ οβδίι σοῦ, θυΐ ἃ 
Ἰη8ῃ ὙΠῚῈ 8ῃ ΟΥ̓ ἰοῦσι οὗὨ βἰδηον (ϑν. υἱὶὶ. 4). 
ΤΙ ΐ8 18 τηδηϊξοϑί ἤγουν (μ9 οοπίοχι. ἼΒοσο 18 (868 

85 Ὑ6]1 86 Ὁ αοιοηΐμεα. ἘΡΡΕΙΣ σου ὰ τοῖο [ἰ ἰοττοϊηδο ἢ 
ΤΊΓ, [86 οογτϑοίηθεθ οὗ ὙὨϊολ μ6 δἰζοτωρὶδ ἤο ῬΓΟΥ͂Θ ἐπ δὶ 

ποὲθ οἱ ἰδ . Οχ ἐδο εἰ χηίδοδσαοο οἵ ἔδο ὑϊαγαὶ ἕἴοστα 
ἴῃ [816 ποσὰ, 8ο0 Βδείοιιοσ, ὃ 700.--͵Ἃ΄. Ε, Μ.,] 



ῬΒΑΙΜ ΟΧΙ,. θὅ8 

(9 1088 ὩΘΟΘΒΒΙ(Υ͂ [0 Τοχαγαϊης Κ»Ὰ δ8 δὰ δἀ766- 

εἶτο ἀοδουϊ ῖης ὑμ6 γ᾽] 6ησο οὗ {86 8} ΠΟΤ Ρδτ- 
εἰσυϊανὶγ, δῃὰ δοϊάϊηρς Ὁ {Π0 Βοσθηίβ, τ ϊοῖ ἰη- 
ἀϊοδίθ ϑιο ἢ) ἃ δοππϑθοίίουῃ (θη ΒΘ ΘΓ, δ5δοἢ8, 
ΗἱιΣὶα). [0 ἀρτθθθ Ὀθδὺ στὰ ἰμδὸ ἰάθα οὗ (86 
Ῥά98846, ἰ0 290]10ν7 0}}0 διποίθην υϑγβίοηϑ, (᾿ 9 Βδὃ- 
Ὀίη5, δῃηὰ αἸπιοιῖ 81}1 δχροβίίογθ, ἱπ τοὐθοίης [16 
δσοηῖ5 ἀπὰ γχερητάϊηρ 9»). 88 ὑμ9 βυθὴθοί, ν ἰο ἢ 

ποιὰ οὐ ον γῖ89 Ὀ6 της. Α βυδ]εοοί τηδΥ, ἰὐ 
δ ἴγιθ, Ὀ6 ϑυρρ)οὰ (Ηἰι215), Ὀαὺ {μιι8 πουἹὰ 
Ὀγοαῖς ᾧρ (9 βοπίεποθ Εον (6 ψ οἷ] Ῥβαὶτπὰ 
δΙΟΥΒ ἐμαὶ {116 6ΥἹ] ΒΡ δῖον δηὰ ἐπ υἱοϊϑηΐῦ τη8Δῃ 
δῖ ποῖ ἵνο ἀϊϑιϊηοὶ Ῥουβοηϑ, δπὰ ἐμπδὺ [Ὁ7 {818 
ΤΟΑΒΟῚ [86 νον (ἡ. Η. ΜΊοΒ., Η θη ϑίθη τ) ἰ9 
4138 τ σι δϑβϑυτηθβ ἰμδὺ “19 τη8η οἵὁὨ πνὶοϊζοα 
γί οἰθησα᾿᾽ 18 Ορροβοὰ ἰο (89 ΟΥΪΕ ΒΡΘΔΚΟΡ δηὰ ν}}} 
Ῥατβὰθ πἷπι. [718 Υἱον 8 ὙΓΟΏΡΙΥ δϑδὶρηθαὰ [0 
ἩθορβίΘΏΌοτ. Ηἰ5 ορὶπίοη 18 (μαὺ {Π 6 ΤΌΓΠΙΘΥ 18 
[86 δοι πιο γρατὶ οὗἁ {16 Ἰδιίον, δπὰ ὑπαὶ ἰἱ 18 αοὰ 
ΜῆῸ ἷἰ8 (ῃ9 Ῥυγϑιοῖ.-ὐ. Ε. Μ.1 [0 18. ἀουδιίαϊ] 
ποῖ.» ψγὸ Βιουϊὰ ἐγαηϑ]αίθ : ἰ0 8 μοδα-Ἰοης 74}} 
1 510}; οΓ: ἴο ἀφδβιγυοίίοη (ϑορί., ὅγν., Κιπιϑὶ, 
ΟΒΘΠ2.}, ΠΔΙΠΊΘΙΥ, ΟΥ̓ Τοροαίοα ΒΒοο 8, ΟΥ̓ : ὈΥ͂ 

ΡῬυ9868 {Κοβ(6 7), ΟΥ̓ : 18 μαβίθ, ἐν 6.) ὑργϑοὶ ρ ἰδ 6} Υ 
(0ε]., ΗὶιΣὶρ). 

γον. 14, θ΄ ἸΠρ ἴὰ αΘοα᾽ 5 ῬΡϑβθῃοϑ (ῬΒ. χγυϊ. 
11) 18 (89 ρῬοτγίΐοη οὗ ἴμο τ κίθουβ, ἴοὸ τ οπὶ 180 
πιο χσἰνο πΠῸ ὑΪποθ οὐ θαγίῃ, δηὰ 089 Ἰ} 0 
(67 οταδὶιγοα 1 (ὮΘΥ αουὰ ποὺ ΣΟΌ ἰμθπὶ οὗ 
ἴι. [ΠῈΣ ἴπ ἐμι18 Ἰαϑὺ υθῦ89 18 ὉῪ Ὁγ. ΜΟη}} ἰγϑῃϑ8- 

Ἰδίθα : οαἷγ. Βαϊ ἰἰ 18 ζο ΠΟ ΔΙ1Υ ἰδ, θη, 88 ἴῃ Ε. 
γ., ἰο τηρᾶῆ: βιγοῖγ. 6] 1256} ΘΟΙΡΑΓΘΘ [88 
Ἔχργοϑβίου οὗ ΔΒΒΌΓΘΏΟΘΘ: “1 ΚηΟΥ,᾽ ἴῃ (0 ρΡΓ6- 
σοάϊης γ6186.--΄ὧ΄. Ε. Μ.] 

ἨΟΜΙΠΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΔΙ,. 

Ῥεῖ] οοηῆϊοί, βονοτο βίσυ ρίθδ, θυ ΐ65 γουπὰ 
Δροιΐ, δῃὰ γοῖ ποὶ ἀϊδηηαγθα ΟΥἩ ζογβϑ κ ἢ ΟΥ ἰοϑί; 
ἐμαὶ 5. 886 Βἰϊαδίίοι, ἰδ 6 ομαγϑοίορ, ἴ86 ᾿οἱ οὗ 
Θοἀ᾽ 5 βογυδῃίβ Ἐροη θδτί}}.---] ϑύγο88 δπηἃ ἀλη οΣ 
ΠΙΔΥ͂ ΘΔ .56 18 ΡΟΓΡΙΟΧΙΙΥ, ᾿Υ ΟὨΪΥῪ 7610} ἀτῖνϑα ὰ8 
το αοά, δῃὰ Ηθ Γοιμδ1}8 88 ΟΌν βίγοηρ Ηορ; Ηθ 
Ὑ|1 ρυγβο ῃ0 ΘΠΘΏΥ 8δηα ἀρ! γὸγ 8 τοι 18 
ποὶβ δη ἃ ΒηΒΣ6Β: δα γΧ6 τη8ὲ ὑπδηὶς Η πὰ ἴῃ ἐὐπθ 
δηά εἰογηϊγΥ. 
ΕΤΑΒΚΕ: ΙΓ ἰθοῖι τί ποὺ βίγοηρρ που ἰοὸ 

68608}06 ἔχοι (6 μδηᾶ οὗἉ (110 πηροάϊΐν, τμδκ6, ὈΥ 
ἴαϊι, αοὐ (ἰδ γ τοῦμσο; Ηο Κπονν8 πον ἰο ῥγουΐὰθ 
688 δηῃἀ ΨΑΥ85 ἴο μ6}]Ρ Ηἰβ ονῃ διζαϊηβὲ 41} ουδῖϊ 
δι} αν 668.---ΤὩ)ὴὼθ ὑπ γἱηρ ΘΌΓΑΙΥ Ὑ]Οἢ δΒυὺ- 
αἰϑίθ Ὀοίτοοη (86 βοϑὰ οὗ ἰμ9 βογρϑη δῃὰᾶ πο 
ἰσυὰο οἰ] τοι οὗἩ Οοὰ, τοϑυ] 5 ἔσοιῃ ἃ σδάϊΐοδ] αἱ ἕ- 
ἔοσθησθ ἰῃ μοαγί δηὰ ἀϊβροβιίῖοη.----ΘἸ δηά γογ 5 ἀο 
ΙΔΟΓΘ ΒΆΓΠ Δ ΒΕΡΡΘΩΐΒ, [ὉΓ Π0Γ76 18 Π0 δῃ(ἰ- 
ἀοὶφ ἐμαὶ σδϑὴ Ῥγεῦδιϊ δραοϊμδί {8:9 Ῥοϊβοποιβ 
πουπάθ οὗ υἱοκοὰ δηὰ σαϊυτιπἰαἰϊηρς ἰοη ρα 68. -- 
Τῆς βαρροϑοὰ νι βάομι οὗ {9 ὑπροάϊν 18. σϑα]}γ 
ποίμίηρς Ὀαΐ νιὶιοκοάῃθ88 δηα ΤΟΥ, ὈῪ τ αἷσὰ ΠΠ6Υ 
816 ποῦ ΟὨΪΥ ρυΐ ἰο ϑῆδιηθ, Ὀπί Ῥοτθἢ ἰπ {06 6ηὰ, 
--ἼΤΩΘ δ αι] οὐ οὗ ἄονοβ δηὰ ἰδ βαβδβοὶ υ οὗ 
βογροπίβ, θυὺ δῦονϑ 8]1, ἀο 5 Ῥγαβουυϊη οδΣΘ 
816 ΠΕΟΘΟΒΒΑΥΥ ἴ0 (116 Ομ] οὗ αοά, ἰἰαὶ ἘΠ 6 Ὺ 
ἸΩΔῪ ΘΒΟΔΡΟ ἴγοπι (89 ΘΟΌΏ(]688 ΒΏΔΓΟΒ Οὗ {π6}Ὁ 
δ θσηΐθ8.-- -Εἴγτα γα πῃ αοαἀ 8 6 γϑοαϑοὴ ΜὙἘὮῪ 
ἃ Ὀοϊίονον ἀοθ8 ποὶ 66886 ἰο Ἰοοῖς ἰο Ηΐπι ογθὰ ἰῇ 
(89 χτϑϑίοδβι ἰσου Ὁ]98.---ΒοΒο]ἁ μον ζδὶι δοίβ] 

1ΐ ἰδ |κ68 811 ἰμδὶ αοἀ 18 δη ἃ ἢα8 88 Ὀδδὶ [07 ἴΐ, δῃὰ 
18 ἢ 8 5ιιϑίδί η64.---ΟἿΥ ΘΗ ΘιηἾ68 68} ἃ8 [1{{16 ΡΤ6- 
γὙοηὶ ΟἿἿΡ 88 ΑἸ 0Ὲ ΟΓ σαρίαγθ 8, 88 (Π6Ὺ σϑἢ 
βίογια [0 ὈΛΪΎΤΑΓκ9 οὐ ὨΘΑΥΘΏ. ---Αἂϑ ποϊπίης οἱ] 
ο8ἢ ΘΟπ|0 ἔτοπι αοά, 8ὸ 6 βίγθηρίμοηβ ὨΟη6 ἰη 
ΟΥ̓], Υοῖ [ὉΥ ΒΟΙΥ πὰ γἰχηίθουϑ Ῥαγροβοα ΗΘ 
Βυ 0.8 τη ὩΥ (ἢ 28.---Ηἰὸ 0 ΒΟ8. 8 πιδὶ ἀϊο- 
ο 1} δὼ 6Υ]] τοί, Μ0}}1 8180 σϑὰρ ἴν δραίΐη. 
--Ἰὴ ἃ μοοὰ οαι80 αἀοα 18 6 δεοδὶ Ῥαίγοη : δ9 
ψῈ)0 ἐγ 8 Ηἰπὶ ὀδηποῖ ͵1ο86 Σὲ, Ὁ. αοὐ 18 8130 
1.6 βαργοῖιο δα ρο.---Ὗ 6 δἰίαΐη ἰο {Π6 ΑΒθγϑ 66 
οὗ ἑαϊἢ Ὁ Ἰαγίης Βοϊὰ σπὶΥ ἀροὰ [μ6 Ὀϊνῖπο 
Ῥτοιἶβο, δηα σοι ογίης ἰδ 6 Βοὶρ τι δἰ οἷι οὐδ 6 ΥΒ 
Ὀεοίογο 8 αγὸ τοοοϊνϑα ἔγοιῃ 608.---ΑἹ] (πὶ Ὀ6- 
ἔα}18 ὑῃ9 οὨἰϊάγοι οἵ αοα ἴῃ (πὸ πονϊὰ, οηάε 
ἈπΑΙΪΥ τ (Π6}Ὁ ῬΓΑΐδ6 ἰ0 (Π6 ᾿οτὰ ἴον Ηΐδ σοοά- 
Ὧ688 δηὰ ἴον 80 σψοπάγουβ ὑίη κ8 Ἦν ἃϊσ ἢ} Ηο ἀο68 
ἰο ἐμ ΘὨΣ]άγϑη οὗ τηθῃ. 

ΑΒΝΌΤ: [ὑ ἰθ ᾿πάθοᾶ 8 ποηάδονίυ] Ἰυάριηοηί, ἰη 
(ὴ0 ΤΥ οὗ ᾿ἰἰκο- ἔοτ-ἰο τοιρὶ θυζίοη, ἰδὲ αοά 
ὈΒΌΔΙΙΥ ΓΟ ΟΥΘΓ8 ΤΏΘῺ 88 (ΠΟΥ δοί (ον 8.8 ΟΘΓΒ, 
8η δαὶ ὑπΠ60 Ὁ Ὀτίηρ ἀροῦ ὑπ ΟΠΊΒ6] 768 (ἢ 6 ΥΘΡΥ͂ 
τι ἰδίοτι ἢ 6 τ ἃῖοἢ ΠΟΥ ἱπίοπάρα ἰο Ὀγης ὉΡΟΩ 
οὐ 6 8.---ΕἜΙΒΟΗ : Β6 ποὶ αἰδιηλγοά 1 οἰ Β6 ΓΒ δοί 
ἰονγαΣ 8 ἐμ 66 88 ὑῪ ἴ068β.(ὡ. [{ἰὺ ἀοθ8 ποὶ 1ἴὸ 1 
Δ ῬΟΤΘΡ ἰο αι ῃοαι ἐμοὶ οἱ! ἱπουρι8, 10 ἀο65 
1160 ἴῃ 89 ΡῬΟΤΟΡ οὗἩἨ Θοἀ.---ΕἸκακε: Τὰ ν]οϊτοά 
ΙΔ} ἰδ 16 8 βίοι Μ Π1ΟὮ Ρ88868 Ὁγ. ΑἸ Βουρἢ 
ἦϊ ΤΩΔΥῪ ἰδ Ύθ ἸΩΔΏΥ ἰγ8605 οὐ ἀογαδδίδιϊοα Ὀθμὶηὰ 
ιν, 10 18 γοὶ ᾿ηβὶ απ δοδηΐ πθθη σοτηραγθὰ νι ἢ 
Οοὐ᾿ δ ζοοάπο85, οὗ σε ϊσὶ {16 οασῖ ἢ 15 [Ὁ]}, αηὰ 
οΥὔον ῬΒῖσῖ (6 τ χθουΒ βου]ὰ οὐϑὺ σο]οὶοθ.---- 
ΟΥΕΝΤΗΕΒ: ϑδιυριὰ δηὰ πη5Κ}1{1] ΓΑ Θ ΟΘΒΟΥΒ 
ΔΥΘ ΓΆΓΟ, Δἰηοϑί 83 ΓΆΓΘ 88 νὶἴῖϑα Ομ] άγοη οὗ αοὰ. 
--ὈΙΈΡΒΙΟΗ : ἢ τὸ δυο οομηἰ 6 ἰο αοα οὐ 
ΣΟΥυΘρο δηἀ ΟΌΓ Ργοίθοίοῃ, 79 ΠΟΥ͂ 20 ΟαἸ λΪγ ἰπ 
ΟἿΓΡ ὙΔΥ͂, δηὰ πο Ποοα 110 ΔΥΤΟῪΒ οὗ [Π6 ΘΠΘΙΩΥ. 
---ΜῸΥ Βορο ἐδ ἰὼ (80 ρυϊ γι] οροὸ πο 18 ρσταηϊοα 
ἰο {ῃ6 ΡοΟΥ, ἯΔΟ80 ἀθίθησο ἀοα 88 Γοδοσυρᾶ ἰο 
ΗϊτηδοὶΓ 28 ΠῚΒ Εἰ οϑὶ ΘοποοΤη.---Ἶἢ 86 ΤΟΥΣ 
ῬΓΆΥ αοά (δαὺ ποὺ πιαγϑὶ Ὀ6 80]9 ἰο ἔμδηὶς Η πὶ 
δ οὐθηΐης, δ ΡὈΓΑΥ͂ ἀΔΕγ ὑπαὶ δῦ (δ6 οἷ080 οὗ 
ΓΠῪ ΘΑ ΆΪΥ 11ἴ6, κου πᾶ γϑύ ρσὶνε Ηΐπὶ [ὮΥ πἷρὶ- 
αϑὺ ἐμβδηϊκβρίνης. ΤΏθη μου τι] δ νο ΔΌΟΥ Ὀ6- 
ἤοτο ἴΠθ0 : Ὀυΐ ἰοὺ τὶϊὸ δοοῦ δυὸ δηϊδίιοα ἰΐ 
ΙΝ ἿΟΥ δορὰ ]Ἰαϊ]ὰ ἐὺ δϑἱάθ ζὉΣ οὐοσ. Τάῦβε: 
ΤΙ}9 ὨΘΆΓΟΓ ἀΔΉΡΟΣΡ ΘΟΙΏΘΒ, {ἢ 6 ΙΔΟΤΘ ΥἹΩΟΤΟΙΒΙΥ͂ 
ἀοο8 θαυ ά Β 19 οὗ ὑσδυοσ διὰ ἐδὶ ἐπ ππίοϊὰ ἰύ- 
86]7. 

ΓΜΑΡΤ. ΗΈΝΕΥ: Α τρδ]ρηδηΐ ἰοηραθ ΤΩΔΚΟΒ 
τηθὴ ᾿ἰἶο ἐμ οἷά βογροπὶ ; δῃὰ ροΐβοῃ ἰπ ἰἶ6 1108 
18 ἃ οογίδίη βίχη οὗ ροΐβοῃ ἴῃ ἰμθ ᾿Ἀθαγί.---Τ 
{μα αζγϑο ἰπ ποίη 6189 ΘΔ ἢ δρτθθ (0 ρογβθουῖθ 
8 Ζοοὰ δ. Ἠοτοὰ διῃὰ Ρ]]δῖθ ψ}}} υὐἰΐο ἰὰ 
ἐὶ5, δηὰ ἴα (818 (ΠΥ ΤΟΒΟΙὉΪ6 ϑδαίδη, ΜἘῈ0 ἰ5 ποὺ 
ἀϊνϊ ἀθἃ αρχαϊηδὺ Εἰτιβϑὶ ἢ, 41} 86 ἀ60}15 ἀργθοίῃρ 
ἷπ Βϑο σου ῦ.--- σοῦ ποθὴ θα ΠΟΥ ῬΓΟΒΡΘΓΔΥΘ 
Τα} ῬΡΟΌΔΘΓ, Κ.ΤΟῪ ΠΙΟΓῸ ρυάοηϊ ἀραϊπδὺ 6οά, 
δηὰ ἱπβοϊοηΐ αραϊηϑὶ Ηΐθ ῬΘΟΡ]6, δηἃ {πο ΓΟ[ΌΓΘ, 
[ογὰ, ἀο ποὺ Ῥσόβροὺῦ ἰμθῃ !-- ΒΙΒΒῸΡ ΗΟΒΝΕ: 
Ὗοε σδημποί ρυὶ οἹἨ ΟΌΣΓ Οτἰβίϊδῃ ΔΓΊΏΟΥ [ῸΓ 8 
τηοτηθηΐ ἴῃ (μἷ8 ΟΣ] ; ΠΟ ΘΏΪΟΡ ἱπίο Ρ68668 δηὰ 
Γοϑί, Ὀὰΐ ὉΥ ἃ ὮΔΡΡΥ͂ ἀθδί δὰ Ἰογία! σϑβυγγθο- 
ἰἶοη. ΒΑΒΝΕΒ: [018 ποῖ ΡΟΥΘΥΙΥ͂ ΟΥ τίσθο8 ἐμαί 
σοημομὰ ὑϑίο 6οά: ἰξ ᾽5 ζαϊ ἢ δηὰ ΒΟ] 688 δηὰ 
ον δηὰ οὐρᾶάϊοησο, ἰὼ ἰδ6 οοπάϊιίοη οὗ 1ἰ6 ἴῃ 
ποι 6 8.6 ρῥἰδοθά, Ὦ6 ἐΐ ἱῃ ἃ οοἰΐδᾷθ ΟΣ ἷἱμ ἃ 
Ῥ818069.---ὦἶ΄. Ε. Μ.] 



θδ4 ΤῊΒ ΕἸΕΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΓ ΜΗ. 

ῬΗΑΙΜ ΟΧΙΣ. 

Α Ριαΐῃπε ο7) δαυϊά, 

ΒΡ, 1 ΟΥ̓ υπίο (60: τηαῖκο μαβίβ υπίο ΓΘ; 
Οἶνο δῦ ὑπίο ΠΥ γοΐοθ, θη 1 ΟΥ̓ απο {ἢ66. 

2 1,οὐ ΤΩΥ͂ ΓΑΥ͂ΘΙ ὯΘ Βοῦ ἔΟΥΤΒ ὈΘΙΌΓΟ [ἢ)66 αϑ 'ΠΟΘΏΒΘ ; 
Απὰ ἐο ἸΠδα ὉΡ οὗἉ ΙΩΥ͂ δ Πα8 αϑ [86 οὐθηϊηρ 580 1806, 

8 διοὺ ἃ ψδίοι, 
ζοθρ {δο ἀοον οὗ τιν 1108. 

4 [πο]1π6 ποὺ ΠΩΥ͂ μθατί ἰο απῷ 6Υ]] ἰδίῃ, 
Τὸ Ῥγϑοίίβο ἡ] οἸοα του ϊκϑ 
τὰ τθη ὑμαὺ πους ἰπἰ αΌ Υ : 
Ἀπα Ἰοὺ τὴ9 ποί οδὺ οὗ ὑμοὶν ἀδἰ πίϊοα, 

ΤΩΟΆΡ, ὈΘέοΥΟ ΣΩΥ͂ τοι ἢ ; 

δ 1,οἱ [86 Τρ ὐδουβ βηλὶΐθ τὴ6; ἐξ δλαϊ δ ἃ εἰ ΠΠ688 : 
Απά 16ὐ Εἷπὶ ΓΘΡΓΟΥΘ τηθ; {ὲ δλαϊΐ δα δῇ. Θχοθ ]ϑηὺ οἱ, 
Ἡλιον, 8881} ποΐ Ὀγθδὶκ τὰ 
ἘρῚ γοῦ ΙΩΥ͂ ῬΓΑΥ͂ΘΙ 8180 

μοδᾶ : 
δ6 ἴῃ ἰποῖν ΟΔΙ ΔΙ (168. 

6 ὝἊοα ἰδοὶν γυάροβ ἀγὸ ὀνογί σον ἴῃ βίου Ρ]8Ο68, 
ΤΆΘΥ 888] ΠΟΥ ΠΥ ΜΟΓᾺΒ; [ὉΓ {Π6Υ τὸ βυθοῦ. 

1 Ουν ὈΟοΏ68 8Γ6 βοδίϊογοα δ [886 γγανθ᾿β του, 
ΑΒ θα οδ6 οαὐίοί 8ηα οἰοανοία τὐοοά ἀροι [86 ϑαγίϊ. 

8 Βαυὺ πιΐπθ εΥοθ αγὸ υπίο ἴποο, Ὁ ὅον {μ6 1.08}: 
Ιη [866 18 ΤΥ ἰχιδὺ ; Ιοᾶνθ ποῦ ΤΑΥ͂ δου} ἀοδυ αἴθ. 

9 ΜΕ [6 ἔγοπι (ἢ Βηδγοθ τυῤῥοΐ, ΠΟΥ Αγ Ἰδ1ἃ [ὉΓ ΙΏΘ, 
Απά {86 ρἱ ἢΘ 

10 1,εὐ [06 ψιοῖκροα [8]] ἰηΐο ἐποὶρ οσσῃ ποίδ, 
δ ἐμδὺ 1 184] ἐβοδροα. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΊΤΙΟΚ.--- 15. ῬΕΔΙ ΠῚ Ἐ’88 
Ὀϑ80ἃ ὉΥ (86 δηοϊθηΐ ΟΒυτοῖ (Οοπϑίἑί, Αροϑί. 11. 
89) 828 {86 Ενοῃΐϊῃρ- ρϑδὶπι, 8ἃ6 Ῥβ. ᾿χὶϊὶ. νὰβ (}9 
Μορηϊηβ- 581. [015 ἴῃ (80 τηϊἀἀ16 μαγί 80 οὔ- 
ΒοιΧΟ, δηὰ 118 ἀϊο]οϊηο ἃ τορὰβ δηὰ βϑηΐθῃσαβ, 
ψ16 ἢ δτὸ οὐὐ μον τη] θα ΟΥ̓ ὙΟΥῪ δ᾽ ΒΟ ὁοη- 
ποοίο, 8.6 ΟΔΡΒΌ]6 οὗ οχῃρϊδηδίϊο 8 δὸ αἰ ογοϑηὶ, 
ἐμπδὲ 5ὸ σογίδι ἢ σοῃοὶ υϑίοη οδῃ ὯΘ ᾿η8490 88 ἴ0 {80 
οἰγουπηβίδησοθ ΟΥ ἀδίθ οὗ ἰῃ9 δυίμου. Τδθ Ὀ6- 
εἰπηίης πὰ οπά 8δτθ ροσβϑρίουουβ ἴῃ {πῃ θπι- 
βοῖνοϑβ, Ὀυΐ ἐμοῖν δ᾽] 8008 δῖ αυἱΐθ ἀἰδδὶ πὶ 8. 
ΤΉΟΥ ΔΓ ἱπάοοα σρΡΘὉ]6 οὗ Ὀοΐηρ δοσοιοιιοάαιοα 
ἴο οὁπ9 δῃοίδον, Ὀαΐ (ἢ 6 ΟὈΒΟΌΣΙ Υ δηἃ ἀουδιι]- 
Ὧ688 οὗ {Π6 ἱπιεγπχοαϊαίθ ῬΆϑϑασοθ ΤΘΌ Θ᾽ 06 Υ- 
ἰαὶπ 11 δἰἱϑηρὶϑ ἰο βαεσυγο (ἢ Ἶ8 πα. 

ἴῃ {86 βγϑὺ ρογέϊοῃ {6 Ῥεδὶπιϊδὶ Ῥυδγ8 ἴῃ ζ6η- 
ΘΓαΪ ἰοτ8 ἴον ὈΙΥΪΩΘ μοῖρ δῃὰ δὴ ἈΏΘΤΘΡ ἰ0 18 
ῬουϊοηΒ (τοῦ. 1, 2), (δ βρθοΐδ!γ, ἐμβαὺ 818 
τχοῦ ἢ δηἀ ποδτί ΔΥῪ Ὧθ Κορ 80 ἐδπαὺ 6 ΤΩΔΥῪ ποὶ 
ἐποῖῖπο ἴο ζ1611ουϑὶρ τῖϊὰ μ6 τίσκοα, τῆ 8.0 
ἦῃ Ροββϑδβίοῃ οὗ ΤΏθϑῃβ ἰο0 ἀο τἱοΐθηοθ, δηὰ οὗ 86 
κοοὰ ἰΒίημβ οὗ (818 119 (τοτβ. 8, 4). Αὐ {9 οπὰ 
(τνοσβ. 8-10) ΒΘ ὑῬσαὺβ ὑμδὲ μἷο 1119 ΤΩΔΥῪ Ὀθ ἀ6- 

οὗ ἰὴ σου  β οὗ Ἰηϊχυϊΐίγ. 

Ἰἱνονοῖ, Ὀγ Ὀοΐηρ Δοοπ θα δραΐπδὲ ἰπ 6 ΒΏΔΡΘΒ οὗἁ 
(86 νιὶοκοὰ, δηὰ τΐῖβδθα ὑμῶλ {ΠΟΥ ΠΙΔΥ ὍΘ ἀθ- 
δίσογοά πὶ ὑπο ΟΝ ποθ. 686 Δ΄Θ6 ῬΟΡΒΆΡ8 
[λ0 8816 ἰγδΏΒΖΓΘΒΒΟΣΤΒ ὙΠῸ ἴῃ (0 ὈοΘρσὶ ΠΗ ΐ ἢ Σ 8γ0 
ἀοβονὶ Ὀ6ἃ 88 βοοϊκίης ἰο ἰορῦ ἐμ6 Ῥδδ᾽τοϊδὲ ἱπίο 
{εἸ]]ο υϑ8 τὶ! (μοιμδβοῖνοβ, θυ ΐ το, τ Θη Β6 ὉΥ͂ 
Οοά᾽ 8 61}, ουϑσύοδπθ ἐμο ἱοιαρίδίίΐοη, ἀϊὰ ποὶ Γο- 
Ὀυκο Βὲπα ἴῃ 8 ἔγί ΠΥ τῆϑῆπον, 88 {86 σὶ σι ίθουϑ 
που]ὰ Βατὸ ἄοῃο, τὶϊ ῖ8 ΘΟ ΘΟ δοαυ 56 6 66 
(τον. δ), θπὶ βουχιὶ ἐἰο ἀρβίσοῦ δἷπι ψῖῖμ ἐδ 9 
ΒΔΙΩΘ Ι08]100 δρδίηπδιὶ ὙΠϊοὰ Β6 δὰ δίγοδαυ ἀϊΐ- 
τοοοα Πα Ῥγάγοῦρ. ἸΤΒΟΥ͂, Βονουον, 8}4}} Ὀ6 ἀθ- 
βίγογοὰ, ψ ὰ1|19 ἐδ πογὰβ οὗ 86 Ῥβαϊηΐδί 88 ]}} 
θ τοοοϊγοὰ ὮὉΥ ΤΏΔῺΥ 88 ἀοἸ ἢ ἢ (8] ; 0, ὕγοτῃ {86 
ΥΘΌΥ του οὗ ἰῃ6 σ,͵ΑΥΘ, 8 ὈΪοοιΐηρ 118 884}} 
βργίης ΤΟΥ ἢ ΤῸ ἷπὶ δὰ Κ0. {8086 ὙΠῸ δ’ὸ ὙϊῈῈ 
Ἀϊὰ (τοτϑ. 6, " 

ΤῊΙ5 ΘΟΒΏΘΟΙΪΟΝ ΤΩΔΥ͂, αὐ 4}1 ουὐθηίΐβ, Ὁ9 τη8δαἀθ 
οοὖὐ ἤγοτα {116 ἔγαφιβθηία οὗὨ δοηΐίθποοδ το ΥΘ 
Εἶἰκὸ δίοῃ θϑ ἱῃ ἃ Ὀτοοῖς Ἰοδάϊηρ ἔγοτη ὁη6 Ὀδηὶ ἰο 
89 οὐορ. Τθογθ ἰθ αἰϑὸ τηυοῖῦ (μδί ΤΩΛΥ͂ Ὀ6 
Ὁτοῦρδ ἱπίο δοηπθϑοίϊΐοη τὶ οἱτοπταϑίϑηςο 5 ἴῃ 
θαυ 8 1176, 18 Ῥϑου αν ζ66] 18 δηὰ βρὶ γἰἱπδὶ 
οδαγδοίον ϑιϊοδ, δπὰ ἷ8 ἸΏΔΏΠΟΣ Οὗ οχργοβϑίοη. 
Απὰ γαῖ (680 σδηποί Ὀ0 δου  οἃ τ ἢ δυο 66 Ὁ- 
ἰδ ΕΥ̓ 88 ἰμδὶ τὶ το Ηδη ροίθη θοΣα, [0110 7» 



ῬΒΑΙΜ ΟΧΙ. θδῦ 

ἴπρς {πὸ δῃσοίϊθῃΐβ, τοζαγὰϑ (80 ῬΒΑΪπὶ 88 δι βίην 
ουἱ οὗ θεν 5 τοδί οπ8 ἰο 8580], δηἃ 85 οοῃποοίοα 
ΒΡΘΟΪΔΠΙΥ Υὴτὰ 1 βδιη. χχὶν. ΜΔΩΥ ΟΧΡΡΓΘΒϑί δ, 
ἸΏΟΣΘΟΥ͂ΘΡ, 8.0 ἰθ88 εγίαϊο δὴ αἴορ ἰδ ἢ)8- 
Υἱάΐϊο ΤΘΏΠΟΥ. [{ ἴδ, ΒΟΤΘΥΘΥ, το Ὠγροίβιοδβίβ 
ἰο δϑβδύτηθ (})6].) ἰδδὲ ἱπιϊιδιῖνο Ῥοθπιθ οὗ ἐπὶ 
ο'Δ588 δύο ὈθΘ ἰδίκθη ουὖὐ οὗ ὈΟΟΚΒ οὗἁ ΕἰΒίοτσυ, 
ἴὰ τσ ἢ (ΠΘΥ 84 Ὀδ66η οοππηθοίοα τῖΐ ον θη β ἰἢ 
(80 116 οΥὗἩ θενὰ. ΤῈ} βδῖὴθ τον ΔΡΡ᾿Ϊ68 ἰο 
()9 αἰϊοτωρίβ ἰο οοπῃϑοὺ 86 Ῥβδία νὰ (ἢ 6 Ῥ6- 
τὶοά οΥ̓́ῚΒ6 γοϊρῃ οὗ Μδῃδββϑ, 88 8830 υἱἐϊ [Πδἱ οὗ 
(89 Κίπρφάοπι οὗ (80 Το Τυὶθο5 (Εν 8]α), δηὰ 
αὶ 9“ οΒη Ηγτοδουβ (ΗἰἰΣὶ ). 
ΓΙᾺ τοΐθυϑηοθ ἰο {Πο ὅτι ορί πίοι οἱϊοὰ ΔΌοΥο, 

ἰδ οὗ Ηοη βίο ΤΩ, ΡΟΤΟΤΤΏΘ ΓΘΙΏΔΓΚΒ: “0. 
δ 85 ΖΟΏΘΥΔΙΥ Ὀθθη Βυρροδβοα ἰο δ᾽υάα ἰο θ8- 
Υἱὰ 5 ξοπογουβ οουάποί ἰῃ δρατίηρ (86 118 οἵ δ18 
ἴοϑ θη ΒΘ γἯΔ8 ἴῃ ΠὶΒ ῬΟΎΘΥ, . . . . ὃυϊ ἱΐ ᾿ἷδ8 
4υϊῖ6 ἐπι ροΒβὶ ὉΪ6 οἡ ὑιΐ9 Βα ρροβί(ΐοῃ ἰο αἱἰγθ ΔΗ͂ 
ΡΙΔΌΔΙ 16 ἰπίογργοίδιϊο 0 γον. 7." Βαῖὶἰο (Πο86 
ΝῈῸ δἀορὶ ἐμ βρυταίϊνθ οχρ᾽δπδίϊοι οὗἨὨ τοῦ. 
(869 Ὀδῖον), δπὰ ἐμ 18 υἱονγ 8 δ Ἰθδϑὶ 88 γ776}} ΒᾺΡ- 
Ῥοτγίϑα 88 (ῃ9 οὐβεῦ, πὸ αἱ συ] Υ γΠ1}} αυΐδο ἔγουι 
(18 ϑοῦτοθ. 54:1}1, (δουρ ἢ (818 ορίΐοη 888 ΤἸΊΟΤΘ 
ἴῃ 1185 ἔδνοῦ ἐδ δῃ ΔΗΥ͂ οἶμον, (Π9 αυοδίϊοη σϑοποι 
δὲ Τοχδγα δα 88 βοι]οὰ, δηὰ 1ὺ ἰβ Ὀοβὺ ἰο γοιηδὶῃ 
σοπέθηϊς τὴ ἢ (Π6 σθΏθ τ} βἰαιθυιθηὶ οὗὨ ἰδ9 (1{]6, 
διὰ ἐμ6 οΟἰμοῦ ουὐἱάδαποθ οὗ ἰδοὸ θαυϊὰϊο δυΐδουῦ- 
Βϊρ. ῬΟΡΟΥΙΘ 8180 6818 δἰἰθηςοὴ ἴο {86 ΟΣ ου 5 
ἴαοὶ {πὶ ) 9 ἤοϊίο οοπδί ἀοσϑὰ ἰμΐ8 Ῥαδὶπὶ ἰο ὯΘ 
008 οὗ (9 Ἰαἰοβί, οῃ δοοουῃίΐ οὗὨἍ 18 Ὀοΐῃρ “8 ΥΟΥΥ͂ 
οὐ χίπδὶ, δηὰ ἐβϑγοΐοσο 6 ἀἰδίουϊὶ Ῥδ88]πι,᾽ διὰ 
1.δἱ Μαυγον, οὔ δ᾽ ποδέ ἐμ δαπὶθ ρσσχγουπάδβ, 8ἃ9- 
δῖ η5 ἰΐ [0 8 Θοπιραγαι γον ᾿ἰδΐο ρογϊοα.--. Ε. Μ.] 

γοτβ. 1, 2. Μαϊσθ βαδβῖθ αῃἴο :Ώ9.---ΤῊὴο δἀ- 
Πϊεῖοπ δ] οσὰβ : ἴο 6 }]0, αγο Β6γῸ νδοϊληρ, που ἢ 
ὉΟΟΌΓΓΪΩΡ ἴῃ οἶμοὸς ανίἀϊο Ῥϑδὶτηβ (χχὶϊ. 80 ; 
ΧΥΧΥΪΙ. 28; χ]. 14). [Ι͂π αἰδίγοββ 89 δηραϊβ- 
δισιο κα 800] ἤγοίβ 85 βου αοα σ6Γο [Ὁ ἔγοιλ 
μη), δηὰ βου οτο 08118 ᾿ἶπὶ ὩΘΔΓΥ (Ῥ 6. ἵν]ϊ. 8).-- 
Ιπαἰοδὰ οἵ: Ὀ6 Ρ]αοθὰ [νὙον. 2, Ε. Υ.: σοιῃθ] ἷπ 
{86 8688 ΟΥ̓ Ὀοΐηρ Ῥγορδαγεά, απ. ἵν. 12 (ΗΠ }- 
ζο6 14), γἯΘ ΤΩΔΥ͂ 8180 ὑγδπδὶδίο : ὈῸ οδ δ Ὁ] δ οὰ, Ρκ. 
οἱ. 7, ἐς. 6.,), θ6πὰ δοδορίδποο δῃὰ δοϊκῃηον δα Ζηχοηίΐ, 
(06..) Τθογο ἰβ πὸ ἱπάϊοαιίοι (Βδὲ ἐμ ΒΡθδ 8" 
ἯὙ85 8 Ῥγίοδί. [ὑ 8 σαΐμον δἰ κΪῪ ἐπι ρΡΥΟΌΔΌ]9 
πδι βοδ τὙ848 86 6880; 8πα ἰδ δ᾽] υδίοη 18 ποί 
ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ ἰο ὑ86 οἴἴδενίπρ, ΟΥ̓ ἸΒΟΘΏΒ6 ὙΠ116 Ρτ6- 
ϑοπίθα ου [68 τοοτηΐηρ δπα ονοπίηρς οὗὁὨ οδοῖὶ ἀϑΥ 
ὉγΥ ἐδὸ Ρυϊοϑὺ ὕροπ ἰμ6 ροϊάθη δ᾽ίασ οὗ (89 ΗΟΪΥ 
Ῥίδοο (ἔχ. χχχ. 7 7.), θαΐϊ Ῥτο Δ] Υ ἴο ὑπο οοῦ- 
δοοσϑίϑἀ ἱπόθῆϑθ 816} δοοοιηρδηϊθαὰ (9 ἄσζαγα 
86 γνατὶ οὗ (86 τιραὶ-οἴὔἶονίηρ Ὀστπὶ τὲ δ ἤγϑη- 

ΣΏΘΘΙΒ6 “ 0 ἃ ΠΤ] ΘΙ] 0Υ]Δ].,᾽᾽ ὅ. ΕΚ Μ,7 οὗ (89 τηθδί- 
οἴενίης ([8. 1. 18) το ἐμ ργΐθϑ σοῃηϑυτηϑὰ 68- 
ΕΙ,ΡΟΙΥ ὑροὸπ (6 αἰίδν (18. ᾿χτὶ. 8). Το τηοτηϊηρ 
τπιολῦ- ον; 16 τηοηςοποα Ὀὰΐ βοϊάοτῃ, Ὀὰὲ ἐμαὶ 
οὗ [86 ΟΥ̓ΘΩΪΏ ΙΏΟΤΘ ἴγϑαῦθη Υ, 88 σοποϊυἀϊηρ 
[η6 ἀ5 1} ΒΟΣΥΪΟΘ ἰῃ οοηποοίξοῃ τὶν {μ6 Ὀαστηί- 
οἴϊοσΐτς οὐὁἨ ἩΠοΪΟ δδουῖδοο δ ἰδ ἐΐπι6, δΔοσοοτάϊης 
ἴο ἔπ. χχὶσχ. 887. ; Νααιῦ. χχυὶϊὶ. 8. ΤΠ ΘΓΘΙΌΓΣΘ 
δῖον, δον [86 Θχ δι} ]6 οὗἩ Εσγα ἰχ. 4 ἤ. ; θδηῃ. ἰχ. 
21, ΤΊΠΣΩΣ τπιϑᾶπα αἰγθοῦγ: ἰἢ9 ΔΙΘΥΠΟΟΝ ΟΥ 
ονθαΐηρ (θ)6].) ΤῈ6 Ῥγδυοῦβ οὗ (86 ἱπάϊνι τι) 
τηϑ6τ8 οὗ (86 ΟΠ αγο Ὀθοδηθ ΠΥ ΌΔΊΪΥ ΤΟΥ͂Θ 
δηἃ τόσο σορυϊαίοα δοοοτάϊης ἰο {86 {1π|6 οὗἁ {89 
Τοῖρ]9 οἴοσίπρβ (οοπρ. Επνα]ὰ, Αἀδεγίλώπιεν, 2 
οἀ., Ῥ- 182). Βαϊ πογδ [Π0 ΘΙηΡΒδβὶβ 18 Ἰαϊὰ Ὁρὸπ 
ἐ8ὸ φγάψετβι ἘῸΥ (}}0 ἸἸΔίης ἂρ οὔ ἰδ0 Βδμπὰβ ἰδ 

ποῖ δὲ χρυ β 0 ΓῸΣ ΟΣ ὶ πη ς 8 βδουΐδοῖαὶ αἰ, 

180 Βοαδνίηρ οὗ {86 μδηὰβ (ΚΞγγ.), 6 γὸ Ἰηϊθηάϑὰ ἐο 
ἰδ κθ ἰὴ 9 ΡΪδΔ06 οὗἉ ἐδ τηθαὐ- οἴδοτίπρ, (Π9 δυρροδοὰ 
ΒΥΤΩΌΟΪ οὗ ἰμ6 σοοὰ ψοτκβ οὗ 6 οί ονον (Ηθηρ- 
δίῃ Ὁ.). [0 ἷ8 (Π6 ΒΟοοΟΙΆΡΔΗΥΪ δῖ ἢ ΟΥ̓ ΡΓΔΥΘΓ, 
(Ρ8. χχυἝἝ. 2), δίαπάϊηρς Ῥ8γδ}1901] ἰο (8 Ὀσθδίἢ 
οὗ [80 βδογϑὰ ἴποθῆβο δϑοοπᾶϊηρ ἰὁ ἤθαυθῃ, Ἡ ΒΙΘὮ 
8δοίβ ἠοτί {πὸ ἔβοί {μδ {89 οὔοτντὶηρ γγα8 ἀϊσγοοίοα 
ἰο ἀοἀ (Βογ. γν. 8; Υυἱϊϊ. 87.) ῬΕΒΟΥΝΕ: “ΤῈ6 
βδῖὴ6 ὑοῦ μοϊά 8180 οὗὨ ἰμθ τηϑαὶ- οουίηρ οὗὮ 
οι ἰ 18 βαϊὰ ἐπαΐ ἐμ Ῥγχίοδί γγὰ8 ἴο Ὀυστ 8 
Ῥασί, 88 8 τιϑιηουΐαὶ, 48 δγοοὶ ΒΆΥΟΡ ἀπίο “9680- 
Ὑδ.᾽ " ΑΙΕΧΑΝΌΕΕ: “Ηδ ῬΓΔΥ͂Β ποί ΟΠἸΥ͂ [ὉΓ 
δοοορίδῃοο, Ὀυὺ ὉΥ σομδίβηϊ ΟΥ Ροσρϑίυ) δοσορὺ- 
8000, 88 6 ΟἸἶοΥΙ 8 τοίοτχϑα ἰ0Ὸ τοτο (π6 βιδιοα 
ΑΙ βουνυΐὶοθϑ οὔ ἰδ 6 Μοβαῖο στἰίυδὶ.᾽" Τυδηϑὶαίθ 
Υοῦ. 2, ΠΙΟΤῸ ᾿Σ ΟΥΘΙΪΥ : Τωοί ΤΑΥ͂ ΡΥΑΥ͂ΟΥ ὍΘ Β0ὲ 88 
8 ᾿ποθη86-Οἴογίηρ Ὀοίογο ΤΆΘ6, δά ἐδ ᾿ἰ πη 
ὮΡ με ΤΣ Βδηὰβ 88 (86 ουθηΐῃρ τιοαϊ-οἴδουίηρ.-- 

οσβ. ὃ, 4. ΤῊο δαϊητ16 5 ἀο ποὲ 4110 ἰο ἰάο- 
Ἰαίγουβ βϑδουῆσοοβ (Βόβθημ., θ6 ἤοί(6), αὶ ἀ6- 
ποίθ ΒΘΗΒ04] ΘΠ ἸΟΥτηΘΏἰΒ δὰ 6486, ΘΒ ΘΟ }}ν οὗ 
{8 ο80 Ἧ8ο Βαδὰ ρσαϊποὰ ἐποὶν Ῥοββθββίοῃβ ἈΠ} 51], 
Ῥτονυ. ἷν. 17; ἰχ. ὅδ, (Εἰπισιΐ, Οαϊνὶη, Αἰ οἷθυ). 
δι Ρ]ΘΑθΌτοΒ βανο δβοπιθί ἷηρ δ]] τίη, ΡΒ. 
Ιχχῖϊί, 10, (Ηθηκϑί.), ποι ϑίδηάϊηρς ἐμ 6 ον]]} 
ΘΟΠΒΘαΌΘΩΟΘΕΒ, ΜΓ ΒΒΟ]α δοὶ 88 ἃ ψϑγηϊηβ, 
Φοῦ χχ. 126. ; Ῥγον. χχὶϊὶ. 11, 6 ἢ (Ηυρ(ε]ὰ). 
[ὕὃγ. 4 ὁ ἴδ, ἸἐύθΡ ΑΙ Υ : ἰο τοῦ ον 8 1ἢ τ ἰοκθα- 
Π688.(ὡ ΗἨΕΒΝΟΒΥΒΝΒΕΒΟ: “ἴῃ Ὑο Ὁ. 8 [Π6 Ῥβα]ηιδδβὲ 
ῬΤΑΥ͂Β ΤΟΥ Ῥγθβοσυδίϊοη ὕγουῦι (6 ἀδηρον οὗὨ βὶῃ- 
κἷηρ ἴῃ τοογά, ὙΠΟ} ἐμ ἐοτηρίαι ὁπ Ὀτουρδὲ τὶ (ἢ 
1, δηὰ ἴῃ γο Υ. 4 ἔγοιι ἰδδί οὗ δἰ πηὶπρ πῃ ἀεεά. ῬΒ. 
ΧΧχὶχ. 1 ΤΌΓΠΙΒ 8 ΟὐΤΩΠΠ]ΘΠΔΥΥ ΟἿ ΥΟΓῪ. 8. Τῃο0 
γΘίργοθΟΘ 5 πού, 88 Οαϊνίη δηὰ οἰ ΓΒ ΒΌΡΡΟΒΘΟ, ἰο 
Βαρα Βρθθοβδ δρδϊηϑίὶ ὲὶβ θῃηοταΐθβ, Ὀὰὺ ἰο ᾿πιρδ- 
(Ϊοηί, ᾿γγονοσθιΐ Οχργθϑβίουβ δρζαϊηϑὶ αοὰ."--. 

Μ 
γοσ. δ. Ζιοἵ 8 τ β:;βΒ ΘΟΌΒ ῬΘΊΒΟῚ βερ ἴθ 19. 

--)Ἴ-μο στἰιίθουβ οη6 ἢ6Γ6 τπιϑηίἱοποὰ ἰδ Θοτί αἰ ἢν 
ποὶ ἀοα (ΑἸΥγα]ὰ, Μδυτον, ἸΒοϊυοῖ, Ηρφηρϑί.), 
Ὀυΐ ΔΏΥ τηδη, σοί γαϑίοα νὰ (16 το κοά, τ ἢ ο8ς6 
τορτοοίβ δοηίγαϑίθα τὶν ἐΠ6 4] υτοϊηθηΐβ οὗὨ (ἢθ 
Ἡϊοϊκοα, δτθ ποὺ ἀοβίγυοί, γο Ὀὰΐ Βα] αἰδτν ; ποῖ, 
ἱπαάοοά, ρ]θαβαηΐ ουϊπδταάϊγ, ᾿ἰΚ ἐμοῖσ ἀαίηςἴ68, 
αὶ γού του, Τοϊοϊοίηβ, δῃα βιγθηρι μαπίηρ, 
ἘΚ οἱἱ ὑροὺ ἰδ μβοδὰ. Απὰ 1 δ ἤσγβι (Π6Ὲ 7 
πουπὰ δηὰ βδιηδλγί ᾿ἰκ6 Ὀΐονβ, γοί 86 Υ ποῖ βο Ὁ 
Ῥτοσϑοὰ ἔγουι 8ῃ οΥΪἱ Ὠϑδτί, ΠῸΡ ἰηδ]οί πάτα, Ὀαΐ 
ΔΙΓΘ τηοϑί ΟἹΟΒΟΙΥ οοπποοϊοα τῖϊ Κι ἀπ 6588 δὰ 
ἀρ] γοσϑῃοθ, δηἃ τα {ΠΥ ΘΙΌΤΘ ΘΠ ΘΟΡΓΪΥ γοσοϊνοά 
ὮὈΥ 41} το πσουϊὰ 6βθοᾶρθ συ ΐϊη ἰῃ (8. που] ὰ δηὰ 
Ζεΐη, ἱπδίθδά, (Π0 Βαϊ γδιΐου σοι (ἢ 6 ΚΘΡΤΟΥ͂ΟΡ 
ΕἰτΏ58617 Ροββθϑϑοδ. 18 σοῃηῃοοίίΐοῃ ἴβ ΤΟΥ 
ἔουπὰ ἱπ {π18 ραββαρθ ΌΥ͂ τηοβὶ βίηοα Κίϑεὶ, (4]- 
Υἱη, δὰ οἷον, δὰ ρἶνϑβ ὀχργθββίου (0 ἃ ἱμουσδὲ 
δἰ ταῖν ἰο ὑμδι ἰπ Εδο]. Υἱὶ. δ; Ῥγου. ἰἰϊ. 11, διὰ 
τοαυθῃί οἰβονῃογο. Ασσογαϊηρς ἰο ἰδ)6 δοοθη 8 
Ἧ6 Τηυϑὲ ἐγδηϑὶαίθ: [μοεῖ ἃ τἱχῃίοουϑ τηδὴ διηΐΐθ 
τὴ πῃ Κἰπάπο98 δῃηἃ ΣΘΡΥΟΥΘ ΤΏ6, ΤΩΥ̓ ἰιολὰ 884]} 
πο τοΐιυ86  ιεδα-Οἱ], ἱ. 6., ηοῦ : Ῥγθοίΐουθ οἱ, ΟΡ 
ὈΑ]μα, πὶ : οΟἷἱ [Ὁ 89 ποδά (})6}11286}}. Βαὶ 
τηοϑὺ ΘΧΡΟΒΙ[ΟΥΒ Ῥγοίοσ {86 γα β᾽δίϊοη κυ ὉΥ͂ 
18 ἰπ [μ9 ἰοχὶ [[οὲ ἃ τἱσμίθουβ τη8ὴ διυχϊ(θ Τη9---- 
8 Κἰ πάῃρθ88 ([8 10); δπὰ Ἰοὺ ἷπιὶ ΤΟΡΤΟΥ͂Θ π|0---Οἱ]} 
(18 1) ἰο ἐμ μοϑδα, ἰοῦ ποὺ νῦν μοδὰ χοῦυβο ἰϊ,---- 
7. Ε. Μ.1; ἴον (89 δοδϑηΐϑ δῦ ποὺ βΒΌΒο] αἰ οἸ Ὺ 
Ὀἰπηάϊης, δὰ ὈΥ ἐμ ἀοραγίΐηρς ἔγοτηα (θη ΜΘ 
ξϑὶη 8 οΟἴθδυθν Ἔχρυαβϑίοη οὔ ἃ ἰκὸ ἰδοῦ, δοά 
ΟὨΪΥ ἴδυ8 ἃ Κθ8] ῬδΡδ 1 ο] ϑιι ἰη (86 Βἰγαοίαγο οὗ 



6δ6 ΤΗΕ ΕἸΕΤΗῊ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΆΔ1ΜΗ. 

ἴῃ δοπίθῃσο. Το ἰγδηϑ᾽διΐοα : 16 (μ9 οδά-οἱ] 
ποὺ ΒΟ ΟΠ ΤΥ οδὰ (Εν 8]4) ῥγοσθϑαβ ἔγοπι 8} 
πποογίϑίη ἀονὶ γαίίοη, δηὰ χῖνοϑ δὼ ΟὈΒΟΌΓΘ ΒΘ6Ώ86. 
ΙΥ ἰὰὸ ἰ8 ἰπίοηἀοαὰ ἰο τϑδη ἐμαὶ οὐθὴ ψ86η (Ὠ9 
τἰ δ θουΒ ΤΟΌυ ΚΘ εἶτα [Ὁ [υἰκ ΡΠ 688 δπὰ ἐπ6 
11 οἴἴθῃοθ9, 86 0 γ8 οὔοτγοα ἰο ᾿ἰπὰ Ὀγ 16 τὶ οϊκοα 
8}8}} ποὺ σῃΏμρο 8158 766] 18, ἰ89 δορί. δαὰ Ψ αἱκ. 
ἢδῦο Ἔχργοβϑϑὰ {818 τοὶ ΙΔΟΓῸ ΟἸ]ΘΑΥΪ: ΤῺΘ οἱ 
οὗ πὸ νἱοκοά 8118}} ποὶ δηοίπὺ ΠΥ πολὰ. Βαυὶ 
{86 7, ΘΥἹἀθπι]γ, αν τεδὰ Κ᾽ ἴον νδη. ὙΒΘΥ, 
ΔΒ α͵80 (6 Ξ'υγ. δηὰ Ζογοῖηθ, δυο ἱπίογρτγοίοα 
18 γον Ὁ δοοοσάϊης ἰοὸ 8 νοτὰ ἴῃ Αγδοΐο, τ 1 ΘὮ, 
ΒΟΜΘΥΘΡ, 8. Θο ΓΟ πθκηόνη ἰο {86 Ατδιηδῖὶο, 
τοοδηΐησ: ἰο ὃὈ6 δι. Βαυὶί 2) 16. 8 ἀοίοοίίνο ἔοττω 

ἴον 4)», χαοδίηρ: ἰο ἄθην, ἔγαβίγαίθ, ργουθηῦ, 
Ῥβ. χχχιὶϊὶ. 10. 

Ἑ οι γοῖ, εἰς.--- το Ὀορὶηϑ 8 τη αὐ] ϊοι οὗ (89 
Τοχὶ π ΐο ἰΒ σοπιϊπυοα ἱμγουρ σοσγβοϑ 6, 7, 
δὰ πῖοῖ 85 οσοδδίομοα ἰηἰογρζοίδίἰ οηΒ αὐἱία 
ορροβίίοθ, δῃὰ ἴῃ βοῖθ ραγίβ αυἱΐθ δίγϑηχο. ΤΠοὶτ 
ΘΏΌΤΑΘΓΑΙΪΟΏ ΤΩΔΥῪ δ6 ΠΘΓΘ ῬΓΟΡΘΟΕΙ͂Υ ρΡαββϑὰ ουϑῦ. 
ΤΏΟΥΟ 18 δῸ ἀοπθϊ ὑμπαΐ Βοιπιοίἰηρ τὰυϑὲ ὃ6 δΒΡ- 
ΡΙἸοὰ αἴἴον “γοί,᾽ 0 1. 18 ποῖ δτοΐββι 019 ἰο ἄσοὸρ 
86 ὃ 88 τηοϑὲ Ῥγοΐον ἰοὸ ἀο. Τθθγο 8 Ὑ0ΡῪ 11{116 
βαϊποά, ἸΔΟΥ̓ΘΟΥΘΥ, ὈΥ͂ (86 δἰίθιηρί πιδὰθ ὈΥ͂ ΒΟπῚΘ 
ΘχΧροβίίογβ ἰο σορηθοὶ Ἃ, 2 σψἱ (86 ρτοθοθάϊηρ 
Ἰΐη9 δζαϊπεὺ 86 δοοοπίβ. ΤῸ σοτιρὶ οἱθ δ6 ἱπουρὶ 
μοσο τοῦ ἐμ θη Ὀ09 Βυρρὶϊοᾶ: 1οὺ πιὸ σοπίθπά. 
Βυΐ ΤΩΔΗΥ͂ ΟΥΘΥ ᾿ηϑου 008 8.6 ΘΑΌΔΙ]Υ θη 8 09. 
Ὧν. ΜΟΙ] χῖνοβ πιο σοὶ {80 1198] σοπαονῖης οὗ 
6 σοΡὰβΒ ἃ8 {Π6Υ δίδῃα ἴῃ (6 οὐὔἰ μα]: ΕῸΤ 
81}}}---δηὰ ΤΩΥ̓͂ ῬΓΑΥΘΓ---αἰζαϊηϑὲ ὑπ 01 Τη8]166. })6- 
᾿Ἰἰιζβο ὑγαῃϑιαίοβ: ΕῸΡ 8.1}} 1 τηϑοὺ ὑμῖν τπ]}109 
ΟἿΪΥ νὶϊἢ ρταγοῦ. ἢ 0818, ΘοτΆΡδτο (80 Γοηά- 
ογίης οὗ Μοπαρ βϑοδῃ : ἱ 8.}}} ϑθ» Ῥσαγίης νὶ 8119 
(86 Υ ΡὈγδοίϊοϑ ἐμ δι διηθίαϊ ἀθοάθ, 88 ἔγη 8}- 
ἴῃς Ῥοσβαρθ ἴμ:6 Ὀεοδὺ οχρίαηδίϊοῃ οὗ ἐμπὶβ ἀἰδ- 
Ῥυϊθὰ τι 6 οὗ (86 γογβθ. ΤῈ ὃ πηυϑὺ ἱπίγοάα 06 
{Π6 δροάἀοβίϑ:; [ῸΣ (50 ἰΐ 18) 5111, ὑμδὺ ΤΑΥ͂ ΡΥΑΥΘΥ, 
εἰς. (Ῥετονηθ). Οοαρ. Ζθολ. τὶ. 20; σον. 
Χχῖν. 27, ἴον βία ]αν ἰηβίδησοβ (} 6]. ἐπα ΡΒ. Μ. 

γεν. θ, ΤὴΘ Οὐϑοῦγο ψογὰβ οὗ [6 Τοχί ἔπγηΐβ 
ἃ βοοὰ 86ῃ89 τηοδὲ γτολάϊγ, ἢ ἰδ 6 ἡπᾶξθ5 ὃ υη- 
ἀοτβίοος ἰο πιθδπη ἔπ ΣΌΪ ΓΒ, Ομ  οΥ τ 6Ώ, ἰοΔάστ οὗ 
{μ689 ΡΘΟΡΙΘ, δζαϊμϑὶ 086 τη8]}1ῖ69 16 Ῥδδ]σηΐθι 
ΘΙΏΡΙΟΥΒ ἰἶ9 ὙΘΆΡΟΠΒ οὗ ῬΥΑΥΘΡ δὰ ποι ἰηρ 686, 
ὙὮοΒ6 ἀοβίγαοίΐοα Β6 γοὺ ἸΌΓΟΒΟΘΒ, δηὰ ἰπ {818 
Ῥρδὶπι, τ ιϊοῖ 18 ἴῃ ἔδοί 8 ῬΥΑΥΘΓ, ζοσοί 118. ΕῸΡ 
116 ““Βδηῃαᾶβ᾽᾽ οὗ 9 γοοῖκ [Ε Υ., βιοΕΥ ἢΪ8668] 
ΔΙῸ ΡΓΟΌΔΌΪΝ 18 δ 168 ΟΥ 8118. ΤῸ ὉΘ οαϑὶ ἀονη 
ἔγοσῃ 0η6 οὗ ἰἢ6π| Δ8 8 μυηϊδηιηθηΐ πο ὑπο χ- 
δια ρὶοἀ (2 Ομ σου. χχυ. 12). Νὸ δυ)]θοί 16 παιιθὰ 
ἷῃ (89 ζο]ονν Σ πιοῦν. [}ὖ σδηηοῦ Ὀ6 ἐδ6 
)ιαάζοβ, ἴον 86 ψογὰϑ οὗ 80 Ῥβδὶπιῖϑί νου Ἱὰ ποὶ 
Ὅο μοασὰ σνὶϊὰ Ρ]θαϑυσθ ὮὈΥ ἰμο, δηὰ ἰὲ 8 ποί 
ἐποὶν σοηγογβίοη ἰμδὺ 8 ἀποϊὲ ρου, Ὀσὲ ὑμοὶν 
ἀοβίτυοίίοη. Τδο ΡΙυγαὶ οὗ [}}9 γον 59 ὑβουγοουο 
ἰο ὈΘ ἰδκοη ἱηρΡΟΥΒΟΔΙγ. [ἈοηᾶοΡ ἐβοχζοῖοτσο : 
Τιοῖν Ἰυάμεβ ἃσὸ οδδὺ ἀπ ΌΥ͂ 86 Β᾽ἀ68 οὗὨ (}}6 
τοοῖς; δηὰ ΠΙΥ͂ ΟΣδ τὸ οδχγὰ ἰμαὶ ἰμΠ 6 δΓῸ 
Βγοοί.-ὦ. Ε. Μ.] 

γοτβ. 7, 8. 1ι γο δ 5 6ΓΡΘ πποχρίαἰηοὰ ἀϊ- 
ΤΟΙ, τ βοσο ἰδ βυάάρθῃ ἀθϑά]γ ρον ἰο ἐδ 
Ῥϑδ᾽ ηγϊδὶ δπὰ ᾿ΐβ δου ρϑηΐοηβ διὶδο8. ΕῸΡ (δΐ8 
τθάΒοῸὴ ἰδ 6 ΘΔ ηρ6 οὗ Σοδαϊηρ νοι αἰνοβ: {Ποἷγ, 
ἰηβίοδὰ οἵ: οὖ (ϑορί. Οοά, ΑἹ., ὅγν., Ατὐϑδῦ., 
Ε(ϊορ., ΤἈΘοαοτοι), δπὰ τ ὶοῦ Φογοῖθ 8180 πο- 
(ἴοθ8, 5 ἑανογθὰ Ὀγν Βδιίοβου. Βοίογγίης ἰὸ (86 
ΌΟΏ65 οὗ (8089 Ὑδ0 δῦ Ὀθο δυγίοὰ ἀοτῃ, δ6 

ἐγϑδῃβ]δίθδ : Ὀγοκοα ἰηίο ἔγαρτηθηΐθ. Α βαυϊ80]9 
ῬΆΓ8]16] ἰο ὑπὸ ἰτδο ἴπ γοσ. 7 ψου]ὰ ἰΒθῃ Ὁδ6 δἵ- 
ογάθὰ. Βαΐ {ἐΠ|ὴ8δ ἀχρ]διϑίΐοι ἰ8 ἢῸ τηοτϑ σογίδίπ 
ἐηδ8η ἰμδὲ οὗ Ε να], ψῇο (δ᾽ηἶεα (μδὲ (6 Θχίγϑιιϑ 
ϑυιδοϊδύϊοη οὗ (9 Δ ἘΠ ϊοι θα τσὶ φἰιθουβ 5 Βθγὸ ἄγχυ- 
ΓΘΟΙΎΘΙΥ, ΟΥ Τδίμοῦ, Ὁ] ἀοδβοσί δοὰ ὉΥ (89 
ἡΟΓΒ : ΟὟΥ ὈΟΠ68Β ῥτοίγαἀο ἐπϑιηβοῖνθα. ΤἈἷδ ἢθ 
ΘΟμηθοί8 ὙΠ} το. ὅ ὦ, πὰ τΒΙσἢ ἢ 6 ΒΌΡΡΟΒΟΒ {ἰαὶ 
186 Ῥθα] πιΐϑὲ Κοορδ ἀϊγθοιίϊηρ δἷ8 Ῥσγαυον ἴἰο σοὰ 
οἢ δοσοουμπὶ οὗ ἐμ χηΐϑογυ οὔ ἰδ τἱζιίοουϑ, 7 πον 
Ὅ6 Γοιηδὶἢ ὈΥ {Π6 υ808] δηὰ τηοδὲ δίυταϊ ἰγϑὴ8- 
Ἰαϊΐοη, ὁ Ὀθοοπμ68 δραῖὶη ἀουδία}] τοῖον {80 
ὈΟΠ68 8.6 ἰΒγοόνη ἰο (9 ΔΌΥΒΒ οὗ (86 πον που] 
([38. νυ. 14; σου. ἱ. 12) ἰο Ὀ6 δια! οσοὰ ὑρ, διὰ ἃ 
σοπιρ]αἰηὐ 8 αἰξογοά οἢ δοοουῃί οἵὗἉ βἰδυρίοσ δυὰ 
οὐθείγον (Ηπρίο] ἃ δηὰ σροβὶ); οὐ ὙΒΟΘΙΒΟΥ Μ 
ΓΘ ἴο ΒΏΡΡΟΒΘ ὑμδί Υἱοίογυ ἷἱπ δρίΐθ οὗἩἨ Ρτγοβέγα- 
(οι (19. χχυὶϊ. 19; σοὶ. χχχνὶϊ.), 18 στοργοδοιηίοά 
ὈΥ (8ὸ ὕρυγο οἴ (89 ρῥἱουρσίης οὗ ἰδ Βοὶϊ δπὰ (88 
ΘΟΒΕΡΙΩΔΙΟΥΥ ἀθο] γι 008 οὗ υὙϑγ. 8, διὰ ἐδμδὶ (110 
Ρδββδρο ἱβ δ ΟΧΡΓΘδϑΙΟῺ οὗ ΒΟΡΘ [Ὁ {πο αΐυΓο 
(ΗΠ ρδίθοθονα, 6} Σ80}}).---ΤὴὩθ οχρτοδδίοῃ ἰῃ 
Υ6Γ. ὃ: ῬοὺΥ πού ουὔί, ἱμαὶ ἐδ, πηίο ἀοαί, βἰῃσθ 
(86 119 18 ἱπ (μ0 Ὀ]Ϊοοά, οοσαγΒ 8180 ἴῃ 18. 111}. 12. 
ΤῈΘ ΠΙΘΙΩΌΘΥΒ οὗὨ Ὑὸγ. 7 δ. ἱηγοσίοὰ ἴῃ Ἑ. Υ͂. 
Ἀ9 Ἰἰοταὶ ἐγδηβ]δίϊου οὗἨ ἐμὸ ἢγεὶ οἰδδο ἴδ: 85 

009 Τττούγοί δὰ οἱοαυθὶ ἰῃ (86 οατὶ. ΤΒΘΓΘ 
8 Ὧ0 ποθὰ οὗ ΒυρΡ᾽ γἱῃς 8 βυ γ)εοί δβ Ε. Υ͂. ἀοϑβ. 
Αοσοτάϊηρ ἰο ἐμ ἰδδὲ οχρ  δηδίϊου ρίυθῃ ΔΌΟΥΟ, 
1.9 ὈΟΠΘΘ δΔ΄Ὸ σοϊηρατοὰ ἰο {μΠ6 βοοὰ ψϊοῖ ἰδ 
βοαίίογοὰ ἰπ ἰδθ υρίυγηοὰ οδγί, δὰ τσὴ 
δου]ὰ γοὶ ϑρτίης ὉΡ ἰπίο 8 υἱοὶ παγνοϑί. Τῖθ 
ἰδ 6 ροϊηὐ οὗ 0 ΤΕΙΈΓΘΠοΘ 0 (86 ρμβδδδζϑδ ἰὼ 
18. δὰ Βσοῖς. ΒΒ γῸ (86 ΓΘΒΌΓΣΤΘΟΙΓΟΣ 15 Βἰηἰοα δί. 
Ἐγδηϑ]δίο ἰπ νον. 8 ὁ ; Ῥουγ ποῖ ουΐ ΤΥ δου], δηὰ 
809 [Π9 ΘχρΙδηδίζοι 8ΌΟΥΘ.--Φ0ὦ. Ε. Μ.] 

ἩἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΤΊΟΑΙ,. 

Τὶ 8. 8 ΠΟΟΟΒΒΑΤΥ δηὰ 8 βδυΐηρ δοί ἰο ὉΪδ66 οὔ ὕ- 
ΒΟ γ 68 Ὡπ ον αοὐ᾽ 8 Ῥτοίθοϊϊοη, ποὺ ΤΘΥΘΙΥ͂ διζδίεϑὲ 
ουϊπνδγαὰ ϑηθιΐθδ, Ὀυύ 8180 δρζαϊηδί ΟΡ ΟὟ ὨΔ- 
ἰυγο.---Μοὴ βίη τὶ ἢ (Π6 ἰοηΖαθ ΤΌΤ ἔγοαυ μι Υ 
(δὴ μὸν ἐπΐηῖκ. ΤὨϊθ ΠΙΔΥ δα ἀοπθ ὉΥ οοῦ- 
Ῥἰδἰδίηρ δηὰ βοι ἔςργαῖβο, Ὡ0 1088 ὑθδῃ ὈΥ {180 
δοουδαί!οη8, υπὐυϑί γορτοόδοῦθβ, δὰ ὃ886}658 ΟΧ- 
61.868.--ΕΥ̓́Θἢ ΘΟΠ γι 64 (ἢ γἰδίϊδῃβ ποοὰ οουίίηυ- 
8}}γ ἰο γαῖ δῃὰ ὑσγδυύ, 1ἰθδὲ ἐμ0γ γε] ἰο ἐθΡ- 
ἰδ ου.--Οοοὐ τοβοῖνοβ δῖ ποὺ βυβοϊοης; Ῥϑίεγ- 
18] τορροοῦ δῃὰ Ἰονίηρ ΓοΌυ ΚΘ ὁδὴ ἀο τοιδῖ ; Ὀ6ς 
αοὐ᾽Β ζγ860 τηυϑί ογοόνγῃ {80 τΟΤΚ, 

ΒΤΑΒΚΕ: Α ὈΘ᾽ ον ηρ ΡΥΔΥΘΣ ἰϑ 8 Ρἰθαβίηρ δηὰ 
δΟσΟΡί8Ὁ]6 ἱμοθηβθ- δολίης ἰο α6οα. Βγ ἱἐϊλ Ηἴδ8 
Ῥυπίδπιθηΐ δηὰ ΘΡῸΣ ΤΩΔΥ ὃ6 δυογίαα.--- 8 
τοῦ ἢ δηὰ 86 οαγὶ 8ΓΘ Τ28}᾽ 5 ὑνὸ ἔαίγοϑὲ 60 ν- 
εἶθ; Ὀαὺ ἰ7 (ΠΥ δτο ἴο Ὀ9 νῦ}} συαγάθα {86γ τηυδί 
Ὁ οοπιτηϊἰ6ὰ ἰο (οἀ.--- 6} ἐγ σο]ουδ ϑροακίηξ 
πἰηάοτβ ῬγαΥΟΣ ΡΟΣ ΟΡ ΙΥ, δὰ οἴϊζθη δι 1 ἢ 5.8 ΟἿΣ 
Βοδιὶβ 8ὸ ἰμδῦ τἯοΟο ἅτ δϑυδιηθὰ Ὀοΐογο αοὰ οὗ ουῦ 
νι οτα8.---ί ἢ 1π ρμοδί(ἰοηϑ οὗὨ ᾿ἰῃβυθηοο πιδΥ, ὉΥ͂ 
ἰποὶν οΥδὶ ὀχϑρῖο, οὐϑίσαοσιί ἰῃ οἴ. ἰδ 6 δουγάθ 
οὗ κοἀ]ΐμοβθ. ΗΟΥ͂ ὨΘΟΘΒΒΔΥΥ 8 ἤθη (6 ῬΓΆΤΕΓ 
ἴον Ὀἰνίηο Ἰοδάϊηρς ἰο αοἀ ἴον (6 βδῖκο οὗ οἰ β. 
--ἰῦ το πουἹὰ Ὀθοοῖηθ δἰῃοογο ον δηᾶ δοί νοῦ 
τοὶ ἰουβ {Π6Υ̓ τηυδὺ Ὀδρὶπ ὈΥ τοίοσιαΐῃς (86 
᾿θαγί.--ἶἴη ΒΟΡΘαΣΘΥΥ δ᾽ 8 85 8ῃ δ᾽] υτγίηβ 
ἀδίοιν ; 7 86 οί ον ἰὁ δὰ Ὀθοοῖλοβ 11Κο (89 
ψου]ὰ, 6 108608 εἷ8 ἰδϑὺθ [0Γ ἐν: 9 ΒΕΔΥΘΏΪΥ ΤΩ8ΠΏ8, 
(80 ἰγὰᾷο οοὰ οὗὨ ἰμὸ δ808].---οῦ Ὠοὴθ ΘΟ ϑί 6 
ἐμϑηχδοῖνοθ 80 ὈΪδηιο1988 ἐμὲ {86} ἀο ποὲ ποοὰ 
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ΔΏΥ δαπηοηϊ:οῃ.---Ἴο αἰΒο ΡἸἸΠΔΤΥ ῬΟνΤΟΡ οὗ (10 
ΗοΥ ϑρίγῖὶ πιϑὶ ποὺ Ὀο0 τοβίσαϊ πο, ποῦ 6 ἰδ Ὺ 
Ὀο ΔὈΟ]ἸΒμ6α ἴῃ (6 Οματοῦ. ΕΓ (ἰ6 ἰδδοϊιίης 
᾿ηδρίγοα ὈΥ Θαοἀ 18 ῬγοβιίδΌ]6 4180 ἴον σογγϑοιίοι, 
(2 Τῖμα. 111. 13). Ετδίογηδὶ τορσζοοῦ ἰι88, δἰδβ' 
Ὀδοοιη6 δἰ πλοϑὶ οὈβοϊοίθ ἰὰ ἐμ 6 ΟἸ τ ϑιδηϊίν οὗ ἰο- 
ἄαγ. ΕἸδιιΘΥΥ δηα [Ἀ]86 ρο  ᾿ἴθπμθϑβ ματο μαϊηθα 
186 ὌρΡΡοΡ μ8δηᾺ.---τὺ ἰβ δἰνναυϑ Ὀθίίον ἰο 40 ἃ 
ἰΐης ἴῃ ΔΘ ΘΠ 6885 ἐπ 8η ἰπ δ 6 Γ.---Ἶ]οἸοα 1684- 
ΟΓΒ ἴῃ 411 ἀδραγίπγχοι δ οὗ 116 σά 1186 πχς ἢ ΒΟΡΓΟΥ͂ 
δηά σαΐϊη, Ὀυΐ ἐποὶν ᾿υάριηοηῦ πὰ δομάοδιμηδίϊοη 
ἀο ποῖ β]υιηῦον.--- Ὁ  δηαὰ δἰθδα 5 6859 ἰπ 
ἴδ, ἴπ ῬΥΘΆΥΘΥ, δηα ἴῃ ῥδίϊθῃησθ, ΓΘ τηοϑί π6- 
ΘΟΟΒΒΔΤΥ͂ ἴ0 Ρίουβ Ομ Υ ϑιϊδηβ ἴῃ (ΠΕΡ ΔΙ] οἰ 018. 
ΤΏΘΥ Μ1]} αὐ ἰδαϑύ Ὀ9 γεαθοηγχθὰ ἔγοτη 81] ου]]. 

Εκιβοη: ΤΏΘΓΟ ΔΓΘ6 ΠΟΩΘ ἰδ (9 τον ἃ ΤῸ 0 
οἶϊουβ (8 ἰμο86 ἯΠπῸ δτὸ πιοϑὶ Του νὰ ἰῃ σο- 
δἰβὲϊηρ 6Ὑ]} δῃὰ ᾿πρ]δηίϊ ης κοοά.---ΒΙΈΘ ΕΒ: Τ89 
ἰοφιια 18 ΠΟΥ͂ΘΡ ΒΑΡΟΟΣ ἴο Ὀ6 ἰλπηθαὰ ἰπδῃ ὑπ 6 Ὁ 
Βυ ον ης δἱ (86 Βαπα8 οὗ οἰθῦβϑ. [ἐ 18 ἱπου Ὁ το 
(06 ΙΠΟΓΘ ΠΟΘΟΒΒΔΡΥ͂ πὶ αοα Βῃουϊὰ ρσυδτνὰ ἱΐ 
ἐμ 6 Ή..--- δὴν Αἰ σ9 ἀγῸὸ που πβ ἰο ἴΠ6 οἱὰ πδ- 
(πτ, ψὮῖ6.) ᾶγὸ 41 ἰο ἐμ πον.---ΟΥΈΝΤΗΕΒ: 
Ηον υ1}} 1 ἸΟΔΥῚ ἰο ΒΔ ΔἸὩΥ͂ οὐ, 1[1 ἀο ποὶ 
ΘΔΓῚ ἰμ6 σἱραὶ οὗ ροβϑϑβδβίοῃ ὉΥ͂ ἀδΙΥ ΘΧΡΟΓΘΏ668 

ῬΒΑΙΜ 

οὗ Π᾿5 ργδοῖϊουβ δϑ8ἰβίδῃοο ὃ--- Ὁ ΓΕΒΙΟΗ : ΗΒ γῦ0 
Μ}}} ᾶνο Τα ΓἈΓἋ]ΪΥ σοηΐοϑϑοα ἰθ0 Τγαϊ ἴῃ [18 
ἀδιο}ν ἀυϊίοα, ν}}} δπὰ ἰὴ {Π18 Ῥπαῖπι 8} ργῦοδῃβ 
οὗ ἷθ Βοατὶ χορθοαίοα.--Τάυβε: ΤῺ ρεᾶγον οἵ 
ἴδιι ἰΒ (6 ΥὙἹΟΙΟΥΥ͂ τ ἷσ ΟΥ̓ΟΤΘΟΙ68 ἰμ6 τοΥὶὶ 
ἱΒὶη δηὰ πἰϊπουΐ, ον ἰὺ ἴοΓοοΒ 115 ὙΔΥ͂ ἰηΐο 
αοἱ᾽ 5 Ἰσμὲ, δηὰ Ὀτίπηρσβ ὺ8 ἰο Ηἰδ βίγθημρί!ι. 

[ΜΑττ. ΗΝ: ΤΠΘΥ (μδὺ ΟΥΥ̓ ἴἢ ῬΤΆΥΘΙ ΤΗΒΥ͂ 
ΒΟΡΘ ἰο ὈΘ Βοαγὰ ἴῃ ῬγΎοΡ, ποὺ ον (μοι Ἰου- 
Π688, Ὀαΐ [ἴὉΓ {μοὶν Ἰονν 659. ῬΡΤΆΥΟΡ 18 οἵ 8 
βνθοί-Β οἰ δᾶνοῦ (0 (οἱ, 88 ἰῃσθη86, ν"}}1 οὶ 
γοΐ δὰ πὸ βᾶνοῦ νι ουΐ ἤγθ; ΠΟΡ .88 ῬΓΔΥΟΡ 
ψἰϊπουΐ ἰη6 το οὗ δποὶν ἴογθ δῃὰ ζϑγυοσυ.--ῦο 
πὴϑὺ Ὀ6 88 ΘΑτποϑὶ [ὉΓ ΘΟ 5 σΓδοθ ἴῃ 8, 88 ἴὉΥ 
ΗΙβ ἴΆνΟΥ ἰον Δ 8 8 .---Νίατο Βαυ]ηρ τηΔ 6 ΤῊ 
Ἰΐρ8 ἴο 9 8 ἀοογ ἰο Σῦ του, οὶ σγᾶθθ ΚΘΟΡ 
(δὲ ἀοογ, ὑμαῦ ποι μιΐπρ ΤΥ Ὧθ βυβοτεα ἰο ροὸ ουΐ 
ΙΘὮ ΤΩΔΥ͂ ΔΗΥ͂ ὙΔΥ͂ ἰεπὰ ἰο ἴΠ6 ἀἰΒῃοῦον οὗ αοἀ 
οΥ {μ6 δυτὶ οὗ οἰεγβ.--αοοὰ τθη ψνὶ}}] ΡΓΔΥ͂ 
δρζαϊπβί ουύθὴ ἰἢ9 Βινθοί8 οἵ 8]}.---  π6 {πὸ τν οὐ] ὰ 
ἦβ ὈΠΟΡ ὑῃ9 νογὰ 18 δυγθοί,--- - ΑἸ] μὴ δύ Ὀουπὰ 
ΟΥ̓́ΟΡ (ο αοα᾽ 5 }υ8ι159 8Δ΄Ὸ δΒοϊὶὰ ἴῃ (6 δογὰ 5 οἵ 
(ποῖν νη ἱπίαιλίγ. ΒΒ Ἰοὺ πγ6 δ (86 Β8πὶ6 {1π10 
οὈίδίῃ 8 ἀἰβομδγᾷθ.--ὧἦ. Ε, Μ.] 

ΟΧΙΠ. 

Μαδολὶϊ 9" Ταυϊά; Α Τγανεν ιοδὲπ ὧδ τοαϑ ἕπ (δλ6 σα. 

2 κ[Ι,[ οτἱοϑά υμίο ἰῃ6 1.0 Β0 Ὑἰ ΠΑΥ͂ γοΪοΘ ; 
ὙΥΊῸ τὰΥ νοΐοθθ απΐο ὑμ6 ΟΕ ἀϊά [Γ τηδῖζθ ΤῊΥ͂ Βυρρ]ϊοδίίοη. 

8 [1 ρουτοα οιμ ΤΑΥ͂ οομρ]αιηὐ Ὀείοτα Βῖτα; 
Ιβῃονθα Ὀοίοσθ Βῖμὰ ΤΥ ἰγοῦ Ὁ ]6. 

4 ἍΝ ὨΘἢ ΤΥ Βρὶ Υἱῦ τγὰβ ον ΒΟ τηθα ΠΒ1η 
ΤΠΘΩ ἴδοι Κηονγαϑῦ ΤΥ Ρδίἢ. 
Τη (Π6 ΨΑΥ͂ Βογοῖη 1 πα] κοά 
Ηδνο {ΠΟΥ͂ ΡΥΙΨΠΥ ἸΔ]α ἃ ΒΏδγθ [ῸΤ ΠΊ6. 

ὃ 1 Ἰοοϊοά οἡ τῖν τρηῦ μ8πα, δης 6 Π6]ά, 

ΤΉΘ, 

Βαὲὶ ἑλοῦ ιυαϑ πο γ8η ἰδαὶ πουϊὰ ΚΠΟΥ Ιῃ6: 
Ἐοίαρο [Ἀ}]6α τας; 
Νὸο τπιδῃ οαΓοά [ὉΓ ΣΩΥ̓ βου]. 

6 1 οτγἱϑα υπίο 866, Ο ΒΡ}: 
Ι 5414, Του ατί ΤΥ τοί ρ9 
Απα τᾺΥ γροτγίΐοι ἴῃ {86 Ἰαπά οὗ ἴδο 1ἰνὶπρ, 

1 Αἰὐιθηά υηΐο ΤᾺ ΟΥ̓ ; 
ΕῸΓ [ διὰ ὑγουρῦ ΥΟΣΥ ἸΟῪ: 
Το ν  Γ πιθ ἔγοτλ ΤΑΥ͂ ΡΟΥΒΘΟΌΪΟΙΒ ; 
ΕῸγ [Β6Υ̓ 8Γ6 ΒΙΓΟΠΡΕΓ [Π8ῃ 1. 

ὃ Βυίπρ ΠΑΥ͂ 801] ουἱὐ οὗἉ ργίβοῃ, 
ἼΤΒδῖ 1 ΠΔΥ ρΓΑΪδ6 {ΠΥ ΠδΙΏ6: 
ΤὨ6 τἱρβύθουβ 8ἢ.4}] οοϊαρβ88 τη δθουΐ ; 
ΕὸῸΣ ΩΣ 88.811 464] θουπυ Ὁ}}}7 Ἡλι ἢ πιΘ. 



θ08 ΤΗῊΗΕ ΕἸΕΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙ,ΜΆ. 

ἘΧΈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ΟΟΝΤΕΈΝΤΒ ΑΝῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ.---Οη πιασζὶξ 8660 
Τηίτγοι. ἢ 8, Νο. 8. ΤΊ Ῥβδὶα ἐβ οἴοβοὶυ γοϊδιϑα 
ο ΙΒ. οχὶὶ., οχ]ἱ. ὙὩΤη6 βυρουβου ριο ΔΒ 58 
ἐῤ τὸ (μὸ {πὰ Οὔ] ὅδτ. χχὶϊ., Ὁ 8:86 σᾶγο οὗ Δ4]- 
Ἰὰπὶ ὉΘ τηϑϑδηΐ, Ἰ6ΓΘ ἀραὶ χηδίοα ὈΥ (6 δνῖϊ6}]6 88 
8 Μ6}}- ΠΟ ΟΠ6, ΟΥ̓ ἴο δαὶ οὗ 1 βειλ. χΧχὶν., ἱ 
[6 οἂγο οὗ Επροαὶλ ὃθ τοδὶ. Τ.16 δολίοηίςβ 
δσίοο ἢ} [818 δίδι οπγοῃΐ, τ ἰσ σδπποὶ ὈΘ 800- 
ΘΟΘΒΓΪΥ ἱρυσηθα οηἡ ᾿ἰη χα ΐϊβιῖὶο στουῃάβ, κΑ]- 
ἐβουρσὶ {6 6 ΔΡΡΘΑΓΒ ἰο Ὀ6 8 δογίαἷπ ἀοροπάθῃσθ 
ὍὌΡΟη ΡΒ. Ιχχύϊ!. Ὑ ΔΙΟΝ ΠδὰΒ αίνθῃ Γἶδο (0 ΒΟΙΩΘ 
Ὠοεἰ(αἰίοη. 

Τὴὸ ΑὐΓΠῸΥ 64118 ὌΡοη αοἷ, τὶ 4 Ἰουὰ γοΐσα. 
ἴον ἀδ᾽ νοσϑποθ οὨ δοσουηΐ οὗἁ ἰδ6 ρφγοαίῃθϑβ οὗ 
ἈΪ8 ἀπ τοβΒ δηὰ δηρυίΐίβη ; Κ0Γ ουϑῇ ἴ6 δυὸ οἵ 
αοά, ἰο ψιβοῖῃ .ἷ8Β ἜΥ̓ΘΡΥ ΨΔΥ ἷβ ζηονη, Μ|}} 866 
ΟὨἸῪΥ͂ ΒΏΛΓΟΒ ἴῃ πὶ Ρδίἢ, θὰ: πὸ Βοὶρίης {γι οηὰ, 
(νονϑ. 23-8). Απὰ Βα ογὶϑϑ ἰο 6οάἄ, ἴον Ηθ γϑιρηὶῃ 8 
815 τούυρο δηὰ }ι15 ροτίίοπ, απ ὰ ὙὉ}}} ἀο] γον ΠΗ πὶ 
ἔγοι) ορργοβϑϑίοῃ δῃηὰ ΘΔ ΠΘΒ8 ἰῃ Βρὶῖθ οὗ "18 
ῬοΟΨΟΡΙαΙ ρογβθοιίοτθ, 80 ἰἢὶ ΒΘ ΤΩΒΥ͂ ΡΓαΐβθ Η πὶ 
δα (ἢ) ἀοο]απηηιϊοηΒ οὗ ΗΪ8 ρΡοορὶθ {(γογ8. θ-8). 

ον. 4. ὕΏΘι ΣΩ δρὶτὶϊ νγαὰβ ονϑι- 
ὙΠ] 6. ---Τὴ 6 κατὴθ πιοᾶθ οὗἩ Ἔχρυδββίοῃ οὐ- 
Οουτγβ ἰῃ ΡΒ. Ἰχσυὶ,, 41. Ηυρίοϊά πνουϊὰ δοπποοὶ 
(818 πὸ ψ ἢ (ἢ9 Ῥτοσοάϊηρ τοΓ80, 8818 ἀοῃθ ἴῃ 
Ῥβ. οἷϊἱ. 1, ΤῊΐΪ5 ννου]ὰ σογίδἑην χὶνο 8 Δ0ΤῸ πΔ- 
συγ} δηα δΆϑῪ οοηποοίϊοῃ.---α΄. Ε, λΙ. 

γεν. ὃ. Τιοοὶς ἴο [6 χἱκδὶ Βαηᾶἃ Γ[Ε΄Ὸ Υ.: 
Ι Ἰοοϊκ 64, εἰο.7--- Τὴ ἀποϊθηῦδ υογβίοηβ δά πδῦ- 
Ὀίη8 Ψηο Οὐαὶ νὶπ ἔοϊ]ονβ, δηὰ ὈΥ ψοθο ἰῃ- 
ἤσοποο Εἰνα]ὰ 18 τηονϑὰ ἰο οδῆρο (89 Ῥοϊπίϊης, 
ἰγα 5189 8ἃ8 1 [Π)6 γοτΌ, ἰπβίθδὰ οὗὨ Ὀοΐηρς ἴῃ {86 
ἱπιροταῖ, ΗἸΡΕΪ, τόσο ἴῃ (89 δΌϑοϊἰΘ ἱπδηϊἧνο, 
νι ]ο ἢ (ΠΟΥ ΕἰἸο ἢ ΤΟΙ ΘΓ ἱῃ (86 ἤγβὺ ροσβοη. ΤΟΥ 
ταϊϑία κα {19 ΟΡ Ὁ οὗ ἐπ Ἰδηζυᾶρο Οὔ ῬγαυϑΥ. 
ΤΏο τισλέ 8146 18 τηθῃϊ!οποα βὶποθ Ὀδίηρ (ἢ 5149 
ἀοίεηλοά, ἴὸ 88 {πὸ ρμοϊηί οὗἁ διίβοὶς (8. οἷχ. 6) 
ὙὮΘΓΘ, ἰμογοίογο, (ἢ9 ἀοίθη ον ροβὺ ἐπ οπηβοῖγοα 
Ῥ88, οἷχ. 81; οχ. δ) 88 ἃ δῇ ιοῦ (Ῥα. οχχὶ. δ). 
ΤῸ ἰϑ ΠΟ πορὰ οὗ ομδησίης (6 τολαΐηρ ψὶϊ ἃ 

Υἱοῦ ἰο ραΐϊῃ ἢ) 86η86: ἰοοκίηρ 8}} 86 ἀὰγ Ἰοης 
δηὰ δβεοίϊπς (ΗΠ 25). [Ττγδηβὶαίθ: Ἰοοῖ αἱ {6 
τρὶς μδηᾶ δηὰ βθ0θ. Νὸ ἔθη ἃ (ἈΡῬΟΩΓΒ) [ὉΓ Τὴ9; 
Τοίαρο [ὉΓ ἴη60 8 ἰοβί. ΤοτΘ 18 ποπθ ἰδαεΐ ἰπ- 
αὐΐγοῖ ΔΙΟΡ ΤΥ βου], ῬΒΕΟΥΝΕ: ὙΤΠΟΤΘ 18 ΠῸ 
σοπίγδαϊοίίοη ἴῃ {18 ῬΓΑΥΘΥ (0 (6 ργονίουββίαίθ- 
τηϑηΐ οὗ ΒΟ] ἸοΥ ἴῃ αο048 οπιηἰβοΐθησδο : Τῆοα Καον- 
680 τὴν ΡΠ, π8 888 Ὀ66ῃ δἰ] ϑ'υσἢ ἈΡΡΟ64]}8 ἰοὸ 
αοά ἰο 866, ἰο τοχατά, εἰσ., ἅτ δου ἢ ΘΠΟΌΖΕ, 
δηὰ (τὸ θοιηάὰ ἃρ τὶ} (Π6 ὙΟΥΥ͂ πϑδίυγθ οὗἁ 
ῬΡΆΥΟΥ, Μ ΈΊΟΝ 18 9Π9 ζτοδὺ ΔΒ. Σοροι ΣΡ Ἶδπι.᾽ "ἢ 
-- Ε. Μ. 

γεν. 8. 1 18 ποῖ ἰηά᾽ οαἰοα ἴῃ (Π9 ἰοχ Ὑ ΒΟ ΟΓ 
{89 ἴογαι ρχίβοιῃ. θα ρὶον δα ἴον δ] οιΐοη, ἰδ ἤρσα- 
γπίΐνθ ΟΓΥ ποῖ. Τὴ ἐγβηβ)αϊΐοη οὐ {Π|ὸ 1αβὲ 1ἰπὸ: 
(09 τ Ὠ θου5 τνϑῖν [ΤῸ τη (ϑερίυαρίηϊ, ϑγτίασ, 
Ααυΐ]ά, Ἐν 414), ψουϊὰ σρααῖΐϊγο [ἢ9 δοηδίγαοίϊοι 

σί!α 7 (δ00 χαχνΐ. 2). ΤῊ τοηδοτίηθ: Ἵγονγῃ 
(ὅγαπι., Φογοπιθ), οὐὁἨ Βσιγηίί νοῦν - ἐπὶ ΩΡ ἴῃ 
Τη6 ἃ8 ἰῃ ἃ ογονη (Αὔσδα [Ζγα, Κιπιοι ), οὐ : ἀθοῖς 
(Π ο8ον 68 88 ψ ὶ ἢ ἃ στόῖνη, ἑ. 6., {τ ατὰρἢ ἰκα 8 
κίης (Οοσοείυπ, φῆ, θ6].), τὸ ἤαν- Γοϊομοά. 
Τμ6 Θχρ᾽] ηἱοὴ : Βυαττουπά, ἤ6ΓΘ πὶ ΓΑΙ ποί 
ἴΏ 4. Βοδ11|16 Ὀπ| ἴθ ἃ ὑγί θη αΥ ππβῆποῦ (μα 8 6γ, 
Βῖλοσ Β ΙΧ γαύθτιβὴθ δηἀ τοῦ οὗ ()0 Τοσϑηΐ οὁχ- 

ῬΟΒΙ 078), 88 (0 τηϑϑί ΟἿ (86 αἰ Βήου ἐγ οΥ (ἢ 8 
οοπϑίγαοίίοη τὶ 3, [716 δεμ86 οὔ ἐμο ΚΕ. Υ͂. 19 
ἰΒβογοοτθ ῬΥΟΌΔΟΪΥ ἰἢ6 σοτγθοέ ὁ566. Οοπἡ [9 
[οἰ ηρβ οὔ 1.6 Ῥβα] ϑί, ΒΕΙΙΤΖΒΟΗ: “ΤΠ6 ροοῖ 
(8 ἅπᾶάβ δἰπηΒο] ἢοΐ 80 δοιαρ]οίοῖΥ Δ] ἢ5 
τὶ σης ΔρΡΡΘΑΥ ἤγοιη σοῦ, δ. Ηθ ἀοθβ ποὶ ἔδποῦ 
δαὶ Βα 18 [)6 ΟΠΪῪ τὶ σίου οη6. Ηο 'β ον 8 
ΤῊ ΘΙ ὉΘΡ οὗ 8 δΘουηπιοῦ ΟὨΌΓΟδ, 8080 Ἰοὶ 15 ᾿ῃ- 
ἰογόνο ὙΠ ἷθ, δὴ 4 νὴ ΨΠ| γα ρΡ ἴῃ 
18 ἀ6] νθυλΏ 06 88 ἴῃ ἐμεῖν ονη (1 Οον. χὶϊ. 20). 
-ὐ. Ε.Μ.] 

ἩἨΟΜΙΙΈΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΕΑΟΊΤΊΟΑΙ,. 

ΤῈ ρτοαὶ ἀΐβίγοβϑα οὐ Οοά᾽β ομῃ! ]άσθη, (89 δοῦ- 
ἀποῦ οὗ ἐμ Ὀοϊίονον, δηὰ Ἰιὶ8 δοστίαϊ αὶ ἢ ο]ρ.--- ἢ 6 
ὁΔῺ 1080 ΘΥ̓Υυ ΐηρ οα Θαγί τίου ΒΆτπὶ ἐο 
18, ἐΐ ΟὨἿΥ αοἀ γοιηαΐηβ 88 οὔν Ροτγίΐοη.---ΤῊΘ 
ἐγ Θμ8}}}0 οὗ αοὰἂ δπὰ (9 δηπιὶὶν οὗὨἩὨ (89 ποσὶ εὶ, 
ἴῃ {86 σοι 1 οὗ (μ6 τὶ σι θοῦ. 

ΒΤΑΒΚΕ: Τπ0 ποῦ βυϊοτγίηρ οὗ πο μοαγὶ, 
ἤθη (ἢ 6 ΒΡΙΓΙ ἰδ ὉΠΟΥ͂ ἀδοροβί ορργοββίοη, ἰ9 
ἰὴ γᾷ Βοιοοὶ οὗ Ῥσγαγθν.---Αοἀ οἴϊοθη ρΡυγροβοῖν 
ῬΟΓΠλἢ 15 Ηΐδ ομἰάτοα ἴο δοῖπθ 'πίο χγοαὶ δῆϊϊο- 
(ἴοπ, 80 ἐδαὶ Η3 ΟΥΚΒ ΠΥ Ὀοοοῦιο τηδηϊΐοπι. 
Ηϑ9 ν}}} γεῖ ὍΘ δοϊζηον)]οαροά ὈΥ 118 85 ΟΌΡ ΟὨ]Υ͂ 
δηᾶ Ὀδ6δ8ὺ ΗΕΙρΘ Γ᾿. --- ἡ Πο Οὐ ΠΡ πιο Βπᾶὰ Γϑα 803 
ἴον ἀδβραϊ γί, Ὀ6] ον Β τα αοἀ ἐμοῖγν σου ρο, 
δηᾶ Ηο {Π6η πιδηϊεβϑι8 ΗΪ8 τηϊσϊ δηὰ μοῖρ ἴῃ 8 
ἸΑΥ͂ {μδὺ ρἰλἀἀθὴ8 ἐποὶν Ὠοαγί8.-- -Τοτο ἴ5. πο 
ΌΘΓΟΡ ἔγϊοηὰ (8 αοἀ : Ηκς ἀοοβ ποὶ ἴογβαϊ α Ηὶ5 
οὐ ούβῃ ἴῃ {}:0 στγϑαίοδί ποοᾶ.---ὐρργϑββίοη δηὰ 
οἰ οἰΐοη, ἔχ δα ῬσΆγ ον, οὐἕζοη τηδοί - ἡ] οἰϊοπ 
ἰγὶ65 αὶ! ἢ πα βίγθη σι "6 ἢ Β ῬΤΆΥ6Γ.-- ΤῊ 5. ν ἢ οἷ9 
ΜΟΙ] 16 ἰο ἀοα᾽8 οἰ] άγτοπ οὔϊθῃ ποίμἷηρς Ὀυὶ 8 
Ῥυΐβου, ἱπ ΒΘ πῖῖ ἢ ἰθαᾶτθ δηἃ σγολπ8 ΠΟΥ 
δναὶ (Π6 τεἀριηρίϊοῃ οὗ {6 Ὀοΐγ.--αοἀ ἀσοβ 
ποὺ γ᾽ οἷά Ηἰβ8 βοῦοσ. δμοη Η ΚηΟΥΒ δον ἴο 
εἰονιγ 0 του ὑθθῖὶ ΟΥ οἰΐιογϑ, 16. τ }] τοὶ 
Βρᾶτθ Ηϊπιβοὶ. 6041] 1 ἰο Ηΐπι ἰῃ δὴ ϑαγῃηδβί, 
πρτϊσαὺ βρὶτιῖ, δπὰ ἔοι δαὶ 860 ἰἰγ ἀσδὶγο ἱπ 
Η 8 πιο ΟΥ δηά λ6]ρΡ. 

ἘκΙσοΗ: Τπο80 ὙΠῸ ῬΓΑΥ͂ Ὀοϑί ἄἀο Ὧοϊ ποῦ 
ἸοΥ͂ ἰο βίηκ ἄθθρ ὁπουσὰ Ὀθίογο (0 8 βυργθῖθ 
ΤΠ] ΘΒΙΥ,.-- ΒΙΕΡΠΙΟΗ : 1Γ 186 Βοα]ὶ ἢ15 ΟὨἿΥ {18 Γ6- 
ἴαμο δηὰ 1.8 ᾿ἰμ δ ̓ ὼ αοά, ἐΐ σδ Ῥγαῖβο ἢ πὶ θυ 
ἴῃ τ. τοϊἀβϑὺ οὗ ἐποιηΐθϑ, δῃ ἃ ἢ 6 α180 6 δδδυσοὰ 
οὗ (86 φτοαίοϑί ὑσὶ υ τ Ρἢ.--Αὐδξ: Ῥογβθου ἴθ 
ἔγουι {η9 βἰάθ οὗ θῃθπιὶθθ Ῥγθϑβυβ δόγοῖγ, δαυὶ 
δὈΔπἀοπηηγοηὺ ὉΥ͂ ἤγιοη 8, ὙὯῸ βου] δαγο εβἰοοά 
ὉΥ͂ ΟΠ 6᾽8 δἰἀθ 88 ΒεΙρογΒ δηὰ ἀδίοπαοσθ, ρσυεβ569 
ἸΔΟΥ͂ ΒΟΡΟΙΥ 8.1}}. : 

[λίαττ. ΗΈΝΒΥ: 0 8τὸ δρὲ ἰο 5ἘΟΥ οὔτ᾽ 
ἰγουῦ]θ ἴἰοο ποῖ ἐο Ουγβαῖνοθ, ἀσρτανδίίης ἰΐ 
δηὰ ρμονγίπρ Ὅροι ἰἰ, νυ] ον ἀο ἢ} Ὁ9 ὑηκίπάηοβ5, 
ΜΡ ΠΘΡΘη8 ὉΥ̓͂ δου πο 1 ἰο αοα, ψν6 τπαϊ χη σαϑὶ 89 
οΆΓΘ οὐ Ηΐὰ 10 σατο ἢ [0 08, δπὰ {ΠΠΟΥΘΌΥ 6889 
ουγβοῖνοθ. ΝῸΡ ββου]ὰ ψὸ 8]}]ὁ0νν οὗ δῃγ οοτ- 
Ρἰαίηῦ ἴο οὐυγβοῖνοϑ δηὰ οἴμοσβ, το 6 οδημοῖ 
ψὶ ἢ (6 ἀπο ἀοΟΘ ΠΟΥ δπὰ Β᾽ ΠΟΟΥ Υ τηλκο ἰο αοά, 
Δηα βίϑπὰ ἰο Ὀοίογο Ηϊπι.--- ΤῊ} 8 8. (ῃ6 ρτγοδίοβὲ 
οοπιίοσίὶ οὗὮ ΟΣ ἐδπιρογδὶ τη θ ποΐ68, {παι Δ6Ὺ 7γ- 
ὨΐΒἢ 5 τ Ϊτ τηδίϊον πὰ ρίνγο 18 ΟΡΟΥΓΌΒΙΥ [ὉΓ 
(8.9 Ἔχοοϊ]οηί ἀυ Υ οὗὨ ΡὈΓ81890.---ΟΥ " ΟΥΒ᾽ ΙΏΘΓΟΙΪΟ 5 
οὐρῶυ ἴο Ὀ6 (86 τηδίίον οὗ ΟΡ Ῥγηλΐβοβ ἰο Θοὰ; 
πὰ Οἰἰπογβ᾽ Ῥγδῖϑθϑ ἡ ΟὟ δ 81 οὐ ἴἰο Ὀ6 
ὈοΓΒ ἀροβίγβᾶ κπὰ το]οϊ θὰ ἴῃ ὈΥ͂ υ..---Βρ. ΗΠΌΒΚΧΕ: 
ὙΠ ΘῺ ἀλη. ῦ Ὀοβοίίοι ἢ 5 ἀγουηά, δηὰ ἴϑαγ 13 ὁἢ 
ΟΥ̓ΘΥΥ͂ Βἰάο, 1ο 8 Το] ον [Π6 Θχϑιιρὶο οἵ θαυ, 
δὰ ἐμαὶ οὗ 8 βγϑδαίοῦς ἰμδὴ αν, τῶο, ποι. 
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ὅον8 δηὰ ΟΘοῃ. 1168 σοπδρίγοὰ ἀραϊπδὲ Ηϊπι, δηὰ 
Ηο νῶϑ Ἰοῖδ 4}} δοῃϑθ ἢ ἰ.6 σαγάθῃ δηὰ οὐ {9 
οΤΟαΒ, ἕν ΗϊἸ πι86] ὑπο ΡΓΑΥΘΥ.-- ΒΑΕ ΝΕΒ: Τ8δί 
αοἀ πᾶν Ὀ6 ποπογοὰ, 18 δὴ οΟὐ͵)οοὺ δὺ 8}} {1168 
τουσῖ ἸΏΟΤΘ ἱπρογίδης ὑπ οὐγ ΟὟΠ ΘΙ ΆΓΟ, 
ΘΥ̓́ΘΏ ἰ88} ΟἿΌΣ Βαϊ γι: 0}.---ἰ 15 δὴ ΒΟΏΟΥ (0 Ὀ0 ἀθ- 

βἰγοά, ἰο Ὅ6 δϑοβοοϊαίοὰ τῖζἢ σοοά τηδῃ, ἰο ῬΟ88689 
(ποὶνρ δβίθοτι, ἰοὸ μανό ἐμοῖσ δυ2ιῃραίμυ, ὑπο 
ῬΓΔΥΘΓΙΒ, δηὰ ὑπο ῖγν δοοίίοηβ, 9 βδγο μον 10γ8 
ἤδγΘ βδηὰ ἐδποὶν ἐσὲ ρ δ ἰῃ (9 ᾿ψον]ὰ ἐο 6οπι90.--- 
7. Ε. Μ.] 

ῬΗΑΙΜ ΟΧΙΠΙ. 

Α Ῥιαῖνι ο" ΤῬαυοίά, 

ἩΘΆΡ Υ ἘΠῚ Ο ΤΩΟΕΡ, ρἶνϑ δα ἰ0 ΤΑΥ͂ ΒΌΡΡΙΟΑ(ΙΟΠ8 : 
Τῃ (Ὠγ ΑἸ ΟΝ] 1658 ΔΏΒΥΤΟΓ ΤΩΘ, 

2 Απὰ οῃΐον ποὺ ἰπΐο ἰυαρσπλθηΐ τ]ὰ Υ 
Ερτ ἴῃ {ΕΥ͂ βίρῦ 888}} πο πιδῃ ]ἰνιηρ; 

8 ΕοΥ (ἢ6 ΘΩΘΙΠΥ Ὠδίἢ 

απά ἴῃ [ὮΥ ΥἹρΡἰθουϑῃθ88. 
Βοῦνδηῦ; 
6 ᾿υϑβοα. 

τβϑοα ρα ΤΩΥ͂ ΒΟᾺ] ; 
Ηδὸ Βιδίἢ βι ἴδῃ ταῦ 16 ἄτη ἰο {μ6 στουπᾶ ; 
ΗΘ μια τηδάθ πηθ ἴο αἀὙ06]] 'ῃ ἀλυίκηθ88, 88 [ῃ086 [δαῇ Βα ῦθ Ὀθθη Ἰοὴρσ ἀοϑα, 

4 ὙΠΕΓΟΙΌΓΘ 8 ΤΑΥ͂ βρὶ εἶν ον ΒΟ] πχοὰ σι ταθ ; 
ΜῪΥ Βοδγί ψΊ 1 Τὴ6 ἰβ ἀ6βοΪδίθ. 

δ΄Ὶ τοιοῦ οῦ ἐμ ἀΔγΥ5 οὗ οἱά; 
Ι χτηράϊδαΐθ οἢ 811 [Ὺ σψόσκβ; 
[τοῦβθ οἱ ἐμ πουὶς οὗ (ΠΥ μδῃᾶβ. 

6 [ εβἰγϑίοι ΤΟγἢ ΤΑΥ͂ Παμαβ ὑπίο Π66: 
ΜῈ βΒοὺ] ἐλύγείειῇ, αἴτον (866, ἃ8 ἃ {δ᾽ τ Υ απ. ΒΔ Ὦ, 

1 ἨΘΆΓ "9 85 
Η!α6 ποῖ ἰἢγ ἴλοθ ὙΟΙΩ 1Ώ6, 

᾿γ, Ὁ ΤΟΒῸ ; ΤΥ Βρίὶ τῦ [16 Ὲ : 

1,658} 1 6 {|31 υαπίο βοτὰ ὑμαὺ ρὸ ἄονγη ἰηἰο {86 ὈΪ0. 
8 Οδυδ8ο πιὸ ἴο 6 Ρ [ΠΥ ον Ὠρ Ἰ ἀΠ688 ἴῃ (86 τηοτηὶπηρ ; 

ἘῸΥ ἴῃ (866 ἀο 1 ἰγυϑὶ: 
Οὐδυβθ τὴ9 ἴο ΚΠΟΥ͂ (ἢ6 ΜΑΥ͂ ἡ Βοσοΐῃ 1 βῃου]α ΜᾺ] ; 
ΕΌΓΡῚΙ ΠΡ ΤΥ δΒοὺ] υπΐο {866. 

9 Τοῖῖνοσ το, Ὁ ΓΟΕΡ, ἔγοτα τ π6 ΘΠ Θτλΐ68 : 
Ι Ποο υπίο {πΠ66 ἰο 146 τη6. 

10 Ἴδδοῖ πιὸ ἴο ἀο (ΠΥ 1}; 
Ἐὸγ ἴδουὺ ατγό ΤΥ αοα 
Τὰν Θριγιὺ ἐϑ 

αἹοἴκθῃ Τη6, 11 
δροὰ ; Ἰοδᾶ τηὸ ἰηΐο [86 απ οὗἨ Ὀρτγὶρ ἰΏ 688, 

ΙΟΒΡ, [ῸΓ ΠΥ Ππδηλθ ΒΒ Β8ἴθ : 
ΟΥ ΤΥ σὶρ ὐθουβιοδδ᾽ βαϊζο Ὀσϊηρ ΤΑΥ͂ Βοὰ] ουΐ οὗ ἐσοῦθ]6. 

12 Απά οἵ {ΠΥ ἘΠ ΕΟΥ͂ 
ἈΑπά αδΒίΓΟΥ͂ 81} ὦ 
Ἐν αην ΠΥ βοσνϑῃί. 

ἘΧΕΟΘΈΤΊΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ,. 

ΟΟΝΤΗΝΤΘ ΑΧῸ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.--- 18, (89 1481 οὗ 
ἐδο βουϑῇ ρϑηϊθηςα] ῬΒ6]η15, 18 1ὼ ΒΟΙ1Θ τηδηῦ- 
Βουῖρίβ Ἡϊιπουΐϊ 8 δυροσβοτὶ ρίίου. ἴη οἰδοτβ 
Βοσο 18 θοβῖ 69 (6 009 ΔΌΟΥΘ ρσίγοπ, (6 84 ἃ ]- 
ἐδοῃ : ΒΘ ΑὈδδ]οσα κι18 δοὴ Ῥυγβυρά δἷπη. 789 

ουἱ ΟΥ̓ τηΐηθ ξῃ θα 169, 
6ῃὰ ἰμδὺ δἰ ]οῦ ΤΥ βοὰ] : 

εἰγοπιϑίδηθοβ οὗ [ἢ 9 ΒυΡΡΙ]ἰδηΐ ἃ8 Β6Ρ6 ἀορὶοίοά, 
δᾳτοθ νὶῖἢ (ἢΪ8 δίδίθηθηῖί. ΕὉΥ, βυτγτουηάοα ὉΥ 
᾿π Ρ᾽Δ 680] δῆ τ 68, 0 ἤαγο Ὀτουραί πἷπὶ πὶ ἢ 
(ο ἀοδέι, {π6 βοσυδηΐ οὗ αοὐ μ88 οὐἱγ Ηϊΐτὶ στο- 
τηϑιἶ ΠΩ 88 δἷΒ σοΐαρο. Τηΐ Βεοίαχο 18 ἃ δυτ0 
009, 8ηὰ ἰβ ἀτάθῃ  ν ἀδδίγοὰ, δὰ ἐμογοΐογο Ὁ6- 
Βουριί ἴἢ ΡΓΆΥΟΥ Μὰ ἰμὸ ἔοσνοσ οὗ ἃ 8οὺ] ἐμαὶ 
Ἰοςβ ἴῸΣ ἀοϊγοτγδῶσθ. ΕῸΣ ΜΙ 4}} ἰδ ἰγυδὶ ἰὼ 
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6048 ζαὶ 7] 688 δα μοϊμέα] στἱ ὐθουβη 688, 80 
ᾺΤ 848 ἷβ8 τοϊδίΐοη ἰοὸ δΪ8 δῃθιαΐοβ ἰ8 σομοογηρϑα, 
Ἀ6 888 γοὺ ἃ βίσοῃρ Γϑοϊϊηρ οὗ 18 Βαπηδη βὶ πία]- 
Π688 Ὀεΐοτο αοά, δηὰ ἰμαγοΐοσο ἃ βίσοηρ πϑοὰ οὗ 
Ηἰ8 ρδτυαοῃΐῃ ΠΊΘΤΟΥ διὰ οἵ κυϊάδησο {μτου ἢ 
Ἠὶδβ ροοὰ ϑριτῖ. 

ΤΊ 6890 ἱμβοιρμίβ τὸ ομαγδοίογϑιϊο οὐ θανὶά, 
Ὀυΐ μογθ βπὰ ἴθ τὸ (ΠΟΥ͂ ΔΡΡΘΆΓ ἴῃ 8 [Ὅγτχ Ὑ ὮΙΟΣ 
ταῦ Ὀ6 τεραγαἀ ρα 828 “8 ἰαίον οἴοτί ἴο0 ΘΟΡΥ͂ αἷς 
ἴον ὑμ9 θανίαἷο Ῥβδὶτ-ροοίγγ᾽ (θ 6] 1280}. ““Η9 
ηΟ ΚπονΒ Ὠανϊὰ, ἤπὰβ μογο 4180 ἐμαὶ ρϑηϊίθηΐ 
δοηϊοβϑίοη ἰο οὐ, ἱμδὲ Βυπι)ν, (μ8ὲ Ἰοηρσίης 
αἰτοῦ αοα, (Πδὲ βυγο οσοπδάϊηρ ἰὰ Ηἰΐτὰ 845 δἰβ σϑ- 
ἔασε, δηὰ ἰπγοοαίίοη οὗ ΗΪ8 μεὶρ δηὰ ἀ θ᾽ ἴσθσϑμοθ 
ἔγοιῃ ΘΏ ΘΙ 168 [0Γ (ἢ 8 Βακ6 οὗ [118 σοοάπ6858, ἐμαὶ 
Βα ιηἰβϑίοη ἰο Ηἰΐπι, ὑμΠδὶ ἀρεῖτο [090 Ηἰ8 ΒΟΙΥ͂ 
δυϊάδλπος, ἰμαὺ οχρογίθηοο οὗ {6 Τωοσὰ, δηὰ 
ῬΓΔΙΒ6 ᾿ηϑρίσοὰ ΕΥ̓͂ Βυοἢ δχροτγΐθησο, ἐμδὺ σοπῆ- 
ἄδποθ ἴῃ Ηἰ8Β ΒΟΙΥ σἰ ]ιθουβῃ 688, δα ὑμαί Βα) Ὁ] 6 
δη οἰοναίΐηρ ΘΟΠΒΟΪΟΒΏ685 οὗ Ὀοΐηρ ἰΐ9 Βθτ- 
γαηΐ οὗ πὸ ᾿ογὰ, τ ΐοῖ ΓΘ 80 Θη ΓΟΙΥ οὔδτδο- 
ἐογίϑεϊς οὗ θδντὰ ᾽᾿ (ΟἸδ85.) ΤΊ18 ταν 6 σταπίρα 
δὰ γοὶ 1 6 ἀουδίοα, ΒΟΟΣ βυοῖ 8. Ῥοθῦ 88 
Ῥάανὶὰ νου] μᾶγνο 5ὸ οορίβα Εἰ πιβο] ἢ, 885 τ ουϊὰ 6 
(6 6596 1 μ0 θανὶάἀϊο δα ΒΟ ΒΡ γ γ0 Ῥγογοϑά, 
Ομ πὐἰρὺ »γαν ἴῃ 1} Βδη6 ἰδηζύυαρο, Ὀαὶ που]Ἱὰ 
Ὠοΐ τοροαῦ ιἰ 86] ἰπ αἰβογοῶῦ ροθοῶβ. 186 
ΠΌΠΩΘΓΟῚΒ ΤΘΙΔΙΠΙΒΟΘΒΟΘΒ οὗ οἰ ῬΆΒβΒ8 168 οὗ 
δογίρίυσο 16} τὸ ἰοαηά σοπῆσγῃ (8 ΒΌΡΡο- 
ΒΙ(ΊΟΠ. 

[ΓΠὃ0 δρρὶ]ϊοδίίοα οὐ {818 οδποῆ ἰο ἨΘΌΓΣΟΥ 
Ῥορίϑ, δῃὰ ϑρθοϊδ}!Υ ἰο Βυ σ ἢ ἃ 0Π6 88 θαυ, γι Ὸ 
ΨγΟΐΘ Β0 πιιοὶ ἴῃ {18 Βίγ1]0, ἀπά ἯΐῸ δοθηχοᾶ ἴο 
ΤΆ Κ0 ἷ8 τορθαϊθὰ δχρουϊθησοϑ οὗὉὨ β᾽ πηι αν ἃ 15- 
ἴΓ658868 80 ΣΩΔΗΥ͂ ΟΟΟΘΒ:0Ὼ8 Οὗ δΟΙΏΡΟΒΙ (0.8 ΟΥ̓ (118 
ΒαίΌΤΟΘ, 18 ὨΔΡΑΪΥ 7υ5.. 6514 68, (Π6Γ6 ΔΓΘ ΠΙΔΏΥ 
᾿πϑίδ 068 οὗ ΓΣΟΡΟ( ΟΏΒ ἴῃ ῬΒΔ]1η8 ἰὰ (8 6 ΘΆΓΙΙΟΥ 
Ῥογιΐου οὗ (Π6 Ῥβαϊίογ, νυ ϊοῖ ἂγὸ δοκον)]ο χοα 
ἴο 06 (Ποβο οὗ αν, δῃὰ μο γ ἀο ποὺ οοοδβίοῃ 
ΔΏΥ ἀἸΒσα γ. ΟΥὨ οουγαθ μοῦ 8 0 ἰηϑίδησθ 
186 γ6 80 Βιγἰ Κη 858 (8, Ὀυὺ ὑΠῸΥ σῖὶνθ δὰ ἰπαϊ- 
οαίοη οὗἨ ψμαὺ αν πϊκζίιὺ δοσοτῃρ] 5} ἴῃ {10 
ΜΑΥ͂ οὗ σοπιδἰπΐης [δι] αν (που ρ ἢ 8 δηἃ ἱπιαρ68, 
διὰ βοιἐϊηρ {Π 6 πὶ ἴῃ {89 Ἰἰρσμὺ οὗ τορθνϑα γουοἷη- 
(ἰοη8 οὗ αοἀ᾽ Β ρονονῦ δῃὰ μοοάπϑϑβ ἰὼ ἰδ τιϊάϑὺ 
οὔ μἱἰβ οσῃ γοῆονοα ἀἰβίγοβϑ δηὰ ἴθο]ὶηρ οὗ ψοα }- 
π058, Αὐ Δἃ]}1 δυοηΐβ, ἰμ):6 ροθῆι, θύθῃ υὐἱτῃ {89 
ἐκτα ΠΣ Υ οὗ 118 1Ἰά685, ΤΌΓΙ)5 ἃ σοι] οὶθ Ὑ]1010 
Μἱοῖ 195 ΤΟΥ ΠΥ οὔ αν, δηὰ σοῦ ὯῸ οΥΙ (ἰδ 
ῃθοά οὐ (δύ Βοοτθ δοβίίδίθ 0 δβϑίρῃ ἰο δἰπ,). 
Ηθο βίο ΠΌΘΟΥ ἀζιίη δίδηἀβ 8]0Π6 διμοηρ Γοσθηΐ 
σουτ 64] δοιηπηθηϊδίοΥ8 ἴῃ τηδὶ εἰ ηἶης (μ6 
Ῥανίαϊσ δα Βουβ}ιὶρ. Ῥογονγῃθ δρδίη {0110 8 1110 
ΠΟΥ οὐ ἐμ 9 Οὐ 8:46, δὰ ἱῃ61]10 68 ἰο ἰδθ 
υἱὸν οὗ ἃ ἰαίο σοιηροβί(οη. 6 1280} δη δ ἴῃ 
{Π6 δἀάϊιίοη ἰο ἐμ {{|160 αίνοῃ ἰὰ βδοπ!θ σορίθβ οὗ 
16 ϑαοριυδρίηΐ αυοϊθά δῦογνο, σοηβγιηδίϊοη οὗ 
δὶβ Τανοσῖίθ ᾿ἀ68 (ἰναὺ ταοϑὺ οὗ 86 Ῥβαϊηινβ ἴῃ {115 
τοὺ ποῦ ἰηἰθπαρά (ο ἀοϑοσῖθα {Π6 1601} πρ85 οὗ 
Ῥανὶά ἀυτὶηξ δῖ8 Βίχμι Ὀοΐογο Αὐβαΐοα. 1818 ἐ8 
ῬΥΓΟΌΒΌΪ6 δπουρὰ ; Ὀυὺ ἰβ8 ἰδ ΡγΟΌΔΌ]6 ὑμδί ΒΗΥ͂ 
ὙΥΤΙΟΥ δἱ ἃ ἰδίθ ρογϊοὰ που]ὰ δβϑοὶς ἴο 1Ἰ]υϑίταιθ 
ὉΥ 8 86 γὶ68 οὗ Ῥβηϊπιβ, {μ}8 ΟΥ ΔΠΥ͂ ΟὗΠοΥ Ραοσὶοα 
οἵ αν 8 ̓ἰΐδ, νῃθη ἰ μαά αἸγοδαν Ὀθθῃ 80 
πὈσπάἀθη}γ ἰΠἸυπίγαίοα ὈΥ̓͂ θανὶἃ Ηἱ πιϑο] 7  ΑἸοχ- 
δηάον, ΤΥ ογάβινγογί, δπὰ πιοϑὺ ΒΕ ρ δ οοϊῃητηθη- 
ἰδΔίοτγβ μοϊὰ ἰἴοὸ ἰ)6 θεν ϊο δοπιροϑίτϊοη.---ὦ. 
Ε. Μ. 
τς 1. 2. Τῃ ΤῸΥ αἰ 1] 955 ΘΏΒΤΟΣ 

ἴΔ6, ἐἰὰ ΤΥ τἰρϊθουδη98585.--Ἴι ἀοοϑ ποῖ το- 

Ἰδησυϊδεΐης Ἰαπα (ὈΡ8. ᾿χὶϊ!. 2). 

τιϑὶη ππἀρῆποά Ἡὰᾷδὶ ἀοα ᾽ϑ 0 ΘΏβνγον. ΕΥ ἰπ {119 
Βγϑὶ ρδσθ, “"δηβνυογίηκ᾽"᾿ 18 ΟΕΪΥ ΘΟ ΠῈΣ ΟΧΡΓΟΒ- 
βίοι ἴον βοδυΐης, πὰ, ἴῃ ἐμ ποχί ρῖδδθο, {μ6 ἔνγυ 
δααλιοη8 ἴο (6 γχοαυοδὲ ΓΤ 8 8. Ἰοτο ἀδδηϊ!9 
Ἰπαϊσϑιίΐοη οὗ 18 τηϑδπΐης. Τ86 {δ᾽ }Ὁ}}6355 οὗὮἁ 
αοὰ ἱβ ΗΪ8 ἐδ ]πθ88 ἰὸ ΗΒ Ῥτοπιῖβεβ, οὐ 186. 
γα 1] 689 οὗ Ηΐ8 πδίυτο, ἴῃ ΘΟμ ΟΣ Υ τὰ 
ΜΒ Οἢ ονουγι βίης ὑμαὺ ΗΘ 88 βΒροόκοῆ ΟἹ οἵ- 
ἀδἰποα ἰ8 ΓΟ] 18 0]9 δηὰ που ϑησοδῦϊθ. ΗΪ8 σῖσιὶ- 
ΘΟυΒΏ 688 ἐβ (ἢ 6 ΘΟΥΓΟΒΡΟΠάϊῃ σου γ86 οὗ δοίΐοι ὈΥ͂ 
Μ Β16 ἢ ΗΒ ΟΥ δ Π068 8.6 ΒΓΙΩΙΥ δβί δ Ὁ]15} 64 δηιϊ 
[]8]1]6 ἃ ἐπ (6 τον], 8ο ἐβαΐ ἔσο 16 σοπὰογοὰ 
ἰο ΘΥΟΡΥ͂ 8 δοσογάϊης (0 πἷὶ6 ΟΤΚ8. ΤΏοτο 185 
ὯΟ Οσοϑϑίοι οὗ μ᾽ Ἰκῖπς Βαογο οὗἩ ρεγίσαϊαν ῥτο- 
τηἶ868, ΟΓ οὗ 2 ὅδαιν. Υἱῖ. (ΗΠ οηρϑίθπθοτγα) ; ΟΥ̓ ΤῸΓ 
οπδηρίης Π6 ποίΐϊου οὗἁ ΣἹἸΖϊθου8η.695 ἰπίο ἰδ αὶ 
οὗ φοοάπε85 (Κύβίθυ). αὐ’ 8 ζϑ: {1655 διὰ 
τὶ ρου ΒΏ 688 8Γ6 (8 δββυγο, 88 ἰη 1 Φοδη .9, 
δηα ὑπο γορϑῃίηρ τοοοῖνο (Π6 ΟΣ κΊθη9688 οὗ ΓΒ 6]» 
51:8, Ὀπὲ [89 ἱπιροπί(οηξ, ἡυδχαιοηί, ΕὟΟΠΙ ΟΠ0 
Ῥοϊπὶ οὗ τίου, ὑβυοοσο, {86 Ῥὶουϑ τη 15 τὶ ρ]ιί- 
6ουβ, 8 δου υδηί οὗ Οοα; ἔγοτῃ δηοίοσ, 6, 858 πλλῃ, 
8 ποὶ ρογίδοῦ ἰἸτὸ αοἄ, Ὀυΐ χαῖποσ ποοάϊηρς ἴο Ὀ8 
Βραγοά ἰῇ Ἰυάγσηγοηΐ, ἴο Τϑοοῖνγθ ρασάοῃ δῃ 
ἸΏΘΤΟΥ͂. ον. 12 βῃονγδθ ἱδδὲ ἰῇ υοῦ. 32 8130 {10 
ΡὮΓΑΒΟ: ““ΤῊΥ βογσυβδης᾽" 18 ποὺ ἃ ἴθ γ9 ΟΥΊΘΏΙΑ] 
οἱτουμ]οσαί 0. 10. {86 ῬΘΥβοῃ βρεακίης (Πρ), 
ἈΠ ποῦ ΤΠΟΓΟΪΥ 8 ἰοτὰ οὗ ΡοΪ 6 δάγοθβ. ΤῈ0 
ὈΓΔΥΘΡ ἰδαὺ αοἂ πἰχσιὲ ποὺ θηΐον ἱπίο ἡυάχαιοηί 
ννἱτἢ ἷπὶ 88 18 Ασσβον δηᾶ Φυάρο, (οὉ ἰχ. δ; 
χίν. ὃ; χχὶϊ, 4 ἢ : [5. 11ϊ,.14}, 188 ἃ ἐν οἷο! ἃ φσγοιηά : 
διθὶ, ἰὴ 9 δΌϑοῃσθ, δουιοι [0 8}} ἰμ6 ἰἰνίης, 
οὗ ρονίδοῦ χἱ χίοουδβηθ885, ΘοσΘρί8 016 Ὀοΐοτο οἱ, 
(Ρ8. οχχχ. 8; 200 ἵν. 17; ἰχ, 2: χίν. 4; χνυ. 11; 
χχνυ. 4, Βοι. ἐἰϊ. 20); ἐμοη 8 ΟὟ ῬΘΟΓΒΟΏΔΙ 
δηἃ ἀο0α]γ ΡοΥεὶϊ, νν εἰσ ὑπ βυρρ ϊλην βυ ο γα 
του ἰμ6 Ρογβοου  οὴ8β οὗ πὶβϑ δηθαΐθθ, δηὰ 
γγ Ὠ ἴοἾι 6 Κπονγδ ίο ὉὈ6 ἃ ίνϊο Ἰυδριηοπὶ ὉΡοΒ 
λὴπι ἴον δὶ βίηβ τ ἰσὰ 8.6 ποὶ οχρίαἱ θά, 

γον. 8 6. 18 ἰη ἐμθ οχϑδοὺ ψογὰβ οὗ [μδπὶ. 11}. 6, 
Βαυὺ ἰὴ 6 Θχρτ ϑβίοι 4068 ποΐ πιοδῃ: ἐδ 4514 οὗ 
189 νον] (ϑοριυδρίαι, μαϊ μοῦ). [Τ|}}5 ἰγδ Π8]8- 
(ἴοι 8.15365 ἤγοταῃ (6 4186 δαἀορίϊοη οὗἉ (86 Ἰαῖοῦ 
Ἠοῦτον δηα ΒΑΌ᾿ 108] ἀϑᾶχο οὗ δίαπι. ὅ.66. οα 
Ῥβ. Ἰχχχίχ. 2.--ῳ. Ε. Μ.}] [1ὰ σοΐογβ οἴ μὸν ἴοὸ 
ἰβοβὸ σψιο  ἀἱοαὰ Ἰοὴς Ὀοΐόγο, δηαὰ δγθ μὶδεοὰ 
διηοηςς ἰδοβθ οὗ ὑπο οἸάθῃ ἰΐπιθ, ΕζΖοὶς. χχτὶ. 20 
Φοτοιηθ, Ηϊἰχὶ), ΟΥ ἰο {1089 ΠΟ ΔΘ Θἰθγῃ δ , 
ὉΣ ΘΥΟΡ ἀοδὰ (ϑγγῖίδο, Ηυρίοϊά, Ὠ6}11286}}}, γγ8ο 
δαγθ 8Π δχίβίθποθ ψὶϊοαὶ ΒΟΡΘ, Β[6 6 Ὁ 8ῃ δἰ δσπδὶ 
Βῖθορ (96τ. 11. 89, 67) ἰπ (6 φ]οοταῦ δΌο0α9 οὗ (Β9 
ἀοδα, πιο Το δ ἢΒ ΟΥΟΣ 88 ἰΐ 18 (Ε΄ 0]. χὶ]. δ), 
ἴῃ δοηίγαβί ἰο ἐμ 119 6} π88 πὸ οπὰ (δῆ. 
χὶϊ, 7). 78 Ἰδίίοσ Ἔχ ρ δηδίϊοῃ βαὶ8 [πὸ ργϑβοηῖ 
Ῥδϑϑᾶγμο Ὀοδί, ζ707 {6 ῬΒδ)] δύ ον  ἀθπιὶν πη 68} 10 
ΒΑΥ͂ ὑμδὲ 18 Θῃθιηΐθβ ΔΥῸ ἰπίθηῦ ὉρΟη δ ἷδ υὐΐοῦ 
ἀαβιγυοίΐοη, δὰ ἰδὲ ἢὸ πψου]ὰ χοιηδὶη Ὑ]Ποαΐ ᾿ 
ἀο]ἰνογαηοθ, Ἀη1688 αοἀ ἰῃ ΠΙΟΓΟΥ͂ ῬΟΣΘ ἰο ἰδίζθ 
ὌΡ ἷ8 ἀοίοποθ. 

Ψψοτβ. 4-8. Οὐ {818 δοσουπὺ ἷ8 ἀἰδύγοβϑβ 'β 80 
τοδὶ ἰμαὶ μ6 8 ἱπαγαὶνγ ονὐουν εοὰ ψἰἢ 
ἀδυκηῆθϑϑ (5. ᾿χχυὶϊ. 4; οχὶϊὶ. 4), αμα 5 ᾿{|6 8 

[Ὁ εν. ὁ, Ε. Υ͂.: 
{1 τϑίγ ἰαπά, ὀοπιρ. 18. χχχὶϊ 2.1] Τὴ σοηλγαϑὶ 
ἰο ΤΌΣΙΙΘΡ ἰΐπηθ8, τί ἐπ τσοσο]ϑοίου οἵ αοα᾽Β 

ἀθραϊίηκβ ἰμοη, ᾿οϊη θὰ ἰο ᾿Βουρσθίῖα] οομ οι ρ  δίϊο8 
οὗ 18 τ δ] ιν οὗἩἨ ΗἾ8 ΡΟΥΟΥ 88 ἀϊθρίαγοά ἴῃ ἢΪ8 
ὑγοΥκ8, τλδ 68 μἷϑ δρυΐ [80 Το γ6 ἰπίθΏ86, μἰ8 
Ἰοησίηρς [16 πιοτο οοπϑαπιίηρ, 18. Βαρρὶϊοδίϊης 
ΟΥ̓͂ ἴ86 τὰοτὰ ὑγζοπὶ (Ρ8. χχνυὶϊ. 9; ἰχίσχ, 18; 
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Ἰχχχὶν. 8: οἷϊ. 8). ΙΓ {89 Βοῖρ οὗ Θοά Ββμου]ά 
ἈΔΥΡΥῪ (νοτ, 7) 6 του]ὰ Ὀδσοπηθ {|Κὸ ἰΐο86 {Πι 
ἀεβοοπὰ ἰοὸ {89 ΔΌΥΒ8 (Ρ8. χχνυ!. 1; ᾿χχχυ ὶ. δ). 
Ἐδ ΡΓΔΥΒ (πὶ οὐϑη 1:0 ποχὺ τηοτηϊης Βιουϊα πὰ 
{6 πρὶ οἵ 18 ΒΟΥΓΟΥ͂,, 8η ἃ ἜΧρϑοίβ δΔἢ ΒΏΒΥΘΓΡ 
ἴο 18 Ῥσαυθν Ὡροὴ ἰμ9 στουπὰ οὗ δἷ5 ἰγυ δὶ (88. 
Χχχαν. 1 ἢ ; Ἰχχχυΐὶ. 4η. [Τ6 πιοάθ οὗ Θχργββϑῖοῃ 
ἴῃ τον. 6 ὁ. 15 Ῥοου . [ὑ 18 ΓΘ ΥΔΙΪΥ ς ΤΥ Βοὰ] 
(ἰ53). 1κ ἃ Ἰδηρυ βίης ἰαπὰ ἔος ΤΉ66, ἑ. 6.» ΤὨΥ͂ 
Βοινὴὶ ἸΏ συ θ᾽ 68 ἴον Τὴ66, 88 ἃ ἐδί ταὶ Ἰαπμὰ [ὉΓ 
Ταῖῃ. ΟΑΥΥΙΝ: “Ἶη ρτοδί ποδί, 6 866 86 Θδ τί ἢ 
οὐδ κι ρ δηα ραρίπρ, 8458 (μου ρἢ ἢ ΟΡ τποὰ ἢ 
886 δϑἰκϑὰ ἴον πὸ σαΐῃ ἔγοπι βου θη."--ῳ. Ε. Μ.] 
γον. 9-12. [ἴῃ νοῦ. 9 ὁ., Ε. Υ. σου δίηθ8 {116 

δερίυδρίηί τοπαογίης: 1 δΒοὰ ἴο Τ66, ἢ [ἢ 9 
ποιΐοι οὗ (6 Ηοῦτον νοσγὰ ὙΠ1ΘῺ ἸΩΟΔῺΒ ΠΟΙΟ: 
ἐἰο σονον, ἶὰ6 οὨ θ᾽ 8 βοῖ. Ὑμ6 Ἰαίίοῦ να ἰδ 8 
Δϑϑυτηθα ἰο ὉΘ 8 Ῥτορῃδηὺ οχρυοβϑίοη, δπα βΒὸ 
ἰγβηβἰαἰοὰ, Βαΐ {πΠ0 δορίπσίηί Δα ἃ ἴα͵86 τοδά- 
ἴηγ : Ὁ), 1 Βεά, νϊοὰὶ χαγθ τἶβθ (0 τι ΒΟ 6 Ρ- 
ἐἰοη8 διηιοηρ (Π6 οἷον" ὀχροβίίογβ. δίνη, μον- 
ἜΥ̓6Ρ, Ῥογοοϊγνοα (Π6 ἴσο οοπϑίγαοίϊοη, ἴῸΥ π ΒΊΟΣ 
Ηεηρδβί., θ611|}256 ἢ, Ἐπ], ΜδυτοΥ, ΑἸοχϑηάου, 
Ρεγονπο, ογάϑιογι ἢ δηα πποϑὲὶ γοδοηΐ δχροϑὶ- 
ἰογβ ἀδοῖϊάθ. 6] ΖΒο ἢ}; ΟΧΡΥΘΒ868 16 ἰμυ8: αὐ 
(α»μα) ἰ6 αδεοοπαϊάὴ (πι6): Το (11) ΤΠ60 Βαγθ 
Ιδἰάάδη (πιγ561). Ἕδῃ. χχχυῖ!. 14 δθοτ 8 89 
πηοϑὺ Ῥογΐοοϊ ραγΆ 161 ἴῃ δοπδίγιοίοη. ὅ'66 ζυγ- 
ἔμεν Ὁ ὃν. Μο]].-ἰ. Ε. Μ.] [Ια τοὺ. 9 ὃ. τΊγϑ 
τασῦ Θ ἰοιηρίεα ἰο οὔδησο 3, νοὶ μὰ8 

θδθη γαΡΟΟΒΙΥ οχρ δὶ πο, ἰηίο ΠΟΤ, (6 1ᾶθα 
οοηγογυγοὰ ὈΥ ΜΒ ῖσΩ [6 δησϊοηύ ἰσαπβὶ δι οἢ8 δηά 
ΘΧΡΟΒΙ ΓΙ 0η8 αἰ ΟΟΥ Θχρσοθθ. Βυΐ ἰὐ 8 ποί 8050- 
Ἰα ΟΥ̓ ΠΟΟΘΒΒΔΤΥ͂, [Ὁ (}9 ποίϊοη 8 οὗ σογουΐης δπὰ 
Το χο ἅτ απ!ἰοἃ ἴῃ ἐπ ἰπἰογτηθαϊδίθ ομ6 οὗ ἰάϊηρ. 
Τὴ6 ἸΥΔΥ͂ οὗ ἀρ] ἰσοσᾶμοα 18 ἴο {16 δογυδηῦ οὗ αοἄ 
ὯΟῸ Θσχίογηϑ] οηθ, Ὀυΐ ἃ ὙΑΥ͂ οὗὨ Βαϊναίΐοι, τ Ί ἢ 
{Π6 δοπητηδηἀπχθηΐβ οὗ αοα ροΐηὐ οαυΐ, ἱπ ΒΟ ὴ 
(86 δρίνιυ οὗ ἀοα, γδο ἰ8 χοροί (80 τηυϑὶ νν 9 ἰγ8}8- 
Ἰαῖ6 Ἰ1Γ ΘΓ Ιν ἴῃ τὸν 10 «ὁ.), 15. ἴΠ9 αυἱά6. Απὰ 
ἐμοϑο 0 ΒΌπιϊΐ (0 (18 συϊάλποθ ἰο 7018] {89 
οοιηπιδηάἀπιοηίϑ οὗ αοα, τᾶ ]}}κ ποῦ ἸΩΘΥΟΙΥ ὉΡΟῚ 8 
ἀϊτοοὶ οὐ σὺ ᾺΥ (8. χχυὶ!. 11), Ὀὰΐ 1 δᾺ 
ἐγϑη ᾿δῃά, ἐ. 6., ψἱπουὺ θέα πη] οὐ Ὀοΐηρ οὐὔ- 
δἰιγυοϊοα ἴῃ ἐπ οἷν βασσοβϑέμϊ δη ἃ ΠΔΡΡΥ͂ σου 688. 
[ν 15 βογθῖοσο ααΐ}9 ἈΠ ΘΟΘΒΒΑΣΥ͂ 0 Θμδρο Κ᾽ δὲ 

ἴαιο Τῆς (Ηὰρ61.). [Το] σθοὶ τοῖο ἰο 1βδϊ δὴ 
χσνῖ. 7 8 8 Ῥδσγδ) οὶ ραββϑαρζο, δῃἃ του ῖθ (παι 
686 τογάβ, τ ῖσῃ ἰῃ όσα, ἱν. 48. 260γ. χχυ ὶ. 
41, ΔΓΘ ἃ βοοζγδρῖοδὶ ἀθδὶ ρηδίϊοη, 8.6 ἈΘΓΘ 8 Ρ- 
Ῥιϊοα εαρίγι αν. ΤηῸ Ὑϑγῦβ ἴῃ στοσϑ. 1], 1 
Βιουα Ὀ6 γχοηάδογοὰ ὈΓ {69 Τυΐυσο: Τροὰ υἱϊ! 
αυΐο κοι π16, ἐἔσ., ποὺ ἴῃ {}}9 ἱπ|ρθ ν., 88 ἴῃ ΕΟ ΥΡΥ͂.Ψ 
τ τοῦ. 11 δοπιρ. ΡΒ. ἬἼχχχυ . 7; χχυ. 16: 
χχχῖὶν. 18; οχἱὶὶ. 8; νι νοῦ. 12, Ῥββ. χχχὶ. 17: 
χυῖϊ!, 41 ; θουΐ. Υἱὶ. 24.--ῖἱ. Ε. Μ.] 

ἨΟΜΙΣΈΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ, 

Τι ἰβ ποὺ οὐἱγ {Π6 πὰρ ΨῺΟ 18 φῬογβοουίορα ἴῃ 
ῆ  ττοῦἹὰ (Πα 18 Ρογτἰ 66 0 πα] αοἀ ͵Ϊ8 το- 
ἔισα; (9 τοῦτ ΒΙΠΠΘΡ ΤΩΠΔΥ σοη6 ἰο Ηϊη) 
6130: Ὀυϊ ΒΘ πιιϑὺ ἀο 80 δοσογάϊῃρ ἰο {16 8Ρ- 
οἰηΐοα νΧἈ0 οὗἉ βαϊνδαιΐοῃ.---ἀοα ποῖ οὨἹῪ ἰθϑο 68 
115 αογυδηίβ ὉῪ Ηἰβ ψοτὰ; Ηο ρσιιϊΐὰ68 [61 4180 
Υ Ηἰβ ϑδρίγιι, δηὰ Ββοῖὶρβ ἱμδπὶ ἴο 1νσθ Ὁγ Ηἰἶβ8 
βίγοηρί.--ἼΓ αοα ρο68 τὶν 9 ἱπίο ἡυάρηιοπί, 
ψ͵πῈὺ αὐτὸ ἰοϑὶ:; Ὀὺ 1 ψὸ γοροῃὶ, Ηθ ἀο γα 8. 0.8.--- 
6048 [δἰ ἔα] 688 δα τἱ αἰ ΘΟΌΒΙΘΒ8 ΔΓΘ 8 ἰθῦσουν 

ἰο ΒΙΠΠΟΥΘ, θυ 8. σοῃϑοϊαίοη ἐο ἐπα ροηϊοηἰ δηὰ 
8 ἈΕϑΌγαΠοΟ οὗἩ βαϊνδαιϊΐοη ἰὸ ΗΪ8 ρίουϑβ Βεγνυδηίϑ. 

5ΤΑΒΚΕ: [ὑ 158. ΠΟ ΘΆΒΥ Τηλί(6Υ (0 ῬΓΔΥ͂ αἰ σι 
Βηα 80 88 ἰο οὐἰδὶπ δὴ δῆβινογσ. ὕἀτοδὶ δηὰ δὰγ- 
ποϑὺ βΒιυΪΥἹρ ΓΘ ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ (0 ἰί.-[ 0 ΟὨΪΥ 
ἔτουπὰ ὑροῦ ΜὨΐσοῖ τορθηϊης ΒίπποΥΒ οδὴ ψἱὶ 
ΒΘΒΌΓΔΠΟΘ ΔΡΡΓοδο Ο0α᾽ 8 ἰβτοηθ ἰΒ ΗΒ ἸΠΟΓΟΥ͂ 
δηά ἰγυ ἰὰ Οἢ τὶϑὺ “68118.---ρΆση (0 Κηον {80 
τ]ὰ οὗ [ΠΥ 8[η8 8δπὰ ἰδ βιγὶοί ἡαάρσιμεπί οὗ 
αοά, 80 ἐπεὶ μοι τυ ϑϑὲ ΚΠΟΥ ΗΒ σγοδὶ ΤΠ ΟΥΟΥ͂ 
δηα ΡἈΓΔΥῪ [ἢ }9 ΠΙΟΓΘ ΘΆΣΠΘΒΟΪΥ ΓῸΤ ΤΟΥΖΙΥΘΏΕΞ8 ---ο 
Βοσα8ϑθ αὐϑθὰ Ῥίοιβ πιθῆ δΒοπιοίϊπιθϑ ἴον (ἢ9 
ἀατγκηθ88 Τα 6. ἴδΔη (116 ἸΙραΐ, αοα Βοη 8 (ἢ 6πὶ 
δ] οἰϊοη, τιμαὶ (6 νοῦ] ὩΔΥ Ὀδοοιμοα αἰδίδϑι αὶ 
ἴο ἰΒοι.--- ΤΠ) Θχϑια}]68 οὗ (Π6 Βεἰπὶϑ οὔ οἱὰ δἂγϑ 
δὲ {118 ΠΟῸΣ 8 δομπΐοσί ἰο απ οἰοαὰ βοὺ}]8 δηὰ ἰθγ- 
τισί ἰο ὑπ Ὁ ΘΏΘτα  68.---Ἐ 1 γβίϊηρς, Ἰοπρίπρ, 
Βορίῃ, δηά γοδσζγηϊηρ δι αοἀ ἃγ6 βιισα ἰηἀϊοα- 
ἰἷοπϑ οὗ ἃ Ὀ6] 1 ον ηρ 8Βο0] δηα οὗὨ ἰγὰθ ὈΓΘΥ͂ΘΓ.--- 
ΒΒ Θἢ 8 Βοὺ] ἐμ τγϑὶβ δον αοὐα᾽νβ ἔδνονρ, ἰὰ 18 8 
ΒΌΓΘ ΡῥΓΟΟΥ͂ ἐμαὶ ἰὰ 18. ποῖ υἱἱοΥἹ Ὶ ἤοτβϑίζοι ΓὍΥ 
ΗΠ π|.-- ὙΠ  ῬΓΑΥ͂ [0 8. ΒΡΟΘΟΥ͂ ΔΉΒΥΘΙ, δηὰ ἀο 
πού γοῆοοί ἰμαὶ ἀοα ταιιϑὲ ἤᾶνθ ταϊοὰ Ἰοηρ [ῸΓ 
{Πεἰγ" ΟΥΥΪΏ.---ὰβ αἰβίγοθβ 18 ζδθ]ῖ, 80 αἷβδο 18 
ΡΥΔΥΘΡ; 1 ὈΡΘΔΚΒ ἔουί ἢ 8}} [86 ΙΟΤΘ ΒίγοηρΥ, 
(86 τοῦ αἰβίγοββοα (Π6 βυρρ]ϊἰδηῦ 18 ἱπ 18 ον 
6Υ65.--Τὰο αἰνὶπο σΘοπδβοϊαίοι 18 16 βνυθοῖίου. [0 
89 βοὰ], ἐδ Ἰοῦροσ ἰὑ δὰ ἰο νγαϊὶ ἴον 1ΐ, ἀπὰ {116 
τοδίον 18 βυβογίπρβ Δα Ὀδοη.---Ἴ 6 ἤλνου οὗ 
ἀοὰ ἰδ5 (16 τηοβί ποοθββατυ (ΠῚηΣΖ ΓῸΓ τηδὴ ἰπ {118 
᾿ἴο, δηὰ 8ο] 6 [πο ΟὈ]θοὺ οὗ δ᾽ὶ5 πὶ ρ]ιοβὲ σοη- 
66Γ.-- ΒΘ ΓΘ ΔΓΘ ἸΏΔῺΥ ἴα͵86 ρσυϊά68 0 ρῥγοίοηά 
ἰο ὈὉΘΑΡ 8 ΒΔΡΡΙΪΥ ΟΥ̓ΣΣ {110 ἸΟΌΓΏΘΥ οὗ 16; δαΐ 
.9 νὴο ἄοοϑ ποὺ Κϑορ οἷοβθ ίο αοἂα 848 ἷ5 Ἰθδοῦ 
διὰ χυϊὰθ δηὰ ἔο! ον Ηΐπὶ ἴῃ Θνοσγιμβίηρ, 18 Ἰοὰ 
ϑίγαν.---τῊὴηῦ αἀἰϊνίπο ἀοἸίνογϑησα οὐἁὨἨ ὈΘΙΊΟΥΟΓΒ 18 
ΘΟΙΩΙΙΟΠΪΥ σοπποοίρα Ἡἱ (6 ἀεδβίσυοιοη οὗ 
{οἷν ὉΠσΟαΪΥ ΘΠ 6π}168. 

ΕΆΛΝΚΕ: ΠΟ 8 ΙΔ ΤΟΒΟΙΥΟΒ ὙΠῈ Βοαγὶ 
δηᾷ βου] ἴο 6 δηα τοπιαίη ἃ βοσυδηΐ οὗ ἀοὐ, αοὐ 
τ] ποὶ ἤογβα κὸ ἷπι; Ὀὰΐ ποτ δ 15, ἰ᾿θῦθ 
Ψ1}} αἷ8δὸ Η8 βουνδηῦ ὍὉ0.---ὈΙΕΌΒΙΟΗ: [ἢ 8]] 
ΘΆΓΙΆΪΥ ὑγῖα}8 τ) η80 ἰΘΆΤη, δου 8}} οὔγν α18- 
ἰγ6585, ἰὸ ΚΠΟῪ ΟΡ ΟὟ ιοατὶβ Ὀδίΐοῦ, [Ὁ ΟΠ 
80 Μ1]] βυ οτίης ἀγα 8 ἴο ἰδ ᾿ἰνίηρ αοὰ.-- 
ΤΑΟΒΕ: ἴῃ {0 Ἰαβίϊηρ ποδὶ οὗ βυβουῖηρ, ἰγὰθ 
Ταὶτ ἢ πὶ] ΟΠΙΥ ὈΌΓΠ ΤΏΟΓΟ ΒΙΓΟΠΡῚΥ δπα 6 1ἰὺ ἂρ 
ἢ ἃ Ὀτ χαῖον ρίον,.--ΤῊο οοπηθοίίου οὗ }δὲ18- 
οϑίϊου δηὰ βα ποι Βοδί!οη. 

ΜΑτΤτ. ἨΕΝΕΥ: ΑΒ 8 {δ᾽γθίυ ἰδπὰ, σΐοῆ, 
ὈοΙὴςΣ Ῥδγομβοὰ πὶ Θχοθϑϑῖῦο θεαί, σ8ρΡ68 [Ὁ 
Ταΐῃ, 80 ἀΟ] πρθ4, 8ο ἀο 1 οΥδᾶγο ἰῃ 8 Βα ρρογὶ δηᾶ 
Τοίτοβετηθηῦ οὗ αἰνὶηθ Θοηϑοϊδίΐοα πὰ τοΐῃθ 
αἸΠΠ]Ἰοιομ8, πὰ ποίμίηρ οἶδ Μ1}} σϑὶϊοῦθ ΤΏ6.-- 
ΤῊ5 18 (6 Ὀδδὺ σουῦγδο  οδη ἰδκθ ῬΠΘῺ ΟἿΥ 
Βρὶγιὶθ δ.Θ ΟΥ̓́Θ ΘΠ πο ; ἀπά 80} 7 ἀο {μι 6Ὺ 
81} Κ απᾶον ἰποὶγ Ἰοδα το ἀο ποὶ ἰδία β10} 8 
ΤΟΘΔΟΥ͂ ὙΔΥ 88 (}}}8 ἰ0 τ ϑ᾽ΐθυ {μ ΘΙ Β6}Υ68.--Ἴ]} 089 
ἐμαὺ ᾶτο ἐν γα οὗ βτδοθ οδηποῖ Ὀυΐ ἀθβῖγϑ 
(ὁ ᾶῦο (8 ουϊάρησο οὗ 1ϊ.--- Υ βουυ 005 810 
ῬΙεάζεβ οὗ βαϊναιΐοη, δῃὰ ὑμοβθ 888}} ὅπά οὐ 
{πεῖν Εἰ ρ- ΡΊΆ66 ἰδ δὺ ὈΥ͂ δὶ τρλκο Ηἶτ 80. -- 
ΒΡ. ΗΌΕΒΝΕ (νον, δ): Ά116 γγὸ τυβο οἡ βυοῖ ἰη- 
βίϑηοοβ οὗ Ηΐβ χοούποϑθ, {π6 γοδοοιϊοη 8 ΟὈ- 
υἱουβ: 15 Ηδ ποῖ 811}}} [168 βδπιθ φγϑοίουβ ἀοὐ 
1 Ηὸ ποῖ ἀο 88 πιιιοἢ Ὁ 18 ὉΡΟῺ ΟΥ̓ ΣΟΡΘΗϊ- 
8166 88 ΗΘ ΤΟΥΣΙΔΟΥΥ αἷὰ 70Γ ΟΥ̓ ΘΥΒ ὩΡΟΠ ὑπ ΓΒ ἢ 
οἱ υ8 διῖβθ 8δῃα ρὸ ἴὸ οὖν Εδίμ 6 ν.---βσοττ: ΤῈ6 
Ὀο] ον ον 88 ποὶ ΟἹἿΥ {ἰὸ ἔπι α]ηοβα, Ὀαὺ [1Π6 
Υἰ συ δουβηθ88 οὗὁἨ ἀαοα οηραροὰ ἰῃὰ Μὶβ Ὀδμδ ῖ: 
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ΤῊ Οἢ ΙΔΟΤΘ ἰμ 6 ἢ ΤΟΔῪ Β6 Ὀ0 οοῃδάοηϊ ἰμδὲ ἢ6 88 τηϑηὶ Ὀοῖοσο αοά, πεοοὰ ποὲ 6 ἀἰβοουγαχοά οὴ 
υϑι106 οῃ ΒΒ β'ἀθ ἴῃ {8080 σδ.868 ἐμαὶ δγὸ ρεπά- [(μδὺ δοσουπῖ; ἴον ἰμ9 φτγϑαϊθβὲ οὗ βϑίηιθ δε 
πᾳ Ὀούνγθθῃ δἷπι δὰ 8 ροσβαουίουθ Ὀθίοσθ {8 | δοῃζεββθα ἐμ βαϊῃωθ.--- ΒΑ ΚΕ: Οὐν ΒΟΡΘ ἰβς ἰη 
ΒΌΡΤοΙΙΘ διά ρο.---ΤῊΘ ἐγοι Ὀ]Ἰπρ ΒίΏ ΠΕΡ, ΒΟ )88 [ (0 ΙΔΘΓΟΥ͂, ποὶ ἴῃ ἰδθ υδίίοθο οὗἨ ἀοα.- 
ἰδίου ἀϊβοονθσϑὰ μὲ 'ιθ ὁδπποὶ βίδα ἴῃ ῥυας-  Ε. Μ.] ; 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΙ͂ΓΤ. 

Α Ῥεαΐπι 9.7, αυϊὰ, 

Β]οΘ96α δο [Π6 Τ1,.ΟΒΡ ΤΩΥ͂ Βίγθηρί, 
Ὑ ΒΙΟἢ ἰοδομοί ΤΥ ΠΔ Πα 8 [0 ΨΔΆΓ, 
Απὰ ταῦ βηροῖβ ἴο ἤρῦ: 

2 ΜΥ ρμοοάμροβϑ, δπὰ ΤᾺΥ̓ ΤΟγίγοβϑ; 
Μγ ρᾷὰ ἰοῦοῦ, 8ηα ΤΩΥ͂ ἀ6] γογογ; 
ΜΥ 5881614, δῃὰ Ὺδ 'π νου 1 ἰτσαβὶ ; 
Ὕ Βο βυράμποί ΓΑΥ͂ ΡΘΟΡΙΘ ὑπάο. τη6. 

8 ΤΟΕΡ, δαὶ 6 ταδῃ, ἰμαὺ Ποιὰ ἰδκοβὲ Κπον]θάσα οὗ Βἷτα 
ΟΥ 186 βοη οἴτηβῃ, ἐμαὶ ποὺ τηδἰκοϑὶ δοοουης οΥ Ηἰτα Ϊ 

4 Μϑῃ 15 {|κὸ ἰο νϑῃϊίγ : 
ἨΙΒ ἀδΥ8 αγὸ 88 ἃ ΒΔΟΟΥ ὑπδαὺ ραββοί ταν. 

ὃ ΒοΥ͂ (Ὦγ Βοαάνθηβ, Ο [τ ἘΡ, δῃὰ οοϊὴϑθ ἄστη : 
Τουοὶ [86 του πῃίδ1 5, 8Πα ΤΠ6Υ 5818} βιβοῖα. 

6 (ὐβϑὲ ἰοστ Πρ ἰαἰηρ, δπὰ βοδίίοσ ὑμ 6: 
Κ΄ Βοοῦ οἷ (81 0 ΔΓΓΟΥ͂Β, 8πα ἀαβίσου ἔθοτα, 

7 Ββομὰ (μῖπο δδηὰ ἔγοτα δθονθ; 
ΕΙὰ πιθ, δῃὰ ἀδ] νοῦ τὴ ουἱ οὗἉ ρτοδὺ πδίοσβ, 
ΕΎοτα {π6 Βαηα οὗ Βίγδῃρο σα] αγθῃ ; ἶ 

8 ΥΒοΒΘ πηου ἢ Βροβϑίκοι ἢ Ὑϑῃ ΠΥ, 
Αμπὰά ἰδεῖν στὶρμὺ δὰ ὦ ἃ τἱρῃῦ μαμὰ οὗ ἐἈ]βεβοοα. 

91 ν11] εἷῃρ' ἃ ΠΟῪ ΒΟΠΕ πηίο ἴμοο, Ο σοά: . 
Ὅροι ἃ Ρβδ][οΥΥ απᾶ δὴ ᾿πβίγυμηθηΐ οὗ ἴδῃ βίσί ῃρΒ Ψ1Π1 εἰηρ ὈΓαΙβ68 

10 Τὼ λοὸ ἀπαὶ γι ΒΑ] ναίίοη απο Κίηρ: τ ΕΞ εὐ ὼ 
ὝΥ̓Ιο ἀο]νογοί Πᾶνα ἢΪ5 βοσυδηῦ ἔγοιη (16 Βυγι Ὁ] βινοτγά. 

11 Ἐϊὰ πιθ, δπὰ ἀβ νοῦ τὴθ ἔγοπι (86 μδηπα οὗ βίγδηρθ ομ] άγοη, 
ὝΥ̓ΒΟΒ6 τοῦτ ροδ κοί! Ὑ8Ώ}1Υ, 
Απὰ {μοὶν τἱρὰῦ δηα 8 ἃ στρ μβαμὰ οὗ 1Δ]βθῃοοά : 

12 Ταῦ ΟΟΤ ΒΟΠΒ πιὰ δ 88 Ῥ]δῃίϑ 
ατόσῃ υρ ἴῃ ὑποὶν γραίὰ; 
Τλμαΐ οὐτ ἀδιρ ύθυβ παν ὃ6 ΔΒ ΟΟΥ̓́ΠΟΡ ΒίΟΠ6Β, 
Ῥο] 5ῃ6α αὔθ᾽" [Π6 5] π}}} {146 οὗἨ ἃ Ραδοο: 

18 Τηαΐ ΟἿΓἿ ζ3ΆΓΠΘΙΒ παν δὲ [}]], 
ΑΠΒοτγαΐϊην 411 ΠΆΠΠΟΣ οὗἉ βίοτγο ; 
Τλαΐ ΟὟΤ Ξ66Ρ ΤΏΔΥ Ὀτγίηρ Τοτί ἐπουβδηαϑ 
Απά ἔθη ἐμουββηαβ ἰὴ ΟἿΣ βίγοοίβ : 

14 Τ)αΐ ΟὟΥ ΟΧΘοῃ πιὰ δδ βίτοῃρ; ἴἰο ἰδροσ; 
Τλαί ἐζδγ8 ὃ6 Ὧο ὈΓΘΑἸκΊηρ 'ῃ, ΠΟΙ ροῖπρ ουΐ; 
Τρδὶ ἐλόγα ὃ6 ὯῸ Ομ] πηρ ἰὴ ΟἿΓ βίγθοίβ. 

16 ΗΔΡΡΥ ἐδ ἐπαΐ Ρθορ]ο, ὑπαὖ 18 ἴὴ δυο ἃ οᾶβο: 
θα, ἈΔΡΡΥ͂ 18 ἐλαΐ Ρ6ορ]θ, ψβοβο αοά 9 ἐμοὸ ΕΒ}. 



ῬΕΛΙΜ ΟΧΤΙΤ. 

᾿ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΈΝΤΥΒ ΑΥΧΡ ΟὈΟΥΧΡΟΒΙΤΙΟΝ.--- 6 Ῥβδ]υί δέ, 
ψίο δου θη ΒΡΟΘ ΚΒ 848 8 Κίηρ (806 το τ, 2), δ6- 
Εἰὰ8 ὈΥ ῥτγδϊεΐϊης αοἱ ἕο Βοῖρ ὀχρογί οποθὰ ρϑὺ- 
ΒΟΏΔΙΪΥ ἴῃ γαυϊουϑ 88 ἴῃ Ὀδιι16 διὰ ἴῃ αἰδβίγο 88 
(ντοτβ. 1, 2). Τὴθ τϑοοϊ]οοίίοι οὗἁὨ ὑμθ οοταίοτι ηρ 
ἰταΐ ἐμαὶ αοα ἀοε8 ἱπάροα ἰπ Ἰονθ ἰδκα ποίϊοθ 
οἵ μου βῃ 1 ηρ Δ (Υ618. ὃ, 4) Ἰεδ5 ἰπὶ (0 υἱὸν 
(6 ῬγΆγΟΡ (δὰὺ ἀοα που]ὰ ῬΘΥΒΟΠΔΙΪΥ αἰβρ 
ἔτοτη βοδύθὴ 8 ἰγγοβϑίβυ Ὁ]0 ῬΟΤΟΡ ἴο ἀοΙΥῸ Ὁ 
μαι ἴγοιῃ στοαῖ Ρ61}} ρΡγθρδυϑα [ὉΓ ἷπι ὈΥ͂ ροῦγοτ- 
ἴὰ] δῃὰ ἔδὶ 1 }1688 βίγαηροῦβ (γ6γ8. ὅ- 8). ὙΠ 
(18. ᾽ἢ6 δοπθοίΒ ἃ ῬΓΟΙΠἾδο οὗ ἃ ὨΘῪ Βοης Τοΐον- 
τίς ἰο οὐ 8 τἸηᾶθηθν οὗ ἀραὶ πρς τ 11} αν ἃ Ηἰ8 
βοσνδηΐ Ὀοΐμ ΚΘΏΘΙΔΙΥ δηὰ βρθοϊα!ϊγ, δὰ (Π θη 
ἰυτῶβ ὈδΔοῖς (ὁ 116 ὈΤΆΥΘΥ ΌΥ τορθδίϊης, ΚΘ 8 σϑ- 
ἔγαῖη, (6 ἀοβοτγὶριίου οὗ μἴ8 θη θιιΐθβ (τ γ8. 9-1]). 
Τα Ομαϊά. ῬανδρΌγαδβθ ὀχ] αὶμβ (Π6 60]} βυογὰ 
(νον. 10) 828 Ὀδίηρ {1ιᾶὺ οὗ ἀο] αἰ, ἀπ βοπιθ πιᾶ- 
Βυδβοτὶρίβ οὗ ἰμ9 ϑιαρί. αῦθ 88 δὴ δα !ἰἴοη ἴο (ἢ}6 
δι Ρογβογριίΐοη: ἴῃ σοΐργοηοο ἰ0ὸ 6ο]14(}. Τ18 
ονοηΐ οὗ αν 8 11 {6 ΤΩΔῪ ΡΟΥΒΔΡΒ μδγὸ ρσίνϑῃ ο6- 
οαϑίος ἰο {89 Ροδῦι; Ὀαὶ ᾿ἰὺ 8 ἀοιν Ὁ} τ ΒΘ Ὁ Ὁ 
ἴϊ ΒΒοι]ὰ 6 αϑϑὶ ζηϑὰ ἰο θαυ ἰπιβοὶῖῦ (θη ρϑί.), 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ͂ 85 (π 6 ρονγίΐοι ι8ὲ αἰβοιββοα οομ51818 
αὐ ΓΟΙΥῪ οὗὨ ἔγαρστηθηίβ οὗ οἰ ῦ ρϑδίτηβ, δηὰ 18 
ῬΑσ συ ]αΥΪΥ τσ ἴῃ οχρτγοϑβίουϑ ουπὰ ἴῃ 8. 
χνὶ δ! [ὁ 15. ΠΟΘ ΒΥροΙμΘαὶβ ἴ0 ΒΙΡΡΟΒΘ ἰἰιαὶ 
{8680 Ὑ6Υ868 γγ6 70 ΣΘΟΟΓ θα ἴῃ δῃ δῃοίθιῦ ἰβίο- 
τοδὶ Ῥοοὶς δὰ οχρυθββοα ἐδ 966] 1 σΒ νν [ἢ να αἰ σἢ 
αν ννοηῦ ἰπίο Ὀδι116, θοίηρ ἄγαν ἔγομπι [ν18 
ἀφοϊαταιίου ἱπ 1 ὅδ. χυὶὶ. 27 {Π 8) Τμοοάοτοί 
δἰγοααν 88 σοΐογγοα 0 ἴο {16 Δίδοσαθεθδα ρογϊοα, 
οηὰ ΗΖ κβϑίζηβ 1 ΒΡΘΟΙΔΙΥ ἰο ΑἸοχαπάον 
δηῃ8008.---Αἰἰποϊοα ἰο {1ιἰῖ59 δγϑὺ ρογίϊοῃ ἰ8. 8 
βϑοίΐοι (γ618. 12--16) τ ΚΙΘῺ 18 θη γον ἀἰβϑίτη Πὰν 
ἰπ ἰΒουαρδῦ, οάθ οὗ δχργεβϑίοη, δῃα ᾿ἰηρα δια 
Ομδγϑοίου, δπα 18 σοηποοίθα σψιῖα ἰὰ ἸΟΟΒΟΙΎ δηὰ 
ῬΈΓΒΔΡΒ υἱο θην ὈΥ δὲ, πίοι 186. σα ρδΌΪ6 οὗ 
ΒΟ ΤἸΒΗΥ͂ ΠΟΘ Π585. ΤΠ15 ραβϑαᾶμο Ῥγαὶβα8 {110 
ῬΓΟΒΡΟΥΪΥ οὗ ἐδθ Ρ600]6 88 ἃ ὈΪ68804 γϑβ]} οὗ 
ἐμποὶν Βανίης 76 οΥδ 88 ὑμῖν αοαὰ. [ ρΡρϑδΥβ 
ἰο ὉΘ ἃ ἔγαριποπὶ οὗ δηοίμοσς ῥβδὶυλ 086 οΥτἱ βίῃ 
ἷβ οη ἐγ ΪΥ ἈΠΚΠΟΜΏ. 

[ΗΕΝΟΒΤΈΝΒΕΒα: κ 10 18. ΟὨ]Υ {86 Ῥβ8]τη8 οὗ 
αν νυ λῖοὰ ἔοσιῃ 6 σγουπά- νι οτκ οὗ (18. Βαί 
ἐμαὶ ἰὐ 18 οὔθ οἵ Ῥδυ δ ρθουν 165 ἰοὸ ἀστὶνο 
ἔγοτῃα ἷἰβθ θαυ] ον Ῥτοάἀμποίϊοη8 8 ἔουπαάδιϊοι [ΡΣ 
ΠΟῪ ΟΏὨΘΕΗ͂, 18 ουὐἱάθηὺ ἔγουι 8ἃ Ὑὑδχίϑιγ οὗ ἴδοίϑβ, 
πίοι, ἢ ΔΩΥ ἀοαυδὲ ταὶ 8.1} Ὅ9 οδπἰοτίαἰϊπμεὰ 
οὐ πο βιυδ]εοὶ, ψουϊὰ οὈίαϊη ἃ ἅτια στουμπὰ ἰο 
τοϑὲ Ὁροη ἴῃ (818 Ρ881π|; ἔου ἰξ σδὴ ΟἿΪΥ Ὁθ6 (9 
σοσκ οὗ θενὰ. Τθοη {πὸ ΨΑΥ δῃηὰ ΤὩΔΏΠΕΟΥ οὗ 
ἐμ 86 χηδᾶθ9 οὗὨἨὨ δβισἢ τοδίϑυ 418 τηϑὶ 6 Καρί ἴῃ 
υἱόν. Τ15 18 ΔΙ ΤΔΥ8 οὗ ἃ βρὶ γιὰ δηὰ ἔθος 
μαῖιγτο; δηά δο0 ἰγᾶοθ ΒΥ ΘΓ οχίϑίβ οὗ ἃ 11{6- 
1058 Ὀογγονίης. Τιδὶ ψγὸ οδϑηποί δβϑ1η9 ΒΟ ἢ 
Ῥογσονίης πο γ0, ἐμ αὐ ἢ 6 ΔΡΡτοργίδίϊοη οὔ θαυ ο γ 
τηδίονἶ419 ἀἰὰ ποῖ φῬτοσθθά ἔγομι βρί γἰῖα αὶ ἐτρο- 
ἴ6η66, Ὀυὺ τοβίβ ὩΡΟῚ ἄθοραῦ ρσγοιπάβ, 18 τη 8}}- 
ἴοϑι ἰἴ τὸ οοηϑίαθυ (86 βΒοοοπαὰ ρατί, ψΠΘΡΟ ἐπ6 
ἀοροηάθῃοοθ θη ἑτο Ὁ 668868, πὰ Ῥ ΘΓ (89 ΟΡΡο- 
ποηίβ οὗ (ἰμ0 εν ϊο δι ουβιῖρ ἢδΥθ ποὺ Ὀ66ῃ 
8 016..ο ονοτγϊοοῖς {6 δίγοῃ Ροϑίϊοδὶ βρὶγὶῦ οὗ (88 
(ἶπιο οὗ θενὰ. ΤΟΥ σϑβοτσῦ ἰο ἰ89 τγοίομοα 6χ- 
Ῥαοαϊεηὶ οὗ αϑλνυιίηρ (μδὺ (86 Ῥβδ]πιΐβί δὰ Ὀοτ- 
τοννοα {μ18 ρμοτίϊου ἤγουι ἃ πῃ οἢ ΟΪΟΟΣΥ ΡΟΘΙὶ ΠΟῪ 
Ἰοϑὲὶ." ---ΑἸΕΧΑΝΡΌΒΕΒ: “ΤῈ θδυϊαϊο οὐ κῃ οὗ ἰ89 
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Ῥβαΐπι 15 ἃ8 τ γ κοα 48 ἰμδὲ οὗ δ ἴπ (86 Ῥβ8ε]- 
ἰ6γ." Νογοβ δηιὶ Ῥογοῖνης τὸ ἰδ ῃο! ποὰ ἔο 
ΤΟ], {1.6 δυ ρουβουϊρίίοη. Τ|ιὸ γϑϑί οὗ ἴμ6 Επρ- 
119} Θχροβίίοσϑ, 80 ἊΣ δ8.1 Κυοῦν, δοσορὶ 118 διι.- 
Ὁ οη(ἰοἰΐγ.--ἶὟ΄. Ε. Μ.] 

γεγβ. 1-0.-- -ἰ Τγδπϑὶδίθ τοῦ. 1: ἘΒ]οϑβοὰ Ὧθ 
Φοβοναῖὶι, ΠΥ ΒΟΟΚ, ὅσ. Οοιῃρ. Ῥ8. χυΐὶ!. 85, 47. 
-ὋὉἡἨΞ  Ε.-Μ.. ΜΡ σβϑχσοῦ [γνεσ. 2, ΕἸ. Υ, : πὶ 
ξοο(η 6551, ἑ, 6. ΤΩΥ̓ ταθτοῖία] αοα (Ὀ5. Ἰἴχ. 11, 18, 
ΘοπιΡ. Ψυη. ἰΪ. 9). ϑίποο ἰΐ 18 ποὶ οχιθηβίου οὗ 
ῬοΟΥΘΡ (ΟἸια]ά., Ιβδαϊκὶ, Κιπηοαΐ, Οα]νὶ ἢ) ἐμαὶ 18 
τηοηἰϊοηοά, Ὀαὺ Θοτ ρα ΒΟ ΟΥ̓ ΓΘΔΠΪΥ δι] υραίίοπ, 
ἴμοχθ γουϊὰ Ὀ6 ὀχρεοοίοα μετ, ἰπβιεδὰ οὗ 7, 

πῖν Ρεορῖε, ἰλᾺ 6 Ῥ]αγα) ὍΘ» παίίοηδ. Τ ἷ5 σοδάϊηρ 

ἃοο8 ΟΟ6Ὸ ἴῃ ΒΟΠΙῚΘ ΙΔ τΙΒΟΤΙρί8, θυ 18. ΟὨΪΥ ἰπ- 
Βογ θα 8458 βουυΐηρ ἰο μοὶ αἴθ [86 τεπάογηρ, ΤῊΘ 
ὅγν., Ομα]ά,, δπὰ ΨΦεγοτιθ Ἔσρσθβ8 ἴὖ ἰὼ (ἐπ οῖν 
ἰγδηβ]α  οη8, δπα Οἰμογβ ἴῃ ἐμοὶ ν ἸἰΘΥρτ δί 1 0}. 
Το αἰ συ αἰβδρροασβ ᾿ἴ 0 Ὀ6 Τοιποιθοτοὰ 
{Πδὺ 10 18 ποὺ {9 ἀδβροιΐο δυϊβου υ οὗ ἰδ6 Κίηρς 
ἰδ 18 πηϑδηΐ, θυ (Π6 δομίσο ᾿ς ΡΟΝ ΟΡ οἵἩ αοά, 
ἴο νι ]οἢ {ἰιο86 πιλϑὺ δὰ Ὀταΐν 0 ΟΡΡΟΒ6 {11 Κίς 
Οἰοϑο ὮΥ αοά. ΡΒ. χυὶ!Ἱ. 48 ἀοε8 ποὶ ἀφεϊάθ 
ἴῸΓ α8, ἴον {Π 6 νου Ὁβ ἴῃ ὑπ ὑν)ὸ ῬΑΒΒΆ 2368 δγθ αἷΐἴ- 
ζοσθηΐ. {186 τνῖίον Βαὰ {Πΐ Ῥα5βθαρο ἴῃ πιϊηὰ, 
Βο β]ιοσοὰ ἰὺ ἐπίθημα} γ, 88 γὸ ἣπὰ ἐμαὶ πὰ 
ΟΥΒΘΡ ὁ64868 {μ9 ἱταϊ ἰδίϊοη 18 ποὺ ἃ ΠΙΟΓΘ ΘΟΡΣΪης 
ΟΥ δβἰ π| 0}]0 σϑροί(ἴο. 8. στοῦ. 8, ἴῃ ἱπιϊταἰίοη οὗ 
Ῥϑ8. υἱῖϊ. δ, δια νου. 4, ρατί]ν ἴγοηι Ῥβ. χχχῖχ. 6, 
11, ῬΑΥΓῪ ἔγοια 8. οἱϊ. 15. [ΤῸ σοπῃδοίΐοι 
δοίνοοη γοῦβ. 1, 2 δὰ 8, 4 18 Βῃοννῃ ὈΥ Οδ) νη. 
“αν ἃὰ τϑιμθι 0 Ὑ8 αἰὶϊ (Πα αἱ 88 ἄομϑ [ὉΓ 
Βἷτ, δπᾶ ἰμθῃ, Κ Φασοῦ, ἐμῖηκ8β: Τοτὰ, 1 8. 
ἴοο {{{116 ῸΓ 811 (ΠΥ Ἰονϊηρ- Κἰ μά η658, δη 80 6οη- 
ἰγαϑίβ 118 οὐ ΠΟΙ Βίησηῃ 685 δη ἰῃαϊ οὗἨ ᾿ΩΔη κὶ πα 
ΚΘΏΘΓΘΙΙΥ 8 (89 στοαί 688 οὗ δυο} ἃ φγποίοιιβ 
αοα," ἍΤ σον. ὃ σοι. ῬΒβ8. χυἹὶ!. 10; οἷν. 82. 
Ὲ τον. 6, Ῥβ. ΧΥΣ, 1δ; 2 ὅδῃ. χχὶὶϊ. 18.-- 
7. Ε. ΜΙ 

γεΣβ. 7--11.--ῖν 15. ποσίν οὗἉσο αν. ἐμὲ ΤΣ5, 

ψϊο ἢ πὰ ῬΒ8. χχὶϊ. 14: ἰχυὶ. 16, 15. υδβοὰ οὗ (ἢ9 
ξϑρίης οὐὁὨ πὸ πιοιιί], 88 ΓΘ ἴῃ συγ. 7 {89 
ταθϑδηΐϊπρ οὗ βηδίομϊηρ οὧἱ [Εἰ Υ.: στα], 48 ἴῃ (89 
Ατδοίο δὰ Ατγδιηδῖο. 786 χιὺ δδηι οὗὨ 974156- 
μοοά [Υ6γΥ. 87 ραγ}161 ἰο ἐμ ἰοηριιθ οὗἉ ζἈ]βο!οοὰ 
(Ρ8. οἱχ. 2) 18 ἐι:9 βδῃὰ σαϊβθα ἰὴ ἱαβκίηρ αὶ 7180 
οϑίῃβ. [ὁ δ᾽ υάθ8 ἤθγθ ἰο σονθηδηί- Ὀγοακίηρ. 
ΤῊ ἀφδίὶ σιιδίοη ΕἸΟὨ τα, Βα ἀἀθν δα γθββεὰ ἴο 
Φοδοναῖ ἴῃ τον. 9, ἰΒ ὑπιϑυδὶ ἴῃ ἰῃ6 ᾿ἰδαὶ ἔνο 
ὈὸΟΟΚΒ οὗ (μ0 Ῥβδαϊίοσ. [10 ὁσδουγβ Ὀδβὶ 468 ἰὴ ΡΒ. 
οὐ. 189 Βοδοῃὰ ππθῖη Ὁ οὗ (6 γοσβὸ βιιουϊά 
6 ἐγαῃβὶδίθά: Ὀροη 8 ἰγγθὸ οὗ ἰθπ (βιτίῃ 8) ν1}} 
1 τῆδκθ τηυβῖο ἰο ΤἾ166.---ἰ. Ε΄. Μ.}]Ὼ ΤΠ Ἔχρσοθ- 
Βίοῃ αἷβ8ο ἴῃ υϑῦ. 10: 6Υ]1} βινογά, 18 ρϑου]ίαγ. [Ιὲ 
ΒΑΓ ΪΥ Ἰλθ8}8 ἰδὲ (Π βυοτα 18 δ ρ]ογοα ἰῃ ἰἢ9 
ΒΟΥΡΥΪΟΘ οὗ δὴ 60]] τπδῃ (Π 6] 256}}}, θὰ ταί ν᾽ 
{μαῦ 10 οδι868 6Υ]] δηα τηϊβίοσία πο. Τ|16 τηθηϊΐοη 
οὗ αν ἴῃ ἃ Ῥβδῖπι δϑοσὶ θὰ ἰὸ λιΐιη 290110νν8 [89 
ΘΧΆΠ10]Θ οὗ ΡΒ. χυ!ὶ, δ]. 

γον. 12.----Βοῖ {86 ρθουν σοηίοηΐβ δηα (ἢ 9 
οχρτοβδίοῃ οὗ (Π6 00] ον ἱης Βοηίθησθθ, δηὰ (ἢ6 

οοῃμϑοίΐοαῃ πὶ ὑπ ρῥγοοθάϊηρς ὉγῪ δὲ, ογοδῖθ 
ἀμπουϊίγ. ΕοἸ]ονῖης 0116 σοῖο ηἰδ οὗ (86 ρϑββῆζο, 
1 18 ἢγϑί ταϑῃς πη θ {μι (86 κάτ ἅτὸ τσὶ νης 
αἱ Βοῃηθ, ἐδαῦ (0 γ 18 οΥ̓́ΤΛμο δοΙα δηά ἐἰιθ μου 5 
οὗ Ἰαῦᾷο δῃὰ 8018}} οδί 1} 0 δύο βουγιβηΐηρ, δηὰ 
δὲ ()6 ᾿πμ Δ Ὀ 8 η08 ΟὗἩἨ ΚΠ 6 ΟἿ ΓΘ ῬὈΓΟΒΡΘΓΟΙΒ, 
δὰ ΒΏΔΙΥ δ6 ρεορὶθ 80 βἰϊυδίθα δγὸ ἔο]ϊοὶ- 
ἰδίθα, [ἐὑ 18 π ὑμ6 δἰχμοβδί ἀθζγθθ ἐπργοραῦ 8 



θ04 ΤΗΕ ΕἸΕΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ' ΡΒΑΤ, ΜΞ. 

ἐμαὶ 1ϑγδοῖ, σοβο αοἂὐ ἰ5 Φοϊιοναῖ., ἰὴ σοηίγαϑβϑὶ 

ἰο 8 ππίϊοη σἱὶσὰ ἴῃ Θασ ἸῪ ὈΪαβθίησθ, 18, ἴῃ {16 
Ἰν8ὲ Ἰΐμθ, ρΡγοηῃουπορά ΒΆΡΡΥ, δπὰ ἰμαὺ {Π 6 ΓΘΙΌΤΘ 
ἵμοτο ἰ8 ρυϑϑοηϊοὰ 8, οοηίταβὲ οί ννοθα ἱπαϊνϊ ἀυλὶ 
ῬΓΤΟΞΡΟΥΙΥ δᾶ Ββρί γι ι8] Ὁ] οββίηρβ. [1 τὸ ἰοοῖ 
δὺ (9 ρα πβηροθ ἩΠΙοα Ῥγοιη 89 8 Ὀ]ϑϑίηρ ἴο (16 
Ῥοορῖο οἵ αοἀ, θεαὶ. νἱὶ. 18; χχυῖ], 4, 8, δ], 
δ᾽ ἃ σοΙλᾶΓΟ 8180 ἐμ ἀαβογὶριίοη οὗ (116 ὈΪοββί πα 
η Ῥδ. χοὶϊϊ. 13 5 οχχνὶ]. 2 ἢν, ψ σαποοὶ ἀοιθι 

ἐδαὶ (8 Ρτοβρουὶ ν οὗἨ 19 γϑδοὶ ἀπάον ὑμ|6 Ὀ]οββίης 
οὔ ἀοὐ 58 ἀοβοτί Ὀ6ἃ Πογθ α]380ὃ. ΤῸ Βουθγδὶ Ρ6- 
ον ποθ δηὰ Ῥ] γᾶβο8 οσαπῃποί ΔἸ. {1118 80- 
04] τοϊαϊΐοη. Οὐμβοαῦθηιν (Π6 χοϊαδιΐνθ 18 ποὶ 
ἰο Ὀ6 τοίογγοα ἰο ϑῃηθηιοβεεεῖν 080 Β0η8 (ϑἔορί., 

εἰ αἰ.). ΝΟΥ οδπ γ7 ΒΌΡΡΙΥ ὙΠ), δηά τοΐουυίης 

ἰο {6 τογ8 οὐἁ ΓΤ] μβοο, γοτβ. 8, 11, τοραγὰ 
(86 ραβϑιρθ 85 αποιΐηρς (ἢ 6 ἰθγη5 ἰῃ τ 16 ἢ {86 
οἰἰἸάτϑη οἵ (86 νογὶὰ θοαβὶ οὔ {1161 ῬΟΒΒΘ ΒΒ 0 ἢ 8 
(αεΐον, ΟἸατῖου8). Οἱ δοοοιπί οὗ ἰμὸ βίσιιοία γα 
οὗ (η6 Βοηίθποο, ἰξ τοῦ 6 8. ὙΟΥῪ ἴοτοθα οου- 
δἰσγυοίΐοη ἴο γοῖοΡ ἐμ το] αὐἶῖνο ίο αοὐ, 80 σα 11368 
ΟὟΥ ΒΟηὴ8 (0 6, ἃ6. 800 «30 ψὶὺ {1160 Δδδυ τη ρ- 
ἰἰο ὑἐπαὺ [09 ΠΟΥ Βοπ Ῥτγουιϊϑοὰ ἴῃ Υογ. 9 18 
εἰνσοη μοτο (ἡ δποιπα, Κῦύβίθυ). [Ἃἢ {818 6880 6 
ψουϊὰ μᾶνο ἰο βίσὶ Κκο ουν γον. 11 (Ο18}.), τί οι, 

Βοτγασον, πουϊὰ Ὀ6 δοίίεν ἐμβδὰ ἴἰο οἴδηχο Ὑὲξ 

ἱπίο ἼΝδὲ 1. Μ 11 Ῥγοποῦποθ ΒΔΡΡΥ͂ (θοθάοτ- 
Ἰοῖη, αι). βοπιθ δχροβίίογϑθ ῬΡΆᾷ88 ΟΥ̓ῸΡ' ἐδ18 
οοηποοιΐης σγοτὰ, [0 τηιιϑὺ Ὀ6 ἰδίζοη, ᾿ουΟΥΘΥ, 
Ἀ8 ἃ τοϊαϊϊνο σοη]αποίΐοη, Ὀὰϊ ποὶ 85 πιοδηΐϊηρ: 
ἐμαί, ἴῃ οτάον {πῶ ΠΟΥ ΤΑΥ͂ ὃ0 80 (ἢ οηρϑὶ. δμὰ 
Ι.05}), Δ8 8 ΘΟ ΒΟαΌ6Πη66Θ οὗ {Π9 ἀο᾽ ἴσοσϑ 69 ΓΘ Π- 
ἰἰοηοὰ ἴῃ τοῦ. 11, ΟΥ 88 ἰηἰτοἀιοίϊπ ἃ ῬΥΔΥΘΥ, 
ὙΠΘΙΠαν (6 πογὰ: σταπί, 6 Βυρρ)ἰοα ΟΓ ποί, 

αὶ 48 Ἰηοαηΐπῷ: Ὀδολαδο, βίησθ (1)6] 256, Η1- 
Σἰ), 85 βυρροτιϊπρ (8:6 ΥΆΥΘΡ 1ον ἀθ! Ι ΘΟ ΒΏΟΘ. 
ἼΠΟΓΘ ἰβ 811}, Βονονορ, βοιιοί Εἴη ρ, ΠΑΥΒ. δηᾶ 
Τοτοοά ἴῃ {δ 6 ἰτδηβὶ(ἴοη (0 ἃ Ραββαρθ 80 ῬΘΟΌΪΙ ΑΓ 
ἦπ σοηίοπί8 δηὰ οχργοββίοα. [10 [88 ἐβογείοτθ 
όοη σοπ)οοίαγοὰ (Παῖ ἃ Ἰαΐον ᾿πβογίϊοα ΒᾺ8 Ὀ60 
Ἰη8 19 6 γ6 (πιοϑὺ οὗ {π6 Ἰποάογηβ Βίησθ ἘΠΒΡΌ), 
τ ΟΙΒΟΓ ἃ ρίο55 οὗ 8 σοργίβι (ΗΖ). ΟΥ δὴ δὰ- 
ἀἰιίοι ὉΥ ἰ᾿6 Ῥ 54] πλῖϑί ἰδοῦ (ΜΔ. Γ 6), οὐ θοΥ- 
χονο ἔγοιη Βοπθ Οἴ6 ̓ οοιῃροβί(ἰοι, δῃἃ 6 ΓΘ 

ΔΚ ΑΥΑΪΥ δἰἰπομβοά Ὁγν ὝΦΙΣ (ΗῸρζ614), οΥ ἴπ- 
ἱογροϊδίοα 1 βοῃθ δογγιρίϊοη οὗ π9 ἰεχὶ (ΟἸ8Ἀ., 
ΚαΑπρ] Δ .56}). {Ππ||πξϑίξητοτε ἰνεβ (89 ὁρῃηθο- 
ἰΐοα Ὀου ποθ ἐδ ἶ8. βίγορ!ιθ δὰ 16 Ῥγοοθαϊης 
Ὀτγίοῆγ, απὰ ἴῃ ἃ ΠΏ 6 Υ Βα 1 γίης ἰο {Π056 Ψ7]10 
Βοϊὰ {86 ανίαϊο δυ  ογβὶρ: “1 {ΠπᾶπῈ ΤΊι69 [ὉΤ 
86 μοῖρ νυ σὰ 18 δδβυτοὰ (ὁ τὴ ὑπγουρῃ δι, 
γοτϑ. 9, 10. ΝᾺΑΥ πιοσο, ἀοϊ νον Τοῦ τὴ6 ἔγοπι 
89 Βαηαβ8 οΥ͂ (89 8018 οὗ ΒίΓΛΏρΟΥΒ, 8πα Ἰοὶ ΤῊΥ 
Ὀεϑϑίης τοίαση ἰοὸ σχοϑὺ ὉΡροὰ ΤῊΥ ΡΘΟΡ]Θ, Ὑ6Γ8. 
11-14." -ὡ. Ε. Μ.] 

ΤῊΘ ῬΈγ880 βτόουση ΠΡ, οὗἁ ἔγοοβ (188. χῖϊν. 14) 
ἐγβηβίογτοα ἴο Βοη8 (8. ἰ. 2; χχὶϊῖ, 4: Ηο5. ἰχ. 
12) τοργοβϑοηίθ (86 υἱροτοῦβ δηὰ νγ6]} -Ῥτόροῦ- 
(ἰοποὰ ργονί ἰο τ ἴοι (9 γουηρ πιθὴ μαὰ εἱ- 
ἰαἰποά, Βὸγ γουίῃ ἴδ ἀοϑἰ σπίθα μοσο ὉΥ͂ 8 ψοτὰὶ 
σι 1 οἢ ὁχοϊυἀ65 ἰπ9 1άοα οὗ ΘΒ] μοοά. Τμ9 χοπά- 
ογίηρ : Ῥτο᾽δοίαγοβ (μαΐμον, ΗθηρϑίοθοΥρ) ἰη- 
Βἰορδὰ οὖ: δογῆονβ (Ζοοὶ.. ἰχ. 16) οδηποὺ Ὀθ }ι158ι1- 
βεὰ, 80 ΜῈ: ΘΟΥΏΘΡ-ῚΠΔῚΒ ἡβεῖον δηὰ τηοβί), 
Ὑ ἰο ἢ Β6η89 Πῆ8Β Ὀ66η Θϑϑιτηθαὰ μοῦ ἃ ΒῈΡ- 
οδϑιὶ γοΐργοπορ ἰὸ Οαγυδίϊ 68, ΘΒ θοαὶ} ὈθοαΒ6 
ι ψ͵π8 βΒιρροβοὰ (ἰιαὺ {Π0 Ζο]]ονίπς ποτὰ τηυϑί 
δδυθ ὑλ9 πιθαπίηρ : ΘΜ οαὐἱ, Βυῖ 2ΩΠ ἰ8 οσω- 

Ῥἰογθὰ ΘΥΘΥΥΎΒΟΣΘ (δοσογάϊηρς ἰο εἰ σβίοϊη ἴῃ 
1)6}12186}}} ΟὨΪΥ οὗ {λ9 ργορδσχαίϊοι οὔ ἴμ6]. Ὑοὶ 
{πγοῦρ ἐμθ Αταδὶο ἰδ τὺ Βαῦθ ἰμὸ βθῆβο: 
βίγθακοα, γδγϊοραίοὰ (Ῥσου. υἱΐ. 16). Απᾶ, νυ 1]8 
{89 ϑιγγίλῃ δηὰ Ῥα]οβιϊηΐδη δυο σία, 80 ἴᾺΓ 
88 Κπονῃ, ΘΧὨ ἢ 18 ὯῸ ΘΟΥΠΘΡ-ῬΙΠΔΥΒ, ΘΟΥΠΟΙΒ 
ΜΪ ἢ σατυοα ποτὶς οὗὨ σζαν 6010Γγ58, 86 Τουπὰ δἱ [}9 
ΡῬΓαβθηί ἀδΥ͂ ἴῃ {Π6 τϑοορίϊοη- Β8}} οὗὨ ουοσῪ Βοῦ88 
οἵ ργοίθηβίοη ἴῃ Ὀδπιδβοῦϑ (18 η6, ΔΉΠΟΥ δηὰ 
Ουβίοπιβ οὗ (868 τηοίογη Εργρίΐδηβ, ἱ. 11). Ἢ εἰ- 
βίϑἱη 1πο] 68 ἰο {πὸ ορίἰοπ ἐμ δῖ δὴ δγο οι ΤᾺ] 
οΥβδπιοηὶ οὗ {818 Κἰηὰ, ζοτπιθα πιὰ τσὴ 85|6 
δηά οἰαθοταίθ νου Κιμδβηΐρ ουἱ οὗ δσατνοϑὰ νγοοῦ, 
εἰϊδιθηΐης τὶ σοϊὰ δὰ θυ: δηΐ οοΐοτα, δά 
οογογίηρ ἢ 8 ὈΡΡΟῸΡ Ροτίΐοη οὗ ἰδ 8 ΘΟΡΠΘΡ, 18 61ὶ- 
Ρὶογοὰ Βϑγα ἴίο Σ]]υβίσαϊθ (0 Ὀδϑυΐγ, Ὀγ11118πὶ 
αἰἰἶγτο, δὰ σἱοἢ ΟΥ̓ΠΔΙΟΠ(8 οὗ (6 ᾿γοΠΊΘ : Ῥ6Γ- 
ὮΔΡΒ, 8150, Ὀθοϑι}80 ΠΟΥ͂ Ἀγ ποὺ ΟὨΪΥ τηοοβὲ πᾶ 
οἰδίθ, Ὀὰΐ ΓΘ 4180, το (6 ΘΙ] ἄτα οὗὨ (6 ὕν- 
ῬΟΓΡ οἾἶ458, δοῃοθδ]ϑὰ ἴγοιι βι σῃί. 

γογβ. 158-15. Αἥ8 ΠΙΔΩΥ͂ ΤΓΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺΒ ΟΟΟῸΡ 
Βοτο, ἐΐ σδπποί ΔΡΡΘΑΓ Βυγρυβίηρ ἰμδὲ ἴῃ σου. 14 

{80 ΟΧΘῺ ἃγϑ ποὶ παπιϑᾶ Ὁ γὲ 88 'ῃ ΡΒ. ΥἹἱῖϊ. 8, 

ναὶ 93), γι Ἰοἢ ἱὰ δῃ οἷον βίαρο οὗ (μ 6 1Δη- 

υᾶαρο, τιϑθδηΐ: Ὀγΐποοθ. Βα ὁ πουϊὰ ὃ9 
βίγαησθ ΒΘΥΘ ἰ0 ἰγαῃϑίαίο : ΟΡ ῬΥΪΏΒΟΘΒ 816 δβοί 
ἋΡ (Μαῦγον, Κυύβίον, οι Τοηρογκο, ΕΪγβι) δὐῖοσ 
Εζτὰ νυἱ. 8, {παὶ 8: Δ΄Ὸ βίδῃαίης Ὀργὶρσμῖ, 85 ἃ 
Βίσῃ οὗ οσοηδάθησθ δηά βἰγοηρίῃ,. Τδο ]ϑιίίοῦ 
ἡ ΟΥ̓ ΤΏΘΆΠΒ 830 Βγ οὐ]: Ὀυγάσηθά, ποΐ: εἰτοηΐ 
ἴον Ὀθαγίης Ὀυτάοηβ (Ὁ α]4., Κι πιο]ι1), οΟΥ : Ἰδάθη 
γΥ{}Δ (πη 6 Δα πάληοα οὗ ῥῬγοάποο (Ηδηρδιθ 6 Γρ), 
ΟΡ: νι ἕαὶ δὰ θοβἢ, δηὰ ἱμογοΐοσο -- [Δὲ διὰ 
Βίγοηρ (ϑορί., ϑὅγγ., Φοσοῖιθ, αοἷοσ, δ αἰ.) Ὀαυΐ 
Ἰδάδῃ ψῖιἢ γουηρ, σγαυΐάα (Βοοδαγί, ἢ. Η. ΜΠοὶ., 
διὰ τηοϑύ οὗἩ [6 γοοθπὺὶ οχροβίϊοσϑ) Τὰ πογά 
ἐμογοίογθ ἄοθβ ποὺ δχρτθϑ8 σαρδο οὶ ΤῸΓ ποῖκ 
(μα μ90). [Ιπ νϑσ. 18 ὃ 11 ἀο68 ποὶ τῃ68ῃ : δβίογο, 

ΟΡ Ῥτγουϊβίοῃ (οἷον, εηοιμδ, εἴ αἰ.), Ὅαὶ 8. δὴ 
Αταιῃδὶς ἰοσπὶ ἀδηοίϊρ : οἾ458, ΚΕἰπᾶά, Ετοπι οἷἶ858 
ἴο 6288, ἱ. 6., οὗἨὨ 41 ΚΕἰπά8. Τῇ ΘΧΡΥθβϑίουβ [ῸΓ 
ὁγεασὴ ἀπὰ χζαϊίηφ ομἦ ἃἂτϑ 80 βθῃΘΙΑΙ, (μαὺ ὑπῸγ 
8.6 ποὺ ἰο ὈΘ Γοίδγγθα βρϑοΐδ!]Υ ἰ0 Τα θοαυΥΥ ηζ, 
(ὅγγ., πεεο γεν ΟΡ ἰο Ὀγόδοῦθα ἴῃ ἐπ 7015 ὙΒΟΓΙΘ 
(6 Βοοὶκβ ταϊσιιῦ Ὀτϑαὶς οαὐ (ϑορί., ἀοῖ6 7), οὗ ἰὸ 
Ὀγθδοθοβ ἴῃ {110 ΟἾΥ τὰ} (ΔΌθη Ἐζγα, Οαδϊνίη, 
Ηυρζ.), δῃά 108865 'ῃ μὰν (Π)9 Ἡεἰ(6}, δαὶ ἰο ἰπ- 
ΤΥ ἀπὰ ἀοῇοΙ ΘΏΟΥ͂, πιϊβίοτί πο δηὰ 1088 ζ6ηθ- " 
ΤΆ]1]7γ.-- [ΤῊ 6 δα μοτΒ ἰσδηδβ᾽αἰΐοη οὗ υοῦβ. 18, 14, 
δΔοσογαϊ ΡΥ 8: ΟἿΥ βΆΓΠΘΥΙΒ [01], ΒΡ γἱηρ οὗ 
81} Κη 48, ΟὟ ΒΗΘΟΡ τα ρ᾽ γίπρς ὈΥ ἐουβδηα 8, ὮΥ͂ 
ἰ6η9 οὗ ἰμουβαηἋ8 ἴῃ ΟἿΤ Ῥαδβίαγοβ: ΟΌΓ σαΐξί]θ 
Ἰδάδῃ (πὴῖτ} γοιηρ)ὴ; π0ὸ Ῥγθαοῦ δηὰ πὸ ΓἈ]]Ἰἰης 
ΟΥ̓ δῃηὰ 0 ΟΥΥ͂ οὗ σοτιρΙαἰηὺ ἴῃ ον δβέγοοί β.---. 
Ε, Μ.1 ὁπ {ἐδιο Ἰαβὺ ᾿ἰπθ ὑμ6 δοσηδ᾽ βϑίίοη οὗὨ (δ9 
βιογίδποά ἔοσηι ὥ οὗἩ ἰδ τοϊδιϊνο τὰ (ἢ6. αυ8- 
αἀὐλ!  ο γα} ἰπίο ομ6 Ἡοτὰ ἰβ σου ῦ}6. ΤΏΘΓΟ 18 
Ὧ0 στουηά [ὉΣ ἰδεῖς ἰΠ6 οορυὶϊὰ δἀνογβαίνοὶυ : 

Βαΐ (αιμοτγ). ΤῈ οχργεϑβίοι ΤΊΣ 3 Ὁ 18 ζουπιὰ 
α'βο ἴῃ 850]. ϑοπρ τ. 9. ᾿ 

ἩΟΜΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΣΙ,. 

7 15. ποὺ δ πποϑβϑηίἷα] ταί ον (0 8 Ρ600]6 ΠΟῪ 
18 Κη βίδπβ πὶ χοϊαϊΐοη (ο αοἀ ἐδμθ Τιοτὰ, 
ὯΟΡ ἰο ἃ Κίπς, τ οί 6 Υ ἢ6 μ88 ΣοΪ]σίουβ δὰ οὐθ- 
ἀϊοηξ βυθ᾽οοίβ.---Εὐθὴ ἰθτ ρΟΓ 4] Ὁ] 55: ΖΒ ΟΟΙΏΘ 
ἔγοια {80 ᾿ἰνίης αοἀἂ οὗ χονοϊδίΐου ; Ὀυΐ [ὉΓ 8 ἴδῃ 



ῬΒΑΙΜ ΟΧΙ͂Υ. θ60ὅ 

ἰο Βαγο αοἀ Ηϊπ)86] δ5 118 αἀοα, 8. (89 δἰρμοϑὶ 
Ρυϊγ!]οσθ δπά δὴ δἰθγῃαὶ) ροοί.--- Τὸ ΘΟΠΒΙ ΟΓ 86- 
τἰουβὶν νι μαὺ αοἀ 18 ἀπὰ ψ δὶ ὁ δγο, Ὀθκοὶβ μὰ- 
τα Πγ, Ὀαὺ 4130 ἰγαβὺ πη Οοα, 

ΆὅζΤΑΒΚα : Ρίουβ Βοϊ αἴ 68 θα τὴ Ὀ6βὲὶ ΠΟΥ ἰο Αρεὺ 
ἷπ (8 βα!οοὶ] οὗ ἰμ6 Ηογ ϑριγί!ι.---θ  ργοίθοιϊ ἢ 
δηἀ γἱοίοῦυ ΟΥ̓ΘῚ ΟὟΡ Θῃομχΐ65, ἀΟα᾽ 8 σΊΟΣΥ 18 νγ6}]- 
οχιθηάοά.---ΟἸγῖϑὶ τ δηα ὑσὶ }}18 ἰὴ ΗΪδ8 Ὀο6- 
Ἰῖου Γ8.---ἶὐ 15. ὁ στοδίὶ ἔβυον οὗἩ ἀαἀοα ἰο αγο σο- 
ΒΡΟοΟΙ, ἔσαν, δῃηὰ οὐδάΐοποθ ἴῃ βυδ᾽οοίθ. δα 
Ης ἴβ ΔσΥΥ ἢ Ῥουγοίῃ σοπίοιηρὺ ὑροῖὰ Ῥυΐῃ 668. 
--Τὸ Κποῦ οὐ πυπλῃ ποι Πρ 688 ΣΙ ΣὨΓΥ, σῖν 65 
8 τα} }7. Αβϑι σου πηραϊταἰοα ὑροὰ Αοα᾿ 8 
ἰηδηΐιθ ῬΓΘ- ΘΙ 669 8 [ἢ Ὀ680 π6 88 οὗ μαΐηῃ- 
ἱπς 119 οὈ͵]εςί. μοσο αοα ἰδ κοβ ἔγοιη ἤδη 88 
Ηΐ8 οὐ ροβϑοϑϑίοῃ ψιδί ἃ 8 ῬΟΒΒ6Β568, 80- 
(ἷηρς Ὀαὶ ἃ ΒΙιΔΑΟΥ͂ ΤΘΙΠΙΔΙΏΒ; ὑμογοίοτο {π 6 ΣΊΟΤΥ 
ὈΟΙοΙ 5 ἰο ἀοὰ ἱπ ψΠαΙΘΥΟΡ 8 Τηδῃ 8. ΟΥ̓ ἢ88.--- 
Το ΒοΙρ οὗ (86 Οσἰϑίϊίδη ταιιδὲ οοηθ ἔγουι μοδ- 
σοπ, οἰἰμον ἰμγοῦ ἢ ΠΙΟΔἢ8 ΟΥ πὶπουΐ {Π6τη.--- 
ΕγνοΡΥ ἀοοίγϊηϑ Ἡ ἰοἷι πὰ 5 ποῖ ἴῃ υἱὸν αοά᾽Β Βο- 
ΠΟΙ δηἀ πιδῃ᾿Β ὈΪ]ΟΒβοπ 655 15 []80.-- [πουρῃίβ, 
μον, ἀοιδοῦ, ΟΥΪΚ5, δ᾽ τηϑὲ δοοοτὰ ἴῃ {πῃ 
Ῥτϑαΐβο οὗ ἀαοά, τιυδὺ βουπὰ ἔογί  ποιμίηρ Ὀαΐ 
Ομ σίβι, δά οσίοὶ {18 υἱοίοτυ βδηὰἃ Ὁ] οββίηρ. -- -Τὴθ 
ὀσχίθσ 8] Ῥγοβρουν οὗ ἰμ6 ἱταθ Ομ αγο δηα οὗ ἃ 
ΘΟΙΠΙΓΥ ἀορομβ ρου ἰμ}6 οοπίϊηδηοθ οὗ ρίουβ 
Κὶπ 55 δηᾷ σοὶ σ᾽ οὰΒ Τα [6γ8.-- τὰ ΡἱοὰΒ δπὰ ρσταίθ- 
ζὰ] μοατί ἄοοβ ποῖ ἰδκο Ἰηΐο δοσοιηύ ἐμὸ 1) νη 6 
Ὀομοῆὶϑ τ ἢ 16}} ἤᾶνθ Ὀ66η Ἔχροσϊοποοα ὉΥ ἰ(86} 7 
αἷοπο, Ὀὰὲ 180 Βοϑ6 ψ σὴ Ηο 8 Ὀοβίον οα ὩΡΟᾺ 
οἰβοσϑ, πᾶ ὑπ η κ8 τὰ ἴον Ὀοί]1.--- Δοσογα Ἰῃ  ἃ8 
ζαϊ! ἢ 18 ἴῃ ἐμ ποασί, 80 18 αἃ]80 ἰδὸ Ἰἰο αἰτοοίοά. 
-- 00 δ] οδδίηρ οὗἨ ΠΙΔΕῺΥ ΟὨΙἸάσθη 18 ἃ στοαὶ ρἰδι 
οὗ ὅοα, δπὰ δὴ οὐπδιιθηὶ ἰ0ὸ ἃ μουβθ, Θβρϑοΐδ]}} 
1 ΠΟΥ ζο]]ονν αἴλον (λ6 ἴϑασ οὗ αἀοἀ δπά υἱγίῃθ.-- 
Ῥαυρίοτϑ (μα δγὸ ὑγι θίηρ, ναΐῃ, δηα ἀθοκοϑα ουΐ 
δίϊον (Π6 ἤαβῃΐοη οὗ {9 του]ά, τὸ |Κὸ ἴαὶν Ρδ- 
11.665 ἰὰ ψ οὶ ἰἰ6 του] ἀν 6118, δὰ ποί 604. --- 
Ηὸο νἶῖιο Β66Κ8 ἢσϑί ἰδ κΚιπράοιι οὗ αοα δηὰ Ηἰΐβ 
τἱσμιδουβποβθ, Μ1] γοσοῖγο ἔγοῃ Ηΐπὶ γιιὺ 88 
ΤΩ. ΟὮ 88 Πα πον ΜΠ 6 ῬγοβίδὉ]9 70. ἈΪπΠ|.--- 
ΤΟ ῬτοΒροΥ Υ οὗ 86 ὑπροα]ν 18.110 ρ1488; ΒΘ 
ἢ: Βοο}β οἰδατοδὲ ἰὑ Ὀσθα ΚΒ; Ὀπὺ (86 ῬγΟΒροσ ἐγ 
οὔ 6 γἱ κι θοιιβ 1} ὁπάυγτθ; ἔοσ 1ὺ χαβϑίϑ Οἢ 8 
ξοοὰ [ουπάἀαδιίοη.--Τὴθ ἰσὰθ Βαρρίποϑϑ οὗ πιθῃ 
δου βἰβίβ ἴπ ἐμὶν απῖοι δηα σοι πο Ἡϊὰ αοὰ 
π ΘΒ τῖϑί. 

ἘΆΙΒΟΗ: Οοά, ἰδ Ὑτγιθηά, 18 χγοαῦ ἴῃ ΘΟ. 86], 
διιὰ τσ ἱπ οσ κίῃρ'.--- ΒΙΈΘΕΕ: [ὑ 15 ΘΑΒΥ (ο 
ΒΑΥ͂ ἴπ ἀοὐοοίίου : Μίϑδῃ 18 88 ποιβίπη ! Βαΐ ἱξ 18 
Ὀοιίοτ ίο ἀο 8Βὸ ἰῇ Βυχ]]ζοον; πὶ Ὠαπλ }γ τ ΣΙ ἢ 
{πο ἀοοβ ποὺ μἴάο (861 αὐσᾶν, Ὀυΐ ΟἸἸη 8 τὸ ἐμ 9 
αταοΐουβ Βδῃὰ οἵ αοά ἴῃ ΟΠ γἶϑὲ, Β6]ὰ οὐἱὐ ἰο ἐμο 
ΡΥ σ ῦ. --Ο ΙΕΡΒΙΟΗ : 1 ἀοα᾽ Β ῬΘ00]6 δ γθ 81}}} ἱπιὶ 
σομβ! ἰοὺ νἱ1} τ] ρηδηῦ Θημθΐθ8, ΠΟΥ͂ μδΥΘ 8.}}} 

μ6 υἱοίοσ υ δηά 8]] Ὀ] οββίῃ 8.-- -ΤΆΒΕ : [ὁ 18. (86 
ἀορίὰ οὗ Ὀίνίηϑθ δοηἀοβοθηβίοη ἰουγαγὰβ {16 Βοῃ 
οὗ ἰ86 ἀυδβί, Ὑ ΒΊΟΝ ρίνοθ ἷτὰ ἰο ἀἰβοουοσ ἐμ 
οἴοτυ οὗ χτδοθ ἱῃ 18 οἱ οαγοϑί ᾿ἰρδὶ, 

[Μ|ᾶτὶ. ΒΈΧΕΥ: ΒΘΓΘΥΘΥ ἃ Θ᾽ ον οΡ 5068 ἢ6 
οαττΐο8 δἷβ Ῥγοίθοιἑ οῃῃ δίοπηρς Ὑ1ι} λυ 1τη.--- ἀπ᾿ 
ἀαγϑ μᾶγθ 1110 Βα υδίδποθ 1ὼ ἐμ θπὶ, δοῃδίἀοτγίης 
ΒΟΥ ΙΩΔΩΥ͂ οὗ ἰμ9 ἰπουρηίθ δηἃ οαγο8 οὗἩ δὴ ἴηι- 
ἸλοΥἑ] 800] 8.6 διαρίογοά δϑουῦ ἃ Ροοσ, ἀγίης 
Ὀοὰν ; ΠΟΥ͂ 8ΓΘ 88 ἃ Βιδίον, ἀδτῖς διὰ Βιιἰπρ, 
δὰ δηϊδῖηρ τ 1 (μ6 δὰπ, δηὰ θη ὑμαὺ βοίϑ5, 
τ ϑοϊνίης 1.86} ἰπίο 811 βῃῃδάον ---Ἰ ἱνίπρς ῥ᾽ θηι - 
1} γ, γγθ ΒΒ ου]α ποί 1ἴνὸ Ἰαχυτίουδ) γ, ἴοὸσ ἐμ ἢ τγϑ 
ΔΌυ50 ΟΣ ἰδεῖν, Ὀυΐ ΟὨΘΟΣΓΆΪΥ δηὰ βεῦ]}}γ, 
{Εδϊ, Βαυϊηρ δυυπάδηοθ, ἯΘ ΣΏΔῪ ὍΘ ἐμ η κΚ70] ἴο 
αοά, ζεοηοσγοῦϑ ἰο οὐν ὕγι θη, πα ομαυὶ Δ Ὁ]. ἰο 
[9 ρΡοοῦ. Οιμογνίβο ΨΒδὺ Ῥγοδὺ 18 ἰξ ἰο ἢανθ 
ΟἿΣ ΖΆΓΠΟΥΒ [1] ἢ 1168 γΥ, 8.---Ν ἰ 08] ρΡἱοὶ 
ΘΟΙΠΙΠΊΟΠΙΪΥ͂ Ὀγΐηρθ δύ 0Π81 ῬΓΟΒΡΟΥΪ Υ, [0 Ὧδ8- 
ἰἰοΏ8, 88 βασι, 8.0 Θλρ8]6 οὗ τονγαγὰβ δπὰ ριυη- 
8 πα θ 8 ΟὨΪΥῪ ἴῃ {818 1178.-- -ΗΔΡΡΥ͂ 18 {ἴ 6 Ρ6ορ]θ 
{μα αν αοα᾽ Β ἔδνον, δῃὰ ἴούο, δῃηὰ ρυϑοοθ, 8δο- 
οοτάϊηρ ἰο {μὸ ἕθπον οὗ (89 οουθηδπηί, (Βοιρῃ {16} 
πᾶν ποΐ δϑυπάδῃοο οὗἩ (8 που] 8 σοοὰβ. Α5 
811 (818 δη 4 χηιιοἷλ ΤΟΥ Θ, σα πηοὗ ΙΠΔἾΚ6 υ8 ΒΆΡΡΥ, 
Ὁ}]688 ἐμο ᾿οτὰ 6 οἷν αοα; βοὸ (δ6 τνδμῃΐ οὗ 1115, 
18:6 1088 οὗ (μιῖ8, πδυ, (16 Υϑύοσδο οὗ (ἶ8, σδπποὶ 
ΤΩΆΚΘ 118 ΤᾺ ΒΕΓ ΌΪΘ ἢ Ηθ Ὀ6.---Βρ. ΠοκΝε : ΤῊ 
τὶ σῃΐθουϑ 8 αἰβϑιϊη σα βη 6α ἤγοπι ἰλ6 ν]οϊκοὰ ὉῪ 
ἐμ 6 α86 Μ16}} {Π 6 τλαἶζο οὗ (μ6 ροοὰ {λιΐπ 58 οὗ 
{818 119 σὴ ρίνοη, δπὰ ὉΥ {Ἰιοἷν πο εὶς σοβίζπδ- 
(ἴοι οὗ ἰλθπὶ ὙΒΘη ἰδ ίο ανδΥ.---Ἶ ἡ μπαίνουν ὉΘ 
μ6 ψ}} οὗὁἩ ἀοἀ δοποοσηΐηρ ον Παυϊη ΟΥ τϑηΐ- 
ἴῃς (686 οαἰνατγα σοτηΐογίθ, γὸ Κπον ἰδδὶ τ 
ΒΑΥ6, 88 ἰδ ἔδιτι μὰ] βουυδηίβ οὐὁἩ αοα δνο Παά ἴῃ 
ΘΥ̓ΘΓΣΥ͂ 836 ὈΘΙΌΓΘ 8, ργοδίου δηἃ Ἰπογο ῥτοοΐουβ 
Ῥτοτηἶβο8, 8 θοιίο ν᾽ δη ἃ το γῸ Θηἀατίηρ Βα βίαποο, 
ῬΙ αβυΓ6Β ἐμαί ἴδ ποί, δηὰ γίσμθβ (μαὶ ἢν ποί 
ΔΥΘΥ͂, ΤΟΒΟΥΥΘα ὉΣ ὉΒ ἴῃ 8 ΘΑΥΘΗ]Υ͂ ΘΟΌΠΙΣΥ, 
δὰ 8. Οἷἱγ πϑῖο δαί ἐουπαδίϊοη8.-- ΘΟ Ο ΤῈ ς 
ΗΔΡΡΥ͂ ἅτθ ὑπὸ νοι (πὸ μογὰ ἐθδοῖθβ ἰο ἢρβι 
(89 φοοᾶ ἔρμιὶ οὗὨ ἔδιι, δηὰ ἰο ψβοπὶ Ηδθ ρῖνϑβ 
ἐμαὺ ποὈ]θδβῦ υἱοίουυ δῃὰ συ]θ, ἐμ 6 οοπαυοϑὲ δπὰ 
ἀοτωηϊηΐοι ΟΥ̓ΘΡ ἐποὶν Οὐ ΒΡῚ Υἰ (8 1|---ΤῊς ἀδὺ ΐο .85 
οὗ (μὲ8 Ἰαπὰ στὸ ἱπάθοα κυβιο οη Υ ροϊίδλεά, τὶν α 
δχίοτίου ὈθδυΥ͂ δπα ΘΔ 6} 8 πϑηΐ δ πὰ ΘΥΟΣΥ͂ Βὰ- 
Ῥογβοΐα] δοοοιιρ  Βπιθηὺ; Ὁ 607 οὗὁἩ μοῦ πᾶνθ 
(9 Ρο]ιβμίηρ οὗ 8 δου πθγ-δίοηθ, 85 αὐ] γίηρς 
ἰμ6αι ἰο ὈΘ ὑμ6 ογπδηγοηΐ οὗ δι. }1168, 6 δαπχοηὶ 
οὗ βοοϊοίγ, δῃηὰ 8. Ὀϊεββίῃρ ἐο ἔμ ἰδηὰ δπηὰ ἰμὸ 
πθχὶ σοῃμοτγδίίομ, ὈΥ 8ῃ δἰϊθπίγο, ῥιά ϊοίουϑ, δηὰ 
υἱσίθποιβ ῬοΥΌΣΙΏΔΠ09 οὗ ἰμ6 ἀυ 68. οὗ ἀοτηοδίϊο 
1179, δῃὰ 8.1}} 76 Ὑὸγ 86 Ῥοββϑββοά οὗ ἐμπδὲ δάοση- 
ἴῃς ἰοῦ (μ9 νοτὰ οὗ αοἀ δ]τηοδίὶ }χοϊυβί νον 
ΤΟΟΟΙΠΙΩΘΠαΒ.---ΗἨΕΝΟΒΤΈΝΒΕΒΟ: ΗΝ Υ 18 (9 
ταί μον οὗ σομιβάθῃοθ (Υ6 78. 1-4).---ὐ, Ε. Μ.] 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΙΥ. 

7αυϊά' ς Ῥεαΐπι 97) Ῥταΐδ6. 

Ι π|}} οχίοὶ {μ66, τὰν αοα, Ο Κίηρ; 
ΑΔα1 μ1}} ΣΝ 

2 ἜΣΨΟΓΥ ἀΔΥ πὶ 6558 (866; 
Απά! ὙΠ] 

ὨΔΠῚ6 ΤῸΪ ΟΥ̓ΟΣ δη4 οΘΥ6Γ. 

ῬΓΆΪΒΘ ΠΥ ΠϑΙὴΘ ΦῸΓ ΘΥΟΙ 8Πα ΘΥ͂ΘΓ. 



666 ΤΗῊΕ ΕἸΕΤῊ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ΡΒΑΤΜΕΗ, 

8 Οτοαῦ ὦ {86 ΤΟΒΡ, δηα ρτοδῦγ ἰο Ὀ6 ῥγϑὶβοα ; 
Απά Ϊ8 ργϑαίῃθββ 8 ὉΠΒΘΆΓΟΠΔὮΌ]6. ἢ 

4 Ομ ρϑῃθγαύοη 88.8}} Ῥγαΐῖθο {ΠΥ ΟΣ Β ἴο Δηοί ΒΟ Γ, 
Απά 8.18}} ἀθοϊαγο [ΠΥ παρ Υ δοίβ. 

δΙ1 ν}} βρϑδὶ. οὗ ὑπ ρ]οσίουβ Βοποὺγ οὗ ὑΠΎ τ Δ] ΘΞ(Υ, 
Αμπὰ οὗ [Δγ ψοπμάτγουβ ποῦ. 

6 Αμά πιόπ 888}] βροδὶς οὗ {μ6 ταὶρῃῦ οὗ [ὩΥ ἴογσῖ}]6 δοίϑ : 
Απα 1 ν}}1 ἀθοΐαγα (ΠΥ ρτοδύῃθϑϑ. 

1 ΤΗΘΥ͂ 5181} Δου πἀδη αὐΐοσ {116 ΤΩΘΙΔΟΓΣΥ͂ οὗ ὑμγ στοαῦ σζοοάῃθ85, 
Αμὰ ΒἘ}8]] βίῃρ' οὗ ὑῃγ σὶρ ὐθουβῃθββ. 

8 ΤῊ ΤΙΟῈΡ 18 ρτϑοίουϑ, δπα 1}}] οὗ σοπῃρδββίοῃ ; 
5ΙΟΥ̓͂ ἴο ΔΏΡΌΓ, δπὰ οὗ  ΤΏΘΓΟΥ. 

9 ΤῈὸ Π0Ε0 ὦ ροοᾶ ἴο ἀἰνο : 
Αμὰά ἢΪ8 ὕθῃἀοσ τ γοθ9 αγὰ ΟΥ̓ΘΡ 81] 15 ΟΥΪΚΒ 

10. Α}} (ΠΥ ποῦ ῖκβ 88}}4}} ργαίβο ἔθ, Ὁ Τοῦ ; 
Απά {ΠΥ Ββδιηΐϑ 88}8}} Ὁ]688 {}ι66. 

11 ΤΏΘΥ 5}8]] βρϑδὶ. οὗ (86 ρίοσγ οὗ [ὰγ Ἰεϊηρσάοαι, 
Αμὰ ἰδ1κ οὗ ἐγ Ῥόονοῦ ; 

13 Τὸ τρϑῖκο πον ἴο [6 ΒΟΏΒ οὗἨ Τχθῃ 18 τ ]ΡὮΥ δοίϑ, 
Απα {Π6 ρ]ογίοιι τη] Θβϑίυ οἵ [15 Κῖπράομι. 

18 ΤῊΥ Κίηραομι 8 8ῃ δνογ δϑίϊηρ ΚἰρΆΟΠ,, 
Αμπα (ΒΥ ἀοιμϊηΐοη ὁπαάωυγοίδ, ἐπχουρθοαυῦ 811 ρΘ,Θγδ ΟΠ. 

11 Το ΓΕ} Ὁρβο]ά οἰ 411 ἐμαὺ 18]], 
Απά τγβίβοι ἢ τ 

150 ΤΏ6 ογοϑ οὗ δ]Ϊ παῖ ἅροὰ {Π66; 
811 ἐΐοδεα ἰζαὲ δὲ Ὀογοα ἄοπη. 

Απά δου ρἰγοϑὺ ἐμϑι {μοῖν ταθδὺ 'μ ἀϊι6 ΒθΆβοῃ.. 
16 Του οροποϑὺ (μη ἢδηα, 

Αμὰ βαι(ἰβῆθϑθύ {Π6 ἀδβῖτο οὗὨ θυ σΥ Πἰνίηρ ἰὨίηρ, 

17 Το ΓῸῈΡ ὦ τἱρῃίοθουβ ἴῃ 411 18 ψ8Υ8, ᾿ 
Απᾶ ΒΟΙΪΥ ἴῃ 811 ἢ18 ΨΚ. 

18 ΤΠ ΤΟῈΡ ὦ ηἷρὰ απο 8}} {Πθτα ἐμαὺ 6811 Ὁροι αἶπι, 
Τὸ 48}1} ἐμαί 68}1 ἀροῃ ἰτὰ ἴῃ ὑγυίῃ. 

19 Ηδ ν1}1 118] [86 ἀσϑῖσο οὐ [μὴ ὑπαῦ δα. Ὠΐπὶ : 
Ηὸ αἷβο ν11}} ἤθδγ ἐῃπιοὶγ οὕΥ, δῃὰ Μ11}} βᾶνϑ {μθια. 

20 Το 1.0Β} ῥγϑβουνϑί 411 [μθὴὰ ὑμδὺ ἰονθ Ὠΐπι : 
Βαυΐύ 411 (86 τ]ιοϊκοα “111 ἢθ ἀοβίσου. 

21 ΜγΥ τοουτῃ 888} βρϑδῖκ ὑπ Ῥγϑίβο οὗ {88 Ὁ : 
ΑΠά [οἱ 411 168} Ὁ1688 εἷ8 ΒΟΙΥ͂ πϑιὴθ 
ἙΕῸΣ ουὐϑῦ δηὰ δυϑυ. 

ἘΧΈΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΊΟΝ.---ἰὺ 16. ΟὨΪΥ ἴῃ 
ἐιῖβ. Ῥβαὶτὰ ὑμδ0ὺ 86 ποτὰ ἐελίῥἑα ΘΟσΌΓΣΒ ἰῃ 189 δΒα- 
Ῥογβογὶ ρίΐοη 8ἃ8 ἰπαϊοαιΐπρ ὑ86 ομδυδοίον οὗὨ (ἢ 6 
Ῥοοῖὰ 8617. [ὲ 18 Ῥγοῦ Δ ὈΪῪ ἰδ κοη ἔσοπι γον. 2]. 
Το ρΡΐυγαὶ) οὗ (110 βαηὴθ ψογὰ 8 υϑοὰ ἰο ἀθῃηοίθ 
ἐμι6 016 ῬΒβδ]τη-οοἸ]οοίϊοη. 16 σοπίθηί(β οὗἁ {818 
Ῥβδὶπι 8.6 δα" ΓΑ ἀθβοσὶ 64 ὉΥ (Πὶ8 ψοχὰ, [ὉΤ 
ἦν 18 ἴθ ἊΡ ΘΧΟΙΒΙ γΟΙ τπῖ1} αοα᾽ 85 ῥγαΐβο 
ΤῈ6 Ῥϑαϊπιΐδί (νοσβ. 1, 2) θη βδρεβ ἰο ῥῬγαΐβθ Ηΐπὶ 
ῸΣ 811 ἰὴ ἴο σοῦ 8η4ἃ υποθδβίηΥ, οὐθὴ ἰμίο 
οἰογηϊίυ, οη δοσουπὶ (γ6γ8. 8-7) οὗ Ηἰδ8 στϑδίῃ 688 
ὙΠΟ ἢ 18 ἈΠΒΟΘΤΟΙΔΌ]6, Ὀυΐ 18 αἰδρίαγοα ἴῃ ρἷο- 
γίουβ ἀοοὰβ οὗὮὨ ΡΟ πα ποπάγουβ νουϊκίηρ, δα ὰ 
ἦβ ΟΣῚΠΥ οὗἨὨ (9 Θἔθχδὶ ΤΟΠΙΘΙΩΌΣΘΏΟΘ δῃὰ ὑῃ- 

Ὀουηάοα ργαΐβο οὗ 811] ψοπογδίϊοηβ οὗἩὨ ποὸπ. Η8 
Ξοοάποβθ, (Υθγβ. 8-18), 18. 88 ρὶοτίουβ δῃᾷ δ]}- 
ΘΛ Υδοίηρ 85 Ηἰβ κίηγάοπι; ἐμογϑίογο 8}} ἐπδὶ 
ποροά στ τῖ0}λ ἐγυβεί] 655 ἰο Ηΐπὰ δθὰ Ηοθ υἱ]ὶ 
ΠΘΥ͂ΘΓΡ ἀἰβερροίηὐ ἔμοαι (γογ8. 14-16). ἴῃ ΟΥ̓ΔῸΣ 
ἰο ὀχρϑυΐθηῃσο ἐἱμαὺ Ζοοά 688, τη8η ποεᾶ ΟὨΪΥ͂ ζοῦ- 
Β8Κο (80 π|ιοκοα, δὰ ππἰϊίο τὶ ὑπ ο86 γῆ ο ἔδδῦ 
αοά (τνοτβ. 17-20). Τὴ σοποϊαδίοι (γον. 2]) 
ἰᾳτπ8 Ὁ80Κ (0 {μ9 ορθῃΐηρ, Ὀαύὺ νεῖ δὴ ΘαΪδυροὶ 
Υἱόν. 
ΤῊ βίγορ οὶ βἰσασίυγτο, κὸ ἐμ Ῥτόστοββ οἵ 

ἐπουρμί, 18 σαῖμοῦ ἰσγοχυΐασ. Τῆΐθ 18 ῬΟΒΘΙΌΙΥ 
ἀυθ ἰο ἐμ δογοβίΐο ομβαγϑδοίου οὗ (8 ρόϑιω, {8 
ἔγεί Ἰοίίογβ οὗὨἨ {9 υϑυβθβ [Ὁ] οί πρ (86 ογάον οἵ 
{86 Βοῦτον δρβδῦοί, Νὰ οὐἷν 15 δυβϑηΐ; ἴῸΓ 
δὲ ΓΟΆΒΟῖ 4068 ποῖ ΔΡροᾶσ. ΤῈ ϑερὲ., ἱἰξ 15 
ἔσυθ, ζο] ον θα ὈΥ (δ9 ἀοτίγοα ὑσϑηβίδίϊοηβ, ᾿μϑοσίβ 
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δοίνγθο γυὙογθ. 18 δηὰ 14, 8 υϑῦβ8ο: Φϑβουδῇ ἷ8 
Δ! 8 0] ἴῃ 411 Ηἰΐδβ ογάβ, δῃὰ ρυδοϊουβῈ ἰῃ 81} ΗΪ8 
ὙΟΙΚΒ, ἰμ6 Ἰαίίον ΒΔ] Γ ὈοΐῺρ; }10 8810 88 ἐπαὺ οὗ 
Υοσ. 17. Βυὺ ποῖϊμον Ααυΐϊδ ΠΟΡ ΚΑ'γιηιϑοθ8 
εἰνεϑ ἰἰ, δηὰ ποϊΐπον ΟΥ 65. ΠΟΥ ΦογΟΠπΙΘ 888 ἱΐ ἴῃ 
δὶ8 ΗοὉ. Τοχί. ΟἿΪΥ ἃ βίῃρὶο ΗθὉ. τωδηυδβοσὶρὶ 
888 1ὲ (Οοά. οπηίοοίς 142), ἀπὰ ἐμαῦ ου ἐδ 6 Ἰοῦγοῦ 
τηδγρίη, δὺ {86 Ὀοίίοτα οὗ ἰδ0 ρᾶχζθ. ΤῸ Οδα]ά. 
δη (860 9615} Ἰη οΣ ΡΤ οὕοτβ γοὐοοὺ ἰΐ, δηὰ ἃ βοδο- 
Ἰΐαπι οὗ (μ9 (οάἁ. κί. οὗ (μ8ὸῸ βορὶ. οπδγϑούθυῖσοβ 
ἱ 88 βρυγίουθΒ. [Ιὑ ουρμὺ ΒΟΘΡΟΘΙΥ ἐβμογΘο 9 (0 ὃ6 
Τορδτ θα 88 Βανίηρ δ. 16 ουἱ (ατοίϊυ, Ενγ 814) ; 
δηὰ δὲ ἰ8 8.1}} 160958 ῬυοῦΔὉ]90 ἐμαὶ Ῥβ, οχὶὶ. 6 Ὀ6- 
Ἰοησοά οΥἶ κί παιγ ἴο ὑμ18 ραβϑαρὸ (Ηἰ21 4). 

Τμο Αποίοηί ΟΒΌΓΟΝ ϑιαρὶ ογοα ἰἢἷ8 ῥβδὶτα δἱ 
{89 τα -ἀαΥ-πιθ 8], δα υοῦ. 1ῦ αὖ 9 ῬΆβΒΟΥΘΥ. 
ΤμῈ9 Ταῦ δβϑυσοβ υ8 (εγαολοίλ 4), ἰδδὶ 
ΘΥ̓́ΟΕΥ͂ 006 ἯΠΟ Τεροϑίβ ἰδ8 Ῥβα]πὶ ἰμταθ (τη 68 
ΔΙ, ΤΑΥ͂ Ὀ6 Βα θῆρα ὑπαὶ ΒΘ 18. 8 σὨἑ]α οὗ ἰδθ 
ζαϊίαχο του], 86 αοίηδνα δά άυοοβ ἰῃ βυρρονί 
οἵ ἐμ18 ἰ86 δυγίουβ Τοϑβο, ἐμὲ 1 'ἱ8β ποὺ ΟἿΪΥ͂ 
ττἰ θη ἴῃ ΔἸΡΒδὈοίΐο4] οτά ον, 11ὸ ῬΒ. οχῖὶχ. 8δηὰ 
οὐοσβ, δηὰ ποὺ ΟὨΪΥ Ὀγδὶβ98 {86 ὈΙΎΥΣΏΘ ΟΔ͵Θ ΟΥ̓́ΘΣ 
811 ογοδίῃγε, ᾿ἰκὸ Ῥ8. οχχχυΐ. 28, πὶ ΘΟ 168 
Ῥοίᾷ ἰμο80 ἱπιροτίϑηΐ σμδγδοίουβίϊοθ ἴῃ ἀἰ86] 
(0 ε}.).-Ἴπ (818 Ῥβαῖπι ἐἰμ6 τηωοάὰθ οὗ φγϑβϑῃηιΐης 
9 ἐμβουρμῖβ 15 Ρ]θαβίη, (89 Ἰδηρῦδορο ΘΑΒΥ δηθὰ 
ἰσδηβρδσοηῦ, γϑοδ ]ηρβ ἰῃ ΤΩΔΗΥ͂ ΟΧΡΥΘΒΒΙΟΩΒ δῃὰ 
ῬὮΏΓΑΘ6Β 8.18 Ῥαβ88 298 ἴῃ ἰδ 6 ῬΒδ]τη8. 1ὑ 68 }- 
ποΐ ὃθ ἀοδηϊοῖν ἀοίοταιί πο πΒῖο ἀτὸ (10 ΘΒΓ- 
Ἰδοῦ, ΟΣ; ΒΟ ΟΥ ΔΗΥ͂ ἜΣΘ ὈΟΓΤΟΥΘα ἴγομι ΘῺΥ 
οἴου. Ὑάετ. 18 ἀρτΘ68 }υϑὺ 88 οἸοβοὶν νῖτι θ 8η. 
11:1. 88 : ἱν. 81. Βαΐ (μ)18 ἀο068 ποΐ 811} {π9 60ῃ- 
οἰυδίου ἐδμαὺ (19 Ἰαίίο Υ 8Γ6 86 ΟΥ̓ΚῚ Π8] Ῥ8888 6198, 
δη4 {μδὺ ον Ῥβαὶπι ὈΘΙοη8 ἰο ἰλ89 δχὸ οὗ ἰδς 
Μδοοδῦοοβ (Ηἰ 2] ρ). 

ΓΑΙΡΕΧΆΝΡΕΒ: “ ΤὨΪ8 868 Ὀθ0Π ΒΑΡΡΙΪΥ͂ οδδ- 
γεασιοσισοὰ 885 89 ὁ ΠΟῪ ΒΟΏρ,᾽ Ὀχοιηϊβοαὰ ἴῃ ΡΒ. 
οχὶῖν. 9. ἴῃ οἶμον ψΟσάβ, 1 18 [6 Βοη οἵ ῬΓ8156, 
οοτροδβροημάϊηρς ἰο ἰδ ἀἰάδοίϊο, Ῥοῃϊοη 41, δα 
ΒΌΡΡΙ!ἰσαίοσΥ Ῥ5881π|8 οὐὗἨ (818 βουϊθβ. [Ι͂ἢ ἴογπι ἰὐ 
ἐβ δ δ᾽ ρῃμαθδοί!ς4) Ῥβα]πι, δηὰ, 11|κ6 οὐ 6.8 οὗὨ {18 
οἶα 585, δα πλὶιβ οὗἨ πο δῃδ᾽ γϑὶ8, θοΐϊηρ τηδὰθ ὕὉρ οὗ 
ψαγὶδιϊοη8 ὁπ ἃ δίπρίὶο ἐμοῖο, ὑμ6 σἱριι θουβθη 688 
δ φοοάπο88 οὗἨ Θοἀ ἰο τὴϑὰ πῃ ρόποσαὶ, ἴο ΗΪΐβ 
ΟὟΤΕ ΡΘ0Ρ]6 ἴῃ ρϑυίϊουϊδν, δηα ΤΙΏΟΥΘ ΘΒΡΘΟΪΔΙΥ ἰο 
ἐ8οβο ἰδδ βυδον."--ὡ. Ε' ΕἸ 

Ψονα. 1-. ἕν σοῦ, οὨ Κὶπρ1--Τ 16. δοτὰ- 
Ῥίπδιΐου οὗ ἐδ 6 τοσαβ οἰολαὶ λαπιπιεϊδες ((π0 1αὐ- 
[6ΓΥ 88 ἷἰῃ Ῥβ8. χσχσ. 10: χουϊϊϊ. 6: (86 ΤΖΌΤΙΩΘΡ 88 
ἦι Ῥβ. οχἹ τ. 10, τ 1 τὶ θη 7117}, 18. τϑῖ θοῦ 
Βαγϑὴ, ἱπὰ ρμἷδοθ οὗἩ 80 088] ΘΧΡΙΘΒβίοα : ΙΩΥ͂ 
Κίηρς δᾶ τὺ Οοα (ΡΒ88. νυ. ὃ; Ἰχχχίνυ. 4)η. οὐ β 
τισι οὗἨ Ῥγο- ϑιλΐῃθποθ ἴδ, δὲ 811 ουθηΐβ, βοῦ ἔοσί ἢ 
ἐπ ΓογοϊὉ]6 ἰθσ8, θτϑί ἰῃ σοπηθοίΐου ν ἢ ἰδ 6 οΧ- 

αἰἸιαιΐοη δηὰ πιδ᾽οϑιΥ οὗ ἐμὸ Ηϊρμοβί, 88 αἷἶοσ- 
νγατάβ ἰπ τοϊαἰΐοη ἰο ὑμοὶρ οχίθης δὰ ἀυγδίϊοι. 
Θοὐ᾽ ε χγεδίμοββ 18 θχ δ᾽ Ὀἰ{θαἃ αἷβὸ ἴῃ 1 ΟἾγν. χχὶχ, 
11, διηὰ 118 ὑμβοδυ ΒΘ ὈΪΘηΘ88 ἴῃ [8. Χ]. 28; Φοῦὺ 
χὶ. 1. [ὈκιτΖβοη: “ Τποὸ ἐμοπρλὶ οὗὨ ἐμθ τηυΐθ 
εἰδᾶάοα οὔ (89 ἀορασίοα, τ πὶο ΘΙΒΘΎΒΘΙΟ ἰῃ- 
ἐτυάοθ ἰἰβοϊζ, 88 ἰὰ Ῥβ. υἱ. 6, σ᾽ῴθη ἐι6 σοῃβοΐοιβ- 
Ὧ688 οὗἩ 6 ροοί τγὰᾶβ ἀϊδίυγ οα ὈΥ βίη, ἰβ ἴθ στθ 
Θη γον Ὀδηϊβη θα ; 00 πον ἰ8 8 Ῥοοί᾽ Β ΘΟ; Βοϊουβ- 
Σι688 ἰ8 89 υπαϊδίαγ θα ΠΙΪΤΤῸΣ οὗ μ6 1) 1 ν]ῃ9 
σὶονγ."-- Ὁ. Ε. Μ11Ί [ὑππᾶὺ ὃθ 8 τυϑίίον οὗ ἀ18- 
Ῥυὶθ νΒοίμον ὑπο Δ, 'ἴὰ νον. ὅ ὃ., ἀοποίθ (89 

4[1{|6΄ λοῖν ἰη 1] ΗἾ9. σόογῖκβ, ἰὴ {πὸ ϑορί. ὮὯτ. ΜΟ]] αἰδο 
ἔλδσ ΔΏ ΟΥΓΟΥ ἰὴ ὨἰΦ γογδίοῃ οἵ Υόγ. 18, ὙΠΟΓΟ ἢθ ἐγ }}8]δ[08 : 
ὥομουδὰ ἰ5 ποαν ἴο 411 τποὲ ἔραν Ηἰτὴ.--ὦὐἍ Κ. Μ. 

ποηάγουθ ἀθοάβ οὗ ἀοἃὦ (58. ον. 27), οὐ ἐδθ 
ὍΟΥὯ8. Μ ϊοἢ {6]} οὗ ἔπθπι, ἴον Ὀοΐ ἢ τὴ Ὺ ὉΘ τδὲθ 
16 οὈ͵θοὶ οὗ ἐπουρμιἔα}] οοηἰοτηρὶαἰΐοη δηὰ ςο]6- 
Ὀτγδίΐοη. ἴπι γον. 7 {9 δομι δἰ πδίϊοη 21 -2 βῆ οΥτϑ 
{πδὺ στοδὺ ροοάποεβ 18 ποὺ σχοίοστοα ἰο, ἰπ (89 
Β6Ώ8ΒΘ Οὗ Δα παἀδῃὺ ΤΩΘΤΟΥ͂ (πλοδ), Ὀαὺ ἰῃ ἐ 6 86 Π 89 
οὗ (8 υπῖγογβδὶ ΘΧΟΘ  ]θη090 οὗ ΗΒ δἰἐχγὶ θυΐθ5, Ηἰ8 
Κοοάπο88 ἴῃ ΘΥΟΥΥ τοϊδιΐοη. 

γοΓΒ. 8-21, Ὑον. 8 ̓ 5 1κὸ Ῥ8. οἱ. 8. Ὅν. 1ὅ 
ἔ, ἸΠκὸ Ῥα. οἷν. 27 ὕ. Το σοποϊ]υάϊηρ μαζί οἵ υϑν. 
16, 88 γὸρ. 19 δηὰ ἐπθ ζυπάδιηθηϊδ) Ῥδϑϑδβθ, 
θοαὶ, χχχῖϊ!. 28, ΒΏΟΥ, δοῖορ. Αοἰβ. χὶν. 17, ἀοϑβ 
πού πιθδῃ μα αοἀ ἱβ το}} ρ]θδϑοὰ (ϑορίιδρί πηι, 
βϑϑδδκί, ᾿αίμον, Οδ] νη), ΠῸΡ ἀοε8 1ὲ τοίου ἰοὸ Ηἰ8 
ὙἸ]ΠἸἸ ση688 (ΗἸἸ ἰΣἰ κα), οὐ Ὀ]οδβίης {(ὕα]ς., Θ οἷοτ), 
Ὀαὺ ἰο ἐδ9 ἀοβῖγο, τ ὶβεΐηρ, ογαυίης οὗἁ ᾿ἰνίης 
σγϑϑίυτϑϑ (ΑΌοῃ Εσγα, Κιπιοσαΐ, δπᾶὰ τοδὶ οὗ 80 
τοσθηῦ Θχροβίιοσβ). [Τγϑηβ]δὲθ υογ. 17 ὃ. : δπὰ 
Κνυδοῖουβ ἱῃ 81} Ηἰθ ψουῖκθ.-ὧὐ. Ε, Μ.] Το ]αδὲ 
πονὰ οὗ τον. 18 ὁ. 068 ποὺ ΟΧΡΓ688 ἃ σοπίγδβί ἰὸ 
ἀουδὶ, 88 ἰῃ Φδῖηθβ ἱ. 6, 8ο ἐβαὺ ὑμὸ ἐγδηβὶ δί οι 
Βῃουὰ 80: ἴῃ δι}, Ὀδ] ον (Ηἰἰὶς), θὲ 8 
σοῃίγαβέ ἰο ΒΥΡΟΟΣΙΒΥ, δπα ἐμοῦ 1658 ρογίμθο- 
ἰοσίῃ 88 ἴῃ ὈΥΘΔΥ͂ΟΣ. 

ἩἨΟΜΙΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Γ 16. Θαβῖϑυ 9 Ῥγοιΐϑθθ 0 Ῥγχαΐβο αοά ᾿ηο06088- 
ἱὨΡῚΥ ἰμδὴ ἰΐ 18 ἐο {Ὁ16] ὑμαὲ Ῥγοπη 86 ; ἴοτ ἐμ 9 
6ΟΙ9 ΟΥ̓ ἰἰπηθθ, ΔΘ Βοηθ ἀο μοὶ βἰδηὰ ἐδ 
ἰ(οϑι.---ὰβ ὸ Κηονῦν αοἄ ἰο Ὀθ 86 δυπη δη ἃ ΒουΓΟΘ 
οἴ 81} γοοά, Ἰοὲ υ8 οὐϑσ ἄγαν ἔγοιῃ ἐμαὶ ζουπίαϊῃ 
ΟΌΓΒΟΙΥΘΒ, δηἀ αἰγϑοὶ οἰμοσθ ἰοὸ 1ὲ 8180.---ΕΥ̓ΘΥῪ 
ΑΑΥ͂ 88 18 ἰΣου]08, ἢ88 1 4180 1ΐ8 ῬΓΆΥΘΙΒ ᾿-- 
Το Ὀϊοβϑϑάμῃοϑβ οὗ ᾿ἰνίηρ ἰὰ Θοα᾽ 8 Κἰησάοπι, πἢ- 
ον ἐμ ἀοπιϊηίοῃ οὗ {89 ὨθαυθΥ Κίης. 

ΒΞΤΑΒΕΚΕ: ΤῈ} ΙΏΟΥΘ 8. Β00ὺ] Κηονγα {89 ργοδίς- 
1688 οΟὗἨἩ αοα᾽ 8 ρ]οτίουβ ΤΊΤΟΥ, ὑπ 9 τοτὸ ὙΠ ἴὲ 
9 Βἰϊγυϑα ὑρ ἰ0 Ῥγχαΐβο Ηΐπ).-- -Ἴ{ 86 Ηοὶγ δρίνὶς 
ἀο68 Ὀπὺ ὁη69 Θηκὶπαϊο ἰδ ᾿ροατγί, ἰΐ 111 Πονον 06 
Βοιϊ88:.94 ᾿ Ῥγαϊϑίηρς Ηἰΐπι, 1ὑ ταδί ργαὶβο Ηἰπὶ 70 
ΟΥ̓́ΘΡ.--ΤῊΘ ρστθαίηοδδ οὗ ἐπὸ Κίηρ οὗ δΊΟΥΥ 18 65- 
ῬΘΟΙΔΙΥ͂ πιδηϊ οϑἰθἃ ἰῃ {π 6 δοιῃραβϑίοη ἡ ΐῖο Ηθ 
τηϑΌ  ο8ὲ5 [0 ΒΙΠΏΘΙΒ, τ 086 ΘΟ ΒΟ: ΘΏΟ6Ε6Β [61] (ἢ 61 
[πδὺ ἐπ 0 δΔΥΘ συγ οὗ ϑέϑγῃδὶ ἀθδιῃ.---ἶἰι ἰᾳ δῃ 
δοὺὶ ΟΣ ΩΥ οὗὨ ΒΟΥ σΘ αἰ Βμτηδηὶ [ὉΓΣ 8 τη8ῃ ἐο 
11πι10 ἀοα᾽ Β Ἰογο δπὰ τηθσοῦ, δηᾶ τυδηίοηῦ (0 9Χ- 
οἸυάθ Ηἰταδβοὶ ἔγοτῃ (μοῖν ᾿πβαοηῃο66.---Α}} δηροὶβ, 
811 βαίηἰβ, γ88, 841}} οὐ β ψοσκϑ ργαῖβο αὶ ἐμ οὶν 
Ογοδίου ; ἀοβύ μοι, Ο πιδῃ, ποὺὶ ρσγαῖβο Ηΐμ ἰοο 
Τδουῦ ἔλθῃ δτί ποὺ ΟΣΓΕΥ ἰ0 ὯΘ ΟΥ ἰο Ὀ6 ο8]16 8 
ὝΟΓΕΚ ΟΥ̓ ογεδίυσο οὗ ΗΪ8.--- Τὸ οχίοηδίοη οὗ 
ΟΡ θ᾿ 8 Κίπράαοια ἱμτοῦρ ἐμ ποσὰ οὗ ἱμ9 μοβ- 
Ῥ6] 18 ἃ κτοιὶ ψοτὶς οὗ ἀοὰ, Ἐνοσυ ἰγὰθ ΟὨγχὶδ- 
(ἰδ βου! Β6}]Ρ ἰο δάνϑδῃοο ἐμαὶ τννουὶς ὉΥῪῚ σοῦῃ- 
860] διὰ ἀ66α.---ΟἸ»ἰϑὺ ὈοχίηΒ Η18 Κίηχάοτμη ΒΘΓΘ 
οἢ Θατίδ ἴῃ ἐμ Βοαγίβ οὐ Ὀθ]θυοσβ, δῃα ἰδῖκθθ 
ἔμοπὶ δὺ Ἰαϑὲ πο 09 Κίηχάομη οὗ ΖΊΟΥΥ, τ ΘΥΘ 
8600 88.8}} ὈΘ ΟΥ̓́ΟΣ ὙΠ} (89 [ωοτὰ.---ΟἿν ρτδοίουβ 
6οά ζ.}8]5 Ηΐ8 ῥγοσηΐβθ ούϑῃ ἴῃ γοζαγὰ ἰο ὈΟαΣΥ 
Δ] οἰ 008 ; ῸΣ Ηθ ἴδῪ8 ΠῸ τῇογθ Ὁροὴ ἐἰδθ δβΒυῖς- 
ἴογοιΡ: ἰ88δὴ 6 οδϑῇ ὉΘΔΆΣ, δηά ἴῃ ἷ8 διῇ] οι ἢ Β οἵ- 
ἰθ γουΐγθ8 πὶ τ] [Π6 Βτνυοοιθϑί σοηβοϊδίϊοη.--- 
Ὑοῦ Βοτηθίϊ πλ68 ἀἰβϑέγοθββ γουγβοὶ δου ὑθιιρογαὶ 
Βυδίθηδηοο; δυὶ ψῇιδὺ τὸ γοῦ ἰῃ ποοὰ οἵϊ 
ὙΒΙΓΆΘΥ 8}1 Ογθ8 ἃσο αἰσϑοίϑθα ἐσ γοῦσϑ ἴοο.-- 
ὁ 0 81} θερράτγϑ Ὀθΐοσο αἀοὰ; τὸ πουϊὰ ΒαΥθ 
ποίμῖηρ, ἢ Ηρ αἰὰ ποὺ ΒΗΒΟΣ ΟΡ ῬΤΘΥΘΓΒ ὉΥΓ 
εἰνὶηρ 8 ἔοοά δηὰ ἰῃ9 Ὠθοοβϑδυὶθβ οὗ 11ἴ8.--- ΟΣ 
δρροίδίθ δὰ ἰμ9 σϑ δὰ Ὑμὶοῦ 6 ΒαΥθΘ ἴῃ ΟἿΣ 
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Ὀνοδὰ δῃὰ οὐδοῦ οοά 18 8148 1 ποί τοοοχῃϊζοα ὉΥ | ῥταϊβίηρ αοα; πὸ οὐρὰ ἰο τϑοόκοη ἰδ ἐΐνθ τηοϑὶ 
τηοϑὺ ἃ8 056 οὗ Θοἀ᾽ 8 Ὀϊοδβί 8 ἀπ01}] (ΠΟΥ ἀγὸ 46-  Π604Ὁ] οὗἨ ΟᾺΓΡ ἀ4}}γῪ Ὀυδϑίη 688, (ἢ 6 τηοϑὲ ἀδἰ ρὨ!- 
γί νοὰ οὗ {]161|.---ἸὉ Κηον αοἀ 85 θᾶ δηὰ 
οἰ ργοβϑηί ἸΔΥῪ ἀοίον (86 ψὶοϊκ θα ἔγοσῃ βίη, Ὀαΐ 
ἰο ἐμ6 ρίουβ ἰὑ 18 ἃ σοῃϑοϊδίΐοῃ ἵἱπ 41] ὑμϑῖν 
ἐγοῦ Ὁ]68.---Ἴ͵ὸ 18 σὰ ὈοίίοΡ (ἢδὲ αοα ΒΒου]ὰ δη- 
ΒΟΥ ὺ8 ἰῃ 8 ΨΑΥ ἰὑδαΐ Ψ1}1 Ὁ]688 ιι8, (ἢδη δοοογά- 
ἷπρς ἴἰο {86 μ}}} οὗ {πὸ 868}. [ἴω ἰδαΐὶ σᾶ8θ ΟἿΓΡ 
δου β ψου]ὰ οἴζοη βυ Ὁ Ὁ ΒΓ Πη.---θ ὙΠῸ δὶ ΠΟΟΓΟΙΥ͂ 
Ἰοτοβ αοἂ ἰβ ἰῃ ἅνο οὗ Ηΐπ 6180, 1οϑὲ 6 δδουϊὰ 
οδοηὰ Ηΐπι ΌΥ ἰγαηδατθδδίηρ Ηΐβ δοιὰ δηὰ 
ἔοτίοϊ! Η15 ἔδυου.-- -ἼὩγ τπηουϊὰ Βηου]ὰ Ὀ6 ἃ ἰἰνίης 
ΟΥ̓ζϑη ἰὸ ργαΐδβθ αοά. οθ ἰο ἰδοβθ ψᾷο ὀρθῇ 
ἐποὶν του ἴῃ ἐπ ργθοδίο 8η 4 αὔυ80 δηὰ οἰ Ὁ 
δἰπίι} πτογάϑ!] 

ἘΆΙΒΟΗ : Α τὴδὴ᾽ 8 σΟΙΏΡΑΒϑΊοη οχίθηἦβ ΟὨΪΥ ἰο 
δἷ8 ποῖον, ἐπαὺ οὗὁἩΘ Θοα οχίοπαβ ἰο 8]].---αοἀ 
ἀος8 ὀΘνογυ βίης ἰπ Ηΐ8 ον ἐΐθ. Τὶ ἰἰτὰθ 6 
πον Ὀοϊΐον ὑμδὴ μου ἀοδὲ : (πογοίοτο αψαὶί ἴὐ 
ἴῃ Ῥαίΐ6η66.---ἘἸΕΟΕΒ: ΗΟ οὔἴϊθη ἀο68 ΟΥ̓ ΠδΓ- 
τοΥν- ;οαγίοα ἀπο] 16 ΡΓΟΙῸΡ ἰο τοπιϑὶη πον (ἢ 6 
61056 ρύϑβϑβυγο οὗ οατίϊι, γαῖ ον ὑπ δὴ Ὀθ τοίγοβ ῃοα 
ὉΥ {86 Βοαγι- του νη ὈΥΓαῖβο ἰο αοα ἱπαὶ αὐἴ808 
ἔτγοιῃ 8}1 ρίδοοβ οὗ Ηΐβ ἀοιπϊπίοι.-- -ΟὕΈΝΤΗΕΒ : 
ΤΊι6 ΒΘΑΥΘΗΪ Κίηρ Β88 86 ἀοαίἢ-Ἰαάριηθηῖ δπά 
(6 ψογὰβ οὗ Π]ΘΓΟΥ͂ ; ὈΥΟΑΥ͂ ἴο0Ὁ ἰδ Ἰαἰίοτ, Β0 (μὲ 
ἰμβοὰ ταγαὺ ᾿ἷἰγὸ ἴῃ Ηΐ8 Κἰπχάοτη Ὀοηθϑίῆ ΗΪ8 
ΒΌΒΥ, δηἀ Βοῦτὸ Ηἰΐπὶ [07 οὐ θοῦ. - -Τ ΑΒΕ : Α βοῃρ 

οὗ ργβαΐβο ψΠο86 ἰΠθῖηθ 15 (86 ΦΊΟΤΥ οὗὨ [86 οἰθ ΓΠ8] 
Κίηρ, Η18 κΚίἰηχίίοπι, δὰ Ηἰΐβ τηοὰθ οὗ φογόση- 
ταθηΐ. 

[Ματτ. ΗΈναυ: Γἔ ἐμὸ Βοατὺ Ὅθ [Ὁ]] οὗ 6οά, 
ουῦ οὗ (Β6 ἀθυπάβιποοσ οὗὨ ὑπαὺ (8 τπουτὰ Μὶ}]} 
Βρϑαῖὶς τ ὶτ γόύογοησο ἴ0 Η8 ρταἶ86 ΟΠ. 8}} ο068- 
βἴὁη8.---ΝΟ ἀΔΥ τουδί Ραᾳ58, (που ρσ ἢ ΠΘΥΘΡ 80 ὈυΒΥ 
8, ἀΑΥ, που ὩΘΥΘΙ 80 ΒΟΓΤΟΨ Ὁ] ἃ ἄγ, τὶ που 

701] οὗ ΟἿΣ ἀδὶΥ οοιμηΐογτίθ. Οοα 15 ΘΥΘΟΣΥ ἀΔΥ 
Ὀ]οϑϑίηρ υ8, ἀοίη 7 6}} ἔοῦ π8, ἔτ 18 ὑπ ὍΘ 
ΤΟΆΒΟ. Μψ͵ὸ Βουϊὰ Ὀδ6 ΘΥΘΥΥ͂ ἀΔΥ Ὀϊαθδίης Ηϊπι, 
Βροα κῆρ Μ6θΡ}} οὗ Ἠϊπι.---Τῆὴο ποῦ οὐ 60} 
ΤΩΘΓΟΥ͂ Οὐἰϑ 19 Δ] ΗῚ8 οἶον του Κϑ, πὰ ἀδοΐατθ 
Ηΐτὰ τθογο ἰδ ΔΗΥ οὗ (θὰ. [Ι͂Ὁ ποίδίηρ μι] ]] 
8ὸ σίογγυ οὗ αοἂ Ὀ6 [ὉΣ ΘΥ6 Ὁ 80 1]]υϑίτίοιιβ, 8.5 ἰπ 
(19 γοββϑὶϑ οὗ ἸὩΘΡΟΥ͂ ογάἀμ᾽ ποά ἰὸ ρῇοτγυ.--- -Ηἰθ 
Βδὶη 8 ὉΪ]658 Ηΐαι, ἔο0γ (μον σοἸ οοὶ 86 τοπίὶ δυά 
ἰγιὶθαῖθ οὗ Ῥγδαῖϑο ἔγουι (ἢ ἱπίοσίου σγθαίυχοθ, 
δηα ΡΑΥ ἰΐ ἱπίο (9 ἰγοδϑασΥ δῦονθ. ΑἹ οὐ β 
ΨΌΣΓΚΒ ὑΓΑΪ86 Ηΐπι, 88 {μ6 Ὀδδη ἃ] Ὀυ]]αἸης 
ῬΓαΙ808 ὑπο Ὀυ]ΠᾺὰ ον, οὐ (ἢ 6 ν76}}- ἀγα σῃ Ῥἱσίογθ 
ῬΓΑῖβ68 ἰπ6 Ῥαϊπίοῦ. Βαϊ ΗΐβΒ βαϊΐϊηίβ Ὁ1659 Ηἰπὶ 
88 ἴα σ!Ἰάγοη οὗ Ῥτυάσηί, ἰθη δ Υ ῬΑγοη(5 Υἱ80 
ὋΡ δά 68]] ὑμοπὶ ὈΪοββοὰ, ΟΥ̓ 4}} Θοά᾽βΒ σγοσῖϑ, 
Ηἰ5 βαϊπῖβ, (89 ψου Κι ΔΉ 5} οὗ ΗῚ8 ζγῆσα, (89 
βυϑβί.ἔγαυϊϊ8 οἵ Ηϊ8 οσοαίυγοβ βαγο τιοϑβὶ Γοάβοη (0 
1688 Ηΐπ.---αἰ (9 πὰ οὗὁὨ Ο6 ΠΙΘΓΟΥ͂ 18 (ἢ:6 ὃ8- 
σἰμηΐπο οὗ δῃοί μοῦ, 80 βῃοιϊὰ ἰδ ϑπὰ οὐ οὔ 
ὑπαηκδρίνίης Ὀ6.---ΒΡ. ΠΟΙΝΕ : 76 δ66 (Π τ ο]9 
δηἷπι8] σου] δβϑοι} ]οὰ Ὀοΐογα 8, τὶ {πεῖν 
6γ͵ὲ8 ἄχρά οἱ ἐμ στοαὶ Κίηρ δὰ Βαίμον οὗ δἰ, 
1|κ6 [1086 οὗἨ 8. Βοοῖς οὐ ἰμ)0 βδῃορμογὰ ὑβθῃ ἢθ 
ΘὨίοΣΒ 6 δ6] ἃ πὶ Ῥγονοηᾶον ἔοσ (θη. Ετοπι 
(89 Βα Ὠίν πο ῬΟΥΒΟΙ 88 ἰπ6 ϑανυίουσ ΟΥ̓ τηοη, 
88 (86 Κίηρ, ΕΔίμον, δηὰ Ῥηβίοῦ οὗ ἐμ Ομ υτοι, 
ἀο Ὀδ᾽ ον ΥΒ ψἱ1}Δ δαΥ ποδί ὀχ ροοίδιοη γα} ΓῸΥ ({1 
ἔοοὰα οὗ οἴογηδὶ 116. Απὰ ποῖ μοῦ 89 ὁπ. ΠΟΥ (ἢ6 
οἶον Ἰοοὶς δηὰ νγαὶϊξ πὶ ναΐῃ. -τοΟΟΥΤ : Τ056 ν 0 
Ὁποῦ ἐγοῦ Ὁ1]69 δηὰ ἰοπηρίαιοη8 δθουηα ἴῃ ἴετ- 
νϑηῦ ῬΓΘΥΘΡ, 881}}} ἰῃ ἀμ Βοδβοὴ δουπηά ᾿ῃ ρτβίθ- 
ἔὰ} ῥταΐβθ, τσ ιϊσ 18 ὑμ9 ρσαπαΐῃθ ἰδηρῦαζο οἵ 
ΒΟΙΥ͂ }0γ.--ἶἰ. Ε. Μ.] 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΙΗΥ͂Ι. 

1 ῬΡγαΐβο γοὸ {86 [.0Ὲ}. 

Ῥταῖθο [89 ΤωΏΟῈΡ, Ο ΤΥ βου]. 
2 ΔΥΒΙΘ 1 ̓ ἴνγθ ψ1}} 1 ῥσαῖβο [η6 ΟΕ : 

1 Μ111 βίῃρ' ργαῖβθβ ὑμῦο ΤΥ αοα ΜΏ1]16 1 ἢν ΔῺΥ Ὀδίῃς. 

8 Ῥαυΐ ποῦ γοὺΓ ἰγυϑῦ ἴῃ ὈΓΪΏΟΘΒ, 
Νοῦν ἴῃ {16 βοῃ οὗ τηδῃ, ἰῃ ἡ Ώοῖα ἐΐδγο ἦ8 ἨῸ ΒΕΙΡ. 

4 Ηΐδβ Ὀγοαίῃ ροοίῃ γί, μ6 σοί σηθίῃ ἰο 818 οασγίὶ ; 
Ιὴ ὑμαὺ ὙΘΙῪ ἀΔΥ ἷβ ἱμουρ 8 ΡΟΥΙΒΆ, 

ὃ ΗΔΡΡΥ͂ ὦ ὧδ ἰμαὺ λαΐδ, [80 αοἄ οὗἉὨ ΦΔοοὉ ἴογ' 18 Β6]ρ, 
ὙΥ̓́οϑ6 ΒΟΡΘ ἐδ 'π {πὸ ΤΏΟῈΡ μἰβ αοά: 

6 ὙΥΒΙοἢ χα846 ἤθᾶνθῃ, πα θαυ, 
ΤΠ βοϑ, δηῃὰ 41] ἐμαΐ ἐμογοίῃ ὧδ: 
ὙΥΒίοι Κϑοροίὰ σα [ῸΓ 6υου: 
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1 ὙΥΜΙΟΝ οὀχοουίοίῃ Ἰαδρτηθηῦ [ὉΥ {6 ΟΡΡΙΕΒΒΘΑ : 
Ὑ Βἰοἢ ρίνο θοα ἴο {86 ΠΌΠΡΥΥ. 
Τὴο ΤΟΒΡ Ἰοοβϑίῃ {Π6 ὈΥΙΒΟΠΘΙΘΒ : 

8 Τὴ6 Π,ΟΕΡ οροποίβ ἐδ οψθ8 οὔ ἴμ6 ὈΠΠπΗ : 
ΤῊ6 Π,ΟΒῸ τ βοῖῃ (πο ἰμαὐ ἃγὸ θονοα ἄἀογῃ: 
ΤΙ ΤΟῈΡ Ἰονϑί {μ6 στὶρμίθουϑ: 

9 Το 0Β0 ἀρεάβονξοη [Π6 ΒΙΓΒΏΡΌΙΒ ; 
Ηδ το] νοι [ἢ6 ἔΆΓΠΟΥ 655 δηὰ ψὶάον : 
Βιυΐ {16 ψΑΥ οὗἩ {86 σ]οῖοα μ6 ἐὰσποίμ ἀρ5146 ἄονσι. 

10 ΤῊΘ [0 ΕὉ 588}8]] τοῖρῃ [ὉΓ ΘΥΘΟΥ, 
Ἐνοπ ἰμγ Οοά, Ο Ζίοῃ, απο 4}1 σϑῃθγδίϊοη8. 

Ῥγϑῖδο γο {80 [0Ε}. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΙΤΊΟΑΙ,. 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.--- 18 Ῥβαΐσω Ὀ6- 
Εἰὺ8 δηὰ οπ 8 τὶ πῃ ἔβα ας 1ἰ τ ρὶ68] 
Του υ]α (8. οχὶ. 8..). 1ῦ 88 ΠΥ Ῥοϊῃίβ οὗ 6ο0- 
ἱποίάοποα νεῖ [ἢ ἐλ 6 Ῥχϑοθαϊηρ ; Ὀὰΐ (818 ἀ06985 ποὶ 
ὨΘΟΘΒΘΗΓΙΥ Ἰοδὰ ἰο ἐπ 6 δοπο]υδίοη ὑπαὶ Ὀούἢ Ἰγ9ΓῸ 
σοιῃροΒϑᾶ ὈΥ͂ {89 Βδτ8 δυΐμον (61 {286}, οΥ᾽ (μδ 
{119 ὁη9 ὈΘΙΌΓΘ 18 ἰ5 {89 1Δϑύ οὗ ἃ ἀοαοοδάθ, Β0Ρ- 
ῬΡοβοὰ ἰὸ θορὶπ τῖϊῃ ῬΒ. ὀσχχχυ. (Η θη ρβίθ οΥρ). 
1ι 18 ΣΔΟΓΟΙΥ 108 ρΐδοο ἱπ 6 ΡΒΑ]1ΟΡ (δαὶ 18 ἀμ ἰο 
{18 Το]  οπβῃῖρ, Ὀοίηρ {πο τὶ οὗ ἐμ9 γο Ηδ]16- 
17 Δ ἢ- Ῥβαϊτα8 τ ῖοἢ σοποϊαθ ὑπο οοἸ]οοίΐοα. Αἱ 
ὃ ἰδίου (ἐπι [818 Ἰαβὺ σγοι γγ88 υυδοᾶ ἴῃ ἰὴ ἀΔΙΪΥ 
ΤΠΟΓΉΪῚΣ ὈΥΔΥΘΓΒ, ῬΟΥΓΪΟΩΒ οὗὨ οἶμον Ῥβαὶπιδ δπὰ 
Βοο 5 οὗ ἐμ ΟἸΪὰ Τοδίαταθηῦ Ὀοϊηρ πη πὶ 
ἰ, Απιοης ἰδ ΒΑΡ ΙΩΒ ἐδ 9 πᾶπιὶθ “αἰ εἶ τ 88 
ΔΡΌΡΙΙοἃ Ββοπγοίϊπιθβ ἰο ἐὑμ1]8 1010 στοῦρ, 8πὰ 
ΒΟ Θ.Ϊ Π16Β ἰο0 (8 ΒΟΥ͂ΘΣΑ] ρΡατίδ, θα  ΘΒΡΘΟΙΪΔΙΥ ἰο 
Ῥεβ. οσὶνῆ. δηὰ οἷ. ; θα 10 νψ8 68116Ἁ {110 ἀτοοὶς 
ἨΔ]16], ἰῃ ἀϊδϑιϊποιϊοι ἔγοπι ἐδ 80-6811ὁ6ὰ ἘΖΥΡ- 
ιἰαᾶη ΗΔ4116], γτοοϊ ρα κὐ {ἢ 6 ἔδαβίβ. 

ΤΏΘ δἰἸυαβίου ἴῃ 1 Μαοσ. ἰϊ. 68 ἰο γον. 4 ἀο68 
ποί ἀθοϊάο ὉΓ ἃ δοπηροβί(ίοη ἴῃ 116Ὸ ΜΔΟΟΆΌξοΔῃ 
Ῥοσγῖοα (7 οπθπ8). [1{ 18 ἰδ θη βρϑοΐδ!ὶν Ὁγ Ηἰὺ- 
ΣΙ 88 81} δ᾽]υβίου ἰοὸ {ἰΐὸ πδηιθ οὗ θεοπιϑίγ! 8. 
ΤῊῸ δυροσβου ρίΐοη ἰὰ (16 ϑαορίαδρίηί, γυϊραίο, 
δηἃ ϑυ7τίδο: Οὗ Ηαργαΐ δῃηὰ Ζοοβδυίαῖ, ἴθ οὗἁ 
δὲ 85 Ἰ᾿{16Ὸ Εἰδίον θα] σα]ὰθ. 79 68 ΟἿΪῪ ἱπέξυ 
ἴτοτα ἰδ 6 Ἰδησιαρο 8, ροβί- οχὶο ρογὶοά, δηὰ ἔγοιῃ 
186 σοπίθηίβ 8 Θοῃάϊιϊοη οὗ (ἢ 9 Ρ60Ρ]9 ἱπ ψ Ὡ ἢ 
ἘΠ 6 Ὁ ὙἜΓΘ ΟΡΡγϑϑβϑά, δπὰ ἴῃ ποοὰ οὗ ουῃβοϊδίϊοη 
δια αἰτοοίϊοη ἰο Ἰοοῖς ἰο Θοἀ ἴον δά. Τ]|ι0 Ρυτ- 
ῬοΒο οὗ ἰμὸ Ῥβδὶπι 18 ἰο ρσὶνϑ ὑμὶ5 ἀϊγϑοίζοῃ ὉΥ θχ- 
λιι1 εἶπ Βοπιο οὗἩ 6048 αἰἰγϊθαϊ65. ΔΙ͂ΟΡ 8 ργθ- 
Ἰ πυΣ ΠΘΥΥ͂ ΜΑΥπίης ποὺ ἰο ἰχαδὺ ἴῃ Ῥυίησα8, [ὉΤ 
(ΠΟΥ 8τὸ Ῥου 5816 τ 6 (Υ678. 8, 4), (8686 αἰἰγὶ- 
Ὀΐ6 5 8Γ0 ῥγοβϑηϊθαᾶ, βυρρογίϊηρ (16 ἀφοϊαταί ἢ 
(αὖὺ {80 πιδη 18 Ὀϊοβϑϑὰ σο Το] 65 ὙΪΓῈ 8}} 85- 
ΒΌΓΡΏΣΙΟΘ ὕροὰ πο αοἀ οὗ Ι5γδ6] 88 Βἷ8 (ἀοα (ν6 8. 
δ--9).. Τιιο8ο βίγορ!οβ ἔογσα ἐμ6 Καογηοὶ οὗἅὨ ἰ(ἰι8 
Ῥβθῖσα, δα δ.Θ ἱποϊοβοᾶ ὉΥ δῇ ᾿ηἰγοάἀυοσίΐος, ἴῃ 
168 ἰμ6 Ῥδβαϊτη δῦ 64118 ΠΡΟ δἰ 86} δῃα ὑτγο- 
ΤἾ868 ἴο Ρ᾿Γαΐβο αοα (γογ8. 1, 2), δῃὰ ἃ δοῃο]δίοη 
νογ. 10) []}] οὗἨ δβϑύγδηοο οὗ (π6 υπἰηίονγυρίοα 
δι ἃ δέ θοῦ] οοπίϊπύυδηοο οὗὨ ΦοΒοΥδ 8 ΚιηρὴΥ ρο- 
ὙΘΤΉ ΤΩ Θηΐ, 

[ΗἘΝΟΒΤΈΝΒΕΒα: “Τμδὺ ἰμπὶ8 Ῥβαΐσι 8 ποὺ 
σοῃίοτηροσδηθουβ ὙΪΓ (16 Ῥγοσοαΐηρς Ῥανίαΐο 
Ῥβαῖΐτα . . .. 8 οἷϑαν ἥγτοιι μο ἔδοὺ ἐπαὺ 1ὲ ἀο68 
ποῖ χοϑί ὕροὴ {δ0 θανίαϊο Ῥβαίιωβ, δπὰ ἔγοτα (ῃ9 

ἰγᾶδο8 16 Θοπίδὶ 8 οὗ 8 Ἰδίθ ροϑί- οαχὶ]ο ρουϊοᾶ---ἰῃ 9 
Β4]]6] 78, τ ἈΙΟΒ 19 ΠΘΥΟΡ Του ἴῃ ῬΒ8] 15 τ᾽ ΙΘὮ 
ὍΘΔΓΣ {86 πϑῖηθ οὗ Ὀανϊά, δομρ. ῬΒ8. οἷν., ΠΟΤ δῦ 
ἢγϑὶ ὁδουγϑ, δηὰ 8. ον. ; 0η6 θογγονὶπρ οὗὨ γ6Υ8. 
1, 2 ἔγοπι Ῥβ. οἷγ., υῃὶο ἢ τγ88 σοπιροβοα αἴΐογ (89 
οχἑΐο, δηὰ οὗ γον. 8 ἔγοτμι 8. οχυἝ!Ἕδ., τ οι ΔΒ 
ΒΆΠ 5 ΜΠ 6ὴ ὑῃ9 Τουπάδιϊΐϊοη οὗἩἨὨ {πὸ ϑοοοπά ΤοηΡ]9 
Ἧ85 1αΪ4, Τα {μ6 Ῥβαΐτσῃ γχ88 οοτηροϑβοᾶ αἱ ἃ 
Ῥογίοα οὗ γτυϑδὶ ἀδργοββϑίοι 0 (ἢ 6 Ρ60}]9 οὗ αοά, 
15 ἱπαϊοαίοα Ὀγ {μ6 ρῥτεάϊοδιϑβ οὗἩ Θοά, πῖο ἢ Δ 10 
Δ}} οὗ ἃ κἰηά διϊοα ἐο οἰοναῖα ὑμ6 ἀἰβίγοβαθί, δοη- 
8019 89 αϑ]οῖθᾶ, δῃηὰ ρον ἔμϑὰ οοηδάθηοθ ἴῃ 
ἱμοῖν αἀοἀ."--. Ε΄. Μ. 

γοτβ. 1-8. πὸ ᾿πἰγοάἀαοίίζοη 790]10τν8 Ῥ8. οἷν. 1, 
88, 84, ὁΘοιηΡ. οἰἱϊ. 22, γον. 8 τοδὶ] 8. οχυϊἱ. 
8 ἴ., 56 Υ. χυὶὶ, ὅ ; δηὰᾶ νοῦ. 4, Ῥβ. οἷν. 290. γογ. 
ὅ 8 β᾽ πη 1 ΥῪ τοϊαιθα ἰο Ρβ. οχ]ῖν. 1δ δῃηὰ χχχίϊὶ. 
12, χχχυ. 2 αἴϊον Εχ. χυϊἱὶ. 4: ἰ.ὸ θερσίποΐηρ οὗ 
τοῦ. 6, ἰο ΡΒ8. οχυ, 1, οχχὶ, 2, οχχὶν. 8, οχχχίν. 
ὁ ; Ὑο }. 7 α., ἰο ΡΒ. οἱϊί. 6 : γον. 7 ὃ., ἴο Ῥα5. οἷν. 
27 ἵ., ονἱϊ. 9, οχχχυΐ. 2ὅ, ἢ ποῖ ἰο 88. χχχὶϊὶ. 
19; χχχυϊῖ, 19; τον. 7 ο. ἴο Ῥβ. ου. 20. [0 τυϑὺ. 
θ, ΡΕΒΟΥ͂ΝΕ: “λο ζεερείλ. ἴῃ (Π6 βογί659 οὗἉ 
Ῥδγ ΟῚ Ρ1]658 πιδΡκίπρ (86 ΒΟΥ͂ΘΓΆ] δοίβ ΟΥ δἰ ἐστὶ θαίθα 
οὗ ἀοά ἴῃ (18 δηά {ῃη9 ποχὺ π᾿|ὸ Ὑ6Γ865, {ἢ} }8 ΟὨΪΥ͂ 
Β48 (η6 δγίΐοϊθ Ῥγῆχοα, ῬουμΆ 08 Ὀδολυ8θ ἐδ6 
Ῥβαϊτηϊϑί ἀοβίηϑά ἰοὸ ρῖὶνο 6 δου ῬΓΟΙΊΣΠΘΏ6Θ 
ΟΥ̓ ΘΙΙΡ 8515 ἰο (ἰλ15 δἰἰτὶθαΐ οὗἩἨὨ αοά, ἐμαὶ Ηδ 18 
Οπο “Μγὸπὸ Κοαοροίὴ ἰγυΐἢ Γ[ὉΥ σον, 
80 σϑηΐγα] ἱμπουρσαὶ οὗ ἰπ6 ῬβαϊωηωἨ. ΕὟΡ ὑροῦ 
{}}15 στουμπα Ῥογοπα 8]1 οἰ Γ8 15 αοα {6 οὈ͵]οοῖ 
οὔ ἰτυβί. Ηο ἰ5 ἰγὰο δῃὰ Ηἰ8 πογὰ 15 ἐγ ἢ, πὰ 
ἰβαὶ νογὰ Ηδ Κϑϑρβ ποὺ [ὉΓ ἃ ἰΐπιθ Ὀυ ἔου δυϑυ.»" 
[π σον. ὃ (89 σοηίοχὺ βιοῦν (μδὲ ᾿0 ἰβΒ ἃ ἥριιΓο ἂρ- 
Ρ᾽Ϊοά ἴο Ῥἢγϑῖ681 ΘΘΚΏ655, 88 ἴῃ Ὠσδαϊ. χχυὶὶ, 
29.--͵. Ε. Μ.] 

γετθ. 9, 10. Τὴ δἰσδῆμοῦβ 8.6 Ὁ504|}Υ δοπὶ- 
δἰποὰ ἴῃ {Π6 δ'ηρσυϊαν τὶν νίάοννϑθ δη ἃ οΥρἤ πε 
(θοαί. δηὰ οὔθ). 86 Ῥ] ΣΑΙ] ΠΟΤ 18. ΒΟΔΓΟΟΙΥ͂ 
ἴο ὍΘ Σοϊοτυθὰ ἰο ἔπ 9718 ψᾶοὸ ἀνγεϊῦ ἰοροὶ ον 
ἴον ἀοίοθηοθο ἰπ ἰογεΐρῃ ἰαπὰβ (ΗΠ ]ἰχὶς). Τὰθ 
ογοοϊκρα ψΔΑΥ οὗὨ ἰμ6 π|ῖοϊκοα, πὰ πῃ ϊοῖι ἀϑαί 1169 
Ῥγου. χὶϊ, 28), 18 ἰυσσηθα ὈΥ͂ Φ6βονυδὴ ἄονα ἰο- 
ΑΓ 5. Β61] (τον. χνυ. 24, δοόρ. 11, 18, Ρ8. 1. 6). 
[ὈἘΈΡΙΤΖΒΟΗ : “ΤΠ6ΓΘ 18 ΟΠ]Υ͂ 8 βἰηρὶθ 1ὴ9 ἀς- 
γοϊοά ἰο {8 τηδηϊοβίδίϊοη οὗ Φϑβ ου ἢ ΒΒ ῥυπηὶ- 
εἶντο υδίϊοθΘ. ΕῸΥ Ηθ τυ]68 ἱπ ἸοΟΥο δηὰ σγαι ἢ, 
δυὺ ἀεὶ ΐθ ταοϑὲ 0 σαϊο ἰῃ ’οσθ. Απᾶ Ζοιιόοντα 
5 89 αοἀ οὗ Ζῖοα. Τ8ο οἰθγ) ἀυγειΐοη οὗ Η 8 
κί πράοπι 18 8190 (80 ρΙθάρο οὗὨ 18 ρ]ογίουβ ρθῦ- 
οοί!ου, ἐλ6 ἐσ ρἢ οὗ ἰοσθ.Ό Ηδ)]οὶυλαὶι !"--. 
Ε. Μ.] 

1015 ἴῃ ἴβοὶ. 
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ἩΟΜΙΓΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ. 

αοἀ᾽ 5 ἰυνγὸ ἐμ στουηῃά οὗὨ οὖν ᾿ἰἶ6 δηᾶὰ ἰδ9 
Τηαίιο Ὁ" οὗ ΟΌΡ οίϑυπ αὶ ργαΐβ9.---ἀἶδϑ, ΒΟ οἴϊοη 
ἀο νὸ ἰσυϑὶ σθη ψγ͵ὸ Βιουϊ ἃ Ὀθ6 εαἰγαὶά, δηὰ Ὀ6- 
οοθ δἴγαϊὰ σὴ τὸ δβδμουϊὰ ἰχγυδὶ ἰ--- Ὁ Βα8 
ποί ΟὨΪΥ ἐμ ροννον, Ηθ 88 α͵80 {89 Ὑ|]} ἰο με]ρ ; 
δηὰ ἴῃ Ὀοΐδ Ηθ γϑπδῖηϑ ὈΠΟΒ ΘΠ ΟΘΌΪΥ ἰδ 6 Β8Π19 ; 
αὶ ἐς ἴδ ΟὨΪΥῪ ἰιο80 ψὸ ὑγαδὶ ἐπ Ηΐπι, ἰμΒαὺ οδα 
τλδο Ηἶ8 δἰ 988 {μον σου Βο] ἰΐοῃ. 

ΞΤΑΒΚΕ: Ηθ ἯἯὧἰὺΛΟ τη |κ68 ἃ πιδὴ ἰἷ58 κοΐ, χτηιϑὲ 
ὈδῸὸ οχροοιίῃρ ᾿ιΐδ φσοά ἰο ἀἷθ ΘΥΘΥῪ δΒουτ.---Ου 
τηραϊτπιίης ἀροὴ ἴδ 6 ἔγϑιν οὗἨὨ 116, 1οὐ ι.18 βίσγὶνγϑ 
ἴο πᾶ ἶο 8}} ΟΌΡ ΡΪδῃ8 ρ᾽οδϑίηρ ἰο αοά, ἀπά (116 η 
τ Μ}}} θ6 ΔῸΪ]6 ἴ0 ΘΠ ΟΥ̓͂ {6 1} ΓΟΒΌ]8 ἱῃ οἰ ΤΏ (Υ. 
--ἰῦ γοὺυ δυὰά δηγιμίηρ ἴῃ ἰδ9 πογὶὰ ἰο χίτο γοὺὰ 
οοπβάθηοο, ἀο ποΐ τηᾶῖο ἰΐ γουγῦ βίτοηχί!. Ἧ δαὶ 
δ ποὺ {890 ἀαοά οὗ Φασοῦ, ἰδ ποὺ ἰο ὈΘθ γουν 
βίγοηκί.--ΕἸ ΘΙ δηὰ ὑγαϊ ἃτὸ ἀθοϊϊἰπρ ΥΟΥῪ 
τσὴ διμοηςβ 08 ἰῺ {μ080 1δ8ὲ {ἰπ|68:; 1οὺ ἐγὰθ 
Ομ τι βιδηβ ἐμ 6 σΟΙΥ 8}1 {6 τοῦτο ὕροῃ {86 ἔδὶ(- 
Τα] 685 οὗἩ ἰμ9 αοα νο δ0ϊ468 ὈΥ Ηΐπ Ῥγοιιΐβοϑ. 
-- αοα ἰδ ἰο Ηἶ5 οδἰ]άτϑῃ 4}} (δῦ ἐμ. ποοά. Νο- 
ἐς σδ ὈσᾺ}} ἐμ θαι ἰῃ ἐμὸ πουϊὰ, δζαϊηδβ τ ΐσὰ 
Ηὸ οδηποὶ αθονγὰ οοϊηξογί, σουη861 δηαὰ δ14--- 
Ἧμαι ἃ βνοοὶ πογτὰς: ὑπὸ [ογὰ Ἰονοθ ἐμοοὶ 1 
που]Ἱὰ ποὶ ἐδ ἃ Κα άοπι ἴον ἐμαὶ γοργὰ. ἴοΥθ 
πηΐϊ68 αοα᾽Β μοασί ἰο πιΐπηθ.---Τ)ὴ9 ουου]δδιϊηρ 
Κιηράοπι οὗ ΟἸ γί δδοτγὰβ γοϑβοι (0 ἐδ} οἱ ἐἿ 26} 8 
οἵ ἰδ δρί γίϊαδὶ Ζίου, ὈοὺΒ ΠΟῪ δὰ ΖὉΣ ουϑυ, ἰὸ 
ῬΓγδΐβο αοά. 

ἘΒΙδΟΗ: Ηο ν8ο ἄοοβ ποὺ 688 ἢἷβ 116 ἰῃ (ἢ 9 
Ῥταΐβο οὗ αοἕἂ, 8 ἀοδὰ ὑ 8116 μ6 ᾿ἱνϑί.-- ἼὯο ζ8- 

γοῦ οὗ 8]] τγϑῃ 18 τοῦ  ἢ1658 τ θ αοα ἀο65 ποί 
ἴανον.-- - θη ἰὴ 9 ἕδνυον οὐὗἁὨ τζϑῃ οϑϑϑϑβϑ, ἐμδί οἴ 
αοὰ θορίηβ, δηὰ σθῃ ἰδ 6 Θά θη οὗ τηδη 11}- 
ἀνὰ (86 Βαηά, ἔμθη αοἀὐ ἐγ Ὀορίη (ο σῶΓο [Ὁ 
8Β.---ΑἸΕακΕ : Τ6 ὀχδμοχίδιϊου ἰ0 ρταῖβϑο αοὰ οαἱ 
οὔ ἰγὰθ ἰσαδὺ ἰη Ηΐπι, ἰ8 ΔΕ δοσοιηρδηϊοα ὈΥ (Ἀ9 
ἩδΔιπίης, ποὺ ἰο ἐταδί ἰπ τη8η.---ΟὝΕΝΤΗΒΕ : [{ ἰ8 
88 ἱπουρῇ ἰμ9 ῬΒΔΙΙΩῺΒ οὗὨἨ ᾿Γδὶ8θ ἡ 1 Ο ἢ ΔΥΪ80 ἔγοπὶ 
[89 ΒΌΡΡΙἰδη ᾽8 Ἰὲρα, γοϊυγηθὰ ἰο Ηἰπὶ ἔσοτῃ αοὰ, 
88 ΠΙΘΔῺΒ οὗὨ Βδηοϊὶ βοαίίοη.--ἸΑῦ ΒΕ: ΗΟ (ἢ6 
Ῥτϑοΐουβ ἢδῖη90 οὗ (86 Ποτγὰ θθοοπιθθ οχρ] δἰ πϑὰ ἰὸ 
υ5 'η αἰ ογουῦ Κἰ πα οὗ αἀἰδύσθδ8 1 ἐδ)6 ϑδυίους δηΐ 
Ηδὶρον, ἐδ9 Βοάθοον δηοὰ 1 ογδίον, (6 Οοπι- 
Τοτίον, (16 Ῥαγπβιοΐδη οὗ [5.86], ἰδ Ὀοίθηδεοτν οἵ 
Ηἰ8 Ῥϑορΐο, ἔϊιὸ ΒΔΙΠΟΥ δηἃ ἀπδτάϊδῃ [---Αα δ] 155] 
υἰϑίοη οὗ (δ 6 ἰἰπη6 οὗ ἔυ] Δ] πιθαὶ ᾿π {86 Ἰεϊη σάοαι οἵ 
τοδί, δρᾷ (89 βυ ν᾽ σὲ οΥ οἂν 4116] 7888. 

ΓΜαττ. Πκκδυ: Τῇ θα 18 ῬΓῖβθ τηοϑὲ ῥ᾽ οδϑδαί 
ὙΒ6Ὼ ἴῃ Ῥγαϊβίηρ αοἃ γγὙὸ ΠαΥΘ δὴ 6γ9 [0 Ηΐπὶ 88 
ογΒ, τοῖα Ἧ17ὁ ὮΔΥ͂Θ ΔῊ ἰπίογοδὺ ἰη, δηὰ βίιδπὰ ἴῃ 
Τοϊδίϊοι ἰ0.---Τ Τὺ γον 18 ὑπ 6 στγοδὶ ϑῃὰ οὗ ουὖῦ 
Ὀεΐηρ οὐρμὲ ὑο ὍὈ6 ΟΣ Θηϊογιηθηΐ δπα δι ρἾ0γ- 
τηϑηῦ ὙΔ1190 γὸ δανθ ΒῺΥ Ὀσοΐπρ.---ἰὶ 18. 8 ατοεὶ 
ΒΌΡΡοτί ἰο ἔδ᾽ δ, {μδὲ ἐπ 9 Βοάσθοιμον οὗ ἐμ του]ὰ 
18 (9 Βϑβῖηθ 0 γὙὋ8 {86 Οτγοαῖον οὗ ἰΐ, δπὰ {δ 6το- 
ἴογο Β85 6 φορὰ ν]]] ἰο ἰΐ, ἃ ροτίϑοί κπον]θάρο οἵ 
(8 6486, δηὰ ΡΟΝΟΣ ἴο δΠ6ΙΡ ἰ(ί.---ΒΡ. Ησοππε: 
ΤΏΘΓΘ ΔΙῸ Ὠ0 ΘΠΔΏρΡΟΒ ἴῃ {Π6 Ρο}1{165 οὗἩἨ Ἀρδγυθῆ, 
--ϑσοτες ΠΏ ἰμθ80 ραἰογίουβ Ῥγοβροοίδ ὈΘΙῸΓΘ 
ΟἿΓ ΟΥ̓́ΘΒ, ΠΟῪ τηθ8 40 (δ ρυγβυ 8 οὗ δυι Ὀἱ(ΐοη 
οΥ' οΘοῃηθοίΐουδ Ὑἱ(ἢ ἰὴ 9 ρσγοδὺ βοϑῖὶ ἰ0 8] δυὰ 
ΠΟῪ προ ῖα] 4065 ᾿ξ ΔΡΡΘΆΓ ἴ0 ἀϊδδυδαο τη θῇ ἵγουι 
(818 οοπιοῖ Ὀυὺ ἀθδίγαοίϊγο ἰΔο]δίτ |--. ΒΕ. Μ.] 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΠΉΤΙΙ. 

1 ῬῬΡγαΐβο γα {80 ΟΕ: 
ΕῸνΡ ἐξ δ ροοὰ ἰο βίῃρ ᾿γαῖβοθ απίο ουν αοἂ ; 
Ἐὸν ἐξ 8 ρἰθαϑδηῦ ; 

2 Τηο ΠΟΕᾺΡ ἀοίμ Ὀυϊὰ ὰρ Ψο6γυβδ θα : 
πα ῬΓδῖΒ6 18. ΘΟΙΊΘΙΪΥ. 

δ ραίμογοίῃ ὑοροίμοῦ (86 ουϊοδϑίϑ οὗὨ [5γδ86]. 
8 Ηο ΒοδΙ] οί 1ῃ6 Ὀγοίκοη ἴῃ ᾿οϑγί, 
Απὰ Ριπάοίμ ἃρ ἐμοῖς ψουπάβ. 

4 Ἠΐ ἰ6]] οἱ [86 ΒυμαῦοΥ οὗ [86 Β8 8 ; 
Ηϑο οδ] ]οἱἢ (μοπὶ 411 ΟΥ̓ ἐλεὶγ πδιλθβ. 

δ τοδὶ ἴδ ουὖῦ [ΟΕΡ, δηά οἵ ργοδὺ ΡΟΎΟΣ: 
Ηΐ8 υπάογβίδπαϊηρς 8 ἰηδηϊΐαο. 

6 Τὴο 08} Ποῖ ὑρ {86 ταθοϊζ : 
ῊἫΘ οδϑβίοιῃ (86 τ]οϊκοα ἄοστη ἴο {πὸ στουῃά, 

7 Βῖὶπρ υπίο 80 ͵ΟΒΡ Ὑ{1Ὲ ὑμϑηκβρὶ νἱηρ; 
Βϊηρ ῥγϑῖϑθ ἅροὴ {86 μδΥΡ απο οὐνῦ αοα: 

8 ὝΥΠο οογογοίὰ {86 ἤδδυθα τι οἱου 8 
ὟΝ Βο ργβρδγοίὰ σαΐῃ [Ὁ [86 ϑασίῃ, 
Ὗο ᾿ὰ δἰ ζυϑββ ὕο ΡΤΟῪ ὉΡΟῚ {86 τηου πη 8118. 
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9 Ηο ρἴνϑιᾳ ἰο ἐμο ᾿ϑαϑύ ἢἷβ ἔοοά, 
Απὰ ἴο {89 γοιμρ; γαυθηβ ΜΠ ]Οἢ ΟΥ̓. 

10 Ηα ἀοἰρ ὐοίμ ποὺ ἰῃ (86 βίγθηρία οἵ [6 ὨΟΥ͂ΒΟ : 
Ηδ ἰδ κοί ποῦ ρΡ]οαϑαγο 1η {86 ἰορϑ οὗ ἃ τηδῃ. 

11 Το ΠᾺΡ ἰαἰκοίῃ μίθαβαγθ ἰῃ ἐμοὶ ὑπαὶ ἔθαγ ἴτω, 
Ιη ἰδοβὸ ἰμδὺ ΠΟΡΘ ἴῃ ἈΪΒ ΠΊΘΓΟΥ. 

12 Ῥγαῖβο πὸ ΟΕ, Ο “6 γΒΆ] 6 ηι. 
Ῥγαΐβθ ἐγ αοά, Ο Ζίοῃ. 

18 ΕἘῸΓ Β6 Πδί βύγοῃρσίμοποα {Π6 ὈΔ18 οἵ (ῃγῪ ραΐίαβ; 
ΗΘ Βαίμ Ὀ]οββοα ΤΥ Ομ] άσθη τ] ἱη {{| 66. 

14 Ηρ τρϑ]κοίῃ ρϑδοθ ὅπ ὑΠῪ Ὀοτγάοτθ, 
Απά ΒΙ]οίἢ ἰμθο νι (μ6 Βποϑὺ οὗ [πΠ6 τ μοδί. 

16 Ηϑθ βοπάϑι ἔοσίι ἢ18 οοϊτατπδπατηθηῦ τροη, Θατίὶ : 
ΗΒ πνογὰ συῃηοί ὙΘΙῪ 51}. 

16 Ηο ρἱνοῦ Βηογ 11 τοο]: 
Ἦζ βοβδίζογοι ἢ {86 Βοδὺγ ἔγοϑὺ 1}| 85}168. 

17 Ἠδ οδϑίθι ἢ ἔστ ἷβ 166 116 ΤΠ ΟΥΒ6]8: 
ἌΥο σϑδῃ βίβδῃα Ὀοίοσο ἢ18 οὐ]ὰ ὃ 

18 Ἠδ βοῃάοίῃ ουὐ ἢΪ5 ψοσζά, δηα τϑ] οί ἐμθηι: 
Ἦδ σαυδβοίῃ 15 ψὶπα ἰο Ὀ]οΟΥ, αγια [86 τψδίθιβ ον. 

19 Ηδ βμονϑίῃ δῚ8 ψοτὰ υπΐο 8600, 
Η! βἰδίαῦοϑ δηα 185 ἱπἀρταθηΐβ αηΐο [Βγϑεὶ. 

20 Ηδ Βα(ἢ ποὺ ἀθ8]{ 8βο ψι ἢ ΔΩΥ͂ ὨΔΙΙΟΗ: 
Αμά αϑ [ον ᾿ΐδ Ἰυλαρταθμίθ, ΠΟΥ δδᾶγο ποὺ πόύτῃ ἔμ τα. 

Ῥγαῖβα γα ἴμ6 0ΕΡ. 

ἘΧΕΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ. 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.--- 89 ῬΒδηι 60η- 
βἰβίβ οὔ ἰᾷσϑο βοοίϊοηβ ψἱτπουῦ ΒΩΥ τορυΐϊαν στη γί- 

τΐοῦϊ δβἰιγυσίαγο: γογ8. 1-6., 7--1}., 12--920, ὁ 6} 
οὔ ψ Βίοι Ὀορὶη5 τ᾿ 88 Οχμογίδιϊοι ἰο ῥταΐδ9 76- 
Βονδᾷ. 186 ρτουῃὰ 8Π6 τηδι6Σ οὗἩ δι σἢ ΡτΑΪ86 18 
ι16 στασΐοιϑ ΟΧοτοΐβο οὗ ΗΒ ροῦν, δηὰ 18 Βοὸ 6χ- 
εἰθιιοὰ Βοτὸ ἰο ἐμὸ ΟΒατοῖ. Τ)ι6 ρΡοοσὶὺ ἱπίσοάυσο8 
{86 Βι  ]6οὺ Ὁ ἰο]]πρ; οὗ (89 γοβίογδιΐοη οὐ δοτὰ- 
ΒΆ]οῖα, δᾶ πο και ογίης οὗ [8.86], δα ἐμθη ἀο6- 
δβοσίθβ (89 ποῖρία] δοίβ οὗ ὑμ6 ΑἸ ΚΠ Υ 848 086 
οὗ δῷ ἰῃδηϊ( ον τεῖδο ὁ, 80 86 8 αὐδῇ ἐμ βί 8 Υ8 
ἴῃ οτάοτσ, δῃά 88 {8086 οὗὖδ ΡΒ β᾽ σίδη 80 6818 δηὰ 
οοταζογχὶβ πιδηϊεϊηα ἴῃ 18 σοη 1688 πουηά8. Ηδσ 
(6 π τοοουηὶδ Ῥγοοίβ οἱ Ηΐβ στὸ ΟΥ̓ΘΥ 84}} οὔϑα- 
ἔυγοδ, ἴῃ σοηποοίϊου πὶ {1|ὸ τοδοοίϊου ἱμαὺ αοὐ 

8:65 Ρ΄θδϑβαγο, ποὶ ἰπ παία γα] βίγοη σι δηὰ Ὀθϑαίγ, 

Ῥυΐ ἰπ (086 ἐμὲ ἔοαν Η τὰ αηὰ 86οὶς Η 8 βαϊναίϊοη. 

Εἰηδιγ, ἢ9 οχίο]β ἵπΠ6 δἰὰ ν)λ οι ἐμ ΑἸπιϊ σὺν 

885 τοπαογρὰ ἰο Ηἰ8 Ῥϑορὶο, ὴο ἃτὸ δἀναῃποϑρα 
αὔονο 811 πδίιϊομδ ὈΥ {ἴθ τονϑὶαἰΐοη οὗ Η]5 11}ΚΥ, 
ΌΥ Ὀ]6αβίης ἰδ ᾿ ΠΔὈϊ 8η18 οὗἉἨἁ [λ6 ΠΟΥ] δίγοηρὶ- 

οῃ δά οἷιγ, δηᾶ οὗ ἴμ9 σουπίσυ  ο80 Ὀουπἀαγὶθ8 

δτο βοσιχοι, δηᾶ Ὁ] βϑίης μ6 Ἰαπὰ 1ἰ86]7 ὉΥ το- 
ευϊαιίπρ [ἢ ΒΘΆ80}8 οὗ {80 Ὑ687 δηἀ {110 νγθϑί ΒΥ. 

ΤΏΘΓΘ 8 ποίδίπρ ἰο Ῥγοτο {1:0 Βαρροβίί! οι δαὶ 
{ἢ τοαβίοσγδιΐϊου οὗ ὑμ9 νν8}}8. ὉΥῪ ΗἩγσγοδηῦϑ 18 γῸ- 

ξοττοὰ ἴο (ἰ Μβοο. χυΐ. 28), δπὰ (μὲ συδτβϑ. 12 8. 

ατὸ ἃ Ἰδαῖον δάάίοι (Ηἰ12.). ΤῊΘ βαῖὴθ Γοιηδτὶ δΡ- 
Ῥ]168 ἴο 186 ἀἰν βίου ἱπίο ὑννο Ῥβδτ5 (ϑορι.) δηά 

ἴο τ ορίπἷοι δαὶ [18 Ῥϑαϊπλὰ γγ͵8ὲ8 βυηρ αὐ (9 

Ὀοάϊοεαίϊζου (Νοι. χὶϊ.) οὗἉ {86 τγ8}18 δοιλὈ] 6. οα ὈΥ͂ 
Νοδβουαΐδὰ (τὶ. 16), 8 Υἱοῦ πιαϊπίδἰ ηοα Ὁ θῃρ- 

αἰοΌοΥΖ. [ὑ 168 Θῃηουρἢ (ὁ Κηον ὑμπαὺ ὁ 88 οὗ 
Ἰοίο φσοτσαροβὶἑΐοα. [ὁ (ἢ οἰμοῦ βδηὰ ῬΘσΟΥ͂ΣΘ : 

“10 18 ποὺ ἱπρΡΥΟΌΔ 016, 85 ἩΘΠ βΒυοΠὈΘΓΩ βαρ σαβίϑ, 
ἰμδὺ ποὺ (ἰ8 Ῥβδ]πὶ ΟἸΪΥ, Ὀυΐ ἐμ τϑϑὺ οὗ (89 
Ῥβδΐπιβ, ἰο ἐβο οδῃὰ οὔ ἰ) ο Βοοῖζ, ΔΣ6 8}1 δη θη 
ΟΥ̓ ΔΙ δοπιροβοά ἴον {Π18 οοσδδίοῃ. 86 ν᾽ Α]] 
μαα Ὀθοη Ὀ.1}ὺ πάν οἰγουτηβίλποοθ οὗ πὸ οταϊ- 
ΠΑΓΡῪ ΟΠ ΟΌΪ(Υ δηα ἀϊδοουγαροπιοηί (ΝΘ. 11. 11-- 
ἷν. 28); 1(8 σοτιρ!οίϊοῃ τἃ8 δοϊ σαί ψὶῖ ἢ ὯῸ 
ΘΟμμ ΠΟ 70ΟΥ̓͂ δΔπ ᾿μΔη κα] 688 (ΝΘΆ. χὶ!, 27-48).᾽; 
-0.8. Μὴ] 

ἼοετΣβ. 1, 2. Ετοσ ἐξ ἰ8 βοοᾶ.---Α σδδηρο ἴῃ (ἢ 9 
δοσοῃίβ, δηά, ἰο 8 οΘογίδίη οσχίθηϊ, πὰ 16 Τοδάϊης 
( ϑηθπιδ, ΟἸβδυβοη, Ηαρίθ]) ἱπ ογάον ἰο μοί 
110 Β0η86: “ῬΓΘΙδο Φοουϑῃ, [Ὁ Ηρ 18 ροοῖ; 
ῬΪΔΥ ἴο οἂν αοά, ἔον Ηθ 18 ρ᾽]οαϑαηὶ,᾽" 8 ποῖ πθ- 
ΘΘΒΒΔΑΡΥ͂, 88 ἰ8 ΒΟ ἔγοτῃ ῬΒ8. χοὶὶ. 2: οχχχιϊὶ. 
1; Οχχχύ. 8. [ὑ ἴθ ἰδ 1688 ἰο Ὀ9 Γασοιητηθηαοα 
6ΓΘ, 88 80 Ῥαββαρο δοίοσο 8 158. ἰτηϊα θα ἔγομι 
μ9 οὔθ αϑί παπιϑὰ, δῃὰ ἰΐ6 ᾿αϑὺ οἴδυβϑθ, τ βὶοῖ 
ἀοδβοῦῖθθ8 {9 ΔΡΡΤορυ  ίθῃ 688 οὗ δυο Ῥγαΐββθ, 18 
ἰδίζθη ἴγομι χχχὶϊὶ. 1. 86 τηϑηϊίοη οὗ {μ6 ουΐ- 
οδϑἰ8 (γον. 2), ἰμαὺ ἴθ, μι Θχ᾿]65 (18. χί. 12; ἵν]. 
8), δῆονΒ (μδὶ ἰ0 ἰΒ ποῖ Ὀυϊ ἀϊπρ 1 ΖΘΠΘΓΑΙ {πδῦ 
18 Δ] 8ἀ θὰ ἰο, Ὀὲ {86 Ὀυϊ] αἴης οὗἩ ὅθ ΓΒΔ) τὰ αὐτοῦ 
1ι8 ἀδϑίγυοίίοα,. [6 18. ΟὨΪΥ {πὸ ΔΡΡΙΙσδιΐοι τ} 16 ἢ 
68ῃ 80} )γ (ἢ6 ᾿πιοΡρτοίδιϊοη ἰῃ ἃ Βρί γἰ(8] Β6Π80 
(ΟαἸνίη, 8ι10:). 

γον9. 8-6, Ηον θϑβυ ἱἰ, 15 ἕο αοα ἐο ΒΕ6Ι͂Ρ τ οπ 
16 Σ]]υϑίταίοα αὔϊον χὶ. 26 ἔν, ὈΥ ἰμο ἤδοι (μαὺ 110 
88 δεβίβηρα 8 πη 6" ἰοὸ ἰΠ6 5ΐ8τ5 ὙΔ1ΘΒ Τ6 
σϑῃηοῦ οουηΐ (θη. χΥ. δ). ΤΙ ΐ8 τθ8ῃ5 (πα, ἴπ 
ογοαίίηρ ἰμ θα, Ηδ οΔ]]οα ον ἢ ἃ πυο Σ᾽ ἀοίον- 
ταϊη θα ὉΥ Ηἰπι8ο]ῖ. [{ 8 δἷβδο ϑαϊ ἃ ὑμαὺ Ηρ οδ]}5 
[θπὶ 4}} ὉΥ πδῆιθ, ἑ. 6., ὑπαὶ Ηθ Κπονβ δηὰ 
Ὠ81168 ἰποὴὰ δοοογάϊηρ ἰο ἐἰποὶν βρθοὶΐδὶ θα  1Γ68, 
διῃα δἰ ΡΊΟΥΒ ἰδοῖὰ ἴῃ ΗΒ βουυΐοο βδοοογαϊηρ [0 
ἫΪ8 νὴ], ἰὼ σοπέοντ {Υ̓ νυνῖτἢ 86 Ὡδπιθ8 τ ΙΘᾺ 
σοΥΓεϑρομπὰ ἰ0 δυο Κηον]οᾶκο. Τ9 ΟἸπηἸβοΐθῃθ 
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δορὰ Οπμίργθβθησο οὗ αοα 810 ἐπ Ῥγοϑοηίοα αἱ 
ΟΏὯ6Θ ἴἰο ἰδ 8οιἷ, Ὀυὺ ἰῃ γοτ. ὅ (ΠΟΥ δγ6 πιοῃ- 
(ἰοηθα ΒορδγαίθυΥ, δη {8686 σου σαβ 8ΓΘ (δ 6 
ΤΏΟΓῸ ΘΟΠ5Ο], 88 ἴμ9 ἐπουραϊ οὗ {9 τιθτι 6 ΥΒ 
οὗ Ηἰβ Οδμυτοῖ, βοαϊίοτοᾶ ἱῃ σουῃί] 658 Ππι Ππι Ὁ ΟΥΒ 
(ρου ἔογοϊση ἰδπᾶβ, 18 οἱθαυὶγ ἀϊβοογποά 
(Βτουρὰ ἰδ ζαγαίῖνο ἀΥΘΡΟΓΥ οὗ (9 Ἔχργοββίοῃ 
186}. Τ6 ργοδίηθ88 οὗ ἀοα (γοῦ. δ) τῖτ γαβροοὶ 
ἰο πυΐσιὺ (900 χχχυὶ!. 28) σΟΥΓΘΒΡΟΠ 48 ἰο {116 70}- 
688 οὗ ΗΙ8 υπαογβίδηαίης (ΡΒ. οχ]ν. 8),  Βὶο ἢ 
ὯΟῸ ΠΌΠΙΌΘΥ ΘΔ ΟΧΡΓΟΒ8.---ἼοΥ. 6 ἐμ θη 6818 δὺ- 
ἐθητοη ἰο [86 ΘΧΘΓοΐδ9 οὗἩ ἔπθ86 Ὀὶνίηθ διιτὶ θα θ8 
πη 118 Ιοῦϑ δῃὰ ᾿ιδίϊοθΘ. [ῬΡΕΒΟΥΝΒ : ““ ΤῊΘ Βα πὶ0 
Ἰμοτὰ ψο, τὶ ἢ ̓πδη 19 ΡονοΡ δηα ὉμΒο Ομ ΔῸΪ9 
νν ἰϑάομῃ, Γ168 ὑλ 9 Βίᾶσϑ ἴῃ {μοὶ σουγβοθ, ΣΤ Ϊ68 
αἶδοὸ [09 ψονϊὰ οὕτηαη. Το ἢ ἰϑίοτγ οὗ {1||ὸ χουν] ὰ 
5 ἃ τοΐγγον Ὀοιὰ οὗ Ηἰβ]ονο δηὰ οὗ Ηἰ8 τἱ βίθουβ 
δῆροῦ. Ηἰβ τῦὶ]ο δηὰ οτάου δΔΓΘ 8 σοσγοοιΐοι οὗ 
ΤΩΔΠ 8 ΒΠΔΤΟΙΥ δηὰ ἀἰδοτάοτ."--ἡ. Ε. Μ.] 

γεγβ. 7-14, Αρδντοσ ἴο ϑομονδῆ.---ἰΕ. Υ.: 
δἰπρ ἰο 1η9 Μοτὰ]. Τθοτθ 18 πο δ] υϑίοῃ ᾿ το ἰοὸ 
δη δη(ΙΡ0Π8) οἴ0ΓΆ] βοηρς (ϑορί., ᾳ.Π67) 88 ἴῃ 
ἔχ. χν. 21, Ὀαΐ ἃ βοᾷ οὗ ῥγαῖβϑθ 'β οδ᾽ δὰ Ὁ 88 
{16 ΔΏΒΜΟΙΣ οὗἁ ργδίϑίαϊ τηθτι, ἴο (86 ΠΟΠΟΡ οὗ {86 
θινίπο αἶνον (Εσχ. χχχὶϊ. 18; Ναμῦ. χχὶ. 17; 18. 
ΧχΥΪ,. 2). Υογ. 9 γ608115 00 χχχυῖ). 41, 88 τυ. 
81. Ρα. οἷν. 14. Το βίγοηρί οὗὁὨ ἐμ βιθοὰ δπὰ 
118 ΟὟ τ] 1ΒΟΌΪΔΡ' ῬΡΟΤΟΡ Μ1}} ποὶ βαυθ ἰδ: 8 ὙΆΓ- 
τοῦ ; ἱζ αοα ραγΡροΒβοβ ἰο ἀθϑίγου πἷμι, μ9 σδῃποί 
6Β86080}9 ἔγοιῃ Ηϊὰ (ΡΒ. χχχὶϊ. 167. ; Απιοβ ἰΐ. 14 
{.); ποῖῖμον ἀο 680 πδίαγαὶ ῬΟΎΤΟΥΒ δομιΐονο {ἢ} 9 
Υἱοίουυ (σον. χχὶ. 81). αοά 18 νγὸ}] ρ] εδβαεὰ ποὶ 
ψ} πδίατα), Ὀὰΐ τὶν} Βρὶ τὶ 8) δανδηίαροθ δηὰ 
ῬονΘΡ, Θβρϑοὶδ!ν τι τ ἔθα Σ οὗ δὰ ἰγυϑὺὶ 1ὰ Ηΐμ. 
Απὰ {ἸἸ6Υ ἃτὸ ἔο!]ονθα ΟΥ̓ ΒΟΟΌΣΙΥ δηὰ Ὀϊοβδίος 
ἧπ ΟἾΥ, Βουβο, δηὰ Ἰδηᾶ, 88 ὈΥ Ὀινίηο ρἰζι8. 
[Μον. 18 α 8 ἰδίκθῃ ὈΥ͂ τ. Μο]], 88 ὉῪ Ηυρζο]ὰ 
δηὰ ἰΠο89 ΨΟ ἀοὁ ποῦ Ῥογοθῖνο ΔῺΥ βϑρϑοΐαὶ μἰϑίο- 
Το] Τοίθγθησο, 88 ἃ ἤρυγδινθ ΟΧρυ βϑίοη ἀ6- 
ὨΟΙΪῺΣ ΒοουΣ Υ. ΤΠοθθ το, ᾿ἰκο Ηδη βίο ΠΌΘΣΩ, 
σὶὰ ἢ τ Βοῖ ΑἸοχδηάου, ΡΌΓΟΠ6, δηα τηοδί δρΓοθ, 
Βοϊὰ 16 νἱον γοίογγοα ἰο ἴῃ ἐμ [Ιεπἰγοἀαοίϊοῃ 
δ4 1[(5 Δἀάϊ οα δΌονο, υηἀδοτβίδηά ἰΐ ἰο τοῖον ἰὸ 
{μ6 τοϑίοταίίοη οὗἁὨ (6 ΟἿ τνὰ}18, δοτηρ!οιθὰ ὉΥ 
ΝΟ μα 8} .---ὦ, Ε. Μ.] 

γετβ. 1ὅ-30. ΤῸ υχοσᾶ ἴῃ υϑγ. 1ὅ δἰϊυάθ5β ἰο 
6δ6η. Σ. ; ΡΒ. χχχὶϊὶ. 6-90, Βὸν ἰδ ᾿πιπιοάϊαΐο Γ6- 
ἴδυθῃ 69 8 ἴο 86 ΨΟΤα 88 (δ τυββοῦροῦ οὗ α0α᾽ 8 
ῬΟΥΘΡ δὰ Ηΐβ δοίϊνθ ποῦς ἴθ πδίυτο (8. οὐἹῇ. 
20). ΠΟΥ 18 ΠῸ πηϑηιΐοι ὈΘΌΤΘ ὙΟΓ8. 19 ἴ, οὗ 
{86 ἰδοῦ 6841 νοτὰ οὗ γτουοϊδίΐοη, 089 ΒΡΏ ΘΓ Θ 
ἷβ δβγδοὶ. Τὴ ὑγδπδιζίοη 15 ποὶ τηδᾶθ ὉΥ͂ {6 
Θηπμογΐοη οὗὨἨ ρῬδυι ον Ὀ]οβϑίηρθ οὗ αοἂ ἴὰ 
(οἷν. ὉΒΊΤΘΙΒΩΙ οχογοΐϑ (οἷογ, ΑἸ γτγα]ὰ), Ὀαΐ 
ὈΥ (89 1άφϑ8 οὗ Ηΐδ8 βρϑακίηρ. [Ι͂ὦ {86 νἱοϊβϑιία 88 
οἵ πδίυτο ἤθγθ ἀδβουϊ δὰ ἔποῦθ 18 ῬογθδΡ8 Ργ6- 
δοηϊθ δὴ ᾿τηδρθ οὗ ἐπ φογὶοά οὗ βυβονγὶπρ δηὰ 
οὗ ἰπ6 σοίυγηΐϊης ἀοισθγαηοο (Η θη ρβίθη 6ΓΠ). 
ΤῊ δοΙμραυ βοὴ οὗ {6 ΒΟ ἰοὸ Ὑ7ὦΟ] 18 ΒΑΡῪ 
Ῥαϑοὰ ὕροῦ (80 οἱγουτηθίδησο ἰμαὶ (6 ΒΠΟΥ 
ΟΟΥ̓́ΣΤΒ {μ9 ΘΑ ὙΓΔΓΠΪ δπα ΒΟ] ἰκὸ ποοῖ, 
Ὀαΐ Δ] 65 οἰἴοῦ ἐο ἐμ|6 βιη8}} ρα ϊοῖοϑ τὶ ἢ 
ὮΥ ΑΥΑΥ͂, ΟΥ ΙΠΟΓΘ ὈΓΟΡΘΔΟΪ (ὁ {Π6 Μ 8116 ΟΡ 
οομμπηοη ἰο Ὀοίῃ, ([8. ἱ. 18; Εχαεϊς. Χχχυΐϊ!. 18 ; 
αη. Υἱἱϊ!. 9). ΤῊὴθ οοτμτηδπάμηθηϊ οΥ (86 ποτὰ 
(νον. 18) 18 ἀθβϑογι Ὀθ 89 Οοα᾽ΒΊΏΘσβοη σον 8180 ἴῃ 
Ῥμ8. ἰΙχχυἱ. 40. ον, 17; οὐἱἱ. 20θ5. ΑΒ ἰῃ Ὑ8γ. 
19 ΔΙ ἰ6 υϑοὰ, δηὰ ποὺ Δ, ἜΧΡυ ββίοῃ 18 
σἶνοα ἰο ἐμο ἱπουρδὶ ἰμαὲ Θοα δοηϊΐπυθ8 ἐο ἰ65- 
Εν οοποογηΐης Ηἰπλ86] 7 ἱὰ ῬΥΟΌΒΘΟΥ, ὕροῦ ἐδο 

κτουπὰ οΥ̓͂ {πὸ ΤΏοτα (Π 6111286 8}. Ιῃ (16 83π8] 
Βθηίθη66, ϑοσογάϊης ἰο ΡΒ. χοὶν. 10; Αςεἰβ χὶίν. 
167.:; Βοῃ. ἱ. 20, ἰδγο 15 ἀφηϊοὰ ἰο {86 ποδί θη 
ποί 8ῃ ΔΌβοϊαϊο (Η οη ζϑί θη Ὀ6Γρ), Ὀυΐ ΟὨΪΥ ἃ τοὶη- 
ἐἶἰνο Κηον]οάρο οὗ ἰμ9 Ὀὶ νίηο λυάρταηοπίὶ (Οἷον, ἐ 
αἰ.) ΤῊ ρυίνι]ορο οὗ ἰϑγϑοὶ 18 ἰο ροββοϑβ (ἢ 6 Ρο- 
Β᾽{ἰῦϑ ΟΥ ἰβίοσυ 8] τουϑϊδίῖοη ())εαὶ. ἱν. ΤΥ, ; 
χχχὶϊ. ἢ. ; Βαγοι ἵν, 4). [ὈΈΓΠΙΤΖΒΟΗ: “ΤῈΘ 
ογίυϊ Β4)16] 78} 18 πού βουμάοα Ὀαοαυδθ {ἢ 656 
ΟἶΟΥ πϑίϊοηβ ἀο ποὺ Ῥοββοβ8 βισἢ 8. Ῥοϑὶιὶνθ 
Κπονίοαρο οὗ 6965 Ἰυαρσηηοηίβ, θὰ Ῥθοδαβο [8- 
Τ86] ἀοθ8 ῬΟϑ98688 ἰ(. [0 16 ἀθϑοϊαγοὰ δου Ὁ 
ἴῃ ΟΒΟΥ ρῥἴδοοβ ὑμδὲ (8 Καονϊοάρσο οὗἨὨ [5γϑοὶ 
88|4}} Ὀ6 {86 Τὴ 68}8 οὗ πη Κη δαϊναιίοη (6 σουϊ- 
ἸΏΟΠ ὈΓΟΡΕΣΙΥ͂ οὗ ἴμ6 010 τον]α οὗ παίϊοῃβ." -- 
7“.Ε. Μ.] 

ἨΟΜΠΙΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΙΟΑΙ, 

Ῥγαῖβο ἰο αοἂ ἕονρ Ηΐ8 Ὀϊοβϑϑίη δ ἰ5 ἀπο ἰο Ηἰπιὶ 
8η4 Ὀοσοιμίηρ ἰο0 υ8.---ἀοα᾽ Β Βογογοῖζῃ ἀθϑὰβ ἴῃ 
Ηἷδ8 ἀθδι κχβ 1} Ηἷδ8 Ῥθορὶθ, ΒΒΟΥ (80 δ8π|0 οπὶ- 
Ὠἰροίθηοσο, ψϑάοῃ, δηὰ ροοάμοββ, 88 Ὧο Ηἰβ 
Βογογοίσῃ ἀθοὰβ ἴῃ παίυγθ.---ΑἸμοὰ 81} 6048 
Ὀ]οββίη δ, {80 αἰδὶ οὗ Ηἰ8 ποτὰ ἷἰβ ἴο Ὀ6 σϑαηϊκϑά 
ΒΡΟΟΙΑΙΪΥ ἰρῃ, δὰ ἰο ὈῸ Ῥσγϑιβϑα ὉΥ 118 σῖῃὶ 
1806. Ασούδτιχε: ΤὭΏου σδβί ποὺ Ὀ6 ΘΥΟΡ Ββἷῃρ- 
ἰηὴς σῖτα {ἢν νοΐοο; Ὀυΐ ὑμγ 18 οσδ δὰ οὐυριιὶ 
ἰο Ὀ6 οὯὨ9 υποραβίηρ Βοηρ οὔ ργαΐβο ἰὸ (ἀοά. 

ΒΤΑΚΚΕ: Ο0(᾽8 ῥγαΐβο 18 ποι ὶπρς Ὀαὶ ἃ 1088} Κ- 
ἴα} τοί] οὗ Ηἰ8 σγοδαὶ Ὀ] βϑϑίηρϑ, ἴοῦ σοῦ {86 
ἰοΟΥΥ ἰ8 ἀυο ἰο Ηΐπι δ]οησ.---ἸΓ ἰτὰθ βοηρβ οὗ 
ῬΓΔ186 810 ἴο ον ἴοτίι ἰο αοα, ἐμ μοαγὺ πιυϑὶ 
τϑιὶ Ὀ6 δ)]]οὰ σι ῖιὰ Ηϊ5 Κπον]οάρο δὰ Ἰογο.--- 86 
Ἰπάοϊομο9 οὗ ἐμ πϑαγί 18 Βὸ δχοῦβθ [Ὁ [86 πο- 
εἰοοί οὗἨἩἁ Οαοἀ᾽ 85 ῥγαΐβ9.---ἰὖ αἀοἀ᾽ 8 ρονουπιθηῖ 18 
ἸποοΙ ΡΥ  ΒΘΏΒΙ 6, Ἰοῦ 8 Ἰοαγο ἰδ τποδηβυτϑά.--- 
Το νι ίιοκοά, ᾿π ὑπεΐὶν ἐθῖοροῦδὶ ῬΓΟΒΡΟΓΙ Υ͂ 8δη4 
Ργὶάε, δίδηᾶ, 88 10 τοῦθ, ρου ἃ τουπὰ δῃὰ 8}}Ρ- 
ῬΟΥΥ ὃ4}}; αοἀ ἰουοβ68 ἀΐ, δηα ὑπο ῦ {4} ἴο {16 
στουπά. Βαυὶ {19 Βα] νδίίοι οὗἉ θ᾽ ον. 15 Τουπάρα 
ὌΡΟΣ 8 ἄγπὶ τοοῖς.--Ἴ}9 ΒΙΑΓΥΥ ἈΘΔΥ͂ΘΠΒ δῖθ 8 
ἔσθ πιδδίοτρίθοο οὗ ἀοα᾽ 5 τίβάοῃ.--- τ ου Πης 
1195 θ6 16 δηὰ ἀηγοϊθα ὉπμοΡ 186 6γ0 οὗ ἀοὰ; 
ΟΥ̓́Θ ΠΥ Ὡϑίηθ, {(ΠΥ͂ οατί, δηὰ ἐγ ἀδϑάβ, δ.θ 
ψ0}} Κπον ἰο Ηΐπ ; 8600 ἴο ἐξ ἐμαὶ Ηδθ ΤΠΔΥ͂ ὃὉθ6 
Δ ὉΪ6 ἴο ΤΟΙ ΘΙ ΌΘΥ {8:66 ἴῃ ΤΩΘΓΟΥ͂.--- 6 στα οὗ 
Αοἀ πιλῖκο8 ὑμ6 Ῥίουβ δίτοῃρ ἴῃ ἰγὶ θυ] διίοι, 80 
(μδὺ {Π6Υ ὉΥ ζαϊίι ἐσ αρἢ ἰῃ ΟΠ τὶβί, δηὰ οτοῦ- 
οοὰθ ἰἢθ νοτ]ὰ.---Ηη το 868 ἃ νοΐθϑ ἰοὸ βίῃ, 
Ἰοῖ νἶτὰ α89 ἷν ἰο ἐπ: ῥΓδβ6 οὐἁἩ οά.---α ὑπ δηκίυ] 
βοᾶν 9 (89 ἰγο ΒΑΡΡ, ψΕΐϊοῖ οανϑ Ὑ16}} ὈοΙΌΓΘ 
ἀοὰ.--ο γίοδδβο αοα δῃὰ δῃῖου ΗΒ ἴἌνου 800 
Ὀοίον ὑμδη 4}} {86 ΒΟΠΟΡ δηάὰ γίουυ οὗ ἔἸὸ που! ἃ 
--Τὴο ἰγὰο βίγοηχίθ, το 18 ΠΟΥΘΥ Ρυὶ ἴ0 
βῆϑηιο, 18 οα {86 8149 οὗ ἰοβο ψῆο ἔθατ (86 Ποτὰ, 

(088 τ]ὸ που]ὰ σαί μον αἶγα ἊΡ {Πποὶν ᾿ἔνοϑ παν 
οἴὔεπαὰ Θοά.---Αοἀ᾽ 5 δἰ πιὶ αἰ φτοίθοι οι 18. (8 
ἔσθ ἀοίθηοθ οἵδ σουηίτυ; ψιίβουὶ ἰὺ 4}} οἵμεγ 
ἀοἴθηοοϑ σὴ ποὶΐμοῦ μοῖρ οΥ δῃάυτγε.-- -Τ6 Ὀεδὶ 
Ῥ6869 ἴῃ 6 Ομ τἰϑιϊδη ΟΠ γΟΒ 18 ἐμ 6 ππΐοι οἵ 118 
ἰθϑο6 Γ8 ἰῃ [86 ἰταο ἀοοίτγίη6.---Α8 αοἀ σδληρεθ 
{0 τϑδίμ τ, 80 ἀοϑθβ Ηο τορυϊαίθ 86 νἱοἰβδι 468 
οἵ οΠϊοιΐοη. Αἴἵον (0 βίοτιαα Ηθ πλαΐῖζοβ {6 δὺυη 
βιιΐηο δραΐη.---αοἀ᾽5 νογὰ ἰβ ὑη6 ρστγοδίθϑί ἰγθλ- 
ΒΌΓΘ Ο ϑαυίῃ. ΗΔΡΡΥ 816 ἴδ ροορὶθ δηὰ οουῃ- 
ἰτγ ψοὸ Ὠδᾶγθ τθοοΐνοα 1 ρυΓΘ 8η4 δἰ πιρ]6. 

ΕΒανκε: [7 (πρὸ ἰδ δηυγίβῖπς ὑμδὺ ΒύμιΔα 
βίσοηρί σϑηηοὶ οὐϑζοοπιθ, αοα ποοᾶβ Ὀμυὺὶ (0 
ΒρΡοδῖς 8 νογά, δὔὰ κδ]} πδίασο, δὲ ἰΐ ΜΝ γα, ἰδ 
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ὁδηροά.---Τ}9 τοδιίον οὗ ΟΌΓΡ Ῥγδΐ8θ 8 ἐμ σΊΟΥΥ 
οὗ “ὁ Βονδὴ ; (δ τηοίϊνο 0 ρῥγϑίβο ἰβ χίσϑῃ ἰῃ [89 
κοον]οάρθ οὗἨ ἰὑδμδὶ σΊΟΣΥ͂ ΌὉΥ (89 Θχρογίθῃοο οὗ 
αὶ! .---Ὗ δὲ τηθ ἀο ἰο 8 ΠἸΟΣΥΥ οὗ αοἀἂ δ6- 
ΘΟΙΠ65 8, ὈΪοΘϑίηρ ἰὸ {ποτ  | 0788; δηαὰ (ἢ ΤΠΟΥΘ 
(ΠΥ ἴογϑ ἰο ἀο ν]ιαὶ ἐμ ῸΥ Βμου]ά, {80 Τοτθ ἰδ 
ἀπ ομδηροά ἰηΐο Ὀϊ] δβίηρ. 

[Δλττ. ΗΕΝΕΥ : Ργαϊβίηρ αοἀ ἴθ ποτὶ (μα 18 
ἰΐξβΒ οσὰ νγ8298.---ἰἴὴ κχἰνϊης ΠΟΙΌΣ ἰ0ο αοὰ, ΜΘ 
ΤΘΆΪΥ ἀο οὐγβοῖνοθ 8 σγοδὺ 464] οὗ Βομοτσ.--ἶπ 
89 βατηὴθ ϑαγί δῃηὰ δ 86 βδαῖηθ ἐδτηθ ἐμ γθ τηυδί 
00 Ὀοΐὰ 8. ΓΟΎΘΓΘΏΟΘ οὗ οὐ Β ΠηΔ οί, δηὰ ἃ 
ΘΟ ΟΘΏΟΥ πῃ Ηΐθ ζοοάΠ688: Ὀοΐδ 8 Ὀε]ϊονίπς 
ἀγορὰ οἴ Ηἰβ νυτδίϊι, δηὰ ἃ Ὀθ]θυϊηρ ὀχρϑοϊδίοη 
οὕ Ηἰβ ἴἵανοσ. Νοῦ ἰμδὶ τἶἷο πιυϑύ ὨδΣ ἴῃ 8Β08- 
ΡΘη89 Ὀοίνθοη ΒΟΡΘ διὰ 68, Ὀιὶ τηδὲ δοὶ ἈΠΟΡ 
ἐλο στδοίοιϑ ἰβῆιαθηοο οὗ ΔΟῸΡῸ δηὰ ἔϑθασ. Ουγ 

ἴοϑδυ τηυϑί 84} ΟΡ ΒΟΡΘ ἔγοτι βτγϑ! ]ξἔηρ ἰπΐο ΡΓ6- 
ΒΌΠΙΡΙΙΟΏ, δη ἃ ΟἿΡ ΒΟΡΘ πιιϑύ ΒΑΥΘ ΟἿΓ ἴθ ἔγοπι 
ΒΒ ρ ἰπίο ἀοδρδὶγ.-- -ἜΡ. ΗΟΕΝΕ: ΤῸ ὁχαὶ δπὰ 
ΤΟΤΑΓα ἰλ9 ΒυαπιὉ]0, Ροπὶ(οαΐ, Ὀο]ουϊηρ, δηὰ οὔο- 
ἀϊοπὲ; ἴο ἀθργϑδβ δῃὰ ρα ῖϊδῃ ὑμθ ῥγουά, ἱτπρϑηὶ- 
ἰθαΐ, δῃηὰ υπρο] ον, δα ἀἰβοθοαϊοηΐ ; 8686 
8ΛΘ {Π 9 Τη Δ ΒΌΓΟ0Β δῃ ἃ 6Ππη68 οὗ 4]} ὑπὸ Ὀϊνὶ πο ἀ16- 
Ῥθηδβδίΐοηβ. Αμπὰ 88 ἃ 8 ΓΆΠΚΒ Ὠἰπι56}7 ἰῃ Οη0 
ΟΥ ὑδ9 Οἱδοὸῦ οὔ (8689 ὑπὸ αἰ Υ]ΒΊΟη8, μ6 ΠΙΔΥ͂ ΘΧ- 
Ρϑοὶ ἤγομι θδΎθη βίοσπι Οὐ ΒΌΘΒΒΪΏΘ, ΙΒΘΤΟΥ͂ ΟΥ̓ 
)υάραπιθηί.--ΒΑΒΝΕΒ: ΤῊ ἔδοὶ ὑμαὺ (89 δποίθηί 
ῬΘΟΡ]9 οὗ αοἀ ροβϑοβϑοὰ Ηἰβ Ἰυὰριηιθηίθ Μὰ ἃ 
βυ Βοϊοηί Σϑδβοι Ὁ. 89 ΗΔ)}6 10} 8 τὶ τ οὶι 
189 Ῥβα]πὶ οοβοθ. 186 ἔδλοὺ μ80 1το6 ῬΟΒ8688 ἐμ 6 πὶ 
18 ἃ βυδοϊοης ΓΟΘΆΒΟῺ ΜὙΠΥ͂ γὙἪ Βουϊά γθ-θ6} 1.0 89 
ΒΒοαυὶ οὗὨ ῥσδῖβο, δῃηὰ ΟΥἿ ΠΆΙΣ Ε.ΌσΑΗ ἰ --ὖ, Ε. Μ.} 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΕΨΙΠ. 

1 Ῥχαΐβο γὸ (δ 1,.ΟΒΡ. 

Ῥ,αβῖβο γα (ἢ 1.0} ἴγοιι [86 ὨΘΑΥΘΙΒ 9 
ῬΓΆΙ86 ἷπλ ἴῃ 086 Ποὶρ ὐϑ. 

2 Ῥτβίβθ γο ἴηι, 81} ἢΪ8 δῃ 6618 : 
Ῥυδῖβθ γ0 Πΐπι, 811 818 Ὠοϑίβ. 

8 ῬΥβῖβο γθο Πΐπ), Βὰῃ ἃπ4ἃ τῃοοῃ. 
Ῥταῖΐβθ ᾿ἷπὰ, 811 γο βίδυβ οὗ Ἰρδί. 

4. Ῥταῖβα Ἀΐτὴ, γ6 ραν ΘΒ ΟὗἨ ΠΟΆΨΟΠΒ, 
Αια γο ψνδίϑυβ ὑμαὺ δ6 ὅθονο {6 ἤΘΑΥΘΏΑ. 

δ 1,οὐ ἰῃθιὰ ῥγαϊϑο [6 βδιῃθ οὗ [0 1.08} : 
ΕῸΓ ἢθ ΘοΙμπιδηαοα, πὰ [Π6Υ Μ ΓΘ ογθδίθά. 

6 Ηδ δδίἢ 4180 βίβ Ὀ] 186 {ἢ 61} ὉΓ ἜΥ̓ΘΓ 8η6 ΘΥ̓ΘΓ: 
ΗἨὸ διδίῃ πιδάθ ἃ ἄθοσθὸ τ ΠΙΟΝ 8118}} ποὺ ῬΆ88. 

7 Ῥτγαῖβο ἰδ9 [ἘΠ᾽ ἔγοια {π6 φασίβ, 
ὝὟ ὁ ἀΓγδΡΌΠΒ, 8Πα 81] ἀ6608 : 

8 ΕΠ͵γΟ, δῃα [81] ; ΒΟΥ, δα νδροῦῦ; 
ΘΤΟΣΙΩΥ σπἰηα [18]}1ηρ’ 18 πογὰ : 

9 Μουηίδιηβ, δηὰ 41] 81}}5 ; 
ἘΣτυϊ 1] ὑγθοβ, δηα 411] ὀρθά δ Β; 

10 οδϑίβ, δπὰ 4]1] οδίι]ο ; : 
Οτθορίηρ ἰῖηρϑ, δῃὰ ἤγὶηρ ἴον]: 

11 Κιηρβ οἵ {86 φαγί, δπὰ α] ΡΙο; 
ῬΥΐΠΟ68, δπἀ4 8}1 Ἰυάροβ οὗὨ [6 δασίὰς 

12 οί γουην τπθῃ, δπα τοδί ἀθῃ8; 
ΟΙὰ τρϑῃ, διῃὰ οβιὶ] ἀσθῃ : 

18 1,εὐ {Ποῖα ρῥγαῖβο {μ6 πδπι οὗ [86 0ῈὉ: 
ἘΣ ἷ8 Π8Π16 810η6 8 Θχοϑ  ]οηΐ : 
Ηἱδ8 ρ]οσΥ ἐδ αθονο {Π6 θαυ δηᾶ ἤδδυθη. 

14 Ἠσ αἷἶβο Ἵδχδ᾽ύθί [Π6 Βογη οὗὨ [18 ρθορΐίϑ, 
ΤὨο ρῥγαΐβο οἵ 4]1] ἢ18 βαὶηΐβ: 
ὐδη οὗ ἰμ6 Ομ ἄγη οἵἨ ἴβγϑθὶ, ἃ Ῥ600]6 πρᾶγ ὑπο δῖτα. 

ῬΙδΙβῈ γο ἴπ6 ΓΟῸΕΡ. 
48 



674 ΕἸΕΤΗ͂ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙ ΜΗ. 

ἘΧΕΟΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῺ ΟΒΙΤΊΙΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.---ΑἸ] ΒΟΔΥΘΏΪΥ 
ογθδίυσοϑ ΔΓΘ ἰ0 ὈΓαἶδο ἔγοτα ἤθϑύθῃ ἰδ 6 ἢλπι0 οὗ 
Ζοδουδὰ (Υ6 18. 1-4), ἔοΣ αοἀ μΒὰβ οσγϑαίθα {ἐμ οπι, 
δηὰ ρσταηίοα ἰο με ρογροίι δ) οχἰβίθῃοο, τὶ ἴα 
ἈΛΙΪΥ Θϑ Δ Ὁ] 186 Ἰ1πιῖ 18 (γογ8. ὅ, 6). Αμπὰ 4]] 
ΘΑΥΓΒΙΥ ΟΥΘΘίΏΓΘΒ 819 ἴ0 Ἃο ἰδ Βδτη9 ὕγοϊαῃα δίῃ 
(νογβ. 7--12}, θθοϑδῦβθ Φϑιιονδὶ ἰβ οχα] θὰ αἷοῃθ 
δῦονο ουονυίΐηρ ἰὰ ἤθᾶύοη δὰ ὑῤοη οατίδ, δὰ 
[88 σα] θα Ηἰβ ῥϑου 1. Ῥθ00]6 (νογβ. 18-- 14). 
ΤῊ ἵνὸ ΠδΙ͂ν 68 δ.’ ἰπ δίγυοία τ δη θοῦ 80 οὗ 

᾿δουγσδῦ Ρ818}16] ἱπγουσδοαί, οχοορὶ ἐμαὶ Θδοὶ οἴ 
{8:9 1480 ὑτγοὸ Ὑ γΒ08 οοηβὶϑίβ οὗ ἰμγοθ ᾿ἰἴῆθ5. [Ι͂ἢ 
{9 ότι οΡ Π4]}77 (ὴ6 Ὀγαῖθο 18 ἰο Ὀθ0 ἀϊτεοοίοα ἰο 
Θοά 848 16 Οτελίονυ δηὰ ἰὰ9 ωογὰ οὗἉ παδίιγο; ἰῃ 
ἐπ Ἰαίον 88 0.9 ΟὐΟπίγο]οῦ οὗὨ ἰμ9 ἀθβιϊπὶθβ οὗ 
84}} ογοδίιγοβ, διὰ 88 ἰμ9 αοἀ οὗὨ ΠΟΙΡ δηὰ βαῖνδ- 
Ὅλο ον Ηἰβ ρΡθορίθ. Τδο ἱπαϊνι ἀ )]ίηρ οὗὨἨ ἐδ9 
ἀορανίοηίβ οὗὨ ογϑδίϊοη δηᾶ ἱπδίδηοϊηῃρ οὗ οὔϑδ- 
ἔυτοβ ἐμαὶ οχὶϑὲ ἱπ οδοῖ, 1ἸἸυϑίγαίθ ἐμ 41]- σοτι- 
ῬΧΟΒΘΠδΙΎΘΏ688 οὗ α04᾽ 8 ἀοπιϊπΐοπ, δηα ὑμ9 υπὶ- 
γογβϑὶ οὐ] χαιϊίοη ἰο Ῥγαΐῖβο αοά, νβΐοι 1198 μ8- 
ἰυγα ΡΟ ΘΥΟΥΥῪ ογοδίυσο, δἴϊου 18 κἰπαὰ ἀπὰ 
δοοογαϊης ἴο {80 ΙΏΔΏΠΟΣ οὗ (8 Βροοΐδὶ βρῇ θτα οὗ 
1196. Το γοοιΐίσαὶ ἄρσυτο οὗ ρουϑομπὶ δοαϊϊοι 18 
ποὺ υαπυϑυδὶ ἴῃ ἐμ6 Ῥτγορδμοίδ δὰ Ῥβδ]8. 9)6- 
ΠΣ 86 ἢ εἰ πη κ8 ἐμαὶ (ἢ 6 Ῥβαῖπι 18 ἱπίοπἀ θα ἰο βοὶ 
ἕοτι ἢ (89 γα (μαὺ (6 φἰοΥγΙοΌ8. ὑγδηβήοστηδίϊοη 
οἴ πδίυτο ἴῃ σοπηθοίΐοι τὶ ἢ ὑπ 6 ὑσδηδίογτηδίΐοη 
οΥ̓́ΣΔη Κίηά, ὑβγουρσὰ ἐμ 6 Ομ τοῖν, 888}} ὈΘδοπιθ 8 
ΟΡ πιΐγγοῦ οὗ ἐμ Ὠίνγίπο αΊΟΡΥ, δηὰ 8 Ἰ᾿ἰνΐηρ, 
ἐδβουϑαηα-ἰοηραοὰ Ἀγίὰη οὗ ὑσχγδῖθθο. Βυὲΐ (μ]8 
ἰάθα ἰβ ᾿προγίοα ἱπέο ὑμ9 ἰοχί; 0} ἰπ ἰδ6 ἤγϑί 
ΜΒ] ὑπὸ ρτουπὰ οὗὨ ῥγΓαΐδθ 18 ἀϊουϑθηῦ ἔγοπι ἐμδί 
Ῥτοβϑηίοα ἴῃ (ῆ9 8θοοπά, δῃἃ πόθο γθ 18 ἐμ γ6 
ΔΏΥ Δ] ]υδίομ ἰο ἐπ ππῖνο 88] δἰ πὶ ἄοδηοθ Ὑ Β10 8 
86 Θχρϑῦίθῃοϑϑ οὗ ἔμ ΟΒΌΓΟΙ πᾶν ὙΠῈῺ ΓοΪδ- 
ἐϊοι ἰο ἴπὸ τ οΐο οὗ οτθαϊθὰ 116. Το σοτρατὶ- 
δο τὶς Βοι. Υἱϊὶ. 18 ἵ., δηὰ ἐμὸ γοϊαιϑὰ 9895- 
88,108 ἰῃ 58: δι 15 ποὺ ααϊθ δαϊίΔ Ὁ]0θ.0.Ὀ 18 οοῃ- 
ἡοοίατο (πδὺ (86 ῬΒ81πὶ 88 σοπιροβϑὰ δὲ (μ9 δο- 
οοβαίοη οὗ Ασιϑιοδαϊαβ ἰοὸ {6 ἱμτοῦο, Β. Ο. 107 
(Εἰ .), 18. ἔδσ-εἰοσδοα, [86 Υἱϑθῦ βϑββὶ θὰ 
δῦονϑθ ἴο Π 6] 280 ἢ845 Ὀθθ δοϊ]ὰ ἔγοιι 8 ΘΑΓΪΥ 
Ῥογίοὶ,. [ὃ νὰβ μοϊὰ ὮΥ ΗΪΠΑΡΥ (αυοϊθὰ ὈΥ Ῥο- 
ΤΟΥ) ἴῃ 8 βοιῃοννῃαὺ αἰβοτοηΐ ἤοτθ. Οὐ ἰδ9 
Ὀοϑυΐν οὗὨ (μΐ8 δηὰ οὗ δἰ Πὰν ΗΘΌΓΟν δηἰ 6 Π18, 
860 [880 ΤΆΥΪΟΓΣ, ϑριγὶξ 97 ἐλε Ἠδεῦτειο Ῥοείτψ, ὈΡ. 
167, 168.--. Ε΄. π} 

γοτθ. 1-6. Ηοὶρ αϊ8 ἀτὸ μοτο ἔπ Βοϊχ β οὗ 
Βοαύθῃ (οὐ χΥΐϊ. 19: χχυ. 2; χχχὶ, 2), 88 ἐμ6 
ΡὈἶδοθ ἡ ἤθΏ66 {6 Ὀ͵Β180 ἰϑβ88 Τογί 8. [Ιὲ 15 ποὶ 
1:6 ΟΒυτγοῖνβ δθονο ( 6} 1586}} ἰμαὶ 8 πδιηϑά 
(ογοαῦῖον ; Ὀυΐ (ἢ δ μ6}18 δτὸ τηϑῃϊϊοηθα γϑι 
88 Ἰηϑββοηβοτδ οὗ (οὰ, πο ἐδ 6 Βοβὲ οὗ Βοδύϑθῃ 
ξομΘτγ, ομ9 ρογίίοη οὗ ΜὨΐον σΟΙΊΡ 868 (9 
δ 26]8 (008. γΥ. 14; 1 Κίηρβ χχὶΐϊ. 10), δηὰ [δ9 
οἶμον ἐμ βίδτϑ (θοαὶ. ἐν. 190). Τηθ Ἰδέϊοῦ τῇΔῪ 
Ὅθ ΔἸ] υἀθὰ ἰο θγα ἱπ οομποοιΐοη ὙΪῈ {6 δὰ 
αὐὰ ποοῦ, Ὀσὺὺ ΠΟΥ τὸ Θἰβοθογ9 (64. σ. 00 
Χχχνίὶ. 7) 18δο οοηπϑοίθὰ πεῖ ἰδ 0 διβοἷβ. Νοχὶ 
{86 δοανυθηθ οὗ Βοανθηθ (Βευΐ. χ. 14: 1 Κίηρβ 

ες ΜῊ. 27: Νολ. ἰχ. 6; ῥ58. ᾿χυ δ. 84: δ'ν. χυὶ. 18) 
δ8΄6 ἰηἰγοἀυοοα. Τιἷβ ὀχργαβδίοη ἀθ98 ποὺ ΒΡΡΙΥ͂ 
ἴο ἐδ (μἰτά (2 Οον. χὶϊ. 2) οσ ἐβὸ ϑουθῃίῃ (ΒΔὉ- 
ὈΪΐπ8) οδύθῃ, δυΐ 18 Θαυϊναϊεηὶ ἰο ὅμ6 Βεϊρμίθ οὗ 
ἐμ δοϊμηίθ, 89 δἰροσὶ δὰ βυ] τϑϑὶ Ρδτίβ. 
ἘΪμΔΙΥ, 86 τυδίον δθουο ἐμ 9 θαυ ῃ 8, αἴνος (Θῃ. 

:, 7, 18 ἱηνοϊκοῦ, Το δορίυαρίης πανθ ἰπϑογίοα 
ἴῃ ΥΟΥ. ὅ ὃ. π0 Βοοομῃά τηϑτοῦον οὗ Ῥβ. χυχὶϊὶ. 6. 
ΤῸΘ ὨΘΔΥΘΗΪΥ ὈΟαΪ65 δπα (6 8ΔηΧ6}]8 δἃτὸ ποὶ ἰ0 
σμδηρσο ἐδ Ροβιίϊοηδ σοι αοὰ [88 δϑεϊρηϑὰ 
ἰδϑιω, δαὶ τοϊδίῃ (Δ 6πὶ [ὉΥ ΘΥῸΣ (Ρ 8. οχὶ. 8), ΠῸΡ 
ΟΥ̓ΘΓΒίΟΡ ὑδθ 11π||18 ἱτωροδοὰ ὑροῦ ἔμο. Τὶ8 
ἱμβουσιὺ ἰθ ραίνοῃ ἱπ Φοῦ χὶν. ὅ ; χχχυϊ. 10 ; 
δον. ν. 22; Ῥβ. οἷν. 9 (θ ο] σϑοῦ, Ηυρίο]α). Ἰδπεὶ 
αοἀὐ ἀοδθα ποὶ ἰπίοσίοσο ὙΠῈ ἐπὶ ἴαν, ἰδ οχ- 
ῬΣοββοὰ ἰπ ἃ αἱ βογθηΐ ΔΉΠΟΥ ἰῃ Φ06Γ. ΧΣΣ, 8] : 
χχχὶϊ!, 20 (ΗΕἸἰαἰς). Ἰμδὶ 016 Ἰδνν ἀο65 ποὺ Ρ888 
ΔΎΔΥ, Ὀυΐ 18 Θίθγη 8] (ϑορίυδρίηι, 1.416,  ὁτότηθ, 
Κι οἷ, ΜΔΌΤΟΣ, ΕΑ ]4), 18 ρσόροσ ἴο {8 (Βουρδὶ, 
δαΐ ἀο068 ποὺ δργ60 ΜΠ Ὶ( (89 ὑβαρβὸ οὗ Ἴ2»), θα 

θ᾽] ογοῦ πὰ Ὁ. [ΓΗ ΝΟΒΤΈΝΒΕΒΑ: “16 ]1}Ὲ 
8, δϑοοογάϊηρ ἴἰο (ῃ} 9 Ρδ8Γ41161 ρδϑβδροδ, (8:9 Βρ 6 Γγθ 
οὗ Βοΐηρ, τ ϊοἢ 18 δρροϊπιθα ἰο Θδο ἢ ρασγὶ οὗ ἰδ 
ογζοϑίίοη, δηὰἀ ἴῃ Ὑὶοὰ 10 18 Βο]Ϊὰ ὉΥ͂ (89 Ὀιγίης 
ΟΙΒΏΪΡΟΐΘΠΟΘ; 88, [ὉΓ Θχϑιρὶθ, ἰμ 0 δι υβ τουϑὶ 
Ῥυγβαθ ὑμοῖν ΘΟΌΓΒΘ, (86 ὈΡΡΟΡ δη ἸΟΥΤΟΥ ὙδίοτΒ 
τηϑὺ χοιηδίῃ σοπίϊ ΠΌΔ}}Υ ἀϊδβιΐποί."--{. Ε. Μ.] 
[ΤΥ7ϑδηϑ]δίο γον. 7 α. : 98, 8568 ΤῃΠΟὨΒ0Γ8, εἰς. 

γόογβ. 7-12. ΤῊΘ ὙΔΡῸΣ (Υ6γ. 8) ἰ8 ποὶ σωαΐϑέ, 88 
ἐπ 9 γϑροῦ οὗἉἨ ἰμο Βοὶχο8 ἰπαροίμε Οεἴον, εἰ αἱ., 
θ6 Ὑοιι6), θα βίποκθ δηϑνογίης ἰ0 ἦτο [88 8Π0}Ὲ 
ἰο ΒΑ]].-᾿ὧὐι ΒΕ. Μ11. Τμθ ὀϑάδυβ (Υ0 7. 9) Τρτθ- 
βαηί ἰδ ζογοδί-γ008 ἴῃ ἀἰδιϊποϊίΐοπ ἔγομι ἔγυϊ- 
ἰγθθ8, Τὸ Ὀϊγάβ (τον. 10) αν ὑμ9 Βθπη6 δρρεὶ- 
Ἰαιΐίου 89 ἰὼ Ὦοαυϊ. ἰν. 17, Θορ. αδμ, νΥἱὶ!. 14; 
Εσοκ. χχχίχ. 17. 

ΨοχΒ. 18, 14. Το οχαϊδιΐοη οὗἨ ΘΟ οα᾽ 5 ἤδιθ ἷϑ 
Β' ἢ ρ] 6, ἸΠΟΟΙΡΒΓΑΌΪΘ ἐπε ἰϊ,. 11 ; Ῥ8. ᾿ἰχχίϊ. 18 [Ε. 
γ.: Ηἰδ πᾶτὴθ ἰ8Β θχοϑὶ θη]. Ηἰἷθ σὶονῖίουβ (οδ5ι1- 
ἸΔΟΏΥ οὗἨ ΗΪπιβ6}7 8 ἀθονο μϑαύϑη δηά θαυ (Ἀπ. 
ΥἹ. 2). γον. 14 ὁ. ἀοθ8 ποί πιϑῶπ ἴμδὺ {μ6 6χ- 
αἸἰδίλοη οὗ ὑμὸ Βογῃ, ἑ. 6., (89 γίδ οὗ βἰγοηρίὶι 
δηὰ ΡοΟτῈΣ ἰθπα8 ἴἰο (9 τεόνῃ οὗ μἷ8 ῥθορίο ([8. 
Ἰχὶ. 11 ; Ιχὶϊ. 7), 88 ἰβουρὰ ΠΏ ΠΩ ὝΟΡΘ ἰδ0 865 
οοπά οδ᾽οοί (θηρία θοσ ρ), Ὀὰΐ ἰμαὶ 1ὰ 8 ἐμθ 
Βυι δ] οὺ οΥ̓͂ {π6 ργϑίβϑ οὐἤἨ Οοα ου (86 ρασγὶ οὗ (6 
δβαϊηἰβ (βιορίυδρίηι, ϑόγοῖηθ, Εἰμὶ, μα 6 Σ, Ο]- 
Υἱπ), 0 8.6 86 ῬΘΟΡ]6 πέαῦ ἐο Θοα 88 Ηΐδ Κὶπρ- 
ἄοπι δὰ ἱπποσγίίδησο, (π 6 Βοὶγ (Ὀοαί. ἐν. 7) δοὰ 
Ῥυΐθδυυ (μον. χ. 8) παίΐοῃ. 

ἩΟΜΙΙΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

Ἦο γψ8ο πον {πὸ πιδ᾽οϑν οὗ Οαοὰ, ἰδ ποί ΟἸΪΥ͂ 
ἰο δοϊκῃον)θάρο ἱΐ, δηὰ βυ θαι Ηἰα)δ86 7 ἰο ἰϊ, Ὀαὶ 
8180 ἴο Ῥτοοϊδῖαι δὲ ΒΘ Ἐπ 8 δπα τηδὶηἰ δὶ ἢ 
οοῃσοτηίης ἰἰ.---Τὴ0 ΟΥ̓ΔῸΣ δὰ [ογτὰ οὗ {δμ6 
ἀηΐγΘΥΒΟ 18 8180 {86 Πο] γοτον πὰ Ηδεὶρον οὗ ΗΪ8 
ῬΘΟΡΙΘ; ᾿θῆσθ ἐξ 1βΒ ἐμ δἰφδοδὶ ἀσίγ οὗἉ ἐδ9 
ΟΒαυτγοῖ ἰο βοὶ Τονί ἰο (6 ψουϊὰ δον χροδὶ ὃ 
Ὁ] ϑϑίης ἰὰ 8 ἰο ὯΘ ΠΟΑΥ ἰο Θοὰἂ.---Πτοδβουΐϊηρ 
ογοδίιγο8 ργαΐὶϑο αοἂ ὈΥ μοὶ} Ὀοΐης, ὉρΡου Νὶοῖι 
89 ἰὰνν οὗ ἰὰ6 Ὀἰνίηο Μ1}} 18 ἱπηρτεββοὰ; τῇδ 
ὑΠ6 Ὁ ἀο ὉπΟΟΠΒΟΙΟΙΒΙΥ͂, 79 ΔΓῸ ἰ0 ἀο ἰμἰ6}}} ΚΘ ΠΕἸΥ͂ 
δηα γοϊυπίαυγ, απὰ πὰ ]9 τὸ μῖνο ἰο αοὰἂ {89 
ΚΟΥ ἰμαὺ ἰΒ Ηΐ8 ἀπ6, οὈϊδία Ὀϊοβδίης [ὉΓ οὔγ- 
ΒΟΙΥΘ6Β. 

ΒΞΤΑΒΚΕ : Μϑοη ββου]ὰά ποί Ὀθ ἐπτηοὰ ΦΥΤΑΥ ἴγοτα 
Οοὐ Ὁγ ἱπύουϊοῦ ογοδίασοβ, θυ δ6 δΒιϊγγοὰ ἃρ ἰο 
ΚΠΟΥ͂ θη Ῥγαΐβο Ηΐω. Νο ογϑδίιγο ἰ8β 80 βγεδί 
δα ΠΟῺΘ 80 Β118]}, 85 ἐπὶ ἰξ Βῃου]ὰ ποί δηϊπιδίθ 
δὰ δημσουγαμο ἔμβοῖη ἰο Ηΐ8 ῥγαὶβο.--- ἤθη Θοὰ 
ΘΟΠΙΏΒΏ6Β π6 Ιου ΟΓ ογοδίαγοθ, ὑπ 9} δχοσυΐθ 
Ηἰβ Ὀϊαάϊης αὐ οὔσο; πιϑὴ δίοπο ἷβ αἀϊβοθοάϊθῃί 
δὰ χοΐγοίογγ.---Τ}6 (ἰτὰ ροϊδιῖοι οὗ ἐμοὸ μοτὰ Β 
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ῬΓΔΥΟΡ 8 οἴογϑα ὮΡ ὉΥ͂ ΤὭΏΔΗΥ, Ὀυὺ ὙΘΤῪ ἴον βϑοῖς 
(ο δοί ἴῃ δοοογάδῃοθ Μ|} ἰΐ.---Αα ὈΠΪΠπΠὰ τη ἄοθδ 
ποὶ ΚΩΟΥ ΒΟ (0 Ττηᾶῖο ἰδ9 σἰσθ 80 οὗἁ ὑμοδ8 
ἰῖηρΒ [Πδἰ 810 (δ πιοβὺ θαι τα] ἰο (Π6 δἰ χαί, 
δηα δὴ πη] σιοηθα ΤηΔὴ ΤΩΔΥ 98ΣΘ ὍΡΟΣ ἐπ6 
κτοδίοβὶ τ οτυκ8 οὗ πδίαυτγο δηὰ ποὶ ἐπί ηἸς οὁπο6 οὗ 
αοά, ἐμοὶ δ᾽ υυἱρν Οτγοδίον.--Α]} ογοδιθα ἐμ ΐη κ8 
Τοῦδί ΒΟΥΥ͂Θ ὈΘ᾽ ΘΥΟΓΒ, ἔἐΥ ͵ὸ ΟἿΪΥ δανο (ἢ9 Γδυονῦ 
οὗ ἀοὰ ; δυὶ 8}} ογϑαίϊου πυϑὺ Ὀ6 Ορροβοὰ ἰο υ.8, 
1 αΟοα ͵θ8 δῆρτγ.---Νοὸ ρονγϊοὰ οὗὨ Ἰ᾿ἰΐο βδῃουϊὰ Ὀθ 
δροηΐὶ πιϊηουὶ ρῥγαϊβίηρ αοα, πὸ ρογιΐοηβ ουὖἱὐ 
Ηΐθ Ὀ]οϑϑίηρβ ἀυγίης ἰμδθηὶ 8]].---Κηχθ δὰ 
Ῥυίηοοβ διουϊὰ Ὀὸ αοα᾽ Β Ῥτγδαῖβο, δπὰ 84}1 ἴῃ δυ- 
(ποτ γ Ηἰ8 σίου, ἴον ὑμθν τὸ αοά᾽ Β νἱσεζουγθῃίβ. 
--᾿ἸἼ πὸ τὸ ἴο σοῃίΐϊηθαθ ἰ0 ῥγδαῖίϑδθ αοἂ υἱ θυ, 
γγχ9 πιαϑί ὈΘ (ΣΌΪ υπὶϊοὰ ἰο Ηἰπὶ Θηα Θ0π10 ΠΘΑΣ ἴὸ 
Ηΐπι. 
ἘΆΙΒΟΗ : Οοὐ᾽Β ογοαίατοβ ἤαὺθ 8 ἐπγοοζοϊὰ 

γοῖΐοθο. 7186 ἄγϑί ἰ8: δοσορί, Ὁ τϑδη! ἰδθ Ὁ]688- 
ἴησθ νοῦ (ΠΥ ΟΥοδίου᾽ σον ΥΒ (0 (ἢ 66 ἐμοῦ ἢ 
Ὧ8. 0 Βασοπά 18: ΓΘ Δ6Ρ, Ὁ δη] ἰοὸ ϊὰ ἰδ ὁ 
δα κα (δαὶ τὸ ἀὰοθ. ΤῈ ἰμιγὰ ἰδ: Ὀότάγο, Ο 
τάδ, ἰοδὲ ἰδοὺ χῖνο οσοαδβίου ἐῸὸ ΟΡ Οὐϑαίον, ὈΥ͂ 
βίη δῃηά ἰηκταί 49 ἰοατὰ8β Ηΐπι, ἰο ΘΙΆΡΙΟΥ͂ υ8 
δραίϊηδι [Π660.--ΤλῦΒε: δοιη πηθοη δηᾶ οπρταγνοὰ 
ΟΥΘΥΥΎΟΓΟ ἔμ τουδὶ βἰρπδίυσο οὗ αοά, (86 Ὁ 
ΤΩΔΥ͂ ὍΘ οχροοίθα ἰο Ιθᾶγπ {παὶ 89 ἡϑλο οὗ (89 
[οτὰ δῖοτθ 18 θχαϊιθα, Βαὶ 8 8 χίνϑῃ ΟὨΪΥῪ ἰοὸ 
{886 πιὸ δ ύθ ἐδ:6 θοροῦ, [86 ργοίζουπαοϑὶ οχ- 
Ρδυῖθῃοθ ἴῃ ὑποὶν οὐσ ὨοατΒ οὗ ΦθΟΥ 8} 8 ὩΔΙΏο, 
ΟΥ̓ ἐμο τονοϊδιίΐοη οὗὨ βαϊνδίϊοη, οὗ ὑμ6 Ἰ ΘΓΟΥ οὗ 
τοἀοιρίίοη. Απαὰ δΒἢ ΠΙΘΓΟΥ͂ 8 οχροτί οποϑα ὈΥ͂ 
ἴδτϑοὶ, (19 ῬθΟρὶθ Ὡθὰρ (0 ἀοά, ἰμγουρὰ Ἰοὴς 

Ῥδίῃβ οὗἨ απ: διΐοι, δπὰ γοὶ Ὀ]οβθοα Ῥδ8.}8 οἵ 
ἔτϑβοο. 

[Ματτ. ΗΈΧΕΥ: θη, ἴῃ βἰηρίηρ {μ18 Ῥδδ]), 
ν6 68]} ὕροη {89 δ 5918 ἰ0 ῬΓαΐβο ἀοα, 85 τὸ ἀἰὰ 
ἴῃ Ῥβ. οἱἱ!. 20, γὸ Ἰϑδῃ δαὶ τὸ ἀοδβίσγο (οα ἰο Ὀθ 
ῬΓαϊβοὰ ὈΥ̓͂ ἐπΠ6 δοϊοδὺ Ββαπάᾶβ, δηὰ ἴῃ {89 Ὀδδβί 
ΤὨΒΠΏΘΓΙ, . . . δα ἐδδΐ τ ΒΑΥ͂Θ ἃ Βρί᾽ ΣΙ [}8] σουι- 
τηΐοη ὙΓῸῚ ὑποβο ἐμαὶ αἀνγ0}} πὰ Ηΐδ Βου8θ 
δῦογτο, δῃὰ 8. 8(}}} ρταϊβίης Ηΐπι, δηὰ ἰἸιαὶ τῦϑ 
ΒΤΘ ΘΟΠ10, ὈΥ̓͂ ἔαϊἰἢ, ὮΟΡ6, δηὰ οὶ Ἰοτο, ἰο ἐμ 9 
ἸΏΒ ΠΙΘΓΆ1Θ ΘΟΙΊΡΘΩΥ οὗ δῃ 618, ΗΘὉ. χὶΐ. 22. -- 
ΑἹ] 86 οζεδίῃσοθ (μδὺ ὑταϊβεάὰ αοὰ δὲ ἄγϑβέ [Ὁ Ὁ 
(Ποῖγ οτοδίΐοη, πιυϑὺ Ῥγαΐβο Ηΐπὶ δἱ}}} ΤῸ. μον 
δσοῃίϊπυϑηοθ. Απὰ γὯἶοιΤῆ ἴαΥΘ ΤΟΆΒο ἰο ῥγαΐβθ 
Ηΐτ ὑμδί ἐμ ον δτὸ κορὶ υὶῖη ἰμῃ 9 Ὀουπαᾶβ οὗ 8 
ἄθογθθ, ἴοὸ᾽ὶ ἰο (μαὶ 'ὑ 18 ονίης ἰδδῦὺ 86 τγαίθυϑ 
ΔΌΟΥΟ ἐδ ΠοαΥΘΩΒ ἰδ ποὶ 8 Βοοοῃᾷ ἐϊΐπὶθ 
ἀτοπνηθα {9 Θαγίι.- - οβο ἐμαὶ ψ'}} ποὶ 10]8] 
αοὐ᾽Ε ποσὰ, αὶ Υτἶβο ὮΡ ἰπ ΣΘΌΘΙ]οη δραϊηβι ἰὶ, 
ΒΏΟΥΝ {ΒοΠ ΒΟ γ 98 ἰὼ ὍΘ ΠΊΟΤΘ Υἱοϊθηὺ δηά δοδά- 
Βιγοηρ δὴ {δ ΒΟΥ ΜΪηἀ8; [ὉΣ ὑ8 607 04] ἱξ. 
--ΒΑΕΝΕΒ (τον, 12): Τδοθθ ἰῃ τ89 τῃμογηϊης οὗ 
116 ; }υ8ὺ δηἰονῖης ΡΟὰ ὑπο Σ ΟΌΣΘΟΥ ; 8ὲ ἤοτ- 
ἴηι (μοὶν σπαυδοίον; ὙΓῸ ΔΓΡΟΟΥΓ, οἰ δδιϊοὶ ἐγ, σμ 66 }- 
Ὁ] 688 δηὰ ΒΟΡΘ: 16ὲ ὑπ δηλ σο Βθοσγϑίθ 81} [18 ἰο 
αοὐ; ᾿οΐ 411 ὑμδὲ ἰβ ἰῃ ἐμοπὶ οὗ (86 θυ ΟΥ οὗ 
(μοῖν ἔθο! ηρβ, οὗὅἨὨ {86 πιο] αν οὗ ἐμοῖσ γοΐϑοϑ, οἴ 
{ον ΔΡοΡ δηὰ υἱροῦ, Ὀ6 οι ρ]ογοα ἱπ (π 6 ρταὶ89 
δηᾶὰ Ββευγίοθ οὗ αοα. Οἷα τηθη, τνιῖϊὰ ψδδ. ΓΤο- 
τδὶῈ8 οὗ ᾿ἰΐο, δηα οὨἰ]άτθη, τ ἢ 411 ἐπὶ ἐμόγο 15 
οὗ Ἰογουϑηο88---οἰοῦ 4}} υπὶΐθ ἱπ ῥγαϊβδίηρς Οοά. 
Τ1{86 85 ἰ( οἴοβοϑ, δπὰ ᾿1Π{ 88 10 Ὀορίῃ5, Ἰοὺ ἐξ 4}} Ὀ9 
ἀογνοιοά ἰο αοἀ.--ᾧ0Ὃ. ΕΒ. Μ.] 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΩΣΧ, 

1 ῬΡεαΐβθ γὸ {89 1.0Ε}. 

Βίμρ απίο {6 Ι,οΓὰ ἃ ΠΟῪ Βοηζ, 
Απ 

2 Τιοὶ [β5γὰ 
Πῖ8 δ 8 ἴῃ (86 σοηστορδίίοη οὗὨ βδἰηΐβ. 

6] γοϊοϊσο ἰῃ Ὠΐα ἐμὲ τη846 Ηἶμα: 
Τ,οὐ {86 οὨ]]άγοη οὗ Ζίοη Ὀ6 7οΥ]} ἴῃ {μοῖν Κίηρ, ' 

8 1,οὖ {πθπὶ ρῥΓγαΐβο Εἰβ ἤϑῖὴθ ἴῃ {86 ἀδηοθ: 
Τὺ ὑμθπὶ Βπρς ργϑίβοθ απίο Εἰμὶ πὶ [Π6 {ἰπι τοὶ δηα ΠΔΤΡ. 

4 Ἐὸγ ἰδ6 1.0Ὲ} ἰδ κοί ρ]θάβασο ἰῃ 8 ρθορὶθ: ἢ 
Ηὸ ν1}}] Ὀοδυυ ν (86 ταθοῖκ ψ 0} Βα γδοη. 

δ Τ,οὐ {86 βαἰπίβ Ὀ6 ἸΟΥΤΙ] ἴῃ ρΊΟΥΥ: 
εὖ ἴμόπὰ βὶπρ δου ἃ ὉΡΟῚ ἤπε Ὀ6ά8, 

6 Γοὲ {π8 ΒΙρζὮ ργαΐδθ8 οὗ αοα δέ ἰπ ὑμοῖν ταουίδ, 
Απὰ ἃ ὑποραροὰ βυοσζὰ ἴῃ ἰμεὶν Ὠδηᾶ ; 

7 Τὸ οχϑοῦΐθ νϑηρθᾶποθ ΡΟ (86 ΒΘΑΙΒΘΏ, 
. Απά ρυμιβαπηθηῖβ ὑροη {6 ΡΘΟΡΪΘ ; 

8 Τὸ Ρἱπά {πεῖν Κίηρθ πὶ ἢ ΟΠ ΔΙ Π8, 
Απὰ {μοῖν ΒΟΌΪ]65 ψὶί ἔδυίογβ οὗ ἰσοὴ ; 

9 Τὸ ὀχοουΐθ ἀροη {μθπὶ {86 Ἰχαρτηοηῦ ττϊίθα : 
ΤῊ]9 ΒΟΠΟΡ ᾶγ6 8] ἢΪ8Β βαϊηΐβ, 

Ῥγβϑῖβα γὸ {86 110Ὲ}. 
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ἘΧΈΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΙΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΑΝῸ ΟὈΟΜΡΟΒΙΤΊΟΝ.---7ὸ ἤτβί ρατὶ 
οὗ ἰ)9 Ῥββϑὶπι οοῃίδί;)β δὴ Ἵχμογίδίἰο (0 ἐδ9 
Οματοῖ οὗὨ 18τϑοὶ ἰο ὑτγαΐβδο Φϑβουδὴ, 118 Οσὐθαίοσ 
δηὰ Κίηρς, ἱπ ἃ ΠΟῪ 50. 0, Βἰποθ 1 18 νγ0}}- 6 8- 
βίης ἰο Ηἰπι ἱμπαὶ Ηΐβ βαϊπὶβ δῃουϊὰ ἐμ ΒΟΒΟΡ 
Ηΐπι (νοτϑ. 1-8). Τμΐἷ8 ΡΆ 5808 οὐδὸν ἴῃ (ῃ9 δβοοοπὰ 
Ῥασί, ἰπῖο αὶ ἐγ ατρϑ δῦ οχργοββίοι οὗ 70Υ δὺ [ἢ 9 
τα οθοτγάἀοα, αὖ ὑμπαΐ (1π)6, ἔοτ (6 Θχϑουίοῃ 
οὗ ἐδο Ηἰνίπο υὰριηοηίβ ἃροὰ ὑμ6 οϑίμθῃ δηὰ 
(μοῖν ῥυΐπ6698 (γ6γ5. 6-9). 

ον. 6 [85 ποιΐης ἰο ἀο νυνὶ Νοῖ. ἰν. 11. 
Ἐὸν ἰμαῇ ραβϑαχζὸ τοϊαίθβ ἰο ἀθίεποθ ἀυγίηρ 89 
οχϑοίϊοα οὐὗἁὨ ἰὴ 8 τγγ81}8; (δι ῖ8, ἰο (}9 δι )] οἰϊοη οὗ 
[δο παίίοηπ ἰπ ζυ] δ) οηὶ οὗ (6 Ὀινίμθ λυ σιηθηί. 
1ι ἰ8. Ὡοϊίμον 86] [-σοπίσδαϊοίουῦ ὍΟΥ ἰγγεϊϊ σίου ϑ 
ἐμδὲ ἃ ρϑορὶο βμου]ὰ ἴθοὶ {βδιΏβ 61 798 ὁ8]16 ἰο (819 
σοτὶς, δη τοραγὰ ὑμοιηβοῖνοθ 88 8 ἱπβίγυμπηθτῦ 
ἰπ (89 Βαπὰ οὗ 89 ΑἸπιϊ σιν, δὰ ββουϊὰ δοοοτὰ- 
᾿μαἿ μᾶνθ ἴῃ ταἰπα (89 ἀφβίταοίίοη οὗὨ {ποῖ 6η6- 
τηΐοα 88 θη θΐ68 οὗ 604, αὖ (πΠ6 βαιλὸ ἐϊθ πὶ 
{19 ῥγαΐβο δηὰ βἱουυ οὐ αοά, δπὰ υἱἱον οί ἴῃ 
ἐδ δαῦιθ Ὀγθαῖ. Οἡ (9 οἴδον Βαηὰ, Οἱὰ 195- 
ἰδιηθηΐ δὰ Νον Τοϑιδιαθηΐ Θοπ ΘΟ ΡΙΪΟΠ8 τακιβὲ ποῖ 
Ὀ6 οοῃἴουηοα ἰοροί ΠΟΥ, 88 τηυδὲ ΔἸ ΤΑΥΒ ὨΔΡΡΘΏ 
ΜὮ 6} [θγδοὶ δηὰ Ζίοη ἀγο Ὀγουχῃῦ ἀἰτγοοὶν ἰπῖο 
οομραγίβοη τὶ ([Π9 Ομ τ βιϊδη δὶθροηδβαιίοη δηά 
Ομυγοῖ. ἴῃ σοϊδιΐοῃ ἰο ὑμθ τοδὶ ης δῦιυ80 οὗ 
(ἷἰ8 ρῬαθβᾶρε, Βαΐζο 8658 δσϑδ υ ἰπβίαπορά {9 
ἴδοι, μδὺ ϑοϊορρίιϑ, ἰὰ ὁ Ὀοοῖὶς πυιιθη, ἃ8 110 
δβαϊὰ, ποὺ ψᾺ ἰπκ, Ὀυὺ πιῇ Ὀ]οοί, διρ]ογοά 
(18 Ῥαδίαι ἴο οχοῖίϑθ ἰ6 Ἀοπιδὰ Οαύμο] 9 ΤΏ 68 
ἰο ἐμοὸ Ταϊγιγ θεν’ ΒοΙ χίουβ Υ̓ΔΡ 19} τοὺὶ 
Θοτϑηγ. 6 2808} δ͵8δο δα ἰοὸ Τδοπιλβ 
Μὔηζον, τῆο βιϊγγοα ὑρ 1116 Ῥεδβϑϑδηὶ ἯἾδν ὈΥ ([16 
86 οὗ ὑμὶβ ὙΘΥῪ Ῥβαΐϊηι. Τθδῦθ 18 ΠΟ Τοΐθγθ 69 
ἴῃ 109 ρῬαβϑβαρο ἰο ἔμοὸ βρί τί] ΘΆΡΟῚ5. οὗ ΟΌΓ 
ψϑτίαγο (2 ΟΟΥ. Χ. 4); ΟΡ ἰο ὁ ϑϑ' νον οὗ (6 
ϑρίγιι, πισῖ 15.865], 1π (6 {(πι|6 οὗἩἨ (ῃ6 Μοπβίδ!ι, 
βιουϊὰ ἄγαν, δηὰ υἱτἢ 6 (ΔΚ ἰ09 πο] οπὶ Γ6- 
γΘῆ26 ὈΡΟΩ ὑπο ῖν ΒθΑ θὰ ΘΟΠΑΌΘΤΟΥΒ (ἢ οηρϑί., 
Αἴκους οἱάον θχροβίζοτθ, δἷ8δὸ ὅδιϊου). [Ι͂6 18 1Ἀ890 
ϑρίγιι οὗ {89 ἰδῖου Δυάδίβταη ὑμδῦὺ 18 ἀϊβρ]υγοά 
Βογοὸ (2 Μησςο. χνυ. 27). Απὰ γοὶ Δ 679 18 πο γδ8- 
ΒΟΏ ἴῸΓ αϑϑὶ ρηΐϊης (ἢ 6 σοι ροϑἰτ1 00. ἢ ἰβίογιοα ΠΥ (0 
(9 Μαοοδῦϑϑδῃ ρογϊοὰ (Ηἰυ2ῖ 5), ΟΥ (0 δββι:πὶθ 
ἐπ αῦ 16 Ῥβαΐτῃ 18 ἃ ῬΥΟΡΏΘΟΥ οὗὅὨ 9 8816 (ΤἸΔΗΠΥ͂ 
0146 σοτηπιοηίδίογβ). [ὑ 18 ἱπῃροβϑὶ ὉΪ9 ἰο αϑϑίζῃ 
{86 Ἔχϑδοῖ ρογὶοα ψι σΟΥ ΑΙ ΠΥ ; γ͵ᾷ6ὲ ΘΔ ΟἿΪΥ τὸ- 
οορηΐζθ 8 δίγοηρ δὶ Ὑἱἢ ὑμθ Ῥγθοράϊηρ 
Ῥϑβϑαϊ. [10 18 ΥΟΥΥ͂ αὐοδί ΟὩΔῸ]9 ΒΟ ΒΟΓ [ἢ 6 Γ6 18 
8 Τοΐδγοροθ ἰὼ [86 τι }]ΠἸΔΡΥ Ῥτοσοϑβίοη (0 ἰἢθ 
Τοιρὶο (ΝΘ. χὶϊ. 81 {.) δὺ {86 ἀφαϊσαιίοι οὗὨ {119 
ὩΟν γ-τοβίογοὰ τὑν8}}858 (Ηθηρϑίθη σα). Τρ 
“ὁ ΠΟΥ͂ ΒΟΏ(,᾽᾿ ΒΟΤΎΘΥΘΥ, 4|}1498 ἴο τοηθνγοα οχΧρο- 
τίθμοο οὗὁὨ ἸΩΘΡΟΥ͂, δηὰ ὑμαὶ ἴῃ }}6 ΕἸ ΒΊΟΥΥ οὗἨ σου Β 
ῬΘΟΡΪΘ ; ἴον (Π6Υ̓ 8Γ6 Βυτῃηπηοηρθαὰ ἃ3 διιοῖ ἰὸ (16 
ΒΟ] ΘΠ ΡΓΑΐ86 οὗ (6 ᾿οτὰ. Τ}}}5, ἑοχοί μον τῦῖε}} 
86 τνψοῖὶθ ἰοηθ οὗὁὨ ἡογουβ8 δηῃὰ οἱἹοεναιθὰ ἔθος, 
ἀοοίϊάοθ δζαϊηδί ἃ ἰΐθ οὗ ορργοϑβίοῃ, σῇ θῃ 
(που 18. οὗἠἨ υοηρθδῆοα δὰ σι ρ ἢ τγοῦἹὰ 6 
δχοίιοἀ (Ηυρίο] 4). Βυὺ ἰΐ ἐβ γϑῦυ βυϊ80]9 ἴ0ὸ 
(86 τοπονδίΐοη οὗ ὑδ8 ρϑορὶθ ἱπ {(Π6 ρεγϊοα οἵ 
Ε:τὰ δηὰ Νοβοπιίϊδῃ. [80 {16 Βπρ] 8} οχροδί- 
ἰογβ, Αἰοχαπάοσ, Ῥϑρονπο, ογάβινοσί, δηά 
ΖοπΟΤΑΪγ. Ἰγοτάθνοτί , ᾿|ἴκὸ ΗδθηρβίθηΌοΓ, 
ἰδ κϑδ 086 βρὶ γι] υἱὸν οὗ (Π διρογα,, ζείίοτα, οἷα. 
δηὰ ἀγανγα ὑπὸ (0]]οννίηρς οοηϊγαδὲ οί γθοι ἐμ9 

βοοοῃά Ῥββ]η) δηὰ ἐπ 8, ἐδ 6 βοοομῃὰ ἤγοτη ἰδ διά 
οΥ̓͂ [6 Ῥβ ο" : “οι .16885 (μι ἷ8 αἰ Σ ῬΒ41πὶ γθ- 
ἴεγϑβ ἴο ἐμθ ἔογ ον, δπὰ ἴδ ἴο ὃθ οχρί δηθὰ ὮγΥ ἰϊ. 
ΤΟ Ὀδηὰβ οὗ οὐ 5 ἰδννβ σγοῦθ ὈΡΟΪΚΘα δδΌπαά ον, 
δηὰ Ηἰδ σογάβ γογθ οδϑ ΘΤΑΥ Ὁ. Κίπββ οὗ [19 
θα ὮΝ πὰ σα] 6 Γ8 οὗἩ (86 ΒοαύμθΏ, δηὰ ἔθ Ῥϑορὶθ 
δὲ (89 ΡΆΒΘΟΥΟΣ τ ὰθη Ομ τὶδὶ νγὰ8 ογυοσίδοα, δὰ 
{800 8ΓΘ 80 ἰγοδαιϑά ὈΥ 81} δηξὶ- Ομ τ᾽ ϑεΐδη ἱπιϊτ8- 
ἰογβ οὗ βυο γϑυο]οῦ. Βαὶ ἰμθ80 Ὀκυὰδ βυὰ 
ΟΟΥΒ 8ΓΘ γοϊπ δ Ὶ Υ αϑϑαπιοὰ Ὦγ Κίημρθ δηὰ π- 
(ἰοη8 οὗ Ἀθδιμοηάοιι, ἰηδιιοπορὰ Ὁ {86 ζτγδοθ οὗ 
[Π09 Ηοὶγ ΟΠιοϑι, σίνϑη ἰο 89 ψου]ὰ δὶ Ρεπίϑοοϑβι.᾽" 
ΤΌ ΘΓΘ 8 8 στοδὶ ἀθ8] οὗ Ὀθδυΐν ἴῃ (15 οοιηρατγὶ- 
800, Ὀυΐ (89 δοίῃδὶ 7ϑοὶρ8 οὗἩ ἔμοϑοὸ τγβο ἄγαὶ 
βυης ἰμ9 Ῥθ8]πὶ ΔΘ Ῥγο Δ ὈΪΥ ὈοίζοΥ σοργοβοπίοα 
ἴῃ {0 ψογὰβ οὗ Ῥεογονσῃο, το ἜΣ ργοθθ ἐδ 
ΟΡ᾿πΐ ΟΠ ΙΏΟΤΘ ΟΠΘΓΔΙΥ 614: “' Το οἱὰ ἀαγ5 οὗ 
186 πδίΐοη, δηα ἐμο οἷά πηι] βρὶ γε τὸ γουϊνοὰ. 
αοὰ ἰδ ἐποῖν Κίης (τοῦ. 2) δῃὰ 86 διὸ Ηἰβ 
ΒΟΙαἶοτθ, σοίΐηρ ἔοτὶ ἢ ἰοὸ γαᾷο Ηἰβ Ὀδι.168, στὰ 
Ηΐ8 ῥὑσδαΐβοϑ ἱὰ ἰμοὶν τηουτὴ8ϑ δὰ 8 ἐπο- οὐ ρεὰ 
βοτὰ ἰὰ ἐμοὶν δΒαηᾶβ. Α αρίγιί, το ὩΟῪ 
ΒΘΘΠ8 ΒΔΏΡΌΪΠΔΡΥ δηὰ τονοηροία!, δὰ, ἰὰ 8 ποὶ 
ἴο00 τισὶ ἴο 88Υ͂, 8 ῬΤΟΡΟΡ Τπηοίΐοη ἀπᾶθν ἐμθ 
ΟἹὰ Τοβιδπιθηὶ, δὰ ψὰβ Ὡοῦ ΟὨΪΥ πϑδίυγαὶ, Ὀαΐ 
ΠΘΟΘΒΘΑΓΥ, ἰΐ {μπαὺ δ}8}} παίϊοη ψγαὰ8 (0 πιδὶπίδια 
186] δραΐηϑί ἰδ6 Ῥον τι} ἰγὶ 685 ὈΥ πλῖοὶ ἱξ 
Ὑγ8.8 ὨοΙΩηΠλθα ἴπ οη 8]] δ 68." --. Ε. Μ. 

γεγβ. 4-8.- -7γεν. 4. Βοδυτῆθβ. Τὰθ Ποὶρ 
ΜὨΙΟΝ αἀοα γουοσμβαΐθβ ἰο Ηἰθ ορργοδββοὰ Ῥθορὶο 
διφυϊηδὶ ὑπο Ὁ ΟΡΡΥΘΒΒΟΥΒ 18 ποὺ ΙΔ ΘΓΟΙΥ τηδηϊοϑιοὰ 
ἴο {89 ποτϊα 38 ἀϑ᾽ ἵἰσϑγαῦοθ δὰ βαϊναίΐοη ζ6π6- 
ΤΑΙΥ, αὶ ΒΕΥΥ68 4180 88 85 ΟΥ̓ἤδιηθηὶ δηἃ ΒΟΠΟΣ 
ἰο ὑἐμδύ ῬΘΟΡ]Θ ἐμοίαβοῖνοϑ, 80 ἰἰδί, σοι ἴοτιδ 
δτγταγοὰ ἰὼ ἱΐ, (867 χαΐὰ [0Γ ἱλ τϑοοχζηϊ οι 
ἈΠα ῥγταΐβθ ([8. Ἰν. δ; 1χ. 7, 9, 18: ἱχὶ. 8, 1}; 
1χὶϊ. 7; οοιῃρ. ῥβ. οἷϊὶ. δ; 18. χὶῖχ. 18). τρέσας 
Ἰαίθ: Ηο Ὀοδυί(ἰῆο8 (86 ορρυοβεϑὰ τ ι}} δαὶ ν αι θη, 
7. Ε. ΜῊῚ ΤῬμοῖν Ὀοΐηρ )ογία] ἀροα ἐμεὶν 69 
(νογ. 5) 18 ῬΓΟΡΔΌΪΥ ποὶ α δἰἰθηΐ ῥὑγαΐβο 'π {με} 
ΒοδΡΘ ἀατίης 186 πἰραΐ, οορ. Ῥε. ἱν. ὃ (Ηυρ- 
914, 88 δσομιγαϑίοα σι [π6 Ἰουὰ γχοϊοϊοὶϊπρ δὶ 
ΤαΘὨ[ Ομ, [ἱὑ βίδπὰβ ἰἢ δοῃίγαβὶ [0 {16 ργονίουύ 
ἰδιπδηίδίίου (Η05. νἱϊ. 14) δῃὰ πϑορίης (8. νἱ. 
8 Ἰοηρίηφθ δου. ἃ Ὀοιίον ἰΐπιθ, 18. χχυΐϊ. 8 
(ΗΠ ηρδιθηῦοτς, θ6].). ον. 8 σϑοϑ} ]β [Π6 ΒΟΡ6Β 
Θχργοβϑοὰ ἴῃ 18. χὶν. 14; χὶῖχ 7, 28; ἰχ. ὃ; 
ΘΟΙΏΡ. 796}. 11]. 24 ἢ, 

γον. 9.-- Πὸ υδρτησπῖ στ 6 ἴδ τοραγάἀοα 
ὉΥ τροβὲ 48 δεῖ ψυϊη ἴῃ 180 ““Βοοῖς οὗ [89 
Τὰν (Ομα]ά., Κιὶταον 1); ὈΥ Βοιηθ δχροβίιογδ ἴῃ 
{86 ε6η86 οὗ 8 δοπηιηϑηά, 8 Βροοϊδὶ τοΐθυθμοθ 
το 86 ιλάσαιοπι οτἀογοὰ ἰο ὉΘ ἀχοσυι 6 ἀροῦ (89 
Οδηπδιηΐίοα (θεαί. χχχὶς, 4] 7.), νι δῖοι 18. {πΠ 68 
ἰδίῃ 88 ἃ ἰγ6 οὗ (η6 ἀϊνίο ἡαδριηοηῖ8 Κοηθ- 
ΓΆΠΥ (Θ οἷον, ΑἸαγτα]ά, 8:16Ὁ). Α Ὀείτον υἱονν ἰ8 
{πῶ οὗἩ ἴο89 το ψίθν ἰὶ 859 ἃ ἀἰνί 6 ἀδοϊδγαι 9 
δηἃ ῥτοσιῖθο οὗ ἐμ σϑῆροαποῦ ὙΔ16}) 60 ψ|}} ἰπ 
Ηἷ8 ον εἰπιο ἰδίοις ἀροὰ [06 δηθαιΐθϑ οἵ ΗΪ8 
Ρθορῖθ, τῖτ ἢ βρϑοΐαὶ σοΐίθσθησο ἰο θθαυΐ. χχχὶϊ. 
407. (Πϑηρϑίοη ον). Βαὶ (86 Ὀφβὶ νἱϑῦν ᾽5 δὲ 
ΜΠ] 6. 5068 Ὀογοπὰ ἐπ0 Ῥοπίδιουθοι, δηὶ ποΐ 
ΠΊΘΤΟΙΥ δἀ8 [8. χὶν. 11; Εξοὶς. χσχνυ. 14 (}60],), 
δηθὰ Κἰπάγοὰ ραββαζθθ, βυδὶ 88 Βσοῖ. χσυχυὶὶὶ. 

89; Ζθοοῖι. χὶν. (Κἰπιο), θαϊ πη ἀογβίβηαβ ᾽πὶ [ἢ 9 
οχργοββίου οὔ τοῦ. 9 α. 189 υάρτηουίβ τορίδίεγοά ἴῃ 
{8:6 ϑιοτοά Βοοῖκβ βοπογαὶϊν, δηὰ {που ΌΥ οὶ ε- 
ταϊζοά ΤῸ ἴβγϑδοὶ, σῖτα ἢ Το ΐογθποθ (0 Ῥυίβοπεγθ οὗ 

ΜΡ δηὰ τνδησυϊδῃεα πϑιϊοηδβ, Ἰηοϊυάίϊηρ βἰδ θ- 
ταθηΐβ σοποσογηΐη! δοίυοαἱ ἐν οη 5, Ναπιυ. χχσὶ. 8; 
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Ῥουὶ. χε. 18: 1 απ). χν. 3, 823, 88; χτὶ. 8 ἔ,; 1 
Κίηρϑχχ. 42 (Ηἰ.2.). Τ689 νυυϊ θη συ ]68 οὗ }.8- 
(ἴσο (6 Γ, εἰ αἴ.) Δ΄.9 ποὺ αἱ ἰδι6 βδπιθ (110 60η- 
ἐγδδίϑα ἰο 9 Ῥσοπιρίϊη ρβΒ οὗὁἨ ὁ8γπ8] ραϑβϑϑβίυῃ (( 4]- 
γἱὶ ἢ). ϑουιθ οχρίδὶπ ὑμ8 ῬΟΓΒ ἰ0 ΓΟΙῈΡ [0 8 ἀ6- 
οἰβίοῃ γα 68 8} 186 πη (μ9 αἰγῖμθ οουηβεῖὶ, 
ἩΔποδ 15 ΒογῸ ἀοβουι 6 ἃ 88 ανυΐηρ ὈΘοὰ Ἡτι θη 
ἄοτγη, ἰδ 6 Ῥβδὶπιῖδί θοὶης ΒΡ οΒβοαᾶ ἰο ὑγδηβδίεσ ἴὸ 
(86 σου η86}8 οἵ ἀοἂ ἐμ σαδβίοτα ζΟ11ο 6 ἰῃ Θουγίβ 
οἴ )υβίῖοο οὗ οοτηταἰ ἰὴ ς 86 ἀφοϊβίουβ ἐο τυτὶιϊηρ, 
14. χ. 1 (ἀτοί 8, ΟἸοσίουβ,  οηοιαα, Ηυρζο]ά). 
Βυι τΪθ9 185 αππαίαγαὶ. [10 ἰδ (μ0 νον ργοίεστοα 
ὮΥ Ῥούονπθ, Μπ0Ὸὺ ΣΟΙΟΣΒ 8180 ἰο 18. ΙΧΥ. Ό.--- 
7. Ε. Μ.] 
ΤῊ Ἰαϑὲ οἴλιιθθ ἀἄοθ8 ποῖ τηϑθϑὴ ἰδαὺ αοἀ ͵8 

ΕἾΟΥΥ ἴον δ 6 θεϊηἰ8 (ὕἴ Θλθηγδ, Παρ τὶ οἰ Ὁ ἃ8 
ΑἸΓΒΟΥ οὗ (μοἷν ΟΊΟΥΥ οΥ 88 ΟὈ͵θοὺ οὗἉ οἷν ρὶονῖ- 
(γὶῃζ. Νοῦ ἄοοβ ἰὑ τθϑϑὰ ὑμδὺ (ηἷ8 ΒοποΥ {418 
ἰο 16 Ἰοὶ οὗἁ 81} (δ Βαϊ] η08 (ϑορί., “. Η. Μ|ο]ν66}15), 
δαὶ ταὶ ἐλῖδ, παιηοῖγ, ἴπ6 8.0} ἴοη οὗ ἔμ 9 νον] 
ἰῃ ΤΩ] ]τηϑηΐ οὗὮἨ μὰ ἀϊνίηθ Ἰυἀριλοηίΐδ, ἰ8 [0 αὶ 
Βαϊ 5 (Π6 ΡΊΟΤΥ͂, ἑ. 6. 8ῃ0 ᾿Γαΐδθ δηῃὰ Πομορ οὗ 
6οά. 

ἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬῬΒΑΟΤΊΟΑΙ,. 

ΤῊ ΟΠ ΌΓΟΣ ἰδ ἰο χοβίγαΐπ 1.8 Ῥταΐθο οὗ Οοα 8ἃ8 
1110 ἃ8 Ηἴ8 ψοηάδονῖα! ἀοεαβ ἰον τάδ Ηϊ5 ΘΒ υΓοὶὶ 
Θο116 ἰ0 88 6πἀ.---αοα ρίὶνοβ ἴο Ηἰ8 ΟμγΟΒ ὁη90 
Υἱοίουυ αἵϊον δηοίθονῦ, δηαὰ ἐμογοίοσθ 8}}6 τησϑὺ 
ΟΥ̓́Θ Ὀγαΐβϑθ Ηΐτπ νῖτἢ πον Βοῦρθ. οὐ ν]]] ργθ- 
ΒΟΤΥΘ αραϊηβὶ 8]1 βου 068 6 ΟΒΌσΟΙ 6 ΗΘ 
μ88 ἰουπάεά; Ὀυΐ Β.6 σχηυδύ γἱϑ]ὰ Βουβοὶζ ὮΡ ἰοὸ 
ΗΪ5 οοπίτγοϊ. 

ΚΤΑΒΚΕ: ΤῈ ο]ἀ βοῃρ οὗἉ ἰδ Ἰανν, τυ υἱοῦ οου]ὰ 
ΟἿΪΥ οσοπάρφιηπ, 18 ΔΟΟΙ ἰδ 6ἃ ὉΥ ΟἸιγὶϑὺ: πὶ (μ6 
ξοβροὶ Ηδθ Βδβ ρυὺ ἃ ΠΟΥ βοὴρς ἰηΐο (Ὁ Υ τοῦ ἢ. 
Ῥταΐβο Ηΐτπὰ ἰμθὴ τῖτἢ σοπονα 1108 δηα ραν. --Ὁ 
ΤΏο56 ΝΒΟ 58.1}}} τοιρδΐη ἱπ (86 οἱὰ Ὀϊγι ἢ σδηποῦ 
Βδᾶτο ἐλ ὨΘῊ Βοῃρ.---ΕΔΤΓΒΙΥ υἱοίουϑ ΚΠΟΥ ΒΟΥ 
ἐο θοαβί οὗ δπὰ ἀεὶ] χα ἐπ ὑπ οῖγν υἱοίογὶοβ; τυ ἢ 
ἔτοδίον σϑάβοῃ ἴδ ἰμ6 σμϊϊάτοῃ οὗἩ αοά ἰο ἀο 
18: 68π16.--- αὶ τιοτγθ ἸΟΙΥ ΟΥ αἱοτίουβ οου]ὰ 
86 βαϊὰ οἵα Ὀο]ΐονοῦ ὑμ8η ἰδὲ αοα ἰΔἴκ68 ρ]68- 
ΒΆΓΟ ἴῃ μἰα ἢ ΙΓ{ἰδοὰ που]ἀδὶ σοι ϑηρο ὑπ [ὉΓΡ 
ἐΐ6 σψ μοὶ ποῦ, ν δὶ που]ὰ ἰθὺ Β6Ι͂Ρ {166 
ΤΈου τυδὶ που 61688 ἀἷ6.---Εο)οῖσα, Ο Ὀεϊϊον- 
ἴῃς δου!, ἰῃ (ὮῪ αἴοσυ νῖὰ αοά. 9 Θδγιί 
ἸΟΓΥ͂ οὗ δ δι ρογΟῦ, Κίηρ ΟΥ Ῥγΐηοθ ἀἷθ8 πὶ 
ἡπῷ Βυΐ Ββαϊναϊϊΐουῃ δηὰ οἴοῦυ ζο! ον ὑπμ60 ἰῃ 
Βοανϑη.---ἰΓ [06 μοανὶ 18. 711} οὐὗὁἨ (0 Κπονϊοαρο 
οἴ αοά διὰ Ομ τίβι, ἐδ 0.8 τ] ] ουοσῆον ψ τ ἰι, 
διὰ πὸ ἰάϊο πνοτὰβ ν|}} Ὀ6 Ποδτὰ.---ΤῊὴο ἴσὰθ 
ΤΩ ΘΔ 8 Οὗ (80 ΟΟὨΥΘΙΒΙΟῺ οὗ ὈΠΌΘΙΙΘΥΟΧΒ ΔΥΘ Ὠού 

ουαἰϊπατὰ ἔογοο, Ὀὰὶ (6 ἐδδι ποῦ οὗ ἐδο ἀϊνὶῃθ 
ποτὰ ἴὴ βριγὶῦ διὰ ἰὴ ρον οσ.--αζο ἃ σοοὰ νσ- 
ἴατο δρηϊηϑί ὑλγ86 1 δῦονθ δ]}}; ἴ8κ Ὑϑῃβοδῆοθ 
δηὰ ἰηδ᾽οὶ ρα δλθηῦ ροη {}6 μοι Βϑἶθ 8 ἀθ- 
Βῖγ68 οὗἩἨ ἰΏγΥ ϑαγὶ; βίσγιϊο ἀόνὴ τὲ ἴμ6 βπορὰ 
οὔ ἴμο ϑρ᾽ τι δὲ σου οι ἀδ δσαϊηϑὶ αοἀ δηὰ Ηἰδ 
ὨΟΏΟΓ.--ΜΔῺΥ ἃ Βοδγὺ 8 ἀἰβεδυϊβδϑα ἰῃ ΥἹΟῪ οὗ 
(86 ΖΊΟΣΥ οὗ αοα᾽Β ομἱϊάγομ, ἀουδίϊης τ οίΠΟΡ 
ἢν 8 ἃ Β!ασθ; Ὀυΐ Βοὰ Βοαγοϑὺ ἤθσο νυ δὺ ΤΑΥ͂ 
ἀφ! σα (66. ΑἸ} πὸ Ββαϊπμίβ 8..8}} Ὧθ Ῥδυγίβδιογβ 
οὗ })86 β80.---Ο: ΟἸ γι᾿ 8 τἱοίουυ 18 ΟὟΤΒ, 80 ΔΣΘ 
αἶ80 Η5 ΒΟΠΟΥ δῃὰ σΊΟΓΥ; ΤῸΓ γὙὸ δ. ΗΪδ βαϊηϊϑ 
διὰ ἐπθ Βδγοσβ οἵ Ηΐβ πιθοῦ. [1 ἰδοὺ ἀοϑὶ 
Βιδῃηῃᾷ ἰὴ ἐδ ἔδιτἢ, ἰοὺ τί ομα οὗὨ (ἢ 689. 

ὈΙΒΡΌΒΙΟΗ: [μοὶ Ὀε] αν οσ8 δ6 Ἰογία! δηᾶ οοηῃᾶ- 
ἀομὺ ἴῃ αοὰ; Ὀαὺ Ἰοὺ ἰοτὰ Θχροοὶ 8}} οομδὶοὶ ἰπῃ 
{π᾿ ἡ οσ] α.---αοὐ᾽β ρθορὶθ δ.ὸ ἰδ) ΣΟγδὶ πϑιΐοῃ 
ΟΥ̓ΟΡ 811 παι οῃ8.--άῦΒε: ΤῊΘ ΠΟῪ Βδ]γδίϊοι 
Εἶνεβ ἃ ὩῸ0Ὺ δοαγί, δῃὰ 8 ποῦν μου αἶνο8 ἃ ΠΟΘ 
ΒδΟΠ .--- Τὸ ἰἰπιο ΜΜ }}} οοπθ θη 8}} νδο ΟὨ6Θ 
ιὐομἐ ποῖ, ἔγοιι (6 Ὠδαγί, ον ἰῆο ἰκῆθο ὈθίοΓθ 
180 [ογά, πιιδέ ὈΟ ἰὺ ἢ δρυΐ. Απὰ 1896 
ποι ΜΝ 1}} σοι ἱμβοϑὸ ψιιο ψουὰ ποὺ ζΌΠΟὟὍ 189 
1ατιῦ. : 

[Μᾶττ. ΗΈΧΝΕΥ : 79 πιυϑὲ βἷπρ 8 ὩΘῊῪ ΒΟΏΚ, 
ΠΟΌΪΥ ΘΟ ΡΟΒοα ὁ ΘΥΘΓῪ ΒροΟίαὶ οσοδϑβίοῃ; βίη 
11} ποῦν ὩΘΟΙΙΟΏΒ, τ δΙο ΔΚ 80 ΒΟΠΙ ΠΟΥ͂, 
(που ἢ (ἢ9 τοῦδ ΤΥ ἤᾶνα Ὀδοὴ δοα Ὀοίογχθ, 
δ Κοορίηρ, ἐθθῖ ἴσο γσγονίης ὑΒγθϑα Δ ΥΘ.--- 
Θὰ Θοα᾽ Β Ιβγ89] 8 Ὀγουραῦ ἰο ἃ ααυΐϊοί δ6ι1]6- 
πιοηὺ, Ἰοὺ ἐμθὴλ ΘΆΪΟΥ ὑπαὶ ψἱν (ΒΔ ῈΚΥ] 688. ἴῸ 
ἀοά; τουσἢ ΙΠΟΤΘ ΙΠΔΥ͂ ἰγὰθ Ὀο]ΐονοσθ, ὑπαὶ 8 ΓΘ 
δηἰοΓοα ἰηΐο αοἀ᾽ Β χγοϑί, δηὰ δηὰ σϑροβϑο ἰῃ 6808 
Ομγίδί, δίς δου ἴθ᾽ 7ογ οὗἉ ἰμδαὶ. ὕὍροιυ ἐμοὶγ 
βίοἰς Ὀθ48, ὑροῃ ἐμ οὶν ἀθδί !- 648, Ἰοὺ ἐμθῖα βίῃ 
{8 ῥγαΐβεβ οὗ ἱἐβμβοὶν αοὰ.---ΒΡ. ΗΌΒΧΝΕ: Ετοιῃ 
Βοάυθη ΟΠ ἶδὲ 888}} τοίασῃη ἰοὸ Ὀθδυ ΟὟ (6 σρθαοὶς 
ΝῊ βαϊνδίΐοη δηα ἰοὸ ρ͵δ6θ οὐ ὑμ6 Βοδὰβ οὗ Ηΐβ 
ἰγιὰο ἀΐβοῖρ! 68, (μ8 Ἰονὶγ, Ῥϑίϊθηὶ δ Ῥθ8068}0]9 
ΟΏ68, ἃ Ὀτίρσιὶ δηὰ ἱῃσονγυροϊοϊο σσοῃ. ὙΒοΥθ- 
ἴογθ δύο ὑμ6 βϑίῃιθ Ἰογίαϊ ἰὴ οΊΟΥΥ; (ΠΟῪ δἰης 
δἰουά ἴῃ 8 δίαϊθ οἵ ρονγίοοί 9886 δηὰ βου, 
τοβίΐηρς ἔγουχ ἰποὶν Ἰαῦοτβ, Ὀυΐὺ ποὺ ἤγοπι {πιο ὶγ 
ΒΑ] 78 8.--οϑοοττ: ΟὨγΐδ 5888}} οἱοίβο [89 
τηοοὶς τὶ (89 τοῦθ8 οὗ γἱ σοί οΌΒη 688, ΔάΟτα 
{ποῖ ἡ 86 σταςοδ οὗ Ηἰδ δρὶνγὶς, τοηθνν ἔμ οτα 
ἰο [80 ὈΘΔΌ( οὗὁἨ Βο] πο, δηὰ δαῦδο ἰβθῖῃ ἴο 
Ὀφθατν ΗΒ ἱπιααο, τοῆοθοὶ Ηΐβ “ἼΟΥΥ, δηὰ σοὐοΐϊσθ 
ἴῃ Ηΐ8 ζ6] ΟἿ ΦΞΌΓΟΥΘΡ.-- -ΒΑΆΝΕΒ: [ δΒβΒου]ὰ 
Ἰοδὰ 18 ἰο βιουΐ “ηαϊιεϊραλ! ἰμαν ψγ ΔΥῸ Ῥ6Ὶ- 
πε ἐο Ὀθ Θμρ]ογοα ἴῃ ΔΏΥ ὙΔΥ͂, ΒΟΊΘΥΟΡ 
Βυτη 6, ἰὰ σαττγΐηρ οὐὐ ἐμ ἀϊνίηθ Ῥ]8 8, ΟΥ 
ἷῃ δοσορ ] ηΐης (Πο80 στοαὶ ἀδδίκηβ Ὑλϊοὰ 
Ηὸ οομίθιμρ]δίοβ ον αγ 8 ΟΣ Σ8090.--ὦ. Ε. Μ. 

ῬΒΑΙΜ ΟἹ. 

1 ῬΡυδΐβο γο {89 ἴζ.0Β"}. 

Ῥγταῖΐβο Οοά ἰῃ κἷβ Βα πο οί Δ ΥῪ : 
Ῥγαῖβο ἷπι ἴῃ ἰῃ6 πττηδιημθηύ οὗ ̓ ἷβ ῬΟΥΤΟΣ. 

2 Ῥγαῖΐβο ἷπι [Ὁ ὨΪΒ Τα ὨΟΥ δοίδ: 
Ῥτϑῖβθ Εἶτα δοοοσάϊηρ ἴο 818 βχοβι]θηῦ ζγθαίῃβββ. 
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8 Ῥγβῖβο Εἶπι πὶ (πο βουπά οὗἉ 186 ἰτυμηροῦ: 
Ῥγαῖβο Εἶτα ὙΠ} {86 ΡῬΒδ] ΘΥΥ δηα Πδτρ. 

4 Ῥγαῖβο ἶσα 0 086 Εἰμὶ τοὶ δηα ἀδηοθ: 
Ῥγβῖδβο εἴτα 10} βίγιηροα ᾿πβίγυπηθηΐθ δηα ΟΥΡΆΠΒ. 

δ Ῥταῖβο ἷπα ροι {π6 Ἰουα ΟΥ̓Δ 818: 
Ρταῖβο ἴα ἀροι ὑμ6 ἰρὴ βουπάϊηρ Ογτα 818. 

6 Τ,οὐ δνεσγίίηρ ἰ(λδὺ μι Ὀγθδί ῥγαίβθ ἰ9 ΟΕ. 

Ῥγαῖβο γθ (89 ζ0Ε}. 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΟΟΝΤΕΝΥΒ ΑΧΡ ΟΟΜΡΟΒΙΤΙΟΝ.--- 6 Ῥβδῖτα ὁ04118 
ὍΡΟΙ 84}} {86 ᾿ἱνὶπρ ἰο ὑσαΐβο αἀοἂ ᾿ῃ 8}} ρ᾽δοϑβ οὗ 
Ηἰΐβ τοΣδΐρ, τι 41} ἐΐΐθ δοοοιαρδῃϊτηθηὶδβ οὗ 
ΒΟΪ ΘΙ ῬΟΠῚΡ δηὰ ἸΟΥ̓͂, [07 (6 σἼΟΥΥ οὗ ΗΪ5 ἀοθὰβ 
δὰ Ηΐβ παίυσο. 171}}18 οἱοβίηρ Ῥβδὶτα 8 οὗ ᾿ἰὰγ- 
Εἶ64] οδυϑδοίοσ ἐβγουσιουί. Νοίμίηρ 18 Κπονχῃ 
οὗ (μ0 ἰϊ9 ψΒΘη ἰῦὺ 88 ΘΟΙΏΡΟ 6 οδὴ 
ΒΑΡῪ Ὀοϊΐονο ὑπαὶ 1 νγ85 δἀἀθὰ ὮὈΥ {89 Ἰαἰθϑί 
ΟοἸἸθοίον οὗ {89 Ῥβδὶῖον ἕο ἔοσια ἐδ σοῃο]ιιβί 
(ΕΒ: υσἱᾳ). ον 10 βουπάβ ἰοο ζγϑβὰ δηὰ Ἀπ] ογϑὰ 
ἴὸ ᾿υδιλέγ (80 ορἱπίου, ὑμαὺ {16 βογί ἀοχο]ομ 
οἰοβίηρ ἰμ9 Εἶγβὶ Βοοὶς (8. χὶϊ. 14), τσ Δ Ρ- 
ῬΟΔΙΒ ΘηΪαγροα οὐ ὑμ89 οπὰ οὗ ἰμ6 βοοοπὰ (58. 
(ἰχχὶϊ. 18-20), δῃὰ 18 8180 ἔουπὰ δὲ (89 οἷοβϑ οὗἁ 
6 Ἑπτὰ (Ρ5. Ιχχχίχ. 68) δὰ Βουγὶῃ!: Βοοὶκβ 
ἰὐς ΟΥ̓. 48), 06 888. Ππι68 {116 ἔοττα οὗὨ δὴ Θῃ 1 Γ0 

88,11, ὑδ κῃ ς (ἢ 9 Ρ]466 οὗ 8 8π8] ἀοχοϊοσγ. [1 
ἐβ Βυ ρροβϑα ὈΥ 6} 280} ἰΒδὲ (88 ὑθηΐοϊὰ ΘχθοΥ- 
ἐδίϊου θη] οΒ0α ὈΥ ὑνὸ ΗΔ1}6] υ} 88, δηὰ ἱπ (μ6 
ΒΔΙΔΘ ἴοτια οἵ ψογάβ, Ὑ8116 ἴῃ τον. 6 δῃοίμο Υ 
ἕογιῃ 186 δα ορίθα, ἰβ οοπηθοίοα τὶν (89 ὩΌΤΑΌΘΥ 
ἔθη, 856 ἐῃ:9 ΒΌΙΩΌΟΣ οὗὁἁ σδομοϊυβίοη, ΘΧοϊ δίοῃ, 
σοι ρ]οιΐοι, δὰ οχδυβίθα ροβϑὶ ὉΠ γ. ΤῈ} 
ταϊχιιὶ 09 ΤΊΟΤΘ ΘΔ ΒΥ Θϑί Ὁ 18 οὰ ἰμδὴ {89 εἱ- 
ἰοτρί ἰο ζαΐῃ ἃ δορηῃθοίΐ οι ΣῈ} [8.9 πα ΘΓ ἰθἢ 
ΌΥ τοδκίηρ “Ῥγαΐβο᾽" ἱπ σοῦ. ὁ οῃ9 οὗ ἱἐμὸ ἰη- 
διγαπηθηίθ, δπὰ ἐμὰ οὈἰδιηΐπς 68 ἱπδιγατθηςθ 
(Απιγγαὶὰ, ΗἨθηρδί.). Τλ9 ἰδιγίθθῃ- το] ἃ οοσυγ- 

Τοηοο οὔ ἰμο ποτὰ 77 μ88 Ὅθ6ῃ δυο, }}} σου- 
ποοιοα τ 10} {π9 ἐπί νίθθῃ αἰνὶηθ αδἰἰγϊ δα ο5 (Κἰπι- 
οἷ), τϑοκοηϑθὰ ὉΥ ἰμὸ ϑιυπαροζὰθ δἷϊοσ Εχ. 
χχχὶνυ. 6 ἢ, 1 18 ἀποοτίδϊπ, αἱ 41} ουϑηίβ, τ οί ΒΟΥ 

{π0 ἔοττα τὴ π, γ δ ΔΡΌΘΔΙΒ ὁ (89 ὑπο {0} οο6- 

οδϑίοῃ, δὰ ἐμ6 ὑπ γθθ- ἴο1]1 ἃ υαδ, ὈοίγαΥ ἀοβίχη, 
δηἀ Βδ4Υ9 8 ΒΥΠ100]168] πιοδηΐηρ. [ἢ ΘΕΟῚ Ο8 56 
8 ἀἰνί βίοι ἰῃίο ὑ Υ66 ΒίΤΟΡ 68 οδῃπποῦ Ὀ0 σγουπάοα 
Ὅρου ἰμὲὶ8 (Ηδη ροίθ ὈΘΥρ). 

γον. 1. Βίαποΐπετσν .---ΗἰἸ χα γϑμᾶοτ: ἰπ Ηΐ8 
ΒΟΙΐ 688, ἑ, 6.,), ἘΒΔΡΡΓΣΙΟΒΟΒΔΌΪΘηοθ8. Βυὶΐ, οἢ 8ο- 
οουπὺ οὗὨ ἐμὸ ῬΔ’Δ]]6] θυ ἰὰ ἰ8 θοϑὺ ἰο δϑϑύσωθ {ἢ 9 
1068] ἀλλ εἰς, ϑδν, ΤῊ 8, ΠΟΎΘΥΘΡ, 8 Ὡοὺ ἰο Ὧθ 
πηἀογβίοοά δἰ θυ ΐγ ον οὗ αοα 88 86 ᾿ΘΔΥΘΗΪΥ͂ 
οὐ᾽οοῦ οὗ ῥΓαὶβο (1)6111286}}, Ὀυὺ οὗὨ [Π6 ΘΑΥΊΒΙΥ 
ΒΠΟΙΌΒΥΥ, ΘΟΥΤΟΒΡΟΠαἀϊΩρ; ἰο {πο γταλία βἰτοίομοα 
ουοὐ υγ οὐ 8 ῬΟΥΟΣ δηὰ εἰσί ἰοϑι ΠΟΥ͂ 60}- 
οογπῖηρ Ηΐπ (ΡΒ. ᾿χυἱὶ. 86). ἘΔΥΓΗΥ δηὰ δμοᾶ- 
ΥΘΏΪΥ Ρἴδοοβ οὗ ἀπο ἔς δηἃ ΟΥΒΗΪΡ ἃ.Θ τοθῃ- 
ἰϊοηθά ἰοροίμον, 88 ἱπ 1 Είηρϑβ υΥἱϊἱἱ. 89 ζ.; 48 ἔ,; 
49 ᾧ,; Ῥβ. χὶ. 4, ἰο ᾿ἰῃἀϊοδίο ποϊνοσβα! ίγ. Οπ 86 
᾿πδισγυτηοηΐδ, Β66 [πίἰχοά. ἢ 1]. 

[ὕ8:8. 4-6, Τγδηβὶδίο πῃ Ἰλαὶ ποτὰ οὐ υϑῦ. 4: 
Ῥΐρο. ΗΒΝΟΒΤΈΝΒΕΒΟ: “1 γ6 Ὁ. 4 [Π6 Ρΐρθ, 88 ἃ 
Ὑὶηὰ ἱηδίσαμηθῃί, ἔΌΡΙΩΒ ἃ σοηῃίγαδὶ (0 ἐμ βγη ροα 
ἐπδίσυϊηθηίδ. ΤΈΘΥΘ 18 ΠΟ ἴΧ800 Θ᾽ΒΟΎΓΒΘΓΘ οὗ (86 

Ῥΐὶρο Ὀοΐῃρ υϑοᾶ ἴπ (86 ῬυὉ]}16 του ρΡ οὗ αοά: 
(86 ΟὨΪΥ ἰηδγυχηθηίβ ἰῃ 080 Ὁ Ὀϊονίηρς ρου 
ὍΤΙ ἰγαμροίθΒ.Ό. Βογοπάᾶ ἀουδί [μ6 Ρὲροθ, νοὶ 
αἰὰ ποὺ Ὀοϊοπρς οὐμοσ 89 ἴο {89 ὑθιωρ]θ Βοσυΐοϑ, 
γψ88 Ὀγουρῦ ἱπίο γϑαυϊβιἐϊοη ᾿ΘΓΘ, ΟὨΪΥ͂ Ὀδσδιι86 
(89 ἴδεδὶ 84, δὺ ἐμ 9 βαῖηθ ὑπο, 86 ολαΥδοίοσ οὗὨ 
ὃ ῬΟΡΟΪΔΡ τγο]οϊοὶης. [ἢ 11|κ0 ΣΩΒΠΏΘΥ, 880, {1π|- 
Ὀσ61]8 διὰ ἀδηοοβ.᾽" ΤῈ ᾿δϑὺ γ0.89 18 ΧΘΏΘΓΑΙΪΥ 
ΒΌΡΡοΒοα ἰο τοίου ἰο ἐμ ᾿ἰνίπα υοΐοθ οὗ τπδὴ ἱπ 
δοῃίγαϑί ἰοὸ ἰδ 6 4φοδα ἰπδίγυαϊηθηίβ. ΑἸΟΣΘΏΘΟΥ, 
Ὅ80 ἰγϑῃβ]δίοβ: ἔμοἱ 811 Ὀσχϑαί, οἱδ., Βθοδ 8 7Ὁ1- 
ὑπ0ν ρτδαδίίοη : “"“ἼἸἼθ ὙΘΙΎῪ δι συ οὗ αἱ 
δγεαιίἦ, αῖνθδ 8ῃ Ἔχ ΓδΟΥ αἰ ΠΑΡῪ ΥΪΟὮ 6885 οὗ στοθδη- 
ἴῃς ἰο [89 οἹοβίπρ, βοπίθῃοθ. ΕἾΌΩ (86 δ τη} ]9 
1ά68 οὗ νἱηάᾶ-πβίγαταθηίδ τηϑηςοῃοα ἰπ 6 60π- 
ἰοχί, ἰὑ 168 48 υ8 ὈΥ 8, Ὀθδυί: ἔμ] ὑγδηβιιΐοι ἐο ἐμαὶ 
οΟΥ̓͂ τοο8], γί ουϊαίθ, ἐπ 9} χοαῦ Ῥγαῖδο, υἰἱοτοά 
ὈΥ [6 Ὀτοδίδι οὗ ᾿ἰνῖηρ ΤΏΘῃ, 88 αἰδιϊη συ ϊβδοά 
ἴγοτα τὸ ᾿ἰΐ61688 ἱπβισαπιθηίβ. ΤΏΘη, 1Δ80}γ, 
ὉΥ 8 πδίυγαὶ δββοοϊδίϊοη, ὸ δϑοοῃὰ ἰοὸ {μ6 ἰάθα 
ἐσχργοϑδοα ἐ {16 ΘΟΙΏΓΔΟῚ γοσβίου, ἐυσγγίλιίπρ ἰλαὶ 
λαίἦ ὀγεαίΐἧ, τπιοῖ ΤΊΘΥΟΙΥ 811 (μδὺ Ἰῖνοθθ, Ὀυέ 4}} (μδὲ 
88 ἃ γοΐο9 ἰο ὑγαΐὶδβο ἀοὰ. Τμογο ἴδ ποιΐηρ ἴῃ 
ἐδ ῬΒΑΙΟΥ ΤΔΟΥΘ τλδ᾽οδι 6 ΟΥ̓ ΤΟΣ ὈΘΘἰ1{0] ἰμ8ῃ 
{815 Ὀτὶοῦ, Ὀὰὶ τηοδὲ εἰ χηϊδοδηί βπαΐε, ἴῃ τψπὶοὶ 
ΒΟΪΘΙΔΗΣΥ οὗ ἰομθ ργοαομϊπδίοθθ, τὶς μου, μον- 
οὐον, πὰ ἐμ Ἰοαδὺ αϊδίαγοπς (86 οχμὶϊατδιίοι 
σοι ἐμ οἷοδο οὗἩ ἐμ Ῥβδὶίοσ βοϑῦλβ ἰηἰοπὰοὰ 
ἰο Ῥγοάυοθ, 858 ἱζ ἴῃ οι Ὀ]οτηαἰΐοα] Δ] ] βίο ἰὸ 
(89 ἰσατὰρ 8 ΐσ ανγαὶί 5 86 ΟἸΌΤΟΝ δηα 4]] 
ϊ8. ΤΩ ΘΙ ΟΣΒ, Ὑμ θη, ἐΒγουὮ τοῦυοῖ ἰσὶ υ]αιΐου, 
(60 8881} οπἴον ἰῃίο τεβὶ."--ὦ. Ε. Μ.] 

ἨΟΜΙΠΈΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, 

Νοὺ οὨἿΥ ὑμ6 Ῥβδὶίοσ, Ὀπὶ {89 118 οὗἨ ἁ ἈὈΘ᾽ΊΘΎΘΓΒ 
δ (89 δἰδίοτγ οὗἩ ἰδ ΟμύγτοΒ, βδου]ὰ δοποϊυάθ 
αὶ ἢ ΗΔ)16} 78}, δηθὰ οο]ουτχδίο ἐμοὶ ΘομΡ]οθ- 
688 ἴῃ Θοἀ τὶ ἐμ 9 Ῥσχγαΐβο οὔ Η8 ρίοσγ.---αὶ 
ογοδίυσοβ βου ἃ οΐῃ ἐμ οῖν σοΐϊοοϑ ἐο ἐδ Ῥγδϑὶδθ 
οὗ αΘοἀ: δαὶ ἐδ πιριοὈοΣ8 οὗ ΗΐδΒ Ομ υσοι βμουϊὰ 
Ἰοδἃ [86 οδοΐγ. 

ΞΤΑΒΕΚΕ: ἬΤΟΝ τοραγὰ ἰο Οοα᾽ 8 Ῥγαΐβθ, ἐσὰθ 
ΟἸ γι βϑιΐδηϑ τραἶχο, 88 ἰΐ ΟΤΘ, 8 οἷγοὶο σΒΟΘ6 ὈὉ6- 
κἰπηΐπα, τὰ α19, δὰ ἐπα δὺο 88]160]υ}8}.---Οὐῦῷ 
σοτο 68 ΒΒου]ὰ Ὀ6 ΒοῦδΒο8 οὗ Ῥγϑὶδθ δηὰ ἐβδηκϑ- 
αἰτίη, ἱπ νυ σἢ τγὸ 8886 1}}}}]6 ἰ0ὸ Ῥγταΐϑθ αοα ζ0Γ 
Ηΐ8 Ὀ]οββίη 8.---ΕΥΟΥΥ Ὀο]ονΐης 800] ἱβ οὐ Β 
ΒΘηΟ ΑΥΎ, ὙΒοΓοη Ηδ βμουϊὰ ὉΘθ ΡἈΓβὶδβϑα.--- 
ϑίποο, Ο βου], μου Βαϑὶ 80 ᾿πδὴν δῃά φστοδὶ σϑᾶ- 
ΒΟΏΒ ἴο Ῥγδὶβα αοὰ, ἀο ποὺ Ὀθοοπιθ ψϑᾶσυ οὗἉ ἰἰ 
ΗΟ ΤΩΔῺΥ ἰδίηρβ 8.Θ δι}}} ἑοσμοίίθη!ἱ [1 ἰδοῦ 
ἀοβὺ σομβί ον »6}}, ἰῆουι μαδὶ βοδρο ὶυ Ὀσμτη ἰὸ 
ῬΓΔ186.---Ηὸ ψῆο ὙΪΠ| γϑυϊθ ΟἿ ἷ8. οτὰ 1178 
Ψ111 ἀἰβοουθυ 80 ΤΩΘΔΗΥ͂ οὗ αοὐ᾽ δ ἀοοὰβ ἐμπδὲ δ 
Ὑ1}1} ποὺ Ὀθ 8Δ0]9 ἰο ἐμδηκ Ηἰπι βιι ἢ οἱ μεν ἐμ τουρὶ 
οἰ ΡΣ Υ.---αοὰ αἰθρίαν Ηΐ8 αἴουυ ὈοΐΝ ἴῃ ἐδμθ 
ἀοἸΐνοσγωμοο οὗἉ ἐδ6 ρίουδ διὰ ἰδ9 ρυμπὶβπλθηί οὗ 
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189 π]ιοϊκοά ; (ον Ὀοΐ᾿ Ῥγαΐδο δῃὰ ὨΟΏΟΥ ΔῸ ἀπ. 
-«--ΟΑγοόοϊὰ 1[ὴ6 δΌυ.86 οὗ τηυδὶο, δῃὰ ομθοὶς ἰδὲ 8.5 ΤᾺ 
88 ῬΟΒΘΙὮ]6 ἱπ Οἰ6γΒ. Μδὴν δδντθ ρμὶδγεὰ διὰ 
Ῥἱρϑὰ ἐβοιλβεῖγοδβ ἰο 86}1, ο ποὶ Ὀ6 θηβηδγοὰ 
Ὁγ ἰ(.--Ἀἶ͵ 0 δποδὲ τηυδίο Ὀοίοσο Θοά ἱβ {86 Βαῦ- 
ἹΠΟΠΪΟῸΒ ὈΓΔῖδῸ δηὰ ρ)ονυϊ γίης οὗ αοὰ ὉὈγ ἐδο 
800} πϊἰοὰ ἴῃ 8}1] 118 ῬΟΎΤΟΓΒ, τὶ 81} ὑπΠ 9 ΒΘ..808 
διὰ 81} (Π:} ΤΟΙ ΌΘΣΒ. ΑΒ ΙΩΔΗΥ͂ ἱπβί γι ἢ 8 ἴῃ 
ἃ πη .8108] ΡΘΥΪΟΥΙΏΔΏΟΘ ΤηδΪκ6 8, Β' 16 ΒΑΥΙΏΟΙΥ, 
80 ἐμ 079 16 ργοἀπορά ἃ βρὶ εἰ] ΒΑΓΙΟΏΥ, τ Β6 
ἐπ ταγίουβ σὶ δ οὕ (9 Ηοἷγ ϑ'ρἰσὶὶ δγὸ ἀϊγθοιϑὰ 
ὈΥ 10:9 ΙΩΘΙΙΌΘΓ οὗ ΟἸσῖδὲ ἰοὸ ομθ 6πὰ.---Ἰ ἰΐ 
ετίονοβ γοῦ ὑμδὶ γοὺ" Ὀγαΐθο 8 80 68, τϑπιθῖω- 
ΟΡ: ᾿οΐ ὀνεσγίίηρς ἐμαὶ μα Ὀγοδί ἢ ῥγαΐδθ (86 
1οτᾶ, δῃὰ ἐμοσθ τωυδὶ 6 ΤΩΔΩΥ ΘΔ ΟΠ68 ἴῃ 
ΒΌΘΝ ἃ μοβίέ. Βαυὶ ὑπὸ Ῥσγαΐδο ἐμποὶν Θοά, δπὰ 
χοῦ δ΄Ὸ Ἰοἰπἷηρ τὶ (Β6ῃ.---ἼἸῇῇῷ΄' γοὺ οδηποῖ δῦο- 
οϑϑά νὴ βίσοηρ οὐἱθδ δηὰ Ἰουἃ ποΐθϑ, ΟὨῪ ΚθῸΡ 
ὀτεαξλίπφ ἰοτὶ ἢ ἰο αοἀ (μὸ ἀφδῖγοβ οὐὗὁἨ γοὺγ Βϑαγῖ, 
διὰ (818 ν1}} Ὀ6 δοοϑρίδὉ]9 ἐἰο Ηἰπι: Ηδ ͵8 βι}}} 
Ῥταϊδβοὰ ὉΥ γου.---ἰὰ πδδυθὴ δ᾽ομο 1] Οοὐ᾽Β 
ῬΓΘΙΘ6 ΣἸΚΌΪΥ δουμπὰ ἤοσίῃ; ουοσγί βίης Μ|}} 
ἐμογ9 ὮΔΥΘ ἃ Ὀοίίοσς δουπὰ. ὙΠ δὶ τὸ 5.18}} ΚΗΟῪ 
θοίεν, τὸ 6.81} ὍΘ 4Ὁ}]6 ἰο Ῥγαΐϑο Ὀοίζοσ. [ἴῃ 
αοά᾽ δ ῥγαῖδβε, ἰδ) επὰ τηυδὲ Ὀθ δ 86 δορί πηΐῃς, 
ἐμαὶ ἷβ, ἰξ τηυβὲ οοπίϊηυθθ ἩϊδπουΣ οπὰ. ΤῸΥ 
Ῥταΐβο, Ο αοὰἂ, 5888}} 4180 ὃθ ἔΌΣΘΥΘΡ ἱπ ΓΩΥ͂ του. 
Ατθη. ΗδΔ]]6] 78} 

[Ματϑ. ΗΕΝΕΥ: [ὑ 8 ἃ οοτυΐοτέ ἰο 8, ὙΠΘῺ 
Ἧθ0 πὰ ψγὸ ὑσδὶβο ἀοα 80 Ῥοουΐυ, ἰμδὶ ἰξ 8 ἀοῃ 6 
Β0 Ὑ70]1 ἴῃ ΒΘΔΥΘΏ.---Βθ ποὶ αἴγαϊαὰ οὗ βαγίῃρ ἴοο 

τυ οΟἢ ἦπ ἰδ 9 ρῥτδΐδοθ οὗ αοᾶ, δ γὸ οὗἴδϑη ἀο ἴῃ 
Ῥτγαϊβίηβ χγοδὶ πὰ γοοὰ ιθῆ. 2.εμ ποβ μαζί» 
ἀγρετγδοίεη.--- 6 Ὀθδὶ τηυδὶο ἰπ Θοαά᾽Β ΘΔ γ8 ἰ8 ἀ6- 
γουὶ δηὰ ρίουβ δδοιϊΐοπβ. δῖοπ πιωδίοα ολογάμία 
δε οον. ΤῺθ Νὸν Τοδίδιηθηὶ δοποογί, ἱπβίϑδὰ 
οὗ ἐπΐα, ἰδ τὶ ὁη6 ταἰϊπὰ δη ἃ οὁη0 του ἰοὸ ρ]ο- 
τὶ γ ἀοὰἀ.---,οἱ ΘΥΟΣΥ ὁη9 ἐμπωὺ Ὀγοδί;ο8 ἔογί ἢ (0 
αοὰ ἰπ ῥσγαγοσῦ, ὅπάϊΐϊης ἰδ Ὀεποῖῆὶ οὗ ἰἐμδὶ, 
Ὀτοδίῃο ζοσι Ηΐβ ὑγδαΐῖϑοβ ἰοο. Ηδυΐηρ Ὀτσεθδιὃ, 
Ἰοὺ {89 ῥγαΐδοβ οὗὐἨ ἀοὰ ρῬογίμτηθ ΟἿ Ὀγοδίμ; 1οὲ 
18 9 ἰπ ἐπὶ ΟΣ δα ἴῃ ΟἿΌΣ ο]οιοπὶ; Ἰοὶ ἐξ Ὀθ 
ἰο τ 85 ἐπ δὶ γὸ Ὀγοδίδο, δὰ το 6 οου]ὰ 
ποὲ ἀο πἰίδουϊι. ἩΗδνΐπρ Οὐν ὈΓΟΔΙᾺ πῃ ΟὟΥ ποῦδ- 
ἐν}18, 1οἱ τ; οοηδίἀον ἐμαὶ ἱὲ ἰδ 8.}}} φοϊῃρ ἔοτιῃ, 
δηὰ Μὶ}} βῃουὶγ φὸ δηὰ ποὲ στϑίυσῃ. Ξἴποϑ, 
ἐπογοίοσο, τὸ τηυϑὺ ΒΙΌΣ Υ ὈΓΘαίμΘ ΟἿΓΤ Ϊἰδδί, 
ὙΠῸ γὸ Βαγο Ὀγοδίῃ 1οὲ ὺδ5 Ῥγαΐβο ἐμὸ 1 ογὰ, 
δηὰ ἐμοὴ τΨΘΎ 8}1}8}} ὈΓΟΔί 6 ΟΌΡ 1δϑὺ ἩΪῚῸ οοτηἕοτὶ; 
διὰ ψῃθη ἀοδίἢ ΤΌΠΒ τ ουἱ οὗ Ὀγοδίδ, γγχὸ 884}} 
ΤΟΙΊΟΥ͂Θ ἰ0 ἃ ὈοίίοΣ βίδίο ἰο Ὀγοδίῃϑο Θ᾽ 5 Ῥγδὶϑοδ 
ἷῃ 8 ὕγϑου;, Ὀοίίον δἱν.---Τ 8 ὨΘΑΤΟΣ χοοὰ ΟὨγὶδ- 
ἰἰδη8 δοπὶθ ἰο ἱμοὶρ οπὰ, ὑ86 ζ0}16 5 ἰμ 0 βμου]ὰ 
86 οὗἩὨ ἰμ9 Ῥγαΐβοβ οὗ 6οὰ.--- δ] 6] υδὰ 5 (Π9 
σψογὰ ἰμοόγο, ΒΟΥ. χῖχ. 1, 8. [ωοὐὺ ᾽8 ἱμθγοίουθ 
6680 ἰο ἱΐ ποῦν, 85 ὑμοδθ ἐπδὲ Βοροὸ (ο ᾿οΐῃ ἱπ ἰΐ 
8 οτί]γ.---ΒΡ. Ηοκκα: 17 ἐμ9 ὙΟΥΒΆΙΡΡΟΥΒ οὗ 
Β44] 7οἷπ ἴῃ 8, Θμοσαβ ἰ0 οοἸουταίο (89 Ῥγδΐβοβ οὗ 
ὑδοῖν ἰᾶο], ἐμ: βουυδῃίβ οὔ Φϑβουδὰ βῃου]ὰ ἄγόνῃ 
τ ΌῪ οὔθ ἐμαὶ ἰβ βίσοη χοῦς διὰ τθοσθ ρονοτγίυϊ, 
ἴῃ Ῥτγδῖβο οὔ Ηΐπλ ὙΠῸ τηϑὰθ μθαύθι δηὰ θϑγίἢ.-- 
. Ε. Μ.] 





ΝΥ ΥΒΆΒΙΟΝ ΟΥ ΤῊΝ ΡΒΑΠΜΣ, 

ΨΙΗ 

ΒΒΕΙΒΕ' ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΒ, 

ΒΕεν. ΤΗΟΜΑΒ 2. ΟΟΝΑΝΊ, 1.2. 



ΠΕ γίσοοσίς 



ΡΒΑΤΙΤ,Μ5. 

ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ 

ῬΒΑΙ ΜΕ 1- ΣΧ ΤΙ. 

ῬΒΑΙΜ 1. 

1 ἩΒΡΗΥ͂ [86 τηϑῃ, 
ὙἘῸ ΑΙ κοί ποὺ ἴῃ {86 σοῦπ56] οὗ {89 ψ]Ἱοϊκοῦ, 
ΟΡ βίδα θί ἴῃ {Π6 ΨΑΥ οὗ ΒΙΠΏΘΙΒ, 
ΟΡ Βιὑὑοί ἰῃ [Π6 βοδὶ οὗἉ Βοο 15 ; 

2 Ὀυΐ ἰπ (86 Ιᾶτ΄΄ὺῪ' οὗ Φο μου 18 18 ἀ 6] ῦ, 
δηα ἴῃ Ὠἷβ ἰανγ ἀοίῃ 6 τηραϊϑίθ ἀΔΥ δηᾶ πἰρδί, 

ὃ Απά Βθ 58}48}}] ὉΘ 85 ἃ ἔγθθ ρ᾽δηίθα ὈΥ̓͂ (86 ᾿ψϑίθι -ΟΟΌΣΒ68, 
{μδὲ γι 0] 60} [8 ἔσυδῦ ἰῃ 105 ΒΕΆΒΟΙ ; 
ϑηα ἢ18 1681 81}18}} πού πιθοῦ, 
διηα τβαίϑοουοῦ ἢ6 ἀοοία 888] ῬΓΌΘΡΘΓ. 

4 Νοῖί 80 δῖ ἴδο πἱοκοα, 
Βυΐ 88 [86 σομδῇ' πμϊοῖ (ῃ6 τῖμα ἀγ γί ἢ ΔΥΤΑΥ. 

δ ἸΒοτγοίοτο {86 ψ]ο κα 8118}} ηοΐ βίδηά ἴῃ {86 "υσρτηοηΐ, 
ΠΟΙ ΒΙΠΗΘΙΒ ἰῃ (86 οοπρστορδίίοῃ οὗἉ 86 τἱρῃ δου. 

6 Εὸὁ27ιὺ Φϑβοόνδὰ Κηοσοίμ ὑπὸ ΜΑΥ οὗὨ [89 τίρμίθοι ; 
Βαϊ (86 ΜΑΥ͂ οὗὨ τθ6 τ] οκοα 5881] ΡυῖβΆ. 

γος. 8. ΟΥἉ Ὧδ6 ἘΜΠΓΠῚ1 οΔΌδ0 ἴ0 ῬτΟθΡοΣ. 

γόον. 1. Μαρν»γ ἰλε απ. "Ὑὔιξ, νῖτὰ ὁ κου ἶνο (οί, δ μοσγο (δοαξίέμαἐμεε ἐΠέμε υἱγῦ, οὐ πιὰ ἃ δι᾽, δα ἐῃ Ῥα. 
Σχχυί!. 8 5 Ἵ,)᾽ ̓, Ρε. Ἴχ συ 2 τῦκ (Βόττοηκξ, ὃ 670, 1, ἃ, ᾿εῖ ἰδ, Ηείΐὶ ἀν), ἴδΔδ [80 ποαΐυγο δηὰ ἴογοο οὔ δὴ ἰωΐου- 

7οεεἴοιυ (996 16Χ6. οὗ ἀεθοηἰα8 δοὰ Βυοτῖ; ΕΑΊΌ, Ζαλγ. δ. 258, τυ ῥα διέβην ἩἨεΐζλ ΑἸΈΧΑΝΡΕΒ : “ ΗΔΡΡΥ {6 τϑδῃ ὙΐΠΟ 
Ὑγ8}1κ6 ηος,᾽" εἰο. [ἐ ἰ6 ΟἰΘΑ ΣΙ ἀἰϊδίλη κυϊσοὰ ἔτοπι 1.3 },. οὐ ψρ]οἢ [6 ἰ8 [Π9 σοῃδοᾳύθηοο. [ΓΓ οσσῦγα ἰῃ ζοχίγ-.ῖνο 

διὰ ἴῃ [9 Α. Υ. ἰ6 τοηδοτοὰ ἴῃ [ουτίοοη οἵ ἔδοτη, δὰ δίδεδοῦ ἴῃ ἐπϑηΐγδογθη, (ἢ ἧτο γοποσίη χα δοίης 
Ὀδοὰ ποτ δη Δ ΌΪγ πογο ἴπ6 σοπηθοίίου ἰδ [89 Β6Ι)0; 88 ἴῃ Ῥδ6. οχὶΐ. 1, ὀχχυί!. 1, “ διοεεοαὰ ἰΒ [6 τθδὴ ἐπδὶ οαγοί [80 
1οτὰ," διὰ Ῥγου. χχυ  !, 14, “ λαρρὺν ἰδ τὴ τῆδὴ ἐπδῖ δαγοί ἢ αἰ γα ;" Ῥτου. χχίχ. 18, “ἢ ἰμδί ϑοροί ἐδθ αν, Ἀαρρν ΠῚ 
86," δηὰ Ρτονυ. υἱἱὶ. 32, “" δίδει ατὸ [ΠΟῪ [μδὲ ᾿Ιπθϑρ ΠῚῪ Ἦ8Υ8.,᾽" δ. ΟΧΙΧχ. 2, “ δίεεϑει ατὸ [Π6Ὺ [δαὶ ἱκϑοὸρ 6 ἐοστ[πηοηΐθ8." 

ΤΏο  άοα ἰδ, ἰΏ 41} [660 ραδδαροδ, ἔμδδς [26 1οἱ οὔϑθσλ ἰδ ἃ ὮΔΡΡΥ οὔθ; ἃ δ6ῆδο οἵ ἴπ9 πογὰ δυϊπογίεοα ὉΥ [.)}9 Ὀθεὲ ἘΠαῚΪδἢ 
δαᾳ0. ΤΈυ8, ἰη [80 ΘΟΠΠ)ΟΏ 116} τογϑίου (1 Οογ. υἱ!. 40). ἰξ [8 δα! ὰ οὐ ἴῃ0 Ὁ γί ϑεδα πίον το σϑιδίηβ πητηδγτίοα, 
“4986 ἰ6 ὨορΡΡίον ἰζ. 8860 60 δϑϊάο," 16, ΒοΣ ἰοΐ ἰ6 το! ρίουδὶν ἃ μβαρρίοσ οὔθ. 8 ἰῃ ἴμοθο Ὀοδυξα] 1πὸ6 οὗ ΟΟὟΡΟΣ : 

“ ΒΆΡΡΥ ὙὯΟ τΑἸκα τι ἢ ΗΠ }] ὝΤΒοΙα τῶδδὲ ἣο δηὰδ 
Οἵ ὕὅκγνονῦ οσ οὕ βοϑῃξ ἰῃ ἔγαϊς οὐ δονοῦ, 
Ον νδαῖ δο Υἱοννβ οὔ θοαδει α]} οΥ 
δαδα57χι κ᾽ Δ ἃ 
Ῥτοτηρὶδ τ τοι Ὀγϑδοο οὗ ἃ Ῥγοδοηὶ Θά," 

ον. 8, ΤΏο ἰπέγαηβ, υϑο οἵ [ Ὁ", οουδοϊηπιοὰ Ὁ ΜοτΙξ, ἴο τοοοχηϊκοὰ ὉΥ ΟἾΒΕΝΙσΒ δοὰ Ῥσεπον, ἰπ Ζυᾶροδ χτἹῇ. δ; 
1 ἘΙ. χχὶ!. 12,16: 1 Οἤτοη. χχί!. 18: 76γ. ἢ. 31: ἐπουρῆ, διτοε! Υ σροοκίηκ, ἐδο Ἡοῦτγονν ἔποτο οοποοίνοά ἴμο ἰπουρμϊ οδαδ8» 
Εἰ ΟἿ᾽ (ἸηΑ ΚΘ ῬΓΟΘΡΘΓΟΙΙΒ -ὦ 0 ρΓΟΒρΡοσοῦ δ᾽ υ) τυ ἢ. γγὸ οοηοοῖγθ δηᾶ ὀχργοδυ ἰπιίσγδπαί εἰ νοῖν (6 Ἐϑ. ΟὟ. ἢ δδ, ῷ, 2 ῬΑΓΔΩΤΘΡὮ). 
Ἴθὸ αἰ δτθῃοο '8 ΟὨἹΥ ἴῃ ἔογτι; πηΐθδ65, ΓΒ ΟΝ ψ| }}} ΠαΡΥ Ὅο οἷδίταηοᾶ, ἐμοτο ἰο ἮθΤΘ ἃ ὁ οὗ δαδύοοἑ ἴῃ (δ ρτγίποίραὶ δαὰ 
βυρογάϊπδίϑ οἰδῆβοϑ οὔ [Π9 δδὴ9 ργοροαίίοη. Ῥὸτ ἔδο ἰῃΐτγαπθ. θθηθ0 ἃτὸ Ὠκ Ἦ ΕΤΤΕ, (πα αἴΐεε ισας εν ὑλωὲ ρεϊέπρσί ἐληι), ΕΎΤΑΙ 
διὰ ΟἸΗΑΌΒΕΝ, ἰμρὼ αἴτεε τσα: ἐν ἰλκί ρεϊϊησί), ἸΑΡΗπΑυΒΕΝ, (ρα αἴδε τισας εν ἰλιι τοὲγὰ τοολὶ ρεγαίλεΉ) ; ἴοτ ἴ9 οδΌΘΘΙΥΘ 
ἄνα ΠατΕΕΙΡ, ιοίγά τ ΘΙΚΘΝΟΝ ἀωνολλτοη), Ηττειο, (υοἰιλτνέ ἐν οἰΘοκί(ολ), θαιατεδοε, (7 8λ᾽ί ἐν λίμάμροδ) ΑἸΚΧΑΝΌΚΒ, 

:λαϊξ πιακε ἰο Ῥγοερεν). 
ἀξ στ κορ τ  ἐ- τσ τ τΞτι τἀ τρῖτο ς  " 5 τς ὅτ πε τῶιτ οὐ τ 

Φ1: οοττοϑροη δ πε (ἢ Μ01,1,8 γοηῃἀογίης, εεἶἐρ, 80 τοῦ} ἀοδηοὰ ἴῃ ΒΑΝΡΕΒ᾿ 8 Ἡρυνγίεγδιιοὶ ὧεν Ὀειεολόη ϑρναοΐλε: ἔπ εἰμοῖα 
πο ΡΤ ΔῸΣ Βονιραἐρυηρ τὰ τοοπηεοοΐΐειι ἩΡΟΛΙρΙΒΛΙ ἀπὰ ΟἸδοῖ πέολίς τοείίεν ὃ6- 
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684 .- ΕἸΒΘΒΊΤ ΒΟΟΚ,. ΟΕ ΡῥΒΑΙ.Μ8. 

ΡΒΑΙΜ ἢ. 
1. ὙΜῺΥ ἀο {16 Ποδίμϑῃ ταρο, 
δα ἀπ Ἰπ]8 916 8 νϑ[ῖη ἰδμηρ 

2 ΤΠο Κιηρβ οὗ {86 αν βοῖ ὑμμο Β γ68, 
δηα ΤΌ]6ΓΒ δίκα ΘΟ Π86] ἱορούμογ, 

Ἰηδύ {6 μόνδῃ, δπα δραϊηβί μἷβ Αποίηὐοά, 
“οἱ ὰβ Ὀγοδκ ὑπο ῖΡ θα Π48 ἈΘΌΠΟΘΓ, 
δηα οαϑὺ ΔΥΔΥ ὑ8. 6} ΘΟΓΑΒ ἔγοπι .8.᾿ 
Ηϑὸ {μιαὺ 8106 0}} ἰπ {μ6 ᾿ιθανθὴβ Ψ}}} Ἰδυρ; 
ὑπ6 Τόσα Μ11] ἀογῖαα {θη}. 
ΤΏθη Μ11] Ὠ6 Βρθδ ἴο ὑῆθπι 1ῃ [18 ΔΏΡΈΓ, 
δηά Ψ1}] οοπέοαπα ὑδ6πὶ ἴῃ Ὠΐ5 μού αἰΒρΙ ΘΑΒΌΓΘ, 
“Ὑρι ἰὑ 181 μαὖ δνθ δηοϊὐθα ΤΩΥ Κιηρ, 
οἢ ΖΊοη, ΤΑΥ͂ ΠΟΙΥ τιουπί.᾽ 
“1 νὶ}} ἀθοϊαγο ὑπ6 ἄθοσθϑϑ. 
Φ6ῃόνυδῃ 88] ἃ [ο πο, ΤΒοὺ δξ ΠΥ ὅοῃ; 
1 (ῃ18 ἀΑΥ̓ ᾶνθ Ὀδοροίίοῃ {866. 

8 ΑΚ οἵ πιο, 
ΔΙ 11} γίνε (Π6 μοαίμϑη ἴον (λῖηθ πῃ υϊίϑῃοο, 
δα ὑπ6 τὸ εἢ οὔ ὑμ6 ορδγίδ ἴον (ἈΥ ΘΘΙΟΙ. 

9 Τῇου 584}0 Ὀγρακ μ6ηὶ ψ 1} 8. στοὰ οὗ ἱγοὶ ; 
(δου 88.410 ἀδ8ὲ ἴΒϑπὰ ἴῃ ρῥΐθοθβ {Π|ὸ ἃ ροὐὑθυ Β γβββεὶϊ.ἢ 

10 Νον {μθῃ, γα Κίηρβ, Ὀ6 Ψ]86; 
6 πδγῃθα, γα ἡ ρ68 οὗ {86 φαγί. 

11 βογνα Φομονδῇ σι δα; 
8:ηα γτο]οΐοθ τ ὑγοι Ὁ] ηρ,. 

12 Κὶβ8 εδο 50η, 1οϑὺ 6 Ὀ6 ΔΗΡΤΥ͂ 84 γὺ ΡΟΓΙΒᾺ ἰπ [86 ΜᾺΥ ; 
ΤῸΓ αὐἱοΚ]γ ψ011}1 Π1Β ΔηρῸῚ ὈυΓΗ. 
ΗΔΡΡΥ 8} ψῇο ρῥυΐ {μοὶγ ἰχυδύ ἴῃ Ἀἰπὶ] 

ον. 6. ἈΙΟΙ͂Σ, ἴανο ἰπϑίδ]]ϑὰ. 
Ὑογ. 9. ΟΥ, ψἱτ}Δ ἃ δοορίτο οὗ ἴσο. 

Ψογ. 1. εκ ευτε, Ἐπ, ΟἸΒΗΑΟΒΕΝ, ἰδ ’κὸ Υ ΓΒ. 1 δηά 2 6458 συραιϊίοη, ὈΟΓΉ ἀοροηἰηρ οἡ ἔθ ἱπίοττοχαι 29, 18ο 
[ηῇποποο οὗ ν᾿ Πἰοἢ οχίθηα οη (68 ΟἸΒΗ. νὁ}} οχργοθϑοα 115) (οὸ τοῦ. 2, ΗσΡΡΕΙ δὶς ἐἸιΐϑ ἕο ὕ6 ἐδο σοποϊγασίίοι τδ0Δ]] 
δηδ παϊιγ}]} Υ κἀορίοα; ὈΝδ Ῥγθίθγθ ἴ0 οἷοδθ ἴ[δθ αυδβίίοη πὶ α οὗἉὨ τοῦ. 1. {πὸ ἀοδουι ρος σοιμταθποίης τ ὃ. Αεϊηδὲ 
[Ὠ ἷ8. 1Π6 [Ὡ1{|4] Ῥαῦὺ οἵ ὃ, ἀπὰ 110 μδγμ] 0] θα), αγὸ ἀϑεϊαίγο οὈἠστ! οΏΒ.; μι ΒΠ1ὃ (π9 ατουσηαβ ἔοσ δηᾶ ἀλλ τς ὯΪ8 οοδιγιοτο 
δΓΟ, 88 Βῖδιοα Ὁ. Ὠἰτιβο] , ῬΥΘΕΙΥ ΘΥ̓ΘΩΪΥ ὈδΙδηοο, ὙΤ τῆοΓΟ γϑαϑοῦ. ΚΕΝΟΕΒΚΕ, ΠἸΕΝΟΘΤΕΝΒΕΒΟ, ΗΙΤΣΙΟ, ὨΚΙΙΎΖΒΟΗ, Καὶνρ- 
ΒΑΌΒΕΝ, ΡΕΒΟΉΝΕ, ΜΟΙ, Οοϑο (86 αἰοβ!ο0. ὙΓ11}} γὙϑγ. 1, (αἰ ρ γογ. 2 δ γπιδι ν  γ, δὲ ἰη ἴμ6 Α, ΑὙΥ. ΤΒουρῖ 1 (πἰηκ ἐδἰδ 
ᾳυοδίϊ οημὉ]6. 1 δήορὶ [ ΒΟΓΘ.88 δύ τη δὶ Ὁ19, ἰη δοσογάβδηοο [ἢ ΜοΙ,,,5 οομμτηθῃϊ. 

Τὸ τγοϊδτίου οὐἨ 186 ἔννο ἔθῆ868 Ὦθγθ (8. ὙΟΥῪ δὲ ρ]6 ἰῃ ἔπ Ηοἴγον σομοθμίίου οὗ (ἢθπ|, Γορτιβοηίης δ6 λοῖ, ΟΥ σοῦγδθ 
οἵ δοϊίοῃ, 89 ΔΙ γον Ὀοράη, δηἃ ποῖ σοιηρ! εἴοα πὲ σοπτ αἰ οὐ. Οὐυν Σγεϑεπὶ ἰϑ [Ὧ9 Ὠϑαγοϑὲ ΘΧΡΓΘδϑίοη ἯἨΡ0 δῇ κἷνο ἴο 
Θϑοῖ, που λἰδγοργοδϑητίησς ἐποὶν ἔτσι γοϊατίου. 

ψεγ. 6, ἴαυε ἀποϊπίεα. ϑὅϑ0Χ. ἔχρισα, ἀπὸ ΤλΒα. 2. 80. Θκβενῦθ (Ἴο6. δηὰ 12χ.), δὲ Ὑ ΕΤΤΕ, ΕἾΤΑ (ΌΧΒΒΕΙΣ, 
ΒΕΒΤΉΡΒΑῦ, οἡ Ῥτονυ. Υἱῇἢ". 23, δῃὰ οἴμογα οἰἐϑὰ [ἢ ἐπ9 τυσ "ογ΄ 8 ἢοΐβ οὐ [Π9 μβ88856). ΤῊΘ Δηδίοσαυ οἵ ἴῃ γοϊαῦθιὶ ἕογσιω ἪἸΌ ἱδ 

ἴῃ. Ροϊηΐ, [ποι ρῃ ποῖ (85 οὈθοίοἃ ὈΥ ΗΡΡΕΙΡ) πδοὰ οὐ οὔῖοίαὶ δηοίπίίηρ. ;---ΟΙμοσα, 1 λαυὲ ουπεί μετα, οὐ 7 Ἀατνε 
ἑηίαϊεα (βγγ., ὅθρι. δῃὰ Υυΐα., τι (6 νοϊητίης .29.), κατεστάθην, οοπειἐμέμς ξιπι). ΤΟ 850 πᾶν Ὡοὶ ὕὑθ 85 μὰ δα 

τοργοδοη θα ὃΥ ΟἹΠΗΑΟΒΕΝ (ας δαοσῖε 1853: εἰοΐ Ἠϊολί πιεὴν πιί! διολενλεῖξ ἐπίεολείηρη), [που ἢ {Π|0 γραβοβ ἴον (8 Ἰδδὲ του ἄοθυ- 
ἕως 8οθπὶ ΠΟΡΟΙΟΒΒΙΥ αἰ νογκρηῖ, ΤΠ κτουπηὰ τηοδηΐης, ἕο Ῥομν οὐ, [5 ἈΡΡ] Θὰ ἴῃ νασίοιιθ βοῆβοθ. ΕΕΆΒΤ ([2Χ.). " ἐο οοηδεσζαΐε, 
ἕο ἱπείαἰδ, ἢ 1110 οὔθγίης [ρουγίπρ οὐ) οἴ α ἰυπείνη. Η ΝΟΒΤΈΝΒΕΒΟ (ἴον Οὐ δ8ῈΤΈ), ίο  Όγπε. ἐο δγίπρ ἱπίο δείηρ (ΠἸῸπι 1.6 
ἰάεα οἵ οὐδείς, ἰου πάϊς, ὈΥ ρουτίπς ουὔΐ ἱπῖο ἃ πιοι! ἀ); ἤθῆσθ, 7 λανε γογβεϑὰ τὶν κί, δλαῦο οὐπεί δι δα ἶ. ΑἸΕχΆν να, 
“1 λατε οὐαί μφα,, οὐ οτοαιϑα, νι τ ΔΙ] δου ἰῃ ἴΠ6 Ἡθῦτον ἕο {ἢ οδοῖίηρς οἵ δῃ ἐπηδκο." ΓΕΝΟΚΕΚΕ, ἰη 8 πιοῖο κοθογαὶ δοῦδϑὺ, 
1 λαῦε 7ογπιεὰ τιν κΚίηρ, στιὰ τοίοσομοο ἴὸ ἴδ δου ριίγοὰ ποτὶ οἵ [πὸ ατέϊδί. Ησρργειρ (δὲ ὙΟΣ ἤγοῃ ἐδ ρμουγίηρ οὔϊ οὗ 8, 
Ἰμ Ιου ΤῸΓ σου της 6 οονθηδηὶ οὐ οοτμρδοΐ, ἕο οοπδίζέμμα Ὦγ αὶ οογοηδηΐῖ (ομἐἰοὦ ἐπ (Π6 2ἃ οα., δῇ ἃ βῃονγῃ ὉΥ 8 οὐϊίοτ, 
ἌΙΕΗΜ, ἴο ὃθ αὐἰῖϑ ἱΑΡΡ] 816 ἴο αὶ Ῥεγβοβ). Αοοογάΐης ἰο ζει ἼΖΒΟΗ, ΒΙΕΗΜ. Μοιῖϊ,, ΡΒΚΟΤΝΕ (ἴον ΒΟΤΤΟΗΕΒ),, ἴὴ0 1άρα, 
οἵ ρονγίπρ ομέ, 88 οἵ τηϑῖβ]ϑ ρουγοὰ ουΐ ἰῃ ἃ αἰαῖο οἵ [πδίοη δηὰ ἐογιηΐίηρ α Ὀτοβὰ απὰ ἥτια δαδίβ, ἄῳρῳ ΟὐοΣ ἰπίο [86 ΘΦ 89 
οἵ εεἰξηρ 7α5ῖ, εεἰα ϊἐελίηρ ; ἤθηοο, 7 λαῦε οοπείτ ρα (ῬΕΚΟΉΝΕ, 1 λαῦς δεἰ) πῖν ἐίπσῇ Βυῖ ἡϑἰ πον οἵἉ [066 ϑοῆδοα ΠΟ τΘ 
ἴῃ {πὸ τοῦ ἰΐθ6 17; δηὰ [9 οἷον νἱϑὺν ϑυργχοδὶδ {Π6 δαδίοσ ἐγδπείεἴοη ἔσο [86 χζτοπηὰ ἰάθμ.--- ὈΕΙΙΤΣΒΟΗ ΘΥΘῺ ᾿χΌροϑοθ, δῷ 
δι ΔΏΔΙΟΡΟ 8 ἰγϑπβίτἴοη, [ἢ 9 Ὡς οὐοῦ οἵ ζωπάενε ἰηΐο δαμᾶθ γα] 

Ψον, 7. 7 υἱὲ ἀεείατε. 9 Θῃηδγαίο ΤΌΓΠ ΤΔΟΓΟΙΥ͂ ΤΑ Ίκ96 [Ὧ6 ΘΧΡΓΘΟΝΒΙΟΏ ὨΔΟΓΘ πη ρ Δ ΕΙο.---Ἴ 7 17}. “ΤΏ ἃ οἸοσοὰ (πὰ 
"8 » 

ΘΒμΔτροηθὰ) κυ} 8019, ΜΙΟΝ 10866 [86 ἔοῃθ, ἄ [5 αὐ ἐΐπιοϑ αἰἰϑηυδίθα ἰηΐο ἕ, ε. σ.. .. Ὁ». 1 λαυε δεροίίεη, 1), 71 λανε ὃε- 
δε “-“ῖ .--Φ“06Ο 4» 

ἐλεε" (απϑεντυθ ναι. ὃ ΣἿ͵ Ἄ ὁπ. 3: ΘΟ ρα ὃ 44, Άοτη. 2, “" δυσἣ (ΟΥ̓ τηῦδὲ ἃ 1 νο οοῃδίδοτοὰ γοσὺρ πεϊ αϊς Ἐ" 
ον. 8. 7πλεγίίαποο. Νοῖ τ ΘΓΟΙ͂Υ ἃ “' Ῥοπϑοβδίοῃ, ̓" πὲ οθ Ὀ"ραυοαιμοα οὗ Ὀδδίονσα ὉΥ εἰ[ι. 
ον. 12, Ἵ2. Αγοδαδῖς (δὴ οἱὰ Ῥμοθηϊοίβη ἔογι) δηᾶ ρμοοίϊο. 

Φ}»»» Εἰηῆιε δὲ ΤΟ τοῦ. 1, ἀαμεγέ ζονί. 
Ἐ“ ΤῊΘ μΡϑδὲ ἔδϑηθο (ἦν λανε ἐλεν δὲ μῆς 7) τούοσγβ ἴο ἐδ δοϊητηο 00 89 Αἰ γα Ὀοκηη, τ 810 ἴδ ὕπίατο ἱπ ἐπ ποχὲ ΟἸΔΏΒΘ 

Θχργοβδοα 15 σοπίίηυληοο ἢ (ΑΙΕΧΑΝΡΕΒ). 
1 αὐπϑεττ᾽ δ οἰἠοστίοη ἕο ἔδθ αταηι. οουδέν. (Οοπιπιθηξ. Τρ. Ἡοῦν. 10.) 1 ΠΗ ἰα αηδτγογοῖ ἰῃ ΤῊΥ ποῖα οἢ ῬτΟΥ. Υἱ ἢ. 8, 

τῷ ῬΔΓΑΘΓΔΡὮ ; δηά [9 οὈ͵δοίϊίου οὗ ΤΕΝΘΟΕΒΕΕ δηά οἰἤογα, ἐμαὶ Ὀαυϊ “ τα ποὲ δῃοίπἰοᾶ οὐ ΖἼο,᾽" ἰῃ ἐμ ϑὰ ΡαΓΑΟΤΑΡΆ οὗ 
αἱ ποῖρ. : 
ὃ δνισεπ (Αρροηάϊχ ἰὸ ἐἶιο Τα. οἵὕὁἨ Οἀπδενιῦδ, Ρ. 100): 12), Ῥ6. 1. 6, πο εεἰ “ νηχίἑ" (γρειι), δοὰ οὐοεέϊεϊξ .. . 

γεεγεπάιε ΝρΝ. Ῥτου. Ὑ!}. 23, ἘΝ ): 19), ᾿ λ 

“«Ψ14Ι5:. ὃ ὅδ᾽ ῷ' ὧν 



ῬΒΑΙΜΌΥ. θ8δ 

ῬΒΑΙΜΊΙΠ. 

Α Ῥιαΐπι οΓ αυϊά, ιυλεπ δε Πε 7γοτε Αδεαΐοπι δὶ δοΉ. 

1 δΔοδβονδῆ, ΠΟῪ ΙΠΔΗΥ͂ 8.6 ΠΩΥ [068] 
᾿ ΜΆΔΩΥ 876 Τ᾽ βίηρ Ρ δραϊηβὶ Π16. 

᾿ς 9. ΜΔΩΥ͂ 8Γ[6 βαυϊηρ οὗ ΤᾺΥ̓ 5οὰ], 
(ἢ 6γ6 18 Ὧ0 Βα  νϑδίϊοη [Ὸγ εἶπα ἰη αοά. (αιωε.) 

8 Βιυῖ (δου, Φομονβδὶ, τ ἃ βι 161 α δουῦ τη6, 
ΤΑΥ͂ ΡἼΟΥΥ, 8η4 Βα μεύ ᾿Πο ἢ ἂρ ΤΥ πιο8α. 

4 ὙΥΤ ΤΩΥ νοΐοθ 1 ΟΥΥ͂ απίο Φοπονδῇ, 
δηα ἢθ ὨΟΑΓΘίμ π16 ἔγομι ἢἰβ ΠΟΙΥ ταουηΐ, ( αιι86.) 

δ 1 Παᾶνθ 41 πιὸ ἀούη; δῃα βἱρῖ; 
Ιᾶνὸ ἀνδκοα : ἴον 96 μόνδ ϑυβίδὶ ποῖ ΤΏ6. 

61 νἱ}} πού 6 δἴται ἃ οὗ ἔθη ὑπουβϑηαβ οὗ ρθορΐϑ, 
γἘῸ ᾶγθ δυσγαγοᾷ ὑβϑιβα ν68 δραϊηβί πλ6 τουπᾶ δροαυΐ. 

7 ΑΑτίβο, Φϑβονδῇ ; βαύ6 π|6, ΤΥ ΟΟα; 
ἴον ἴδοὰ Παϑὺ βιμη θη 81] ΤΑΥ͂ ΘΠ Π1165 οα [86 σῃΘοΙς θΟΩΘ; 
ἴΠ6 ἰοοίῃ οὔ ὑμ6 πὶοϊκοα ποὺ μαβὺ Ὀσοόίζθη. 

8 ΤΏο βαϊ νδίϊοη ἰ8 οὗ δοβονδῆῇ. 
ΤΥ Ὀ]οββίηρ Ὀ6 ὉΡΟΩ {ΠΥ ρΡΘορ] οἱ (αιιϑθ.) 

ον. 3.--Ραις: τ᾿ πιοσὲ ΡγΟΌΔΌΪΘ τηδαδηΐηρ οἵ ἐπ ἀἰ συ! Ὁ. νοτγὰ, ἀϊγοοϊ ρ ἴπο δηπρεηδίοι οἵ ἐπ γοσδῖ δίηρσίηρ 8116 
να τη πϑὶς οὗ ἐηϑιτ αι ρΩ 8 γ8ϑ σοηίὶ οποἀ (ἔορι. διάψαλμα). αηὰ πολ τς ὁ ραυϑὸ οὗἩ ἐπουσιξ Δἴ Γ ἃ δοηϊίπιοηϊ οὗ βροοίαϊ 
ἰπῖογοδι δηὰ εἰχζηϊδοβδηςο; ἤθῆσθ υϑοά ὄνοι δὲ ἴπὸ οἰοβο οὗ ὁ Ῥβα]πὶ (85. {{].,) ἰχ., Χχχίχ). ΒΌΓ οἵοῦ Υἱοῦ, 8090 ὃ 12 οἵὗὨ (11ὸ 1η- 
τροατποίοι. 
ον. 4.---- ἩΓ πὲν υοἱοε: ἵ. ε. αἰοιᾶ, δα 01} (ΜῸΟΪ], ἰαι).. Θυΐθ ποοά θυ, {πΠ 9 διρΡ] τα οηίαὶ ἰάθα οὗἨ γε, τε ἢ ΤῺ ὙΠ οἱ6 

διγϑηχίῃ οἵ τοῖΐςθ, ἰ6 διϑυμπηθα ὉΥ δοῖὴθ ((δδουΐ:δ, ἴωοχ., Ὧ, “ ῖσὐξλ πεν [1}} υοἷοα 7). Αἡ εὐξεγεα οταοίίΐοη [8 τησδηξ, ἴῃ 416- 

ΠΡΘΗΡΕ (ΓῸ5Ὶ [88 ὈΠΒΡΟΚΟΣ θα! πη ς οὗ {πὸ ποατὶ ὙΒΙΟὮ δἰ ἸΘΠΕ οτίοϑ ἴο αοα; δὴ ϑιμοίίοη 80 δβίσουςς δῃὰ ἱγγοργοδβί 016, (μδὲ ἱξ 
ΘΒ οὟἵϊἷ ἰοτ ΠοΙρ. 
γοτ. 1..--αεί ερείεπ : ἴῃ Ῥαδὲ ἐἶπ)θ8 δΔῃ ἃ (ὈΣΤΟΥ͂ ΘΟΔΔΟῺ5 οὗ ΡΟΣ]]. 

ῬΗΑΙΜ ΙΥ. 

Τὸ ἐλ οὟὶο ἩΜωείοίαη. ΡΛ εἰγίπσεα ἱπείτωπιεπίθ. Α Ῥιεαΐπι ο,7, ΤῬαυϊά, 

1 ὙΈΕΩΙ οἈ]], αηϑνοῦ Ποὺ 16, ΠΥ τἱρῃίοουβ αοά 
Τη {6 ἀϊδίτοββ ἴοι αἰάϑί ρψίνϑ π6 δ ]δυροηθηΐ; 
Ὀ6 στδοίουβ ἴο π)6 8ηἀ ᾿ΘᾺΓ ΠΥ ὈΥΒΥ͂ΘΓ. 

2 ὅοη8 οἴ ηθῃ, ΠΟΥ͂ ἸΟΩρ Πα τα ΙΟΥΥ 6 ἴῸΓ ΒΏδΠ)6, 
μον ἰοηρ Μ}}} γα ἰονβα νδῃϊίγ, πεν 8. 167 (1 αιι86.}) 

ὃ Βυΐ Κηον ὑμᾶὺὶ ΦοΒονδὴ Πα βοὺ ἀρϑτί μἷ8 Βεϊονοθά; 
Φο ονδῇῃ Μ01}} ἤθαῦ θὰ 1 68]}} ἴο Ἀ1Π}. 

4 ϑιδηά ἴῃ αγο, δη4 ἀο ποί βἰῃ ; 
οοπηπληθ ΜΠ γοῸ Ποὺ ΡΟ γοῦν Ὀοά, 
δῃηα ὃ6 5}. (δαιιδ6.) 

δ Οβθὲγ βϑουῆοοβ οὗἉ τἱρ᾿ι θοῦ ΒΠ688, 
δη4 ρυΐῦ γουγ ὑγυβὺ τη 6] ον 8}. 

6. Μδῃγ ἅζγὸ βαυίηρ, Ὗ Βο ν}}] οϑδθ 8 ἴο 866 γοοά ὃ 
ΤΑΙ ἀροι 015 {π6 ΠρΏϊ οὗ [ΠΥ οουηίδηδηοο, Ο Φοδονϑῇ 

1 Ὑπου Παβῖ ραὺ ρ] άπ 688 ἴῃ ΤαΥ Πθϑτί, 
ΤΏΟΓΘ {Ππ8ῃ 1 ὑπ6 {1πλ6 6 {Π6 Ὁ ΟΟΥη δηα (6 ὶὉ ΘΝ ψ1η6 ἱηογοαϑοά, 

8 ἴῃ ρϑδοθ Μ1η]1 ΒΟΙἢ ΑΥ̓͂ π ἀονῃ δῃά βἰθερ; 
ἴο ἴδοι Φοῃονδῇ, 8]οηΘ, 
Μ]10 τλλκ6 τὴ6 α106}} ἰη βαίδ(γ. 

οτ. 2.--ἶν σίονν : )8 ἸῺ Ῥα. 1Π|. 3.--- ΣῸΡ ἐλάτη : ἴοτ δ οδίοοσξ οὗἉ οοῃίοταρέ δη ποότῃ ἴῃ τ 9 Ῥόῦϑου οἵ εἶδ Γορτοβοηςβείνα. 
γον. 3.--.- ἥαξῆι εεὶ αρανέ : ἡϊε! κα θη πα ἷπὶ (ΤΌπ 11 οὐοτη, Οοἴαρῶσο ἴΠ9 υϑὸ οὗ ἴπο γϑγῦ ἰὼ ἔχ. χχχί!, 16. νὙἱ}. 22; 

ἶχ. 4: χὶ. 17.-- Βείουεή : ΟἿ “ἴγοαι ἽΘΠὮ, ἴον ἴο Θοἂ ΟΥ̓ ᾿Ώ8, ΠΔῪ ΘΙ ΠΟΥ ΝΥΝ δῇ οΟὐὐθοῖ οὔ {110 αἰνίηθ ΠΘΓΟΥ͂ ΟΥ ΟἿΘ 
δοϊποιοα ὈΥ͂ τοὶ σίου οὐθ.... ΤῈ ργοδοσιΐπθυῖ ἰάθα 5001} 5 ἴ0 Ὀ6 {16 Ρδρδίγθ οὐ) ΑἸΕΧΑΝΡΕΒ). [5 4 ἀΠἤςσος ψοτὰ ἴο θΧ. 

Ῥτδθα (Ὁ11}7 ἰπ ηρ! ἢ ΗΡΓεΙΡ ληὰ τοι, ὨαΡρΙΥ, Βεργίεῖεη.--- ΗΠ ς ὑριουφᾶ : 5. ρον μῃγαστο οχργϑαβδίοη οὔ ἴπη6 χοηΐνθ 
(Θκδεσισ, γγαπι. ὃ 11δ,. 2). ὨῈ Ὑ εΕΤ ς (ςΟΓΓΘΟΓῪ 86 ἴο {Π|ὸ0 σοηπῖγυς 08}. ἀσίπση γοηεπεέη αἰεενκογηεπ. Ὑ ΙΗ 1688 δἰ χα 8- 
ὁδῆσο, ΗΡΡειῖρ, Νοι,, δὴ ἱ οἴπογβ, Λα οἰοε:Ή,--Ό2ν» ᾿ΐταβει ἢ, “ ἴοΥ ἢ 5 οντη δογνίοο, (ἢ 6 ὁχοσπο οὔ ἷα οὐ Ρΐδπδ, δ 
Ῥτοιηοίίου οὗ 4 οὐσὸ βοῦοσ " (ΑΙΣΧΑΝΟΣα). Οεδεχιυθ [Π68., γο;. ἰ., Ρ. δ0}), »έμε ἐπ εἴτα ( Θεμηι). 
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ῬΒΑΙΜΌΎΥ. 

Τὸ ἐδε οὐὲεῦ Ἡωκίοϊαπ. ΤΌ ἰῪλδ πιμεὶς 97 ιοϊπα-παίτωπιεπίδ. Α Ῥιεαΐπι 97 Δαυϊά. 

᾿ 1. Ο(ΓὝἷνο δδγ ἴο Ωγ σψογάβ, Ο Φομουδὰ ; 
ΘΟΉΒΙ ΘΓ ΤΑΥ͂ ΘΟΙΩΡ ΔΙ ηΐ. 

2 Αἰϊεπά ἰο ἐδι8 νοἱοθ οὗ ΠΙΥ͂ ΟΥΥ, ΤΑΥ͂ Κίηρ δηᾷ τῦ αοὰ; 
ἴῸΓ ἴο {π66 Μ1] 1 ῥΓΆΥ. 

8 Φ6Βονβϑῖ, ἴῃ {Π6 πιοτηϊηρ Β86}0 ΤΠου ΠΟΔΓ ΤΩΥ γοΐοα; 
ἴῃ ἐμ πιοτῃΐηρ {11 Γ αἰτγθοὺ [ΠΥ ΡΥΔΥ6Γ] ἴο (866, δῃὰ Μ|1] ταίρι. 

4 Ἐὸγ (δου ἀτγ ποὶ 8 αοἀ ἰῃδὺ Βα Ρ]θαδθυγο ἰὴ τ] ἄμοβθ:. 
61] 5841} ποὺ ἀνγνθ}} σι ἢ ὑπ|66. 

δ ΤἼΟ ῥτουὰ 588}|411 ποῦ βίδῃα ἴῃ 1ῃγ εἱρμέ; 
[ποι μαίοαῦ 811 του ΚΒ οὗ Ἰῃ]αυΠγ. 

6 Τπου Μ110 ἀοβίγου ἔμθπιὶ Γμαὺ βρϑδὶ ἐἈ]βοῃοοᾶ; 
δοιονδὰ Μ1}} ΔΌΠΟΥ [86 ὈΪΟΟΟΥ͂ δηα ἀφορι τι] τηϑ8η. 

7 Βυι 1, ἴῃ 1η6 δϑυαημάδβηοθ οὗ (ΔΎ Κἰπάηθββ Χ1}} 1 οοπιθ ἱπίο (ΠΥ Βοῦβο; 
Ι ν}} πουβῃὶρ ἰοψαγα (ΠΥ ΒΟΙΥ ἴδηι ρ]6, ἴῃ {ΠΥ ἔδϑγ. 

8 δΦεβονδῆ, ἰθδά πλ6 ἴῃ {ΠΥ τὴρ ὐθοῦβη 88 ὈΘΟΔΌΒΘ ΟΥ̓ ΤΩΥ͂ ΘΠΘΙΑΪ6Β ; 
ΤΏΔΚ6 ρ]δἴη ΠΥ ΜΑΥ ὈΘΙΌΓΟ Τη6. 

9 ΕῸΥ {δ 6γ6 8 ποι βίηρ οογίδίη ἰη ὑμοῖν του; 
{Π6ῚῚ πα Γα ρῥατὺ 18 ΘΟΥΤῸΡΪΟΩ ; 
{ποῖν (μγοϑῦ ἰΒ 8 Ορϑῃ θα βθρυ]οῦτσο; 
ἐμ ν τρδῖκα βιηοοίῃ {Π 61} ἰοΟηρι6. 

10 πὶ ὑπο Ῥθαγ ὑποῖὶν ρα], Ο αοά! 
ΤΊ οΥ 88}4}] [1] ΟΥ̓ {π|6 1] οὐγῃ ΘΟ. Β6Ϊ8. : 
Ιη ἰδ τυϊύϊτααο οὗὨ {πον ὑγαημβργοββίοηβ (συβὶ ἔμοτὰ οαὐΐ; τ 
ἴῸΓ {ΠΟ6Ὺ πᾶν γοῦ 6 ]]6α ἀραϊηβί {μ66. 

11 Βιυϊΐ 411} ἐπδὺ ὑχαβί ἱῃ 1.66 8}}8}} τα)οΐδθ ; 
[ΠΥ 588}}4}}] ουϑῦ βῃουῦ [ὉΓ ΟΥ̓, δπα ποὺ μι] ἀοίδηά (Βοτὰ : 
δηα ΤΠ6Υ παὺ ἴον {ΠΥ πδπιθ 8}81] Ὀ6 Ἰογίι] ἴῃ (866. 

12 Ἐὸγ μοι, ὁ μονα, 110 Ό]688 (86 τἱρῃΐθοιυϑ; ᾿ 
ΜΠ ΓῺ ΓΆΥΟΙ, 88 ὙΠῈ 8 8}}1614, ψῖ]ῦ (μου ΘμΟΟΙρ488 Εΐπ. 

ον. δ.---Τὴε Ῥγομᾶ. 80 απδβεπιῦ δηὰ ΒΌΒΕΘΕ; δηὰ βὸ [6 ΗἩοῦτον ᾿γοσὰ ΤΊΔΥ 611 ῦὈ6 Γοπϑσοᾶ ἴῃ Ῥβ. ἴχχυ. 4, ᾿πβουκἢ 
ἴπο τοπάογίης, ζοοἷς, ἰΒ Ῥογί [θη ἔπ Γο, δῃα 87] πιοτὸ δ0ὺ ἰη Ῥβ. ᾿χχίϊ. 8. “ 7 ἰάδα οἵ Ὀοαδίίηςς ἀπὰ ῥγίἀο ἰα οοποθοϊοα, 5 
ἴδ πιϊπὴ οἵ ἴῃ δαοτοὰ πτίΐογα, τ ἢ πα οὐ (0}1γ" (ΘΆΠΊΤΝΙ ἱππν ΒΥ Ἐπλιν, Ησρρειν, Ἀἴοις, ἰδ6 ποτὰ ἰὰ χοηδογοῦ 
οοῖε. ΕΡΡΕΙ [8118 ἴο δίιονν {Ἰδῖ {Π6 [ΟΥΠΊΘΥ 80Ώ80 16 ΓΘΡΡ] ΘΔ ὉΪ6 ΘΟ; δηὰ Ηἰ8 ἀϑάποϊίοη οὗ 189 δθῆδοϑ, ἰο δοιρμ, ἐο οαἴΖ, 
ἐο ρίονν, ἰο δοαεῖ, δτιὰ ἰο δὲ δτίσδι, ἰο ελίηε, ἴτοτα ἴΠ δδέυσιαθα κτοηπὰ πιοδίηρ, ἰο δὲ αιερίψ, [5 ποῖ Ἰορίοα!. 

γος. 9.--ΡΓΌρΡΘΥΪΥ, ἐπ ̓ ἰς πιρμδὴ : {. 6. ἰὰ Ἐπ τιοῦτἢ οὗ δα ἢ οἵ (ότι; 8ῃ ἐναΐαρθ πρπεενὶ ἢοΐ ππίγοαποηξ, ὀσροαοία! 7 ἐπ 
ῬοΘίγυ. λα τοιιδυιϑα Ὁ ΗΘ ΡΡΕΙΡ.---Οὐγγωρέίζον (ΟΕΒΕΝΙσΒ, ΕὙΕΒ81). ΜΟΙ, απ αὖγες (Δνδρτιμιὰ). Βο Ἑξαρίοϊα ; διά ἐπ ἰδ 
Ὠοῖοδ, ἀεείγμοίέον ( ῬΕΓ ΕΓ ΘΕΆ) ; 8 ΦΘ0η80 1066 ροσίμοπξ ἐπ ὑλὲδ οομθοἴοι, 

ῬΒΑΙΜ ΎΙ. 

70 ἰδλε ολί Ἡωδίοίαη, ἩΡΙ δἰγίπσοα ἱπείγωπιεπίϑ, ὡροη ἰδλ6 εἰσλίλ. ΑΑ Ῥιαΐπι 9") Δαυϊά, 

1 Φεδβονδῆ, 40 ποὺ ἴῃ 1Π1η6 ΒΏΡῸΓ ΤΟΌΌΪΘ Π]6, 
8διη4 ἀο ποὺ ἴπ δ γ Ποῦ ἀἸΒρ᾽ ΘΑ ΒΌΓΘ οΟΥΓΘΟῦ Τη6. 

2 Β6 ρτϑδοίουϑ ἴο 1η6, θῃονδῃ, [ὉΓ 1 ταβϑίθ ΔΎΔΥ ; 
ἢ68] τη6, Φοβονδϑῖι, ΤΣ ΤΥ ὈΟΠΘΒ 8ΓΘ ΒΏβ Κθῃ, 

8 Αῃὰά ΠΥ 501] 18 ΒΟΓΘΙΥ ΒΔ ΘΩ; 
δηά τοὺ, 96 Βονδῃ---ἤοῦ Ἰοηρ 

4 Βείυγη, Ο Φοβονϑὰ, ἀ 6] 1 6 ΤᾺῪ δου]; 
ΒΑΥ͂Θ Π16, ὉΓ [ΠΥ ΤΊΘΓΟΥΒ 886. 

δ ἘῸΥ ἴῃ ἀοβδίδι ὑΠ 6 γ6 ἰβ ΠΟ τοι} γϑηο6 οὗἉ (866; 
ἴῃ [06 ὑπαογνοσἹ α πο Ὑ11] σῖγα ἰπθ6 {μδηῖκο] 
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6 [1δπηὶ ψοασῖοα ὙΠῸ ΤΩΥ ρτοδηϊῃρ ; 
811 (λ6 πἰρηῦ 1 τηδῖζο ΤΥ οου ἢ ἴο ΒΨ1Πι, 
ὙΠῸ} ὕθαυβ 1 σδ86 ΤΥ Ὀρα ἴο ἤον. 

7 Μίὶπο δυο 18 ψαϑίθα σι} ρτίοΐ, 
8 στονῃ ο]4 Ὀδοδιιβ6 οἵ 81] Τὰν δα υθυβαυΐθθ. 

8 δρδτύ ἔγομι μ16 811 γ6 ΜΟΥΘΙΒ οὗἉἨ ἱΠΙΑΌΣΥ ; 
ἴον Φϑβουδὴ μα Ὠραγα [86 γοϊοθ οὗἩ τ Υ ψϑορίηρ,. 

9 «δον μα μοαγὰ ΠΥ ΒΡ] οδίϊοα ; 
Φοβόνδὰ Μ1}] σθοοῖνθ ΓΑΥ͂ ὈΓΆΥΘΓ. 

10 Α]] πιΥ̓ ΘμΘΠ1168 8118}1 Ὀ6 ΔΒμδιηθά, δη4 ΒΟΙΟΙΥ ἀἰδιηαγορα ; 
[86 ἴασηι Ὀδοῖς, 8811 06 δϑμδιηιθα, βι ἀἀθηἶγ. 

ον. δ.---Οἷυς λαμζε. ΜΔΌΥ, 88 ΒΉΔΙΡ, Ἀἴοτ, τοίου [6 οἴου βθῆβθ οὗ (ἢ γϑτ, ἐο δίησ »γαΐε (ἰοδείπρει). ΤῊΪΐο 16. Ὡοΐ 
ἱπαρρτοργίδίθ. Βυΐὶ 86 οὐ͵οοῖ οὗ τδουαίι ἰῃ τῃη0 πτίϊοτ᾽ 8 τηϊ ἃ, ΠΑ ΟἾΎ, τ οτοΐθ8 βου ρ δηὰ αὐτὶοί αἰδῇ, ΙΏΟΓΘ ὨΔΙΌΓΑΙΙΥ 
διισαοσῖβ 0 860η860 οὗ ἐδαηϊκερί νης; δηιὶ {πὸ ἰάσθα ἴ8, ΒΟῊ ἱβ {π|5 ἐδοκι Ἢ ἰὰ 189 ρστανοῖ Ηυρίο!α (ἢ ͵6 ποῖο8) (0 ΟΠ 
Ῥγαΐξε, οΥ, ἰο ἰλαπᾷ (ἵρῦ ἀαγυγίπρεη, οὐογ, ἀαη Κρ). 
ΤΠ6 86 ΟΓᾺδ 8ΓΘ6 ἴ0 ὃὉθ ἴαίκθη ἰῃ ἃ 4114}{Ά4.6(1 δοη,86, 88 [5 οὐ ἄϑηϊς ἵγοιῃ οοπιραγίϑοη ψῖ! Ῥδδ. χυΐ, 11, χυἱῇ. 1δ, χ! χ. 14, 16, 

δηα ΟἾΟΣ ΟΙθδΣ υἱοῦ οὗ [μ 6 υἱεἰπλαῖο ζαΐατο, ὈοΙὰ οὗ [86 τἰχαίοουδ δὰ ἴμ0 νὶοϊκοά, 

ῬΗΑΙΜ ΥἹΙ. 

Α ρ»ζαϊπεῖοε δοησ 97) Ῥαυΐά, υλίος δ ἑξαησ (ο ὕελουαλ οοποεγηὶηρ ἰδὲ τοοτὰς ὁ Οὐδὴ, α Βεηγαηπιίία. 

1 Φεδονυβϑα, μαΥ Οοά, ἴῃ μ661 ρμυὺ ΤΥ ὑτγυδὺ; 
ΒΔΥ͂Θ Τ16 ΤΎΟΙῚ 81] ΤΩΥ͂ ρουβθουίοῦβ, δηα ἀθ ἴγο πι6; 

2 Ἰοβὺ ἢ δ Ὑ ΓΩΥ͂ ΒΟ], πΚ6 ἃ ]ίοῃ, 
. ΤΟΒΑΪηρ᾽ 10 ΡΐθοΘΒ, δηα ἔμογθ ὈΘ πο δ] γοσοῦ 
8 Φδομοόνβϑῃ, γ Οοά, 161 πᾶνὸ ἀοῃθ 818, 

1: [Π6γὸ 18 ἱπΠΙ Ὁ ΠΥ ἰῃ ΤΑΥ͂ Π8Π68 ; 
4 11 Ββανϑ σϑαυϊίθα τι 6ν}} πἴτα ὑπαὺ ψγἃ8 δ΄ ρϑδοθ ὙΠ} ΤΩ6,--- 

γοδ,  ἢδνο αοἸϊνογοα μἷπι (μδὺ ψιποὺΐ οα86 ΟΡΡΓΘδϑθα Τὴ ;-- 
δ᾽ {μ6ῃ Ἰδὲ {μι ΘΘΙΑΥ͂ Ρυγϑ01 ΤΩΥ͂ δου], θὰ οτελις 1, 

δηα ἰγτοδα ἄονῃ ὨΥ͂ 1Π|} ἴο {6 δαγίῃ, 
Βα ἸΑΥ͂ ΓΩΥ͂ ΒΟΠΟΥ ἰπ {π6 ἀυβί. (Ραιώ6.) 

6 Ατῖβο, Ο Φεδουβδῇ, ἰῃ {μ|πὸ δηρογ; 
Ταβο ὑπ γ561 ἊΡ δια {π6 στα οὗ ΤᾺΥ̓ Δα υβαυῖθβ, 
8Π6 ΔΎΘΚΘΟ ἴῸΓ τη; ἴμοὺ αὶ σοι η66α Ππαἀρτηθηΐ. 

1 Απὰ Ἰοὺ [86 Ἀ5ΒΘΠΊὈΪΥ οὗὨ {Π8 ΡΘΟρ]68 Θποοιαρα88 (μ66 τουπᾶ, 
δηα τοΐυση ἴο (86 ρδοθ οἡ Βιρᾷ, Ρουθ {Ποτλ. 

8 {006 8ονδὰ Μ1}} Ἰυαρθ {86 πϑίιοηβ ; 
͵υᾶάρο πο, Ο 6πουδὶ, 
ΒΟΟΟΓΆΪΏρ; ἴο ΤΩΥ͂ ΓΙ θοῦ Βη 658, 8η ΔΟΟΟΓΙΪπρ' ἴο ΤΑΥ͂ ᾿π ΡΤ Υ Ὑ1ΪΠ Τη6. 

9 [,κὐ ποῖ [Π6 6Υ]] οἵ {μ6 τ]οΚοα οομιθ ἴο δὴ 684: 
δηα ποὺ ψ1}0 οϑίδ Ὁ] 18}. {Π6 }υϑῖ, 
Θυ ἢ ὑὐγίηρ [Ὧ6 Ὠοαγίβ μα ΣΟΙΏ5, 
τὶ σύοουβ οα ] 

10 ΜῈ βι:ε]ὰ 18 ψῖ αοά, 
80 βανϑίῃ {π6 ὑρτῖρῦ ἴῃ μοδυί. 

11 (ὐοά [8 ἃ τἱχῃίθουβ παρα; 
8ηα Οἀ 15 ΔΗΡΤΥ͂ ΘΥΘΙΥ͂ ἋΔΥ. 

12 1Γ ομϑ ἰυγ τοὶ Τὸ {1} τοὶ Ηἷα βνογά 
ἢ8 θΟ Ὠ6 μα Ὀοθηΐ, δηα τη89 1ζ ΤΟΔΑΥ, 

18 δηᾶ μδίῃ δἰτηϑά δὖ ᾿ἷπὶ ΘΔ ΡΟΙΒ οὗ τιν 
ἢΪ8 ΔΡΓΟσΒ Ὧ6 {0111 πλᾶῖζο ὈΌΓΠΙΠρ ΟΠΘΒ. 

1 ΒοΒοΟ]ά, ἢθ μ|}} ὑγαν] πῖῦι ἸπΙ σα ΠΥ, 
δα οοπορῖνο σαϊβοῃϊοῖ, δηα Ὀτίηρ ἰοσίι [Ἀ]βομοοά, 

Φ 
3 
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15 Ηδὸ ἀϊρροά 8 ρἱϊ, δηα ΒοΙ]]οποα ἰδ ουἱ, 
δα [6]] ἰηῖο [86 ἀΠοἢ ἢ6 πη866. 

16 Ηἴδβ πιϊβοιί οὐ Μ1}} γούα τη ἀροη ΐἷ8 οι μδϑά, 
8.Π4 ἀροῦ δὶΒ ΟΥΟ ΤῺ Μ|Π Π1Β νἱοΐθησθ ἀοϑοθπά, 

17 Θ1 ν1}} ρῥγαῖϑο Φθῃονδῇ, δοοογάϊηρ ἴο ᾿ϊ5 γἱρὐΘΟῦΒΠ6Β8, 
Αμὰ {1}} βίῃρ ῥγϑίβθ ἴο [86 ἤϑιηθ οὗ Φθῆονδὰ Μοβί ΗῚρὮ. 

ψοτ. 4. Τα, 1 ἔαυς ἀεϊξοεγεά (1 βατα. Χχίν. 4-Ἴ: χχυὶΐ. 8.-12).-- -ΜΌΩ, : ἀπά λαυε ρίωπαεγεοα λὲδι τολο τοᾶξ Ἦν ἐιμαάρ ἡρέφῷ 
ισέϊλοιεῖ οαιϑα. Α τολγκοα ΜΠ (ΟΠ 8 Χ; (ΟΥ̓, 859. γοπλαγκοὰ ΌΥ ΠΌΡΕΕΙ,», Δ ὈΠΙΎΘΓΗΔΙΠῪ γοοοκηξοὰ ἩτΟηβ ἀοῶο ἴο 8 ἔγίοπά, [ἢ 
[ἢ6 ἢτεοϊ πιο στ, ἰ8 (Ο]ον δα ἴῃ ἴΠ 6 δοοοηά ΕΥ̓͂ αὶ [81:86 Ὁ]6 τοία! διίοη ἴογ πργονοϊκοὰ ορρτγοβδίοη, Ὑ Ὡ οὶ δα πὸ τοῦς, δοὰἃ 
[π6 οἰαῦχο σου 6 πὸ ἰῥ τίου δαπάοῦ. {8 ἐγαῃδίαῖοθ, ἐγγείείε ἐολ ἀοοδ, δὰ οχϑιριηθῦ δηὰ γοίαϊοσ ΟἿΟΣ ΓΘ οσίησ, 
δῃονίης τ[δδῖ {Π|8 ἰ8 [10 ΟὨΪΥ͂ 61 }88[0}]0 ΟΠ. 

γον. 8. Ἡγμλίπ πε. 866 Γοίθγθῃοθ ἴῃ ΟἘϑεπισβ, μοχ, “}), 8, 6. ΜΌΙ, : Ποῖ 'ξ Θ0π|6] ρον πιὸ (Ηρ κυρ, ες ζονεπια αἰ 
κίολ ; ἘτΔΙΡ, πεῖν {ΚΜ Σ 88 6}}}0»6ἰ6 οὐ υδιἰ86ἀ, Ὁ 'ἘἮ 611 Στοχιδιϊκοὰ Ὁ ΒΙΣΗ͂ΜΝ (24 οἀ. οἵ ΗΌΡΡΣΜΌ) ὉΥ δηοἢ γοΐδιθησϑα 8 
οη. χγΥΐ. δ; ΧΧΥΪ,. 

ῬΒΑΙΜ ΥΙΠ. 

Τὺ ἰλε ολίε [ ΜὮωοίαη. ΟἈ ἰδὲ Οἰξκ(ἐἰλ. Α Ῥιαΐπι 9 Δαυϊά. 

1 Φοδονδα, οἂγ τά, 
ἨΟΥ Χο ο ]οηΐ 18 ΠΥ Πδπη6 ἴῃ 411 (86 οβδτίμ, 
(ποὺ τ ΏΟΒ6 Φ]ΟΥΥ͂ ἰ8 βεῦ ἀροὴ [.6 Βοανθηβὶ 

2 Ουἱ οὔ μο πηουτὰ οὗ οὨ!]άγθη πα Ὠυγβ] ρδ Πμαϑὺ ἔθου Του θα δ Γοηρί, 
Ὀοόδυθβο οὐ [Π1|ὴ6 δα νΟΥΒΑΓΊ69, 
ἴο 51:16 η66 Π0 ΘΏΘΩΥ͂ 8πη4 [Π6 ΣΟΥΘΏΡΈΓ. 

8 ΒΘ ΓΙ ὈΘμοΪα [ΠΥ μοδυθηβ, {πΠ6 που οὗὁἉ [ΏΥ ΠηροΓΒ, 
ΤΊΟΟΏ 8Ππ6 βίδυβ ὙΒΊ ἢ ἴῃου 88[ ογαδὶποα: 

4 πῇῶἢδί ΒΒ τηδῃ, ἰμαὺ μου βου ἀϑὲ 6 τη Ὁ] οὗἉ Ηἷπη, 
Δα ἃ βοῃ οὔ ἤδη, {πδὺ ἰμοὺ 5μοιυ δὲ νἱβὶί Ὠΐτα : 

δ δηὰ Ββου]αϑὺ τρακο Ἀΐπὶ 0116 Ἰονγοῦ ὑ8η δηροΪ8, 
διπα 5ῃου]αβι σόν ἰτὰ ΜΠ ΡἸΟΥΥ͂ Δα ΠΟΙΟΥ͂ ; 

θ ϑῃου]άϑι ρίνο ἷπὶ ἀουμλϊῃΐοη ΟΥ̓́ΘΣ ἦν ΜΌΓΚΒ Οὗ [ΠΥ Βαπαθ] 
ΑἹ] ἐμοὰ δαβὺ ρυῦ ὑπ ον ἢ]8 δοῦ; 

7 8060 8η4 ΟΧΘΙ, 8]] οὗ (Ἀθη; 
68, 8ηα ὈοΑδίϑ οὗ [86 614, 

8 Ὀἱτὰ οὗ οᾶνθῃ, δηα βη68 οὗὁἨ [ἢ 868,--- 
[μδὺ Μ᾿ ΙΟΝ Ῥαββθίἢ ὑπγουν ἢ ρϑίηΒ οὐ 086 8688. 

9 {6δονβῇ, ουὖν [μοτὰ, 
ΠΟῪ ΘΧΟΘ]θηΐ 18 ΓΠΥ͂ ὨΔΠῚΘ 1 411 {Π6 οβυί 

Ῥε. υἱι!. (1110), Οὐδ: δὴ ἰηκεγατμηοηξ οΥ̓͂ πιυιδῖς, τὸ ΒΟ Β ἐὮΤΘΘ Ἰχχυχὶ. Ἰσχσχίν.) δἵο ἀἰγοοίοᾶ ἴο Ὧθ 
ΟΥ, Αἴϊοι τὰν Οἰα ἐαῤὴν τὸ ΠΛΟΙΟΩΥ͂ οἵ ΤῊΝ ΠΆΓΩ). ΤΡΜΩΝ (ὙΠ. ἧι ) 5: 

ον. 1. 1. εεἰ πὠροπὶ Ὅεη: ἰΒ ΒρΘΟΆΠΥ Ἰῃπηϊοδίϑᾶ [ὮΘΓΘ ; σοΙΏΡ. Ρα. χίχ.' 1.--- οι τολοϑε: αεβενισθ, γα. ὃ 123, 
Ὶ, ἤοπι. 1; ἔσαν, ἀμ ἀε28.---ΤΊιο αἰ σα] Γογπὶ ΤἼ) Γ 6. ἤοΓο ἑαίκοη [ἢ ἔπ οἱ ἀοσὲ απ ταοδὲ υδ08] οοποίϊγαοίίοη οὗ 115 τε τ 
ἴον πίοι ποιδίπᾳ Βα ἰϑέβοίογγ ἢὰ8. γοῦ θ6Ὸπ 8 Ὀδ. 164}, 88 1 π.. ὁρμεῖν, πὸ ΠῚ ἀοη. χὶτνί. 8, δορὰ δυθδίδητίνο ἢ ὦ 
ἸΙονίπς κοη. (ἀἔϑενιυβ, Ογαπι. 2 128,2); ΒπΑνρ, ἀγέβ. νάνι, ὃ 258. 3, ποῖ. δ, υοη ἄξης, ἐξὶ (αΣ ϑείεεν, ἀείμες Οἴανι:ε:, με 

δρίεηαον Ῥηείίμ ἐεἰ. [χοῦν (θὲς καί 6η) ὯΘ Θ06 5 ἴο ὁθοᾶρο [πο αἰ δου ν ὈΥ 6 σἤϑησο οἵ νοϊῃτίης δηᾶ αβδυπιρείοη οὗ δῇ ὕπ- 
δυιπογὶ Ζυὰ (ογπὶ οἵἉ [6 νογῦ.--ΟἸἤογα (αἰεί πρ' (Π6 ἴοτπι πὶ ἰἴ ογάνπαγν 80 86 τ ἸΏ θη 64 ΠΩροσηῖ 76) ἰγαπεϊδίθ, ὅδέ 
ἴῃ [86 ορίδιἐνο βθη86 οὗ (6 {π|ρ. (Θἐδενιῦθ, Θγαπε. ὁ 180, 1), ἰεὲ ὧν σίοτγ δὲ δεῖ ἀρορ (οἵ, αδουε) ἔλιε Ἀϑασενδ; ὑὉπὶ δραίῃσι ἐδ) 
οὐγίου τουϊτοιη θη οὗ ἴ[π 8 ΘΟ ὨΘΟΓΟΏ,, 

6Γ. 3. εἰγεησίλ: ἰπερίγίης οουδάοσῃοο ἰο χοϑαίθί δηὰ :οἵῖδο Ὶ 
γος. ὅ. ον, ᾿ἰξεϊο ἴοτσοσ ἰδ δὼ Ῥοιέγον δι 40.611 [8:0 Δδϑαι 8 οἵὗἉ [20 ΘΏΘΙΏΥ 

ῬΒΑΙΜ ΙΧ. 

Τὸ ἰλε ολὶ»" Μαωδίοϊαα. Α7ιεν [ἰδὲ πιεϊοάψν} εαιλ 97 ἰλὲ ϑοπ. ΑἹ Ῥιαΐπι 9.7 Ῥανίά, 

1 1Ὲ 1] ργαῖβο Φϑβονδῇ ΜΠ ΠΥ τΠ0]6 μοατῦ; 
Ι“ψ1}] τβοουπΐ 411} ΠΥ ᾿πνομάτουϑ ἡ σ Κ8. 

2 1 “111 Ὀ6 ρ]αᾶ δηὰ τα]οΐοθ ἴῃ {ἢ66, 
Ϊ 11] βίρ' ργβϑίβθ ἴο ἐγ ἤδηθ, Μοβὲ Η!ρ ; 

8 ΜΏΘΠ ΠΙΥ͂ ΘΠΘΙἶ68 ἑὰγῃ Ὀ8ος ναγ 
βίαι ὉΪ6, 84 ῬδγΒ ἢ Ὀοίοσο [ἢ 66. 

4 Εὸγ ἴδοὰ Παδβὺ πηδἰηἰδί θα τὰν τρις δπα τὴν σϑῦδθ; 
ἴμου δβα(ἰοϑὺ 1η {πα ἰβτοπο, Ἰαάρίηρ τἱρ ἢ. 

δ 
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ὅ Του δμαϑὶ γι κοα ὑῃ6 Ποαίμοη, μαϑὶ ἀοβίγογοα (ἢ6 ψιοῖοα ; 
{86 1γ βϑῆηθ ἔθου ἢαβὶ Ὀ]οιοα ουῦ ἴΌτγανου μα ονου. 

6 ΑΒ [ὉΓ [16 ΘΠΟΙΩΥ͂, {Π6 ἀοβο] δ 08 ἂγθ οπαρα [Όγανεγ; 
Δη4 οἰτ68. μαβὺ ἰῆοιι ἀορδβιγογαὰ ; [Π6ῖγ ΤΩΘΙΠΊΟΥΥ͂, ΟΥ̓ ἢ ΤΠ ΓΒ, 18 Ῥου Βη θα, 

7 Βυῖιύ Δοβονβϑῇ ν1]} 811 [Ὀσανοσ; 
6 Βαίῃ ἰουπαβα ἢ]8 ἔῇτομα ἰὸν [παρῃιοηΐ. 

8 Αμὰ δὲ Μ}}} Ἰυάρα ὑμ6 ΒΑ} 8016 δαί ἴῃ σὶρ ὐθουβηθβα; 
6 ψὶ}} Ἰαάρα Ῥϑορὶββ ἴῃ υρτὶρ 688. 

9 80 Ἰοὺ Φεῆονδα Ὀ6 8 γοΐιρα (0. (86 ΟΡΡΓΕββϑά, 
ἃ τοΐαρο ἴῃ {1π|68 οὗ αἀἰϑύγα689; 

10 δηὰ {Π 6} ψ1}} ὑγυϑὺ ἴῃ ἐμ66 ψῆο ΚΠΟΥ (ΠΥ ΠΔΙΏΘ, 
ἴογ μου ᾿ιαβὲὶ ποὺ Τογσβδίζοη (ἤθη {παὶ βοαῖς [ῃ66, Φοδονδῇ. 

11 βίηρ ρῥγϑῖβα ἴο Φϑβονδα, νὰο ἀνθ] ] οὐ ἴῃ Ζίοη ; 
ΤΏΔΚ6 πότ 18 ἀ6668 διμοηρ [ἢ6 ΡΘΟΡΪ6Β; 

12 τ-μδὲ δ6 ψΠῸ τι ἢ} ἱπαυϊβι(οη ἕογ Ὀ]οοα Βα σοιλθιι ογοα ἔμθαι, 
Βαῖῃ ποῖ ἔογροίίθῃ [86 ΟΥ̓ οὗὨ [86 Βι βδυϊηρ. 

138 Βα ργδοίοιβ ἴο [η6, 6 ονδῈ ; 
Ὀ6Βυ]ά ΤΥ βυβονῖηρ' ἴτοπὰ ἴθι {μα΄ μαίθ τη6, 
ἴπου ἐπδ0 1068 πιὸ ἃ} ἴτοτα [ῃ6 ραΐθβ οὐ ἀθδί : 

14 τμαὐ [ τηδὺ γϑοουηῦ 4} ΠΥ ὈΓΑΐδΒ6, 
ἴῃ ἴδο σαίο5ϑ οὗ ὑῃ6 ἀδαρμῖον οἵ ΖΊοη,-Ξ 
ΤΑΒΥ͂ ΘΧυΪ ἴῃ (ΠΥ Βα] να! οῃ. 

18 6 Βροαίμθη πᾶνθ ΒΚ ἀοτῃ ἴῃ {Π6 ρὶζ (ΠΟΥ τη86; 
ἴῃ 186 οὶ ψὨ]δἢ ὉΠΟῪ Ὠα 18 ἐμεὶν ον ἰοοῦ ἰδίκθη. 

160 Φομονδῆ πχδάδ ἢϊτη5861} Κηόνῃ ; 6 δχϑουίοα Ἰυαριηθηΐ ; 
ἴῃ {π6 ποῦκ οὗ ἢΪ8 βδη 8 88 ἴ86 σιοκοα βηαγοα. (Μιδίο. Ῥαιιϑ6.) 

17 ΤΠ ψ]οῖκθα 5ἢ8]}} ἕὰση Ὀδο}κ ἴο ὑμ6 υῃαου νου ]ά, 
81} π6 μοδίμϑῃ {πδύ ἰογροὶ αοά. 

18 ἘῸΓ [06 ΠΟΘΑῪΥ͂ 8}8]}} ποῦ δ] τῦὰγ8 6 Ἰογροίίοῃ ; 
186 ὨΟΡ6 οὗἩ [26 Βυπ.0]6 8Β8.8}} ποῦ ρουβἢ ΓΌΥΘΥΘΊ, 

19. Ατῖβο, Φϑονδῃ! 1μδὲ ποῦ δὴ ρΓθνυΔ]] ; 
Ἰοὺ ἐπ6 μοδίμοη δ6 υαροα Ὀοίογα (866. 

20 Ραυὶ {8οῖὰ ἴῃ ἴϑανγ, Ὁ 6 ῃονϑδῇῃ; 
Ιοῦ 186 μοδύῃθῃ Κηον δα ΠΟΥ δγὸ ἤθη, (αιι86.) 

Ῥα. ἰχ. (1116.) αι ἌΓ Ἀε δοπ: ἃ οοταροβίιου πῃ οὶ ξαγϑ {16 ὩδΠὴ)6 [0 6 τηο]ογ ἕο πιο ἐΠιἰβ ῬαΔΙ τ τσὰϑ ἴο Ὀ0 σπτξ. 
Ῥὸοξ ἴῃ οσοδδίοη (866 Υ. 6), οΘοπιρᾶγθ 2 ὅπηι, υἱὶ[ὶ. 1-14. 

γον. 6, 7ῆὴε ἀεεοϊαίίοπε: οἱ ἰπνα πος ὨοΒΊ ΘΠ ΓΙ 68; ΟΥ (88 Ἐ) 6 ὝΟΤΟΒ ΣΩΔΥῪ Τη686ὴ}) ἴξπο ἀοδοϊαίΐομβ ἰπδίοϊοα οἡ ἴὴ9 
ἜΠΘΗ, 80 ἀν ϑύ 85 ἴο Ὁ6 ὁηἀορα ζογονοῦ, ἰοανίημ ποιϊμίηκ ἴο Ὁ ἄοῃθ. Ἔν ἐλεῖζε; τοὶ ΧΓΥ δπὰ γοπθονηθα δ ΠΟῪ γθΓο. 

οτ. 8. λαδύξαδῖδ σατίλ: τἨὮΊΘΓΘΥΘΓ τη6} ἀνγ6]]. ᾿ 
γος. 20. : 189 τοπιασὶς οἱ δ. 1}. 2, 

ῬΕΑΙΝΜ Χ. 

1 ὙὙΥ̓Πογοΐοσο, Ο Φομονδῆ, βιίδηοϑὶ (Ποὺ δἴαν ον 
δι 680 {ΠΥγ5617 ἢ (1π|68 οὗ αἀἰδίγ688 ὃ 

2 ΤἼο νἱοκοα ἴῃ Ἀ͵8 ῥυάθ ρογβοουίοι ἢ {Π6 ἰον]γ; 
ει ἔμθπὶ Ὀ6 ἰδ ,κθη 1ῃ {μ6 ἀθυῖοθ8 ἡ ΠΙσἢ ΤΠ6Υ σοη να, 

ὃ Εὸν (Π6 ψιοκοα ρ]ογίθι ἢ 1ῃ ἢ]Β ΒΟᾺ}᾽ 5 ἀ6βῖγο, 
δηα φΙΘΘΟΥ οὗ μαΐῃ ουβα κοί, σοηίοπαποίῃ Φ Θμονϑῇ. 

4 Το πίιοκοά, {πγουρῇ Π18 ῥγάθ οὗ οοιιηΐθηϑῃοθ, Ὑ111 ποὺ βϑοῖ; 
Οοά ἴ5 ποὺ ἴῃ 41} 818 ὑπουρῃΐϑ. 

δ Ἠΐβ ψὰγ8 ἈΓΘ 506 δὖ 8] {1π|68 ; 
ΤΥ Ἰυάρτηθηθ δΓ ΤΆ. ΔΌοΥΘ, ουὖἱ οὗὨ 8 δἰρῃΐ; 
Δ5 [ὉΓ 411 18 δα νδγβαυίοθ, ἢ6 βοοοι ἢ δὶ {πο . 

6 Ηὸ Παίῃ βαϊά ἴῃ ἷβ μοασὶ, [ 88}} ποὺ Ὀ6 πιονϑά; 
1 588}8}} πανϑῦ Ὀ6 ἴῃ δαγοσβίιυ. 

7 ὙΊ οιυγβίηρ; 18. 18 ἐὐδιην 8116, δηα τι ἀθοοὶἐβ δηα οχίοσίο ; 
ἨΠΟΘΓ ἈΪ8 ἰοηρθΘ 18 τ 50 167 Δηα Ἀ]Ξομοοά, 

44 
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8 Ηὸ βιὑἰοίἢ ἰῃ διαθυβι ὈΥ̓͂ ὑπ6 γ]αρα8 ; 
πη (86 βοογοῦ ῬΙδοοβ 6 εἰδυοίῃ (86 ἱπποορηῦ; 
Π18 δΥ5 ᾿υγὶκ ὥγ [86 ψγοίοοα,. 

9 Ηδ ]ιουὰ ἴα νγαϊξ ἴῃ {86 μα ϊηρ ΓΆΡ 8ἃ3 ἃ [ΙΘῃ ἴπ δἷ8 οογοσί; 
ἢ6 ἸΙοιἢ ἴῃ ψαῖ ἴο 86126 Ὡροὴ (6 ψοαῖ; 
ἢ6 Βοϊζοίῃ ἀροῃ 8 ψϑαῖκ σι ἤθη μ6 μαίῃ ἀγάνγη εἶτα ἰπίο ΗΪΒ μοί, 

10 Ηο Ὀονοίϊι ᾿ἰπιβ6} ἢ, μ6 ογουοῃοίι ἀονη, 
δηα [Π6 ψι͵χοῖομοα [81] ὈΥ 1118 Βίγοπρ᾽ ΟΠ68. 

11 Ἠδ βδιιὰ ἴῃ ἷ8 ἤθαγῦ: (ἀοα Πα ἐογροίθῃ; 
86 δίῃ δἰάάθη δἷβ ἕβοθ, ἢ βθοίῃ 10 ποί ΤΌΓΟΥΘΣ, 

12 Ατἴβο, Φοίιονδῃ; Ο ἀοά, Ὁ ἃρΡ 1[Πγ Βδῃᾶ; 
ἀο ποῦ ἔοτγροί {πὸ ΟΥ]Υ. 

18 δγμογοίοσο δαὶ [Π6 ψιοϊκοα οοπίοιηποά αοά, 
881 ἴῃ Βἰ8 ποαγί, Του ψἰ1Ὁ ποῖ γραῦΐγα 1 ἢ 

14 που ᾿ιαϑὶ βθϑὴ ; Ὁγ ἴδοι ἀοϑὺ ἰοοὶς ἀροπ σου Ὁ]9 δηα ΒΟΙΤΟΥ͂, 
ἴο βού θὰ οὐ {ΠΥ μαπά. 
Τὸ ἴμθ6 {π6 νισοιςῃρα Μ1}} σοτατηῖ ἴ0; 
ὑΠ6 ΟΥΓΡΏ8η᾽8 Προ ῦ ̓ιαϑῦ ποὺ Ἀθη. 

1δ Βεοϑβϑὶς (}ὴ6 δὰ οἵ [ῃ0 σπίοκοα; 
δη4 {86 6ν}} πχδῃ, ἰοὺ 110 ΒΟΑΤΟΒ ουὖὔ 818 ἩΪΟΚΘΟΠ 658 11] ἐμου μα ἢο γοσο, 

16 Φεβονδὰ ἰ8 Κίηρ ἴοτονογ; 
[6 Βοδίμββη μᾶνθ ρουβῃθα ἔγομι ᾿ἷβ ἰδηά, 

17 ΤΒο ἀθϑῖγο οἵ [86 ον μου Βαβὺ θαγὰ, Ο Φοβονυδῃ; 
ποὺ ψ}1Ὁ οουϑτια ὑμοῖγ Ὠοδγί, ἑοῦ Ἡ110 ἰμ6 116 τη ΘΆΓ; 

18 ἰο Ἰυάρα [86 ογρίιδῃ 8ηα ὀρργεββοα, 
δῦ 6 ὩῸ ΠΔΟΓΘ ΠΙΔΥ͂ ἀγοϑα τηδη ἰμδὲ 18 οὐ [86 ϑαγίὶ. 

γον. 4. ΤΡῚΣ ποῖ δβεοῖς : ἰδ ἴοο Ῥγοπὰ δῃά δοϊ [οουδάθῃης ἰο Ἰοοῖκ Ὀογοπά Ἀπ δο 1 ἴοσ μοῖρ, ΟΥ (βοοοιιὰ τ ΘΙ Ὁ67) (0 ΔΟίκἢ08- 
. Ἰοᾶμκο ἃ Οοὦ, Τ)6 ΟΓΩΒ τϑῦ  Ὁθ γοπάθγοα (ρο γα ρα ΤΩΣ ροΓ ἢ ΠΟ ΠΕΥ, ἢ) [Π 6 ςυπηθοξ 08): 

ΤῊο πιοκοά, δοσογάϊης ἴο μἷθ δεῖ ἀ6 οὐ οΘυππίΐθηδηοσο, “ Βὸ Ὑ{Π1| οἱ τϑαυΐγο ἰτ," 
“1 Ἴ60ΓῸ ἰθ ηο ἀοὐ,᾿ -ταγθ δὶ} εἷς τουκῇῖδ. 
γος. δ. Τὴν μάρτηρπίδ. ΤῸο ἀϊνίηθ ΡΌΓΡΟΒΘ ἰῃ 9 ᾿πδΊϊοιτίοη οὗ υδρτηοηϊο 19 ΔΓ ἀῦονο ἮΠ8 δαγ ΪΥ Ἀη ἃ βοηδαδὶ υἱδῖνβ. 
γεν. 16. Μαῦε ρεγίδ»μα, ἘδννΑ) 5 δδοιιτα μείοη οὗ 8 οοἰμηπίαἐϊοα πδὸ οἵ ἴῃ 9 ΤῈ (δῖγυ. δῖ Αὐδρ. κὶ 2:23, Ὁ, τρερελύνοα 

ϑοίεν ἀἱε ΕΥ̓́εοῖεν 1), ἰΒ ἈΠΟ] θὰ Ι͂οΓ, δηὰ [18 δά πιίβδίου ἐἱπίγοάυοθδ Ὀποογί ΠΥ δα σοηαδίοι ἴῃ (Π9 ρίδίησδι Ἰδηρυαρο. ἴὼ 
Ῥα. χνί!. 46, ὸ ἱγαποϊδῖθαδ, δὲ Φϑμονδ ᾿ἰνϑὶ (Εθ Ιου Ψαῖλγο 1). Βαΐ πον ἴπαιο δοὰ ἰπιροσίσοιες, οοηρατοὰ πεὶτὰ ἴδθ οοῦ" 
δάοιϊ απὰ ἐγ απ ρῃ δος δδϑογιίοῃ, “" Φ6] ον [ἰγνϑϑ, ἀηἀ Ὁ] 5896 "ὈῸ ΤΥ τοςῖκ]"» 

γοσ. 18. ΟὟ, δῖ τοδι, ἰμδὲ ἰ6 οἔ [110 ϑαΣΊ, τΩΔῪ Ραϊ ἰδ ἴΘΔΣ ὨΟ Σηοξο. 

ῬΒΑΙΜ ΧΙ. 

Τὺ ἰλο ελίῳ" ΦΓυδιοίαπ, [44 ἢ εαϊηι} οΓ αοίά. 

1 [Ι͂{πὸ.ϑοβουδᾷ ρΡυΐ ἵ ΤΥ ἰγυβί. 
ἩΟΥ ΒΔΥ͂ Υγ6 ἴο ΤΩ δοαϊ, 
ἢθο [848] ἃ Ὀἱτὰ ο γουγ πιοππίβίη 

2 ἘῸΓ ἰο, {86 νίοκοα Ὀδοηὰ (Π6 ὈΟΥ ; 
ΤΠ6Υ αγὸ διϊοα {Π6]Ὁ ἈΓΓΟῪ ὍΡΟΩ {Π6 βυυηρ, 
ἰο βῃοοῦ σΟΥ̓ΟΓΥ δὖ [86 ὑρτὶρῃῦ ἴῃ Ὠοαγῖ, 

8 Ὑδῃ ἴμ6 Τουπαάδίϊοηβ ἀτὸ ἀοβίσογοα, 
δύ ὁ8} {86 τἰρίθοιβ ἀοῦ 

4 δΦαεμονδῇ, 8 ἴῃ 18 ΒΟΙΥ ὑδπ}ρ]6: 
οΒονυδ}), ---ἰἢ Ὠθδνθη 18 δἷβ ἰὨΓΟΠΘ, 
Ηἴβ εγοβ Ὀϑβοὶα, 
ἢ18 ου6 1148 ὑγῪ, [Π6 ΒΟΠ8Β οὗ Τη61. 

δ Φοδονδὰ ὑγίθι ἢ ὑμ6 τἱρμίθουδ; 
δηὰ (Π6 ψὶοκοα, δπὰ ἰονυοῦ οὗ νἱοϊθποο, Ηἷβ βο] Βαιοίξ, 

6. Ηο ν}}} ταῖῃ οα 86 Μ]ΟΚοα ΒΏΔΓο8, 
ἄτα δηὰ Ὀυγϊιηβίομθ, 8δπ4 ἃ Ὀυγπηίπρ ἰοταροβὶ,--- 
186 ρογίΐοι οὗ ὑμοὶν οὰρ! 
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1 Ἐὸν τἱρμίθουϑ 18 Φ μόν, μθ ον σἰὐθουβῃοβδ; 
δἷβ οοσηΐθηβηοθ ὈΘ ΒΟ] ἀθἢ {86 ὑρεϊρῃΐ, 

Ῥε. χὶ. Τῆο δοπετηοπα οὔ 6 Ῥβαῖπι μοί οἰ θα Ὶ ἴο [πο μοτγὶοὰ οὗὨἉ ἐμο Ῥοσδοσυίίου οὗ Ὀεαυϊὰ ὮὉΥ βΒδῈ]} δηὰ Ηἷσ δάδιογοθιίς, 
ῷ ϑδοτη. χνυ ΧΧΧ. οδροοίδι! Υ χχυἑ!. 7--26. : 

γεν. 8.-- Συυπααϊοηδι ὨδηιΘΙγ, οἵ θοοΐαὶ ογάδσ, ου το ἔπ βϑδοθ δῃὰ δοουσίγ οὗὨ δοοίὶϑὶῦ σοϑὲ, ΤῺΘ ἰδηρπδζο [6 ΔΡΡἢ- 
ΘΔΌΪΘ ὃ» [Π6 πΞιοἷ6 Γοΐχῃ οὗ βοιιὶ. 

Υος. 4.--- Τειαρῖθ. οτηραγο 1 βδι. ἱ. 9; 11}. 8 ; δμονίος ἰμδὶ πο ἱδθοτηδοῖο, Ἡλι ἢ οουϊδίηοα ἐδπο αγὶς, [6 σγίαῦοὶ οἵ 9. 
Βονδὴ Ὁ Ῥγεθϑηςο, Ῥ826 60 οα]]οά, 

γοῦ. δ...- ΖΥ ἰεἰλ λο γἰρλίοοι : νὶτὰ ἴδ 6 ἐπιρ!οδίίου ἐδ λὲ πο δημδ δίτα Δ [Π}70]; 6 σαυδὲ Ὀ6 ἐδλο τοδαϊὶ οὗ ουοἷ ἃ ἐσγίαὶ. 

ῬΒΑΙΜ ΧΙ. 

Τὸ ἰδ ολὶο ῦ ωδίοίαη. Οηἡ ἐλὸ εἰσλίλι. ΑΑ εαΐηι ᾧ αυϊα, 

1 ββανο, ϑϑδβοόνβδῃ, ἴοσ [890 φΟΑΙΥ οοδβοίι ; 
ἴον 186 18] [81] ἔγοπι [86 808 οὗ ᾿η 6}. 

2 ΤΏΘΥ Βρϑδὶκ [Ἀ]βοῃοοα ΘΥΘΣΥ͂ τἸδὴ ΜΠ 18 παρ θΟυΣ ; 
ψὶ0} βαιθτίηρ 1108, ὙΠ ἃ ἀου 19 ποδγ, {86 Ὺ βρϑδῖκ. 

ὃ Μαγν Ψεβονδὰ οὐ ΟΠ 4}} δαἰιοτίηρ; 1108, 
186 ἰοηρσὺθ {πὶ Βρϑδιϑί ῥτουά {μίηρθ; 

4 σο βδύ, 11 οὐγ ἰοηραθ Μ11] τὸ ῥρσοναὶ]; 
ΟἿΓ 11ρ8 δ’ὸ ΟΣ οὐ; ὙΠῸ ἰ8 ἰοτὰ οὐδ υϑῦ 

δ ῸΓ [86 ορργαββίοῃ οὗ [89 1ΟΜ]Υ, ἔον [80 βἰρμηρ οὗ [86 ὨΘΘΑΥ͂, 
ΠΟΥ͂ ὙΨ11 1 8Ὶ186, βαῖ ἢ Φϑμονβῃ; 
Ι ν1}} βοΐ ᾿ἷπὶ 1 Βδ θυ δ Βοιῃ ἢθ ΒΟΟΒΒ. 

6 ΤῊΘ βαυϊηρβ οὗ 9 μονὴ ΔΙῸ ῬΌΓΘ ΒΑΥΪΏΡΒ; 
ΒΙῸΣ ἰτ]6α ἴῃ 8 Ζ1}ΌΓΏ806 οὗ οατίδ, 
ΒΟΥ͂ΘΙ {ϊπ|68 ΓΟ ΘΑ. 

Ἵ Του, Φομόνϑα, ψ11} Κοορ ἐμοπι, 
Ψ10 συδγά {μ6πὶ ἔγοια {818 ρϑηθγδίλοῃ ΌΓΘΥΟΣ, 

8 ΤῊ ν]οκοα πᾶ] οα ΘΥΘΣΥ͂ 5166, 
ΜΒ ΘΩ [86 γ]]οδὺ οὗ (86 ΒΟΏΒ οὗ Ἰλ6ῃ 8.6 οχδ] θά, 

Ῥα. χίὶ. (6116.) Οἡ ἐδ εἰρλίδ. 8,60 Ῥπ. νἱ. 
Ὑ ἡϑπεα ̓  τ δι Ὁ ἐὸν ουρὰ υμῤσε ἀρ ἴον 1. ἸΩΩΝ ἧ 

ΘΓ. 6.--- ὗν δ: γὙ9Γ τὴ 9 ακτουῃὰ ἴῃ ἃ ἔσγηδοθ. οδηϊηςξ : 100 ΤΩ 186 Οἵ ἰῃ ἃ εὐνὰς τ ΤῊΝ ἕεθει ἀεὶς Ἰὰ ᾿ς ἴὭγωλοο, δηὰ δονίης ἀοτῃ 

ῬΒΑΙ͂Ν ΣΙ͂ΙΙ. 

70 ἰλὸ ολὶρ, Μαειοίαα. Α Ῥεαῖπι οΥ αοία, 

1 ἩἨἩὸον]οηρ, Φομοόν! Ὑ11 ἔθου ἔὈὐχοῦ τὸ ἔόγονεσ 
Ἧον ἰοης 1} ἰδοὺ 146 ΤΥ ἴδο6 ἔτοπι πη 

2 ον Ιου 884}} 1 ἰδῖζθ ὀΘο 86] ἴῃ ΤΩΥ βου], 
ὈΘΑΓ ΒΟΥΓΟΥ͂ ἴῃ ΤΑΥ͂ ποδγί, ἀν 
ἯΟΝ Ἰοῃρ 8.18}} ΠΙΥ ΘΏΘΙΑΥ͂ Ὁ6 ἜΧα] ρα ΟΥοΓ τηοῦ 

8 ΤἸΟΚ, 1 ΡΥΔΥ, ΒΏΘΓΟΥ τα6, Φομονδῃ, τὰ Οαοά; 
1  ύθῃ ΠΙΥ ΘΥ͂ΘΒ, 16βὲ 1 β'θθρ {μ9 [βἷϑδερ οΓ] ἀοδίι; 

4 Ἰεοϑῦ ΠΑΥ̓͂ ΘΗΘΠῚΥ͂ ΒΔΥ, 1 Βδν6 ργθυδι]οα οὐοΡ αἶμα; 
Ἰοβί ΤΥ ἴοοα οχυ]ῦ σἤθῃ 1 8Πὶ ΤΕΔΑΥ͂ ἴο [8]], 

δ Βιὲι1, ἴῃ [ΠΥ Κιπάμοεθ δνα 1 ἰγυβίοα ; 
Ἰοὺ ΠΑΥ͂ ῃθατὺ Ἔχυ]ὺ ἴῃ (ΠΥ δα] ψαιίοη. 

61 ΜἾ, βίπρ ἰο Φοβοόνδ, ἴῸΣ Βὸ δῖ ὕθοῃ Ὀοιη(1}1 ἴο Γη6, 



692 ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙΜΗ. 

ῬΒΑΙΜ ΧΙΥ. 

7ὺ ἐλε ολὶς Ἡπωδὶείαπ. [44 Ῥεαΐπι] 977 ανϊά. 

1 ἘΤΈο 1900] ΠΑ. βαϊὰ ἴῃ ἷ8 μβοαγί, ΤἬΘΓο 18 πὸ αοά, 
Οὐοττυρί, Δρομ]η80]6 ΔΘ ΠΟΥ͂ ἴῃ δεῖν πόογϑ; 
ἐθ6γθ 15 ΠΟΙΘ μα ἀοοΙὮἢ ροοά. 

2 δΦοδονδὰ Ἰοοκρά ἄονῃ ἔγοπι ἤθᾶνθῃ ΠΡΟῺ {86 ΒΟΠΒ οὗ πι6ῃ, 
ἰο 866 1 {Π6Γγ6 19 ΔΥ [μδὺ ὈΠασΓΥΒίδμασίἢ, 
{ῃαὺ βϑοκοίῃ δος (ἀοά. 

ὃ ΤΟΥ μᾶνθ 411 ὑατηθα 85146; ὑοροίμ ον ὑΠΕΥ ΔΓΘ Θογτπρίθα ; 
ὙΠ 6ΓῸ 18 ΠΟΏ6 ἰπδὲ ἀοοίἢ ροοά, μοῦ θυ θῇ ΟἢΒ. 

4 ἨἩδνϑ 8ἃ]] [ὴ9 ψόγοι οἵ πα ΠΥ πὸ Κηον]θᾶρο, 
0 οδύ ἋΡ ΓΑΥ͂ ΡΘΟΡΪΘ 88 {μ6γ οδὺ Ὀγεδά, 
6811 ποῦ ἀροη «“οονδὴ 

δ ΤΏοτο τοῦ [ΠΕΥ͂ 'π στοαί 1687, 
ἴον αοάἀ [18 'ῃ [86 τσ ΘΟ. ρΟΠΘΓΔ ΟΠ, 

6 Υα ρυϊ ἴο βῆδπιο {μ6 οοχμηδβοὶ οὗ [86 ἸΟΜΙΥ, 
ἴον ϑθμονδὰ 18 18 γοΐαρ. 

7 ΟἹ ἴοε [89 βαϊγαίίοη οὗ [3γϑαὶ οαὐ οὗ Ζίοῃ 
ὝΒοὰ 6 μονδὰ ὑασηοῦι {Π6 σΔΡΟνΙΥ οὗ 1.185 ΡΘΟΡΪ6, 
Φδοοῦ Μ1}1 Ἔχ, ἴ5γ86] Μ}1}1} Γ6)]οἱοθ. 

Ψον. 6. ΒΥ “ οουηποῖ οἵ {πο ἸΟΎΙΥ ᾽᾽ 15 τλοδὴΐ ἩΠδίθυου Ἦἣθ ἀσ 1895, ΟΥ̓ ΓΟΘΟΓΙΒ ἴο, ἴοῦ ΒΟΟΌΣΙΕΥ. ΑΖ ᾿ἰ5 ΤΟΙ Δ η6ο ἴδ 
Ἡἰξδέ δου δό Τείθ Κι ν οἵ αἀοἽ, νυθνον ττοηκ8 Ἀΐπι κ Ρα δ (Βαϊ [0 5.4 π16."" ἰο, ω 9ῃ δι 

γον, 7. ἐλε οαρέϊυϊίν ; ἃ Ῥτογογυ αὶ Ρῃσαϑα, ταϑδῃ κ᾽ Γοεϊογαϊ ο, [0 ὈΓΟΒΡΟΣΣΥ͂. 3890 ἔνο σοχηασὶς οὴ Ῥα. ἰΙχχχνυ. ἢ, 

ΓΑ, 

ῬΒΑΙΜ ΧΥ͂. 

Α Ῥεαΐπι 97 Τοαυϊά. 

1 4εδοναδῖ, τῆο 88.811] βοϊοισῃ ἴῺ {ΠΥ ἐἈ ΘΓ 8016 ὃ 
ὟΝ Βο 8}.8}} αἀγ6]] ἴῃ {ΠΥ ΒΟΙΪΥ ταοὰῃί 

2 Ηο ἰδμιαῦ τ] κοί ἃ ὈρεσΒΠΥ, δηα νου κοίῃ σἰρ θοῦ ΒΏ 688, 
διηἃ Βροβκοι ἢ ὑσαςῃ ἴῃ 1.18 ποσί. 

3 Ηϑθ δαί ποὺ βἰδηάθγθα ψ 1} ἢ15 ΤοηρΡΘ, 
Πα ποῖ ἀοη6 ΟΥ̓ ἰο ἢ15 [6]]ΟΥ, 
ΠΟΙ ἰδ ίζθἢ ὉΡ 8 Τορτγοϑοὺ δραϊηϑῦ Π18 ποῖρ  ΌΟΥ, 

4 Τη ἢΪ8 6Υ69 8 ΓΟρτοῦδίθ 185 ΔΌΒοΙτοα ; 
Βαΐὺ 6 Μ111 Βοηογ {θὰ {πδὺ ἴοαγ 6 ἤῃονδ. 
1 6 μβαιἢ: βύοσῃ ο ᾿18 μᾶγπι, μ6 Ψ111 ποὺ οδηρθ, 

δ Ηἰϑ τροηοΥ ἢΘ Βαίῃ ποῦ ριιὺ ουὖ δ΄ ἀϑυΓΥ ; 
ΠΟΙ Βα! 6 ἰδίζοη 8 Ὀτὶῦ6 αραϊηϑὺ {Π6 ἱπποσρηΐ. 
Ηδ ἰβδαὺ ἀοεία ὑμο86 ἐμ ηρϑ 5..8}} που σ ὈΘ πηονοα, 

ἌλΩ 1. ϑγουγη τη ἐδ ἑαδεγπαοῖε: ταοαπίης, ἴο [γϑαυθηξ ἐϊ, ἴο "0 δαὶ ψτὸτθ δοθον 8 βασι, δΔηὰ Ὡπᾶον ἰδ ὁΔγο δοᾶ 
Ῥτοίςοστίοη. 

γον. δ. ὕπιγν, ἴῃ {15 πιοάθγτι δθτι88 (οΧοσδαῖνο δὰ ἀπ ΐανγι ἰὨΐδγοδὲ ΟἹ ἸΏΟΤΘΥ Ἰοδηδ,) γᾺ8 Ὡοΐ τοδληὶ ὉΥ͂ 6 ΗεΌτονν 
Ὑοτ, ΠΟΡ ὈΥ̓͂ [Π9 δει!ῖΠοτβ οἵ [Π6 σου Ἐπ ϑἢι γοσϑίοη. (800 Βχιτη ΒΒ 8:1δ᾽΄6 Πίοίΐοπανψ, Ατὰ. οἂ., ατὶ. ὕτεσγν}) Βαξ ἕο 
πο Ἡούτονβ, ιῃ9 ἱακίηρ οὗ ἰπίθτοσι οἢ τοῦ ἰοαηρὰ [0 ΤΠο]Ὁ Ὀγο ΓΘ θαϑ ὑγο οἰ θὰ, ἃ9 ποαγίου ἢ οὧὐὐ πιοάθεη δοῆνθ οὗὨ 
δὲ ποτὰ, τ Δ ΠΙΟΙΥ,, 88 ὈΠΙ δα] απ ὀρρτγοβαῖνθ (809 1}}9 τοῦ 6 Γ᾽ 8 ποῖθ οὐ γουεγὸδ χαυ!, 8, ἰὰ γΡαγὲ δοοοῃὰ.) Ηδθηοθ Ἐδχ6 
ΜοΓὰ δ ἰ8 ΒΘτΘ [89 Ὠθδγοϑὲ ΘΧργοβδίοι Ἧ1ὁ σΒ χίνο οὗ [89 τμοϑαίῃξ. 

ῬΒΑΙΜΝΜ ΧΥ͂Ϊ. 

Δίοπιονίαὶ [ Ῥεαῖνι] φ' Ῥαυίά, 
1 Ῥγυόβϑοῦνο τηο, Ο (οά, ἴον Ι ἐγαβὺ ἰη {ἢ 66, 
2 Τῇου [τΩΥ̓ Βο]}7 Παϑὶ βαϊά ἰο Φεόονδα, Του γί [χὰ ; 

ΤΑΥ͂ σοοά ἰ5 ποὺ αϑἰὰ6 ἔγοιῃ (Π66. 
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8. Α58 ἴὉΓ [Π6 βαϊηΐβ τῇῆο δγὰ ἴῃ {1{|6 ϑδγίῃ, 
[Π6Ὺ 8.6] [16 ΘἜχοθ]θηῦ, ἰμ Μ᾿ ΒΟΠλ 18 8}} ΤΥ ἀ 6] Πρ . 

4 ΤΉΘΙΓ ΒΟΥΓΟΥ͂Β 888} Ὀ6 τι] 1ρ0]16ἀ ἐμαὶ ἐπ θ πρὶ ΤῸΓ δῃοίδου. 
Ι ν1}] ποὺ ροὺγ οαἱ ὑποὶν ἀγιη κ-οβουίηρβ οὐ Ὀ]οοά, 
δηα Μ1}} ποῦ ΔΚ {Π6 1} ὨΒΙΏ68 ὈΡΟῺῚ ΤῊΥ 1108. 

δ Δεδονδὰ ἰβ ἐπ ρογἄοη οὗ ΠΥ γι ᾶρο μα οὗἉ τ οὔ; 
ποὺ 11 τηαϊηϊδίη ΠΥ ἰοῦ. ᾿ 

6. Τα Ἰἴῆθϑ ἤδνθ [116 Π [0 πηθ ἴῃ ρ᾽αβϑδῃὺ ρ]8068; 
γοῦ, 1 δᾶγθ ἃ ΡΟΟΑΪΥ͂ ἈΘγ ρα. 

7 ΟΞΕξ56[1 νὶὶ} 01]685 Φεβονδὴ ψμο δίῃ σουηβο]θα τὴ6 ; 
4.130 ΟΥ̓ πΙσαῦ ΤΥ ΓΕΐἢ8 Δ ΠΊΟῊ ἰΒἢ Π16. 

8 [πᾶν βοὺ Φεῃονδὴ δ᾽ Υ8 ὈΟΙΌΓΘ τη6; 
Ὀδοδα86 [Π6 18] οἢ ΠΥ τὶρηΐ Ὠδηα, 1 58}}8}1 ποῖ Ὀ6 πηογοᾷ. 

9 ΤἬΘΓΘΙΌΓΟ ΠΩΥ͂ μοασὺ 18 ρ᾽αά, δηα ΠΥ Ρ]ΟΥΥ͂ Θχυ] ἴθ ; 
4150 ΠΙΥ͂ Π|65}} 8Π8]} γεϑὺ ἴῃ ΠΟρδϑ. 

10 Εὸγ (δου ||] ποῦ δραμάοη ΣῪ βοὰ] ἰο {86 ἀπάογψου]ά : 
ἴδοὰ πὶ] ποῖ βυβον [ΠΥ ΗΟΪΥ Ομδ ἴο 866 οοσσυρίίοη. 

11 Τῆοα ψ 1] ΠΟῪ τὴ6 [6 ρμαίι οὗ 115, 
{11} 6595 οἵ [ογ8 1 [ὮΥ̓͂ ῬΓΘΒΘΏΟΘ, ! 
ΡΟ ΒΌΓΟΒ δὖὺ ἴῃ τὶρμῦ ὨδΔηά, ἴῸΓ δνθγηιοσο 

αν, 2. Τῆοα [πΣ 801}}} λαεέ καΐὰ : ΔΡροα] πα ἴο ᾿ἶ5 πο τοο πο οτδη 684 οὗ {Π||5 ἔτα (Ὦ, δα ΠΟ ρΡὮ βιτθηρ Ὠϑηΐης Εἰταδοῖ ἴῃ 
89 οοῃνίοτίοι οἵ ᾿ξ, 85 )λ185. ϑθο1]9 Σο] ίαηοο ἴῃ ἴδ 9 υυν οἵὁἉ γί], “ δοιαὶ ᾽᾽ [6 ἑαιρ! οι ἴῃ δ9 ἔογα οὗ ἐμο ἩοῦΓΣοΟΥ νογῦ. 

βεοοομὰ τορι ογ. Αεΐα ἥγονα ἰλεε. Ἡσρρειν (οὁ4. ΒΙΞΗΜ): ΑΓ ΟἸΒοῖς ἱεὶ πίολέ αὑτεστ αἱγ. ὧν») Ὀοάδαϊοξ. .. λέπσω- 

Σονπιτιεπα σὰ, ἐστι --πρὸς τηῖ θΔῖ. . .. βοπίι [«ἰ ροηαῦοῦ Σ ογκιάγοπ, πσίη Οἰδοῖς κοιιπμ πίολέ σὰ αἱν λίησωκπηὶς 5 Μὰ 
Ξ αἱν κυ ϊκοιεῖη θα τι σεῖο, λμοξ ταϊοῖν αἰ οἸκ ἰοῦ, δυμάθγω ἀὰ δ]]οίη, 

Ψον, 3. 4,4.7γ: ΟΕ ΒΕπισΒ, Ζός., ν) 14, 
ὙΠῸ Σ 4, Αποίλερ. Οοιηρασο 18. Χ ἧι. 11,“ 1 πῆ] ποῖ κίνϑ ΤῺ αἴοτΥ ἴο δηοῖπο ον." Αποίδου κοΐ, ἰ8 ἴπ6 ἐτηρ!] ςδιίου [η 

ΡΆΔαΆ ΚΘΗ. 
γογ. 6. Ζύίπεε. Μοαδυτγίης πα, ὉῚ βίο ἰδ δ εσὸ τηθαδυχοῦ ΟΠ ἴογ ἀἰνίβξίοθ. Οομηρατο Ῥϑ. ᾿ἰχχυὶϊἱ. ὅδ, “ ἀϊγἀοὰ 

ἔδότ ἃ πογίϊασο ὉΥ ᾿ἰη6.᾿" 
Κος. 9. λίν σίογυ. ἴδο ἀ δι! ρος ἀπά ΠΟΌΪΟΡ μασί οἵ τδη, εἶ δρ᾽ τἰίυδὶ [ἢ ἀἰϊδι!ϊ ποίου ἤγοσι ἷδ σηδίοσίαὶ, ῬΡὮ γείοαὶ 

Ὠδίοτο. 
Υος. 10. Πιοῖν Ὅπε. ΟΥ, Βεϊονθᾶ; οοϊωραζο δ. ἰν. 8, 

ῬΒΑΙΜ ΧΥ͂ΙΙ. 

Α Ῥγχανεν οΓΓ Δοαυϊά. 

1 ΗἨἩδραγ, Ο ϑοβοόνβῃ, [86 σῖραῦ; 
ΒῸ δἰΐϑηίνο ἴο ΠΩΥ͂ ΟΥΥ. 
αἰνο θὰγ ἴο ΤΟΥ͂ ΡΓΔΥΘΓ, 
ἔγοτα 1106 ποὺ ἀδοβι [Ὁ]. 

2 1μεὶ ΤΩ βοῃηΐθῃοθ ΘΟ0Π16 ΤΟΥ ἔγοτι (ΠΥ ῬΓΟΒΘΠΘΟ; 
Ἰοὺ τῃϊπ6 ογϑϑ Ὀ6 014 (6 ἰπἱπρβ ὑπᾶῦ τὸ δαυϑὶ. 

8 Του Παδὺ ὑγθαὰ τὰν ᾿οατί, μαϑὺ νἱβι θα ὈΥ͂ πρὶ, 
μιαβί δϑβαγϑά πιϑ,---ἰᾷου Βπάοβϑὺ ποίμίηρ. 
Ιμᾶγ6 πὰρ παρ μν ΤΩΥ͂ ἸΩΟΌ ἢ 88}8]] πού ἱ 

4 Α5 ἴο [μ6 ἀοοάβ οὗ τἤϑῃ, ὈΥ͂ [16 ψοτγὰ οὗ (ὨγΥ 1108 
Ιδγο Καρίὺ πγβ6]} ἔγοτα [(ῃ6 ρδίῃβ8 οὗ (86 νἹἱοϊθηΐ. 

δ ΝΥ βίβρβ ᾿μετὸ Π6]α δι ἴο {Δ γ ψδυ8; 
ΤΑΥ͂ θοῦ ἢδνο ποὺ ψϑνογοα. 

6 Τ[Ιδγνὸ οδ]]ϑά ἀροὶ ἰδ66, ἴῸΣ ποὺ ψ 110 ΔΏΒΥΤΟΥ τη6, Ο αοὰ ; 
1Π0}1π6 {Πῖη 6 ΘΒΓ ἴο Π16, ΠΘΔΓ ΤΩΥ͂ ΒΡΘΘΟἢ. 

1 Βίιον [ΠΥ τπᾶγνϑουβ Κἰπάμποββ, ἰθοὰ (μα βανοϑὺ [Π6 ὑγυδίίηρ, 
ἔτοηι Β. 0 ἢ} 858 σβθ ὉΡ δρϑϊηβὺ {ἢ 6ηι, ὙΠ} (δ γ τσ ὺ μαπά. 

8 Κοορ Π16 88 {Π6 ΔΡΡ]6 οὗ [Π6 δγϑ; 
ἴῃ [889 ΒΗΔΟΟῪ οὗ [87 ψίηρβ μου Μ11 Β]46 ΙΩΘ, 
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9 ἤγοτα {πὸ ψιοϊςοα {πδὲ ΟΡΡΓΟΒΒ ΤΩ6, 
ΤΑΥ͂ ἀοΔΑ]Υ ΘῃΘΏλ 68 [μδὺ ΘΠΟΟΠΙΡΆ88 τῈ6 τουπά. 

10 ΤΠ ΠΟΥ δγθ ϑῃο]οβϑα ἴῃ ὑμοῖν ονῃ ἴδ; 
ἢ [πο ὶν ταου ἢ ΠΟΥ ΒΡΟΘΚ ῥσουα]γ. 

11. Αἱ οὔὖῦ ἔοοίϑίθρϑ ὑποῦ ἢδνθ ΠΟΥ͂ ΘΠΟΟΙΩΡΒΕΒΟΑ 8; 
ΠΥ ἢᾶνο βοΐ {Π6}Γ ΘΥθ8 [0 ὈΟῪ [118] ἀονῃ ἰο (86 Θατίβ, 

12 Ἠὸο 8 {|κ6 ἃ Ἰοὴ ὑμαΐ 18 σΥΘΘΑΥ͂ ΤΌΣ ῬΓΟΥ, 
δηά 848 8. γουηρ Ἰΐοη ἸαΥ]Ἰτηρ' ἴῃ Βοογϑῦ Ρ]8ΟΘ8, 

1358 Ατίβο, Ο Φβδονϑδῇῃ! 
Οοηΐτοηϊ Εἰμὶ; τηδῖζο ἰηι σσουοῦ ἄοτη. 
Π ΙΝ ΟΣ ΠΙΥ͂ 808] ἔτοπι {86 ψιοκΚοά, (ΠΥ Βυοσά, 
ἔγομλ τλ6η, [ΠΥ Βδηά, Φομονδῇ ; 

14 ἴτοτα τηϑῃ οἵ ὑμ6 νου], ψῇοβο ροσίϊοη 18 ἴῃ 116, 
δά νι ΤΥ ποαγὰ ἔποὰ 110 81} 0μ6ῖν Ὀ6Ι]Υ, 
ΤΏΘΥ 88}8}} Ὀ6 βυγίεϊ θα τ] ΒΟΠΒ, 
δα Ἰοανο {πον ἜΧΟΘθ8 ἴο ὑμοῖν οἰ] ἄγθῃ. 

185 Α5 [0Γ πιο, ἰῃ σὶρ ἢ ΘΟυΒη 688 88}4}} 1 Ὀ6Βο] ἃ {ΠΥ ἕδοο, 
Β8411 "6 Βα ἰ8ῆ6α, ψ θη 1 ἀναῖκα, 1 ὑμγ 1 ΚΘΙΘββ. 

ον. 9. Ον, ΤΩΥ͂ δηοιηΐοα [πδὲ ΘΑΡΟΥΓΪΥ ΘΟΠΙΡΘΒΒ τὴ0 Τοπὺπηΐ. 
ον. 10 75 ἐλεεῖν οἱσπ ζω. ΑὮ οχργρβδίοῃ οἰ ἴποὺ οὗ Ἰυχυτσίουθ ϑαθ, ΟΣ οἵ Ξ.τΌβδι θα ἴπ τοραγὰ (ὁ δρ᾿ ΓΙ ΠΑΪ Ῥοσοορἤοῃ. 

ον ἴῃ9 ἐπ ραλαὶ ὀμον ἀνὴὰ οῦ χν. 27: δηᾷ ἴογ ἐμὸ Ἰαιϊΐον, 1κ, τ]. 10. 
γεν. 11. 7 ἐς ἵγ, Ὁ ΤΡΕΥ ὡρὰν δεὲ ἰδεῖν ἐνέξ : πρτηῖ Υ, οὰ {δ ἰ8 οὐουῦῖ; (ΠΟῪ ΔΙῸ ἩΏΟΪΥ ἰπίθῃϊξ οὐ [ξ. ΟΟμρασθ ἔδΐο δἰτηΐϊδὺ ΟΧΡΓαθ- 

οἱ ἰὰ μαϊκο ἰχ. 53. 
γος. 16. ἩΡίωλ ἐὰν ἰέκεπδδε : σἱϊὰ σά, 85 Ἰρδη! ϑϑὲϑὰ 0 ἔλνυδο τότ μὸ Ῥοστηΐὰδ ἴο ὑθῃοϊά μἷπα. Οὐταραγο λας. τ. 8. 

ῬΒΑΙΜ ΧΥΙΠ. 

Τὸ ἐλ6 ολὶο Ἡμδίοίαπ. βὲῃ ἰδὲ δεγυαπί ο.7 “ελουαὴΐ, ὃν  ιαυϊά, τοῦο ἐραζε ἰο «ῳΓζελοσαΐ ἐδάα τοογάς 97 ἐλ 
δοησ, ὧι ἰλ6 ὅαν τὴεη ϑελουαὴὶ δαα αεἰϊσετεα λἰπι ὕγοηι 1λ6 λαπὰ ο αἱξ λὲδ ἐπεπιΐόϑ, 

σπα ἥγοπι ἰλὲ λαπά οΓΓ ϑαιΐ; απά ἂε βαϊά : 

1 ΟΗΣ011 ν1}} ἰονο {μ66, Φοβογϑδῆ, τὰν βιγθηρίῃ. 
2 Ψομονδῇ ἰ8 ΤΟΥ͂ τοοῖς, Δηἀ ΤΥ Οτύγοβθ, δμα ΤΑΥ ΔΘ ἸΟΓΟΓ, 

ὨΥ͂ αΟοά, ΤΑΥ͂ ΤοοΙς, 1 Ὑ11}] ὑγυβύ 1ῃ ἀππὰ; 
ΤΑΥ͂ Β5816]4, ΤΥ ΒοΤῚ οὗἉ Βα] ναί!οη, ΠΔῪ ΒΙρΡὮ ΤΟΎΘΓ. 

8 ῬΡΡτγαϊβοα ψ}}} 1 ο8}} Φεμονδῇ, 
δη( ΟΠ ΤΩΥ͂ ΘΏΘΠΪ6Β 888} 1 Ὀ6 βανοά. 

4 ΦὍμο Ῥαμαβ οὗ ἀθδίἢ δῃσομηραββθα τη6; 
δηα Ποοαβ οὗἉ {1|6 ἈΠΡΌΑΙΥ τη8 6 τλ6 δἰγαϊά. 

ὃ ΤᾺ ὈδηαΒ οὗ (86 Ὁμάογνο νά βυστουπαρά τη6, 
[86 ΒΔ 6Β οὗἩ ἀοϑίἢ ΘΟ ΓΟοὨ ρα τη6. 

6 ἴῃ τΩΥ͂ αἰβίγοθβ 1 0411} ὑροὰ Φουα, 
Δπα υμύο ΤΑΥ͂ αοα 1 ΟΥΥ. 
Ἐτοτα ἨΪΒ ἔθ ρ]6 ἢ6 ὨθδΓΘ ἢ ΤΩΥ͂ γοΐοο, 
84 ΤΑΥ͂ ΟΥΥ̓ οοτηοίῃ Ὀοίοσο Εἶπ, Ἰηῦο ΗΒ 6818. 

1 Το ἴδο δαυίἢ ΒΏΟΟΚ δηά αυδκοάᾶ; 
δά ἐμ Τουμπαδίϊοηϑ οὗ [6 τηουπίδ᾽ηβ ἐσθ Ὁ]6 4, 
δΔη4 ψ6Γ6 Βῃδίκθη, θθοδῦβο 6 ψγὰ8 σοί. 

8 ΤΏογο ψψοαῦ ὉΡ Βιιοῖο ἴῃ ἢΪ8 ποβίυϊ], 
δά ἤτο ουἱ οὗ ὨΪ8 πηουτ ἀδνουζο - 
6088 ογο Κἰ πα] ρα ἕτοιμα 1. 

9 Αηά δ8 θονοα [6 ον ΘηΒ δηα οδῖηο ἄοσπ, 
84 10 Κ ἀΑΥ ΚΠ 668 γ88 ὉΠΘΓ ἢ18 ἴδοι, 

10 Απὰ ἢ γοάθ ὕροηῆ 8 οπογιῦ, δπα αἰὰ γ, 
Δ Πα ΒΟΔΙΓΘα δΙοὴρ Οἢ. ὙϊΩρΒ οὗ [Π6 σὶηά, 
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11 Ἠὸθ πιδάβϑ ἀδυΐκῃθββ ἢ18 σου σης, 
δῖ ραυ!Ἕ[οοι σουμα ἀρουΐ Ὠἷπὶ ; 
ἀατὶς ψαΐογβ, ὑμῖοῖς οἱου 8 οὗ (ἢ 6 8}κ168. 

12 Ετοπὶ ἐμ6 Ὀτὶρἴμθ88 Ὀοίοσθ Εἰμὶ 18 [Βϊ οἷς ο]ου 8 ραββοά αν 8γ ; 
ἢ81}, δηα οο8]15 οὗ το 

18 Απάὰ Φομονϑὰ ὑἐμυπμάογοα ἴῃ [Π6 ΠΟΆΥΘΏΒ, 
δηα [6 Μοβὶ Ηρ υἱἱοτεά 5 γοΐϊςθ; 
84}}, δηά οο4]8 οἵ ἔσο 

14 Απά 6 βοπΐ οιυἱ 15 ΔΥΓΤΟΥ͂Β δῃηα βοδίίοσοα {πῃ 6 πὶ, 
δηά 5ῃού ἔοι Πρ πηρΒ δηα αἰβοοιηδίθα {μθπλ. 

1δ Απά [86 Ομ 8} 618 οἵ ψϑίθυ ΨΌΓΟ Β66Ώ, 
8ΔηἋ [86 Τυπάαίοηβ οὔ (6 ψου ἃ τ Γ6 τηδάθ Ὀδ.Θ, 
αἱ [Ὦγ τϑρυκο, Ο ΨεΠονδῇ, 
αὖ (π0 Ὀ]αϑὲ οὐ {πη6 Ὀγοδί οὗἁἨ [ΠΥ ΠΟΒΕΓΙ]8. 

16 ΗἨδ βοῃάδι τοι οπ δίρῃ, μ ἐδ κοίῃ π10, 
ἢδ ἀγατθί μλ6 ουΐ Οὗ ΤΔΠΥ͂ Μαΐογβ. 

17 Ἠς ἀο] νου ἃ ΤῺ6 ΤΟΙ ΙΩΥ ΒίΓΟΏΡ, ΘΙΘΙΩΥ͂, 
Δι ΤΌΣΩ ΠΑΥ͂ μδίρθγβ, [ὉΓ ὑΠ6Υ ΨΈ͵6 ἴοο ΒίΓΟΩρ᾽ ὉΓ Ιη6. 

18 ΤΉΘΥ σοπέτοην πη6 ἴῃ {Π6 ἀΔΥ ΟΥ̓ ΤΩΥ ΔΙ Δ Υ ; 
δηά Φοθονδῃ Ὀοολπιο 8 ΒίδΥ͂ ἴῸΓ ΤΩ6, 

19 δηὰ Ὀγουραΐ τλ6 ἕοσίῃ ἴο ἃ ἰᾶγρα ρἷδοθ ; 
6 ἀο] νοῦ πη6, θθοδιιβα ΒΘ ἐμὰ ἀο! ρῃῦ ἴῃ τηα. 

20 Φοδονβδὴ σϑαυϊοϑι τη6 δοοοσαϊηρ᾽ ἴο ΤΩΥ ΓΙ ἰΟΟΥΒΗΘΒΘΒ ̓ 
δοοογαϊηρ ἴο ἴῃ6 ΟἸΘΆΠΠ 688 οὗ ΠΥ ᾿δη 8 Ιὰ ΤΘΟΟΙρΘηβοί ΤΏΘ, 

21 ΕῸΣ 1 Βαγνο Κορὶ {π6 ψαγβ οὗ Φεμονδῇ, 
αηα ἢαγα ποὺ Μ]ΟΪΚΘΑ]Υ ἀορατίθα ἔοι σαΥ Οοά. 

22 ἘῸΓ 8]] μἷβ ᾿Ἰυα ρθη ΟΓΘ ὈΘίΟΓΘ πιθ, 
δηα Ηἷβ δίδίαίο8 [ ρυΐ ποῦ ΔΎΘΥ ἔγομι ΠΙΘ; 

258 Δ 1 ψ8β υρτὶριῦ τ Ὠΐτη, 
δὰ ἐὰν ΤΩΥ͂Β6 1 ΤΌΤ ΤΩΥ ἸΒΙΔΌΣΥ 

24. διὰ Φεπονδῇ γοοοιαρθηβοα τη6 δοοογάϊηρ ἴ0 ΤΥ Τρ ἢ ὑΘΟΌΒΠΘΒΒ, 
Δοοογαϊηρ ἴο [Π6 ΟἸΘΒΠ 688 Οὗ ἸῺ ΒΔ η6.5 Ὀ6ΓΌΓΘ ὨΪ8 ΘΥ68. 

25 ΥΙ (δ ργδοίουβ ὑμοὰ Ψ11} ΒΟΥ {ἢ γ861} ργδοίοιϑ; 
ΜῚ ἢ δὰ Ὀρυρἢῦ ταδῃ ἔμποι Μ1]0 ΒΠΟΥ͂ ὑΠγ 561} ἀρτὶρὶιῦ ; 

26 ψ|} ὑπ6 ρυτα ἰοὺ Μ|]0 ΒΟΥ {πγβοὶ ἔ ραγα ; 
αηά 1} {86 Ἰτοπαγά ἰμου Μ}Π Βμον {Πγ861} ἔγονταγά. 

21 Ἐὸγ ἴδου Μ1Π0 βᾶνθ δὴ δῇϊοίθα ῥθορ!ο, 
ἈΠ ἸΟῪ 6γ68 ἴδοι 11 Ὀτίηρ ἸΟΥ͂. 

28 Εογ ἴμοὺ Μ110 ΠΡ ΤΩΥ ἰδαρ; 
ϑόΒονδὴ τὰΥ αοα Μ1}1 δ] ρθη ΤΥ ἀΑΥΚΉΘ6Β8. 

29 ΕῸΓΣ ὉΥ͂ (866 [1 5}}8}] τὰμ ἱῃτουρῇ 8 ἱτΌΟΡ, 
διηά ὈΥ ΤΥ Οοα [588]} ἰθὰρ ον δὺ ἃ ψ8}]. 

80 ΧἀΧ5 (ον αοά, ἢΪδ8 ὙΑΥ ἰδ ρογίοοῦ; 
186 ψοτγὰ οἵ Φοιονβδῇ 18 ἰγὶϑὰ : 
ἃ. 5816] 8 ΒΘ ἴο 8}} ἐπαὺ ὑγυδὺ ἴῃ ἩΪΠπ|. 

81 ΕῸΓ ψῶ0 16 αοα μοβίοβ Φοβονβδῇ, 
84 ΨΠΟ 18 ἃ ΓΟΟΚ βὰγϑ οἱσ αοὰ : 

82 1Ἀ86 ΜΙρμίν, {πδ0 ρίγάθι τ ψῚ βίσοηρίῃ, 
8η4 δίῃ τη846 ΤΥ ὙΑΥ ροτγίδοῦ; 

88 τη κίηρ᾽ ΤΩΥ ἴδοι 16 μνμάν, 
δηά ὁ ΤΩΥ͂ ὨΙρὮ Ρ]Δο 68 6 τη κοί τη βίδῃᾶ; 

84 ἰοδοῃϊηρ'᾽ ΤΑΥ͂ ἢ8η65 [0 ΜΆΥ, 
8 ἃ. ὈΟΝ οὗἨ ὈΓΆ88 18 θθηύ ὈΥ̓͂ ΤΩΥ͂ ΔΓΙΏΒ. 

8ὃδ Απάίῖδου ρανοϑὲ τὰο {Π6 Βῃ16]4 οἵὗἉ [ΠΥ βαϊ γαίϊοι ; 
δηα τὮγ τὶρῃῦ μδηα Μ}}} Βο] ἃ τη8 ὉΡ, 
δΔηα [ΠΥ ΟΠ ἀοβοθηβίοη 0011} τη ΑἸ πη στο, 

86 Τῆου ψ1]Ὁ ΘΆΪΑΓρΡΘ ΓΑῪ βίθρϑ μά δ ΠΩ6, 
δηα ΠΙΥ 8168 ΆΨΕΙΣ πού. 
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87 1 5}1.8}] Ῥυγβυο ΤΩΥ̓ ΘΏΘΙΏ168, πα ογογία Κα ὑποῖι ; 
δηά 588}} ποῦ ἴυγῃ δρδίη {111 ὑΠΟΥ͂ ΔΓ6 σοῃδιχηθά. 

88 1 5}.8}} βηχὶίθ ἐμ 6πὶ, δπα {Π|Ὸ Ὺ Μ111} ποὺ 06 8016 ἴο Υἱβ6 ; 
1860 Μ}}} [11 Ὀθμθαι ἢ τὰΥ ἰδού. 

89 ὉΓ ἰδοὺ μιαϑί ργγάθα τχ6 ψ ἢ βίγοηρτῃ ἴῸν {86 Ὀαίι16; 
ἴπου ψ|1Ὁ πα ῖκα {πολ ογοῦ ἢ ΠΟΥ τὴ6 {Παὖ ΓΒ ἋΡ δραίΐηϑί 1η6. 

40 Απά ἰμποὰ μαϑῦ ρίνϑῃ πὴ0 [86 πϑοὶς οὗ ΣΩῪ ΘῃθιΏ]68 ; 
δηα ὑμοβ6 ὑμαὺ μαῖθ τηθ, 1 ν}}] ἀδβίγου ὑμθ πὶ. 

41 ΤΊΟΥ “0111 ΟΥΥ δηά {ποῦ ἷβ 0 ἀ6] ΙΝ ΌΓΟΓ ; 
ἰο Φομονδῇ, δ8η4 ἢθ δηβνγοίι {Ποῖ ποῖ. 

42 ΑπάᾶΙ 8}8}} θοδὶ ἰμϑιῃ 8118}} 88 ἀυδὶ Ὀδϑίοσο [8ς τὶπᾶ 9 
8.8 τηῖγα οὗ [86 βίγθοίβ 1 Μ1}} ροὺγ {Π6πὶ ουΐ. 

48 Ὅπου Μ|10 ἀ6] ἵν Ὶ πιὸ ἔγτομι [80 Β[Ὁ1 88 οὐὗἨ {86 ῬΘΟΡΪ]6 ; 
ἰδοὺ 1} Ὁ τ δαῖτα τὴθ {Π6 Βοδα οὗἉ {π6 Βοδίμοῃ; 
ὃ ΠΘΟΡ]8 1 βανθ ποὺ Κηοϑῃ 8}8}] Βεσνθ πι6. 

44 Αἱ (μ6 μοαιίηρ οὗ [86 φὰσ πον Μ11}1 ΟὈΘΥ ταα; 
ΒΙΓΔΏΡΘΓΙΒ Μ0|1}1 ῬγΟίδ88 Β0 ὈΠΆΊΒΒ105. ἴο ΠΊΘ. 

40 Θιγδηροῦβ Ὑ1}} Δ 6 ΔΨΑΥ, 
Δη4 Μ1}} [ΓΘτὉ]6 ἔγομι ὑποὶγ βίτοῃρο]48. 

46 {6 ῃονδὰ Ἰ᾿ϊνοίδι, δῃα Ὀ]οβθοα Ὀδ ΓΑΥ̓ τοοῖ, 
δηὰ Ἰοεὐ {π6 αοά οὗἉ ΠΥ βαϊ ναίίοη Ὀ6 Ἔχ ] θά : 

47 τ0 Μισὶ ιν, ψ 0 υθηροί Τη6, 
δα μαι βυδάμποα ρΡ6Ορ]68 ὉΠΑΘΓ ΤΩ6, 

48 ἀοἸ ἱγουϊηρ; τη 6 ἔγοτι ΠΛΥ͂ ΘΏΘΠΊΪΟΒ. 
Υ68, ποὺ μι} ΠΠἶ’ρ τὴθ αθονο {πο86 ἰμ8ὺ γχἶβθ ἊΡ δρδίηβὲ Τὴ6 
ἔγοπι ἐδ θ τπηδῃ οὗ νἱοϊθηοα που ψ 1} ΓΟΘΟ6 τη6. 

40 ἘΤπμογοίοσο Μ11]1 ργαΐβα [πθ6, 6 μονϑὶ, διιοπρ [86 Βοδίμϑη, 
δη ἰο ΠΥ ἤϑλθ 51}} 1 βίπρ. 

δ0ὺ ατοαὶ 46] σογΆηοο8 μα ρίνοιῃ ἴο ἢΐ5 Κίηρ, 
δηα ββονοίῃ Κἰηάη658 ἴο ἢ18 δηοϊηϊορα, 
ἰο Πᾶν], δυὰ ἴο 8 βθϑὰ, ἔθ υυπλοσΘ. 

Ψον. ἃ. Ηγη, ἌἝτο Ὀΐοτα οὐ σίτου αι Ὦ δηὰ οὗἁ ἄθ'ϑῆοο : ο77 καϊναΐίον, κα ἔδο Ἰπσίγατηοηξ δηἢ τὴ οὗ ἢ. 
γον. 8. Τὴο τωρ ἃ αἰϊογηπδιίοη οὐ ἴπο Ῥεγίδοί δηἡ 7 ηρεγγεοῖ (νυν. 4, 6, 16, 17. 18, 19, 20). [8 Ῥτοροῦῖγ ροϊπηϊοᾶ ουὲ ὃν τ. 

ΑἸοχΆθοΥ 898 ἃ ρου αν δὰ δἰγ κίης ἰοαΐα το οὔ 8 δρὶ ἰδ οοπιροείτἰοη, δἀάίης παυςὶ ἰο {Ἰτὸ νἱν  ἀη685 οὗ ἴπο ἀοδοεί ριίοξι, 
Β Ἢ τἢο Ἰαἰῖον ἔθηδο ͵ἰ8 ὈθεοΣ ὀχργοοδοὰ ὈὉγῪ οὖ Γγεέξενὲ π ὉΥ ἴπὸ δωζωνγε, δ ἃ τλοσὸ ἰὰ σομδοηδηοῦ τὶ τὰ [π9 ἔγυθ τγοϊμτοιδ 
οἵ ἰπὸ ἴνψὸ ΗΟ ΟΌΤΟΥ ἴθηδο8. 

Το. 12, ΤΏ Β0θΠ6 ΠΟῪ οἴδηροα, Α Ὀἷοσο οἵ Ιἰρδέ, ἤγοπι Ὀαΐοτο ΗΪπι, ἀΐσροσθοσ ἐἢ9 ἀατκ οδ66 οὗ δηνοϊορίος οεἱου δε, ἔπ 
δῳῃον γα οὗ αὶ} δη Ὀυγηϊ ΠΑ σΟἈ18. 

Ψργχϑ. 12. 13, ᾿αέϊ απ οοαΐε ὁ7 να. Οοιάρασγο Ἐχ. ἰσχ. 23, 24, 
οι. 46. παι: Ἐξ ἰθδε σεολοναλ] 86. τὸ τοππητὶς οἡ Ῥϑ. χ. 16. 
Ψογ. δ0. ΤΌ λί: αποϊπέρι---ο αυνίή, απὴὶ ἰο δὲξ ξερά, Τόθο οτδ ἃτὸ ἴδ ΚοΥ ἴο ἐπ δΟ Ποπίδ οὗ ἐδ 18 ρααῖπι, δηᾶ οἵ 11 

Οἵ ἶκὸ ἱπιροσί. ΤῈΘ Ῥβι] πλἰδὲ ΘΡΘΆΚΒ Α8 [16 ΣΟργοθοη Δ γο οὗ μαὲ ΑἸΥ ΏΘΙΥ οομρδιϊ ἰοὺ Βογογοί καῖν, οὗ τ ὩΙΟᾺ ὧδο τῶ ἐ)6 
Ἰιορᾶ, ἀιιὰ τοῖν τὰ ορροσοὰ 18 δἷ8 ῬΟΣΘΟΣ. 

ῬΒΑΙΜ ΧΙ͂Χ. 

Τὸ ἰλε ελὶοῦ Ἡπειοίαπ. [4 Ῥεαϊπι} 9 Ῥαυϊά. 

1 Τῇ Βοαυθηβ ἄθοϊαγο {116 ρίουυ οὗ αοά, 
δηα [Π6 ΘΧΡδη56 ργοοϊαἰπιϑίῃ 18 βδηινοῦῖ. 

9. ὍΔΥ ἰο ἀδΔΥ͂ υἱύογθί ΒΡΘθοΙ, 
δηά πἰρεῦ ἴο ηἰρμῦ βονοίῃ Κποσ]οάρα. 

8 ΤΠοΓΘ 18 ΠΟ ΒΡΘΘΟΒ ΠΟΙ ἰδηρσύδρο, 
ΜΙ ΏΘΓο {Ποῦ νοῖοα 18 ηοὺ Ὠοϑγα. 

4 Τπῃοῖν ᾿ἴηθ 8 ρομα ουὺ ἐπγουρ 411 [816 δαγίῃ, 
δηᾶ (Ποῖ τογαϑ ἰοὸ ὑπΠ6 6δπα οἵ (86 που]ά. 
1η μοὶ Βαίῃ ἢδ βοὺ ἃ ἱδῦδγῃδοὶθ 0 {Π6 δ ῃ: 

δ δῃὰ [6 ͵β8 88 ἃ Ὀγϊ ἀορτόοπι οοπηρ οἷ οὗ 8 οι Ο Ὁ ; 
Ἀ6 το]οΐϊοθι 88 ἃ βίσοῃξβ τϑῃ ἴο ΤΌΣ ἃ σϑοθ. 
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6 Ηΐβ σοϊῃρ ἴὍσ(Ὰ 15 ἔγοτα (86 μά οὗ [8:6 ἈΘΑΥΘΏΒ, 
Δα ἷ8 οἰγοῦϊϊῦ αηΐο (μ6 6η48 ὑΠογϑοῦῖ, 
δ) [Π6Γ6 15 ποίῃίηρ Ια άδῃ ἔγομι μ18 μοδί, 

1 ὙΤΒο δὴν οὗ Φδδονδὰ 18 ρογίδο, οοηνογίίηρ [86 βου]; 
(ἢ6 (αϑ ὉΠ] ΟΕΥ͂ οὗ ον δὶ 18 Βα γα, ταδκίηρ ͵β6 1Π6 δ᾽ Π1Ρ]6. 

8 Τμθ ργθοορίβ οὗ Φϑθονα δΓΘ σὶρ ιῦ, ΣΟ] οΙοἴπρ; ὑπο ποαγὶ; 
ἰῃ6 οοαμπλδηΔαχοηὺ οὗἩ 6 μον δὴ 18 ΡαΓΘ, ΘΠ θηΐηρ [86 ΘΥ68. 

9 Το ἴδλγ οἵ Φεβουδὴ ἰ8 οἴϑδῃ, ϑηάἀυγίηρ ἔΌΓΟνοΥ ; 
6 Ἰυαἀρπιοηίβ οὗ Φοπονδὰ ἃγὸ ὑγαῦ, ἄς ΓΘ τσ θουβ δ] οροῦθο Ὁ: 

10 τοῦθ ἴο Ὀ6 ἀοϑϊγρα (μδῃ ρο]ά, δηά ταὰοῖ πο ροἱά, 
δὴ βυθοίου (μ8ῃ ΠΟΙΟΥ͂, δῃά (μ9 ἀτορρίηῃρ οὗὨἨἁἧ [6 ΘοτμΆ. 

11 Μογϑονοσ, ὈΥ ἰμοπὶ 18 {ΠΥ βογσνδηῦ ψαγηθά ; 
ἴη Κοορίηρ ἴμθηι ὑΠ6γθ 18 ργοδῦ σναγα. 

12 ἘἙὝΤΟΙΒ, ὙΠῸ οδῃ υπἀογβίδηα ] 
ΟΥ̓ ἰάάθῃ ομϑβ ἀο ὑμοὺ δοαυϊῦ τ16. 

18. Αἴβο ἔγοπι ργοϑυιηρίσουβ ομ689 τ ΒΟ] (ΠΥ βοσυδηῦ; 
Ἰοὺ ἐμθὰ ποὺ ἢᾶνο ἀοιμϊηΐοῃ ΟΥ̓́ΘΓ ΙΩΘ :; 
ὑμθῃ 588}} Γ Ὀ6 πρτὶρϊ, δηὰ ΡῈ ἔγϑο ἔγοπι στϑαὺ ὑγδηβρυθββίοι, 

14 Τιοὐ (μ0 ψογάβ οὗ ταῦ τηουτ, ἀπά (δ πιοαϊαὐϊοη ΟΥὨ ΤΩῪ  ιοϑσί, 
1}6 δοοορίβ]θ ἴῃ (ὨγΥ βἰρῃῦ, 
 οΒουδ}, ΠΙΥ τ οῖκ, δῃα ΠΥ ΥΘθο που. 

ον. 1. Τπέτραπεε: ΠσρΡρειΡ, ἀΐε Αμαν πμησ ; Μοτι,, διε! οἷ, Αμεδελημπσ. Φο πδοι ἀοῆηοα ἐσραην, “ἃ θοὰγ νίάοῖν 
οχῖοπάοα πὐϊουῦ ἰπϑαυλ  εἴ06;" ΘΧΒΟΙῚΥ ΟΥΓοθρυπάϊης ἴο 16 ΠΕυΓΟῪ σογὰ, 80 ΜΊΨΤΟΝ ὑδὸα ἐς (Δαγωάί! Ζοεΐ, ὅν Υἱ!. 
ἔἰπὸ 340): 

“«Ακηΐο ἴθ ΑἸἰπιΐ  δρηΐζο: 1,οζ ποτ ὃ ᾿ἰκὶ δ, 
Β κα [ἢ ἴμ9 ὀχρώμδο οὗ Ὠθανοσι,᾽ 

Τὴὸ τοηδοτίης γπεαπιόηί, ἤγοπι (6 1αεἴπ Ὑ  καῖο, [011 Ο τα π6 ζΑ150 το ἀοτίης, στερέωμα, οὗ {π8 βορέπαρίηξ γογπίου " 
γον. 8. [πῃ δνουν ᾿δηὰ, ἰ5 τιϑαηξ. Τ]ιοῖγ νοίοϑ [5 μϑατιὶ, μύθους ΠΠΔῪ ὑθ [10 “ Βροτοῖ Οὐ δι ζιλιθ ᾿" οὗ {0 ῬϑΟρ]θ. ΤΏΘΥ 

Ῥγοδοῖ [0 81}, οὗ θυ ΓῪ ἰσηχιθ, δηι δύο πὸ ἰογϑίοοά ὉΥ 4}}. 
Οἵ ἐδ πιδὴγ ργοροθοά οοῃβίτγτιος. οὐδ, 15 ἰ6 σογ ει Π|γ [Π6 πιοδὲ δι οα ἴο 6 οοπηθϑοίίοη οὗ ᾿πουσῃξῖ, ΗσΡρρΡει, αδαπη 5 

κταξ ἰξ αίναϑ ἴὴ6 υθδῖ Βοη86; δη ἃ ἷθ φγυσῃᾶβ [ογ πο ΐπς ἰς το 09 χγππε δ. 0} ἀπίοι Ὁ] το ποῖ ἐθοϊκὶ ν9.--- [6 οπχἑβϑί 
οὔ τἰἰὸ τοϊδιϊνο (θγὸ δάνογυία) ἰθ ποῖ απίγοᾳυθηῖ (Ζε ἐπ ὧν συγνιϊοὴ Κιαγεξεπ Βργασλιοαΐ,», Βπλιο, Σολνδ. ὁ 832, 8), δπά 
Ἐπαῖρ δά τὴ εἴ ἰξ ΠΥ Ὀ9 δυρηοθθά μογο. Ηἰ8 οὐ͵θοίϊίοι, {πῶ τὺ πρϑακ οὔ ἐλ γεγίουῦθ ἰδωχυακοδ οὗ 1219 Ῥϑορὶοδ ἀοθ8 
Βοὲ ὕοϊους ἰη {π|9 οοῃηοοίίοη, ὙΠ ποῦ 0] ἃ ἀρχαί ησὉ [1|ὸ ἴγ16 σοποθρίΐοη οὔ ἢ ψοτάδ. 

Απιοης οἶποῦ σοητγ ποίου τὸ ἴπ6 (οἰ ον ς: Αείπ δργωοὴ πὰ Ἀσίης Ἡδογίδ, ἄδγεν, δέίνενιε τᾶν πίολὲ υνενπᾶλιιε (κ 
ὝΤεττε); δηη εν 5 ισο, πον ἢ γίδ, οὐπδ ἄα8 σελῦτε ιοϊνὰ 4κεἴπε διίπιπις, τιοανὰ ἀμγοὶ αἰ ραπεε Εγάδε Ἰαμί δεΐη δολαίϊ, οἰα. 
(«ἔπλιῦ); ΟΥπμᾶ ΓᾺΡ μπᾶ οὐ» τί, ἐπχελῦγε ἐπέ ἕλγε διίπημο (ἩΡΡ ΚΙ); Κείπα ἀκ πὰ Κρίηο Ἠρονίδ, τοουσδη ὠπρσελδγέ 
«ἰϊε ιίσιην [τιοᾶγε], (Μοι..) Βύττοπε, 89 .)ϑ8], οἵϑ [ῃ9 ἱκηοῖ, δηἀ ὁϑολ "68 15 αἱ ΠῚ ΠΥ ὈΥ το νυ ἰς 1.9 Δ ΠΟΥ ἡ τ χί. 

γον. 12. Ηἰ ἀϑη οπθβ. ὅποι 49 δγὸ πηουϑεγγοά, δηὰ οὐ τ ϊςῖ οὐ ἰ: Ὠοἢ οσοῃϑοίουν, ἰὰ αἰϊδεϊηςίο ἔχοι ἀοἰέρθογαῖο δπὰ 
Ῥυτγροθοά εἰηδ, δροΐζοῃι οὗ ἰῶ ἔμ) οχὺ υϑζϑο, 

ῬΒΑΙΜ ΧΧ, 

Τὸ ἰδ ολίοῦ Ἡπωδίοίαπ. ΑΑ Ῥραΐπε 9 αυοίά, 

1. Φοβονδῆ Δηϑποῦ ἐΐθ6 ἰῃ ἐπ ἀΑΥ͂ οὗ ἸγοΌ]6, 
{Π6 ἢϑὴθ οὗ ἐπ αοα οὗ δοοῦ ἀοίδμά ἰμ66 ; 

2 βοπᾶ [866 Π6]ρ ἔγοπι {ῃ9 Βαῃοί ΥΥ, 
διηἀ Βἰγθηρίμοῃ (Π66 ἔγοτα ΖἼΟΩΣ ; 

8 τοι θη 0 Ὁ 81] ὑπ γ ΟΠ ΓΙ ΡΒ, 
δηά βοοορὺ {ΠΥ Ὀυγη -ΒΔοΥ ἔσο; 

4 σταηῦ (66 δοοογαίηρ ἰο ἐγ ᾿δϑσί, 
δηᾶ {]6}]] 411 ἐγ σοιηβ6ὶ. 

ὃ ΜΑΥ ψὸ βδοιιΐ [Ὁ ἸΟΥ̓͂ ἰῃ (ΠΥ 46] ἸΤΟΓΆΠΟΘΒ, 
Ἀπεν ἴῃ [Π6 πη οὗ οὔ αοά "ἢ ἊΡ 8. ὈΔΏΠΟΣ. 
“6 θόνδῃ [018]] 411 1ΔΥ ρου ἰοηβ. 

6. Νον Κηον ], 
(Πδὺ ΦοΒουἢ βασοίι 18 δηοϊη δά. 
Ηὸ ν}}} δῆϑιον ἷπὶ ἔγτομλ Ηἷ8 ΠΟΙΥ͂ ΠΟΑΥΘΉΒ, 
τὶ (16 βανὶηρ βίγθηρίῃ οὗ μΪ5 τρῃῦ δηά. 

4 εν Βορνιῇ] ἀες Εδείδη ἴἱοσὶ πἰολὲ ἀανίη, ξονετη ΠΩ εἰπόν αμερεαεληΐεν ΕΊοδε, τος ας Ἐγαὰε (τρῖ. “ζεξ. «Ἰἰΐ, δ, “ἴέο, 
94), αἶοο Λιφαὐεληωησ ἘΡΡΈΤΓΕΡῚ 

Ζιοαν Κὄπνψε πιαπ αμοὶ ἀΐεενη, ίηη, ὑόν εἰδση: δες ϑρτγαολε πηῖοσ ἄϑῃ δ᾽ Κογβργδομθη ὠπὰ Χείηπς Ἰοάς σίδέ εε το 
( ἃ 828, α) δείπς ϑδίέπωηα πίολὲ ρελδνί ιοἱτὰ (ίς 
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7 ϑοιηθ ἴῃ ομδγιοίβ, 8π ἃ βοὴθ ἰῇ ΒΟΙΒΕΒ, 
θυὺ ψγ6 ἴῃ (86 παπι6 οἵ Φομονδὰ ουν αοά, ν1}} ρ]ουγ. 

8 ΤΠΘΥ ᾶγο θοτεα ἀοψῃ δηά 1Ἀ]]6ὴ ; 
Ὀυῦ νγὸ 8.6 σίβϑη δῃὰ βίδπα ἀργὶρῦ. 

9 Φ6δονϑῖ, βαγο 
1μοὐ [86 Κίηρ' ΔΏΒΥΘΓ υ8, ἰπῃ [80 ἀΑΥ͂ ψγὸ 081], 

ῬΒΑΙΔΙ ΧΧΙ. 

Τὺ ἐλ ολίφ Ἡπδϊείαπ. Α Ῥεαΐπε Γ᾽ Ταυΐά, 

1 δΦοβονδὰ, πῃ {ΒΥ βίγοηρίῃ 888]1] (ῃ6 Κίηρ Γε)οΐοθ; 
δηά ἴῃ {ΠΥ Βα] γϑίϊοη ΠΟΥ͂ ΡΊΘΔΌΥ 8}.8}} 6 Ἔχ} 

2 Του δαϑὺ ρίνοη ᾿ἷπὶ 18 Ποαγ ΒΒ ἀ6ΕΙΓΘ, 
δια Βαρὺ ποῖ ψι  ο] θη {Π6 τθαυοϑῦ οὗ μἷβ 1108. (Ρατι86.) 

ὃ Εὸν ἰδοὺ ἀοβὺ δηιοὶραίθ Ἰιῖπὶ τι ἢ Ὁ] οββίηρβ οὗ ζοΟά 688, 
ἴδοι Βοιοϑὺ 8. ὁσονῃ οὗ ρΡυ γα ροϊα οα ἢ18 Ὠθδα, 

4 Ἠὸδ δβκοά οὔ ἰῃθο 116, δῃὰ ἔβοὰ γαγαβὶ Ὁ ὕο τη, 
Ιδηρτῆ οὗ ἀΔΥ8 ΦΌΤΘΥΘΣ δΔηα ΘΥου. 

δ τοδὶ 18 18 Ρ]ΟΥΣΥ͂ ἴῃ ΠΥ βαϊ νδίϊου ; 
ΒΟΠΟΥ͂ 8η4 Πη8] ΒΥ ἰΐοι ἀοβὺ 'δῪ ἀροη ἷπι. 

6. Ἐὸγ ἰδοὺ πιαϊζοβὶ ᾿ἰτα Ὁ] βϑίηρβ ἔΌΓΟΥΟΥ ; 
(που ἀοβὺ σαάάρη Εἷπὶ τ ἢ ἸΟΥ͂ ὈΥ (ΠΥ Θοιῃύίθηδηο6. 

1 Βὸγ {6 Κίηρ; ὑγυδίοίῃ ᾿η Φομονδ ἢ, 
δΔηα {πγουρῇ (86 Κἰπάη688 οὗ η0 Μοϑὺὶ Ηρ 6 88.481] ποὺ ὈῸ πιονϑὰ, 

8 ΤΥ Βαῃὰ Μ1]] ἢῃα ουἱ 811 ὑΠΥ Θποιρ 88; 
{ΠΥ τὶρηῦ Βδηά ψ1}} πα ουύὐ ἰ6πὶ ὑμαῦ δύο [ἢ 66. 

9 Του Μ|1Ὁ τῶᾶῖκο ὑῃθπὶ 85 8 ΗΘΙΥ͂ [ἌΓΠδΔΟΘ ἰῃ {86 {ἰπ|6 οὗἁὨ [810 ΔΙΗΡῸΓ; 
“οὐ ονδῇ Μ0|11 5 Δ] ]ο {Πθτὰ ἊΡ ἴῃ μἷ8 ταί, δπα ἔσο Ψ{11} ἀθσουγ {Βοιη. 

10 Τμοὶν ἔγαϊε ἕπου τι} ἀοβίγου ἔτοτα [86 ϑδσίῃ, 
δα {Π 6} βοοά ἔγοτῃ [ἢ Β0Π8 οὗἉ ̓ 6ῃ. 

11 ἘΕῸΓ {ΠΟΥ βργοδα ουὖ 601} ἀραϊηϑὺ {Π 66; 
ὙΠΟΥ ον βοα ἃ ρῥἱοῦ ; {ΠΟΥ͂ 884}1} ποῦ ῥγονδὶὶ, 

12 Τὸν ποι ν]]Ὁ τη ῖκθ ἐμοῖχ ἴατη {ποῖ 80 Κ᾽ 
ψιἢ {ΠΥ θονβίσηρβ ποὺ Μ|1Π αἴτὰ ἀραϊηβὺ {Π οἷν ἴδ, 

18 Ἐχαϊυ {γβοὶ ἢ, πμύνεῖν, ἴῃ ΠΥ βίσοηρίῃ; 
67 Ὑ11] β'ηρ' 8η 4 ὈΓΔΪΒ6 1 ΒΟηρ᾽ (ΠΥ ΡΟΊΨΕΓ. 

γον. 4. Ζοηρίλ 9. ἄανε Κζογεῦον απ ἐὐεν: ἴη 16 Θη 1655 ΠΟΥΟΥΘΙ ΚΟΥ ὙὉΠΟὮ Ὧ6 ΜΔ πο δτοῖ δαΓ ὮῪ τορσοδοη δετα, 
Ὑογ. 6. Τλοι πιακεεέ λίπε δἰεεείπρε: τοίοττί ς ἴο [Ποἷγ υυίοι Υ δηὰ ζ}]}} 686. 
γον. 9. ΤΊΙΘ δοοοῃᾷ σϑα ΟΥ δον ἐλδὲὶ (0 ΘΑΓΓΌΙΥ δουθσγοὶ τῷ ἰδ ΟὨ]Υ [809 ἰηῃδίσασησπὶ οὗ ἀἰνέηθ Τπδίίοθ. Οοζωραῖο ἴδε 

Βοῖο δὲ {πο οἷοδθ οὔ Βα. χυ  ἱ, 
Υονς. 11. δρτεαὰ οἰ ουϊξε δ ἃ Ὡθὶ ἰδ Βρτοδὰ οσ [6 ὈΠΎΔΙΊΥ. 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΠ, 

Τὺ ἰδὲ ελῖρῦ Ἡπδιοίαη. Αὐτεν [ἰλὲ πιοϊοαν} Ηϊπαά φ" ἰδὲ Ἡοτπίπσ. Α Ῥεαΐπι οΥ Ἰραυϊά, 

1 ἣν 6οά, μΥ Οοά, ΜἘΥ διαϑὶ ἴῃουι ἔΌτβαίζθη τηϑ] 
ἘΔΥ ἤοτη ΤΩΥ̓ ἀ6] Ἰγογβ 09 ΔΓ6 {Π6 ᾿ΟΓᾺΒ Οἵ ΤΑΥ͂ ρτοδηΐηρ,. 

2 Μγ 6οα, 1 οτΥ, ἱπ [86 ἀαγ-(Ἰπι6, ἀπά που δηβνογαδὺ ποῦ: 
δηά ἴῃ (Π6 ηἰσῇῃῦ βρδβου, δηα ὑπο γθ ἷβ 0 αυϊοῦ Ὁ Π16, 

ὃ Βα ίδου δι ΒΟΪΥ, 
ΘΕ Ὠτοποᾶ ἰῃ [86 ὈΓαΐδ865 οὗἉ 15γ86], 
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4 Τῇ [Π66 ΟΌΓ [Αἰ μοῖ5 ἰγυϑίοά - 
ὉΠΟΥ͂ ὑγυβιθά, διὰ ἴμου αἰ ϑὺ ἀο᾽ νοῦ (Πθηι. 

δ Το ἴμ86 Β6Υ οτγιθὰ, δι)ὰ 6 τὸ ἔγϑοα ; 
ἴῃ {Ππ66 ΤΏ6Υ͂ ἰσυϑίοα, δηα τοῦθ ποῦ δϑῃδιηθά, 

6 Βιυύ1 δὶ ἃ ψόγιῃ, δηἀ ῃοὶ 8, ΙΔ} ; 
ἃ ΤΟΡΓΟΒΟΝ οὗ τλθῃ, δπα ἀοδβρίϑοα οὗὨ 10 Ρ6ΟΡ]6. 

7 ΑἹ] ιμδὺ 866 τὴ6 τηοοῖὶς δ π16; 
{Π6Υ {πγαβὺ οαΐ [Π6 110, ΤΟΥ δῆ Κο [86 μοβά [βαυὶῃρ]: 

ὃ Οὐπιηιὶὺ 1 ἰο ον, ἢ Ὑ}1}} ἀθ νον Βῖτα . 
δ Ὑ0}1}} γθβοιθ πἰπι, 0 6 ἀο] σ οί ἷπ ῃἶμα. 

9 ΒΒυϊ ἴδοὰ δτί ἢ6 ἐμδὺ ἴοοϊκς πιθ ουἱ οὗὁἨἍ {6 πομῦ, 
{μ8ὺ τιδαδ τὴϑ ἐγζυβί, τ ὮΘῺ ΟἿ ΓΩΥ͂ ΠΟΙ 6 ΓΒ ὈΓΘΑΒίβ. 

10 Οἱ ἰ᾿θ6 νγὰϑ 1 οδϑβύ ἴγοια [ῃ6 ομπῦ ; 
ἔγοια [86 θονγ6}8 οὗ ΤΥ τοοίμοῦ (μου τὺ Υ Οοα, 

11 6 ποὲ [Ἀγ ἴτοιι [η6, [0 ὑγοῦ Ὁ] 15 ὩΘΆΓ, 
ἴῸΓ {Π6 0 15 ΠΟ ΒΘΙΡΘΓ. 

12 Μάδηγ Ὀ0υ]}]8 ἢαγο Θῃοοιαραββοα τη6; 
Βίσοηρ ΟὨ68 οὗ Βαβῆδῃ βᾶνο Ὀοβοῦ τὰθ γσγουῃά, 

.18 ΤΉΘΥ ραροά ἀροη πὶ ἢ (μοῖν τηοαΐῃ, 
8. ΤΑ ὨΪηρ 8Πα ΓΟΔΙΪΩρ; ἸἸοῃ. 

14 1 3) ρουγοά ουὺ {|ὸ ψαΐοσ, 
διῃἀ 811 ΠΥ ὈΟΠ6Β ΓΘ ρΡᾶγίϑα. 
ΜΥ Βοδτὶ 18 Ὀθοοπιθ 16 νᾶχ; 
τη 6] θα ἴῃ [Π6 τη! ϑὺ οὗ ΤΥ ὈΟν6Ϊ8. 

18 ΜΥ βιγοηρίῃ 18 ἀγὶϑα ὑρ {Κ ἃ ροϊϑῃογά, 
8Πα ΤΩΥ̓ ἰοησυθ οἰοανοίῃ ἴο ΤΩΥ͂ 1805; 
δα ἰδοὺ νΥ11Ὁ ΑΥ̓͂ τὴ6 ἰπ ἰμ6 ἀυδβί οὗ ἀδδίμ... 

160 ἘῸγ ἀορϑ βαγῦθ Θποοιηραβθθα τλ6; 
[0)6 ΔΒΒΘΙΔΌ]Υ οὗἉ 6ν}}-ἀοοῖθ βαγο ἱποϊοθθα τ, 
ἸΘΓΟΪΏ ΩΣ; ΤΥ δηα9 8πα ΓΩΥ͂ ἴθοί. 

17 Ἐπὶ Πα ὉΘΓ 8] ΤΩΥ͂ ὈΟΏΘΒ ; 
{ΠΟΥ Ἰοοῖκ, ΓΠΘΥ͂ ϑίϑιθ ὈΡΟῚ ΠΊΘ. 

18 ΤΠΘΥ ρᾶτγὺ ΠΥ ραΓΙ 6 η8 δ Π]οηρ; {Π 61}, 
ΔΗ [ὉΓ ΠΛΥ͂ γοβίαγο ὑπο Ὺ οαϑὺ Ἰοίϑ. 

19 Βιυῖ (δου, Φομοόνδα, Ὀ6 ποὺ ΔΆ οὔ: 
Ὁ ὯΥ βιγθηρίῃ, μαβύθῃ ἴο ΤΑΥ͂ ἢ6]ρ. 

20 Βδθοὰθ ΤΩΥ̓ 808] ἔτοπι {μ6 βιυοσα, 
ΤΩΥ͂ 116 ἔτοτι [86 ῬΟΤαῚ οὗ [86 ἄορ. 

21 ὅανθ τὴ9 ἔγοια (ῃΠ6 ΠΠομΒ ταου ἢ, 
Δα Δηϑν 6 Γ [8ηἀ Τ6ΒΟ.6] τη6 ἔγοσα {8:0 ΒΟΙΤΒ οὗ 114 οχϑι. 

22 [ ν}}} ἀδοΐαγθ [ΠΥ Πδμ16 ἴο ΤῊΥ͂ ὈγοίἤτΘη ; 
10 1816 τα ϑὺ οὗὨ [6 ἈΒΕΘΙΌΙΥ ψ1}} 1 ῥγαΐβο [Π66. 

23 Ὗα ἰπαὶ ἔδαν ΨΦοῃουδὴ ργϑῖβο Ηἷτα; 
811 γα β66α οὗ “8600 ρ»] ΟΥ̓ ἴηι, 
δηα δα. [πὶ 81] γα βοοὰ οἵ [βγϑ6]. 

24 Ἐογ ἢθ6 Βδ(ίἢ ποῖ ἀοδθρίβοα, ποὺ δῃῃοττοθά, [89 δἰ οίϊοη οὗἩ {80 Δ Π]ούοα, 
δηα Παίῃ ἠοὺ πἰὰ Ὠἷβ ἴλοθ ἔγοπι Ὠΐηὶ ; 
δηὰ ὙΠ6Ὼ δ6 ογοα ἴο Ηἷπι, ἢ6 Ὠϑδγα. 

25 ΟΥ̓́Γδ66 584]}}] ὈΘ ΤΥ ἀν, ἴῃ [86 »τοδΐ σοπρτοραίίϊοῃ ; 
ΤΩΥ͂ ΝΟΥ͂ΒΊΙ Μ0111 ΡΥ Ὀθίοτο {πθτὰ 1παὺ ἴδδγ ὨΪπ). 

26 ΤῊΘ Βυμ}}}]6 8}48]] οδί, δπὰ ε}.4}} Ὀ6 βα ϊ5ῆθα : 
{ΠΟΥ͂ Μ1}} ργαῖβο Φϑθονδα [Πδὺ Βθθκ μἴμα; 
ΤΩΔΥ͂ ΥΟΌΓ Ὠσασί ᾿ἴνο ἸΌσονοῦ] 

27 ΑἹ] {86 φῆ οὗ (Π6 φασί 8}}8}1] σου τ 6 Γ δηᾶ ἰυτη ἴο Φολονϑα, 
8Πα 41 {Π6 ἴ81}1}168 οὗἨ πϑίϊομβ 8}}8}} ογβρ Ὀαίοσο (866. 

28 ΕῸΓ [86 νη λνηα 15 Φοῃονδ ἢ, 
δηα ἨὨΘ 18 ΓΌΪΘΡ διηοης [86 ὨδίΟΠΒ, 
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29 ὙΠΟΥ οδὺ δηα ψουβΕΪρ, 411 {16 τοι οὗὨ [Π6 φασί; 
Ὀοίογα ἰιϊπὶ 5Π8}} Ὀονν 411 ὑπαῦ ρὸ ἀονη ἴο {86 αυδί, 
δια μ6 {Ππῶ΄ οΔΠ πού Κθθρ 18 808] 811ν6. 

80 Α δ6βὰ 888}} βοῦνα ἢ : 
10 8184}} θ6 ἰο]α οὗ ὑμ0 Ἰμογὰ [ὉΓ ρϑπουδίϊομβ. 

81 ΤΉΘΥ 588} σοπλθ, ἃπα 888} τα κα Κπούνῃ 1}18 τὶ ρ ἢ ΘΟΙΒΏΘΒΒ, 
ἴο 8 ΡΘΟρΪΘ ἐμᾶΐ 8}14}} Ὀ6 θοσῃ, ὑμαὺ 6 βίῃ ἀοπ6 ἰύ. 

Ψογ, δ. 7Ὁ ἰδλεε ἑὴν ονἱοά, ανπα ηὐενγε 7γοοᾶ,. ὅ.οο Ἐχ. {Π|. 9,10, 
Ἅ6γ. 8. 8414 Ἰτοῃί 4 }}Υ. ἀπὰ ἴῃ Οἱ τ9Γ πιο ίΚοΓΥ οὐ 6 Ρ 84] πιῖϑ᾽ δ ἰγαδὲ ἔῃ “ομβονδῃ, Οοαραγο Μοὶ. χχυί!. 48, 
γον. 18. Τίιον » τὸ αἰἰγθγϑαΓίθδ, μόγὸ συμ ραγθὰ ἴο ἃ ὨΌΠΧΓΥ Ἰίοη. 
γον. 16, ιεγοίηρσιαν δαπάς ἀπάτην γεεῖ. Οτι, ας (δε ἰΐοπι τὴν λαπᾶες απα πὸν 7εεί ;- τοῦ, απ {διε ἰΐοπ δἰ (ον, αὈουϊ) ιν λαπᾶς 

απὰ τὴν 7εεἰ; {. δ., ΟἹ ΘΥ̓ΘΕΥ͂ δἰ4ά6, Το ἔογαι "82, 86 ροίηιοά ἰοῦ δηὰ ἰῃ [86 χαχυ  ξ. 13, πιϑιιηϑ, ας ἐλ ἰΐοπ, Βαὲ ἐδοὸ γϑη- 
ἀογίης ἱπ 9 ἰοχὺ Πιι8 [Π9 βαρροτί οἵ ἔδο οἹ ἀο5ὲ ὑγβα τἰοματΥ ὀχ ρθη 9 ἰῃ ἴπ6 γοηἀογίης οὗ [ἢ9 δορί. ὠρνξαν, δηὰ οἵ ἔδο Τα. 
«Τοώεγιμσιῖ; τοχαϊτίηςς εἰτμ6γ ἴπθ Ῥαποίαμιίοι ᾽γλ}3 (Ρατί. οὗ 12, αἵγογ [9 ἴόγιῃ ὈΝΡ Ηοκ. χ. 14, ΠῚ} αὶ ᾳαοσιίοῃα,}»Ἶο 

Ῥίπταὶ οῃάΐηκ) ΟΥ ΧΩ (οοηεί. εἰ. οἵ δἸὸ 6ιτ6 (οσιι). Το ονἱάθηοο ὧυς ἔμο π18. τοδϊης 12} (οσΣ 12) μα ὕδϑῃ βτϑϑαὶν 

ψορκοηοῦ ὉΥ {Ππὸ [}} δἰαιϊθιιθηΐ οΥ͂ 6 ολδὸ ἰα Ἡηρίοϊ δ᾽ ογῖϊ. δὰ ὀχοχοῖ Ὡοῖθθ οῃ ἔδθ (ρν. δ᾽..88, οὦ, Ἐτεπμ)." 
5111 τὸ δαϊποτν οὐ τἴὴ6 δηοίοῃΐ γογαίοηϑ, ἐΐὸ φαυὶ ἰθὺ Ὀθίπις πιο οὐμταγίν 8 πηϊογίοῦ ἴο τἰἰὸ ἴαδϑογα δὴ (16 Μακϑογοιὶς 
Ῥυποιϊυασίίοη, δπὰ ἴο ἔδμο ο᾽δδὲ οχίδιιξ Ηϑῦ. τηκ8., 16 ἴοο εἰ Ὑ ἴ0 ἁΠἰον [Π9 τϑιηυγαϊ οὐὗἨὨ 6 οοπιοα τγοηθογίηκς ἤτοι ξἰνθ 
ἴοχί. αὶ ν᾽ οι] ἀο γ700}} ἐο ὕυθὰγ [Ὦ πιῖη!} [860 1181 δῃά ροτιΐ δε σκυτοη οὗ ΚΒ. ΑἸΧΑΝΡ κα, μαι τἢ 9 φυραιίοη οὗ σου- 
εἰγυοϊίοη “οὐσπὶ ποῖ ἴο ἢὈ6 Θαιθαγταδϑοὰ Ὁ ΘῺΥῪ δαρροδοὰ οσομβίος ΜΠ ΝΟῪ Τδαϊδιχθηϊ δὺς μοῦ, σἰηοθ Ὡο οἰξμείου οὗὁἨΘ ἐδο 
εἰδιιβο οσσῦγο ἔπ Γο.᾽} 

γος. 21. Ἡἐάα οαξπ: ἀοοροσί δὰ 1 ΦοὉ χχχίχ. θ-12, μϑ ὑδοη! δυν ἤογοο δῃὰ Ἰηἰγδαοίαϊο. 
ον. 25. ΟΓ ἐλθὲ. Οτγ, ὕ"οπε ἐλεε, δἂ5 (6 δουτοθ οὔπὴν ἀδ᾽ νογδηςο, δη ᾿Βογοίογο οὗ ΤΥ ργαΐϑ6. 
γον. 26. δλαὶξ εαἐ: οἵ {Π:9 Βδοτὶ βείαἱ ἰϑαδί τοδθ οἱ οοσαδίου οὗ πο [Ὁ}6}}π|ο πὶ οὐὗὁἨ ἃ νον (ργϑοϑάϊπς τοῦθ). 86 ὥουϊ. ὁ 

ΧΙ, 17, ἜΡΤΕν γἱ!. 16; δα σοιηραῖθ δὴ ῦυϑο οὔ }8 το] σίου οὐδογναοσ, ἴῃ ΡΓοΥ. Υἱὶ. 12. 
γοῦ. 27. Μαν ΨΟΏΡ πεατὲ ἴτε 7υγεῦοῦ. “ Το Ὠοδτί [6 Βαιὰ (0 αἀἷθ ἰῃ ομδοο οὗ οχίζοιαο μτγίοῦ δηὰ ἀϊδέγοδα. 8661 βδω. χχυ. 

87, ἀπά οορ. ΡΒ. εἷχ. 22. (ΑὐκἼχανθκε.) 
γον. 29. ΤΠθΓθ [6 ἤθγο πὸ ἀἰϊβεϊποιίοη οὗἁ Γβηὶς οὐ οοπ ἴἰοη. Το [δαί [8 [0Γ ΑἸ] ; ἴον ἴδ τίσι, (0 “411 ἐμδὲ κὸ ἄονσσῃ τὸ 

ἢδο ἀμδὶ᾽" ([λ9 σοιλοι [ἰο1), ἔογ ἴδιο Ροοῦ, οὐύϑ δύο 85 " οδϑῶ Ὡυϊ ΚΘΘΟΡ ἰ4 80} δ) ένα." 

ῬΗΑΙΜ ΧΧΙΠ, 

Α Ῥιαίπι 977) δαυΐϊά, 

1 Φεπονδὴ ἷἰβ ΠΥ Βῃορμοσγά, 1 5..8}} ποί νδῃξ. 
2 Ηδ πιδκοί τη ᾿ἰἴ6 ἀονῃ ἴῃ στθθῃ ραϑίυΓοϑ; 
6 ᾿θδάθίῃ τη Ὀεθϑία6 [86 8.}}} γαίεγβ. 

8 Ηο τοβίογοι ἢ ΠΥ βοὰ]; 
6 συ οι πη8 ἴῃ ρϑίι8 οὗἉ γἱρ ἢ θουθηθββ, ἴῸγ Ηἷ8 πϑπιΘ Β 886. 

4 Ὑε8, ᾿πουρὰ 1 μα} [Ὠτουρἢ [86 γα] ον οὗ [9 Βιδάον οὗ ἀρδίῃ, 
Ιν1}} δ Ὁ πο 601], ἴου ἰῇοια τὶ 10} πλ6; 
(ἢ γ τοὰ δηά (ὮΥ βίϑῆ ὑΠ6γ οοταΐοτί πι6. 

δ Τῆου ργοραγοϑὺ ἃ ἐ8016 ὈδίοΓΘ τα6, ἴῃ [86 ῬΓΘΒΘΠΟΘ Οὗ ΤΑΥ͂ Δ ΘΥΒΑΓΪΘΒ: 
[ποὺ δηῃοϊηίοϑὺ ΤΥ 68 10 01]; ΤΥ ΘᾺΡ συπηοίῃ Ὄνου. 

6 βϑυγοὶυ ρσοοάηθ88 8ΠᾺ ΠΊΘΓΟΥ͂ Μ11] [Ὁ]]ΟΥ̓Σ τη6 811 (ῃ8 Δ γ8 οὗἉἁ τὰγ 11, 
δηἀ 1 5}}4}} ἀνγ611} ἴῃ π6 Βουβο οὗὨ Φοβουδ ΤΌΣΟΥ, 

ὕες. 6. 2 ἴον "22"; Ἐπαι,ν, Σολγὸ. (δίο Απδᾳ.), ὃ 234, 8.--- δΌτοσεΡ 5 δὲ ἴΠο δδϑτηθ Ῥῆταδο (ἰ. ἐο ξεπρίλ 47) ἄαγςε, ἴδ 
Ἡοῦ. ΟΣ Γοδϑίοῃ οὗ ἰηδοδη 19 ἀαπτκιίοη) ἰ6 ῬΓΟΡΟΓΙΥ͂ γοηἀθγοὰ [ἢ Ρβ. χο!. δ, “ οι ποδαὲ Ὀϑοοπιοῖ ΤΥ ποῦθα, ὁ ϑεμονυδῆ, 
τογονον," ΤὉΠῸ ἰάθα οἵ α ἐΐπι» [8 ποῖ δι θα ἴο οἰὸς ραδδδαθ, Τμο Ρβδιπιῖδὲ ΠΘΓΘ ΤΘΘῺδ ποῖ ΣΩΟΣΟΙΥ δ ἔθ ΡΟΓΔΙ δροῦθ 
ἔμ τΠ0 ΘΑΓΓΏΪΥ “ μοῦδο οὗ ΦοΒΟΥΘῺ." 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΙΨ, 

Α Ῥεαΐπι 9. Δαυϊά, 

1 Το οδγίδ ἴα δοβονδἢ , δηά {Π6 11] πθα8 ἐμ σοῦ; 
{π6 νοῦ] ἀπά {ΠΥ {μδὺ ἄν 6}} ἐμογεῖῃ. 

2 ΕῸΓ Βα ἰουπαρά 10 ὉΡΟοΩ [ἢ 6 8688, 
Δηα ΘΒ ΔὈ}Π8Π6α Ὁ ἀροη [Π6 Βοοάβ. 

ΦΕ νη] (σὸ τραρ 18) δυκκοδῖβ {πὶ [ἢ 6 Ῥγοδοηΐ τολάϊηα οὐ ΠεΌ. ἰοχὶ οὐκί πδί θά ἰῃ {6 υἱοϊθη ξ ΘΘΌ ΓΟΥΟΤΕΥ σ᾽ 
{τόϑῃ (ὁ δὴ ΟΠ τ δι Π5. οἡ ΤΠ 8 μαββΆχζο. Βαΐ [Π6Γγ6 [8 0 στοιπὰ ἴοῦ δυῃροπίῃρ ἔπαὶ [Π6 26: ἤατο πὲ Γ}}}Ὺ ἐδ ρεοτοά 
νι ἢ (Π6 δαοτρα σοπβοπαπέ ἐεσὶ οὔ [Πρὶν βογίρίγοθ, μούουον {πο ὶ Ὁ ἜΑΡΙ σοηδίοϊ τὶ [ἢ ἴθ ΟὈ ΓΙ δεΐδοΒ ΤΥ ρου οἰΐτ)οθ Ῥοπαὶ- 
υῖγ πάν ἐπ Εποησοα (Π0 ρμοΐπλίηρ οὔ [ἢ ἰὑχὶ, Τη6 ἱπτίον ἤδη]ς ΠᾺ8 ἰη πὸ ἰπελησο ἤθη Ῥτογοα δκαίησέ ἤθε : δηὰδ τμοὶσ ἔσα- 
ἀϊείοπαὶ ργοπυῃοίαιϊοπ οὗ [πὸ τοχῖ, 6}. Τρ οὔ [ἢ υτδὲ Η Ὁ. δοβοϊυδηΐρ [δαὶ Ὧδ9 οοῖηθ ἀονῃ ἴο τ6, ἴ6 [ἢ πιοαῖ ἐλδϑα 86 
δτγοοῦ ρυϊὰσ ἴο [6 ἰηςογργοϊμτοη οὗ ἰξ. 

Ν 
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8 ὟΟ 88}8]} δϑοθηά ἰηΐο ὑπ τωοαπὺ οὗ Φομονβϑῇ, 
δηα γ)ΠῸ 8}18]} βίδηἀ ἴῃ ᾿ιἷ8 ΒΟΙΥ ρμἷδοο ἵ 

4 ΗἨο (δδὲ βδιῃ οἰϑδῃ Βδηαβ, τ ὃ ῬυΓΘ Βοασί; 
ΜΏΟ δίς ποὺ ᾿οα ρ ἰδ 8ο] [0 Ὑϑῃῖυ, 
δα Ὠαίῃ ποῦ βύοσγῃ ἀθοοϊ({}}γ. 

δ Ηο 5}|8}} τϑοοῖγβ 8. Ὁ] βϑίηρ; ἔγομη 96 ῃουϑ, 
πᾶ τἱρῃύθουθῃθθβ ἔγοτα ἰῃ6 (σα οὗ ἢΪ8 βα] ναϊίοῃ. 

6 ΤΠ 15 [μ6 ραηογαίοη οὗ ὑπΠ6πὶ ἐμ βεεκ ἴτω, 
(δύ δθοὶς [ὩῪ ἴβοθ, θνθὴ 4000. (δατιδ6.) 

7 Ἰλῆ ὑρ γοὺυγ Πο868, γα ραίοβ, 
δηᾶ }ι8 γοῦγβοὶ ν6 8 ὉΡ, γ6 ον  αϑιϊηρ ἀοΟΓ5, 
1Πδὺ 6 Κίηρ οὗ Ψ]ΟΥΥ ΤΩΔΥ͂ σΟΠ16 ἴῃ, 

8 ΥὙὟΠο ἰ8 (818, ἴμ6 Κιηρ οὗ ρ]ουγῆ 
ψομονδῆ, βίγοης 8η6 τὶν ; 

ϑοδονϑῇ, πλὶρ  γ 1ῃ Ὀδίυ16. 
9 ΓΛ ἊΡ γοὺν μ68α9, γ8 σαΐο8, 

8ηα 11 ἃΡ, γ6 ον ϑίϊηρ ἀΟΟΓΙΒ, 
{μα (Π6 Κίηρ οἵἉ Ρ]ΟΥΥ ΠΙΔΥ ΘΟπΠ16 ἴῃ. 

10. ΥὙΥἅᾶἴο [Βθὴ 185 θ, ἴμ6 Κίηρ οὗ ρ]ονγῖ 
οδονδὰ οὗ Ὠοβίϑ; 

Β6 15 [80 Κίηρ οὗ ρίοσγ. (αιιδβ.) 

Ῥπαα χχίυ. ΤῊ παοδί ργορ 16 οσσϑ που οὗ {Πι|5 ρβαΐ πὶ 15 ἐν 9 βοϊθπη;Β ρυοσοϑϑίοη, ἀσδοσίροά ἰῃ 1 Οἤτοη. συ, 14-28, ἴον 
ἔμ ἰπάἀυοτίοη οἵ [89 ΑΥΚ ἰπίο [89 βΒι μοί ΓΥ ῥτοραγοί ον ἰζ. 1 8 ποῖ ἐπαρτυῦαῦ]9 [πὰς [Ὧ9 ρ9α]τὰ νγαϑ σπαηιθαὰ δα εἰ ρ!ΠΟὩ}1}}, 
88 ἴῃ ἔδο αἰνὶοοη ΟΥ̓́ ΡΑΓΑ ΓΆΡὮ 8. : 

γος. 6. «7αοοῦ ξΣ πθθὰ μογὸ, 889 ΘΙΒΘΎΒΘΓΘ, [0 9 ἔγαο Ιδγϑοὶ, ἐμο οοϊϊοοίίγο ροορὶο οἵ θοὰ. Ουχραζο Ρδ. χίν. ἴ. 

ῬΒΑΤΜ ΧΧΥ͂, 

[4 ῥεαϊπι] 77 Τραυϊά, 

1 Το τδ66, Ο Φεδοναῖι, 1 γ01}} 11Ὁ ὉΡ ΤΥ βου]. 
2 Μγ 6οά, ἰἴπ ἰδδθθ 40 1 (τυ; ]οῦ πη6 ποὺ Ὀ6 αϑμδμιεῶ, 

ἰοῦ ποῦ ΠΙΥ͂ ΘΘΠΛΪ 65 ὑγ] ΤΩ Ρἢ ΟΥ̓́ΔΓ 1η6. 
8 Υοα, ἰοὐ ποηθ {πὶ ψαὶῦ ἴον 66 Ὀ6 δϑῃμδτηρά: 

Ἰοὺ ἐμϑιλ Ὀ6 δϑῃδιμγθα {μδὺ ὑΓδηβρτοθθ Ἡϊουΐ οϑΌπ6. 
4 Μαϊκο τὴο ΚηοΥ (ΠΥ Άγ5, Ο Φϑῆονδῃ; 

ἰοδο ἢ τὴ6 [Ὦγ ρδίἨἢ8. 
δ Μαῖκθ πιὸ Μ8}}ς ἴῃ [8γ ὑγαῖα, δᾶ ἑθδοῖὶ τ; 

ἴον ὑδοὺ ἂγὶ {6 (οὐ οἵ ΠΑΥ͂ Βαϊ γαίϊοπ, 
ΟἿ [8601 πδῖῦ 411} μ6 ἀΔΥ͂, 

6. οπιθαδον [ΠΥ οΠ ΕΓ τπογοῖοβ, Ὁ δεβουδῆ, δπα [ΠΥ Κἰπάποαθθα . 
ἴον (Π6Υ Βανθ Ὀθθῃ οὗ ο]α. 

7 ΤῺ βη8β οὔ ταΥ γουϊῃ, 8Πα ΙΩΥ̓ ἔγαβρδϑββθθ, ἀο ποὶ ΓΕΙΔΘΙΔΒΟΥ ; 
δοοογαϊηρ ἴ0 ΠΥ ΚΙ Ώ655 ΤΟΙ α Ὀ6Γ μοῦ τω6, 
ἴον (ΠΥ φοοάποβϑ᾽ βαίκα, Ὁ Φοβονββ, 

8 ΟΘὐοοὰἂ δπά υρτῖρδὶ 8 δοβονδῃ ; 
{πογοίογο Ψ11] Π6 αἰγθοῖ Β' ΠΏΘΙΒ ἴῃ [ἢ 6 ὙΔΥ. 

9 ΗΘ ν1}} συϊάθ [86 Βα πι 0 ]6 ἱπ {πᾶ τ ΒΟ 15 σὶρ, 
δη4 (10 Ὠσπι0]6 μ6 Ψ1}} ἑββοῖ [18 ψΑΥ. 

10 ΑἹ] ἐμ6 ρδίβμϑ οἵ δοβόονδὴ δτθ Κἰβάποϑα δηᾶ ἐγα (ἢ, 
ἴο Βο ἢ 88 Κορ δῖ8 οονοπδπὶ δηα 15 ἰοϑιλτα ομ θ8, 

11 ἘῸΥ [ΠΥ ΠΔΠ1Θ᾽Β βαῖκα, Ο Φοβονδῃ, 
ποὺ ψ10 ΡΑΓάοἢ ΤΥ ἰπίαυῦ, ἔν 10 18 στοαὶ 

12 ὙΥ̓́Βαΐ τηδῃ 15 ἢθ ἐπδΐ ἰδβγοίῃ Φθβονδὰ 
Ηΐπιὶ ψ11] μὸ ἱπείγαοί ἴῃ [6 ὙΔΥ ΒΘ βῃουϊά οἴοοξθ, 
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18 Η!8 8οι] 8}14}} ἀν 6}} αἱ 6886, 
δηα 8 Βοθὰ 58[18}] ροββϑθδβ [)6 δρᾶ, 

14 ΤὨο βθοσγοῖ οὐ Φϑῃονδῇ 18 [0 ἴδπὶ {πα δα ἶσα, 
δηἋ Β6 πιδῖκοίῃ ἰμθῖλ ΚΟΥ ἢΪ8 οογοθηδῃηΐ. 

15 Μίῃθ δυοβ 8Γθ δυύϑὺ ἰοναγά Ψϑιλονδῇ ; 
ἔου 6 Ψ1}1 Ὀγίηρ οὖ πὶ ἔδεὺ ἔγοτα [ἢ 8 πϑὲ, 

16 Τυτῃ υηΐο πι6, δηὰ Ὀ6 σγδοὶουβ ἴο μια; 
ἴογ 1 τὰ ἀεϑβϑοϊαίθ δηὰ δϑῇιἝοίοα. 

117 ΤῊ {του]69 οὗ ΤΥ μοϑγῦ ΓΘ ϑῃϊαγροα; 
Ὀτίηρ ἰμοὰ πιὸ ουὖ οὗ ΤΩΥ αἰΒύΓΟΒ868. 

18 Ἰωοοκ οἱ ΠΑΥ͂ 8 ΠἸοἰΐοη δ πα ΠΥ Ρδἢ; 
δηα [Ὀγρῖνθ 41] ΤΑΥ͂ 818. 

19 Βομοϊὰ "Υ δηθι θ8, ὑμπδὺ ΠΟΥ͂ 8ΓΘ ΤΔΗΥ͂, 
8πα Παῖθ τὴ ΜΠ ΟΓΆ6] μαιγοα. Σ 

20 Κορ ΠΥ 80], δα γοβοὰθ τη6; 
Ἰοῖ τλ6 ποΐ ῦ6 δϑβῃαιηρά, 0Υ 1 ἢδνο ἰγυθίοα ἴῃ {δ 66. 

21 1,οἱ ἱπιορ ΟΥ̓ δηὰ ὈρτΙρ ἢ ὑΠμ058 ὈΓΘΒΘΣΥΘ ΤΩ; 
ἴογ 1 ταὶϊῦ οὐ [[66. 

22 Βοάδοῃ [βγβ6], Ὁ αοά, 
ουὖ οὗ 411 μὶ8 ἐσου]68ὶ 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΥ͂Ι. 

[4 Ῥιαϊνι} φ΄ Ῥαοίά. 

1 ϑυάᾶρο το, Ο οΠονυδὴ: 
ἴον 1 ἴᾶνὸ ψ 8] κοὰ ἴῃ ΤΥ αἰ οΡΥΥ, 
δὰ ἰῃ Φομονδῃ μᾶνθ 1 ἰγυϑίοα ; 
1 58}}8}} ποὺ ΜΨΑΥ͂ΘΓ. 

2 ΤΥ πιο, Ο Φοβονδῖ, δηᾶ ἰδ τηθ; 
ἈΒΒΑΥ͂ ΤΑΥ͂ ΓΟ Ω58 8) ΤΥ Πποϑτί. 

ὃ Εὸγ (Ἀγ Ἰονϊηρ- πιά ηθ88 ἰβ ὈΘΙΌΓΘ ΤΑΥ͂ ΘΥ͂ΘΒ ; 
δὰ 1 πᾶν ταὶ κοα ἴῃ (ὮΥ ἴγυίῃ. 

4 1 ανϑ ποῦ 88. τὶ πχθη οὗὨ 1Δ]βοῃοοά, 
Δηᾶ [{ ν1}} ποῦ ρὸ ἴῃ ΜῚ ΠΏ αἰδβοιη Ὀ]6 ΓΒ. 

δ 1 βᾶγὸ μαϊοα (6 οοῃρτομαίίοη οὗἉἨ 61} ἀοΎ 85, 
δηα 1 σ1}} ποὺ 8:0 ψι ἃ {86 τ]οϊτοα. 

61 ν|}} 8} ΤΑΥ͂ Βαμα 8 ἰῃ ἸΠΩΟΟΘΘΠΟΥ͂, 
8ηα Μ0|11] ὁποοιρᾶ85 [δῖη6 8]ἴ8ν, Ὁ Φοδονδὴ ; 

7 ἰῃδῦ 1 τιδῦΥ ρα 88, τι ἴμ6 νοΐὶοο οὗ (μδη κερί νίηρ, 
δη4 τϑοουηΐ, 811 [ΠΥ ΨΟΠαΓΟυ 9 ΤΌΥΪΚΒ, 

8 Φοδονδῖ, 1 Βανα Ἰονοά (Π8 μαι δίϊοη οὗἉ [ΠΥ Ὠου86, 
δηά [δ ΡΙδοο ὙΒΘΓΘ (ΠΥ͂ ΦΙΟΥΥῪ ἀνθ ] οἰ. 

9 Οδίδμογ ηοί ΤΑΥ͂ 80] ΜΊῸΒ δ᾽ ΠΏΘΓΒ, 
ΠΟΓΡῚ ΤΑΥ͂ 1116 Μ2Γἢ ὈΪ]ΟΟΟΥ͂ ΘῈ ; 

10 ἴῃ ψ͵ΏΟΒ6 8618 18 τὰ Ἰβο ἢ ]ϑῖ, 
δα {μοὶν τἰχαῦ Βαπὰ ἷ8 ὅ.}} οὗἔἁἩ Ὀγῖθοα. 

1. Βυΐ 858 (Ὁγ πιο, ἴ ψὶ}} ψα]}ς ἴῃ ΤΥ ἰηλορτὶ ; 
Γοάθθι π16, δηὰ ὃθ γτβοίουβ ἴο τη6. 

12 ΜΥ ἴνοἱ βἰβηἋ8 ἱπ δὰ δύϑῃ ρἶβοβ. 
ἴῃ 16 οοῃργορδίίοηβ {11}} 1 Ὁ]685 Φϑονδῃ. 

- βου ων : 88 ἃ τοῦποσ οἵ πιείαϊδβ. ΤΉΘ δβϑ;86 ποτὰ ἰ6 πϑοὰ ἰὼ Ῥϑ. ᾿χυ]. 1ὸ, "ἸὨδα δὲ διολγοὰ ὯΔ, δ αἴἴγὸΣ ἰξ 59. 
Υ̓͂ ἐν 

γογ. 9. Θαίλον. Οοἴαρασο ὕθῃ. ΧχΥ. 8, πὰ χιὶχ. 32, " τὰ κκατὶιογωὰ το ᾿ὲν ροορ!θ." 
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ῬΒΑΙΝΜ ΧΧΥ͂ΙΙ. 

[4 Ῥεαΐπηι) οΓΓ Ῥαυΐά. 

1 Φεδονδὰ ἰβ τὰν Ἰἰρὺ δηἃ ΤΥ βαϊγδίίοα ; 
οὗ σιβοπὶ 8.181} θ6 δίγαϊα ἢ 
ΦοΒονϑὶι ἰβ [η6 βίγοησο]ὰ ΟΥ̓ΤΩΥ [ἰδ ; 
οὗ σβοῖὰ 888}} 1 δ6 ἴῃ ἀγοδα ῦ 

2 Ὕδἢ (86 ν]ἱοϊκοα σϑτὰθ ΡΟΣ τὴ6 ἴο οαῦ ὉΡ ΤΑΥ͂ 68ἢ, 
ΤΑΥ͂ ἴ0ε8 δΔηἀ ΠΙΥ͂ ΘηΘιηΐθ8, ἐΠΟΥ͂ (ΒΘ ἤλβο] γ658 δέ ]οα δηὰ [6]], 

ὃ 1Γ8 Βοβί 8.)4}1 δῃοδιαρ δῴζαϊηϑῦ τη6, 
ΤΑΥ͂ Ὠοατγί Μ11} ποί δ γ; 
1 ψΔΓ 888] Υἶ88 Ὁ0 δρδίηβὺ 116, 
ἴῃ {18 ΜΨ111 Ὀ6 σοηβαθηί, 

4 οὐδ ἐβίῃρ μᾶνθ [ δδικοὰ οὐ Φθβονυβδῇ, 
[μδὲ ν}}} [ βοοὶς δῖον; 
{υαὺ 1 ΤηΔῪ α16}} ἰμ [26 Ὠουβα οὗἩ Φθβοναλ 411 [8:9 ἀΑΥ8 οὗ ΤΥ 116, 
ἴο Ῥ680]4 [6 ὈοΔΌ Υ οὗ Φϑμόνδι, 
δηἀ ἴο ἱπαυΐτο ἐπ ἢἷ8 [δ ]6. 

δ᾽ ΕῸΣ ἴῃ {86 ἀΔΥ οὗὨ 6ν]}} ἢ ΜΨ}}} ἰ4θ τὴ ἴῃ 15 Ῥδυ! οι; 
Βα 111 ΘΟ 668] πι6 πῃ (μ6 οογοσίὶ οὗ 19 ἱΔΌΘΣΏΔΟΪ6; 
6 Μ|1]] βοῦ τὴϑ οἱ ἰρὴ ὍΡΟη 8 τοοῖκ. 

6 Απά ΠΟῪ 5}}8}} τηῦ ποαὰ θ6 μίζῃ δῦονθ ΠΥ Θῃθηλ}68 Του δρουΐ πι6; 
δηά 1 Μ1}} ΟΠΌΓ πη ᾿ἷβ ἰδ ὈΘΓΏ8Ο]6 βϑογἤοο8 οὗ ὑσἱΡᾺ ; 
Ι νψ1}} βἰηρ, δῃά ν}} ργαΐβθ ὁϑῆονδα ἰῃ βοῃζ. 

7 Ἠδδγ, Ο ϑομονδῇ, ταν νοΐσο, 1 ΟΙΥ͂: 
δὰ ἀο ἔμου ὃὈδ6 φγβοΐουβ ἴο π|6, ἃ ΔΏΒΨΘΓ Π1Θ. 

8 Τὸ [866 ΠΙΥ͂ Ὠθατγὺ Βαϊ, ΘΕΞΕ ὙΕ ΜΥ ΕΑΟΕ,-- 
ἴΒγ ἴδοο, ὁ πονϑῇ, Ψ111 866 Κ. 

9 Η!α6 ποὺ [ὮΥ͂ ἴδοο ἔτοση τΏ6; 
ἴσσηι ποὺ {ΠΥ βοσυϑηῦ ΔΎΘΥ ἴῃ ΒΏΡΈΓ, 
ΤΒοῦ μαβῦ ὈΘΘΏ ΓΩΥ͂ δοΙρ; 
οαϑὲ πη6 ποὺ ΟΠ, δηὰ [ΌΤΒαϊΘ τὴ ποί, Ο αοά οὗἉ πιῦ βαϊγδίϊοη, 

10 δα τὴν ΤἈΪΒΟΥ δῃά ΤΥ τοί ΒῈΣ μδύθ ΌΣΒΔ ΚΘη 1Ώ6, 
{μθη “6ονδὰ Ὑ0111 Τϑοαῖν τη6. 

11 Ὑοδοὶ πὸ (ἢγ ΜΑΥ, Ο ο μονὴ 
Ἰ68α τη6 'π 8 ῥ᾽ δίῃ ρδίῃ, θθοδιδβα οὗ ΤΥ ΘΠ τη ΐ68, 

12. Οἴνο πιὸ ποῦ ὑΡ ἴο {86 ν}}} οὗἉ ΠιῪ ἴοεβ ; 
ἴον [8186 τῦῖυποββοθ ἤδγθ ΥἾΒΘῚ ῸΡ δρδἰηβὺ ΣΏ6,͵ 
δηἀ βιοἢ 88 Ὀγοϑίμθ ουΐ ΥἹΟ]ΘΏςΘ. 

18 Ηδάϊ υοὐ Ρεϊϊονοα ἐπα 1 ΒΒου]α βθ0 [μ6 ροοάηοεε οὗ Φοβουδῇ, 
ἴῃ [η6 Ιαπὰ οὗ ὑμο ᾿ἰνίηρ] 

14 Ὑγαϊῦ ου Φεβονϑῆ. 
Βο οὗ ροοά σουγαρθ, 8δηἀ Ἰοὺ (ὮΥ Ἀδατὶ ὍΘ Βίσοπρ, 
δηα ναὶῦ οἢ Φεμουδῃ. 

Ψατν. 8. Τὸ ἴλδε πιν λεαγνί φαί(δ.---τοροδι ! ηδφ' ἐἣ9 Ὀϊτίηὁ οοπιτααηά (ΒΕ ΞΕ ΥῈ ΧΎ γαθκ), δῇ ρῥγχοίσαϊπᾳ ΟὈδ΄ 6066 [0 [ξ, 
ον. 13, Μαα 1 πο δοϊουεα, ὙῇἈδΔι ου]ὰ δαγό 70]]ογεὰ δυσἢ πηυθ] οὕ [6 πιοτὸ οὐὔθος ΤΟΥ ἰταρ 9 ὉΥ̓ δ΄ Ἰθπο6 [ἢ Δ ἢ 6Χ- 

τοδποὰ ἴῃ πογὰ8, ΟΥ̓ [6 ἤχκυγο (ὡροείορεείε) [Πθγ6 ΔΙῸ ΤῺ ΘΧΟΙΏΡἷ 68 πη {9 ΟἹ] δἀπὰ Νον Τοδβίδιηοηῖθ. 8606 ἢχ. χχχίϊ, 
, “ Υοῦ ὩοΎῪ, {δου ψῖ} ἔογχίνο τη δ η---; δηά 1 ποῖ, Ὀ]οῦ πὶ, 1 ῬΤΆῪ ἴμ66, ουξ οἵὔ ἐδ Ὀοοῖς τ ϑίοἢ ἴοι Βωθὲ Ἡχίϊίφι.᾽" 

Ἐὸοσ οἴμιοσ οχδιηρὶθθ, 800 ΡΒ. ΧΟΥ. 8, Δηά ἰῃ ἐμμ9 ον Τοσίδιλους, Αοἰῶ χχὶ ὶ. 9. - 

ῬΒΑΙ͂ΝΜ ΧΧΥΤΙ͂. 

[44 Ριαϊπι] ῳψ' Φαυϊά. 

1 ὕὐοίο δο6, 76 δονδῆ, ν1]} 1 ς4]]. 
ΝΥ τοςκ, Ὀὲ ποὺ ἀραῦ ἴο πιθ; 
Ἰεβὲ ἰἴοὰ 6 β᾽]6ηΐ ἴο ΤΏ6, 
δα Ι Ὀδοοιμα Ἰἰΐτο ἐμθῖὰ ἐμαὺ ρὸ ἄοστῃ ἰο ἐδ οἷ, 
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2 Ἠδρδῦ (μ6 γοΐοθ οὐ ΤΩΥ ΒΡ] οαύϊοη8 θα 1 ΟΥ̓ ἴο [Π66 ῸΓ δ6}ρ, 
πθθη [ἢ ἋΡ ΤΥ δηα8 ἰοναγα (ΠΥ ΠΟΙΥ ΟΥ̓ΔΟΪΘ. 

8 ζδῃ τη6 ποὺ ΔΎΘΥ ΜΙ (16 Ψ]ΟΚΘΩ͂, 
δηὰ ψ 1 που ῚΒ οἵ ἸπίαυΥ ; 
ὙΠῸ ΒρΘδΪς ρβϑοθ ὙΠ ὑΠπ6ὶγ ΠΟΙ ΡΏΡΟΙΒ, 
ΔηΑ τη ΟΠ 16 18 ἴῃ ὑπ} Ὠθδγί. 

4 Αἴἷνο μοπὶ δοοογάϊηρ ἴο ἐμοῖς ἀοΐηρ, 
δηα δοοογάϊηρ ἰο [Π6 601] οὗἁὨ [861 ἀθ668, 
Οἴἶνα ἰμϑ δοοοτάϊηρ ἴο ὑῃ6 ψόσκ οὗ {ποὶν βδηάβ ; 
ΤΟΏΔΟΓ ἴο ἐπ 6πὶ ὑῃεῖν ἀοβοσί. 

δ ΒαοβιιβθΊ(ΒΕΥ γοργὰ πο [86 που οὗ Φϑμόουδῃ, 
ΠΟΙ [6 ἰάθογ οὗ 1118 Β8η658, 
μ6 Μ01}} ἀοβίσου {Ππ6π|, δῃά ποὲ Ὀυ114 {Πθτὰ ὉΡ. 

6 ΒΒΙ]οδββοὰ δ Φϑβονδῖ, 
Ὀοοδυβα μ6 μδίῃ μοαγὰ {86 ψοὶοθ οὗ ΠΥ ΒΡ] 1 οΔ (1008. 

7 “6 βουνὰ 18 ΤΥ ΒΓ ρίι δηα ΤΩΥ͂ 8161; . 
ἴῃ Ὠΐπὶ ΤΥ οδτὶ ὑγυβίοα, πὰ 1 ψγὰ8 Βο]ροά, 
δηὰ πιῦ ᾿οϑυὺ 88}8}} ὑσἱταρὶ, δηα τ ]0 ἢ ΤΥ βοιρ ΜΠ 1 ργϑίϑθ Ἀϊπὶ, 

8 Φο ΠΥ 18 βύγθηρί ἰο ὑπαὶ ; 
84 8 Βίγοηρμοϊά οὗ βα] ναϊΐοῃ 18 ἢθ ἴο 18 δηοϊηϊοα, 

9 ϑββαγδ (ΒΥ ῥθυρ!ο, 
διηὰ 1658 ΠΥ ΒοΙΙΆρΘ, 
διὰ ἴδοα ἐμθπι, δῃὰ Ῥοὰ (Βοῖὰ ὕΡ ἴογονοσ 1 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΙ͂Χ, 

Α Ῥεαΐπι 97 Ἰαυίΐά, 

1 ἄαῖνο ἰο Ζεοδμονδῇ, γ8 βοῃ8 οὗ αοά, 
εἶνα ἰο Φοβουδὴ ΡΊΟΣΥ δηά βίγθηρίῃ. 

2 αἷνο ἰο ψεβονδὴ [Π8 φΊΟΥΥ οὐ ἷ8 πδῃη6 ; 
ΜΟΣΒΗΪΡ Ψαπονδῇ ἴῃ 1Π6 ὈΘΔαΥ οὗἁὨ ΒΟ]]η655, 

8 ἘὩΤὨο νοῖςο οὗ Φε6ῃονϑῇ 18 οῃ 86 ᾿ψδίθγβ » 
[π6 Οοά οὗ φ]ονῦ ὑμυπάογοίῃ ; 
ΦοΒονδὴ 18 οὐ [ἢΘ ρτοδὺ ᾿γαύθγϑ. 

4 ΤὨΘ νοΐοο οὗἉ “6 ἴον] ἰ8 μι ΡὮΥ ; 
[86 νοΐοα οὗ Φοῃονδὴ ἰ8 [0}} οἵ τη δ] βίγ. 

δ Το νοϊἱςβ οὗ Φοβονδὴ Ὀγθδϊκο [16 ΘΟ 418 ; 
δηα Φομονδῇ Ὀγοδκοίῃ [Π6 σ6α 818 οὗ [5 Ὀδηοη. 

6 Αμά [ τρϑκοίῃ ἴδθπὶ βκὶρ {16 ἃ ολ], 
Τθδποη δα ϑισίοη {|κ6 (86 γουηρ οὗ [86 ψ1Ὰἃ ΟΧ, 

1 Τα γνοΐςθ οὗ Φϑβονδῇ οἰἱδαγείῃ ουΐ ἤδιμεβ οὗ ἢγο. 
8 7186 γοϊὶςο οὗ Φοῃονδῇῃ ββδίκοι ἢ (ῃ6 ψ]] ΘΓ 688 ; 

Φομονδὰ βη δικοί [86 τ ΘΓ 688 οὗ Κι δά 65ῃ. 
9 ΤῊΘ νοΐοϑ οὗ ϑβονδὴ τοὶ [86 πᾶ Ὀγίηρ ἔοτί, 

8δηἃ Ἰαγοίῃ ὈΔΓΘ [86 ΟΓοΒίβ ; 
δηᾷ ἴῃ ἷ8 ραᾳΐδοο, {ΠΟΥ 811 βαυ, ΟἸοῦγ 

10 ψΨεδβονδϑὶ βαὺ [1ἢ Ἰυάρπιθηι) αἱ [6 Βοοά; 
δὴ «6Πονδὴ δἰ οί ἃ. κἰπρ ΌΓΘΥΟΓ, 

11 Φοβονδὰ Μ}}1 σῖνο δ γθηρίῃ ἴο 18 ῬθορΙθ ; 
δεοδονδὴ Μ1}1 Ὁ]668 ἈΪβΒ Ῥθορ]θ ΝΠ ΡΘδ66. 

Ψον, 1, δος Γ᾽ Οοά : κα ἴῃ ῬΒ. Ἰχχσῖχ, 6, δοῦ Ι. 6. 
νον. 6. ϑίγέον  ἴιο δἰἀοηίμη ἤδῖηθ ἴοῦ ουοΐ ΗοΓιοΏ, 
οσ, 1. Οἰεανεϑ οι ͵ανιες ηΓ γε: τὴὁ οσκοά ΠΚΡΕΔΙπΕ: 
γον. 9. Με ̓ ροχον ἢ τὰ ἀηίγοῦδο ; τ 9 ἩΓΠΟ]6 γϑηϊ πὶ οὗ ὨΔΙΌΣΟ, ἴσο ΝΒ ΟΝ ἐπι686 ἢ αδέτα !οῦϑ οὐ [8 βόοϑδν δηᾶ τρλίεδὲν 

δτὸ ἄγασῃ. αίαον. ὅὃοτηθ Ἠοῦτον Ἰγογά [8 ὑγορΟΥΙΥ ἰγαηδ δια, ἰὼ Ρὲ. χὶν. 8, 16, οχἱἱπ 12; ῬΥΟΥ, χχασ. 28; ἴδ. σι! ΣΧ, 
Χχχίχ. Ἷ, δηὰ δ᾽ βου ογο. 

Τλον αἰδϑαγ. ἴῃ ΑἹ} 19 τον ἔμοζο [6 ἃ γοΐοθ ὑτοςΐα 'πιίπς, ΟἿοτν  Οοανραζο δ. ΣΙζ. 1, 
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ῬΗΑΙΜ ΧΧΧ, 

Α Ῥεαῖπι,---α δοησ 707 ἰλε εάϊςαίίοπ 97 ἰλὲ Τοιδε,----ο Ταυίά, 

1. Ο:1 1] οχίοὶ {μθο, Φϑβονδῆ, ἴον ἔμου μαϑὲ ἀ 6] ἱγογϑα τηθ, 
Δ.η4 Πιαβὺ ποὺ πη8446 ΠΥ ΘΏΘΙ.165 ΓΕ] Οἷ66 ΟΥ̓́ΘΔΡ Τη6. 

2 Φομονυβῇ, τὰν αοά, 
Ι οτἱϑά ἰο {866 0 Β6]ρ, δηᾶ μου ἀϊάβὲ ᾿64] πη, 

8 Φοβονβᾷ, ἴδοὺ μαβύ Ὀγουρηῦ ἊΡ ΤΩΥ̓ 800] ἔγοπι (86 ῃάουποι  -: 
μου μαϑὺ Καρῦ πι8 8]ῖνϑ, {μὺ 1 βῃου]ὰ ποὺ ρὸ ἀονῃ ἰο ὑμ6 οἱ. 

4 δθίπρ ῥΓγβϑΐβθ ἰ0 6 ονδἢ, γ6 ΠΪΒ δα 8, 
ΔΠα ρῖνα ργαῖβο ἴο ἢΐ8 ΒΟΙΥ͂ πχϑηλουΐδὶ. 

ὃ ΕὉΓ 88 ΒΗΡῸΓ 18 [ῸΓ 8 τηοτηθηΐ ; 1η ὨΪΒ ἔΆΨΟΥ 18 1118} 
ὙΘΘΡΙ ΠΡ, ΠΠΒΥ͂ ΘΗ ΔΌΓΘ [ῸΓ ἃ ὨΙΡΉ, θαὺ ἴῃ. (Π6 πιογηΐπρ' ἔμ6.α 18 0 Υ ] 

θΘ6. Απά 88 [ὉΓ [Ὠ6, [ἢ ΣΩΥ͂ ΡΙΌΒΡΟΓΙΥ [Βα], 
1 5841} πουϑῦ Ὀ6 ἐπόνεῖ, 

7 Φεβονδῖ, ΕΥ̓͂ [ΠΥ ἔδνον [μου τηϑαοϑὺ ΠΥ τηουῃ δίῃ βίδα βίγοηρ ; 
(δου ἀϊάβιὲ 146 {ΠΥ ἴδοο,---ἰ τὰβ χοῦ ]6α. 

8 Το (δθ66, ΦοΒοόνβϑῃ, [1 68]]; 
δπα (ο Φεῃονδῃ 1 πηδΚ6 βιρρ]]οδίίοπ, 

9 ὙΥ̓Βαί ργοῆϊ 15 ἴπϑῦδ ἴῃ τὴῦ Ὀ]οοά, 
ΜΉ Θη 1 ρὸ ἀονῃ ἴο {16 ΡΪὶ 
ὟΥ111 ἀυδὲ ῥγαΐῖβο ὑμποοῦ ὙΥ1 1 ἀθοΐαγο {8 γΥ ἐσα ἢ 

10 Ηραγ, Ο Φϑβόνδῃ, δπα δ6 ρτδοίουβ ἴω ἴη6 ; 
Φοβοόυδῃ, θ6 ἰοὺ ΤΥ Βοϊροῦὶ 

11 Του μαβῦ ἐυγηθα [ὉΓ Τ16 Τὴῦ τηουτηΐηρ ἰηΐο ἀδηοίηρ, 
που [ιαϑὺ Ἰοοβθα ΠΑΥ͂ ΒϑοἸκο] οἵ, ἀπὰ ρἰγάθα τη ψ ἢ ρ]δάπο88 : 

12 ἴῃ οσάϑὺ ἐμαὺ [πγΥ] ΔΝ ΤΑΒΥ ΒΙΠΡ᾽ ὈΓΔΪδ6 ἰοὸ 1866, δηά ποὺ Ὀ6 5Β]]6ηΐ. 
ψοδονυδ, τ Οοα, 1 Μ1}} ρῖνο {μδη 5 ἴο ἴπ66 ἔΌΓΘνοσ. 

Ῥα.χχσ. ΤΏ οσοδβίοῃ οἵ [δ ΡἈαδὶ πὶ 18, τηοδί ὈΓΟΌΔΌΟΪΝ, Γοίοστοῦ ἰο ἐπ 1 Ἔσο, χχί!. 1- δ, ἐμ κἰΐο οὔ ἐδο Γαξατο θην 
Ῥ1ο Ββανίης [85 Ὀθο ἀθάϊ!ςαἰθα 88 “ [Ὧ6 Ποῖ)!80 οὐ Φϑῃουδῖ αοα ᾽ (ν. 1). ΤῊΘ ἴοῃο οἵ δβοπεπιοηῦ ἰδ οχρΙδἰποᾶ ὮΥ ἐπθ δοοουηὶ 
είνοιυ ἰἢ [ὴ9 ργοοοάϊης σμαρῦ» Ὁ. 

γον. 38. Τλου λαδὲ ὑγομρλὶ ὩΡ : ΘΧρ] αἰ ποᾶ ὈΥ (ἢ ὁ δουτοδροῃπάϊῃ β' τυ ὉΘΓ, “ ἔπουι μαδέ Κορὲ πὴϑ δ|!νὁ ; " χοίοστίης ἰὸ ἐμὸ 
ἀοϊίνογδῆοο γο:οτὰ θα ἰῃ 2 ϑδλ. οἷ. χχῖν., δηᾶ 1 ΟἬτοη. οἷ. χχί. 

γον. 4. ΤΠ λοῖν πιενιοντίαϊ: ἈΠ βαογϑᾶ τη θιπογίϑὶ πϑη,9, ΦΒΠΟΥΑΗ. 860 Εἰχ. ΠΠ|. 16, “(818 15 ΤΥ πδῖηθ ἤόγουον, δπὰ {18 
[6 ΤΑΥ͂ ΤΩΘΙΩΟΤΙΔΙ [τὴ Θπτοτί δὶ Ὠ Δ η16] ἴ0 8}} ζοθγα ἢ 8. Οομραγο Ηοβϑα χὶΐ. δ, " ΦοΒοΥυδὮ [6 εἰ τηοιοσίαὶ 1" [5 ἸΩϑχροσία] 
ὨΔΙΏΘ, δἰ χηΐ γίηκ τὲ δ6 ἴδ. Ὠΐδ οὐσι παίαγο, δά Ὀτίηρσίηρ ἰδ ἴο τα. 

γος. 12. Αν σίογν : ΤΑΥ͂ ἙΟΌΙΘΡ, Βρί τί ἔπι ἤδίατθ ΟΟΙΡΑΓΘ [86 τϑιρδσὶς οἢ. Ῥδ. χυὶ. 9. 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΧΙ. 

ΤῸ ἰδὲ οΥὶεῦ Μωεὶοίαπ. Α Ῥαΐπι οΓ Ῥαυϊά, 

1 ΤΙ 1866, ΖοΒονδῆ, μᾶνο 1 ἰτυβίεα, 
]οἱ τὴ ΠΕΥ͂ΘΓ Ὀ6 ΔΒῃδιηθᾶ : 
ἀΘΙγ Ὁ 26 1η ἐῃγ στρ ΘΟΙΒΠΘΒΒ. 

2 [πο]ϊπὸ ἴῸ τὴ6 {Π|]ὴ6 68, ΤΟΒΟῸΘ Τη6 ΒΡΘΘΑΠ]Υ. 
Βα [Βοὰ ἴο π|6 [ὉΓ 8 τόοῖκ οὗ ἀοίδῃοθο, 
ἴῸΓ ἃ Ὠουδθ οὗ σοιρα, ἴο ΒΆΥ͂6 ΤΏ. 

ὃ ΕὟὉΓ ΓΩΥ͂ ΤΟΟΪΚ 8Πα ΙΩΥ̓ ἔΟΤΙΓΟΒΒ τί ἰμου ; 
ΔΗ [ὉΓ (ΠΥ πϑιηθ᾿β β8Κα ἰβοὰ ψ|} ρα 46 τη6 8ηα 1684 1Τη6. 
Τηου σι Ὀτίηρ ταο οαὐ ἔγοπι {86 ποὺ ψ 16} ΤΒΘΥ͂ ΒΙα ΤῸΓ ΤΠ, 
ἴοσ ἰδοὺ ϑτι ΤΥ ἀρἔδηβο. 

δ Τηίο [Δ γΥ δαπὰ ἷ σΟΙΏΠΑΪὉ ΤΗΥ͂ Βρ᾿ τ; 
ποὺ μαϑὺ θα θοιηθα τηρ, εδονδῃ, αοἄ οὗ ὑτα ἢ 1 

6 [νὰ δαϊθα μοι ἐμπαὺ Τορδγα Ἰγ1ηρ ὙΔη 168 ; 
δυΐ 1, ἴῃ Φομονδῇ ἀο [1 ἐἰγυβί. 

40 
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71 νὶ}} οχυ]ῦ δῃά τοὐοΐθο 'π ΓὮῪ Κη Π688 ; 
ἴοσ ἴμου Πιαϑὺ Β66ἢ ΤΑΥ͂ Δ ΠΠ]ἸΟΙΟΙ, 
Βαϑὺ Κπονπ [Π6 χοῦ 68 οὗ ΤΥ 58οὰ]; 

8 δπά μαϑὲ ῃοΐ βιυϊ 126 ὕρ ἴῃ ὑπ Βαπὰ οὗἨ δῇ θῃθπιγ, 
μιαϑῦ βοὺ τὴῦ ἔδαοῦ ἴῃ ἃ Ϊᾶγρὸὺ Ὀ]868. 

9 ΒΒ ρυβδοῖουβ ἴο τη6, 6 Πονδι, [0 1 πὶ ἴῃ ἰγου]6; 
ταϑίθα 15 ΤΩΥ͂ ΘΥ9 ΜΠ ρυιοῦ, ΤΥ δου], Δηα ΤΑΥ͂ ΠΟΥ ΘΪΒ. 

10 ἘὸῸν τὰν 118 8 βροπῦ ὙΠῸ ΒΟΥΓΟΥ͂Σ, ἈΠ ΤΑΥ͂ ΥΘΆΓΒ ΜΠ} βἰρΐπρ; 
ΤΑΥ͂ ΒίΓΘΏ ΡΝ ΘΙΟΙΝ Ὀδόδαβα οὗἉ ΤΩΥ̓ ἱπι αυλ, 8Πα ΤΑΥ͂ ΒΟΠ68 ΔΓΘ ψαϑίρα. 

11 Βρϑοδιιβα οὗ 811 ΤΥ δάνθιβαγοβ 1 δ ὈΘΟΟΙΔΘ 8 ΓΟΡΓΟΒΟΙΪΙ, 
δηα [0 ΤΑΥ͂ ΠοΙΡΉΟΥΒ ΘΧΟΘΘΟΙὨΡΊΥ, δπὰ 8. ἀγοδα ἴο ΤΩῪ δοαυδιπίβμοθ. 
ὙΥΏΘΩ ὑΠΟΥ͂ ΒΑΥ ΤΩΘ ἴη {86 εἰγϑοὺ {ΕΥ̓ Πα ἔγοτῃ πι6, 

12 1 δὰ ἰογροίζθῃη 88 ἃ ἀθδά πηδη ουῦ οὗ τηϊπηὰ ; 
1 821) Ὀδοομια ᾿ἰἶϊο ἃ ὈΤΟΚΘΗΥ͂ 

18 ΒΌΓ 1 Βοασα [Π6 Βδῃ6 Ὁ οὗ ΙΏΔΗΥ ; 
ΤΘΙΤΟΥΙ ὙὍΒ ΟἹ ΘΥ̓ΘΓΥ͂ Β[46, ψ.Ὦ1]6 ὑπ  Υ Θσῃ Βα ]ὑθ6α ἐοροίμον ἀραῖηβὶ τη; 
μον ῥ]ούίοα ἴο ἰδῖκθ δΙΥΘΥ͂ ΤΩΥ 116. 

14 βυΐ Ι, ἴῃ {866 ἀϊά 1 ἐσυδί, Ο Φ6Βονϑῇ ; 
Ι εϊά, Του ατὸ τ Οοά. 

16 ΜΥ ἰἰτμθ8 8.6 ἴῃ {μῪ Βδῃά; 
ΓΟΒΟᾺΘ Π16 ἔγομι {86 Παηά ΟΥ̓ ΤΑΥ͂ ΘΏΘ 1168 Πα ΤΓΟΠῚ ΤΑΥ͂ ῬΟΓΒΟΟΌΪΟΓΕ, 

16 Οδυδβο ἰΕγ ἔβοθ ἴο βῃ1η6 ἅροὴ [ΠΥ Βογυδηΐ ; 
ἴῃ ΠΥ ΤΔΘΓΟΥ͂ ΒΆΥ6 ΙΏ6. 

17 Φοδονδλ, 1οὕ τπὰθ ποῦ θ6 δϑῃδιηθά, ἴον 1 πᾶγο 641]6 ἀρΡοπ {866 ; 
Ιού (86 τψιοῖκοα Ὀ6 αϑμδθά, Ὀ6 Ρυΐ ἴο Β1|16Π06 ἰπ (80 πάγου], 

18 Τροῦ Ἰγίηρ 1108 Ὀ6 βίτιοκ ἀσπιῦ, 
ἰμδὺ Βροδίκ συ 6] Υ ἀραϊπβὺ 86 τΊρὐθοΊ8, 
ἴῃ Ῥγϊὰθ δῃὰ βοοσῃ. 

19 ΟΥ̓͂ στοαὺ 18 (ΠΥ ροοάποβθ, τ αἱ οἢ ἐμοὰ Βαϑὺ Ἰαἰα ἃρ ἴογ ἴμβοπὶ μδὺ 7687 66, 
δαϑὺ πτουρῦ [ὉΓ ΛΕᾺ ὑμδαΐ ἰγυϑὺ ἴπ ἰμ66 ὈΘίοσο [Π6 ΒΟΏΒ ΟΥ̓ χλθη 

20 Του ψ110 146 [θπὶ ἴῃ [86 οογοτί ΟΥ̓ ΠΥ ῥτθβοποθ ἔγομι {ἢ 6 ΒΏΔΙΘΘ Οὗ Τγ88} 5 
ΤΒου τ|]0 βοογοῦθ ὑβθῖὰ ἴῃ ἃ Ρδυ ]ἶοπ ἔγοπι {δ6 βιγ16 οὗἉ ἰοῃρίι68. 

21] ΒΒΙοβθοα 6 οβονυδῇ ; 
ἴον 6 Ββαίῃ ββονῃ πλ6 δἷβ τη 6] ου8 ΚΊΠάΠ688 [85] ἴῃ ἃ βίγοῃρ' ΟἱΥ͂. 

22 Απὰ γοῦ [ βαϊ]4, ἴῃ ΤῊ 8]ΆΓΠ., 
Ι 81 οσυὖ οὔ ἔγοτῃ ὈΘΙΌΓΘ [Ἀϊ]Π6 ΘΥ68. 
Βαυὺ (που ἀἰἀ8. Ποαγ [π6 σοΐοθ οὗἉ ΤΥ ΒΡ] 1 0Π8, 
σι ἤθη 1 οΥἹΘα ἴο {Ππ|66 ἔοτ [6}Ρ. 

23 Ιωογ6 Φομονδῇ, 8}1] γα ἢΪ8 βαϊ ηΐϑ. 
9 ον δ ρύοβοῦνοθ (ῃη6 168], 
δηἃ ΔΟυΠΔΠΟΥ τοααϊΐοβ Ἀΐτὰ (ῃδὺ δΔοίϑ ῥγουαϊγ. 

24 Βε6 οἵ σοοά οουγᾶρο, πα Ἰοὺ γοὺυγν Βοαγὺ 6 βίγοῃρ;, 
811 γα ἰΒαῦ Βορο ἰῃ ΖΨϑιονδΆ. 

Ῥεη. χχχί. ΟΥ̓ 6 βαϊὴρ ροσγϊοᾶ, ΔρΡραγθἶγ. 85 Ῥβα. υἱῖ. δὰ χί. 
γον. 6. γαπίίε5. Βο 1Δ014 ἃγϑ οδ!]94 Ἰη Ὠθαϊῖ, χχχ!. 21, 85 Ὀοΐηρ “ η0 ροάδβ᾽" (“ ποϊιίης ἰῃ ἐδο πον], 1 ὅον. υἱῇ. 4). 

ΤΏΘΥ ἄγ Βογ9 οΔ[]6ὰ ᾿γίηρ γηἱτ98, ἰμ αἰδεϊσιίο ἔγοτῃ ἐδ “Θοά οἵ ὑχαα " (γν. ὅ) δὸ Ὀοίηῃς ἔλ:δο ὑσοίθῃάοτα, ἀοοοίτίτις 
(μοϑθ πο ἐἰγυσί ἰὴ 1Πό Σὰ. 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΧΙ͂. 

Ῥιἀαοιὶς [} εαΐπι] 97 αυϊά. 

1 ἩΜΔΡΡΥ͂ 6, ὙὮο86 ἰγδηβρτοββίοῃ 8 Ἰοσρίνθη, 086 βὶπ ἰ8 Θοψγοί, 
2 ΗἌΡΡΥ {μ6 τιϑῃ, 

ἴο ψοπι 6 μονδῃ ἱπιραΐοιῃ ποῦ ᾿πιαυ Υ, 
δα ἴῃ ὙΠ0Β6 ΒΡΙΓ ὕΏΠΘΓΟ 18 πο σα 119. 
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8 ὙΨΈΘᾺ1 Κορὺ β᾽Ι6ῃσα, ΠΥ θΟποΒ νδϑίθα αὐ Υ, 
Τπτου ἢ ΤΩΥ στοδπίηρ 811} ἰμ6 ἀΔΥ Ἰοηρ. 

4 Ἐν ἀδΔΥ δῃηὰ πῖσῦ ΠΥ Ὠδηα γγ88 ἤΘΑΥΥ͂ ὍΡΟΙ Τη6; 
ΤΑΥ͂ ΤΩΟΙΒΙΌΓΘ 18 υΓη6α Ἰηΐο ὑπ 6 ἀτουρ β οἵ βυχασαθσ. (Ῥαιιδο.) 

δ ΜΥ βἷπ [ νΜ1}} τηδῖζο Κπονῃ [0 1866, 84 Ττὴῦ ἱπίαυ Υ 1 μανο ποὺ οογογοὰ, 
1414, 1 ν}}} σοπθθβ ΠΥ ὑγϑ Βρ ΘΒ 05 ἰο Φϑθονδῃ ; 
δα ἰδοὺ ἔογραγοϑῦ (ῃ6 ἱπΙαΌ Υ͂ οὗ ΤΥ βῖη. (δ ιμ6.) 

6 Τὸν ἐμ]8 Ἰοῦ θυ σῪ βΌΑΟΙ]Υ 016 ΡὈΓΑΥ͂ ἴο {Π66, 
1ὴ 8 {ἰπ|6 Μ]6η μου τηδγοβὺ 6 ἔουπά, 
ΒΌΤΕΙΥ, ἴῃ ἤοοαβ οὗ σγοδύ ψαίθυβ, 
ΠΟΥ {0111 ποῦ ΘΟΙ.Θ ΠΘΆΓ Εἶτα. 

1 Τοῦ τὺ ἃ ΒΙαἰηρ-Ῥ]8ο6 Ὁ τὰ6; (μοὰ τ|}Ὁ ῬΓΈΒΌσ 6 τὴ ἔτοτὰ ἐσοῦδ]6 ; 
ἰδοὺ ψ|10 βαγτουπα τὰθ ΜῈ ΒΟηρΡΒ οὗ ἀθ]γθγαμοθ. ( ατδ6.) 

8 [1]} ἱπϑίγυοῦ [Π60, δπά 11] αἰγθοῦ (866 'π [88 ΑΥ̓͂ ἐμαὺ ἔμου βμου]άβί ρο; 
1 ν1}} σῖνϑ οουηβοὶ, 1 τα 6 Ἔγ68 Ὁροη (66. 

9 Βα ποὺ 88 {86 ΠΟΙΒ6, 88 {86 τη]6, ψ]Πποὰῦ Ὁπαἀογβίδηδίηρ ; 
ψ ἢ ὈΪ0 δῃα ὈτΙα]6 5 πχοι ἢ 18 ἰο θ6 ουχροα, 
Ἰοβύ 6 Θοπῖθ Π6ΆΡ ἴο {Π66. 

10 ΜδΗΥ ΒΟΙΤΟΥΒ 8.6 ἴο (86 σ]οκοᾶ; 
δαυΐ μθ ὑμπαύ ὑτυβύοίἢ ἰπ ΖΘ βου, τ ΘΓΟΥ͂ Μ11] Θποοτα ρα85 Ὠΐπ, 

11 Ἐο]οῖοθ ἴπ Φϑιονδα, 8πα ὀχ] γο στἱσμίθουβ; 
δα βῃουΐ [ὉΓ 10Υ, 411 γθ υρηρὺ ἴῃ Βοατί. 

ον. 8. ῬΡ[ὴ πιΐπε ἐνε Ὡρον ἰλέδε: ποῖ ΟἿἹΥ κυϊάϊηρ, θὲ ται ρ οΥὸν ἐδ 66. 
γος. 9. ΤῊΘ οὈἠδοϊίοη ἴο [119 Θοπιγλοη σϑηάοσίης οἵ [Π6 δοοοπὰ δηά ἐμιγὰ τοϑιρθογα, ἐμδὺ ἐ}5 Ἰδυ σααρθ δ ΣΏΟσΘ ΔΡρτοργί. 

δὺο ἰο ἃ τ] 1ἃ Ὀϑαδί ἔπδῃ ἴο {ἢ} ΠΟΓΙ8Θ ΟΥ̓ πλ0]6, 6 ποῖ γα} Δ, Τ}6 γί τοῦ Βροδ κα οὔ ἃ μβϑϑά θϑβ, ἀπγϑαθοιίης Ὀσαΐθ, 086 τμ0- 
είουδ, ἰπ ογάοτ ἴο ὈΘ ΒΑΓΊΩ1665 ἴ0 ΟἴΠεῖθ, σητιβὲ ὈΘ σοπ ΓΟ }]θἃ ὉΥ͂ ἃ Βα ροσίοσ ἐπ ὲ61}ῷθῃοο. 

ὙοΣ. 10. 24 ταϑθοσ. ΟὟ, Β6 711 Θῃ σου ΡΘ66 Ἀἰπὰ τ ἢ ΠΔΘΓΟΥ. 

ῬΡΒΑΙΜ ΧΧΧΊΤΠ, 

1 Βοϑοϊοα ἴῃ Φοβονδὰ, γὰ τἱρμίθουβ ; 
Ῥγαΐβο 18 Ὀθοοιαῖπρ' ὑο {π6 ἀρτῖρ ΐ, 

2 Οἷγνϑ ρῥγαίβθ ἰο ϑϑβονδῃ σ]ΐ εξ ΒδΙΡ; 
ΜΠ} 8 ὑθῃ-Β Γηρα Ἰυἴ6 Β'ηρ' ᾿ΓΑΐΒ6 ἴο Ἀΐτη. 

8 Βίηρ ἴο ἷπλ ἃ ΠΟῪ Βοηρ; 
ΡίαΥ Β.}}]]γ, πτι ἢ ἸοΟΥ Ὁ] βουπά. 

4 ΟΥ π6 ψοτχά οὗἉ Φοβονυδὴ ἰβ σὶρδὲ; 
8η4 8]] ἢ]5 ψΟΥΪ 18 ἴῃ ἔἈΙ0Π{Ὁ|η688. 

δ Ηο Ἰονϑίῃ σὶρ ὐθουβποδβ δηά Ἰυδρτηοηΐ ; 
{86 οατί 18 {]} οὗ [Π6 Κ᾽ Πάπη685 οὗ 6 ον δῆ. 

6 ΒΥ {δ8ο ποσὰ οὗ Φϑβονδῇῃ ψογο (86 ἢϑαυθῃϑ τηδᾶρ, 
Δα 811 {ποὶν ποβὺ ὈΥ {86 Ὀγοϑί οὗ δἷβ σηουί. 

7 Ηδ ρεαϊβογοά {86 868 88 8 βθδρ; 
86 ἰδ ὕρΡ {86 ἀδορίἢϑ ἴῃ βίογθῃουβοβ. 

8 [ριυζμοια ὃ6 αἴτιά οὐ Φϑ μόνῃ, 411 [86 οδτί; 
Ἰοὺ [Ποπὰ βίαπα ἴῃ αϑ οὗ Ηἶπι, 411 (6 ἱπῃδθὶ δηὶβ οὗ (86 ψοι]ὰ : 

9 ἴον ΗΕ καἱά 1, δπὰ 1 88 ἀ0}6 : 
ἨᾺἙ οοππμηδηαθ6, 8η4 [1ὑ Βἰοοῦ [Ἀϑ8{. 

10 «6Βουδὰ Ὀτουρθὺ [86 οουη86}8 οὗ [86 Ὠδίϊοηβ ἴο παυρῦ ; 
ἢ ἔγυβίγαϊοα (Π6 ἀαν]065 οὗὨ {μι ΡΘΟΡΪΘ68. 

11 ΤΏ οοὐυηβ6] οὗ μον δῇ 5}}8]] βίδπα ΤΌΓΘΥΟΥ ; 
[Π6 ἀαγ]οοβ οὗ ἢ18 Ὠραγύ ἰο 8411 ρϑῃθγα 8. 

12 ἨΆΔΡΡΥ͂ [86 παίίζοη, ἡ ὮΟ86 ἰβ Φϑῃονδῇ, 
186 ῬΘορ]θ ΒΘ Βαίῃ οἤοβϑθῃ 85 8 μουϊΐαμο [07 αἰπὶ] 

18 {6όονδ Ἰοοκοίῃ ἔγοπι ἤθᾶυθῃ ; 
ΗΘ βοοίὰ 411 {86 5008 οἵ τηδῃ ; 



08 ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΡ ΡΒΑΤ ΜΕ, 

14 ἔγοτῃ [π6 ρμ͵δοα οὗ μἷϑ μανὶ  δίίοη 6 Ἰοο κοί, 
ΟΠ 8] ἰὴ6 ᾿μΠδοϊαπίβ οὐ ἰῃ6 οδυίῃ ; 

15 Πα ἰῃδὶ ἰἈβῃϊομθα 4]] ὑποὶγ μοαγίβ, 
ἐμδύ σομϑι θύῃ 41} ὑμοὶγ σου ἶκβ. 

16 Το Κίηρ ἰβ πού βανϑα ὈΥ {π6 του νυ οὗἉ ἃ Βοβὲ ; 
ἃ. ΤΊ ὨΥ πιδῃ 18 πού Τοϑοιθα ΟΥ̓ στοδί βίγθηρίῃ. 

17 ΤῊ Ὠογβ6 1Β ἃ νδὶῃ {μῖηρ [ῸΓ ΒΑ θΥ, 
δα ΒΘ Μ1}} ποὺ ἀθ νον ὈῪ [ἷ8 ρτοδῦ βίγοηρίῃ. 

18 Βοῃο]ά ἰδ6 εγϑ οἵ Φϑβονδὴ 18 ου ἰδθπ (μδὲ ἔδδν ἴηι, 
οὐ μθηλ ὑπαὺ ΠΟΡΘ ἰῇ 18 ΠΊΘΓΟΥ ; 

19 ἰο τοϑοιθ ὑπο ὶγ βοὺλ ἔγοτῃ ἀθδίῃ, 
δηα το Κ66ρ [Ποῖῃ δἰΐνγα ἴῃ ΤἈτλΠ6. 

20 Ουγ 5ο] μαίῃ πψαϊνθα ἴοὸγ δ βονδ; 
ἢι6 8 οὔὐῦ μδὶρ 8πα οὐχ βμ1614. 

21 ἘῸΓ ἴῃ Ὠΐτῃ 808} οὔῦ ἢθραγὺ τϑ]οοθ ; 
[ῸΓ τὸ ἤδυο ἰγυβίρα 1ῃ ὮΪΒ ΒΟΙΥ͂ Π8ΠΊ6. 

22 Τρ ἸΠΥ̓ ΤΩΘΓΟΥ, Φϑμονδῇ, Ὀ6 ὍΡΟῺ 118, 
ΘΟΟΟΙΟΪΏρ; 88 6 86 ὮΟΡΘ ἴῃ ἴμ66. 

ἡ Ῥε. χχχῆϊ. ΤῊΘ ρμοο οι Οὗ [6 δαῖτα ἴῃ [89 τγπϊ θοοῖς, δὰ 18 ζἜΠΟΓΔΙ ἔοῃ9 8ῃ} ἃ ἸπϑδηΏοΥ, 1πἀἰσδίο [Ὧθ Γογαῖ Ῥβα] πιΐδὶ 88 
Θ Ὑγίτοῦ. 

Υοτθ. 6, 7, Δ΄Θ ΟΧϑτ 685 οὗ ΠυΠοΤΟΙϑ 8] δ᾽ ΟΏ5 ἕο 6 Θα ΓΙ ον ἐθδοίηρ9 οἵὔ [π8 Ὀοοῖς οὗ αοηοδίβ, δδδυτηϑθὰ ἐο Ὀθ ἴδια "8. 
ἴο {πὸ ΓΤΟΔΟΘΓ δ8 {πὸ ρτουηά-τοΥῖς οὗ 81} δα Ὀδοᾳυθηξ το] σίου ἰῃβίγαοιίίοη, βθς ἢ τοίογοποϑθ βου ἃ Ὀ6 σαΓο οί ἢ Υ ποῖθά, 86 
δον ίης ἴπ0 Γοϊαιίοη οὗὔὕἩ Ὁπ8ὲ ὈΟΟΙς ἴ0 δυ  υθοαθθηϊ τουο δίῃ, δ ἃ 118 Ρίαοο ἐᾷ ἴπ9 Οἱνῖπθ Οδηοη. 

γον. 9. 10 ν}1}} "6 οὐϑογτϑά, ται 1) Θπ10 8518 [8 ποῦ οἢ ἔδιο ἀοέ (“ δῪίά,᾽" οοτωσηοπ υόογβίοῃ “' δραῖκο Ἵ νυ οἱ ἐδ δι ἢ θοί, 
πε τον Βαϊ ηΐης 68118. οἱ αἷϊ ππθὴ ἴο ἴδας ΦΈΠΟΥΑΗ, δὰ βίδηα ἰῃ δὐσὸ οἵ Εἰπι; ἴον ΗΕ ἰδ ψὺσ πὸ “δαί ἰϊ, διὰ ἐὲ Μδὁϑ 
ΟΏΘ 

γος. 17. Τὴ λόγο. ἸΏ6 ΔΙ ὮΟΓΒΟ [6 ταϑαπΐ, 85 [5 ΒΟ ὮΥ͂ ἔπ ἀσδη[6 ἀσίϊοϊθΘ. ΟΟΙΏΡΘΙΘ ῬΒ. ΧΣ. ἴ. 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΧΙ͂Ψ, 

[4 Ῥεαϊηι] 97 Ῥαυίϊά, τολοη λ6 αϊεσωϊεοα λῖδ τεσδοη δοίοτα Αδἰπιοϊεοῦ ; απαᾶ ἂθ ἄγουσα 
λῖπι αἰσαν, απά ἣδ ἀερατίεα. 

1 11] ὉΪ]688 Φοβουδῇὴ δὐ 41] {ἱπι68; 
Ἀ5 ῬΓΆΪΒ6 818}} δυδὺ 06 ἴῃ ΤΥ τηου (ἢ. 

2 Υ͂ 801] 8}}8}] πλαῖζο μὺ Ὀοδβὺ 'π ῃΠουδῇ ; 
{Π6 ΒυπιὉ]6 Μ01}} ΠθΑΓ, δα {0111 Ὀ6 ρ»]δά, 

8 Μαρην δοβονδὰ ΜΙ Πη6, 
8δηᾺ οὐ 8 Ἔχα]ὺ 8 πϑᾶῖλθ ἰοροίο νυ. 

4 [βουρδὲὺ Φοθονδῃ, δηα ἢθ δηβ ΓΘ Τη6, 
8δη4 τοι 81] ΠΩΥ̓ ἴϑαγβ 6 ἀθ) νογθα Τη6. 

δ ΤΟΥ Ἰοοκαᾶ ἰὸ Βἶπι, δπὰ Ὀτρηοηρά ; 
δΔηά {ῃοῖγν ἴΆσ65, ἰοὺ ἔμοηι ηοὐ Ὀ] 88}. 

6 ΤῊΪΒ β σοῦ ο8]164, ἀηα Φο μονὴ Ὠοαγά, 
8η4 βϑαγβὰ πἷπι ουὔὖ οὗ 411 18 ὑγου Ὁ]68, 
86 8ῃρῈ]} οὗ Φ6βονδὰ ϑῃμοδιαροίῃ δγτουπμᾶ ἴΒθπὶ (μαὺ ἴδα Εἷπι, 

τς 8Π6 ἢ αδ] νον ὑΠ6 πὶ. 
8 '᾿Γαϑίβ δῃά β66 ἐπδαὺ ΖΘ μουδῇ 185 ροοᾶ; 

ΠΔΡΡΥ͂ {π6 πιϑὴ ἐπδὺ ὑγιιδύθι ἴῃ δἰπὶ] 
9 ΘΔΓ Φομβουϑῇ, γὺ ἢΪ8 βδὶ ηΐβ ; 

ἴογ [Π6 γα ἰϑ ἢὸ σψϑηῦ [0 ὕπ6πὶ ὑΠδὺ δ. Πῖπι. 
10 Ὑγουηρ Ἰἰοη8 86, δπὰ βυῇθν ΠΌΠΡῸΣ ; 

Ὀυΐ {Π6γ ὑμδΐ 86 ὶς Φϑβονδὴ 88}}} ψϑηΐ πὸ φοοά, 
1 ὐὕὐπιθ, γὸ Βοῃ8, ἢθαγίζθη ἴο ΠῚ ; 

Ι“|}} ἰοδοῖ γοὰ [86 ἴδαν οἵ 76 ῃονϑδῇ. 
12 ΥὨΟ 15 (86 πχδῃ ἰπδὲ ἀσδϑίσγοίῃ [ἰἴδ, 

ἐμαὶ Ἰονϑἢ ἄδγϑβ, ὑῃδύ ἢ6 ΙΔῪ 866 ροοα ἢ 
18 ΚΚοορ {ῃγ τοηρὰθ ἴγοσα δυ]], 

δηά (ὮΥ 1108 ἔγοπι βρθδκίηρ ρα ῖϊθ. 
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14 Ῥερασὺ ἔγοπι 601}, δῃα ἀο ροοῦ ; 
πρὶ ἢ 6806 8π6α ῬΡυγβι 1. 

15 Το ογοβ οὗ Φϑβονδὴ δτὸ ἰοπδαγὰ [Π6 τ ΐθουθ, 
διηα ΗΪΒ ΘΆΓΒ ἰ0 {Π|6 1} ΟΥῪ ΤῸΓ Π6Ιρ. 

16 ΤῊο ἔδοο οἵ Φϑβονδῇ ἰβ δραϊηβι ἰμθ ἰμδὲ ἀο 6Υ]], 
ἰο ουὐ οὔ ἸΒΘΙΣ τ ΟΥΥ ἔτοια (Π6 φασί. 

1 ὙΠοΥ οτθὰ, δῃὰ “δ ῆονδῃ ιδαγά, 
δηα τοβουοά ποῖ ουὐ οἵ 811 {πεῖν ὑγου}]68. 

18 Φ6Βόονϑ ἰΒ ΠθδῚ ο {86 ὈτΌΚθη ἱπ Ὠοαχ; 
8.54 {86 οοηίγϊία ἰῃ βρίγιῦ ἢ6 Μ111] Βα υΘ. 

19 ΜΜδΗΥ 870 {Π6 6ν1}8 οὗ {μ6 τἱρῃύίθουβ; 
δυΐ Φομονδὴ ψ11}} ἀοὶῖνοσ εἶπ ουΐ ΟΥ̓ΠΠ6μὶ 8]], 

20 Ηδ Κοορϑίμ 411] μἷβ. ὈΟΏ6Β ; 
ποῖ ὁη6 οὗἉ (Πθπὶ 18 ὈΓΌΚΘΗ. 

2] Ἐν] ν]}] β'αγ [86 τἱοκοᾶ ; 
δηα {Π6γΥ {μα παίο {π6 τὶ ύθουΒ 588}} θ6 μ6]4 ρυ  ]γ. 

22 φ{}68ονϑδὴ τοάἀρθοιμοίῃ ὑΠμ6 βοὺ] οὗ ἢὶβ βοασνδῃΐβ, 
8Πα ΠΟΠΘ 888}}] 06 Βοϊ]ὰ συ γ ὑμαὺ ἰγαβύ ἴῃ ΐην. 

Ῥα. χχχῖν. (1196) γ΄δη ὃς ἀἐεσιείεοα, ΤῊΐ ἀδηοῖοσ (ἢ 9 οοσαδίου οὔ 6 Ῥδδῖΐτα, τυϊεσι 1π δου. ἴθ, δὰ τὶ ἢ στϑίοσθηοο 
ἴὸ ἴδαξ οοσπττοποθ. 860 1 δι. χχί. 13, ΑὈϊμλ6]60}}) 85 [Π9 ΓοΚ8] {{π|0 οὐ 1η6 Κἰ χ, ἩΟδΘ ῬΟΓΒΟΙΔΙ ΠδΠ|6 8 ΑΟὮ ἰδ. 

Το αἱρλαδεῖέο ἀτταυ χουλοηΐξ, ἑπίοπάθα ἕο δἰὰ [10 ΤρΘλοσυ, δοοουπίδ ἴοσ [89 ρϑουλας οοτιροσίοη οὗὨ [89 ὑδα]τη. 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΧΥ͂. 

[4 Ριεαϊπι] 7 Ταυίά, 

1 βιεῖῖγο, Ο Φοδοναῖ, σι ἔμθαὶ ἐμαὶ βυγῖνθ 18 τη6; 
Βρῦ δραϊηβὺ ἴθι ἰμαὺ βρμὺ ἀρϑιηβί τη6. 

2 ΤΑΥ͂ ΒΟΙΪὰ οὗ Β 1614 δπὰ ὈυοκΚ]ογ, 
Βη( βἰδηα ὉΡ [ὉΓ ΤΩΥ Β6ΙΡ. 

8 Απᾶ ἀγὰν οὔ {Π6 Βρθᾶῦ δηά βμιῦ ὉΡ δρδὶηβὶ ΤΩΥ͂ ῬΓΣΒΌΘΙΒ ; 
ΒΔΥ ἴο ΤΑΥ͂ 800], 1 8) [ΠΥ Βαϊ νδίϊοη. 

4 Τρ (Βοῖὰ Ὀ6 οοπίουπασα δπὰ ρυΐ ἴο Βῃδπηιθ {Ππᾶὺ 66 Κ ἴῸγ ΤΥ βου]; 
16ὲ ἐμθπὶ Ὀ6 ἰυγηοα ὑδο}κς δῃὰ ρυὺ ἴο οοῃἤἶιβίοι (μα 6 ν 150 ΤΑΥ͂ ἈΔΙΙΔ. 

ὅ Τὐ δ Ὀ6 88 ομαδ θοΐοσο ἰῃ6 πὶπά, 
δηᾷ {86 δηρ61} οὗἩ Φομονδὰ ἐμγυβὺ ἐμθ πὶ ἀούτῃ. 

6 1,εὐ {Ποῖ} ΨΑΥ͂ Ὀ6 ἀΑΥΪς 8Πη4 8] ΡΡΟΘΓΙΥ, 
δΔηα {Π6 δηροὶ οὗ δϑβονδῃ οἤδβο ὑμθῃλ. 

7 ἘὴὸῚ ψἱβουΐ οδυ86 {ΒΟΥ Ὠἰα [ῸΓ πα {ποὶν ρὶν 8}; 
νυ μουΐ σδυδα {ΠΟῪ αἱρροα 1ὖ [ῸΓ ΤῊΥ 8οιι], 

8 Τ,οὐ ἀσβίσγιοίίοῃ ΘΟ ὈΡΟῚ ἢΐτὰ ὈΠΑΊΆΓΘΒ, 
δηα 159 ποὺ ψῃϊοῇ Πα ΒΙ(, Ἰοὲ 1 ἰδῖκα Εἶτα ; 
ἢ ἀοδιγαοίίοη Ἰοὺ Ὠἰπὶ {8}] {πο γϑὶη, 

9 Αμάᾶ ΠΥ βοὺ] 888]] ὁχυ]ῦ ἴῃ Φοβονδῇ, 
8118} τϑ]οϊοθ 1ῃ ἢ18 βα  νδίϊοη. 

10 ΑἹ] ΤΑΥ͂ ὈΟΠ6Β 5881] ΒΆγΥ, 
ΖΦ Βουϑ, ἘΠ 0 ΙΒ 1{|κ6 {8.66, 
Ταβουϊηρ {86 ΒΒ ΤΟΥ ἔγοπλ ΟὯΘ ΒΙΓΟΏΡΟΣ {88 ΒΘ, 
[Π6 βυ ογοῦ δπα [ἢ6 ΠΘΘΑΥῪ ἔγοτῃ ἢ 18 Βροῖ]οσ ὃ 

1... Οὗὐμεὶ πνίζηθββθβ σἱβα ὉΡ δρϑίηβῦ πηθ; 
ΜΠδὺ 1 81ὼ πού ουπβοίουβ οὗ [Π6Υ 88Κ οὗἶτωηϑ. 

12 ΤΏΘΥ τϑαυΐϊίθ πλ6 6Υ]1] ἴὸσ ροοῦ ; 
ουβα θη ἰΒ ΤΥ 800] 

13 Βυΐ 848 [ῸΓ πι6, ἰῃ {μι ῖγ βίοἰκῆθβϑβ τὴν οἱοί εἰπρ' γγ48 βδ οκο] οἱ ἢ ; 
1 ΒυπιὈ]6α ΤΑΥ͂ Βοὺ] τ 1 ἔβϑίϊηρ ; 
8ΠΑ ΙΩῪ ὈΓΔΥ͂ΘΡ {11 σοί τη ̓ πίο ΤΩΥ͂ ὈΟΒΟΠλ. 



τῖ0 ΕἸΆΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙ,Μ8. 

14 1 )}6μανϑα 848 1 [10 6767 ἃ ἔγϊθηά, 8. Ὀγούμου [ο 1ὴ6 ; 
1 Ῥονϑὰ ἀονῃ ρ]οοσ ΠΥ, ἃ8 οη6 ὑπδῦ ΤΟ ΓΒ [ὉΓ 8 ΤΥ 6. 

15 Βαυΐ δ ΤΥ Βαϊ πρ (ΠΟΥ͂ το)οϊοοθα, δἃπα ψεσ ραίμογοα ἰορϑίμοῦ; 
[86 Δ0]οοῦ ψογα σαί μογθα αρϑϊηβὺ ἢ16, δηα 1 ΚΠΘῊ 1ὐ ποῖ ; 
1Π6Υ αἰα ἔθασ, δμα οϑαϑθα ποῖ. 

16 Απιοηρ ὨΥΡΟΟΥ [168] ΠλΟΟΪΚΟΙΒ [ῸΓ ὈΓΟΔΩ͂, 
[πο Υ ρηδβῃθα ρου τὴθ ὙΠ] ἐμ οὶν ὑθϑί. 

17 τὰ, ον Ἰοηρ ψ|} μοι ἸΟΟΚ οἢ ὃ 
Ἐαβίοτγα ΤΑΥ͂ 80] ἴσοπ ἐμοῦ ἀοϑιγυο 018, 
ΤΑΥ͂ 116 ἴτουλ {π6 γουπρ; ]]ΟΏ8. 

18 1 11} ρῖνα ὕπ60 ἘΏΠΔΠΚΒ ἴπ (86 στοδὺ σομρτορδοῃ ; 
ἴῃ Π6 τη] 46 οὗὁὨ ΡΘΟΡΙΘ 1 γ11}] ργαΐβα {Π66. 

19 Τ,οὐ ποῦ ἰδοπι ὑΠδὺ ΔΓ6 ὙΓΟΠΡΈΌ]]Υ ΤΥ ΘΗΘΠἾ6Β ΤΟ] ΟΙ66 ΟΥ̓́ Π1Θ, 
ΠΟΙ Ἰοὺ ἰβοῖὰ τὶ κ πὶ ὑπ9 Θγ6 ὑμαῦ μδίθ τθ ψἱυμουΐ οϑι186. 

20 ΕὉΓ [Π6Υ Βρϑδκ ποὺ ρϑβϑοθ; 
δηὰ νων [86 αυϊοῦ ομ68 οὗ [86 ἸΔηά, 
ΒΟΥ ἀονῖβο τόοσγὰβ οὗ ἀθοοϊΐ. 

21 Αμπὰ {Π6Υ οροποα ψ146 ὑπο ὶῦ ταου τ αραἰηβὺ τη ; 
{Π6Υ Βᾶγνα βαϊά, Αμαὶ ΑΒδ] . 
ΟἿΣ ἜὙ6 μαίι βϑϑη 10. 

22 Του δδβὺ βθθὴ ἱ{, Φοβονϑα ; ὈῸ ποί 51]ϑηΐ. 
Τοτάὰ, Ὀ6 ποῖ ΆΓ ἔγοσῃ τη6. 

23 Ατουῦβθ ἴῃθ6, 86 ΔΙΎΧΑΪΚΟ [ῸΓ τὰν τἱριΐ, 
ἴῸΓ ΤΥ σδυδο, ΤΥ (ὐοα, Δηα ΤΥ Τωογα. 

24 υάᾶρϑ πιὸ δοοοσαϊηρ ἰο [ΠΥ σὶρ αὐθουβηθαθ,  μονϑα, τὰν αοά, 
δηα Ἰοὺ [δϑτὰ ποῦ Τα]οΐ 6 ΟΥ̓́ΣΣ Τη6. 

25 1μοὖ ἴδοι ποῦ ΒΔΥ͂ ἴῃ ὑποῖν μοαγί, Αμ8] Ουὖγ ἀοβῖγο; 
Τ,οὐ (Ποῖ ποὶ ΒαύΥ, Ἦ 6 βδᾶγθ βινυβι]ονοα Ὠἷπὶ ὕ}. 

20 [,ἱ ἴμθηλ 6 δϑῃδιηβδα δηὰ ρυΐ ἴο οοῃ βίοη ἰοροίμου, 
᾿ς [διδὖ Το οθ ἴῃ ΤΑΥ͂ ἈΆΓΙῚ. 

1,οἱ [θὰ 6 οἰοϊμοα τὶ βἤδπιθ δηᾶ ἀἰββομου, 
[Π6Υ ἐμαῦ δοί Ῥσουα!Υ δρδϊηβί τη6. 

27 ὟΝ {8086 Βπουΐ ῸΓ ἸΟΥ̓͂ 84 6 ρ]Δα (Πδ8ΐ ἈΨΟΙ ΤΩῪ 7.8 οδ086 ; 
δηα Ἰοὺ ἐἤθιη ΟΥ̓ΘΓ ΒΔΥ, Ἰιοταὶ 6 τιδρηῇοα, 
ὙΠῸ ἀοΠ 1] Ρἰ8 ἴῃ {π6 ΜΘ] Ἄγ οὗἉ ΒΒ βοσνδηῦ. 

28 Απὰ ΧΩ ἰοῃρῖια 8Π8}] Βροδκ οὗ [ΠΥ σὶρ ὐΘΟΌΒΗΘΒΒ, 
ΟΥ̓ ΤΥ ῥγαῖϑο 411 ὑμῃο ἀδὺ ἰοηρ. 

ον, 11. ῬἩγλαὲ 1 απὸΟλ ποῖ οομδοίομε οΓ. Οἴοηκοα οὗ ΒΊΟΣ 1 δανθ πὸ πον ϊοθᾶρο. Τάεν αεἷ 07 (6. Τηπϊοττοκειης τὰῖ ἢ ἐδ 
ΤΑΔΊ οἷοτθ ρΟΓΡΟδΟ οὔ ομίσδρρίης 6. Οοἴρασο [Π6 δὶ πλῖ 8 Σ σῶδο ἴῃ 1,ἶκο χί. δῷ, δά, 

αἰξέηρ : ἴτοτα ἸΔΙΘΏ688, 88 ὁὴ6 δρουῦΐ ἴο ῬΡεγε ραξλενεα ἑορεΐδεν ἐν ἴο ΤΠ ΌΣΡ 1 Ὠἷ5 ἘΠῚ τ Ευδν ΞΡ 
8 τοῖον. 

γοτ. 11, 22, 2. Ιε νι1}1 Ὀ0 ουδοσυοὰ ἐμαὶ (η9 Ἡσῦ. πογὰ ἰφ ") δ (αοἱ 17") ἢ Ὑοτα. 11, 22 (3 ΤΑ ΤΩ 67), δοὲ 
88, τι [6 Ροϊπεηα ὈΥ ἩΒΙΟΣ [89 Βύρτθσλθ Βοίηκ 15 ἀθποίοά. 

γος. 21. Ηἰΐ δεγνυαθξ. Ἐδο Ῥβαϊιαίδι δροδῖκο ἰῃ ἐμ 5 ομβασϑδοίογ, 8.60 ἔδιο ποῖθ ΟΣ 8. Χυἕ!. δ0. 

ῬΔΑΙΜ ΧΧΧΥ͂Ι. 

Τὺ ἰλὲ ολίε" Ἡωείοίαη. [44 Ῥεαΐπηι]) 97 ἰλε δεγυαπὶ 9} “ελουαΐ, 9} αοίϊά. 

1 ΤὍμο ὑπαμβρτοδβίοι οὐ [86 σι] οκοα βαῖῦι τι ἱπ ΤΩΥ οδτί, 
{Π6Γ6 18 πὸ ἔδαγ οὗ οα Ὀοίοσα ΕΪ8 θγϑβ. 

2 ΒῸΓ Π6 βαϊίογοι Ἶμη861} ἴῃ ἩΐΒ ΟΥΤ ΘΥΘΒ, 
111 μῖ8 ἸηἸαυ Υ Ὀ6 Ἰουπα οαΐ, ἰο Ὀ6 μαϊίρά. 

ὃ Τὸ νογὰβ οὔ ἷβ του ΔΓ6 [Ἀ]βοῃοο δῃηά ἀθοοὶ ; 
[6 μαι οθδβρὰ ἴο ἀο ᾿]ΒΕΙΥ, ἰο ἀο Μ6}]. 

4 Ἠδ ἀον βοίῃ τα ἰβο θ᾽ ἀροὴ ἷβ Ὀ64; 
δ ἰβΚοίῃ 8 βίδα ρο᾿ 8 ὙΆΥ {μα ἰβ βοΐ ροοά ; 
6 ΔΌΒοστϑίῃ πού 6Υ]]. 
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δ Φομονδϑῇ, (ΠΥ ΤΔΘΓΟΥ͂ 18 ἴῃ [86 ἈΘΑΥΘΏΒ, 
διηα (δ γ ΙΒ] 688 ἀηΐο {μ6 οἱου (8. 

6 ΤῊΥ τὶρ ἰθουβηθ88 18 11|κὸ 86 τηουπίαίηβ οὗ αοά ; 
(Υ ἡααρτηθηίβ ΔΓΘ 8. ργοαὺ ἀθθρ; 
ΙΏ8Ὲ ἀξ Ὀοαϑὺ δου αἀοδβί βαγϑ, Ο Φομουδῆ. 

1 ον ρύθοϊουβ 18 ἰμγ Ἰονὶηρ- ἰπάποβθ, Ὁ (οά ; 
δηἀ [86 Β0Π8 Οὗ ΤηΏ8Π ΔΥῪ ἰγυϑὺ ἴπ (6 Βηδάον οὗ (ΠΥ τΐπρΒ. 

8 ΤΏΘΥ 888}} Ὀ6 {]]γ βαι8ῆ θα ψι ἐμ6 δθαπμάβηοθ οὐ (γ ὍῚ 
8πα ἰδοὺ ψι] ταδκο ἵπθῖ αὐ οὐἉ 16 τίνοσ ΟὗΠΥ Ρ]ΘΑβυγοβ. 

9 ΕῸΓ ν1 [Π|66 18 ἐμ6 οαπίδϊη οὗ 1106; 
ἴῃ ἐγ ἸΙρὺ 5881} γγὸ 866 ᾿ἱρῃϊ, : 

10 Οὐομίπιυρ (ὮγΥ Ἰονίηρ- Κἰπάποβ ἴο ἔθ ἐμαὺ ΚΠΟΥ [Π66, 
8πα (ΠΥ Υἱρ ὐθοῦβη 688 ἴο Ππ6 Ὀρτρΐ ἴῃ Βοϑγί. 

11 1,εἴ ποὺ {86 ἴοοί οὗ ργ]άθ δομλθ δρδἰπηβὺ τηθ, 
8πα ἰοὺ ῃἠοὺ [86 ΑΕ ἢ οὗ [6 υ]ἱοϊκοα ἀγῖγθ πλθ 8. ΔΥ. 

12 ὙΒΟΓΟ ἃγὸ {μ6 ΜΟΓΚΘΥΒ οὗ ἸπἰααϊΥ []]6ὴ ; 
{8600 δ΄ὸ ἐβγυδβὺ ἀοντῃ, 8η4 Μ}}} ποὺ Ὀ6 806 ὕο Υἶδ6. 

ον. 1. δαί ιοίδλέπ τὴν λεαγέ; ἴῃ ΤΩ ΠΑΡ Β ἱπέογργοίδιίου οὔἶς. ΗΠ ἔγαπσρτϑοβίουι τηϑδηδ, 1 ἐδ 9 6 οΥΟΣ ΒΒ 7π8ὲ δΔρ- 
Ῥτοδοηϑίοῃ, (μαὶ 0 85 Π0 ἴδασ οὕ ἃ ἀοὰ ; ἃ ῬἈγδοιίοδὶ δἰ οΐθηι. 

Βοῖῃο Ἠοῦγεἰδίδ, [ο!]οσίης ἃ ἀϊδἔογοηξ γοδαϊηρ οἵ (Π9 Ηθῦτον ἐοχί (16 Ποαγ), ἰσαπϑ]αΐο, “ ΤῊ6 βδίππου 85 δὴ ΟΥΒΟΪΟ οἵ 
ὙΠ] οάποδϑ τ πὶ Ὠἷδ Πραγῖ; " τΑϑδη]ης ἔπθ ἰπορίγαϊίοα, οὐ ὑγοιαριίίηξε, οἵ ἃ ψιοκοὰ ποαγέ. Ἐπ ΘΥΘΙῪ ΘΙ 6186, 189 
ποτὰ σοπάογϑὰ “ τ οἰκο ἢ 688 ̓" τάσδ ὑγβηθραγοδαίοη, Οὐ ὉΓΟΒΡα58, ἐπὶ αοί, τπιοῖ ἀΘΡΓΑΥΓΥ͂ ΟΥ το ϑά 9856 88 δῇ ἰηνασζὰ ῥγϊμοὶρὶο : 
διὰ (Π9 δἰγοηγχοδέ οὈϊθοϊίοη ἴο (ἢ 9 σομη οι σομἀογίῃρ Βοοσϑ ἴο ὈΘ Βοὲ αϑδὶὰθ ΟΥ̓ ἔΘ δΌΟΥΘ ἐπίοσρσζοιδίίοη οὔ ἰἰ. 

Υον. 2. ΤΙ λίς ἐπίχείίν δὲ 7οιπά οεζ. Οοταρατο ὕθϑη. ΧΙ. 16, “ αοά μαι ἰοαπὰ ουΐ ἔδο ἑηΐᾳῃ γ οὗ (ΠΥ βοσυδῃ δ." 
Ἀδάρ 8, Ζέκε ἐλειιουπίαϊης ῳ' αοἄ. Ιάκο 18 ογῃ τηουηίδίημ, ταδὲ δηὰ ᾿ποοΙ ΡΣΘΘΩδί 16 86 ἴδ669, [τ στδηᾶοδὲ οὗ ἷδ 

ἝΟΣΓΕΚΕ, 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΧΥΤ. 

[4 Ῥεαϊπι] 9 Ῥραυϊά. 

1 ἘἙτοΐ τοῦ ἐδ υβ οὶ αὖ ον] - ἀοο 1 ; 
6 ποῦ Θηνίουβ αὖ ΜΟΥ ΚΟΙΒ οὗ ἱπΙαυ Υ. 

2 ΕῸΓ [ΠΘΥ͂ 8848}] βοοη 6 οαὖ ἄονῃ {Π|κ6 [89 »,,ΔΒΒ, 
δηα ΠΟΥ 88 [86 ρφύθθῃ ΒΟΓΌ. 

8 ὙΤγυβὺ ἴῃ Φοβονδὴ δῃὰ ἀὁ ροοάᾶ ; 
ἅν 6}] ἴῃ (π6 Ἰαπά, ἀπά ἴδοά βϑουσοὶγ. 

4 Απα ἀο]ρμύ ὑΠγ561 1 Φοβονϑῃ ; 
δηα ἢ6 Μ1}] ρῖνα {8660 [Π8 ἀοΒῖτοθ οὗἩ [ΠΥ Βοδσί, 

δ Οὐμπμμἷϊΐ {ΠΥ ψΔΥ ἴο Φοβουδὰ ; 
δΔηα ἰγχυβύ ἴῃ ἢϊπλ, δΔηα 6 νψ|1} ἀο [{. 

6 Αμά Β6 {111 Ὀγίπρ οαὐ (Ἀγ τἰρὐδουβποδα 88 {μο ΠΙρδΐ, 
8ηα ἐῃγ τἰρμῦ 88 16 Ποοη ΔΎ. 

1 Β6 8ι]οπὺ θοΐοσο ϑβονδα, δηᾶ σψαὶῦ [ῸΓ Εἴτα; 
ἔτοῦ πού ὑμγ86]} δὖ ὁπα (μαὺ ρσοβροσοί ἱπ ἷ8 ΨΑΥ, 
δὖὺ [86 τηϑὴ ὙΠῸ ὈΥΪηρ οί 6Υ1} ἀν σθθβ 0 ΡὈ888. 

8 ὗθδ80 ἴγοιη ΒηρΡΌΥ, δπα ΦΌΓΒΑΚΘ γϑί ; 
ἔγοῦ πού ὑπ γβοὶ δ, [1ὖ 18] ΟὨ]Υ ἰο ἀο 671]. 

9 ἘῸΓ 6Υ1]-ἀοογ8 888] Ὀ6 ουὐὖ οὔ"; 
διηα [Π086 σὍπὸ τγαὶὺ οἢ Φϑβουδῃ, ἐμ Υ 8841] ἱπμοσὶύ {86 Ἰδπᾶ, 

10 ἘῸγ γοῖ ἃ 1116 116, δηά ἐμ86 πψὶοκοα 8}}4}1} ποὺ Ὀ6; 
8η4 μου 5881} δὐὐθης νοὶ σοπβίάθν 8 Ρ]8οθ, δὰ ἰΐ 888}} ποὺ 6. 

11 Βυὺ {86 Βα} ]Θ 8881] ἱπη θυ {86 ἸδΔηά, 
8.Πἃ 58[.8}} ἀ6]Π Πρ ὺ {Ποιηβογοθ 'ῃ {16 ἀρυπάδηοῦ οὗ Ρ6806. 

12 ΤΠο νἹἱοκοά ρ]ούθί ἀραϊηβὲ {16 τὶρ ὔθοιυβ, 
8ηα ρῃΔΒΠΘ ἢ ἀροη Εΐτα ὙΠ ἢ15 66 

18 Το ἰογὰ ψ0111 Ἰδαρ δὐ Ηἷπὰ; 
ῸΓ [6 βϑοίῃῃ ὑμδὺ ἢ18 ἀδῪ 18 οοσαΐηρ. 



7112 ΕἸΙΒΒΤ ΒΟΟΚ ΟΕ' ῬΒΑΙΔΙ5. 

1{ Το νἱοκοᾶ ἢδνο ἄγαπτηῃ ουὐἱ ἰμ6 βποχά, 
8δπα ἴον δανο Ὀθηΐ μοῖρ ον, 
ἴο οαϑῦ ἀοντῃ 6 Ὠυπ1}0]6 πα ὨΘΘαγΥ, 
ἴο ΒΙΔΥ͂ ΒΌΘΙ 858 ἃγθ οὔ ἀρτῖρῃῦ σοηααοί, 

16 ὙΒοὶγ βυογὰϑ 888}} δῃδυ ἰηΐο ὑπ οὶ} οὐσῃι μϑϑσί, 
8δηα ὑμπαῖὶν ον Β 5081}} θ6 Ὀσόκβϑη. 

16 ΒΒοίίου ἰ8 ἃ 1{{10 ἐμὲ [π6 τἱρμίθουβ τη Βα, 
ἴπδῃ {π6 Δουπάδηοθ Οὗ ΤΔΗΥ͂ τ] ΚΟ, 

17 ἘδΥ [86 Δ. οὗ (π6 ψίὶοκοα 8841} θ6 ὈγΌΪΚ α : 
θυὺ Φοβονδὴ ὉΡΒΟΙ 60} ὑπ τἰρύθουβ. 

18 Φοβονδὴ Κποσϑίῃ {πὸ ἀαΥ5 οὗ {π6 Ὁρτρ ῦ, 
Δη4 ὑποῖν ποῦ αρθ 88.4}} 06 ἔΌγδνθυ. 

19 ΤΉΘΥ 5888} ποὺ Ὀ6 δϑβαιηθα ἴῃ δὴ 6υ]}]} ἰΐτησ ; 
8Π4 ἱπ ἀδγβ οὗ ἔδιηΐπο {Π6Ὺ 884}} Ὀ6 1166, 

20 Τὸν ἴδο πἱοκορα 58}8]] ῬδυῖβᾺ ; 
8.ηα ὑπ6 Θηθι 168 οὗ ΦθΏΟΥΔᾺ 8 ΓΘ 88 ἰδθ Ὀοδυ  οὗἁἨ [86 ῥῬαβέυγοβ ; 
ΠΟΥ͂ ΘΟΠΒΊΙΠΏΘ, 1] ΒΙΏΟΚΘ ὑπ  Ὺ ΘΟΠΒΌΙΩΘ ἈΥ͂ΔΥ. 

21 Το νἱ]ἱοϊκοα Ῥογγονϑίῃ, δηα ραγϑί ποῖ; 
Ὀυὺ {86 τ]ριοουβ Βμονϑίι ΤΆΥΟΙ, δπα ρίνοιῃ. Ὁ 

22 ΕῸΓ {δ 00 ὑπδαὺ ἄγ Ὀ]οββθά οὗ μἷπι 888} Ἰπ μου ἐμὸ ἰδηά ; 
δη4 {Π6γΥ (μὲ ἃγὸ οσυγβοα οὗ πἰπὶ 8881] Ὀ6 ουὐ ο-, 

285. ΑΑ πηδῃ δβίθρῃϑ ἅγὸ ογαθγοᾶ ὈΥ͂ ΦθΒουδῇ, 
δηα 6 ἀ6] οί ἴῃ ἷ8 ψ8Υ. 

24 Ἐὸγ μουρ ἢ 18]], ΒΘ 88}8}} ποὺ Ὀ6 οαϑὺ ἄοψπ ; 
ἴοΥ ϑϑβονδὰ Ὁρβο]αοίι ἷ8 μαπά. 

25 [1ᾶγ9 Ὀθθῃ γουηρ, 8ιἃ ᾶῖ6 8150 Ὀθοοιηθ ο]ᾶ ; 
δη4 1 Πδᾶγθ ποῦ Βθϑῃ (80 τἹ]ρ ὔθοΟυΒ ἔΌΓΕΔΊΚΘΙ, 
ΠΟΙ ἷδ Βο6α Βοοκίπρ Ὀγοδά. 

26 Α]] [86 ἀΔΥ Πο ββονϑίῃ ἴλγοσ, δῃὰ Ἰϑπά ; 
δηα Η18 ΒΘΘα 8ΓΘ [ῸΓ ἃ Ὁ] ββίηρ. 

27 Ὠερατί τότ ον], πα ἀο ροοά, 
δα Αὐϊάο ἴῸΓ ΘΥΘΥΙΏΟΓΘ. 

28 ΕῸΓΡ Φοβουδῇ Ἰουϑίὰ ᾿υαρτασηΐ, 
δ:ηα ΒΘ Μ}}} ποῦ ἔογβαίκο Ϊβ8 βαϊηίβ. 

ΤΉΘΥ 8.6 ΡὈγοβογυϑα ἔΌγουου ; 
Ὀαΐῦ (86 βΒορα οὗὨ {π6 ψ]οΚοα 18 ουΐ οδξ 

29 Τῇο τἱρ θοῦ 5881] ᾿πμοῦῖῦ {86 ἸΔηα, 
διηἋ 58}4}} ἀν76}} ΦΌΓΘΥΘΓ ἀροῃ ἴὑ. 

980 Τὴ που οὔ ἐδο στρ ίθουβ Μ111 αὐΐον πβάομι, 
διῃα Βῖ8 ἰοῃρθ Μ1}1} βρϑαὶς τι μδΐ 18 τρί. 

81 ΤΠ ἰδὰν οἵ Οαοά 15 ἴῃ ἢ18 ποαιΐ; 
Ἀ18 βίθῃϑ 8881] πο ΔΥΘΥ. 

892 ΤὨδ σ]οΚοα πδίομϑί ἴοσ {86 τὶ ρὨύθουΒ, 
δη Βρ} οί ἢ [ο βία Ὠΐπι. ᾿ 

88 Φομονδῇ Μ111 ποῦ Ἰθᾶγο Ὠἷπὶ ἴῃ ἢ19 μδπᾶ, 
δηᾶ ψΨ1}}} ποῦ οοπάθπιῃ ἰπὶ ΜΒ Θη 6 18 Ἰυαροά. 

84 ΥὙἷῦ ου 6Βουδῇ, δηα Κρ [18 ΨΔΥ, 
δα Β6 ψ1}} Ἔχα]ὺ (866, ἴο ἐπμοεῖῦ {π6 Ἰαπᾶ ; 
σι θὰ {Π6 τ ]οϊκοά ἀΓ6 ουὐ ΟΥ̓, ἴδοι 518} 8566 [{. 

805 [80 ἃ ΜιΟΚΘΟα τλδὴ 1 ργοδὺ ῬΟΥΘΓ, 
δη4 βργοδαΐηρ μἰπιβο! , {|κ6 ἃ ἐγ ΠουτιΒῃϊηρ᾽ ἴῃ 108 ὨΔΕΙ͂ΥΘ 801], 

86 Απα οηδ ρϑϑββά ὈΥ͂, δηὰ Ὀθῇῃο]ά, ἢ6 88 πού; 
δηὰ 1 βουρῃύ Ηἴτα, δῃά ἢ οου]ὰ ποί Ὀ6 ἔουπά. 

87 Ματκ (δε ρογίδοί θδῃ, δηὰ βϑμο]α {86 ἀρτῖρῃῦ; 
ἴον (ἢ θγθ ἰβ ἃ ἑαΐαγα ἴο [86 τηδπ οὗ ρΡββςβ. 

88 Βυΐ ὑγβηβρτοββουβ ἈΓῸ ἀοϑίσογθα ἱοροίμοῦ; 
[86 ζαίατο οὗ [16 Μ]ΟΙΚΘα 1β οαὐ οὔ, 
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89 Απὰ (9 βαϊνδίίοῃ οὗἉ ἴμο σὶρ θουβ 18 οὗ Φϑ βου, 
{μοὶ βίσοῃ βοα ἴῃ {πὴ6 οὗ ἔγοι 016. 

40 Δπὰ Φεμονδὰ Βα ΒΕΙρθα ἐπμθῖὰ δηα ἀδ]γογοα {μ6πι. 
ΗΘ ν]}} ἀεὶ νον ἰμθὰ ἔτομι ὑμ6 ψὶοκοα, δηα Μ1}} βαγὸ {ΒΘ 1, 
ἴῸγ [16Υ μᾶγο ἰσυβίθα ἴῃ Εῖπι. : 

Ῥε. χυχυίί. ΤῊ 5 Ῥδαΐτι, τί ἐΐοη ἴῃ αἱρλαδείέα ΒἰΔ ΠΞΔΑ, ἩΘΑΙΙ͂Υ 411 οἵ (ον 110.696 ὁδΔοῖ,, οοῃδ᾽68 οὗ ἀϊδοοπιηθοίθα Δρῃοιίδταδ, 
πὰϊσὰ (6 ΔἸρμαυθες ΥΓδη οπιθηῖ 886 8164 ἴῃ ΓοθΙ ογίης. 

γον. 20. βεαιμών 9} ἐδλε Ῥαξέιιγεξ ἴ8μὸ βτῖθθη κταβθ, Μη 1 τ Πίοἢ ἐμ. 6 Ραδίηγοα δσὸ οοί ῃϑὰ δηὰ δἀογηϑᾶ : ἃ σογζλσηοι ἔπιδχθ 
οὔβῃογι. ἱνϑὰ ργοθρου Υ δηὰ ρον βηὈϊθοθα. ΟΟΠΊΡΑΓΘ, [ὉΓ ΘΧ 016, 98 π|66 1. 10, 11 ; Ρ58. χοὶΐ. 7, δηὰ οἰϊ!. 15. 

ογη. 23,24. ΑἍἜ κοηϑγαὶ ρσοροβί(ίοη, σοιητηϑη ας ἃ ποροίμ! ἔγαβὶ ἰη Φοίιονα,ι, οὐ {116 στοαηά {πῆ 4}} 6. Ἰλ8η 5 ὙΔΥΝ το 
οτὰἀογοὰ ὉΥ δἰ, δηὰ ἢδησθ ποίπἰῃρ, ΤΟΙ δάγνθγθο σππ Ὀθία]} ΟΘ Ὑγ80 [δ ἰ δοοογὰ νἱ τ ἴηι. Φείσλίε ἐπ τς σαν. Τακοα 
ἀοιχς ἴῃ [89 σοῦτϑ9 ὙΠΐς ἢ 9 [845 Εἰ πι66][ τα τὶςοἃ οὐ, δηἃ ὙΠ ἐογθίογθ ΟΔΓΓΥ ἴο σοπιρΙοίοη. ΤΠθ βΓβῖ ΤηΘΩ ΘΓ ΙΔΔΥ Ὀδ 
τΤϑηἀογοή, ΒΥ Φε. ΒΟΥ ἢ ΒΓΘ ἃ 180 8 9ἴ008 6538 16}16}}. 

Ψψογ, 25. νεκίῃσ: δα ἴο ΗθΌ. ψοτὰ [8 ΓΟΡΘΓΙ͂Υ τοηδοτοὰ ἴω ἴῃ. ἰ. 19, “ϑουχῆῃϊ ἐπ οὶσ τρϑδὶ.ἢ 
γον. 26. ΣῸΥ α δίεκείπσ. Τὸ ἐἰιθιηδοῖνοθ δη οἴ ογὰ ; οαἰογίης δηὰ ἱτγλραγίίης κοοὰ. 
Ψον. 27. Αδί(ε 70 ἘΌΣΥΏΒΟΥΕ ; ΔΒ ἴπι γ. 29. 
ον. 28. ϑωασηιεπξ: (9 οχοοπίίου οὗ ̓ πδ[1.6, τ. 9 πηδἰ ἰΘΏΔ 509 οὗ γα. . 
Ψοσ. 29. Ῥιοεὶξ 7ογευῦ : ποῖ ἰηἀ ΠΥ] ΔΌΔ}}Υ, ὈαῈ ἴῃ ἐμοὶν χϑηθγα  0η9. 
Ψον. 317. Τῆετσε ἐς α ἤεγε : δοταοιῃΐπας [Πδὺ Γϑαϊδί δ δίζοῦ εἰἷπλ, ἰἢ ἰιΐἰ5 ροβίογ Υ, ἰη Ὠΐθ ΟὨάτϑη απ Ἠΐ6 ΠΝ ΠΠἄγϑι 5 ΟὮ 1}. 

ἄσϑῃ, Οοσιρδῦὸ ΤΥ. Ζ1, 29. Οἡ ἐπ σΟὨΓΓΆΓΥ, “ ἸΓΔΏΒΖΓΘΕΒΟΓΘ ἈΣῸ ἀθδισχογοα ἰοχοῖθοσ,᾽᾿ ΓΔΘΥ δηὰ δι] [αὶ μογίδίη ἴο ἐδιοιὰ. 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΧΥΤΠ. 

Α Ῥεαΐηι 9. αυϊά, 700 ὀτγίπφ 10 τοπιδηλ γα 06. 

1 9ομονδῆ, ἄο ποί ἴῃ {ΠΥ τυ Του ΚΘ τη6, 
δηἋ ἀο ποῦ ἰπ (ΠΥ μού ἀρ αβυγο οοσγθοῖ τη6. 

ὦ ΕῸΓ [Π]η6 ΔΥΓΟῊΒ ἈΓΘ ΒΌΠΙ Ἰηἴο ΙΏ6, 
δια ἐγ μαπά μαίῃ οοῖὰθ ἀΟἾΠ ὉΡΟῊ ΙΏ6. 

8. ΤΏΘΓΘ 15 0 ΒΟΧΠΟΠΘΒΒ ἴῃ ΤΩΥ͂ 656}, Ὀδοδι86 οὗἉ [19 ΔΏΡΘΓΙ; 
ἴθθτο 18 πὸ Β6ϑ] [ἢ ἴῃ ΤΑΥ͂ ὈΟΏ68, θθοδαβο οὗ ΠΥ 811. 

4 Ἐὸγ πιΐπθ ᾿πἰαυ 168 ἤᾶΥΘ ΡΌΠΘ ΟΥ̓́Σ ΤΥ 684; 
ἃ8 ἃ ΒΟΔΥΥ͂ Ὀυγάθπ, ΓΠΘΥ ΔΓΘ ἴοο ΠΟΑΥΥ͂ [ῸΓ ΤΙΩ6. 

δ᾽ ΜΥ 5 γἰρ68 ᾶγὰ ρυϊγ, δῃηά τυμπηΐϊηρ, 
Ὀδοδυβ6 οὗ ΤΑΥ͂ [0015 688. 

6 1 υυῖῖμα, 1 δίῃ ρυθϑῦν Ὀομοα ἀοτῃ ; 
Ιγρο πιουγηΐηρ 8411 ὑπ6 ἀδΥ ]ομρ. 

7 ἘῸΓ ΓΩΥ̓ ἸοΠ8 ἅτ {116 πὰ Ὀυγηΐηρ’; 
8η( {Π6Γ6 18 ὯῸ ΒΟ ΠΠ688 ἴῃ τὴν Ποβἢ. 

8 [δ Ὀομυμ θα δΔηα Ὀτγυϊβοα οχοθθαϊ ρῚΥ ; 
ΙΟΥΥ ουῦ ἔγοτα ὑΠ8 ἀἰϊδαυϊοίι 46 ΟΥ̓ ΠΥ Ὠθατί. 

9 Ιρχὰ, 81] ΠΥ ἀοβῖγα 15 θοΐοσο [Π66, 
δηα ΤΩΥ̓ Βσἱπρ; 15 πού δίάάφδη ἔγοτα {ἢ 66. 

10 ΜΝγ μοαγὶ βυϊίοσβ, τὰ βίγεηρίῃ [8118 το; 
δηά {6 Πρ ὖ οΥὗὨἨ ΠΥ 6Υ68,---ἰΠ6 0 4180 ΔΥ6 ρΌΠ6 ἔγοπὶ 168. 

11 ΜΥ Ἰονυϑῖβ 8ηα τὴν {τη βίδηα δ]οοῦ ἔγομπι ΤΩΥ̓ βίγοϊκο, 
8 ΤΑΥ͂ ΠΟΙρΏΌΟΙΒ βίϑηα δἷαν οἵδ, 

12 Απᾶ (μ6γ ὑῃϑὺ 566 }ζ [ῸΓ ΤῊΥ 8οι] 1ΔΥ ΒΏΔΓΟΒ, 
δηα [ΠΥ ἐμαὺ ΒΘΔΓΟὮ [ῸΓ ΓΩΥ͂ ΠΑΓΠῚ ΒΡΟΔΚ τ ]ΒΟΙΘΥΟΌΒ ἐμ] ηρΒ, 
86 Π6ΥῪ αν 186 ἀθορι8 8411 {Π6 ἀΔΥ Ἰοηρ. 

15 Βυι], 85 ἃ ἀϑδαΐ τηϑδῃ, ὮΘΆΓ ποῖ; 
ΔΠα ἃ8 ἃ ἀπ τηϑὴ οροηοίμ ποῦ ΕΪ8 του . 

14 Απά] 8ηὶ 8ἃ5 ἃ Ἰὴδῃ {ἰπαΐ Ὠοαγοίῃ ηοΐ, 
δηα ἰῃ ἷθ που ἢ ΔΓ ΠΟ στοργοοίβ. 

15 ἘῸΥ ἴὼγ ἴῃθ6, Φοῃονδῇ, 4ο 1 ψαδὶϊῦ; 
ἰμοὰ ψ|1Ὁ δησνοσ, Ο 1μογὰ, τ Οοά, 

16 ΕΌΓΣῚΙ βαὶά, 1,680 {ΠΕΥ͂ 8.8] τοὐοΐϊσθ ΟΥ̓ΘῚ ΤΏ6, 
δοὺ ργου α]Υ ἀραϊπβϑί τμ6 ψΉΘη ΤΩΥ͂ ἔοοῦ ψαγογοίμ, 

17 ΕῸΓ ἃ8 [ἴὉγ πι6, 1 δ ΥΟΔΑΥῪ ἰοὸ ΠΑ] 1, 
δ ΤΑΥ͂ ΒΟΥΓΓΟῪ 15 ΘΟΕ ΠΌΔΙ]Υ ὈΘΙΌΓΘ 6. 
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18 ἘὸΡ 1 “111 ἀθο δγθ ΤΑΥ͂ ἱπι αὐ Υ͂, 
Ὑ11 θῈ Δηχίουβ [ῸΓ ΠΩΥ͂ 51, 

19 Βυΐ ΤΥ ἀΘΔΑΙ]Υ͂ ΘΠ ΘΠῚΪ6Β ἈΓΘ Βίγοηρ, 
ΔΏ ΤΩΔΗΥ͂ 86 ΠΟΥ μδι παίθ τὴ ψἰμοαΐξ σδ086, 

20 δπηά ἐμπδύ γϑαυϊῦθ πλθ ον] ἴον ροοά ; 
ὌΠ ΟΡΡΟΒ6 Π|Θ ἰπ Γδί ΓΠ ΤΌΣ ΠΥ Βοοίηρ ροοά, 

21 ΟΥ̓ΒΆΚΘ τὴ0 πο, Ὁ Φοβονδὰ ; 
ΤΑΥ͂ αοά, 6 ποΐ ΆΓ ἔγομι 1η6. 

22 Ἠδβίθῃ ἴο ΠΥ ἢ6]ρ, 
Ο Τροτχτά, ΠιῪ βδ᾽ γαύοη. 

γον. 20. δρεξίηρ ροοα : πατΛΘΟΙ͂Υ, ἐμαῖς φοοΐ, δα [9 οοπιβοσέίοῃ δοϑίηδ ἴο Ῥ 
εἰρθὶ δηὰ φοοὰ, [μ6 ρατδαίε οἵ προ Ῥγουοῖκοο ἐμοῖς ορροδἐΐοῃ. τοαῦίσθ. ῬΟΣΔΔΌΘΊΠΟΣΟ ΚΘΠΟΓΔΠΥ, ἔμπδὲ ἩνὩΙοἢ ἰε 

ῬΗΑΙΜ ΧΧΣΧΙ͂Χ. 

Τὺ ἰδο είς ἩΠωδίοίαη, ἰο “εμίδλυπ. Α Ῥιεαΐπι φΥ Ταοϊά, 

1 [,Ι,[κ816,1 11} {89 μϑϑα ἴο ΤΥ ὙΔΥΒ, 
{8 1 5'π ποὺ ψ ἘΠ ΤΩΥ͂ ἰΟΠΡΊΙΘ. 
Ι ν1}} ΚΘΟΡ ἃ τηυ22Ζ]6 ἴο ΠΥ ταουἢ, 
ΜᾺ116 [86 ΜΙΟΚΟΘα 18 ὈΘίΌΓΘ τη. 

2 [πνπ88 ἀμ 1} 5.16 006 ; 
Ι 6] 4 ΤΥ Ρθδοθ [6061}} ἔτοπι ροοά, 
8Πἃ ΓΩΥ͂ ΒΟΙΤΟΥ͂ ΜᾺ8 ΒιγΓοΘα. 

8 ΝΥ Βοδτί ψ88 μοὺ υἹ 1 τη6. 
8116 1 τηυβο, [μ6 ἔτο ΚΙη 4168; 

Τ βρβκϑ Ψἱ 0} ΤΥ ἰοηραθ, 
4 Μδῖκο ϑ Κπον, Ο Ψοδβονδῆ, ταῦ απ, 

8.η4 {86 τηραϑατο ΟΥ̓ΤΩΥ ἀΑΥ8, τ μδὺ 1ὺ 8; 
Ἰοὺ τὰ Κῆον ΒΟΥ γα] 1 81 ᾿ 

δ Βοβο]ά, ἔμοὺ μαβὲ τηδὰθ ἵῦ ἀΔΥ8 88 Βα γθϑα 5, 
δηἋ τὴῦ Ποδοίίηρ 116 β 88 ποίῃιηρ ὈοΐΌτο 866. 
ΒΌΓΘΙΥ, ἃ ΤΊΘΓΘ ὈΥΟΔΙΝ 18 ΘΥΘΓΥ τῆδη ἴῃ Ὠἷ8 Ὀοδὲ οδίαίθ (αυϑθ.) 

6 βυχοὶυ, ΘΥΘΣΥ ταδη ΜΔΙΚΘ ἢ ἴῃ ἃ ναί ΠΟΥ ; 
ΒΌΓΟΙΥ, [ΠΟΥ 8γὰ αἰβαυϊούρα ἴῃ γαίῃ; 
Ὧθ ΒΘΑΡΘΙΒ ὕΡ ὑχδδβυγοθ, ἃπά Κποσποίι ποὺ το Μ11 γαῖμα ἔμ οτ, 

7 Απά "ον, κά, ψ}ιδί πϑὶς 1 ἴον ὃ 
ΜΥ Βορθσ, ἰὐ 8 πῃ 66. 

8 1ο]ἶνοῦ πη ἔτοπα 811 ΤῊΥ ὑΓΘΏΒΡΥΘΕΒΙΟΒΒ ; 
4ο ποὺ τρὶς τὴ {8.6 ΤΟΡΤΌΔΟΒ οὗ [0018. 

9 1 ν͵ὰϑ ἀυμ, 1 ν1}} ποῦ Ορθῃ ΠΥ του ἢ, 
Ὀοοϑαβο μου αἰαδὺ 1ὑ. 

10 Βδιμονο (ΠΥ βίτοκϑ ΔΎΔΥ ἴγοσ ΤΔ6:; 
Ι δι οοημβυϊηθα ὈΥ {δ6 βίυδ ΟὔΠΥ Πδηά. 

11 ὙΥ10Ὰ τοῦυϊκοα ἴον Ἰπἰαυλί μου ἀοβὶ οογγθοὺ Τ181., 
8ΔΠ4 ψαβίθ 88 {86 τοί εὐ δι Βο ἀοΙ σία ἴῃ ; 
ΒΌΓΟΙΥ, ΘΥΘΥΎ ΙΔΔΠ ἴβ γ8η}1γ. ( ατι86.) 

12 ΗΘΆΓ ΙΩΥ̓ ρῥγᾶυοῦ, Ο Φοπονδῇ, 
8η6 ρὶνα ΘΓ ἴο ΤΩΥ̓ ΟΥΥ ῸΓ Β6ΙΡ; 
Βο]ά ποῦ [ΠΥ Ρ6866 δ ΤΩΥ͂ ἴθ Β. 
ΒῸΓ [1 δ1Ὼ ἃ ΒίγδηρῸ ΜΠ {Π66, 
ἃ, Β0]ΟΌΓΠΘΥ, ΠΠ|Κ6 411 τὰν ἐλ ΠΟ ΓΒ. 

18 Τούε ΔΌΘΥ ἴγοπὶ ΤΩ6, δπα ]6΄ τὴ0 ΟἾΘΟΣ ὉΡ, 
Ὀαΐοχο 1 γὸ Βθποθ, δηα Ὀ6 ΠΟ τοΓθ. 

Ῥε. χχχῖσ. ({{116.) τβλμρου δ ΟΏΘ οἴ τε ἔδτοῦ Ἰοαᾶογα οὔ (δ δια» ͵9 τοῦδῖο δρροϊι δὰ τ γρώῤετις ΟἌ τον. σσνυ. 1-- 
πύρα σὺ Φὰ ΣΑΘΙ ΟΣ. ἔγσγοϊῃ υὑὐίογϑωοο, διϊοχοῖμοῦ; οτϑῶ ἔγοιλ ἐμοὶ τ Ὡϊοἢ δηὰ χσεΐρΐδ ῬΓΟΡΟΣΙῚΥ 0 

Ββροΐκοϑι. 
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Ψοσ. 6. 4 ναΐπ ἐλοιο: ἃ ταθτὸ ἰτηαζο, ΟΥ 1 ΚΘ 658, πη 80 Ὀδέϑ εἰ 8] δηἃ ὉΠ τϑαὶ. 
Ψοτν. 6, 2 πιϑι τ. Ογ, ΒΌΓΟΙΥ, ἴοῦ ἃ ὈγοδίΒ ἈΓΟ [ΠΟῪ ἀϊθαυ!οῖθα, 
γος. 10. ϑέγε κα 97 ἐὰν λαπά : ουηῃοοϊ γοά ιν» οἶδ δἰδο Π6Γ9) ἃ8 ἃ ΟΟὨ ΓΟΥΘΓΒΥ, Ο ἐδ ρμασὶ οὐ Θοὰά, τ ἢ ἔδφ δι Ὀ)θοὶ οἵ 

ἔδο ἰηδίἰοέίοα. Οοιλραγο Ηοϑοδ ἸΥ. 1-9, χίΐ. 
ον, 11. ᾿εδυλεε 707 ἐπέχων Σ ποῖ σδυδοίοδα δη ἃ τοίου δίγοῖχοα, Ρυΐ αἴνθῃ ἴοτ ᾽υδὲ οΔαθο, Δηἃ [0Γ ἃ ἀοδοίταρἷο θη ά. 
Ψογ. 11. ον, ϑυγοΙΥ, ΘΥ̓ΘΓΥ Τη8ΔῈ 8 ἃ Ὀγδαίῃ. 
νοΣ. 13. Ζοοῖς α'οαν 7τοτι τι6. ΤΌτη ἤγοσῃ τὴ ἐὮΥ ἐπγοαϊξοηΐης Ἰοοκ οὗ ἀϊδ0] 6650 γ6.---ΟἾ ΕΥ̓ Ῥ Βιτίςον, ῥγέρλίςη ἩΡ 

ὉΟΏΡ. ἴδ9 ἀσαῦίο ἰη τη9 ἔεζ8. οἵ ΘΕδενιῦθ δηὰ ΕσΞΕ81). Οογογάδὶο, Μαίίμον, ἔδυόσγηθν, “(πῶς 1 ΙΏΔΥ ΓΟίΓοθἢ ΤΥΒΟΙ; ἢ 
, ἀϑποόγυδα, Βίεξλορα, “ ἰδδὺ  ΣΏΔΥ ΓΘΟΟΥ͂ΟΣ ΙΩΥ δίχα κί; ᾿ ΟΠ ΠΟΏ ΥΟΓΒΙΟΏ, “ (δδὲ ᾧ ΙΏΔῪ ΓΘΟΟΥΘΓ δίγοῃ σι." 

ῬΒΑΙΜ ΧΙῚ 

Τὺ ἐΐε ολῖςῦ Μαωυείοίαπ. Α Ῥεαΐπι 9} αυϊά, 

10ῦΟὈΕϑΡξΓ:Ι παϊ ρα ραυθλεΥ ἴῸΥ Φ μονϑῃ, 
διηα 6 ᾿πο] ]ηρα ἰο τη6 δῃα Πδαγὰ ΤῊΥ͂ ΟΥῪ [ῸΓΡ ΠΕΡ. 

2 Απάδο Ὀγουρβμῖῦ πὶ ὕρ ουὖ οὗ ἃ Βογγῖῦ]6 ροἷΐ, ουὐ οΥ̓́ΓΠ6 ΤΑΪΤῪ ΟἾΔ, 
8ηἀ Βοὺ ΤΩΥ̓ ἔδοῦ ὍΡΟΣ 8 τοοῖς ; ΒΘ τηδαθ ΤΥ βίθρϑ ἤγπι. 

8 Απάὰ 9 ρυΐ ἴῃ ΕΥ του ἢ ἃ ΠΟῪ ΒΟΠΡ;, 
ΓΑΪθ6 ἴο ον α 

ΜΙΛΩΥ ΜἹ11 866, Δηἀ ἴδ, 
δηᾷ “111 ἰχυβϑύ ἰῃ Φομονυδῆ, 

4 ἨἩΔΡΡΥ [δ6 τηβδῃ, 
ψ 10 δίῃ 866 6 μονὴ ἢΐ8 ἰσιδί, 
8η4 Βδίδ ποῦ ἰυχηθα ὑπο {π6 ργουὰ δηὰ βιιοῖι 88 ΒΊΤοσυΘ (ο Ἀ]ΒΘΒοοά. 

δ Μδῃγ ἰδΐηρβ δαϑὺ ἴβοιι ἀομο, Φοβόυδι, τὰν Οοά ; 
ΤΥ ΜΟΠΑΘΙΒ, 8δπα (ΠΥ ὑπουρμίβ ἰοτψαγά 5, 
ΤΒ6Υ οϑηπού Ὀ6 Γροϊζοηθα ὉΡ ἴῃ ογάον αμίο [8696. 
Ι νου]ά ἀθο]αγθ 8ηα βρϑδὶζς {π6π|,-- 
(ΠΟῪ ΔΓΘ ΙΠΟΓΘ ἔβη οδῃ Ὀ6 πυπιθογοα. 

6 Γῆσο δῃά οβδσγίηρ (ποὺ Βαϑὺ ποὺ ἀοβισοᾶ ; 
ΤΑΥ͂ ΘΆΒ Παδὺ ἱῃσὰ ΟρΡΘῃηΘᾶ ; 
Ὀυχη ἥδε ηρ δηα 81π- Οὔἴδυιπρ μου μαϑὺ ποὺ τϑαυϊγοά, 

1 Τθη 8814 1, [,0, 1 σοιηθ:; 
1η {ῆὴ6 νοϊυπηθ οὗἩ (ἢ6 ὈΟΟΚ 1 15 ψυι θη οἵ Τη6; 

8 1 ἀο]ρμξ ἴο ἀο ἐγ Μ1}1, Ο γ αοα, 
δια (ἢγ ἸαΥ 18 τ] ἢ ΤΔῪ Ἀοδτί. 

9 1 ρῥγδβϑδομοὰ ρ]δα {ἱἀϊπρϑ οὗ στρ ῃὐθουβη 688 ἴῃ {86 στοδὺ σοπρτορδίίοῃ ; 
10, ΤΥ 1108.1 ἀο ποὺ τοβίγαίῃ, - 
Ζοῆονδι, ἔθου αονγοβί. 

10 ΤῊΥ τἱριὐδουδβηθβα 1 αν ποί ἰα πΠΠΐπ ΤΥ Ἠθϑγί, 
(ὮῪ ΑΙ Β ] 688 δπα {ΠΥ Βα] γαίϊΐοη 1 μᾶγὸ ἀθο]αγθᾶ ; : 
Ιμαγο πού οοποθδ] θα (ΠΥ Ἰονίπρ- ΕἸ Πά π688 δηαά (ΠΥ {τυ ἢ ἴγοτα (86 στοδὺ Θομρτορϑίοῃ. 

1 Του, Ο Φοιονδῇ, 
ΜΠ1Π ποῦ ΒΟ] ΤΥ ΘΟΙΙΡΑΒΒΙΟΠΒ ἔΤΌΙῚ ΤΩ6 ; 
(Ἀγ ἰονἱπρ- Κίπαποβθ δῃὰ [μγ ὑγχανῃ νν11}1 ΘΥΘΥ ῬΥΘΒΟΙ͂ΨΘ ΠΊΘ. 

12 Ἐὺδγ δυἹ]β αν ρα ῃογθα ὕροῖ τη6, {{}1 {Π6Υ ἀγὸ σι βουῦ ΠυτΩΌ ΟΣ; 
ΤΩΥ͂ 1] αυ 168 ἤαγΘ ον θη τη6, ἀπᾷ 1 σδῃ ποὺ Ὀ6}01α ἐμοιι] 
ΤΆΘΥ ΔΓΘ ΙΩΟΓΘ (ἤδη {86 ἢΔΙΓΒ ΟΥ̓ΤΩΥ Ποϑα, 
8Ωα ΤΥ δοαχί {ΔΠ|6 0} τη. 

18 ΒΒ ρ]εββοά, Ο 6 μονυδῆ, ο Τϑβο 6 τὴ : 
ψοδονϑὰ, μαϑύθῃ ἴο ΤΩΥ͂ μ6]Ρ. 

14 Τιοὶ [μθπὶ Ὀ6 δϑιδιηϑὰ δπα οοῃϊουμπαοα ἰοροίμοσ, 
ἰμαὺ βϑοὶκ δου ΤΥ βοὺϊ ἰο ἀθβίσου 10. 
1,οὐ [Ποῖ Ὀ6 ὑατηοα ὈΔοΚπ τα δηα ρα ἰο ΒΗ 4ΠΊΘ, 
{Πδὺ ἀοΙ ΣΡ ἰπ ΤΩΥ͂ ΠΆΓΤΩ. 

1δ Τωοὐ ἴθι Ὀ6 ἀοβοϊαῦο θοδυβο οὗ ὑποὶν βῃδιηθ, 
ἔμ ὑμαὺ ΒΔΥ ἴο τιθ, Αμδὶ Αδαδ] 



116 ΕἸΒΗ͂Τ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙΜΗ. 

16 Τιρὶ 4]1 ἰ(μδὲ βϑεῖς {πθ6 σοϊοϊοθ δῃά Ὀ6 ρ᾽δά ἴῃ {866 ; 
Ἰοὺ ὑῃο86 ΒΑῪ δἰ νγαγβ, Φϑιονϑ Ὀ6 τηϑρηϊΠοα, 
ΜΠ} ἰονθ (ΠΥ Βα  νϑί! 0}. 

1 Βυι 1] δὶ δῇηοιοα δηα ΠΟΘΑΥ, δῃᾶ {86 ωοχά {111 {π1π} ἀροι τα6; 
ἐμοὰ δὶ ΠΥ 8610 8πὰ τὰν ἀθ ἱγ του. 
ΝΥ Ὅοά, ἀο μοὶ ἀδ]αγ 

Ψον. 4. Τωγη δα ἐπίο " ἴοτ ΘΟ 86] ΟΥ Ποῖρ.---Θισενυεα (ὁ 7αἰϑελοοᾶ : ἴτοτα 18:6 τγᾶγϑ οἵ ἐσα τ ἰο [6 ]ϑομποοᾶ δῃ ἃ οστοσ. 
γον. δ, 88 πιορογ. Ογ, ποίη σα ὃθ σοιπραγθὰ ἴο ἴδ 60. 
ΨΥ. 6. Οὕ, ΤᾺΥ ΘΔΓΒ δαϑὶ [πο Ὀογοά. 
Ψογ. 12. 76οαπ ποῖ δελοια ἐδδηι : τοι, 1 σδῃ ποΐ Ὀθαγ ἴη9 εἰκῆ. 1 εἰν δοὴ86 [Ὧθ θα) ᾿τογὰφ Αγὸ πϑβοὰ ἰὴ Ἐσίποτ' 

Ὑἱἱ!. 6 (65 τοπάθγοὰ ἐπ 1ἴμ9 οουιηοη Εἰ κα] 19} γογβί ὁ), “ΠΟῪ οαῆ 7 ἐπάπεγε ἰο 866 ἴῃ ΟΥΪ] : ̓" ΠΆΟΓΘ ᾿ΣΓΟΓΔΊΥ, “ ΠΟῪ ὁδΔὴ 1 "6801 ἃ 
[μὸ ον]. 

Βοῦιο υπαογδίδηἃ 9 νγοτὰβ ἴο ηόϑῃ, "7 σα ποὲ 8.6 ἴῃ πὶ Δ1},᾽ (ΠΟΥ Δ΄Θ τῆοτοὸ ἐἤδη σΔῃ Ὀ6 Β0ΘΏ : 8ἢ ὈΠΉΔτΙΤΑη θα δαᾷ ἢ - 
(ἴοη ἴο ἐδ ἰοχῖ, απὰ ψιῆ ποιὲ τὰ ἢ Ροϊπέ ἰῃ (ἢ 6 σομ θοϊίοη. ΟΥ̓ θγ8 ᾿γδηβὶδῖθ, “ Τὰ Υ [4 Ὁ {|68 ὮδΥθ ΟΥ̓ΟΓΙΔΊΣΘΙ τη6, δὰ Σ 
δὴ ποῖ αὐ]9 ἴο κ660.,᾿ (Ὀγοῦ ἢ ἀἰπη ποδα οὗὨ εἰ χῆἢϊ δνίδίης ἴσοπὶ στοαὶ ἀἰϑίγοθα δηὰ σομϑοηῖ οἱ ἩΘΔΚΏΘαΒ: Δ πυδυ8), Δ ζεΓ 
τοιαι οὐνίουβ, οἴσοί οὗ σοπβοίουβ χιΐ. Αὐοοονάϊΐηκ ἴο οΟἴοΓγ, “1 ΘΔ ποί 866. τπιϑδη8, ἴ σληηοῖ 866 οἱ, 8) 80 ὕυεδοΐῖ ΟἹ ΕΥ̓ΘΥῚ 
δἰάο (Δὲ 1 ἢαῦο πὸ ουμξ͵οοϊς ; 6180 δὴ αησδυκὶ) οἴἴοοϊ οὗ (ἢ6 σοπῃϑοίοι 3688 οὗ ὨΠΠΊΘΓΟΙΙΒ ΒἰΠη8. 

ΤΏοδο αἰ ἤογθησοθ οὔ ορίῃίοη, δηὰ οἴμοῦβ πη τὰ ἢ Ὀθ οἰ θὰ, δον ἐπαξὶ (6 Ὀθϑατγίος οὗἨ ξ ὀχργοαυβίοῃ, δὸ δι ρῖο ἐπ ἐϊ- 
Βο ΙΓ, ἰ8 ηοῦ πὶϊπουΐ αἰ ΠΟ. ἐγ. ΤῺ 6 ρϑέδαρο ἢ {μα νὸ αποϊοα ἔγοιῃ ἘδίθοΣ Υἱἱ]. 6 ΒΟΘΙΠΗ ἴο τὴ9 ἴο δαρροσὶ ἴδ6 ἴχῸς χιθθἰης : 
Ῥοΐης 89 παΐπχαὶ οθοοῦ ἰἢ ΟὯ9 διΎΔΙΚοΩΘα ἴΟ ἃ οοῃμδοϊουδηοθδ οὗ βίηβ, πιο 6 σδὴ Ὡοΐ ὈθαΣ [0 ἰοοῖὶς ΡΟΣ. 

ῬΒΑΙΜ ΧΙ]. 

Τὸ λό ολῖοῦ Μαεϊοίαη. Αἱ Ῥεαῖΐπι 4} Ταυζ. 

1 ἩἩΆΡΡΥ [ο ἐδαὺ σοῃβιογοίῃ {86 ροοῦὶ 
Τη {6 ἀΔΥ οἵ δν]] 6 μονδῃ Ὑ11] ἀθ νον ΒΪπὶ. 

2 Φομονυϑὴ Μ11] θορ Ἀ1πὶ ἀπα ῥγθβοῦνο Ὠΐτα Α]1γ6; 
86 88.811] Ὀ6 Ῥγοβροσϑά ἴῃ {Π6 δπά, 
δά (δοὺ νι] πού ρσῖνο Εἴτα Ὁρ ἰο {86 11] οὗἉἨ Ὠ18 Θῃμ μλΐθ8, 

8 Φοβουδὰ Μ1}] βιγοηρίμοη Ἀἶμπὰ οα [π6 οουοὶ οὔ Ἰδηρσυβηϊηρ; 
(μου Μ|10 ΤΆ Κ6 411 818 Ὀθα ἴῃ ὮΪΒ βἰ οἰ 685. 

4 Αβίου πιθ6, 1 βα]6, ϑϑμβονδῆ, 6 στδοῖοιιβ ἴο 1Ὼ6 ; 
8.68] ΤῊΥ 800], ἔογ 1 δᾶυβ βιῃηθα δρϑίηϑὺ 0866. 

ὃ ΜΥ οπθαι θβ ΒΑΥ͂ 6Υ]] ΟΥ̓ Τη6, 
“θη Μ|1 ἢΘ 416, δηα ἢΐΒ Π8Ππ|6 ῬοΓΒἢ ἢ 

6 Απὰ 1 6 Θοπ)θ ἴο 866, 6 Βρϑβδίκοί [4]86ῃοοᾶ ; 
ἴῃ 818 Βοδτῦ Β6 ρδίμογοι ἢ ρ ἴο ᾿ἰπηβ61} τα ἰβοιιοῖ, 
ἢ ροοίὶ [οτί, ἢ6 (6116 (ἢ 1 δρτοδά. 

Ἴ ὉΡΘίΒ6Γ {ΠΟΥ͂ ΒΙΒΡΟΙΡ ἀραὶπϑί πη6, 811 {Π6 0 μαὺ Βαΐθ τη6; 
δρδὶηϑῦ πη6 {ΠΥ ἀθν 186 ΠΥ ΒΆΓΙΛ. 

8 οιὴβ 671] ἐπὶπρ' [ΠΟΥ ΒΔΥ] οἰδανοίν ἴδβί ἴοὸ εἶτα ; 
δη 4 ψΏΘΓα ἢ6 Π16 ἢ} Π6 8Π8}] Υ]88 ἘΡ ΠΟ ΤΔΟΤΘ. 

9 Υ8, ΤΑΥ͂ ΤΆ Π}1118. Γγἰθηα, ἴῃ μοι 1 ὑτγιιβίοα, 
ὍΠ00 δίβ ΤΥ ὑτοδ, 10 [86 Ὦ66] ἀραδίηβί τη6. 

10 Αμά δου, Φομονδῖ, Ὀ6 σγδοίουβ ἴο πι6 δη4 τϑὶβθ τὴ ὕ}, 
{παῦ 1 ΤΥ τϑαυΐίθ {Π|6 πὶ. 

11 ΒΥ {8181 ηον μδὺ που ἀ 6] ρ οβῦ ἴῃ Τη6, 
ὈΘΟδι86 ΠΛΥ͂ ΘΠΘΙΩΥ͂ 884}] ποὺ ὑΥἹ] ΤᾺ ΡὮ ΟΥ̓́ΘΓ Τη6. 

12 Απὰ 88 [ῸΓ τη6, ἴῃ ΠΥ ἱπίορυϊ ἴμοὰ μαϑῦ ἈρΡΠ6]4 Τη6, 
8δ:ῃα Ὠαδύ 85θὺ τὴ9 Ὀαΐογθ (Ὡγ [366 ΤῸΓ Ἔσυϑυ. 

ΒΙΈΞΒΕῸ ΒΕ ΦΕΗΟΥΑΗ, ΟὉΡ ΟΕ [ΒΒΕΑΕῚ,, 
ΕΈΟΜ ΕΥ̓ΕΒΙΑΒΤΙΝΟ, ΑΝῸ ΤῸ ΕΥ̓ΕΒΙΒΑΒΤΙΝΟ. 

ΑΜΕΝ ΑΝ ΑΜΕΝ. 



ΡΒΞΑΙ,ΜΕΞ 

ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ. 

ῬΒΑΙ ΜΒ ΧΙ ΣΙ. Ι ΣΧ ΧΙ. 

ῬΒΑΙΜΗ͂ ΧΙΠ., ΧΙΠΙ. 

Τὸ ἐλε ΟἸέε! Ἡϊπιείοίαα. οι ἀαοίέο [ Ῥεαϊπι] ο7 ἐλ6 Φοπ8 9" Κογαλ. 

1. ΑΒ 186 ματί ρδηίο δου {μ6 τψαίθυ- τ ΚΒ, 
50 ἀοΙἱα ΤΩΥ͂ 800} ραπύ ἴοσ (66, Ὁ αοά. 

2 ΝΥ βοὺ] ἐὐίτοίθιι ἴον σοά, ἔων {δο ᾿νίηρ αοά; 
τ ΏΘΗ 888} 1 ΘΟΠΠ6, 8Π4 ΔρΡΡΟΔΥ Ὀοΐοσο αοά!] 

8 ΜΥ ὕραιβθ Βδυῦθ ὈΘΟΟΠΊ6 ΠΥ Ἰοοα ΑΔΥ͂ δῃά πἰρἢΐ, 
ΜΠ116 [ΠΥ ΘΟὨ ΙΠᾺΔΠΠ1Υ ΒΥ ὑο τη6, Ὑ θῖο ἰ8 (8 γ οὐ 

4 ὌΤὍαβ6 ἱπῖηρθ Ψ11 Γ 04}} ὑο πηϊπά, 
8η4 ΡουΣ ουὖὐ ΠΥ μοαγὺ τ] Π τηο, 
ΜΉΘ [8}4}] ρ885 Δ] οηρ ἴῃ {π6 (Π]οἷς οσονά, 
8881} ταοσὸ οη ναί τ] ἢ (Π6πὰ ἰο (Β6 ἢουδβο οὗ αοά, 
ΜΠ] ἢ 086 νοΐοθ οὗ ΟΥ̓ δπα ῥγαϑΐβθ, ἃ ἔδαδίινθ ἐβσοηρ. 

δ ὙΨῺῊΥ ατ΄ βοὰ θονθα ἀονῃ, ΠΥ βου], 
8πα τὶ ἀἰβααϊοίθα νι] τὴ ἢ 
Ἤορο ἰμοὺ ἴῃ σά ; ογυ 1 8}8}} γοὺ ργβϑῖ86 ἈΪ1η1, 
{16 Β6ΙΡ ΟΥ̓́ΤΩΥ Θουπίθηδϑηοθ, 8Ππα ΤΥ αοά. 

6. ΜῈ 8οὺ] 15 δονϑα ἀοχῃ ψὶ ἢ πλ6; 
ἐβογοίοσθ Ψψ1}} 1 στοιμθη θοῦ 1866 ἔγοια (Π6 ἸΔηά οὗ Φοτάδῃ, 
δΔηα οὗ (ῃ6 ΗΓ ΟΠ, ἴγομλ {Π6 τηουπί Μ|ΙΖΑΓ. 

7 Τοορ οδ)]ϑίῃ ἰο ἀθθρ, δ [πι6 ποῖβο οἵ (ὰγ ψαΐου- [118 ; 
81} τῊΥ ψᾶνθ8 8Ππ6α {ΠΥ ὈΠ|Ο ΝΒ 8.6 ΡὍΌΠ6 ΟΥ̓ΘΓ [Ώ8. 

8 ΒΥ ἀδν Μ}}} Φεδβονδὴ οοιητηϑηά ἢ 18 Ἰουὶηρ- ΚΙ Π6Π 685, 
δηά ἷν ὨΙΡὮ 8Π4}} ὨΪΒ βοηρ 6 ψ 1 ΠΏ, 
ἃ ῬΓΆΥΟΥ ἴο {Πῃ6 αοα οὔτην [18. 

9 1 Ν}}] 840 ἰο Θοἀ πιγ τοοῖ, ΤΥ μαβὺ ἰδοὺ ἔοτροίίθῃ τα 
ὙῈῊΥ ἀο 1 ρὸ πιουγηίηρ ἴογ {Π6 ΟρΡργββϑίοιι οὐ {86 δπεῖην ἦ 

10. ΑΒ ψ ἢ ἃ οΥυβΒίηρ ἴῃ ΤΑΥ͂ ὈΟΠ68 ΠΑΥ͂ ΘΠΘΙΪ68 ΓΘΡΓΟΘΟἢ ΙΏΘ, 
116 (ΠΥ σοὨ  πι14}}} Β4Υ ἴο τπηθ,  μεγα 18 (ἢγ αοα 

1. ΥὙΥΏΥ δτῦ ἴσα Ὀονθα ἀυψη, ΤΥ βουϊ, 
84 ΜΨἘΥ τί (δου ἀϊδαυϊούοα ψἱ ἢ πλο 
Ηορο ἴδοι ἴῃ αὐά; ἴοτ 1 5}8]}] γοῦ ρσγαΐβθ ἢϊπὶ, 
186 Π6Ιρ οὗ ΠΥ οουῃίθηδηοθ, Δα ΤΩΥ͂ Οοά. 

1 ΦΔυάρο το, Ο 6οά, 8ηα Ρ]68α τΤΩΥ̓ οδυδβθ ; 
ἔσομαι δὴ ἈΠΡΌΑΪΥ πδίίοη, 
ἔγοιχ [0 ἀοοοῖυ ἃ] δπα αη͵αδύ ταδη, μοι τ 1]ὺ ΘΙ ΙΨΟΣ ΤΏΘ. ΠΕ 
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2 Ἐὸγ ποὺ ατῷ {86 αοὰ οὗ ΠΥ Βίσοηρίῃ ; 
ΨΏΥ Βαϑβῦ ἔμποὺ οαϑῦ πι6 ΟἹ ἢ 
ὙΥΥ ἀο 1 ρὸ πιουγπίηρ [ῸΣ [86 Ορργαββϑίοῃ οὐ [86 βπϑιαγῦ 

8 βεμὰ ουῦ (Ὠγ ᾿ρμῦ διὰ ἰῃν ἰγσαϊ; 
ΠΟΥ͂ 818} συ!ϊα6 το; 
ΤΠΘΥ 814}} Ὀτγίηρ τὴ ἴο {ΠΥ ΠΟΙΥῪ ταοαηΐ, 
Δηα ἴο ΠΥ Δ ὈΘΓΏΔΟΙ6Β. 

4 Απά1 8}4]} οοιηὸ ἰο {868 818γ οὗὁἩ αοά, 
ἰο αοά, πιγ Θσχοθϑαϊηρ ἸΟῪ ; 
ΔΗ 1 ν1}} ργαῖβα [πθ0 ἀροὴ {π6 ματρ, Ο αοά, τγ Οοά. 

δ ὙΥ̓ΩΥ τί ἔῆοὰ Ὀονθα ἀΟΨΏ, ΠΥ βου], 
πα ΜΏΥ τί ἔθου αἰβαυϊείθα ΜΙ ἢ τ 
Ηορο ἰδοὺ ἴῃ αοά; [ὸγ [ 5888}} γϑὺ ργδίῖβο Ἀϊὰ, 
{86 Β6ΙΡ οὗ πιῇ οοπῃίθηβποο δηα ΤΥ οα, 

Ῥεβ. χιὶὶ. ἀπα χὶ ἢ, το ῬΓΟΡΟΥΙ͂Υ οὔθ 64], 88 ἴῃ ΠΙΔΩΥ͂ ἨΘΌΓΤΟΥΝ τηδηπδογίρίδ, ΤΠ 
ἰτοάαυοίίοη, ἦ 8, 4), ἀἰνἀεα ἰπῖο ἔπ γθῸ πΘΆΡΙΥ Θα 08] ρατῖβ ΟΥ̓ ἐ86 γϑίγαϊῃ ἰῃ Ῥβ. ΤῊΝ. ὅ, 11, Ῥ. ΔΤ Ἢ πὸ τῶν εὐφαρ ἀν ιφρα τ 
Ῥβαπι, 800 ἴ{: 8 ΓΟΙΏΔΙΚ5 οα ΡΒ. {Π. 1ὐ ἰ8 1Π1|ὸ αὐΐογαησθ οὗἨ ομο (οὗ ἴδιο Ἰϑν 08] ἕδσηΐν οἵ οσαμ) 0 φασγοὰ ἐμ9 Ἴοσγί ᾿ 
δὰ βοῃεἰπηθηΐα οὗ μἰθ τόνοι Μαδῖος, δὰ ἰη Ηΐα ὕθμ84} ρα νοβ ὀχ ρτϑϑδίοῃ ἴο ὑοίδ. ᾿ ἯΠῚΕ 

γον. 8. Τῆεν : ΜἈΘΙΒΘΥ δαἀνογβαγίθθ, ΟΓ ἀθδροηάϊης ἔγθηάθ, 88 ἰπ Ῥδ. 111, 2, 

γαΣ. 6. Τὰς Ἡεγιοπξ: ἴμλ6 ἰμγοο βατοχηΐ8 οὗ ΜΕ. 0; 

ῬΒΑΙΜ ΧΙ. 

Τὸ ἰλὲ ΟΝ φῦ Μωδιοίαη, Τί ἀαοίίο [ Ρεαϊπι] φῇ ἰλε ϑοπϑ φῇ Ἀοταλ. 

1 Ο Οοά, τὸ αῦο μοαγὰ Ὑἱ ἢ ΟἿΓ ΘΒΤΒ, 
ΟἿΣ ΤΑΙ Π 6.5 μᾶνο (0]α τι8, 

᾿ ἀδο ποῖῖς μου αἰάθὺ ΜΟΥ ἴῃ ΤΟΙΣ ἀΔΥ8 
ἴπ 186 ἀδγβ οἵ ο]α. 

9. Του ψἱτἢ [ΠΥ μδπα ἀἰάδβὺ ἀἰβροββθϑα (86 μϑδίμθη, δρᾶ {]ιθηὶ (μου Ρἱδηίοίϑί; 
αἀἰάβὲ σγυθῃ Ῥθορ]β8, δμὰ {ποτὰ ἴμου ἀϊάϑὲ οχίθπα, ᾿ ᾿ 

8 ΕῸΓ μοῦ ὈΥ {μοῖρ βινογὰ αἀ1α {ΠΥ ροββθβθ 186 Ἰδηά, 
δηᾷ ἰμοὶγν δσῖὰ αἷὰ ποί βαύῦα ἔμϑια ; 

Ῥυὺ (Ὠγ τὶρεὺ παπᾶ, δηὰ [ΠΥ ἅγῖα, δᾶ [86 Ἰιρμῦ οὗἉ [ΠΥ σουμῃβῃδῃοο, 

Ῥϑοδυδα ἴμου ἀϊαϑὺ ἴΆγου [ΒΘΙῚ, 
4 Του τί μ6, ΤΥ Κίηρ, Ο Οοά; 

σομμηϑηα ἀοΠ ΙΤ ΓΑ 68. [ῸΡ 8000. 
δ ΤὨγουρὰ [860 888}} 8 θα ἀονῃ ΟΌΡ 068, 
ΤᾺ ΡουσὮ ΠΥ͂ πδιη6 588}} ν ὑγϑδὰ ἐβϑῦὰ πον ἐμαὺ αἶβα ΠΡ Θρδὶηδί Ὁ. 

6 ΕΌΣΙ Μ11 ποὺ ὑγυδῦ ἰῇ ΤΥ ὈΟΥ͂ ; 
δηά ΤΑΥ͂ ϑποτγα Μ{7}}1 ποῖ 88 0718 ΤΊ6. 
7 Ἐὸγ Ποὺ μαϑὶ βανϑά 08 ἔγοπι ΟἿΓ (068, 
δηᾶ ἤδη ἰμαὺ Παίθ ὰ8 βοὰ μαϑῦ Ρραὺ ἴο ΒΏΒΠΙΘ. 

8 [π (οά Μ1}} νγὸ φ]οΥΥ 81} {μ8 ἀΔΥ, 
δη [ΠΥ παπι ἤγονον Μ1]1 ψ)6 ργαῖβο. (Ῥαιιδ6.) 

9 Υ̓οὶ Ἰδοὺ ἀϊάβὲ οαϑὺ 8 ΟἿ, δηά ραΐῦ υ8 ἴο ΒΏΔιηθ; 
δπᾶ ποὺ ροοϑὺ ποὺ Ότ ἢ τ ΟἿΥ ΔΥΡΑΪ6Β. 

10 Τῆι τηδῖκοϑὺ 8 ἕατη Ὀ80Κ ἔγομι [86 106, 

8δῃ4 (Π6γ [μαὐ μϑΐθ υ8 Βρ01] 0 {μι ΘΠΊΒΘ γ68, 
11 Ἴμου ρἰνοθὶ 8 89 βῃθδρ [Ὁ γ [οοά, 

Δη4 βοαίῤογοδὺ 08 διπκορ {886 Ὠοδίῃ ΘΠ. 
19. ΤΒου 5611 {ΠΥ ΡΘΟΡ]6 ἔοσ πουρ ύ, 

δηἃ μαϑὶ ποὶ ἱπογθαβϑθά ὉΥ͂ (Ποῖῦ Ἀσίοθ. 
18 ΤΠου τπδκοϑί υ.9 ἃ ΓΟρτοΒ ἢ [0 Οὔ ποὶρὮ ΟΙΒ, 

8 ΒΟΟΙῺ 8πᾷ 8 ἀογίβίοη ἰο (μου ὑμαὺ δ΄Θ δρουῦύ υ8. 



ῬΒΑΙΜ ΧΙ. 

14 Τδου ταδκοβϑί υ8 ἃ Ὀγ- ποσὰ δπιοηρ; {Π6 ὨραίῃΘΏ, 
δι Βῃδ κί ηρ' οὗ [Π6 ὨδδΔα διμοηρ' [116 ῬΘΟΡΪ68. ἡ 

15 ΑἹ] [86 ἀΔΥ ΤῊΥ αἴθρτϑοο 18 βοίοτο [η6, 
δη ἃ (Π6 Βῆδιωθ οὗ ΠΥ ἔδοο οονογοίῃ πιο; 

16 ἴοσυ (86 γοϊοθ οὗ Εἰσὶ (ῃδὺ ΤΟρτοδομοίῃ δηα Ὀ]ΑΒΡΒοταοίῃ, 
οἢ δοοοιηὺ οὗὁ (86 ΘΠΘΙΩΥ 8Πη4 ΤΟΥΘΗΡΌΓ. 

17 ΑἹΙΙ {818 15 σοὴθ ΡΟΝ 8; δη4 γὸ Βᾶνο ποῖ ἔογροίίοῃ {Π66, 
84 ἢδνα ποὺ Ὀθθῃ 1886 ἴο [ΠΥ οογθηδηί. 

18 Ουξ μοαγὺ δαίῃ ποὺ ἰυγηοα Ὀδοῖ, 
ΠΟΙ͂ ΟΌΓ βίθῃ8 ἀθο]πρα ἔγουλ (ΠΥ ΜΑΥ͂ ; 

19 ἰδμαὺ ποι Βπου]άϑὲ μανθ ογυβῃθα 8 ἴπ {Π6 ΡΪδΔο6 οὗ ΒΟ] ηρ θϑαϑίθ, 
δα ΟΟΥ̓ΕΓΘ ΟΥ̓ΟΡ ὺ8 ΜΙ (Π6 Βηδάον οἵ ἀδβί. 

20 [ὖνο μᾶνϑ ἰογροίίθη [Π6 ἤδῖηθ οὕ ουν Οοα, 
8η4 Βργοδα οὖ ΟἿΥ Π8Δη68 ἴο ἃ βίγβῃρθ ροα, 

21 588}.8}}] ποὺ οὐ βϑασγοὶ {815 ουὐ ὃ 
ἘῸΥ [6 Κπονϑί (86 βοογοὶβ οὔτ βοδγί. 

22 Βθοδυβ6 [ὉΓ (ΠΥ Βα |κ0 Ἧ͵ὸ ἅγὸ β]αίῃ 411 [86 δύ Ἰοῃρ, 
816 βδοοουηίοα 88 ΒΏ6Ε6ρΡ ἴῸΥ ΒΙδυρ ον. 

28 Ατουῦβο ἴμ66; ΨΥ β]θοροδί βου, Ο Ἰωοσὰ ἢ 
Ανὑδκα ; ἀο ποὲ οδϑί οὔ [Όγονογ. 

24 ὙΥΒογοίοτο μἰαοϑὲ ἐμοὺ ὨΥ [8660, ᾿ 
ἰογροιίοβῦ οὐν δΠϊούϊομ δηα Οὐ ΟΡργθβϑίοῃ 

25 ἘῸΓΣ Οὔσ 8011} 18 ρονοα ἀοπτῃ ἰο {86 ἀιυβί, 
Οὔγ Ὀ6ΙΥ οἰθανοίι ἴο {86 δαγί. 

26 Ατῖβο, ἃ μϑρ [Ὁ ὑ8, 
διηα τϑάθϑῃλ 08 [Ὁ (ΠΥ ΤΩΘΓΟΥ Β Β81κ6, 

ῬΒΑΙ͂Μ ΧΙ͂ΥΓ. 
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ΤΌ ἰδὲ ΟΝ." Μωείοίαα. Αὐὲν [ἰλὲ πιεϊοαν] Ζιϊ6. ίΔαοίο [ Ῥεαῖρι)] φῇ δὲ δοηὴε οΓ Κονραλ. 
Α ϑδοπρ 97) δ εἰίσλιϑ. 

1. Μγ Βοβγί 18 ονεσβοπίηρ τὶ ἃ ροοαΥ ἐβθιλθ, 
1 58Υὺ, ΜῪ σοὶ 1Β [Ὸ0Γ ἃ Κίηρ; 
ΤΑΥ͂ ἰΟησαθ 16 [86 Ρ6 οὗ ἃ τϑδανυ τ 6 Ὁ. 

2 Βδὶν, [1 δὶ ἴῃοα, αθονθ [86 ΒΟΏΒ οὗ Π]ΘΏ 9 
βτδοο ἰ ρουγοα ἰπίο (ΠΥ Ἰ1ρ8; 
1πογοίοσο δι αοἀ Ὀ] [606 ῸΣ Θνοῦ. 

8 Οἰνά (ΠΥ βιυνογά οπ ἐμ ἐδίρῃ, Ο ΜΙμΕΙΥ Οτο, 
ΤΥ ΒΟΟΣ δηα (ΠΥ ΠΠΔ] ΘΒΙΥ͂ ; 

4 δηά ἴῃ [ΠΥ ΠΙΆ] ΟΒΙΥ͂ τ ἀθ ῬΥΟΒρΘγΟ ΒΥ, 
ἴον 186 βαῖκθ οὗ ὑγι ἢ πα παμ20]6 τὺ, 
ἀ:πα ΠΥ τῖρηῦ Βαπα Μ|}} ὕθαοὶ [866 ἔρατγία] ἀοοία, 

ὃ ΤὨΐΠ6 ΔΙΓΓΟΥ͂Β ἈΤῈ ΒΏΔΤΡ, 
ἴῃ [ῃ6 Βοαγίβ οὐ {π6 Κίῃρ᾽Β ΘΏΘΙΔΪΘΒ 
ῬΘΟΒΪ6Β 5848}} [811 υπάοῦ [Π66. 

Θ6 ΤΥ (μτοηθ, Ο Οοά, ἰβ ἔὌγενον δηά δυῦοῦ; 
8. Βοορίτο οἵ τἱρῃ!θουβηθββ 15 ἐῃ6 βΒοερίτϑ οὗ (ΠΥ Κἰηράοπι. 

7 Τπου Παϑὺ Ἰονθα σὶῃὐδουβηθαβ, δη ἃ Παϊθα Ἡ]ΟἸκθη 685 ; 
ὑπογθίοτθ, (ἀὐοά, {ΠΥ αοἄ, μαίἢ δποϊηϊρᾷ {8 66, 
ΜΠ [Π6 οἷ] οὗ ρἰδάποβα αῦονθ ἴῃ ν 16]] 078. 

8 Μγτγγῇ δῃᾶ εἴοϑβ, οδϑβία, 816 4}1 [ΠΥ ψαυτηθηίβ ; 
ἔγοτα ρϑ]8668 οἵ ̓ ΨΟΥῪ βγη ροα 1ηϑ γαπλθη 8 οἤθου (866. 

ὃ Ταιυρ(ἴοτβ οὗ Κίηρβ τὸ διηοηρ [ΠΥ Ργθοίουβ ΟΠ68; 
δὺ [}γ τίει βϑηὰ βίδμάθι (86 αιθοῆ, ἰῃ ρο]α οὗὁ ΟΡΆΙΓ, 
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10 Ἡδδγκοϑη, ἀδιρῆίον, ἀπά 6 ἢ 014, δπα 1πο]1]π6 ἐπῖπο θδυ ; 
δη4 ἰογροῦ [ΠΥ Ρθουρ]ο δῃηὰ ὑῃν 1 ἢ θ᾿ 8 Ὠουδβο; 

11 δπὰ Ἰοὺ {π6 Κίηρ ἀοδῖτα ΠΥ Ὀοδυῦ ; 
[ῸΓ 6 ἴδ ἐῃγ Ἰογὰ, δῃὰ ἀο ἔποὺ ἀο Ἀἷπὶ ΒΟΙΏΉΑΡΘ. 

12. Απά το ἀδιρμίον οὗ Τγτο σι ἃ ον 888}} οουτῦ (ΠΥ ἔΆνου, 
{86 τ] οἢ ΟὨ68 οἵὁἉ [Π6 ΡΘΟΡΪδΒ. 

18 ΑἹΙ ρ]οτίουϑ ἰ8 ὑπ6 Κιὴρβ ἀδυρδίοσ τι ; 
οὗ ρο! ἃ δι ὈγΟΪ ΔΘΓΥ͂ 18 ΒΘΥ ΔρΡρδζοὶ. 

14 ἴῃ ΒΑΥΙΥ του ρ ὺ ραγιλθηΐβ 886 84}} θ6 οομαυοίοα ἰο {89 Κίηρ, 
ὙἹΡΡΊη8. ὈΘῃϊηἀ ΒΘ, ΠΘΓ ΘΟΙΡΒΘΏΪΟΙΒ, 
Ὀτουρῃῦ ἰη ἴο 866. 

16 ΤΏΉΘΥ 5}4}} θ6 οοπάυοίοα Ἡ1 ρ] Δα πο688 δηα τοὐοϊαηρ ; 
16 γ 884} θηΐδὺ πο {86 Ῥα]δοθ οὗ {μ6 Κίηρ. 

10 ἃ ὈΪδοο οὗ ἐμ γ Δ Π6 8 88}8}} θ6 (ΠΥ ΒΟΏ 8: 
ἔπου 8.181} βοὺ [ἢ θτ ῸὉΓ ῥυΐηοοϑ ἰὴ 411 [Π6 δδυίῃ. 

17 1 πὶ} οαυβα {ΠΥ πϑιὴθ ἴο Ὀ6 ΓΟ ΘΙ ΒοΓϑα ἴῃ 811 σ ηΘΓΔ ΟΏΒ ; 
ὑμογοίογθ 888} Ῥθορ θβ ῥσγϑῖϑθ [66 ΌΓΟΥΘΣ 8δηα ΟΥ̓ΘΓ. 

ον. 1. ον, ΜΥ ποῦῖκα δἴο ἴ0Γ 8 ἴῃς. Οὗ, 1 ὉΙΟΡ ΤΩῪ ποτ [{. 6.. ῬΟΟΙΩ] [ΟΣ ἃ κί πα. 
όοσ. δ. ΤῊΘ οΟΓοΡ οἵ [})9 ὨλΘΠ ΌΘΓΒ, 88 (ΠΟῪ ΠΟῪ δία πα ἰη δὯ6 ΗΘΟΌΓΘΉ ἰοχί, [6 88 0110}: 5 

ΤΉ Ϊη6 ΔΥΓΟῪΒ 81Ὸ Βῆδτρ.,-- . 
ῬΘΟΡΪοΒ Β84}} [811 ὉΠ 66 Γ [ἢ 96,--- 
[Ὁ [0 Βοιγὶ οὗ [89 ᾿εἰ ἢ κ᾽ ΘΘ:,1968. 

Ψον. 12.  αιισῆΐεν 97 Τνγε: ἴον ἴπο ΟΥ̓ δηὰ [5 ᾿πηα Ὁ ἐδηΐδ, Ρογβοπὶ θὰ δ 6, ἴδ αῖθ. ΟὐΙΡατο 16. χχσνί. 22, 
ἐλατς Ἡλίηπ. Τὰ ἈΟΣ ἱπῆοσ δραγθηΐδ᾽ ἩΒΘΣΟΘ δΠ0 16 ἴο Ὁ9 οοπάποϊδὰ ἰπ δἰδίο (τόσα. 14, 16) ἴο 86 Ρ6]809 οὗ 180 

ἴω. 

ῬΒΑΙΜ ΧΙΥ͂Ι. 

ΤῸ (λὲ είς" Ἡπεϊοίαη. 7 [υοΐοεα 97 Ἀαϊάεπδ. Α δοηρ 9 ἰλ:6 ϑοηδ 9" οταλς 

1 Οοἀϊἰδβἰο τι ἃ τοΐιχε δηὰ βίγοηρί ; 
ἃ. Π6]ρ ἴπ ὑγου Ὁ]68, πηοϑὺ ΒΌΓΟΙΥ ἰουπά. 

2 ὙΒογοίοσθ τὸ Μ1}} ποῦ ἴϑαν, ὑπουρῇ ὑΠ6 Θατ ἢ ΟΠ ΔΏρΌ, 
{που ρῃ {Ππ6 τηοὰηίδιηβ Ὀ6 τιονϑα ἰπίο {μ6 μϑατύ οἵ [86 8688. 

8. Τρὺ 19 ψγαύοθυβ ΓΟΔΣ 8Ππ4 9081}, , 
θὲ {π6 τηουπίβ᾽ η8 546 ψ τ ἢ {Π6 5. 6 ]]πρ ἐμοσοοῦ (αιι86.) 

4 ὙΠΟΓΘ 8 ἃ ΓΊΝΟΥ, ΜΏΟ56 βίγθδπβ ρ]δἀάθη [Π6 ΟΥ̓ οὗ αοα, 
{Π6 ΒΟΙΪΥ͂ ρίδοθ οὗ [86 ἀνα] ηρβ οὗ 1π6 Μοβί ΗΙρἢ. 

δ ΟΟοά 18 ἴῃ {86 πιϊάδβι οὗὁἨ ΠΟΥ ; 8.186 888}} ποὺ 6 τηουϑάᾶ; 
Αοά νΜ1}] Β6]ρΡ Ποὺ, δὖ [86 ἑατηΐπρ οὗὨἨ [86 πηογηΐηρ, 

6 Το Βοδίμϑῃ ταρϑά, Κιηραοῃιβ ΜΈΓ τηογϑά; 
[6 υἱνογοα ἢ γοϊοθ, (ῃ6 οασγί τῃο] θά, 

7 Φεοπονδὴ οὗ μοβίβ 19 τι 8: 
{πὸ αοα οὗἁ 400} 18 ἃ τοΐαρο Ὁ υ8. (δαιι86.) 

8 ὄἴοπιρ, 866 ἰΠ6 ἀοοβ οὐ δϑβουδὴ, 
0 δίῃ πηδάθ (690 δ ]οη8 πὶ ἐπ6 οΑν ἢ ̓ 

9. οδυβὶηρ ΜΆΓΒ 0 66836 ἰο (ἢ6 οηα οὗ {π6 φαγί ; 
{86 ὈΟΥ͂ ἢ6 Ὀτοδ κοί, δπά ου{οί ἢ {86 ΒΡΘΔΓ δϑυπαργ, 
16 ομαυτοίϑ ἢ ὈυγηΘἢ ἱπ {Π6 Ηγθ. 

10 [1 οβίβί, δηά ηον [παὶ 1 δὰ αοἄ; 
Ι “|}1 θ6 Ἔχα] θα διποηρ μ6 μοαίμοῃ, 1 ψ111 θ6 Ἔχαϊ θὰ ἴῃ (86 οδυίι. 

11 ΨΦομόνδῃ οὗἉ ποβίβ 18 ψ ἢ 8: 
1π6 αοα οὗ Φδοοῦ 18 ἃ τϑίιρϑ [ὉΓ 8. 

γον. 1. Μοεῖ εμγεῖν ζοισιᾶ. ΤῊ πϑὸ οὐὁ “Τουπὰ " 16 ἐΠΠππἰταϊοὰ Ὀγ Ὅσαι. ἐν. 29: 2 Οἢτ. χυ. 2, 4, 16: 14. ἵν. 6, ἴστν. 1; 
Ζεῦ, χχίχ. 14. Οοιρ. Ρ4. χχχί!. 6, ἐπ α ἐΐπις Γ᾽ Λκαΐπο (ἡ θη ἴηο τηαγοβῖ Ὀ6 ἰσαη). Ιὲ ἀοθῃ ποῖ ΤΏθ8ῃ ΠΙΘΓΟΙΥ πσα αἔ λανὰ 
(ακϑκνιῦθ, Τ᾽ ες. Κ΄ 9]. ἢ. Ρ. 814, ργδβείο εἴ), δ ὁπο {ππὶ αν Ὀ6 ουπᾶ, Ὀὰὲ δείλην Τουπά, ἑ. 6. τὴδη [οϑἐοὰ ἰο [μοϑὸ βϑοϊκί: 
εἶ, Μογϑοτοῦ, ἴἰπ 6 ἴϑγπὶ “ [οη ἃ ̓" 5 γοηιίγοᾶ ἰογο, ἰη οτάθυ ἴο ὀχργοϑα ἔθ οοἰποίάοπορ τὶ ἰμ6 ρϑϑϑασθ8 [π51 αηοῖη!. 
Ὑπαῖ [89 τπουρῆϊ [8 1Π16 δαπο ἰ8 ΟὈΥΪ ΟΣ, δὰ [1 δῃου ἃ ΒΑνΘ ἔμ βαλθ. Θχργοθδίοῃ. ΒΥ [89 δ υθιαἱίου οἵ πο δε οὗ ἀρργονοά 
(06 ΕΙΣ ἀγργοῦδὲ, ὈΒΙΙΎΧΒΟΗ δεισδλγέ), αἱν οοἰοϊάδοθ ἰδ Ἰοδί. 
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πη [6 Ῥῆγαδο, 2 δὲν} (Ἰξ. Το πᾶ οὀχοδοά πη ΙΥ, ὙΘΥῪ ατοϑ ἴοπη) 2 ἀοποῖοα ἢ9 ἄθρτθθ ΟΣ πιθαϑῆγο οὗ 1ῃ9 
4τ4} }γ ὀχργοββοιὶ [ἢ δὲ 72, δῃηὰ Βοηςθ 6 οογίδίηϊυ (ποῖ Γγοαυθηοῦ) οὗ τ. “Οἴτοη ἔουμε ᾽"" ἰᾳ ἴ00 ὙΓΘΆΪΟ ; “ἀνὸν ἰουμά ᾽" ἐδ 
ἴου κίσοπκ ΙΟΣ 10 ΗοΡ. οχργοδβίοῃ, ἱβου ἢ ποῖ [0Γ [86 ΓΘ] ΠΥ. “ΝΑ ΠΟΙ͂Ρ τηοϑὲ γα ΠΥ ἰὼ ὑθ Του πὰ ᾿" (ΕΒΕΝΟΗ, ἀμ ὰ ΒΚΙΝΝΕΚ; 

1ὲκεὶ8 Ποῦ. εχ. “πεν ἀοσερίαδίε, ΟΥ, το ἴο ὕὸ Ἰουπὰ ᾽᾽) ἰΒ Ζτα τα Π ΔΌΪΟΔΙΥ Ὑτοης (δ Υ 72) ὈοΙοηκίηκς ἴο Ὁ 2Ν), 88 ΤῸ ΑΝ] 

Τεη ογίη(Β ΜΠ ΠἰσὮ τπλλκὸ ΓΛ} [09 δαδ᾽οςῖ. Μοιΐ, ΠττΖια, Ενγαι,», Ηυρνειν, ἐγ επάξη ἐολν (οὐ ςεὴν ἐγ γωπάξη, οὐ ἐν πδη 
θαγ' 2.:ἢ 7). Οπ 16 σοΠΙΓΕΓΥ, ὈΕΙΙΤΣΒΟΗ, δειοὰλγί σαν ξὐλν; ὙΔΙΗΙΝΟΕΒ, ἐἐλν' δεισάλγέε; θκ ὝΕΤΈΕΕ, δε λγ ἐγργοῦέ; ἅ. Οιδβλῦ- 
ΒΕΝ͵ ραν Σέλγ {εῖ εν (υοπ ιωιΣ) αἷς Βεϊείαπὰ ἐκ ΝΟϊδεη 

ὁΓ. δ. 4ὲ ἐδλε ἱμγπῖπρ φ' λα πιογπῖπρ. Αἱ 9 ΜΏΘῺ ἀδυίκηοϑο ὈορίΩΒ (Ο κίγο Ρἶδοο ἴο ἰκῖ, ἀπὰ τοοτζηίης 16 ἀρουὲ 
ΜΏ. 

ῬΒΑΙΜ ΧΙΓΊΙ. 

Τὺ ἐλε Ολὲο Ἡμεϊοίαη. 4 εαΐπε 97 ἰλε ϑοπε 977 ἸΚοταῆ. 

1 ΑἹ] γὸ Ῥθορ] 68 οἷδρ γοὺγ μαπᾶϑ; 
δῃουΐ ἀπὸ Ουὰ ΜΠ δ ἐδ νοΐοθ οὗ ]ΡἘ. 

2 ἘὸῸὸγ Φοβόνδη, Μοβὶ Ηρ, ἰβ ἴοσσῖθ!]6; 
ἃ στοδὺ Κίηρ ΟΥ̓ῸΓ 8]} (ἢ. ΘΙ. 

8. Ηο Μ}}} βυ θάιυο ΡΘΟρ 68 ὑπάοῦ 18, 
Δα ὨΔΕΟΠΒ ὉΠ6ΘΓ ΟΌΓ ἔδοί. 

4 Ἠδ 111] σἤοοβθ [ὉΓ ὕ8 Οὔ ᾿π ΓΙ 8166, 
{86 ρῥγὶάβ οἵ ὅδοοῦ, σοι Βα ἰΙονοά. (} αμβο). 

δ Οοἂ ΒείΒ ροπθ ὺὑρ Μὶ βμουίϊηρ, 
Φ ἤονδ ΜΠ} βουπα οὗἉ ὑγυταροῦ. 

6 δίηρ ῥγϑίβο ἴο Οοά, βίῃρ ὈΓβίβθ; 
Βίῃρ, Ὀγϑαΐβθ ἴο οὺὔγν Κίηρ, βιηρ ῬΓΔ186, 

7 Ἐὸγ ὅσα [5 Κίηρ οὗ 4}} {86 φασί; 
Β'πρ' ὈΓΆΪΒ6, 1} ἸηΒίγ οἴ ν 6 Βοηρ,. 

8 δὰ Τορηθί οὐον (ἢ6 Βοδίθρῃ; 
Οὐοά 5ιὑὐθιἢ οἱ ἷ8 ΒΟΙΥ (ἈτΟΠΘ. 

9 ΝΟὈ]68 οὗ [η6 ῬθΟρ 68 δΓθ δϑβοιῃ ]6α, 
086 ΡΘΟΡΪο οὗ ἰμ6 αοάἀ οὗ ΑΡγαβδϑι. 
ΕἘὸῸγσ ἰο αοἀ ὈοΙοηρ [86 Βμῖ1614 8 οὗ {π6 ϑασίᾷῃ; 
ὯΘ 18 ζΙΘΔΟΥ οΧχα]οα. 

Ψον. 9. εορῖεα: ἃ ἴγρᾳαθηξ ἀσπίᾳπδίίοη οὗὨ [πο ἐσίδο5 οὗ Ιδιδϑὶ, τοχοίμον οοπδει ας “180 Ῥδορὶθ οἵ ἔθ αοά οἵ 
Ὀσώμαια. 

ῬΘΑΙΜ ΧΙΥΊΙΙ͂. 

Α ϑοησ. Α Ῥεαῖΐπι 9 ἰλε ὅοπε οὐ Κοταλ. 

1 Οὐτοβϑὶ ἴβ 9ομβονδῆ, ἀπ συϑῦ ἰο Ὀ6 ῥὈτγαϊβαά, 
πη 106 ΟἰΥ οἵ ουῦ Θοἀ, δΪ8 ΒΟΙΥ͂ τπηουπηί. 

2 Βοδυῦ αι] 1 ο]οναἰίοη, [Π6 ον οὗὨἬ [86 Ψ1Ἐ0]6 ϑδσίβ, 
Μουπὲ Ζίοῃ, ἰμ6 βἰ65 οἵ ἴπ6 ὨοτίὮ, 
{Π6 ΟἷτΥ οὗ (Πῃ9 ρτοαὺ Κὶπρ! 

8 Οοά ἰδ ἱκηονῃ ἱπ ΠΟΥ ῬΆΪΔ068 [ὉΓ ἃ ΓΘΑ͂ΙΡΟ. 
4 ΒΕΓ Ϊο, {8μ6 Κίηρβ ΓΟ Δϑβοα ]6ά, 

ΠΟΥ Ρα586α δίοηρ ἱορούμογ, 
δ ΤΠΟΥ 580; {Π6ῃ {Π6Υ τηδγνεϊοα ; 

{ΠΟΥ͂ τΟΓ αἰδπιαγοά, [Π6Υ 86 ΔΥΨΑΥ͂. 
6 Ττοθ]ηρ ἰοοῖ Πο0]4 οἱ ἔμοῖα {Π6Γ6, 

Ρδίη, 88 οὗ ἃ ψοϊηδῃ ἴπ ἔγαυδίὶ. 
ἢ Μυὼ 8ὴ οαωϑὶ ψὶηά, 

μου τταδίκεαι [88 58.108 οΟΥἩἨἁ ΤΑΥΒ ἢ. 
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8 ἀἀ8νὸ ᾶνθ ΠοϑΙα, 8ὸ ᾶνθ Ἧὸ 866, 
ἴπ {86 οἰἐΥ οὗἩ Φεβονδὰ οὗἉ Βοβίβ, ἰπ [μθ ΟἸΕΥ̓ οὔουγ αοά; 
αοἀ ψ1}}1 Θβίδ 88} Ὁ ἵογανοσ. (αιωθ.) 

9 γομιανο ἱβουρδὺ οὗ ΤΠ Υ Ἰονίηρ-Κἰπάηοβθ, Ο αοά, 
ἴῃ {86 πιϊαϑὲ οὗ ΠΥ ἰθι ]6. 

10 48 ἰβ (ΠΥ πᾶπιθ, Ο αοά, 
ΒΟ 8 (ΠΥ ῥγαίββ, υπίο {86 ϑῃβ οὐ {μ6 ϑϑσία; 
ΤΥ τὶσιὺ πδηά 18 [1]] οὗ γὶριὐθουβηθββ. 

11 1,εὐ Μουπί Ζίοῃ το)οΐοθ, 
Ιεὲ (86 ἀδυρδίοιξ οὗ ψυᾶδᾷ ὀχυϊὶ, 
Ὀθοδιβο οὗ ΤὰΥ Ἰυαρτηορηΐβ. 

12 ὙγΩΙΚ δϑουΐ Ζίοι, δῃὰ ρῸ τουπᾶ δρουΐ ΒΟΥ; 
ΠΌΤΩ ΘΙ ΘΓ ΤΟΎΘΙΒ. 

18 Μαικ ν6}1 ΒΟΥ τδιηραϑσῦ, 
βὸ Τῃτουρἢ ΘΓ ἀπεπόον 
[μα γο ΤΑΥ͂ (611 10 ἴο 186 ψαπογϑίίοη [0] Οἱ ρ. 

14 Ἐὺὺτ 158 αοἄ ἰδ ουν αοὐ ἴΌΓΟνΟΣΙ δια ὄνογ; 
9 ΜῈ] συϊάθ ὕ8, υπ0}} ἀθαίδ. 

ῬΒΑΙΜ ΧΙΙ͂Χ, 

70 ἐλὲ Ολὶῳ Ἡωεϊσίαα. Α Ῥεαΐπι 97 ιλ6 ϑοπε 9") Ἰζοταλ. 

1 ἩἨἩρδν [}Ϊ8, 411 γϑ Ῥρθορίο, 
ἵν ΘΆΓ, 81} γα ἱῃῃδὈϊΔηἰ8 Οὔ Π6 που]ὰ ; 

2 ὈΟΙὰ πηθη οὗ ἿοΥ δηά τηθὴ οὗ μἰρῃ ἄθρίθθ, 
Τὶ ἢ δηα ΡοοΥῦ ἰορθί μι Υ, 

8 ΜΥ πιου(ἢ 8}8]} Βρϑδὶς τ ]βάομι, 
διηα 86 τηραϊ]ίδύίοη οὗὨ ΤΥ οδτί 18 ὑπάοσβίδη αἱ ηρ. 

4 1 ν1]}} 1Π0}}}Π6 ΤΑΥ͂ ΘΓ ἴο 8 ΡΑΓΘΌΪΘ; 
Ι ψ|1] ΟΡΘἢ ΤΩΥ͂ ἄραι ΒαΎΪηρ Οἢ {86 ὮΆΓΡ. 

δ ὙΒΟογοΐοσο ββου]α 1 ἔδαν 'π ἀδυβ οὗ 6υ]], ͵ 
τ Π6Π 086 Ἰῃἰαυ ΟΥ̓ ΟΥ̓́ ΤΥ Βα ΡΡ]δμύθσβ Θομ ρβββϑί ἢ τὴθ δδουΐ ; 

6 πο ἰτγυδὶ ἱπ {861 τιϊρὮὺ, 
δα ΡΊΟΓΥ ἴῃ {ῃ6 δουπάδποορ οὗ {Π 6} ΘΑ] (ἢ 

7.Α Ὀτγοίμοῦ 8 ΠΟ 0η6 ὈΥ̓͂ ΒΠΥ͂ ΠΙ68Π8 ΓΘάΘΘΙΩ, 
ΟΥ ρῖνο ἴο ἀοὰ ἃ Υϑηβοιη [ῸΓ Πἷπὶ ; 

8 ([ὉΓ ΘΟΒΕ]Υ ἰβ {μ6 τοἀοιηρίίοῃ οὗἉ {μοὶγ βου], 
δηὰ [ὑ ἔογονοῦ Δ] οἰ ἢ) 

9 (αὐ Βα Βῃου]ά ᾿νε οἢ ΌΤΟΥΟΡ 
Βῃοι ]α πού 866 {Π6 Ρ]ύ. 

10 ἘὸῸΣ 6 8}}4}} 866 ἰξ. 186 τηοη αἹ6, 
. 8ΠΚα, [86 100] δηα {86 Ὀτυ δα ρου βἢ ; 
διηα {Π6Υ Ἰοανα {μον 8] 0} ἴο ΟΓΠΘΓΙΒ. 

11 ἘΤμοὶν ἱηπαγά ἐβουρλὶ ἰ8, {μαὺ (μοὶν Βοῦβοθ 8.Θ ΦΌΓΟΨΟΓ, 
ὑμοὶν ἀνθ] ΠἸρΒ ἴο 41} ζϑηΘΓΑΓΟΏΒ ; 
ΤΠ6Υ (8}1 ὑμεῖν ἰδη48 δἴζον {μι6 ὶγ ΟὟΤΙ ΠΒΠΊΘΒ. 

12 Βυΐ πιδη, 'ῃ ΒΟΠΟΥ, οοπἰϊπαρίῃ ποῖ; 
ἢ6 8 {Π|κ6 {Π6 Ὀδαβίβ ὑπαΐ Ῥϑυβῃ. 

18 ΤῊ]8 ἰ8 ὑπο ῖν ΨΑΥ͂, ἴο σβοτῃ [ὉΠ ΘΙ σοί ; 
δηα (Π6Υ (Πδὺ σοτηθ αἶνον ἔθοτα {||} ἀ Πρ εὐ ἴῃ ἐμοῖν βαγίηρβ. (αιδο.) 

14 ΤᾺΚα βῆθορ ὑΠ6Υ 810 δα ἰπ {π6 στᾶνθ; 
ἄἀοδίῃ 85}8]}] [6ϑα οῃ {μοι :; 
δη4 (Π6 ὉὈρτΊρΡ}ΐ 88}4}} τα ]θ οὐ ον {Π θη ἴῃ ἰδ 6 τηοτηΐηρ; 
δηὰ (μοὶν ἴοτπὶ 888}} οοηϑαιηα ἰη [Π6 στάνο ἔγοπι 1.9 ἀν} Πρ, 



ΡῬΒΑΙΜ 1. 128 

16 Βυὶ αοἀ Μ1}} γοάθϑιι τὰν 800] ἔγοτα ἰῃ6 ρΟΤοΣ οὗἉ [6 ζτδᾷγθ ; 
ον Βδ ψὶ}} ἰακα ῶοϑ. (βαυϑδ.) 

16 )ο πού ἔραν, Ὀθοϑυβθ οῃα Ὀδοοσηθί ΓἹΟὮ, 
Ὀδοδυβο (86 φΊΟΓΥ͂ οὗ ΠΪ8 ᾿ου86 ᾿πογθϑβοίῃ. 

11 Ἐογ, ἤθη ἢ ἀἰοίδ, ἢ6 884}} ἰαΐζα ποίμιϊπρ' ΔΜΑΥ ; 
818 φἱΟΥΥ͂ 5.4}} ποῦ ἀοβοθῃᾷ δεν ᾿ϊπὶ. 

18 ὙΤΒουφᾷ ἰπ δἷβ 6 ἢ 0]688 ΠΪ8 δου], 
δη τηϑὴ ῥγαΐβο (866 {πα΄ ἕπου ἀοοϑί νΜ16}] ἴῸγ {Υβ6 1, 

19 1ὑ 8.}4}} οοιὴθ ἴο (86 σοῃογϑίοη οἵ ἰἷὶβ ἔβύΠ6Υ8 ; 
(6 Ὺ 580} ΘΟ 866 ᾿ρῃΐ. 

2 ΜΜδϑη {διαδὲ ἰβ πὰ Ὠυποῦ, δὰ υπμαἀογβίδηαρ ποί, 
18. {|κ (86 Ὀθαϑὶβ ὑμαὺ ρϑγίβα. 

γοσ. δ. δϑωερρίαπέενε: ἴ86 Ηοῦ. ποτὰ τορδάσα Ὦ619 88 ἃ υογῦϑὶ δά. ἴσο [80 γοναὶ βίοτο 3» γον. ἐο ἑακε ὃν ἐλε δ εεῖ, 

Ἧοα. χὶϊ. 13, οοπιρατοὰ τὶ ἢ αδη. σαν. 28) ἰο ἐμρρίαν, 85. σουγθοῦ Υ τουάοτοά ἰη θη. χχγὶϊ. 86, δηὰ αἶϑο ἰη 796τΓ. ἰχ. 4, "“" τὶῷῦἍ}Ὲ 
αἰτογὶγ δαρρίϑηι," -τηοῦ πιογο Υ, 48 ΝΛΕΘΕΊΒΑΟΗ (λΝ 58 ΒίδείισεΡΚ) ἰγεὶδέ Ηἰπίεν ει. ΤῺ (Ογπὶ ἸΏΔΥ ὃὉ6 ἴδκοϑη. α5 ν6]}} 
βυμαοαϊοὰ ὮγΥ ὨΒι ΤΣΒΟΗ͂, ΒΟΙ᾽ 8,6 τοῦ] 84}. δΔῃ ἃ 85 βιιυ:!τληῖίτνο; δηὰ τὸ πδοἀ ηοἵ (τ τ ΒΟΤΤΟΠΕΝ) ροίπὶ [ἢ ννογὰ ποῦθ 88 ἃ 

ἰε! ἴδ] ἴογιι. ΘἍβεν σθ, ἐ62., “ γογῦαὶ δα]. α ἐξογ.π ισαΐί, α ἰγάοκεν ;" Ευβκυτ, ἰ62., κα ρεγεεοιζον, οΥἵ ἰζογ-ἵποιοαί. 5 8 
εττε, θεττϑοη, Μοῖι, ποσίν ὕΙεγίγοίον. ἸΦΈΝΟΕΒΕΕ, τοί Ναολείεεν. Βπλι, ἀονΡ ἤαιγεν. Εϊτειῖα, πεοίμπεν ἩΤίώεν- 

δΦαελεν. Οἵ ἴδ δηςσίϑηϊ γογβίοηϑ, πο γγίαλο 85, 07} πὲν ἐπσηεΐεξ. 
Οἰδοεα, ᾿ακίης 2Ρ )᾿ία τ86 ΟΕΙΥ πἰκοϊδοικίίου ἰζ 86 οἰϑονσιθγο τὶ ἢ (ἢ 6 μοΐπίίης κίνϑα [ἴ Ὠότο, ἰγδιβίδίο, ἐλε ἐβίσωίέν ᾳ7 

“ἂν λεεῖς ((δκλὶ τ ΟὮ (ΟἸ οτγα οἰ ΘΟ Ὶ ΡΟ ΠΥ Ὠδοῖπ, ἀομα ΤΥ δ[605) Ἡρείόν ἐυρυμ 6. ἘΥ δοπιοὸ (ἢ6 5 υπἀοζαίϊοοά ἴο τηρϑῆ, 
ἐλε ἐπί σιν Οὗ ταν εἔερε, οἵ πὶ (ΟΠ) ᾿γθ, πη οἢ οοπραεεείλ, πο αοωί, ἰαλνίης πὸ ὁδοδθρο (τοῦ ΠΙΥ σοὶ. Τὸ {π|8 σοῦ θρ- 
εἰοη οὔτδο τοληΐπς Ἡαρίο!ά ἡπ5.}γ οὐὐοςῖϑ, [δὲ 3Ρ» Ὠοτοῦ δδα ἐμ ἰ8 τροταὶ ϑοῖϑοῖ Ἡρηοοσ, πὶτ δοιηθ Οἴδοσβ, 6 ὑηθογ- 

βίδα ὉΥ {ἢ |8 ῬΉΓΑΠΟ. [πὸ πνιιοἰκοά 688 οἵ ρογϑρου πᾳ Θηϑηλίοα, [ΟΠ] ονσίη ; οἴο56 οἡ {ἰοὶγ υἱ σε π᾿ Τοοίδίορα: δπὰ ἢ ᾿γϑηϑ)αῖρα, 
τὐέηπ ἔγευεὶ νεϊοὺ αὐ ἢ πεείπεν δΈΓϑον, περσίεδί (2ὰ δ. πηοτὸ Θχδοῖῖγ. Ἰοέν δ εοοῖ αἰ Γ ππδίηεη ἔγγβεν, πιϊοὶ, ππιίοδι). Το οὐ- 

; ἸοΠοὴ οἴ ΒΈΡΤΕΊΟΝ. ἰφΦ 61} κτουῃάσα : Αδέν» ασεεεδεν νὸν ἄδα μπραξεομίεη ἵν ιοὐγα ἀανπείὶ ἀὲν ρεπῖξ. Ῥεγοϊπαάμπσ ὈῊ» 
δε 8 τρεῖς 
Τὴ ἴδ οἷά ΕΠ Δ τογβίουθ ἐδ πογὰδ δύϑ γοηδοτοί 85 [Ὁ] ογ5: ΟΟΥ̓ΕΒΒΑΙΒ, ΜΑΥΤΗΕΊΝ, ΟΈΆΝΜΕΝ, ΤΆΥΕΒΝΕΒ, ῬΡΛοπ ἐδ 

ΩΓ νοῦ ἡνεῖς ογρακϑεῖλ, ππὸ τομαὶ αδομῖ. ΟΕΝΕΥ͂ΑΝ. [ΜῈ] ἐπίψεϊμ «λαῖξ οοπεραξ ϑὴςε αδομΐ, [α: αὐ] πιέπε ᾿εεί. 
Βιθπορϑ᾽, Ῥρλ νέον ἑἈοιὰ 1 ραν ἵπ εὐἱξ ἀαγεῦ Τλε ιοἱοκεάπέξ 07 τὰν ζιλε}) ἐσομιϊὰ οοταραξ8 πε γοιρεαὶ Μίασα. ποῖο: 
ΑΙΙ ῃοῖτ ἀοϊῃρκυ Ὀ6 πὶίοϊκοα, ῆο ἀοσραΐς οὗ Οο κοοηθδε ἴῃ δἀνογαί ἐγ. 

Ψον. . ᾿οάδενε : ὕγοτη ἰϑίι ρογ} ἀθαίῃ, ννἰοῖ ἰ6 πιϑληξ Ὁγ “ τοἀοιρείου οὗ ᾿ποῖν δουϊ,᾽ ἰὴ γϑγ. 8. 
ψοῖα. 14,15. Οοοίγαοσι Ὀοίνοθη [9 6ὁπὰ οὔ πο π|ιοἰκοα δηὰ (Ὠ6 τἱκῃΐδουϑ. Το ΤΌΣΟΥ δ ὸ ἰδία ἢ [Ὧ6 γταγο {πὸ Ὀχπίοα, 

αὶ ἢο ὮΟΡρο6 οἵ ἃ οΥα] τιοτπίης αἴτου ἔμο πίχιι οἵ ἀθαϊῃ, πθη ἐδ αρτϊχῖ, ορρτγοδδβοὰ ἰῃ (Ὠ 5 "{{8, δὲλ4}} ἐγ στρ} οὐοῦ τ6πλ. 
ΤΊ. ἰδίου 5841} ὑθ γοἀοοπχκοὰ ἔγομα τ6 ρΡοτοῦ οἵ ξ 6 αταῦο:; Ὧἢθ 8})}41} ποῦ γοιηδίη απάογ ἰἴ (οτονοῦ. [ὑ 18 δΌη ἴο Βθῦρο!θ, 
8 δοη16 ἰοἰοτγρτοῖ ἔδο τι το γ ἰδῆχαδκο, [αἰ Βο ἰοοϊκϑὰ ἴοΓ οχοιδριίοη ἔγουι ἰϑιῶροζαὶ ἀθδι, ἀδοίατοὰ ἰῃ τ. 10 ἴο Ὀ0 ἐδθ ἰοῖ 
δοιμμιοοη ἴο 1]. 

Ῥγοια τ ἀιοοϊξης : ὕγοτιῃ ἰἴ5 δϑοᾶο ἱπ' [8:9 ταδίογί δὶ δα υδίδηοθ ἩΔΙΟὮ ὈοΣῸ ἔδοῖν οὐζδηϊξοῦ δδρο βη ἃ ἴοστω, 
Ψοσ. 18. δίεδ δὲ δομῖ : οουηὶ Ὠδἰαφθο! Γ ὮΔΡΡΥ. 

ῬΒΑΙΝ ἴ.. 

Α Ῥιαΐνπ οὗ 4:αρλ. 

1 Ὁ{ὸ ΜΙρΗΥ Οηο, αοᾶ, Φεμονδῖ, Βαῖ ΘρΟΚΘα, 
δηα Βαίῃ οδ]]θα {π6 ϑϑυίῃ, 
ἤρου {86 τἰβίηρ οΥὗἩἍ 0ὉΠ6 δὰπ υπίο 118 σοϊηρ ἀονῃ. 

2 Ουἱ οἵ Ζίοῃ, {π6 ρογίδοϊζίοη οὗ ὈοΔυΓΥ, 
οὐ δι} βῃϊηοα ἕν. 

8 Ουο αοά μ1}} οσοιηο, δηά 584}} πού Κοδθρ 8:1θῆ0θ; 
8 το ψὶ}} ἀθνοῦγ Ὀσδίοτγο Ὠἰπι, 
δηά στουηᾶ ᾿Ϊπὶ ἰδιμ ροϑ8 γασα τὶ νἱἸ 6 Πα. 

4 Ησ 511} ο811 ἴο ἐπ Ὠδαυύθῃϑ ἃ ΌονΘ, 
8η4 ἴο {6 οαγίμ, [δύ ἢ6 τηϑὺ ἡυάψο ᾿ἷβ ῬΘΟΡΪΘ ; 

δ “Οδίμοῦ ἴο πΠ|6 ΣῪ δϑὶ πίω, 
0 αν πιδάδ 8 οουσοηδηΐ τὶ τἢ πιὸ ὉΥ͂ ΒΔ γι 6. 

6 Απά (δ βϑβύθηβ ἀθοΐαγα ἢ 8 τὶ ζὨὐθουβη 688 ; 
ἴον αοἄ, πο 5 Ἰυαάρο. (αιε.) 

7 Βροδῦ, Ο ;γ ροορῖο, δΔηά 1 νὶ}} βροϑαῖϊς, 
Ο ἴδβγδεὶ, δὰ ὦ «ἰῇ (οβϑ. }Ὗ ἀραίηδβὲ ἰδ 66; 

4 05 20». 3οδὶι. νἱὲὶ. 18, Καὶ οἱἱ βαυϑ (τοῦθ ΘΟΓΓΘΟΙΥ ἴδ ΟΕΒΕΝῚΤΒ δὴ ΕΟΕΒΘΈ [ἰπ [Π61Ὁ ἴ61:.), δε διίεί εἰρεπεϊολ ἀεπ, ΗΝ» 

ἐεγϊἐείεη (Ῥε. ΣΙ χ. 6) σον 30» ἐπεί διανί͵ απ ἐπέ ἐγνοηγηι ποῖ δ; δηὰ Ηἰε εἰς (οΒ (δα μαδδδζο, ῃ. 209) ὅ0α. γἱ!}. 18, ἐφέ 

ἀν Δ» οαε ἍΝ δ γα. 12,14, 4. 

{ [ἢ δεἰκ δὶ οὐ; οὐρ ξεφα, 65 ἰο ἐδ τ᾿ οἷο ἀϊποπερίου οὗ ἰΒὲδ Ροϊπξ, ἰὼ ἴλο Φὰ φῇ. ὮΥ Βιοδι. 
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Ιδηὶ αοἄ, ἰἢγ Οοά. 
8 Νοί οσ (}γ βδουιἤοοβ 0111 1 σορτονο ἰδ66 ; 

δηα [ΠΥ Ὀυχη οὔἴδυϊῃρΒ ΔΥῸ ΘΟὨ ΠΥ ὈΘΙΌΓΘ Π1Θ. 
9 1 ν1}} ποὺ ἰδ Κθ ἃ θυ ]Π]οοῖκ ἔγοιῃ (ΠΥ ΒΟιΒ6, 

ΠΟΥ Π6-ροαίϑ ἔγοια (ΒΥ 1016. 
10 ΕἘῸΣ πιΐηθ 18 ΘΥ̓ΘΓΥ͂ Ὀοδβύ οὗ {Π6 ογχοβῦ, 

{86 οα[016 οα ἃ ἐπουβαηα ἢ1]18. 
11 1 ΚΗΟΥ ΘΥΘΙΥ͂ Ὀἱγά οὗ [8η0 τιουπίδ᾽ 8, 

Δηα (86 Βοδϑίβ οὗ {π6 8614 αγὸ Ὀϑίοτϑ "η6. 
12 ΤΓ1 νοῦθ ΒυηρΓΥ, 1 πψου]ὰ ποὶ ΒΑΥ͂ 1ὖὑ ἴο {ῃ66 ; 

ἴον [86 που] 15 ταΐηθ, 8ηα (86 ἔἰποθβ ἐμοσοοῖ 
18. ὙΥ1ΠῚ1 οὐ [μ6 65} οὔ 118, 

δα ἀτίηκ [μ6 Ὀ]οοά οὗ ροαίϑ ὅ 
14 βαουϊῆοο ἰο Οοα ἐμαη κβρίνιηρ, 

δη( ΡΑΥ ἰο 6 Μοβί Ηϊρὰ (Ἀγ γοόῦδ. 
16 Αμά 68] ὕροῦ τὴ ἴῃ (86 ἀδΥ οὗ ἔσο ]6 ; 

ΙΜ}}} ἀ ΘΙ νον (866, δα ποὺ Β..8]}0 ΒΟΠΟΙ Τη6, 
16 Απάίο ἰδ6 νἱοϊκοα (οα 5641}, 

γμδὶ τρμῦ μαϑὺ ὕποὰ ὅο ἀθοῖδγο ΤΑΥ͂ βἰδίυοβ, 
δηα [Δ |Κ6 ΠΥ οονϑηδηῦ ἰηΐο (ΠΥ του [ἢ ; 

17 τ Ἐ}1]6 μου ἀοβὺ ἢδίθ ἱπϑίγαοίοη, 
δΠα οαϑύ ΤΥ ποτάϑ Βομἰηα ὑπο 

18 Π' (δου βοοϑί ἃ ὑμπϊοῖ, μοι ἀο] ρ ἰοϑὲ πῃ Πἷπα, 
δηα ψ 0} Δ] ΌΟΓΘΥΒ 18 (ΠΥ ῬογίΊοη. 

19 ΤῊΥ ταουτἢ (ποὺ Παβί ᾿ψίνϑῃ ΠΡ ἴο 601], 
δη6 [ΠΥ ἰοηρσαο οοηίγι νϑίἢ ἀθορὶί, 

20 ΤὨου πιἰἰο8ὺ, δη ἃ Βροδϊκοϑῦ ἀραϊπϑὺ ὑπ γ Ὀτοί ΠΟ 9 
δῦ [ΠΥ πιοῦν Β βοὴ ἔδμοι ἀοϑὺ ρῖνο 8 ἐμγαβί. 

21 Τοθο {πίηρβ αϑὺ ἔβοὺ ἄοπο, δηα 1 Καρί Β]6 ποθ. 
Του ἱπουρῃὐαδῦ 1 88 ΒΌΓΘΙΥ ΒΟ 88 ἐμ γ86 1 ἢ 
Ι ψ}}} σόργονο ἴΠ66, δηα ΜΠ ἀΥγαΥ ὕμθιῖλ θοΐΌτΘ (ἴηι 6 Θγο8. 

22 Ο οομῃβιάον {Π]5, γα ὑῃδὲ ἔογροὶ σοά, 
Ἰοϑί 1 [68 ἴῃ Ρίθοοθϑ, 8ηα ὕΠ6γ0 Ὀ6 πὸ ἀ 6] ἔσογον. 

. 28 Ἠϑ {μπδ0 Βδου ποοί ΓΔ η Καρὶ νἱπρ 888}} ΒΟΠΟΥ 16: 
δῃά δ6 ἰῃαΐ αἀϊτγοοίθί ῃ Ὠ159 ΨΆΥ, 
ἴο δἰπι Μ1}} 1 βου [Π6 Βα ναῦοῃ οὗ αοά, 

ον. 38. Σὲ ἱλαξ εαογίβοείλ, ἰμαηκερίνίπρ : ΘοΙα ρα τοσ, 14. 

ῬΒΑΙΝ ΤΥ, 

Τὺ ἰλὲ Ολίοῦ Ἡδπδίοίαη. Α Ῥεαΐπι οΥἹ Ῥαυϊά; ὡλόη Ναίλαπ 1Ὺλ6 ργορλεί δαπιδ (0 λίηι, αὐἴερ λθ ὡσπΐ ἐπ 
ἰο Βαιλελεῦδα. 

1 ΒΒ ρτβοΐουϑ ἴο τη6, Ο Θοά, δοοοτάϊηρ ἴο (δν Ἰονιηρ- Κί πάτιοβϑ ; 
δοοογάϊηρ ἴο {π6 ρτοδίηθβθ οὐ [ΠΥ Θοπιραβϑίοα Ὀ]οῦ οὐΐ ΙΩΥ̓ ὑγϑηϑ ΓΘΒΒΊΟΙΒ, 

2 ΔΘ ἢ τὴ ὑβπογουὨ]Υ ἔγοπι ΤΑΥ͂ Ἰαἰαα γ, 
διῃα ἔγοια ΤΑΥ͂ ΒΊη ΠΔ}Κ6 τὴ6 0681. 

8 ΕῸΥ ΤΑΥ͂ ἰΓΒΠΒΡΤΎΘΒΒΙΟῺΒ 1 ΚΠΟΥ͂, 
Δα ΓᾺΥ̓ βίῃ ἡ Ῥοιυτὸ ΤᾺ 6 ΟΠ ΠΌΔΙ]]Υ͂. 

4 Τοπατζὰ ἰμθ6, {π66 οὔ]ν, αν 1 βἰπηθά, 
δηἃ ἀομθ {88 6ΥἹ]] ἴῃ ὑῃγ βὶρδῦ; : 
{μαὉ ὑμοὰ τηαγοϑὺ 6 υδύ ἤθη (που αροδκορῖ, 
Ὀ6 Ρυχα ψἤθη ἵδοὺ ἠυμαραϑί, 

δ 6ῃο]α, ἴὰ Ἰηϊααϊν ψὰ8 1 Ὀσουρλῦ [Οσί, 
“ηα ἴῃ βίῃ ἀϊὰ τ΄ πλοῖο Ὁ Θομοοῖνθ 0. ὁ 



ῬΒΑΙΜ ΤΠ. 72ὃ 

6 Β6β}ο]α, μοι ἀρβιγοδὺ ἐγα [ἢ ἴῃ [86 ΤΟΙ 8, 
ΔΑ ἴῃ {μπ6 ἰάάρῃ ραγί ἰΒοὰ Ὑ110 τη8 ΚΘ τὴϑ Κπὸοὺ ὙΙΒάοτη. 

1 Τῆου Μ|1Ὁ Ρυτρθ τη6 οὗἉ βίη. ψὶ ἈΥΒΒΟΡ, δηὰ 1 58}}8}}] 6 οἱθβδῃ ; 
ἰῆοὰ Μ110 88} τηθ, 8δηα [ 8141} Ὀ6 πιο ΓΔ} ΒΠΟΥ͂. 

8 Του Μ|1Ὁ πιδῖκθ τῺ6 ἢ ΔΓ ἸΟΥ͂ δηὰ ρ]ΔΑΏΘ688 ; 
ἀμ Ὀοπ68 μου ιδϑὺ ὈτΌΚΘη 5881] ὀχυ]. 

9 Ηα6 {δγ ἴδοθ ἔγοστῃ ΤΩΥ 8118, 
δηά Ὀ]ού ουὖὖ 8}1 τιν 1πιαυ ῖο8. 

10 Οτοδίδ ἴῃ τὴθ 8 οἰθδῃ μοαγί, Ο αοά, 
δηἃ ΤΟΠΘΥ͂ 8 τὶραὺ Βρ᾿ γῖῦ ]  Ἴη. Τι6. 

11 (ὑδβί τὴ ποὺ ΔΔΥ τΌτα (ΠΥ ῬΓΘΒΘΠΟΘ, 
δηα 86 ποῦ (ΠΥ ΒΟΙΪΥ͂ δ ρί τιῦ ἔτοτα τη. 

12 Ῥλοβίογϑ ἰο τὴ {{ι|0 ΤΟΥ͂ οὗ {Ὰγ Βαναίου, 
δα ἢ ἃ ἔτοθ βρι σιῦ ὉρΡΟ]α 16. 

18 1 ν1}} ἰοδοὶ γα ΒΡ ΘΒΒΟΥΒ [ΠΥ ὙΆΥΒ, 
8Πα ΒΙΠΠΘΙΒ 88}4]} γούυσῃ ἴο 66. 

14 Το] νοῦ τη6 ἔγτοπι ὈΪοοα-ρυ  ἶποθθ, Ο αοά, 
Ο Οοὰά οὗ τῦ βαϊνδίϊοη ; 
ΤΑΥ͂ ἰΟΠρῚ16 888]] βῖπρ' Δ]ουα οὗὨ (ΠΥ τὶρ}ὐδοῦβη 658. 

16 Ο Τροτά, βοὺ νψῖ]ῦ Ορϑῃ τὴν 1108, 
ΔΏα ΤΩΥ͂ το ἢ 88.4]} ἀθοίαγο [ΠΥ ὈΓΆΪΒ6, 

10 Ἐὸογ ἴμοιυ ἀδδβἰτοϑί ποὺ βϑουῆοο, 6186 που] 1 ρῖγο 1 ; 
1η Ὀυγη οὔδείπρ ἰμοὰ ἀο] ρ ὐοϑὶ πού. 

17 Ἴμο βδουβοοβ οὗ αοα ἃγὸ ἃ Ὀγοόϑη βρ  στῦ; 
8 ὈτοΚθη δηά οὐπίγιίο μοατύ, Ο αοά, μοῦ ψ|}Ὁ ποὺ ἀ65ρί56. 

18 0. ροοᾶ, ἴῃ {ΠΥ ροοά ρἴοαβυχο, ἰο Ζίοι ; 
ἴμοὺ Μ110 Ὀ01]4 1π6 ͵ψ81}}8 οὗὨ 6 γι 88] θη. 

19 ΤΒοη μη} (μοὰ Ὀθ ρΡ]Θα864 ψι βδου ῆοο5 οὗὨ σὶρ αὐθουβηθβ8, ὙϊῚῈ Ὀυτη οβοσῖηρ, ἀπά 
8016 Ὀυγη Οβδτηρ. 

ΤΆΘη 58}18}} (Β6γ οὔδν υϊοεϊα ὌΡΟΩ (δ 10)6 8108 7. 

γα. 12, ὅτε ερίγίί, ἘΤ͵ΘΟΙΥῪ Ὀσδίον σα, 

ῬΒΑΙΜ ΗΠ, 

70 ἐλε οὐὲς Ἡωερίοίαη. Τί αοίίο [ Ῥεαϊηι} ὁ" Ῥαυϊά, λέη οεσ λὲ Ἐοπιΐθ οαπια ἀπά ἐοϊά ϑαμΐ, απά 
δαϊά, δαυϊά σαπι6 ἰο ἐλ ἀοιδε 977 ΑΛ πιοϊεοῖλ. 

1. ὙΨῺΥ ἀοβῖ (μου Ὀοδϑὲ ἴῃ ον], Ο πιὶρ ΕΥ̓ τὴ 
6 βΟΟάη688 οὗ αοα [8 ΘΟ 08]. 

2 ΤῊΥ ᾿οπριθ ἀθν 868 τα ἰβο οἵδ, 
1Π|κ6 ἃ Βμδυρθηθα στϑζοσ, νου κὶπρ ἀθοοῖί, 

8 που Ἰονοϑύ 6Υ1] τλοσο ἤδη ροοῦ; 
Ἰγίπρ, τοσο ὑπ 8η ἴο Βρϑδκ σὶρ ιθουβηοβα (τ886.) 

4 Ἴπου Ἰονεβύ 411 ἀδνουχίηρ, ΟΣ, 
Ο ἀθοοὶ(] ἰοηραθ. 

δ Οὐοα Μ]]}] 4190 ἀοΒ ΥΟΥ͂ {866 ἔοτανϑν. 
Ηὸ ν}}} ἰᾶῪ Βο]ὰ οὔθ, δῃά ρυοκ {πθ6 ουὖἱ οὗ {86 ἰοηΐ, 
Δηα υρτοοί {Π|66 ἔτοπι ὑπ Ιαπα οὗ (86 ᾿νἱπρ. (( ατι86.) 

6 Απὰ (δ6 τἱρύθουβ Μ1]] 866, δῃηὰ ἴδϑυ, 
ΔΠ4 Μ«{}}} Ἰδυρ ἢ δἱ ἴα; 

1 “Βεμβο]ά [6 τηϑῃ, 
(Πδῦ τη κοι ποὺ (ὐοα ἢΐΒ βίο: ΡΝ, 
δη6 γυβίοι ἢ ἴῃ [π6 δρυπάδποο οὗἉ ἢΪ8 τίσ οβ, 
18 Βίσοῃρ' ἴῃ 18 ψ]ΟΚΘα ἢ 688.᾽; 
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8 ΒΒυ01 δῃὶ,||κο ἃ σζτθθη Οἰνθ- ἴΓθθ πη (ῃ6 Ὠουδο οὗ αοά ; 
Τ ττυθῦ ἴῃ 186 ΤΩΘΓΟΥ͂ οὗ αοα ἔΌΓΟΥΟΡ δῃηα δυο σ. 

9 1 Μ1}} ργαῖβθ {866 ἔόσνοσ, Ὀθοϑιβο ἰμοὰ ἀἰαδι ἰΐ; 
δηά ψ1}} ναὶ οἡ [ΠΥῚ ἤδῖαθ. [0Γ 10 1Β φοοα Ὀοΐογο (8γ βαϊηΐβ. 

Ῥε. 1}. (116.)}) β69 1 δα. χχὶϊ. 9. 
γοΣ;. δ. Τεπί. [89 τοιμδσὶς οὐ δ. χοὶ, 10. 

ῬΜΒΑΙΜ 111, 

Το ἰδ Οὐ: Ἡμοϊοίαπ. Οὗ [ππογαϊ] ἀϊδεαδε. ιἀαείὶς [ Ῥεαΐπι} 97 αυϊά. 

1 ΤᾺΘ [οο] Βαίἢ βαϊὰ ἰῃ μἷ8 μβοαγί, ΤΏΡ 15 ἢο σά, 
Οοτγγαυρί δπα δροπιϊη8 10 ἀΓῸ ὑμ 6 Υ ἴῃ Ἰπαα ἐγ ; 
{866 15 πΠοη6 ἰπαὺ ἀοοί ροοά. 

2 οὐ ]οοϊκοά ἄονῃ ἔγοπι θανθη ὉΡΟη {86 ΒΟ οὗ Ιη6Π, 
ἴο Β66 1 {Π6Γ6 18 ΔΩΥ ὑμδὺ ὑπ αἀουβίδηθί, 
ἰδδ΄ βθοκοίῃ δον (οά. 

8 ΤΟΥ͂ δᾶνθ 8}} ἰυγηοα Ὀδοῖς ; ὁη6 84 81] 81 {ΠΟΥ͂ Ρο]]υἱεά; 
ἴπογο ἰ8 Βομ6 ἐμδὺ ἀοοίμ ροοά, ποῦ δ υθῇ 016. 

4 Ἠδνο ἰδθ ψόυκοῖϑ οὗ ̓ π]αυ Υ̓ πο Κπον]οάᾶρο, 
ὙΠῸ οδῦ ὉΡ ΠΥ ῬΘΟΡΪΘ 88 {Π6Υ οδΐ Ὀτγθϑά, 
68]1 ποῖ ἅροὴ ἀοάῦ 

δ ὍΘΙΘ 676 (ΠΥ ἴῃ στοδὺ [88 1, ὙΏΘΓΘ ΠῸ ἴδϑυ Μ88; 
ἴον (ὐἀοα Παίἢ βοαίίεσοα 86 ὈΟμ68 οὗ [ΠΥ Ὀοβίοροιβ. 
Ταου Βαϑύ ραυΐ ἔπι ἴο βῃδιμβ, θθοδβο (ὐσοα ἀθϑρίβοα ἔθη, 

θ 5Γ τς ΤῊ ΒΑ να οι οὗἁ [ΒγΓ86] ἀν " Ζίοη ᾿ 
6 ζυγπϑὶ ἢ 16 ΘΔΡΟΥΙΥ οὗ ἢΪ8 ΡΘΟΡΙΘ, 

Φδοοῦ Μ1}} ὀχυ]ῦ, [βγα6] μη ἢ Το) οἱ 66. ὸὰ 

Ῥα. 11. Α Ῥπβαϊαι οὔ Ὀαυϊᾷ (Ῥὲε. χῖν.) δἀαρίοα, γ᾽ δ] κΐ ΟμδΏ κοδ, ἴο βοπιθ ἰδίου πδέϊοπαϊ ΘΟ ΟΌΤΤΘΙΟΘ. 
ον. δ. Τῆετγε: ροϊηϊτίπρ ἴο δοπηθ τοσθηΐ πὰ ἴδ "Ὁ οσσιγτθσθ. Δο ὕραγ : Θ᾽ [ΠΡ μὸ οσοβδίοῃ οὔ ἤδαῦ, ΟΣ πὸ ΔΡῬσΘ Βθἢ- 

δ'οῃ οἵ οοταίηρ οὐ]. Οὐ {πὸ ΤΌΣΕΣ ο8890 δῇ {Ππϑίγα τίου ΤΥ Ὁθ Τουπὰ ἰη 2 ἴῃ ρβ οὨ. Υἱῖ. (ΘΟΙΏΡΔΑΙΣΘ γογα. ὃ, 1, δπὰ 14, 15); οἵ 
ἐμπο Ἰαἴίογ, ἰῃ 154. χχχσυί!. 36. 

γογ. 6. Τεγησίλ ἐδλε σαρίἑοζίν. Οοταρατο {π0 ἩτίοτΒ ποῖθ οἱ 9οὉ χ]Ϊ, 10, Ἰατϑοὶ ἰ8 ΔΟΙΠΟΣ ὭδΙμθ ἴογ “δοοῦ, υχἱ "ἢ 19 
ΔΟσΟΘδΟΓΎ ἰάοα οΥ̓ “ ρσϑυϑι]ΐηρ τὶ ἢ αὐ :᾽" 890 ὅδ. χχχίΐ. 285. Φασοῦ, οὐ {116 σΟΠΙΓΑΓΥ, [8 Θχργοιαίυθ οὐ ἩΘΔ ΘΒ: 800, ἴος 
ἘΑΒΏΓΙΟ, ἴα τ τὴ Υἱἱ. 2, ΒΥ ὑὕοΐὰ δῖὸ πιοδῃξ αἀοα ΒΒ ῬΘΟΡ]Ο; ΟἿθ ἐπιρὶ γος ἰμοὶν ϑὐλρς ἐὐρεθς [ἢ ἸΒοϊάδοῖγοδ, ἔπ Οἱ ποσ, ἐμοὶγ 
Βἰγτουκὶ 

ῬΒΑΙΜ ΤΥ. 

ΤῸ ἐδ οί" Δωδιοίαη. Ἐσι δ εἰνίπσεα ἱποίτωπιεπία. Τιἀαείϊς ἴ Ῥεαϊπι] οΓ ανίά, οὖοπ (λ6 Ζιρλέξεα 
οαπιο, απὰ εαἰα το ϑαωϊ, 1ε ποὲ Ῥαυϊά λιαϊπρ λίπιδες υἱἱὰ 3 

1. Ο 6οά, ἘΥ {δγ πϑπιθ Β809 [η6, 
8ῃ4 ἴῃ (ΠΥ ταϊριῦ πα ρο 16. 

2 Ο Θοά, ἈΘΒΆΓ ΓΩΥ͂ ΡΓΔΥΘΕ; 
Εἶνο ΘΔ (0 [86 τΟΓΑΒ οὗἉ ΤΥ τηου ἢ. 

ὃ ΒῸΓ Βύγβηρ ΓΒ ΠΔΥ͂Θ Τίβθη ἋΡ Δραἰηβί ΠΊΘ, 
δηἀ [86 γἹο]οπὺ Β6θΚ δι ΤΥ 8οὺ] ; 
ΠΟΥ Ὠᾶγνο ποΐ βοὺ αοα Ὀοΐοσο ἴμθπι. (Ραιιδ6.} 

4 Πο]4, αοά 18 ἃ ΒΟΙ͂ΡΟΥ ἴον τι6; 
{π6 Τωογτὰ ἰβ ψὶῖ ἴἤθπὶ ὑπαὶ ὉρΡΒΟ]α ΤΥ βου]. 

ὃ Ηδ ν]}] τούυσῃ {86 6Υ]] [0 ΤΑΥ͂ ΘΠΘΙΙΪ6Β ; 
ἴη {ΠΥ γαίῃ οαΐ μοι οἶς 

6 ὙΊ ἃ ἔγοο- 11} οβδυίηρ Μ1}1 1 ββουιῆσα ἰο {866; 
Ι 11} ργδῖβα [ῃ γ πϑιηθ, Φοβουδ, ἴοσ 1Ὁ 18 ροοά. 

7 Ἐργ ουΐ οἵ 41] αἰδίτοεββ Βαίῃ 6 ἀθ! Ἰνοσθα τη6, 
ΒΠα ΠΥ ΟΥ̓Θ Βδίἢ Β6ΘῊ 118 ἀ6β1 γθ ΟἿ ΤΩΥ͂ ΘΏΘΙΏΪΕΒ. 
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Ῥκ, Τἰν. (1116). ΤΡΛΘΝ ἐλε Ζίρλίίος οαπιε. Ἑοτ ἴθ ἢἰπίοτ 8] δἰΤπαδίου 660 1 ϑφτη. χχί!!, 19. 
γον. 1. Τὴν πανιδ: 88 τοργοθοητημ Οοά, δηὰ ἰῃ Ὠΐπὶ 41} ἔμ ψ π σι [6 ὈΘΊΘΥΘΓ ἘΓαδίΒ, δη δηάκ καίοεγ. 

Ἔ Ἀν 8: ϑιγαΉσεν : ἃ ἰοτοϊ ζΏογ, ηοῖ δῇ [9γαθ} {9 ; Δη ἃ δἰθὺ 006 οδίσγβηκζοί ία δρί τίς, δὰ ΘΏΘεΩΥ, ἐπ ἰηο]υάΐης [Βο60 πατιοᾶ 
(8 (ἰεῖθ. 
ον. 4. Ον, ΤΏο [οτὰ [8 ἢ6 τπδλι ΡΠ ο] ἀο τ ἢ ΤΥ ΘΟ]. 
ψογ. δ. Ον, Το οΥ] τὸ 1 τού γῇ ἴοὺ ΤΩΥ ΘΏΘΠιΪο68. 
Ψοτ. δ, 2 τηο ον. 7π ἐὴν ἐγιμὴ ; δα [δἰ  Γ] 084. ἴο Ὠΐδ πογὰ γοαπΐτοδ, 
Ψον, Ἴ. 24 πιοπιθοτῦ, Τα ῆ. ξέν τς ἀεείγαε. ΤῺὴθ Ηθοτον υϑτῦ, [ὰ 115 οοπδιγαοίίοη ὮΘΓΘ, ΤΏΘΘΠ5 ἰ0 5826 1 ΘῈ ΕἾ, δηὰ ἴο 

Ἰοοῖς προῦ Ὑἱτἢ θα θίαλοξίοη, 85 ἐπ [ἢ 8 0180 Οἢ ἃ γδηψη θα ΘθτΥ. 8.66 [9 ΓΟΙΊΔΥΙΚ ο ΡΒ. χΧΥΪὶ, δύ, Δἀπά σοι ρατο ἴδ δχί - 
οἷο “Ῥδατωδ, [πυργϑοδίοσυ," ἰἢ ΒΜΙΤΗ δ Βιίδία Ῥέοίίομαγγ (ΑἸαθγίοδῃ οἀϊιίοη, Ρ. 2026), Ραγε ΌΪΔΣΙ ἀἰϊν βίου ἰν. δῃά τ. 

ῬΒΑΙΜ ΨΎΥ. 

Τὸ ἰλε ολὶε Αωδιοίαπ. ἩΙλ δἰγίπρεοα ἱποίγιμησπδ. δι αοίίε ἴ Ῥεαΐπι] 97 Ἰαυϊά, 

1 Οἴἶνο ϑᾶγ, Ο Οοά, ἴο ΤΩΥ͂ ὈΓΆΥΘΥ, 
διά 40 ποὶ μἰ46 {Πγβ86] ἢ ἔγομι ΤΑΥ͂ ΒΡ] δ 10}, 

2 Αἰὐϊοηά ἴο τλ6, δηα ΒΗΒΎΨΘΙ ΤΏ. 
Ι δ1ὴ ΓΘΒ.1658 1 ΤΟΥ͂ ΘΟΙΙΡ] αἰ πἰηρ, δηά αἰϑαυϊοίοάα; 

8 θοοδυβο οΟὔἿἢ6 γοΐοθ οὗἁἉ ἰῃ8 Θῃθιαυ, οὐ δοοουηΐ οὗ [89 Ορργοβϑίοιι οὗ [ἢ 6 Ὑ]οϊκοᾶ. 
ἘῸΓ {Π6Υ οδ.86 τ ΙΒΟ 6 Γ΄ [0 ἱπη ρομα ΟΥ̓́ΘΔΣ Τη6, 
δια ἴῃ ΔΗΡῸΓ ᾿ΑΥ͂ ἃ ΒΏ8Θ Ὁ 116. 

4 Μυ μοαγύ αυδ κοι 1 Π πη6, 
8.Πα ἰθγγοῦβ οὗ ἀθδίῃ ἤᾶνα [Ἀ]]6ῃ ὉΡΟῚ ΠΊΘ. 

δ Εδαγ δηα {γχοι]ηρ δηΐου ἰηΐο ΤΩ6, 
8Πα ΠΟΥΙΤΟΥ ΟΥ̓ΘΥ ΒΟ] 6 ἢ ΤηΘ. 

6 Απα 1 βαυ, ΟΣ; {δαί 1 μδὰ σψίῃρβ 1Κὸ (πο ἀογα; 
1 που]ὰ ἢν ἈΨΑΥ, δπα 6 δἰ τϑϑί!] 

71.,1 (απ ΜΔΠΘΘΥΡ ΔΓ ΔΎΔΥ, 
Ι που]ὰ Ἰοάρα ἱπ πὸ στ] άθσηθθθ, (Ρανι86.) 

8 1 πουϊὰ τρία μαβίο [ο 6808 6, 
ἔγοια [86 Βίουταυ ΜΪπα, ἔγοτα {Π6 ἐοιαροϑί. 

9 Ῥοίγου, Ο Ἰωογά, ἀἰνίάο ἐμποὶν ἰοησαθ; 
ἴογ 1 ἴᾶνθ βθϑ υἱοὺ]θηοα δα βἰγ!δ ἰη {π6 οἰΐγ. 

10 ΠδαῪ δῃά πὶρδύ {Π6Υ σὸ ἀδουΐ Π6Γ οῃ Β6Υ ΜΨ8118, 
δηα ἰγου Ὁ]9 δ ΒΟΥΤΟῪ τὸ τι ΒΟΥ. 

11 Οοττυρίίοη 18 ΠῚ ΠΟΥ, 
δῃα ἔγοια ΠΟΥ τηϑυκοί- ρ] 806 ἀορατὺ ποΐ οχίουξοη δα ἀβοοὶί. 

12 ἘῸν [Ὁ ᾿8 ποῖ δὴ ΘΠΘΙΑΥ {μαὺ ΓΟΡΓΟΒΟΒΘΙΝ τη6, 656 1 οου]ὰ Ὀ6ΑΓ 1; 
πού οὁῃ6 [πδ΄ πιαίοί ἢ τὴθ δι δοίθα ρσουα! Υ ἀρδὶηβί ΤΩ6, 
οἶβο 1 που]ὰ 146 ταυβ0}} ἔγοιῃ Εἷπι; 

18 Ὀαΐ (δου--- ἃ ΙΏ8η οϑίθοπηρα τὴΥ Θα 08], 
ΤΑΥ͂ Δββοοῖδῦθ 84 ΓΩΥ͂ ΒΑ Πᾶν ἔγιθηα, 

14 Τοροίδον τὸ Βο]ὰ βυγϑοὺ ΤΆΣΑΙ ΔΙ ΘΟΠΎΘΙΒΘ, 
ψΑὶ κ το {86 Βουβο οὗἁἩ αοα ἴῃ [μ6 ἔδ8(8] ογονά, 

16 Τοβο]αίϊοηβ δγθ ροι ἔμοαὶ; (ΠΟΥ͂ 8881} ροὸ ἄογγῃ δἰϊνο ἴο [6 ὑπάθγπου]ά; 
[ῸΓ Ὑ]ΟΚΘΟΏ6Β8 8 ἴῃ ὑπο ῖν ἀπ Πρ, ἰη (86 ταϊαδὺ οὗ [μθ1. 

16 ΑΒ 0Ὑ πὰρ, 1 ψ1}} ο4}1 ὑροὴ αοά, 
δῃα 96Βόνδ {11} Βα 06 1η6. 

17 Ἐπνοηϊηρ, δηᾶ τηοσηϊηρ, δὰ ποοη, Μ111 1 ἰαπιοηΐ δηα βρἢ, 
δηὰ 6 Ψ11] ΠΘΆΓ ΤΩΥ νοΐοθ. 

18 Ηδ τϑαθοπιθα ΤΑΥ͂ Β00] πῃ Ρ6806 ἔτοτα {Π0 ΜΑΓ δρδιηϑὺ 06; 
[ῸΓ ΠΔΗΥ ΜΟΓΘ [ΘὨρΆρ64] Ὑ]ΓῊ 16. 

19 Οαοἀὐ ν11}} Βοδσ, δῃὰ [6 771}} δῆθνοσ ἰδ θπι,--- 
αύϑῃ πο {μιαΐ Β᾽1[8 [48 4 ρ9]7 οὗ ο14,--- (Ρατι86.) 
ἴο Ομ {6ΓΘ ἯΘΥΘ ΠΩ ΟὨΔΏΡΘΒ, 
δηα {Π6 0 ἔδαγοα ποὺ αοά. 

420 Ηδο ρυῦ ἔοτιἢ μἰβ Βαπα δραϊηδβί {μοθ0 δὲ ρϑδοθ ψἱ τ Ηἷτα; 
6 ῥτγοΐβδηθα 18 οογδμδῃί. 
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21 ϑαοοίῃ τὰ ὑπ6 Ὀυϊξίογοα ἴομοβ οὗ δὶβ τηουτ, 
Ὀυὺ 815 Ὠθαγῦ 18 ὙΆΓ. 
Ξοῖον τ1ἢ8Δη 01] 816 818 ψογαάβ, 
Ὀυΐὺ [ΒΠ6Υ͂ δ ἀγνῃ ΒΟΓΑΒ. 

22 ἀὐαβὺ (Βγ Ὀυτάθρη ου Φομουύδῇ, 
δηα 6 Ψ}}]} βιιβίδ! η (866, 
1.6 Μ111 πανϑῦ βυ εν [86 τἱρηἰοουβ τη ἰο Ὀ6 τηονοᾶ, 

2858 Βιυΐ ίδου, Ο αοά, ψ}1Ὁ Ὀγίησ (Ποῖα ἀοσνη ἴο {Π6 ρὶὺ οὗὨ ἀοβίιγαοίίοη ; 
ὈΙΟΟΑΥ͂ δηὰ ἀθορί{ὰ] ταθη Βμ8 1 ποὲ 1γ8 μ6}} ἐμοῖς αΔγ8. 
Βιαΐ 88 (Ὁ. τη6,1 μψὶ}} ὑγυϑί ἴῃ (1.66. 

γον. 8. Πηρ»πᾶ ον δ. Ττιθ ἰτδρο [4 οὔδ ὙΔΙ1, ΟΥ ἃ ἰονσον, ἰοίέοτίρ δηἃ σοϑὺῦ ἰο ἴΔ}}1. 850 ἀο [ὮΘΥ κϑὸρ τὴο ἰῃ ςΟὉ- 
τἰδυδι Δρρτομοηπβίου οἴ σοπλίηρ ΘΥ]]. 

γον. θ. μίυίε ἐκεῖν ἰοπσμο. Τἢθ οηρτιθ Ὀοΐηρ τπ8 ἱπδίταταϑηξ οὗ οοϊμταθπίοοικίου, (ἢ ταϑδαίης ἰδ, τα κο αἰνίδίου ἐπ 
ἐπ οῖγ οουσηβοῖθ; δβοῖ ἔποπὰ αἱ ναγίαηοο, δηᾶ ἐπα τιν ατίὶ [πο ὲγ ρυγροβοδ, 

γογ. 11. ἈΑἰαγκΚεί-ρίωοαδ: ἩΓΆΘΓΘ 86 ῬοΟρ]Θ δυδϑιι υΪοαὰ [ὉΓ {ἶἴ τα ηπβδοϊζίοη οὗὐὁἨ Ὀμυείηοῦν, δηὦ ἩΠΟΓΘ τλιρίεἴγαῖοθ δαὶ ἴο δᾶ- 
τηϊηἰϑῖοῦ ᾿πδίϊοο. Οοπραγο ΝΘ. Υἱὶὶ. 1 (ΡΓΌΡΟΓΙΥ, “ἰητο ἔπ Ὀγοαὰ δρᾶοῦ {π20 γγλ8 Ὀοίογο [Ππ|ὸ νχαῖογ- χαῖο ᾽)), 2 (τοῦ. χχχὶϊ. 
6 (ὈΓΟΡΟΤΙ “1Ὼ [89 ὈζΟΔα δΒρω09 δῇ ἴδ καί οἵ [6 οἰτγ᾽), Φοῦ γν. 4 (τ [Π9 Γοΐογϑηοοθ ἐπ 6 Ὑ το. 6 Ὡοΐθ οἱ [9 μωδϑμ 9) 
διὰ χχίχ. 7. 

γον. 14. ΤΡ; Ἀοϊᾶ. ΜλΏΥ, α5ὮὈὩ8 Τεττε, {ππτάκπκεε, Μάυπεν, ἔπαιν, ΗΡΡ κι, ὈεΙ ἜΣΒΟΗ, ΜΟΙ͂Σ, ἐγπηβ]αίθ πο ΣΡ. ὈῪ 
[ἢ ρμΡαδὲ ἴομβο (οΥ συϑίολΓΥ δοιίοη, τότ Ἡοηξ ἴο Πο]4.}} Οη [Π9 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, ἴΠ6 υδὸ οὔ ἴΠ9 ΠΡ. [6 τοῦς τορ!]γγ ὀχ μηδὲ 
ΟὨ ἐδι9 παΓΓᾺ] Βηρροϑί τἰοη (88 διιχιχοθίϑα Ὦγ ὈΒ. ΑἸΕΧΑΝΌΕΑΕ) [Ὠαἴ “ ἴη9 ὅι|66 γίθηά, οὔ ὙΒοδι [6 18 ΘΟ ρ  δίηἰ ἢ, θθθσ8 ἴο ὈΘ 
ὁ;9 τὶ ἡ ἰοπλ ἢ 9 Ψ͵2} 51}} ἐπιίπικίθ, ὃι0 τ ἢοθθ ἀοίοοϊξίοη Ὧθ6 ἙἸΟΔΕΙ͂Υ ἔογοδαν.ἢ 

Υετ. 10. σο ἀοιση αἰΐσο. ΑΚ ᾽Λ80γ 0 Ορροβοά [ῃ6 δας ῃοτίγ οὗἉ (σα [πὶ [ἢ ρογϑοὶ οἵ ἰ5 ϑοσγαμὶ Μοϑοθ (Νυπιῦ, ΟΕ. συ.) 
ον. 16, 24 πιοπιῦου. ζ{π ἐλ6 πιίεεἰ ὁ ἰλεπι. Οὗ, υἰτΐη [Π 9 πὶ (ἰη (Βοὶν ϑαγί.) 
Ψον. 19. ἩΡΗΐ ἀπεῖσον λέν 9 ἴῃ 19 [δ᾽ τοιτατὰ οὗ {πε} τϊβάοοάδ. 
Ψασ. 190, 84 τηοπογ. ΔῸ σλαπροδ: ἨΟ Υἱεἰαα τυ 66 οἵ (οτίη6. 
ον, 20. Ζ7ε ον: ἱπαϊν! 4} ηκς [09 ἸΏΒΠΥ ΟΡΡΟΘΟΓΙΒ (Υογ. 13, 19), οἵ τοίδυτ αὶ Θσρϑοίδ! !γ 0 ἐἢο δυδ]οοὶ οἵ γοσα. 

125-46. Σγᾳι λιὲ οὐυεπαπὲ Σ Υἱοϊδιοα ἐ16 ϑαποὶγ, Ὁ 8 Ὀτγοδοὶὶ οὗ 18 ΟὈ χδίίουδ. Οὐτώρασο Με ἐϊ. 10. 

ῬΗΑΙΜ ΧΥ͂1. 

Τὸ ἐδό οί" Μωεϊοίαη. Αὐἱεν [ἰλὲ πιεϊοαν 7λ6 πιμίθ ἄους π 7αγ-0}} ἰαπάς. ἉἈ[οεπιοτίαϊ Ῥεαΐπι] Ὁ αυϊά, 
τοὐεη ἰλε Ῥλιϊἐείἐπεε δεϊχεά ἀϊΐπι ὅν ααἰῆ. 

1 Βορτβοίουϑ ἰο τη6, Ο 6οά, ἴογ πίῃ σου] ἀσ γΟῸΓ Τη6. 
Οὐπ ηυ Δ} Πρ ὐϊηρ 6 ΟρΡγοββοίῃ πιθ. 

2 λα Του ΤΑΥ͂ ΘΠΘΙἾ68 ἀΘΥΟῸΓ ΤΏ ; 
ΤΌΣ ΤΩΔΏΥ 8ΓΘ6 ὑΠ6Υ {πδ΄ Ρτουα!γ Βρῦ ἀραϊηβύ Τη6. 

8 ὟΝ αὶ {ἰπ16 1 81 δἱγαϊά, 
1 ν1}} ρυΐ ΤΥ ἰγαβὶ ἴπ {ἢ 66, 

4 Τη ἀοὰ Ὑ|Π1 ργαΐβο δἷ8 ψοτχά ; 
ἴη αοἀ ἀο1 ἰτυβί, 1 Μ1}} ποὺ ἴδδγ; 
ψθδὺ οδη θβοβῇ ἀ0 ἰο τη ὃ 

δ ἘΠ ΝΟΙΥ ἋΔΥ ἱμοὺ τγοϑὺ ΤΑΥ͂ ΜΟΙ; 
διρϑίηϑὺ Τη6 876 81} {ποῦ (μου ρἢ 8 ΤῸ 601]. 

6 ὙΠοΥ ραίμοῦ ἰοροίμογ, {ΠΟΥ 116 1η ψαὶῦ; ΄ 
1Π6Υ, ΤΑΥ͂ ΒῈΡΡΙΔμίοιβ, ψαίοὶ, 
858 [Π6Υ ἢανο ψαϊ θα [Ὁ ΤΩΥ͂ βου]. 

7 5411 [6 Ὺ Θβοδρθ ἈΥ͂ ἰηϊαυ γ ὃ 
Τῃ ΔΏροΥ Ὀτὶπρ ἀοτη {86 ΡΘΟρ]68, Ο ἀοά.. 

8 Μὲ νη αογηρΒ Βαϑὺ [μοὰ πυμιρογοά. 
Ῥαΐ (Βοὰ ΤᾺΥ ὑθδγβ ἴῃ (ΠΥ Ὀοίι]6 ; 
ΔΙῸ ὉΠΟΥ͂ ῃοῦ ἴῃ (ΠΥ τοοϊςοηίηρ 

9 ἼΒοη 5}18}] ΤΥ Θῃθιηΐοθ8 (Γ δεῖς ὙΠΘη ΤΟΥ; 
118 1 Κηον, ἴον σα ἰ8 ῸΣ τη6. 

10 Ιῃ αοα ν1}} 1 ρῥγαῖβθ [μ6 ποσὰ : 
ἴῃ Φοῃονδὴ ἔτη] ΙρῬγβϑῖβα ὑμ0 ψογά. 

11 Ιπ οὐ ἀο1 ἰτγυβί, 1 ν|}] ποῦ ἴδασ ; 
ΜΠ δῦ οΔ ἢ Τ8η Ἃ0 ἴο π|0 ἵ 

12 Οη πι6, Ο ὅσα, 816 (ἢγ ΥΟοΥ͂Β ; 
Ι “1 ρᾶῪ Ὁπδηκβρίνίηρβ απο 1866. 

4 ΒΆΡ7. ΟΧΡΤΟΒΒΙ ΠΑ “ ΟΟὨΒΙΔΒΕΥ γοροδέοά βοΐ, συδίοϊαηα ΓΥ ΟΣ ΒΔΌΪ ΔΙ δοϊίος " (ΘΟ ΒΒΕΈΝ σΒ, αταῦι. ᾧ 1927, 4, ὃ). 
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18 ΕῸΣ ἴδοι μιαϑί ἀ 6] ̓νογθα ΤᾺΥ̓ 800] ἔγομι ἀθϑί. 
10 τποὰ ποῦ [ἀ 6] 1060] πῪ ἔδοί ἔσομαι βυυμι]ηρ, 
ὑμαὺ 1 ΤΩΔΥ τ} Ὀοίογα αοά, 
ἴῃ (89 ἸΙρμΐ οὗἉ 1167 

γον. 4. δ)ῪᾺὴᾺ᾽ Οοά. Το στουπὰ οἵ ρτγαΐδο υοΐηρ ἰῃ Ἠΐπι, 88 [9 α1350 ἐμο στουπὰ οἵ ἐτυοῖ. 
γον. 6, 24 ταϑιαῦοτ. Ον», ΤΉΟΥ τ 80 ἡχαϊο ἢ ΠΑΥ͂ ἢ.66]5 (ἴὺ {τὶ π|6). 
γον. 8. Νιωρδενθά. Αβ ἴῃ Ψοῦ χχχί. 4, “ Ποῖ! μὸ ποῖ 560 ἸΏΥ γα γ8, δηιὰ ΠΌΤ ΌΘΡ 81} ΤΩ αἰοραῦ" Τμδὲ 18, ἀθϑϑ ἢ ποὲ 

ὯΔ δοοοπῆῖ οἵ 41], δο [Ππδὶ ποηΘ Θθοᾶρο οὐδογναίίοη 
Ψογ. 9. 24 πιοιηῦοσ. Οὗ, ΤῊΪ 1 Κπον, τπαὶ οὐ ἰκ ἴὉΣ τὴ6. 
Υογ. 10. Τῆδ τοογά. πο νογὰ οὗ ργοπιῖθο, ἰμπαξ αοὰ [6 70. πηθ, 85 δχργοδαοὰ ἰὴ {ἢ ργοοθάϊηρ σουΐθῃοθ.--- 8 Θοώ--- ἐπ ὲ- 

δουαλ: δε ἴῃ τοῦ. 4. 
γος. 18, 41} πιϑῖοθοσ. Ζέρλές 7 0938: ἰὰ οομίγασί τ ΠᾺ [86 ἀδείζηοδδ δηἃ βίοοσ οἵ ἰδ σϑαϊ τὰ οὔ ἀοδίιι. Οοταρατο 20 Ὁ 

Χ. ΖΙ, 22. 

ῬΒΑΙΜ ΨΥΊΙΙ. 

70 ἰδ ελὶςῇ Ἡπριοίαπ. 220 ποὲ Ζεείγον. Μεοπιοτίαὶ [ Ῥεαϊηι} οΓ Ταυϊάώ, δὴ ἢ6 Πεά ὕσοπι δαιϊ, 
ἔπ ἰδὲ εαυο. 

1 ΒΒ στϑοίουβ ἴο πιθ, Ὁ αοά, Ὀ6 στγϑοίουβ ἰο πιθ; 
Ὁ ἴῃ {πθ6 δι ΤΥ δοὺ] βουριὺ τοΐιρα. 
Απά ἴῃ [86 ΒΘαΟΥ οὗὨ [ΠΥ ὙΠρΒ Ὑ{Π1 βθοΚ τοῆιρθ, 
ἘΠῚ] ἐἢ.6 Ο8 18 1168 8}8}} Ρά88 ὉΥ. 

2 1 .νἱ}} οτὺ υηίο αοἀἂ Μοεὶ ΗΙρὮ, 
ἴο ὑπ6 ΜΊΡὨΓΥ, 0 οοταρ]οἰθίῃ ἔμ ῬΌΓΡΟΒΘ] ΘΟΠΟΘΙΏΪΠΡ ΓΊΘ. 

8 Ηὸ γν1}} βοπὰ ἴγοτῃ ἢθϑύθῃ δηα βϑαύϑ ἢ16, 
δ οπι 6 μα ψου]ὰ ἀθνοὺγ π6 μα σου ]]θά. (ωιιδ6.) 
αοα {111 βαμα ἢ 18 Τ]ΘΓΟΥ͂ δηά ἢἷ5 (τυ ἢ. 

4 ΝΥ βου] ἰβ 'π {δ πιϊαδβί οὗἉ ἸΪοΏΒ ; 
Ι τι}} 116 ἄἀοτῃ τ ὑΒθα ὑμαὺ Ὀγοδίῃο ουἱὐ ἢ η165, 
ΒΟ ΟΥ̓ Τη6η, ΜὮΟΒ6 θοῦ 8Γ6 ΒρΡοδγΒ δη ΔΓΓΟΥ͂Θ, 
δηα {μοῖγ ἰοησθ 8. ΒΕΔΙΡ βνοσα. 

δ Βοείβδου οχαϑ]ίθα δῦονυϑἕηθ μοανθηβ, Ο αοά, 
(ΠΥ ΡΊΟΥΥ ΟΥΟΥΡ 4}1} (λ6 Θδτία. 

6 ὙΠΟΥ ῥγοραγαὰ ἃ ποῦ [Ὁ ΤΩΥ̓ δίθρῃβ ; 
Π6 Ἰοτο ἀονῃ ΤΥ 80]. 
ΤΉΘΥ ἀυρ 8 ροἰὺ Ὀαΐογο τηθ; 
ΠΟΥ͂ [811 ᾿πίο {Π6 τιϊαβί οὗ 1. (αιμθ.) 

1 ΝΥ δΒοϑγὶί ἴἰβ ἢχϑα, Ο 6οά, Ὁ Βοασί 18 χοᾶ 9 
Ι ν11] βίην, δηα Μ1}} βἴπρ' ῥὈγβίββ. 

8 ΑΔ ΚΘ ΤΑΥ͂ ΡΊΟΤΥ, τά Κα ᾿αἴο ἀπ ματρ; 
Ι ν1}} απσακο [μ6 ἄτῃ 

9  ν1}] ργδῖϑο [ῃθ6 δπλοηρ {Π6 ῬΘΟΡΪ68, Ο Τιοτά; 
1 Μ}} βπρ ῥγαΐβα ἴο {ῃ66 διβοὴρ ἴΠ6 παι. 8. 

10 ΕῸΥ ρστοδῖ, υπίο {86 ὨθανΘη8, 18 (ΠΥ ΤΠΘΓΟΥ, 
δηα ὑπο {86 οἰουα8 {8γΥ {τυςῃ. 

11 ΒΒ ίδου οχα]θα δῦονο {μ6 ἤθανυθῃϑ, Ο αοά, 
ΤὮΥ 5ἸΟΥΥ οΥὐοῦ 811 {86 Θασί ] 

Ῥε. Κν|1. (16). 2 ποέ ἀεδεῖγοψ. Α ἀοαϊ κτιδίίοη (ροταρα δυσαοσίοα Ὁγ σαί. ἰχ. 26) οὔ αὶ ατοῦρ οὗ Ῥθαῖπι8 ὉῪ αν (Ῥὲεδ. 
{ν{1-|1χ.} δηά οἵ Ρβ ῖχχυ. Αϑ «εηοίϊζο, ἰϊ ἱ5 ἈμβΑνοδν ϑρῥα ἴο ἴδπο δι ]οοῖ, οὐ [86 οοσαδίοη, οὔ [πθι 8]}.-- γλ, πὲ ἤεὰ. 8690 
} ὅδατη., οἢ. χχίΐ. (ΟΣ οἢ. χχίγ.). 

γον. 2. Οδηι πρ π6. Ὅοσδ ποῖ ἰΙοανθ Ὁ δΠη 5ῃ 6 Ἡΐδὲ Ὧθ 45 ρυτροδοά δπὰ Ὀοχπη. ἘΝἰ4 βρϑοίῆο ἰάθ8, οἵ 8 
ῬύΌΓΡοΙΘ ἴο δ6 δι] δ᾽ 66], 16 Ἰοδὲ ἰῃ [6 γαρσιθ τοπἀογίης, “ μογΟγτωθί 411 ΓΙ ρα [ῸΓ τὴο.᾽" 

ΤῊΣ 8, ϑά πιο ῦογ. ΜΟΙΡΟΥ δὰ τυ ροτθοηϊδοά, ΗΘ ΠΊΘΓΟΥ, ἰπ σοπιραθβίοη ΓῸΣ [η6; δίθ ἐσπίῃ, ἰὼ δάοι ἐγ ἴο δῖα 
τοπἾ 866. 

5 ογ. 4, 24 τυϑροτ. 2 1τοἐΠ ζΐ6 ἄοιον : ἴπο Ἰδηρίκκο οἵ ομοογίαϊ σου Πάθηοο ἰὼ α οὐ ργοϊθοιης οδτο.---Ον, ἢ ἔμοτα πᾶὶ 
Ἰοἷκ ἰδον δ . 869 [96 ρῥγοοθάϊημ πιϑιι! ῦονῦ. 
᾿ ὉΣ. θα θοΣ. 6: ἴΠ9 διῖπου, δὰ δηἰτδείης δρίγιε, οὐ ἔδοδοὸ ρμογϑοσυςοηδ, ἐπ9 Ῥδδί οἷσι ΒΒ ΤΟΥΔῚ ΔΎ ΘΑ ΣΎ. 



780 ες ΒΕΟΘΟΝΡ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑ ΜΒ. 

ῬΒΑΙΜ ΨΥΠ1. 

ΤῸ ἰδὲ ολία Μωείοίαπ. 220 ποὶ ἀεείγον. Ἡεπιογίαὶ [Ῥεαΐ] 9. αυίά. 

1 ὃογο, οὔβ ἰγυιι, ἴῃ β]θῆο6 Βρϑδκ σὶρ ιὐθουΒη 688 ἢ 
ὙΙῸὰ Θαυ Υ ἀο γ υάρθ, γ6 Β0η8 οὗ πιθὴ 

2 Υϑδ, ἰπ θαγί γ τΟΡΪς 1210 1168, 
Δα πιοῖϑ οαὐ (6 ψίο]θηποο οὗἉ γοὺγ Βδπάϑ ἴῃ ὑπ ΙΔηά, 

8 Ζ16 πίοϊκθα δγῖθ οβίγδηροα ἔχοι ὑπ σοῦ ; 
ἔγοτα ὈἰγῸΒ (ΠΟΥ ρῸ ΔΒίΓΑΥ͂, Βροδκίηρ 1168. 

4 ΤΒΟΥ μαναὰ ροΐβοῃ [1 (6 ροίδβοη οὗ 8 βογρϑηΐ; 
88 ἃ ἀοδΓ δ΄ ἀογ βίορροίιῃ 1.8 ϑϑδυ, 

δ ἐμαὺ Βραγκϑηθίῃ ποὺ ἴο {Π6 γο]66 οὗ ΘΠ ΟΠ ΒΗΓΟΙΒ, 
ΟΥ̓ οη6 σμδγγαϊηρ ΜΠ ΟΒΘΓΙΏΒ, Μ16}1-8}}16α. 

6 Ο 6οαά, Ὀτοβὶκ ὑμοὶγ ἰθοίὰ ἴῃ ὑποὶγ που! ; 
{86 ἔληρβ οὔ [86 γουηρ ἸἴοιΒ θοδὺ οαΐ, Ο Φοβοόνδῃ. 

7 ΤΉΘΥ 5841] πλ6]ῦ ΔΑΥ, 88 ψαΐθυβ ον ΟΥ̓͂Σ; 
86 Μ1Π' Εἰ ἢἷ8 Δύγοόνβ, ὑΠ6Υ̓ 88}8}} 06 88 1 βουδγοᾶ, 

8 4.5 ἃ 58η81] πιο] (οι 88 1ὑ ρσοοίδ, 
δι ἀηλ 6] Ὀἰγί οὗ ἃ σοπηβῃ,---ἰ 6 Υ μαᾶγθ πού βθθὴ (86 501. 

9 Βεοίοτο γουγ ροίβ οδῃ ἴδοὶ [ἢ 8 ὑβόΓΏ8, 
88. ΜὙ6}} ζυύθϑῃ 88 Ὀυσηϊηρ, ἢ6 Μ0}1}} ΒΎΤΘΘΡ 1Ὁ ΔΎΥΤΑΥ ΜΠ ἃ ἰοιαροθί, 

10 Το σιρμίβουϑ Μ}}] γοοῖοθ μαὐ δ6 μβδίἢ βθθὴ γθηρθδῃοθ; 
ἢ18 δίβρβ 6 ψὶ}} Ὀδίἢ 6 1π {π6 Ὀ]οοα οὗἉ [86 πψίοϊκοα, 

11 Απᾶ τηϑῃ ν}}} βυ, Ν᾽ ΘΥΙ]Υ, ὑΠ6 ΓΒ 18 ὕγυϊ 0γ (86 τὶ μύθου, 
ψ Υγ, ὑμογο 18 8 αοἀ ὑμαὺ λα ροίἢ ἴῃ (86 ΘαΥί ἢ. 

Ῥε. 1νἱἰϊ. (6110). 220 πιοὲ ἀεεῖγον. ΑΒ ἴῃ Ῥα. 1γν]}. ({{119) 
Ψον. 1. 1η εἰἴεποα. Α ὈΪΓΟΓ δάσγοδδιι. [6 ἐζ Ἡΐι8 8.19 η09 (πδὲ γ9 μοσίοσιῃ ἐἢο οδῖοθ οὗ δροϑοῖν, ἀστω πϑϑα γὸ οὐδὲ ἰο 

δΌΘΔΙ,, δηὰ ἀδεοΐάγο [Π9 τί κῃ 
νον. 2. 1π λεαγί : ἴῃ Πποαγὶ ἰἰϑο 1 Ὀοΐη ΚΖ ἃ ἰσποίΐδίη ΟἿΪΥ οἵ οΥἱ!. 
Ψογ. 4. Οὗ, Α ἃ ἀοαῦ δάϊϑυ, ἢθ βιορροῖ [18 δα γ. 
γον. 1, 24 πηϑῖθθοῦ, 56: [8:9 ΘΏΘΠΙΥ.--ἼΠ6Υ ({Π|0 Δττοῦνβ) εδαῖϊξ δὲ αϑ (7 ϑευεγνά,, Ἠλττα 6868 ἃ 17 συ ἰῃ ἡπαΐίη. ἤο Ἡύρσειν 

ἴη εἶθ οοτατηθηίδσυ. Βυξ ἰῃ ἰδ ογὶξ. μοῖρ, “Πε (ϑϑμονδ) Λέξ λὲβ αγτοιος; [ἰἰ [8] αε ἡ, ἐδλεν (1ὴ6 δῆρθιυν) τομαὶ δὲ σμὲ 67." 
Τ).9 Ηοῦ. οχρτγοδοίοῃ, ἰ τυδὲ Ὁ δα αν ΐ ἰ6 ἀϊδσα!ε; αὶ ἃ ΓεΕΒΌΪΕ ΠΔΟΓΘ σογί εἰ ΡΒ δῃ, “68 ἐγ," 88 ΒΌΓΟΙΥ ἱπιοηἀεά. 

γον. 8. ΤΏΟΥ δἵο [ἐἰτθ ἐπ δπ8.}, ὑπ αἴ αἰβδοῖνοβ ἰῃ δ᾽ ἔτ 88 11 κοϑδ; {πὸ 6 ΠΏ ΠΘΙΥ Ὀϊγέ, ἰδὲ 89 ὨΘΥΘΟΙ δόδη ἐδ δα. 
80 ἀο (ΠΟΥ τοο]ῖ ΔὟΥΔΥ : 80 δμογὶ (ποὶν 16, ιἰ 5 65 που ἢ ΠΟΥ μὰ ποῖ ᾿ἰνοά δἰ δ}. 
ἘΣ ᾿ Βῳΐονε, οἴο. Βοίοτο γοῦγ δοιδθηιοα ΘΔ ὃθ τηδέιγοὰ δὰ οαγγίεὰ ἰηἴο οἴοοϊ.---ΤΊΟΡΗΣ: πὑδοὰ 28 7.9] ; ΘΟΙΏΡΑΣΘ 

.ω Υἱὶ. 6. 
Ἔ Ἀὐ 9, ἃ τρϑζρῦοσ. 448 τοοῖξ σγοϑεη, ἀϑ δωνπΐλρ. ΤῸ ΘΥΟΙΎ δίδιχο οὗ ῥγοβτοθα, 85 ἮΘ]1 ἱποίρίϑης δ ὅπδ].---  Σ οι ρόδο" 
ε τ ΟΏΘ. 

ῬΗΑΙΜ ΤΙΧ, 

70 ἰλε ολὶεῦ[ Αωριοίαπ. 220 ποί ἀεείγο᾽ν. Ἡδεπκορίαϊ [ Ῥεαϊηι} ὁ Θαυϊάᾶ, ολεη ϑαυΐ δεηΐ, 
απαὰ ἰλεν ωαίελεα (δε ἄοιδὸ ἰο δίαν ἡίπι. 

1 ΤΏ 6] ν Γ 126 ΟΠ. ΤΑΥ͂ ΘΠ ΘμλἾ65, Ο ΤΥ Οσά. 
Τῆου τ11ῦ βοὺ πθ οα δῖρ ἔγοτῃ {μοπὶ ἐμὲ Υἴ80 ὉΡ δρϑίηϑί τη6. 

2 Το νοῦ τπη6 ἔγοστα ἸΥΟΓΪΚΟΥΒ οὗ Ἰ]αυ  Υ, 
δηα ἔγοτα ἤθη οὗ Ὀ]οοά βᾶνο τη6. 

8 Εογ Ιο, {μ6γ 116 ἴῃ ψαὶῦ [ῸὉΓ ΤΩ βου]; 
ΒίγΟΠρ' ΟΏ65 816 ρϑίμογοα ϑρϑὶηβὺ Πη6, 
πού [ὉΓ ΠΙΥ͂ ὑΓδηβρτοββίοη, δὰ ποῦ [0Γ ΤΥ βίη, Ὁ Φϑβουδβ. 

4 ἘῸΓ πο ἱπιαυ {γ, (ΠΟΥ͂ τὰ δηα ῬΓΟΡΑΙΘ ἐνεις ἰτὰ : ᾿ 
ΔΎΟ, ἰο τηθοί πη6, Δηα με μοϊά, 

δ Απά τδουὺ Φοθιονδῃ, αοα οὗ Βοβίδ, 
Οοά οὗ Ι5Γϑ86], 
δ ΆΚ6 ἰο νἱβὶὺ 411 {86 Βοδίμϑῃ ; 
ΒΡΒΓΘ 50 ἰηϊαχυϊουβ ἰταϊίοσβ. (αμδ6.) 
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6 ΤΈΟΘΥ τοίυσῃ δ δυθηϊηρ; ΠΟΥ ΟΝ] [{τὸ {86 ἄορ; 
Δα {ΠΟΥ͂ ρὸ τοπῃα {}6 ΟἸΤΥ. 

7 1,0, Π6Υ Ὀ6Ι]οἢ ουΐ νι ἐμοὶ του! ; 
ΒΌΟΓΑΒ ἈΓΘ ἴῃ {Π6ῚΓ 1108; 
ἴῸΓ Ὑ͵0 ἀοίλι Ὠθανῦ 

8 ΒΒυ ίβδου, δεμονδῆ, ψι1} ἸδυρὮ δ ὑμθιὰ: 
ἴβοὺ πι]δ τας δἱ 411 (86 Ὠδαίῃθῃ, 

9 ΝΥ βιγοῃρίῃ, 1 ν}}} αὶ οῃ 1866; 
ἴον αοα [5 τιν ἀδἔδηβο. 

10 αοά, νι ἷ8 Ἰονὶπρ- εἰπάποβθ, ψ1}1 δη οἰ ραΐθ τλ6; 
Οοά ψ1}} Ἰοὺ π|6 866 ΠΓΑΥ͂ ἀΘΒ1Γ6 ΟὮ ΤΑΥ͂ ΘΠΘΙΏΪ68. 

11 ΒΙαν {ποῖχ ποῖ, Ἰοβὺ ΤΥ Ρ6ΟΡ]6 ἔογροϊ; 
τηδῖο {μθὴι ΓΤΘοὶ ὈΥ͂ (ΒΥ ταϊρὺ, δα Ὀσίηρ ἰμοῖχ ἄοτη, 
ΟἿΓ 881614, Ο Ἰωογὰ ] 

12 Α βἰῃ οὗ {μοὶγ πιου τ, 18 (6 ποτὰ οὔ οἷν 1108; 
δη4 {Π6Υ 58}4]] Ὀ6 ἰδίζοη ἴῃ ὑμὶν ῥυϊα6, 
διηα [0γ ουγϑίηρσ, δηα [ῸΓ [86 βηιϑομοοὰ {ΠΥ {6]], 

18 Οοπβϑαπιο ἴῃ πυγαίἢ, οοηϑυτῃθ {1}} ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ΠΟ ΤΔΟΪῸ ; 
δῃά Ἰοὺ πο Κηον ὑμδὶ αοἀ τυ] οὐἢ ἴῃ Φ 8.0, 
ἴο ἴθ 63 οἵ [ῃ6 φαγτίῃ. (αιι86.) 

1 Αμπὰ {Π6Υ Μ1}] γοίυγη δὺ ϑυθηϊηρ,, Μ1}} ΠΟῪ] 11 (6 ἄορ, 
δ) ψ1}} γὸ τουπὰ {6 οἰἰγ. 

156. ΑΒ ἴον {μϑ, ὑΒ6 0 ψ1}} πδηᾶον δδουΐ ἴον ἰοοᾶ; 
1 (ΠΟΥ͂ ἃγ ποὺ βαί6α, {Π6Υ ψ|}] γϑαλδίη 411 ηἱρ}ῦ, 

16 Βυϊΐ 88 ἴον τηθ, 1 Ν1}} εἰηρ οὗ [γ πιρὮΐ, 
δηα Μ{|}} βίηρ δἰουα οὔ ΠΥ Ἰονίηρ- ἰ 4 Ώ 688 ἴῃ [6 Ἰποτηϊηρ. 
ἘὸῸΣ δου ᾽δϑὺ Ὀδθὴ ἃ ἴονοῦ οὗ ἀθίθηβο [Ὁ πιθ, 
δὰ ἃ τοΐιρα ἴῃ (Π6 ἀΔΥ οὗἨ ΤΩΥ αἰδβίγεβϑ. 

17 ΜΥ εἰγοηρίῃ, υπίο {δι66 αἰΐ Ι βἰῃρ᾽ ὈΓΆΪΒΘ ; 
ἴον αοά [Β ΤΩΥ̓ ἀοἔθη86, ΤΥ ρτϑοῖΐοιβ ἘΜΕῚ 

Ῥε. Ἰἰχ. (1116). 2 ποὲ ἀδείγοψ. ΑΒ ἴῃ Ῥβαῖσ 1ν]}. (1116).--.-ὄ γόον ϑαμῖ δονέ, οἵο. 8661 6"). χῖχ. 11-18. 
γοῦ. 4. γεραγε ἐλεπειδεῖθοα : (ὉΥ [9 8Δ688}}1. 
ον. δ. 1{8]}} τὴ9 Ὠοαῖμθη (ἢσδέ πιο ῦ9 Ὁ) δῖο ἴο Ὀο Υἱαἰοἃ τὶ Ὠΐ6 ἀρ] δ 9, πιο ἢ τηοσο ἴδ6 τονυοοὰ δηὰ ἰζωϊίοῦα 

διποης δἰ οὐΤ ΡΘΟρΪθ. 
: 

Ψοι. 9. Δίν εἰγεηρίλ. Α ἴῃ βοῶ ΗἨΘΌΓΟΥ τοδηβοῦρίδ, δᾶ πῃ δηοίθῃ γοσβίοῃ. 
Ψοτ. 10, 24 πιϑθοσ. 8066 [ἢ τρια τὶς οἡ ΡΗ. [ἰν. 7. 
ψοσ. 12, 188 τόσ. Μοληΐ ΠΩ : Ἀ ΠΔΊΘΟΥΘΥ ογὰ ΓΠΘΥ ὨζΓοΥ ἰβ δἰ Ἢ]; 115 6 εἴη οὗ 61 τη οὨ ἢ, 

τα 18. 21.οὲ ἐκεῖ ἔποῖο ἰλαὲ αοὐ γιμεία, ΤᾺΪΦ καὶ ἰοῦ ἔδο Ββοποῦ οὗ 60 5 κογογωπιοσξ ἱπορίγοθ 80 ῬθΑΙ τ ἰδὲ 6 δρρθαὶδ ἴὸ 
δίίοθ. 

ῬΒΑΙΜ 1Χ, 

Τὸ ἰλὲ οδέῳ ἈΓμδίοίαι, ΑΥιεν [ἰλὲ πιοῖοαν} Γἰϊν 4, Τερίπιοην. Μπιοτίαϊ [ Ῥεαϊπι] ο' Ῥανίά, ἰο ὅδ 
ἑαυσλέ; τολέη δά δίγους εοἱϊὰλ Ατατπα Ναλατγαΐπι, ἀπά ιοἱἢ Αταπι οὗ Ζοδαΐ, ἀπά “οαὸ 

φείυγηεα απὰ ἐπιοία Εάοτε ἐπ ἰλα Ῥαϊζεν 97) ϑαἷί, ἐοἶσο ἰλουδαηα. 

1 Ο6οά, δου Βεεῖ οδϑὲ 8 οΗ͂Σ Ἠαϑύ δοδίξοσϑα ὑ8. 
ΤΏου ταδί ΔΌΡΥ ; ὑμοὺ Μ|10 Τοβίοσθ ὕο 8. 

2 Τοῦ μαβῦ πιδάθ 86 οαυῖμ αὐδῖκο ; ποὺ μαϑβὲ σϑμΐ ἰΐ; 
68] {86 ὈΓΟΔΟΒ68 ὑμογοοῖ, ἴοσ ὁ Βῃδκοίῃ. 

8 Του δαβ βῃονοα (ὮΥ ὁ 8 Βατὰ {μϊῃρ; 
δου Βαϑὺ τηδάδ υ8 ἀτηἷς τ]πὸ ονθῃ ἴοὸ γα] ηρ, 

4 Του Βιαβὶ ρίνϑῃ ἴο ἴμοπὶ {ἰπαὺ ἴϑαν {866 ἃ τπδη 
ἴο 6 ρα ἃρ Ὀδοδαβα οὗ ἐτυΐμ. (Ραιιδ6.) 

δ Τμδὶ ΠΥ Ὀοϊονθα ομθ8 τηδΔῪ Ὀ6 ἀ6] νογοα, 
βανο στ ΤΏῪ τὶρσοὺ Βαηα δῃ4 ΒΏΒΨΟΣ ΠΊ6. 

βθ αοάἄ δίῃ βροΐβϑη ἴῃ [ῖ8 Βο πθ88. 1 ν}}} ἐσ τρἢ ; 
Ι ἯΠ| αἰνίο ϑΒθοιθηλ, δῃὰ Ψ1}} τιθίθ ουὖὖ [86 Ὑ8]]6Υ οὗἁἨ Βυοοοίῃ, 
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1 ΑἸ]οδά ᾿β μπιΐμθ, δηα ΜΆΠΆΒΒΟΙΒ 18 ΤᾺΪΠη6, 
δηα ΕΡὨγαΐμα 18 (86 ἀοΐδηβθ οὐ τὴν μεδάᾶ ; 
ψυάαὶλ ἰΒ τὴῦ τυ] ΓΒ βίδῆς, 

8 Μοδὺ ἰβ ΠΥ 85 }- δ β.ὴ ; 
ρου Εάοχῃ Μ{}}}}  οδϑί ΤΩΥ 8806. 
Βροοδυβθ οὗ πῖθ, ῬΒ1] 5018, οσῪ δουά. 

9 ΥὟἢο ν}}} οοπάιμιοῦ ταθ ἴο {Π6 ἰδηορα οἱ ἢ 
ὟΒο μαίἢ θὰ τη υπίο Εοιη  ᾿ 

10 15 1 ποῖ βου, Ο αοά, δαὶ αἰά 8. σαϑὺ 8 ΟΗ͂Σ 
δα ροαϑῦ ποῦ ἔοσίι, Ο ἀοά, νι} ΟἿΓ ἀγα θβ 

11 Οἷἴἷνο υ8 μοῖρ ἔγομι (86 106; 
ἴογ νδϊῃ 18 ἴὴ6 ἀδ σοσϑῆοα οὗ πηδῃ. 

12 ΤὭγουρῃ αοα τὸ Μ1}] ἀο ν᾽ Δ ΉΠ]γ ; 
δηά 6 [Ὁ 15 {παὺ ψ1}} ἰγοδα ἀούῃ ΟἿΓ ἴο068. 

ὩΣ πον ΩΝ Ν ἐοτν τον ὦπόοοοέοέΎΉ ΠΛ ΕΘΗ ΒΕΜΠΙΌΙ (δὴ ὈΙΜΙΕ ΤΑΝ 
70 δε ἰαισλί. ΝΑΤΆΘΙΥ, [80 Ἰθ68οὴ οὗ ὑϑπιροΓΆΓΥ δηἀ ραγίίαὶ γούοσαθα, (Υ γϑ. 1- 3), πὶ δεδαγδηοο οἵ υἱεἰπιαῖο ἐσ σα ρὴ 

κτγουκ αοἀ (νογα. 4-12). ΒῸΓ ἃ βίη} ἀϊγθοίοη 860 Ὀθαΐξ. χχχί. 10 (" τοί το τ 5 δοος οῦ γυῦ, δηά ἐσβοὴ ἰτ ἴο ἴθ ΟΠ Ἰάτϑη 
οἵ Ιβγρθ] ὅλ. δη ἃ 2 ὅ6π). ἱ. 18 (ὈΓΟΡΘΓΙΥ͂, “Ὁἤθ6 0 π ΘΒ] ΓΘῸ οὗ δ υ 48 1:9 Βονν,"" δ δος 90 παιχοι ἔγοτὰ υ. 12). 

Ανανι: ϑγτία,---ἄγαηι Ναλαγαΐηι: Βγτὶα οὗ [80 ἴτντο σίνοσβ (δοδοροίδιἶα), Εον ἰδ μι ἰδίοτίοδι ονυοαῖθ γοίογγοα ἴο, Ἷοῦι- 
Ῥασὸ ἃ ὅδ). Υἱΐὶ!. 18,1 ΟἸτοῦ. χυἕ!!. 12. 

γοτβ. 1-3 ὀοϑῖὰ ἴο γοΐοσ ἴο γθύϑγβοδ [ἢ [89 Θδυὶν οοπάποί οἵ [80 πᾶσ, οὐ ἩΒΙΟὮ ΟὨἿΥ (6 ὅη6] ἐγ απιρὴθ δγὸ σοοογάοὰ ἰῃ 
δ δίογγ. 

γογ. 8. Μαεί πιαε μ8 ἀγίπὶ ιοΐπε : ἃ οὐτοτλοι ΟΣ γθβδίοῃ οὐ ἴδ Ὀἰνΐηθ ἀϊδρίοαδασθ. 866, ἴος ὁχαϊωρῖο, Ρδ. Ιχχυ. 8; 7οζ. 
ΧΧΥ. 15: Βον. χυΐ. 19. Ὰ 

γον. ἢ. Τιείν᾽ε εἰα . 8.60 αθῃ. ΧΙ ΐΪχ. 10, “ Τὴ δοορῖγο ψ1}} ποὶ ἀοραγὶ ἔγοιω Φυάδα, ποῦ ἐδθ τον κα δἰκ ἴγοιη Ὀοενοθῃ 
ἰδ ἔίϑοϊ " (1110 νυ εἰ [9 7 8 Γουβοα του 0). 

γα. 8, 8ϑὰ τοιοῦ. ΟὟ, ΟΥὐὸγ ἴὴ96, ῬΕΓΠ δια, ΟΤΥ δου. (Ἰτοηοα].) 
ψοΣ. 9. Παΐδ ἰδ πιΘ. ΑΡΡΘΙΓΘΏΓΥ δαμοϊραίίηα, δὰ τακΚίης (οΓ χγδμῖοα, ἐμὲ το 6 ἀδείζευ δη ἃ βϑοῖκα. 

ῬΒΑΙΝΜ ΧΙ. 

Τὸ ἰδὲ ολὶς Μωδίοίαη. ὕδροη α εἰγίπσεά ἱπείγιμποπί. Α [ Ῥεαϊπι] 97 αυϊά, 

1 Ἠδϑγ, Ο σά, πὰ ΟΥ̓; 
αἰϊοηα ηἴ0 ΤΑΥ͂ ΡΓΔΥ͂ΘΕ. 

2 Ἑτοιι μ6 οπᾶ οὗ (80 Θαυ 1 641] ἴο ἔμ66 ΒΘ ΤΑΥ͂ Ὠθατγί ΤἈἸηὐοί ἢ, 
Τὸ ἃ τοοῖκ, ἴοο Βἰρἢ [Ὁ τη6, μοι ψ}]}0 168 τηθ. 

8 ΕὸῸὸΡ βου πιαϑί Ὀθθῃ 8 τοῦιρο [ῸΓ 116, 
8. ἴΟΥΟΥ οὗἉ βίγοηρίι, ἴσοτι Ὀδίογθ 0Π.6 ΘΠΘΙΏΥ. 

4 ἴἵὃ}}1 δοϊάθ ἴῃ {ΠΥ δ Όθγηδο]6 ἔογονογ; 
Ι ν}}} ἰδ κα τοΐαρα ἴῃ (86 οονοτί οὗ [ΠΥ στίηρβ. (αν86.) 

δ Ἐὸογίδου, Ο οα, Βαβι Ὠραγκοηθα ἴο ΤΑΥ͂ ΜΟΥ͂ ; 
᾿ιδδί ρίνϑη [86 Βουϊΐαρο οὗ ἔμθπὶ ἐΠδὺ ἴδδν (ΠΥ ΠΒΠΊΘ. 

6 Του ν]} δαἀ ἀδγ8 ἴο (86 ἀφΥ8 οὗ (μ6 Κίηρ, 
ΒΒ ὙΘΔΥΒ 88 ΠΊΒΗΥ͂ ΡΘΠΘΟΓΒΙΟΏΒ. 

7 Ἠδ6 5841] 810 [οἡ ἐὸ {πγοη6] Ὀοίοσο αὐ ἔΌΓΤΟΥΟΣ ; 
οδ86 ὑΠδὺ Ι]ΘΙΟΥ͂ Θηα γα ᾿γθβοσνα ἢϊηι. 

8 80 Ψ1}1 ἰπρ' ῥγαϊβθ ἰο ΠΥ Π8Πὶ6 ΦΌΓΘΥΘΓ, 
{πᾶῦ 1 ΓΛΔΥ͂ ΡΟΥ ΌΤΙ ΤΑΥ͂ γΟΥ͂Β, ἀΔΥ ὈΥ͂ ἀΔΥ. 

γον. 2. 700 λίρΝ ΤΟΥ τὸ: ὙὮΟΒΟ δυτϊρἶ 1 οδῃ οί τοδοῦ τί δουΐ δἰ, δὰ τὸ το ἢ ἴὨου Ἡὶ} Ἰοαᾶ πιὸ, ΤῊΘ 
ἣ ΘΟΌΓΒΟ, "5 [πε ἠύκομον, δα ἐδ 1ὕθγαὶ ἐπλλΘΓΥ δου] Ὀ6 οοῃβίδίϑης τ ἐϊδο:, Α τοοῖὶς λα ν Ὀ6 “ εἰσίιον ἔμδι 1," δδὰ ποῖ 

ἃ Υ̓ΟΥῪ ΓΟΟΚ,. 

ῬΒΑΙΜ {Χ1]. 

Τὺ ἰδὲ οὶ ῦῇ Μωδιοίαη, οὐεν Ζεαμίλωη. Α Ῥεαΐπι 977 δαυϊά, 

1 Οπ]γὶη Οοᾶ ἴΒ8 τὰν βοὺ] αυἱοίοά ; 
ἔγομι Ὠΐπη 18 ΓΩΥ͂ ΒΔΙ γ Δ 0. 

2 ΟἿΪΥ͂ ἢ [ἰΒ ΤΥ τοοΚ, δηα ΓΑΥ͂ Βα] γαίοη, 
ΤΑΥ͂ Ὠϊρἢ ρἶδοο; 1588}} ποὺ 06 σγρδ!γ ταονϑᾶ. 



ῬΜΑΙΝΜΎΧΊΤΙΠΙ. 

8 Ηον ἰοηρ Μ|111 γὸ συβῇ ἀροὴ ἃ Τη8Ώ, 
Μ0111 Ὀσοακ ἰπι ἀυνῃ, 81} οὗ γοιυ, 
88 ἃ ὍΔ] ἱπο]πρα, 88 ἃ ἔδποθ ἰῃδΐ ἰ5. ἐτιιϑὶ ἄτη ὃ 

4 ΤΆΘΥ ΟἾΪΥ σοηβυ]ῦ ἴο (τυβὶ πῖτλ ἔγομι 18 δἰ θναίίοα ; 
ΠΥ ἀο]ρΐ ἴῃ ἐἈ]βθηοοα, 
ΤΙΘΥ͂ ΌὈ]688, δι οι πὶ ᾿ΐ8 ταοαίῃ, θαΐ ἴῃ {ποὶρ ἱπ ναγὰ ρατί {6} ουχ80. 

δ ΟἿΪγ ἴῃ ἀοἀ δ ἴδοι αυϊείθά, ΤΥ 8οὰ] ; 
ἴοσ ἔγότῃ ᾿ΐπὴ 18 ΤΩΥ͂ ΠΟΡΘ. 

6 ΠΡ 86 18 ΤΑΥ͂ ΤΟΟΪΚ, 8ηα ΤᾺΥ̓ ΒΑ ̓̓  γαίῖοη, 
ΤΩΥ͂ ὮΙΡῚ ΡΪαςθ; 1 888}} ποῖ 6 τπονϑα. 

7 Οη Οοά [ΓΕ8[8] ΤΩΥ͂ ΒΑ] να ΟΠ, Δα ΤΑΥ͂ ΡΊΟΤΥ ; 
{πὸ τοοῖκ οὗ ΤΥ βίγοηρίῃ, ΤΥ τοι ρα, 15 ἢ Οοα, 

8 Τυτυβί ἴῃ Ὠἴπι δὖ 81] {1πη68, 78 Ρθορὶθ; 
ὉΓ ουὐ γοῦν οαγί Ὀοίογα Ὠἷπὶ ; 

Ὁοά 8 ἃ τοῖιρθ ἴῸ '8. (αϊι86.) 
9 ΟἿΪΥ νβϑῃὺ ἅγ πηθη Οὗ] ἄσρτθο, τλοη οὗ Εἰσῇ ἄορτοθ 8 116: 

ἴῃ ὑπ 6 ὈΔΙΆΠΟΘΒ {ΠΟΥ͂ ΒυΓΘΙΥ σο ὰρ ; 
ἱορϑίμου ἃΓ6 {ΠΟΥ͂ 1688 (ἤδη νϑῃῖγ. 

10 Τετυδὶ πού ἴῃ ΟΡΡΓϑββίοῃ, 
δπα 6 ποῦ νϑίῃ ἴῃ ΤΟΡΌΘΥΥ ; 
ψ ΠΘῊ ΓΙΟΒ65 ᾿ἱπόγθδθ6, βού ποῦ [86 Πποατὲ Ὡροπ Βο., 

1. Οποο δίῃ (ἀὐοὰ βροῖϑῃ, ὶ 
ὑπῖοθ αν 1 πραγὰ {ἢ 18, 
{πᾶῦ ρον ον ὈοΪοηροίῃ το αοά, 

12 Απᾶα ίο ἴποο, Ο 1ωογά, Ὀοϊομ μοί ΠΌΤΟΥ ; 
ἴον ἰδοὺ ψ|]Ὁ Τϑη θοῦ ἴο τηδὴ δοοογαϊηρ ἴὸ δ͵58 το. 

(βαιωο.) 

Ῥα, ἱχιϊ, ({{1190)ὲ. «οάμέλεπ, Α οοἸ]οοίνθ, σοργοδθηίίης {89 ἔατα ΠΥ, οὐ ομοίγ, οἵ ἐβαὶ πασιθ, Οσηράτο Ῥε, Σχχίχ. ({{{10 

ῬΒΑΙ͂Μ ΊΙΧΙΠΙ, 

Α Ῥιαῖπι ὁ} Ῥαυοίά, τολεη λε σαα ἐπ ἰλε τοϊάσγπεδ ὁ 7ωάδαῖ. 

1 Ο Ὅ6οά, πὰ Οοά ατὶ ἐμοῦ ; ΘΆΓΠΕΒΕΥ͂ Μ11] 1 8661 (866. 
ΜΥ βου] {π᾿ πβίθι ἢ τῸσ [Π|66, ΤῊ 7 θ65ἢ ΡΙ ποῖ ον [Π66, 
ἴῃ 8 Ἰαηά οὗἉ ἀτουρβί, βηά ξαϊπμηρ, ψὶμβουΐ ψγαίοσ. 

2 8.0, ἰπ {Π8 Βαποίι δ ΓΥ, ἤᾶγο Γ ρϑμοία {Π66, 
ἰο 560 ΠΥ ΡΟΥ͂ΘΡ 8η4 (ΠΥ γί οΟΥΥ, 

8 ΕὸῸσ [ἢγῪ ταν πιίάρδα 15 Ὀοιίος ἔμ8ὴ 1110; 
ΤΩΥ͂ 1108 8[14}1 ρτδῖβθ 1ῃ:66. : 

4 80 δ ἢ ΙΌὈ]οα8 [166 ΜΏ1Ὸ 1 Εν 
ἴῃ ΠΥ. παηιὸ Μ1}} Γ δ ὉΡ ΤΥ Π8Π65, 

δ Α9 1} ΠΙΔΙΤΟΥ͂ δηα τ τ ἔπ ο58 β}4}] ΤΥ 8οὰ] δ6 84 {48 (, 
Δηα ΠΥΥ͂ πιο ἢ 51}4}} ργαῖβο 1 Ἰογ τα] 1108; 

Θ. ψΠρη 1 Χοπιοα Ὀ6Υ ἴ[ἢ66 ὈΡΟη ΠΙΥ θ64,--- 
ἴπ [86 ηρ  -παίομοϑ ἴ πιοάιιϑίθ ΟἹ [8:66. 

1 Ἐργ ἰβοὰ μαϑὺ θθθὴ ἃ Π6]Ρ ἴῸΓ [η6, 
απα ἰπ [86 Βιδάον οὗ [ΠΥ ψΙηρβ Μ11] 1 τ ]οῖσθ, 

8 ΜΥ ἔοι] μαῖἢ Ὁ] ον α οὁ1086 ἀροι {μ66; 
ΤΥ τἰρῃς δδηα παῖ ὉΡΒ6]4 ΤΩ6. 

ϑ αν [86γ, ἰο [{πεἰ.] ἀοπίσιοίίοι ν0}}} ΤΟΥ͂ βϑαὶκ ΤΥ βοα] 9 
ΤΠ6Υ 58} γοὸ ἱπίο [Πμ6 ἀορίμβ οὗ [π6 Θαγίῃ. 

10 ΤΉΘΥ 514}} Ὀ6 ρίνθῃ οὐϑσ ἴο {6 ΤΡ οὗ [86 δποτγά ; 
8 ῬΟΓΟΟΙ [ῸΓ 80.818 8881} ὑμ6 Ὺ Ὅσα. 
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1. ΒΒυί [πο Κίηρ; Μ|}} τοὐοῖοθ ἱὰ αοά; 
ΠΟΥ 58}8}} ρΊΟΥΥ, ΘΥΘΥΥ ὁπ6 ὑμαῦ βυθαγοί ΟΥ̓ Εἶπα. 
ἘὸῸγ [86 τοῦτ οὗ [μοι ὑπαὶ Βρϑδϑὶζς [4]βθῃοοα 8848}} Ὀ6 βίορραά, 

Ῥε. [χὶΠ|. ({11160)ὲ. 866 2 ὅδ. χν. 23, 28. 
ον. 2. 30: ΠΒΠΊΘΙΥ, ΔΑ 1 πον Ἰοηρ ἰο Ὀοδοϊὰ ἐπ 66, [Πδὲ Σ ΤἸΏΔΥ 566 (ἸΛΥῪ ΔρΡΟΛΘΘ4) (ὮΥ͂ ΡΟΥΤΟΓ δΔῃὰ [ὮὨΥ̓ ΚἼΟΓΥ. 
Ψαῦ. 8, Βείεν ἰλαη {ἰξ; τοῦθ ἕο πο ἀθβίγοά. 
γοσ. 6, Λίρλέ ισαΐολιες. ΟΥ τοϑο ἴθ γ 6 γῸ ἴτοο; ἔδπ9 “ Ὀορίπηίης οὗ {πὸ πδίσ μον" (κπ|. 1]. 19}, [89 “ τη ἀ19 τεϑίο ἢ 

(Φυάχοο νἱΐ, 19), [9 “ τοογηΐης δῖοι "ἢ (ἔχ. χίν. 24). 
Δ ογ. 10. δο [πόκα] ἰ8. σοπιπιοῦ ἰῃ Ῥα]οαϑίϊηθ, δὰ δοὰβ οὴ Ὀοά 68 οὗ ἐδ 618]. 
γον. 11. 7Τλαί εισσαγξ ὃν λίπ; ἐρροαϊίας ἴο πὶ 859 9 ἴγσὰ9 οά, δηά ἃ ἀοὰἀ μδὲ ἀοι ἢ ἰα ἰγυϊῃ. 860 ουί. Υἱ, 15, 

14. ΙἸχυ. 16; δῃὰ οοιῶρδζγο ἄχαορ ΥὙἱ}}. 

ῬΒΑΙΝΜΊΧΙΤΝ. 

ΤΌ ἐδ ολὶοῦ Μωδίοίαπ, Α Ῥεαΐπι οΓ Ῥαυϊά, 

1 ΗἩἨρδγ, Ο Οοά, ΤΥ νοΐϊοο ἰῃ ΤΑΥ͂ σομλρ] αἰπΐ; 
ἔγοτα ὕρυγοῦ οὐ ἐμ ϑῆθιαν ἰμοὰ 1 ῬΓΘΒΟΓΥΘ ΤΑΥ͂ 1186. 

2 Τῆου ψ|1|Ὁ 46 τὴὸ ἔγοτα {π6 βϑοσοὶ σουηβοὶ οὗ ον! ]- 0615, 
ἔγουα π6 Τὰ πλυ]ζαουβ ὑΒτοπρ οὗἁὨ πουίζοῖβ οὗ ἸΏ ΜΕΥ: 

8 γὙ80 Πᾶνθ βῃδγρθηϑά {μεὶγ ἰοῃραθ 1{|κ6 ἃ 500 
δδνο διοα {Π|61} ΔΥΓΟΥ,---ὈΙΣ ΒΡΘΘΟὮ, 

4 ἴο ββοοί, ἴῃ (86 βοογϑί ρ]δοθβ, δὖ ἰῃ6 τρτγῖρμί. 
Βα άθ]Υ ΜΨ01}} (ΠΟΥ͂ βμοού δὲ ἷπι, δὰ Ψ}}} πού ἔδυ. 

ὃ ΤΒΟΥ͂ βιγοηρίβοη {μον 6.1] ἀαβίρῃ ; 
ΤΠΘΥ͂ οΘοποογὶ ΠΟΥ͂ [0 ΘΟΠ068] Βη8 68. 
ΠΟΥ͂ Βᾶγ 6 8814, ψῆο ψ}}] Ἰοοὶς ρου ἔδοια ὃ 

6 ΤΏΘΥ Βϑδσγοῦ [ῸΓ ᾿πιαυ 168 ; 
Ὑὸ ΔΓ ΤΟΔΑῪ [58Υ̓ {Π6 7]; 8. ἀονίοο βοδυομοα ουὐ 
Αμὰ {86 ἱηψαγὰ ρᾶτΐ οὗ δδοῖ, δῃὰ {86 οϑυ, 18 ἀθθρ. 

7 ΒΒδυὶ αυὰ δδ[ἢ βοΐ δὖ ἐβοιὰ ; 
ΜΠ δῃ ἀΓγον, ΒΔ ΘΗ]Υ, ὑπο Βο] γο8 δ .Θ βια θη. 

8 Απὰ Β6 Β8[ἢ} τηδᾶβ ὑμδθηὶ βίι}6; ὑμοὶγ οσσα ΤΟΩΡῸΘ 18 ἀσαὶηδβὺ ἰΒΘΙΩ, 
ΤΟΥ͂ ἢθο ΔΥΥΔΥ͂, ΘΥΘΥΥ͂ ΟοὨ6 ἰμδὺ Ἰυοϊκοίῃ ἀροη {6 πὶ, 

9 Αμπὰ 8]} πιϑὴ ἰϑαγοϑά, 
8ηα ἀθο]αγθά 606}8 ἀοΐηρ'; 
δα [εἷ8 ΜΟΥ {ΠΟΥ αἰ( θη ΓΙ ] Υ ΘΟΠΒ᾽ ἀ6Γ, 

10 Το σὶρβίθουβ ψ1}] σοὐοΐοθ τὴ Φϑδονδῃ, δηᾶ ἰγαβὺ ἴῃ ΒΙμὰ ; 
δι} 811 (6 ὑρτὶρῦ ἰπ ποαγ Μ|}} φἸογΥ. 

Ψον, 1. ΤΌΣΥΟΥ ΟἿ ἰδδ ἐπεαν Σ [Ὧο μοῦ], τηδὶ τ πὶ οὮ 1 Πατο γθϑϑοὴ ἴο ἀτοδά ἤγουα Ὠ[τὴ. ; 
οτ. δ. νΑάβᾳ ἰρρηβοι Μαῖ δβίγουκ ; 8ὸ ἴγαμη {πεῖν πιο! οΐοῦβ μοῦ 459 ὅο ΤΆ κ9 ἰἴ8 ΒΟΟΘΒΝ 8Έ9. 
Ψογ, 6. δεαγοὶ 70 ν ἐπίσωϊξίίες. Τδπαῖ ἰδ, ἰπυφοῖ, οοηξγίγο [6 πὶ; δ ἰπαϊοαῖοα, ἰπ ἐμὸ ποχὶ Το] οσίηρ 116, ὉΥ (πον δοδείν 

ἴα] οχοϊασηδίίοη, “84 ἀουίοο ββαγοῃϑα οὐκ ]᾽ 
γεν. 1. ωιτογαῖ γ,--ιιάεπῖν δεοοπια (αΣοὸ ἰὩΠ|ς}84) ἐλεεῖν ὉΥῸ ἸΟΟΠΗΠΕ, ΤῊΘ Ῥγοῃόῦη 6 στη δοσγϑᾷ δι δίῖο ὉΥ (ἢ9 σοΏ" 

Ὡδοίίου πἰ[ τ. 4: [6 ψουσπᾶμ (ΠΟΥ͂ ῬΌΓΡΟΒΟ ἴο ἰηδ᾽οῖ Οἡ οἴδοτα Ὀθοοῖλο (μος ον. ΗΌΡΡΕΙ"᾽ 8 οοῃδίσιοιί, οη οὗ [ΠΠ|0 ΤΕΓΒΘ 
(ἀἸθαρρτονυθᾶ ὉΥ ἰδ οἀὐϊΐον, ΒΙΒΗΜ) ἰ6 σοΥ Δ Υ {Π6 {τ ὁπο. Ὑπὸ δυρδί, γογρ, 17, 19 ϑιηρμδίία, (9 ἀθγταδῃ σἰπα ἀα. 

γγδγ. 8, ΖΤλεὶν οιση ἑοπσεε ἐς αραϊπεί ἰλετα. Οοἴηρατθ νοῦ. 8. Τμοὶς ἰομχυσ, ει οἢ ἸΏΘΥ “ Βανο βῃδγροθωθϑά 1ἰϊτθ ἃ ϑισογὰ ἢ 
οΣ δ οί 6 γ᾽ 6 γυΐῃ, ἰ8 ΠΟῪ [80 [πδίχαϊμοηξ οὗ ἐμοὶγ ΟἾΤὩ. 

ῬΗΑΙΜ ἸΙΧΥ. 

Τὸ {δὲ οδὲι ἢ Μαωριοίαα. Α Ῥεαΐπι 977 θαυϊδ, Α ϑοηφ. 

1 Τὸ ιδοο οι ΩΝ ΒῸ πλϊβείοη, ὑγϑῖβο, Ὁ αοά, ἰῃ Ζίου; 
δΔηα ἰο ἰἢ660 Β.)8}} 086 ΟΥ̓ 6 ῥα]. ᾿ 

2 Τμουὺ (μαὺ Βοαγθδί ργαγοῦ, 
τπίο {8.96 5881] 41} Β6βἢ σΟΠ16. 

4 ΤΊ|ιο ἩΣΠΡΡ ὈἿΕΥ ὍΘ ἐνειβηἀαη ἴον ἱπβογιίϊης ἔμ (Ὁ]οττίπς οοαιταθηξ οα ἴπ689 δὲτ κί πρ τογὰδ. “ Τὴγ ἰουϊηρ-κίπάηεει ἃ 
δείίεν ἐπα ἔνα. ὙΠ ἐπι} ]Π δε οἢ οὗἉ ἐπιπλοτίβ ! 7. [Δ ἡ παΐ Βθη99 οουἹὰ ΗἰΝ Ἰονὶπας κἰπάποϑα 6 Ὀθέίεν τη δη 116, {1 οοδβοὶ 
ψΠΠῚ [86 οοβϑα τοι οἵ {67 Α σοηδοίου μοιβοβοίοη, ἰηδοροπάσηξ οὗ [816 ΘΓ ὨΪΥ 119 πὰ πυροχίοῦ 10 11, βΒοτηϑι νέης ἴοσ το 
[16 δΑΥΓΓΉΪΥ 1} ὅ τσ Ρτοροσν 06 βαοτ δορά, δοιιδι ης Ἐπογοΐοσο ἐπἀθδίγαοῖ 19 ὈῪ ἴμ6 ἀεαί οὗ ἔδο ὈΟΘΥ, σδ8 δἰοδθ ὁϑῦιθ 
ὮΡ ἴο [δ)0 ΤηΩΘΑΘΏΓΤΟ οἵ {|ο ἐλουχμῖ ογο ὀχργοθυοί." Οἴδ. ποίθ ὮΣ ἔδο ἰδίο Ἀ{π5. Η, Ο. ΟΟΝΑΧῈ) 



ῬΒΛΑΙΜΌΊΧΥΙ, "88 

ὃ [πϊαυ 69 μανὸ ῥτονδ!] θα ΟΥ̓ΘΓ ΠΙΘ; 
ΟἿΓΡ ὑὐδηβρ ΒΒ Οη8, ὑμοὰ {Πγ 561} Μ{11Ὁ0 σον  ἰἤοτῃ. 

4 ἨἩΔΡΡΥ͂ Β6 σοὶ ποὺ ν11}0 οἰοοβθ δηα Ὀγὶπο ΠΟΟΓ; 
ἢ 888}} ἀν γ6}} ἴῃ {ΠΥ οουγίβ. 
6 88}41}1 Ὀ6 βαι8ϑῆθα τι [86 σἰοθα οὗὨ [ΠΥ Βουβο, 
(ΕΥ ΠΟΙγν ἰομρΡ]6. 

δ Ἐν, θαυ] ἐκ ηρ5 ἴῃ σὶρ ὐδουβηθθ8. Ὑ110 (ΠΟ ΔΏΒΥΘΓ υ8, 
Ο Οοά οἴουξ βαϊνδίϊομ, 
[06 ὁοπάασμοθ οὗ 8411 (ῃ6 Θδη 5 οὗ δβατίἢ δηά βθϑ, δίϑν ΟἿ": 

θ. το βοιζοίῃ ἔαϑί (6 τηουῃίδὶηβ ΟΥ̓ ̓ Ϊβ βίγθηρ τ, 
σἰτάοα Μιὰ ΡΟΜΘΓ; 

1 νἴο 50} 6 ἢ} [Π6 γοϑὺ οὗ [6 8688, [86 ΤΟΔΡ οὗὨἨ ὑπο αν68, 
{86 ὑπ] ῦ οὗ {Π6 ΡΘΟΡΪ68. 

8 ὙΤμρδη Μοῦ μου (μδΐ ἀνν6}1 ἴῃ (Π6 αἱτχοεῦ Ραγίβ δίγαϊα αὖ [ΠΥ ΤΟ ΚΘΉ8. 
Του οσδυβοϑῦ [6 ουἱροϊηρβ οὗὨ πιογτηϊηρ δα ονθηϊηρ' ἴο ΓΟ] ΟΪ66. 

9 Του διαϑὶ νἱδιὑοα {Π6 οαγίμ 8ηα τρδὰθ 10 ΟΥ̓ΘΓΗ͂ΟΥ ; 
ποὺ στΘΑΓΥ δατιοἢοϑί 1; 
{86 σῖνον οἵ αοά 15. }]] οὗ ψδΐίοσ. 
Τμοα ργοραγοϑύ ὑμὶν ρτδίη; [ῸΓ 80 ἀοϑύ οι ΡΥΘρΡΑΓΘ 86 φϑυί ; 

10 ἀτγοῃομίηρ 118 ἔΌΓΓΟΥΒ, βου Πρ 118 τάροθ; 
ἔθου ταδϊκοϑί 1 βοῦν τ ἢ ΒΏΟΎΘΓΒ, 
115 Βρυϊηρίηρ;, ὉΡ μου ἀοβὲ Ὀ]688. 

11 ὍὌου διαβὺ ογονῃθα [ῃ6 γον Ὑϊιἢ (ΠΥ σοοάποβ8, 
δΔηα ΤΥ ἰοοίβίοΡ8 ἀτὶρ νι 0 Π 688 ; 

12. {π6 ραβίαγοϑ οὐ [86 ψ]] ΘΓ 688, ὑπο Ὺ ἀτΐρ, 
8η4 {Π6 Ἀ}}18 γίγα {πο μβοὶ γο9 0} ρ] ΔΑ 688. 

18 ὙΠ ραβίιγεβ ἅτ οἱοί μα ψι} βοοῖκ8, 
δα τῃ6 ν8]]6 Υ8 δῦ γσορϑᾶ σις σγϑη ; 
μον βῃοαΐ ἐορούμοῦ, γϑϑ {Π6Υ δβίηρ. 

ον. 1. 70 ἰΐεε δεΐοησ, οἴο. Ἰποῦ δαδὲ ἃ οἷαῖτα, ῖ0Ὁ δι τη βεΐίοη ἴῃ Εἰ Πλ66 Οὗ ΘΟΓΓΟῪ, ΤῸΓ Ὀτδίϑο ἰῃ βοδδοὴϑ οἵ [οὐυ. 
Υοτν. 4. Τ᾿ ίολεε Γ ἐδν ἤοιεβρ: ἰτα ΘΠ οὗ δρὶ τ ααὶ Ὁ] απ, η 5. 
γοτ, 9, Ουεγοιο: ἩΪΠῸῺ Ρ]Θπγ.--ὅὉ. ΝΑΙΔΘΙΥ, υυὲτ [9 ἀθϑί χη, δηὰ ἴον (815 δῃὰ." 

ΡῬΒΑΙΜ ΤΥΥῚ. 

Τὸ ἰδλά ελί Μωεὶοίαπ. Α ϑοησ. Α Ῥιεαῖΐπηι. 

1 ΒΚδουΐ υπίο αοά, 811 ἔπ6 φαγί. 
Βίησ 186 ΡΊΟΥΥ οἵἉ ἷ Π8η16 ; 

2. ΔΒΟΓΡΘ ρίοτσυ, [ἢ 6 ῥγαϊβα ἀπ ἴο Ὠϊπὶ. 
8 ΒΑΥ υπίο αοὐ, ΒΟΥ δαγ] ἀτὸ [ΠΥ ἀοϊηρβ] 

[πὶ [86 ρτοδίῃθβϑ οὐ (ΠΥ βίγθηρσίῃ Β588}} [ΒΥ Θῃθτλ 68 ̓γοΐδ58 Βα ὑταἰββίοη ἴο [866, 
4 ΑἹ] (16 φαγίϊι 5Β8}8}} ττουβηὶρ 0166, 
84 5}.4]] βίηρ Ὀγαῖβο ἴο {866 ; 
δ τιν βίῃ ρσϑΐῖβα (0 [ΠΥ παᾶπιθ. (Ἐαιι86.) 

» 8Π4 866 (8 ἀοϊηρϑ οὗ αοά; 
δα] [ἢ δοίίοη ἰοψαγα {86 Βο0η8 Οὗ τα6η ] 

θ Ηὸο ἰυγπρα ἐῃθ βοα ἰηΐο ατγ Ἰδηᾶ ; 
{ΠΟΥ͂ ΡαΒ8864 ἰῃτουρἢ {μ6 Βοοά οἱ Ἰοοῦ; 
{Π6Γ6 Μα ΤΟ] 6 α τη Ὠΐτα. 

1 Ἠὸ γυ]68 ΟΥ̓ δ19 ταϊρῃς ΤΌΓΟΥ ΟΡ, 
Η!5 6γεβ ζϑθρ ψαίοϊ διιοηρ ὑμ6 ὨδίϊΟΗ8 ̓  
Ἰοὺ πού ἔπ γϑρβ]]οιιϑ οχα]ὲ ἐμβϑίλβοῖνο. (Ἐαιι86.) 

8 Β8Β|ε88 ουῦ ἀοἀ, γ6 ΡΘΟρ]68, 
δηα οδ086 {Π6 γοΐοθ οὗ Ἀ15 ργαΐϊϑο ἴο Ὀ6 ποατά ; 

δ 

4 Τὴ ἴΠ9 Ποῦτον,, “ΤῸΡ δο ἄσβέ [πο ργεραγο μοῦ; " γοίοττί ηρ ἴο “10 φαγί," πῆηΐοῖ (ἢ ον. ργουοιη γοργόν. ΤΏΘ 
ΤΌΚΙΗ Ῥτγο:οῦ; (0) ΜΟΙ ἃ ΠΘΟΘΟΒΑΓΙΙΥ τοίου τὸ “" κγαΐη," διὰ νου σοργοδοὺῖ οἰτμοῦ ἴ29 τλϑαπίης οὗ ἴη9 Εδθῦχον Ὧογ {4 
ΟΣ, 



186 ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑ1,Μ8. 

9 ψ)0 ΠΟ] οἢ ΟὐΓ 808] ἰπ 118. 
δηα δίῃ πού βιυβδγθα ουν ἴὉοὐ ἴο Ὀ6 πιονϑά. 

10 ΕῸγ ποὺ ᾿ιαϑύ ἰτῖοα υ8, Ο αὐς; 
ποὺ αϑύ δββαυϑα 8, 88 ΒΙ]ν 6 γ 18 αβϑαγϑα, 

11 Του ἀϊαβὲ Ὀγηρ υ8 ἰηΐο ὑπὸ ποῦ; 
(ποὺ αἰἀ8ἐ ἰδ Ὺ ἃ ἈΘαΥΥ Ὀυγάθῃ ΟἹ ΟἹΓ ]ἸΟΪΉ8. 

12 Τθου αἰά8[ οαυ86 ταθῃ ἴο σΣ]46 ΟΥ̓ ΟἿΥ ᾿ιοδά : 
ψ6 τοηΐ ἐΠγουρἢ ἔσο δηα ὑΒβτουρ Ναΐογ ; 
δη4 ποὺ παϑὺ Ὀγουρῦ υϑ οαΐ ἴο ογογἤονιηνσ βΙ]επίγ. 

18 [ν1}} οοπιθ ἰμίο {ΠῪ Βοῦβθ Μὰ Ὀυγη -Οἠογίηρ; 
Ϊ “111 ΡΔΥ ἴο {Π66 ΤΑΥ͂ ΨΟΥ͂ΣΒ, 

14 ΜὮΪΟΒ ΤΥ 1108 αἰἰογοά, 
ΒΗ ΤΥ ποι ἢ ΒΡΆΚΟ, ἴῃ ΤΑΥ͂ ἀἸδίγοξϑ. 

1δ Βυγηνοῆθογίηρβ οὗ ἔἈΌΠΠΡΒῈ Μ1]1 οὔον ἴο (866, 
ψχὶ ἢ ἔπόοθηβο οὗ ΓΆΓΠῚΒ ; 
Ι ν}}} οὔδι ὁχοπ ψἱ μ6-ροαίβ. (Ῥαιι86). 

160. Οὕὐμπηθ6, ἤροϑγ, 8ῥηα 1 πὶ}} ἀθοϊδγο, 
8}} γα {Ππᾶ0 ἴον Οοα, 
ἡ δῦ Ὠ6 Πα ἀο0π6 ΤὉΓ ΠΑΥ͂ βου]. 

17 Τὸ δῖπι 1 οΥὐἱθα π|} ΤΥ πιουῈἢ ; 
δ.ηἃ ὈΓΆΪΒ6 18 ὈΘΏΘΔΙΪΝ ΤΑΥ͂ ἰΟὨΡρΊΙ0. 

18 161 τοραγὰ ἱπὶα Ὁ ἴῃ ΤΥ Ὠοϑτί, 
1Π6 Τογὰ Μ1}} ποῦ ὮΘΒΓ ΙΏ6. 

19 Βυΐ νοῦν αοἀ πα μοαγὰ τη ; 
6 δίῃ δἰϊοπαρα ἴο {6 ψοΐοθ οὗ ΤΥ ῬΓΔΥΟΥ, 

20 ΒΙεοοβρά Ρὸ αοά, 
ΜΠ0Ὸ δ ποῦ ἰυΓηθα ΔΎΨΑΥ ΤΩΥ̓ ΡΥΔΥ͂ΘΓ, 
δα ΗΪΒ8 ΙΠΘΓΟΥ͂ ἔγΟΙΩ ΠΏ6. 

Ψον. 6. ῬΡὸ νρ͵οϊορά ἴᾺ ἵει. 86. ἔχ. οἢ. χν. 
γαγ. 17. Δεπεαί τὶν ἔοπσχιξ. θθὰγ ἴοσ αἰτοζβῆσθ; ούὸν ἴμοτθ, δηὰ ΜαΙΐπς ἴου οχργοάβίοιι, Οσπιρατο Ὅδ, χ. Ἶ͵ " ἀῃάοι 

.ε}6 ἰο χπ9 ᾽" (ἢ ϑίοτο ὐμας ὲ ἷ 

ῬΔΑΙΜ ΤΧΥΤΙ͂. 

70 ἰδλε ολίε" Μωείείαπ. ἘΣ ιΝ, εἰγίπσοα ἐποίγσιπιθηί. Α εαΐη. Α ϑοησ, 

1 ΟΟοαδὈο ρτβοΐοιιβ ἴο υ8, δηἋ Ὁ]688 0.8, 
6δ1186 ὨΐΒ ἴ86ο ἴο Βῃ1π6 ροὴ ὰ8; ([ ατι86.) 

2 {μδ. [ΠΥ ΜΑΥ͂ ΠΥ Ὀ6 Κπούῃ ἰηῃ {Π6 ὀατίι, 
(ΠΥ βα᾽ νγαϊου διοηρ 811 ὑμ6 μοδίμθῃ, 

ὃ Ἴ [86 ῬΘΟΡ]68 ργβῖβθ ἐμ, Ὁ αοά; 
16 1Π6 ΡΘΟΡΙοα ὑΓ8186 [ἢ 66, 8}1 οὗὨ (Π6 11. 

4 Τ,εὲ {86 πϑίϊοπϑ Ὀ60 ρ]δὰ πὰ ββουΐ ἴογ )0Υ; 
ἴογ ἰδοὺ νη Ἰυάρο (116 μὰ τω τὶ ὐδουβὶν, 
δη4 [86 πϑίίομϑ 'πη {μ6 θαγίμ, ἕπου Ἡ1Π συϊάθ ἔμοηι, (Γαιι96,) 

δ 1μδ0 (86 ΡΘΟΡ]68 ργαΐβθ {μθ9, Ὁ ὅυά; 
ἰοὺ 1816 ῬΘΟρ 65 ῥγβϑὶβα [[θ6, 811 οὗ (μι. 

60. ἘΤῆθ δϑυί μα γἱοϑ ἀϑαὰ ἢ ᾿'ΏΟΓΘΒΒ86 ; 
αοά, ουν αοάἄ, νΜ11} Ὀ1]655 τ.8. 

1 Ασα ν]}}] Ὀ]688 τ: 
δΔηὰ 8}} (86 648 οὗ π6 δαγί Μ1}} ἔβαν Εΐπι. 

ον, 2. Τὴν εαἰοαίύνη. ΟΟΥ̓ΕΒΌΑΙΣ, ΜΑΥΤΘΕΥ (40 ΟΑ116), ΟΒΑΝΜΕΕ, ΤΆΥΚΩΝΕΝ, ΟἜΠΕΥΑΝ, “ ἐδ δανίπν μοαϊ εἶ," α Γοη: 
ἀοτίπρα πον ποτ ο1μῸ κίνϑη ἴο [Π6 δ». τογὰ 1 ΒΊΒΗΟΡΒ, “ΤΥ δον δι οη." 8 [Ὧ6 νγογά [9 ΘΥΘΥΥΓΒΘΓΟ Ο͵86 ὈΓΟΡΟΓΥΙ͂Υ τοηδογοά, 
διὰ δἰιουὰ ὕὑ6 τομάθτοὰ ἢγο. ΕἼΧΟ ΦΆΜΕΒ' σον θοῦ Βογο σϑίαϊῃ (86 ἔοττὰ οὗ ΟΒΑΝΧΕΒ᾽ 8 γογοίο ἴῃ ἴ8 9 Ῥταγοῦ Βοοκ. 
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ὶ ῬΒΑΙΜ ΓΧΥΤΠἧῚ-ὄ 

Τὺ ἐλὲ ολῖοῦ Μωείοίαπ. Α Ῥδαῖΐπι οἡ Ῥαυϊά, Α ϑοπσ. 

1 Ι1ιεἰ αοά Α1ἴ86, οἱ ἷβ δῃθυαΐθα 6 βοδίίοσοᾶ; 
δηα 16 {Ποῖ ὑμπαΐ μαΐθ πὶ ἢ Ὀοΐογο Ἀϊμ. 

2 Α8 Βοκθο 18 ἀσίνϑη, ἱμοὰ 110 αἀσῖνο μοι; 
838 ΜΈΣ 18 τη 6] 6α Ὀροίογο (ἢ6 ΗΓο, 
1Π6 ψὶοκοα 584}} ροτὶςἢ θαΐογο Οοά, 

ὃ Βυΐ [Π6 τἱρύθουβ 884}} Ὀ6 ρ' δὰ ; 
ΤΠ6Υ 888}} οχυὺ ὈΘἴΌΓΘ αοά 
διηἃ 888] τοὐοϊοθ ψΊ ρ] ἢ 688, 

4 Βἴηρ (0 αο4; βἷπρ' ῥΓαΐβθ ἴο ὮΪ8 ΠΘΙΊ6. 
(ὐαβϑί ὕρ ἃ ὙΑΥ [ῸΓ δῖπὶ ὑμαῦ τ] 465 [ΠὨγουρἢ (86 ἀοβοσίϑ, 
ὈΥ͂ μἷβ ἢ8π16, 48,, 8πα {γα ρἢ ὈΘΙΌΓΘ ἢ πὶ. 

δ Α ἔδίμοῦ οὗ [πῃ οὐρῇϑῃϑ, δπὰ ἃ Ἰυάρο οὗ [86 σι άονο, 
15 (σα ἴῃ 8 ΒΟΥ Βαθιϊδίοη. 

6 Οοαὐ πιρίκοίἢ ἐμ Βο] Δ ΥῪ ἀν 61] ἴῃ ΤΆΓΩ11168 ; 
6 Ὀγϊηροίῃ οὐ ὈΓΙΒΟΏΘΙΒ ἰη0 ῬΓΟΒΡΘΙΙΙ͂ ; 
θυΐ τοῦς }8 ἱπμδιῦ 8. ρδγοῃθα Ἰἰδηά. 

7 ΟὍ6αοᾶ, νψπθὴ δου ψοηϊοϑὲ στ ὈΘΟσΘ [ΠΥ ῬΘΟΡΪ6, 
σὴ ἰδοὺ αἸαβὺ τᾶ ὑΒγουρ ἢ (ἢ6 ἀοβοσί, ἀ νλὰν 

8 δύ Βῃοοϊς, γοδ, {μ6 Βθδύθηβ ἀτορραά, δὖ [86 ῥγββθῃοθ οὗ αοᾷ, 
(μὲ 5ἰηδί, δ (μ9 ργββθῆοο οἵ αοά, {μ6 αοά οἵ ἀλοδῃ 

9 ὙΠ Ρ] μι] γϑῖη μου αἰα δὲ βρείηκ]θ, Ο Οοά, (μγ Βοτγϊίαρθο, 
δηἀ Ν θη ἔλϊπίηρ, ἔμοὰ ἐμ γβο ἢ ἢδβι γχαϊβοα Σὺ ἀρ. 

10 ΤῊ ἤοςοκ, μον μαᾶνο ἀνγοὶῦ ὑμπογαίῃ ; 
(μου, Ο Ουά, αἀοδβὲ ῥγον]αθ ἴῃ (ΠΥ ζοοάμοθθ ῸΓ [86 ρΟΟΥ. 

11 ΤᾺΘ Ιρσγὰ ρίνο (μ6 ποσὰ; 
1[Π6 ποταθη ὑπδὲ Ρυ 1158} (86 ρ᾽ Δα (1 ΡΒ ΓΘ ἃ ταὶ  Υ Βοβί. 

12 ίηρβ οἵ δγπι168 66, [Π6 Υ Ηρα, 
8.6 {Π6 ἀν 6116 Ὁ ἴῃ (86 ΒοιΒθ, 886 αἰν! 60} [86 5ρ0]]. 

13 ΥὙΥῚ] γοὸ ᾿1ὸ ἀοννῃ δμοηρ [6 ΒΒ ΟΡ] 8, 
{16 τίῃρβ οὗ [ῃ6 ἀονα ονϑγϊ δια τ 0} ΒΙ] ν οσ, 
86 ΒΘΡ δαί μουβ 1 Ὑ6]1ΟῪ ρΟ]α ἢ 

14  μοη ἰμ6 ΑἸ πλρὨ Υ βοδίογοα Κἰηρβ ὑπογοίῃ, 
10 ᾿ν88 βῃου- Εἰῖο οἡ δ] ΠΟ η. 

15 Α πιουμῃΐ οὗ ἀοά [Β 86 τιουπὶ οὗ ΒαΒΏδη ; 
ἃ τπιουπὖ οὗ Ρ6ΔΚΒ 18 ἐπθ τιουηὺ οὗ ΒΑβῆδῃ, 

16 ΔΥῺΥ ψϑίοϊ γ8 764] ουβ]υ, γ6 πιοιῃ ϑῖη ῬΘΔΈΚΒ, 
[86 τπιουηῦ ψ ]οἢ Οοἀα αοϑιγεά, ἰο ἀν 6}} ἴῃ 
Ὑ68, Φοῇονδῃ Μ1}1} 0146 ἤογα γον ου. 

17 Τδ ομαγιοίϑ οὗ αοα 876 τυγτὶδα- 2014, ὑπουβαπβ ἀροι ὑμουβδπαβ; 
{Π6 Τιογὰ 18 δπλοηρ ὑπ 61 ---ἰὅἴηδὶ ἴῃ (86 Ββαποίυδγγ 

18 Τπου Παϑί δϑοθηᾶθα οὐ δρὮ, μαϑὲ Ἰθὰ οαρνο (86 οδρίυτοά, 
ἢαϑὺ [8 Κϑὴ ρ᾽ Β ΘΙ ΟΠρ; ΙΏΘΏ, 
δΠα ὄν τΘΌ6]8, ὑΠ δὲ ἥ ΑΗ, (οά(, πΔῪ 8.0146 Πογα. 

19 ΒΙεββοὰ Ὀθ {86 Ἰμοτὰ, ἀδὺ ὈΥ ἀδγΥ; 
ἢ θοδγοὶἢ οὐῦ Ὀυγάθη ; ΟΟα ΙΒ Οὐγ βαϊγαίίοη. (}Ῥαϊι86.)" 

20 Οοὰά [5 ἰο ὺυΒβ ἃ αοἄ ὉΓ ἀ6}} γΟΥΆΠΟΘΒ 
δηά ἰο Φομονδὰ ὑμθ [οτὰ Ὀδοηρ; αγ8 οὗ οβοδρθ ἔγοτα ἀδδίῃ. 

21 ββυγοὶγ αοά Μ1}} ογτυβῃ ὑπὸ μοδα οἵ 18 Θῃθῃ}168, 
10,6 ΒΔΙΓΥ͂ οτόντῃ οἵ δἴπι ἰῃδὲ σοοίϊι Οα [ἢ ΒΒ ὑγθβθαβ868. 

22 Τηο [μογὰ Βδί βαϊὰ, ΕἾ Βδβῆδη 1} Ὀτίηρ Ἰρρεῖς 
Ι ν1}} Ὀτίησ ὑδοὶς ἴγουα {Ππ6 ἀδρύ!8 οὗ [86 568 ; 

47 
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28 (μδὺ [Ἀγ ἴοοῦ τηδὺ δίῃ ἱπ Ὀ]οοά, 
[6 ἰοηρῦθ οὗ (ἐγ ἄορβ ᾶνα 118 ρουίοη ἔτοτα [16 Ομ Θτ 165. 

24 ΤΟΥ͂ ΒΔ. (ΒΥ ροΐπρβ, Ο Οοά, 
[86 ροϊηρθ Οὗ ΤΥ Οοἀά, ΠΥ Κίηρ,, ἴῃ {86 βαῃοίυδυγ. 

20 Βοίογϑ ψϑηΐ βἰ ῃρΌσβ, Ὀθ πα, Ὀ]ΆΥΘΥΒ ΟἹ βίσπροα ᾿πβιτυχα 5, 
ἴῃ {86 ταϊαϑὺ οὗἉ τλδι θη8 Ὀθϑίηρ; πα ΓΕ ]8. 

26 [Ι͂η οομρβηΐθβ ΠΟΥ Ὁ]688 αοά, 
ἐη6 Τωογὰ, ὑπ 6 {μ8. γὸ οἵ [βγδ6}  Τουηίβίη, 

21 ΤΠοΓο 18 11{{16 Βομ]απιίη, ὑπο ῖγ Τυ]6Γ ; 
Ργίμοοϑ οἵ Φυάδῖ, ὑποῖγ παυ] υὰα6; 
ΡΥΏσαΒ οὗἉ ΖθΌυ]οη, ῥτγίηοθθ οὗ ΝΡὮ(ΑΙΙ. 

28 ΤᾺΥ Οοῇ δι} οοιῃστηδηαθδα ἐὰν δ σοηρίῃ ; 
βίγηρίμθη, Ο αοά, ψμδὺ ποὺ μαϑὺ στουρῦ ὉΣ 8, 

29 Βοοδυβα οὗ {ΠΥ ἰθῃρ16 αὖ ὁ γυβδ θαι, 
ΚΙηρΒ 88}8}} Ὀυηρ ργθβθηΐβ ἴο [Π66, 

80 ΒοῦΌυϊκα {μ6 Ὀοαϑὺ οἵ ἴΠ6 ΓΘΘαβ, 
{μ6 Βαγὰ οὗἉ θυ] οο κ8, πὶ [86 οΑἸγοδ οὗ {6 ῬΘΟΡΙ 68, 
γοβύγδυηρ [ΠΘΙηβαῖ ν 8 Ὑἱ ῥΐθοθϑ οἱ ΒΊΠ ν 6 Γ. 
6 Βδῖἢ βοδιογθα ρθορ]θβ ὑμαὺ ἀοἰ σὺ ἴῃ ΓΒ. 

81 ῬῬυΐποορβ 888} οοπιθ ουΐ οὗ Εργρί; ᾿ 
ἙπΜΙορία 88}8}} θαρ υΥ βίγοίοι ουΐ ΒΟ Βαπᾶβ ἰο αοα 

82 ΚΚιηράήομιβ οὗ [ἢ6 οαγίμ, βίης υπίο ὅοα; 
ΒΙηρ' Ργαῖβα8 ἴὸ {π Ιογὰ ; ( αι.) 

88 ἰο δίπι ἰμδὺ τ ἀοίἢ 'π (16 Ἀθαύθῃ8 οὗἁἨ ΒοδύΘΒ οὗ ο]α, 
1,0, ΒΘ υὐίογϑί 18 ψοΐθθ, ἃ ΤΡ ἈΓΥ γοἱοθ. 

84 Αδογῖδο βίγοηρίῃ ἴὸ αοά. 
Ονοῦ [βγϑ6ὶ 18 ΗΒ πλολοθίν, 
8ηα ἷ8 βίγθηρί ἴῃ [86 οἰουαβ. 

85 ἘΤοεγθ]6 αὐτῷ που, Ο Οοά, ουαὖ οὗ [ΒΥ ΠΟΙΥ ρΡ]δοθα, 
ἩΠΕΊΙΥ Ομθ ἷν ταῤωοον Ὶ ᾿ : 
6 ἐμαί ρἱνϑί βίγαηρίῃ δπα Ρθϑοθ ἴο ὑῃ6 θ. 
ΒΙεβθοά ΓᾺ Οοα! 5' το 

Ῥε. ἴχυἱ!. ΤῊΪ6 ΘῸ ̓  [π|ὸ Ὠἰσίοτίο Ἀγταη, οσοοοάίηρ ἴῃ στα δοῦν οὐὗὨ οοποορέίου, δηᾶ ἴῃ ΒοΘΠΙΥ͂ οὗἩΘ Ῥοοίίο ἔτοδροτη, [80 
Ἄποακι Ῥγοάῃοι ἢ οἵ οἰαδοίο 1ἰτογαίαγο, τπδὲὶ Ὀ6 τ πα ῦΟΙ Υ οοπλρατοὰ ει τ ἴι6 ΘΓ ον ἢἰϑίογίο Γοοογὰβ οἡ ΒΟ Ὁ {5 ἢ ὩΠΛΘΙΌΙΘ 
δἰ] υδέοηθ το ἰουπάοα, [18 αγολαῖς οοΟἸοτίης (σοιάρατο ἴδ9 ποῖθ οὔ τοῦ. 4, 81 πηδ 6 Ὁ) δῃσου]ὰ ἢοϊ ὃὈ6 ογογίοοκοά.--} 9 

1πι οὐχ ϑηλογαῦοθ Β0Π10 οὐϑαςΐ οὗ πατίοημὶ ἰοἰογοθί, ἃ8 ἰηάἀϊοαῖθαὰ ΟΥ̓ [80 ἐγ τὰ 14] ῥὈγοσοβδίου ἀοδογί θὰ ἐμ τοῦ. 24-31. 
να ΘδΓΓΆΏ06 οἵ {Π9 δ΄ οὗ Θοή, [89 σγπιῦοϊ οὗὨ πἰβ ργόϑθησθ, ἰμἴο ἴπ9 ἱΔυοσηοῖο οἱ ουπὶ Ζίοη 5, νὰ δοηθ τοϑδοῆ, δ0}- 
Ῥοθοὰ ἴο δυο θόθ ἴπο ᾿τωπλϑάϊπῦο οσσιδίοη οὗἁ [ἢ Ρ88]1π|ὶ. ἴι Ιοῖ . ἰσγῖο 0096 ἰ8 ἐπ οπῖθά ὈΥὮ [6 αἰ τιοῃ, “ἃ ϑοης."ἢ 
τ Ἀὐὴ 4, Οαεὲ ἰῷ α τυαν: 88 ἃ ὈΓΟρΑσγοϊίοι 0 [ἢ 6 τδγοῦ οὗ ἃ κίηκς δηὰ Ὠΐ6 δυιη 68 ΟΥ̓́Σ μαϊ 16 Ὲ5 νναϑῖο8. Οὐρασγο [4. 

γον, 4, 84 πιο δογ. Βὺ λί παι 9ΛΗῈ: ἴῃ 1 Οδδσαοίον ἀοηοϊοα ὮὉγ ἰξ, δὰ (μ6 ροῦγοτς ἐπι ρ ἃ ἴῃ 1. Τα αὐθτγονίδιίομ 
οἵ ΦΈΒΟΥΑΗ, Πέαῦροε ἴα 1.0 ῬΑ] πη, ἰ6 σα πὰ ἴπ [ἢ 9 δοπρᾳ οὗ ἴοδοϑ διὰ 1:6 οἷ Ἰάτοη οὗἉ [όγαοὶ, αχ. χν. 2 (ργορογῖν, “9 Δπ 6 
ΤᾺΥ δι γϑυκί δη βοηρ᾽}); δηὰ ἰῃ οἷ. χυΐὶ. 16 (ρτοροῦῖν ὅΑΗ, ἰπϑιοδά οὗ τὰ ἰὰ {π9 ἅγιε Ἰπηδίλησο). ΤῊΉΪ5 ὑδδρὸ οἵ ὙΔΥΥ ΔΗ- 
οἶδοξ ἠδίιίοηδὶ ροοθῖγΥ ἨῸΛ ἃ ἔμνογὶίο σγολαΐξηι τ τὰ Δῖον ῬοΘία ; Γϑοβ Πρ 1.19 οἰάοεϊ γτοοοσήδ οὗ ἴπ 9 πείΐ9η 8 ἴγυὲ ία Θοὶ, κα 
οἴ ἰδ ῥγεουᾶοδὲ ἐγ απ ρδ8 δοίονοα ἴῃ [818 Τα νογίῖϊθ παπιθ. ἸἘΠΘΓΘ ἰθ πὸ ζοοά χοδϑοὴ ὝΠγῪ ἔπ|Ὶ5 ἀν ηοιίνο ἰταὶδ οὗὁὨ πδιϊοηδὶ 
ζοοϊ ς ἰὰ το Ἠοῦ. δοτίρίυτοθ δβμου]ὰ ὃὉ9 οὔμοεοά, οὐ ΟὐδβοιΓοά, το ποθ γ γορά ἰδοϑει ἐ δὴ Ἐπ κα 9} γϑγείοῃ. 

γον. δ, 1δὲ το Ὀογ. ΟὐΏΡΔΓΘ Βα. ΧΙ. 9. 
γογ. 8. 7λ6 λεαυνηδ. ἴδ ΡροΓ αἷγ, ἔἰο τορσίου οὗἉ οουφ δῃηά δίογιηβ, 86 ἴῃ ἔθ [0] ον Ὡς Γοΐδγθῃοοβ.--- ϑγορροα. Ἐπ] 

ἴῃ ἄτγο Οοπιίρᾶγο Ζυάκοα ν. 4, “ ἴπὸ Ὠδᾶνϑηθ ἀτγορροά, γρα, [6 οἰουθ ἀγορροά ὑγχαῖογ ; 16. χ]τ. 8, “ ἀγὸρ ἀονι, γ0 δι68- 
ΥΘη8, ἴγοια δῦογο, δηὰ Ἰοῖ τ Βκῖδϑ βροισ ἀονσῃ στρ ΘΟυδΒι,6 88. 

λέντο 2ὰ τηοταῦογ, Τλαὲ ϑίπαϊ. ΤΌ Ροϊηϊοὰ ουΐ, δό (86 βοϑθ οὗ οὐ δΒ τποοδσὲ σοράογίαϊ τηδηὶ δαϊβίΐου οὗὨ Ὠΐ6 ὑσϑδθῆοθ 
διὰ δυϊπογίγ. 

γόογ. θ. ον, ὙΠ ἃ σαΐῃ οὔ ἴγοϑ κἱ δ (μον, τδηπδ, οἵο.). 
γὸον 11. Ζῇ τοορξη ἰλαξ μεδίτεν δε σίαα ἐϊαέησε. ΑΒ ἴῃ Ἐχ. χνυ. 20, “" 411 9 τοϊιϑθὴ ϑοὰξ οὧξ τ |τὰ εἰπι τοῖα. 1 841. 

χυΐ!. 6, “ [6 οσ ἢ οϑηηθ ουϊ οἵ 811} ἴδιο οἰτἰ68 οὗἩ 1δγδοὶ, δίηρσίη," εἴο. ογα. 12-1} ἸΔῪ ὁ πη τγβοικὶ ἴο "Ὺ 1116 τηθ5- 78 
ψϊσἢ ΠΟΥ ρῥσοοϊδία. ΟἾΒΟΥΒ ἔγδπδὶδῖθ, Ἦ οἴη ρα Ὁ} 88} τΠ6 κἰδά Δ] Ὡρ8 ἴο [80 τα στΥ οϑὲ. [Ιἢ τἢ." ἤγαξ ταϑαιῦοῦ οὗ ἰδ 
ὙΘΓΈΘ, “ ὙΟΓᾺ ᾽ ΣΩΔΥ͂ πιο, Οἱτδο Γ (δ 6 Ἰτοτγὰ οὗ Θοϊηταππὰ ἴο πλγο ἢ ΟἿ ἴ..6 ΘΏΘΙΩΥ, ἴοι! ονθὰ ὈγῚ ἴ6 ἐγ ρμδας δηποῦποδι 
ταθ;ϊ οἵ γἱ οἴογγ, οὐ ἔδπο 1οΥα] τηοδδαζο οἵ ΥἱοϊοῦγΥ ἴο 0 Ρτοοϊαἰπιοά. 
ἡ ΤΈΡΠΕΙ; ἵηρε φῇ αγτιέεε. Οὐτωραχο ὁ θά κοο τ. 19, " ἘΏῸ Κίηργα σδπὶὸ δὰ ἴουρκμι."--ΤὴΎε αιοεῖον ἐπ (λα Ἀουδϑε. ἴδ 
ουβον ἔθ. 

Υον. 13. Α ὕ δῆαγρ τοιῃοῃείγταηθοο. Ἧ᾽111 γοὸ 116 ᾿ξ οδδο, 'π [᾽6 αἰἰοῖ σοροϑο οὗ γοῦν ᾿αδβίογαι ᾿ἰΐθ, 66 9 ἄονθ τὔὰὸϊὰ πῶ» 
βο θα Ρ᾽ υτοαρσο ἰη μοῦ μϑδιϑία! ἤϑαῖ, τ ἢ 116 γον ὈΓΘΙΏΓΘΏ δΓῸ ἐμ ἐδο ᾿γλὰ}Σ ἀπαὰ ἀμδὲὶ οὗ ἔδο οοῃρδίοι ἢ Οὐμρδγο υΐξεα Υ. 
16 (ἰο ψ ]ο ΔΙ πδίοῃ ἐπ 846) δά 11. 

ον, 14. ϑαΐμιοπ. ῬΥΟΌΔΟΪΥ δὴ θυ 606 ἰη τΠπ6 γἰοἰ εἰ ἐγ οἵ ΒΗ ΘΟ ὮθΠ|.---ὐποισειολίίε. ὙΠῸ (ἢ6 Ἰννηδα οὗ ἐδμο αἰδίη. 
γον. 16. Ατιομπί 7 Οοα. Ὀοηοϊίημς δὲ ἰδ [ε8ὲ δηὰ πονίοκὶ οὗ 1 Κἰὶ πά.--- Α νπιοπὲ 27 Ῥεαΐκε, α, τηουτίδίη ΤΩ ΡῸ 

αὶ ΤῺ ἸΟΓῈΥ δυσμ 8. Ἐπη680 ΔΓΘ Γοργοβρη θα ΔΒ 7 “Θ]ΟΊ ΕΣ πα΄ σΐπς τἴ.86 Πλοτθ τη Ὁ]6 Θμχΐπθηοο, πἰϊο ἢ Θοὰ Βα8 ἀϊ5- 
τἰη κα ϑθα αῦοτο [ἢ θπὲ ὈΥ οὈοοδίηρ ἰξ ἴος πιἴ9 αὐοάθ. 

γος, 11. ἰαἀ.Γοϊα. Οοπιραγοὰ νττἢ τιοθα οὔ 6 Θηθαν. Οοπιρδτο 2 Κίηρη νἱ. 17. ϑύπαΐ ἐκ ἰδὲ εαηοίμανγγ. Τὰ τῈ 6 
ΠῈΣ [8 τοροδῖθα 18:9 δοθο οἵ Εἰπαὶ, νγὮϑγθ Φοβονδῆ ἀρμοαγϑά, ἃ8 26 ὩὨΟῪ ἄοθθ πόσα, ΨΠῸ “πγτγίϑὰδ οὗ ΒΟΙΥ ο.60" 

υἴ. χχχὶϊ. 2). 
νον. 18. Ταεὶ ἰοὰ οαρέζυε ἰδε οαρίνγεά. Τπαΐὶ ἱπ. μδαῖ Ἰοὰ [8 σαπίπγοα 28 οαριίνοι, ἴῃ ἰδ6 ἐγαΐη οὔ ἴδ υἱοῖοσ Οὐδ) 

“αᾶροο γν. 12, ργορογίυ, “"ἰοὰ τὰν οἀριυγοὰ οδρῖινο." --ἈΟὐἾἑ. Ἑχοοῦοὰ οὗ ἴδ γτάραὰὶ! οά Ὁ. [89 ΘΟ ΟΣ. Αἀδίάε 
ΟὈΣΏΡΘΓΘ Υοσ, 16, δὰ ΤΏΘΣΙΒΟΣ. 
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δὼ 22. ΝΘ 80Ὰ}] δβοδρθ; {ἰπ  Υ 81} δ ἃ Ὧο ΗΪδοθ οὗ γοΐαχζο. 8369 [86 διλο Του ἢ τοῦτο {11 Ὀτοῦσιι! οὐἱ ἰῃ Απι. 

γος. 238. Βαλε: εἴἶτοῦ (μο σοδάϊπᾳ, ὙΠ, οὔτμο ϑερέ. (βαφῆ), ψαὶς. (ἐπείπραίει»), ὅνν. ΟΡ ΣΟΥ ΠΝ). ὙῊ6 οοἸ]διίοπα οἱ 
ΚΕΝΠΝΙΟΟΤΥ δηὰ Ὦκ ἘΟΒΒῚ ΒΟΥ 10 ποἰσοα Ὁ]6 γα γίδ'ΐοη ἰη ΠΙοὉ. Μ88. (Κ΄. ἕοτίο Ἵ, 801}. Ὀπὲ [)6 ποοοδϑὶ τυ οὔ [}}0 σαβοΐ (μὰ ΥΟΥΒ 
τὸ χορ πα δδπεοίίοηθά Ὀζΐ 0 υπδηΐπιουϑ τοδί πο ῦΥ οὗ [Π| βησίοηϊ γϑι ἰ ΟΏ8. 
, Πνὰς 24. Οοἷπρε. οιθιη Ῥχοοοοδίοηδ, Οἡ δοουυμπέ οὗ ΥἱΟΪΟΌΓΥ ΟΥ̓ΟΥ [ἴΠ6 ΘΩΘΙΔΥ, ΟΥ ΟΡ Οὐσοβδίουδ οὗ συ τὯ9 δα Γο- 
οἰοἰπκ. 

γον. 22. Τῆεγε. Τὴ ἴἰδλο ἐγ ΠῚ ΠΑ] Ρτοοδδϑίου, ἰδ ἀοδοτίρείοη οὗ νἰοἢ οομμηοηςοθ τὶ τὰ ΥΣ. 21.--- ΤΑεῖγ γιν. ΑἸ δπ- 
εἰδαί ργορμιϑίϊο ἰάθα. Οοιερατθ Ἀ[ΐο. ν. ὦ. 

γοΥ, ὅ0. ΜΒεαεὶ 47 ὅδε γεεώε. Ἐκᾳγρι, ἀοεϊσηδίοα ὉΥ ΟἿΘ οὗ [15 σΒαγβοίοι 8:15 Σρρτι δοηδοίνοϑ [ἢ ἐδ 9 πβηΐπ)ὰ] Κί πχάοηι. 
Οὐμραγο 9200 ΧΙ. 21. 

ον. 30, 24 πιϑλθοσ, ΒΒ οοῖ,. Τὴ δίγοηκ, Οὔ 68 οὔ [π9 ρϑορῖο, {Πρὶν ᾿ἰνράθτΒ.---αΐσέε 47 ἐλέ ρέορίεε. ἸΤῸΘ πῬΘΑΚΟΥ ΟἿΘΒ, 
{160 σοπιτηο ῬΘΟρΙο. 

γος. 80, δά ᾿Ἰμϑιθος. Ἡμλ Ῥίδοες 47 εἰζθεγ. ΑΒ τσὶ θα ϊθ- ΠΙΟΠΘΥ ἴυγ 1ἰϊ0 ΘΟ ΘΓΟΙ, 

ῬΒΑΙΝΜΌΙΧΣΙΧΣ, 

Τὸ (δὲ ολὶφ Ἡδωεϊσίαπ. ΤῸ ἰλε [πιοϊοαν} Ζ1,1168.. [ΓΑ Ῥεαίπι] 97) αυϊά. 

1 ἔδανθπο, Ο 6οά, 
ἴογ 186 ψδίθσβ ἢδνϑ οοτηθ ἴῃ, θύθῃ ἰὸ ἐῃ6 8βου]. 

2 1 δὰ βυῃκ 'π τοΐγα οὗ ἐμ6 ἄθθρ, δηα ἔμογθ 18 δῸ βίδδαϊηρ- Ϊδοθ. 
Ι δῖα ᾿οπλθ ἰπΐο {86 ἀαρίμβ οἵ ψϑίρθιβ, 

: ἐς [06 ἤορα μαι ον ΒΘ] θα πι6. ᾿ 
ΒΙῺ ΜΘΑΥΥ͂ ΜΠ ΤΥ ΟΥΙΏΡ, ΠΥ (Ὠτοδὺ 15 ρΡαγοθοά ; 

ΤΑΥ͂ ΘΟΥ̓́ΟΒ ὍΗΙ, Μ 16 Ι αὶ ὧν ἀὐε αὶ 
4 Μοτὸ ἰβδη [86 ᾿δὶτβ οὐ ΠΥ 68 8.6 ΠΟῪ ὑμαὺ μαίθ τὴθ ψιίμουΐ οϑυθ8θ; 

ΒίΓΟΏρ, 8ΓΘ {ΠΩΥ͂ (μδὺ ψου]ά (ἀοΒ ΓΟΥ͂ ΤΠ6, ΤΑΥ͂ ΘΏΘΠ1165 ἩΓΟΙΡΈᾺ]]γ. 
δι 1 ἴοοῖκ ποΐ συ, πηυβῦ 1 (Π6η τοβίουθ. 

δ Ο6οᾶ, δου Κπηονεβύ 88 ἴο ΤΑΥ͂ [00] ΒΏΠ6ΒΒ, 
ἈΠᾺ ΤΩΥ͂ ἰΓοΒΡΆβ868 ἤανο ποὺ Ὀθθη ΙΔ ἴτοπι ἐΐ.66. 

6 Τρὺ ποὲ ποῖ Ὀ6 858}δπγθα ἴπ τὴ6, {μα τψαῖῦ [ῸΓ (Π66, 
Ο Ιρυτἅ, Φεδονβὰ οἵ Βοβίϑβ. 
Τιοὐ οἱ (θὰ Ὀ6 ἀϊϑῃοπογθά 1ῃ τηθ, ἰμαὺ Βθαῖκ {μ66, 
Ο ἀοα οἵ Τεγβεὶ. 

7 Βδοδῦβθ [0Γ (ΠῪ Βα 1 ἤδυθ ὈΟΤΏΘ ΓΘΡΙΌΔΟᾺ ; 
Βῃϑιηθ μϑίἢῃ οονδγθα ΤὨΥ͂ ἴθ66. 

8 1 Δπὶ ὈΘΟΟΙΩΘ 8 ΒΓΒΠΡΘΓ ἴο ΤΑΥ͂ ὈΓΟΙΠΓΘΠ, 
δα δὴ 8116 ἴο (8: ΒΟΏ8 ΟὗἉ ΓΩΥ πηοίθοΓ. 

9 ΕῸΓ 268] [ὉΓ {ΠΥ Ὠουδ6 ΘΟηΒαπιθα Ιη6, 
δηα [86 ΤΟρτοϑ 68 οὗ ἰμθῖα ὑπ ταρτοδομδα {866 181] ΟΠ. πη6. 

10 Αα1 πορῖ, ψὮ1]6 ΤΑΥ͂ Βρὶ τῖῦ [ϑίθα, 
8ηα 1ὑ 88 ἃ ΓΟΡΓΟΒΟΔ ἰο [Ώ6. 

11 Απάᾶὶ τπδα6 Ββδοϊζοϊοί ἢ ΤΥ ραγιηθηΐ, 
Δη4 1 ὈΘοδπι6 ἃ Ὀγ- πογά ἴο {Π6ῃλ. 

12 ὙΠΟΥ͂ ἰΔ|]κς οὐ τηθ, [86Υ (δ΄ δἰ ἴῃ {6 ραίθ, 
8π6 (89 ΒΟΏρΡΒ οὗ (Π6 ΑΥΠΚΟΙΒ οὗ βίγοηρ; ἀσίης. 

18 Βυΐ 88 [ῸΓ [Ὡ6, ΤΥ ΡΓΑΥ͂ΘΓ 18 ἴο {πΠ66, Ὁ Φοῃονδ; 
δὖὺ 8 ὕτηϑ οὗ δοοορίδῃοο, Ὁ ὅσα, ἰη [6 δρυμάδηοο οὗ {ΠΥ ΤΊΘΤΟΥ͂, 
ΔΏΒΤΥΟΘΓ [16 1η [86 γα! οὗὨ [ΏῪ βδ  νίοη. 

14 Ποσθουθ πι6 ουὔΐ οὗ [Π6 Τηΐγο, δηα Ἰδὲ πγ6 ῃοΐ β[ηἷς ; 
Ἰοὐ τηθ Ὀθ γοβουθα ἔγοτα ποιὰ (μδὺ μαῦθ "6, 
δηα ἴγοτα (ῃ6 ἀορίῃΒ οἵἨ ψϑύθγβ. 

16 Τιοἱ ποὺ {π6 ἤοοα οὗὁἨ ᾿τδίθυβ Οὐ ΘΙ ΤῺ ΤΏ, 
86 Ἰοὺ ποὺ {86 ἀ66Ρ ΒΊΟΥ τὰ 6 ὑΡ, 
δηά ]Ἰοὐ ποῦ {π6 Ρὶΐ βῃαῦ Π6ΥῚ τηου ἢ ΠΡΟῚ Π16. 

16 Απϑιοῦ ΤΩ6, ὁ ϑοδονδῇ, ον [ΠΥ Ἰονίηρ- ΚἰπάΠ688 18 ροοά ; 
ἈΑοοογάϊηρ; ἰο ἐμ τα] 46 οὗἁὨ [ΠΥ σου ραββίοηβ [Γ 0 ΠΊ6. 

4« Βὸν ναπὸὶ οἵ ϑγτίωο {γρ084. [86 σογΓρβροη᾽ πα ΗΘΌΓΘΥ 1 ΕΓΒ ἅτ 464, 

{ ϑιδῖς ἀοα Βἰῃἰυδο ΥΠ25 τὰ 148 πασὰ 1Υἱ1]. 11 οὔρηυαν Υπη ἀεϊοόοη ψογΐοη (ΠἸΌΡΕΕΙὉ). 
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17 Απά ἀο ποῖ 146 [ΠΥ ἴδοο ἔγοπι {Π ὺἷ] Βασνϑηΐ : 
ἴ0Σ [81 ἴῃ ἔχοι 16, τα κὸ αβδίθ ἴο ΒΏΒΥΘΣ ΙΩ6. 

18 γαῖ ΠΙΡῊ ἴο τὰγ βου], γθάθοιι ἴὐ ; 
Ὀθοδιι56 οὗἉ ΠΙΥ͂ ΘΘΠ.168 ἀ6] 6. ΠΊ6. 

19 Του ἀοϑῦ ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ ΓΕΡΓΟΔΟἢ, 8114 ΠΥ ΒΗδΙΏ6, δα ΤΩΥ̓ αἰΒΠΟΠΟΓ; 
8.11} ΤΑΥ͂ ΔΝ ΟΥΒΆΓΙΟΒ 86 ὈΘίοΓα [Π60. 

20 Ἰξορτυδοῦ μα Ὀγοΐκθη ΤΥ ᾿θαγ, απὰ [δὰ 8. Κ ; 
δη [1 Ἰοοκοα [ῸΓ ΡΙ͂, Ὀαΐ ὑΠ6γ6 γ88 ΠΟΏΘ, 
δα ἴον οοπιίογίοσβ, θυῦ [ ἔουπα ποῃθ. 

21 Απηὰ {Π6Υ̓ ρμαὺ ρᾺ}} ἴῃ τὰν ἴοοά, 
δ ΓὉΓ ΤΥ ὑΠιγϑῦ ΠΟΥ σανα Π16 ὙἱΠΟρΆΓ ἰ0 ἀτίη, 

922 Τ6ο0 {μοὶγ ἰδ υΐα Ὀθοίοτο ἐμθι ὈΘ 0 Ὁ ἃ Βη876, 
δηἀ ἴο {μ6 Β6ο Γ6 [ὉΓ 8 γϑρ. 

28 1, οὐ 0661} αγοϑ Ὀ6 ἀδιίκαποα, ἐμαΐ {ΠΟΥ͂ ΠΊΔΥ͂ ποὺ 866, 
8Π4 τπηᾶκο ὑμοῖγ οἱ ἢ8 ΑΨ ΘΥ ΘΟΕ ΠᾺΔΙ]Υ. 

21 Ῥοιιγ ἀροῦ ἴβθηι [81η6 Ἱπα]ρηδίϊοΙ,, 
δηά οὐ [ῃ8 ποὺ οἵ [μ1ὴ6 ΔΏρΡΘΥ ογοσίδο ἔμ 6πὶ, 

δ Τι,οῦ ἱμοὶν αὈλίδίίοη 6 ἀοϑοϊαῖοά, 
160 {μ6γθ 6 πὸ αἀν6}16γ ἴῃ {Π 6} ἰδηΐϑ. 

26 ΕῸγ ψβοτὰ (πο μαβῦ δι 6 η ΤΟΥ ρογβθουΐθ, 
δηά (6}] οὔ {μ6 ραίηῃ οὗ (ὨΥ ψουμπαρα, 

27 Δαὰ ἰπϊαυϊῖν ὕο {ποὶν ΤΙ Υ, 
δα ἰοῦ τἄθαι ποῦ οοπλ6 ἰηΐο (ΠΥ ΤΡ ΘΟΌΒΗΘΒΘ. 

28 Τοῦ θὰ Ὀ6 Ὀ]οιοα ἔοι {ἢ 6 ὗοοῖς οὗ 116, 
δηα ΜἸ 186 τἰ σῃίθουβ 16οὐ (θὰ πού Ὀ6 τε ῦθα, 

290. ΑμάϊΪ διὴ δῇὶοίοα ϑηα βοσγόνίαὶ ; 
(ὮΥ βαϊνϑιίίοη, Ο ὅσα, 8Π8}] βοῖ πιθ οἡ ζῆ, 

801 ν|}} ργαΐίβϑθ [88 ἤδῃιθ οἵ αοἀ ἴῃ βοῃρ, 
8η6 Μ111 τὴ ΡΠ ἀπ τ] ὉΠΔη πρίν ηρ. 

81 1 νὶ}} Ὀδίίοῦ ρΊβαβα θιονδὰ (ἤδη δὴ οχ, ἃ Ὀυ]ΟΟΚ, 
ΜΠ ΒΟΓηΒ, 1 οἰσνθη Ποοΐβ. 

82 πὸ Βα} ]6 πᾶν βθθη 10 ; {ΠΟΥ͂ Μ11] τϑ]οἱοθ, 
ββοϑίκοιβ οὗ αοα, ἰοῦ γουν μοαγίϑ τονῖνοὶ 

88 ΕῸΓ Φεμονδῃ ΒοαγΚοηΘΒ ἴοὸ ὑπ 6 ΠΘΘΑΥ͂, 
δη ἃ ἢΪ8 ΡΥΪΒΟΉΘΓΒ μΒ6 Ὠδ.ἢ ποὺ ἀοΒρίβθα, 

84 10οὐ (86 Βεᾶνθηβ δηὰ {116 θυ ἢ ργδὶβθ ἢΐπὶ,. 
{Π|6 8688, δΘηα δνθγυῖηρ ὑπαὶ τηονοί {μογοίη. 

85 ΕῸτ οὐ Μ1}} βᾶανϑ Ζίοῃ, 
δηα 111} ὈῈ114 (86 οἴ(ῖο5 οὗ δυ 88} ; 
δη4 {Π6Υ α16}1 [Π6 ΓΘ, δῃα 81184}} ροβϑ8688 ἰΐ. 

86 Αμὰ 86 8βοϑὰ οὗ δ18 βογσυδῃίβ 8818} ἱπῃ δεῖ 1ξ, 
δηλ {Π6 0 ἰμδί ἰονθ δΪ8 πϑπὴθ 8}}8}} 80146 ἐμϑγοίῃ, 

ον. 4, 88 τοορου. Τ7ΤἌΆεη : ἴη {π81 ολδο, (Βου κὮ 1 ἰοοῖς ἰδ ποί, 8δϑ [16 617 ομογχοά, 
ον. 6. 75 πιδὶ δΔ8 γοργοβθητίημ {Πλ08} κα], 
τε 12. Απὰ ἰδὲ τοπσε (ἰακ οὗ 16) ; 1 διὰ ἐποὶγ ἐῆθταθ (ϑοῦ Χχχ. 9, ΚΙ δαὶ Ὀθοοσαθ ἐδοῖν δοηρ," [86 ἩτΙΟΣ 6 τον 

ΨΟΣΒΙΟὨ). 
γετῖ. 13, 8ὰ τηϑιῦοσ, Τλε ἐγμέλ 27 ἐὰν καϊυαέέοπ. Τδθ παϊναϊίου οἵ αἀοἀ 6 (τ ἢ δηὰ δάοΙ ΠΥ, ὁπ Ηἰβ Ρασὲ, ἴο ἐποδϑϑ ἨΒῸ 

ἐγαδὶ ἰὰ πἰπι. Ηὁ “ ἰδ δα {7} δη. }υδὲ ἰοὸ ἑοτγμίνο 3 (1 Φοδῃ Ἱ. 9). . 
γον, 22, Τλεὶν ἑαδὶδ δά υγὰ ἐδοη, Σ δὶ Μ ὨϊΟῺ (ΘῪ εἰς, ζοαδιίρ, ἀῃα δυδροοῖ τς Ὧ0 ΟΥ̓. 80 ἰὰ (δ ποχέ τωϑταροῦ, “ ἴο [89 

ΘΘΟΌΓΘ,᾽ ΔΡρτγοποηάϊης πὸ ἠδηχοτ. 
γογΆ. 22-28. [Ὁ πὲ ὕθόῃ νχὸ]}} βοϊὰά ΥἹ Ὅτ, ΑἸοχδηᾶου (οὉ [818 ὕδβδδαχο) ἰδαὶ [Π6660᾽ ἱπργϑοδιο}8 ἀγο “ σον  ἰηρ ΟὨΪΥ 

ποθη σοποίἀογοᾶ δα [Π6 οχργοβδίοη οὗ πλ! ἰχηρηΐ 80 Πα ποθ. 1 υτλοτοὰ Ὦν αοά, (ΠΟΥ Βῃοοῖς πο Γοδάθυ 8 Βϑ ϑ᾽ ὈΠῚς 68, ὯυΓ 
Βῃου ἢ πο γ ἤθη σοπαϊάοτο μα. [ἢ Ἰλησπὰσθ οὗ δὴ 8611 Ὀ βου, γορτοϑοητπβ [6 πὮ0]9 ο1486 οὗ τ χΐθοιδ βυδθογοιβ, δὰ 
Ῥαγιϊου ]αεγῖν ΗἸΜ, νἢιο, (βου ρῖ 6 ὑγασ δ] ἕον ἰδ πιατάθτοτα 8116 ἀγίης (μῸΚΟ χχ δὶ, 84), δ9 δρρὶοὰ ἴδ 6 Ἰτογὰβ οὐὗὁἨὨ {πὲ 
Ῥδόβδχ ἴο 89 ὑπ θ6] οΥἱηρ δεν ρας ΧΧΊΠ. 38). 85 Ραιυ] ἀϊὰ αἴἴοσπσαγάὰ (Βοια. χί. 9, 10). 66 α ζπι Δηὰ παι (οι οῦΥ ἀϊ8- 
σιδείυυ οὔ [86 δι 7οοξ ἴῃ [ἢ πγείοῖθ, "1 ρΥΘΟΔΙΟΡΥ ΒΑ 8" (Δἀἀοά (0 ἐπ6 ατί. Ῥβαὶπιδ, ἰῃ ἐμο Ατλοσίοασ οὐ ίο οὗ ΒΜΣΥΗ᾿ ἐ 
Βίέδιε δίσίίοπανν), Θαρϑο } ἀἰνίπίοη (Υ} 

ον, 27. Α6 ὁμοῖ Πρ βοῖ υΓ πἰηνν 5 σοι πι 96. κα ὰ ἰδ το ἐπ: ΤΟΤΊΩΟΥ δ. Π|. 
ον. 27, 2ὰ τη δογ, Ζκέ ἔλιεην τὴν σον ἵπίο ἐὰν τἰρηϊσοιηδεε. [οἵ το πὶ μα ΥΘ Ὸ Ρασεο ΡΦΔΗΟΩ ἐπ ἰξ, 
γογ. 31. ἩΡΏΩΝ οἰουεῃ ἀοο 78. Α1} οἴιοτβ Ὀυίης ἀοοομηϊοα Ὁπο]688 (ω6Υ.Ψ ΧΙ, ὃ-8). 



ῬΒΑΙΔΓΊΤΧΧΙ. Ἴ4ὶ 

ῬΒΑΙΜ ΊΧΧ, 

Τὸ ἰδὲ οὐὲεῦ Ἡωδιειαπ. [44 Ῥεαϊπι} οΓἹ αυϊά. ΤῸ ὀτίπ ἰο τεπιεπιδταποθ, 

1. Ο 6οά,--ᾷἰο ΠΙΥ ΤοΒοῦθ, 
Ο 96Βονϑὴ, ---ἴο ΠΥ μ6]Ρ τη ῖκ6 ᾿αβίϑ. 

2 ΤΟΥ͂ ε1.8}}] Ὀ6 δε μαιηθα ἀπὰα οοῃίουπαοα {παΐ Βοος ΤΥ βου] ; 
{ΠΟΥ 8.14}} Ὀ6 ἐαγηοὰ ὑϑοῖς δῃὰ μι} ἴο οοηδαδίοι (Παὺ ἀε] ἰρ]ιῦ ἴῃ ΤΑΥ͂ ΒΑΣΤᾺ, 

ὃ ΤἬΏΘΥ 58}4}1} τσ δος ἔῸΓ ἃ τοναγα οὗ {Πθὶγ β 1 ηλ6, 
ὙΠῸ 58Υ, Αμδί Αδδ] 

4 ΤΟΥ 88|8}] το)οῖσα δῃα ὃ6 ρ᾽δᾶ ἴῃ (66, 811 [Παὺ 866 ὶκ (Π66 ; 
8 {ΠΥ 5118}} ΒΑ δ]νγαγβ, αοα ὃὈ6 τηδρμ!86α, 
τὺ ἴον {ΠΥ Βαϊ νδίίοη. 

δ Αμάϊ δὶ δἰπίοίθα 3πα ὩθΘαγ ; 
Ο ὍΟοιὐ, πιδίκο ἢδϑίθ ἰο πιθ. 
ΜΥ δοὶρ δπὰ πιῦ ἀ 6] νοσοῦν αὶ ἴδοα ; 
Ο δεδονδῖ, ἀο ποὺ αἀοἰαγ 

ῬΒΑΙΜ ΙΧΧΙ, 

1 [Ι}π|166 Φομονδὰ 1 Ρυΐ ΤΥ ἰτυβί; 
Ἰοὺ τὰϑ ἢοΐ 6 83})ιηρά, [ὈΓΟΥΘΓΙΏΟΓΟ. 

2 Τῃ {ΠῪ Υἱσ ὐθουβηθ88 ὑποὺ ΜΠ Γοϑοῖι6 τη6, δηα ἀΟΙΨΘΓ ΤῺΘ ; 
ἐπα! πα ἴο πη6 ἐπὶ η6 ΘΓ, 8η4 βᾶν6 Πη6. 

8 Βείμοιι ἰο τλ8 8 τοοῖς οὗ τοῆιρα, ἰο σομμα {81 Π6Γ σοπέϊη 417. 
Τῆοιι παϑὺ σοι η4ἀ6α 0 ΒΑΘ ΤΏ6, 
ῸΓ ΤΩΥ͂ τοῖς δηα τὰΥ̓ ἰοτγίγαθ δὶ (δου. 

4 Μγ Οὐυά, ἀεἴνοῦ πὴθ ἔγοτῃ {π6 μδηι οὔ [86 π|οκοά, 
ἴγοπι [6 ζτδϑρ οὗ ἴῃ Ῥδῦψϑυβο δηὰ υἱοϊθηί, 

δ ΕῸΓ {ποὺ δι ΠΥ ΠΟΡΘ, 
Ο Ιωτὰ, Φειονδἢ, ΤΑΥ͂ ὑγαϑὶ ἴτοπι ΤΥ γουίῃ. 

6 Οη θὲ βανθ ῖ Ὀθθη βυβίδι ηρα ἴτοηι [ἢ 6 ποπιῦ ’ 
ἴποα ἀτῦ Ὧ6 {Πδὺ ἴοοῖκ τη6 ἤϊῸπι [86 ὈΟΜΤ6]Β οὗ ΤΑΥ͂ ΤΟΙ ΠΟΥ, 
ΟΥ̓ {Π66 15 ΤΙΥ͂ ΡΓΔ156 ΘΟὨΕΠΌΔΙ]Υ, 

7 Α88 ΜΌΠΟΘΓ ἢδνο 1 ὈδΘῺ ἴο ΙΏΔΗΥ ; 
Ὀυΐ (Ποὰ ἀΥΐ ΤῊΥ̓ ΒΙΓοηρ Τοΐυρα. 

8 ΜΥ τοου(}ὰ 8η4}} Ὀ6 8116 νῖτῃ [ΠΥ Ὀγαΐβο, 
ψἰτἢ (ΠΥ τα] οβῖν, 411 {Π6 ἀΔΥ. 

9 ὐββί ἴὴ6 ποὺ ΔΥΔΘΥ δὐ ἴδε {ἰπ|6 οὗ ο]4 δρ6; 
8.8 ΤΥ Βίγοηρτῃ [116 ἢ, ἀο ποὺ ἔΌγβα ΚΘ τη. 

10 ΕὸῸΓ ΠΙΥ͂ ΘηΘΠλΪ68 ἤαΥΘ βαὶα 1ὑ οὔτ ; 
δηὰ {ΠῸ0 0 {μ8. ψϑίοῃ ΤῸΓ ΤΥ 800] αν οουπβοὶ θᾶ ἱοροί μον, 

11 βαυίησ, Οοα Ὠδ} [ὈΓΒα θη Ὠΐτω, 
αὐϑα6 δηἀ ἰ8Κ6 Ὠΐηι, ἴῸὉΓ {Π6Γ6 8 ΠΟΙ ἴο ΣΟΒΟΊΘ. 

12 Ο 6οά, 6 ποῦ ἴλν ἴγοϊῃ 1ὴ6: 
ΤΑΥ͂ αοά, δ Κο μαβίθ ἴο ΤΥ Βοἱρ. ; 

18 ΤΟΥ͂ 5}8}} 06 δϑῃδηχϑα, 8}18}} σοῃβιιπιθ ΊΥΘΥ, ἐπα ΔΓ δἀνουβαυοβ Οὐ ΤΥ βοὰ] ; 
ΤΏΘΥ 588}}4}1] Ὀ6 σον ογϑα ΜΠ ΤΟΡΓΌΔΟἢ δηα ἀἰββοηοῦ {μᾶὶ Βοοὶς ΤΥ ΒΆΓΤΙ, 

141 Βυιυ], σοηυπυ8}}} Μ111} Σ ΠΟΡΘ, 
δηά ν1}} δα ἴο 811 ΠΥ ῥγβῖβϑ. 

16 ΜΥ πιουίῃ 5}}8}} γτοοοιχηὶ (ΠΥ σἱρ ἢ ΘΟΌΘΠΘΒΘ, 
(ΠΥ βαϊ ναϊίοῃ 811 [ῃ6 ἀδΥ, 
ἴῸΣ 1 ΚΙΟΟΥῪ ποΐ [80 ΒΌΙΆΌΟΙΕ, 
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16 1 ψ}}} σοταθ σῖἢ (86 ταϊσ ιν ἀθ6α5 οὗ {μ6 1μοτὰ Φόβον; 
Ι “111 τλδῖκϑ τηθηίοη οὗ [ΒΥ τἰρ ὐθουβῃθβϑ, ὑ81Π6 ΟὨΪΥ. 

17 Ο Οοά, ἴδοὺ Βαϑὺ ἰδ ρθῦ τὰ 6 ΤΤΓΟΙῚ ΤΥ γοῦίῃ; 
δηα Εἰ Πογίο ἀο [ τλαῖκα Καόνῃ ΠΥ ποπάγοιβ ΜΟΣΪΚΒ. 

18 Απὰ δνϑῃ ἴο οἱ δς6, πα ΒοδσΥ μαῖγβ, Ὁ αοά, ἀο ποὶ ἔὈΣΒΑΚΘ πη6, 
11} 1 5841} τηδίκ Κηόνη {Ππ|ὴ6 ΔΓη ἴ0 σΘΠΘΓΘΌΏΟΩΏΒ, 

ΠΤΩΥ ταϊρῦ ἴο ΘΥ̓ΘΥΥ͂ Οη6 ὑϊαΐ 18 ὕο ΘΟΙΏΘ. 
19 Απὰά ἐδγ τἱρῃίοοιβηθβθθ, Ὁ αοά, 18 ογϑὴ υπίο πο Πεὶρῃΐ, 

δου 0 παβὺ ἄοπθ σγοαῦ ὑβ]ηρ8. 
Ο ἀοά, ν8ο 15 ΠΠ|κ6 ἴο 1ῃ66 

20 Του, το μαϑὺ τχδαθ υ8 866 ἐσου Ὁ]68 στοδῦ δη 4 ΒΟΥθ, 
ΜὙ110 ἀρϑ ἢ ΤΟΥΥΘ 8, 
δηα ἔγτοια [86 ΔΌΥΒ868 οὗ {86 δαυίμ π110 Ὀτΐηρ υ8 ὉΡ δραΐη. 

21 ΦὍΤδου || ἸΠΟΓΘΆΘ6 ΤΥ ργθδίηθϑϑ, δα π1}ῦ τη δρϑίη [0 ΘΟΣΩΪΌΓ ΤΩ6. 
22 Τίοο Μ11] ῥγαῖβο {π66, τι ἢ δὴ ᾿ηδυγιυπηθηΐ, 8 ᾿ῦρ, 

[ΏγΥ ἰσαΐ, Ο πγ αοάᾶ; ᾿ 
1 ν}}1 βίῃ Ῥγαϊβθ ἰο [8860 χη {80 ΒΔΡΡ, βου ΗΟΙΪΥ Ομ οὗ 15γ86]. 

28 Μύυ ]1μ5 641] ΓΘ] 0166, [ῸΓ 1 Ὑ11] βίῃρ; ῥγδῖ86 ἴο (μθ6, 
δι ΙὩΥ͂ ΒΟ},  Ἀ]Οἢ ὑπο ᾿αϑὺ σαθοιῃθα. 

24 ΑΪ580 ΤΩΥ̓ ζὐηστιθ 81} {86 αΔΥ͂ 5114}} βρϑακ οὗἁἨ [ΠΥ τὴρ δου 8688 ; 
ῸΣ ΠΟΥ͂ ἃγΘ ἑσπξοαμα θά, {ΠΟΥ ἂγὸ Ὀγουρῦ ἴο Βιϑιημθ, {μδῦ Βθοὶς ΤΥ ἈΘΥΤ,. 

ον. δ, 88 τηοσῦον, Οὔ έλεε : βιτὶ αν, ὧ ἑλδα ; Ἠδυίης ἴδ θ9 ΤὉΥ {8 οτ κί, Βα Ὀ]δοῖ, δᾶ θπᾶ,---6Α ἐπ ἐδδε. 
Ψον. 14, ἩΡίμ ααὰ ἰο αἰξ ἐν ῥγαΐξε: 8}}}} παγοὸ ΓΤ ΠΟΥ οσσδδί ἢ Β ἴο Ὀγαΐδα 66, ἰη δα αϊτίοη ἴο 41] ἰπ 9 
ον. 16, 7 1τ0112 οοπκα: Ἰδχηοῖγ, ἰηῖο ΠΥ ὨΟυδΟ : 88 πη ΡΒ. χ! . 2, “" Ὑ ΒΘὴ 5884}}1 οοπῖο, δὰ ΡΡΟΩΣ Ὀοίοσο οὰ 7 Οὐπ- 

κὰν Ῥβ. ἰχυἱἹ. 138. Τοο ἱξ ἷμ βαϊὰ, “1 πῃ} σοῖο ἰηἴο ΠΥ ͵οῦδο τ ἢ ὈαΓγη-οὔογί (Β;" Ὠθτο, " 1 Ἐ86 τὶν ἀφο οἵ [9 
τὰ Ζομβόντδὰ ᾿" γϑὰ ΤΠΔῊ ΚΙ] σϑοορηἰ!οη οὗ 1Π 01). 
γον. 19. 6 δὲ: τὴθ δαιτὶ, (π6 Εἰχῆθοας Ροΐηϊ; μότο ϑαυίναϊθηξ ἴο ἐδο οδύϑθῃβ. Οὐρασο [6 βοπιϊπηθξ ἴῃ Ρα. 

Ἰνὶϊ. 10," ατοδῖ, πηἴο ἴΠ6 ἢδανθηβ, ἰ6 ΤΥ το γον.᾽" 
Ψογ. 20. Αὐγνεδεε ΔΓ ἐδ εαγίλ. ΑὐγΒ868 οὗ παῖον τι ἢ [Π6. φαγί, οοποοίγοα α8 ὅδο ὀχ διδίϊο65 ΒΟΌΓΙΟΟ οἵὗὨ δίγϑαδσηδβ ἐδαξ 

ἴπϑτιο οὐ [18 βυυσίαοο. ὅδο ὅρη. χΧ] Χ. 25, “1116 Δ ν "5 πα ᾿ϑῖἢ ἀπο ν ; Ἢ Βϑουξ, νὴ!, 7, ῬΓΟΡΟΣΙ͂Υ, " δοὰ οὗ δΌγαδοα ἰδευίης ἔοσὶἢ 
ἐπ ὙΠ ΠΟΥ δηὰ ἴῃ τπουμϊεὶῃ ;᾽" χΧαχί!, 13, “ ΓὯ0 αὐ ϑ8 ἱγίος ὑθηθδι ἢ, 

ῬΒΑΙΜΊΧΣΧΤΙ, 

[4 Ῥεαϊπι] 9. δοϊοπιοπ. 

1 Ο 6οά, ρῖνο ἰο [86 Κίηρ {ΠΥ ἡυαρταθηΐβ, 
δΔιηα {Π ) }ΥἸρ αὐ θουβηθ88 [0 {86 Κιμρ᾽Β ΒΟῃ. 

2 ΗἨΗδ8})8}} Ἰαάρο {ΠΥ ῬΘΟρ]Θ τὶ τἰρ ἢ ΘΟΌΒΙΙ653, 
δηα [ΠΥ Ροοῦ ΜΙ γϑου 6. 

8 ΤῊ τηουπίδί 8 818}} θθαῦ ρϑδοθ ἔΌγ ἢ ῬΘΟΡ]6, 
δηα (86 1115, ὈΥ τὶ δοιιβη 688. 

4 δ 588}} Ἰαάσο [6 ροοῦ οὗ {π6 Ρθορὶο; 
Ὧ6 5118}} βανθ [8 808 οἵ 6 ποράν; 
Ὧ6 51.}}} Ὀγϑαῖκ ἴῃ Ρίθοθβ [Π6 ΟΡΡΊΌΒΒΟΥ, 

δ ΤΠΘΥ͂ 54} ἴδαν ὑπθ ψ }]6 1ῃὴ6 δι ΘΠ ἀΌΓΘΒ, 
8.8 Ἰοηρ᾽ 88 {116 ΠΊΟΟΏ, ἴο 8}1 ζειθυ 08. 

6 ΗὌθ 98}18}] οοπῃθ ἀο 85 γΓαΐῃ ὉΡΟπ 8.6 ΤΟΎ Ρ,,888, 
85 ΒΏΟ ΤΟΥ (ἢδὺ Το ΡΟ ἢ (Π6 δατίῃ. 

7 Ἰῃ [18 ἀλγ5 5}}8}} {π6 γἱρῃίθδοιιβ βου 8ῃ, 
δα Δα Πἀλη66 ΟΥ̓ Ραδ66, 6}}} {86 Ἰηοοῃ ὍΘ ΠΟ ὩΟΪΘ. 

ὃ Αμαά ἰδ 588]] στὰ ]δ ἴγοι 868 ἰο 868, 
8η6 ἴγοῦλ [86 ΤἾΨΘΤ (0 1Π6 6η65 οὗ [86 φαγί. 

9 ΤΟΥ οὗ [Π6 ἀοδβογῦ 5Π8}} ὁγουοῦ Ὀδίοσθ ᾿ἷπ, 
δηα [ἷ8 ΘΠ ΟΣ 68 888]] ἸἸοἰς (ῃ6 ἀυθί. 

10 Κίπεβ οὗ ΤΑυβῃ 5} δηὰ [ἢ ἰ5]65 5}}8}1 Ὀγΐηρσ ῥγοϑθηίβ ; 
Κίῃρϑ οὐ 5ῃθθα δηά ὅϑοθδ 88.4}} οὔοσν ρἱ ϊβ. 

11 Απά 4]] Κίησϑ 81}4}} θοὸν ἀοτχῃ ἴο Εἶτα - 
81} ῃδίϊομβ 888}} βογνθ ΐτα, 
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12 ἘῸΓ Ὧ6 ΜΠ1Π1 γαϑοῦθ [86 ΠΘΘΑΥ͂, οὐ [ῸΓ Π6]Ρ, 
[86 ΡΟΟΥ, δπά δῖτὰ ὑπαὺ ΔΙ ἢ ΠΘΙΡΘΓ. 

18 Ἠδ ν1}} ᾶνϑ Ὀ1Υ οἡ {Π6 ο8Κ 8ηα ΠΘΘΑΥ, 
ΘΠ Μ}}} βανθ [86 Βου]5 οὗ {18 ποοάγυ. 

14 Ἑτομι οχίογίίοη δηα ἔγοσα νἱ Ὁ θηοα ἢ6 Μ11] γοάθοιῃ ἐμ 1 γ βοὰ] ; 
δηἃ Ῥτοοίουϑβ 18 ὑμοὶγ Ὀ]οΟα 1 ἢ 18 ΘΥΘ68. 

16 Απά [ 588]] ᾿ΐνο; δῃὰ {Π 60 Μ1}} γίνθ δἷπὶ οὗ [86 ρο]ά οΥ̓ΘΒΘθα, 
Δα Ψ1}} ὈΓΆΥ [ὉΓ Βἷπη ΘΟὨ ΓΙ ΠΌΔΙΪΥ, 
8} 1π6 ἀΔγ, τ.}} Ὁ]6858 Βΐπι. 

16. ὝΠοΓγο 584}} θ6 δϑυηάβδῃοθ οὗ σταῖῃ ἴῃ ἰδο 44 
οη ἴδ6 ἴοΡ οὗ [Π6 τηουπῃίδιηβ 115 ἔγαϊῦ 814}} ταν {|Κὸ 1 ΌΆ ΠΟΙ; 
δηα (ΠΟΥ 81.4}1 Ὀ]οοπι ἔοτ ἢ ἔγουα (6 οἰΥ {1|κὸ [86 Βοσὺ οὗ [86 φασί. 

17 ΗἨΐδβ πδῃλδ 8}8]1 Ὀ6 [ΌΓΘνΟΥ ; 
83 Ἰοηρ' 88 {Π6 Β.} Β[.8]1 18 παῖὴηθ βουτίΒῃ, 
Απᾶ ἴῃ ἶπι 5181} {πο Ὺ Ὁ]658 {ΠΟΘΙ γ 68; 
81} ΠΑ .ΪΟΠΒ 8881] 6811 Ὠ1ηὶ ΒΔΡΡΥ. 

18 ΒΙοββοα Ρὸ Φϑμονδὴ αοά, {μ6 αοάἂ οὗἉ ἴ5Γ86], 
ὙΠῸ 8] οὔθ ἀοοῖ ΜψΟΠάοΙ5. 

19 Απὰ Ὀ]οββϑα Ὀθ ἷβ ρ]οσίουβ πϑῖὴθ ΦΌΓΘΥΘΥΤΏΟΤΙΘ ; 
Δηα Ἰοὺ {86 ψἘῈΟ0]6 βαυί Ὀ6 Η]]6α τ ἢ18 ρ]ΟΣΥ. 

ἈΑΜΕΝ, ΑΝ ΑΜΈῈΝ. 

Το ῥγάγοῦθ οὗ αν α [86 οι οὗἉ 6886 81 οπάοϑ, 

Ῥϑ. χχῇ!. ({{π16). ΟΥ̓͂Βοϊοηοι. 8866 ὀχοροίίοδὶ ποῖοϑ. 
εν. 1. Θίνείο ἐλ Κίηρ. ΟΟΠΙ͂ΒΡ ὍΡΟΙ Εἶτ, δΙοπς νει [.9 ῬΟΥΥΘΤΆ οἵ Δ ΒΟγοΥοΙ σι Γ]ΟΓ, (Π6 απ] δοδείο δ ἴον ἀΌΥ δχϑῦ- 

οἰείηκ ἔμ. Τ86 τποηρδ, ἴῃ ΡΟΪΏ ΤΙ Θ᾽ οὗ {816 γοτβο, 18 οσραπάδα ἴῃ 168. χί. 2.4. 
δεν 6, Ζιαΐ γογεελ. ῖ,, 8 Ρουγίης ΓΣαϊη οἵ τ. 6 οαγ, 0π0 τδαΐ [5 δυϊδιοίδου (0 ᾽ξ διὰ βαϊϊδῆϑο ἰξ ; Ετλιν, δ εσιηρ 

6, 
ον. 1δ. 1οἱ, 24, δηὰ 84 τηοτηῦογα. λὲν τοί ρίυε, οἴο. : ἴο ἰπἀοϊογτηϊηαῖο 86 ρέγε. ( Γ, οὴο ΜΙ σνοπο πῃ 9 0 8}}41} Ὀ6 

κίνοι, οἷο.) ΟΣδΈΝασΒ, Ογαπι. ἢ 157, 8. Οὐ ἴδ ᾳαοδέϊση Γοδροοϊίηρς [Ὁ “δ οοσέ 1π [π680 ἰὮχΘ6Θ οἾ6 5886, 506 ἔμ6 ὀχοροίίοαϊ 
ὩοίοΑ. 
Ἶ ον. 16, δὰ ταϑροσ, ϑδλαζί δίοοτε ζοτίλ γόους ἰδὲ οἱέν (ἴ8ο οἰεἶθ8 68. οο; ἴσοϑ οὗἨ ρορυ δι! 0}), συ ΠἰρΊ γίης κὸ ἔμ ο ἨοτῸ οὗ 

9 ϑασέδ. 
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ΤΗΙΒῸ ΒΟΟΚ. 
ἐ 

ῬΙΔΑΙΜΘ ΤῸἸ ΣΧΣΙΙΙ.- Ὁ Σ ΣΧ ΣΙΣ. 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΠΙ-ὄ 

Α Ῥεαΐπι 4 “ς“αρῆ. 

1 βυτγοῖγ, αοάἄ 59 ροοά ἰο [βγδεϊ, 
ἴο 86 ΡυΓΘ ἴῃ Ὠθδγί. | 

2 Αμὰ 88 [ὉΓ ἴΩ6, ΠΥ ἴδοΐ δἱτηοβί ἐυγη6α 4516 ; 
ΤΑΥ͂ ΒίορΒ. ΜὙ6]1-Π|σἢ 8114, 

8 ΕΌΡΙ Μ͵89 δηνίουβ δ (6 [00118}, 
ΜΆΘΩ 1 βαν ὕΠ6 ῬΡΓΟΒΡΟΓΠΥ͂ οὗ (6 πὶοκαά, 

4 Ἐὸγ {μ61Ὁ ἀθδίῃβ: ἤδιἢ πο ρδ.η5, 
8.πΠᾺ {Π6} βίσθηρ τ 18 {0]] 164. 

δ᾽ ἴῃ [86 τοι} ]68 οὗ τβϑῃ {Πα  βδυθ ποῦ, 
δη4 {Π6Υ δῖὸ ποί ρἰαραθά ἴῃ σοιησηοη ΜΙ ΤΉΘΠ. 

θ ὙΤμοτγοίοσθ ρυῖαθ 15 θθοοῖμθ ὑμϑὶγ ἤθοῖ]δοθ ; 
{π6 ραγὺ οὗὨ νι ]θησθ Θονϑγοι ἢ ὑῃ θη}. 

1 ΤΠΘΙΡ ογ68 βίδῃα ουὐ ψιἢ ἔΆ[Π688 ; 
(ΠΥ ᾶγο πιογὸ ὑμδη μϑαγὺ οοποοϊγοίῃ. 

8 ΤΟΥ͂ ποοῖ, δηα πὶ ἢ τ 8]}1ὃ6 ΠΟΥ βρϑϑὶς ὁρρυγοββίοῃ ; 
ἔγοσα οἱ εἰσὶ ΤΟΥ ΒρΘΔΙΚ. 

9 ΤΏΘΥ ᾶνο βοὺ ὑμοὶγ τοῦτα ἴῃ [Π6 ὨΘΑΥΘΏΒ," 
δη4 {πεῖν ὑοηριιο τ 8} κοῦ (Ὠγουρἢ ὑπο οαγίβ. 

10 Τμθγοίοσθ ἀο ᾿}8 ρΡθορὶθ [ΓΤ ΔΎΤΑΥ ΕΙΓΠΘΓ, 
δι τυαίθιβ 'η δου ηάδηοθ ΓΘ ΘΑΡΟΙΥ ἀγαπᾶ ὈΥ͂ ὑΠ 61). 

11 Απὰ {μον βαΥ, Ηον ἀοίῃ αοἄ Κυοπ 
Αῃηά [8 ἴδογο ἱζηον]θᾶρο ἰὼ [86 Μοβὶ Ηρ 

12 Βεμοϊά, βίοι ἀγὸ {86 πὶοϊκοα ; 
δηα [ὈΓΘΟΥΘΥ ΒΘοῦτο ΠΟΥ ἢδνο ᾿πογθαϑοα πο]. 

18 ϑυγοῖγυ, ᾿π γαϊῃ αν 1 οἰθδηβοα ΤΥ ᾿οδχί, 
δηα παϑῃθά ΠΥ δ ηαἀβ ἸῺ ἸΠΠΟΟΘΘΠΟΥ͂; 

14 δηὰ Ὀδθῃ βηλ 6 4}1 [ῃ6 ἀΔΥ Ἰοηρ, 
ΤΩΥ͂ Οῃαϑιϊβοιηθηῦ τηοτηΐηρ ΟΥ̓ ΠΟΥ ηρ, 

156 [11 58ἈγΥ, [ ν1}} ἄβοϊαγο ἴδυ8, 
Ἀ6 8014,  βῃου]ὰ 468] {Ἀ]86]γ ψῖθὰ [16 σοπογαίίοη οὐ [ΠΥ ΟΠ] γθῃ, 

16 Αμάᾶῖ πποαϊδίοα ἴο ΚΗΟΥ (88 ; 
1ὺ γᾺ5 8}. 6Υ]] ἴῃ ΤΑΥ͂ 6Υ68; 

17 Π1 ποὺ ἱπίο {88 βαποίυδεγ οὗ αοά,--- 
ϑαᾶνο Βοοα ἰο ὑδμοὶν δπά, 
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18 ββυχοὶγυ, ἴμου ἀοβὲ βού ὑβθσα ἴῃ Β]ΙΡΡΟΤΥ͂ ΡΙΔΟΒΒ ; 
ἴοι ἀοϑὺ οαϑῦ ἱμοτὰ ἄονσῃ ἰο τυΐη, 

19 Ηον δἵἴὸ {μ6 0 Ὀσουρῦ ἴο ἀθβοϊδίϊοῃ 88 ἴῃ ἃ τηοταθηῦ 
ΤΟΥ͂ 8ΔΓ6 βϑορὺ ΔΥΔΥ͂, (ΠΟΥ͂ ΔΓ6 Θομϑαχηρα ὙΠΠῺ [ΘΓΓΟΓΒ. 

20 Α8 8 ἄγοδι ἤθη Οη6 δ κοί, 
ΟἿωτα, πβθη ὑμοὺ δὐγαϊκοβῦ, μου ἀοβὺ ἀ6βρῖθθ {μι 6ὶν ἱπηδρθ. 

21 ἘῸΌΓΙΩΥ͂ ποϑγῦ 18 δ Ὀϊ 6ΓΘά, 
δῃἋἀ Γ 8) ῥ᾽ γοθα ἱῃ ΠΥ ΤΘΪΏΒ. 

22 ΑΠΔΙ 8πι τυ ἢ, δπὰ ΚΗΟΥ ποῖ ; 
ἃ Ὀοαδῦ δᾶνο 1 Ὀθθη Ὀοίογο [866. 

29 Βυι01 πὶ οοηίϊηυ8}}} τ {μ66; 
ἴμου μιαβί Κορί Βο]α οὗ τὰ στἱρῃῦ μδπα, 

24 Τδμου Μ1}0 συϊάθ πιθ ΟΥ̓ (ΠΥ ΘΟσ 86], 
δα δἴογναγα Ὑ110 ΓΘΟΘΙ͂ΥΘ Τὴ6 ἴο ΦΊΟΥΥ. 

25 ὙΒοῖὰ ἢᾶγθ [1 ἴῃ Βϑαυθῃ 
Απὰ ψ{0} {Π66,1 Βανα πὸ ἀδ]σῃΐ οἡ {ἢ6 δϑγίῃ. 

20 ΜΥ βίγθηρῇβ δηά τ Βοαγί μ] 
[86 τοοῖς ΟὗΤΩΥ μοαγύ δ} ΠΥ ροσγίίοῃ 18 Οοα [ὈΓΟΨΘΣΠΊΟΓΘ, 

27 ἘοΥ Ϊο, (860 {πδὺ ἅτο ΆΓ ἔγοιῃ [66 8114}} ΡΘΥΙΒᾺ ; 
ἴπου μιαϑὺ ἀοϑίτογθα 41} ἰμαὺ δα] ΓΟ ΒΙ Υ ΤΌγβαῖζο [8696. 

28 Απὰά 88 [ὉΓ [η6, ἴο ἀγα ὩΘΆΓ ἰο αὐά 185 ροοα [ὉΣ Τη6. 
1 Βανο πιδαθ [ῃ6 Τωοτὰ Φο6 ον ἢ ΤΩΥ̓ τϑίυζο, 
ὑπᾶὺ 1 ἸΏΔΥ [6}} οὗἉ 4}1 ὉΠ Ὺ ΜΟΓΚΔ. ᾿ 

οι. 4. ΝιεῖΙ [εα. Βισίςτογ, δὰ ουδῃ ἴο ἔβίποδδ,---ἰ ἢ ΟΥ̓ ΙΏΔΤΥΥ τιδο, ἰωτἰϑηοῖ πὴ ἤδοάίης, 
γος. 6, Ῥρίας ἐξ δέουπιδ {ἱιεῖ" πεοκίαοο. Το ἸΟΓΙ͂ πϑοὶς οὐ ῥγίἀθ ἰβ τηϑαπίὶ; [886 παιυγαῖ 1] οδείοη οὗ ἃ ΔΌ ΖἘΥ͂ δηά 
τοὶ ουδ αρὶγὶῖ, Ῥγίάἀο μοί το 5 ἱξ, 5 ἀσος αὶ ποοκίωου.-- σοῦ ἕδεης. Βιγί ΠΥ. σουεῦε 0 ἔδλέπα; Ἰλαϊκοα 8, ΘΟΥ̓́ΟΡ ἴοσ ἰμβϑζα 

(Βσρρει."). ὈεΎΣΒΟΗ, ἐλεὶν υἱοίεηοα οουεῦε ἔλετα αἋ α ραγηπεηῖ. 
γον. 7, 24 πιοπῖθογ, 1[ἐὲἷ., [ΠΟΥ͂ ὀχοοοᾶ (χοὸ Ὀογομα) τ 9 {πι|ιχἰ πΠδ τ ΟῺ5 οὗἉ (δ. 6 ̓ιοαγί. 
Ψον. 8, ΤΆεν ἐρεαΐ ορργεεδίοα. Ἐλιεὶγ ψοτγὰ ἴ8 μρονεγ. ΤΠΟΡΥ͂ αν ΟἿἹῪ ἴο δροδῖ, δὰ ὑποΐν ὀρργοδοίνυο ψὶ} 1 16 ἄοηο. 

ι Ψοτ. 10, ΤῊ. Β686 ΒΡΡΟΘΙΒΊίΟ Ὁ6: ΤὨοχοΐυγο ἀ0 59 ((10᾽8} ροορὶθ ἴΓΠ ΑΎΘΥ ΒΟΥ (ἴτοηι ἴδ6 τρις ἩΥῪ πο [Ποδὸ ἴοι- 
ὈΙΔ θη γα δ, Ὑ ὮΘΓΘ ἘΠΘΥ͂ 860 Οἴ] ΕΓΒ Ῥγοδρογη ), δπὰ Βηὰ καὶ (1}1} ΒΌΡΡΙΥ ---" Ὑδίοσ ἰὼ δουπάμηοο." ἴὼ ἴ09 ποχὶ ζο! υνίης 
γοῦθο ἰἢἰ8 ργδοίίο8} δι μοίϑιη δ 45 ὀχ ργουδίο) πῃ ὙγοΓφ. 

γον. 15. 2. ϑαν: μῦγροσθ ἰῇ τὰν ᾿θαγί.--- εοίανα ἐλμδ: Ἰλλῖκο ἱκηονη [686 ῬοΟΓΡΪΟΧΙ͂ης ἀουδίδ. 
ΨΥ. 18. Το τοϊδιΐίου οἵ [ἢ 9 ἔφον δηὰ εν, (ἀκβενιῦβ, ΟΥαπα. ζ 126, ἃ, 2ἃ μαϊδακτ., δηὰ ἢ 1127, 2), [ἢ ἐμ 8 ἐδοήεα, ἘΑΡΡΙΙΥ 

11πδιγαῖοσ {Π6 δἰδιϊοιηθῃΐ ἰῃ τ. 17, 24 πηοτιῦεγ, “Του ἀοϑὶ κοὶ ἴπ οὶ ἡ" {Ἰπρενῦ, τη. »αἱ συομοοϊγοά 86 χοίηρ οὐ ἐπάοδηϊοὶ 
10. Γαϊατθ {{π20}; “ ἕπου ἀοδὲ οὶ τΠδ1 [Ἀ1] ᾽ (Ρνῦ. οσποοίνοα μὴ δεῖ πεῖ 51}}} ζῸ659 οἱ, 84. ἰῃ δ} ραδϑὲ τ[ἰπ|6) ΤΗΐπ χοϊαϊίου 
οὗ ἴπο ρῥγοδϑῃῖ ἴο ρμαϑὶ δπὰ [υΐυγθ, 60 γϑαά γ δυκροδιοὰ τὸ ἴῃ6 ΠΟΌτΟΥ πη, γὸ πῖνὸ ἢ πὐοηθπῖθ τηθλὴθ οὗἩἨἉ Θχργοςίηζ. 
ΤῊ υδὸ οὗ ΟὟΓ τ ΟΓΟ Βίσ ΟΕ ἀοδηθὰ μεθ δΔηὰ Γγ[υγ9 ἴθ 8685 ἐῃ γον 8 ἢ. 9 τγοϊδιίου οὗὨ 1ἴπ|6 ἩΓΏΟΙΥ ἰπῖο 119 ρηδῖ, ΟΣ ὙΠΟ} ἰηῖο 
10 [ἴὰγο. ΤὨΐ8 5 ὉΒ. ΑἸΕΧΑΝΌΕΝ᾽ 5 ΟΓΓΟΥ, ἢ ἐη9 γϑηάδογίῃς οὐ [9 γοτϑο. 

Υογ. 20. Ὑιεῖν ἱπιαρο. Τιοἰγ ροτὰρ οὗ Ῥγίἀθ δπὰ μυχοῦ: )δδ ππδυυεκίδηίίαι, δηὰ 18 ἀθϑρίσα Ὁ ]9 ἔῃ [10 οἰκϊ οἵ αοά, πΒδὸ 
Β6 δνεκοα ἴ0 ἀθω] υἱἘἢ ΓΠ Θ}}, Δ5 18 ἃ ἀγϑλῖι οὐ ἴπ6 ηἰκηϊ, εἴἴτοῦ δυεακίης. 

Ψ ον. 21, ΣΌνγ. Βρβαπιίπς ἴῃ6 τπουσῆῃςϊ ἔγοαι γογθ. 16, 11, δηὰ νἱδ δίαἴϊο οὗ τοϊηὰ το τὸ γοίογγοα ἴο, 88 δὴ ἰηϊτοἀπυοίίοι ἴο 
ἢὸ 88 σοηἀοπηπδίίου οὗ εἰ πι»0} Γἰῃ υ. 22. 

γογ. 24. Αὐεγιυαγά. Ἃ ἀαγπαοῖ, ὩΛΟῊ ἀθη Αοοθηΐοη οι π πϑηάᾳ Αἀνογὺ, πὶο αθῃ. χ. 18; χχχ. 21: 16υ. χίν. 8,19; 
Βρτ. χχ.ἕ ἕ ἹἹ, τὰν. ἃ Ὀεΐ, ΘΕδ., 7,,.ο2. (ΕὔΎΡΡει,"). 

γον. 25. ῬΡΙ δεε. ον, τὶ [66 (ὉΓ ΤῺῪ οσσῃ, ἐπαΐ ἰ6, μαυΐηρς δ 66: ΟΥΔ, δΔΙοηρ; τϊτῈ ἔδοο, ἢ δἀδιιίοη ἐο ἴδ 66. 
ον, 26. 7.6 γοοῖ Οὗ τὸν ἠεαγτί. 118 ἤτιι δη πηγ Πἶπς Βαρρυτῖ. 
γον. 27. Ααμἰενομεῖν ζόγβαζχε ἐλεο. ἸἈργθδαπείηρ Θ᾽ 5 δμί τί 4] στο δίίοη το ᾿ί8 οὨοθδη ὑϑορὶθ ὉΥ τπδὶ οὗ 86 Βυδθαι ὦ 

0 ἴδιο τ|ῖΐο (ΘΟ ΡΘΓΘ {0ΓΣ. 1]. 14, “ΤοΣ 1 διὰ πιαγγί σὰ τὸ γου ), διλὰ ἰάοίδίτυ 86 ποία μὲὉ1λ886 ἤο ἐμὲ σοϊδιίος, 

ῬΒΑΙΜ ΤΧΧΊΤ, 

Ῥίααοίίο ἴ Ῥδαϊηι} ο7 Αεαρῆ, 

1 ὙΒοτοΐοσο, Ο Οοά, παϑὶ ἴμου οαϑὶ ΟΝ ΌΓΘ νοῦ ἢ 
ὙΥῊΥ ἀοί (Ὠΐμθ δηροΥ Βπιο Κο αραἰπϑῦ [86 ΒΏ66ρ ΟΥ̓ ΤΩΥ ῬΌΘΙΟΙ 

2 Βοιθμ Θ᾽ ΤΕΥ οοηρτορδίίοι ἔμου αἰἀϑὲ ργοθδ89 οὗ ο]ά, 
ἀϊἀβϑὺ γϑράρθοσῃ 88 [86 ὑγῖδο οὗ [ῃϊη6 ᾿π ΠΥ 866, 
{18 ταουμπὺ Ζίομ ἩΒογοΐη μου δαϑὶ αἀὐγο]. 

8 ἸΤλῖν ΠΥ βίβρϑ ἴο Π6 ρογροῖιδὶ] συ] η8, 
811 ἐῃαῦ {ἢ} ΘΗΘΙΑΥ͂ δ} τ] αν ἀομθ ἴῃ {86 Βαῃοί 8 γ. 

4 ΤὨΐϊπμΘ Δαν θυβαυ 95 ἤᾶγο τολγϑα ἴῃ ἴΠ6 τοϊαϑὲ οὗὨ [81Π}6 ΔΒΘΘΙΔΘΪΥ ; 
{86 1} ΘηβίρῺΒ ἐΠΟΥ͂ 8 06 βοὺ [ῸΓ βὶ ρΊι8. 

δ [Ὁ βϑϑῖῃηβ ἃ58 βθη οὔθ ᾿ἰοῖ ἢ ὉΡ ἈΧΘΒ, 
ἴῃ 86 [δϊοϊοῖ οὗ 186 ποοῦ ; 



ῬΒΑΙΜΊΧΧΙΥ. Ἴ41 

6 80 ΠΟΥ͂ 8]] {π6 οαγνοα ψόοσκ {πογοοῦ 
ΜΠ] ΔΧΘ 8η4 ΒαΠλ 68 {ΕΥ̓͂ Ὀοαὺ ἀΟΨΉ. 

7 ὙΠΟΥ Ὠᾶνο δοῦ οἡ ἔσθ ΠΥ βδποίθδγΥ ; 
10 [6 στοαμα ἢδνθ 1Π6Υ ργοΐδηθα {πΠ6 ἀπ 6 ]] 1 ηρ-Ὀ]Δο6 οὗἉ ΠΥ Ὠϑιηδ. 

8 ΤΏΘΥ 8814 ἴῃ ὑπαὶν μοδγῦ, ταὶ 18 ἀοΒΌΓΟΥ ὑμοη ἱοροίθοΓ ; 
ἴΠ6Ὺ αν θυγηθα 411} (ὐοα᾿ Β ῥΙδοθ8 οὗ ΔΒΒΘ2Ό]Υ ἴῃ [86 ἰδπά, 

9 ὅὰν ΒΡ ν᾽6 5606 ῃοῦ; 
[Π6Γ0 18 ΠῸ ΡΙΌΡΒΘ ΒΗΥ͂ ΠΊΟΓΟ, 
ΠΟΙ 8 ὕΠ6Γ6 ΔΠΥ͂ ΔΙηοηρ 8 ὑΠδὺ ΚΠΟΥΘ ΠΟῪ ΙΟῊρ,. 

10 Ηονχ ἴοῃρ, Ο (οα, 8.4} [86 ἔοα. γταρτοδοῖ 
588}} 1.6 ΘΙΘΙΑΥ͂ σοηΐαηη {ΠΥ ΔΔΙΩ6 [ΌΓΟν ΟΣ ἢ 

11 ὙΥ̓ βογοίοτβ ἀοϑὺ ἰῆοιυ ψιπάγαν {ΠΥ μδηα, Ἔνθ (ΠΥ τὶρεῦ Βαπα 
Εοτί ἔτοπι [86 τηϊάδὺ οὗ {ΠΥ Ὀοβοῖὰ ἀαβίγου 

12. μὰ 6οᾶ [8 πιῦ Κίηρ οὗ οἸΪά, 
πΟΥΚίηρ ἀΘ] σΘΥΆΠΟΘΒ ἴῃ [86 οδτί. 

18 Του αἰάβι οἷθανα {μ6 8ο8. ὉΥ͂ {80 βίγοηρίῃ ; 
ἀϊάϑι Ὀγοαῖς [6 6848 οἵ τηομβίθιβ ου [16 νγαύθιβ. 

14 που αΙἸαβῦ γα} {86 Ὠο865 οὗ Ἰον δίῃ 8, 
ἀϊαβϑὶ σῖνο εἰμὶ ὉΓ ἴροά ἴο {Βϑῖὰ ὑπαῦ ρθορ]θ [86 ἀοβοσί, 

16 Τπου (1α8} Ὀγθδὶς ὀρθὴ {86 ἔοι πίδϊη δηα Ὀτοοκ ; 
δου αἀἰἀϑὺ ΑΥ̓͂ ὉΡ ονοι- ον ίηρ ΒΙΓΘΆΠ18. 

16 ΤΒΪΏΘ 18 {Π6 ἀΔΥ, γεοα πἰρὶιὺ 18 [Βϊπ6; 
ποὺ δαβὺ ργοραγϑά [86 Ἰρῃυ δπα βυῃ. 

17 Τμου ἢδϑβί βοὺ 411 ὑμ6 θουπάβ οὔ [ἢ6 φαγί ; 
ΒΌΓΔΙΘΙ 8η4ἃ Μ]ηΐΟΥ,---οἰμοι μαϑὲ ΤΟγτθα {Π 6 πὰ. 

18 Ομ Θ ΘΓ {8 18, 8 ἢ ΘΠΘΙΩΥ͂ Βα Τοργοδοβοθα Φ 6 ΒοΥ8}, 
δηἀ 8 [Ὁ0]15} ῬΘΟΡ]6 ᾶνθ σοπίθπιηθα [ΠΥ Π8Π16. 

19 100 ποῦ ψῖγθ οὐΥ̓Ὸσ ἴο {Π6 »ζΤΘΘΑΥ Βογὰ ἐγ ἰαγ]ο-ἀονα; 
[886 σοι ρΤορδίίοη οἵ [ΠΥ ῬΟΟΓ 60 ποὺ ἰογροί [ΌΓΘΥΘΓ. 

20 Ηδνο τοϑρθοῖ ἴο {π6 οονβηδηΐ; 
ἴον (88 ἀΔγκ ρἴδοοβ οὗ {μ8 ϑαγίῃῃ διὸ 11] οὗ ὑμ ΒδὈϊ δύο οὗ ἝγΌ 1 0γ. 

21 Το ποῦ [ἢ6 Ορρτγοββϑϑα ἤπγη ὕδοῖκς Δβῃδπηιοα ; 
Ἰοὺ [86 ΡοΟΓ διῃᾳα ΠΘΘΑΥ͂ ργαῖβ6 ὑΠΥ͂ ΠΆΠΊ6. 

22 Ατῇβο, Ο ὅοὰ, ρῥ]οδα ἰμῖπ6 οὐ οδι86 ; 
ΤΟΙΠΘΙΏ ΘΓ ὕπο ἀγὺ ΤΟΡΙΟΔΟἢΘα ὈΥ͂ [Π6 100] ἀΔ1]}Υ. 

25 ἢ)ο ποῦ ἔογροῦ ὑμ8 νοΐοϑ οὗ [μΐπ6 Δάνογβαυϊθθ, 
{Π6 ποῖ88 οὗ ἔμοῖ ὑμπαὺ γἶϑα ἀρ ηβῦ [π66, ΘΒοοηἀϊηρ' ΘΟὨ ΕΠ 8|]Υ. 

γον. 2. Τυίδε 7 (λίπε ἱπλεγίίαποε. Οοτλραγο 18. 1χι}}. 17, πο ἰγἱῦθ8 οἵ [πὴ ποτ  δηοο.} ΤῊΘ ποῦὰ ἸΏΔΥ ὃθ ΓΟἢ- 
ἀετοῦ (ἰπ [Π6 86} ζΟΠΘΓΆΪ 56Π80), ὦ Ῥεορῖίς )0Υ ἐὴν ρῬοειεεξίοη. Τ}λ0 Βα τ6 Θχργοβδίοι οοσῦτ ἰὼ ἴΠ9 Νὸν Τοσίδιιθηξ, ΤΙϊ. 1. 
14,1 Ροϊ. 1]. 9, “ἃ ρϑορὶθ [ὉΓ ἃ ρμοββοδβϑίοῃ." 

γοσ. 4. ἤανε γοαγεά. ἴἰκο πὶ ὰ Ὀφαδίδ. Το οπείρηδ. ἸΏ ὈΒΠΏΘΙΒ, 8 ἴῃ ΗθΌτον ποτὰ ἰθ ὑδοὰ ἴῃ Ναπι. ἰΐ. 2. 
Ῥον ΤΕΣ ΤΟΙκοΩΒ ἴο ἰμϑτὴ οἵ τσ Ρ δ ἃ οοπαυοδί; ἴο υ8, οὗὨ το η Βα ΔΘ πἀοπ πιθοῦ ὉΥ ἀοὰ. Οοταραγο υογ. 9. 

ὁ βδδῖη6 Ηαῦτον ποτὰ [8 ἤθγθ γθπάςσοα ἐπδίση δηιὶ σίρπ, παν Ὀοϊδ ἘΠι680 Βοῃϑεθ. βοῖθοθ Οῦ]αἃ ᾿γδηβ]δῖο, ΤΉ ϑἷγ δ πα 
ΠΟΥ Πᾶγθ βοὶ (0 βίη; “ποῖ γ δίρτϑ " τηοδηΐπα οἰ ΠΡ (ὯΘ πη Γκ8 οὐ [ποῖῦ σαυδρθθ, ΟΣ Ἐδὲν ἰἀοϊεῖγου δ ἰσαροθ, οὐ τμ οὶ. ὑη- 
ΒΟΙ͂Υ τἰ ἴθι, ΟΥ 8}} [6860 5 δ ΤΌΠΟΥ ΠαΑΥΘ δΒοῖ [0Γ 81.118," 1.) [ΒΘ 8θ0η89 δῦοΥΘτ ρίγοῃ 

γογ. δ. ΤΠεῖγ σαΥδροθ ΔΓΘ 68 ΓΟ 1688 Δη ἃ ἀοθί ΓΙ ΟΕ 88 ἴ}10 Ὑγοοα πη Β ΧΟ ἰῇ {δ6 1οΓοδβί.--- ἢ δέει (Ὁ, ἰδ πιοῖκοῦ 
1561 πονῇ, ἐξ δον 801). 80 Βπαιν, ἐς δολείπέ ιυΐα τοέῆη; ὈΚΙΙΤΊΘΟΗ, ἐε δαὶ δἰοὶλ απ τοῖς τσέπη; ΗἩσΡΕ εν, ἐ (μὲ εἰολ 
Κκωπα«««Εγεολεὶηί. 

γον. 8. Θοῦε ἀῤηῤίι 27 αεῳννεδῖψ. Ἐοτ τοὶ κἰουβ ἱπεισγαοϊίοη πὰ ἀογοζίου, ποῖ (0 δογυίοθθ ὑθΟΌΪΔΥ ἕο ἔδα ἔοι Ὁ]. 
Ψὸοσ. 1]. 7γονε ἰλ6 πιά εὲ 9.7) ἰὴν δοδοπι: ν θηοα 116 ἀοδίτογηκ, ἴογοθ, ΠΟῪ γοροδίῃς ἰμμοϊΐνο [Π6ΣΘ, δ)64}} υθ ἀτγανγῃ 

Ψοτ. 13. 2ὲαεξ εἴεανε ἕλε ἑεεα. Ἐχ. χῖὶν. 21. 
γον. 14, ἐεουίαίπαπ. ῦ Α ΚΟΏΘΓΑΆΪ πδΠ)6 ἴ0Υ χορ 166 δά Πα 65 ΟΥ̓ ΟΠ ΘΙ ΓΟῺΒ αἷ5 65 λα ἐδ δογροῃϊ (ΟΥ ἀσηβοη) 18. χσυυῇ. 

1, ΦοὉ 11. 8; [86 οτοοσσά ϊθ Φοῦ χΙ!. 1 ; ἃ 568- τηοηδῖοῦ (19 ἡ 8416, [ῸὉΓ ΘΧΘΙΩρ]6), ΡΒ. οἷν. 286. ΑΒ 1ὴ9 Ἧσγοσοῦ!]ο, ἰδ θγὸ δΥπὶ- 
ὈοΙΣοα χγρὺ (συμ ρδγθ ἴδ} δἰ π} 16 Ὁ 686 ἴῃ ΡΒ. [χυἹ]ἱ. 80) αηὰ 6 γϑργοδϑηῖαινοβ οὗ [8 ρΟΎΤΘΓ, ΠΟΘ Ὀού 68 Το ΓῸ κίγοη [ῸΓ 
Τοοὰ (ποχὶ πιϑιὰθγ) 0 Ὀ65818 οΥ̓͂ ὈΓΘΥ͂ {πῶΐ ροορ! οα [πΠ6 ἀοδογί. Οοιραγο Εχ. χίν. 80, 

Ῥίαεί σῖυνε: ]πιροτΚζ., ἀδηοίίηβ Ὑπδὲ νᾶβ σὐηδεηθοηϊΐ οἡ 186 δοῖ οχρτοαδοὰ Ὀγ ἴῃ Ῥερ Ζιαξ Ῥεορῖε ἴδια ἀεδογί : Ὀσδδδίβ 
οὔργογ. 1.;1ξςς ἴο 8 Ρϑορῖθ, ἔθη) οὔηο ἀδβοῦγὶ (1 Ὀσα515). ΗΡΡει: ἄδηὸ ΡΟΪΆΣ ἀδν' Ἡείεμπίλίογε. 

γον. 1δ, 181 πηοῖ ον. 860 Νύυπι. ΧΧ. 1ἴ, Δηὰ «Οτηρ. [8. ΧΙ. 21.-- ιάεί ΑὟν τ εὐεγ- Ποιοίηρ εἰγεααδ. Ακ ἴπο Ἐρὰ ὅ6α 
{σοριξε: Σίν. 27, Ῥγοροῦῖυ “σοϊυγηοα ἴο [8 οοηΒ61688 ἤν," [10 δαῖὰθ πογὰ ταὶ 8 Ὁδο Ἀ6Γ6), δηὰ [ὯὩ0 Φοτάδῃ (Ψοδὰ. 
11. 16, 

ον. 19, ΤᾺε γγεεᾶν πετᾶ : ἴ..9 ΘὨΪΥ στατα. σοπαίτγηοσίίου οἵ 190.3) ΤΊ (Οπβενιυα, ἰεα., 7 2, πὰ 2932) 3). 

“ Τὸ {πΠ6 ἩρΌγονΥ τοϊπὰ {Π6 {π)||Ὸ ΔΡΡ] δἰ οηδ οὗ [6 νγογὰ “βρη " που]ὰ 6 ὙϑτῪ οὐνίουβ, ᾿θΟυΧὮ ἰξ ταὶς ποὶ δυρίοαξ 
861 ἴο τιὰ : δηὰ ἰδ χοηδοσγίηρ ἴῃ [Ππ6 ἴ- χὲ ἴ8 ὑγοῦ "ὉἹΥ ἵποὸ ἴσο οχργοθβίου οὔ ἴ8ὸ βϑῆβθ. 

{Ἐοτο [Ὁ ἴδιο οἰαδδ ἰο Ὑΐοῖι ἔμ ἰπαϊνὶ Ὁ] υοϑυα, πι͵ῖ 1.19 οὔοςξ οδ ρμ]ιιγΔ]. 



748 ΤΗΙΒΕΌ ΒΟΟΚ ΟΕ" ΡΒΑΤ,Μ5. 

ῬΒΑΙΜ ΤΧΧΥ. 

Τὸ ἐλε οὐὶεῦ Ἡωεϊοίαπ. 220 ποί εδίγον. ΑἹ Ῥεαὶπι οΓ Αταρλ. Α δοῆ. 

1. Υο γρῖνο πδη 8 ἴο [π66, Ὁ ἀοά, ν᾿ ρῖνο {μ8η1κ8 ; 
δα ὑμαὺ ΓΠΥ͂ ὨΔΠΙ6 18 Π6ΒΓ, [ΠΥ ΤΟΠΘΥΒ μδνο ἰο]ὰ. 

2 ἘὉΓΙ μψ|}} (Δ κα ἃ βοὺ {1116 ; 
1,1 ψ1}} Ἰυάσο φαυ 0 ]γ. 

8 ΤΏ δασίῃ δηά αἱ ἴδ αὙ76]] ἰπ ἰξ διθ ἀἰββοϊ υἱηρ᾽; 
1,1 Ὀθδγ ἃρ ἰῷ ρ᾿]Π]|ᾶγβ. (ωι6.) 

4 1βεϊὰ ἴο (Π6 ῥγουά, )Ὸ ποὺ ἀθ4] ῥγουάϊγ, 
δη4 ἰο [6 ψίοκοά, )ο ποί ᾿ἰἶῸ ἂρ [86 ΒοΙΏ, 

δ ο ποῖ [ΠῚ Ρ οι ἱρὰ γοὺυγ Βογη, 
ΠΟΙ Βροδῖκ ψῖῦ ἃ 0 ΠροΙΚ. 

6 ἘῸν ποῖ ἔγοιῃ [ἢ6 οαϑῖ, δῃᾶ ποῖ ἴγομῃ {μ6 τγοβί, 
διηα ποῦ ἔγομα (6 Βου ἢ, 18 Ργοιμοίοη. 

1 Ἐὸον Οοά ἰ9 Ἰυάρο; 
6 ρυϊίοί ἀοννῃ ὁΠ6, 8ηα Γαϊδοῖ ἢ ὉΡ 8 ΠΟΙ Σ, 

δ ΟΥ ἴῃ [06 Ὠδηα οἵ Ψοποναῖν ἰ8β ἃ οὑρ, 
δηα ἰὑ ἔυδηΒ ἢ τα, [Χ}} οὗ ταϊχίυγα ; 
δηα δΘ ρουγοίῃ ουαὖ ὑμοτγοοῖ, 
8, 15 ἀγορβ {Π6Ὺ 884}} ψγίηρ ουὖ, 8411 ἀσίηκ, 
811 ὑπ6 π]οῖκοα οἵἉ [6 φαγί. 

9 Βυ01,1 Μ}} τπᾶῖϊζο κόψῃ ΤΌΤΘΥΘΥ : 
Ι Μ}}} βίη ῥγδῖβο ἴο {86 αοἂ οἵ 800}. 

10 Αμπὰ 4}} 86 βογῃϑ οἵ (86 ψὶοκοα Μ}}} 1 ουἱΐ οδὗ» 
186 ΠοΙΏΒ οὗὨ (16 τἱρ θοῦ 8}}8}} 6 1Πῆθα ὕρ. 

Ῥα. ἴχχυ, (110). ο ποί ἀεείγον. 860 [06 τοδυκ οα Ῥε. ἵν}. (1116). 
Ἄογ.1. λαγ. ἘῸΓ Βοῖρ; αὶ ῥγοδαηῖ (δοὰ, ονοῦ δὲ Βιλῃηά, ἴο Ὀ6 Ἰηνουκαοᾷᾶ ἴῃ ἐδ6 τπηοτηθηΐ οὗ ποοὰ, Ὀϑαΐ. ἵν. . 
γοσ. 8. διιϑοϊσίησ. Μοϊείην ἈΜΉΝ, δίηκίης πο τσαΐϊς ἃ Ρἰσξαγο οὗ δοοίαὶ δῃὰ μοὶ [εἰςα] αἰδογάου δυὰ ἀϊδοοϊηξίου, 7 

δεέαν πρ (8 γέϊαγα. 1 τηαϊαϊλὶ ογὰοῦ δε ρόπσο. 
1 |5 Θομαπιοη ἴο τοχαγὰ νο γα. 2 δηὰ 3 (8) δοπι» ἰὨο υᾶϑ [Ὧ οἸ ον μ᾽ ΟὉ6) 85 ἴἰ6 ἱπαχαδρο οὐ 1π9 ΑἸπι ἢ ἐγ, ΔΌΡΥ 

ἐπὶ οὐπμοθα 84 Βρθα κί, 88 1 Ρβ. χὶ νί. 10. Βα ἰξ ἰ8 αἰϑο θρρτοργίδευ ἱβῆρβῦλ το ἴον [ἢ πηι κί ϑίγαῖο, ἴυ ὙΒυπλ ἐξ Ὀ61..ὴρ.8. 85 
Θοή ἘΕΡΠΒΟΒΈΆΤΙΤΟ, ἴο πιαϊ ηίαί η οἷν! δη βοοίδὶ ογάθγ, ἃ πὸ} δὴ ἴου οι βρορβκίηρ ἰῃ ἰδ απο, διὰ οῃ Βίϑ Ὀθμδὶί. (οιῃ- 
Ῥαγο γοϑζ. 10. 

γεν, 4, Τῆογπ. Ὑὴο ΒΥπιθ 0] οἵ δίγοπ κί, δηᾷ 4180 οὗ ὑγίἀθ δηὰ ἰμδοϊϑαῦ ἀϑῆληοο. Τὸ ΠῈῸ ἂρ ἐδ Βοζῃ οὗὨἨ ΔΩΥ͂ ΟἿΘ (τοτ. 
10) ποθὴ ἴο εἰ γοηρίμθη Πιπλ, "πὰ δι ἴο εεἷἱϑ ρόνγοῦ ππὰ αἰ μη. 

γογ. 8. Αἰϊχκέωγε. Οἱ δρίοϑβ ἀπά νίηθ, ἴο ἰὨσΓΘαδ0 218 ἑειοχίοδεηρ ΡΟΊΤΟΣ. 

ῬΒΑΙ ΕΧΧΥΙῚ. 

Τὸ ἰδέ οὐίεῦ Μαωείοῖαπ. Οη εἰτίπσεί ἐπείσπενπδ. Αἱ Ῥιαῖΐπι 9, Αταρῆ. Α ϑοπ. 

1 [Ιῃ Δυσβῃ ἰα αοὐ Καῆοόστῃ : 
ἢ18 Ὡδ1η6 8 σγοδύ ἰὴ [βγβϑὶ. 

2 Απα ἴῃ δ] θη νν8ἃ8 [ιἰ8 ἐδ θθγηδοϊο, 
δηἀ ἢϊ5 ἀν 6} Ἰρ-ρ͵δοθ ἴῃ Ζίομ. 

8 ΤΠοΓα ὈΓΔΙΚΘ Β6 [Π6 ἀγγονβ οὔ [86 ΒΟΥ, 
Β16]4, δῃὰ βυογά, δηὰ ψὰγ. (αι86.) 

4 ἘΒεβρὶϑηάθῃΐ δτῇ ἐμοῦ, ρ]ογίουθ, 
ΤΟΥ ἴδῃ {Π6 τηουπηίδὶηβ οὗ ΡΓΟΥ͂. 

δ ΤῺ βίτοηρ οὗ μοατ ψοσα ἀθϑροϊϑᾶ ; 
{ΠΟΥ ΒαγΘ β]ορί ὑπ ἷσ δ ββρ, 
δηἃ ΒΟΠ6 οΟὗἉ ἴῃ 6 πιοη οὗ πιὶρᾷὺ ουπάὰ {ποὶν Ὠδηάβ, 

6 Αὖὐ (}γ τϑῦυκο, Ὁ (οἀά οἵ 78ςοὉ, 
ἔμεν: ΙΔΥ ἴῃ ἀθδθρ 8[6θρ, θοῦ ομδγίοῦ δα Βοσβϑ. 
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7 Του, ἰοΥγ0]6 τὸ ἴδοι ; 
δηα ψο τδῪ βίδα θθίογο [Π66 τ θη ΟὨΟ6 ἴδοι! ἃΥΐ ΒΗΡῪΥ ἢ 

8 τοῦ ἤθανθα ἰμουὺ αἰ 8 οδι3ο Ἱααριμθηῦ ἴο Ὀ6 μρϑΓὰ ; 
δῦ ἔθαγοα, 83η4 να8 511], 

9 σψβθη (ὐοα δτοβθ ἴο Ἰυαἀσπιοηΐ, 
ἴο 8806 81] [Π6 Βαπιλῦ]ο οὗ [λ6 ϑαῦῖῃβ, (αιι6.) 

10 Εὸν {Πὸ ψυγαιἢ οὗ ταλη 8881} ργϑῖϑθ ἢ 66, 
186 τοιαηδηΐὺ οὗ ψγϑῦν ὕμοιι ριγαοϑῦ ΟΣ. 

11 Ὅσον, δῃηὰ ρΡΑΥ ἴο διονδῃ γουν αοάᾶ; 
Ἰοὐ 811 (μδὺ δῦ ἀθοαυῦ ἰμπα Ὀτίῃρ ρἰϑ ἴο ἰπὰ ἐμδὺ Βμου]ὰ δ6 ἔδαγοά, 

12 Ἠδϑ ουτοιἢ οὔ 016 βρίτιῦ οὗὨ ργιησοϑ ; 
Ὧθ 18 ἰθγγ 1019 ἰο {6 Κιηρϑ οὗ ἰπθ δϑ τί. 

Ῥε. Ιχχυΐὶ. ΟἿθ οἵ [89 τιοθὲ δηϊιηδίθα οὗ {ἢ 9 ΤΩΘΔΗΥ͂ Ῥδαΐτηβ υἠ θη ἴῃ σοτμοιποχδίίου οὗ πο ατοδὶ ἀ61 γογ 09 τοοογθα 
ἐδ ἴ8. χχχυὶ:. 838-96. 

ον. 3, Ηοδτον, ἰλίπίηπσε 97 (6 δοιο ; ἃ Ῥοοίίοι! ἴογλ ὉΓ [ἢ ἈΓΓΟῪ, Θχργοδοὶγο οἵ [(5 βιινν7 7 6868 απ ἃ ἀοβί ΟΕ γ6 [ΟΓΟΘ. 
γον. 4, ΕΝ ῳῆὕ»τεν. ΤἸΤὰθ δῦοαο οἵ οα818 οὗ ΡὈΓΟΥ͂ ; ἰῃ ἔμοιγ τῖϊὰ πηαρπίδοοηοοῦ οοπλοίίης κυλμβάάθον δη 811Ὁ- 

ΗἰπΥ πὶ ἀγοαὰ. 
γον. δ. Φοιπα ἰλεὶν λαπάς. Ἑοπηὰ [ἢ τ|86 οὗ ἐι9Π|, ὙΟΓΘ ΔΌΪΘ ἴο ΘΙΒΡΙΟΥ͂ (θτω ἴῃ ἀθίδηδθ; δὸ Βυάάδοι δηὰ ππ]οοϊκοά 

ἴοσ, δηά 8ὸ πον, ΜῈ5 ἴπο ἀδοϊγαςοιίοη. ΟΟπεραγθ {Π6 αἰ πλίαῦ ΡΏΓαδο ἰῃ 2 881). Υἱΐ. 27 (ρτόρϑεγ, οαημὰ ποδτί ἴ0 »γχὰῦ 
1816 ῬΥΒΥΘΓ). 

γοτγ. 6. Ζαν ἐπ ἀδερ εἶρερ. Οοιμηρδῖθ, οἢ Υο 8. ὅ, 6, 14. χχχνί, 86. 
ΨοΥ. 8. ἸΡὰε εἰ. ὙΠ τὸ απὰ ἀγοιά. 
γογ. 10. Τάοι σίγαάσεί οα. ΑΒ ἃ ϑᾶρυῃ, ΕΥΘῺ ἰο δ ἰδδὲ γουιπδιξ, 1ξ 5881} ΒΟΣῪΘ 8 μαζί οὕ [Ὧ6 ΔΓΙΏΟΤΥ οὗ Οοά. 

ῬΗΑΙΜΟΌΊΊΧΧΥΙΤΙΙ. 

Το ἐδε ολίε Δμδίείαη, οὐεν «7εάδμίλμη, Α Ῥεαΐηι 7 Ααρῆ. 

1. ΝΥ νοῖςοϑ 'β υπίο (οα, δηὰ 1 μ|}} ΟΥΥ ; 
ΤΑΥ͂ ϑΟΙΘ6 18 απΐο (ὐοα, 8π4 ἀὺ (δου ρὶνο ΘΆΥ ἴο 116. 

2 [ἃ [6 ἀΔΥ ΟΥ̓ ΤΥ αἰβίγοϑϑ 1 βουρμύ ὑπ 6 Τμογά ; 
ΤΥ Βαπα ὈΥ ηἰσ!ῦ ψγὰ8 βίγοιο θα οὐ, ἀμ α 5] αοἰκοηρά ποῖ, 

Υ 8ο] γοΐιβοα ἴο Ὀ6 σομαἴογίθα. 
8 1 8}} αοἀ ἰο πιϊηά, δῃὰ 5βἰρᾷ ; 

Ι Ἰαπιθηῖ, δηα ΤΥ βρί τς ἰδἰηθίῃ, ᾿ΩΒΡαιθ6.) 
44 ΤὍὨῇου Ὠαϑύ μοὶ ἃ ΤΥ 6γ68 ψακίηρ ; 

Ι διὴ αἰβαυϊοίθα, δα οδῃ ποὺ Βρθᾶ 
δ ΤτὉπουρὰῦ οἡ {86 ἀαγ8 οὗ ο]α, 

(Π|6 γϑδγϑ οὗ δηοϊθηῦ {1π|68. 
6 [ ο8}}] ἴο τιμᾷ "ΑΥ βοηρ ἰῃ {πὸ πἰρῦ ; 

Ι οομμπηαηθ ΜΠ ΤΑΥ͂ Ὠθαγί, 
ΔΠΠ ΓΑΥ͂ Βρί τὶ ῦ τη κϑίἢ βθαγοῖ. 

7 ΜΊΙ] [μλ6 [Ιμοτὰ οδϑὶ οὔ ἴοσανογ 
Αῃηὰ Μ1}} 8 ἌΥΟΓ ΠΟ ΤΏΟΓ6 

8 Ηλι δΪ8 ΠΟΙΟΥ͂ οΟα36α ἤὍτονου ἢ 
Ἡδί μ6 ῥτοπιῖβο [8116 το 84}1 ρϑηθγδίοηϑ ὃ 

9 Ηκβι ἰμο ΜΙρῃςΥ Ομθ ἰογρούίζθη ἴο 6 ρσγβοίοι, 
ΟΥ̓ ἴῃ δηροῦ ϑῃ{ 0 ιΪ5 ἰδη 6 Ὁ ταϑγοῖο ἢ ( αιι86.) 

10 Αμὰ ἔ βαϊά, ΤῊΙΒ Β ΤΥ ᾿ΘΠ Γι ] 
Ὑ6 815 οὔ [Π6 τἱρῃῦ μβδπὰ οὐ (6 Μοβί ΗἸΡὮ 

11 νῖ}} Γ οοπηπηοιηογδίο,---ἰῃ 6 ἀοοάα οὗ 94}. 
ΕῸΡ [ Μ|1] ΓΟ ΘΠ 6. ΠῪ Νοη ἀοΓ8 ἔγοια οὗ ο]ά ; 

12 δηὰ [}}} τποα!αίο οἡ 4}1} [ΠΥ ψΟΥΚΒ, 
δα {ΠῚ} οἡ 4]] {ΠΥ ἀοἴηρ5. 

18 Ο 6οά, ἴῃ Βο] 688 ἰβ (ΠΥ ΜΑΥ ; 
ὙΠῸ 5 ἃ Μισῃὶγ Οηο, σγοδῦ ᾿Κ αοά 

14 Τδου δγί {86 ΜΈΡΗ Ομο, ἀοϊηρ ποπάοιϑ ; 
ἴδοι μιαϑῦ 846 Κπόύῃ (ΠΥ Βίσθηρίῃ δπιοηρ [ἢ ΡΘΟΡΪ68. 
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προσ τ εἰ τ πο τ τ νος ὦ πος δ. ος 

16 Του μαβὲ γϑάθαπιϑά ἩΠ} {π6 ἄττα (ἈῪ ΡΘΟΡΪΘ, 
ΤῊ 8008 οἵ ὅδοοῦ δῃὰ Φοόοβορῃ. (δαιθ.) 

10 ὙὍΒο ψϑίϑυιβ βανν {π66, Ο Οοά: 
{Π6 τταύθυβ βανν 866, (Π6ΥῪ ἐγοι Ὀ]6ά ; 
68, [8}6 ἀδρί8β αὐδκοά, 

17 ΤΏ εἰου 8 ρουγοα ουὐ ψδίου ; 
{86 Β κο9 υὐἱογοα 8, γοῖϊοθ : 
68, ὑμῖπ6 ΔΥΓΟΤΒ ψοηΐ ΘΌὈΓΟΔΩ, 

18 ΤῊ νοΐοα οὗ ἔμ γ ὑπυ πον το] θα δ᾽ οτρ' ; 
ΠΡ ΏΣηρΒ ΠρὨἰοηΘα {0 πψοτυ]ὰ ; 
{86 οαγίῃ αυδῖκοα δηα ββόοοκ. 

19 [Ιἢ [δ βοᾶ ψ8ἃ8 (ΠΥ ΨΔΥ, 
δηά (ἢγ ΠΡ ἴῃ στοδὺ δύο, 
διὰ ἐν ὈΟΐβίθρβ ὉΥ6 ποῦ ΚΠΟΤΠΙ, 

20 Του αἰάϑὲ σαΐαθ {ΠΥ ρϑορὶθ {|Κ ἃ δοὺξ, 
Ὀγ {π6 Βαπὰ οἵ Μοθβββ ἈβῚ Αδζοῃ. 

Ῥε͵ Ἰχχυί. {86} Ονυεν “εδέλιι. 8.690 [Π:0 τοτηατῖς οἱ Ῥα. 1ζ]!, (116). 
ΨοΥ. 2. ποῖ. δ υὴ Ἡθεγίϑα ἰη πο διἐἰἀϑ οἵ δαρρ)οαδιίοη. 
γον. 6. λίν εοπρ ἴῃ ἐλε πίσρλί, 1ῃ ἴοτταθν θχρογίθηοοα οὗ (μο αἰνίῃϑ ἕδνοτ..---ίακοιίλ δοαγοδ. Ἐοτ δὰ δῆσνον ἴο ἔδιο ητ00- 

κἰοῦδ δαὶ (οἰ ον. 
ον. 8. 7᾿Ἂ Το 1π6 σδοθο! δοϑά, ΣΏΔΩΥ͂ ἐΐταθδ γοροαίϑά. 
ΤΟΙ Ἢ «αλ. ἐν μἀὴ ΈΠΙΑΤΕ ἐν Ρι. ἜΝΝΣ Ἶ ἀπὰ; 

οΓ. 16. αι. 10 τϑοιμδεῖς οἡ Ρ. ἰἰΐ. 69 τηηδίς ὮΟΓῸ σΟΙ66 ἔπ, δὰ ὑπὸ ψοἷ6 δίγορδο (γνοξα. 132-16) 6 δὴ 
ογοσίηγο ἰο ἴπθ (0] οί ρ Ἀγ πιη το αοά, ἔμ ἀθ ἰγϑσοσ ἤσγοσα Ἐχγρι." (ὑκιτσδοι, οὰ 186 ΡῬαδδδαζο.) ( 1) 

γοῖβ. 16-2ῶ. 890 ἐσ. χίν. 19-}., 

ῬΒΑΙΜ ΤΧΧΥΊΠ. 

Ῥιδαοίϊε [ Ῥεαΐηι} 97 Αεαρᾶ. 

1 Οἴνο ϑϑγ, ΣΩΥ͂ ΡΟ Ϊ6, ἴο ΤὩῪ ἰδ; 
1Π6 116 ὙΟῸΓ ΘΆΓ [0 8.6 ΒΑΥΙΏΡΒ οΟὗἁ ΠΥ του ἢ. 

21 Μ«1}} Ορβϑὴ Ταῦ τη ου ἢ ἴῃ ἃ ρΆγδΡ]6; 
Ι ψ1}} αὐΐοῦ ἀδγκ βδυϊηρδ ἔγοτα οὔ ο]α. 

8 ὙΥ̓Βαὶ γψὸ αᾶυθ πϑαγὰ, δηα ἢᾶνο ΠΟΙ, 
δηα οἱ {ἈΓΠ6ΥΒ ἢδγνο ἰο0]α 8, 

4 πὸ Μ11}] ποὺ 146 ἔγοιιη {8 6} οὨ]γτθῃ : 
τοοουπίϊηρ [0 8:06 ἡουαν δαὶ {π6 Ργδίβοβ οὔ Ψϑβούδβ, 
Δα δἷβ τη ρηΐ, πα ᾿ἷ8 ΤΟΠαΘΙΒ τ ΒΙοἢ ᾿6 πτουριΐ, 

8 ΒῸΓ Ἐ8 βού ὑρ ἃ (θβε ΠΟ ΠΥ ἴῃ “8000, 
8:4 Δρροϊηίρα ἃ αν ἴῃ [8Γ86] ; 
Ὑ 816}. 6 σομαδη66α ΟἿΓ ΓἈΕΠΘΓΒ, 
ἴο τη8Κο ἰμϑῖ ΚΠ ἴο [ΠΡ ΒΟΠΒ. 

6 Τὸ [86 οῃὰ ἐδπαὺ αἰῦου σϑηθγδίϊοῃβ σαϊρῦ ΚΠΟῪ, 
ΒΟΠΒ ταΐραῦ θ6 Ὀοχπ, 
τηὶρἢῦ γῖβο 8δη6 61] ὑο {ποῦ ΒΟΏΒ : 

Ἷ καὶ παρ Ρ͵δοθ 'ἴῃ Οαοα [Ποῖγ ΒΟΡΘ, 
Δα ποὺ ἴογροῦ (Π6 ἀοοαβ οὗἉ {πῃ ΜΊΡὨΕΥ ΟὨθ, 
Δηα τιἱραῦ ΚΟΟΡ ἷβ σΟΙΑΙ ΘΗ ΙΩΘΗΪδ ; 

8 δηά ποῖ ὃδ 88 {μ6 7 ΓἈΓΠΘΓΒ, 
ὃ Βα ὈΌΟΤΏ δηα το 6] ἸουΒ σοηθγδοη ; 
ἃ βαπογδίίοη (δύ ν)1ὰ8 πού βἰοδα ϑὺ ἴῃ {Ποῖ Βοδσί, 
ΔΠᾺ {πο ῖ7 βρίγῖῦ ψ88 ποὺ ἰγυ 1] τ ἢ αοα. 

Ὁ Το βοηϑ οὗ ΕΡρῃγαϊ πὶ, δεηθα ὈΟνΠΊΘΩ, 
ἰὰτηρα Ἀδοῖς ἴῃ ᾿ἸᾺ ἀΔΥ οὗὨ σοπῆϊοί. 

10 ΤΟΥ Ἰκορὺ ποῦ {86 οονοηδηῦ οὗ αοά, 
8ηα ἴῃ 18 ΔῈ [ΒΟΥ ταίυβοα ἰο ψ8}}ς. 



ΡῬΒΑῺΜΊΧΧΥΠΙ. | 751 

11 Απᾷ Π6Υ ἔογροῦ ἢ15 ἀθϑάβ, 
δηὰ ἷ8 ψομάοεβ Μοῦ 6 βμονοάᾶ {μ6ῃ}. 

12 [Ιῃ 186 εἰρμύ οὗ [πεῖν δ Ποῦβ ἢθ ττουρηῦ ΜΟΠΟΘΙΕ, 
ἴῃ {ῃ6 16ηα οὗ Εργρί, [Π6 ρ]αίη οὗ Ζοδῃ. 

18 Ηο ἀϊν!αοα {ἢ 868, δπὰ ]εὐ ἔθ πὶ ρᾶ88. [Πγου ἢ ; 
δῃα 6 τη846 (86 ψαΐρθυβ βίϑπα 848 ἃ ἤ6Άρ. 

14 Απά Βο γυϊάρα ἔδοτ ἴῃ {86 ο]ουά ὈΥ͂ ἀΔΥ, 
8δηἀ ΘΟΥΟΣΥ͂ ἰρμῦ 1η {Π0 ΠΙρὮΐ οὗ ΗΓα. 

15 ἨἯἴδο οἷἶδανο το ο 5 ἴῃ ἰδ 6 τ] ΔΘΓΏΘΒΒ, 
ϑηα σαγο ὑμοῖη δον 48 {ῃ6 ἀδρίῃ9, ΔΌυΠἀΔΏΕΥ. 

16 Απὰά δο Ὀτγουρῃΐ ἤονίηρ βίγοδμβ ουὐ οὗ [6 Ο11Π}Ὸ 
δμά τπηϑά46 ΜαῦθιΒ τὰ ἀν {Π|Κ6 ΥΙ ΘΙ. 

17 Απά (6 Υ οομυπυοα 8.1} ἰο δ'ῃ δρϑίηβί Πἰμι, 
ἴο τοῦ 6] δράΐηβὺ {Π6 Μοϑβὺ ΗΙρἢ ἴῃ 6 ἀοβοσί. 

18 Απα ἐδ ΕΥ̓͂ ἰοπιρίοὰ Οὐα ἴμ {πεῖν Βροϑτί, 
80 88 (0 8.81. ἔοοα ον {ῃ6ὶγ ρυθθαϊηθ88. 

19 Απᾶ {ΠΟΥ͂ Βρακθα δραϊηϑδὺ αοα; 
ὍΠΟΥ βαϊά, [8 186 ΜΊρμιν Ομ 80]9ο, 
ἴο ϑργοδα 8 140]6 ἴῃ [16 ΜΠ] ΘΓΏ 688 

20 1,0, Π6 βιμοῖβ {π6 τΌοῖκ, δῃὰ τἴ86 ψϑΐουβ Ηονοά, 
δια Βύγοϑ 8 συ θα ουῇ. 
ἍΜ11 Πθ δἷ8ο δ6 80 ]6 ἰο ρῖνα Ὀγοδά, 
ΟΓ Μ}} 6 ργόναθ 68 ἴον ͵9 ρϑορ] 

21 ὙΤπηοοτοίογο, Φϑῃονδῃ ποαγὰ δηὰ νγὰ8 τσοὶ 
δά ἤτο να8 Κα] θα ἴῃ “4600, 
ΔηἋ αἶβο ΒΘΌΓ ΤῸ86 ὉΡ δρδἰηϑὺ [5γϑ6] ; 

22 Ὀδοδυ86 ὑΠΟΥ ἀϊά πού Ὀδ]ϊανο ἴῃ αοά, 
δα ἰγυβύθα ποΐ ἰῃ ἷ8 ἀ6] Ι͂  ΘΓΔηΟΘ6. 

28 Απαὰ δ6 δοπηδπαθά (ἢ6 Βἰκῖ65 Δ ΌΟΥΘ, 
δηᾶ [Π6 ἀ0018 οὗἩ Πθανϑῃ 6 ορεποᾶ ; 

24 δηά ταϊηθά ἀροη ἴπ6πὶ ηβηὴ8 ἴον 100(, 
δηα σγϑίη οὗὁἩ ἤθᾶνθη [16 σᾶγο ἰἤθηι. 

25 Βτοδά οὔ [Π8 ταϊρῦγ αἰά τηδη οδῦ ; 
Βα βοηῦ {Πθπὶ ῬΓΟΥΒΙΟη ἴῃ Δ ΠάΔΠΟ6. 

26 Ἠῤθ οδυβοά 8ῃ οαϑί- νη ἴο Ὀ]ο ἴῃ {Π6 ΒΘΑΥΘΏΒ, 
8ηα Ἰοἀ ὈΥ͂ 8 βίγεμρί ἃ βου - τὶ μά, 

27 Απά δ ταϊηθά Πδϑβ προ ὑπο πὶ 88 [86 ἀαδί, 
δηα πὶηροα [0] 848 [6 868-8868 ; 

28 δηὰ Ἰοὐ ἰμθπὶ [8] ἴῃ [86 πιϊάδβι, οὗ 819 Θῃμοδιηριηδηΐ, 
τουπα δϑουϊ 8 ἀν ] ΠηρΒ. : 

29 Απὰ {ΒΟΥ͂ αίδ 83ηὰ σοῖο {}}γ βα 1886(, 
Δα Β6 Ὀτγουρῃΐ ἴμθπὶ ὉΠ 6} ἀοβέγα, 

80 ἘΠΟΥ͂ τότ πού οβίγαηροα ἔγουτα {Ποῖ ἀοβῖγο,-- 
{ποῖν [00 νψ88 γοῦ ἴῃ ὑμοῖν τπηουτ8,--- 

81 δηά {86 δηῆρονῦ οὗ ἀἰοα οδπ16 ὉΡ δρϑϊηβί {Π θη, 
δη4 [6 516} διιοηρ [ἢ βίουῦοβί οὗ ὕμθιὰ, 
8δηἀ Ιϑγ86}}5 γοιχηρ' πι8πὴ 86 Ὀτουρμ ]ΟΥ͂. 

82 ΒἘὴὸν 8]] [818, ΠΟΥ͂ 3.11] βἰπποα, 
Δηα 6] ον α ποὺ ἴῃ ἷὶβ ΟΠ ΘΙ. 

89 Απά Πι6 οοῃϑυτηρα {Ποῖ ἀΔΥ8 ἴῃ ΔΗ, 
Δα {Ποῖν γΘΆΓΒ 1 ἰΘΓΓΟΥ. 

84 [86 βὸν (μι, [μ6η {ΠΩΥ͂ βουρμῦ Ὠΐπὶ, 
Δη τοίυγηθά, δηα ΘΕΡΌΓΙΥ Ἰηαυΐγοα αἴἴον αοά. 

85 Απα {Π6Υ̓ ΤΟΙ ΟΥΘα ἰῃδὺ (οὐ τ8 {μοῖν σοοΐς, 
δηά {Π6 ΜΊρΡΕΥ Οηο, [86 Μοβ ΗἸρῖ, {Π6ὶὉ στοά θθιηον, 

86 Βαυι {πΠ6Υ ἀδοοϊνοα ἢϊπὶ τὶ ὑποὶγ τοῦτ, 
δηά σι ἐμοῖν ἰοησὰθ {Π6Υ 116 ἰο δἰ; 
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87 δηα {πεῖν μοαγί ν88 ἠοὺ βίβδααίβϑὺ τὶ ὨΪπὶ, 
δηα {ΠΟΥ͂ ογο ποὺ ὑγα ἃ] ὑο ὨΪ8 οονθηδηΐ. 

88 Βυΐ 6, (Π6 οοπιρϑδδβίοπδίθ, δονϑγοῦ ᾿μ]ααἰ, δα ἀσϑίγογθία ποῖ; 
8Πἃ ΤΑΔΗΥ {1π165 ἢ6 ἰυγη6 ἃ ΔΎΥΘΥ 18 ΔΏΡΘΓ, 
δηα πουἹὰ ποῦ τοῦβο ὕρ 8}] 5 ψγαίῃ. 

89 ΕῸΓΣ δ γτϑιλϑιῃθογοά {Πδἰ ΠΟΥ ψογα ΗΠ 65},--- 
8 Ὀγοδίμ, ὑμδὺ σορίῃ, δῃὰ σϑίαγηθ ἢ πού. 

40 Ἦον οἷ (Π6γΥ το 110 ἀραϊηβί ᾿ἷπὶ ἰῃ (89 1] ΘΙΊΘΒΒ, 
στιονοα εἷμα ἴῃ [86 ἀσϑογὶ 

41 Αμὰ μον ἰδιιρίοα (ἀοα ἈΠΟ, 
δηὰ οβδηαοα (6 ΗΟΙΥ Ομε οὗἉ [8γϑοὶ. 

42 ΤὌΠΟΥ τοϑιπθιογοα ποὺ ἢΪ8 Ὠδηά, 
[86 ἀΔΥ͂ ἤθη Π6 γοἀθϑηλθα {Π6πὶ ἔσομαι ἰδ 06; 

48 σῇ θη [6 βοὺ ἢΪ8 βίρῃϑ 'πὰ Εργρὺ, 
δα Ηΐβ ρογίθῃ!ϑ ἰῃ [86 ρ[δ1η οὗ Ζοδῃ; 

44 δηὰ ἰυγηρα {Π6 Ὁ ΤΙ ΙΒ πο Ὀ]οοά, 
Δηα ἘΠ 6ὲν βύγοδιηϑ ὑΠ6Ὺ οομ]α ποῦ ατἱπκ. 

45 Ἠὰο βοηῦ διποῃρ ἴῃοπι Η168, δα {Β6Υ ἀονουγοά {86π|, 
δηα ἔτορβ, δηα {Π6ὺ ἀοβοϊαίθα ὑμθπὶ. 

46 Απὰ Β6 σᾷνα ὑπο ὶγ 'πΌῦθδ86 (0 ὑ86 οαΐθγρ ΑΓ, 
Δα {Π6}} ΙΔ ΌΟΓ ἴο {86 ]οοιυϑύ. 

41 Ἠο ΚΙΠοὰ {πον γἱπο ἢ 41], 
διηα {Π6}} ΒγοΒΙ Το 8 ΜΠ ἴγοβῦ; 

48 δηὰ ἀδ] νογοὰ ὑρ {μοὶγ οαὐ]6 ἴο [86 8]], 
δηᾷ ὑποῖὶν Βογαβ ἴο (Π6 ΠΟΉ ἐπΙΏρΆ, 

4 ΗἨδ οεϑῦ ὑροη ποῖ {86 Ὀθαγηϊηρ οὗἁ 18 ΒΗΡῸΓ, 
τΤΆΙΏ, Δηα Ἰηἀϊρηδίίζοη, Δηα δΔαρι 8}, 
Δ ἢ ΘΠ ΡΔΕΘΥ͂ οὗ 80.618 οὗ 6ν]}. 

δ0 Ηδ Ἰονοὶθα ἃ ραίῃ ἴῸγ ἷβ ΔΏΡΘΡ. 
Ηδ 614 ποῦ {ποθ ὶγ δοι}] ἔγοπὶλ ἀθδίῃ, 
δηα ὑποὶν 6 6 ἀ 6] νουθὰ ἀρ ἴο {Π6 Ρ]ΔρΊΘ. 

δ1 Απαὰ Β6 βιμοίθ δβυοσυ βυβίρογη ἴῃ Ερυρί, 
[Π6 βγβ ]Πηρ8 οὗἉ βίγοησίῃ ἴῃ {6 ἐοηίβ οὗ Ηδτη. 

δ2 Απάὰ Πα Τρουθα, 88 ἃ Ησοκ, ἢΪ8 οὐ ὈθΟρΪθ, 
δηα ριυαρά (ἢθπηι, ἃ8 ἃ Πογά, ἴῃ {Π6 ὙΠῸ ΘΓΠΘΒΒ ; 

δ8 δῃα ἢ ᾿οα {Πθῖὰ οἡ βαίθ! Υ, δῃα ὑπο [ϑαγϑά ποῖ, 
Ὀαὺ {Π|6 1 ΘΏΘΙ165 {86 Β68 ΟΥ̓ΘΡΥΠ6] πη66, 

δά Απὰ Βο Ὀτουρὺ θη ἴο ἢἰβ ὨΟΪΥῪ ὈΟΓΩΘΓ, 
0818 τιουηΐδίη, τ ἈΪΟἢ Ὠ]5 τίρ!ῦ παπηα ποη. 

δ Απὰ δα ἄτγονο ουὔὖὐ πδίϊοηϑ ὈοίΌτΘ {6 ὰ, 
8η4 Δ]]οἰοα ἰῃθπὶ δὴ ἐμοῦ ϑποα ὈΥ͂ ᾿1π6,. 
δηα οδυβοα {Π6 ὑσὶ θ68 οὗἉ [βγδϑὶ ἰο αν 761} ἱῃ ὑμοῖν ὑδηΐϑ. 

δδ Απά {μογ ἰοπαρίεα δηὰ τΘὈ6]]64 ἀραὶπβὶ αοα, Μοβὶ ΗΊρΆ, 
Δηα ἢ18 ἐδβυϊ ΠΟ ἢ1658 ὑΠ6Ὺ αἰα ποὺ ἴΚ66ρ. 

δ7 Απά {Π6Υ ἰυτηρα Ὀδοῖκ, δηα ἀθδὶὶ [8]56}]γ 11 {μεῖν ἐδίμ6 18; 
Π6Υ͂ ἰυγηθα Δ5146 {1 8 ἀδοϑι{] ΒΟΥ. 

δ8 Απά {Β6Υ Ργονοκαὰ 3 ἀϊβρ]θαϑυσο ψιτ {μοῖν ὨΙρἢ ΡΙΒΟΘΒ, 
δηα πηογοα Ὠἷπὰ ἴο 168] ΟΌΒΥ ΜΙ ΤΟΥ Π͵ΆΥ ἢ ἸΤΊΆΡΈΒ. 

δθ Οὐοαὐ ΒοιλΙά, δηὰ νψὰ8 στ οί, 
Δηἃ ρ,ΥΘΔΟΥ͂ ΔΌΒΟΓγθα ἴβγδεὶ. 

60 Απά δο τογοοίοα (μ6 ἀν την δὺ ΘΒΙΠΟΒ, 
[86 ΛΔ ΌΘτΏ8616 ΝΪΟΝ. ἢ6 Βοὺ ἊΡ διμοην ΤΏΘῊ ; 

61 δηὰ σανθ ὑρ ἴο οΔΡ ΕΠ Υ͂ εἶθ διγοηρίῃ, 
δηά ἢ18 ρ]ΟΤΥ ἰηΐο 86 πδπὰ οὗἉ [Π6 ἴοα. 

62 Απά Βθ αδ]νογθὰ ἀρ δ ἰ8 Ῥ6οΟρ]θ ἴο {86 δ νοσα, 
δ) ψὰ8 τοὶ ἃ τ] 18 ἸΠΒ τ 8 Π 66. 

θ8 Ηἰἴ5 γουῃρ μχθη ἤγο οοῃϑβυμπηοῦ, 
8δη4 158 ΤλΔΙ 6 ἢ 8 6 Γ6 ποὺ ῥγα βοα. 



“"Ὦ ὧι ὧϑ ῬΒΑΙΝΜ ΙΧΧΙΧ. 

64 Ηἴ5 ρῥυϊοβϑίβ [611 Ὀγ 186 βινογα, 
δη4 ἢἾ8 ψιίάονβ Μορὺ πού. 

θ6 Απὰ ἰμο [μογὰ διυδῖκθα, 88 ὁμ6 ὑμπδὺ βἱορί ; 
83 ἃ ΤΑΙΡὮΓ τχδη 1 0}1]Δηὺ 1 ΜἱΏ6. 

606 Απὰά δε βηιοίο ὕδοῖκ ἢ5 068, 
ἢ Ἰαϊά ἀροῃμ ὑμθηι θίθγῃδὶ τορτοδοὶ. 

607 Αμπάα Βδ τε]θοϊθά {μ6 ὑδΌΘγηδ6]6 οὗἨ Φοβθρᾷ ; 
δηα {πὸ ὑγῖρο οὗ ρῃγδῖτα μ6 ἀἰὰ ποῖ ὁμοοβαθ. 

68 Απά δ οἴοβϑθ ἴ86 {γἰθο οὗ Φυἀδῇ, 
[86 Μουμπὺ Ζίοη, νοὶ 6 Ἰονοά. 

609 Απάδο θυ}}0 ΗΒ Βββῃοίιδ υΥ 89 (86 μοῖρ οὗ μθδυθῃ, 
85 [86 οαγί ΜὨ]ΟᾺ ἢ ἸΟυη θα ζΌΓΘΨΘΣ. 

70 Απὰά [9 οἢοβϑο αν ἃ 19 βογυϑηί, 
δῃα ἰοοῖς Ἀἰτα ἔγοια πο ΒῃΘορΡί0]α8. 

71 Ετοιὰ [Ὁ] σης [Π6 ΒιιοΚ] ηρ ουσοβ μ6 ΤΟΟΚ ΐηι, 
ἴο Ὀ6 ΒΒΘΡ6γὰ οὐϑν δουῦ ΒΒ ΡΘορὶθ, 
δηα ΟΥ̓ ἰϑγδθὶ 818 ᾿πἢ θυ 866. 

2 Απαδ6 δά ἰδοὰλ δῖον 89 ἱπίθρτΥ οὗὨ μἷ8 Βοδσί, 
δηα ὈΥ͂ [Π6 8.11} 10.685 οὗὨ ὨΪ8 Βαῃαβ ἢθ ]θα ὑμθι. 

Ῥε. χχυἝ!. ΤῊ 8 δρ᾿ γἰ οὰ πδιοπαῖ Ἡγυλη, γοοουητίης τλ6 ρτοπάοπί δπᾶ τηοσὲ ᾿ηδιγαοῖῖνο ᾿ἰποϊἀϑηίδ ἴῷ ἔδο ὨΪΒΊΟΤΥ οἵ ἐὯ9 
Ῥϑορ]ο, δῃιουἹὰ Ὀ9 οοπιραγοὰ Ὑἱτἢ ΡΒ. χυἱἱ., τί οἢ ἐξ γϑϑϑιλ "63 ἐπ 188 ραγροδό δῃὰ κοιογαὶ ἴοῆθ. Ζὲ 9 ποῖ ἴη0 ᾿ΟἿΥ ᾿γτὶς 
αρὶτγὶξ οΥὨ ἐμβαξ ὑδα]πὶ, ογ ἰἴ5 ἰοῦ δηὰ τ το ἀθ1] 049 ροοίίο ὑθιι64. Βα ἰξ παϑ [γουσῃοῦΐ ἃ, μοουϊαν χουν οὗὨ ζοοϊ ης δηὰ 
ῬΟΥ͂Σ οὗ οχρτγοϑδίοη; δηὰ ὃ σουϊά ποῖ ὈΘ ΘΩΞΥ ἴ0 δια, ἰη ΔΩΥ [ἰτογαῖαγθ, ἃ Ραγα Ἰ16] [0Γ υογβο8 49 δηά δῦ. 

γον. 9. ϑὺπ 07 αἷτα, ΒἈορτγοδδηιτίος ἴθ ἰκἰησὰσια οἱ ἔἐμο γουο δὰ ἴϑη (εἰ υ66.--- Ζωεγ αὶ δαοῖς. ἕτοια ἴδ οου βίο ἴοὸ ὃθ9 
ἴον πο οχίογηίηδίίοι οὗ ἰἀοἸΔΕΓΥ ἔγοπι [Π9 ἰδηὰ, 

νον. 12. Ζραπ. 8.60 (πο τυτί ἰογ᾽  γοιηδεὶ ( ευέεεα σεν δέοι ὁ Θαμρείε ιοὐ ἢ ποίεε) οὐ θη. χίϊ. 1δ, ϑοοομῃβ!ᾷ ῬασααυδρὮ. 
Ψοσ. 14. Ηἰϑ Ῥγϑϑϑηοθ ἰῃ ἴδ οἱουὰ, δορά ἴῃ [06 ρΡ]Π}ὰγ οἵ ἢτο (Βχ. χὶϊὶ, 21, 22), τσὰδ ἐμοῖσ ζυΐαάθ, 
ον. 15. Οἴανε τοοκᾶ, 8.90 ἔχ. χυΐϊ. 6; ΝΌΙΑ. χσ. 8-}}. 
Ψοσγ. 16. Οἱ 47 ἐλε οἴ. ΑΝ Ργόροῦ!ν ἐγδηδιπίοί, Ν᾿ λ. ΧΧ. 8. 
γοτ. 25. 7λε πιέσλίν. ΑἸμ618 δἴο πιεδηΐξ, Ὑ8Ὸ δΓῸ οδ]}]ο “το ΚΓ ἴπ δέγοη κί," Ῥα. οΠΠ1]. 20.--ϑοῖῶθ πουἹὰ ἰσαποϑὶδῦθ, 

Βτεαᾶ 97 1λὲ νπεϊσλίν (το ατοαῖ αὐγοῦκς πι6η) αἰαὶ εὐσνν ὁπ εα! ; τηολπίης οἶος τὰ ΠΟΘ ὑγογο ἀοπί θά {Π 9 ὈΥΓΓΏΟΟΙΥ γορδδϊ, οὐ 
ταὶ [6 Γ0 ψν89 ϑηουκῇ [οΥΓ 41|,. Βαι ἰΐ ἰ5 ποὶ ἔγις (45 αἰοχοὰ), ἔα δοοίμλοῖ νοῦ (Ὁ 1.) ᾿νοῦ λανὸ Ὀόθη ὑϑοά, {7 τεάη, [ἢ 
ἀϊοιϊηοιςίοι ἔγοιλ απ ρεῖς, νογοὸ τηθιπῖ. 

γον. 21. ϑνα-απα 9. ἴῃ διιη 3 οἡ (Ὧἢ6 δο0,8Β[᾽ηοτο. 711|.6 ΗΟ. Ὁ 72" ὩΠ 9 ἴο Ὁ τοχαγάοα 848 ἃ βποηνῆ οοτεροείδετα, ἰ.9 
ῬἴαΓαὶ οὔ ἴῃ οοπιροαηᾷ ἰάρ8 ἘΠΠΙ  οτρθνενς .Υ [Π| Ῥηγαϊῖ οοάίης οὔ {πὸ βοοοπὰ Ὠοαδ (Ὁ ΕΒενισδ, Ογαπε. ὃ 108, 3). 

Ψονς, 30. Ννοέ εεἰγαπρεάώ ἤτοπι ἐμοὶ» ἀεεῖγε. Νοῖ γοῖ Βαι᾿θοἀὰ ψ| 1υἹ : τ νὰ 61}}} ἐπ τῆ οἱ Γ που ἢϑ (ποχὲ τοι Ὁ67). 
οι. 32. Βεϊίουοα ποῖ ἐπ ἀὐτ τοοπάεγε. ὅν ἰπ ἴμθπι πο βτουπα οἵ αι ἢ αῃὰ {τιιδί ἴοῦ ἴπ 9 {ὰἰτ. Οοιαρασθο Νάπι. χίν. 11. 

, ον. 33. Οὐπεωπιεά. Ὠατίηρ {πὸ ἰοης ἀπά γα {1688 νδηθογίηκ δηικὶ ρογί [3 ἴπ [Β9 ἀοβοτί, 
ψον. 43. δεέ λὲς εἰσπε. Νοῖ δἰ ΡΙῚῪ Ὑτγοῦρῃς οπίοτγα, Ὁ δοῖ ἐπὶ 85 κί κΏβ, δὶ ρογβηθης τοοηβογίδϊα, οὔ 1ε15 Ῥγοδρῃοθ 

δηὴ ῬΟΜΈΓΟΒΟΣ ἢ εἰσηΐ, μποΓΘίοζο, ΘΧΡτουδο. οἵ 8 με τϑἰης δοῖ, Ὀπὶ δο. δἰ ἰης δυϊάΐϊης πὰ ρογπιδθηϊ-- γίδια. 8.66 [09 
ΤΟΙΔΆΓΙΞ ΟἹ ΡΒ. ΟΥ̓. δ. 

γοτῖβ. 490-50, Τηδ1ο τοι τ ΚΑ ΪΟ ἰἰπιοα ἱπιγοῦσθποο ἴδ 6 ἰαδὲ στϑαῖ ρίαζυο:; ψπϑῆ, " δὲ πιο χἢξ. Φο ΒΟΥ ἢ σταοίο δὶ] ἐδ ἢτε- 
Ῥόγῃ οἵ Εαγρῖ, ἔτοπι [0 ἤτγθίθοτη οἵ ΡΏΔΓΔΟΝ ἴδαξ δβαῖ οἱ ᾽8. ΓΟ, ἴο 86 διδίθοτῃ οἵὁὨ ἧ [1 εαρίἷγο ἰη [6 ἀπζοοῦ ; δηὰ 
1πογο νγ8Ὧ8 ἃ Κτοδὶ Ἵγὺ ἰη κυρ, ἴον ἔτ τῶϑ ὩοΓ ἃ ἢΟΠ46 ὙΠ6ΓῸ ἔπ οΓΟῸ τἯα9 ποῖ οὔθ ἀοιμὶ.᾽"" (ὅχ. χἰὶϊ, 29, 30.) ΤΊ 5 πα, ἔγυΐγ, 
“ Δὴ ΘΙΏΡΑΒΘΥ οὗ δ οὶ δ οἵ ον]; ἢ δοιὰ π|ὁ0}} ἰδ ἰξ διῖϊά, (ἢ ἢ 16] ον ἢ δ ἸΟΥὉ 161 6 ρατἢ [0 πἰκ4 δῆμον." 184 ἴγοθ οοῦτδθ. 
Ἢ Μοῦ. δ. Κειιουεά ἂε α, Μοοῖ. ΑΚ5 (το διιορῃογαὰ σοίλουοα 18 οοϊκ, ἔγοπι ΟὨΘ ΡΪδοθ οὗ Θῃηοαπιριηθηΐ δηὰ μαϑίταχο ἰο δἢ- 

οἴδογ. 
γον. δέ, Βογάεγ. ὮΥ τ|4 19 ἢδτῸ πηοδηΐ (π6 ὙὨΟΪ6 οἰγοῦ ! οὗἩ Ώ9 ΒΟοΙ͂Υ Ἰδηᾶ, τὶ ἢ ΑἹ [ὯΔ [1 ἰηο]οσοά, 
Ψονγ. δδ. Αἰϊο(ίεά. “ο88. χἕ!!. 6, "“ ἀϊνἀθ δου ἰξ ὈΥ ἰοΐ ἴο 6 [βγδϑι ἴθ 70. δὰ ἰμῃμογίἰηοθ."-- δ. ἰΐη6. Μοαδαγίης 1106. 

Ἐοτ (5 ρῥγδαοϊίοθ, σοι μασο Ατὴ. Υἱὶ, 17. 
γον. 60, 324 πλοῦ ρογ. 860 Ψοδῆ. χυϊ, 1. 
αν. 6]. 866 1 84πι. ἱν, 17. ᾿ 
γον. 63, ἔνε. οἵ ἀδδοϊἱης τνᾶνῦ. ΝΠ. χχὶ. 38: 16. χχνὶ, 11: ϑόγ. χῖνἱ!. 45.--- Ῥέγε ποΐ ρμγαϊΐδεᾶ. ΤῺ πυρεϊδ[] δοηρα. 

Νοῦοθ Ὑοτο (ίγθῃ ἴῃ πιλγτίηρο. Ἀεὶ εἰὲ Κείποη Ἡοολεεξείαρ 7εἰεγίεπ (Ή ΑἸ,υ); τοαγεῊ πίολέ Θερεπείαπα υοη, Ἀοολτείιτολεη, 
1οδιράξγη, . .. ἀ. ἐ, δἰέεδεπ ὠποεγηιλιέ (ἘΟΥΓΕΡΟΣ 

ον. 64, ΗΝ τοίάσισε τοσρί τ. ὙΠότο γα8 ποῖ [Π9 τιδῦ} ῬῈΌΪο ἸΑτα ϑηἰδἰίοη δὲ το ὈυΓΙΔΙῖ, Θὺ ΠΌΙΩΘΤΟΏΒ 'πτότγοὸ ἢ οἷαίη. 
Οομρδγθ ἔπ βἰ πε τ οδ8ο ἰη Φοὺῦ χχνὶϊ. 14 (ργοροεῖυ, ἐπ ἐλ Ῥεείίϊοινοα ελαϊὶ ἔλεν ἰδαὶ γερεαΐη, 97 λίνα δὲ ἰο), Δ ἴδ πιτί [679 
ποῖθ Οὔ ἴθ Ῥδδδαρο, “1 γ ἀσαὰ “8.411 ὈῸ οαδὲ ΤοΣῈ ἰη δἰ Ἰθηοθ᾽ (Ατὴ08 Υἱῖῇϊ. 8) {18 Ὧο 1Π09Γ8] τίἴδβ, δῃὰ πὶ ἢο ἰδιηθηίδιίοξ 
ΟΥ̓́ΣΣ ἔμιοπι. 

ῬΒΑΙΜ ΤΙ ΧΧΊΧ, 

Α Ῥιαΐπα ο7 Δεαρλ. 

1 0 Θοῇ, ἔδο μοδίδμιϑη ἢδῦθ οοπιθ ἱπίο {8 Ὺ ᾿π μου 868 ; 
6 Ὁ πᾶνθ ἀ6Ἐ] 6 [ΠΥ ΒΟΙΥ͂ (θα ρ]6; 
ΤΠΕΥ͂ Δ Υ͂Θ τη866 «6 ΓΒ] 6 )λ Π68 0.8. 

2 ΤΏΘΥ ἢᾶγο τη846 ἴμ0 ἀθ44 Ὀοα᾿68 οὗἁ [ΠΥ Βοσυϑηΐ 
ἴοοὰ ΤΣ [869 ξο ν 8 οὗ βοανϑα, 

4 



754 ΤΠῚΒῸ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΤΜ5. 

{Π6 659} Οὗ ΤΠ Υ βαϊηΐβ [Ὁ {μ6 θοδϑίβ οὗ [89 δασίῃ. 
8 ΤἼΘΥ͂ ᾶγο βῃβὰ {μοῖὶν Ὀ]οοα [Π|κ6 ψδίθυ, 

τουηά δρουΐ 6 γυβα θα, δηα ὑῃογ 18 πΠοΏ6 ἴο ὈΌΓΥ. 
4 ς δανθ Ὀδθοοσηθ 8 οοηίδιηρί [0 ΟἿΓ ποΙρὮΌΟΣΒ, 

8. ΒΟΟΙΏ 8η4 ἀδγιβίοη ἰὸ [μο86 δτοι ἃ ὑ8. 
ὃ ἨἩογ]οηρ, Ο Φόβον! ὙΠ δου ὈΘ ΔΏΡΤΥ ἔογονοῦ ἢ 
ἍΜ} τῃγ 7θδιουϑυ θαγῃ Π{Κὰ ἤγο ὃ 

6 Ῥουγ ουΐ [ΠΥ ταί ὑροη ἴΠ6 Ὠοαίμθη ψΠ0 ΚΠΗΟῪ [δ66 ποΐ, 
δηἀ ἀροι {86 Κιηράοιῃϑ {μαΐ 68}} ποῦ οἢ ΠΥ ΠΒΠ16. 

1 ἘῸΓ [ΠΟΥ͂ Ββανο ἀδονουτγρα Φ800}, 
δπα Βᾶγνθ ἰδ α ̓ψαϑβ 18 ἀνθ! ]Ἰηρ- Ἶδ6σ. 

8 Βοιηιθθοῦ ποὺ ἃἀραϊηβῦ 18 [86 ᾿πἰαυϊο8 οὗὨ (896 [το ίδμ σα. 
Ηκβίο, Ἰοὺ ὑΠγ Ομ ρα ββ: 08 τιθϑὺ ὕ8; 
ἴογ ψγὸ δγὸ Ὀγοιρῆῦ ΥΟΕΥ͂ ἰοΟΥ. 

9 Ηδὶρ υ8, Ο ἀοὰ οἴου βαϊνδίϊοῃ, 
ὁπ δοοουσηῦ οὗ [ἢ 6 ΒΟΠΟΡ οὗὨ (ΠΥ ΠΆΤΩΘ ; 
διηα Γοβοὰθ 08, Δηα ΘΟΥ̓ΘΥ ΟΥ̓Δ᾽ ΟΌΓ ΒΙ1Ώ8, 
ἴον [Π6 β8|κ0 οὗ [ΠΥ Πϑιηθ. 

10 ὙΥ̓βογοΐογο ββου]ὰ (86 βοδίμϑηῃ βαυ, ΤΥ ΠΟΘ 18 ὑποὶρ αοαῇ - 
Τ1,ἱ ἴμογο Ὀ6 Κπονα διιοησ ἴΠ6 Βοαίμθη, ᾿ῃ ΟἿΓ βίρῦ, 
{86 ἀνϑηρίηρ οἵ ἴΠ6 Ὀ]οοά οὗἉ ΠΥ ϑεογνδηίβ [ῃδὐ 18 8η66, 

1. Τροὺ {8 βιρβίης οὗ [ῃ6 ὈΓΙΒΟΠΘΥ ΘΟ 6 Ὀθίογθ 866 ; 
δοοογαάϊηρ; ἰο ἰμ6 στγοδίμοϑϑ οὐ [ῃΐὴθ δύπι Βρᾶγο ἴμοβο δρροϊηϊρα ἰο ἀσαίῃ. 

12 Απηά τοίαγη ἴο οὐῦν ΠοΙρ ΟΓΙΒ βουθηίο]α ᾿πίο ὑμὶν ᾿οβοια, 
ὑμοῖτ ταργοδοῖ, ν᾿ Βθγο ἢ ΦΠΘΥ͂ ΤΕρτοδομϑα {Π66, Ο 1ωοτὰ. 

15 Αμπὰ ψ, [ΠΥ ΡΘΟΡΙΪΘ, δπά ἤοοϊκ οὗ [ᾺΥ Ῥαβέυγο, 
{0111 γίνο {μδη 9 το (66 ἔογανοσ; 
ἴο σαπογαίίοη ἀπά ρσϑηθγϑίίοη γγὸ {0111} τϑοοιῃὺ ΠΥ͂ ὈΓΑΪΒ6. 

γεν. 8. Τῆξγε ἐξ ᾿οὴΣ ἐρ δεγυν. Νόοπθ ὅτὸ ἰοἹ ἰο ἀο ἴδ οἥῖοο οὔ Ὀυγγίῃς. 
γον. δ. ῬΡΩ͂Ι ἐὰν εαἰοιεεν διγη, ἔκε γε ΦοΑΙουΒΥ, οἵ ΘΥΟΓΥ τίνα! ἰὼ πὸ τορχαγά οὗ δἰβ ὑϑορῖθ. Οὐ ΡΟ 86 Σοιπδσκ οὶ 

Ῥα. ἰχχὶϊ!. 27; δῃά ἔου ἴ9 οϊο οχργϑϑπίοῃ, 800 Ποιιξ. χχχιί. 2], 
6Γ. 8. Αἰεεέια. Απίιἰοίραῖθ ΟὟΓ ποϑὰ. 

γος. 11, Ζλε στεαΐπεεε 97 (λὲπὸ αγα. [δ ῬονΤαΣ ἴο σοϑοῖὶ δηι σοϑοῦο ἐβοϑθὸ ὙΠῸ ΔΙῸ ἴῃ κγοδῖϑαοὶ ποϑὰ. 

ΡῬΗΑΙΜΊΊΤΧΧΧ. 

Το ἰλε οὐϊεῦ Ηωείοίαη. Το [ἰδὲ πιεϊοαν} Ζϊῖεθ, α Τεείίπιοην. Α Ῥιεαΐπι ο" Αεαρῆ, 

1 ΒΒμορμογά οὗἉ [βγϑ6] ρῖνϑ δϑὺ; 
ἴμοα ἰμδὺ Ἰοδαοϑὶ Φόθθρ 85 ἃ ἥοοῖϊ, 
ἴμοὺ ἐμαί βιυὑοϑὺ αῦονϑ ἰδ 6 οπμογυ τα, βϊηθ ἴοσί,. 

2 Βοίογθ Ερηγαὶπι, απὰ Βεοη)διαΐη, αμὰ Μαμβββθῇ, 
ΤΟΌΒΘ Ὁρ ὨΠΥ͂ πιϊρΐ, 
8:ῃ4 σΟΠ16 [ὉΥ ΟὟΓ 58 8.106, 

8 Ο ἀοά γχοβϑίογθ υ8; 
δια οσαυ8ο (ΒΥ ἴδοθ ἰο Βῃϊη6, Δη γγὙ 8411 Ὀ6 βανϑά, 

4 " ΟΥΔῚ ἣν οὗ Βοβίϑ, Νὴ 
ΟΥ̓ ἰοῃρ᾽ ατὺ ποι ΔΏΡΤΥ δὖ [ἢ Ῥγδυϑῦ οὗ (ἢ Θ 

δ Του δΒαβὶ 846 ρας τὰ 8 ἀξ κέεὶ οὔ τε με ΒΕ 
Δηα ρίνϑη ἔποπὶ ἔθαγβ ἴο ἀσίηἰς ὈΥ͂ {Π6 πηθαβαγο. 

6 Τδου πηδἰκοβὺ 8 ἃ βύυδ ο ΟΌΓ ποὶρσῃ ΓΒ; 
8Πα ΟΟΓ ΘΏΘΙΪΘΒ ΙΒ ΚΘ {ποτΏβο  γ68 ΒρΟΓΙ. 

1 Ο ὍΟοὰ οἴ ιοβία, τϑϑΐογθ 8; 
8Π4 οδ86 (ΠΥ ἴβοθ ἴο βΒῃιϊη6, δηἃ γχὸ 8881] 6 βαυοϑά. 

8 ΑΑ νΐῃο ἰδμοιυ ἀἰάεὺ Γοπιουθ ουὖ οὗἉ Ἐργρὶ, 
αἀἰάβι ἀγῖγα ουῦ παίϊοηδ, δῃὰ ρ]δηὺ ἰ(. 
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9 Τηου μαϑὺ οἸοαΓοα ΔΎΘΥ Ὀοίοτο ἰξ ; 
δΔηα 10 βίγυοὶς ἄοτχα 118 τοοίϑ, δὰ 1ἰ 81] [86 ἰαμά, 

10 ΤὨδ πιουηίδίηβ ΓΘ οογογοα ψ]ῃ 18 Βῆ 866, 
δη4 115 Ὀουρ 5 τ ΓΘ 88 6 οϑάδγϑ οὗ αοά. 

11 Απά ἰἰ βοηῦ ουἱ 18 ὈγαΠΟ 68 απο {86 868, 
δηα (8 ΒΙΟΪΚΟΙΒ ἰο 86 ΓΊΝΟΥ. 

12 ΝΥ Βογοίογο μαϑὲ ἴμβοι Ὀγόκθη ἄοτα 18 ψ 4114, 
Δηα 8]1 ῥ᾽ υοῖ τὖ (Βδ0 ρα88 ὈΥ (89 ΨᾺΥῪ ἢ 

18 ΤΏ Ὀοᾶγ ουὖὐ οὗἉ (6 ψοοά ψαβίδί 1, 
δηα {π6 δοαϑί οὔ (86 Β6]4 [δϑαϑί οἱ ἴδ, 

1{ Ο Οοὰ οἴ δοἌῖ5, τού στη 16 ὈΓΆΥ. 
Τωοοῖκ ἔγοια ἤθᾶάνθῃ, δῃα Ὀθμο]α, 
8δηα γἱιβϑὶ( {1}18 ν]η6; 

156 δηὰ 5886 6 Γ᾽ ψμδὺ (ΠΥ τίρῦ Βαμα ρμ]απίοᾷᾶ, 
δμα [86 Ομ] ἃ μοι παϑὺ πλδά6 βίγοηρ; [0 Ὁ {Πγβο ἢ 

16 [018 Ὀυγηρα ΜΙ} γα; ἰὺ 18 οαὐ ἀνα ; 
αὖ ἴθ τοῦυϊκο οὗ (ΠΥ Θουπέθηδποο (ΑΥ̓͂ ΡΟΓΙΒἢ. 

17 Τ,οὐ τ[ἢγ δηα Ὀ6 ον Ὁ [86 τηϑδὴ οὔ τῃγ σιραῦ Βδηά, 
ΟΥ̓ΘΓ [6 βοη οὗ πιδη ψΒοπὶ (που θϑὺ Βίγοης; [Ὁγ ὑπ γβ6 1 ἢ 

18 Αηὰ να Μ1}} ποὺ ρὸ Ὀδοᾷκ ; 
ἴλου ||} χυϊοῖκοη υ8, ἀμ τὸ Ὑ11] 6811 οὐ ΤΥ πϑηλθ. 

19 δΦοδονϑ, αοἀ οὗ Βοβίϑ, γοβίογο ἃ ; 
οϑ.36 [ΕΥ̓ ἴδοθ ἴο Βιϊηθ, δ τὸ 8.1.8} Ὀ0 βανϑά. 

Ῥβ. Ιχσχ.' (ἐ{{16)ὲ. Οοτδρασο Ῥα. ἴχ. ({{{16). 
ον. δ. δὲῃ ἰλὲ νεραάξγα. ΒΥ 09 τηϑαδυγοιῦα!!, ἴῃ δου δηοο. 
γογ. 10. ἤγεγε αε ἰλε οεάανε 97 Οοά. Νοῖ ἴδμαῖ διοἢ ἃ Υἱῆθ οτος ἸἸΓΘΓΑΙΥ οχἰδῖοὰ; Ἐπὶ δ ἃ ἤξυγο, ἰξ ΤΟΡσοδδηῖδ ἔδι9 

ψοράοτίυ] στουτ οἵ ἔπ 9 ρϑορ]ο, 1 ἴθ τα ΠΥ Τοτγοϊοι ἃ ἰὰ θα. χχυίϊί. 14, 9ο8Ώ. ἱ. 4, φιλὰ 6 ΘΟ ΒΟΣΟ.5 
γος. 1δ. Δία εἰγοησ. ἴο ἃ οουαϊοι οὗ πλδίοσὶ  δοὰ δέχου σι. 

ῬΒΑΙΝΜ ΤΙΧΧΧΙ. 

7 (λὲ ολὶς Μωείοίαπ. Οπ λό Θσἰιμλ, [ΓΑ Ῥιαϊηι) φῇ Αφαρὰ, 

1 ΜἈΜαΚκδ ἃ Ἰογε] ποῖβα ἰο αοά, ουγ βίσθηρσί ; 
βῃοαὺ δἰουα ἴο {π6 αοά οὗἉ Φ“δοοῦ. 

2 αῖβδ ἃ βοῃζ, πᾶ Ἰοὺ [86 ἀπλῦταὶ βου πᾶ, 
1Π6 ϑιυθοῦ ἤδγΡ, τι (δ ἰυΐθ. 

ὃ ΒΙον [Π6 ψυϊηροῦ ἴῃ (86 ΠΟῪ ΤΩΟΟΏ ; 
ἴῃ ἴΠ6 1] πχοου, οἡ {π6 ΑΔΥ͂ οὗ ουν βοϊϑιλῃ [δαβῦ, 

4 ἘῸΣ {ἢϊ8 8 ἃ βίδίαϊο ἴον ἴϑγδοὶ, 
8. ΟΓΟΙΪΠΆΠΟΘ οὔ (μῃ6 (οἀ οὗ Φδοοῦ. 

δ Ηδ δρροϊπηιοα ἰΐ [ὉΓ ἃ. ἐθβυ ΠΟΥ͂ 1η «}0Β0ΡΉ, 
τ ἤθη 6 οηὺ ΤΟΥ ΟΥ̓́ΘΡ {μ6 Ἰαπὰ οὗ ΕΥρῦ. 
1 πραγὰ ἃ ἰδησύαχα [Πᾶὺ 1 ΚΠΘΥ͂ ποῖ. 

6 [τρϑηιονϑά ἢΪ8 βΒῃου  ἀϑγ ἔγοιῃ (Π6 Ὀυγάσῃ, 
ἢἷ8 απ ά8 νι ά ΓΟ ἔγουι [μ6 Ὀαϑίκοί. 

7 ἴὴ {9 ἀϊβύίγθβθθ ἔῃοὺ ἀϊαδϑὲ 64}}, δῃᾷὰ  γοβοιθα {866 » 
[δηϑνγογοά {π66 ἰῃ (Π6 νοὶ] οὗ ἐπα ηάοΣ, 
Ι ρῥγονϑὰ ἴπθ6 δὖ ὑπὸ ἽΝ δίϑσβ οὗ βιγθ. (}αι6.) 

8 ΘΓ, Ο ΤΑΥ͂ ΡΘΟΡΪο, μὰ 1 ν{}}} ὑθβ ΕἾ ἀραϊηδίὶ [μ66, 
Ο 5.86], 1: τοὺ γι] ὺ ὨρΑΡθη ἴο [Ώ6. 

9 ΤΏΘΓΟ 8}.4}}] ποὺ Ὀ6 ἰπ 66 ἃ Βίγδηρθ ροα, 
δηά (Βοὰ 588]0 ποὺ ψουβΐὶρ ἃ ογοῖρη ροα. 

101, Φοβονδῖ, δηὶ (ἢν αοά, 

4 ΤΉοΙΟ [6 ὯΟ οοοαδίου, τιογοίοσο, ἴο δ σίηὶς ἤἴσοῦλ {86 ᾿ἰΐογ8] γϑηἀοσίης οὗ [9 ᾿γογάδ, 88 δοθ Ὦδ το ἀοῃθ. 
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6 ἐμαὺ Ὀγτουρδὺ ἴμ66 ουὖ οὗἉ {μ6 Ἰαπά οὗ ΕρΥΡί. 
Ορϑὴη (ΒΥ πιοῦτἢ ψ 146, μὰ [1 ν}}} 8}} 10, 

11. Απάπὶ Ρἷα Βοδυκοηθα ποὺ ἴο ΤΣΩΥ͂ γοΐοΘ, 
δηὰ ΠΠΔ8. ἀὰ ποῦ ᾿πΠ0}1π6 ἴο ἴΏΘ. 

12 ΑΠα 1 ραγο (Βϑῖὰ ρ ἴο {μ6 βία ὈθΟΓΏΠ688 οὗ (μοῖν ᾿θϑσί ; 
[Π6Υ ρῸ οἢ [π Π6 ΙΓ ΟὟ ΘΟΙΠΒΘΪ8Β. 

18 ΤΑΥ͂ ΡΘΟΡΙΘ ὨΘΑΓΪΚΘΠΘα ἴο ΤᾺΥ γΟΪΟΘ, 
1 Ιβγδεὶ ποιὰ ὙΓ]Κ ἸΏ ΤΥ ὙΔΥΒ ; 

14 βοοὺ ψου]Ἱὰ 1 Βυμ0]6 {μον Θῃ θη ἑθ 9, 
διῃὰ δραΐη ἰΔΥ͂ ΤΑΥ͂ δπα οὁἢ ὑπ 6} 1068. 

16 Ηδίοιβ οὗ Φθθονδῃ Βηου]α ρῥγοΐδδθ ϑ ὈΠι 9810 π ὑο Εἶπ ; 
δηἀ {μοῖν (ἰπι6 βου ]α 6 [Ότονου. 

16 Ηδ νοιυ]Ἱὰ ἴδοά θὰ τὶ (.6 πλλστον οὗ [86 ψμοδῖ ; 
δηα νὴ ΒΟΏΘΥ͂ ουΐ οὗ [86 τοοῖς σου] 1 βαυϊβεν [Π66. 

Ῥεαῖτὰ ἰχχσχί. ([1160ἡὲ.. Οη ἐδε Οἰ εἶ. [866 δ Τοπιδγὶς οὐ Ῥβ. τί. (6110). 
γοτ. 1. αἱοιιά. ΑΘ πο Ἠοῦ. ποτὰ ἰδ πϑοὰ ἰη τ. [{|. 11, 18. 
γον. "ἢ ΠΡ Ἰ ΤΗΣ ΟυΕΣ ὉΜΊΔΒΟ ᾽ ΔΟΩ͂Ν. ὅδο χ. χί. 4, "αὶ εὐἰδοϊχῆὶϊ {11 κὸ τὶ ἴῃ ἴΠπ6 τα δοὲ οὗ ΕκΥρὲ ;" ασιὰ 

οομερατο Μῆϊο. 1. 3. 
γον. δ. Ζαησιαρε ἱλαί 1 Κπειο τοί. ἘΛιΠοῦ ἐδ 9 Ἰλῆκυκεο οἵ Βαγρὶ, ὁ ἰογοίχι ἰοαμοο ἰο ἔἰο ἩΘΌΓΟΜΕ: ΟΥἍ, 88 ὩΟῪ μβοῆε- 

ΤΑΙ υπἀοτγοίοοά, ἔῃ0 δηοσυγακίης ἰδηρύδα(ο οἵ πον Ὠο ἶγογοΥ (800 ἴμο ἔτσο (Ὁ οὐ ς Υ6Γ8686), ἰ0 ἔἢ16Πὶ πο δῃὰ ἀπἰ πιο! ᾳὶ- 
. Οοπῖρδῖο Εἰ, Υἱ. 9, “" ΤΠΘΥ πολυ κοηθα ποῖ ἰο ἈΜἴοδοβ, ζογ δηχυίθη οἵ δρίγὶξ, δὰ 10Υ ὁγϑὶ θη Τὰ 
ον. 6. 7 δαεκεί. Ἐοτ οαγεγίης Ὀπγάρηκ, τῖτἢ (6 παρὰ οὐ οὨ [1:6 ϑορά, 84 Γοργοϑοιίθα οἡ ἴδ πλοηυμηθηΐδ οὗ δοοίοπὲ 
ϊ. ΤΟΒΡΩΡΟ 66η. χὶ. 10, 17, δὰ ἴπ0 ΨΥ 6 Γ᾽ 5 Ὡοῖθ οἢ “ΒΘ μαϑδαχο. (Βογυίδοὰ νϑγείοῃ οἵ ϑηθδίϑ τ ποΐθ6.5) 
ὁγ. 7. Ῥεῖ ηὙ ἀμπάεγ. ἘΠπὸ ἰμβαπάοτγ-ο]ουά, 

Υοετ. 10, 84 τυαϑῆῖθοσ. Ἐπ0 Παρ! σπἰίοη ἰδ, ἐπδὲ 0 ΟἿΌΘΣ ΒΟΌΣΟΘ οἵ βοοὰ δορὰ ὕὈῸ Βουρδί, 
Ῥοσ. 14. σγίραάεν Ἠαπα απερεη (ΗΠ ΡΡΕῚΙ,Ὁ). 
Ψοσ. 156, ὙΑεὶν ἰἔπιδ. Ιδταοὶ 8 ἐἶταο; ἢἰ8 ἀπγβείοη 84 ἃ πνογοὰ ρϑόρὶθ. 
γος. 16, Ζ7Τὴι6 πιάετοιῦ ψ' δ λοαί. ΤῺ τλοοῖ ἠυἰγί(ἰουδ νοδὲ, 

ῬΒΑΙΜ τ ΧΧΧΙ͂]. 

Α Ῥιαΐηι 977 Αεαρλ. 

Οὐοά οεἰδηάδοιία 'π ἐπ σοπρτοραίίοη οὗἩ {πὸ ΜΙΡΕΪ Ομο; 
ἴπ (Π6 τιϊάϑὺ οὗὁἨ 1Π6 ροάβ 6 τ πῆς 

2 ἨἩοπ]οις Μ}]}} γα Ἰυάρα ψΎΟ!ΡΊ ΠΥ, 
8Πα δοοορὺ [Π6 ΡΘΙΒΟΠΒ οἵ [86 ψιοκοα ἢ (αν6.) 

8 ϑυάρο [0 ποϑῖκ δηὰ ἰμ6 ΟΥ̓ΡΆΔΩ ; 
4Ἃὁ ι8ιῖσ6 ἴο [86 «ΠΠἸοἰρα 8Ππα ῬΟΟΥ. 

4 Ἰε ἰτὸς 16 τῦϑϑὶς πὰ ΠΘΘΑΥ; 
ΤΟΒΟΏΘ ἔγομα {π6 δπὰ οὗ {π6 νἱοἶκοα, 

δ ΤΟΥ ἹΚΠΟΥ͂ ποῖ, δῃὰ ὑΠ6Υ Μ1}} ποί απἀογβίβπα ; 
[Π6Υ͂ ρὸ {Π61}} ΜΦΥ͂ ἴῃ ἀδγΠ 688. 
ΑΙ] 86 ἰουπάδίϊουϑ οὗἉ [86 φαγί δ.’α βῃδίκθῃ, 

6 [1{188ᾶγ6 βαϊ]ά, Υο ἃγὸ βΌ(5, 
δηἀ βοη8 οὔ [6 ΗἸ ἢ οβ,, 4}} οἵἉ γου. 

7 Ὑοὐ Βυ ΓΕ] Υ 85 πλ6ῃ 5ἢ}8]] γὸ αἷθ, 
Βα 88 ΒΗΥ͂ Οὗ [Π6 ῥἈγίησ68 84}} γα 141]. 

ὃ Ατίβο, ὀ αοά, ἐυᾶρο (86 οατί ; 
ἴον (ποὺ "1410 ᾿ἱπηῃϑυῖν δπιοηρ 811 [ἢ πδΙΙΟΏΒ, 

Ψεγ. 1. Θράε. 80 πιαρ δἰγαῖαν, α τοργοδοπείη μα Θοἄ᾽κ ἠπα οἶα] ϑονϑροί ΚὨ17 (σαι. χἰ  !. 4), Δ’Θ ὁ8]]οὰ ἴῃ ἘΣ, χχὶ. 6, χσχῇ. 
8,9 ἐὰ τὴ 6 Ποῦτον, κοάβ: ΕἸ κ  9ἢ. νοτγαίου, }πάρ65). Οοπῖραγο ἘΧ. χὶϊ. 12, 

6ΓἹ,δ. δοιπααίίσηε, ΟΥ̓ δοςϊαῖὶ ογάον  ἔποδο [πδιταϊλίομ οὗὨ οἰνὶ! ρογοσηηθπξ οὐ ἩδίοΒ ἔθ 6 διὰ δοοΌ ΓΙ Υ οἵ 80» 

οἰοὶν τοοσῖ. ὙΏΘΗ ἐποδο [αἱ], δου ον ἰθ ἀἰδογχαυίζοά, δῃὰ 4116 ἱπίο γα. Οοιμρδῦο ΡΒ. χί. 8, δηὰ ΡΒ. Ιχχυ. 8. 
νον. 7. Αδαπν. βοὸ “πᾶρόδ χυί. 7, 11. 
γον, 8. δλαϊ! ἑμλογίξ αἀϑιοπρ. ΒΒΔ11} πάτο ἐπποτίεδῃοθ διηουβ ἐμοτα. 

Ἐ ΤΉΟ ψοΓὰ ΓΠΔῪ δἷβο ὕθ ἐγαποϊαἴοα ροία: ΠΑΙΠΟΙ͂Υ, ϑα τ δη μοί, ἔπο ταδκίηρς οἵ ὙΠ|ΟΝ τδϑ ἀου [1688 6 Ρασί οἵ 1:6 ᾿δῦοτγ 

οὔ ἴὴ6 ΗρῦΌτγοννβ “ ἴῃ Ομ ἢ (ποὲ “ τηοτῖδτ," ΕΧ. ἰ. 14), ἀπτίης τμοἷν Ὀοπέάδρο ἰπ Εργρῖ. Βαΐ 1δΒΐδ πιοροίηρ οὗ 6 τνογὰ ἰβ [οὐδ 
Ῥογιίποης ἴδῃ ἴδε οἴδογ, πὰ {ἢ ΘΟΠΉΘΟΙΟῺ ὮΘΤΘ. 

᾿ Ἶ ΟΥ̓́Ή 6 οἷά ἘὨα ὁ νοτσίομθ, Οογοτάαϊο, Μαδιδον δοὰ ΤδΎΟΣΏΟΣ ΔΑΥΟ “ οΔβ" ΟΥΔΏΠΛΟΥ, Θοηθυδῃ δὰ ΒίεθΟρ9 
τ 4986.᾽ 
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ῬΒΑΙΜ ἸΤΧΧΧΙΠ, 

Α ϑοπσ. Α Ῥιαΐηι ο7 4εαρλ. 

1 Ο δ6οά, ἀο ποΐ δου δα αὐυἱοΐ ; 
ἀο ποὺ Βοϊ]ά {Π| ὴ͵}γχἁ ρθδᾶοθ, δπά ἀο ποὺ σοϑί, Ὁ Μιρῃ Ομδ. 

2 ἘῸΡ 'ο, {μΐπθ ΘῃθΙ168 ΓΑΡΌ, 
8ηα (γ Βαίθυβ μᾶνο θὰ ὑρ {86 μοδά. 

ὃ Αραϊηϑῦ [ΠΥ ΡΘΟρ]6 6 Υ ἰδ Κ6 γα οουηδεὶ, 
διηα {πον οοηβυ]ὺ ἰοροίῦδον ἀραϊηϑὲὶ (ἢ γΥ πἰ θη ΟΏΘ6Β. 

4 ΤΏΟΥ μάγο βαιά, Οὐοιμθ, ἰοῦ υ8 ἀοΒίΣΟΥ {θαι ἔγοπι Ὀοΐῃρ ἃ πδίϊοι, 
δηά οὐ [06 πϑηη6 Οὗ [βγϑϑὶ θ6 γϑῃιθπὶ ογθα Ὧ0 ΠΊΟΤΘ. 

δ ἘῸΓ {Π6Υ ἢδᾶγο ἰδ κθῃ οουηθοὶ ἴῃ μοϑγί ἱοροίθον. 
Αρπἰηβὶ {866 ὑΠ6Υ Ππ]8 6 8 Ἰοᾶραθ; 

6 {86 ὑδηίβ οὗ Εἄοιλ δπὰ {π6 ΙΒὨ τ Δ6 1068, 
ΜοδῸ 8πὰ ἰμὸ Ηδραγιίθβ ; 

1 αοδα] δηὰ Ατἰθοι δηα Απι8]6Κ, 
ῬμΙΠ]ϑ014, πῖῦὰ ὑλ6 ᾿ηΒΔὈἰΔηίβ οἵὁ ΤΎΤΟ. 

8 ΑΪ80 Αββδυγ ἰΒ )]οϊποα στὰ ἐδ θῖα ; 
(Π6Υ αν Ὀθοομιθ 80 δ γΓτὰ ἴο ἴΠ6 Βοῃ8 οὗ 1,.οἱ. (αυδο.) 

9 ὕο ἰο (6 858 ἴο Μιάϊδῃ, 
83 ἴο βίβογα, 85 ἴ0 δίῃ, δὶ 89 Ὀσοοὸῖκ Κἰββοῃ. 

10 ΤΏΘΥ νοῦ ἀοϑισγογοα δὖ Εὐπάοτ; 
{ΠΥ θδοϑθ ἀπηρ ἴον (86 σγουπά, 

11 Μϑξκε μοὶ, ὑπο ῖν πΟΌΪ68, ἃ8 ΟΥγθὺ δῃᾷ 88 Ζϑοῦ, 
δηα 8}} 06] ὈΓΙΏΘΟΒ 88 Ζθρδὰ δηα 88 Ζα] 8 : 

12 τπῖδο ἢδΥα βαϊα, [,ὖ ὺυβ ἰΔῖκ6 Ῥοββϑββίοι ῸΓ οὐ γβοῖ θα, 
οὗ [ῃ6 ἀπο! Πρ-Ρ] 6068 οἵ αοα, 

18 ΜΝγ ὍΟοα, τιᾶκο μη 1Κο ἐδ6 τ ΔΙγ ηρ ἀυδί, 
16 οἰ δῆ θοΐοσθ [6 ψίηα, 

14 Α58 ἔγα δοῃβυμη68 8 ἰοτοϑὺ, 
8ηα 85 8, ἤδλιιο Εἰ πα 165 του δὶ "8 

1δ 80 ΜΠ ἱμοὰ Ῥαγβυθ ἔμ πὶ ἩΠ} ΠΥ ἰαπιροδῖ, 
δηά πὶ (ἢν τὶν] τ] πα ἰοΥΥ  (Β θη. 

16 ἘΕἾἸ {μοὶν ἴδοθ τὶ βἤδιηθ, 
8η( {ΕΥ̓ 8.}4}] Β66 Κὶ (8 γ πϑιη6, 6 ῃονδῇ 

17 ΤΏΘΥ 58}|8}} θ6 βῃδιηθα δῃα ὑδγγου- δ υ ΟἸκθ ΦΌΓΟΥΟΥ, 
84 5}}8}} Ὀ6 οοπήουπαοα 84 ροτγβῇ. 

18 Απὰ {μου 888}} Κπον [δδὺ μου, [ΠΥ ΠΔΠ16 Φομονυδῃ, 8]0}6, 
ατί Μοβὺ ΗἸρ νοῦ 81} {πὸ ϑδυίῃ. 

ον. 8. Τὴν λίλάεα οπϑε. ΤὮοδο πον (ὯΥ ῥγοίθοϊοη. Οοιῶραγο δ. χυ Ἱ. 8; χχυὶὶ. ὅ; Σκχί, 20; ἰσίν, 2; χοί. 1. 
Ἴος. δ. 70 ἡεαγί. ΤΠ δοῦγοο οὗὨ ἐμοὶ οὐ] τπδολιἐ πδιίίοηδ, Οοιίάραγο μα. 11]. 2, 

Υοι. 18. ΤΆ λέτγιέκρ ἀμεὲ (Τύκκοτ, Ηοὺ. Σεα., .}λ). 

ῬΒΑΙῚΜ ΧΧΧΙ͂Ρ. 

Τὺ ἰλ6 Ολὲῳ Ἡπειοίαπ. Οἡ ἰλὲ Οἰἰἰ. Α Ῥεαΐπι 97 ἰλὲ ὅπ 97 Ἰοταλ. 

1 Ηον ]ἸΟΥΘΙΥ͂ ἃτο (ὮΥ ἀν 6] ΠρΒ, 
Ο Φόβον οὗ ποβίβ] 

2 ΜΥ βου] Ἰοηροίῃ, γοα ουϑῃ ἕδίηὐοί, 
ἴογ [6 οουτίβ οἵἉ ϑῃῆονδὶ. 
ΜΥ Βεοδγΐ δῃά ΣΤΥ Π6β ἢ ΟΥΥ ουὐ ἴον δο Ἰινίηρ αοά, 
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8 Ὑεβ, {Ππ6 ΒΡΑΥΓΟῪ Δί Τουπα 8. ἤοῦΒθ6, 
8δη4 (6 Βα! ον Βα ἃ ηοϑὺ, 
ΘΓ 886 Ἰαγοίμ ΠΟΥ γουηρ,--- 
(8106 81{815, ὁ ϑῆονδῃ οὗ Βοϑβίϑ, 
ΤΩΥ͂ Κἰηρ, 8πα τὴῦῇ ἀοα! 

4 ΗἩΔΡΡΥ ἰδοὺ νδο ἀν }}} ἴῃ ἐγ Βοιιθ6; 
ΘΟὨ Π8|1Υ ἀο ΤΠ 6Υ ργαῖθα ἴμ66. ( αι.) 

δ ΗΆΡΡΥ ἰδ 8 Ὑγὲ0 80} 18 βίσθηρσία ἴῃ (866 ; 
ἴῃ ὑΠ61Ὁ Ὠθατγὶ ὑμ6 ΡἸ] στ πλ-Ὑγ 4. 

6 Ῥαβϑίπρ ἱβγουρῃ ἰμ6 γϑ]]6 0 οὐἁ πϑϑρίηρ, 
ὉΠΟΥ͂ πηΆ Κα ἰὑ ἃ ρῥἶδοο οὗ ἰθυπἰδίηϑ ; 
68, {86 δαϊατλ τίη οἱοὐϊι65 10 ἢ} Ὁ] ΘΙ ΠρΒ, 

1 ΤΏΘΥ ρὸ ἴτοτὰ βίγηρίδ ἰο βυγθηρίῃ ; 
ΔΠ6Υ͂ ΔΡΡΘΆΓ, 6δοῦ; οῃ6, Ὀαΐοτο (σά ἰπ Ζίοῃ. 

8 δοβονδῇ, αοἀά οὗἉ Βοβίβ, ἈθδΓ ὨΙΥ͂ ΡΥΔΥΘΓ; 
Εἶν οδῦ, Ο ἀοα οὗἩ ύδοοῦ. ((Ραιιδδ. 

9 ΒΒοβοϊά, Ο Οοά, ουὔὖῖν βΒμ16]ἃ, 
δηἀ ἸΟΟΚ οὐ ἴδ6 ἴδοο οὗἉ ἐμῖπο δηοϊηϊοα, 

10 ΕῸΓΣ 8 ἀδΥ͂ ἰῃ ΠΥ οουγία 18 θοίΐογ ὑμδη 8 ἐβουβαπᾶ ; 
Ι που] γαῦμϑῦ 80 ἃ ἀοουίζθθροσ ἴῃ [86 Βουϑθ οὗ αὐ Οοά, 
(88η αὙὙ61] ἰπ {μ6 ὑδηΐβ οὗ Μ]ΟΪΚΘαΏΘΒ8. 

11 ἘΕῸΓ Φεοβονδῇ Οοά ἴ5 ἃ ϑυη δηά ἃ, 8816] ἀ :; 
γ866 8η4 ρΡἿΟΥΥ͂ Μ|}} οῃονδῇ ρψῖνα. 
6 νὴ  Βμοϊ ἀοίἢ πὸ μοοά ἔγοιῃ ἔδοῖὰ [πὲ πα] ς ὑρτὶ ΒΥ. 

12 Φεδονβδὰ οὗἉ μοϑίϑ, 
ΒΔΡΡΥ͂ 186 τδῃ ὑμπδὺ ἐχυδβίοι ἢ ἴῃ {8 66] 

Ῥε. Ἰχχχίν. (||6}. Οὴἡ ἐδ Οἰξ ἐδ, 866 Ῥδ. υἱὶ[ἱ!. (εἰ 16). 
ον. ὅδ. Τα μι σνίηνισαψε. πβμθῶς Ἐδ9 Ρϑορὶϑ Ἡοῃΐ τρ ἴο ἐδο δοππδῖ ἴθωδίβ. Οορατο Ῥα. οχχίϊ. 4. 
γε Ὁ Τ8ὸ ὈΘΙΟΥΟΣ Β ΘΟΌΓΣΒΟ 168 ΓΟρΣοδομ θα 88 ἃ οἰ τί πιδο (ΥΔ|10. οὗ ἩθΟρΙΏ 6), διὰ ἔδασβ οἵ ΒΟΣΤΟΥ 865 ζταγησὰ (0 ἰσυῆ- 

ῬΗΑΙΜ ΙΧΧΧΥ. 

ΤῸ ἰδὲ ολίε Ἡωσοιοίαη. Α εαΐπι 97 ιλ6 ϑοηδ 97 Ἰζογαΐ. 

1 ΤΈου παϑὶ ΤἈνοσδῦϊο, Ο ΦοΒονδῃ, ἴο ΤΥ Ἰδηά; 
βου ἀϊάϑὲ ἰατη (86 σΔΡΟΥΥ οὗὨ ΦΔοοῦ. 

2. Του ἀϊάδὺ ἰβκθ ΔΎΥΘΥ ὑπο ἱπι αυ ΕΥ̓ οὗὁἨ ΛΠΥ ΡΘΟΡΪΘ, 
αἰά8ι σον ῦ 4}} ὑΠ6 Ὁ βι5. (αιδ6.) 

8 Τθου ἀἰάδβί γα 411 ΠΥ πτϑίς ; 
ἀϊάβὲ ἔυτη ΑΥΤΑῪ ἴτγοπι ὑπ6 Ὀαγηὶπρ οὗ {πη ΒΏρΡΘΓ. 

4 ἘἨοβίοσο υβ8, Ὁ Οοἀ οὗ οὐἂγ βδ᾽ γαίῃ, 
8δη4 σϑι86 (ΠΥ αἰΒΡΙΘ ϑιΓῸ ἀρδιηβὺ 8 0 66Ά56. 

δ Ὑ11ὺ ὑμοὰ ΤΌΤΟΥΘΣ 00 ΒΩΡΤΎ ΜΙ τ 
Ὑγ10 ἴμοὰ ἄταν ουἱ [πΐπθ ΒΏρΡΟΓ ὕο ζοηθγαίϊίοι. δῃὰ ρϑηθγϑίοι ὗ 

6 ὙΠῸ ποῦ ἔθου ἀσδίη Του γα 8, 
8ηα [ΠΥ ΡΘΟΡ]6 8.18}} σαὐοῖοϑ ἱπ {866 

7 Τ,οἱ ὺ8 866 (ΠΥ ΤΘΓΟΥ͂, Ο Φομονδῃ, 
δα σταηΐ 8 [ΠΥ Βα γαίϊοη. 

8 [11 μοᾶὺ ταὶ [86 ΜίρηΐΥ Οηθ, Φομονδῆ, ν11]} ΒΡ δᾶκΚ ; 
(οΣ 6 Μ111 Βρϑᾶκ ρϑδοθ ἴο Πὶβ Ῥθορ]θ δια ἰο ἢ18 βδ᾽ ῃίϑ. 
Απὰ Ἰοὺ ἰμοπὶ ποῖ στη δραΐῃ ἰὼ [0]]Υ. 

9 βύτοὶν, εἶθ βα] σϑύϊοη 'β πθαγ ἰ0 {Π6πὶ ὑμδι δδυ δ Ἶπὶ, 
{μὲ ΡΊΟΥΥ ΤΑΔΥ α76}] Ἰ οὐγ ἰδπά. 

10 ΜδργοΥ δῃὰ ἰσγυὰ μᾶγνθ ταθί ἰορσοίμον; 
εἰσ ιὐθουβηοϑβ δηα ῥ6806 Βα ῦθ Κἰββθα 6βϑοὶ οἴδβοσ. 
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11 Τσυΐὰ Ββρυϊηροίῃ ἂρ ουὐ οὗ {μ6 φασί, 
δηα τἱρῃὐδθουβηθββ Ἰοο κοί ἢ ἀονῃ ἔγοτα ἤθδνθη. 

12 Υρα, δοβόονδὰ Μ}}} ρψίνο ἰδ [Ῥτοζαῖβθα] ροοᾶ, 
δηα οὐγ ἰαπὰ ν1}} γί] α 118 ἸΠΟΓΘΆΒΘ. 

18 ΒΙρὐεουδβη 688 8ῃ8]} ρῸ ὈΘίΌΓΘ Ἀΐπὶ, 
δηα 8.18}} τρδῖίζο 18 Ἰϑοίβίβῃβ ἃ ΨΥ. 
οτῖα. 1- 8. Ῥργαεί. Τὴ ΤὈτγῆιθῦ ΒΟ ΒΟῺ8 οἵ πδίίοηδὶ οδ] ΑἸ ΕΥ͂. 
Ψοκ. 1. Ζωγὴ δε οαρίζοίέν. Οομρατζο Ρα. χίν. 7, δὰ 6 ἩΓΪΓΟΣ ΒΒ Σϑιλδ εἶσ οὐ Φοῦ ΧΙ]. 10.5 
Ψον. 4. δέεείογεια. Οὐ, ΓΗ τὸ 6. 
Ψογ. 12. Τῆς »γοινΐβεὰ ροοά. 8.60 ἴωον. χχγΪ. 4, ἴγοτιι υγμίοι [86 πογάν οἵ ἐμ9 ἀλὶβ᾽ 11Π9 ἃγὸ (ἈΚθΏ. 

ῬΒΑΙΜ ΤΧΧΧΤΥ͂]. 

Α Ῥγαγεν 9 οαυΐά. 

1 Ιποῖΐπο {πϊπὸ οαγ, Ο Φοβοόνδῆ, δῃᾶ ΔΗΒΎΤΟΙ ΤῊ6 ; 
ἴῸΓ 1 81 ΡΟΟΥ 8Ππ4 πρράγ. 

2 ῬΥΘΒΟΓΥΘ ΠΙΥ͂ Βου], [ὉΓ 1 διὰ ἃ Ὀοϊογϑά οῃθϑ. 
ϑαγα [ΒΥ βογνδηΐ, Ο ἴμβοὰ τὰν αὐά, 
{88ὺ ὑγυδίονἢ ἴῃ {{|68. 

8 Βα ργδοῖοιβ ἴο θθ, Ὁ Τωχτά; 
ἴογ ἴο {Ππ|06 ἀο 1 ΟΥΥ 811} 16 ἀΔγΥ. 

4 Ἐο)οΐοθ [86 800] οἵἉ ΠΥ βογυϑδηΐ ; 
ἴογ ἴο ὑπο6 αο 1 ΠῚ ἊΡ ΠΥ βου]. 

δ ἘῸτγ δου, Τωοτὰ, ἀτὶ ροοά δπά ΤοϑαῪ ἴο ἴὈγρῖγο, 
δηα δουπάδηϊ ἴῃ ΙΩΘΓΟΥ͂ ἰο 81] ὑμαὺ 684}1 ὉΡοὰ [δ66. 

θ Οἴνε οασ, Ο Φϑβονδῇ, ἴο ΤΩΥ͂ ΡΓΔΥ͂ΘΓ, 
δηα αἰΐοῃα ἴο {6 γοΐοθ οἵ ΠΑΥ͂ ΒΕ ΡΡ]]ΟΔΙ]ΟΠΒ. 

1 Τῃ [86 ἀΑΥ͂ οὗ ΤῊΥ ἀἰδύγοββ 1 941} Ὅροι {866 ; 
ἴον ἰου 11 ΒΏΒΥΘΙ ΠΊ6. 

8 ΤΆΟΓΟ 18 ποη6 [{ἰκὸ [μ66 διηοηρ ὑπ ρσοάβ, Ο Τωγά, 
Δα ΠΟ ΜΟΥΚΒ 111 (μη 6. 

9 ΑἹ] παίίοηβ, ψ 1 οἢ ἴμοὰ μαβὲ τηδάο, 
Β18}] οοἴὴθ δὰ θΟῪ ἀονῃ Ὀοίοτα {μ66, Ο Τωοτά, 
8η4 5}48]} ργῖνο ρίοσυ ὕο ὑΠγῪ πϑιμβ. 

10 Εοὁν (δου δε σγοαῦ, δα ἀοθϑὶ ΨΟΠΑΘΙῈ ; 
ἴμοὰ γ σα δοῃβ. 

1. ΤὍοδοὶ τη6, Φομονβϑῇ, [ΠΥ ΤΑΥ͂ ; 
1 ψ}}} ψαὶκ ἴῃ 1ΌΥ ἰγυΐ. 
Τῦηϊι6 τὴν μοϑτ ἴο ἴδδὺ (ΠΥ ὨΒΠΠΘ. 

12 1μ1]}} ρῥγαΐῖβα {μθθ, Ο Ἰωογά τγ αοἄ, τι ἢ ΠΥ τ οἷ6 Ποατί, 
ΔΠα {11} ο]ΟΥΠῪ ΠΥ ΠδΠῚ6 ΤΌΓΟν ΘΟ ΤΊΟΥΘ. 

18 ἘῸΥ ρτοδῦ 18 (ΠΥ ΠΟΙΟΥ͂ ἰοναγα τη6; 
Δα ἴδμου Βαβί γοβουθα ΤΥ βοὺ] ἔγοια {86 ὑπάγουν α Ὀδηθδία, 

14 Ο Θοά, μα φγοιὰ μᾶγϑ σίβθῃ ὕὉρ δρϑιηβὺ τη6, 
δη δὴ 4550 0} οὗ {16 σἱο]οηΐ να δουρὶ δου ΠΥ βου], 
δηα ᾶγα ηοΐ 8βθὺ ἴδ66 Ὀδίογο ὑμθη). 

1δ Βυὶ που, Ο Ἰμοτὰ, ατῦ ἃ (ἀορα οοπηρϑϑβίομδίο 8πα ρυδοίοιυβ, 
Ἰοηρ-Ββ εῖηρ, δα Δρυμαάδηΐ ἰῃ σοοάῃθ88β δηἀ γα. 

16 Τυγῃ ἰοναγα πη, Δηα Ὀ6 ρ,δοῖουβ ο ΤῈ6; 
εἶνα (ΠΥ Βίγθηρί ἴο (ὮῪ βεγγδηύ, 
8η4 ρτγδηΐ ἀθ᾽ ἔν δ 66 ἴο {86 8οη οὗἁἨ ([Υ Βαπαπηδία, 

17 ΒΠΟΥ͂ τη6 8 ἴθ ἴον ροοά ; 
δπα {Π6Υ ὑπ ἢδύθ τη6 804] βθ6 δῃᾷ ὃδ6 δβδμαγηρά, 
Ὀδοδῦβο ἔδου, ΦΘμονϑῆ, μαϑὺ μοΙρθα τηθ, δῃά οομπηξογίρα τ. 

ποι, τραρεΙνΗν στὰ τπιοη δ δμαμαἢ σαί αα με: ἀπά το ΡΆπαπο Πα αΓΑΙΣ δϑσαιο ἃ ργουογοίαὶ ὅπα, ὧν τοσιοτγαιῖοα ἤτοι 
᾿ὅδορ αΠ]σείοι 0 ἤοτπιοῦ ρτοδρογί ἐν." (Βοκ ῳῇ υδ, Ῥαγὶ δεοοπα, . 88.) Φ »ὮΚᾺ80 ἸΏΔΥ Ὁθ π0ἃ ΠοΓῸ ἰὴ {6 1ἰ ογαϊ φ8:186 
Ὁπὲ μοῖ ποορδϑδε γ, 85 [6560 ΟΧΔΙ,Ρ]166 ΒΟΥ. 
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γεν. 13. Τὴσ ὑπάετγιοονϊα δεποαίλ. Νοῖ 189 πείλεν ὠηδεγιοογζά (“ [.6 Ἰοτγοδὶ [611,. οοταίαου νογϑίου), 88 8012» Ὁπάοζ - 
βίδη ἃ Π0 ρῆτγωβο. σηέεγε... εἶπ, αδεοΐιμες Βεϊιοονί (ερ(μδαίον, ρεγρδίμλενι) ἀκν ΕίίΕ, δ. υ. α. ἀΐε δε ἀγμπέεπ, ἃ ἰ, εονῖεν 
ὧδν ράδ; υρῖ. 5. αὐ. ἃ πιὶί ῬΑ. ἐξ. 10 (ΒύρΡγκι). 

ῬΒΑΙΜ ἸΧΧΧΤΊΙ. 

Α Ῥιαΐπει 97 ἐλὲ ϑοπὲ 9.) Κογαλ. Α ϑονγ. 

1 Ἠΐϊ5 ἰρυμπάαίϊοῃ ͵ἴΒ ἰη {Π6 ΠΟΙΥ͂ τηουῃίβ᾽η8. 
2 Δοβόνϑὰ Ἰονϑίῃ {μ6 ραίοβ οὗ Ζίοι, 

ΤΩΟΓῸ ἰμδη 8}1 [ὴ6 ἀν 6] ρ5 οὗἉ Φ8ο0Ὁ. 
8 ΟἸοετίουβ [ἱπρΒ δ. βροίϑὴ οἵ (866, 
Ο οἷἱγ οἵ αοα. (δατιδο.) 

4 1 ψ1}}} τλδῖκα τηϑηϊΐου οὗ Βδμδῦ, δὰ Βδθυ Ομ, διμοηρ ἔμοῖι ἐπδὺ ΠΟῪ ΙῺ6 5 
θ6θο]α, ῬὨ1Π18ι14, αηα Ὑγτο, τι ἘΠΒΙορια 
1818 ὁη6 θ᾽ ὕοσ {δ 6 Γ6. 

δ Αμα οἴ ζΖίοηῃ ἰΐ 81}8}} Ὀ6 5814, 
. 1818 8ηα {μδ΄ δὴ τγβ ὈΟΓῚ ἰῃ ΠΟΥ : 
Δα Ηρ, ἰμ6 Μοϑὶ Ηρ, ν1}} ββίδ Ὁ} 18} Ἀον. 

6 Φοβονδὴ 11} οουηΐ, ἴῃ ΤΩΡ 0 (86 ΡῬΘΟΡΙΕΒ, 
(815 ὁη6 88 Ὀογὴ ἔμοσθ. (αιιβο.) 

7 Αια βἷῃροιβ 88 Μ61] 88 Ὀἰδύϑβ [88γ,] 
ΓΑΥ͂ ΒΡΓΪΏΡΒ 86 ἴῃ (866. 

ΟἸἰογίους ἐλίηρε αγὸ ἐροχεη 97 ἰλεε. Ὑ ΙΒ ἐδ θ ἀπὰ ἐδο [0] Ἠὁτίκ ἐδτϑο γόγβθῦ οοτῃ ΒΌΟΝ δποίίς νἰστεα 85 ον. 8. ῬΑτο ῬΤῸΡ 
Τα. ᾿ὶ. 2, 8, χὶ. 10, δηὰ τΆιοὲν δα 1] πλοηῖ, ΕΡΆ. 1. 11-20, ΟοΙοδδ. 11. 11. Ζίοη ἰθ ἰο Ὀϑοοῖμθ ἃ Ὡ6 7 ὈϊγΓῚ ἢ -Οἶδοο, ἴο 411 [9 πδιϊοιβ. 

γον. 4, ϑὰ πιο θοῦ. 7λεγε. ΤἘδο “ οἷν οἵ αοῇ " (τος. 8) ἰ6 πιϑδῃῖϊ. 
ον. 6, 75 ιογίἐηρ τ ἰλε . {πὶ χορίδιοσίηρ,, ΟΣ ΘΏΣΟΙ ης ἐθτ. ΟὐΡασο ἴδ. ἰγ. ὃ; ΡΓΟΡΟΥ͂Υ, ΘΥΟΣῪ ΟὯΘ ἐδαὶ ἰο 

ἀυθοσ!ρϑὰ υδίο [76 (5 [πὸ θοοΚ οἵ 170}. ᾿ ᾿ 

ῬΒΑΙΜ ΤΧΧΧΥΊΠ. 

Α βοηρ. Α Ῥιαΐπι οΥ (λὸ ὅοπὲ οΓ Κογαῖ. Το (λε ολὶς Μωειοίαπ. Οἷ οεεαείοπ 90} αβάοίίοπ ὃν φίοξπθε. 
Τιιάαοίές [Ῥεαζηι) 9. Πομιαη ἰλ6 στγαλί(δ. 

1 Φοδονδῆ, αοά οὗἉ την βαϊνδίίοη, 
ὉΥ͂ ΑΥ͂ [ ΟΥΥ ουἱ, ὈΥ̓͂ εἰρεί, θοίοτο ἔἶθ6. 

2 1,οἱ ΤΑΥ͂ ΡΥΔΥ͂ΘΙ ΘΟΠ6 Ὀοΐοτθ ἴ866; 
ἴπ0}1η6 ΤΠ1Π6 ΘΆΓ ἴο ΓΩΥ͂ ΟΥ̓. 

8 ἘΕῸΓ ΠὨΥ͂ Βοι] ἰ9 {0} οὗὨἨ ἰγοῦ 0]68 ; 
8η4ἃ ΠΥ 16 ἀγανοί ΠΘΆΣ ἴο [ῃ6 πῃ ἀοΥ νου], 

4 1 ἀπ τθοκομθα νι ἔμδπὶ ἐμαὶ ρὸ ἀονη ἰο ἐπ6 ροἷδ; 
Ι δτὰ ὈΘΟΟΙΏΒ 88 8 τη ΜΙ μου βιγοηρίῃ ; 

ὃ ἰογβαθη διποηρ [86 ἀοϑα, 
1|κὸ {86 δ]αἰπ ὑπαΐ 116 ἴῃ (86 στᾶγϑ ; 
ψβόοτὰ που ΓΟ ΘΠ θογοδί ΠΟ ΤΏΟΓΘ, 
δα {Π6Ὺ 76 ουΐῦ οὔ ἔγοτα (ὮΥ Βαπᾶ, 

6 Του μαβὶ Ἰαϊὰ τὴ ἴῃ ἴΠ Ἰονεβὲ ρἷδ; 
ἴηι ἀδΥΚ Ῥ]δο68, ἴῃ ἐμ ἀθρίμβ. 

7 ΤΥ γϑίἢ ΠΙΘ᾽ἢ ΠΟΔΥΥ͂ ΟἿ ΙΩΘ, 
δια ΜῈ 41} (ἢ ψαυθβ ἔμου ᾿ιεϑὶ αἰ οίοὰ 0. (αιδο.) 

8 Τμοῦ μιαϑὲ ρυΐ ΤΥ δοαυδίπίδῃοο ΤΆΣ ΔΥΔΥ͂ ΤΟΙΣ ΠῚ ; 
[ου μαϑὺ τη866 πὶ Ππ αὐς διμαῖν α ἴο μαῖα; 
βῃυῦ ρΡ, δῃὰ 1 οδῃ ποὺ ρὸ ἔοτί. 

9 ΝΥ εγε ναϑίθι ἢ δασὺ ἰῃτουρῇ αἰ] οἰΐοι. 
Ι ἐ8 ΠΉΡΟΝ [866, Φοῃονδῃ, 411} [86 ἀδγ ; 
Γ ΒΡ ουὖ ΤΥ δηάἀδ ὑπο ἐῃ66. 
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1 Μη: !(δοὰ ἀο νομπάογβ ἰο ἐΐ6 ἀοδά ἢ 
Οἵὖν “1}} (06 Βῃ8465 τἶϑα ἊΡ δηά ῥγαίβο 667 (αιιδ6.) 

11 1) τθγ Ἰονίηρ- Κἰπάποϑα Ὀ6 [ο]4 ἴῃ {86 ξ»,ΆΥΘ, 
ὑπ ν {810 Ὁ] Π688 ἴῃ ἀοβίσι οἴου 

12 ΠῚ (Ὡγ πομάρτβ ΡῈ τηδάθ πον ἴπ [6 ΔΑΓ ΚΠ 685, 
διηα (Ὠγ τἱρὐδουβηθδα ἰπ ὑπ6 ἰδηα οὗἁ ἔογ ο Ὁ] 688 ἢ 

15 Απάα1 υπΐο (μ66, Φομονδῖ, μαννα ογἱθα ἴὼΣ Βε]ρ; 
δηἀ ἴῃ {6 ΤοΓηΪ Πρ ΓΑΥ͂ ΡΓΆΥΘΥ 58.8}] οολβ Ὀβίογθ {{|66. 

14 ὙἩΥ̓μογοίογο, Ο Φϑβονδῇ, ἀοβὺ ἔθου οδδὶ οὔ᾽ τὰ δου], 
ἀοϑὲ 146 (ἈῪ ἔμοθ ἔγοτα τὴ ὗ 

151 δὰ αἰῇιοιοα, πα γϑϑαῦ ἰο δχρίγο, ἔγοταῃ τὰν  γουί; 
1 άνο Ὀογ (ΠΥ͂ ΤΘΥΓΟΙΒ; 8πὶ ἴῃ ἀοϑρϑίγ, 

16 Τηΐϊπο ᾿πμαϊρηδίοηδ ἢν ρᾶβθ6α ΟΥ̓́ΔΡ 116, 
(ΠΥ ΤΘΥΤΟΥΙΒ δνΘ ΘΟΠΒαΠιΘα ΙηΘ. 

11 ὙΠΟΥ Βᾶνθ Θμοοια ραβθθα τὰρ 11|κ6 ψαίθυβ 811 [86 ΟΔΥ͂ ; 
ἰοροίμον ὑΠ6Ὺ Ὀοβοὺ πὰ τουπά. 

18 ὙἼμου μαϑὺ ρυὺ ΤΆΓ ἔγοπι π16 Ἰουοῦ δηα ἔγθῃα ;--- 
ΤΑΥ͂ δοαυδίηϊδηοο---ἰῃ6 ρίδοθ οὗἨ ἀδυίκ η688] 

ον. ὅ. ΣΌγεακεπ. ῬΤΟΡΘΕΙ͂Υ, ἰεΐ σο, (ἐπα 96Ή), ἀἰεπεΐξεοα ; ΘΟΤΟΑΙΔΟΏΪΥ (πὲ ποῖ Ὡϑοοαδαῦγ) ἢ ἃ ροοᾶ 66080.--Ομέ Οὗ 
τονε ἐὰν λαπά. ἘΒοιμηογοα ὑὈογουὰ ἐΐ8 τρασῖι. 

γον. 10. 7.6 εῆαεε. Ὀϊθοιιθοάϊ θα ϑμριγί 8, (πὲ δυγνυῖνο ἐἢι6 ἀοδί οὗ ἐδθ ὈΟΑΥ͂, δηὰ οχίσξ δοραγαΐθ ἴγοπι ἰξ. 60 (Ὧθ 
Ἡτὶτογ 8 ἡοῖΐο οὐ Φοῦ (δοοῖς 4 Ψοῦ, Ῥαγέ ϑοοοπα), οἢ. χχνὶ. δ. 

γον. 18. ΤΏο δοηϊπιθηΐ 8: ΜΥ [οΥΠλοΓ δϑβοοϊαίοθ ΓΟ δϑίσηημοᾶ (οοπρατθ τοῦ. 8, “ ἴοι Βαδῇ ταὰθ πιὸ δὴ Δ-οὺοσα παι 
ἴο ἐδοπὶ᾽)); δηὰ ἴου ΤΥ δοαᾳυλίπίδποθ ΟΝ, 1 ΒΑΘ ΟὨΪΥ ΘἀΆΓΙΚΏΘ88 ἰὴ {8 ΚΙΟΟΓΑΥ δυοάοὶ ᾽ 

Τπὸ πβοῖο τοηοῦ οὗ Εἰ ι9 ἘΞΑ τα, δηά [86 ὀοχρτοθ8 ἀθοϊαγαϊτίοῃ ἰῃ γον. δ, αον τ(ῶ [6 οοπιηοη ἰάαδ, οὗ [ὴ6 τοιονδὶ οὗ 
“ἾἸονον, ἔτίϑηα, δπὰ δοφαλίηΐβποο᾿" ὉΥ ἀοαιὰ (ἰουηἀθὰ οα [ἢ9 τι Γβηδβείοη οὗ [19 γϑῦβο ἰὴ ΟὟΓ οοπιοη ἘΠ ΘΙ ἰδ ὙΘΓΒΙΟΏ) 
15 ποῖ ἔθ οὔθ ἱπέθπαρα υγ ἐῃ9 Ρεδϊταίδὶι. Ηονονυον ἀθαγ πο που σῆς ἔπ οΥἰκίηδιθὰ ΔΥ βοανθ Ὀθοοσῃθ ἰο ἴΠ9 Οείδιίδη 
καἰ, ἰξ τησοῖ καίνο ρίδοο ἴο 19 [ΣῈ τλοδηίηρ οἴ δ δαογοὰ ὙΧ1 ΟΣ." 

ῬΒΑΙΜ ΧΧΧΙΧ, 

ῬίΔαοιϊο [ Ῥεαϊπι} φΓ Εἰλαπ ἐλε αεγαλίϊδ. 

.1 Θ1 .1]} εἰπρ' οὗ [Ὧ6 πιογοίθβ οὗ ΨΦϑιονδῇ ἴΌγονοσ; 
ἴο σοηδγαίΐοη δηα ρεπογαίίοη Ψ1} 1 δ κο Κπόνῃ {ΠΥ ΤΑΙ ΓΒ] 688 ΙΓ ΤΩΥ τοῦ. 

2 1 βαϊὰ, ΜΕΓΟΥ͂ 884}} θ6 011} ὉΡ [ΌΓΘνοὺ ; 
16 μϑδαυθηβ---ἶη ἰμθῖὰ ὑμοὰ Μ110 ΘΒ ὈΠ15}} ΓΒῪ ΤᾺ Ὰ] 658. 

8 [[8ᾶγ6 τη866 ἃ οονοηδηῦ [ὉΓ ΤΑΥ͂ Οοβθὴ ΟΠΘ; 
1 ἢανὸ 5 ΌΓ ἴ0 Πᾶν] ΤΥ Βογνδηΐ, 

4 Ἐοτγονοῦ Ὑ}}} 1 οβιδ Ὁ] 15} ἰῃγ 8ορά, 
δηὰ θυ] ἃ ἃρ {ΠΥ τὨγοπθ ἴο ροπϑγαίίΐοη δηᾶ ρσεπογαίΐίοη. (7 χτι86.) 

δ Απάίιδο ἤθανθηβ ργαὶϑα {Πγ Ομ άογβ, Ὁ Φομονδῇ, 
68, (Ὦγ ΚΠ ΓΕ] 688 1 ἢ. ἀΞΒΘΙΌΪΥ οὗὨ ἢ 6 ΠΟΙΥ͂ ΟὨ68. 

6 Εοὸν ψ8ο ἴῃ ἴΠ6 5.168 σδῃ 6 οομῃραγθα ἰο θῃον ἢ, 
8 {πὸ ἴο Φοῆονδῃ διβοηρ {86 Βοη8 οὗ [Π6 ταὶ ρἈ Υ ; 

7 ἃ αοά ρτοϑῦν ἴο Ὀ6 ἔδαγοά ἴῃ {μ6 οουποὶ] οὗὨ [Π6 ΒΟΙΥ͂ ΟὨΘ68, 
δηα ἰογγῖ Ὁ]6 ΔΌΟΥΘ 8}1} {πα} ἀγθ τουμὰ δϑουΐ δίπ 

8 Φοδονδῃ, αοὧὰ οἵ μοβῶ, 
ΜΏΟ 18 ΤΙ ΣΤΥ ΠΚὸ 1Π66, Ο ΦΆΑΗ, 
δια [ΠΥ ΓΑΙ] 688 15 τουπα ἀρουΐ {Π|66. 

9 Του χσυ]οβὲ (6 Βνν 6 ]]ηρ; οὗ {μ6 868; 
ΜΈΆΘη 105 ὈΠΠΟΥΒ τῖβο, μοῦ δι }}16ϑὲ {Π 6}. 

4 Τὶ ΔΥ ὃὉθ ἰπίογοδίίης ἴο ἱκπον,, παὶ ἰξ ττδα οί {πὸ οτ αηδὶ γοηάἀογίης οἵ ον ΒΙ0Ϊ6. Το οἱάθαϊ τοηδογίης οὗ [89 
Ἑηκ δὰ ΒίΪο ἔγουλ τ 6 Ηουγονν ἰᾳ: “ ΜΥ Ἰογοῦθ δῃὰ ἤγϑηβ ἢαδὲ ἴδοι μη ΔΎΘΔΥ ἴγοπὶ 16, δηὰ ἰῃγηθά ΔΥΥΕΥ͂ ΠῚ υδίη- 
ἴδηο0 :᾽ (1ΠπῸ δῆ βοηϊίτοηΐ 85 ἰη γϑγ. 8). 80 186 ΕῺκ ἰδ} ΒΓ 010 (Οοτογάμ]θ 8) οἵ 1685, δὰ (Μαιπον,8) οἵ 1637, Τὸ [Ὠθ 
βδτιο οἴοςος [6 ἴ6 ἀθηονυδη γογδίου (1500): “ ΜΥ Ἰονογβ δηᾶ ἔγίοηδ παδὲ ἰἢου ραϊ ΑὙΤΩΥ ἴσουι 0. [απα] τηῖπο βοαυκίπίαηοθ 
πὰ εἐοϑπμποῖνθα." ΟΥΔΠ 6 ΓΒ ΘΥΓΟΏδΟτΙΒ σΟ ΒΓ ΠΟ ΓΟ δυὰ τοηδοτγίης οὗ {Π9 1491 οἴδπδο, “δηά ἰ ἱ πληθ δοαιμιίπίληςσο ουϊ οἴ 
ΤΥ οἰχῆς," (ΟἹ ονθὰ ἴῃ ἴδ Βίϑπορθ᾽ ΒίΌ1]9 (1568), “ ΤΏου Βαδὲ ρα ΔΨΑΥ ἴδὺ ἴγοτῃ Ἠ16 ΤΡ ἔγίοπ δηὰ πο κῃ οτ, (λον δαφ λέα) 
τλβὸμ βοΘ ΘΙ ΔΙΔΌΘΘ ουὖἱ οἴ ἰκδι" ἰοῦ μα, “ἢ ἀδείκθ88 ᾽), Ἰοὰ 19 ΨΑΥ ἴο [6 ἔκ!86 οοῃδίσ αοἰίοη δὰ βορτἰμηθεξς ἐῃ Κίης 
ΘΙΏ68᾽ 5 γοσϑίοι. ὰ 
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10 Τθου, που ἀϊάβὺ οσυβῃ ΕΔ δῸ [16 [16 8] ἰῃ ; 
ΜΠ (ὮῪ βίγοηρ' δὰ μου αἀἰϊαϑὺ Βοδύυθυ ὑΠ Ὺ ΘΕΘΙΏΛΪ6Β, 

11 ΤΏΘ Ὠρᾶνθηβ ἃγὸ (Π1η6 ; (Πϊη6 8180 18. [(ῃ6 δϑυίὶ ; 
{η6 ψοῦ]Ἱὰ δηὰ ἰΐϑ {11 685, [ὰοὰ ἀϊάδί ἰουπά {μοὰ. 

12 Νουῦιὰ δὰ βου, ἰδοὺ ἀϊάϑὺ ογθαίθ ἰΠ θη; 
ΤΑΣ δῃὰ Ἡθγηλοη ὑγιπρἢ ἴῃ (ΠΥ ΠΒΠΙΘ. 

18 ΤῊΪΠΘ 18 δὴ ἅγια ψἱ ἢ τηϊρὶιῦ ; 
Ββύγοηρ 18 ΠΥ Βδηά, ΒΙΡῺ 18 {Πγ τρηῦ Βαπᾶ, 

14 Εἰσὶ θουβηθ88 δηὰ Ἰυαρηηθηΐ ἃγθ ὑμ6 ἐοαμαδίϊοι οὗ {ΠΥ ΤΌΠΟ; 
ΤΑΘΙΟΥ͂ 8πα γα ψαὶῦ Ὀδίογο (866. 

18 ΗΔΡΟΥ {86 Ροόρῖο ἐμαὶ Κπον {πὸ Ἰογῆι! βουπα ; 
ψφαδονδῖ, ἰπ (86 ΠΡᾺὐ οὗἉ [ΠΥ οοιπύθπδῃοθ 888}} ὑΠ6Υ γα] Ϊκ, 

16 Ιῃ (ἢν πϑπῖὸ ἀο {με Υ δχυ]ὺ 4}} [μ6 ἀϑγ, 
δηα ἴῃ (ΠΥ τὶ ὐθουβηθββ Ἀγ ὑΠ6Υ δχδίτοα, 

11 Ἐογ [ποὺ τί (16 ρΊΟΥΥ οὗ {861 βίγηρί ; 
Δα ἴῃ ἢν ἔΆΥΟΥ ΟΥΥ ΠΟΙ 18 6Χβ] θα. 

18 ΕῸν ἴο Φαβονδὴ Ὀϑϊοη σοί Οὐχ 8816], 
δά ἰο {89 Ηο]γ Ομ οὗὨ ἴδβγδοὶ, οὖν ᾿εϊηρ,. 

19 Τμθη δου αἰαἀδὺ Βρϑδκ ἴῃ υἱβίοῃ ἴο ἐμ γ Ὀο]ονθᾶ οῃθ, 
δηἀ βαϊἰϑί, [ παν 1814 ἢ6]Ρ οἱ 8 τιὶρἢἱΥ ΟὨΘ, 
ᾶνο οχδ θα οπθ οἤοββθη ουἱΐ οὗ [86 ΡΘΟΡΙΘ. 

20 1 Βανο ἔουπα Παν!α, τΥ βογνϑηΐ : 
ΙΓ ΤᾺΥ ΠΟΙΥ οἷ] Ὦδνθ 1 δηοϊηἰθα Βϊηι. 

21 ὙΜΊ ἡ Ποῖὴ ΤΑΥ͂ ἢδηα 58}4}} Ὀ6 Θβ 8 0} 18} ; 
850 ΠΙΥ͂ ΔΓΠῚ 8}8}] βίγθῃρσίμθῃ ἈΠ}. 

22 Νο ΘΩΘΠΙ͂ 888}} ὀχϑοὺ οἵ δῆτ, 
ΟΥ̓ 80} οὗἁ ψ]οἸκοπ688 ΟΡ 685 Εΐτα. 

28 Απάὰ] Μ}}] Ὀδοδαὺ ἀονη 18 [068 Ὀοίοτο Εΐτα, 
8Π6 Ὑ011] 5ιγ1ῦθ ἐμ ὑμαΐ Ὠδίθ ἈΪηλ. 

24 Απηᾷ τῃγΥ ΙΓ] 6688 Δη ἃ ΤΥ ΠΊΘΓΟΥ͂ 888}} Ὀ6 τι Ὠΐηι, 
8η4 ἴῃ ΓΩΥ͂ Π8Π16 8518]] δἷβ Βογῃ Ὀδ6 6ΧΑ] θα, 

25 Απά] βοῖ ἢΪ8 ἢδῃηά οὐ {86 868, 
δηά δὶβ τεῦ Βαηα οἢ {9 ΤΊ νΟ18. 

26 Ἠὸ Μ1}} ΟΥῪ υπΐο πιθ, Του δγί ΠΥ ΓΔ[Π6Υ ; 
ΤΩΥ͂ Οοα, δπὰ (6 τοοκ οὗ ΠΙΥ Βα] γαίίοῃ. 

97 1 ἴοο Μ|}} πιο τα (Π6 ΒγβίΌοσα, 
Ὠϊρσμοδί οὗ [ῃ6 Κίηρβ οὗ (Π6 οδγίῃ. 

28 ΜΥ ΙΩΟΘΓΙΟΥ͂ Μ111 Κ66ρ ἴον Εἷπι ΤΌΓΘΥ͂ΘΣ, 
δη ΤΑΥ͂ δΘονθηδοΐ 18 ΒαΓα ἴο ἈἾηλ. 

29 Απὰ ἴ οβί Ὀ}15}} 8 βϑϑα [ΌΓΟνΌυ, 
διηα ἷ8 [ΠΤΌΠΘ 848 {86 ἄδγα οὗἨ μϑδύθῃ, 

80 [ΙΒ 8008 8}8]] ὈΤΕΔΚΘ ΠΥ Δ, 
᾿8Πα ψ 811 ηοῦ ἴῃ ΤΥ Ἰπαρτηθηίθβ; 

81 1 ὉΠΟΥ͂ 888}] ργοΐβδῃθ ΤηΥ δβίδίαθθ, 
Δα ΚΘΟΟΡ ποὺ ΠΙΥ ΘΟΙΙΤΠΔΗ ἀπ ΘΗ[8 ; 

82 (μθὰ ν1}} 1 νἱβϑὴῦ {Π6ὶν ὑΓα ΒΡ ΘΘΒΊΟΒ ὙΠ} 8 σοά, 
δηα {ποεῖν Ἰπίαυ ΕΥ̓͂ ψΠῸῈ ἀράν τε 

88 Βαυϊΐ πιῦ Ἰον]ηρ- ΚΙ 688 Ὑ{1111 ποῖ ἰ Βαγαν ἔγοπι πὶ, 
δα Μἢἢ ποὺ Ὀ6 [Ἀ186 ὕο ΤΥ 81}. 

84 1 ν1}} ποῖ Ῥγοΐβῃθ ΣῪ σονθηδηΐ, 
ΠΟΥ ΔΙ ὙΠδὺ ἢ88 ρΌη6 ΌΤΙ ΤΎΟΙᾺ ΤΩΥ͂ 1108. 

8δ Ομοθ Πδγ6 1 5 ογη ὈΥ͂ ΠΥ ΠΟ] Π688; 
1 1} ποῖ ἴθ ἰο Ἰ)αν]α, 

86 ΗἨΐδ βοϑὰ β8.4}1 6 ἴὌσϑνου, 
δηα ἢ͵5 ὑΒγοηθ 88 (86 β} ὈΘΙΌΓΟ Πι6. 

831 Α5 {ῃ6 Ττηοοῃ 8}8]] 1ὑ δἰδπα ἴμϑὺ ΌΓΟΨΟΣ, 
Δα 88 86 τϊίηθ88 ἴπ [86 8 κῖοβ 'ἰβ ϑαᾶτα, (}Ἐαιι86.) 
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88 ΒΒυὶ δου, μου μαβὲ οδϑὺ οὔ δια Δοἢουτοϑα; 
τοὺ παϑῦ θθθὴ πτοία πιῇ (Ὠ1η6 δηοϊηίαα. 

89 ΤΏου αϑί πιδάθ νοϊὰ ἰμθ οονθηδηῦ οἵ (ἢν βοσνδηΐ; 
ἴῃου αϑὲ ῥγοΐβηϑα ἰο ὑμ8 Θϑυίἢ ἢ 8 ΟΥΌΨΏ. 

40 Τῇου μαϑὺ Ὀγοίοη ἀοψη 81} κἷὶ8 ν 8118; 
ἢΠαϑὲ τηϑα6 [ιἷ8 ἀθίδηβοϑ 8 συ]η. 

41 ὙΠοΥ ῥυμοῦ Ὠἷπι, 4}1} (μδὺ ρ888 ὈΥ {Π6 ΨΑΥ ; 
ΗΘ [ἐν Ὀϑοοίαθ [})}6 ΒοοΙπ οὗ [18 μοῖρ ὈΟΙΒ. 

42 Τῆου Ὠαϑὲ Ἔχδ! θα (π6 στρα μδπα οὗἉ 18 [068 ; 
μιαϑῦ τη8α6 811 18 ΘΏΘΙ168 ΓΘ]ΟΪΟΘ. 

438 Υ8, ἰοὺ ὑυγησϑὺ ὑ8ῸΚ [η6 δαρα οὗἉ ἢ18 βιογά, 
διηἃ ἢαϑί ποὺ τη8α6 δῖτα βίδηα ἴῃ {86 Ὀδί{]6. 

44 ἼΒουὺ διαβ τ2869 [18 ὈΓΙΡὕΠπ688 ὕο 66886 ; 
δηα 8 ἑῃγοῦθ ἴδοι μαβῦ οαϑὺ ἀονὴ ἴο [86 οαγίϊ, 

4δ ΤΠου Βαϑῖ οὔ βμοτὶ (᾿6 ἀ4γ8 οἵὁἉ 18 γουΐῃ ; 
που μαβϑὺ οογαγθα ΟΥ̓ΘΓ ἢϊπλ ΤῊ βῆδπχθ. (ατ86.) 

460 ον ἰοηρ, Ο Φομόονα Ὑ10 μου 146 {λγ56}} ΌΤΟΥΟΣ ἢ 
85.4}} [ὩΥ ψγαίῃ θύσῃ ΠΠκ6 το ὃ 

47 Ἐοιμθαῦον ψἢδὲ 8 ΤΥ ἢδοίίηρ 116; 
᾿ΜὮΥ Βαβῦ ἴΒοὰ ἴῸΓ πουρμὺ ογθδῖθα 4]}] [Π6 βοῃβ οὗ πηθῇ ἢ 

48 ὙΥ̓ αὶ τηδῃ 8}}8}} ἰἴἰνϑ, δηά πο 866 ἀδδίῃ, 
88}8}} ἀ6! νοῦ 18 8οὰ} ἔγοτα {Π6 σγῶϑρ οὗ 186 πάγου ἢ ([Ραιθ6.) 

4 ὙΏΒοῖο δγὸ [ἢν ΤΟΓΠΊΘΥ τρϑγοῖθβ, Ὁ [οσα, 
ΒΟ. (ποὺ αἰ ϑὺ βοαῦ ίο Πάν ὰ ἴῃ (πΥ {8} Π{Ὁ1Π 688 ἢ 

δ0 Βροιλοιηδογ, Ἰμοτχὰ, [6 τοργοδοὶ οὗἉ [ΕΥ̓ βεσνδῃίβ, 
ἰῃδὲ 1 Ὀθδγ 1 ΓᾺΥ Ὀοϑοιλ οὗ 8}1 [86 ΤΔΩΥ͂ ΡΘΟΡΪΘ68; 

δ1 ψ θορόν ἐμ 1Π 6 ΘΠ 6 Π1163 ἤαγα τορτόϑοιοα, Ο 6 μον ΔΕ, 
ΜΒΟΓΟΎ ΙΒ ΠΟΥ ανθ σοργοόδοιϑα (μ6 ἰοοἰδίορβ οὗὨ λη9 δποϊη αα, 

ΒΙΕΒΘΕ ΒΕ ΨΦΕΗΟΥΑΗ ΕἘΌΟΒΕΤΕΒΜΟΒΕ. 

ΑΜῈΝ ΑΝῸ ΑΜΈῈΝ. 

γοσγ. 2. ει ίλονι, 80 δ6 ἴο ὕῦο οὐὐπτίηκ δηὰ ἘΠ ΒΒ ΠΕΣ 85 ΠΟΥ. 
γος. 3, ΣῸΡ τὴν ολοεφη οθλ. 1ῃ ἢἷδ ὈΘἢ6Π. Νοῖ νἱ εἶα, 88 ΟἿ οὗ πνπ ὠὺ ῬΑσῆ66 ἰο 89 οογδηδηξ. ΟΟΤΏΡΑΙΟ ἐδο ἩΤΙΓΟΥ Ὁ 

τοιρδγῖς οὐ Θθη. χΥ. 9-17, (Βονίδοὰ νυογδίουῃ οὗ ἀϑῃοθαδίβ τὶ ποῖο8). 
Ψον. 8. 7ὲλὲ εκιεε. Οοἴραγο {πὸ Θχργοδείου ἰὼ ΒΡΏὮ. 1}. 2. 
ον. 8. 7λε πεϊρλέν. Οὐοπιρασο ἐδ 6 γΓοιηδεῖς ΟἹ Ρβ. ἰχ συ [ὁ 25. 

Ἢ τοι τΥΝ γοιμὰ αδοιξ ἰλθε. Α ΡοΓροιθμὶ Ργόδοῃοθ, δἰέθηἀΐϊηκς ἔδο Ὀἱνπο ἰδ 41] 115 τηδηϊ δαί 8.---ὐασλ, Βοο [86 ποῖϑ οὉ 
ΙΧ 

γον. 12. Ταδον απὰ Ἡδγπιον. ἸἈορτοδοηεϊης ἴτ6 δσοὶ δηὰ Ῥ οδὲ οἵ ἐδ Ἰαπά. 
ον. 14. Ἡμεΐξ δείοτε ἰλοα. Ἰδον ἸΏ οοπιθαηάθδ. 10 ΓᾺΠ}Υ, Θοημ6 δεῦτε ἐλγ ὕαοε,"--ρτοϑθηὶ ἐδοπιδεῖτνοα Ὀοίοτο [8 66,--ἴο 

ΣΘΟΟΙΥΘ Γ[ὮΥ οομμπιλπαδ. Δ έΐξ 123 δὲ ἐξ, παοὴ ἀεΥ ϑργασλρεῦγαμον (2. κι. αὖἷϊ. 13), αμοὴ τὰν ᾿σέεεεη, σελρη ἐπίρερεη (οὐδεν, 

ἐνείεη εηἰρηρεη) ἀείπενα Απρεείολέ, ἄ. {. εἰελει νὸν αἷτ' (ΠΌΡΤΈΡΟΣ Οπαάε πὰ Ῥραλγλείξ, αἀὗνεα δείσεν Οσηίοη ἀν Ἡδεϊορο- 
δολίολίε (σἰτιί. 8), δίολοα τῊν ϑαΐίπεβ Α τοί; αὐμϊισατί Φίωνργίηηεη ξείσε ίηκες ρεισδε(ἰρ (Ὠ 51 ΠΙΤΣΒΟΉ), 

γον 37. 716 ιοϊέπιεεε ἴῃ ἰδλ6 εκνε τοδὶ πδίυ "8 }} 7 δυρ κοβὶϑ ἢ 6 “ σογνοηδηῦαίμη," (Π6 τϊΠόδ9 ἴο (η9 “ μογροῖυα! οογομδηξ 
Ὀοίΐντοοη ἀοὰ δηὰ οΥοΥῪ ᾿ἰνίης Ὀοΐης." ἀθη. ἰχ. 12-.-1}} (1Π6 τ'υτί [6 Γ᾽ 8 γον δοαὰ υὙϑγδίοῃ). 

γεν. δ0. Τλαέ 1 δεαν, οἷο. ΤῺ ΚΘΏΘΓΔΙ ϑ0.89 οὗ [1680 ἀἰ δου νογάδ. 860 ΠΌΡΡΕΣν, ΗἸἼΤΣΙῸ, ὨΕΙ ΙΤΖΒΟΗ, ῬΧΒΟΉΠΝΕ, ας. 



Ὀἰο θα Ὀγ (ὡοοφίς 



ΡΞΑΙ,ΜΕ. 

ΕΟΌΒΤῊΗ ΒΟΟΚ. 

ῬΒΑΙΜ ΧΟ. 

4 Ῥιεαῖπι 9 Μοδεδ, (λα απ οΓ (οὐ. 

1 ἸΤιοτά, ἰδοὺ παϑὲ δα οὐγ ἀν ]]ηρ- ] σα ἰπ 811] κϑηθγαίϊοηβ, 
2 Βοίοτϑ [6 τηουηύαϊηβ τ γα Ὀτουρῃὺ ΤΟτίῃ, 

δηα ἴδοὺ ραγοδὲ Ὀἰσίὰ ἴο [Π6 ΘαΥἢ πα ῃ6 που], 
ούθῃ ἔτοσμι θυθυ δίς ὕο δυο] δαβιρ ποὺ ἀεὶ σοα, 

8 Του ἰυτησϑὶ πι8}} ἰο ἀυβῖ ; 
Θηα βαγοδί, Βουγη, γ86 Β008 Οὗ ΠΊΘΏ. ᾿ 

4 Ἐὸοὸγ ἃ ἱμουβδῃὰ γ6 878, ἴῃ (Ὦγ εἰρΐ, 
ΔΥΘ 8ἃ8 γοβίθγα δ θη 1Ὁ ραββϑοίῃ ΔΥΔΥ͂, 
δΔηα 8 νοι ἴῃ (86 εἰμί. 

δ Του βινθοροϑὺ ὑπ 6 πὶ ΔΎΔΥ, (ΠΟΥ ΔΓΘ 8 βίοθρ ; 
ἴῃ ἐμ πλΟΓΏ ΩΣ; 88 {86 σ͵ΙΆ88 ὑῃαῦ Βρυη σοί Ὁ ; 

6 1η [86 τηογῃΐηρ τὑ Πουτ 5 θυ δηα βρυϊηροί ὑρ, 
δῦ Θυθηϊρ;, ᾿ὖ 15 οαὐ ἀονῃ δηᾶὰ ψ  ογοίῃ. 

7 ἘῸΥ  ΘΟΠΒΌΠ26 ΔΎΔΥ ἴῃ [Π1Π6 ΔΩΗΡΌΓ, 
δ Πἀ ἴῃ [ΠΥ ψγαί δγα ψγὸ (τοῦ Ὀ]οα, 

ὃ Του αϑὺ 86 ΟΌΓ ἰπ]αυ} 168 Ὀοίογα [ἢθο, 
ΟΌΓΡ δίάάθρῃ ἐπΐπρβ ἴῃ μ0 χης ΟΥ̓ ΤΠΥ σου Πίθηβηοθ. 

9 ΕῸΓ 81] ΟὟΓ ἀδΥ9 ρ885 ΔΥΔΥ ἴῃ (ὮΥ Ψτϑι ; 
6 ΒρΡΘηα ΟἿΓ Υ̓ΘΒΓΒ 116 ἃ {ΒοιρὨι. 

10 ΤΊ ἀΔΥ8 οἵ Ογ γ6ΆγΒ,---ῖη (Π6 πὶ ἈΓΘ {ΠΓΘΟΒΟΟΓΟ γοδῖβ πὰ ἰδ ; 
Δα 1, ἱπτουρῇ βυγοηρίῃ, ΤΟΌΥΒΟΟΣΘ ὙΘΆΓΒ, 
γοὺ 8. ἘΠ Ἷ" ὑΓγ]46 [οἱ] δῃα νϑηϊίγ ; 
ἴον Ὁ 18 βοοῇ ρϑαϑβί, δῃα τὸ ΗὟ ΔΑΥ͂. 

11 ὙΟ Κποσϑιι [Π6 ΡΟΥΘ οὗ [Μ]Ππ6 ΔΏρΟΓ, 
Δηα 88 {6 [68 Ὺὺ οὐ [ῃ66, ΤΗΥ͂ Ὑταῖ ὃ 

12 8ο ἰδβοῖὶ ἴο ΠΌΑ ΡΟΓ ΟἿ ἀΑΥ98, 
{παὺ Δ ΠΙΔΥ͂ σοῦ ἃ ποδτί οἵ νίβάοῃηι. 

18 ἘΒοίυγῃ ὃ πομο νάϊ, Ποῖ Ἰοηρ!] 
Αμὰ ἴᾶνθ ΡΠ Οἢ [ΔΥ͂ Βουνδῃίβ, 

14 Βα δεν υ8 τυ ΦΠΥ ΤΔΘΓΟΥ͂ ἴῃ {πΠ6 τηοτηίηρ, 
{Πδὺ Μ6 ΤΑΥ͂ Γαὐοὶο6 δῃὰ Ὁ6 ρ᾽δά, 811 οἵιγ ἀδγπ. 

156 Μαϊζο υ8 ρἰδὰ δοοογαΐηρ ἰο (6 ἀαγβ ὑπο παϑὶ ἃ Π]Ἰ οὐθᾶ ὑα, 
[86 γΟΆ18 ΜῈ ἔδινα β6θῃ 6Υ1]]. 

16. [Ιμοἱ ΠΥ ΜΟΥΚ ΔΡΡΘΑΓ ὑπἴο (ΠΥ θουναπία, 
δΔη4 [ὨΥ ΓΔΔ] ΘΒΥ ὉΡΟΠ {861} ΒΟ 8. 
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17 Απὰ οὐ 186 Βοδυϊυ οὗ Φϑιιονδὰ ους αοά δ ἀροι α; 
δῃὰ [Π86 Μοῦ οὗ οὐν πδη68 688 0118} [πο ὉΡΟΩ 8, 
γοδ, διὸ ποῦ οὗ ουν 8Π68, ΘΒ 8 Ὁ }18}} (μοῦ ἰΐ, 

ΨεΓα. δ, 86. ΑὉ ἰππαχο οἵ ἤδοίίς δυπιδη 116. [Γξ μαδ5θδ ΔΎΥΔΥ ἢ [86 ἀοδί ἢ -] ΕΠ ΌΘΓ ; δυοοοοάθαᾷ ΌΥ͂ ΠΟῪ 116, 88 6 Κτ888 
ἐμδὲ βργὶ πᾷϑ ὉΡ Γγοδα ἴῃ [89 ἀδνν οὔ ἐμ τηογηΐηᾷ, [0 ὙἱΠ6 Ὁ ἰη ἰϊ8 τη, δηὰ ἀἰθ. Τμθ σοπιραγίσοη ἰῃ τόσ. ὅ, 24 πιοτοῦοε, 4 
ΔὺΓΙΡΕΥ ἀπὰ ποῖ [1 οχργοδοϑά, θυ [6 τὨουκιιῖ ἰδ ΟἸΘα ΥΥ ἰμά!οαῖου. δ ὁ 

οῦ. 8. Ομν λίϑάει ἰλίηρε. )2}2 »), αἷς δίκῃ. ἐξέ τοολὶ πεῖ Κίριολί αἷε Νεκῖν. εἴ ζά δεν, εἰπεεν Ῥεγδογρεηεε, ἀ. ἱ. οεγδορενε 

«πονκαππίς ϑωπάεν.. ΠῚ ἽΠΌ) χίχ. 18, ορί. ΓΊ ΘΓ χιῖν. 92 (Πσρρειῦ). Ηδ ἰδκοα ποίδ οἵ ἴδ σοδάϊης 1)}2}» ἰὼ 120 
486. οἵ Κοηηϊοοίξ δαὰ ἢο Βοπθί, ὑγοῦδὈἷγ 8 ὈΕ ΓΘ ΚΤΆΡΕΙ ναγίαἰΐου (οΥίῖ. ποῖθ}. 

γον. 9. δίκε α ἰκοιγλί. ὙΝ (τ 019 γαρί ΑἸ Υ̓ δα βιάσῃ} 688 οὗ ἐποῦδνς ΠΟΥ͂ δ’ βοη90.--Οἴδοχα, ἀε α εἰσὰ (ῬΒΟΣ. ΤΑΥ͂ ΕΒ, 
Πππιο, ΠΖεἐνοα. ἰο Οεπσδίκ, Ὁ. 141), 85 ἴ1ὴ6 ννογὰ ἰ5 υϑοὰ ἰῃ ἰζοὶς. ἰΐ. 106. ΟΥ̓ ΘΓ, 4 ἃ δομπά, ἃ δοοιίης δουῃά, ὙΠῸ [06 τοῦ- 
ἀοσγίυκς οἵ ἴΠ6 τοχῖ σοραγὸ ΤΉΈΟΟΝΙΒ, αυοίθα ὉΥ͂ ΕὐΕπ37τ, Ηεὺ. ἴ.5. ΤΊΛΤΊ. 

γον. 10. {ι ἐλεα, Το οὨρ[διίο ἴογ οἵ {πε ογἰ κί πὶ, νὰ αἰο δου! ποῖ Ὀ6 δυρρτοδϑοά.--.- ΤᾺ εἰν ργίάε. ΤΒοὶσ ναί Ὀοδδζ. 
--Τοῖϊ απὴὶ υαπίίψν. Αἰχίοιυβ)Δ ον, ψ ἱτ πῸ τγοϑα!, 

Ψετ. 11. 44 ἐλ ζεαν φῇ ίλεε. Τὰ ργοροτγιίοῃ ἴο, δῃὰ ἴῃ δοοογάδποο τί ἰ(. 44 πὸ ἴδωσ οἵ ἀοἀ τοᾳυίτοα, δηι δ .6 ἀπο ἰο 1ξ. 
γον. 12. Δαν γε (ΗΠὐΡγειρ  Οεβενισδ, ζές. 12, δέρλ. 8, ὁ). 
Ψον. 14. 1πὯ6 πιογπίπρ. Το τποζγοΐης οὗ ἀδ] ἰνόγβησο δηὰ ἐγ απ ρῆ, ΑΙΡΟΥ (ἷα ηἰσς οὗὁἨ Βα Πἰδιίοη. Οοπιραγο Ρα. χὶν!. 

δ. ΤΏ δουϊίοης ἰ8: [6ῖ τηοτηΐπα τοϊαγη, δηὰ νἱτὰ ἰδ (ὮΥ πδαιδίν ἰπς ΙΠΘΓΟΥ. “ Μογηίης ἀσποῖοα ἐμαὶ {πο Γ6 85 δἰϊμοσίο 
θ66ι εἰχμς [ἢ [δγη6]. δά [6 ἀαίγη οὗ δῇ ογὰ οὗ ζγιδυ.᾽" (ὈΕ.1τ2590Η}. 

ον. 17. σροη ὧξ. Τ}Ο δᾶπὶ0 88 (0 μ4, Ὑ1Ὲ (1.6 ἐπιρ]ςΑτίου τπᾶὲ ἐξ [5 ἔγοα δῦογδ, δ ἀδοοδιΐης ὑρορ τ6, Βομδέίρε δεν 

“πὲ; 12}, σ(., 1) Ῥαΐ οσπιν, ΤᾺΣ ὠτιδ, φῳγΈντι 68 θοηι οὐδεν κοπεπεὶ (ΠΡ (ο]ἀ). 

ῬΒΑΙΜ ΧΟῚ. 

1 νοϊηρ ἴῃ [86 οονοῦὶ οὗ (μ6 Μοβὶ ΗΕ, 
6 8016} ἴῃ {86 βῆδαον οὗ ὑμ6 ΑἸ ΠΥ. 

2 1ψ}} βαῪ οὗ ϑιονδι, ΜΥ τοΐαμα δηὰ τὴν ΖΟΓΊΓΟΒΒ; 
ΤΩΥ αοά, [1 ν|}] ὑγυϑῦὺ ἴῃ πὶ. 

8 ἘῸΓ Πα, ἢὨ6 Μ11}1} ταβοὺθ ὑπ66 ἔγοπι ἔμ 8Βη8 9 οὗ [86 ΤΌ] οΓ, 
ἔγοπι (Π6 ἀοβίγογίης ροβ 666 

4 ΥῈ 815 ἐδαύμοσθ ἢ6 Μ}}} σονοῦ (66, 
δηἃ υηᾶον ἢΪ8 ψίηρ8 884] ποὺ ἰτγυβῦ ; 
εἶθ σα, ἃ Β81611 ἀπὰ ὈμυοκΊο! 

δ Του 518}Ὁ ηοἱ 6 αἰτγαία οὗ [86 ἔδσγοσ ὈῪ πἰρδῖ, 
οὗ [86 δύγον ὑπαί ἢ] ἢ ΕΥ̓ αΑΥ; 

6 οὔτ ρϑβϑί!]!θηοα ὑμπαὺ ὑγ8] κοῦ ἴῃ ἀΔΥΪΚΠ6Ε9, 
οὔ 6 οοπίασίοι ὑῃαί ψαϑίθι ἢ αὖ Ποοη-ἀδγ. 

7. Α τμουβαμα 584]] [8]] αὖ [ΠΥ 5166, 
δηά ἴδῃ ἱπουβαηά δ (ΠΥ τὶσιιΐ μ8πα; 
ἴο ὑπ66 1Ὁ 88}4}} ποὺ Θοπιθ ηἰρῇ. 

8 Οπἱγ ψη {1 η6 ἜΥ65 βῃ!ὺ ἴΒοὺ ἸοΟΙκ ο, 
δα 566 [ῃ6 τουαγα οὗ [86 ψ]οϊκοα, 

9 ΒΒροϑιβ6 ἴδοι μαϑὺ ᾿η846 Φ6Π νι, ΠΟΥ ΓΟΙΙΡΘ, 
116 Μοϑὺ Ηἰρῇ, [ΠΥ ἀπο] } Ἰηρ-ΡΪδοα; 

10 {Πϑγο β8}} πὸ 601} Ὀθΐ8}} 866, 
Δηα 0 ρἷαριθ 88}}8}} οομλθ ηἰρἢ {ΠΥ ὑδῃηΐ, 

11 Ἐν Βο Μ1Π] ρσίνα ἢ͵8 δῃροὶβ οὔδιρο οομοογίηρ [866, 
ἴο Κϑδρ ἴδιθ6 ἴῃ 411] ὑπ }7 ̓ 8 Υ8. 

12 Οἱ {μεὶν βδηα8 888}} {Π6Ὺ 6 ἴδ 66 ὕὑρ, 
Ἰοδὺ βου ἀ85}} ὑῃγ ἔοοῦ δρϑίηϑί ἃ βίοῃϑ. 

18 Του 888]}0 ἰγοδα οἡ {6 ᾿ἰοα δᾶ (ἢ6 δά Ὁ: 
ἐκ  γΟῦηΕ Ἰοη δῃὰ ἀγαροὴ 888] [ποι ὑγαιαρ] 6 ὑπᾶον [ὈΟῦ. 

14 ΟΥ ἢ6 δι ἢ βού ΠῚ5 ἰΙογθ ὍΡΟῚΩ τη6, δηα 1 Μ1}} ἀ6Ἰ νοῦ Εἷτ; 
Ι ν1}} ϑοὺ ἴσα οἡ εἰσι, θοοδυβ8θ 6 Κπονθί ἢ ΠΥ ὩΔΠ16. 

16 Ηδο Μ111 681} Ροη ταθ, δηὰ 1 ν11}] δθθυτοῦ ΐτα ; 
Ι νι} θ6 ψὶτῆ Ὠἰπ ᾿π σου] ᾽ 
Ι νψ1}} τοϑοῦθ Εἶπ, δηα Μ1}} ΠΟΏΟΣ ὮὨ1τΆ. 

πα ἩἩ Ξ πν α ᾷΦ΄ᾳῃᾳ π΄ πςΠ -“-- ςς ς΄ πὸ τ ον π Π0} 

4 ΒΟῸῚΥ οχρτγατοο, ἴπ 9 Ἰπουκηὶ που] Ὦ6: ΤΉΘΥ μΔ88 ΔΎΛΥ ἰἢ [πο ἘΠΔΗ -Ιαα οΓ οὗ ἴπ κτανθ ; 0] ονγοὰ ὮῪ ἐμ9 τοοσγω 
μἴο οὗ μποΐξμοσ οποταιίοη, 86 ἴδ} τηογῃίης ζτὰδδ δρτϊση Ὁ} ἰὼ μἷαοοῦ υἵ ἰμδὲ πὶ Βῶδ νυἱξοσοὰ απὰ ἀϊοί, 
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16 ὙΥ1 Ἰοηρσίὰ οὗἩ ἀαγϑ Μ11}} 1 βα Ὁ ἴτα, 
δὰ ν1}} οδυβθ ἰτα [0 860 ΠΥ βαϊνδίίοη. 

γον. 1. Αἥἡ δπδϑιτϊηθὰ οαδὸ; ἢ Ὑ80 80 ἀνθ} 16, δυϊάοβ, ἐἰοσ.0 Οὐ ἴδο ἀϊ δοσγοηξ οοεδιγ σίου! οὗ ἰδ τοσϑο, ἐπὶ ἰο [86 δΒἰταρ]οδῖ, 
βηὰ (6 πιοδῖ μοὶ ϊθὰ ἰὰ λα ρλοην πρὶ 

ον. 9. Τὴγ ἀιοει  πρ-Ρίαοε. . Υ.]. 
γος. 10, ἴενέ. νι ης ἰδ τοϑϑδῖ ; Δῃ ΔΡΌΔΔΙο δι᾽ υδίοσι ἰο ἰδ αἰτορίοοὶ δηρϑὰ σίγα εἶνο ἴοστι. 

ῬΒΑΙΜ ΧΟΙ]. 

Α Ῥιαΐπι. Α ϑοηρ 70» ἰδὲ ϑαδδαξδ- αν. 

1 [εἰ ροοάᾶ ἰο ρῖνο ὑπδ} Κ8 ὕο Φϑ βου, 
8Πα ἰο δβὶπρ; Ργδίβα ἴο {ΠΥ πδηιο, Ὁ Μοβὶ ΗἸρΆ ; 

2 ἴο ἀθοϊαγο {ΠΥ Ἰονίη- Κα μ 688 ἰῃ [86 πιογηϊηρ, 
δηα [ΒΥ {10} 10] Π688 ΘΥΘΓῪ πὶριῦ; 

8 ἰο 8 ἰθῃ-βίγϊηρεά ἰμϑιγυμηδηΐ, δηα ἴο {π6 ]αΐο, 
ἴο ἴ86 τηυγιλυτηρ' Βουπα Οἢ {86 ὨΒΓΡ. 

4 Ἐὸγ (ῃου μαβὶ μ᾽ δαἀοηρα πιο, Φοβόονδὶ, ΕΥ̓͂ (ἢ γ ποῖκ; 
ἴη [8Π6 ψΟΥΚΒ οἵ ΓΠῪ Βηα8 1 Μ1}] ὑσὶ απ ρὮ. 

δ ον ρτοδὺ ὅθ [0γ πόγκϑ, Ὁ Φθβονδὰὶ 
ΤΥ σου 586]8 ΔΓΘ ΘΙ ἀ6Θρ. 

6 λ Ὀτυ δ δα Κηοποί ποὶ, 
ΠΟΥ ἀοΙἢ 8 ἴ00] υπαάογβίδηα {}}18. 

1 ὝΒοὴ [86 νυ] οἰκο βρυηρ ὉΡ 88 μγΆ88, 
δηα 8]} [ῃ6 πουκοῦβ οὗ Ἰῃϊαυ  ΒουτΒἢ ; 
10 15 (Παῦ (ΠΟΥ͂ ΤΥ 6 ἀΘδΓΟΥΘα [ΌΓΘΥΘΓ, 

8 Αμπάίβδου, Φομονδῇ, δῦ οὐ Εἰμὶ ἸΟΥΘΥΘΓΙΊΟΙΌ. 
9 Εὸγ ἴο, [μῖπϑ ϑηθιηῖθϑ, Φομονδῇ, 

ἴον ἰοὸ [16 δ θμλ}68 88} ῬΟΥΙΒᾺ ; 
81} τ[π6 ψογ ΚΟΥ οὗ ἰπιαυ ΟΥ̓ Ε..8}} 6 βοδίζεγοα. 

10 Βυῦ πγ Βοτη μου ΜΠ 6χαὶῦ 88 οὗ [6 ΜΠ ΟΣ ; 
ΙΔ) δποϊηίθα π 10 ΓΘΘᾺ Ο]]. 

11 Απὰ "ΩΥ̓ 6Υ6 ᾿ιδα 118 ἀοβῖγθ οὐ ἴμθπὶ ἐπα 116 ἴῃ τγαῖῦ (ὉΓ Π16, 
Δ ΠΙΥ͂ ΘΆΓ ΟἹ 6ν]}]-ἀ06 78 ἰδῇ Γ]Β6 10 ἀρϑίηβί ση6. 

12 Το γἱρμύδθουβ 8.)4}} οι γίβῃ 11|κ6 εδο ΡΔΙ τ -ἴχθ6, 
8[}8}} στὸν 1 ἃ σϑάδὺ ἴῃ ΙϑὈδῃοη. 

13 Ῥ]απίραά πῃ [δ6 Ὠουβα οὗ Φεβονδῇ, 
ΠΟΥ͂ 888}} βου τῖϑἢ ἴῃ {δ οουτίδ οὗ ουν αοᾶ, 

14 5.11] 58}8}4}1 [6 Ὺ θθᾶγ ἔγαϊν ἴῺ ΒΟΔΓῪ ἃρθ; 
[0]} οὗ ΒΡ, 8δη4 σγϑϑὴ 888} {Π6Ὺ 6. 

16 Τὸ βον ἐμαὶ ΨΦοῃονδὴ 8 ἀρτὶρῆϊ; 
ΤΑΥ͂ ΤΟΟΚ, ἀπ δ0 υῃτὶ  ὐδουβηθδδ ἴβ ἴῃ Εΐπι. 

καλές ΤΡ ΚΟ; μετ άρεκα. ἐὰ ἀν δα ἐμ, σε. δ) τ᾿ ὈΥΤΟ σείια ἃ (Ἰ σε ΕΙΣ) ν κλ αΡ ΠΡΡΑΡΜΗΜ οῖμε 
Το ὧν ιοὐξάτοαι ον ἰδ9 ἠδίΌΓΑΙ ἰσαὶ ἰδ οὗ ἐμἰ6 ροπογίυ! διὰ ππίδιροῦ δοίυλοὶ, θοο οῦ σχσχίχ. 0.12 (ἰδ τε 9 το- 

υἱδοὰ τοσείο). 

ῬΒΑΙΜ ΧΟΙΠ, 

1 ΦΖεμονδὰ τεϊρποί ; 8 18 οοιμοᾶ σι ἀν τοθῇ 
ΖοΒονδὴ 18 οομοα τὴ θυγθηρίῃ ; δ6 Βδἢ αἰγαοά Ἀἰπηθοῖ δ 
Υ οι, ἰῃ6 ψογ]ὰ 5}}8}} βίδηὰ [Ἀϑὲ, 1ὑ 59}}8}} οὶ Ὧδδ πιονοά. 

2 ΤῊΥ [Ὠτοπα βίη ἴδϑι ἔγοια οὗ οἱά ; 
ἴπου τί ἔγομλ θυ] ϑης. 
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8 Το ἤοοαβ μαᾶνο ᾿ἰ ποα ὑρ, Ο Φειονϑῃ, 
[86 ἤοοάβ αγνο ᾿ἰοα ἂρ {ΠΕ ῚΓ γοΐοθ ; 
180 ἢοοάϑ [ἢ αρ {ποῖν ἀαβηρ ΆΥ68. 

4 ΜρὨΟΟΥ 18 ΓΑ ΚΘΙΝ οη δίρῇ, 
ἰμδῃ 86 γοὶοθ οὗ ΏΔΩΥ͂ ᾿δίοσϑ, 
{86 ταὶ ἢ τᾶ 68 οὗἁ [Π6 568. 

δ ΤΥ ὑθϑυ πο 68 ΔΓΘ ὙΘΓῪ ΒΌΓΘ. 
Ηο] ποθ Ὀθοοπιθῃ (ΠΥ͂ ΒοιιΒ6, 
Ο ΨΔοβδονδῆ, [ΌΓΟΥΟΣ. 

ῬΒΑΙΜ ΧΟΙΓ. 

1 Οοὰά οὔ νγοηροϑηοο, Φομόονδ, 
Οοά οὗ νϑῆρεβϑμοθ, βιχἷπο ΤΌτίἢ. 

2 Ταῦ ὰρ {μγβοὶξ (ποὺ υᾶχο οὗ (Π6 θαυ ; 
του ἃ ΓΘΟΟΠΊΡΘΏ86 ἈρΡΟῚ {86 ργουα, 

8 Ηονὐ Ιοῃρ 5.14}1} {μ6 πιο, Ο Φεομονδῃ, 
ΠΟΥ͂ ἰοηρ; 888}} (16 ψ]ΟΚοα τα ρἢ ὃ 

4 ΤΠΘΥ Ὀσὶοὶ οὐ, {ΠΟΥ Βροαὶς τυάεοὶν, 
ΠΝ Ὀοαδὲ ὑΠ6ΠΊ56 1 ν 68, 811 {Π6 ΤΟΥ ΚΟΥΒ οὗἁ ἱπι αυϊὶγ. 

δ ΠΟΥ͂ ρατίηα [ΠΥ ρΡοΟρ]6, Ο Φοβόνδῃ, 
Δη6 [ΠΥ ΠοΡΙδρθ [ΠΟΥ͂ ΟΡΡΙΈΒΒ. 

6 Το νἱάον ἢ [86 ΒίγβΏροΥ (ΠΟΥ͂ Κ1}}, 
᾿ς δα ΟΥΓΡἤΔη8 ΠΟΥ τυ ΓΘΓ. 
7 Απὰ [Π6Υ 88Υ, ΦΑΗ μ}}} ποὺ 866, 
δα {π6 οἀ οὗἉ Φδοοῦ “111 ποῖ δἰζεπᾶ. 

8 Ὁπαοιβίδῃα, γα Ὀγυ βῃ διμοηρ' (86 ΡΘΟΡΪθΘ; 
δ:ηα γο [00]5, θη Μ01}]} γο θ6 ν 188 

9 Ηο ἰδὲ ρἰδηϊοα (Π6 ΘΔ Γ, 8.14}} ἢ8 ποὺ ἢθβγ 
Οἵὖ 6 {πδὺ ἴοτιηϑα (ἢ 6γ6, Βἢ4}} ποῦ δ Ὀθῃο]ἀ 

10 Ηδ (ἐμδὺ ομδϑυβοι Πδ ΊΟΏΒ, ΒΠ.4}} ηοὶ ἢ6 οογγοοῖ, 
86 ὑμδὺ ὑδδομοίῃ ἤδη Κηον]θᾶσο ὃ 

11 ΦΔομονδὴ Κποποίῃ ἴ6 ὑΒουρμίϑ οὗ τηδῃ, 
[μὲ {Π 67 ΔΓΘ νϑηϊγ. 
12 ΗδΔρΡΡΥ͂ [86 δὴ σψβοπὶ που οἰαβίοποθί, Ο ΑΕ, 

δηα ἰοδογοϑι κἴπ ουἱ οὗἉ [ΠΥ ἰΔΥ ; 
18 ἰο χῖνθ πἷπι τϑϑὺ ἔγομι 86 ἀδΥ8 οὗ 60]], 

ὉΠῸ1] ἃ υἱῦ 8841} Ὀ6 ἀὰρς ἴογῦ (86 τίοῖκοα, 
14 ΒῸν Φεμονδὴ Μ1} ποὺ οαδβὺ οδ΄ ἷΪ8 ῥῬθορΪθ, 

δια ὨΪ8 ἸΠοΥ Δ Π66 ἢ6 {1} ποῦ ρος : 
1δ ΒῸΓ υῃΐο Τρ Ὠ Θουδῆ 688 88}8}} Ἰυαρτηοηΐ ΓοϊΌΤΙ, 

856 ἰοῦ 1, 4}1 [86 ἀρτῖρσῦ ἴῃ Ὠοδυί, 
160. ΥὨο ν}}] γἶϑθ ὉΡ [ῸΣ τὴΘ βδραϊπϑί δυνἹ]- 0618 ; 

ΜΠ1Ὸ Μ011] [Δ Κ6 ἢΪ8 βίδηα [ὉΓ πλ6 ἀδρδίηϑὶ που ῦβ οὗ ἱπ Ὁ ΠΥ 
17 τῦμ]688 ϑομονδὴ ὙΘΓΘ ΤΩΥ͂ Π6Ιρ, 

ΒΟ000 Μοῦ] ΤΥ βοὺ] ἅν ἢ 1} 8116Ώ06. 
18 ΒΘ 1 βδύ, ΜΥ ἴδοι πᾶγοτ,--- 

[ΠΥ ΠΊΘΓΟΥ͂ Βο]ἀοιἢ Τη6 τ}. 
19 ἴΙὰ (86 πιυ]υϊ 46 οὗὨ πιῦ ὑἐπουρδίϑ πὶ} 1 πιο, 

[ΠΥ ΘΟΠ ΟΓΙΒ8 ΒΟΟΙΠ6 ΤΑΥ͂ Βρ᾿ Τί. 
20 85.8}} {π6 [ῃγοπθ οὗἉ ̓ πἰαυ ΕΥ̓͂ θα 81116ἀ ἴο (66, 

ἔγαιαῖηρ πιἰβο οὗ ἀρδίηβί Ἰδν ἢ 
21 ΤΏΘΥ ραῦθοῦ ἴῃ οσον 8 ποι ε τα (86 δοὰϊ οὗ (Π6 τἱρβύθουβ, 

δηα οοπάδσπγη ἱπηοοθηΐ δἱοοά, 
22 Βυῦ Ψοβονδὴ μα Ὀθθῃ ἃ ἱρὴ ὕΟὟΘΓ [ὉΓ ΙΩΘ, 

διὰ ΤΥ σά ἃ τοοῖ οὗ τοΐαρο. 
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28. Απά Βο.τεϊυγηθα ἀροπ ἔδοτα ἐμ 6ῖγ ᾿πΙΌΠΥ, 
διὰ ουὐ {μοι οὗ ἰη {πεῖν Ἡ]ΟΚΘΑΏ 688. 
Ψοδονδὴ, οον αοα, «1}} ουὐ το πὶ ΟἹ] 

ΨαΙα, δια 12. ).αἋ. 860 δ ποίθ οὔ Ῥα. ᾿χυ ἱ. 4. 

. τι 
γοτ. 19. ϑοοίλε. “ ῬΓΟΡΘΥ͂Υ, [0 δίσοκο, ἴο δοοίβο " (ἐβενιυβ, ἰδ. Ῥ»)ῶ, ἘὩῶρ.); δεεὰπιίρεν (ΕΠ Ρνει}). 

Ψοις. 20. Αγαϊπεί ἰαιο. “ΒΥ (δοουγάϊης ἴ0} ἰδνν " (Πὐργκιν, θετσδοε, ΡΕΒΟΉΝΕ, δηὰ οἵμογ). Το ᾳτοδῖ ἃ ζοβηθαιθοῖ, 
8  εττκ ασαϊηεί ίανο. 

γος. 2), δὰ τορος. ἩΡΩΗ͂Σ ομὲ λει οὔ. ὙἼ11 ὁοπεί9 ἴο ἀο 1. 

ῬΒΑΙΜ ΧΟΥ͂. 

1 Οὕὐγωο, ἰοῦ ὕ8 βἷπρ δου ἴο Φοβονδ, 
Ιοὲ αἃ8 βῃουὺ ἴο {86 τος κΚ οἵ ΟἿΚ βα σδίώοῃ. 

2 1μ,εἴ 8 σοΙῃθ Ὀϑίοσο ἢ]8 [306 ψ τ ἐπ δη Κερίνίηρ, 
διῃἃ βῃουΐ ἴο ἈΪπὶ ἴῃ ΒΟΏΡΆ. 

8 ἘΕογύ αὐ τὰ ἷβ 8 Ε ετττι ὍΝ 
Δα 8 Κρ δῦουϑ : 

4 ἴῃ αν ϑδ ον εῚ ΔΘ [ῃ6 ΓΘΟΘΒΒ68 οὗἩ [86 ΘΑΥΝ, 
δηἀ [86 ὑγοδβυγοβ οὗ [6 τηου δῖ ηβ 8ΓΘ Ἠ]Β ; 

δ ΨΏΟΒ6 ἰβ [6 8568, δηα ἢ6 τη866 1ΐ, 
δια Ϊ8 Βαπαβ ἴοσιηθα [Π6 ατγγ ᾿ἰδηα. 

6 Οὕὔὐμωθ, ἰοῦ υΒβ ποΙΒΕΪΡ 8ηα ΠΟῪ ΟΟΥΠ ; 
εὐ 8 Κηθοὶ θοΐογο Φρῃονδῃ ΟἿΓ ΤΆ ΚΟΥ, 

7 ἘῸΓ 6 18 οὺγ αοα, 
ΔΠ4 γγὸ 86 186 ῬθΟρῖα οὗἉ δἷβ ρϑείυσο, δα Ηοοῖ οὗ 8 μδπά, 

8 ΤΟ ΔΎ, ἰἦ γο Ν1}} ΠοΆγΚοα ἴο Πὶβ νοΐοθ 
Ηδγάθῃ ποὺ γοῦν Βοδιΐϊ, 88 δἱ Μοῦ, 
85 ἴῃ (86 ἀΔΥ͂ οὗ Μδββδῇ, ἰπ {86 τ:ΙΊΘΥΠΘΒΒ. 

9 ὙΥ̓ΒΟΙΘ γοῖῦ ἔμ ΥΒ ἰδπιρίθα τμ6, 
[ΠΟΥ ἰγϊθα τηθ, 880 ΒΑῪ ΤΥ ΜΌΓΚ. 

10 ΟΥΥ͂ γοδτβ ἀϊά [ Ἰοδίδμο {86 ρο μογα οι : 
8η4 1 βεϊ4, ΤΏΘΥ 76 ἃ Ῥ600]6 ἰμδΐ ΟΥΥ ἴῃ Βοϑσί, 
δηα {ΠΟΥ ΚΗΟΥ͂ ποῖ ΤΩΥ̓ ΒΥ. 

11 ὙΥΒογοίοτο, 1 βανθ ΒΟΣΏ ἴῃ ΤΩΥ̓ ΥΘΙΒ, 
ΒΟΥ͂ 8881} ποῖ Θῃΐοῦ ᾿ηο ΤΑΥ͂ Γοϑί. 

Ψογ. 4, Τεοεεξοε 67 (λε εαγίῆ. Οοηίλίπίης [8 εἰ Θη Ὑἡγοϑ τι. 
Ψοτ. 8. 17 γ’ υἱῖ λεαγκεη. ἸὨθ χονϑυιὶ οὕ δῦσο οροάΐθηοθ ἰδ τα ρ|19ἃ, ὉΥ͂ ἃ οοϊατοοι ἄξζητο οὔ δροδϑοῦ. Οὐσορασο. ἔδιο Το: 

ταϑεὶς οἡ Ῥα. χχυ . 13. 
ον. 8. Αἰεγί αλ.--- Ἀαδεαλ. ἘΣ. χυὶ!. Τ; Νύτ. ΧΣ. 18; Ὁεαΐ. Χχχ!. 8. 
Ψοσ. 11. Νααι. χίν. 22, 238-90. 

ῬΒΑΙΜ ΧΟΥ͂ΪἹ. 

1. βίηρ ἰο δοδβονδὴ ἃ πον βοῃρ; 
βίῃρ; ἰο Φο μον, 8411 {π6 φαυίῃ. 

2 Βίηρ ἴο Φομονδῇ, Ὁ]688 ᾿ἷβ ΠΆΓΏ6 ; 
ΤΟΟΪΆΪΤΩ ὮΪΒ ΒΑ  ν δ 0 ἔγοτῃ αἀδΥ (0 ὅ4Υ. 

8 Προΐαγο ἢἰβ ]ΟΥΥ διμοηρ [Π6 ὨοαίΠΘΏ, 
ἢ15 ΤΟΠΘΙΒ δι ρ' 8]] "τὴ ΡΘΟΡΪΘΒ. 

4 ἘῸν ργοδί ἰβ Φϑῃονδῃ, δηα ρυΌΥ ἴο 6 ρτϑἰβοὰ ; 
δι6 18 ἰο 06 ἔδαγτοὰ δῦονα 81] ψοάβ. 
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δ ἘῸΡ 41] (Π6 ροάβ οὗ {πὸ ῬΡ6ΟΡ]68 ἃσθ ὨΟίΒΙΏρΒ ; 
δηα 6 μόνδὰ τη8646 Π6 ὮθΑΨΘΙ8. 

6 ἩύοδΟΥ 8ΔΠα ΓΔ] ΘΕΟΥ͂ 8.6 Ὀδίοτο ἢΐπι, 
ΒΓ σῆς δ πα ὈΘΔΟΪΥ͂ ᾿ῃ [18 ΒΟΙΥ ρ]806. 

7 σίῖϊννο ἴο Φοβονδῖ, γϑ ἔἈπλ1}168 οὐ Ῥθορ]ϑ6β, 
ἵνα ο Φϑῆονδῃ ΡἹΟΥΥ͂ ἀπά βἰγοηρίῃ. 

8 ἀἶνο ἰο Φδθιόνδα [86 ρΊΟΥΥ οὗἉ Βἷβ Πδ ΠῚ ; 
Ὀγίηρ δὴ οὔδυϊηρ, δῃὰ οοΐηδ ἴῃ ἴο 8 οουγίβ. 

9 ὙΥουβῃΐρ Φϑδονδὰ ἴῃ (86 ὈοδαΥ οἱὗἨ ΒΟΙΙΠΘΒ8 ; 
γο Ὁ]6 Ὀοΐογο μϊπ, 411} {16 Θϑγίἢ. 

10 ΒΚ'ΑΥ͂ διβοὴφ ἰμ6 Βεδίμϑη, Φϑμονδὰ τοϊρηοίῃ ; 
Υ68, [86 Μοῦ] 5}}4}} βιδπὰ ἔδϑί, ἰὑ 8ῃ4}} ποί Ὀ6 τπηογϑᾶ ; 
6 ψ1} }πάρϑ {ἢ ῥθορ]θθ ἰὴ σρου πα 6. 

11 [οὐ {Π6 ΠΟΔΥΘΏΒ Τα]οἷο6, δηά [ἢ οαγῦ ὀχυϊῦ; 
Ἰού 86 868 τοϑῦ, 8ῃα (Π6 {11.658 ὑμουθοῦ; 

12 Ἰοἱ (λ6 Βοἰά ἰγυταρ, δπα 41} μδ΄ 185 ὑπο ]ῃ ; 
ἴΠ 6 888]] 8}} {Π|6 ὑγ868 οὗ [η6 ποοὰ Ὀδ Ἰογία!]; 

18 Ὀοίογο Φϑβονδὰ ; [ὉΓ 6 οοιηθίμ, 
ἴοῦ ἢ6 οομλοίῃ ἰο πάρο (μ6 οαυίῃ. 

14 δ "]}} γυᾶρσα {Π6 που] ἴῃ στρ ΘΟΌΒΠΘΒΒ, 
δηα {6 ΡΘΟΡΙ68 ἴῃ δἷβ {4108 Ὁ] 688. 

ον. δ. Νοίλέηρε. Ὁ Τὰ ἸΒο ἢ, ἃ Ἰδυοσγ[θ ἀθαίριδιίοη οὗ ἰάοἶθ, Ηδτγο, δὲ ἴῃ 1 ΟἸτου. χυί. 26, [πΠ9 οοπποοϊΐου γϑαυΐτοα 
8) ἴθ Γὰ] ἐγαπδδιίου οἵ (ἢ νχυγὰ. 

Οοιαρδῖο [πο παγοαϑιίο απὰ βιυ εἰ πρ' οπαγδοιϊοσί κδιϊοῃ οὔ ἔι689 “ ποίημα," ἴῃ πο ἐδ Βοιξθ θη ἐγησίοα, ἴῃ 16. χ!ν. 19.171. 
γον. 1. " ανεϊϊίες 9} Ρεορίεε. ἘΔΟᾺ οἵ ἴ᾿|ὸ ῬΡοορὶεβ Ὀοίπρ οὔθ χτοαῦ δ γ, ἀοδοθη θὰ ἔγοηι ἃ οουσπίοι ραγοπξ. 866 [δ 

ἩΓ1ΓΟΤ 8 ἠοῖο οἡ θη. χίΐ. ὃ (Βον βοὰ νογϑίοα ἩΠῚ ποῖ68) δη ἃ ΘΟΠΊΡΑΓΟ “ἢ ξαα ἶοα οἵ πδιϊ ἢ 8, ἰῃ Ῥδ. χχίϊ. 27. 
γον. 10. Ζλε τοογϊώ ἐιαϊξ εἰαπά 7ζαεἰ. ΑἸ ἰπιηρὸ οἴ δ ΠΥ πὰ βοοΌτγΙ ἐν (ἢ 641} οἰ] δῷ ἀ ϑοοίαὶ χοϊδέϊοιθ, 88 ἃ Θοῃθοαῦθῃοθ 

οἵ Φομου ἢ δ εἰ ὐθοῦϑ αν. Οὐπλραγο [86 ορρμοσίὶθ ἔσιακθ ἰῃ Ῥφ. ΙΧΧχΥύ. 8, 

ῬΗΑΙΜ ΧΟΥΠ. 

1. Φοδουδῇ γοϊρῃοίῃ, [οὐ (86 φαυ ἢ ὀχ]; 
Ιοὺ {6 τυ π|49 οὗἉ 18168 θ6 ρἰδα. 

2 ΟἸἰΙουάδβ πὰ ἀδ 685 8τὸ τουηα δδουΐ Ηΐπι ; 
τἱρ ὐδουβη 688 8πα ᾿μἀρτηθηΐ 8 [86 ἐοαπαδυίοη οὗἉ ͵ 8 ἐβτΌπο, 

ὃ ΕἾγΘ ροοί αΐογο ᾿ἶπὰ, 
δηα Ὀυτηθίῃ πρ ἷβ ἴΌ68 ΟἹ ΘΥΘΙῪ 5166. 

4 ΗἨΐ58 ἸΙρῃἰπΐηρβ Πρ θηοα {86 που]ὰ; 
[Π6 Θβγἢ 88}, 8η4 αιιαϊκοά, 

δ Μοιιῃίαϊῃϑ πο] (64 1 κ ττὰχ δὖ {8:6 ργοβθῆσο οὗ Φϑβούδῃ, 
δῦ [06 ῬΓΘΒΘηΟΟ ΟΥ̓́ΝΛΠ6 Τ,οτὰ οὗὨ [86 016 δδγίμ. 

6 Το Ἀθδύθῃϑ ἀθοϊαγθα ἢΪ8 γἱρἢ ὑΘΟΌΒΏΘΒΒ, 
δηα 811] {Π6 ῬΘΟΡΪ6Β βΒδὺγ ἢΪ8 ΡΊΟΥΥ. 

7 Αϑδαπιθὰ 88}8]}] 411 Ὀ6 ἐῃδὺ ΒΕῦνθ ἃ ζγάνϑῃ ἱπ|8ρΌ, 
{πδῦ τη Κ6 {Π01} Ὀοαϑὶ οὗἉ 140]8. 
ΥοΥΒΗΐρ ἴηι), 8411 γα ροάβ. 

8 Ζἴοῃ δοδτγα, δΔῃᾶ ν88 ρἰδα, 
δη4 {πΠ6 ἀδιυρμύοτβ οὗ Φυάδῃ οχυίοα, 
θοοδιθο οὗἔἩ ἐγ ἡπαρηοηία, Ο Φομονδῆ. 

9 Εν δου, Φεδονδῖ, δὶ Μοβὲ Ηρ οΥὐοσ 811] [86 ϑαγί, 
δΓΐ σΤΟΔΙΥ͂ οχϑ] θα αθονο 81] ροαϑ. 

10 6 ἐπαὺ ἴογθ ϑιονδῇ, παῖδ ον]] ; 
ἢ6 Ργϑϑουνοί Π)6 Β01}}]8 οὗ 8 βαϊπίβ : 
Β6 γϑβϑοιθι ὑπο οαὖὐ οὗ {86 παπὰ οὗἉ[86 τἱ᾽οῖκοά, 

4 Νιολέ δῖοβε ἴλγὰ ΟἈλπνιαοδέ. .. . δοπάετη αὐοὴ ἐλγε Ἡροιοηϊοειρκείξ, Νιολκείη, δεεείολπεὶ (ΠΠΌΡΡΕΙὉ); δεξείοκλπαοί.... 

αἱκ Οδέεξεν πἴολὲ δῖοι αἷς οληπεδολίίσ, . . . δοπιάενη, αἷς πἰολὶ κἰσιά (Ητταῖα ; ὑηπ ἄγρην Νείπισονέ ᾿γῷ. Νιολίδε πὰ Τακρο- 
πίοσλᾷε, τιοεξεπῖοα πὰ πϑίεῖος (ὨΚΙΧΤΊΒΟΗ), ΕὙΣΈΒΤ᾽Β οἰγιηοίορν (Πεδ. εχ.) ἰδ 1688 δι ἰβαοίογυ. 11 του ποῖ ὕὑθ [Ὅς ἢ ὃῦ ΒΑΥ͂ 

(πὲ [6 φοάδ οἵ ἔδο ὨορίΠθ:), ΔΙῸ Ὁ) Ὧν, ἴῃ ἴδ δο:δο οὗ 11{1]0 τροδῃ κοάξ. 



ῬΕΑΙΜ ΧΟΙΧ, Ἵ11 

11 Τὐρδῦ 18 βού Ὁ (86 τὶρηθοι8, 
8: ρἸΔάΠ658 ἴῸγ [86 ὑρτρσῃῦ ἴῃ Ποαγί. 

12 Β6 ρἷαά, γο τἱριιύθουβ, ἴῃ Φϑδοναὶι, 
δα ρὶνο [ΠΒΔΠΚΒ ἴο ιἷ8 ΒΟΙΥ ταϑιροσῖδὶ. 

Ψος. 12. ΣΙ λοῖν πιεπιονγίαϊ. ἩΗΐο δδοτοά σρϑεροσ]δὶ πᾶσι, ΘΈΒΟΥΛΗ. 3.69 ἴδε τοϊοδσῖς θη. Ρϑ. ΧΧΧΣ, 4. 

ῬΒΑΙΜ ΧΟΥΠΠ. 

Α Ῥιεαΐπι. 

1 ββίηρ ἴο Φεπουδὴ ἃ ΠΘῪ Βοηρ; 
ἴοσ 6 μα: ἀοῃθ ψΟΠαγουβ {Β]Ώ ΡΒ. 
Η!8 τὶσῃῦ Ὠδηα, δηὰ ἢΪ8 ΒΟΙΥ͂ δύω, ανὸ Ὑτουρῃῦ Βα] σαοι ἴον Ηΐτη, 

2 Ζοθονδ παῖ τη8δαθ πον ἢ15 Βα νϑίϊοῃ ; 
Ὀοίΐογα [86 ογϑβ οὗ (86 Βοδίμϑῃ Βϑίἢ μ6 γτονϑβδὶϑα ἢἷβ στρ ὐθουβη688. 

ὃ Ηὸ διδίἢ σγϑιμοιαογθα ἢἷβ Ἰουηρ- ΕἸ ΠἀΠ688 Δηα Ὠ18 ἐγα(, 
ἰονδγα ἴπ6 μουδο οὗ [ϑγϑεὶ. 
ΑἹ] τΓ}6 δμα8 οὗ [6 ϑασίῃ δνθ βθθῃ 
{86 βαϊ γαϊίοη οὗ οὖν αοα. 

4 Βββῃουΐ ἴο ομονϑῇ, 811 [86 ϑαυί :. 
Ὀγϑαῖκς ἔστι, δηα ὈΘ Ἶογία, Δα 51]ηρ' ΡΓΆΪΒΘ, 

δ ὅ΄΄'΄ηρ Ὀγϑῖβα ἰο Φϑιονδὴ πιὰ 086 ΠΔΙΡ, 
Μ ἢ 0Π6 ΠΔτΡ, δηα (86 γοΐοθ οὗ βοῃρ. 

6 ὙΥΊΓἢ οοτγηοίβ, δα βουπηα οὗ ἰγυπιροῦ, 
Ββουΐ Ὀοΐογο (86 Κίηρ, 6 βόνυδῃ. 

1 [Τιοῖ (Π6 868 ΤΟΔΥ, 8π4 {Π6 1 688 ΤΒοσθοῖ 
ἴΠ6 ψου]ά, δπά ὑΠ6γΥ ἰμαὺ αν6}} ἐμ σοίη ; 

8 Ἰοὺ (μ6 Ποοαβ οἷδρ {θῖν ἤ8ῃ68, 
Ἰοὺ 86 τπηουπ δὶ ηβ 6 ἸΟΥ[] ἱοροῖδογ; 

9 Ὀαοΐογο Φοβουδὰ ; [Ὁ ἢθ Δἴ ΕΝ τῷ Ἰυᾶάρο (86 φασί, 
Ἠδ «1}} Ἰυαάρο ὑπ ψου]ὰ ἴῃ σὶρ αὐθοΟῦΒ 688, 
84 186 ΡΘΟΡ]68 ἴῃ χρϑοϊπα6. 

ῬΒΑΙΜ ΧΟΙ͂Σ. 

1 ΦεΠουδῇὴ τοϊρηοίῃ, ἰοἱ [Π6 ῬΘΟΡ]6 για} ]6. 
ΗΘ εἰὐοὶ αῦονο (86 ομογυθιπι, οὶ (86 φασί ΒΉΔ,κο, 

2 δΦοβουβδῇ ἰΒβ ργοδῦ ἴῃ Ζίοι; 
δη4 ΒΙρΡὮ 1Β ἢ6 Δθονθ 81] {{| ῬΘΟΡ] 68. 

ὃ 1Τ,οῦ {Ποῖ ρῥγαῖβο ὑπ ρζγοαῦ δηα ἰθυσὶ Ὁ]6 ὭΔΙΊΘ, 
10 18 Βο] γ! 

4 Απα [86 Κιηρβ βίγοηρτα Ἰονοίι Ἰυσρηηοηῦ; 
ἴδοι ἀοβί 658 Ὁ ]15}} ΘαΌΥ ; 
ἴπου ἀοβὲ δχϑουί ᾿υάρτηοηῖ δπά τὐρἢὐδθουβηθαβ 'π “800Ὁ, 

δ Ἐχαὶῦ γα Φοδβονδῇ, οὖσ αοά, 
ΔΗ ΜΟΓΒὮΙΡ δ΄ ἢ18 Ἰοοίβίοοὶ!. 
ΗΘὸ ἴ8 δοὶ γ] 

6 Μοβοβ δπὰ Αδίοῃ διπιοηρ ὮΪΒ ὈΥἱΟΒίβ, 
δηἀ β'διηιοὶ διηοησ ὑΠπ6πλ {πδὲ 6811} οἡ ἢΪ8. Π8116,--- 
{Π6Υ ο4]16ἀ ἀροη Φομονϑῇ, δηα ἢ6 δηβινογθα {} 612. 

7 Τπ [86 Ρ1118ῦ οὗ οἱουα ἢθ Βραῖζκθ ἴο ὑῃθ τ. 
ΤΒΘΥ͂ Καορύ αἷ5 ἰοβυϊ το Ἶ68, δα [86 βἰαιαὐθθ 6 σαν {61}. 



Ψ σον; 
4 ΒΟΌΕΒΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΔ1,.Μ48. 

8 Φοδονδῆ, οἂυν αοά, βου ἀϊάδὺ διβυοσ ὑπ 61; 
8, Τογρινίηρ αοα ναβϑὺ ἴοι ἴο {Π6Π|, 
δα ὁη6 δῦ ἰοοῖκ γϑηρθϑῆοθ ὁἢ ὑμοὶν ἀθ6 68. 

9 Ἐχαὶυὺ Φοδβονδὰ, ον αοά, 
δηἀ ὙΟΥΒΕΙΡ δὺ ἢ18 ΒΟΙΥ πιουῃηΐ, 
ΕῸΣ Φοιονϑῃ, οὐν αοά, 18 ΒΟΙΪΥ. 

γον. 8, 2ὰ δηὰ ϑὰ τηοτη ΌοΓ8. 
ἴῃ 

Βοίδ δεϊγί υἷα τΟΓΘ σοηφρίοπουδὶ 
δὸ ἰηοϊυάοὰ ἰῃ ἐπθ ρυοροῦῃδ (ἐδόυς, ἐκείν), [10 ἰπἰογοθδαίου 

Υ̓ βοπῃ, ἴῃ αοὐ᾽ ἃ Ὑ{ Ἀ16 ΤῊ ἰδίου 
τοϑὰο οἱ ἰδμοὶν ΟΡ Ρϑορίο, 

ῬΒΑΙΜ ῸΟ. 

Α Ῥεαΐηε οΥ Τλαηκερσίοϊηρσ. 

1 βμουϊΐ ἰο Φοδονδῆ, 411 ἐμο θαυ. 
2 βοσνο Φοΐονδὰ ψι ἢ ρἸ Δ 688 . 

οομα Ὀοίοτγα δἰπὰ τὶ ἢ οχυ  διΐοη. 
8 ΚΚαιον δαὶ Φομονδῆ, ἢθ 15 αοα ; 

ἢ6 1 15 (ῃδὺ ᾿Ἰη846 υ8, Δηἃ Μὰ 416 19, 
Ειἷβ ΡΘΟΡΪΘ, δῃὰ {86 ἥοοκ οὗἉ ἢΪβ ραβίιτθ. 

ΠΡ ἰηΐο ἢ.18 σαύθβ ἢ {ΠΘη Κϑρί νην, 
Ἦ18 σουγῖϑ ΙΓ ὈΓΔΙΒ6 ; 
ἷἵνθ {ΔῈ ἾΚΒ ἴο ἢϊτ, Ὀ[658 18 ὨΔΠ16. 

δ ἔον Φοβονδ 18 ροοα ; ΒῚΒ ΤΩΘΓΟΥ͂ 18 ἔΌΓΟΥΘΓ, 
δά ἰδ ΙΒ ΑΙ] 688 ᾽ο σοπογδίϊοῃ δη ἃ ρϑηθγ 101, 

4 

ῬΒΑΙΜ ΟῚ. 

1 ΟἹ πιοῦν δηά οὗ ͵υά οηὐ ΨΠΠΙ Ξ Βην; 
ἴο 1866, Φεονϑα, Μ{}}} 1 βἰηρ' ὈΓΔΐ86. 

2 [,Γ5}}} δοὶ ΜΊΒΟΙΥ 1ἢ δ ραεσίθοϊ ΨΑΥ. 
ὝΝΏοΩ μι ἔθου οὐδ ἴο το Ϊ 

8 

Α Ριεαΐηι οΓΓ Ῥαυίά. 

Ι ν1}} τα ὶκ ἰῃ {πὸ ἐπ ορ τ Υ οΥ̓ ΠΥ μοατί ΤἹΓἾ ἢ ΤΥ Ὠοῦδ6, 
Ι. π|ι}} βοὺ πο νἱοῖκθα {μϊηρ ὈΘΙΌΓΘ ΤΩΥ͂ 6Υ68. 

Το πόογκ οὗ ἴθ ἰδὲ ΓΤ δοιάο 1 Βαΐθ: 
ξ 68}4}} ποῖ οἴθᾶνϑ ἕο "36. 

4 Α ἐτονδτα Ὠοαγί 8}4}} ἀδραχὺ ἔγοσω τη ; 
8 ΟΥἹΪ τηδὴ 1 51}} πού Κηον. 

δ Ηὸ {πδΐ ΒΘΟΓΘΟΥ 8] πάθγοί ἷβ ποῖ ρἈΡΟΥ͂, 
δῖτα ΜΙ] ουἱ οὔ 
ΗΘ {ἐδιδΐ 18 οὗ ἃ πἰρᾷ ἸοΟΚ δηὰ ἃ ῥγουὰ ποσί, 
δἷπὶ 111 Σ ποὺ Ὀ6ΆΓ. 

6. ΜῈ εγϑῦ δ. οἡ {μ6 Δ 1] οὗ [86 ἰΔηά, 
[δ ΒΟΥ τηΔῪ ἀν 6}} τ] ἢ ΤΩ6. ἢ 
Ηὸ ἰμδὺ ψ δ] κοί ἴῃ ἃ ρογίβοϊ ψ8Υ, 
6 888} ΒΟΓνΟ 1Ω6. 

1 Ηδ {δεὺ ῥγδοιίβοι ἀθοοὶῦ 814} ποὶ ἀν76}1 τὶ ἢ ΤΥ ΒΟῦΒΘ ; 
Β6 ἰμδῦ Βρϑδ κοί [168 88}4}} ποί δ ϊἀθ ἴπ ΤΩΥ͂ βἰρῃί. 

8 Μοτγηΐῃ Ὀ 
ἴο ουΐ ο εἶ! 

ΙΩΟΓΏΪΩρ Ὑ111 1 ἀοϑίγου 8]} {86 ἡ πκοᾶ ΟΥ̓ {π6 Ἰαπά, 
ΜΌΓΣΚΟΓΒ οὗ ἰηἸ ΧΌΪΥ ἔτοπι [86 ΟἸΕΥ οὗ Φοβονδᾷ. 



ῬΒΑΙΜ ΟἹ. 718 

ῬΒΑΙΜ ΟἹ]. 

Α Ῥχανψεν ο} ἰδλε αϑἰιοιοα, ὠὐλεη ἂς ἐς ουεγιολεϊπιεα, απὰ »οιιγ8 οὗν λὶδ οοπιρίαῖπέ δοΐοτο “ελουαδ. 

1. Ο ΨΈΠΟΨΑΗ, ΘΆΓ ΤΑΥ͂ ῬΥΔΥ͂ΘΓ, 
δηά ]6΄ ΤΑΥ͂ ΟΥΥ ἴῸΓ Π6}]Ρ οοηθ ὑπο [Π66. 

2 Ηϊάὰο μοῦ (ΠΥ ἴδοθ ἴτοηι τὴ6 ἴῃ [6 ἀδὺ θη 1 πὶ ἴῃ ἰγοῦ]6; 
1πο]1η6 ἴο τὴ {8 1η6 ΔΓ; 
ἴη [186 ἀΑΥ͂ ψΒθῃ [1 608]1, τγηδῖζθ μαβίβ ἴο ΔΏΒΎΤΟΙ Π16. 

8 ἘῸΓ ΠΥ ἀδγΥβ ΘΟὨΒΕΠ16 ΔΎΘΔΥ ἴῃ ΒΙΊΟΪΚΘ, 
δα ΤΑΥ͂ ὈΟΩ69 σΊΟΥ ΜΠ ἢ Ὠοαὺ ᾿ἰἶὸ ἃ Βγθγϑμα, 

4 ΜΥ Ποδγῖ ἰ8 βιλι θη ΕΚ [86 ρτα88 84 αἀσϊϑίῃ υρ: 
ἴογ 1 ἰουροῦ ἰο ϑδαῦ τὰΥ ἔοοα. 

ὃ Βεδοδυβο οὗ [86 νοΐοθ οἵ ΤΑΥ͂ ρτοδηϊηρ, 
ΙΩΥ͂ ὈΟΠ6Β Οἶθανα ἴο ΠΥ ἢοΒῃ. 

6. [δπὶ|}Κὸ ἴο ἃ Ρ6]]1οδὴ οὗ [86 ἩΠΟΘΓΏΘΒΒ ; 
1 δνα ὈΘΟΟΙῈΘ 88 8. ΟἿ] δΙΟΩρ' ΓᾺΪΏΒ. 

71 νϑΐοῃ, δα δυο Ὀθοοῖηθ 
11κ6 ἃ ἸΟΠΟΙΥ͂ ΒΡΑΥΤΟῪ ΟἹ ἴΠ6 Πουδβοίορ. 

8 ΑΙ (86 ἐν ΤΑΥ͂ ΘΏΘΠΪ68 ΤΟΡΓΟΒΟὮ Π16 ; 
{ΠΟΥ {πδ΄ ΔΓ ᾿ηδα δρϑίηβί ἴη6 ΒΊΟΙΣ ὈΥ͂ Π16, 

9 ΕὟΣ 1 ᾶνα δϑΐϑθῃ 85}68 1 Ὀγοδά, 
86 ᾶγθ τιϊηρ] θα ΤΑΥ͂ ἀὐηῖς τι πϑορίηρ'; 

10 Ῥεοδυβα οὗ "μῖηθ ἱπαϊρηδύοι 8δηα {ΠΥ ψγαία, 
ἴοσ ὕμου παϑὺ ὑδίζθῃ τὴ "ἢ Δα οδϑὺ Π16 ΔΥΤΑΥ͂. 

11 ΜΥ ἀδὺβ 816 88 {86 ᾿δηρτπόπρα Β8α6 ; 
δηα 1 δ ἀγα ρ 1Π|κ (86 ρ,ΆΒΒ. 

12 Βυϊὶ του, ΦοΒονϑῃ, 586]. βἰὲ [οὐ {86 {ὨγΟΠ6] [ΌΓΘΥΘΊ, 
δηα (ΠΥ ΓΘΙΠΘΙΆΌΓΆΠΟΒ 8 [0 8}} ζϑῃθγδ 0 η8. 

18 μου Μ|]0 ἀΥῖβο, 1] ἤδνΘ ΤΔΘΓΟΥ ὕροὴ Ζίοῃ ; 
ἴον ἴὑ 15 [86 ἰϊπη6 ἴο ΤΆΨΟΥ ΠΟΥ, 
ἴογ {86 βού {1π|6 18 ΘΟΙΏ6. 

14 Ἐογ [ὨΥ βευνδηίβ ἴϑῖκθ ρ] ΘΑΒΌΓΤΟ ἴῃ Π6Ρ βίο 8, 
Δηα δοΥ ἀυδί (Π6Υ ἴΆγΟΥ. 

15 Απὰ (δ Βοδίμρῃ 8}8]] δὺ {ῃ6 πδηϊθ οὗ Φϑβονυδῇ, 
δηα Κίηρβ οὗ [86 Θαυῦμ ἐμ βίου ; 

10 Ὀδοδυβα Φοβονδὰ Βαίμ Ὀ01}} ἃΡ Ζίομ, 
18. ΒΘ6ἢ ἴῃ ἢΪ8 Ρ]ΟΥΥ. 

17 Ἠδ Βαίῃ ἰυγηθαὰ απίο {Π6 ργᾶυον οὗ μ6 ἀεδιλίαίο, 
δηα δίῃ ποῦ ἀοΒρΙ56α [ΠΘῚΡ ῬΥΘΔΥΘΓΙ. 

18 ΤῊΪΒ 88}} θ6 ψυιίθη [ῸΣ (ἢ 6 ρα ΠΥ 00) ὕο ΟΟΙΩΘ ; 
δηἃ ἃ ῬΡΘΟΡΪΒ6 ἴο Ὀ6 ογεδίθα 88}4}}] ργαῖβο ΑΗ. 

19 Φοιονδὰ Ὀουὺ ἀοντῃ ἔτομι ἢΪ8 ΠΟΙΥ Βεϊρῃῦ; 
6 Βονδὰ ἔγομι ἤθᾶνσϑη Ἰοοϊκοα ου 1.6 Ὁ ΕΣ ; 

20 ἴο θδὺ {86 στοδηΐηρ; οὗὨ [ἢ 6 ὈΓΒΟΠΘΓ, 
ἴο ἰοοβθ ἴδμοθο {παὺ τὸ δρροϊηίθα ἴο ἀθδίῃ; 

21 ἰο ἀθοϊδαγο ἴῃ Ζίοη {86 βᾶπιο οὗ Φοϑδονϑιι, 
Δηα ΗΪ8 ὈΓΑΪβ6 ἰῃ “6 ΥΌΒΑΙ τα ; 

22 ψβθη [Π8 ρθΟρ] 68 ἃ ρϑίιογθᾶ ἰορθίβοσ, 
δηα 6 ΚΙηράομβ, ἴο βαεῦγο Φομουβ. 

22. Ηθ διδίῃ δυμ ]οα ΠΥ Βίγοηρί ἴῃ {86 ΨΥ ; 
ἢθΘ Βα βμογίθῃηθα ΤΩΥ͂ δι γὰ 

24 1 880, ΜΥ Οοά, ἰδῖκθ τὴϑ ποὺ ΔΙ ΔΥ ἰπ 0Π6 τιϊάϑύ οὗἁἨΤΩΥ ἀαγβ] 
ΤῊΥ γοδσβ 8.6 ἱβγτουρδουΐ 81] φΟΠΟΓΙΑΙΟΠΒ. 

25 ΟἿ οΪά ἴποὺ ἀϊάϑὲ ἰοαηα ἰἢ6 οϑγίῃ, 
δη4 [6 ΒΟΑΥΘΩΒ 8ΥΘ [86 ΜΟΙ Οὗ ΓΠΥ μδηα8. 



714 ΕΟὔΥΒΊΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΒΑΙΔ1, 

20 ΤἬΏΘΥ 8881] ρουῖβῃ, θαὺ μου βμ8]}} δϑηάυγο; 
δηα 411 οὗἉ ἔμιοπὶ 8.181} τυαϑίθ ΑΑΥ {Π|κ6 ἃ χασχιηθηΐ, 
Δηα 88 ἃ ναβίυγο ποὺ Μ110 Οὔδηρσθ ἴμθῖα, δ μα (ΒΘΥ͂ Ρδ 58 ΑΎΤΑΥ. 

27 ΒΒυῖ δου δ. {86 ΒΆΠ16, 
δηἀ (ΠΥ γΕΔΙΒ 81.181} ἤᾶνα μῸ δῃα, 

28 ΤῺΘ βοῃβ οὗ [ὩῪ Βουνδῃΐβ 8..8}} ἀ)6}} [1 {86 1884], 
8δηα ὑμοὶν βθϑὰ 8}}8}} δ θϑίδὈ Π βλθα Ὀδίοσθ (ἢ θ6. 

γον. 8, ἔκ δθριοζε. Τμδὲ γαπίθμοθ [πο τί δἱτ, Ἰθανίηρ μῸ ἴτβοθ. 3830 ΤΩΥ͂ ἄδγι τγαϑίϑ ΠΏΡΓΟΔΊΔΟΙΥ Αυσαυ. 
γοτ. 4.,.6 εἰπίξεη ἰἶκε ἰδὲ σγαιε. ΑΒ στιδ5 ἰδ ἀγα θη Ὀγ [Πθ δοοσολείηρ ἢυδῖ, διὰ ἀγίοα υρ. 
γον. δ. 4 οιοέ απκονρ γα. Οοἴραγο 5Μι1Η᾿ 8 δέδίε διοϊ μόνε δεῖ. ΟυΥἹϊ, 8. 
ογ. 7. 1 ιοαξολ. Αἷἰ διοορίοδο. 
ον. 8. ϑίσεαν ὃχ νηᾶ. Οοιρασγο ἴδ ΤΌΓΣΙ οἵ ἐπρτοσδιίοη, “ 80 1οὲ ἔμπὸ ζοὰφ ἀο," 82 ὑδοὰ ἰὼ 1 Κίημο χὶχ. 2, πί ὰ 15. ἴχυ. 

16, 5οτ. χχίχ. 22, δηά Π9 ]ΪἿὍτ οἵὗἩ οἰοθοΐηρ ἰῃ ὅθ. χνὶ!, 20. Ἰὼ Ξ-: 5 
ον. 11. ΜΥ ἀαγϑ (ΠΥ ἴοτπι οἵ 1{{8) ΔΓΘ 88. ἔῃ Ἰοησιί βϑηοα Βμ8ᾶ6,---ἴθ Ιθημίποηΐης ϑθδάθ οὗ δυοηΐηκ, ἴδὲ βῆοντπ 1} 9 

ἘΡΟΤ ΡΡΡΟΔΟΒ οὗ εαἰκιιξ. Τὸ οομμρασίϑου, ἐμοῦ ποῖ ΒΙΓΙΟΕΙΥ οχργοδδοά, ἰδ Ὀδαῦς }Ὸ}Ὶ}᾿ ΉῪ ϑυκροδῖίνο οἵ τ ἐδβουκαϊ τἢ- 
Ὦ 

γον. 14. ϑονειε---ἀἱμὶ. ΟΥοσ τι δ. Οομερατο Νοῖι. ἱν. 2, 10. 
γον. 18. Οοσπιραῖθ “8 Ῥϑουρ]θ (Ὠδὶ 81}41]} Ὁ6 ὕογῃ,," Ρυ. χχὶϊ. 3]. 
τ: 2, Ἐπ λεαγ. ΤὮΘ ἩΔῪ ἰπ Ὑυμἱοἢ ἰδ Ῥγονυίάθμοο 4 οοπά ποις μη6, πη ἀϊδιοιίοη ἴχοπι ἰΐδ εοτίδία δηὰ κἰοσί- 

ΟἿδ ἰδδβιιθ. 
γος. 28. Ῥιοοῖϊ ἐκ δε ἰακά. ἴπο ποσὰ ἀντ 0}} (1 ΠΌΣΟΥ) δὲ [δ 16 δρϑοΐαὶ δρριἰοδείου. 

ῬΒΑΙΜ ΟΙΙΙ. 

[4 Ῥεαΐπι] ο Ῥαυϊά. 

1 ΒΙ|688 δοδβονδὴ, Ο τγ βουϊ, 
Δα 8]} (μαὺ 18 τ] ἴῃ τη6, [Ὁ]688] [ἷ8 ΒΟΙΥ ὨΔΙΏ6. 

2 Β]688 Φοβουβδῇ, Ο τγ βου], 
δηα ἔογροῦ ποὺ 4}} κἷ8. θεη 8, 

8 Ὗ ΒΟ ἰογρίνοι 811} [ϊη6 ἸπΙαυ 168, 
ὙΠῸ Β6Δ] ἢ 41} {Π Υ ἀΙΒΘΆΒΘΘ ; 

4 Ὅ τϑαθοιμϑίμ [ὮΥ 116 ἴγοιῃ [86 ρΡ]ΐ, 
ὙΠῸ ογοστπδίι ὑπ 60 ΜΠ} Ἰονϊηρ- ἸΏ 6Β8 δα Τρ 6 Γ ΤΩΘΓΟΪΘΒ ; 

δ γὑὃο βαϊβϑβοίῃ {ΠΥ του 1 ροοῦ ; 
(ΠΥ γουΐῃ τομθνθίι 1861} 88 ἴῃ6 ΘΔ 016. 

6 Φομονδὴ δχϑουΐοί σὶρ ὐθουδβηθδβ, 
δηα Ἰυαρτηθηΐ, [ῸΓ 411} {Π6 ΟρΡΡγθββοθα. 

7 ΗἨδ πιδᾶο6 Κῆούη 18 Ψ8Υ8 ἰο ΜΟοθθβ, 
Ηἷβ ἀθθάβ ἴο {86 Βοη8 οὗ [βγϑδοὶ. 

8 ὐΟυοπιραβθίομαδίθ δηα ψΊΒΟΙΟΙΒ 8 6 μον, 
ΒΙΟΥ͂ 0 ΒΗΡΌΓ, δα δουπάδηϊ 1) ΠΊΘΓΟΥ͂. 

9 Ηο ν}} ποὺ δ᾽ γαυβ ομἱαο, 
ΠΟΙ ΚΘΟΡ 18 ΔΏΡΘΓ [ΌΤΟΥΘΓ. 

10 Ηο δαί πού ἀθδὶὺ πὶ υ8 Δοοογάϊηρ' ἴο ΟἹΓΡ 5Β[ῃ5, 
ΟΣ ΤΟΝ ΥΘα 118 ΒΟΓΟΓαΪηρ ἴ0 ΟΌΓ Ἰμ]α 168. 

11 ἘῸΓ 88 (ῃ6 ὨοΑνΘΩΒ 8.6 δὶρἢ δθονο ὑῃθ φαγί, 
80 σγαβδὺ 18 Πὶβ ΠΊΘΓΟΥ͂ ἰοαγα ἔἤϑῖῃ {Παὺ ΘΔ. Ὠῖπι. 

12. ΑΚ ᾺΓ 88 {ἢ οδϑὶ 18 ἔγοτὰ ὑμθ νγϑβί, ᾿ 
80 Ὧν Βδ0ἢ ἢ6 τΤοιμονθα ΟἹΓ ὑΥΔΏΒΡ ΓΘ ΒΒΊΟῊΒ ἔτοιη 0.8. 

18. Α58 8 ἔἈ{Π6ΓῚ δίῃ σοταρδββίοη ὁ [18 οὨΠ]άσθη, 
ψφομονδὰ Βαία οομηρδββίοῃ οἱ ἴμϑσα ὑμδΐ ἔδυ Ὠΐτω, 

11 ἘῸΓ Βα Κπονοίδ οὔ ἴγϑηθ; 
δ6 γϑιβθι ογοῖ ἰμδὺ τγὋὸ τὸ ἀυδῖ, 

15 ΑΒ ἴογ τδῃ, [18 ἀδΥβ8 ΔΓΘ 88 ζ1888; 
88 ἴμ6 ἥοτον οἵ 16 Β6]4, 8ο ᾽6 Βουτγβῃοί. 

16 Εὸν (δ6 σψἱμα [ἢ ΟΥΘΣ 1ΐ, Δπα 1ὑ 18 ΡΌΏΘ, 
δηἀ 118 Ρ]8466 888]] ἱζΠΟῪ 1 ΠΟ ΙΏΟΤΘ. 

Φε ΒΎΓΘΑΓ ὈΥ 106; ἐπδὲ ἰ6, ;180 129 88 8 ἔοττηυ]Δ οὗ οχθοχο(ίου, ἱπιργθοδίϊης ὩΡΟῚ ΟἸἾΘΓΒ ΣΑΙΒΟΣΥ {πὸ ταΐηο." (τ. ΑΙἰοσ- 
δηάοσ, οὐ [86 » 
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17 ἘΜΟ ΟΡ ΤΑΟΤῸΥ οὗ Φοβονδὰ ἰβ ἔγοπα ϑυϑυϊδβίϊηρ, ἀπα ἰο ϑυϑυϊαβίάηρ, οα ἱΒοῖὰ ἰδὲ 
ΒΓ ᾿ 

δα Ὠἷβ τἱρη θουβηθ88 ἰο σΒ]γθη 8 οὨ]] άγθῃ ; 
18 ἴο ἴπθπι [μδὶ Κϑδρ 18 οουθηδηΐ, 

δι) [0 τθῃ ὑμϑὺ ΣΟΙ αῚ ὈΘΓ 18 ργθοορίϑ ἴο 40 {ῃ 61. 
190 Φοδθονδῆ μδίἢ οβίδ Ὁ 9Π64 ἷ8 ΤΠ ΓΟΩΘ ἴῃ {88 ὨΘΑνΘΏ8, 

δηα ἢἷ5 ϊηράοπι τυ] ο ἢ ΟΥ̓́ΘΡ 81]. 
20 ΒΙ|688 Φοβονδῇ, γ8 18 δηρθ]8, 

{86 τιν Υ͂ ἴῃ βίγοιρίι, ὑμαὺ Ἔχϑουίθ ἢ19 ττοτχὰ, 
Βοαγκοηΐηρ ἰο [86 γοΐοθ οὗ 18 πόσα. 

21 Β8ΒΙ689 Φομονδι, 811 818 δοβίδβ, 
Ἀ1Β πλϊἰϑύογϑ, ὑμλαῦὺ 40 ὨΪΒ ρΡΙθδβαγο. 

22 Β|6868 Φοβονδῆῇ, 4}} ἢἷβ ψ υ Κ8, 
ἴῃ 8}} ρ]δοα8 οἵ Ἀ18 ἀομ!ηίοη. 

ΒΙ688 Φοβονδι, Ο στῦ βοὺ]} 

ῬΗΑΙΜ ΟΙΝ. 

1 ΒΙ688 ϑοβονδὰ, Ο τγ βοὺ]] 
Φφοδονδὶ, πν Οοα, ἐμοὺ ἀγῦ ὙΘΙῪ φτοδί ; 
ἴμοι ἀτῦ ο]ου μα υεῖθ ὨΟΠΟΙ ἃπα πα] οϑίν ; 

2 Μὃ0 οογογοϑὺ {Πγβ6} ἢ τι} σα 88 πιῇ ἃ τηδμ{]6, 
Μ}Π0 βίσοίοῃοϑὶ οαὖῦ (6 ὨοΑΎ 5 ̓ ἰϊκ6 8 ουτγίδ! ἢ; 

8 ψο ἔγδιρθίῃ 18 σμ δια ὈΘΓΒ ἴῃ 1.16 τΑύΘΓΒ ; 
ψ0 τπιϑίζοῃ [86 οἰοιαβ Ηἷβ οῃδγίοί; 
00 ροοί οὰ {Π6 τίηρϑ οἵ {86 πὶπὰ ; 

4 ν“ἴο τη κοίῃ 86 τ ]ΠΑΒ Ὦ18 ΤΘΒΒΘΏΡΈΓΒ, 
18 τ] ΪΒύο ΓΒ, ----δταϊηρ ΓΘ. 

δ ΗοὈυπαρά [6 ΘΑ οι 18 4568, 
[Πδὺ 10 Βῃου]α πού Ὀ6 τωονϑα ἔογονοῦ δπα ὄνϑυῦ. 

6 Του αἰάδὺ οονοῦ ἰὑ τὶ [86 ΔΌΥΒΒ 88 ψ 1} ἃ ραγηθηῦ; 
{Π6 τδίθυβ βίοοα δθονθ [Πμ6 πιοιιηδίη8. 

7 ΑΥὐ [}γ τϑρθυκο ὑΠ6Υ Β6ὰ ; 
εὖ [86 νοΐοθ οὗ [ΒΥ ὑμυμα ον (ΠΟΥ͂ Βαϑίρα ΔΔΥ,-- 

8 Μ 1116 Του 818 Γἶβα, γἈ]1 6 Υ5 ΒΚ, --- 
ἴο 6 Ρἷδοο σψιϊοῖ ἴμοῦ αἰάβι Ἰοαμα ἴῸΓ {πο π. 

9.Α Ὀουμὰ δου αἰαὶ βοῖ, ὑπαὶ ΤΠ6Υ Βῃου]α πυΐ ΡΆ38 ΟΥ̓́Θ, 
Βῃου]α ποὺ τοίαγη ἴο οουϑῦ {πΠ6 Θϑτίῃ. 

10 ΒΕ6 βοῃάρί( ουὖῦ βρυίηρβ ἴῃ 06 γ8] 1008; 
{Π6Υ τῦῃ διμοηρ ὑἢ6 του Δ [Ά 118. 

11 ΤΏΟΥ ξῖνο ἀσῖμκ ο ΘνΟΥΥ Ὀοδϑὺ οὗ {86 8614; 
1Π6 ψ 11 88565 ἀπ ΘΟ (Π6ῖγ ὑπ }γβῖ. 

19 Αὐονοὸ ἴδθι ἀν6}} 6 ἴον ]8 οὐ ἢθᾶνθῃ : 
ἔγοιῃ διλοηρ [Π6 ὈΓΔΠΟΪ ΘΒ [ΒΘΥ͂ υὐογ ἃ σψοΐοθ. 

13 Ηὸὁ μϑδίργοι ἢ (ῃ6 τμουῃίδίηβ ἔγοσῃ 8 σμϑ 618 ᾽ 
[6 οϑυίδ 18 βαΐθα πὶ [86 ἔγαϊς οὗὨ ΤΥ πογκιηρ. 

14 Ἠδ οϑυβοίῃ ζγϑββ [0 Ρ,ΙΟΥ [ῸΓ [πο οδίῦ!6, 
8δηα ΠΟΙΒ [ὉΓΣ [ἢ 6 ΒΟΥ ΟΘ οὗ Ιηδῃ, 
Ὀυϊηρίηρ ἔοτγὶ ἰοοα ουἱ οὗὨ [16 ΘΑγίι. 

15 Απά πὶ πῖηθ Β6 ρἰδαάομοίι [86 μοϑγίὶ οὗ ̓ η8} ; 
τη κίηρ; ἴῃ6 ἔλοθ ἴο βῃϊπ6 τὴ 01] ; 
δηα πὶ Ὀγοδα ἢΘ Βιγθηριοπ οί πιδη 8 Βοδσί, 

16. Το ἴγϑοβ οὗ Φοῃονδῇ 8Γ6 βαίθα, 
οδάδτϑ οὗ ΤϑὈδποη Μ Ὦ]ΟΝ ἢθ ρἰδηϊοᾶ; 

17 ψΠΘΥΘ ὈἰΓὰ 5. τ 6 {πο ὲν ποϑ(85: 
{86 ΒοΥϊζ, ΟΥ̓́ΡΓΕΒΘΟΒ ΔΓΘ ΘΓ Πουϑβθ. 
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18 Το Ηἰρἢ τηουπίδίηβ 8.6 ἃ γοῖιρθ [ὉΓ Ὑ]6-ροδίβ, 
{16 τΟΟΚ5 ΤῸ [86 ΘΟΠ168. 

1 ΗὀὌδπτδάθ {μ6 ποθὴ ὉΓ ΒΟΔΒΟΏΒ ; 
1η6 βΒὰμ Κπονομ ἷ8 ροϊηρ- οΨΏ. 

20 Τπου ἀοβὲ Ρυΐ ἀδυίηθ83, δηὰ [Ὁ 15 πὶρὰῦ ; 
ψ βογϑίη 4}1 (πΠ6 Ὀθαϑίβ οὔ [9 ἔογοϑύ ἃγθ ἴῃ πλοίίοῃ, 

21 ΤὮΟ γουηρ ἸΙοη9 ΤΟΔῚ ἴθ [ἢ ὈΓΘΥ͂, 
8ηα 8661 {ποὶν ἑοοᾶ ἔγομι (σα. 

22 ΤῊ βιῃ δυβοί, ἔμ Ὺ ΓΘΕΓΘ, 
8.η6 οοὐοἢ ἀοσῃ ἴῃ {Ποὲγ ΑΘ Π8, 

28 Μϑδῃ ροοϑίὰ [τί ἴο μἷβ ΜοτΚ, 
᾿ς 8Πηἀ [0 Ὠ]8 (011, 1.1}} ΘΥΘΒΙΏΡ,. 
2 Ἠον τπηδηϊοϊα ἅγὸ [ΠΥ ψόγκβ, Ο ΨΦοθουδα 

[ῃ ψίβαάουι μαϑὲ ἑμου πγουρμύ {Πθιὰ 81]. 
ΤῊ οδυίὶ 15 1011 ΟΥ̓ΤᾺΥ ΤΟ. 68. 

25 Τρδὶ 868, γσγοδὺ δηά Ὀγοβα οἢ δυϑυΥ μαπάϊ 
ὝΥΒοσθ δζὸ τπηουΐηρ (Βΐηρθ, δηα σψιλμουῦ πα Ὀ6Γ, 
ού Β:}8}} δῃα ρτϑαὶ ὈΘΑΒίβ. 

26 ΤΏογο ρὸ {Π6 ΒἈ1Ρ08, 
ΤΗδὺ ον αίμδη (μου ᾿αϑὲ ἑοσταθα ἰο βρογΐ {μι  Γο ῃ, 

2] ΒΥ 8]} ψαὶΐ [ῸΓ (66, 
ἴο ρῖνο ὑμοὶγ ἔ0οα ἴῃ 109 βΒθϑβοῃ. 

28 Τβου ρἰνοϑῦ ἴο ἔμθπι, ὑΠΟΥ ραίμοῦ ; 
ἴδοὰ οροηοβύ (ἢ δηά, ΠΟΥ ἀτὸ βαίθ ψι ροοά. 

29 Του Ὠἰάοϑυ ΤΠ γ ἔδοθ, [ΠΟῪ ἀγα ἰγου Ὁ ]6α ; 
[δοὰ πιμαγανοδῦ ὑποὶς Ὀγοδίμ, (ΒΘ Υ δχρίγο, 
Δηα τοΐαγῃ ἴο ὑμοὶν ἀυϑί. 

80 ΤὨου βοηάοϑί σι ἐμ Ὀγϑαίῃ, ΓΏΘΥ δτὸ σγοαίρα; 
τς 886 (δοὰ τοπουοϑί [Π6 ἔδοθ οὗ [μ6 στουπά, 
81 Τιοὺ [Π6 ρΊΟΥΥ οὗ Φεοβονδὰ ὉΘ [ΌγΘΥου ; 

Ἰοῦ Εἶπα το)οίοθ ἰῃ [ἢ 6 τ ΟΥΚΆ οὗἉ 5 πϑηάϑ; 
32. ἢ6 ψὸὸ Ἰοοϊκοί ἢ οῃ {Π6 δαγίῃῃ δηῃά 10 ἰχϑι ὉΪ68, 

Β6 ἰουσῃϑί (86 ταοιιηΐδ1}8, δηα (ΠΟΥ͂ ΒΟ ΚΘ. 
88 [Μ}]}} βίηρ ἴο Φεαιονδῃ ΜᾺ16.1 Ἰἰνθ; 

Ι ν1}} βίπρ ῥγαΐϊβο ἴο ταῦ Οοα ψῊ}]8 1 8ῃὶ ἰῃ Ὀοίηρ,. 
84 ϑινοοί 884}} δ6 οὗ Βἷπι τιν τηραϊαἰΐοι ; 

Ιν1}} Ὀ6 ρ]δὰ ἰη Φομονδὰ. 
85 ΚΙΏΠΘΥΒ 588}1 θ6 σοηϑυτηρα ἔγοιῃ {μ6 δαί, 

δηα ἐπ ψιοϊκοα ΠΟΥ͂ 8141} θ6 Ὡ0 ΠΊΟΙΘ. 
ΒΙ688 Φδοβοόνδὰ, Ο τὰγ βου]. 

Ῥγαῖβθ γ9 ΑΗ. 

Ψοτῖβ. 6-0. σοταραζο θη, 1. 23, αηὰ 9,10. βοῖηθ ΒΡΡοΟΒΘ ἰδ9 Ὠοίπχα ἴο Ὁ0 τοίοτγοά ἰο ἵπ ἐἣθδο γοῦβοα. Βαπὶ πυςῖ ἃ τοῖο- 
ΤΟΏΘΘ 18 ποῦ ἰπῃ ΒΑΓΤΙΠΟῺΥ νυἱτ ἴΠ0 Ῥυγροδθ δὰ δρίσίυ οἵὗὁἩ [ἰ5 δι! Ὁ} πλ9 για οἵὁἩ ογοστίοη, τ ΐοῖι σοῦ ταῖθθ ἴμ6 Ἡοράθτζε οὗ ἐἶλο 
Οτραϊου δ ῬΡΟΝΟΥ ἰῃ [{86 Ὀοῃοδοθηΐ οχογοΐδβο. ᾿ 

Υογ. 8. Α5 [ῃ6 τνδίϑγβ γοίΐγο ἴο ὑποῖγ Ρ͵]8δο9 δὲ ἃ ἰοτγοῦ Ἰονυοὶ, [ἢ 9 πιοιιμξαϊ 8 Β6618 (0 σίϑϑ, δι ἃ ἐμ υδι]ογθ ἴο βἰηϊς. 
ΥοΣ, 9. Οοπλραστοὸ Φοὺ χχχτὶ!. 10, (Βοοὶς οἵ δοῦ, [δο τυ ὑοῦ 8 γουϊβοά Ὑϑγβ 00) : 

Αιὰ δρροϊηϊοά ἰδ τὰν Ὀουπὰᾶ, 
Απὰ δβοῖ ὕδατα μη ἄυοξγε. 

Ψοσ. 13. 7 ραίεὦ. Ἑδοοΐγνοα, ἰῃ {11 τϑϑδυγο, 81} ἐπαΐ [Ὁ ΟΥΑΥθ8. 
τον, 16. ϑαίσά. Ἡτο, ἰὴ δρυπάδηοθ, 6}} ταὶ [ΒΟΥ οὔαγο. ΟὈΣΏΡΔΙΘ Υ6Σ.13. Ὑοχοίδυο δ ΜΟ611 δὲ διηϊηλα ᾿ἰἴ6 ἰ9 οὐτοῦ 

ἴον ἰὼ 186 ρῥσουϊάδθῃοϑθ οὗ ἀοά, δὰ 81} {16 ναπίσ δι ρ»] θὰ, 

ῬΒΑΙΜ ΟΥ̓. 

1 Οἷἶνο {π8ηκ8 ἴο Φομονδα ; 6811 ἀΡΟΩ Β15 ϑιηθ; 
τααῖζο Καοόνη ἷ8 ἀθαβ διηοηρ [Π6 ῬΘΟΡΪ68. 

2 Κβίηρ ἰο ϊπι, βίῃηρ; ὈΓαΐβ6 ἴο Ὠίηι; 
(8}}κ οὗ 41} 818 ψόοβάγουβ ψΌΓΒ. 
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8 ΟἸΟΥΥ͂ πῃ δῖβ ΒΟΙΥ πϑῖηθ; 
Ιοῦ [86 Βοαχύ οὗ ἔμϑῖαὰ ὑῃδὺ Βο6 Κα Φοβουδῇ το)οΐοθ. 

4 ϑϑοϊς δου ϑϑβονδὴ δηα ᾿ἷ8 βιγθηρίῃ ; 
8Β6 6 1 Β18 ἴδοθ Θυ}ύτωοσθ. 

δ Βοπιθηδοῦ Ηἷ8 τοηάοΣϑ, ὑπαὶ Β6 ἢδ85 ψτουρῃῦ, 
ἷ8 ροτγίθηϊθ, δηᾶ {μ6 Ἰυἀρταθηίβ οὗἉ 18 πιουίῃ. 

6 ββοοά οἵ Αργδῆδια ἷ8 βουνυδηΐ, 
Β01η8 οὗἨ Φδοοῦ, [18 σῃοβθῃ ΟΠ 68, 

7 6, Φοδονδῇ, 18 ον αοά, 
Ηἷβ Ἰυδρστηοη 8 8.6 ἴῃ 411 {88 φαγί. 

8 Ηο τοι ογθίῃ ᾿ΐ8 σονθηβδηΐ ΤΌΓΟΥΟΓ, 
186 ψοτὰ ἢ6 σοιμτλϑηααα, ἴο ἃ {Πουβαημα σοποΡΑ 08: 

9 ψ]οἢ ἢ6 τα βοα τι ΑὈΥδΏδμι, 
δια 8 οί ἰο [8886 ; : 

10 δῃηὰ σοπῆσιησρα ἰζ ἰο Φ8οοῦ ἴον ἃ δἰδέιίο, 
ἴο ἴβγβοὶ [ὉΓ δὰ δυου αϑίϊπρ οονθηδῃῖ ; 

11 βαδληρ, Τὸ π66 Μ1}}} 1 ρῖνο {π6 Ἰδηὰ οὗ δῃδβϑῃ, 
[86 ροτίϊοῃ οὗἨ γΟῸΓ ἸΠΠΟΓΙ8Π06 ; 

12 ἤθη ΠΘΥ͂ ΘΓΘ 8 8Π18}} ΠΌΤΩΌΘΡ, 
ἴεν, 8Πα βίγδῃρδγβ ἰῃ ἴύ. 

18 ΤΟΥ σϑηὺ ἔγομη παίϊοῃ ἰο Ὡϑίϊοι, 
ἴγοτῃ ὁ86 ἰϊησάοιι ἴο δποίμ 6" ΡΘΟρΪ6. 

“4 Ηο βιυῆογοιὶ ἢ. ᾿ηϑη ἴο ΟρΡΡΓθεΒ {86Π|, 
δια Ὠ6 Γοργονϑα Κίηρβ ἴῸΓ [ΠΣ Βα Κα [580]Πρ}] 

1δ Τουσὰ ποῦ ΤΥ δῃοϊηθα ΟΠ68, 
8ηἀ ἴο ΤΥ͂ ΡΙΟΡμοίβ ἀο Ὧο0 ΒΑΓ. 

1 Απά}δ οβ]]ϑᾶ [Ὁγ ἃ Ἀταΐπα ἀροῦ ἴδο Ἰδπάᾶ ; 
[6 Ὀταῖΐκθ 811 {μ6 βἰαβ' οὗὨ Ὀγϑθαα, 

17 δ βρηΐ ἃ ηϑη Ὀοίοσο ἐμ θιὴ : 
ἴῸΣ 8 βουνδῃῦ 88 ΨΌΒΕῈΡῺ 8ο]α. 

18 Ηἰ8β ἔδθοϊ μον υγὺ τι Το 6 ΓΒ, 
6 γγϑ ἰδ: ἃ 1ἢ ἸΧΟῺΒ; 

19 ἀπ] {86 (ἰπι6 ἐμαὺ 15 ψογα σϑη6, 
{86 βαυίηρ οὗἉ Φϑβονδα μ84 οἰθαγθα Ἀἰπι, 

20 ΤὮο Κιηρ βοηΐ δὰ ἔγθοα ἢΐπὶ, 
[86 τυ ]ον οὗ [86 ρθορίθϑ, δῃὰ ]Ἰοοβϑα ἴῃ. 

21 Ηο τδαο μΐτὰ ἰογὰ οὐ ὨΪβ Βοιδα, 
8δηα ΓΌΪΟΓ ΟΥ̓ΟΣ 811 ἢ18 Βι Ὀβίβῃοα ; 

22 ἴο Ὀἰηα [8 ῥγίησοβ δ΄ ἢΪ8 Ρ]θδβυγο, 
8.Πα ἰδϑοῖ Ὧ18 6] 6.8 ᾿ΊΒαΟΙΩ. 

28 Απαά ἴβγϑοὶ οδπιδ ἰηΐο Εργυρί, 
ϑηα “8οοῦ 8ο]ου Γηρα ἴῃ 86 ἰαπᾶ οὗ Ηδϑιι. 

24 Απαὰ 6 πιδ46 ἢ]8 Ρ600]6 ἔγι {1} ΘΧΟΘΘαΙὨΡΊΥ, 
δηα τη846 ὑΠΘΙῺ ΒίγΟηρΟΣ (μδῃ {Π6}Ρ 1068. 

25 ΗἨΗο ἰυὑτηρα {δεῖν Βοαγί ἴο Βαΐο δϊ8 Ῥθορὶο, 
ἴο ΡΙοῦ ἀρϑίηβί ἷ8 βογνδηίβ. 

26 Ηδο βουὶ Μοβοβ, δἷβ βοσυδηῖ, 
Αδιοῇ οι 6 δα οἤοβθη, 

217 ΤΏΘΥ͂ βοὺ ἢΠ]Β β';;Ὦ8 διποηρ ἰμθηι, 
8ΠᾺ ρογίθῃίϑ ἴῃ 16 Ἰδηὰ οἵ ΗδπΠι. 

28 Ηδ βοπὺ ἀδυίκηθβϑβ, δηα 6 τὩ866 1 ἀδτξ 9 
Δηα (ΒΟΥ το 6116 ποΐ ἀραϊηβὺ ῃἷβ ψΟΓαβ. 

29 ΗἨδὸ ἰυγηῃοα {Π6}γ ψαϑίογβ ἰο Ὀ]οοά, 
δηα οδυθοα {Π61} ἤ5}} ἰο αἷ6. 

80 Ὑμοὶγ Ἰαπα βιναγιηθα 10} ἔΓΟρΒ,--- 
'π (86 οΠδηλ 615 οὗἉἨ {πο ὶν Κίηρϑ. 

81 Ηδὸ βαϊὰ, δηὰ ἐῇοῦθ Ἵϑιηθ Η|168, 
Ἰῖοθ, ἴῃ 8}} ὑποὶγ Ὀοσάβθγ, 
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ὃ2 Ηδ ραν {ποπὶ [81] [ὉΓ ΓᾺ]Ώ, 
Βδιηϊηρ το ἴῃ ἰδεῖν Ἰδπα ; 

88 δῃα βιγοίθ ὑπ}. νἱπ68 δπα {61 Βρ-ΓΘ68, 
διηα ὈγΑΪκΘ {86 ἴγθοβ οὗ ὑπ 6} ὈΟΓΘΥ. 

94 Ηϑθ βδὶά, δῃὰ ἴδογθ οδπλ Ἰοοιιβί8, 
ΔΏΑ ΟἈΓΘΥΡΙΠΆΓΒ, απ α τ ουῦ πυτη ΘΓ; 

8ὺ 8Δηα ἀδγνουγοα ΘΥΟΣῪ ΒΟΥ ἴῃ {Ποῖν ἰδπά, 
δα ἀονουγοα (λ6 ἔγυϊί οὗἁὨ {πο} στουπά, 

86 Αμὰ Ὠθ βιμηοίϑ 8]] {π6 βσβίςθοσῃ ἰὴ (Π6ν ἰδηΐ, 
{86 Πτβυ ρ5 οἵ 4}} ὑμὶν βίγθηρι. 

8 Αμάὰῆἢθ ὑπουεεὶ ἴμοα οὖὐ νι ἢ ΒΗΪΥΟΣ ἀπά ρῸ]ά; 
Δηἀ {μ6γ0 88 ῃοΐ 8 [66 0}]6 Ο0η6 διμοηρ κ18 ὑγῖ68. 

ὃ8 Ἐργρὺ ψ88 σ'δὰ θη ὑΠΕΥ ποηΐ ουΐ, 
ἴον {πον ἀγοδὰ μδὰ [Ἀ]]6ἢ ἀροη ἔδμοπι. 

89 Ἠδ βργοϑᾶ ἃ οἱουὰ [ὉΓ ἃ οονοσίηρ, 
δα ἔγα ίο ρῖνο Ἰραΐ ἴῃ 186 πἰρ δῖ. 

40 ΤΟΥ δβϑικϑά, δὰ δ6 Ὀγουρσῃῦ αὐδ1]8, 
Δπα βα βῆ θα ποῖ τα (μ6 Ὀτεδα οἵ μδδνβῃ. ᾿ 

41 ΗἨϑώ οροῃηθρᾶ {}16 τΟΟΚ, μὰ ψδίριβ βοναα ; 
(Π6Υ σδὴ ἴῃ {Π6 ἀοΒΟΓίβ, 8 σίνου.Ὶ 

42 ΟΥ ἢΘ ΤΟΙΠΘΙΏ ΓΘ ὨΪ8 ὨΟΙ]Υ Μοχα, 
ΑΘΥδἤϑια ἢΪ8 βοσυδῃΐ :; 

48 δηά Ὀτουρμῖ ουὔὖ Ηἷ8 ῬΘΟΡΪ6 ΜΠ 70Υ, 
Ὦ18 οἤοβθῃ οπϑϑ τ] {ΥΩ ΡᾺ ; 

44 δῃα ρσαγνὸ ἴμοιι ἢθ Δ Π 48 οὗ Ὠδ.0}8, 
δηα [Π6 ΙΔ ΟΓ ΟΥ̓ ῬΘΟΡΙ]Ὸ8 {πο Υ ἱπμουϊὶ ; 

4δ {μδὺ ΠΟΥ͂ ταϊρηῦ 66 Ρ ἮΪΒ βίδίυῦοβ, 
δηα ΟΌΒΟΥΥΘ 18 ΔΒ. 

ΒΙ6β8 γθ 4Η. 

γον. δ. Ηΐε Ῥογίεηξ8β. Οὑὁταοτ οὗ ΟΥ̓], 86 'ἢ ἐμο Ρίδριο οὗ Εργρί, Ὁ τ ΒΙοῖ Βἷα ραγρυβο, δὰ ἷΒ Ῥόνοῦ ἰο οχϑοιίο ἱξ, 
ΔΙῸ τοδάϑ ποΎσῃ. 

γον. 9. Μαϊζϊ!οὰ υἱλ Αὐγαΐαιι. 866 ἴδιο ᾿τηρτγοδαίνο σογοσιοη θα ἀθδοτί θὰ ἰὼ θῶ. χε. θ-11, αμὰ 1.6 π τίς 5 ποῖθ οὔ 

ΘΓ. 11. ΤΟΥ ΡΆ : 88 ἴὼ “ο8}. χΥῇ!. 14: χίχ. 9, 
Υοσ, 12. Τὁ οουτγδο οὗ ἐπβουρῆϊ, δπὰ εἰο ἕοσπι οἵ οχργοβδίοι, τοοϑὲ Ὡδίυ τ  οοηποοί (λεἷπ ὙΟΓΒῸ τ ἢ (ἢ6 ῥγϑοοάϊε  ΟὨΘ. 
γα. 16. ΑΙ Ῥνορλείε, 86 ὕπο ἀμο οἴ[μο μιοτὰ 1η ὅσῃ. χα, . 
οςσ. 18. Με ας ἰαϊά ἐπ ἰγοπε. 80 189 ἀομοναῃ γογϑίοῃ (1660), Κίης Ψ6τλ6 8 γογδίοη ονο (86 ὨΔΡΌΥ δχργεβείου οὗ 

[δο ἐδβουρμῖ, δ 1Σ ἀ068 ΤΩΔῺΥ ΟΥ̓ ΒΟΓΒ, ἴο ἐμο Ῥαυτίϊδῃ τϑγδίοη οὗ ὑ00 θηουδῃ οχίϊοθ. Κ8.60 ἴΠ6 [0] ἨΟτίης τδρῆ. 
βοοιο ἰγδηδίδίθ, Το ἰγσοῦ δου ϊογεὰ [πἴο ᾿15 8οι}}; δ9 πὸ ογὰδ δύο οοηεῖγιοα ἰῃ ΟΟΓ σαΓοσὲ Ἐηρ] δὴ Βίυϊθ. 80 Οὐττν» 

ῬΑΙΩ, 1535, ΜΑΤΙΒΈΝΕΙ ΤΑΥΕΕΝΕΒ, ὁδουϊ 1δ4ϊ1, “ ΤῊΘ ἰγοῦ μίογορα 8 μοασγί;" ΟΒΑΝΜΕΒ᾿ δ νοσγείοῃ, 1610 (ροτροιυδίοά ἢ 
ῖμο Βοοκ οἵ Οοτηπιοῦ ῬΓΕΥΘΓ), 82" ἴδ9 ΒΙΒΗΟΡΒ᾽ Βι0]6, 1668, " ΤῊο ἰτοὸπ οῃἴογθὰ τηἴο ἷδ βου]. 6 

γογ. 19. Ἠΐ τοογὰ σατο. Το (ἰδθ ΘΔΣ οἵ ΡΒΔΥΔΟῊ ; νγὰ25 γοροσίϑα ἴο ἰῇ. Οὐπιραγο ὅθι. ΧΙ. 14, “ τηᾶῖκο μϑπίίου οἵ πιθ ἴο 
ῬΏΔΡΔΟΙ,᾽ πὶ οὨδρΡ. χὶὶ. 9-18., 

γον. 19. Τὴε δξαγίηρ 9. Χελουαλ. ὙΓΒαὶ ΦοΠονδἢ βαϊὰ τπ σου δία (6.68. ΧΙ. 8, “ ἄο ποὶ ἰπἰοτργοιδείομβ ὑοίους ἴο αοὰ 7 Ὁ) 
τπ8 οσηὶπς Εἷπὶ 10Γ δἷδ δεασυαπί, πὰ δρρσζουίηρ πἰτῃ κ γἰ κῃ ἴθοι. 

γον. 22.  ίάεγε. ἩΗἰμκὶ οὔϊοθῖθ οἱ βίαϊο ; ἃ ἐἐ{19 οὗ οἴ εἰ} αἰ χη γ δοᾶ ΓΑΣς. ΟΟραγο θθη. ]. 7, 8, δὰ ἐπ Ἡττ ΟΣ 8. Ὠοῖο 
ΟἿ [Π9 Ραδδαρο. 

γον. 25. ΤΌ ρὶοί αραΐηξῖ: κ5 ἢ Θοη. χχτυί. 18. ΕΈΒΒ: ([25.} “ ἴ0 ΘΏΟΥ ΟἿ Θ᾽ βοϊ συῃπίης, (ο ἰδἶκθ οὐπηΐη ἀμ 
ον. 27. δεῖ λὲς εἰρηξ. ΑΒ οηάδητγίῃς τηϑιοτία }β ἰῃ ἢ 0 ὨΙΒΊΟΓΣΥ οὗ 8 Ρϑυρῖθ. 8.00 ἴδ ΓΟΙΏΙΓ 5 οὐ ΡΒ. ἰχχυίϊι. 43. 
ον. 21. ΤῬογίεπίε. ὅ8366 [ἢ γοζωδγὶς οἡ υδζ. ὅ. 
ΨοΣ. 28. δεηΐί ἀαγκῆεεε. Ἦροτο, 88 ἢ "5. ἰχχυῇ!. 44.δ1., πο ρμίακτιοβ ἀγὸ οΐ πιϑῃ οποθα ἴῃ ἐποίν ἰδίοτγ αι] οτᾶροτ. 
γον. 28. Τάεν. Μοβοβ δηὰ Αδγοῦ, ὙΠῸ δῖθὸ ἐἰδ9 βαῦ]θοοῖϊ οὗ [106 γογῦ ἤθτο, 88 ἰἢ 6 Ὀγϑοοάϊηκα νοῦ. “ΠΟΥ δοῖ δ ἷθ 

πούς ΓΑ δὰ ψὮϑη) ἮΘ ὁ“ δοηϊ ἀδυῖς ΠΘΑ8 ᾽᾽ ὈΥ͂ ἵστα, “ ΠΥ γοθ 6116 ποῖ αραίησὶ 8 νον 4," )ὧ8 δὶ Μοῦ πὶ (ΝΌ. χχ. 24, “" γὸ 
του! !οα ἀχαϊηθι ΤΥ ποτὰ δὲ ἔπὸ παῖοσ οὗ Μογί ἢ ̓ ), Ὀαὲ ὀχοουϊοά ἢΐ5 σομηδηα πε 1018] οχαοΐηῃθε8. 

Ψοσ. 31. Ζίοο. 8096 ἴΠ|Ὸ νογὰ ἴῃ 5'Μιτ8᾽8 διδίς δ ιοίωπαγψ. 
ΨαΣ, 86, Σἔγεπρε φ’--ιλεῖξ εἰτεπρσίλ, 800 ἴδ διὸ βῆγωδο ἰῃ θη. χ ὶχ. 8, διά ἐδ Ὑτίξοτ᾽ Β Ὠοΐ6 οἱ ἰξ. 

ῬΒΑΙΜ ΟΥ͂Ι. 

1 ΒΒ] γο ΑΗ. 
αῖνο ἰπ8ῃ 8 ἴο Φοβοναι, ἴον Ἀ6 8 ροοάᾶ ; 
ἴῸΓ 18 ΤΩΘΓΟΥ͂ 15 ΌΓΟΥΘΓ. 

4 ΤΉ οτο ἰδ ἃ ἘΠ ΠΙΒΗΚΕΙ αἰ σα} ἐπ [Ηἰ8 οοποίσποίίοη πὰ γοηδογίπα. οπ πα ἰὮ ὙΡΓῪ δηοίδηϊ γϑτβ ουδ (ἢ ΟΠ] 60 ΤᾺΓ- 
κύπι ἀπὰ {80 1δἰἷπ Ὁ] κα 6), ἐπουχὶι 10 τ "9 οὐνίΑϊοά οα νἱδαδίυἷϊο στουπᾶϑ. (ἘΠῚ ΖΙα θὰ ΠΕΙΙΤΖΒΟΗ͂, 2ὰ οἀϊτίοι. οἱ 1110 
ἀχτν ) ἐὰν ἴθ Ῥθγανα δὸ τοπάογοί, βιγι κί ς δὰ Ὀϑ Ὁ] δ ἐξ ἰδ ἐπ ἐπβουχμς διὰ οχργουδίου, δϑυπλθ ἴο ὉΘ 1645 Ρογ δου 

9 οΘοππθοίίοη. 



ῬΗ͂ΔΙΜ ΟΥἹ. 

2 ἯἜὮο 5888] αἱΐοι {86 τα ΒΓ ἄθοαβ οὗἩ Φϑβουδῇ ; 
8[8}] σϑι186 8}1 18 ργϑῖβο ἴο 06 Ὠθασα ἢ 

8 ΗΔΡΡΥ {Π6Υ μαι Κορ )υἀριηρηΐ, 
86 ἰμδὺ ἀοοῦλ τἰρ]ὐθουβη 688 αὖ 811 {1π168. 

4 ἘΒΘΙΔΘΠΙΌΘΡ πη6, Φοβονϑα, τὶ (ὨΥ ἔδυου ἰο ἐμ γΥ Ρϑορὶο; 
γἱβιῦ τὴ ΜΠῸἢ (ὨΥ Βα] νδίίοι ; 

ὃ ἰμπδὺ 1 τηδΥ τιίμοβα π6 τΘΙΆΓΟ οὗἁὨ ὑπ γ ΘΠ ΟΘΘἢ ΟΠ68, 
ΤΑΒΥ͂ ΤΌ] ΟΪΟΘ 1η {86 ρ] Δα η689 Οὗ (ΠΥ ΠΔΙΟΙ, 
ΙΔΔῪ ΦΊΟΥΥ γῆ  ἸΔΥ Βογιίαρθ. 

6 Ὑο δᾶνὸ βἰπηϑα, ψ] ἢ ΟΌΓ ΤἈΓΠΘΙΒ; 
ὸ ἢδνο δοίβα Ῥϑγυθυβου, 'γ1ὸ ἢν ἀοη6 Ὑ]ΟΪΚΘΑ]γ. 

7 Ουγ ἴλ[Π615 ἴῃ ργρί αἸα ποῖ σομβί δον (ΠΥ ΟΠ αοΙΒ ; 
ΓΕΥ͂ ΤΟΙΏΘΙ ὈΘΓΘα ποὺ μ6 τυ ὰα6 οὗἉ (ΠΥ τλΘΓοΐ 68, 
δηά {πΠ6Υ το 6116 ὈΥ͂ [}6 868, δὖ {μ6 Βιοα ὅΐ'68. 

8 Βιυϊΐ δο βανϑὰ {1|6πὶ [Ὁ Η8 Ὡϑιηθ ̓ Β 886, 
ἴο τϑ 6 Κπόνῃ ἈΪ8 ταϊρ ΐ, 

9 Απαὰ δο στϑυυκοὰ [μ6 Βεοά 868, δηὰ 1ὑ ἀγα ἀρ; 
δηα ΒΘ τηδᾶ6 ἰμθμ ρῸ του ρ (Π6 ἀΘρίΉ8, 88 ἴῃ {86 τ] ἄσσπθββ. 

10 Απὰ Βδ βανϑα ἰββϑ ουἱ οὗ (86 μδηά οἵ [μ6 Βαΐδσ, 
δηἀ τοαροιμοα ΓΒοῖι ουὔΐ οὗἉ [μ6 πδηά οὗ [9 ΘΠΘΙΩΥ. 

11 Απά 6 ψαΐοιβ οονογϑα ἰμ6ὶγ ἔοϑϑ ; 
ποὺ 0η6 οὗ ἴμοπὶ ψγδ8 ΘΗ, 

12 Απά {86γ Βοϊϊονοα ἷβ τΟΓΩβ, 
[867 βδρ; ᾿18 ᾿ΓΑΪΒ6. 

18 ὙὩΤΉΘΥ τη866 Βαβίο ἴο ἔογροῖ ἈΪ8 ἀοΐηρϑ ; 
τ ἀρὰ νῇριήν ποῖ τ ΗΪΐβ ΘΟΌΠΒΘΟΙ. ΔῈ 

ΒΥ͂ Β͵ΥΘΘΑΥ͂ ἸΟΠΡΊΠΡΒ [ἢ ἴΠ6 τ] ΘΓ ΘΒ, 
δα {ΠΟΥ͂ Ἡλμδν αοὰ ἴῃ {86 ἀεβοσί. 

16 Αμπά δ σαν πθιὰ {861} Τϑαιμοϑῦ, 
Βηα βοηῦ ἸΘΔΏΠ6Β8 ἴῃ {μοὶν Βοι]. 

16 Απὰα {ΠΥ ψοῖθ θηγψίουβ οὗ Μοβεβ ἰῃ {86 σΆΙῺΡ, 
οὗ Αδγοι, [6 ΒΟΙΥ οη6 οὗ ϑεβονβδῃ. 

11 Το οασίὰ ορϑῃοά, δῃὰ βνδ]ονοα υρ ΠΑ δη, 
8η4 οΟΥ̓́οΓΘα ΟΥ̓ΘΡ {6 ΘΟΙΏΡΔΠΗΥ͂ οὗ ΔΌὈϊγδπι. 

18 Αμὰ ἤγο Ὀθυγῃρα ἰπ ΠΟΙ" ΘΟΙΆΡΔΩΥ ; 
8, δλιηθ οοῃϑυσηθα {86 π]ΟΚοά. 

19 ΤΟΥ͂ πηδάθ 8 ο8] ἴῃ Ηοτσοῦ, 
84 ποσβαϊροα ἃ προ θη ἱπιδρθὶ 

20 δῃηᾶ ομδηρθα ὑπο ῖγ ρΊΟΣΥ, 
Ἰηἴο 189 1ΙΚΘΗ688 οἵ 8ῃ οΧ ὑμδὺ οδίοι ῃ ρτΆβα, 

21 ΤΏ ΟΥ Ἰογραὺ αοά, γο βανϑα ἱβοϑτα; 
Ψ0 αἸα σγοδὺ {πῚηρ5 ἴῃ Εργρί, 

22 ΜΟΠαΓ͵ΟῦΒ {ΠῚ ηρΒ ἴῃ ἴΠ6 ἰαπα οὗ Ηδβπι, 
ὑδυτ ]6 ἰληρσΒ ὉΥ ἴδ9 Ηοα 

28 Απμά ἢ βαϊὰ δ τψοι]α ἀθϑίσου {μοσὰ; 
ἢδα ποὺ Μίοδεοβ βίοοα ἴῃ ἐΐ6 Ὀγθδοῖὶ Ὀοῖοσο εἶπ, 
ἰο ἑγη θδοὶς Ὠ18 ττδίῃ ἔγοια ἀδϑίσογίηρ. 

24 Αμπὰά {Π6Υ τοὐθοίοα {μ6 ρῥ᾽οαβαηὺ ἰδπὰ ; 
(Πλ6Υ Ὀ6]ΙΘγοά ποὺ ὨΪ8 ψοσα. 

25 Απὰ {Π6Υ τηυτστηυτοα ἴῃ ὑποἷν [θη [8 ; 
[ΠΟῪ Βοδυὶομϑα ποὺ ἴο [Π 6 γοΐοθ οὗ Φϑβουδῃ, 

20 Απὰ ἢ ᾿᾿ἶοα ἋΡ ἷβ Βαπά ἰο {6 ῃ, 
ἴο τ8 Κα μοι 18] ἴῃ {86 ψ ]] ΘΓΠΘΒ5 

21 δῃὰ (ο τηΔ]κο {πο ῖγ βορὰ 18}] διαοὴρ {1.6 παίϊοῃϑ, 
ΔΙ ἰο βοδίίδυ ὑἐμθιὰ ἴῃ {86 18π68. 

28 ΑἈμα {δ6Υ͂ Ἰοϊηρα ὑμοιηβοῖνεβ ἰο Β88]- Ῥθου, 
Δηα αὖθ [86 Βδουϊῆοοϑ οὗ [λ6 ἀθαα, 



180 ΕΟΒΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΒΑΙΜΗ. 

29 Απά {ΠΗ ῚῚ Ρῥγονοκοά ἀϊβρ᾽θαβυγο ΌΥ͂ {πὶ ἀθϑάβ, 
δηα ἃ, ρίασιια ὈΓΆΪΚΘ ἴῃ ὉΡΟὴ ἰΠ6πι. 

80 ΤΒρη ῥ ῖδοιο βίοοά ὑρ, 8δῃ4 δχοϑουϊοα ἡπαρτηθηΐ, 
Δα {116 ρίαρσιθ νγᾶ8 βίδγοα. 

81 Απα ἰξ 88 σϑοϊκοποά ἰο Ηἷπὶ [ῸΓ σὶρ δου βΒη 688, 
ἴο ψοηῃθγαίίοη πα ρϑηογδίϊοη, ΓΟΥΘΥ ΘΓ ΠΟΘ. 

82 μεν ΡΙΟνΟΚΟά βηροῦ δῦ (86 ψϑίοβ οὗ 5 τὶ ; 
δηα 1 ποηῦ 111 ΠῚ Μοβ65 οἢ ὑμοὶγ δοοουῃῖ, 

85 ΕῸΓ [ΠΟΥ ῥτγογοϊκθα ἢΪ8 βρὶ γἱῦ, 
δηα ΒΘ Βρδκο υηϑανβθα υ 1 Ὦ1Β 1108. 

84 ΤὙὩΠΟΥ αἰά ποῖ ἀδβίσγου [μ6 ΡθΟρ 68, 
οὗ σῇοπι Φοῆῇονδῇ ἰο]ὰ ἴῃ θΓὰ ; 

8ὃδ Ὀυΐ τιϊχοα {ποηλθοὶ ν 68 πὶ (86 Βοδίμθῃ, 
δηα ᾿Ἰραγηθα (Π6ὲγ ΜΟΓΣΚΒ; 

86 δηά {(Π6Υ βογγοὰ ὑμοὶν 140]5, 
δια (ΠΟΥ͂ ὈΘΟΒΠ1Θ 8, ΒΏΔ ΓΘ [0 {πῃ 61. 

1 Απά {ΠΥ ββουγ βορὰ {πο ὶγ βοῃβ δηᾶ ὑποὲγ ἀδυρῦοσθ ὑο ἀθιηοηβ. 
88 Απά {Π6γ Βῃ6α ἱπποοοηΐ Ὀ]οοὰ ; 

Ὀ]οοά οὗἉ ἐμοῖς βοὴϑ δηὰ {πεῖν ἀδαρ θυ, 
ΠΟΤᾺ [ΒΟΥ͂ ΒΔου βοοα ἴο μ6 140]5 οὗ ὕδῃδϑῃ ; 
856 {86 Ἰαπα νὰβ ρο]]υϊοα πὶ Ὀ]οοαΒἢ6α, 

89 Απα {Β6γΥ τοῦθ ἀοΒ]οα ᾿ 10} {6} ΝΟΣΚΒ, 
8.πα ρ]αγοα (86 Βαυ]οῦ ἴῃ ὑπο ὶν ἀ6θάβ. 

40 Αμπά Ψοδονδ δηροῦ ν͵ϑ Κὶ πα ]οα αρϑίηβί ᾿ΪΒ ῬΘΟΡΙΘ, 
84 ἢ6 ΔΌΠΟοττΟα ὨΪ8 Τπάν τα 

41 Απὰ ἢ ρᾶνα ἴπθηι ἰπίο [86 παπᾶ οὗἩ {86 Ὠθδίβθῃ, 
δια {860 (μαύ Βαἰοα ἔμοτὰ συϊοθα οὐον ἐμ οι. 

42 Απὰ {δ6}Ὁ ϑῃθιηῖ6θ ΟΡΡΥΘβϑοα {8 61], 
δα (ΠΟΥ͂ ΜΓ ΠΡΡΕΣ ἀονῃ ὑπάον ὑμοὶν μδηά, 

48 ΜΔΗΥ͂ ὑἸπ|65 που] μ6 γοβοὰθ {ῃ οι ; 
8ηα {ΠΟΥ͂ ΤΟ 6116 ἴῃ {δῖ ΘΟΌΠΒΕΙ, 
8π4 ψοῖο Ὀγουρῦ ἸΟῪ [ῸΓ {Π61Ὁ ἸὨἸα Υ. 

44 Βυΐ 6 Ἰοοϊκθα ὁ {πο ὶγ αἰ 688, 
ψΠ θη ἢ6 ΠΟΘΙ {Π6}Γ ΟΥ̓. ΄ 

45 Απὰ Πα χοσηθιηδογρα 0γ ἔμοῖὶ Ἦΐ8 οογοηδηΐ, 
δὰ ρ [16 ἰΠοτι δοοοταΐηρ ἰο (86 Δρυπμάδηοθ οὗ 18 ΤΩΘΓΟΥ͂ ; 

40 δηὰ τηδάβϑ [μϑὰ ΟὈ]θοίβ οὗ δομ ρδββίοῃ, 
ἴῃ ΡΓΘΒΘΠΟΘ οἵ 8]1 ὑμαὺ οαγτὶοα (Πθτὰ οδρίνο, 

47 ἔδαγθ ι.8, Φομόνδα, οον αοάα, 
8δηἃ ργαίθοῦ 8 ἔγοτα [86 Πδ10Π8 ; 
ἴο ρῖνο {Πδῃκ8 ἔο (ΠΥ ΠΟΙΥ͂ ΠΔΠ1Θ, 
ἴο ΦΊΟΙΥ ἴα ΠΥ ὈΓΔΪΒΘ. 

ΒΙΈΞΒΕΡ ΒΕ ΦΕΗΟΥΑΗ, ΟὉΡ ΟΕ ΙΒΒΑΕῚΙ, 
ἘΈΟΜ ἘΥΕΒΙΜΑΒΤΙΝΟ, ΑΝῸ ΤῸ ΕΥ̓ΕΒΙΑΒΤΙΝΟ, 

ΑΝΡ ΚΕΤ' ΑΙ,1, ΤΗΞ ΡΕΟΡΙ ΒΑΥ, ΑΜΕΝ. 
ῬΒΑΙΒΒΕ ὙΕ Φ04Η. 

ον. 13. Δίασε λαεῖε. ““οου " (οοϊητηου ΕπρῚ18}) γοΥ 5] 00} ἄοοα ποῖ Οχρτοδα ἴμη0 ἰάοα, Ἐποῖσ ᾿πογϑηξ ῬΟΥΥΟΤΒΟΣΙ686 ταϑδθ 
μδϑῖο ἴο βου ἰϊϑο!, Πΐ οοιωμεεῖ. ἨΐΪΐΦ ΟΝ Ὦ ῬΌΓΡΟΒΘ δηὰ μ]δῃ [ῸΓ ὑμοῖν σϑ! οῖ, 

γος. 18. Οοπαση αν, δηά ρου ΑΡ6 Θογγθοῖ Υ, υπάἀογουϊοοά ἴο σοῖο ἰὸ ΝΌπι. χνί. 8δὅ, χχγΥί. 10, νει ΐοἢ ΤΑΑΥ͂ δϑοπὶ ἰο ὃ ἱπντογοὰ 
ὉΥ 119 89 οὗ 80 ψογὰ “ΘΟΙΠΡΘΩΥ,) 86 [ἢ [1:6 ὑγϑοθάϊης γοσθ6. Βυΐ {πΠ6 ἨΘΌΓΟΥ τοσὰδ ΔΙῸ ἰπ Ῥασέ ζερθαϊοα ἤγυια Ναιτα. χὶ. 
1, 8, δηἃὰ ““ ΟΙΩΡΔΏΥ ᾽" ΙΏΔΥ ΤΩΘΔῺ [ἢ Ο0 κϑδιίου οὐ διδοῖ ὉΪΖῪ οὗ Ἰβγϑοὶ, 22 οἴδϑῃ δἰ βουγῃοσο. 

ΘΓ. 26. αὐνιεῦὶ. μῃ λί παπᾶ. Ἰῃ ςοηδγηλιίου οὗἨ δ οὐδ}; 85 ἴῃ ΕἸΣ. υἱ. 8 (ρσορουῖν, “11Ποἂ Τοῦ πδηὰ ἰοὸ αἶντο 1ξ ἕο 
Αὔσδδδζῃ "}, θθαῖ. χχχῇ. 406. σοιραγο Θοη. χὶν. 2, “1 λανε ἱξοα πιν λαπι ἕο πελουδΑ, 
88 τὶ ϊϊποδϑ ἴο ἔδο οαἰἢ ᾽ (1860 τί το τ᾽5 Πευίεεὰ Ῥεγείοῃ, 4,77 Οεπεείε, τοίίλ ποίε8). 

᾿ς ον, 26, 24 πιοῖηῦθογ. Τ86 πογὰϑ οὗ ἴδ ὁδί! (Ν αι, χὶν. 29) “" 51.8}} (411 ἴῃ ἐπί9 τ] άθγη θαι." ἘΤΏΘΥ δου "δ τεξαϊπος, 
Ὡιοχοίοτγο, ἰῃ (86 γογβί οἹ ὮθΓο. 

Ψοτ, 28. Τῆς ἀδαά. 1,1Ἃ|61086 ἰάἀοἷε. 
Ψεν, 83. ἜΣΤΙ. Ἐύκκϑε (ἴ65.), “ ἴο οὔπᾶ, ἰο Ῥγονοῖκο" ἈΠ ΡΥ κι, ὈΕΙΙΤΖΒΟΗ, ΑἸΕΧΛΝΌΚΕ, ῬΚΕΟΎΠΝΕ, ΜΌΟΙΣ, οἰμβογυῖδο, 

δαὶ πίτποπξ ΘΟΒο] δῖ το στοῦ. 
γος. 39, δὰ τοι 0. ΟὈΤΩ 186 τοιματῖς οἡ ῬΒ8. ἰχσχ !. 97. 
γον. 43, Ζ7Ζλεὶν οομμδεῖ, Βαξ 1ΠῸῪ ἀονίδοά δαὰ μἱαππθὰ ἴοῦ ἐδβοιηβοῖνοθ, Ἡϊϊμουὶ τορασὰ ἰο Φομουδ δ Ῥατροθοα 

δϑιιὰ ν]]}. 
ον. 46, 158[ τοι οΥ. ὙΠῸ ΟἿΪΥ μόδα Ὁ1]9 οοποισυοιίοῦ, 85 ἴῃ 41} οὗ ΗἨυρίο! 8 σοίεσγοηοοα.--- Οἠλεσίδ 977) σοπεραξεῖοι,; Ὁ 8, 

ΤΑΦΙΟΒΟΙΩΥ͂ ὙΘΥΥ ΟΟΙΏΣΙΟΣ ἰῃ ΟἿΟΣ ΟΣ, 

ἰῃ ἰοἶκθι οὗ ΣῈ σοοορφοίϊξίου οὗ εὖτ, 
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ΕἸΕΊΗ ΒΟΟΚ. 

ῬΒΑΙ ΜΒ ΟΥ̓ΙΙ.- ΟἿ 

ῬΒΑΙΜ ΟΥ̓ΤΙ. 

1 Οΐνο {8βδηῖκθ ἰο 9εθόονδι, ἴον Πο ἰδ ροοά ; 
ΤῸΓ ὮΙΒ ΤΩΘΓΣΟΥ͂ 15 ΌΤΕΥΘΓ. 

2 Τιοῦ [86 τϑαἀβοιηϑα οὗἉ ϑϑῃονδῇ ΒΑῪ 1ὑ, 
ποτ 6 τοαροπιοα ἔγτοτα [86 Βδηά οὗ {8 ἴῖ06 ; 

8. δηα ρεβίδβογοα ἋΠ6ηὶ ουὖ οὗ [86 ἸΔη68, 
ἔτοια {Π6 οαϑὶ δπα ἔγοια [6 ποδί, ἔγοτα 6 ποτ δηα ἔγοπι [9 βου. 

4 ΤΠΟΥ σναπαογοα ἴῃ {Ππ0 Μ]] ἀΘΥΘΒΘ, ἴῃ 8 ἀοβοσί ΜΑῪ ; 
ΒΟΥ ἰουπά ποὶ 8 ΟΥ̓ [ὉΓ 8 ΒΑὈΙ Δ ΊΟη, 

δ ΗυηρτΥ δῃὰ {π Γβίυ, 
{861} Βοὰ] ἐι θα ἴῃ ἐπ οπὶ. 

6 ἘΤδοὰ {Π6γ οτὶϑᾶ ἴο Φϑῃονδὰ ἰπ ὑποῖν τοῦ ]6, 
δηά Βο τοβϑοιϑα ὑδθηὶ ουὐ οὗἁὨ {Π6}Ὑ αἸΒΙΓΘΒΒΘΒ. 

7 Αμῃά 6 Ἰρὰ ἐδμοῖὰ ὈΥ̓ ἃ βίγδιρῃῦ τᾶν, 
{μδὺ {Π6ῪΥ ταϊργῃῦ ρὸ ἴο 8 οἰ ΕΥ͂ [ῸΥ ἃ ΠΑ Δ []10η. 

8 Τρὺ δοιὰ σῖγα ὑπ ηκ8 ἰο θμουδὴῃ [ῸΓ ἢ18 ΤΩ ΘΓΟΥ͂. 
Θηα Ὠἷ8Β ΠΟΠΑΘΓΙΙ͂Ι] που ῖτϑ ἴο [Π|0 Βοη8 οὗ τηθῆ. 

9 ΕΓ δ βα|8β6 {1} ὑμ6 Ἰοῃρίηρ βυυ], 
8ηα {6 ΒΌΏΡΤΥ δοὺϊ 6 Δ|16 ἢ} τ ἢ ρΟοά, 

10, ΑΚ ΠΟΥ βαύ ἴῃ ἀδυκηθδθ δα (Π6 ΒΏΔΟΟΥ οὗἉ ἀδδίδ, 
θουπά ἱπ Δ) 1 οἰοη δηα ἰσοὴ :-- 

11 Ὀδοβῦϑθ ἐμ 6Υ γϑ]]οα ἀρδίηϑί (86 ποτὰβ οὗ (86 ΜΊρμΥ Οπο, 
δηα οοηἰοιηηθα μ6 σουηδοὶ οὗ (ῃ6 Μοϑβὺ ΗἹρὮ, 

12 δηά μὸ θονψοά ἀονπ ἐμοῖὶν μοατί τὶ ἰγουῦ ]6, 
ΦΒΘΥ͂ βέυμη Ὀ]6α, δηα [0 ΓΘ 85 ἤ0η6 ἴο Π6]Ρ;--- 

18 τὉμ6ὴ ὑπο ὺ ογθα ἴο Φϑῃονδα ἴῃ ὑπο Ὶγ βίγαϊί, 
8ηα 6 βανϑᾶ ἴἤθτὰ ουὐ οὗὨ {Π6ῖγ αἸΒύγθ8868. 

14 Ἠδ Ὀτουρμῦ θοαὶ ουὐ ἔγοτη ἀδυκηθδββ δηὰ {86 βῃδάον οὗ ἀθδίβ, 
δ:ηαἃ ὈγΔ6 ὑοῦ ὈΔΠ6Β Θϑυπαογ. 

15 Ιμὲ (μοὶ σίγα {ΔῈ Κ8 ἴο Φομονϑ [ὉΓ ᾿ἷΒ ΠΠΘΓΟΥ͂, 
8Πη6 19 πο ΘΓ] ΌΓΚΒ ὕο {86 8οη8 οὗ Τλθῃ, 

16 ΕἘογ δθ δ} Ὀσόΐζθῃ [89 ἀοοΥβ οὗ ὈΓΆΒΒ, 
δηα ουὐ [16 ὈΔΥ8 οὗ ΙΓΟΒ ΔΒ Π6ΘΓ. 

17 ἘοΟΙΪΒ, Ὀθοβῖιβα οὗ ὑπο} ΨΑΥ͂ οὗ ὑγδηΒρ τ 9ΒΊ 00, 
δια θϑοδαβθο οὗ ὑμῖν ἱπίαυ 168, Ὀσηρ Δ ΗΠ] συ ο. οπ {ΠΟΙΆ ΒΟ  ν68. 

18 ΑἹ] ἔοοά ἐμοὶγ δοὺ] δ ουτοίι, 
διηὰ [ΠΟΥ ἀΙΔῪ ΘΓ υηΐο [6 σαίοθ οἵὗἉ ἀθδίμ, 
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19 Τδοα (ΠΟΥ͂ ΟἿ ἴο Φοβουδὰ ἰπ ὑποὶν βίγαϊξ, 
δηἀ δ βαγοίῃ {μ6πὶ ουὖὐ οὗὨ 61 αἰΒύγθββοϑα, 

20 Ηὸο βοπάοί ἢἷβ ποσὰ, δπα ἢ θδ] ἢ ὑμϑσα, 
δα ἀοἸἑγογοίι ὑμοῖὰ ἔγομῃ {ἢ 61γ ΗΪ ἰδ. 

21 Τ1Τμεῖ (δοῖὰ ρῖνο ὑβδη ΚΒ ἴο 6 Βονδῇ [ὉΓ ΕΒ ΙΏΘΓΟΥ͂, 
δα 8. ΟΠαΘΥΪΙ τοῦ 8 ἴο ὑ86 ΒΟΠΒ οὗ τη6ῃ. 

22 Απὰ ]οὐ ἔδθπι ββουῖβοθ [86 βδοῦι βοοβ οὗ {μη κβρί γίηρ, 
δα τοοουσηΐ δἰ8Β τΟΤΚΒ τὶ το)οϊοΐηρ. 

2838 ΤΟΥ [δδΐ ρὸ ἀονψῃ ἴο {86 Β6ὰ ἴῃ ΒΕΐΡΒ, 
ὑμαὺ ἀο Ὀυδίπο88 ἴῃ σγααὶ ᾿δίοτβ ; 

24 (686 866 ἴῃ6 πόογκβ οὗ Φοδβουδῇ, 
δια 15 ΟΠ ΘΓ ἴῃ (Π6 ἀθορ. 

25 ἘῸΓ ΒΘ ΒρβΙζθ, δὰ χαϊβοα 8, δίοστωῦ Μ]Πά, 
δηᾺ 1ἱ βοὴ Ρ (16 ψανοβ ὑμοσοοῖ 

26 ΤΆΘΥ τπιουηΐ ὑρ ἴο [86 ΒΘΆΨΘΙΒ, (ΠΟΥ͂ ΡῸ ἀοτγῃ ὕο {86 ΔΌΨΕΘΟΒ ; 
(ΠΟΙΓ ΒΟᾺ] 18 πη] θα Ὀοοδυδο οὗ ον ς 

21 ΤΉΘΥ͂ τϑ6] δηὰ βίϑρρον {1 ἃ ἀγα Κοὴ τ8η, 
84 81] {μ6 1} τ]ΒαΟΙλ ΘΟΠ.68 ἴο παισί. 

28 Το ΠΟΥ͂ ΟΥἿ ἴο Φοβονδὰ ἴπ {πεῖν βίγαϊί, 
διηα ΒΘ ὈΣϊηροί ἴδθαι ουὐ οὗὨ {Π61Γ αἰΒΌΓΕΒΒΘα. 

29 Ηὸ Βυββοίῃ [89 Βίογ ἴο Β.]6Ώς6θ, 
δηα (89 νανο68 {μογθοῦ ΔΓ 8{}}], 

80 ΤΠΘη 8Γ6 ἐμοῦ ρδα, θθοδυβο {ΠΟΥ͂ 8ΓΘ δ τοδί, 
δηα δ6 ἰοδά οί ὑμοπι ἴο {86 ὶγ ἀοϑ γα Ββάνθῃ. 

81 Τμοὶ (θοαὶ ρσὶνο {μη ]τβ ἰο Φομονδὰ ΤῸΓ 18 ΤΩΘΓΟΥ͂, 
8δη4 Η΄ῖ8 ψοπάο σι} που ἴο {86 ΒΟΠΒ οὗὨ τηθῃ. 

82 Απά ]ἰοΐ (δοηλ 6ὁΧδ]ῦ ἴα ἴῃ {μ6 σοηρτορϑίοη οὗἩ [6 ΡΘΟΡΙθ6, 
Βα ΡὈΓΔ196 Ἀἷπὶ ἴῃ (6 ΔΘΒΘὈΪΥ οὗἨ [ῃ6 6] ἀ6ΓΆ. 

8898 46 ἰὑγηοίῃ ΣΎ ΘΒ ᾿ηἴο ἃ ΜΠ|ᾺΘΓΏΘΒΒ, 
Δα ψγαίθγ-ΒΡΓΪ ΡΒ Ἰηἴ0 ΑΓΥ στουδά; 

84 ἃ ἔγυιϊ{1} Ἰαπα ᾿ηἴο ὈΒΥΓΘΏΙΘΒΘ, 
ἴον [86 σι οΚϑάηοββ οὗ μ6πὶ (μαὺ ἀν 76} ὑποτοίη. 

8ὺ Ηο ἰὐτηοί {Π6 ψ] ΠΟ 688 ἰηἴο ἃ Ρο0] οὗἉ παίϑσ, 
δ:ῃηα ἃ ΟΓΥ ᾿δηα ἰηΐο Μδίθγ-ΒΡΣΊΏΡΒ. 

86 Απά {866 δ τηδίκοίῃ [9 ἈυΠΡΤΥ αγ6]], 
8ηα {ΕΥ̓ ἰουμά ἃ Οἰἰγ [ὉΓ 8 ΑΙ αιίοη; 

87 Απα [ΒΟΥ βον ἤο]48, δηα ρ]δηὺ νου ΓαΆ, 
δηα ργοάᾳυοο ἔσιϊβ οὐ {86 [ὙΘΑΓΪΥ]} ᾿ΠΟΓΘΆΒΘ, 

88 Απά Β6 Ὀ]Θββοί {8 6πι, δπὰ {6} τυ] Ἴ}}} σΤΟΔΌΥ, 
8δη4 ἐδοὶν οδῦι]6 ἢθ ταδί ποὺ ἴδ. 

89 Αμπὰ {ΠΥ Ὀδοοπιο ἔδν, 8π4 δῖὸ Ὀστουρῃὺ ἰοῦ, 
ἔγοῖα ΟΡ Γ βϑίοῃ, βυ ἴσην, Δα ΒΟΥΓΟΥ͂Σ ; 

40 Βο ρουγοίδ οοῃίδμιρῦ ὌΡΟῚ ΡΥΙΏΟ68, 
δια τηλ κοί μθπὶ ΒΏΘΘΥ ἴῃ 8. ραι ἢ 1688 ψαβίθ. 

41 Απὰ Β6 βοίίϑιμ (6 πΟΘαυ οα ΒΙρσῃ ουἱ οἵ ΔΗ] οἰΐοι, 
δα τηΔ κοι ἢ [Δ π111168 Π1Κὸ 8 βοοῖς. 

42 Το υὑρτῖρῃΐ 8}8]] 866, δῃᾷ χα)οΐοθ, 
δηα 41] ᾿Ἰπἰαυ Υ βίορ ΒΟΥ παουίῃ. 

48 Ὕ Ποβο ἰ8 ψ]86, ἰοὺ Βΐτα οὔβεγνο {Π656 ἐμ ηρΒ; 
δα Ἰοὺ τ᾽ῃμ6πὶ αὐϊοηςν ] Υ ΘΟμβι ον ὑμ6 τηογοῖοβ οὗ Φοδονδα. 

Ψοτ. 20. Τῆσί» ρίίε. ἸΤηϊοπδοὰ ἴον ἔδοτα, δῃηᾶ ᾿πίο τ πο ἢ ΠΟΥ δγὸ δϑους ἴο []]. 
ΟΣ. 24. Ηΐε ᾿τοοπᾶεγε. ΒΌΓΘΝ δὲ δῖὸ δροΐϑη οὔ ἰῃ 10 ἔοἸ]οτί:ς γε σβοθ 
Ὑοσ. 80. ΤῪλέεν αγὲ αὐ γεεί. ΤΊΙΘ ᾶνοῦ ΔΙῸ πιρδῶξ,. ϑ'0οἢ δἰ ἱογηδίίουδ οἵ ἐδο Βαϊ θοῖ, σχρσοδεθὰ ὈΥ͂ ἃ ῬΡΣΟΏΟΌΣΝ, ἃτὸ Γγζοφῃεοΐ 

4) Ἠοῦτον, δη σδηποῖ ρα ατοϊ θά ἰπ ἐταπαϊβείοη. 
Ψος. 4, βοτὰθ ἰσβιδὶδὶθ ἔλοθ0 ΟΣ Β 85 ἃ αυοδίίοῃ, ας 1685 ὈΘΥ ΘΗ ΟΥ ἴῃ ἐδο ΘΟ ΘΟ ΟΣ : 

Το 15 νεῖδο, δηἃ τὰ ]1] οὔδοτνο {Πό680 ἘΠ (ΚΒ, 
Απὰ ΥὙἱ}} μἰϑηἰνο } Υ οομδίἀογ ἰὯ6 πιοτοίοθ οὗ Φοδουδὰ 
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ῬΒΑΙΜ ΟΥ̓ΙΠ. 

Α ϑοησ. Α Ῥεαΐπι 9. Ῥανϊά, 

1. ΜΝ Βοδτγί 18 ἄχοα, Ο 6οά; 
Ι ν1}} βίηρ, δῃὰ ψ1}] βίπρ; ὑγϑῖβθ,- -ἼΑΥ Ρ]ΟΥΥ͂ 8180. 

2 Ανϑῖο 1υἷ6 δπα ΒδΡ; 
Ι ν11 ἀππαῖζο ἴμ6 ἀανη 

8 11}} ργδῖβο [866 διημοηρ [Π6 ῬΘΟρ]6β, Ο δϑβονδὰ ; 
Ι “111 εἰηρ ὑγϑὶβο ἴο {866 διηοηρ [6 ΔΈ ΟΙΒ. 

4 ἘῸΓ ρτοδῦ δῦουθ {9 ἢθδυ ΘΒ 18 (ΠΥ ΙΔΘΓΟΥ, 
δηα υπῖο [86 οἰουαβ (ὮγΥ γαίῃ. 

δ Βοίδου οΧα] θα ἀρονο (μ6 ἤραυθηβ, Ο οά, 
δηα [ΠΥ ΊΟΥΥ ΟΥ̓ΘΓ 8}} (Π6 ϑαυί] 

6 Ταῦ (δγ Ὀδ]ονθα ΟΠ 68 ΤΑΥ͂ 6 ἀ6] ]νοΓοά, 
βΒᾶνο ΜΙ ΤὮγΥ σῖρμῦ παπᾶ, δ Πα ΒΗΒΊΟΙ ΠΊ6. 

1 Αοἀ μεδί βροΐκθῃ ἴῃ ἢἷβ βο  πθ88, 1 ν1}} ὑγυτρἢ ; 
Ι ν1} ἀἰνίάθ. ΒΒΘΟΙΘΩ, δηα νψ1}} ταοίθ οαὐ [ἢ6 γ4]]ΟΥ οὗἉ Κποοοία, 

8 ΟἸ]οδα 18 πιῖηθ, ΜΔ ΠΆΒΒΘἢ 18 ΤᾺΪΠ6, 
δηὰ ΕΒ γαὶπὶ ἰβ (16 ἀδίδθηθθ οἵ τ Βοϑδά: 
ψυάδἢ 1Β ΤΩΥ͂ τυ] 6 ΓΒ βίδης 

9 Μοδρ [8 ΠΑΥ͂ ψγϑ8}}- ὈΔ81} ; 
ροη Εάοτα {11} 1 οαβῦ ΠΥ 5806: 
ΟΥΡ ῬΒ1] 1814. Μ11 1 βμουῦ δἱοια, 

10 ΥὙΥΟ Μ1}} οοπά ποὺ πιθ ὕο ἴ86 Τογβοα οἷνγ 
ἯὟ Βο Βαίϊι θα πιὸ υπίο Εάοια 

11 Ἠκδϑὶ ποὺ δου, Ο αοά, οδϑὲ υ οἶδ 
δηα 110 ποῦ ροὸ ἔοσίῃ, Ο ὅοα, πἴ(δ οἂν δυο 

12 Εαἷνθ υβ Ποὶρ ἴγοιῃ {86 ἴοϑ: ! 
ἴογ νδῖῃ 1Β Π6 ἀ6) νογᾷηοθ οὗ τηϑη. 

18 ΤΕτουρὴ αοα νῷ Ψ1}] ἀο νδ]δηιὶγ, 
84 ἢ Ὁ 15 (μδὺ Μ{1}} ἰχοδὰ ἀονῃ ΟἿΓ ἴ068. 

γος. 1. Δίν σίονν. ὙΠ πδι [8 ποῦ]οδὲ ἴῃ τῶδη, δηὰ ἰ8 ἰδ ἔττιο αἴοτυ,-- εἶθ δρί εἰ πλὶ ὩδιΏΓΟ.--- Ἦν οἷον αἶο. 8.1} δοοοῖν. 
ῬΘῺΥ ἰδ9 οὔποτ οχργοδβδίου οὔ ῬΓ1890 ἰῃ πιο δηὰ βοῆρ. ΟὈΤρηΓΟ ΡΒ. {01}. 8, "Αγαῖζο, Ὺ αίοσγ." 

ον. 8, 84. πιϑῖροΥ. Οοτλρατθ ὅθῃ, ΧΙ Ϊχ. 10 ([Ππ6 ττΓἰἴοτ᾽᾿Β σουϊθοὰ νϑεπίοῃ δηᾶ ποῖρθ). 
Υογ. 10. Ηαξὴ ἰεὰ πιὸ διυϊοιραξίηρ [6 ἀφοϊΓοα Ὀ]οδαίῃ ς, 

ῬΒΑΙΜ ΟΙΧ. 

Τὸ ἰλε οὐ  Ἡμωείοίαη. ΑΑ Ῥϑεαΐπι οΓ Ταοίά, 

1 ΟὍοὰ οἵ ΠΥ Ρτβϑίβο, Ὀ6 ποὶ β:]6 πὲ] 
2 ἘὸῸγ 8 Μ)ΟΪΚοα τπηουϊ, Δηα ἃ πιουΐ οὗἉὨ ἀδοοὶξ, Βᾶνα [ΠΟΥ οροῃθα ἀρδίηβὺ Τὴ6; 
ΠΟΥ μαν6 Βροΐζθῃ δρϑίηβῦ πιὸ 1 8, ἰοησαθ οὗ [Ἀ]βθῃοοά, 

ὃ Απάὰ πιὰ ψογβ οὗ λδίγοα {ΒΘ Υ Βᾶνθ οοα ρβεβοαά τη6, 
διῃα Βαᾶγνθ ουρῦ ἀραϊηδὺ τ6 ψιΒουΐ οδυ86. 

4 Τη τοϊυσῃ [ὉΓ ΤΩΥ͂ ἰονΘ (ΠΟΥ͂ ΒΓΘ ΤΑΥ̓ ΒΑΨΘΓΙΒΆΓΙΘΒ : 
δυΐ 1 ρἷνθ ταγβοὶ ἢ ὑο ΡΥΔΥΘΥ. 

δ Απά ἰδ6Υ Ἰδἰα Ὅροη πιθ 6Υ]} ἰπ σϑέυστι ον ροοὰ, 
8ηα Πεγθα ἴῃ γοίυ ΤῸΓ ΤΑΥ͂ ἸΟΥΘ. 

606 ΑΑρροϊηΐ ἴποὰ ΟΥ̓ΘΓ Ὠΐτ ἃ π]ο θᾶ ὁΠ6, 
δπὰ ἰοὺ δῇ ιν ΓΒΑΓῪ βίδπα δὖ ἢἷ8 τρῃὲ μδπά, 

1 Δ ΠΘα ΒΘ 15 ὑπάρθά, Ἰδοῦ Ὠΐπὶ ρὸ ἔοσγιἢ συ] γ, 
8.ῃα Ἰοὺ δἷδ8 ῬΓΒΎΘΙ ὈΘΟΟΙῺΘ Βἰ1. 
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8 Τροὶ δῖβ ἀδγβ θ6 ἵδη; 
Ὦ18 οΠοο ἰοῦ δῃοίῃον (86. 

9 1,οὐ Βἰδβ ΒΟη8 Ὀ6 ΟΥ̓ΡΗΒΏΒ, 
δὰ ἢΪ8 π|δ ἃ πίον. 

10 1,εὺ ΒΒ ΒΟΏΒ δομ ἸΏ υ8}}}7 πη ον δηᾶ Ὀορ, 
δηα βεεῖὶς [86]Ρ] ΤΆΣ ἔγοια ὑπ  ῖῦ ΤΌ 8. 

11 1μεἴ (86 υϑυγοσ ἸΑΥ͂ ἃ ΒΏΔΓΘ [ῸΓ 8]] ἐμαὶ μ6 Ὠδίῃ, 
ἈΠ ἰεὐ ΒίΓΒΏΡΟΓΒ ἀοΒροὶ} ὨΪΒ ἰδ ΌΟΣ. 

12 Τ,εὖ Εἷπι Βᾶγθ ὩῸ ΟὯ6 [0 Οχίθῃα ΠΊΘΓΟΥ, 
ΔΑ οὐ [μ6γθ Ὀ6 ΠΟΘ ἴο ΒΒΟΥ͂ [ἈΨΟΥ ἰ0 Ϊ8 ΟΥ̓́ΡΏΔΏΒ. 

18 1οἱ ἷβ ροβίοσιιυ 6 ουῦ οὔ; ΄ 
ἴη {π0 ψομποσζδίίοῃ [0] οσίηρ; οὐ ἐμοῖγ πδηηθ ὃ6 Ὀ]οἰοα ουΐ. 

14 11οὐ [89 ἱπίαυ τ οὗ 8 18 ἢ 6.8 06 ἴῃ Το θ Ὀγάῆοθ 1} Φομουδὲ, 
δηα Ἰοὺ ποῦ {Π6 βίη οὗἁ ἷβ τηοῦμον Ὀ6 Ὀ]οἰ θα ουΐ, 

16 1κεἰ [Β6πὶ Ὀ6 Ὀαΐοτο Φεμονδ ΘΟὨ ΠυΔ]]Υ, 
δηα Ἰοὺ πἷπι ουΐ ΟἹ 1Π6ῚΓ ΤἸΘΠΙΟΥῪ ἔγοπι (86 ΘΑΥΙδ, 

10 Βοοδυβο ἢθ6 σϑι}θι Ὀ ΓΘα ποῖ ἴο ΒΒΟΥ͂ ΤΠΘΤΟΥ͂, 
δη4 ρογβοουϊοα ἃ τἸη8ῃ 8Π1|οἴθα δηα ὨΘΘΟΥ, 
δΔηα βύγιοίζθη ἴῃ Ὠδαγί, [ο 814} Ὦ]ηλ. 

17 Απηά δ ]ονϑα ουγβίηρ, δηα [Ὁ οδπιθ ΡΟΣ Βΐπι; 
δα Βο ἀο]ρἰοα ποῖ ᾿η Ὀ]οββίηρ, 
8.ηα 1 γγὰβ [Ἀ. ἴγοόσὰ ἈΠ}. 

18 Απὰά Β6 ρυΐ οἢ ουγβὶηρ 88 8 ρδιτηθηΐ; 
δηα 1ὑ οδπι6 [16 δῖον 1ηἴο 115 ΠΟΤΘ]8, 
δα [|Π|κα οἷ] ᾿ῃηὐο δῖ θΟΏΘΒ. 

19 1,οἱ τ Ὀ6 ὑο Ὠὶπι 88 {86 σοῦθ 6 ὙΘΔΓΙΒ, 
8ηἋ [0Γ 8 Ὀ6Ι1 Ἰοὺ Ηἷἶπὶ ΔἸ γΥΒ σῖτα 10 ΟΠ. 

20 Τμεὺ ἐμ)]5 θ6 [868 τοταγὰ οἵ Τὰ ῦ δάνογβασίοβ ἤτοι οβουϑῇ, 
δηα οὗ (Βοτὴ [μδῦ Βρϑδκ 6.1} δραϊηβὺ ΤΥ βου], 

21 Αμπα δου, Φεμονδὰ, 1οτὰ 
ἀο ἴῸΣ πι0, ἴογ [δ βαῖκο οὗ (ΠΥ Ὠδιηθ. 
ἘῸΣ ροοᾶ 18 [ΠΥ ΠΊΘΓΟΥ ; ΓΟΒΟΙ1Θ Π16. 

22 ἘΕῸΡΙ δ8ῃὶ αὐἰβιοιοά δηἀ ΠΘΘΑΥ, 
δηα ΤΑΥ͂ μοατί 18 Ρἱασοθα ΠΏ ΤΏ6. 

29 Κα (0 βῃδαον, δ8 1Ὁ Ἰοησίμοηβ, 1 81 ῬΑΒΒΙ Πρ ΔΎΔΥ ; 
Ι δὰ ἀγίσοη ΔΙΤΑΥ Κα {86 Ἰοουδί. 

24 ΜΥ Κηθοβ [Ἀ]οῦ ἱμβσουρα ἴἈϑίϊηρ, 
Δα ΠΙΥ͂ Ηϊ69}} ΡΙΠ68 ΔΥΔΥ ἴγοπι [18] [Ἀ{Π668. 

20 Απάᾶ 1 δὴ ὈθοομΊ6 ἴο {μ6πὶ 8, ΣΟΡΓΟΒΘΟᾺ ; 
ΤΠΘΥ 866 Π16, ἐΠΟΥ͂ Βῃδἶο ἰμεὶνγ 68, 

20 ΝΝ Τη6, ΦοΒονυδῇ, ΤΥ Οοά, 
ΒΆΥ͂Θ 116, ΘΟΟΟΓΟΙΩρ; ἴο [ΠΥ ΠΙΘΓΟΥ͂. 

27 Απὰ [Π6Υ 58}8}} ζηον {μδὺ {18 18 [ΠΥ Πδπὰ : 
ἴὮου, Φοῃονδῃ, ᾿δϑὺ ἀοηθ ἱἴ. 

28 ἸΔΟΥ͂ Μ1}} ουγβα, δηα ἴοι Μ1Π Ὁ]688; 
(ΠΟΥ Βαγα σβθῃ ὕΡ, δηἀ 888}} 06 βιιδιηϑᾶ, δῃὰ {ΠΥ βϑοσναπὶ Ὑ11] σο)οΐσθ, 

29 ΜΥ δανουβασιθβ 8ῃ8}} Ὀ6 οἰοί ῃοα ψὶῖἢ ΒΏΔΙΏΘ, 
δΔιηα ΘΟΥ̓́ΘΡ {πδιλβα  γο8 πὶτ ὑΠ6 }Ὁ ΘΟὨ ΒΙΟΏ 848 Ὑ1ΓῸ 8. γοῦσ. 

80 Ι[ν}}} {πδηὴκ ΨΦοβονδὰ ρτθδῦν 1 ΤΥ του, 
δηὰ ἴῃ [Π6 πχϊάϑὺ Οὗ ΔΎ Μ1}] [ ῥγδῖβα ἢ}. 

81 ΕῸν Πα Μ|}} βίδῃηα οἡ ἴδοὸ στἱρῃῦ βαπὰ οὗἉ [ἢ6 ΠΟΘΑΥ, 
ἴο Βᾶν6 Βἰτα ἔγτοια ἴμθπὶ ὑβμαῦ Ἰπάρα κΪ8 8οὰ]. 

ον. 4, 2ἃ το Ὁ Υ, ὙΠῸ πογάθ δῖθ, Βαὶ 1- τ ΟΡΓΑΥΘΥ οἵ, 8 δ 8 ῬΓΟΏΟΣΣ ἸΩΔΥ ὃθ ἰδκοῃ, Βπὶ 86 [ὉΓ 1η6---ἜΡΓΤΑΤΟΣ 
ΒΡ γίηκς 1.1.6 ὩΟΓΏΔΙ οτα[βδίοῃ οὔ ἔπ 6 σομυ]δ, [86 ἔόστῃοσ γοϑῆβ, Βαὶ 1---αἷὰὸ ὈΓΑΥΟΓ; [Π6 Ἰδίίοσ, Βαυὶ 86 ἴὉΓ 1ἴ20-----Ώ0ΓῸ ἐδ 
Ῥτγαγοσῦ. 

1 (δ ὈΓΏΊΘΓ ο486 ἔδ6 τηοδληίης 6, Βῖ ΖΦ ΔΙ ΟΥ̓ ὈΓΑΥΘΓ; ΠΙῪ ἢ 016 Ὀοΐῃ ς [8 ῬΓΆΥΡΙ--- ΠΤ ΡΟΊΣε 1{5.1 οἱὲ ἴῃ γαγοσ. 

Τὴ δα Ἰατίον οαδο ἴΠ9 τωϑρπίης ἰ8, Βαϊ 85 ὉΓ 10 ἴπογὸ ἐ8 ΟὨΪΥ ῬΤΑΥΘΓ; [Π0ΓΘ 5 ΠΟ ΟἾΟΓ Γοΐηδθ (ΟΥ̓ ΠΊ16, ΤΥ ΟὨΪΥ χσοϑοσὶ ἰ5 
Ῥταγοσ. ἘδΟῆ ἰδ οχρτγοδϑϑα, ἱμουκχὰ 1666 Ροϊηίοα!γ, ἰῃ ἘΠ 9 μι } ἰδ ἴοσπι, “1 κίνϑ ΠΑΥθ6 1 ἴ0 ὈΣΑΥΘΙ." 

ΡΓΕΙ ἴαι]8 ἴο 181} ἢ 6 Σηθἰ ΟὨΟΙΩΥ͂, ὈΓΑΥΘΓ, ἴοσ ο͵θ (μαὺ ὈΓΑΥΒ (αδείν. δίαξ ΟΟΉΟΥ͂., εἰς Βείενεγ), ὉΥ τοΐθσθηοο ἴο 
ῬΒ. ΟΧΣ. Ἴ, “1 δῖὼ Ῥδδοθ᾽" --Ῥοδοϑία), δὴ δοϊίου ἀἰ δοσίης ἤγοτι ἃ απ ᾽}} οὐ ἰσγαϊὶ οἵ το. Ηϑ αἰϊογωμεῖνο οοποίγιοείου, “ ἰἢ 
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ΓΆΥΟΡ " (ἐπὶ Οεδεῖε, Αοομβ. ἀες ΖιἭλίαπαε), ἴα ἢοῦ δηαϊοζουῦσ τὶ ἢ Ῥ. ᾿χ]]. 1, Ἦν δοιμξ ἐς συζείμαε, [5 απ! οί ηοεβ [6017 . ΠΟΥ ψ ἢ 
τὰ χχχίχ. 2, 1 σαν ἀμπιὸ ιοὐίλ εἰἰεησε, ν᾿ Βόγὸ ἐμθ ααδ! ἐσ π δοοῦδ. οὗ ἸΩΏΘΏΤΟΥ δὰ ἀομῦθθ Οχργοῦθοθ ΟΟὨΔΡΙΘίθὨ688,--- ἮΒΟΙΥ 
ΔΌϊο. 

γεγ. 6-20. Βθο [᾽9 ποῖθ ου Ῥ8. ᾿ἰχίχ. 22.-23. 
ον, 6. 44 λῪὲ γίσλέ λαπά. ΤῺ ροπίείοη οὗ [Π6 δοουϑοῖ. Οοτωρασγο Ζϑοδ, ἢ. 1 (ἐδπε σὰν τεολίεῃ ϑεῖίε εἰελέ ἀεν βαίαπ αἷϑ 

Ῥεγκιᾶσεν. ὈΚΙΙΤΊΒΟΗ 
Ψογ. 10, 7Ζιεῖν τις. Ἰθοῖν το ϊ δα ΠοΙμο8. 
γοιγ. 2]. δὸ 3ὼν πιὲ, ὀχρτγοβόθα [9 βθηϑ9, Ὑμῖν τὶ ΗΡΥΕΙ, ΑΥΒΧΔΊΡΕΒ, δηὰ ΟἴΠογα, γὸ δύρρουθ ἼΟΤΓΙ οὗ 5} ἴἰο 

Βο ἐπιρ!οὰ, οὐ ἰτἢ ὈΕΣΎΣδΟΗ ἰδὲ ΓΝ ἰβ κα 
ον. 23. Σίδςε ἰλὲ εῆαάοιο, ας τ ἱεηρίδλεπε. ΑΒ ἴΠο Ἰοπατ θηΐης οὗ ἴπ0 δηλάον ΒΏον ὑπαὶ 1 γι 1] σοῦ Ὑδοΐδῃ ΤΟΥ. 
Μοῦ. 23, δίκε ἰκλε ἰοσιμί. Ἰμοουδῖθ ἂγὸ αἴ νσαγα ἀτγίνοι οίογο (μὲ ψ πᾶ, (οιμρμαγο ἔχ, Χ, 19 8η4 19. 
γον. 81. θη ἐδλε γίρλέ λαπά. ὯἼο δἰὰ διηὰ ἀοίϑθηα, 89 ἰῃ π. οχ. ὅ. 

ῬΒΑΙΜ ΟΧ. 

Α Ῥιαΐπηι 97 αυϊά. 

1 Φόβον βαϊα ἴο ταῦ Τωτὰ, 511 βου δ τῦ τὶρὺ Ββαηά, 
1111 8841} πχδβῖζθ [ΠΥ ΘΏ ΘΠ 168 ἃ βίου] ἔῸΓ (ὮΥ ἔδοί. 

2 ΤῊΘ τοῦ οὗ [Ὡγ βίγθηρίι Μ1}1 Φθ ον βιγούοι ἔογἢ ἔγοτα ΖΊΟΣ ; 
ΤΌ ]6 (δοιι ἴῃ [δ ταϊάβὲ οὗὁὨ {ΠΥ ΘΠ ΘΠΆ168. 

8 ΤΗΥ͂ ΡΘΟΡΪ6 διὸ ἔγθο- 1}}} οβδυίῃηρβ ἴῃ {π6 ἀΑΥ͂ Οὗ ΤΥ ψατίδγο, ἰπ Ὀοϑυ 165 οὗὨ ΒΟ]]Ώ688 ; 
ἵγοπι [86 ψοιαῦ οὗὨἨ {ῃ6 τιοτυΐηρ (μου μαϑὺ (ἢν ἀ6 ΓΚ οὗ γουΐλ. 

4 δΦ)6ῃονδὰ δ ἢ βνόγη, δηα ἢ6 Ψ11} ποῦ τερθϑηΐ, 
ΤΠἼοα δτύ ἃ ῥγίβδί ἴογονου, δον {86 ογάον οὗ Μοὶ οι ζοάϑκ, 

δ ΤΟΙ τά ἰβ οα (ἢγΥ τὶριΐ μαπά; 
ἢ δηλ 060} Κρ ἴῃ (6 ιν οὗ ἢ18 ΔΗΡΌΓ. 

θ Ηδϑ μ1}} Ἰυάρα διμοηρ [86 Ποδίβθη ; 6 1] ἢ τι ἀοδα ὈοάΪ68; 
Β6 βιυι το ἐπα 684, οΥ}σ Ὀγοδα 18η63. 

7 ΟΥ̓(δ6 Ὀγοοκ, ἴῃ [ἢ6 ψΑΥ͂, Μ1}} Βα ἀγῖηκ ; 
ὑμογοίοσο ψ1}} Βα ἢ ρ [16 ΒοΔα, 

Ψεγ. 1. δύροῖ ζὸν (ἂν 7εεἰ. ἭΜἭοτο οπιρῃδίίο ἐλ ἰοοίδίοοί, Ῥ5. χοῖχ. δ, στῆθγο [9 Ἡοῦγον 868 ΔΠΟΙΊΟΓ ἴΌΓΤΩ. 
Ψον. 3. 1α δεαιμέξει 9" λοἰΐμεεε. ϑαποι θα ἴογ [ἢ 8 ΠΟῪ ψατίαγο ΤΉΡΓΘ ἂν ὃθ ἃ ἐγρμίομι! τού γομεθ ἔῃ ἴὴ9 ΟοΣοιοηϊαὶ 

ῬΒΗΝ οὔ (9 ρούβοῃ δηἀ βμαγιηθηΐδβ, Οὐμπμαγο ἔχ. χὶχ. 10: βηᾷ ἴυγ ἴΠ6 Ἂρίγὶ μι} Σηϑἰ ζ, [ 85. χχίχ. 2, χονί. 9. 
οΥ. 3, 28 πιο θογ, Α ἰδίοης οοτμραγίϑοῃ, ἐπεὶ τηδεοα δι} ποῖ Γ}}Ὺ ὀχρτθαθθά. “ον οἵ γομε]ῖ᾽" συρκεδία ἴ[Π6 ἴγοαῦ ποθα 

δηὰ ὕϑϑιιν οἵὗὁ γουης 6. “ ομΔὉ οὔ 1Π6 τπιογίηρ ᾿" δυκροῦῖη [Π6 ρΓΟ] σ δοῦγοθ οὔ {Ππ|ὸ σοι! 1}».8 ἀθτ-ἄγομρβ. Ασσοτγάϊημ)ν, 
“ Ἐγοπὶ ἴῃ 6 ποὺ οὕ [Π6 πιοτῃΐπρ ποὺ Παδὲ τἢγ ἀον οὔ γοιιν,᾽" δυρκμοθῖα {ΠἸὸ σομ ΠΕ 16 889. πὰ ὕετβ ἀμ ἰγΟδἢ Ὑἱχοῦ οὗ [9 
γοῦτηη} τυδογίοτβ, δὲ [58 ἀον.-- ἀγορᾷ μοιιγοὰ ἐοΥ ἢ ἔγοτα ἔἶνθ νοῦ οὗὨ 110 τπηογπίῃς,. 

γον. ὃ. Οἡ ἐδν τίρλὲ βαπᾶα. Ἐοτν αἰ( βδιπά ἀοίρθηϑο, "8 ἱπ Ῥβ. οἷχ. ὃ], 
Ψοτγ. 1. ΟἿ ἐλε δγοοῖς, πὰ ἰλδ σαν. Νοῖ ρμαϊπδίημ, ἰη ἴΠ6 ᾿ἀρνομι ἴον πστίδον σού γρ πιθηξ, δηα σϑϊ νυ κογαίοα Ὁ (ἢ 8 

ΓὈδΏσΘ ΒρρΙΥ. ΤΠἰ8 Μοθδίδηϊο ῬΑ] τὴ ΓΟρΓομθηΐβ 8 ψΑγτίοῦ Κίηκ, κοίτης ΓΙ “ οοπαπογίις ἡπᾶὰ τὸ σοπηπον᾽" (Βον. νἱ. 2), 
δι ἢ 411 [Π6 ἐπλασοΎΥ ἰβ ἰη δοσογάληοθ ἩΠ0} [Ἀἰ6 σοποορτίοη. Ηδηοθ ἔλεῖ5 ἴσως οὗἩ πιγι πυρὰ δηὰ οηάυταποο, ἰῃ ἴμ9 μαυγευϊς οὗ 
[9 τοῦθ ἐπὰ γί ἴυθ. 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΙ, 

1 ῬΡυαΐβο γὸ Ψ4Η. 
Ι ν1}} ὑπ8ηκ Φοδονδὰ πιὰ (86 τι ο]6 Ὠοϑτί, 
ἴῃ [Π6 ΘΟΙΏΡΒΗΥ ΟὗὁἨ ὑπ6 Ὀρτὶχῃῦ πα ἴῃ (6 ΘΟΠ ΤΡΆΓΟΙ, 

2ῶ Οτοδί ᾶῖὸ 86 ψόῦκϑ οὗ Φοδβονυδῇ ; 
Βοδτ θα οιί ὮὈΥ͂ 8}1] τμδὺ ἀ6] Πρ. ἴῃ {6}. 

ὃ ἩἨἩἤομογαθ]δ δπὰ μ]οσγίουβ 18 ἢΪ8 ποσκ ; 
διῃα 18 τὶ δου βῆ 688 βίβπαϑίῃ λϑὺ ἔΌγον συ. 

4 Ἠδς μαῖϊῇ πιδαθ ἃ πηϑιγοσΐαὶ [0Γ ἷβ ψομαογῆι] ΜΟΓῈΒ; 
Ἰου8 δι) ἃ οοταρββδβίοηδίο 18 Φϑβονδῇ. 

δ Το ΡΓΘΥ͂ 86 Βδί ρίνεῃ ἴο ἔθη ὑπ ἴθα Εἶτα ; 
ἢ6 Μ1}} ἔόγθυῦ για 6 Γ ἢΪ8 οΘΟΥ̓Θδηΐ. 

6 ΤῈ πιϊγδὺ οὗ ἢΪ8 σοῦ 8 ἢ6 μδίἢ βῃονη ὑο 18 ῬΡΘΟρΡΪ6, 
ἴο σῖνο ἰο ἰδοια [86 Βογϊΐασο οὗἩ [16 πδίζοῃϑ. 

δ0 
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1 Τὸ ψόσκβ οὗ μΪ8β μαπᾶ δῖθ ἰγυΐῃ δηά ἱπαρταθηΐ; 
ΒΌΓΘ ΔΓΘ 81] (ΠΥ ΡΓΘοορίΒβ ; 

8 εβίβ Ὁ] 8ηθαὰ ἔΌγΟν ΟΡ δηα ον ΟΓ, 
ἀοῃθ ἴῃ συ δηα ὑρτῖρ ἢ} 688, 

9 ΒΒοἀειωρίΐοῃ δαί δ6 βοηΐ ἴο ἢΪ8Β ῬθΟρ]θ; 
ἢ6 σοταηδηαθα ἢΐβ οογοηδηΐ ἸΌΣΟΥΘΓ. 
ΗοἱΪγ διηὰ ἴδαγίι] 185 ΒΒ πϑπ16.͵ 

10 Το θορὶπηΐπρ οὗ πίβάομι ἰβ ἐμ ἔδανγ οἵ δ βουδ, 
Α ροοά υπαοτβίαπαϊΐηρ ἰανο 811 (Π6 Υ ἰδδαὺ ἀο {μ6πὶ, 
ΗΒ ῥγαῖβο θῃαυγοίδ ἴογονοσ. 

ΨοΣ. 10, 3ἃ ταθσαῦαν. 7λεπε, ἩΗΐ Ὀσοοορίδ (ΥὙϑῇ. 7). 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΙΠ, 

1 Ῥυαΐβα γὸ ΑΗ. 
ΗΔΡΡΥ͂ ἰδὸ πιδῃ {πΠδὺ δαυοίῃ “9 Βουδῃ, 
ἐμαὶ ἀοΙ ρῃὐο ζΥΘΘΌΥ ἴῃ ΪΒ ΘΟμ Δ σΙ,ΘΏΪΒ. 

2 Μιρδίγ ἴῃ {δ θαυ βἢ4}} 06 δ18 βεεὰ ; 
[9 σαπογαίίοη οὗ [Π6 ὑρτὶρὺ 88.411} θ6 Ὀ]6Ββοά, 

8 ΥΥ̓́ΘΔΙΟἢ δηὰ σὶο 68 δγ6 ἴῃ ἷβ Βουβα ; 
8δηα ἢΐ8 Τρ ΘουΒη 688 βίβη οἱ ἴαϑὺ [ΌΤΘΥΘΓ. 

4 ΤΒογο Βδ0} τίβοη 1 {86 ἀδγκηθββ ἃ ἰἰϊραὺ ον (86 ὑρτὶραΐ, 
τδοϊουβ, δμα σομλρδβϑιοηβία, δηα στρ ὔθοιβ. 

δ ἩΔΡΡΥ ἰ8 ἰμ6 ἤδη {πὲ βῃονϑθίῃ ἌΝΟΥΣ δηᾶ Ἰθμάϑίῃ ; 
86 πηϑιι δαί μϑ ἢ ὮΪΒ οδυ86 ἴῃ {π6 ἡυαριηηθηΐ. 

6 ΕῸΓ δ 8}8}} ποῦ Ὀ6 πιογρα ΤΌΓΟΡΟΥ ; 
186 τἱχῃΐθουϑ ψὶ}} Ὀ6 ἴῃ δνθυ δϑυϊηρ' ΓΟΙΘΙΔΌΓΤΒΠΟΘ, 

1 Ηδ 888}} ποῖ "6 δίγαϊα οὗ δν}] υ] Ἰηρ ; 
ἷ8 ϑαγί 18 Εχϑά, ἐγυβίίηρ ἴῃ Φεομονδῇ. 

8 Ηἰ8 ποαγί ἴα Θϑίϑ Ὁ} 6ά, ἥς 888}} ποΐ Ὀ6 δἰγδια, 
001} 6 888} 8606 [18 ἀθϑῖσγθ οἡ 18 068. 

9 ΗἬὖ δαί ἀϊβρογβοά, 6 δίῃ σίνθηῃ ἴο ἐδ ὨΘΘάγ; 
ἢΪ58 γἱρ αὐθουβη 688 βίη θιἢ ἔβδὺ ΤΌΤ νου. 
Η!8 Πογῃ 8}.4}} Ὀ6 δχα] θὰ πὶ ΒΟΠΟΣ. 

10 Τὴθ νιοϊζοά 5}4}] βθ6 ἰΐ, δῃὰ 6 γοχοϑά : 
ἢ6 Μ|1ΠΠ] σῃμαβὰ ἢΪ8 ὑθοι, δηα τ, ]ῦ ἀΆγ. 
Το ἀοβῖγο οὗ [86 ψὶοϊκοα 8}}4}} ρϑυῖβῃ. 

ΨοΣ. ὅ. Σοπαείδ, Τὸ ΟΒΔΣΙ(Υ, ἰο ἐπ ροοσ, Οοιρατῖο γὸγ. 9, δῃὰ Ῥγου. σχῖσ. 17. 

ῬΗΑΙΜ ΟΧΠΙῚ. 

1 Ῥγαΐϑθο γα ΦΆΑΗ. 
Ῥγαῖβθ, γα βογυνδῃηίβ οὔ Φοβουϑῇ, 
γαῖβα (ἢ6 π8η16 οἵ Φομονδῇ. 

2 ἴ,δὐ (86 ἤδη οὗ Φϑῃονδῇ θθ ὈΪ]οβθοᾶ, 
Βοηοοίονιἢ, δηα ἔογονου. 

8 Ετοιὰ (ἢ6 τιϑίηρ' οὗ {86 βῃ ὑπ} 118 ροίηρ ἀοτπη, 
ΡΓαϊϑοά Ὀ6 {88 Πϑιῖὴθ οὗ 6 δόονϑῃ. 

4 ἩἨἩΙ ρὶι δῦονο 8}} παίϊουϑ ἰ8 Φϑβουδὶ ; 
δῦονθ [86 ΠΘΑΥΘΏΒ ἰβ ΒΒ ΖΊΟΥΥ. 

δ Υ̓́ΒΟ 15 ΠΠΚ6 Φοῆονδῃ, οὖν αοά, 
δ6 τηδὺ δἰ ὑ061} οα ἰρἢ ; 
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6 Βο ἐμαὶ Ἰοοκοίῃ [ΔΓ ἄοντῃ, 
οἢ ἴδ6 Ὠραυθηβ 8πα οὁἢ ἴΠ6 ΘΑΥ ἢ 

1 ἨἩονβίβοι ὺρ 86 νοᾶκ ουὖοὐ οὗ (Π6 ἀυδί; 
δ6 Πού ἃ ὑΡ [Π6 ΠΘΘΑΥῪΥ ἔγομι ὑπ6 ἀυηρἘ}}]}; 

8 ἴο τ28Κ6 Ὠΐηι βὶῦ νι ΠΟΌΪΘ6, 
αὶ (806 ΠΟΌ]68 οὗ δἷδ ρθορ]β. 

9 Ηϑ τοί [88 θΑγΓθὰ α1076}] πὶ {19 ΆτΑηΥ, 
186 τα)]οϊοίϊηρ πιοίβοῦ οὐ βοῃβ. 

Ριαῖβθ γθ 48. 

δ, 6. Ησρνειν, ίλνγον λοεῆ, εἰολὲ ἐξ (ἀ Ἐδέντῦβ, ναπι. ὃ 142, ΑΝ ΤῊ Ἰοδὲ οἷ ΔῸΝ 'ἰ6 ποῖ 0 ὃὉθ0 οοῃηηῃοοίοα ψίτἢ (ἢ 6 
γοτα. 

Ὦγοι Οἱ τὰ γον, ὅ (Ὁ. Ατεξχ υνολν δετεϊοληηνσέ οἤξηδαν ἀσπ Θεσεπείαπά αἀἐς ϑεῆδηβ, δημ ἴολ ισα5 ἀνέ ἐξέ πὰ ΤοΡε ἘΚ ΠΌΥΤΕΤΟΝ 
Υογ. 9. ὅδ ἐλ )ανεεϊψ. Α ἔδται! οἵ Βοῖ Ὄσσα, Ἐ89 δἰοραίηςς τοοὶ Ῥσίκοά δοὰ δουζὰξ, (ἢ Θ ἔδυ ἰ1γ τοϊδίοῃ οὗ ποῖος σὰ 

ῬΒΑΙΝ ΟΧΙΨ. 

1 Ὑθὰ ἴβγβϑοὶ πψοηΐ ἕο ουὖἱ οὗ Εὶ 
[86 Βουβα οὗ Φδοοῦ ἔτοπι ἃ ΡΘΟΡ]6 οὗ βίσϑηρθ Ἰδηρτδρο ; 

2 Δδυάδι Ὀδοδπλ ἢ 86 ΒΒ οί ΥΥ, 
Ιβτδθὶ Ὠβ ἀομϊηΐίοῃ. 

8 76 868 βᾶῖ, διὰ ἢρά : 
ἐῃ6 Φογάδῃ ὑυγηδα Ὀδοῖ. 

4 ΤΠ τηουπῃίβ1}8 ΘΑ ΡΘα 11|κ6 ΓΆΙΊΒ, 
8118 1|κ 186 γουηρ οὗ ἴμ6 βοοκ. 

δ ὙΥ̓́Βαὶ δἰ]οιὰ ἐμ66, ἰοὺ 868, ἐμαὶ ποὺ δοοσὶ ῦ 
ΤΊου Φογάδι, [μδὺ ὑμοὰ ἰυγηοδί θ8οκῦ 

6 Υο τιουῃίδίηβ, [Πδύ γὸ ἰϑᾶρ {18 Τ8Π|8, 
8118, 1 γουηρ οὗ ἴΠ6 Βοος 

ἢ ὝὌτοθ]6 μου οδγί, Ὀοίοσο {86 Ιοτά, 
Ροίογο (86 αοἂ οὗ 7 ΔΘΟ; 
Μ 80 ἰατηθά {π6 τοοῖκ ἰηἴο 8 ῬΟΟ] οὗἨ ψδίϑσ, 
186 ΗἸΠΤΥ τοοῖ ἰμίο ἃ ἑουμίδιη οὗ τυδίρσϑ. 

ῬΒΑΙΜΝ ΟΧΥ. 

1. Νοῖ υηῖο υ8, Ο 9 εμονδῇ, ποῖ αμπίο 8, 
Ὀυὺ ἴο [ΠΥ πᾶπι6 σῖγα ΕἸοτΥ, 
ἴῸΓ ΔΥ͂ ΙΏΘΓΟΥ, ἴον (ὮΥ ἰγυΐῃ. 

2 ὙΥΒοσοίογθ ββου]ὰ {86 Ἠθδίββῃ β8Υ, 
ΒΕΓ ΠΟΥ͂ 18 {πεῖν Οοα 

8 ΒυῖζῖουΣ Οὐοὰ [Β ἰῃ [6 ΠὨΟΆΥΘΗΒ; 
8}1 (μαὶ μα ρἰοαβοὰ πα μαῖῃι ἀσῃθ. 

ἀ ΤΟΙ 4015 δ΄Γα δῖ νου δῃὰ ρο]ὰ, 
[86 τοῦ οὗ [86 Βδῃη48 οὗὨ πηδῃ. 

ὄ " του ἢ μαγνθ ἴδον, Ὀυΐ (Π6Υ Ξρϑδκ ποῦ; 
οὐ68 δᾶνθ ὑμου, Ὀὰὺ ΓΠΘΥ Β66 ποῖ. 

8 Βαγο (ΠΟΥ, Ὀυὺ {ΠΟΥ͂ ΠΘΔΥ ποῖ; 
ἃ ΠΟΒΟ ἢδγΥα {δον, Ὀαυΐ {ΠΥ 5π16}} ποῖ. 

7 Τοῖς μδηάβ,--- μον μαπάΐο ποῖ ; 
(μοὲν ἔδοῦ,-Ἴ ΠΟ ΑἸ Κ ποῖ. 
ΤΌΘΥ͂ πδῖο πὸ βου ἴῃ {πον ἰπγοϑί. 

8 ΤΑΚο ἴο (Πθῖ ἃγὸ 1860 μδ΄ τηδῖκο ὑμοσὰ, 
ΘΥΘΙΥ͂ 026 ἰμδὺ ἰγυβίοί ἴῃ {16 1λ. 
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9 [τγ8εῖ, ἰγαβί ἴποὰ ἰπ ΦομουδᾺ ; 
ἢ6 18 Ὁ ον μοῖρ δηὰ {δ 61γ 8β}16]α, 

10 ΄ οιιε οὗ Αϑγοῃ, ἰγυβί γ8 ἴῃ ΦθΒοΟνᾺ ; 
Β6 15 ὑποὶγ Β6}]0 δηα ἐμοὶτ Βμ]6]α. 

11 ὙΥο τῃδὺ ἴδαν ὁ ϑμονδᾷ, ἐγιιδὺ ἰῃ Φεβουδῇ ; 
[6 15. (μον Βοὶρ δῃά ἐβιοῖν ΒΒ 1614. 

12 ΦΔειιονδὰ πδίῃ Ὀθθὴ τϊηάίι] οὗ υ8: Βα νὶ}] Ὁ]688᾽ 
Μ1}1 Ὁ]695 [86 Βοιθθ οὗ [βγϑοὶ, 
ψ1}} 1685 [6 ἢουβθ οὗἩἨ Αδζοῃ; 

18 ν}} Ὁ[688 ἴπθῖὰ ὑπαῦ ἴδεν ΦοΒου δ, 
{16 Βπ18}} ψιτὰ {86 ρτοδί. 

141 Ζ726Βόνδὴῃ δαα ἴο γου, 
ἴο γοὺ δπὰ ἰο γοῦν οἰ] άγϑῃ 

1δ Β]οββθὰ Ὀ6 γο οὗ Φοβονβδῇ, 
ΤΩΔΙΚΟΣ οὗ ἤδανθὴ 8δηα ϑδυίῃ. 

16 ΤᾺΘ Βρανθῃβ 8Γ6 Φβθβονδῃβ βθαψβῃϑ; 
δη4 (86 Θαγ ἢ ἢ6 μαίἢ σίνοη ἴο ὑῃ8 ΒΟη8 οὗὨ τ161. 

11 Το ἀοδα ρῥγβίϑο ποὶ ΔΗ, 
δηἀ ποθ ἰδὲ ρῸ ἀονῃ ἴο αἰϊθηοο. 

18 Βυὶ ψὸ ψι}} Ὁ1699 ΑΗ, 
Βοποοίοσία, δπὰ ἔογουο, 

Ῥγαὶθο γθ Φ,Άη. 

Ψοσ. 17. δίϊεηοο. ΟΥ̓ ο στανο; δα πα 8. χοίν. 17. 
Ὕοσα. 11,18. Χαλ. 800 ().ὸ μοίϑ οἱ Ρὲε, ἰχυἱὶ, 4. 

ῬΒΑΙ͂Μ ΟΧΥ͂Ι, 

11 Ἰονθ---θοσδῦθ Φοδονδᾷ Βοδγοίμ 
ΤΑΥ͂ γΟΪΓΘ 8η6 ΓΩΥ̓ ΒΌΡΡΙΠ οἰ ΟῺΒ ; 

2 Ὀδοδυβο ἢὮΘ6 Πα ᾿πο] 164 ᾿ἷ8 ΘὮΓ ἔο Πη6, 
8.4 1 ν}}} 64}} ψ ἢ}}6 1 }ῖνα, 

8 Τῆι Ὀδηαβ οὗ ἀθδίῃ Θῃοοτα ρβεθθα πιθ, 
δηα (Π6 ρϑηρϑ οὗ {ΐ6 ἀπά ουοΣ]α οδπθ ὉΡΟΙ πιθ, 
1 βηά ἰγοὰ }}6 δῃα δουγονῦ 

4 Απᾶ 1 ο8]}} ου ἐμ86 πβϑιηθ οἵ Φεβονυδῇ ; 
Εν ΘΒουδ, 1 ὈΓΑΥ͂, ἀοἸ ἰν ον ΤΥ βου]; 

Οτβοίοιιβ ἴβ ἐβονϑῇ, Ἰ. τὶραύθουθβ : 
--: οἷν αοἀ 5ῃονοί δοΙ ρββθίοῃ. 
θ ΨΦεοιονδὴ ργοϑοσυθία ἐΠ6 δἰπρὶα ; 
ΕἾ ΜΒ ὈΓΤΟΌΡὮ ΙΟΥ, ὑπο τὰ ΒοΙρϑά τὴθ. 

Βοίατῃ, ΤΥ ΒΟῸΪ, ἴο 1ὩγΥ χοϑί, 
“ Ζοβόνδῃ βαιῃ ἀθα]ὲ βρυ ΒΗ ΠΥ ἢ (866. 
8 ἘἢΓ (δου παϑὺ Τοϑοι θα ΙΩΥ̓ 800] ἔγοια ἀοδίδ, 

ΤΩΥ͂ ΟΥ̓6Β ἴτομι ἔθΆ ΓΒ, 
ΤΑΥ͂ ἴθοῦ ἴγοπι ἐδ] }πν, 

9 [κν}}} τα] Ὀοίογο Φοβόουδῇ, 
1η 6 ἰδηά8 οὗ [Π6 ᾿ϊνίηρ, 

101 6] ονοά, ον [80] 1 βρϑϑξκ. 
1,1 ναβ αἰ οὐρα στοδί!γ. 

11 Τ βαϊὰ ἴῃ ΥΠΥ͂ ΔΙΆΓΤΩ, 
84} τη Κ᾽ πα δΓο 56. 

12 Ηον 5}8]}} 1 ΓΟΡΑΥ͂ ἴο Φεδονδῇ, 
4}1 ἷ9 Ὀοηοἤ 5 θοϑίονθα ἀροὴ πιο ῦ 

18. 1 ψὶ}} Δ Κα {π6 σὰρ οἵ βα] γδίίοῃ, 
αηὰ Μ|Π1 68}1 ου {86 πδπη6 οὗ Φϑβονυδῆ, 
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14 1 ν}}}] ΡΑΥ ΠΙΥ σγόονβ ἴο 6 ΠΟΥ, 
γοδ, ἴῃ [86 ΡΓΘΒΘΠΘΟ οὗ 811 ἢ ῬΘΟΡΙΘθ. 

165 ῬΡχϑοίουβ ἴῃ [86 6γ68 οὗἩ ΦοΒον 
8 (86 ἀδδιδ οἵὗἉ ἢ]8 βδι ηΐβ, 

161 θεβϑϑθοῖ, Ο Φοβονβϑὴ---ἰὉΓὙ 1 δὰ (ΠΥ βογνδηΐ, 
Ι δὰ 80 βογυϑδηΐ, [89 βοὴ οὗ ἐπ Βδπατηδια; 
ἀποὺ Βαβῦ Ἰοοβθα ΤΥ ὈΟΠαΒ. 

17 Τούίβοο ψ|} 1 ΟΠ ἃ βδουϊῆοθ οὗ ἱμδη κερί νίπρ, 
δῃα Μ{1}} 68}} οῃ {86 πδπι6 οὗ ϑῃονδῇ, 

18 1 ν}1}} ΡΑῪ ΠΥ σοῦ [0 Φοβονϑῇ, 
νϑϑ, ἰῃ {86 ᾿͵ΓΘΒΘΠΟΘ οὗ 8]1 ἷβ ρϑορίὶϑ ; 

19 1ὴ ἐπ οουτ οὗ [πΠ6 Ὠουδο οὗ Φοῃονυδα, 
ἴῃ {86 πιϊάϑὺ οὗ 866, Ο Φογυβδ θα. 

ῬΓαΐβα γθ 45. 

ογν. 1. 7ἴουε. Νοῖ, 1 το]οίοοδ, Σ ἀο᾽ ρἣςξ (ἀεϊδοίον), εἰς., δΔ8 ϑοῖὰο ππδογείδη ἃ ἐδ τογᾶ : πὶ ἴῃ 118 δισίοϊ δη ἃ ῬΓΟΡΟΥ 5086, 
71 ονε. ΜΥ Ὠδατὶ ουογῆννθ νυἱ τὰ ἰονο, αἱ [6 Το πιο ὈΓΒοὁ ΟΥ̓ }} αι ΦομοΥμὴ Βὼν ἄοπο δηὰ ρυγμοθοθ ἴοῦ 09. ΑΦι.Πο ἰοχῖ 
διαη 8, ἐμὲ ἰα [Π6 ΟἿἹΥῪ ροπαί Ὁ16 οοπθίγιοίίου ΟἹ 1.6 ΟΓΩδ; δηᾷ ἐΐ ρίνϑο ἃ ̓ υδὲ δηὰ ρογιθϊ δοηςἐπηοῃξ,---ἰΠ9 ὀχογοὶδθ οἵ ἰονθ 
ἴῃ τνίον οὔ Ὀθη6 818 οοηΐεστοά. ἩΡΨΕΙΡ ὁδὴ οὐϊδίη 116 σϑηθογίην, " 1 ἰονθ Φόβον, Ὀθόδυδο, "ἢ οἶδ... ΟἿΪΥ ὕγ δευ γατ 
αἰλογιπς [06 ΟΥοΓ οἵ νογάφ ἰῃ ἐδο τ σίτἴθὴ ἰοχὲ, πὶ Ὠουϊ ΔῺΥ δι ΠΟΥ Υ Ἡϊιδῖονοσ. ΗΪ6 ΟὈΪθοϊίοδ ἐο {π9 ἰοχὲὶ δ ἰΐ δίβδ 
ΔΙῸ οὐνίαισα, 1 (μἰπκ, ὉῪ [π0 δῦοτο γοῃάοτίηκ δηὰ ὀχρδμδίίου οἵ μ6 ποτά. 

γον. 9. 1η δι ἰαηα 97 ἐδε ἰἰυίηρ. Τὰ Ῥα. χχνὶ!. 13 [8 116 πλογθ γοϑεγ οἰ οχργοδδίου, “ἰῃ πο Ἰδηἀ οὗ (δ ᾿ἰνίης." Ηοτο 
δ τηονηΐης ἴα, ἰῃ τ ὑδῖονον ἰδπάα, ΠΟΡΘΥΟΓ ὩΤ ΟΣ ΤΩΔΥ͂ ἴα ]}. 

γοτγ. 10. 2᾽ν [80] Ζερεαῖκ. Ἱιυρὶ γίημ, [Δι ἢ6 σου] ἃ Βοῖ δρεαῖς δ5 ἢ Βαὰ ἀοηο, 7 ἢθ Βοὰ ποῖ Ὀοϊονοά. 
ον. 11. 4" πιαηπκίπα ανὸ 7ζαἴε6. [τιρ]γίης, ἴππἰ Θοὰ α]ο᾽.6 ἰ5 ἴο Ὀ6 ἐγυπίοα. 
Ψογϑ. 12,18, ΤΠὸ αυοϑιίοη απ δῆδοῦ ἰο 6 Γ ἐπ ΡΥ, ἴπας ὁ“ ἷ8. ὈΘΠΟΘΗ͂ [6 ̓" ΘΛ ηοῖ 0 τοραίά. 
Ὑοσ.14. γα. δι)... ρὲδέ ἵπ 7γείξεε" Ῥεγισεπάιιρ Ἡρογίε δεὲ ἄξενα 4 εἰολὲ ἰεὐλα εν Σαγδε (ὨΕΙΣΈΈΒΟΗ), 

ῬΗΑΙΜ ΟΧΥΤΙ, 

1 Ῥγαῖθο Φοδβουβϑῇ, 811 γὸ πδίϊοῃβ ; 
Ἔχίο] Ἀϊπι, 811 γθ Ῥθορ]θϑ. 

2 ΕῸΓ ργτοϑῦ 18 Ὠ1Β ΤΊΘΓΟΥ (ΟΝ ΑΙ ἃ; 
δηα ἴδ συ οὗἩ Φϑμονδὰ 8 ΖΌΓΟΥΕΣ. 

Ῥχαΐδβθ γ8 4}Ὲ. 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΥΙΠ, 

1 Οἷἶνο ὑμδηῖκβ ἰο Φο μον, [ῸΓ ἢ 18 ροοά; 
ἘῸΓ ΪΒ ΤΩΘΓΟΥ 18 ΤΌΓΘΥΘΓ. 

2 [1μοὶ [δγϑοὶ ΒΑΥ,-- 
ἘῸΣ 18 ΠΙΘΓΟΥ͂ 18 ΤΌΓΟΥΘΥ, 

ὃ [μὲ 186 Βουβο οὗἩἨ Αδγοῃ Β8γ,-- 
ΕῸΓ 15 ΤΊΘΓΟΥ͂ 18 ΤΌΓΟΥΘΓ. 

4 ὲ,Τρμῖ (Ὠθπ (πδ΄ ἔδαν Φοιονδ ΒᾶΥ,--- 
ἘῸΓ 18 Τ]ΘΓΟΥ͂ 18 ἔΌΓΟΥΘΥ. 

δ Ου οἵ δ6 δηρυ θη [1 ο8]16α οἡ ΦΑΗ, 
Ψ4Η δηβνογοα [8ηἀ βο[] πιὸ ἴῃ ἃ ἰᾶγρα ὈΪδ06. 

6 Ψ6ῃονϑὰ 18 [ὉΓ πο, 1 ψ1}} ποί ἴδδαγ; 
ψ δύ οΘ8 τη8η ἀ0 ἴ0 τηοῦ 

1 δεβονδὰ ἰ8 (Ὁ. πηθ, τ ἢ ΤΩΥ ΠΟΘΙ ΡΟΓΕ, 
δηὰ [,1 81}8}} 866 ΣΩΥ͂ ἀοβῖγα οῃ ὑμϑηὶ ὑμαΐ μδύθ πιθ, 

8 [ἰ8 δοιῖογ ἴο τυ ἴῃ Φοδονϑῃ, 
(Πδη ἴο σοη 46 ἰῃ τηδῃ. 

9 [18 Ὀοίίον ἰο ὑγυβί ἰὴ ΘΒ ον ΕΒ, 
ἰμδῃ ἴο ΘΟ ῇαθ ἴῃ ῥγίμοθβ. 
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10 ΑἹ] [86 Βοδίμϑῃ δοτηρϑββ τὴ δρουΐ; 
ἴη [86 πϑπηθ οἵ δδθθονδὰ 1 Μ11}} βυΓοΙΥ οαὐ (Ποῖ οΥ̓Σ 

11 ὙΒΘΥ͂ ΘΟΠΡΆ88 π|6 δρουΐ, γοδ, ὑΠΘΥ͂ ΒΓΓΟυ Πα τω; 
ἴη [86 πδιθ οὗ Φθβονδὴ 1 «1111 βυγ ον οαὐὺ ἰΒοιὰ οὔ 

12 ἼΏΘΥ σομλρδβ5 τὴ6 δρουΐ ᾿Πκὸ θ668; 
ΤΠΘΥ͂ 8Γ6 αυθῃομοα {|| [η6 γα οὗ ὑβόογῃΒ; 
ἰηνί8 πδιηθ οὗ Φεβονδὴ 1 ψ1}} βυ γον οαὐ (Βοτὰ οὔ 

18 ὝὍμου ἀϊάϑῦ ΒΟΓΘΙΥ τὨγυδὺ δ΄ τη6, ἰδ 1 τηϊρῦ 18]}; 
Ὀαΐ 76 ῃονδἢ Βα ρθα πιθ. 

14 ΔῊ [8 ΤΩΥ βίγοηρι δηα βοῃρ, 
δηἋ ἢθ 18 ὈΘΟΟΙῺΘ ΠΥ δα γί] 0. 

15 ΤὨ6 νοΐοϑ οὗ ὑσὶ υτρὴ δηα βαϊναίϊοη 
18. ἴῃ {89 ἰοηίβ οὗ 86 τἱριύθουβ. 
Τὴθ τὶρῃῖ μαπὰ οὗ Φϑβονδῇ δαί σγουρῆῦ ταὶ ΒΕ1]γ. 

16 Το τὶρμῦ μαπὰ οὗ Φοβονδὰ ἰβ υρ]ἶτρὰ Πρ ; 
[Π6 τὶροῦ Βαπμὰ οὗ Φϑβονδὰ δίῃ σγουρμῦ ταϊρΒ]γ. 

17 [530.4]}] μοί ἀϊοθ, Ὀυὺ 5}}8}} 1ἴν6, 
Δηα 58}}8}} τοοουπῦ {16 ψογ 8 οἵ ΔΗ. 

18 ΔΗ διδίβ βου! Υ οβδβίθῃθα τη6, 
θαὺ Βα ποὺ ρίνϑῃ [26 ΟΥ̓́ΣΣ ἰο ἀοδίἢ. 

19 Οροῃ ἴο πη8 {Π6 ψδίββ οὗ σὶρ ΘΟΌΒΠΘΒΘ ; 
Ι τπ|ι}} οοιμθ ἴῃ ὈΥ ἰζθπι, 1 π1}} σίνο (δ η 8 ἰο ΑΗ, 

20 ΤηΪβ 15 ἰὴ6 σαΐο οὗ Φοδονδῇ; 
186 τὶ ρ δου 8ῃ8}} οοπιθ ἰῃ ὉΥ ἴΐ. 

211 11} ὑπδὴῖκς (866 ἰμδῦ βοὺ παβϑῦ ΔηΒΤΟΓΘα τη6, 
8ηα δὶ ῬΘΟΟΙΏΘ ΤΩΥ͂ ΒΔ  γΔ (ΟΠ. 

22 Το βίοῃε ψβϊοῇ ὑπ6 Ὀ01] 618 ταὐθοίοα, 
δύῃ Ὀδοολθ ἴμ6 μοϑα οὗὁὨ [89 ΘΟΓΏΘΓ. 

28 ΤῊΒ 15 ἔγοῦχ 6 ῃον δ ; : 
10 15 ΟΠαΘΓ] ἴῃ ΟἿΓ ΘΟΥ̓Θ68. 

24 ἘΤῊΪ8 18 π6 ἀΑΥ Φοθονδῃ Βδίῃ τηδαᾶθ; 
6 Μ|1] Ἔχ] δηα Ὀ6 ρ᾽δά ἴῃ 10. 

2 1 Ὀ0ο6βϑϑοῖ, Ο Φοβονβϑῇ, βανθ πον] 
1 Ὀοβθθοῦ, Ο Φϑβονδῆ, βοῃ ΠΟΥ͂ Ῥγοθροσῖ 

26 Β]εββθα 18 μθ ὑμαΐ οοπηθί 'π 186 πδπιθ οὗ ϑβουδῇ. 
ὟΥ ὁ Ὀ]6ε88 γοὺυ ἔτομι [86 Ὠουδο οὗἉ Φοθονδῃ. 

2] ΜΙΡΏΪΥ 18 δοβοόνδὶ, δα παιῃ ρίνϑη ὑ8 ᾿ρΐ. 
Βιπα (86 [6808] ββουιῆοθ ὙΠ ΘΟΓΟΒ, 
Ἔυθὴ πηΐο ἰ86 ΒΟΙΏΒ οὗ [86 8]08Γ. 

28 Του αὐ ὩΥ σά, 884 1 ν1}} ὑμδὴκ {μθ6 ; 
ΤΑΥ͂ αοα,1 ν|}} Ἔχϑὶ]ὺ {866. 

29 Οἷνο ὑμ8ηκ8 ἰο Φομβουδὶ, [ὉΣ Π6 15 ροοά ; 
ἴον ἈΪΒ ΣΔΘΓΟΥ͂ 18 ΤΌΓΘΥΘΓ. 

όογα. 2-4, ΤῊΘ Ῥβδ]τηΐβὶ 68118 Οἡ. Ἰοτϑοὶ, οἢ) ἐδ} ἢοτιδ0 οὗ ΑΔΓΟΏ, ΟἹ 81] (Πδὲ ἴδασ Φοῃουδῆ, ἴο γοροδὲ ἔμο χκτουπὰ οὗ ἐβαηϊκο- 
εἰνίῃα, “ ΕΟΥ ὨΪΝ ΠΠΘΓΟΥ͂ 18 [ΟΓΟΥΘΙ.᾽" 

᾿ ΘΓ, ᾿ 2ἃ το Ὅ0Γ. Οὐταρᾶτο Ρ8. χχχὶ. 8, “" μιδδὲ 866 ΤΩΥ̓ ἴθοί ἰῃ δ ἰδῦχο ἢΪδοθ,» δηὰ Ῥβ. χυἱῇ. 19, "" ὉὈσουρδὶ πὰο Τοσ ἐσ 
8 ἴάγρο ρίδοθ." 

γογ. 10. ἩΡΩΣ εμιγεῖν. ὈΕΙΙΎΈΔΟΗ, "2 ἐπέ ἀας δεργῶπσεηα πὰ ἀαπῃ ρεγαάεει δε ρος ὑπαὶ υεγεέολεγνδ ΟΧΧΥΪ!. 2, 4, 
τοεἴολες λΐεγ παον νογαισοσ.  ὈΦΔ ε εγιοε ἀεὶ πὰ ρεείοἶϊ δὲ κοὶε 1 Δ χὶν. 44, ἐρα, ϑολίσισς, 80 ΑἸοχωηογ, “ἐπ ἐνδα 
παρε 67 Ψελουαΐ (1 ΒΥ ΘΑΥ, ΟΥ ΒΟΪΘΙΩΩΪΥ Αἰ γι) ἐλμαὲ 7 ιυτἱῇϊ εὑ ἐδενα οδ.᾽" 

ΨαΥ. 12. λίχε ἔδεε γε 4 ἔδοτπς. ΝΟΙΔῪ δηὰ Ὀσίοί. Οοτῖραγο Εςοὶ]. Υἱῖ. 6. 
γοε. 16, Ζε ὠρίἐ7|εὦ πέρὴ, ΟΥ̓ (Χ{18 οὐ ἰσἢ ; Ὡδιθ]γ, ἴο ἃ ὑΐδοθ οὔ βδίοιυ. Οοΐαραγο Ῥβε. χἕῇὶ 48. χοὶ. 14. 
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ΑΙΕΡΗ. 

1 ἩἨἩΔΡΡΥ͂ (δο υρτΐρμύ ἴῃ {πεῖν ΜΑΥ, 
ΜΠ0 84Κ ἴῃ {μ6 ἰὰτν οὗἉ Φομονδῇ. 

2 ΒΔΡΡΥ ἰδμοὺ ἐμαὶ Κϑὸρ [}18 ὑβϑϊ 168, 
(δαὶ βοοῖ ἰπὶ τις ἰἢ6 τ 0]6 Ὠοασί; 

8 ψῦο αΪ80 ἀ0 Ὡ0 ὙΓΟΩρ, 
0 4} Κ ἴῃ ὮΪ5 ΑΥΒ. 

4 Του δαϑὺ δη)οϊηῃοα {ΠΥ Ρτθοορία, 
(μδὺ ψὸ βμου]α ἱϑαρ {ἢ θπὶ βύγι οὐ γ. 

ὃ Ο{μδ[ Ὁ 878 γογθ αἱ 
ἴο ΚααρΡ [}γ βίδίαυΐοα. 

6 Τδοη 888]} 1 ποὺ Ὀ6 δδῃδιηθᾶ, 
ΜἜθη 1 ἤάνο σχαθρθοῦ (0 411} ΓΠῪ ΘΟΙΙΤΙΔΠΟἸΊΘΗ[8. 

1 [1 νψ}}} ργαῖβο (π66 τὶ ἀρτὶρ μ 688 οὗ Βοδγῦ, 
ΜἘ16 1 Ἰοατῃ (ΠΥ σὶρ ύθουβ ἡ ρηλθηΐβ. 

8 ΤᾺΥ πίδίυϊοθ 1 Μ}}} Κϑαβρ. 
'.ο ποὺ ΦΌγβαῖκο τὴθ υἱοι]γ] 

ΒΕΤΗ. 

9 ὙΥΒΟΓΘΌΥ͂ 888]} ἃ γουηρ τη8ῃ ΚΘΟΡ ἢὶ8. ῥῬϑίμβ ρυτοῦ 
ΒΥ ἱἰακίηρ μοοᾶὰ δοοοσαϊηρ ἴο (ἢν ποχά. 

10 ΥΥΙΒ τὰν 8016 μοδτὶ ἽΨΑ Ι βουρμὺύ [866; 
ἀο ποῖ ἰοὺ πὸ πϑηάοῦ ἔγοια (ΠΥ ΘΟΙΤΩΒΠ ἀπηΘηΐΑ, 

11 ἴῃ ΠΩ͂ Βοαχί αγο 1 ἰγοαβυγοα (ΠΥ βδγίηρ, 
[δαὶ 1 ΠΙΔΥ ποῖ βἷῃ: δρδϊπδί [Π66. 

12 ΒΙεββρὰ Ρὸ δου, Ο Φοβονδὰ 
Τοδοῖ τη6 ΠΥ αἰδίαῦοβ. 

18 ὙΠ ΤΥ ἰἴρ8 ἢᾶνο 1 σοοουηίοᾶ 
811 1ὉῈ6 ἡυαρτηθηΐβ οὗ [ΠΥ του. 

14 7Ιῃ [89 ΨΔΑΥ οὗἉ (ᾺΥ ἐοβυϊ πολ θ8 μαγθ 1 ταὐοϊοοά, 
88 ΟΥ̓ΘΣ 8] ΤΟ ΘΒ. 

16 ἴἾΙῃ (ΔΥ͂ Ρῥγϑοθρίβ ψ1]}} 1 τηρα!δΐρο, 
δηα αν χοϑρθοΐ ἴο {ΒΎ ρδίῃβ. 

16 Τ[Ἷῃ ἰῃγ βίδίυϊοβ ψΨ}}}} ἷ αο] ΣΡ ῦ ΤαΥΒ6 ]; 
Ι "}1}] ποὺ ἔογροὺ ἔῃ γ ποχα, 

ΟἸΜΕΙῚ,. 

17 10,68] Κι μά Ϊύ τῖἢ [ΒΥ βογνδηὺ (μδὲ 1 ΙΠΔῪ ἴἶνο; 
ἈΠ 1 ψ1}} Κοορ ἴθ γ ποτσά. 

18 Ορϑεὰ ἰδοὺ ΤΥ 6γ68, ηὰ ἰοἴ τ Ὀ6ΒΟ]Αα,--- 
ΨΟΒαΓΤΟυΒ ὑΒίηρβ ουὺ οὗ (ΠΥ ]Ἰν] 

19 [πὶ ἃ ΒίγβῃροΓ ἰη (86 οϑτὶ ; 
Ἃο ποὲ 146 Τγοια τὰ (Δ Ὺ ΠΟΙ Δ ἀπλθηΐβ. 

20 Μγ 8οὰὶ Ὀγϑδίκοιῃ σἱτὰ Ἰοηρίηρ, 
ἰονατγα [ΠΥ ἡυαρτηθηίβ δἱ 411 {1Π|68. 

21 ὝὙδοῦ Βαβὺ γοῦυκοα (μ6 ῥχουά, δοσυχθοά, 
(μδ. τϑθάᾶοῦ ἴγομι {ΠΥ ΘΟΙ 8 ἀΠπιΘη (8. 

22 Β0]] οὔ ἴτομὶ [26 ΓΘΡΙΌΔΟΝ δῃά οοπίοπιρῦ; 
ἴῸΡ ΒΥ ὑδβυϊπη 68 ἤν 1 Κορ. 

225 ΑἾδ8ο ῥγῖποοβ β8ύ δᾶ ΑἸ κοὰ ΔρδΙ δύ ΤΩ ; 
(ὮΥ βογνϑδηΐ τηϑαϊζδίθι ἃ οἡ (ΠΥ͂ βίδιαΐο8. 

24 ΑἾ580 (ΠΥ ὑοβιϊ πο 168 8.6 ΤΩΥ ασ]ρΐ, 
ΤΑΥ͂ ΘΟΌΏΒ6]ΟΙΒ, 



192 ΕἸΕΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΑΓ ΜΕ, 

ΘΑΙΕΤΗ. 

2ῦὅ Μοὶ] οἰθανοί ἴο {86 ἀυβί; 
ἀο ἔἰιου γανῖγϑ τὴ6 δοσογαϊηρ ἰο (ΠΥ ψοτχά. 

265 Μγ ναῦβ1 μᾶνϑ πρῶτο, δηα δου ἀϊάἀβὲ ΔΏΒΥΤΘΙ ΤΩ; 
ἴδοι τη6 ἴὮΥ βίδιυϊθϑ. 

27 Το ΜᾺΥ ΟΥ̓ΤΠΥ ῥγθοαρίϑ συλ ἶζο πὶ ὑπαογβίδμα ; 
δηα Γ Μ1}} τηρα!ἰαΐθ οἢ ΠΥ ΟΠ ΘΙ. 

28 Μ 8οὺ] προ ΔΙΥΑΥ͂ ὙΠ} ΒΟΙΤΟΥ͂ ; 
ΤϑΪ86 126 ὉΡ, δοοοσαΐϊηρ ἴο {ΠΥ ποχα, 

29 Τ|ι6 ΨΥ οἵ []βο;οοα σϑπλονθ ἔγοσα 0, " 
᾿8ηα ρτϑηΐ 1ὴ6 σΎΔΟΙΪΟΟΒΙΥ (ΠΥ ἰδ. 

80 Το ΨΜΑΥ͂ οὔ γα τἢ μανὸ 1 σμόβθη; 
(ὮΥ Ἰυαριηποηΐβ 1 Παᾶνο βοῦ [Ὀαδΐοτο πιθ.] 

81 [δᾶνο οἰοανϑά ἴο [ΠΥ ὑρϑ τ οἷ 68 ; 
Φοιονδ, ἀο ποὺ ρυΐ τὴ6 ἴο βίιδιη6. 

82 Τὸ ΜΨΑΥ͂ οὗ [ΠΥ δοτμιμδπαπηθηίβ Γ {11} τὰπ ; 
ἴον ποι 110 ΘΕΪΔΓΡΘ ΙΑΥ̓ ἈΘΑ.ί. 

ΗΕ. 

88 ἘΤαδοῦ πιο, Ο Φϑδβουδ, [}6 ὙΔΥ ΟΥ̓ ΤΥ βίδίαίοϑ, 
δηα  ψ1}} ἰζϑϑρ 1ἴἰ ἴο ὑπμ6 δηά. 

84 Μδΐο τὴ6 υἀπαογβίδπα πὰ 1 {111} ΚΘΟρ (Βγ ἰδῦν, 
δα ν1}}1 ΟΌΒοΥνο 10 χὰ ἐῃθ τ 0]0 Βοατγί. 

85 ΜδκΚθ πι6 ἰγθϑα ἴῃ {86 ρϑίδ οὗ ὑᾺΥ Θοιαπηδἀτηθη! ; 
ἴον ὑμογϑῖηῃ Ἃο 1 ἀ6Πρ , ᾿ 

80 [π0]1ὴ6 ΠΥ ποδῦΐ ἴο [ΠΥ ὑθϑι το ΐ68, 
δηὰ ποῦ ἰο ρδίη. 

87 Τυγῃ ΔΥΔΥ ΤΙΩΥ͂ ΟΥ̓́65 ἔγοτα ὈΟΒΟ]ἀΐπρ' συ} ; 
4υϊοίζθη τη6 1ὴ ἸΠΥ͂ ΜΑΥ. 

28 ὐΟοπῆγῃηι ἴο {ΠΥ βογνδῃὺ πῇἢδὺ που Βαβὺ βαϊά, 
ΜΘ 8 ΤῸΓ ὮΥ [6 ΔΓ. 

89 Τυζῇ ΔΥΔΥ ΠΙΥ ΓΟΡΙΟΔΟΝ ΜΒΙΟΒ 1 ἀγοβά ; 
ἴον ΠΥ Ἰυάρτηηθηίβ αγὸ ροοά. 

40 ᾽ ΒοΙοὶά, 1 μᾶνθ Ἰοησοα δῇογ (ΠΥ Ῥγθοθρῷ ; 
ἴῃ (δγ τ ριὐθουβηθβθβ αυϊοίζθη ἰΒοὺ π]6. 

ΥΑΥ͂. 

41 Απμὰ Ἰοὶ [ΠΥ τη Γοὶο8 οοηθ ἴο πιθ, Ο Φϑβουδῇ, 
ΔὮΥ βαϊνδίίοη, δοοογαΐϊῃρ' ἰο [ΠΥ βαγίηρ. 

42 Αμά] 8}18}} δῆβννοῦ Εἶτα {μαὺ Τοργοβομθίῃ πιο ; 
ἴον 1 ἴδνο ἰγυδβύρα ἴῃ [ΠΥ πογά. 

4 Απά ἰδΔΚ6 ποΐ ἔγοιῃ ΠΥ του {μ6 πψοσγὰ οὗἉ συ ΟὐΟΣΙΥ ; 
ἴογ 1 ἢδνθ ψαϊίθά 1Ὸγ {ΠΥ ἡυαριηηθηίθ. 

4 ΑΠἸΟΙ Μ1}] Κθορ ΠΥ ἰδ Θομ ἰυ Δ }}γ, 
ἴΌΤΟΥΟΓ δηα 66 Γ. 

46 Απάα] 888]] ψδ]]ς αἱ ἰαγρο; 
ἴον [ἢγῪ ἘΠΡΕΡΝ, ἢαγνο 1 βουρῇ. 

46 ΑπάΪ ν]]} Βρθδκ οὗ (Ἀγ ὑεβυηομἱοβ Ὀοίοσο Κίηρθ, 
8η4 {0111 ποὺ 06 Δϑῃδιμθϑα, 

47 Απάϊ] Μ}}} ἀδ!ἐρῦ τα γ861} ἴῃ (ὮΥ Θομαπιδπατηθηίβ, 
ΜΙΝ 1 ]ονο. 

48 ΑΠαὰ1 Μ11}} 1} ἊΡ ΤΑΥ͂ Βαπα8 ἴο ἐδ γ Θοπαμηδππιθη 8, 
φῇ ὶοἢ [Ἰονθο, 
Δα Μ1}} πιρα!ϊαὺθ οἢ (ΠΥ βιδύιὑο8. 

ΖΑΥΙ͂Ν. 

4 ἘοποθοΥ {6 πογά ἰο ἰδγ βογνϑηΐ, 
οα ΜΠ ]οἢ βου μϑδὺ σϑυβοα τη6 ο ΒΟρθ. 

6ὺ ΤΪβ 18 ΤΥ οοιηΐοτγί ἴῃ ΤᾺΥ͂ ΔΗ] οἰἸοη ; 
ἴοῦ [ΔΥ βαγίῃηρ δίῃ σουῖνθα τη6, 
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81 Ῥτετουά ομθβ βᾶνϑ ζγθδίν ἀογ θα τη ; 
ἔτοια [ΠΥ ἰανὺ 1 ὕᾶγα ποῦ ΒοΣΥυΘα, 

δ2 1 τοοθ θογοα ἐῃγ ἠιαρτηρηίδ οὗ ο14, Ο ΦόΒονϑῃ, 
δα Βαγθ ΘΟΠΒ0]6α ταγβοὶε 

δ8 [παϊρπδίϊοι μαιἢ ἰδίκθη Βο]α οὗἉ πιὸ θθοϑβα οὗ (89 ψἱοκοα, 
ὙΠΟ ἴουβακο (μγ ἰδν. 

δᾷ4ά ΤΥ βἰδίυϊοβ αν ὈΘΘ ΤΑΥ͂ ΒΟΏΡΒ, 
ἴῃ (86 Ὠουδ6 οὗ ΤΩΥ͂ ΒΟ] ΟΓΠΣΏΡΒ. 

δὸὃ [878 τοιμθι οΓοα [ΠΥ πάη ἴῃ {86 Εἰσί, Ο ΦεμοΥδἢ, 
8:ηα δᾶνο Καρῦ (ἢν ᾿ᾶν,. : 

δ6 ΤΙ ἢδνα 86, 
ἴοσ [ΠΥ Ῥῥχϑοθρίβ ανθ 1 Κορί. 

σΗΕΊΤΗ. 

δ΄ Φοδμονδὴ 18 ΠΥ ρογίίοη, 1 ἤν βαϊά, 
[8αὺ 1 τδὺ Κορ ὑῃγ ψόσγαβ. 

δ88 [ἢδγ6 βουρἈὺ [ὮγῪ ἴδνοσ στ (Π6 ΜΏ0]6 Ποατὶ» 
Ὀ6 ρτδοίουβ ἴο τὴ6 δοοογαϊηρ ἴο ὑΠῪ ΒΔΥ ΩΡ. 

δ9ϑ ὑπουρῇῃῦ ΟἹ ΤΑΥ͂ ΨΆΥΒ, 
Δηα τγηθα ὈδΟΙΚ ΤΑΥ͂ θοῦ ἰο {Π 0 [οβϑἱὩΟ ΠΪ68. 

60 [ τρδάθ μιδϑίο δῃὰ ἀθἰαυθα ποῖ, 
ἴο ΚΘΘΡ ΠΥ σοπητηϑηατηθηίβ. 

61] Τα οοταάϑ οὔ [Π6 νυνἱ οἰκο 6 6 διοιυηά ΤῺ : 
[Δ ἰὰνν 1 δανα ποῦ ἰογροίίθῃ. 

62 ΑΥὐ πἀηϊρῦ Μ}}} 1 σἴβα ἰὸ ρῖνο [ΔῈ 8 ἴο (866, 
οἢ δοοοιηΐ οὗἉ [ὩγΥ τὶρῃύθουβ ἡυαρπιθηίβ. 

082. 1δῃ} ἃ οοΙρδηΐοη οἵ 8}} ὑμδαὺ ἴδαν 866, 
δηὰ οὗ ἔοι ὑπαὺ κθορ ὑδ γ Ργθοθρῖϑ. 

04 Τδ δῦ 18 [01] οἵ (ΕΥ̓ ταθγου, Ο Φοβονδ ; 
ἰδ ἢ πιὸ (ΠΥ βίδίυ οϑ. 

ΤΕΤΗ. 

6 ὙδΒουὺ μαϑὺ ἀφ} γ)6]} τι ΤΥ βογνδηί, 
Ο ϑομονδὴ, δοοοσάϊῃρ ἴο {Πγ ψογά. 

66 Τοῦ τὴ6 ροοῦ ἘΣ ἐπ ίάν ἥπκ Δηα Κηοπ]οαρθ : 
ἴογ 1 ἢδνθ δα ϊονϑα ἰη ΓΠΥ͂ ΘΟ] Δη ἀπ Θμΐ8. 

67 Βοίογσθ  νὰϑ δϑή]ιοίοα 1 ψνοηὺ ΔΒίΓΑΥ ; 
θυΐ πον 1 ἱκθορ (ΠΥ βαγίηρ. 

08 ὙΤῇου δτὶ ροοά, δηα ἀοοβί ροοά; 
ἰσδοῦ πὴθ ἐγ βἰβίι 68. 

09 ὌΤμο ῥγουὰ μᾶγο ἰογροα 8 116 δραϊηϑύ τὰ ; 
Ι, νι 411 τλ6 μοαγί, ψ1}} καρ (ὮγΥ ργθοθρίβ, 

10 ΤΙϊοκ, 85 τ [Δ, 18 [86 ῖν Βοδσί ; 
ἃΒ [ὉΓ [η6, ἴῃ ΠΥ αν ἀο 1 ἀ6] ρ. 

71 [{Ὁ|18 ροοὰ [ὉΓ τὴ0 ἐμαὶ 1 ψ͵δ8 δι] οίοα, 
(80 1 πυὶραῦ Ἰοᾶγη (ΒΥ βίδιαίοβ. 

72 ΒΒοίυθῃ ἴο πι6 ἰβ ὑπ ἰδ οὗἨ (ΠΥ τοῦ, 
[Ὡδῃ ᾿πουβδηαβ οὗ νοϊὰ δηα 5Β|1ν6Γ.Ψ 

ΥΟ}. 

1 ΤῊΥ Βϑδηά8 τηδαθ Ιη6, ἀπά ΤἈΒΠ]οΠΘα τη6:; 
ΙΏ8 ΚΘ 116 υπηαἀογβίδηα, ὑμαῦ 1 ΤηΔΥῪ ἸΘΑγ {ΠῪ ΘΟΙΔΙΏΔΠ ἀπΊΘὨ (8, 

14 ὍΠΟΥ ἰδμδΐ ἴδαγ ὑπ 66 ΜΨ1}] 8606 τὴ δῃὰ ψ1]} χα)οὶσϑ ; 
ἴογ 1 ἢδγθ Βοραᾶ ἴη [ΠΥ ποσά, 

15 [κκπηον, Ο Ψεδοναῖι, [μαὺ (Ὦγ υαρταθηίβ ἀγα σὶρ, 
δηα ἴῃ ΚΙ ΒΡ] 688 μου Βαϑὺ 881 οὐθα τηθ. 

16 Τρῖΐ,1 ΡΓΆΥ, [ΠΥ ΙΩΘΓΟΥ͂ 06 ΤῸΓ ΤΥ ΟΟΙΛΙΟΥΙ, 
δοοογαϊηρ ἴο ΓΠΥ Βαυϊηρ ἰο ΠΥ Βουυδηῖ. 
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77 Ἰ1μοῖ [ΠΥ σοπιρΑββ! 08 σΟΙ6 ΡΟῊ 116 ὑπαὺ 1 τραῪ ἰΐνο; 
[Ὁ (ΠΥ Ἰδνν 18 ΤΥ ἀ6] σι. 

18 Τ,εἴ [86 ργουά Ὀ6 Δϑῃδπιβά, ἴον ὑπ πγοηρσθα τλ6 Μἰουΐ οϑα86; 
88 ἴὉΓ πιο,  πιοαϊαίο οἡ (ΠΥ ῬΓΘΟΘΡίϑ. 

19 ΤΏΘΥ Μ11] ἴυση ἴο τη6 ὑμδΐ ἔϑαν 866, 
δηά [Πδὺ Κηον (ΒΥ ὑδϑι 1 Π1Ο 168. 

80 [μοῦ ΠΥ Βιοδᾶτῦ Ὀ6 ροσίθοῦ ἴῃ (ΠΥ βίδίιίθϑ, 
{μαὉ 1 Ι,ΔΥ ποὺ ὈΘ6 ΔΒΒδταθά. 

ΟΑΡΗ. 

81 ΜΓΥ 8οὺ] αϊηἰοί ἢ [ῸΓ ΒΥ βαϊνδίοη ; 
ἴον (ἢν πογὰ ἀο 1 παῖ. 

82 ΜΥ Θγ68 [81] ἔοσ {ΠῪ βαγίηρ, 
ΜΠ116 1 βὰν, δὴ ψἱῦ ἐμοὰ σοταΐοτί τὴ ἴ 

88 ΒΕῸΓΙ διὰ Ὀθοοπιθ ᾿ἰκὸ ἃ θοι16 ἰῃ [16 Βῃιοκθ: 
ΔΏΥ ϑἰδίαϊεβ 1 ἀο ῃοΐ Ἰοτγροί, 

84 Ηον ΙΔΠΥ 816 [86 ἀΔΥ̓́5 οὗὨ (ΠΥ Βογνδηΐ 
Ὕ Ποὺ μι του Θχθοῦίθ ᾿υἀρτηθηΐ Οἢ ΓΑΥ͂ ΡΟΓΒΘΟΌΪΟΙΒ ἢ 

8ῦ Τὸ ρῥτοιὰ πᾶγο ἀἰσρος 115 ΤῸΓ Τη0, 
ὙΠῸ 8ΓΘ ποῖ ϑοοογαϊηρ (0 (Ὦγ ἰανν. 

86 ΑἹ] (ἈΥ οοτμταδπαιτηθηίβ 816 ΚΑ 11 668 ; 
ΠΟΥ Ρογβθουΐθ πη6 ὙΤΟΒΡ ΠΥ ; Π6Ιρ ἴδοι Τη6. 

87 ΑἸπιοϑῦ Πδα ΠΥ οοηδυϊηθα τη6 Ὅροι θυ ; 
Δηα [4 [ΟΥβοοῖκ ποῖ {ΠΥ Ῥγθοθρίβ. 

88 Δοοογαϊηρ ἴο {ΠΥ ΤΙΘΓΟΥ͂ ΓΟΥΨΘ ΤΩ6, 
δα 1 Μ11}} ΚΘΘΡ [86 ἐοβύϊ ΠΥ οὗὨ [ΠΥ Ἰλου ἢ. 

ΓΚΑΜΕΡ. 

89 ἘΌτονου, Ο 9 οἤονβῃ, 
(ΠΥ πογὰ 18 βου 164 1 Π6 ἈθδυθῃΒ. 

90 Τὸ ροπογϑίίοη πα ρϑῃθγαίοη 15 (ΠΥ {10} 1.1 Π 668 ; 
ἴδοὰ δαϑί ἰοαπαοα {86 φαγί, δπὰ Ὁ βίδηαθίῃ ἔμϑί. 

91 Ἐὸγ (ἂν )υἀρηηθηίβ [Π6Υ βίδμα ἴμϑι [818 ἀδγ ; 
[ῸΓ 411 ἀγα (ΠΥ βογυδῃηίβ. 

92 ᾧ{8|688 ἰῃγ Δ δα ὈΘΘὴ ΤΩΥ̓ 6110. , 
ΤΙ »ῃου]ὰ {θη μάνα ρϑυιβῃθα ἴῃ τὴν δ ΠΟ 0. 

92. ΕΌΓΟΥΘΥ ΜΠ] 1 ποὶ ἰογροῦ [ΠΥ ῥγθοορίβ ; 
ἴον σι ὑπο μοι Ὠδϑὺ αυϊοϊςζομοα ΙΏ6. 

94 Τίηδ 81 Ϊ,--ϑᾶν6 Π16: 
ἴον [ῈΥ Ῥγθοθρίβ αν 1 βου γί. 

965 Τι ψ]οϊκοα πᾶν αὶ θα [ῸΓ πιὸ ἴο ἀΘΒΙΓΟΥ͂ τ6; 
ἰο ὑῃγ ὑοβίλμμοηἶοϑ 40 1 ρῖνα μορα, 

96 Ἴ0 8]}] ρογίδοιοῃ 1 ἤᾶνθ βοὴ δὴ δῃᾶ; 
ΤΥ οοπμηδηστηθηὺ 8 Θχοθθαϊηρ Ὀτοϑα. 

ΜΕΜ. 

97 ον ἀΟΤ1]ονο (ἢγ ἰατ 
ΑἹ] 186 ἀΔΥ 10 18 ΤΥ τηραϊ τα 10}. 

98 ΤΥ οομμ Βα πηθη (8 ΤΉ Κ6 π16 ὙΠ ΒΟΥ (Π8} ΤΥ ΘΠΘΙΠΙΪ6Β; 
ΤΌΥ ΦΌΓΘΨΟΓ 8 1 Τη1Π6. 

99 1δπὶ ὑὈθοοῖηθ ΒΟΥ ΤΉΔΗ ΤΑΥ͂ ἰΘΔΟΠΘΙΒ; 
ἴον [ΠΥ ὑοβυϊα οὗ 8. ΔΓΘ ΤΩΥ̓ τη 6 8.10}. 

100 [8Βᾶγὸ πποῦα ὑυπάουβίδπαϊηρ ὑθδη ὑπ Δρθα; 
[ῸΣ (ΠΥ Ῥγϑοαρίβ Βανθ [ ἱκθρί. 

101] ἙὙΟΠΙ ΘΥΘΓΥΥῪ 6Υ71} ρδύδ Βανο 1 τ] 8614 ΤΥ ἔδοῦ, 
ἱπ ογάδσ ὑπδὺ 1 ἸΏΔΥ Κϑορ {δΥ ποτα. 

102 ἘἙΎοΙα [ὨγΥ ἡυαρηηθηίβ ΐ μδνϑ ποῦ ἀδρατίοά, 
ἴον μοι {ΠΥ 561} ἀοβὺ ρα 8 μ16. 
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1053 Ἡὸον βυϑοΐ ἴο ΓΩΥ̓ ρϑϊαίθ ἃγα {ΠΥ ΒΑΥΪΏΡΒ; 
ΤΔΟΥΘ ἔἤϑη ΠΟΠΘΥ͂ ὕο ΤΥ του ἢ ] 

104 ἘἙὟοπι {Πγ Ῥγθοθρίβ 1 σοῦ ὑπ ογβϑίδηαίηρ; 
{ΒογοοΓθ ἀ0 ᾿ δαίθ ΘΥΘΙΥ [8186 ρδΐίδι. 

ΝΥΝ. 

10δ Α Ἰδπῖρ ἴο ΤΥ ἴοοί ἰ8 [Δγ ποτὰ, 
δ δ ἰἰρμὺ ἴο ΤΥ ρει. 

106 [δν6 ϑύογῃ, δηά αν {16]]οἀ 1, 
ἴο οὔβογνα ΠΥ τ] ΐθουβ πα ρστηθηίβ. 

107 [διὰ δῆϊ!οίθα νϑγῪ φτγοδίν; 
Ο Φοβονυβδῃ, τονῖνα πλθ δοοοσαϊΐπρ ἰο [ΠΥ ποτά. 

108. Τροὺ [86 ἔγθο- 111 Οὔ ρΡΒ Οὗ ΤΥ τοῦτ 6 δοοδρίδ]ο ἰο [866, Ο Φθβονβδὰ ; 
δηα ἰοδοῦ τὴ6 (ΠΥ Πα ρπιοηίϑ. 

1099 Μγ βου] 18 ἴῃ ΤΑΥ͂ Βδηα σΟΠΕΙΏΌΔΆΙ]Υ͂ ; 
υΐ ΤΥ ἰαν 1 40 ποὶ ἰοτγροί. 

10 Το νἱοϊκοα πᾶνθ Ἰαϊὰ ἃ ΒΏΔΙΟ [ῸΓ ΤΙΩ6; 
θαι ἴσοι (ΠΥ Ργθοθρὶβ 1 αν ποῖ δβἰγαγοϑα. 

11 ΤΥ ὑεβυοη θ8 μεὺς Ι ἰἈκθῃ 88 8 Πππιαρὲ ἔΟΥΘΥΟΓ ; 
ἴ0Υ ΠΟῪ 8ΓΘ [86 ἸΟΥ͂ οὗ ΠΥ μοδγί. 

112 [δᾶνθ ἐπο]ϊηθα ΠΥ θατὺ ἰο ρϑγΐοστω (ΠΥ βίδιαὐεϑ, 
ἔογουϑσ, ἴο [86 6πά. ᾿ 

ΒΑΜΕΟΗ. 

113 Τῇ ἀου]ο-πηϊηἀρά 1 ̓ αΐο, 
8ηα (ΠΥ ἸΔῈ 1 ΙΟνΘ. . 

114 Ἢ Ἰάϊηρ' ρίδοθ δῃά ΤΥ Βμ 1614 τί ὑδοα ; 
ἴοῦ ΠΥ νογὰ ἀο1 παὶϊί. 

115 Ῥαραγί ἔγοσα τη6, γ6 6Υ]1]- 68; 
8ηα 1 Μ1}} Κϑὸρ [86 σοπιηϑπαμλθηίβ οὗ τὰΥ Οἷα. 

116 ρμοϊ!ὰ πιὸ δοοογάϊηρ ἰο (ΠΥ βαγίηρ, δηά 1 588]}} ἔὖν8. 
δηα ἀο ποῦ ἰδοὶ τη6 Ὀ6 δϑῃδιηθα οἵ ΤᾺ Υ δορα.. 

117 0ο ἴδοι Βο]ά τη6 ὑὕρ, δΔηά [5}4}} Ὀ6 βανοά : 
δηα Γ 11} αν γεραγα ἴο [ὨΥ βίδίι ὑθβ Θοη τ π08]]Υ. 

118 ὙὙὍμου διαϑὺ τη8α6 ἸΙρῃΐ οὗἉ 41} ὑμαὺ ψδημάϑγ ἔγομι ἐμ Υ βίδίαίαθ ; 
ἴῸΓ ἃ γψϑὶῃ ὑμίηρ 1ἴΒ ὑμῖν ἀδορὶξ. 

119 ΑΒ ἀγοββ ἴδμου Ππαϑ ρυῦ ΔΥΔΥ͂ 811 (86 πιοκοᾶ οὗ [86 δδυίμ; 
1πογοίοτθ ἀο 1 Ἰονϑ (ΒΥ ὑδβϑυϊμ)οῃ 68. 

1290 Μέὺ ἤρβϑὰ ἐπ υδαοτοιν ἔγοιῃ ἀγοδα οὗ (δ θ6, 
δηα οἵ [ῃγ ἡπαριηθηΐδ 1 πὶ αἴγαϊα. 

ΑΥ̓ΙΝ. 

121 ΙΤᾶνὸ ἀοῃθ Ἰυδίϊοα δηὰ σὶρ θοΌΒΠ688 : 
ἴθου νὴ] πού ᾿Ιθᾶνα ΤῺ6 ἴο ΤΑΥ͂ ΟΡΡΥΙΘΒΒΟΙΈ. 

122 ΒΘ Βυγθίῦ [ὉΣ (Ὦγ βογνϑηΐ ἴοσ ροοῦ ; 
ἀο ποὺ Ἰοὺ [86 ργοιχἃ ΟΡΡΓ688 116. 

128 ΜΥ ογ68 ὅμΐ ἴον ὮΥ βαὶ] νδίίοη, 
δηἋἃ [ὉΓ (ΠΥ τἱρῃ δου βαυηρ, 

124 068] νι ἐῃγ βοσναῃὺ δοοοσαϊηρ ἴο (ΒΥ ΤΩΘΓΟΥ͂, 
δηα [680 ἢ τὰ6 ΤΥ βίδίυ[οϑ. 

125 [δῖ [ΠΥ βογνδηίΐ,---ρῖνϑ τὴ6 ππαογβίβηαϊηρ, 
δηα 1 8584]} κοῦ (ΠΥ βίδίυῦοβ. 

126 [8 πη ἰδὲ Φοθονϑὴ βμοι]Ἱὰ ποῦῖ : 
ΤΠ6Υ πᾶνθ Ὀτγοΐζθη (ΠΥ ἰδ Υ. 

121 Πογοίογα ἀο 1 ἰόν [ΠΥ σΟΙ Πα ΠΊΘΙΪΑ͂, 
δον ψο]α, δῃηὰ δθονυθ πο ρο]ά. 

128 ὙΒοΓΘίΌΓΟ 8]} ΟΥ̓ ΡΓΘΟΘΡίϑ [ οβίθοιι σὶρ ; 
ΘΥΘΙΎ Ἀδὰ οὗ ἔἈ]βοθδοοα 1 δδια 
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ΡΕ. 

1292 ΥὙομάογ] ἃτὸ [ΕΥ̓ ὑδβιϊ πιο 68 ; 
{πογοίοσγθ μα} ΠΙΥ͂ δοιὰ] Καορί ἴθ τὰ. 

180 Το υπίο]άϊηρ οὗ (ἢ γΥ ψογαὰβ ρίνοί Ἰρμί, 
τηδ κίηρ; ἴΠ6 Β' 016 υπαογβίδηα. 

181 [Ιορθηθρά ΤΥ του Μὶᾶθ, δηά ρῥαηίρα ; 
ἴογ 1 Ἰοηροά [ὉΓ (ΠΥ ΘΟΙ 8} ἀπ Θη (8. 

1822 Τάυτχῃ ἴο Πι6, «αὐ Ὀθ ρηδοίουβ ἴο τὩ6, 
88 ἰοὺ τί ποῃῦ [0 40 0 ἰμοπὶ ὑδιδῦ ἴον {ΠΥ ΠδΠ16, 

1838 ΜΥ 8.|6}8 6β.80}188 ὈΥ ΤΥ ΜοΓά, 
δηά ἰοῦ πὸ ἐπί ΕΥ̓͂ τὰ] 8 ΟΥ̓ΘΓ ΙΩΘ. 

1344 ράθοϑιῃιν τὴ6 ἔγοηι [86 ΟρΡργββϑίοῃ οἵ τηδῃ ; 
84 1 Μ1}1} οὔθογνθ (ΠΥ Ῥγθοθρίβ. 

1839. Μᾶϊζο [Ὡγ ἔδοθ ἴο βιϊηθ ἅροη ΒΥ βοσυδηῦ, 
δηα ἰθδοῦ ΤῺΘ ΕΥ̓ βίϑίιθ8. 

1386 ΜΥ 6γοϑ τῦπ ἀονῃ ψἱ} βίγθϑπιβ οὗ νγϑῦοσ, 
Ὀδοϑυβθ {Π6Υ Οὔβοσγθ πού (γ ἰδ. 

ΤΒΑΡΕ. 

187 ἘἩἰϊρδίοουβ τί βου Ο Φεοβόνδὶ, 
δηὰ ὑρτῖρῦ ἴῃ ΤὮΥ υαριημθηίβ. 

188 ὙΤβου διαϑί δη)οϊποά ἴῃ σὶρ ὐΘΟΌΒ 688 ΓΠΥ ὑθϑυ πλομΐ68, 
8 ἴῃ οχοθραϊηρ {Δ} {Π|] 688. 

1839 ΜῈ Ζ68)] οομϑυϊηθίδι Π16, 
ὈΘΟδΌ86 ΤΥ 1068 ἰογρο [ΒΥ τοτάβ. 

140 ῬΡυζγθ [β (ὮγΥ͂ 88 π ΞΟ τὰ Διὰ ΕἸγ, 
δπα (ὨγΥ βοσυδηΐ Ἰουσῶ, 10. 

1411 Τλιιίο δὰ 1 δηὰ ἀοβρὶβοα» 
(}γΥ ργοοορίϑ 1 ἀο ποῖ ἰογροί. 

142 τῇ Τρ ὐθουιβη688 18 δἴϑσῃδὶ τρί, 
δα τἢγ ἰδ ν 18 ἔγυτα. 

1413 ὙΤτουθ]θ δηα δῃρυ θῃ ΒαΥΘ ΘΟΠῚΘ ὉΡΟΏ ΤῺ 9 
(ΒΥ Θομ Δ Π ἀπο ηΐ8 ΔΓΘ ΠΥ αἰ Ἰρ ΐ8. 

14 ἘΒΙρΙ ἀγὸ ὙΠ Ὺ ὑρβυϊπη 68 ΤΌΓΘνοΓ ; 
ΤᾺΒΚΟ Τ6 υπαοχβίδηα, δπὰ 1 58}8]] 11γ6. 

ΚΟΡΗ. 

1415 168]] πιὰ [16 πΒΟΪ]6 μοατί; δον τη6, Ο Φοβονυδὰ : 
(Ὦγ βίαίαίοθ 1 11} ΚΘρρ. 

1416 [Ι[68}] οὐ (66, Βαγ6 6;. 
ΔΑ 1 Ν1}1 οὔϑουνα (ΠΥ ὑαβυϊ Π]ΟΠ168. 

147 1 τῖβο ϑαυὶν πὶῦ [80 ἀδύτη, δηα ΟΥ̓ ἴον Βοὶρ ; 
ἴον [ΠΥ σπογαΒ 401 ψαϊῦ. 

118 Μγ ογοβ δηθορδίθ [80 πἰρ ῦ-ψδίοῃο8, 
ἴο τηθαϊταίθ οἢ (ἈῪ βαυΐηρ. 

19 ἨΗδδγ 0 νοΐοο δοοογαϊηρ ἴο {ΠΥ ΤΊΘΓΟΥ͂ ; 
Ο δοβοόνδῃ, δοοογάϊηρ ἰο (ΒΥ Ἰυαρταθηΐβ ΓΟΥγΘ ΤΩΘ. 

1580 ΝΥδδσ δῖ (μού (μδὲ {0119 διένδσ σαϊβοιϊοῦ; 
[Β6Υ 816 [ἈΓ ἔγοπι (8 γ Δ Υ. 

15. Νρᾶγ εὐ βου, Ὁ Φοϑδουδῇ, 
Δα 4}1 [ΒΥ οοΙμτδηἀπηθηίβ 8Γ6 {τυ ἢ. 

1582 Ιμοὴρ ἐπι μᾶγνο 1 Κποόνῃ ἔγομι (ΠΥ ὑρβεπιοηΐοθ, 
{μαὺ ἴοι μαβὶ ἰουμάφρα ἴμθπ ΖΌΓΘΥΘΣ. 

ΒΕΒΗ. 

168 Κξοο ᾿γΥ δ! οου, δηα ΤΟθΟΊ 6 ΤΩ: 
ἴον [ὉΥ ἰδ 1 αν ποῖ ἱογροίίθηῃ. 
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1064 ῬΡΙοδά ΓΩΥ͂ ολυ80 δπα τοάθϑμι Τὴ ; 
δοοογαϊηρ [0 [ΠΥ ΒΑΥΪΩΡ ΓΟΥ͂Ν ΤΏ6. 

185 ΒᾺΣ ἴγομι [ῃ6 Ἡ!ΟΙΚΘα 15 88] ν δ. 0} 9 
ἴοσυ (ΠΥ βιδίαϊοβ {86 βδνθ ποὺ βουρβί. 

106 ΜδηΥ͂ 819 (ΒΥ σοιηρεϑβδίοηβ, Ὁ Φϑῃ οΥδἢ ; 
δοοογαϊηρ ἴο ΠΥ υαἀρστηθηῖβ ΓΟΥΪΥ 6 [6. 

157 ΜδιηγΥ͂ ΔΥ6 ΓΩΥ͂ ΡοΙΒθουΐοῦβ 84 ΠΥ͂ [069 ; 
' ἔγοτα [ΠΥ ὑδϑυϊ πῃ 168 1 μᾶνθ ποῦ ΒΜ σν α. 
1093 [417 {Π6 ΓἈ10}1688 δηὰ Ἰοδίῃθα, 

1μθαὶ [Πδὺ 66 0 ποῖ Υ͂ βαυϊηρ. 
1589 ὅθ ΒΟΥ 1 Ιονϑ ΠΥ ΡΓΘοΘΡΌ ; 

Ο Ψεβονβδα, δοουγάϊηρ ἴο ΠΥ ΤΩΘΓΟΥ͂ ΓΟΥῚΥΘ ΤΩΘ. 
100 ΤὨθ βυπὶ οὔ ΠΥ ποτγὰ ἰβ ὑγυςῃ ; 

δΠα ΘΥΘΡΥ͂ ΟΠ6 ΟΥ̓ΔΥ σὶρ ΐθουβ ᾿υἀρηιθηίβ ἰβ ΤΌΤΟΥΟΣ, 

ΒΟΗΙΝ. 

161] Ῥυΐμοαββ ροϊβοουΐο 6 σιτῃουΐ σδι86 ; 
Ὀυΐ δ [ΠΥ ψΟΓ8 τὰν μοαγὺ ὑγθι} Ὀ] 6 (ἢ. 

162 1[1τε)οῖΐοθ οὐϑὺ [ΠΥ βδυίηρ, 
88 ΟἿΘ (μα Βηάοίι γγοδὺ 8ροἱὶ], 

16085Ζ. ἘΙβομοοα ἱ μαῖθ δῃά δΌΒΟΥΣ : 
[}γΥ ἰδ ἀο []ονϑ. 

1064 ἔονθῃ {{π|68 ἴῃ [86 (ΑΥ͂ 1 ̓γαΐῖβα [8 66, 
ου δοοουῃῖΐ οὗ (ΠΥ τὶ θοῦ ἡ αἀρτηοπίβ. 

105 ατοδί μᾶνθ 1Π6Υ μα. ἰΙονϑ (ΠΥ [αν ; 
8:ηἀ [ΠΟΥ ἤδινθ6 Π0 ΟΟΟΔΒΙΟη οὗ βυυ Ὁ] Ἰηρ,. 

166 [1 μᾶνθ Βορρᾶ [ῸΓ [ΠΥ βαϊνδίίοη, Ὁ Φϑβονδῇ ; 
δΔηα δανο ἀοη6 ΠΥ ΘΟ] ΘΠ ΘΠ ἴϑ. 

167 Μγ βου] μδίδι οὔβογνϑα [ΠΥ ὑθβι! ΠΟ Ϊ66, 
85α [ἰονὸ ὑῃθῆλ Θχοθθα ΡΥ. 

105 [{μᾶν οὐβευνϑα ΠΥ Ῥγθοθρίβ δηὰ (ΕΥ̓ ὑθϑυϊ πιο Ϊ68 ; 
ἴου 811 {1 Ὸὺ Υ8 ΔΓ Ὀοίο ΓΘ 116. . 

ΤΑΥ͂, 

160 Τροὺ ΤΩΥ͂ ΟΥ̓ 60Π16 ΠᾺΡ Ὀοίοτο {μ66, Ο 76 βου; 
δοοοχαϊηρ ἴο μον ψΟΓ, πλΔ]τ6 τὸ ὑπἀογβίδηα, 

110 [μοῦ ΠΥ Βυρρ !οδύϊοη οοπλθ Ὀοΐογο ἴδ 66 ; 
δοοογαϊπρ ἴο ΤὨΥ͂ ΒΑΥΠΡ,, ΓΟΒΟῸΘ 116. 

1111 ΜΥυ)1Ρρ8 888}} ροὺγ Τοσί ῥσαΐβα; 
ἴοῦ ῃοὰ ψ|10 ἴθ οὶ πλ6 (ΠΥ βίδία ο8. 

1712 Τροῖ ΤὨΥ͂ ἰθηρίιθ ΒΗΒΗΘΓ ἴ0 {ΠΥ βαγίῃηρ, 
[δα 411 (Δ γ οοπιπηδηαιμθηΐβ αγὸ σὶρ μί, 

113 [μοῦ ΤΥ Βαπὰ Ὀ6 0Γ δ Βοὶρ; 
ἴοσ ΠΥ Ργθοορίβ μανθ [ οἤοόβθῃ. 

114 1 μᾶνϑ Ἰοηρθα [ὉΓ [ΠΥ βαϊναίίοη, Ο Φο βου; 
8η6 ΤΏΥ̓ [Δ ΥῪ 18 ΤΥ ἀσ] Πρ, 

175 Το ΤΥ 80] ᾿ἶνα δῃηὰ ὑργδῖβθ [Π66 ; 
8δη4 εὐ [ΔγΥ ἡπαριηθηίβ ἢ6]Ρ τη6. 

116 [δνθ ρΌ!16 ἈΒΟΓΔΥ 110 ἃ Ἰοβῦ Β6θρ. 
βϑοὶς (ΠΥ βεγνυδηΐ; 
[ῸΣ (ΠΥ ΘΟΙΠΠΙΔΠΟΙΏΘΏΙΘ 1 ἀο ποὺ ογροῖ, 

Ῥε, ΟΧΙΧ. Α ἐγοαδΌΣΥ οὗἩ ἀονουξ κβοΏ πιθηἰ δοὰ ρῥγβοιοδὶ ρυδοθρίθ. 79 ἸΙΘΙΟΡΥ͂ ἯΑΑ αἰάοα ἘΨ ἐδ δἰ ρδδοίίο δέγι εἴα Σθ 
Οὗ πὸ μδδ]6ι ἰἢ ΘΠ ΊΥ.- νγο βίδα ησαδ, δοσογάϊηρ ἴο [6 πυαῦοῦ οὐ ἰπ6 ουγον ᾿θιῦο γα, 666 ἢ ουποίδείης οὗ οἰρῶαϊ ῬδΓα}} οἱ ἰϑτὴδ 
(αἰ χίθοῃ ᾿ἰη 65), [πὴ ἢτδὲ "6 ΟΥ̓ ΘΑΓΟ ἢ ΡαΓα 1161 δῖ ἘΣΕΙΒΒΙΟΚ ΜΠῸ ἴδιο Ἰμ1π|8] Ἰοΐίον οὗὨ ἰδ 6 δίδηπη. 

ον. 18, 7 τοὐἱξ δολοίαά. Βε) [-ἰπο!ϑηχοιζ, (6 ἐδενιῦθ, Οναρι. ἃ 128, 1)» 
ον. 38. δὴν ἰἦν 7εαν. Τὸ Ἰοαὰά τηϑη ἴὸ ἴπο ἴϑασ οὔ Θοά, βαδυγίηρ τἤσπὶ οὐ [π9 ὈΪοδϑί κα δἰοηάΐης [ἰ. 
ὝοΓα. 41-48. 1η τπ|8 δίδβα, [9 [π{π|6] ἸοῖτοΥ ἰδ [9 ποτά απὰ ἰπ Ἠσυτον ; πόποῦ 1ἴ8 Γοσπγγθηοῦ δὲ ἔμ 6 Βοκχί πίῃς οἵ (Π 9 

δτεὶ ὁ ἐπ δασ ἢ σουρὶοῖ, 
ον. 44. 1091] τρ τοῖν λαμπάς. ΑΒ ἃ συτοῦο!, δηὰ δῇ οχρτγοδβδίου, οὐ ἴδ "ΠΏΣ πρ οἵ πὸ ᾿ϑατγ, 
γον. 70, 151 πηοταῦογ, Αἢ οχργοβαίοη οἵ ἰμϑοηϑὶ Ε10 } δη ἀπ! 668 οὗ πιοταὶ ροτουμιίση. Οὐμμασο Ῥε. χυῇ!, 10; 16. Υἱ. 10, 
γογ. 96. Α4η ἐπᾶ. Α ἰδ ξ, οὐ υουῃά, 
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Ψοσ, 98, 24 τον. Ζ. ἘΠ ὈΓδοΐΏς 81} 85 86. 
γογ, 11. Τὴε ἀομδἰδ:πιϊπαεα. Μοῆ οἵ ἀἰνίἀεά πιΐῃά, “ Βα! ες Ὀοίτγοθ ἔπο ορίηἰσδθ᾽ (( Κίηρο χυῆ!, 21, τοτο ἃ ποσὰ 

ἔγοτῃ (1.0 δι1ὴθ τοοῦ ἰδ υ866) ; υπϑδία]9 αἱὦ Ὠηγανογί. Οὐπιραγο Φ4Πι68 ἰ, 8. 
οΓα. 127, 128. 7. .ἐγεΐοτε. πὰ σουϑίἀογδίίοη οἵ 4} πὲ Ργοσθάοβ. ᾿ 
γον. 148. Απεϊοίραίε δε πιρλίσοαίολεα. Δα οἰραῖο ἔπ οὲσ ργόρταθβθδ; δίς; ὈΒΟΔΘΟΏΔΌΪΥ, Ὀϑίοτο 89 πἰ ἢ ὑ-τγαῦσ μ68 ἈΓῸ 

ναεῖ, 890 129 ποίο οὐ δ. ᾿χ ἰ, 8, 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧ, 

Ῥιρστνίπι ϑοπφ. 

1 Τὸ Φομοόνδῃ, ἰῃ ΤΥ αἰπύ γ 86, 
Ι ο4]1.ὰ διὰ Ἀ6 δῃβινψογοα π16. 

2 Ο ϑομονδῃ, γοβοὰθ ΤΩΥ̓ 800] ἔγοια ᾿γιηρ 1108, 
ἔγοπι ἃ ἀδοϑι Ὁ] ἐοηχιιθ. ᾿ ' 

ὃ Υδί 888}} μθ χίνο ἴο [Ώ66, 
δηὰ ᾿Πδὺ 8841} μθ ἀο τόσα ἴο 866, ἀθοοὶ Ὁ] ἱοπρυθῦ 

4 Κ'ῇδΓΡ ΔΓΓΟΒ οἵ 186 ταὶ ΠΥ, 
ΜΠ ὈυΓηϊης; οοα}8 οὗὨ Ὀγοοῖα 

δ ΑΔΒ [ὉΓ πι6, ἐμαῦ 1 Βο]ϊουσῃ ἴῃ ΜοΒΘΟΣ, 
(μα. 1 ἀν76}} ψτ [86 ἰοη οὗ Κοαλγὶ 

6 Μγ οὺὶ] δαί ἰοὴρ ἀνοὶώ 
ὙΠ} ἢἷπὶ (μ8ὺ δύο ἢ Ρθδοβ. 
Ι δῖὼ Ὁ ρεδοθ; θυΐ ψ θη 1 Βροδξ, 
(ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ἴῸΓ ΜΆΓ. 

Ῥβ9. ΟΧΧ.--οχχχίν. Σύσνίην ϑυη0ὲ -- ΤἜΓΘο ΔΏΠΠΒ, Οἰ]ατὶ ηδροδ ἴο ἐπο ἨΟΙ͂Υ ΟἿ ΤΌΡΟ τοηυἱγοὰ οὗ 81} ἐδ τῶδ]9 Ῥορηἶα- 
τ΄ο. 8,69 ᾿θυϊΐῖ, χνὶ. 16: δῃηὰ σοραγο ἔχ, χχ ὶ!. 11.171. ποῦμ γϑαυΐϊγθα ΟὨΪΥῪ οὗ πια 165 (“811 [Ὠ πιι}08,᾿" ὕοαι. χνὶ. 10), 
[86 ᾿ΟΌΓΠΘΥ ΜΟυ]ὰ βοιμϑῖίρα ὕθ γοϊαη δι πιθάθ ὉΓῪ ρμίουβ τοίη ; ε6 ἰ6 τοοοτάοα οἵ ΗΠ πΔἢ (ἰ ὅπη). ἰ. 7), δηὰ οὗὨ δΙ 
ἔμ Κϑ ̓ !. 41, 42). ΤῈ ρεορίϑ οἴ [86 ϑαπηθ ποἰζῃυνοτγιοοά, διιὰ ἴῃη9 ἀιδογθηδ Ὀγθησῃεθ οὗ [16 βαῖλθ ζω ΠΗ ΠΥ (σοιηρδτθ Χο ἰἰ. 
), ψου]Ἱὰ χὸ ᾿ορϑῖθοῦ ἰῃ ἰᾶγρὸ ΘΠ Ρ 68, [υΓ τὰ 8] αἰὰ δηὰ υχγοίοοτίοι, Θυσπαιμίπα ΟΥ̓ εἰκῆ ἔῃ ἐμ6 ὀρθὴ ἢ016. ΤῊῸ9 οὔ» 

θεῖ ἀπὰ οἰγουπιδίδησθα οἵ [89 ᾿ο.ΓΠΟΥ του ὰ δίχα! δυκκοῦῖ ἃ οΟἰοοτίοι οὗ δυ 18 ὺ010 Ὠγμιμδ ἴος σνυθαίΐίης ἀπά Το ἢ 
ΜΟΓΒ}ἶρ. 

119 5. ἴΠ6 πιοδὲ σις ΟΙΟΥΥ οὗ [Π9 δονογαῖ [ΠθοΓ 68 οὗ [π9 οτρίη δηὰ ἀδθεϊχοδίίοη οὗ ἐμὶν διῶ δὶ} οο]]ος ίου οὗ δϊξοοῃ 
ῬβδΙπι8. ΤῊθ Ε[{16 ὑτγοῆχοα ἴο θδοῖ, εἰς γα ΠΥ ϑοηρ φῇ ἔλα Αεοεπές (πα ΠΊ ΕἸΥ, ἢ ἴη9 ΗΟΙΥ Οιΐγ, σοπιραγὰ 8. σχχι. 4, " πῃίτ Π 6 τ 
πο ἐγ 08 κὸ ὺὕρ ᾽) ἰ8 ἀρρχυρείαιθ ἴο δϑιιοἢ δὴ οοσαδίου Τμπαῦ δόπι6 'γέγὸ γί ἴθη [0Γ ΟΥΠΟΥ οσοπδίοιιθ, δὰ πῖἰϊ ἃ ἀἰϊδεγοαῖ 
ἀοδίμη, ἰδ 0 να} 1] οὐθοϊίυῃ ; [η0 ῬΒδὶ 5 δοϊ ϑοῖϑα Ὀϑίης δρργοργίαϊθ, οἰἴμοῦ ἴῃ ἐποὶν ἀἰγοοῖ γοΐϑγοησο ἰο πε δροςοία! οἰνΐοοξ 
δὰ 1[1|6 ρεσα 8 Ὁ εἰγουηδϑίθποο8 δπά ἰπο 6 ῃ 18 οὗἩἨ [6 ΟΌΓΏΘΥ, οΥὐἵ'. 'π ἰτὸ βρίγὶ ἢ οἵ ἀθνοιϊίου δπὰ ἀορίῃ οἵ γοϊἰκίουν ἔδο "ης 
π0} τ δ Οἢ 8}} οσσυγγϑησοα, ὨΔΈΟΠαΙ δη ἀοπηοβίίο, σατο γομδαγάθα. Τὴθ σΟΠ]ΘΟΓ ΟΠ ΠΟᾺΥ͂ ενο οτἱ κὶ παϊοα ἰπ [6 Ρἱ] κτίσαι κο9 
ἔγοιῃ ΒΑΌΣΙΟη δῇ [Π|6 οἷοδο οἵ (9 σαρίΥ (γα υὙἱΐ. 9, ΠΠΈΘΓΆΠΥ “16 ποίη Ὁρ ἤἔγυμῃη Βα] ΟΣ ν), ἴὸ ΒΙΟὮ [89 δοπτίσηδη τε οὗ 
1δο ὅτδι ἰῇ [6 Βογὶ 5 (["8. σχχ ὃ) δηὰ οὔ βί ΠῚ ΠᾺΡ οὔοθ, ουϊά ὑ6 μογι θϑμ. ΜΩΥ μνἱοιβ όσα, 0 ἴῃ δορ [ἰτηοδ θα τὴ ἴδ 
ΡΙΙατίπιαμϑ ἔγοπι Ἰδπὴδ ἴο Ἡ ΠοὮ ΠΟΥ ττόγὸ ἀτίνοη ὉΥ ἴδμο αἰορογείοι, υυ]Ἱὰ ἤ πα οχργοδαίος ἕοσς ἐοὶγ ρϑου δὲ σοϊδιίουθ απ ὰ 
ΘΟ οε 18 ἢ δυο ΒΑ] ΠΝ. - 

Ηον ἀρρτυρτίεῦθ, 8 1ΠΘΥ 619 ᾿ουγογίη ον γᾶ [Π9 πιοσῃΐδίηδ οὗ 7ογύβαιοι (ΡῈ. ΟΧΧΥ. 2) ὙΤΟΙῸ 411 ἴδιο δομετηοηῖα οὗἉ 
Ῥβ. οχχὶ., νος πηίηξ : 

Ι νΠ1 ΗΕ ΤΩΥ͂ ογ85 πίο (Ὧ6 Το ΔΙῺΒ ; 
ἴγοιι ἩΠΘΏΟΘ 8}28}} ΣῪ 61 οΟμιθ 

δηὰ οἡ ΓΠΟΙσ δετίναὶ δὲ ἔπο ΗΟΙ͂Υ ΟἸΤΥ͂, δ ἃ ̓ οΥΓ] ϑαίγδηοϑ ἐπιτουχῃ {8 παῖθα, (π9 ττογὰβ οὗἩἨ ἴδ ζο]οσίωης Ῥελῖλ (ὈΡ8. οσχ!ὶ.), 
Ὀοςίηπίως : 

Ἵν αἴδαὰ ψΏθη (παν δαΐὰ ἴο πη6, 
Ἰοὺ τι κο ἰπΐο ὑπ ᾿ιο 86 οὗ Φε που. 
Ουγ [δοὶ δἴο δίαπαϊης 
ἐμ ΤὮΥ ραΐῖοδ, Ο 9οΓυδαϊοαι. 

Πόσο ἐπὸ Ῥεαΐπηα ἰηάίοαῖο [Ὧθ6 ἀδείρη οὗἉ ἐἶιο ττοΐο ΤΟ] οί οἢ. 
ες, 8. Ουραγο [Π6 ἤογια οἵ τη ρτγοοδιίου, “" αἀοἀ ἀο δὸ Θά ΤγΟΓῸ 6͵]80 ᾽ (1 βδτη. συν, 44). 
γον. 4. ἐλ ὑεεγηΐπρ οοαΐα. ΟΟΙΏΡΑΓΘ Ρδ. ΟΧ]. 10. 
τγοοπι. Α υἱδηῖϊ πϑδοὰ δα Γμποὶ ΟΥ̓ [186 παῖίνοθ οὔ [Π6 ΘΟΠΏΓΓΥ. “086 γυϊκαῖο, πίθον, ΕἸ κἸ ἢ γϑραϊ οΌ, 8} ἃ οἰβοῦβ, [ΣϑὩϑ- 

Ἰαῖθ [ ὙΓΟΏΣΙΥ ὑγ 7επέρον, ἘΠ6 Τοοῖδ ΔΥῸ ὙΟΤῪ Ὀἱτίον, δηὰ δῖ σεραγάθα ὈΥ 110 ΑὐαἢΘ εθ γίιοϊαΐης (6 Ὀθδὶ σμδγοοιὶ " (1 08- 
ΙΝΒΟΝ, ἰσδοαγονθδ τΆ ἐπα, ἦο]. 1... Ρ. 299 

γος. δ. Δέεεεολ--οάαν. Ῥαΐ ΟΣ ΔΩ τοϑίϊθβα δῃᾶ ΜΑΥΠς6 ΘΟ πι 1166, ΟΥ̓ αἰ τα ἴα οἰ σοῦδυ. 

4 ΑποῖδοΣ ΧΡ Δηδ οη, ΠΑτΤΉΟΙΥ, [πδῇ ἔμ 6 ῬΒΑΙ τὰ 788 80 0Δ1104 ἤγοπι ἐξα στα: Ὰ] δἰστιοϊγο, 18 ὉΠ δα ἰδίδοϊογυ, ΟἹἹῪ ὑπὸ 
ΟΣ ἴζγοο δὲ ποσὶ δωνίῃς λόγο (8 ΨΟΙῪ δἰ κῃ ἰσγϑοοῦ οὗ (16 μοσυ αν ζΌΓΠΛ. 
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ῬΒΑΙΜ ΟΥΧΧΙ. 

Ῥι ἰστίπι ϑοησ. 

1 1.1} Δ πῦΐπο ογοβ απίο {ἢ} τηου (818 ; 
ἴτοπι ΏΘΠΟΘ 8881] ΤΥ Π6ΙΡ οοιῃθῖ 

2 ΜΥ Βοὶρ ἰβ ἔοι Ψϑῃονδὶ, 
Μ 0 πη846 μοᾶνοη δηᾶ ϑαγίῃ. 

8 [Ιρἐ Βίτα ποῦ βυῆῖον (ΠΥ ἴΌοὐ ο ΑΘΓ; 
ἢ6 ὑπαὶ Κοοροίῃ 866, ἰού Βΐαι ποῖ 8᾽ απ Ὀ6 Ὁ. 

4 Βοβο]ά 6 ψ1}} ποὺ βἰυμλθοσ, δπὰ Μ111 μοί 8166}, 
(Πδὺ κοορβϑίἢ ἴβγβοὶ. 

δ Φοδονδ ἰβ (ΠΥ Καθρϑγ; 
Φομονυδὰ 18 [ΠΥ βῃδάθ οὐ (ὮΥ͂ στρ Βαπά, 

6 ΒΥ ἀφΑΥ [86 βιιῃ 884] ποὺ βιμρῖῦθ {1ι66, 
ΠΟΡ 86 τηοοῃ ὈΥ͂ πὶρἢν. 

7 δΦομονβδὰ Μ0}} Κϑορ [866 ἔγτοσῃ 8]] ουἹ!; 
6 Μ1}} κϑϑρ ἰδγ βουἱϊ. 

8 Φομονδῇ ψ}}} ἰκθαρ {ΠΥ ροϊησ οαὖ ἀπά (ΠΥ οομΐηρ ἰπ, 
Βοηοοίουι ἢ 8Ππα ἔΌΓΘ ΠΔΟΥΘ. 

Ῥβ. οχχί. ΑὉ λρρτορτγίδίθ ἈὨγπιῃ, ΤῸ τ στ ἢ οὐ ουοηϊηρ, ΟΡ. 66 ἔἢ6 ὈΠΠΩΤΙ ΙΝ 06 ᾿ΟΌΡΏΘΥΚ ἐονναγὰ (86 τοῦ. 
ἐδίπε οὗ ογαπα]θη. Οομμρηγο ΡΒ. οχχυ. 2, “" Φογυβείοθῃ, πιο πέλὶ 5 ατὸ γουπμά δυομῖ ΠοΓ "ἢ 

γγὸογ. ὃ. οὶ (ΠΥ Κοοροῦ ὕ9 ΟὯΘ ἰδμδὲ 81] ὨὩΌΟΓΕ ποῖ, Δηά ἰδ ὁγοῦ Ὑϑλο 0] οΥοῦ μῖ5 ολασζο. 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΙΙ. 

Ῥησνίπι ϑοησ. Οὗ Ῥαυϊά, 

1. 1 ͵ 2ὰ8 ρα ψῇθη {ΠΥ Βα] α ἴο "6, 
60 8 ψχοὸ ἰμῖο [86 ἢοιβθ οὗ Φθβονδῃ, 

2 θουζτ ἔδοῖ ἀγὸ ἜΡΡΟΕ 
ἴὴ [ΠΥ ραΐοβ, Ο Φογυβαίθμ ; 

8 ΔΨογυβάἝ θη, [Παὺ γί Ὀυ]]αο6α, 
8.8 ἃ ΟἸΟΥ {δῦ 15 σοπιρδοῦ ὑοροίῃο Ὁ; 

4 ψἘ 6 Ρ {π6 ὑγ1068 σὸ ὕΡ, 
[86 {γθε8 οὗ ΦΑΗ,---ἃ (οϑυ ΠἸΟΠΥ͂ 0γ [8γϑβὶ,-- 
ἴο ρῖνα {88 8 ἴο 6 πδιὴδ οἵ Φοϊονδῃ. 

ὃ ΒῸΓ [Π6Γγ6 Δ,.6 βού {ΓΟ Π 65 [0Υ ἡπαρηηθηῦ, 
[ὨΓΟΠΘ8 οὗἉ [ῃ6 Ὠοι56 οὗἉ Πλαν]α. 

6 ῬΡΡΓΔΥ͂ [Ὁ0Γ [μΠ6 Ρ6806 οἵ Ψο6γυβα θι ; 
ΠΟΥ͂ 814}} ργΌϑρϑὺ {πδ΄ ἴονο 1866] 

7 Τιεῦ ἴμογὸ Ὀ6 ροᾶοθ ψιΐη {ΠΥ ΤΑ ρασί, 
ΤΟΞΡΟΓΥ͂ ψι ΠΥ ΡΑ] Δ 608. 

8 ΕῸΓ πιῇ Ὀγοίμγθη δπα ΘΟ ΡΒΠΪΟΙΒ᾽ ΒΔ ΚΘ, 
Ἰοῖ πη ΠΟΥ͂ ΒΥ, Ροδοθ δ6 ψιτΐη (Π66] 

9 ΕῸΓ [Π6 βα|κθ οὐ ἴμ6 ἤουβο οὗ Φϑβονδὴ οὖν οί, 
Ιψ1}} 866 ὶς [ῃγ ψοοά. 

γον. 4. 7Ὺ: ἐγίδεε ρορ. ΤΆΓΘΟ {{π|68 1 ἃ γϑαᾶγ (Ὀουϊ. χυὶ. 16: οοΐηραγο Ἐχ χα, 14-17). ΤΏσδο δηηθδῖ ὉΠ ΧΡ το 09 
ὍΟΧΘ “8 ἐ0ΒΕΠ ΠΩΟΩΥ [ῸΓ ἴ6Γ89],""--᾿ 8 Τυτοσίαὶ " (886 ΟΧΡτοθθθα ἴῃ ἔχ. χὶϊ. 14) οἵ σι ουὰ μοὰ του, 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΊΤΙ͂. 

Ῥήρτίηι ϑοπρ. 

1 διηϊο τδοο ἀοΤ Ἰδ ὩΡ ΤῺΥ 6768, 
δου ἐμαὶ ἀπο} ]69ὲ ἰῃ [6 Ποανθῃβ. 
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2 Βοβοϊά, 85 {9 ουϑβ οὗ βεασνϑηΐβ αῦὸ ὑονδαγὰ [ῃ6 μαπὰ οὐ {πο ὶγ πηδϑύσδχβ, 
85 [6 ΘΥ68 οὗ ἃ τηδ14-ϑογνδηΐ ἰοψαγαὰ [86 Πδηα οὗἉ ΠΟΣ ΤΩΙ ΞΌΓΘΒΒ ; 
Β0 816 ΟἿ 6γ68 ἰονδγα Φομονδὰ, ον οά, 
ἘΠῚ] 6 8}}4}} Ὀ6 σι γβοῖουϑ ἴο 1.8. 

Βα στγϑοίουβ ἴο ι.5, Ο Φαπονδῇ, Ὀ6 στϑοὶουβ ἕο 8 
ἴῸΓ ψ͵ὸ ΔΓ6 ρον 816 ψιἢ σοηίοιμρί. 

4 Ουγ 8011} 18 σγϑδυν 8116, 
ΜΠ} (ῃ6 ΒΟοΟΙη οὗ θὰ [ἢ8ὲ 8.6 δὖ 6836, 
ψ ἢ 086 οοπίοιαρί οὗ (86 Ῥγοιαά. 

Τουαγὰ ἐδλε λαπά. Αι Ωρ ἴον 10 δ΄ κἸΑ] οἵ ἐπι ταδδίϑτ᾽ ΒΟΥ το βίγοθϑίβ ψΠ]Ὶ. ΤΏ Οτίϑη δῖ ὙΓΟΓΘ ΔΙΎΤΑΥΒ, Δ ΠΟΥ πον 
ΔΣΘ, πρδγίης οἵ ν᾿ογάθ, δηἃ ὀχργθαδρα {π|Ὁ ν}}} ὉΥ βίχθιβ. Ἐμοῦ [3 πὸ ΓΘίογθῃσο [0 ὁ ϑυἰδοιμθηΐ, 85 ΒΟΙΩΘ δι ΡρΟΘθο. 

γόογα. 8, 4. ΕῸΓ [ἴΠ6 οἰτουυπμδίδασοθ Ἀθγὸ γοίογγοα ἴο, ΘΟ ρΓΘ ᾿θμι, ἰ. ἃ, διὰ ἰἱ. 10. : 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΙ͂Λ. 

Ῥηϊσγῖπι ϑοησ. Οὗ ασὶϊά, 

1 Ιὔι τοῖο ποὺ Φοβονδὰ ψῆο τγα8 [ὉΓ 8, 
Ἰοὺ 18γ86] μὸν 88 Υ,--- 

2 1{10 γγοῦθ ποὺ Φθῆονδῃ ΠΟ Ἧ88 [ὉΣ 8, 
ΜΏΘΏ ΠΊΘῚ ΤΌΒΘ ὉΡ δρδίπεί ἃ; 

8 θη δα [ΠΕΥ͂ 58] ]ονγοα 8 ὉΡ 4106, 
ΜΠΘ ΓΠΟΙΓ ΒΏΡΟΓ 88 Κι α]6α δραϊηβῦ 118 Ὁ 

4 ἴδῃ ᾿ιδα {Π6 ψϑίθυβ ον Βο] πχρα 8, 
186 βίγθδιῃ ἢ8α φΌΠ6 ΟΥ̓ΘΓ ΟἿΓ 80] ; 

ὃ 186ῃ πὰ ρὍΠΘ6 ΟΥ̓́ΔΓ ΟὙΪΓ ΒΟ] {116 5.1 6]]1ηρ᾽ τγαίο τ. 
6 ΒΒ|εββοὰ ΡῈ Φοβονδῇ, 

ΜὙΏΟ πδ0}} πού ρίνσθῃ ὺὑδ ἃ ΡΓΙΘΥ͂ ἰ0 ὑπο ῖν ἰθοίῃ. 
Ἴ Ου΄ 8οὰ] 18 88 ἃ Ὀἰγὰ δϑοδρϑά ἔγτοπι [86 βμᾶγο οὗ ἴδιο ἔΌΜ]6ΣΒ 

[Π6 ΒΏΒΓΘ 18 ὈΓΌΚΘη δηά να δγὸ δβοβρϑά, 
Ουζ Β6ΙΡ ἰ5 ἴῃ 1μ6 πδπ16 οὗ Φεδβονβϑᾷ, 

ΨῈΟ τηϑὰθ ποανϑα δηὰ οϑυίῃ, 

ῬΑΑΙ͂Μ ΟΧΧΥ, 

Ῥηρνίσι ϑοηρε 

1 ὙΟΥ {παΐ ἐγαβὲ ἴῃ «26 Πονδἢ αΓῸ δα Μουπὶ Ζίοη, 
{πᾶὺ οδηποίῖ Ὀ6 πιονοα, β]ἀοδιἢ [Όγόνου. 

2 δΦ{6γιβα]6π), πηι 818 8.6 τουηα δὐουΐ ΠΟΓ; 
δηα ΨΦομονδῇ ἰ8 του πη δοῦν Ὦ͵8 ῬΘΟΡΙΘ, 
Βοησοίοσί ἢ δηα ΤΌγονθῦ, 

8 ἘἘῸΓ [86 τοῦ οὗ νυ] οἰκθη688 508] ποὺ τϑϑῦ οἡ (86 ἰοὺ οὗ [π6 τρ ἰθου, 
τΠ 80 186 ἀπ νλρ ΤΑΥ͂ ποὺ ρα ἴον [μοῖν Βαηαβ ἴο ἱπίαυ Υ͂. 

4 δ ο ροοά, Ο Φεομονδῆ, ἴο ἐπ6 ροοά, 
ἴο [Π6 Ὀρτὶρῃςῦ ἴῃ {πεῖν Ποϑυγία. 

᾿ δ᾽ Απὰ [ΠΟΥ (δῦ ἰυΓη 8546 ἴο ὑμοὶν ογοοϊοά ραίδ, 
ϑεῃονδὴ ψΜ|}} Ἰοδα {Π6πὶ ΦΙΝΑΥ τ ἰΓἢ τοΥΪκ ΓΒ οὗ ἸπΙα ΕΥ͂. 

Ῥϑδοθ Ὀ6 ὉΡΟῚ [8.86] 
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ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΥ͂Ι. 

Ῥιϊοτίπι βοπσ. 

1 ὙΒοὴ Φόβον Ὀτουρῦ θδοῖὶς (πο τοίασηθα οὗ Ζίοη, 
Ἧὸ ΘΙ 88 [ΠΟΥ͂ ὑμδὺ ἀΥΘΔΩ. 

2 Τμθη 88 οὐῦν που! ἢ]]6ὰ τ] Ἰδαίου, 
δΔηα ΟὟΓΡ ἰοηρῖθ ψΠ ΒρΊην. 
ΤἭρη 8814 ὑΠ6Υ διχοηρ; [86 Ὠοδίῃθῃ, 
ψοθοναι δίῃ ἀοπα ψγοαὺ ὑίηρβ ἔοσ [Πθτη. 

ὃ Φοβονδὰ δίῃ ἀοπθ ρσγθαὺ {ΠῚ ΠΡ ῸΣ ἃ8 ; 
Ὅ6 816 ἰογία!. 

4Ἥ4ἀ Τ7Τυτγη, Ο ΨοΒονδ, ΟΟΥ σδρυΙΥ, 
88 ΒίΓ6Β18 ἴῃ (6 Βου ΓΙ. 

δ ΤὙΠΟΥ͂ [δδὺ βον ἴῃ ἔθϑυγβ 818} γϑᾶρ ἴῃ ἸΟΥ͂. 
6 Ηδ ρορί ἔουι ψϑορίῃρ 88 Β6 ροοίϊ, Ὀθαυίπρ' 86 Βα] οὗ βορρᾶ; 

Β6 88}] ΒΌΤΘΙΥ οοπηθ 1 Το]οΙ οἴηρ,, ὈΘΑΥΙπρ᾽ ἢ18 ΒΏΘΑΥ͂ΘΒ. 

γοτ. 4. Α ῬΣΆΧΟΣ ἴοσ 89 ΘΟ ὐπυδ ΠἸοὴ οὗὨ ἔλὸ ΟΣ Κ, ἰο {9 ΘΟΣΡ] οί ος, 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΥ͂ΙΙ. 

Ῥιϊρτῖπι ϑοῆσ. ΟΥ̓ ϑοϊοπιοῃ. 

1 Ι1 )οδβονδὰ Ὀυ114 ποῖ (86 Βουδο, 
ἴῃ ναΐη [Π6Υ Ιαθοῦ ἀροη ἰὐ ὑμαὺ Ὀυ]ἃ 1, 
1 Φοβονδὰ κθορ ποὺ {86 οἰζγ, 
[86 ΚΘορδὺ ψδίομι ἢ ἴῃ γϑὶῃ. 

2 αὶ ἰβ ἷΐ ἔοσ γοῦ, ὑμδῦ γ8 Υἶθ6 ΘΑΙΪΥ͂, 
[μδ΄ γ8 δ |κ6 τοβϑὶ Ἰδθ, 
(μδὺ γα οδί ἴῃ Ὀγθδα οἱ ΒΟΥΤΟΥ͂Β ; 
80 ρ' νοι 6 ἴο 18 θα]ονθα ἴῃ 83166ρ. ᾿ 

9 Ο, 8018 86 ἃ δογιίδρο ἔγοπλ ον ; 
[86 ἔγυϊῦ οὗ [Π6 ᾿νοπὶὺ 18 ἃ τονδγα. 

4 ΑΒ ΔΙσΟνΒ ἴῃ {88 Ὠδηα οὗ ἃ πιὶρὮ Υ ΙηΔῊ, 
80 8Γ6 [6 Β01}8 οἵ γουΐδ. 

δ ἨἩΔΡΡΥ͂ [6 Πη88}, 
ψΠὸ Βείῃ Α]]οα δΪ5 αὐΐϊνοῦ πὴ Γἢ 61, 
ΤΒΘΥ 5884}} πού Ὀ6 Δϑῃδιηρα, 
ὙὮ ΘῈ ὑπ ΟΥ͂ 818}] ΒρΘαῖΚ 1} ΘΠ ΘΠΔ168 1ῃ [86 ραΐθ. 

οΣ. 3, 4 ταϑι οΓ, 80, 81} δέ ἴν ἐπα γαϊποᾶ, ἢθ αίνοθ ἴῃ δῖϑορ. τί ςβοας ἐμ18 θδυγίης οἂσθ δηὰ ρμυΐηβ" ΒΌΚΕΒΡ 
(ἰε2. ]». ἰν., α), “7 420, ἵ, 6.,) ΒῸ Μ61} δἀπὰ σὶ ἄοες ἐπε Δυτὰ σίυε λὶ8 δεϊουεα. Τῇ ἤοπῃ, δ), ἰδ οΐ [80 ἀϊγοοὲ οὐθοξ 

οὔ {δο γοσῦ, Ὀπὶ [)0 δυλθοταϊηδίο δοσυδ. οὗ ἐἶτηθ (1 8196}. 8.0 ΕΜΚΑΙΡ (αἰδο σίεδὲ εΥ 4 ἬΔΣολϊαϊεηα δξείμεης ἰἰεθθη); διὰ Ησυρ- 
ΤΕΙΡ (ἐδεηδο σίδέ εγ᾿ 2 δείπεπι Οεἰτοδ δ, ἴηι .). ὙῈθ ΟὈΪθοῖ οἵ [86 γογῦ (εξ, [80 ἀοείγϑὰ χοοὰ) [ΠΟῪ ΒΌΡΡΙΥ, 88. "π ρ}19ὰ ΤΟΙΣ 
τη0 ῥτοσθάϊηρ ΤΟ ΠΌΘΡ.Ζ ἘΕὌΕΙΒΤ᾽ Β σοπδίγποιί ἢ [6 ΠΔΟΓΘΟ Βίτρ]6θ. ΤῊΘ βϑηθΓαὶ δ0ὴη86 ἴδ Μ6]|1 οχργοδθθὰ ΟΥ̓ ΒΎΛΙ: “Ὑὕἴου 
ΤΩΑΔΥῪ ὌΘΆΓΥ ὙΟΌΓΒΘΙΥΘΒ ΘΥΘῚ 50 ΧΔΠΟῸ ; γοῖ οὐ μἰνοα (ἡ παὺ 6 αἰνο8) ἴο ἷ5 Ιογϑαὰ ΟἿθ ἴῃ βῖϑορ,;: πποχροοίθα!Υ δηὰ ὮΥ δΒ0Γ- 
Ργίθθ, 88 ἰο οὁῃὴ9 ἀγοδιίηκ, ὈὰὉ ΟὨἹΥ ἴο λὲς δεϊουεά."" ; 

ον, δ, ἀϊ πιοπηῦοτ. ᾿πεμέεδ. ῬΘΓΒΟΏΔΙ ΘΏΘΠ168 ΔΘ ΡΓΟΌΔΟΪΥ τηοδαΐ, Ὑθοπὶ {ποῦ τοῦ] “ δροδὶς τ ἴῃ ἐμ γχαίο ;" 
ὭΔΙΆΔΘΙΥ, ἴδ 6 Ὀτοθα ΟΡΘῸ δρθὸθ δὲ [πο καΐο οὗἁ ἔϊ Οἱ Υ͂, το γ9 πλ6 ἢ τλοῖ [Ὁ [δ6 ἰγϑβδοι]οὴ οὗ Ὀυδίμοεβ, δὰ τηαρίϑέγαϊ.β δαὶ 
ἴο δαταἰ οἰσῖθτ }πδιίοθΘ. 8690 ἴμ9 ποὶθ ΟὨ Ρυ. ΧΧΧΥ. 11, δηθὰ σοπιραῖο 200 Υ΄ 4 (ἀπὰ ἰπ9 γοΐογθηοοδ ἰῃὰ [0 ἩΓΓΘΥ Β ποῖθ ΟὨ [20 
Ῥαβδαβθ) δῃὰ χχίχ. 7. 

4 0. ἑ. 4. ἐδεηο, πείξ ἀειιϑείδεν, Ἀν οῖρ τοίε γεπε τοίξ Οὐ εν και εΉ, Αγδεΐ, αἶδοὸ 4. υ. α. ἀαδεεῖδε (ΗσΡγ» 1}. 

Ἐ5ι Ἐύρτκτ : μι), πίολε Ασσωε. ἄεε Οἶῦ. ἄεπ δολία, φοπάσγη Ασομ. ἀν Ζοῖέ, ἐπι ΒολΙα Γ (ἐσΐε χῆι, Ὁ", ΤΥ γὖ), 3, 2) 

1 Ζω ἹΡ᾽ 48, αἰὸ ὦσι υογῆεότρ. Βγοῖ ἀεν Μῶδλον (αδὲν' Λέδεν πὼν ἀεν αἱΐσ. Βερνί δ᾽ Βνοῦ τῶ ἐγρἄπεεη ἱεὶ (ΗΕ ὐΡεει). 

ζ Ῥαξ λείεεῖ, οἱπε Χῶλε ὠκπὰ δοτρε, ἔπι Ορεαίς εὦῷὸ Ὁ ΔΥ  (ΕΎΡΥ 
δ1 
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ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΥΤΙΙ͂. 

Ῥηστάπ ϑοησ. 

1 ἨἩΔΡΡΥ͂ ἰ8 ΘΥΘΥΥ͂ οη6 ἐπα δασγοίῃ Φεβονϑὶ, 
δαὶ ἀ ἐπὶ ἴῃ 18 ψΑΥΒ. 

2 ΒῸΓ ἴδοι 58}.8]0 οδὐ οὗ ἸῊ Ἰαῦθον οὐ ΤΥ βαῃὰβ 9 
ἈΆΡΡΥ͂ τί δου, δηὰ 1ὑ 15 6}} τὰ {μθ6] 

8 ΤῊΥ Μ]16, 88 ἃ ἔγυ Ὁ] νἱῃθ, 
ἴῃ {86 Ἰηΐογίοῦ οὗ [ΠΥ Ὠουβθ; 
(ΠΥ 80Ώ8, 88 ΟἸγ6- ]δῃίβ, 
ΒΙΟυΠα [ΠΥ 8016] 

4ἭάἀὝἍἔ. ΒἘΒοβο]ά, (μυ8 5141} ἔ0 τηδὴ Ὀ6 ὈΪ]6δὲ, 
ἐμαὶ ἴδαγοῖ ἢ Φϑβονδῇ. 

δ Φοδονδῇ Ν1}1} Ὁ]688 866 ουΐ οὗ ΖΙοΠ ; 
8δη4ἀ {δου 5888} 866 ὑπ6 σοοὐ οὗ Φοτγυδββί πηι, 
8}} 186 ἀδγβ οὗ [Ὠγ 116. 

Θ6 Απά ἰδοὺ 8]. 806 {ΒΥ οὨΙ]ἀγθηΒ οὨ ] άγϑθη. 
Ῥρδοα Ὀ6 ὉΡρομ βγβοὶ! 

ΨοΣ. 8. πε μ ἐμίεγίογ. Τδὸ ΜΟΙ 98} δρδσζίτιθηίδ, ἰῺ ἐμο τοοσὲ τοϊγοὶ μαγί οὗ ἔμο ἢοῦδα, 

ΡΗΑΙΜ ΟΧΧΙΧ, 

Ῥηστίπι ϑοηρ. 

1 Μυροὴ δᾶνο {Π6Υ͂ Ορργεββϑά τὴϑ ἔγοτϊη σαῦ γουί,--- 
Ἰοῖ Ιβγϑϑὶ ΠΟῪ Β8Υ,--- 

2 τοῦοῇ μᾶνο (ΠΘΥ͂ ΟΡΡΓΘΒΘΘα χὴ6 ἔγτοτη τὰν γοῦία, 
γαῖ ἢδνθ ὑΠ6Υ ποὺ ῥΥΘνΔ1]6α ἀρδὶηδί Π16. 

8 Ῥ]ουρθοῦθ ρῥ]ουρσηθα ὈΡΟὴ ΤΑΥ͂ ὑδοῖζ ; 
ΠΟΥ πιδαθ Ἰοηρ ὑπ 6 1]Ὁ ΦΌΓΣΓΟΝΒ. 

4 ΖΦοῃονδὰ, {86 τἰρῃίθουβ, 
δαί ουὐ ἀϑυηα ον {Π6 οογάβ οὗ [86 ψ]ὶοϊκοά, 

δ 1μ6ὲ (πο Ὀ6 Βῃθπηιο6ά, δηὰ Ὀ6 ἰαγτηρα Ὀϑοῖ, 811 ἐμαὺ μαίθ Ζίοπ, 
6 1,οὐ (Πδπὰ Ὀ6 88 ργτΆ88 οἡ {86 Ὠοιιδο-[Ο08, 

μδὺ ψόγοι Ὀοίοτο ἰὑ 18 ρ] οΚοα ἀρ. 
7 ΙΝ πο ἢ [86 τόνον Α]]οί ἢ ποῖ 15 Βαπά, 

ΠΟΡ (86 ψϑίΠ ΓΟ ἢ18 ΔΙᾺ. 
8 Απα ἔπον ὑμαὺ ρ888 ὈΥ̓͂ ΒΑΥ͂ ποῖ, 
ΤᾺ Ὀ]οββίηρ οἵ Φοβονδῃ δ6 ὑροὴ γοῖ; 
ψ6ὸ Ὀ]688 γοι ἴπ [6 πᾶπιθ οὗ Φεβονδῆ. 

γος. 8, 24 διοὰ 8 ΣΙ ΌΟΣΒ, ΟΟΣΕΡΩΣΘ ἐδ θαϊπίοίίου ἴὰ Καξ 11, 4, 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΣ, 

Ῥαστίπι ϑοηρ. 

1 ουἱ οὔ π6 ἀορίμβ ἴ 6411] ου (66, 6 Πουδὰ, 
2 Τιρουτά, Ὠϑδυίβη ἴὸ ΤΩΥ͂ νοῖοα; 

Ἰοῖ {Π1πὸ φασα 6 αἰὐρηΐϊνο, 
ἴο [86 ψοΪο6 οὗἉ ΤΥ ΒΡΡΙ]]ΟΒΈΟΙΒ. 
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8 [Ιἔιδου, Ο ΦΑΗ, βμου δὶ τραὺκ ἱπιαυ το, 
Ο Ιωγὰ, ψὰο 884}]} βίδῃα 

4 ἘῸΣ ψ18 [866 [Π6Γ6 ἰ8 ΟΥρΊ  ΘΏΘΒΕ, 
μαι (μοὰ πιαγοϑύ Ὀ6 ἕ 

δ [πΠμᾶν6 παϊιοα ἴον Φο ον δ, ΤΥ 800] Βϑμ αι θα : 
8Π6 ἴῃ δ]8 ψΟΓαὰ μαγο 1 ὙΠ 

6 ΜΥγ βοὺ] [μψαϊίθί] ἴον [86 [μοτὰ, 
ΤΔΟΥΘ ἔμδη ὑΠΟΥ͂ ἱμαὺ ψαίοἢ, ον [ἢ 6 τηογῃίην,--- 
ἰϑὴ (ΠΟΥ ὑμαὺ πίοι, ἴον (μ6 τιοτηϊηρ]ὶ 

1 Βοροε (βου, [βγβ6), 'π Ψεῃονδὰ ; 
ἴῸΣ νἰτἢ Φοθονδὴ ὑπο γθ 8 ΠΙΘΙΟΥ͂, 
8η6 νι δἰ δουπαδηΐ γοἀ θα ρ 0}, 

8 Αμπα 6, Βα Μὶ}} τοάδθϑοιι [5786], 
Ετοιι 411 ἢ18 ἱπίαυ 168. 

τοῦ τοιωσίαα μῆς τίκυς οὔ εἰσ ΟΙΝῖ ο γαντ- Το τροεῖνο ἴδ, ἐμοὶ Ἰιοα Δαν ὃς 1οὰ το ἔδαῦ ὅσα ὉΣ Ἰῶδ μβορο οἵ Ῥατάοα καὰ πο 
οδρίδηοο, ἱτοας ἢ 68} ποθ που]Ἱά 6 τγϑοϊ δἰ πηϑὰ. 

γον. 6, 24 ἀπά 84 πιϑιῦθγβ. ἘΠῸ τηϑϑαίης ἰδ μοὶ, Ἰγοῖο ἴοΣ ἐμ τλογσιίηζ.---Ὧὐ δολθ πηἀοξαιδιὰ ἐ,---Ὀαλ παῖ! ἴοσ ἰδ 9 
ΣΩΟΣΉ ΗΚ, 88 ἰμἀλοοῖοα ὈῚ ἔδ9 ΡΓΌΡΟΓ Ρυποίυδείοσι, 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΧΙ. 

Ῥηστίνι ϑοησ. ΟἹ αοϊά, 

1 δΦοβονυδῇ, ἸῺ Βοδυΐ ἰα πο ΒαυΡὮΥ, 
ὯΟΓ ΤΩΥ͂ 6Υ68 Ιοΐγ ; 
ΠΟΡ 40 1 ΘΟ ΘΘΓΏ ΤΩΥ̓Θ6] τ ΠῚ (Βίπρα ἴοο ρτοδῖ, 
δη4 νι (Βἰηρβ ἰοο αἰ ου]Ὁ [ῸΓ πι6. 

2 Βυ01 μᾶνὸ οδὶ πηιρᾶ δῃὰ αυἱοίθα μὰν βρ σὴ, 
85 ἃ ΜοδηΘρα ΟὨ]]α οὐ 105 ΠΟΙΟῚ ; 
88 (ῃ6 ψοδηρα ΟὨΣ]α 18 ΤΥ Βρ᾽ γι τ ΣῊ ΣΩΘ. 

ὃ Βορϑ ίβδου, [βγδ6], ἰπ ὁϑδονδα, 
Βομορίοσί δπα [ΌΣΘΥΘΣ. 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΧΙ͂, 

Ῥίζτίπι ϑοησ. 

1. δΔοδβονδῇ, γτϑιλθαθον ἰο Ὠανὶα 4]1 εἷθ ρϑῃβ; 
2 Ὅ0 ἀἰὰ βύϑασ υπΐο Φοβονδῇ, 

αἸὰ νοῦ ἴο {μ6 ταὶ ΟΥ̓ οη6 οὗ ὅδοοῦ, 
8. 1 Μ1}} ποῖ δηΐογ ἰηΐο [86 ὑδηΐ οὗ ΠΑΥ͂ ΒΟυΒΘ, 

[111 ποῦ ρῸ ὉΡ οπ (Π6 σουοῖ οὗ Υ θὰ; 
4 1 ν}}} ποῦ ρῖνβ βῖθθρ ἰο Σηὺῦ ΘΥ68, ᾿ 

ΒΙΌΠΙ ΠΟΙ ἴο ΤΑΥ͂ ΟΥ611458; 
δ᾽ υη}}} [58}}4}} ἀρὰ ἃ ΡΪ606 [ὉΥ Φθβονδ, 

ἀνθ] }ΠἸρβ ΤῸ [Π6 χαῖρ  Υ̓ ομ6 οὗ Φδοοῦ, 
6 Ιω06, νὰ μοεγὰ οὗἉ ἰὲ αἱ ΕἸΡἢγδίδῃ ; 
6 ἰουπα ἰὑ ἴῃ [Π6 ποοάρὰ ἢ6]48. 

7 ἯΥε σψ1}} δηῦοῦ ἴῃ ἴο Πὶθ ἀνγ6} Πρ, 
ἯῸ6 0111} ΟΥΒΏΙΡ δ 818 ἰοοίβίοοὶ. 

8 Ατίβο, Ο Φοπονδῇ, ἴο {ΠΥ τγοϑιϊηρ- ] 866, 
ἴδοι, ἀπ [86 δεῖς οὗ (Ἀγ βἰγηρίῃ. 
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9 [μὲ {ΠΥ ῥγιοβίβ θ6 οἱοι ιοᾶ νι στρ ὐθουβη 688, 
8πὰ ]Ἰοΐ ἐν ΒΔ1η[5 Βῃοιιῦ [ῸΓ 10γ. 

10 ΕῸγ [86 βαο οὗ αν α ΠΥ βουνδηΐ, 
40 ποῖ ἴση ὈΔ80Κ {86 [8.6 οὗἉ [μῖη6 δποϊηίρα. 

1. Φοβονδὰ μαι ϑνόσῃ (0 Πδνὶα ἴῃ συ, 
ἢ6 {1}} ποὺ [γη Ὀδο κ ἴτγοσῃ 1. 
ΟΥ̓Β6 ἔγυϊ οὐ [Ὧγ Ὀοάγ Μ}1} 1 βοὺῦ Ρομ [ΒΥ {ὨΓΟΏΘ. 

12 ΤΡ ΏΥ βοηβ Μ0}1}1 οὔβϑυνϑ ΤΥ σογοηδηΐ, 
8ηἀ ΙΑΥ̓ ἰοδυπηοηθ8 ὑπαὺ 1 8841} ὑθδοὶ βοτὰ; 
8.180 {Π|61}} ΒΟΏΒ ΌΤΘΥΘΓ 
Β88.8]}} βιῦ ΡΟ ΠΥ [ΠΤΟΏΘ. 

18 ἘΕῸΓ Φομονδὴ δῖ} οἤοθθῃ ΖΙΟΣ 9 
6 μαῖδ ἀοβίγθα 10 [ὉΓ 18 ΔὈοα6. 

14 ΤῊ]Β 185 ΠΙΥ͂ ΓΟΒΕ]Πρ-Ῥ]Δ06 ΤΌΣΟΥ ΘΓ; 
μι6γθ Ψ|}1 1 ἀνγ6]1], ἰοῦ 1 ἤανθ ἀρβίγϑά 1, 

156 δῖ ργον βίοι 1 ν1}}} δου πα δη !} Ὁ Ὁ]688 ; 
ΘΓ ΠΘΘῪ [ Ὑ0111 ΒΒ 7 νι Ὀγοϑα, 

16 Απάα Ποὺ ρῥγιοβίϑ ψ}}} 1 οἱοῦμο ψ ἢ ΒΑ] γδ 0 Π, 
διηα ΕΓ Β81η18 8}8}} βῃουΐ δ]οιια ἴου 70γ. 

17 ὍΜοτο Μ1}} 1 οδυβο [86 Βογὴ οὗ ανὶα ἴο ρμαΐ ἔτ ; 
1 αν ργθραγϑὰ 8. ἰδίῃρ [ὉΓ ΓΔ δποϊη!θα, 

18 Ηΐδβ ϑῃθηὶθθ Μ111} 1 οἱοίῃθ νι βῆδηλο; 
θυΐ ὁπ Εἷτῃ 888}] ἷβ οσοσῃ βουτίβῃ. 

γον. 8. Τεηΐ οὔτεν δομδο. ΜῪ ἰδιορ όγασΥ ἀνθ! ΠΠπρ; ἃ του ηἰβοθηηθ ΟΥ̓ ΡΔΙΓΙΔΙΌΒΑΙ ἐἶπιοα, ροτροιιδίϑα ἰῃ τὴ Ἰδαπιβτιαρο, 
δηὰ ἃ τΤοιηΐ ποῦ τμδὲ οὖν Ὀγίο θαυ }ν Εἰ{Ὁ ἐδ Ὀὰὶ ὦ δοϊουγῃ δά ρῥἰ]χεϊπιακο. 

ΨοΣ. ὃ. ΤΡ ΤΟΝ Αδ ἰπ Ρεδ. χὶνὶ. 4: Ἰχχχὶίν. 1. 
Ψονῦ. 6. νι ᾿Ἀεϊὰδ. Οοτωραγο ΕΚ Ὶ γ781}1-οατίσω (Οὐ ΕΥ̓ ΟΥ̓ [Ὧ6 ποσὰ) 1 δασ. τἱὶ. 1, δῃηὰ 2 ὅδπι. γἱ. 2, πβοσο ἰτ ἰ9 οςα]]ο ἃ 

ΒΔἈ10 (9658. χΥ. 9). 
Ψογβ. 8-10. σοιηρετο 2 ΟὭγοη. Υἱ. 41, 42. : 
Ψον. 17. 70 7οντίδ. Νοῦν; ὈΓΒΏΘΒΟΘΒ : 8 δια υἶἷθοι οὔ ἐποτοαβίης ρόσοῦ. Οορατο ΕΖοκ. χχίχ. 21]. 
γον. 18. δλαΐξέ λὲς σγοιοη Ποινίελ. βαιἃ οἵ {πὸ ψ τγοδίῃ, Οὐ σμαρίοῖ, τ ἢ ψῖὶσ (ὴ9 νἱοῖοῦ πὰ σγοσηιθᾶ. 1 “σγοόντῃ 

" ΠΟΓΘ ἘΝ 5 ἘΠΕ ΤΙ͂ΘΗ ΒΥΤΩῦΟ] οὗἁ φογοσοί καί, ἐδ πιοδηΐῃς ἰδ, 8118}1 ῬΓΌδΡΘΡ, 5841} βυ δος. πῸ γόνοσθθ. Οοπέσαδι ὑἰμὸ Ἰδυιριδρο 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΧΙΙΠΙ͂Ι. 

Ῥιϊστίπι ϑοπς. Οὗ Ῥαυϊα, 

1 ΒΒομβο]ά, ον ροοά, δηὰ ον ρ]οββδηΐ, 
{86 ἀν ]]ην οἵ Ὀγοίγθη ἴῃ ὑπ] 0 8 1 

2 Α5 [Π6 ῥΓδοϊουβ οἱἱ ὑρο ὕΠ6 Ὠοϑά, 
βονίηρ ἀονη ὑροὴ ἴΠ6 Ὀδαγά, 
[Π6 Ὀοατὰ οὗ Δὅγοῃ, 
(δῦ ἤονοα ἀονῃ ἴο [86 θοΟΙάΘΓ οὗ 818 νοϑίμηθηίβὶ 

8. ΑΒ 16 ἀον οὗ Ηοσγμιοῃ, 
[ῃδ΄ οομηοίῃ ον οὐ {86 πιοιιηΐδ᾽η5 οὗ Ζίοῃ 
ΕῸΓ {πότ Φθβονδῃ οοπηπμδηάορα {86 Ὀ] οββίηρ, 
108 [γον τη οο, 

γοι. 8. Ὅὲειο 9. ΤΡ πΙΟΉ. 8.00 ΜΟΙ Β οχοφοίίοαϊ σία, δρ ὰ ἐδ 9 δέαίοτηθηὶθ ἐΔοτο φαοίοα ἤγουι γα ὧς Ῥεϊάε διὰ οἴοτα. 

ῬΒΑΙ͂Μ ΟΧΧΧΙ͂Λ. 

Ῥιϊστίπι βοῆς. 
1. ἘΒοδο]ά, Ὁ]688 γο 76 βονδῇ, | 

81 γα βοσυϑηίβ οὗ Φϑῃονδῇῃ, 
ἰμδῦ βίδπα ἴῃ [μ6 ἢουδβο οὐ Φοβονδὰ ὈΥ πἰρμί, 
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2 Τὴδ υρ γουν πδηαᾶ5 ἰονψαγα {Π6 ΒΔΠΟΙΌΔΥΥ, 
8δηα 01]688 Φοῃονδῆ. 

8 Φοδονδῇ Ό]688 ἴἢ66 οιι οὗ Ζίοῃ, 
ἸΩΔΚΟΣ οὗ ἤθδᾶνϑη δπά θδσίδ, 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΧΥ. 

1 Ῥχαΐβο γα Ψ,4Η. 
Ῥγαΐβα γ8 [Π6 ἤϑπη6 οὗ Φϑθονδῃ ; 
ὈΓΔΆΪβ86, γ6 βεσνϑηίβ οὗ Φϑθόνδῇ, 

2 δὶ βίαδμα ἴῃ [86 ἢουθθ οὗ Φϑμονϑῃ, 
ἴπ {86 οουγίϑ οὗ ἴΤ6 μΠουξα οὗ οὔυν αοά, 

ὃ ΡΡκυαῖΐβο γὰ ΦΆΗ, ἴον Φϑθμονδὴ 15 ροοά ; 
ΒΙΠρ' ὈΓΆΪ86 [0 8 Ὠ8ΠΊ6, [ῸΓ 10 ἰ8 ρ]οαϑδηΐ. 

4 Ἐὸγ 9Δ} δῖ} ὁμοόβθῃ Ψ8οοῦ ἴον ᾿ἰμμβ6}, 
[5186] [0 8. ΡΟ ΑΓ ὑΓΘΑΘΌΓΟ, 

δ ΒῬοΣῚ Καον τμαὺ Φομονδὰ 18 ρτοδῖ, 
δηα οὔ [γα ἀθονθ 8}] ροάϑ. 

6 ΑἹ] ἐμδὺ Φοιμονδὴ ρ]θαβοα μα Βα ἀοῃθ, 
1. 6 Ὠράνθηβ 8ηα οἢ δασίῃ, 
ἴη [Π6 5685 δΔηἀ 41] ἀδρί. 

1 ἍΏο οϑυβοίῃ νδροῦβ ἴο δβοθηά ἔγοιωῃ [86 δῃά οὗ [6 ϑδυίἢ, 
τηδίκοίῃ ᾿ἰρὐπίηρβ ἔου [86 ταίη, 
Ὀτϊηροίδ ουὖ [86 ψὶηα ἔγτοτῃ [18 δἰ ΓΘ ΒΠΟΌΒ68, 

8 80 βιηοίθ {Π6 ἢγβί-θοση οὗ Ἐργρῖ, 
Ὀοΐὴ οὗ πιδῃ δῃηὰ δϑαβί; 

9 56ηΐ βίσῃβ δη4 ροτγίβηϊθ ἴῃ (ΠΥ τϊάβί, Ο Εργρῖ, 
οῃ ῬΒδΓΔΟΪ δηα οἢ δ 18 Βεσνδῃΐβ. 

10 ΥΥ̓́Βο ϑιμοΐθ ΔΎ ὨδΙΪΟΏΒ, 
δηἀ 5]6}) τα ΚΙΠρΒ ; 

11 διδοη, Κἰηρ οὗ [ῃ6 ΑἸ ΙΟΥΙΘΑ͂, 
δηα Ορ, Κιίηρ οὗ Βαβίιδῃ, 
δηα 4}} [86 Κιηράοτῃβ οἵ Οδῆβϑῃ : 

12 δηὰ σᾶνο {μοὶγ ἰδηὰ 88 8. βου ρΌ, 
ἃ Βογιίαρα ἴο ἴ8γ86] 18 ρθορὶβ. 

18 Φοδονδῖ, [ὮΥ ΠδΠΔ6 8 ΤΌΤΘΥΘΥ ; 
ΘΒ ον δ}, (ΠΥ ΠΙΘΙΔΟΓΙΆΙ 18 ἴο 811 ψϑῃθγ 0}8. 

14 ῬΒὸν Φοβονδὴ ψ|}} Ἰυαρο ᾿Ϊ8 ῥρθορὶο, 
διὰ [ῸΓ 16 846 οἵ ὨΪ8 βογνδῃίβ ψ}}} ταρϑῃΐ, 

15 ΤῊ ἰ40]8 οὗἉ [86 μϑδίμιθῃ ἃγ6 δ! γ ῦ δηά ρο]ά, 
186 ποῦς οὗ [86 Πδῃαᾶβ οὗ πηδη. 

16 Α πιου ἢ πᾶν {Π6Υ, Ὀαὺ (Π6Υ ΒΡΘΔΚ ποῦ: 
ΟΥ̓́65 Βαγα {Π 60, Ὀυῦ ΓΠΘΥ͂ 866 Ποῖ. 

17 ἘώδλΥβ ᾶνο ΠΟΥ, Ὀυΐ ΓΠΘΥ ΠΘΔΓΡ ποῦ; 
68, 6 γ6 18 ἢ0 Ὀγθϑίς ἴῃ {πο ὶν του. 

18 [λΚὸ ἴο ὑμϑίῃ δγθ ὑβ6γῪ {πδ΄ τπηδῖκο ὑμ6πὶ, 
ΘΥΘΡΥ͂ Οη6 ὑπαὺ ὑγυδβίου ἴῃ {Π ΘΠ. 

19 ἨἩουβο οἴ [δβγϑο], Ὁ]688 γα Φϑβονδῃ. 
Ηουθο οὗ Αδγοῃ, Ὀ]688 γὸ ΨοβουδᾺ. 

20 Ηουβε οἵ [,μονἱ, Ὀ]688 γὸ Ψϑβονβϑῇ. 
Υς ἰδὲ ἔδδν 96 ῃπόονδῃ, 0]655 Φοῃονδὶ. 

21] ΒιΙοββοα Ρὰ Φϑῆονδῇῃ ουἱ οὗ Ζίοῃ, 
ΜΟ 1 ΒΔ 1 61 Φ ΘΡΌΒΔ] τα. 

Ῥγϑῖβο γ8 94Η. 

Ψεε. 4, Μίε ρεομζέαν ἱγεάτεγε. ον ἴὴο τηοδοϊηα,, 960 ΕΣ. ΧΙ;Σ, δ. 
γοαξ. 9, υγίεμέε. 860 ἴῃ0 Ταριατῖς ὅς δε ἐγ τ 
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Ψον. 138. Ἀίεπιονίαϊ. Ἰοϊιοτίαϊ Ὡδθθ. 3866 πὸ τοί σῖκ οἡ Ῥπ. σσσχ. 4. 

Ψοσ. 14, Βοο θουϊ. χχχίϊ. 86, ἔγοτι το ἔ6θ0 Ἡοσὰδ ΔΙῸ ἰδ ίκθη. 

γαε. 1δ-18. Βοροριοὰ, τὴῖξἢ αἰ ἰαιλὲ τασίδείοηδ, ἔσοσο δ. οχυ. 4-8. 

ῬΗΑΙΜ ΟΧΧΧΥ͂Ι. 

1 Οἷἶνο {μα ῃκβ ἰο 96 μονδῆ, ΤῸ μ6 ἷβ γοοά ; 
ἴῸΣ ΒΒ ΤΩΘΓΟΥ͂ 18 [ΌΓΟΥΘΓ. 

2 αἴνο {μδηϊκβ ἴο {86 αοἀ οὗ ζοαβ ; 
ΤῸΓ Π18 ΣΙΘΓΟΥ͂ 18 ΤΌΓΟΥΘΓ. 

8 Οἷνο ὑμδηῖκ8 ἰο ὑμ6 1,ογὰ οὗ ἸοΥᾺβ : 
ῸΓ Ἀ18 ΤΩΘΓΟΥ͂ 18 ΌΓΟΥΨΘΥ, 

4 Τὸ ἴηι γῃο 84] 0ὴηθ ἀοοί ζτϑϑὲὶ ᾿ΤΟΏΘΘΙΒ ; 
ῸΓ ΠῚΒ ΤΩΘΓΟΥ͂ 18 ΪΌΓΘΥΘΓΙ. 

δ Το δία ψο 866 16 Ποδύυθὴβ ὙΠῚ 5.{1]]} ; 
ἴῸΓΣ ΕΪΒ ΤΏΘΓΟΥ 18 [ΌΓΟΥΘΓ. 

6 Τὸ Βίτιη γῆ βργοδα ουὔὐ ἴδιο ϑασίῃ Ὁροπ ἰἰτ0 ψαύΘΣΒ 5 
ῸΣ ΔΪΒ ΠΙΘΓΟΥ͂ ἰΒ ΌΓΕΨΘΟΓ. 

1 Τὸ μἷτα ψῃο τρδ46 στγοδί Πρ ΐδ ; 
ἴῸΓ 18 ΤΩΘΓΟΥ͂ 18 [ΌΓΟΥΘΓ : 

8 [86 δυη [ὉΓ ἀοταϊηΐοι οὐοῦ {86 ἄδΥ ; 
ἴῸΓ 18 ΤΩΘΓΟΥ͂ 18 ΓΌΓΘΥΟΓ ; 

9 ἴδ᾽ πιοοῃ 86 5ίβιβ (0ΓΥ ἀοτηϊπίοῃ οὐοῦ δ πἱρ ὶ ; 
ῸΓΣ ὨῚΒ ΠΟΙΟΥ͂ 18 ἔΌΤΘΥΘΡ. 

10 Τὸ δἰτῃ ψ8ὸ βιηοία ΕψυΥρί ἴῃ ὑποῖν ἀσβύ ΒΟΤΗ ; 
ἴῸΓ 18 ΠΙΘΓΟΥ͂ 18 ΓΌΓΟΥΘΓ; 

11 δῃὰ ὑγουρ)ιὺ ουῦ ἰΒγ86] ἔγοστω ὑμὶν τοϊαβὶ : 
ῸΓ 18 ἸΩΘΓΟΥ͂ 18 ΌΓΕΨΘΓ ; 

12 στ ἃ βίγοηρ; Ὠδηα δηὰ δὴ ου(δίγοίο μβοα ΔΥΠ ; 
ἴῸΓ ΒΒ ΠΙΘΓΙΟΥ͂ ἰ8 [ΌΓΘΥΘΓ. 

18 Τὸ δἷπι το αϊν!αοα π6 Βοα ὅθ πο ῬΑΓίδ ; 
ῸΓΣ ΒΒ ΙΠΘΙΟΥ͂ 8 ΓΟΥΘΥΘΓ; 

᾿ 14 δῃὰ πιδ696 [Βγ86] ρϑ88 ὑπγουρᾷ ἰπ ἔμ6 πιϊάβὺ οὗ 1ΐ ; 
ἴῸΓ ὨΪΒ ΤΔΘΓΟΥ 18 ΌΤΕΥΘΓ; 

15 διά ββοοῖς ουαὐ ῬΏΔΓΔΟΝ δηα ἢ18 Βοβὲ ἰπῖο ἴμ6 Βοα 868 ; 
ἴῸΓ Ἦ]8 ἸΩΘΓΟΥ͂ 1Β ΤΌΓΘΥΘΓ. 

16 Τὸ ἴῃ ψἢο 6 ἢΪ8 ΡΘΟρ]θ ἱῃ [86 ἩΠΑΘΙΏΘΒΒ ; 
ἴῸΓ ΒΒ ΠΔΘΓΟΥ͂ 18 ΤΌΓΟΥΟΥ. 

17 Τὸ Βἷπι ἯΒΟ βῃιοῖβ σγοδί ΚΙηρΒ: 
ἴῸΓ ἮΪΒ ΤΩΘΓΟῪ 18 ΌΓΘΥΘΥ ; 

18 δῃηὰ εἷον ἴϑιηουβ Κίηρβ ; 
ἴῸΓ ὮΪΒ ΠΙΘΓΟΥ͂ 18 ΌΓΟΥΟΥ ; 

19 5΄δοι, Κίηρ οὗ [86 ΑπιοΥῦθβ 5 
ἴῸΓ ΠῚΒ ΤΠΘΓΟΥ͂ 18 ΦΌΓΟΥΘΕ ; 

20 διηὰ Ορ, Κίηρ οἵ Βαβῆβδῃ ; 
ΤῸΓ [18 ΤΊΘΓΟΥ͂ 18 ἔογονου ; 

21 δῃὰ ρᾶνο {ποὶγ Ἰδῃὰ [ὉΓ ἃ ΠοΥΪΔρ ; 
ῸΓ 18 ΤΩΘΓΙΟΥ͂ 18 [ΌΓΟΥΟΥ ; 

22 ἃ ΒοΥϊδρΘ Πὰν ἔρταεὶ 818 βοσνδηῖ : 
ἴοῸΓ ὮῚΒ ΠΊΘΓΟΥ͂ 18 ΦΌΓΕΨΘΓ. 

28 ὝΠΟ ἴῃ ΟἿΥἿ ἸΟΥ͂ οβίδίθ σοι ογοα 85 
ἴῸΓ ΔΪΒ ΤΩΘΓΟΥ͂ 18 [ΌΓΟΥΘΓ; 

24 δηά τοηΐ 08 ἔγομι ΟΌΓ ἴοοβ ; 
ἴον ΕΪΒ ΤΏΘΓΟΥ͂ 18 [ΌΓΟΨΘΓ. 

25 ΒΟ γίνε Ὀγοδὰ ἴο 8}} δβὲ ; 
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ἴῸΓ ΠΐΒ ΤΘΓΟΥ͂ 18 [ΌΓΘΥΘΣ. 
26 Οἷνϑ ὑβδηκβ ἴο ἴμ86 αοἀ οὗἩὨ Ὠθδνθη : 

ἴῸΓ ΔΒ ΤΠΘΓΟΥ͂ 18 ΌΓΘΥΘΕ. 

᾿ δ᾽ τῷ ὅλλοοϊς οὗδ. ΑἈΨδδ ο.6 δδιδῖχκοθ ἔσοιτο ἴδ 16 Ὁ 15. οομίοπ δ, Οὐ ρΡΣῸ ὅοὸὉ ΣΧΧΥΣ!, 18 (0 τι οΣ 6 του ἱδϑὰ γοζϑίοῃ 
διὰ ποῖο 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΧΥΗ, 

1 ΒΥ (δὸ βίγοδιηϑ οὗ ΒδΌυ]οι, 
[Π6Γ6 τὸ 88 δῃηὰ μοϑρὶ, 
ΜΠ ΘΩ 6 ΓΟΙΔΘΙΆΌΘΓΘα ΖΊΟΠ, 

2 οἱ ὙΠΟ ἴῃ ΠΟΓ τη]αβῖ, 
Ἧ6 Πδηροα ΟὟΪΓ ὨΔΙΡΒ. 

ὃ ἘῸῚ ἰδογα ἀοιηβηαοά οὗ υ8 
ΟἿΓ οδρίοσβ, ΨΟΓγβ οἵ βοῃρ, 
Βα ΟἿΓ ΟΡΡΓΘΒΒΟΙΒ, τἰ γί ; 
βίηρ ἴἰο υ8 οὗ [86 Βοηρ5 οὗ Ζίοη. 

4 ΟΥ̓́, 5808] Μὲ βίηρ; ον δ ἢ Β Β0Πρ, 
ΟΠ 88 8 ἴθ 801} 

δ 11 ἔογροί ἐμθα, Ο Φαγυβδί θαι, 
Ἰδὲ ΤΑΥ͂ τὶραὺ μδηὰ ἴογροι 

6 Ιμεὐ ΤΥ ἰοηριια Οἰθδγθ ἴο ΤΑΥ͂ Ρα]δῦθ, 
ἱΣ 1 ἀο ποῦ ΓΘΙΆΘΙ ΘΓ [ἢ 66 ; 
11 ῥγοίδσ ποὺ Ψϑγυβδί θα, 
δΌονΘ ΠΥ Οἰϊοῦ )0γ. 

1 Βομοθοῦ, Ο Φομονυβϑᾷ, ἴο [0 Βοηβ οὗ Εἄοτ, 
{Π6 ἀΑΥ͂ οὗ Θγυβαίθια ; 
ὙἘ| 8814, ἸΔῪ Ὀᾶτγο, Δ΄ ὉΒΓΟ, 
πὑηίο ὑμ6 ἐουπαδίίοι ἐμογοίη, 

8 Ταυρμίον οἵ Βδθυ]οη, {μ6 ἀεοβο]αἰοᾶ 1 
ΗΔΡΡΥ͂ ᾽8 γὼ) 588}} τϑαυΐίβ ἴο {Π|66, 
(ἢν ἀοοὰ ψμίοι ἰμοὺ 480 ἀοηθ ἴο 8. 

9 ΗΔΡΡΥ Β6 ΒΟ 88}8]] 86|Ζ6, 
δηὰ ἀμ Ὲ ΤΥ 1010 Ομ 68 δραϊηϑί [8 ΤΌΟΚ. 

γον. 1. Βαδυΐοη. Ἠοτο, ἔδπο Ἀγουίηοθ οὐ Βαυγίοηία, ἐπγουρἢ τ Ὠ]οἷν ἐδο οαρεῖνοα 'σοτὸ ἀϊσροχθοὰ.--- ἀνα Ἰοερέ: ὨΔ ΤΟΟΓΟΙῪ 
οιηρἠδοίζίης πο ᾿βοῦκθς, 
ΣΕ μὴ Ἰγίίοιος. Τθο ψοσρίης ὙΠΠοὺν [5 ταϑδηξ, ἩΓΒΠΟὮ πτονν ὉΥ ἔι)0 Ἰδέθσ. οΟΌΣ806 (18. χἸΐν. 4, χτ. 7; Ζοῦ Χ]. 22; 1ϑγ. 

ας. 8, ΤΆο ἀρεοϊαίρά. ΤῺ Ῥτορβϑιίο δημοἱραίίου, ᾿ 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΧΧΥΤΙΠ, 

[ ιαϊηι} 97) Φαυϊά, 

1 1 νἱ1] {Ππ8ηκ (ἢθ0 τ] ΤΑΥ͂ ψ8016 Βοδτῦ; 
δοίοσθ [86 ροΐβ ψ}}} 1 βίπρ ῥγαῖβθ ἴο 866. 

21 ν}}} Ὑπρεν ὑονδγα [ΠΥ ὨΟΪΥ ἰδ ρ]6, 
8η6 11} Ἔρος ΠΥ ὨδΠ16 [ὉΓ ὧν ΤΛΟΓΟΥ͂ 8η4 [07 (ὮγΥ ἰτυϊῃ ; 
ἴον πο Βαϑῦ ταδρηβοα ΠΥ Βαυ ὴρ ΔΌΟΥΘ 81} ὑΠῪ ΠαΙ,6. 

8 [|ἢ [86 ἀφΥ͂ σθῃ 1 ο4]16α, ἔμθη μου ἀϊάϑὺ ΒΏΒΥΤΟΓ [ῺΘ, 
ἀϊάδὶ δια ρου] θη τὰθ τὶ ϑύσθηρι ᾿ῃ πιῦ βου]. 

4 ΤῈ. ἰδδῖ τϑίογθῃοθ δυχχοϑίθ ἴΠ6 οσοδδίοῃ ἤοτο τοίοτγτοὰ ἴο : ὑμῤρυν Δ 89 ἱ ,»αε 47 ἱπραίλενίησ (Ἐχ χχῆϊ. 16) οοτὰ- 
τηϑιλογεῖἊτο οὗ [86 Ὠδγτοβί ἰυδὲ ραϊπογοά, δηὰ δἷσο οἵ [29 ἀ6 1 γογβῆσο τὰ ρὲ (ἴρν. χχιῖ!ὶ. 830-43): νη " τοὐϊοιος 
ἐλε ὑγοοῖ;" (ἴων. χχὶίί, 40) ψγϑγθ Ὀογηο ἰπ Ὀτοοθδδίοῃ, 86 ματὶ οἵ ἴῃ ον} ραχζϑιηί. 716 ϑοδϑοι οἵ ἴδοι ν νὰ 8 ὨΟῪ ἴυτηθα 
ἴο τιοατηΐηρς ; 8η4 [Ποὲτ Αγρα πυρς δίϊοπιὶ οὐ ἴῃ» ἩΠΊΟΥΒ, οΩ09 ὈΟΓπΘ ἰῃὰ ἰγίυτρῃ. ϑβυοἢ ἃ δοαδοῦ οὗ ᾿ηουτηΐῃζ δΕ6ΘΏ18 
δι!]υὐοὰ ἴο ἰη τοῖς 111. 1δ, οοπὶ αἰ ἴον. χχὶ!, 41. ὶ 
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4 ΑἹ] Κίηρβ οὔ 6 ϑαυίμ ψ1}} δοκπον]εᾶρο (866, Ο Φομονδὶ, 
ΜΠ Θη ΠΟΥ͂ ΠΘΔΓ [Π6 ΒΑΥΪΠΡΒ οὗ [ΏΥ παουίἢ ; 

δ δηὰ Μ1}} βὶπρ οὗ {116 τδγ8 οἵ δοπονϑδῇ, 
(Πδὲ ρστοδῦ 18 6 ρ]ΟΥΥ οὗ Φοθονϑῃ. 

6 ΕἘὸν δχα θά 18 Φϑδονδῃ ; δηάᾶ [86 ἸΟΜ]Υ Β6 τορατγάθί ; 
δη4 {πΠ6 Ργουα Βα Κηονοίῃ δίδν οἱ 

1 ἘΒουρὮ 1 ψΑ}κ ἴῃ [86 υυϊαβ8ύ οὗ ὑγοι]6, μου ψ}1Ὁ τονῖνο τη6; 
δρϑίηϑύ [Π6 ΔΗΡῸΓ ΟΥ̓ ΤΑΥ͂ ΘΠ 1168 (μου Μ1]1} βίγοίοιι ἔοσί (ΒΥ μαμᾷ, 
δηῃ ἰῃγ τἰρηῦ παπᾶ ΜΨ011] Βα γ6 πη]. 

8 Φομονδὰ Μ11 οομαρ]οῦβ 1Ὁ ᾽ῃ τὰν Ὀο ΒΑ]; 
ΦοΒουδ, {ΠΥ ΤΩΘΓΟΥ͂ 18 ΤΌΓΘΥΘΥ. 
ΤῊΘ ψΟΥΚΒ ΟΥ̓ ΤΠΥ Β8η68 ἀο ποὺ ἔογβακο 

ψον. 2. ἀφ βῥρὲ . Κ,66 2 βδῃηι. οὗ. Υἱῖ,, το ψὩϊοἢ Του 9 5. ΠΟΓΟ σηϑθ. 
γος. 8. ρυῤλδα ΡΒ ΟΝ δῖ Βο δὼδ ρυγροθοὰ δῃὰ Ὀοκάη, δἰτόδαὰγ γοίοστοί (0 ἔῃ Ὑδ:. ἢ. 

ῬΒΑΙΜ ΟΥΧΣΧΧΙ͂Σ. 

Τὸ ἐλο ολίε Μωδίοίαη. Α Ῥεαῖΐπι 9.) αυϊά, 

1 ««μονδῇ, ἴμου δαὶ βοβγοῃϑα τηϑ, δῃὰ μου Κηονγοβί. 
2 Τῇου, (ποὺ ἀοκῦ ΚΠΟΥ͂ ΠΥ βι{{πρ' ἀοννῃ δηα ΤΩΥῪ ΓΙΒΙΏρ ῸΡ9 
που ρογοογοδὺ ΤΥ ὑπουρἢ 8 ἵτοτῃ δία γ. 

8 Τῇοιι αι δγουηα [ὨΥ͂ ἀρατ 8ηα ΠΥ οΟυΟἈ, 
δηα δοαυδϊηΐοα π]0ἢ 81 ΤΥ ὙΆΥΒ. 

4 ἘῸΓ {δ 6Γ8 1ἰβ ποὺ 8 ψΟσα [ἢ ΤΑΥ͂ ΠΡ, 
Ὀυὺ 1ο, Φδδονδῃ, ἴδοι αονγγοϑὺ ἰᾧ 41]]. 

δ ΒοΙϊηὰ δηὰ Ὀδίοτο ἕμου ᾿αβῦ Ὀθβοί τη, 
δηα Ἰαϊα ἐγ Βαμα Ὁροὴ ΠΙ6. 

6 Κυονίοαρα ἴοο ΜΟΒαΘΡΗ͂Ι] [ῸΓ τηρ 
1 18 Ὠισῇ, 1 ἀο ποῖ σομαργαιθμα [{, 

7 ΥὙΒΛΠοΥ 8}8}} 1 ρὸ ἔσομαι (ὨῪ βριτῖῦ 
Απὰ ψὨΠΘΓΡ 5Π.4]}} 1 66 ἔτομ [ΠΥ ργθβῃοο 

8 ΤΕ δϑοϑηᾶ ᾿ηὐο ἤθϑνθῃ, ἰδοὺ ατὶ {Π6Γ6. 
161 τλᾶκο {μ6 υμάογ που] τὰῦ Ὀ6ά, 1ο ἴΠοιι τὺ {8 676. 

9 161 ββου]ὰ ἰδκθ 186 υίηρβ οὗ [86 τηοσῃίηρ, 
Βῃου]α αἀὑ76}} ἴῃ {86 υἱἱαγιαοδῦ ρατύ οἵ [6 βθ8; 

10 {πϑγα αἷδο ποῦ]ὰ ἐγ μαπὰ ἜῚ ΙΩΒ, 
δηᾶ (δ γ τίρμῦ πα ψψου]α ΠΟ] τη6. 

11 Απά 71 β8γ, Ομ]γ Ἰοὺ ἀφ ΚΏ 688 ΘΟΥ̓ΟΥ ΠΊΘ, 
δηα {86 ἰρῃΐ αθουΐ πη6 Ὀ6 πΙρῦ ; 

12 ὄνϑη ἀδυκῆθβϑθ ΜΙ} ποῖ Ὠϊάθ ἔγομχ (ἢ 66, 
δηα ηἰρῃῦ Μ1}} Βῃ1Π6 88 ὑῃ6 ἀδ8γ ; 
ἀδυίζη 685 18 88 Πρ. 

18 Τὸσ ίβου, ἴδοι ᾿ιαϑὺ ΤΟΥΤΩΘα ΓΛΥ͂ ΓΟΙΉΒ, 
δΒιαϑὺ ψουθῇ Π1|6 1η ἴΠ6 ΜΟΙ ΟΥ̓ ΠΥ ΤΠ ΟΙΠΘΓ. 

16 ν}}} ργϑῖβθ {π60, ὉΣ 1 δὰ [θαυ ΠΥ, το ἀ ΓΕ] Υ πη 866, 
νου ον} ἀγα ΠΥ στ; 
8η4 ΠΙΥ͂ 800} Κηονοίι [ὑ γ)6]]. 

15 ΜΝ ἔγβῃμο νψ88 ηοὺ μάθῃ ἔγοτῃ [ἢ 66, 
ΜΏ6Ὲ [1 νγἃ8 1866 1 Βοοχοῦ, 
88 ΟΌΓΙΟΟΒΙΥ πτουρῃὺ [85] ἴῃ [86 ἀορίῃβ οὗ [88 δασίμ. 

16 Τλϊΐηθ 6γ68 ΒΑῪ ΤΥ ὈΠΙΌΣΙηΘα Βυρδίδηοθ ; 
δπα ἴῃ ΓΠΥ ὈΟΟΙΚ 6 Γ6 811 οὗ ἔβϑῖὰ τυυὶ θη, 
ἀδγ ΕΥ̓͂ ἀᾶν 6 γα {6 Υ [Ἀ81οπθα, σἤθη [μοῸ ἩΘΓΘ ΠΟΠ6 οὗὨ {861}. 

17 Αμα ἴο Π16 ΠΟΥ͂ ΡὈΓΘΟΪΟᾺΒ ΓΘ (ΠΥ ὑβουριιί5, Ο αοά! 
Ἦον ρτοδῦ 18 ὑπ 6 Ὁ βυχα 
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18 ΤΙὴ1 πνου]ᾶ γϑοουηὺ ἐἤδπι, ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ΠΊΟΓΘ 1Π ὨΘΏΌΟΓ ἰμ8η {Π6 βδμά ; 
Ιδγᾶκο, δηὰ δὰ δι}}} νὰ 0ἢ {Π| 66. ᾿ 

190 Οὐ {ἐβδδὲ βου ψοιι]άβι βία ὑπὸ νὶοκοᾶ, Ὁ σὰ 
δΠα γ6 τηϑὴ οἵ Ὀ]Ϊοοά ἀθρατγί ἵτγοπι [Ω6 ; 

20 ψῆο Βρϑᾶκ οὗ (ἴθ6 ψ| ἢ 60}} ΡΌΓΡΟΒΘ, 
[Δ Κθ ἐμγ Ὠ8116] ἴῃ νϑίη,---ἰΠΥ (068. 

921 ΒΚ.[8]] ηοἱ [ μαίο ἰβθα, Ο Φοβονβϑὰ, [μδὺ δία (ἢ 66 
Απᾶ 584]}1 [ πού Ἰοδίμο ἔπϑηὶ ὑπαὺ σῖβθ ὯΡ δραϊηβί [μ66 

22 ὙΥΙ ΒΒ ρογίθοι Ὠδίγοα ἀο 1 μαίβ ἴῃθπ ; 
Ι οουπΐ ὑμ6πὶ ΓΔῪ ΘΠ ΘΠΪ68. 

23 δαγοῦ τὴϑ, Ὁ οὐ, δηὰ ΚΗΟΥ͂ ΤΥ ποατ; 
{ΠΥ τὴ6, δηὰ ΚΗΟΥ͂ ΤΑΥ͂ ὑπουρὮ 8 ; 
δΔηἃ 866 ἰΥ ΛΠ6Γα δ6 ΔΗΥ͂ 140]-ΜΨΆΥ ἸῺ ΠΊΘ, 
δια 684 τη6 ἰῃ {6 ΜΦΆΥ νου ϑιηρ, 

γον. 4. ὅι πεν ἰοησιιε. ΤῊ ἰΐα βονοῦ ἴο πἰίοτ, δηὰ δΆ γοῖ ππαί(ίοτοᾶ, ϑδοηιο ἐγαηδὶδέθ, ΟἹ τοῦ ἰοηχῦθ. ἘΒαὶ ἰο Κῦπον 8 
ψοτὰ παι ἰδ ΔΙΤΟ ΟὟ οὐ ἴπο Του ζ 09 πη ρ}}1608 πὸ δΌρογ Βα πηλῃ ον οάκο. 

γον. 18, δεῖπε. ΤΏ δοδί οὕ ρογοθρίου δηὰ δβϑηϑὶ θὲ ἢ Υ̓ (Ρε8. χυὶ, 7; Ισχχ ϊἱ. 21), ΤΏΘΥ͂ σδ οὔ σ681] ποίμἰηρς ἴγοῦλ ἷπὶ 
πῖιο [ογλϑὰ θὰ. ΟΟΡαΓΟ Ρ5. Υἱΐ. 9. 

γον. 1δ, 84 πηϑ .. ΑΒ ὉΏΒΘΘῺ ὈΥ̓͂ ΘΥΟΓΥ͂ ΘΟγΥὙ6 Ὀαξ {πῖπηο, 86 ἰ{ “ Ἡτουρσμῖ ἴῃ (Π9 ἀορίδϑ οἵ [Π0 θαγίἢ." Ὑ8160 Ἡθῦγον δδΥ8 
δὑδο αἰ 6 1, “ στουχὰξ ἰα πο ἠδρίδ8 οὗ [86 ΘΓ..." δα ρργοδδβίηρ ἴμο ἴοτιῃ οὗ οοϊαραγίδου, Ὁ 6 ἄχιυτο οὗ θΒρϑϑοὺ ΟΤΘ Ὠμ ΓΑΙ ἴ0 
πὸ οΥγθηταὶ τἰηὰ {Ππ8ὴ ἴο τ8. 

Υον 20. αὶ υαΐπ, 1| 5 Ὀθοοτθ ᾳφαΐΐο σοϊατηοη ἴο ἴδκο δδ 1), ἰπ Ἐχ. χχ. 7 δηὰ βία 1} ρϑδδαροθ, ἔῃ 18:0 ΒΘΌΒο οὗ ͵ αξεελοοά, 

“[ἢο( 8[ι)1 ποῦ ἴον [6 Ὠδπι9 οἵ Φοῃούαῇ ἰο 8 ἕἸβομβοοά " (ἑ. 6. ϑυσοδγ [λ1501γ}.5 Βαϊ ἴὴ6 οἷον νίαν, ἰδἰκίης 12 ἴῃ [9 
8086 οἵ ναΐηῖγ, ἑαϊν, τ Ὧο δοείουβ δη ἃ ῬΓΟΡΟΥ ρυγροδβο, δῃα Ὦθηοθ ΡῬΓΟΙΔΠΘΙΥ, ἰ8 ἀοίθηδι ὉΪ6, Δ ἃ οογοτ [ἢ 6 οἷο στοιιηὰ, 

θη ἴδο αἱ δουείοπ ἰὴ 8 γογδθ, 869 Μ01,.,8 Θχοχϑίϊοα! ηοῖθ. ΤΏ ΘΥ ἀὁ ηοῦ Βθοπλ ἴ0 {δεν [Π6 τοσοῦ ἴο σοῃ θοῖα! 4] οὨλ6 ἢ“ 
ἀαιίους οὕ [πο ἰοχῖ, ὑγορο!θα Ὁ ὕσαμῦ, ΗἸτ 216, Ησρρειν, ΒΌΒΗ51 ἰδ. ἐξ), 1, δὰ οἴου. ὙἘΠ6ΓΘ ἰ8 Ὠ0 ἀθοϊδὶγο οὐΪι οἴἶο 
ἴο 6 οοποίτυςσεξίοη δα γοηάογίης οὗ ἴμ6 συγγοηῖ ἰοχὺ ὉΥῪ ΦΕΤΕΝΙΕῚ 

γος. 23, ϑὰ ταϑταῦος, Ζώοίεσαν. Ἰωροὶης ΙΔ ϑατὶ ἤσγοιῃ αοά, [9 ΒΌρτοτιο Οὐ ϑοὶ οὔ]ΟΥΘ, 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΙ,. 

Τὺ ἐδε εἰς  Μωδίοίαπ. Α Ῥιεαΐπι οὗ Ταυϊά. 

1 οβοῦθ π16, Φοονυδῇ, ἴγοτα [86 601] Τη88} ; 
ἔγουλ [ῃ6 ν]ο]θηΐ 8 ῬΥΘΘΘΓΨΘ [6 ; 

2 ψὸ ἀον 186 οΥἹἱ ἴῃ ἰδ 6 Ποϑγῦ, 
ΘΟ Δ}}Υ ὑΠΘῪΥ 801 ὉΡ ψ8Γ8. 

8 ὙΠΘΥ͂ μά γ9 Βῃδγρθηθὰ {δμϑὶγ ἰοπριθ ΠΠ6 ἃ βογρϑηΐ ; 
Ῥοΐβοῃ οὗ 8ῃ δά ἰθὺ 18 ἁμον ὑΠ61γ 11 ρΡ6. (αιι86.) 

4Ἥ4 Κοορ ω6, Ο δοβονδῃ, ἔτομι [ῃ6 απ οὔποθ σ]οϊκοα ; 
ἔγοτα [Π6 τπῆδη οὗὨ γἹοΐθησθ ργΈβοῦνα Πη6; 
ὙΠῸ ἢᾶνο ἱπουρὰῦ ἴο Βα Ὀγογί ΤΑΥ͂ βίθρβ. 

δ ΤΊ ῥργουὰ ἢδνα Ὠϊὰ ἃ Βῆδσα ὉΓ πιο, δῃὰ ΘΟΓᾺΒ 
ΤΟΥ͂ Βργοδα ἃ ποί Ὀγ δθ ψδγ-81646 ; 
ὑγᾶρ8 Ὦδγνο (ΕΥ̓ Βοῖ ἴὉγ πὸ. (Ζ) ατι86.) 

θ ΐ μᾶνοϑ βαϊα ἰοὸ Ψοϊιονδα, Του τὶ πὶ αοᾶ : 
ἵνα οϑδᾶγ, Ο Φομονδῇ, ἴο {π6 νοΐοα οὗ ΠΥ ΒΡ] Δ ΙΟΙΒ, 

7 ϑομονδη, [μοτὰ, 186 Βίγοηριῃ οὗ ΠΥ βαϊναίϊοη, 
ὑμοὰ μαϑί οονογθα ΤὯΥ ᾿ιθδὰ 1η {86 αἀΔΥ οὗὨ Ὀ8|{16. 

ὃ ατϑδηΐ πού, Ο Φομονϑ, [ἢ 6 ἀοδῖγοα οἵ [86 ψὶοϊςοα Τη8ῃ : 
ἀο ποῦ {γίμ ον ὑποῖσ ἀθνῖοθ, ὑπαῦ ὙΠ6Υ τοδῪ Ὀ6 δα υΡ. ([αϊ86.) 

9 Α.8 ἴοσ (μ6 Βοδα οἴ ἴποιῃ (ῃδὺ σομρ888 τη δρουΐ, 
[86 τι ἰβοβίοῦ οὗ ὑποὶγ ον 1108 8}}8}} ὀόονοῦ [Π 6]. 

10 Βυγηΐπρ 60818 588}} θ6 οαϑὶ ἀόοσῃ ὕροὴ δοχὰ ; 
δ6 Μ11 ρίαηρο ἴμθπλ ἴῃ ἢγο ; ̓ηΐο ἀθορ ψδΐοτθ, (παὶ ἔΠΟΥ στο ποὺ δραΐῃ, 

ΦΑ ἀϊδῆτγοηΐ νἱονν ἰ8 ἰακοπ ὕν ΚΑΙ, οἡ Εχ. χχ. 7, ᾿. 47. ᾿ 
1 ΑὔοΣ δποῖὶὶ ἀοΓ νου] οκθηάθ Τοχὶ 85{ βίο Ὀορταϊίδη : ἀ45 ΟἿ). κτὶ 361179) οὐχί Ὀὲ εἰον δὰ Ἵ).2" πη ἀδε ἴοἱς. Ἢ} ἰεὶ 

δἴπο παοπι χοῦτγρομίο τ γι ἀθ6 πὶ 1.9) βποιηοἰ θη 8580]. ΗΕ). 
1 Ζῆιες, Υο]. ᾿|. ν. 916. ψέομπέ ἐς (Ἀοπιοη τπ0π|} αὐ δοεῖωε, ςβεγωπ δο. ἴθ 5. ποιϑη ἐπῦτὰ σα πεεπαασίμηε αὐοεγεαγίί ἐμΐ ἰ. 6. 

Ῥοϊοσαηῖ, 



810 ΕΙΕΤΗ͂ ΒΟΟΧ ΟΕ ΡΒΑ1,Μ83. 
Ὀεξωε διε τες τς ἐστιςσλι πε το Σ᾿ τς τον τὸ, δ’ δὲὸ τ᾿ 
11 Απ 601] ΒρΡΘδῖοῦ 8}8}} οὶ θῸ θβϑίδὈ] βηθα ἴῃ ἐμ δασίῃ; 

186 τηδὴ οὗ νἱο θηοα, 61] ψν}}} μυηΐξ Ηϊπλ ἰο συΐϊηῃ. 
12 [πον ὑμαὺ Φοβονϑ ΜΠ πιαἰηίαίη [μ6 σδυδθ οὗ [86 βυβεγος, 

ἐδ τἱρῃὺ οὗἉ [Π6 ροον. 
158 ϑυγοὶγ {86 τἱρ ύθουβ 8881} σῖνθ {μα π κ8 ὕο (ΒΥ πϑτθ: 

ἴλθ ὑρτγϊρμῦ 884}} ἀπτγ6}} ἴῃ ΔΠΥ ῥσγββθῃοθ. 

ῬΒΑΙΜΟ ΟΧΙ. 

Α Ῥιαΐπι ς᾽ αυϊά, 

1 δοβονδ, 1 6811 ροὶ [μ66; τηαῖσο ᾿δβίθ ἴο πιθ. 
Οἴγνο δἂγ ἴο ΤΥ γοΐοθ, ἤθη 1 68]] ἴο {Π66. 

2 Τ,οἴ ΤᾺΥ ΡΓΆΥΘΙ ργοϑθηΐ 1156] 828 ἱποθηβϑα Ὀοίοτθ {866 ; 
186 ΠΠΙῺρ οὗ ΠΥ δ 8 848 ὑΠ6 Θυθῃϊηρ' Οἥδυϊηρ. 

βεῦ ἃ ρυαγα, Ο δοβοόονδὶ, δὖ μι Υ που ; 
Κορ ψδίοῃ οὐοῦ [86 ἀοοῦ οὗ τὴν 1108. 

4 )ο ποῦ ἱπο]]9 ΤΥ Ὠθδτῦ ἴο ΔΗΥ͂ 6ν}} (Βΐπρ, 
ἴο ὈΙΒΥ͂ 1561 'π ψἱοΚοα ἀθθάϑ, 
ψ] πο {πᾶ ψογΚ ἰπΙαΌ ΟΥ ; 
δηα ᾿οῦπηθ ποῦ οϑδί οὗ ὑΠ6}} ἀδ᾽ η 168. 

δ Τρ (8 τἰρηῃύθουβ Βι}106 τηθ, 1ὑ ἰΒ ΕἸ ΠΠ658 ; 
δια ἰοὺ Ὠἶπὴ ΓΟΡΓΟΥ͂Θ Π16, 1ὖ 1Β Οἱ ἔ0Γ 186 λιοδά, 
Τ,οἱ ποῦ ΤΑΥ͂ ΠοΔα ΤΟ[86 ; [0Γ 80]], 
ΤΑΥ͂ ὈΓΆΥΟΣ 18 ἴῃ {Π|6}} 6818 }10168. 

6 ἤθα {86 }} }αρθθ ᾶγὸ μΒυγ]οα ἀοτῃ διμοηρ [ἢ ΤΟΟΪΚΒ, 
{Π6ὴ {Π6Υ ΠΘΔΓ ΤΩΥ͂ ψοτ͵αβ, (μαὺ (ΠΟΥ͂ ΔΓ6 ρ]αββδηί. 

7. Α5 ἼΘΙ 06 ὈΓΓΟῊΒ 84 ΟἸΘΑγΥοθΒ 1 [6 Θδ γί, 
ΟἿ ὈΟΠ6Β 8Γ6 Βοβίίογεα αὖ [6 του οὗ [89 ἀπάονυψου]ά, 

8 ΦἘΕῸΓΣ ΠΩ͂ 6γ68 8.6 ὕυηῖ0 66, ΦοΒονδῇ, 1,οτά. 
Ϊὴ {πθ6 ἢᾶγθ 1 ἰγυβίοα ; 40 ποὺ ρου οὐ ΤῊΥ̓ Βοι]. 

9 Κθθρ πὴ ἴτοια {Π6 σΊϑϑρ οὗ [ῃ6 Βῆδγα [86 Ὺ ἢδνο ἰδἰἃ ΦῸΣ πη6, 
δηα [6 ὑγϑρβ οὗ {π6 ψΟΓΚΟΙΒ οὗ ̓ π]αυ γ. 

10 Τ,οὐ [86 σψιοῖςθα 181} ἰηΐο ὉΠ 6}Ρ οὐ Ὠθίβ, 
080}} 1 5141} ἢδνθ ὙἹΠΟΙΥ͂ Ραββθα Ὁγ. 

οΥ. 8. ῬῸ"' ομέ ταν δομΐ. Οοτωρατο 18. 1{1|. 12, "' ῬΡουγοὰ οὐὲ Ὧ154 8ο0}].» 
Υγο:. 10, 24 τρϑαιῦογ. Ογ, ΤΥ ΒΠ|δὺ 1 δὲ [8:6 δᾶπιθ ἰἰσλο δ}8}} ρϑ85 ὕὑγ. 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΙΠ. 

Ῥιδαείίς [ Ῥεαϊπι} 9 Ῥαυϊά, Ἡγ΄δη ὧδ τοας ἐπ (λό ἐαῦθ. Α »χανον. 

1 ὙΠ τὰΥ νοΐοο ἴο ϑϑθονδῃ 1 ογ ; 
ΜΠ ΤΥ γοΐοθ ἰο Φομονδὴῇ ΤΆΔ ΚΘ βαρ] οβίοα ; 

2 1 ροὺΡ ουὐ Ὀαοΐογο ΕΪπ ΤΩΥ͂ ΘΟΙΩΡ]ΔΙηῦ, 
ΤΑΥ͂ χοῦ Ὁ]6 1 δ Κ Κπόν ὈΘίοσΘ Ἀἰτὰ : 

8 πῇθη ΠΥ Βριτὴϊ ἰλἰηβ τ] Π ΠΙΘ, 
δηα ἴμου, μου Καονοδὶ ΠΥ ραίἢ.. 
1π [Π6 ὙΑΥ͂ {π8Ὁ 1 ρὸ {Π6Ὺ ᾶγα μἰἀάθη 8. 51:86 [ὉΓ 116. 

4 ἸΤροοῖς ου {86 τὶρῃῦ μβηα δηὰ 566,--- πὰ 1 αν ποθ ἐπδὲ Κηοτοί ΤῺ6 
Τοῖαρα βαῖἢ [116 θ ; 
[86 γ6 1ϑ Ὡ0 ΟὯ6 ὑμαῦ οδγοί ΤῸΓ ΤΩ βου]. 
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δ 1οτἱοᾶ υπἰο {π66, Ο Φεδονδῇ ; 
Ι 514, που τὺ ΤΩΥ τοΐαρο, 
ΤΩΥ͂ Ρογίΐοῃ ἴῃ (86 ἰδηά οἵ {δ6 ᾿ἰνίηρ. 

6 ΒΒ αἰῤθηξνθ ἴο ΠΙΥ͂ ΟΥΣΥ, ἴ0Σ 1 δπὶ Ὀσουρῃῦ ὙΘΓΙΥ͂ ἸΟΥ. 
Ἐδβουθ τὴ6 ἔγοπὰ ΤῊΥ͂ ΡΕΥΒΘΟυ ΟΓΒ, 
ἴου [ΠΟΥ τὸ ΒίγοΩρῸ ἴδῃ 1. 

7 Βείπρ ουϊ ΠΥ Βοὰ] ἔτοτα ῥγίβοῃ, 
ἴο δὴ ΠΥ ΠΆΙΏΘ. 
ΤὮο τἰσμίθουϑ Μ}}} γαίας τουπά τηθ; 
ἴον ἰδου ψι]0 ἀθα] Κιπα]γ τι τη6. 

Ῥε. οΧἹἹ]. (εἰ116). δι ἐλ οαῦθ. Οοτάρασο Ῥβ. 1ν]].: δηᾶ 866 1 δι, χχίΐ. 1, (τὶ ἢ Ὧκ. ἨΑΟΚΕῚΤΒ δἀάϊείοτυι ἐο ἐμ σέ, Αἀυϊ- 
ἰδ ὅπλ᾽ 4 Βιδία Ῥιοίοπαγν) διὰ 1 βδσι. χχίν. 8, δ ᾿ 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΙΠΠ. 

Α Ῥεαΐπι 97 αυίά, 

1 Ο δΔεβδονδῖ, ἤΘΒΡ ΤΑΥ͂ ὈΓΆΥΘΣ; 
γ8 ΘΆΓ ἴο ΤΑΥ͂ ΒΡΡ]ΟΔΙΊΟΏΒ. 
ἢ [ΠΥ {Ἀ}0} {Ὁ} Π 688, ΔΏΒΥΘΓ Τὴ6 ἴῃ [ΠΥ τὶ θουβη 638, 

2 Απᾶ ἀὁ ποὺ ΘὨΓ6Γ πο ἡαρτηρηῦ ψἱῦἢ ΤὮΥ βουνδηῦ; 
[ῸΓ ἴῃ (ΠΥ δρῃΐ ἢῸ ΟὯΘ ᾿νίης 8 σὶρ πίθου. 

8 ΒῸΓ [Π6 ΘὨΘΙΔΥ͂ Ὠδιἢ Ραγβϑθουῖθα ΤᾺῪ βοὰ], 
ΒΑΓ βηχι {6 ἀον ΠΥ 116 ἴο 126 οδυίῃ, ᾿ 
Βδίῃ τηδᾶθ τη ἀνν6}} 1) ἀΔΥΪΠ688 ἃ8 (Π086 Ἰοηρ ἀοδά, 

4 Απὰ πιῦ 5βρί γῖῦ 1η τη6 ἴαἰηίθ, 
ΤΑΥ͂ Ὠοδγὶ 18 ἀθϑοϊαῦθ ἩἸΠἾ ἢ ΤηΘ. 

δ 1 τοιϑιθοῦ ἴΠ6 ἀδΔγ8 οὔο]α ; 
Ι΄ τηοαϊαίθ οἱ 811 μου ἀορϑί, 
ΙῖηἸκ οα [86 νόοτκ οὗ ΤΕΥ Βδηάβ. 

6 1 αργοδὰ ουῦ ΤΥ Β8η48 ὑπο {866 ; 
ΤΑΥ͂ 800] 18 88 ἃ Ἰαπα {μι γβίϊηρ ἴον 8606. (Ραιιδο). 

7 ΜΜᾶαῖκο αϑίβ ἴο ΒΏΒΊΟΙ τη6, Ο ΨΦεβονδῇ ; 
ΤΑΥ͂ βρὶ τἰῦ [4116 0}. 
Το ποῦ 8146 ἰΔγ ἔβοο ΠΌΤΩ ΤΩ6, 
Β0 ὑπαῦ 1 Ὀθοοιηθ {6 ἐμ6πὶ [πδ΄ ρῸ ἄονσπι ἴο (86 ρ1, 

8 [μὖ πι0 Π6ΒΓ [ὮγΥ Ἰονίηρ- ΚΙ ἀη688 1η {86 πηοχπίην, 
ἘῸὸγν ἴῃ {Π66 ἀο 1 {γυβί. 
Μαϊκα πὴθ πον [6 ΜΑΥ͂ ὑπαὶ 1 Βῃου]ὰ ρο, 
ἴον ἴὸ {866 Ἃο 1 1Πῆ ὉΡ ΤΩΥ̓ βου]. 

9 Ἐοδβουδ Π16 ἔγοὰ ΤὨΥ͂ ΘΠΘΙ 168, Ο Φ6ΒοΥδᾺ ; 
ΜΠ [866 1 8146 ταγ 861 

10 ΤἸοδοὶ πιὸ ἴο ἀο {ΠΥ Μ1]}, 
ἴον ἴδου τ τῦ αοᾶ ; 
Ἰοὺ [ΠΥ ροοα ϑΡΙγῦ χυϊάθ τηθ οἢ ουθῃ ρστουμπά. 

11 ἘῸΓ {ΠΥ ὩδΠ16᾽8 β8α, Ο Φοβόνδῃ, ἴμοὰ ΜΠ] Το νῖνΘ Τη6 
ἴῃ ΤΥ Τρ ὐδουβη 688 ἐμου 11} Ὀτίηρ᾽ ΤΥ 8Βοι}] ουὖ οὗἉ ἐγου ὈΪ6, 

12 Απα :π Πγ Ἰονίηρ- ἰΠάη688 το ᾿Ἡ}10 οαΐ ΟΝ ΤΑΥ͂ ΘΠΘΙ,Ϊ 68, 
δηἋ Μ1]Ὁ ἀοΒΙΓΟΥ͂ 811 ὑπδὶ δ ΗΠΠ1οὔ ΤΥ 8οὰ]} ; 
ἴον 1 δι (ΠΥ βογνϑηΐ, 

γος. 10, δὰ τηοῖαῦοσ. ΟΟΙΏΡΑΘτο Ὁ. χχυῦϊ. 12, “" Υγ ἴοοϊ εἰδῃμιάϑιδ πῃ δὴ θυϑὰ υἶδοθ." 
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ῬΒΑΙΜ ΟΧΠΗΙΨΓ. 

[4 Ῥεαϊηι} οΓ οανυίϊά. 

1 ΒΒ] εββοά θὸ 76 ῃβουβϑῇ, τα τοοῖ ; 
δ6 ψὙπῸ ἰηβίγαοἴοι ἢ ΤΥ 8 ΠᾺΒ ἔῸΓ (86 οομΗϊοί, 
ΠΛΥ͂ ΠΠΡΌΓΒ ἴον [6 Ὀδι]6; 

2 ΤᾺΥ Ἰονίπρ- ΚἰΠάΠ655 δηα ΤΥ [ὈΤΊΓΕΒΒ, 
ΤῊΥ͂ ὨΙρἢ ΓΟΥΘΥ, μα ΤΥ ἀν ΓΟ, 
ΤΑΥ͂ Β16]4, 8πη4 ἴῃ ΐμ 1 ἰγυβῖ ; 
86 ὑδαῦ Βυ ἀ6[}} ΤΑΥ͂ ΡΘΟΡ]6 ὑμᾶσ Τη6. 

8 Φομονβδῃ, τμδῦ 18 τηδι, (μδ΄ ἴμοὰ βου]  ἀϑὶ ΠΟῪ ἷπ ὃ 
8. Β0ὴ Οἴ 8, {μδ΄ δου Βιου αι {}}}}ς οὗὁἨ μἰπὶ ὃ 

4 Δίδῃ ἰΒ |Κ 8. Ὀγοϑίὶ ; 
815 ἀΔΥ8 88 ἃ Ῥδββὶῃρ ΒΗ ΔΟΥ͂,. 

δ Φεβονδῇ, θον [ΠΥ Πθανυθηβ, δπ4 οοτηο ἄοψῃ ; 
ἰουοῖι {Π6 τηοιπΐδ! 8, {Παὐ {ΠΕ Υ̓Ύ Βπιο Κα. 

6. Οπβί ἔόσγι ἢ Πρ αϊηρ, ἀμ βοδιίοῦ {Ποιὰ ; 
Βοιηα ουῦ {8 1Π6 ΔΥΓΟΥΒ, 8ηα αἰδοοιηδξ {ῃ 6 1, 

42 δοῃά [γ μ8η68 ἔγοτα οἡ ἱρὴ, 
τοῦ Τη6, Βηα ΤΟΒΟ.6 πι6 ουΐξ οἵ (86 σγοδλῦ ψδύρτσεα, 
ουύ οἵ {16 ἢ8ηα οΥ̓Ὦ 8116 }8 

8 ὙΠ086 τηου ἢ Βροδ κοῦ ἀδοορίϊομ, 
841} {ΠῚ τὶ ραῦ Βδηα ἴΒ ἃ τἱσῃῦ Βαπά οὗἁ ΤἈ]βομοοά, 

9 Ο 6οά, ἃ ποῦ βοῃρ Μ]}]]} Ῥ βίηρ; ἴο {Π66; 
ΜΙ ἢ 8. ὑ6ῃ-Β Π]προα ᾿α6 Μ}}} Γ βίπρ' ῥργαΐϊβθ ἴο [1686 ; 

10 σῆο ρσίνϑ ἀθ! νογαηοθ ἴο ΚίηρΒ ; 
0 ττοβϑίοι ἢ Πάν, Ηἷ8 βοσναηῦ, ἔσο πα Βυγία] βπογά, 

11 Ὑγγοϑῦ τὴ6, 8ῃα γϑβοι στη ἴσοι {86 πϑπὰ οὗ 816 }9 : 
086 του ἢ Βροδ κοί ἀθοσρί!οη, 
δηα {πον τἰριῦ Βαμά ἰδ ἃ τὶρεὺ Βαηά οὗἉ []θομοοά, 

12 θο (δύ ΟἿΓ ΒΟΏΒ ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 88 ΡὈ]Δηΐδ, 
[Ὁ}} στονῃ ἴῃ {Ποῖ γουΐ ; 
ΟΌΓ αἀδαρ ὕοΥ8 88 ΟΟσΠΘΓ ΡΪ118Γ8, 

18 βου]ρίυγοα δἰἴοσ {μ6 βίγαοίαΓο οὗ ἃ ῥαΐδοθ : 
ΟἿΓ βΆΓΠΘΙΒ [Ὁ]], ΒΌΡΡΙγίηρ οὗ ΘΥΘΙῪ Κιπά : 
ΟἿἿ ἤοοῖκβ τα ΕἸ ΡΙ γὴν ὈΥ Γπουβαπαβ, 
ὈΥ ἴδθη8 οὗ (πουβδηα8, 'η Οὐγ 86]8 ; 

14 οΓ οχθῃ ἰδάθηῃ ; 
ΠΟ Ὀγοακίηρ ἴῃ, ΠΟΙ ροίηρ ἔοσί, 
δα πο Οὔ ΟΓΥ͂ 1Π ΟἿΓ εὐἰγϑοίβ, 

18 ἩΔΡΡΥ͂ [6 ΡΘΟρ]8 ἴο σψβοσα ἰξ 18 {π5 ; 
ΒΑΡΡΥ͂ ἴπ6 ΡΘΟρΡ]6 ψοβο αοα 15 Φϑβουδὰ 

ον. 14, 16ὲ τηοτοῦογ. Ζαάεη. Ὑ ΙΏ ἐλ 6 ἀὐαημάκπε ὑσοάποίδ οὗ {πο δΒοϊά8. 
οΣ. 11, 24 τοῖο ῦοσ, Βγοακίπρ ἰη (οἵ ἰηνδάί, ς δειλ 98), σοίπσ 7ογίλ, (πο σρΕγ] 7), 16 ταοδὲ ὑτόῦθ Ὁ] 7 16 τωοδηίηρ. 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΙΥ. 

Α γνιη οὗ Ἰραυϊά. 

1 Ο1 ν]]] οσίοϊ ἐπθ8 ταῦ αοά, Ο Κίηρ, 
8Πα ψ|}}] Ὀ1]688 (ἢ γν πϑγθ [ὈΥΘΥΟΥ δα ΟΥΟΓ, 

2 ἘΟΥΥ͂ ἀδΥ Μ1}] Γ Ὀ]688 [Π66, 
διηα ΡΓδϊΒ6 (ΠΥ ΠδΠῚΘ ΦΌΓΟΥΘΣ 8ηα ΘΟΥΘΓ, 
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8 Οὐτοδὺ 18 Φθῃουβῇ, δῃα ζυθαῦ! Υ ὕο Ὀ6 ῥγαϊβοά, 
δηἃ ἢ18 ρ,ΘΒίΠ 685 18 ἸΡΘΑΙ οὐ ταν αι 

4 (ἀοπογδίίοῃ ἴο ζϑηθγδῦοη Β[.8}} ρσαῖβθ [ΠΥ ΜΟΥΚΘ, 
δηα 588}} ἀδοΐαγθ (ὮῪ πλ ΡἩΥ δοίβ, 

δ ΤΊ] ρ]ογίουβ βόμποσ οὗἉ [ΠΥ πλα] 6ΒΎγ, 
δηᾶ Ὧν ποπαγουΒ ΜΟΥ Κ8. Μ1}} 1 βίηρ,. 

6 Απά [86 παϊριῦ οΥ̓́ΒΥ ἰοσυ!}]6 δοίϑ ἰθὲ [μθχὶ ἐ6]] ; 
Δ ΠΥ σγοδῦ ἀθθαάβ Μ0}}} 1 γῆ θϑΊβϑ. 

7 Τιὺ τῃθπὶ ροὰγ ἰουῦῃ (6 ΤΩΘΙΏΔΟΥΥ οὗ (ΒΥ στοαῦ σοοάπρεβ, 
84 βίηρ' δἰουά οὗ [Πγ τὴἱριὐθουϑη688. 

ατϑοῖοιβ 8η4 ΘΟΙΙΡΑΒΒΙΟηδίθ 1Β Φ μοΟΥδ ; 
ΒΊΟΥ ἴο ΒηρΘΓ, ἃπὰ οἵ ζυθδῦ 6 ΓΟΥ. 

9 Φοῆονδα ἰβ ροοα ἰο 8], 
8ηα 15 ΘΟΠΙΡΑΒΒΙΟῚΒ Β1Ὸ ΟΥ̓́ΘΡ 41] ἢ8. ὙΟΓΚΆ, 

10 Τροῦ 4}} [γ ον 8 ῥσαΐβα (μθθ, Ὁ Φϑβονβϑῇ, 
Θηα (ΠΥ 581η|8 Ὦ]658 {Π66. 

11 Τιοῦ {μϑτὰ [61] [Π6 ρΊοΥΥ οἵἁἨ [Ὠγ ᾿κϊηράοῃῃ, 
διηα ἀρϑαῖς οὗ [ΠΥ ρονογ; 

12 τὸ πιδκα Κποόντῃ ἴο [Π6 ΒΟ0η5 Οὗ τηθη ἢεἷβ5 πη ρ ἰΥ δοίβ, 
Δη6 [86 ρ]ογίουϑ Ππιϑ)ΒύῪ οὗ μῖ8 Κίησάοχῃ. . 

18 ΤῊΥ Κἰηράοαι 18 ἃ Κιησάοπι οὗ 8}} ἄροϑ, 
διηα {Ὦγ ἀομλϊ ΟΠ 15 ἑπῃγουρ μου 8}} ρ ΠΟΥ ΟΏΒ,. 

14 ΦΔεβονδὰ ὑρ ο] θὲ 411 π6 {ἈΠΠὴρ,, 
Θη4 ΓαΙϑου ἢ ὑρ 411 ὑπαὶ ὅτ θονθα ἀονῃ, 

15 Τλλ6 ογβϑβ οἵ 4}} ψδῖῦ ἴ0Γ {ἢ 66, 
8π4 δου ρίνοϑὶ ἔμ ἐμοὶν Τ0οα 1η 1.5 ΒΕΆ30Π 9 

16 οροῃίηρ [ὮΥ Πδηά, 
8διῃα 58 0ἰ5έγιηρ' {Π6 ἀοβῖγθ οὗἨ ΘΥοσῪ ᾿ἰνίηρ (μἱπρ,. 

17 Ἐιρἴοουβ 15 Φϑῃονδῇ ἴῃ 411} Ηἷβ ΑΥ9, 
δηα [καἰηα ἴῃ 8}} 18 ψόγβ. 

18 Νοδν ἴβ Φθῆονδὰ ἴο 8}} ἐμαὶ 6811 ὑροη Βἴπι, 
ἴο 8}} ὑπδὺ 68}} ἀροη δίῃ ἴῃ ἰγυίῃ. 

19 Ἠδ ν}}} {.]8}} [π6 ἀοδβῖτο οἵ ἐμϑηὶ {μαΐ ἴδδν Ηἷπὶ τ᾽ 
ΓΠ6ΙΓ ΟΥΥ̓ Ὠ6 Μ}}} Ὠρᾶσ, δηα ν}}} βᾶνθ {6}. 

20 Φοδονδῇ Ὀγοβουνϑίῃ 4}1} [πδὲ Ἰονα Ηΐμα ; 
δηα 4}} [86 ψ]οΚοα Π6 Μ}} ἀοβίσου. 

21] ΜΒ πιουτ 888]] βρθδῖκ [86 ῥγδ188 οὗ Φϑβονυδῃ :; 
δηα ἰοὺ 8}} θβϑἢῃ; Ὀ]688 ἷ8 ΒΟΥ πδπηθ, 
ΌΓΘΥΘΣ διῃα θυ. 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΣΙΥ͂Ι, 
1 ῬΡγαΐβϑ γα ΦΆΑΗ. 

Ῥγαΐβο Φϑδονυϑι, Ο ΠΥ βοα]. 
2 1 νἢ} ῥγαῖϑο Φϑβονδὴ ψ 116 1 ̓ ἶνα; 

1.11} βίης; ὑγϑῖθθ [ο ΤΥ αοα πῈ116 1 δὰ ἴῃ Ὀαΐπρ, 
8 Τυυθὶ μοῦ ᾿π ἈΥΠΟΘ9, 

1η ἃ 800 οὗ πιδῃ, 'π ἤοτα ὑπ 6 ΓΘ 18 ΠῸ 86]. 
4 Ηΐδβ Ὀγϑϑῖὶ σορίῃ ἔοσίῃ, ἢ τούαγπϑί ἰο 15 ϑαΓ 

πη. [ἢδὺ ὙΘΓΥ ἀΔΥ ὨΪΒ Ρ]ΔΠΒ ῬΘΓΙΒΉ. 
δ ἨἩδρΡΡΥ͂ 6, ψίοβο Π6Ιρ ἰβ {μ6 αοἄ οὗ δο0ῦ}, 

ὙΏ056 ὮΟΡΘ 18 ἴὴ Φοῃουδῃ μἷ8 αοα: 
6. γὰο πιϑθ ἤθδύθη δηα θδυύίῃ, 

[86 868, 8δηἃ 8}} ἐΠδὺ 18 ἴῃ Βότα, 
ψ0 Κοορϑία ἐγ [ΌΤΟΥΘΊ ; 

7 ἀοΐϊηρ 7υδεῖο6 ἰο {Π6 ΟΡργοεθοά, 
ἱνίηρ Ἰοοα ἴο {π6 ὨΠΠΡΤΥ. 
δἤονϑ βού ἔγοθο [86 θουπηά 9 
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ὃ Φ6μόνδῇ ορομθί (86 ἐγοβ οὗ [86 δ]ϊπᾶ ; 
δοδονδὰ σαϊβοίῃ πο θονγθα ἀο νη. 
Φ μον Ἰογοίμ 186 τἱσ ίθουβ. 

9 Φοβονδὰ Ὀγοβϑογψϑίῃ 1.6 ΒΙΓΒΏΡΘΙΒ; 
186 οΥ̓ΡΏΔἢ δηα ΜΊΔΟΥ ΒΘ το] ον οί; 
δα (86 ΝΥ οὗ [π6 ψίοκοα μθ βυ ὑγογίϑε, 

10 Φομονδὴ Μ}} γαῖ ΤΌΓΟΥΘΥ, 
(ἢγ αοά, Ο Ζίοῃ, ἴο 8411 ραμδγαίϊοηα, 

Γδῖβθ γ0 48. 
Ῥεα. οἰνὶ.-«]. 51π. βοο (δ Ὠοΐϑ οἱ Ῥε. ᾿χυίἱὶ, 4. 

ΡῬΕΑΙΜ ΟΧΙΤΙΙ, 

1 ῬΒΑΙΒΕ γὁ6 ΦΑΗ. 
ΕἘὸγ ἴ ἰ8 πον ἴο Βἰπρ' ῬΓΑΐβο ἰὸ οὐυν αοάἂ; 
ΤΟΥ 1Ὁ 18 Ὁ ὕ, ῬΓΑΐδ6 18 θθοοτΐῃς. 

2 Φεδονδὰ θυ] οί Φογυβαίθμι, 
1ῃ6 ουἱοιδία οὗ ἴβγϑ8ὶ ἢ6 Ὑ1}} σϑίῃοῦ ; 

8 τ1ἈΠ6 ρῃγϑιοίδῃ ἴον ἴ[π6 Ὀσόθη ἴῃ μοαγί, 
διῃα δα Ὀπαρίϊ ἊΡ ὑπο ὶν Ῥα Π8. 

4Ἥ4 Ἡδ οουμπίθρι [ὴ6 πυσα  Γ οὗ [86 δἰ8Ὲ : 
Β6 σδ]] ἢ [Β6πὶ 8}1 ΟΥ̓ {Π6 1} ὨΒΠ168. 

δ ὍΟτοαδὶ ἰ8 οὺῦ [μοτὰ, δηὰ οἵ ρτεδῦ βοῦοΓ; 
Ὧ18 ὑπ ογβίδηαιηρ 18 ἱηδηϊΐ6, 

6 Φεμονδῇ γαϊβοί ἢ ἊΡ [Π6 Ἰονϊγ; 
86 Βυμαθ ] οί [86 τ|ιοκοά ὄνθη ἴο {Π6 οαγίδ, 

1 Δμϑνοῦ Φοδονδὰ τὰ (Πδη Κϑρίνίηρ, 
Β'ηρ; ἈΓδῖβ6 ἴο οὐῦ οα ψι} [Π6 ὮδΓΡ ; 

8 ψ80 σονογθί [86 ἤδαυθηβ ὙΠῸ οἰοι 8, 
0 Ργορδγοί γαΐῃ ἔῸΓ {86 ϑαγί; 

9 νῆο πιδκϑίἢ {Π6 πηου πῃ δίῃ ραῦ ἔστ ἢ Κ,ΤΆΒΒ, 
σίνοῦι ἴο ἴπ6 Ὀϑδδύ μἷβ ἰυοά, 
ἴο [86 γουηρ Γάν η5 ΜΟΙ. ΟἿΥ. 

10 Ηδ ἀρ! μίθ ποῖ ἴῃ (86 βίσθηρτίῃ οΥὗὨ {Π6 ΒΟΙΒΘ, 
ΠῸΓ Βαΐῃ ἢ6 ἡμνάσαθι ἴῃ ἴῃ Ιορ8 οὗ τηθη. 

11 Φοθονϑ μαι ρ]θαβυγα ἰῃ ἰμθι ἰμδὺ 68 Ὁ Ὠΐπι, 
ἰὴ ἐβοῖὰ ὑμδὺ ὮΟΡΘ ἴῃ ἰδ ΤΔΘΓΟΥ. 

12 Ῥυβῖβα φοβονδῃ, Ο Φογυββίϑια; 
τΓαῖβο ἰἢγ αοά, Ο Ζίοη. 

18 Ἐὸγ 6 πίῃ βίγθηριῃθηθά (86 Ὁ81Β ΟΥ̓ ΤΏΥ χαῦοβ ; 
1.16 Βαίῃ Ὀ]6βϑί [ΠΥ βοὴ τὶ τη [Π66. 

14 Τὸ 18 ἢ {πδὺ πα ίκοίῃ ΤΥ ΒΟΓΑΘΙΒ ροδοα; 
Β6 β8018Η 6 ἢ} (66 ΠῚ} [ἢ 6 ΤΏΔΓΓΟῪ οὗἉ [ῃ6 τοδί. 

15 ΗἨὸ {Πδὲ βοῃάθίῃ 18 σοτιτηδηαπηρηῦ ἴο {86 οατὶὶ 9 
ΒΝ γ ἀοιῇ ἷθ ψογά συη. 

16 Ηο ἰῃδὲ ρίνοι βηον |Κ ψοοϊ; 
ἢ6 βοδίζογοι ἢ π6 Ὠοδτ-ΐγοβῦ {1| 88}68. 

17 Ἠο δαὶ οαϑίοί [σὰ Πἰβ ἴοα Π||κ6 Π]ΟΥΒΘΪ8: 
τ}1Ὸ οδῃ βίδῃα Ὀοίοτγα ἢ]85 Το] ἴ 

18 Ηο βοῃάδί ου 18 ψογὰ δῃα τηοἰ νοι ὑπ 6πὶ : 
6 σϑυβοίῃ ἢΪ8 τψὶηα ἴο ὈΪον,, (ῃ6 ψαύοσβ ἤον. 

19 Ηδθ πιαϊίκοί πόση ἢἰ8 ψογὰ ἰο “9866οὉ, 
Ηἷδ8 βίδιαἴο5 δηα Ϊ8 ̓ υαρτηοηίβ ἰὸ [ϑγϑβὶ, 

20 Ηδ δαί ποῦ ἀοῃθ 80 ἴο 8ῃΥ͂ ηδίϊοη; 
δηὰ ε18 Ἱπαρστηθηίδ, ὑμ6Υ πον ἰμοπὶ μοῦ. 
Ῥγαΐβα γ6 ΑΗ. 

ον. 10, 1δὲ κῃὰ 24 τηϑιλ ογ8. Ηοτθο δοᾶ ἴθοἱ δτὸ τωϑδηΐ, ἢ. ΟΛΨΑΊΤΥ ληὰ ᾿ο ΔΠΕΡΥ οὗἉ ΔῊ ΔΡΊΩΥ͂, 
γος. 14. Δίαγτοιο οΥ (λα ιυλεαξ. 8.60 ἰἰ)0 γτοπλατὶς οὐ δ. ἰχχσχὶ, 16. 
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ῬΒΑΙΜ ΟΧΙΥΠΙ, 

1 ῬΒΑΙΒΕ γ6 ΑΗ. 
Ῥγαῖβο γα Φεθονϑ ἤγοτα (8.0 ΒΘΑΥΘΏΒ ; 
γα 186 ἢϊπὶ ἴῃ (6 Βαϊ ί8. 

2 Ῥταῖβο ἢΐμπι, 811] 18 δηρ618; 
Τα 156 Ηἷπα, 811 ἢ18. Ποβίβ. 

8 Ῥγαΐβθ ἢ1π|, δ} 84 Τ2ΟΟῈ ; 
Ῥγϑῖβθ Βῖπὶ, 811 γ8 βίδιϑ οὗ Πρ. 

4 ῬΡγαἶβο ἢἷπιὶ, γ9 ἤθδνθῃβ οὗ ΒΟΑΥΘΉΒ, 
856 γ8 ναίουβ [δύ δγΓ6 δῦονθ ἴΠ6 ὨΘΑΥΘΏΒ, 

δ [με το ῥγαῖβο (86 ἤδη οὗἁ Φεβουϑῇ ; 
ἴῸΥ 6 ΘΟΙΩΙΔΠαΘο(, δηἀ ἸΠΕΥ Μογο ογοαίρα ; 

6 δηά ᾿θ δά ἰΠδ6πὰ βίδηά ἴοόσονοῦ δη ουϑῦ; 
ἢ6 βοΐ ἃ Ὀουῃά, δηα ὑΠΟΥ 8}.8}} ποΐ 888 ΟΥ̓ΘΣ, 

7 ῬΡγαΐβο Φϑβονυδῇ, ἴγοιαι [86 ϑϑυίὶ : 
γ6 868-Τηοηϑίοτβ, δηα 8]1 6608; 

δ ἔγτο δῃά [δὶ], ΒΏΟῪ 8η4 νΔΡΟΥ, 
Βίου αν σἱηᾶ Φ]Α]ΠἸῺρ ἷβ ποχὰ ; 

9 γα πιουηῃίδίηβ δηἀ 4}} Ἀ11]8, 
Τραϊυ ἴγθοβ, δη ἃ 41} θα δ ΓΒ : 

10 Ὀοκδϑίϑ, δῃηά 81} οδίί]ο, 
ογθορίηρ (ἰηρθ, δπα τίηροα Ὀἰγαθ 9 ἱ 

11 κίηρβ οἵ [86 οδγίῃ, δηὰ 41] ρθορ]θβϑ, 
Ῥγίησοβ, δηἀ 4]} ᾿υάρεβ οἵ 1πΠ6 ϑδυίὶ ; 

12 νουῃρ πλθῃ, δηα 81]50 τη] ἀ6Ώ8, 
οΪά τηϑῃ, ὰν ἢ σΒΣ]άΓΘΙ 9 

18 Ἰδὲ (ἰθπὶ ργϑῖβο (16 ἤϑτηθ οὗ Φο ον δῇ ; 
ἴΟΓ Θχδ] ὑθα 15. 1.18 Ὠ3Π16 8]0Π6, 
Ὦ19 Π1Δ] ΘΘΟΥ͂ 15 ΔΌΟΥ͂Θ οαγίμ δη ἃ ἤθδύθῃ, 

14 Απά ἢ Γαϊβθα ὕΡ 8 ΒΟΙΉ [ῸΓ Π18 Ῥθορΐθ, 
8. ὈΓΒΆΪΒ6 ῸΓΣ 8}1 ΗΒ 8818, 
ἴου 10 80η8 οὔ ἴϑγδδὶ, ἃ ῬΡ600]6 ΠϑδΡ ἰο ἨΪπ). 

Ῥγαΐβα γὸ ΦΆΑΗ. 

Το. δ, 28 πιϑιιῦοσ. Ον, Ηἶο τοϑὰφ ἃ ἄθοτσοο, διὰ 1 5841} ποὲ μϑδα. 

ῬΒΑΙΜ ΟΧΙΙΣ, 

1 ῬΒΑΙΒΕ γὁ6 ΘΆΑΝ. 
. Βίηρ ἴο δεομονδῇ 8 ΠΟῪ ΒΟΠ 
8 ῥγϑῖβθ ἴῃ ἢ: ὀοῃτορδίίοη οὗ ββϊη08. 

2 Τ,οἱ ἴβσϑϑὶ γοΐοϊοθ 1π ἢ18 ΤΟΥ, 
{ἢ 6 80}η8 οὔ Ζίοῃ Θχυ]ῦ ἴπ ὑμὶν Κιηρ. 

8 οὐ ἴῃθπὶ ρταῖθο ἢΪ8 ἤδπλθ ἴῃ ἴΠ6 ἀδη06 ; 
Τοῦ ὑΒ6πὰ βίῃρ ργϑίβο ἰο Ὠΐπὶ τ υἰματοὶ δηα ΠΡ, 

4 Ἐὸν Φοπονδῇ μαίῃ Ῥ]Θαβϑυχγα ἰῃ ἢΪ8. Ρθορὶα ; 
ἢδ6 Ὀοοι οι [86 ἸΟΨΙΥ τ ἢ δα νϑίϊοῃ, 

δ [μὲ (6 βαϊπίβ ὑγ] τη ρἢ 1 ΡΊΟΓΥ, 
Ἰοῦ {θη βίπρ' δουα ὕροῦ ὑΠ6 1. 668 5 

6 ρῥγαΐβοβ οὗ Οοά ἰῃ {πεῖ} ᾿ῃτοδῦ, 
δη4 ἃ ἱπο-οαροα βυνυγά ἴῃ {Ποῖγ Ἠδηά : 

1 ἴο Ἔχϑουΐβ νϑιηρθᾶμοθ οἡ {Π6 ΠΟΛ Θῃ, 
ΡΟ ΒΒΙηθη 8 ΟἹ [86 ΡΘΟΡΪΘΒ ; 



16 

8 

ϑ 

1 

ΕἸΕΤΗ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ΒΑ ΜΒ. 

ἰο Ὀἱηᾷ {μοὶν Κίηρβ τι ΟΠ Δ η8, 
8ΔΠ6 {Π 6} ΠΟΌ]65 ὙΠ {δι 8 οὐ ἱγοῃ : 
ἴο Ἔχθουΐθ ὑροη ἰδθηι (π6 Ἰυάρσιμοιΐ τειτύθα, 
ΤῸ 1Β δὴ ΒΟΠΟΥ [ὉΓ 81] δῖ8 βδί ῃΐβ, 

Ῥγαῖβο γθ ΑΗ. 

ῬΒΑΙΜ ΟἿ 

ῬΒΑΙΒΕ γὲ ΦΑΗ. 
Ῥγαῖβα αοὰ ἰῃ μὲ ΒΒ ΠΟ ΌΔΥΥ ; 

2 

9 

4 

δ 

ΓΘ ἢϊπὶ 1 {Π6 ΘΧΡΘΏ56 Οὗ ΗΪδθ ῬΟΊΨΟΙ. 
ΓΑΪΒΘ ἢΪπὶ ΤῸΓ 18 ΠΩ ὮΓΥ δοίβ; 
ΓΑῖ86 ἢ1π| ΔΟσΟΓαΐΪηρ' ἴο ἢ͵5 Δι ηἀδηΐ ζτδδί 688, 
ΓΆΪ56. ἢϊπὶ τ [ἢ βΒουπα οὔ ἐγυπηρθῖ ; 
τα 56 ἷπὶ Μ|1} ᾿αΐα 8Πα ΒΆΓΡ. 
ΓΑΪ86 ἢΐπὰ τὶ 1 ΟΠ Ότοὶ δηα ἀ8Π06 9 
γϑὶβο ἈΠ ΜΠ} δύτηρβ πα ΡΙρο. 
ΓΆ1356 δὶπλ ΟἹ {86 Ἰἰουὰ ΟΥ̓ Δ]8 ; 

Ἐππ|88 Πΐπι οἢ. ΟΥτη 0 8}8 οὗ ἸΟῪ βουπᾷ, 
6 οἴ 811 Ὀγθδίῃ ῥγϑῖβο ΔῈ. 

Ῥγαΐβο γὸ ΄4Η. 
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